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Türk san'atinin orijinalitesi ~ ~ G=O Ü~ [g) ~ 
Kongre 1 Küçük Haberler - Çünkü, dedi bir genç mütefekkir, lnkılaı>tan enel buraya gelen sey

yah.lııra tercllınanlık eden Türle dü.,manlan, memleketteki tarihi eserleri
mizi yabancı ırklara ve unsurlara malediyorlardı. Buna rağmen, Avnıpa
d~ Arap, Aeem veya Bbau sa.natinden ilham almış olsa bile orijinal ter
kibiyle blr Türk -.n'ati ve Uslôbu olduğunu kabul eden tektük Ulm adamı 
da :~k değildir v~ bir tanesi de btanbul Unh·ersiteslnde bulunan Pr. Gab
riel dır. Fakat, dün.kil yazınızda da söylediğiniz gibi Garp. an'at tarihi an
anesi, bu hakikatin fa.rlmıda olmayarak Türk sa.n'atini bir devam ve tak· 
Ut safhası 1!,'lnde görmek ve göstermekten geri kalmıyor. 

Üniversitede 

Masraf bütçesi 
bu yıl artflrdacak 

Tıp heyeti dün 
Pireye gitti 

Tetkikler 

Yugoslav heyeti dün 
çahsmağa basladı 

• Bir isarıatika mütehassısı 
Balıkesir cıvarında asarıatika 
tırmaları yapan Stevart lstan 
dönmü§, müzelerde tetkiklere baŞ 
mıştır. 

Bu an'aneyl kırarak Ttlrk orlJbıallteelnl Garba teellm ettiren tek bir lllm 
adamımız olmadıjı ıfbl, birkaç Avru,_Jının phadetinl dlllmbe ~rlrerek 
halka tanıtan tek bir mttterclm bile çıkmamıttır. Bu eeerlerden bazdan par 
ça .olarak tercllme edllmlf olsalar bile_ ki bundaa da emin dejlllm _dar 
Umnrslteler kitap ve mecmua edebiyatı içinde"·-•· kalclıklan 1 in 1..-"· 
d ğiJ • t'· .. - ........ ç , ı...aa 

e •sana ıuw-larmma kadar bUe \'&l'UDaZlar. lhtifallerln J"Omantlk heye-
canhtr~dan evvel Ttlrk aan'atinhl lstlldlllne alt kıymetlerin t.bltlne bat
larnak 'e kubbelerle mbl&reler karfg mda hayran açılan ağızlannuzı kapat 
tıktan sonra _,.... bir bilgi hükmüne varmak "'--- '"zl-..ı hn UMını, go on yumulu bir 

an ve ~şkunluk l&fhuında kalmamak ıt.ımubr. 

labfl lculeıf 
lngiltere zecri tedbirlerin ıiddet • 

lenmeeini iatiyor, Fr&naa iıte kaldınl

Peyami SAFA 

Bilginizi Yoklayınız 
am diyor, IWya fiddetlendirinıeniz ----------

Sorular Almanya ile .A VU8turyayı birleıtiri -
rim tehdidini aavunıyor. Almanya 
Franaanm mukabil tekliflerini moda
aı geçmiş buluyor. 

. Oy~e a_nl1.1tlıyor ki, .Avrupa, bir B&
b1l küle.ısı vaziyetine dUtmek üzeredir. 
Büyük devletler bfriblrinin 8Öyledik -
lerini tamamlle anlıyamıya.caklan ha. 
le geldikleri gün de ikinci bir Ba.bil 
felaketi kopacaktır. 

Allah bugUnU c&termeelnl 

Bindiği dol 
ltalya Ingilizleri, Almanya ve A vtıa 

turyayı birlettirmekle tehdit ediyor. 
Bu tehdit bilmeyiz ki, yerinde midir? 

Bize öyle geliyor ki, böyle bir ~ey 
lngiltereden ziyade, Jtalya ile bu~ 
lngiltereyi brrakıp ltalya taratma 
dönmüt gibi görünen FrJ.Daanın. aley 
binedir. 

Böyle bir şey Fransanm daha bU
yUk bir Almanya ka.r§ı.smda kalma -
aı ve kuvvetli bir Almanyanm İtalya 
hududuna dayanması demektir. 

Eğer ltalya bindiği dalı kesmekle 
Ingiltereyi tehdit ediyorsa, lngiltere 
bu dalm yere düşmesini uzaktan sey 
retmeği daha keyifli bulur sanıyoruz. 

~ğızdan aiııa 
Italyanm, tehditleri slllhla dahi ol

u. def etmeğe karar verdiğini açıkça 
ilan etmeei, daha. ziya.de lngiltereye 
tevcih edilmiş bir tehdittir. Eğer In
gilterede tehditleri defetmek için Ital 
yanınki gibi bir karar verecek olursa 
dünyanın hali dumandır. 

- BaUna ba:hluam ıUratl nedir! 
- Zllhal'ln kendi mlhnri etn.fın· 

da devir müddeti ne kadardır • 
- "Banka" ismi nereden gellrf 
- Batavya nerededir! 
- Bethofen'ln tam olarak yudıp 

yeglne opera nedir! 

Dünlıü soruların 
cevapları 

8 - Devekufu yumurtaaı'"" ta
vuk ywmurtaaına ni.!beti nedir ' 

C - Yl.nnJ dört defa bllyWdtlr 
. 8 - AooZa dağı fterededir, yükaek 

lıği nekadGrdır ve tepe.rinde ne oor
dır1 

C - Belgradm eenubunda ve 400 
met ro yük.4'ekllğinde olan An'a'nın 
ü;pMlnde Sırp dMpOt lar tarafmda.ıl 
orta de\'lrde yapılmış bir kalenin ha
rabesi vardır. 

8 - Körleri okutmak tecrübe."lfoi 
ilk olarak kim ve ne zaman yapmı§
tır 1 

C - 1781 de Valanten Halil. · 
S - Baalbek harabclcrittde "BU· 

yilk mabed" in kaç .Wtımu yıkılmı~
tır, kaçı ayoktadır1 

C - Kırk eeklzl ydrılllllftır, altısı 
ayaktadır. 

S - Babülmendep boğazına bu i
sim neden verilmiştir 1 

C - "Gözyaşlan kapıın,, demek o
laa Babulmendep, tehlikeli vaziyeti 
dola~,siyle me~·dana ır;elen deniz ka -
.alarmda Araplara ~ok ır;özyaı,ı dök

Iyiai mi tehditler, devlet &damlan- türdüğü için bu ismi almıştır. 
nm ağızlannda kalem ve hattl tek- ....._.,..~....-...s•zr:azw 
rarl&Mm, ta.kat bu ağızlardan top ve Belçika Ba.fbakanmm Lehiatan seya
tüfek ağı%1arma intikal etmesin. Sa- bati, Lehiata.n B ... bakanmm P-te'" 
miml temennimiz budur. _. ~ r ziyareti, Sofya nümayişleri, Çinin Rua 
fılıf mualtedeler lan protestoeu, .Akdeniz emniyeti, A· 

Lortlar Ka.ma.rumda muhaf aıa.klr tina manevrala.n, Lehistan • Rusya 
bir Lort "Veraay ve Trinon mua· anl14muı rivayetleri, Uçler, befler, 
hedeleri, tamamen ilga edilmez veya on Uçler ... 
Jtadikal ıurette değietirllmer.ee, .Av • Filln derken sa.ha.hı bul mu' ve doğ 
rupad& hiçbir saman ıulhün vUcude ru eczaneye k~ uyku ill.cı al • 
plemiyeoeflni,, bildirmif. Dlll· 

Bunu okuyan e1Jd bir diplomat dl· Ne ll!ılior ? 
'JOr ki: 2' 

- Eter buna lthum V&r1& Ul\ll1 u- Geçen gün bir aktam pıet.l fÖY· 

Istanbul Unfvel'litcıeinde yapılacak 
yeniliklerle tedrieat programı ve im
tih&n meseleleri için toplanan komis
yon itini bitirmlttir. FakUlte dekan • 
lanndan milteıekkll bulun&n bu ko -
misyonun kararma göre, hukuk, fen, 
edebiyat ve difçi f a.kWtelerinln ta.h -
ail devrelerinin dörder ve tıp f akUlte 
ainin 6 seneye çıkanlacafı &nl&fıl -
maktadır. 

OnUmUzdeki derw aeneei başında 
yapılacak ol&n bu t~klllt, program 
ve imtih&n tekilleri etratmda bakan
lrkla temu etmek Uzere Universite 
rektörU Cemil Bilse!, dün aktam .An
ka.raya gitmiftlr. Rektör, Ankarada 
Univereitenin masraf bütçesinin artı
nlmuı meeeleei üzerinde de buı tek
liflerde bulunacakttr . 

Adliye 
iskan suiistimali 

davasına dün baklldı 
Eski iaki.n mtldürU Cemil ve diğer 

birçok kimselerin allkada.r olmaktan 
suçlu bulundukları iskan suiistimali 
davasına dUn de Ağır ceza mahkeme 
ıinde devam edilmittir. Mahkeme, i -' 
kind hukuktan bir dosyanın getirtil
mesi için durufmayı b&Jka güne bı
rakmı,tır. 

• Bekir isminde bir aeyyar pazar· 
cıdan bir sandık üzüm çalmaktan 
suçlu Gavur Ali, Hüseyin ve Maksu
dun dUn birinci sulh ceza mahkeme
sinde son duru,malan yapılınIJtır. 

Hakim Re,it, suçlulardan Glvur .Ali 
hakkında 2 ay 7 gün, diğer ıuçlu 
Hüseyin ve Maksut hakkında bir ay 
yirmi ikişer gUn hapiı kararı vermif
tir. 

• Sultanahmette bir evden hınız
lık yapmaktan ıuçlu ŞUltran iaminde 
bir kadın, Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza mahkem•inde 9 ay 10 gUn hap 
118 mahldmı olmuttur. 

l&dıya mUnakap etmefe, propaıan- le bir mantet koymuttu: 
4umı ya.pmafa hacet yoktur. Her iki "Nilln l\ıla.n Muuolinkıln emrin • 
muahedeyi Bitlere tevdi etmeli. O el- dedir!,, 

• Sırn ilminde birinin ya.kuma 
aarılarak alacağım ilterken btrtakmı 
hakaretlerde bulunmaktan IU~lu ko
misyoncu Kemalin dün Sultanahmet 
ikinci cezada dunıımuı yapılmıft,ır. 
Şahit c;ağınlmuı için d\ll'\lfma batka bette bun1&n yırtmanın blr kolayını Hiç allkl.81 olmadıfı halde bundan, 

bulur. dalı& doğrusu maneetin ,eklinden he-

1 lyaıaf nteıefefer yecana düşen biriai tellth telltlı ar-
Dtln anlattılar: kad14ma 10nıyordu: 
Bir adam, arkad1.1larma çok uyu. . -.Nilin sulan M~l~ emrine 

i!uğundan şikayet etmig. Her gece on gınnış. Ne olacak şımdı. 
iki saat uyuduğu halde uykuya doyaı- Oteki bUyUk bir soğuk kanlılıkla 
madığmı, çok uyuduğu için durma • oeva.p verdi: 
d~ şişmanladığını sö~lemiş ve buna - Aldırma yahu! Nilin kendisi In-
bır çare bulmala.nnı nca etmit: gilizl · mrind , .A kad 

1 
d b .. d . ki enn e e ya, ,.anım suyu da 

r B a.şkşarm an + .. 1;1 ~1§ :dün Mussolininin emrinde olsun, ne çı -
- u a am yaW>.6a. gınnce, · kar' 

:va milletlerini uğraştıran ıiyasal me · 
eelelerin zihninde tam olara.k bir lie- ------------

Jahllslye mlidUrünün 
tetkikleri 

tesini yapmağa c;alış ve bulduğun aa-
)'IYI da ertesi gün gel bbe haber ver. 

güne kalmıftır. ---------
Belediye 

Zamanında tahsil 

edilemiyen alacaklar 

Adamcalm yatağa girmiş ve baoJa
llllf ııralamağa: 

- Fransa-Ingiltere ihtilatı, :1eerl 
tıedbirler mtweleei, petrol ambargoııu, 
~manya - .A vuaturya birleemeai, 1-
talya • Habet harbi, Almanya. - Fran
n met1eleai, Lokarno muahedeai, B<r 
fular f9i, zehirli gaz meseleai, dum 
dum kul"lunu meeelesi, Japonlarm tah 
fidatI, Japonya· .Almanya birliği, In
Sillıı - Mım garllemeleri, Italya - Mı
ID' vaziyeti, Meksikanm protestosu, 

Belediye tubelerinde beledi yeye 
borçlu olanlara haciz kararlan tatbik 
edilerek varidatm zamanmda taına
rnile tabail edilınediği ıörUlmiiftUr. 
Bunun Userine diln tubelere rönderl· 
len bir tamimde bu ife uaml ehem
miyet verilmesi bildlrilmlt, akil hal· 
de hem tube mUdUrlerinln, htm tala· 

:Yeni bUt.Çe iti için bir müddetten sildarlarm tiddetle oezaluıdmlac&k • 
beri Ankara.da bulun&n tahlisiye u- lan i)ive edilmtıtlr. 
mum mUdUrti Necmeddin, bazı tetld- • Köprünün üstündeki llln levba
kat için Çanakkaleye geçmittir. Nec- lannm kaldırtlm~ı için evvel~ Şir· 
meddin, Çanakkalede ikinci bet ae- keti Hayriyeye birkaç defa tebligat 
nelik sanayi programına göre kurula- yapıldığı halde bunlardan bir kısmı 
cak olan radyolar ve fener itleri ü - henüz yerlerinde durmaktadır. Bu iti 
zerinde mqgul olacaktır. barla belediye dün 9irkete yeniden 

Tahlisiye idaresinin fennt vurtalar tebligat yapmıı ve 1 Mayısa kadar 
mühendisi H&mi de Çanakkaleye cit· bunlarm mutlaka kaldınlmumı bil· 
miftir. dirmiatlr. 

• Anta1yada tarihi tetkikler -
tanbul Fransız Arkeoloji enstit'' 
azasından P. Devanbez, Antalya 
zesi mUdilrU Süleyman Fikri ile be 
ber Antalya, Fenike, Fethiye ve 
lis havalisinde bir tetkik seyahati 
pacaktır. Profesör bu hafta içind 
Antalyaya hareket edecektir. 

• Üsküdar halkının isteği - Us 
dar Halkevinde yapılan bir toplan 
da Boğaziçinin ve Usküdarm hara 
den kurtarılması için vapur biletleri 
nin indirilmesi için hükumet nezdin 
teşebbüsatta bulunrnağa karar ve · 
miştir. Vapur bilet Ucretlerinin in 
rilmesi için bir mazbata yapılarak 
za toplanmağa başlanmıştır. 

• ikinci ~uhede bir tayin - Emn 
yet ikinci şube direktörlüğü clnay 
masası merkez memurluğuna ta~ 
edilen Kadıköy merkez memuru Me 
met Evkul, dünden itibaren yeni v 
?.ifesine başlamıştır. 

Romanyah seyyahlar 
DUn, Romanyadan Principa Marll 

vapurile 40 seyyah gelmiştir. içlerin• 
de Jorjesko, Horio Kuravko adında 
iki Miralay, Romanya devlet şura.si 
reisi Operesko ve Profesör Mile. A~ 
jelo Dimistresko vardır. Birçok aVU" 
kat, milhendis ve tüccarlar da bulun• 
maktadır. Kafile, şehrimizde salı gil• 
nüne kadar kalacak ve o gUn öğledeJI 
sonra Romanya ya dönecektir. 

DUn sabahki trenle de BelgraddaD 
18 Bulgar seyyahı gelmiştir. Seyyah• 
lar, 15 Nisanda Atinaya gidecekler
dir. 

Sarayburnu ile Sirkeci arasındaki 
sahada yeni tesisat yapılacak 

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

l9 rımanlardan ııltn vapurların miln hasıran Sirkeci rıhtımına yana,tırıl· 
maları dUtünülüyor 

Sirkecide bulunan gümrtlk bl.fmU-ı rafında yeniden bazı fikirler ileri sU
dtırl~ ile muhafaza b8.fmUdUrlilğU rUlmektedir. Bu arada Sirkecideki 
ve tefkilltlarmın tamamen Galata rıhtnnm sı h edil k · 
cthetine naklolunarak bütUn gümrük ı a. ere. .bu kısmıdakı 
1erviılerinin bir merkezde toplanma- araba vapuru iskelesınm kaldırılma
m için dünden itibaren tetkiklere sı, Demiryollarma ait rıhtımda da ba 
ba,ıanmıft,ır. zı tadilat yapılarak, Saraybumundan 

GUmrllk bqmUdtırü Mustafa Nuri Eminönüne kadar olan .ahanm vapur 
ile muhafaza bqmüdUrU Hasan dün. yanaşabilecek tarzda değiftirllmesi 
öğleden IOnr& Galata cihetine geçe • fikri ilk pllnda gelmektedir. 

rek Çinli ve Merkez Rıhtım hanla - Bu takdirde yabancı mUnakalltm 
nnda tetkiklerde bulunmutlardır. münhasıran Galata rıhtımı cihetinde, 
Diğer taraftan, Sirkecideki Liman dahili münakalitm da Sirkeci rıhtı· 

mmda yapılmuı kabil olacağı cibi a
radaki f&mandıralarm kaldınlmuı ıu 
retile elleplerln de rıhtımlara yanq
malan temin edilecektir. 

Ne Dersiniz ? 
Seyyah ve lstanbul 
Seyahat mevsimindeyiz. Son on bef 

gün içinde lstanbula bir hayli BomeD 
Bulgar seyyah geldi. Bunlar gündeD 
güne artmaktadır. Her gün gazeteler, 
bir kafilenin geleceğini haber ıveriyot 
lar. Hele yortunun devam ettt~i şd 
giınlerde daha da. btr,.ok yaband 
gezglnler beklenebilir. 

Evvelki gün bir "Tan" okuyucusa. 

müzelerden birinin önündeki cadde
nin yeni yapılmakta olan bavqd 
tesisatı yüzünden geçilmez bir haldi 
bulunduğunu blldlriyordu. Bunda' 
önee de, müzeler ldaresbıbi bir,~ 
yeti göze çarpıyordu: Acenteler, ser 
yalılara mllzelerl gezdli'mlyorlar. 

Okuyucunun bize dert yanmaSll 
acentelerin seyya.hl&n müzelere gö
ttinnemeleri, bize, seyyah işinin hill 
lyl bir düzene sokulamadığını açıkç9 
anlatmakta.dır. Gezgin celbi için kr 
ra.rlar almıp dururken nelin ve ntçi' 
beklendiğine blr türlU a.klmız ermett 

Bbe kalırsa, seyyahlarm gezecelV 
lerl, dolaşacaklan yerlere bir pat(t 
fazla itina hakikat.en llmndır. Ecll' 
bllere mPmleketi IJ'i tarafından taJlf' 
tacağız. Bu işte ~ehlr katlar menfdd 
olan acente pUrilderlnl de tanzim r.t' 
mek zarureti ka"'ı"mdayız. 

Blz böyle dUştlnUycmız. 

Siz ne clenfn'1 1 ........... ~~ 

Hanmda bulunan Liman fıleri umumt 
mUdilrlUğUnUn de Galatadaki Mer -
kez Rıhtım Hanma geçmesi esas iti
barile kararlqtırtlmıştır. Ancak, bu
nun mUınkUn olabilmesi için Liı:nan 
lflerl üzerinde h&Zil'lanan kanun pro 
jeainln tadili.ta uğramadan k&nuni -
yet keabetmeai ve h&Zil'lanan tetkillt 
projesinin de olduğu gibi tasdikı icap 
etmektedir. Bu takdirde, antrepolar 
tamamen liman emrine g~eceğinden 
gtlmrUk teşkilltı daralacak ve buna 
mukabil Liman idaresinin faaliyeti 
ıeniıleyecektir. 

Liman tefklllt ve kanun projeleri
nin Hazirana kadar intaç edllmeel 
için çalışılmaktadır. 

Kont de Voreal 
Fenerler Şirketi meclisi idare r'* 

al Kont De Voreal dUn akfam kıztY11 
beraber Parise gitmiıtir. 

Ancak Limanm müstakbel şekli et 

Tayyareci gençler 
döniiyorlar 

Staj için Sovyet Rugyaya giden 
tayyareci gençlerimiz Mayısm ilk haf 
tasında Tilrkiyeye d6neceklerdir. 

Macar sefiri 
Macar sefiri Zlotan De Martas'> 

dUn akf&mlri tr.ı. ~ sltırıW 
•• 
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GÜNÜN MESELESi 

Al!!iet!!I Lore~cl~ 
~iYEl.eiI :fırkEt.lı::ı.r Doğmamıı oğluma 

-8-Ceza Kanununda bazı yeni 
değişiklikler yapılıyor 

.Aıılllll~2'"ıs .. ---......r.ı Bilhassa Garbi A vnıpada siyasi fır 

F• I" d• d 1 kalarm oynadıklan rolün ehemmiyeti 
Loren fırkalarmm, günümüzün bt.>y -
nelmilel siyasi endişelerile olan ilişiği 
ne temas etmek lazımdır. ın an ıya an ge en gözönüne alınırsa, Avrupanm bu par-

çasında merkezi bir yer işgal eden Al-

k 
A 1 sas - Loren'in siyasi fırkacılık ha vatı gazete ag'"' ıt ar1 hususi bir ehemmiyet kazanır. V~kit 

vakit tarihin şahit olduğu Kartal - ıu, 
Ankara, 10 (Tan) - Hüktimet, Türk ceza kanununun bazı maddelerini Aıık ros savaşında bu fırkacılıg·ın çok bu··_ ara, 10 (Tan) - Finlandiya-

değiştirerek bir kanun llyihumı bugün Kamutaya vermiştir. Llyiha, Ce- dan sipariş olarak yola çıkarılmış ve yük bir rol oynadiğı ~ikardır. Belki 
za kanununun tatbikmda görülen boşluklan doldurmak, son zamanlarda yahut gümrüklerimize gelmiş bulunan 1870 ten evvel, hatta sonraki safha
tekenilre başlayan ve cezayi mucip olacak bazı hadiseleri, kanuni müey- gazete kağrtlarmm bir defaya malı _ larda, fırkaların müdahalelerinden 

l k U ziyade, askeri devletlerin tesirleri üs-
)'idelerle, ceza kanununa. koymak için hazırlanmıştır Türk ceza kanununun sus o ma zere memleketimize itha- tün bir mevki tutmuştur. Fakat bu-
.. Devletin emniyetine karşı cürümler,, başlıklı birinci faslına dahil madde- line müsaade eden kararnamenin neş gün Garbi Avrupa milletlerinin, si -
1er bu layiha ile tamamen değiştirilmektedir. ri muhtemeldir. ~ ı 1 f k h k ,....... .......... ...._......_.._. ... ~ ya.s.ı cereyan ara, ır a are etlerile 

------------------------ ilişiği çok derindir. Hükumetler, ister 

Gümrük memurlar1 idman Cemiyetleri Muhacir anlasmasının ~=:~!uv~e~:~~i~~e::e~ 
halk ile kendi aralarında miltevassıt-

arasında değişiklikler lttif akı Kongresi esasları hazırlanıyor ~!1~;r:;:::ı~ ~~~a~~~~~~ti;~ 
kısmında da, serbest fırkacılığa eng_el 

Ankara, 10 (Tan) - Ankara güm
rilğü direktörlüğüne lzmir ithalat 
gümrilğü muhasebecisi Saim, Sirkeci 
ıalon başınemurluğuna salon idare 
ınemuru N82if, Giresun muayene me
ınurluğuna Unye muayene memuru 
Ziya, Galata ithalat gümrüğü ambar 
memurluğuna Ista.nbul ithalat giiınrU 
fil muayene memurlarından Faruk 
tayin edilmişlerdir. 

'.Aynca Samsun gUmıiiğll kadl'OSUJ].a 
"1a fazla olarak bir baş muayene, üç 
llluayene, bir manifesto, bir ambar 
l:nemurluğu va.zedilmiştir. 

Trabzon dahili ticaret merkez me
tnurluğu kaJdırılmış, yerine memur -
luk: ihdas edilmif, bu memurluğa mer 
kez memurluğu kadrosundan muaye 
tıe memuru ŞUkrll tayin edilmiştir ı 

'Atatürkle Yugoslav 

naibi arasında 
Ankara, 10 (A.A.) - Reisicllmhur 

~tatürkle Yugoslav naibi Prens Pol 
arasında. aşağıdaki telgraflar teati o
lunmuştur: 

Altes Ruayal Prens Pol Karajorje
Yiç - Belgrat 

Altes Ruaya.Ilnlztn mazhar olduğu 
büyük bahtiyarlığı derin bir aevinçle 
ha'6er alıyorum. 
:ve ~ıuınmrtıd'~mrıt .ıuYlel"iliıi'teffkr 'ıi~ 
:rnak ve gerek Alte1 Ruaya:Hnise ge • 
rek Altes Ruayal Preneee 01.gaya en 
harareW tebriklerimin arzma imkln 
~ermektedir. 

Eksellna Ci1m.hurrefal - Ankara 
Genç Prensesin doğumu münasebe

tiyle vlki tebrik ve dileklerinden do -
layı Eksellnsmıza gerek ben, gerek 
Prenses bütün kalbimWe teşekkür 
~eriz. 

MaDye Yekaletl 

Y eıkilGt Kanunu 

Ankara, 10 (Tan) - idman cemi -
yetleri ittifakı umumi kongresi, pazar 
teei saba.hı Halkevinde toplanacaktır. 
Kongrede nizamnamenin değiştiril -
mesi için hazırlanan proje görUşüle -
cek ve seçim yaptlacaktır . 

Kongrede 'federasyonların Ankara 
ya nakline karar verilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. Yeni seçimde ehemimyet 
li bazı tahavvüllere intizar olunmak
tadır. 

Ankara, 10 (Tan) - Dış Bakanlık 
umumi sek ~teri Numan Rifatın riya 
setinde, finans, ekonomi, sağlık ve 
sosyal bakanlıklan mümessilleri ile 
Bükreş elçimiz Suphi Tannöverden 
mürekkep komisyon bugün de top -
lanmış, Romanya hükfuneti ile mem
leketimize getirilecek olan Dobriçe 
Türkleri hakkında yapılacak anlaş -
ma için çalışmalarına devam etmiş
tir. 

Yeni nizamnameye göre, ehliyetname 
almıyanlar tütün eksperliği yapamıyacaklar 

olan siyasi rejimler yok değildir. La
kin bu rejimler, fırka tekliğini icap 
ettiren iktisadi ve içtimai ~artların 
cevap olduğuna göre bunları da ayni 
gözle görmek lazımdır. 

Fakat garbi A vrupanın hiçbir nok
tası yoktt.ı' ki, Alsas - Loren ismini 
taşıyan coğrafiya parçasI üzerinde 
görüldüğü kadar ihtirasla, çarpışma 
ile fırkacılık yapsm ve iki büyük dev
letin menfaatlerine ve dış siyaset is
tikametine müessir olsun. Günümü -
ziin canlı meselelerile ilişiği olan bu 
fırkacılık hayatnnız üzerine toplu 
bir bakış, faydasız değildir, sanırım. 

AJsas-Lorendeki siyasi fırkalarm 
en mühimlerini ana programlarile gös 
termeden önce, bu fırkalarla içtimaf 
sınıflar arasındaki kuvvetli bağa işa
ret etmeliyiz. Yalnız i~timai sınıflar 
değil, dini ve ırki ayrılıkların da bu 
bağa tesiri vardır. 

Garbi A vrupada kurulmuş içtimai 
sınıfların belli başlı olanlarını biz Al
sas-Lorende de görüyoruz. Garbi Av
rupa saneyiin_de, bu mmtakanın ayn 
bir ehemmiyeti vardır. Demir ve do
kuma sanayii, arzettiği genişlik neti
cesi olarak büyük bir amele kütlesi 
doğurmuştur. Ayni sebepten, müte -
şebbisler ve patronlar, büyük Burjuva 
zi, harp sonrası Fransasınm göster -
diği ve göstermekte olduğu himaye 
sayeeinde mükemmel 3ekilde te§kilat-
lıın!"'-:t.._ n .. ..,"" ~·~-... .ı.,. l..Us)4l• Pt»
jUV,.._, orta ımuf, aerek iK4 aıerek 
p~tron zilmreeine göre daha fuurlu 
bır topluluk gösterir. 

Fakat Alsas-Loren fırkalarmı anla 
mak için bu noktanın tesbiti kafi de
ğildir. Almanyaya her tarafından hu 
dut olan bu mmtakada, ayni zaman _ 

Tütün lmalAthaneferinden biri da çok kesü bir yahudi cemaati bu _ 

An.kara, 10 (Tan) - Ba.kanlar He- eksperler birinci defasında bir aydan lunınaktadır. Buna mukabil Alsas 
yeti, tütün eksperleri hakkındaki ni- Uç aya, ikincisinde Uç aydan altı a.ya, kuvvetli bir katoliklik yaşatır: Fran~ 
zamnameyi tadil etmiştir. Bu nizam - üçüncüsünde altı aydan bir seneye sada devletin idare ettiği hiçbir iliı.hi
name ~aı:ma gö~, ehliyetname al- kadar işten menedilecek, dördüncüde yat fakült.esi bulunmadığı halde, Al -
madan hıç kimse tütün eksperliği ya- ise ellerinden ehliyetnameleri alına _ sas-Lorenın merkezi olan Strasburg-
pamıyaca.ktır. Her tene temmuz ipti- caktır da pek ~ü~emmel bir okutma ciha-
dasmda lstanbul, lzmir, Samsunda ." . ~ . zma sahıp. ıki resmi ilahiyat fakülte-
. :tihanl tl inhisarlar ıdareef eksperlennfn Ii- si, muhtelıf dinf seminerler vard 
mı: ar yap acaktır. Eksper bul- se tahsilini görmüş ve memurluk va- Nihayet Kartal ve Horos ·ıdeol "l ır: 
mak için orta mektep mezunu olmak, fl OJı erı 
Tü k 1 ak A sı arını haiz olmuş olmalan lbımgel ala.bildiğine yayılmıştır: CermencTk 

r 
0 

m ' amme hizmetlerini yap- mektedir. Ticaret odalarına kayıtlı ti- Golvacıhk en mutedilinden en t 1~ ' =:.n menedilmiş olmamak şart ola carethanelerde en az yedi sen~ çalış - d~ceeine varıncaya kadar Alsa:~~ 

Uzak bir geçmişi bırakıp harp so
nu safhasını alalım. 1919 da Aisas-Lo 
ren Fransaya g~tiketen sonra mese
leye kapanmış nazarile bakddı. Fa -
kat gerek Alsas-Loren içinde "muh
tariyetçilik,, perdesi altında, gerek 
mıntaka dışında, yani Almımyada söz 
de edel:J bir kültür birliği 'J ·;klinde be
liren mesele, ayni idi. Strcsman, Bri
and'a, artık Almanya için bir .\lsas
Loren olmadığını temin et.mıs idi. Bu 
temini Hitlerde de görüyoruz Saar 
münasebetile Alman Başvekili. artık 
Fransa ile Almanya arasında bir top
rak davası buhmmadığmı tekrarladı. 
Stresman'ın ölümünden sonra neşre
dilen hatıralarına bakarsanız, Frsı.nsa
ya verdiği teminatın siyasi bir hile 
olduğunu görürsünüz. Gerçek, Al -
man devlet ada.mı bu hatıralarında 
şöyle düşünüyor: Evet, böyle s5yle ·
dim, fakat hafif bir Alman için ana 
toprağın bir parçası olan bu mmta -
kadan va.z geçmek, kendini inkar de· 
ğil midir? Hitler'in teminatı ise, bun
dan daha az samimidir. Bunlara inan 
mak için, Almanyanm yarı resmi te
şekkülü olan (Almanya dışındaki Al
manlık cemiyeti - Verein für Deutch
tum im Ausland) m son on beş seı:ıe 
zarfındaki faaliyetlerini bilme.mek, Al 
sas - Loren ile uzaktan yakından ili~i 
ği olan ve Almanyada bulunan şahsi
yetlerin, derneklerin, gazete ve mec
muaların çalışmalarına ve bunların 
Alsas havasında uyandırdığı sempa
tik alakalara göz yummak icap eder. 

Münih'e gidenler, "kahramanlar 
meydanı .. adını taşıyan abideyi de gör 
müşlerdir. Bu abidenin duvarlarında 
1919 da Almanyanm kaybettiği top -
rak parçalan için birer çelenk var -
dır, bütün abidenin iki muhteşem as
lan heykelinden ibaret bir bekçisi, zi
yaretçilere bu toprak parçalannı dü
şUndürtUr. lşte bu parçaların arasın
da Alsas-Loren isimini de görürsü
nüz. Fakat hemen şunu da söyliye -
lim ki, Almanya için en son düşünü
lecek t.9..t>rakJ.a burasıdır. Bu baktm
dan Alman devlet l"tcaltnin Aletta·Lo-
renden, muvakkat bile olsun, vazgeç
tiklerini söylemeleri esassız değildir. 
On dördüncü Lüi'denberi devam eden 
Reri qaseti, ..A.lman topraklarını ya
vaş yavaş parçala.mağr emreden ve 
Ren'i Sen kadar Fransızlaştırmağı 
~den meşhur Richlieu vasiyetname
sıne Fransa, pek yakından bağlıdır. 
Saar'ı istemiyerek brraktı, Ren mın
~k~~nd.~ 1930 dan evvel \l'Ücuda ge
tırdıgı Cümhuriyet suya düştü, Bav -
yerayi Almanyadan ayırmak. yahut 
Avusturyaya bağlamak tasavvurla _ 
rmm ortadan kaybolmasına mecburi 
olarak boyun eğdi. Fakat bunlar hep 
Ren'in öte sahiline ilişen işlerdir. 

[Arkası yarın] 

ZJyaettin F AJIRI 

Bayan Afet bugün 

bir konferans verecek 

0ğlum Doğan, 

Ben seni bekliyorum, sen de beni 
galiba. •• Aylar var ki, sana mektup 
yazamadım. Doğrusu başımı kaşıma
ya vaktim yok. Sakın, müstakbel 
baban ı;ok para kazanıyor, sanıp se
vinme. Biz kahve döğenln bık deyid
lerindeniz. Habre pala ('alıyoruz ama, 
ucunda birşey yok. Maamafih, ben
den sana DMlhat: Boşuna da olsa, 
pala çalmak para -:almaktan evlidır. 
Çünkü, hak etmediğin para yutamı
yacağm lokmadn'. Ağzına sığsa da 
midene sığmaz. Midene sığsa gö\•dene 
hayn olmaz. Bunu bir kalem geçelim. 

Geçenlf'rde biraz rahatsız oldum. 
Hemen doktor ~rdım. Nabzıma 
baktı. Ben: (blrşey yok .•. ) desin di
ye bekliyordum. O bana: 
"- Biraz ihtlyath olunuz. Ateşi • 

nlz var." dedi. 
Ben ötedenherl ateşli olmaktan 

korkanın. Çünkü, yüreği hızlandınr, 
kanı döndürür ve insanı içimizdeki 
mikroplann hoşuna gidecek mizaca 
soka.r. 

Doktor böyle cevap nrinee: 
''- Amma yaptınız ha .. Ben bl,.,eJ 

hissetmiyorum." dedim. 
Doktorun cam sıkıldı, dedi ki: 
"- Ben herkesin nabzına göre şer

bet verirsem, herkese hoşuna gideni 
sö:rlersem, helkl daha tatlı adam olu
nım amma, onlann sıhhatini ihlal tt
mls bulnnnnım. Sakın ola ki, sıhha.
tin İz hakkındaki malumatı öğrenmtk 
t.en korkmayın. ÇünkU ne ıı:ell!"ffe ,;ı. 
rudUmü:ulekl hMt.ahktan, azamızm 
~ah~malanmiakl bozukluklan bilme
m.-ktt>n gelir. 
Haklı li.fa ne denir 't 
Sustum v~ adamın tavsiyelerine 

uydum. Çok şükür, şimdi dlizeldim. 
Sana da daha dünyaya gelmeden ev· 
vel öğüdüm olsun: Bir yerinde bir 
sızı, bir ağn, bir tatsıı.lık hisseder et
mez, hemen bir hekime başvur. S&
bebini araştır; çaresini bul. Bütün iş
lerimle de böyle yap. 
Devek~u denen bir hayvan vardır. 

~en daha bilmezsin, bu bir nevi kuş
tur. Lakin u~a.rnaz. De\•eye benzer, 
yük t~~ıyamaz. Yalnız bunun tüyün
den kadınlara yelpaze yaııarlar. Söz
de bu devekuşunu avcılar, ko\·alar, 
kovalar, kovalarıat. itoşmadan 'kut 
)'Orulur. Sakla.nacak yer de yoktur. 
Çaresiz kalınca kafasını kuma sokar. 
Dünyayı görmez. Alem de onu gör • 
mUyor zanneder. Avcı ardından yak· 
laşır ve tüf eğl patlatınca şafak atar. 

Sen de dünyaya geldiğin zaman. 
sen Slemi görmüyorsun <liye alemin 
de seni gör "'<!iğini zanneder ve bil
mediğin, işit -,ediğin, görmediğin 

şeyleri - tedirgin olmayasın diye - bir 
kimseye sorup öğrenmekten çeklnlr
sen, devekuşu gibi olursun. 

Sana baba öğüdüm bu olsun: Has
talığını hekime, derdini erbabına gÖll 
terlp ilô.cını ve çaresini bulmaktan 
korkma. Ancak böylelikle de\•ekm'ua 
dan farkın olur. 

'.AnJca.ra, 10 (Tan) - Fin&M Bakan 
hğı teşkil&t kanunu llyihll8D1I tetkik 
etmek Uzere bütçe encümeni tarafın
dan tefkil edilen Hüsnü Çakır (h
llıir), Ali Rıza (Mardin), ŞUkril 
r<Mut) tan mürekkep iharl encümen, 
llyiha üzerindeki tetkiklerini bitir -
iniştir. Bütçe enc41menl, Pazartesi gü
llü lAyihanm müzakeresine bqlıya -
taktır. . 

Müddeiumumi ve 

hakimlerin terfii 

Nızam.name, ekşperJerin yapabile
cekleri işleri ve eksperlerin mesleki 
mes'uliyetlerini n•ıcip olacak hallere 
ayn ayn göstermektedir. Mesleki 
mes'uliyeü mucip harekette bulunan 

mış olduktan anlaşılanlara milteha.s- renın nıhuna. işlemiştir. Bu kült'! h 
s~. old_uklan için ~per. ehliyetname susiy~tlerinin, iktisadi hususiye~ı:r ~ 
sı ımtihansız ven!~~~· _Niza.mna: den zıya~e.siyasi fırkaların tcşekkü _ 
mede eksper na.ımetliği ımtihanı, BtaJ IUne ve ıstıkametine müessir old • _ 
lar, staj müddetleri hakkında hükwn nu göreceğiz. ugu 
ler vardır. Bundan bahsetmeden evvel Alsas-

Ankara, 10 (Tan) - Türk tarihi 
kurumu asbaşkanı Bayan Afet tara
fmdan yarm öğleden sonra Halkevin
de Alacahöyük hafriyatı hakkmda 
bir konferans verilecektir. 

Dünya keşmekeşi görmemiş, ma.
snm gözlerinden öperim yavrum do
ğan. 

8. FEIEK 

Şoförlerin dün 

CJ&ceki kararı 
'.Anıkara, 10 (Tan) - Hüfm Ye 

llıilddeiumu.milerin terfDerine eeu 
~ edecek olan t.erft defterlerini 
ha.zırlıyan bJr ve JJd numaralı ldUye 
komisyonlan çaJıpnalarmı lSnUmüz • 
deki hafta içinde bitireceklerdir. 

Mimar Sinan için 
yurtta yapdan ihtifaller 
,Ankara, 10 (A.A.) -- Büyük Türk 

ıniınan Koca Sinan'm ölümünün 348 
inci yıldönümll münasebetiyle Halkev 
leri tarafından dün memleketin bir
tok yerlerinde ihtilaller tertip edil • 
ıniştir. Toplantılarda, yüce sanatka
rın hayatı, Türk medeniyet ve eser
leri ve Abideleri hakkında nutuklar 
\'erilmiş, şiirler okunarak hatırası a
rulnuştır. 

Sinan camllndekl 
pencereler 

TAN obJektlfl 

Milll Müdafaa. Vekili General KA. - Başbakan, Hariciye Bakam, Kamu 
zmı Ozalpm valdesinin cenazesi dün tay, Parti, namına ve daha resmt ve 
merasim!~ kaldmlmıştır. hususi birçok mtieeseaeler tarafından 

Törene birer kıt'a asker ve Polis çelenkler göııderilmi§tir. 
müfrezesi iştirak etmiş, şehrimizdeki 
bütün saylavlar, Generallerden Ha - Bolu Saylavının cenaze 
lis, Ekrem, Ali Fuat, Fehmi, Ishak merasimi 
Avni, MU&tafa Sabri, Universite rek- . . 
töıii Cemil Bilsen Vali muavini HU. Bolu saylavı Hilseyın Mithat Benll-
da.I Karata.ban, P~lis müdüıii Salih nin cenaze merasimi de dün Teşvikiye 
Kılıç, vilA.yet ve parti ileri gelenleri, camlinde yapıbmştır. General Klzmı 
Jstanbul garnbon ümera ve zabitanı, Ozalpm annelerinin cenue merasimin 
lise direktörleri ve birçok kurumlar de bulunanlarda.n çoğu bu değerli sa.y 
bası b~.unmu§l~. lavmıızm cenue törenine de iştirak 

Şoförler cemiyeti idare heyeti, dün 
gece muhtelif mmtakalarda çalışan IO 
förlerden 80-100 imzalı birçok mu
batalar almıştır. Bu mazbatalarda ee
na.f, bundan sonra seyyahlan gezdir
me işinde acentalann götürü Ucret 
vermesinden dolayı çok zarar gördük 
lerini, binaenaleyh yanndan itibaren 
sayyahlara tahsis olunacak bütün a
rabaların taksimetro ücreti esası üze
rine çalışacaklarını bildirmişlerdir. 

ldare heyeti, gece fevkalade bir 
toplantı yapml§ ve bu dilek mazbata 
larmı gözden geçirmiştir. Dilek ve tek 
lifler, heyeti umumiyesile kabul olun
muş ve bunlarm takibine karar veril· 
miştir. 

ldare heyeti, bugün ayıracağı bir 
mümessil Emniyet 6 ıncı şube direk
törlüğüne gönderecek. esnafın arzu 
ve karannı bildirecektir. Evvelce de 
yudığmıız gibi, otomobillerin taksf
metro esasına göre ücret talep etme
leri, belediye nizamlarma uygun gö • 
rillmektedir. Binaenalyh, şoförlerin 
zarar görmemeleri için belediye ve em 
niyet dairelerinin bu teklifleri mUsa
it tekilde karşılryacaklan umuluyor. 

Sinan camiindeld çok kıymetli o
lan alçı penceresi Tllrk ve IalJ.m eser
leri milzeeinde teşhir edilmek üzere 
m.Uzeye getirilmiştir. Yalnız, bunlar 
tamire milhtaç olduklarından mflze 
tamirhanesinde terkip edildikten 
11onra teşhir edilecektir. Ayni zaman
da bu ca.mideki t&f üzerine mahkfi.k 
kitabenin ıe.rur edilmek Uz.ere Silley
aıaniyeye nakli kararlaşuııtbr. 

Teşvikiye camıınden kaldınlan ce- etmişlerdir. Namaz, Teşvikiye cami • 
nue, har~iye mektebi önünde husu- inde kılnımış ve cenaze motörle Eyü-
si oto~~b~e kon~uş ve ~irneka- be nakledilerek aile ~abristanma gö -ı Yukarıda solda Solu Saylavı HUseyin Mithat Benli c . . 
pıy~ g?t~rülerek aile makberıne def- mülmüştür. Merhumun mezarına bir- bir görünüş. Yukarıda sağda Kbı O 1 • 1 • ~naze merasımınden 
nedilmiştir • <:<>k çelenkler konulmu§tur 1 1 

m za pın va desının cenazesinde bu-

Roma elçimiz 
Ankara, 10 (Tan) - Roma bQyUk 

elçimiz Hüseyin Rağıp bu sabah me
zunen tehrimize gelmiştir. 

• unan ar. A~ıda cenaze merasiminden bir ıörUnüf 
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No. 99 Ziya IAICIR 

Yahya Kaptan kısa zamanda ilk 
teşkilat hazırhğını tamamlamııtı 

(Mustafa Kemal Paşa) nın emriyle te,killt yapan (Yahya Kaptan) ın 
milli kuvvetlerinden bir mUfreze. [ X ifareti olan bu müfrezenin ku· 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

TAN 
ll - 4 - 936 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rini 7.i size söyliyelim! 

Pehlivan güresleri Elektrik · fiatleri bir 

Reeimde, filmlerde eevimsiz rol
Sarıköyde büyük bir 

a lcSka uyanchrdı 

miktar tenzil edildi 
ler oynıyaıı bir aktör manası var. 

Uakikatte dahi
li mücadelelerle 
dolu ve kendin
den emin olmı
yan bir karakter
den dolayı bu ma 
nayı takınmıştır. 

İhtiraslı bir yara
tılt§J, musikiye te
mayülü v a r -
dır. Büyük bir is
tiklAI l h t i y a
cı duymaktadır. 

Balıkesir, (Tan) - Hava kurumu 
menfaatine pazar gilnil tertip edilnıl~ 
olan pehlivan gür~lerl bUytik bir ka 
!abalık önünde yapılm~ır. 

Adapazarı belediyesi kilovat fiatini 20 kurut 

18 kuruıa indirdi, kırar memnuniyetle karııl 

Cökçay I.Akin bu ihtiyaç 
ba§ka tesirler altına girmek korku
sundan doğmaktadır. 

* 

Eskl pehlivanlardan Sebepli Hüse- AMpe•n, 10 
yin pehllvanm hakemliği aJtında ya- (Hımut muMbmmiı biltUrigor) 
pılıın müsabakaların en heyecanlısı Adapazarı Türk Ticaret Bankum-
baş ve başaltı pehlivanlarının güre,i dan Belediyeye intikal eden elektrik 
olmuştur. şirketinin esu bütçeei nisan içerisln-

(Bafaltı) tanmmllJ olan pe'dJvan • de yapılarak haziranda tatbik edile
lanmızdan Kavaklı Hamdi Mandıralı cektir. Uç aylık muvakkat bütçe ka
Ahmet, başı da Afyonlu Süleyman rarnıunesinde tesbit edilen alacak ve 
pehl!van gene Mandıralı Çoban Malı- borçların elektrik idarealne varidat 
mudu yenerek kazanmı,lardır. ve düyünat kaydına ve tarifenin in-

- dirilmeıine karar verilmiştir. Teei-
Bergamacla Atatürk sat permili monwrıer taratmc:1an ya

pılacak ve pyet idareden teeiat y&· 
Karakterinin psikolojisi, ırhhl llİİftÜ hazırlanıvor pılmuı utenine mal7.emenin muay-

vaziyetine çok ba,€lıdır. Zanneder- -:1- ' yen kinndan bqka 80rti bquıa 50 
sek kronik b i ı Bergama, (Tan) - AtatUrkUn Ber kuruş ücret almacaktır. 
hastalığı vardır. gamayı ziyaretlerinin yrldönllmli olan Saatler ayarlı ve belediyeııiıı ka-

tifi .ı.temde Mrbeat olacak, 
ye tarafından konulacak 1a& 

kira aJmacak, muayyen müd 
fmda alınan kira saat bedeli 
se Nafıa Vekaletinin kabul et 
rife dalreslnde mllfterlye mal 
cektlr. 

Kabul edilen tarifeye göre ıi 
kadar kilovat bqma olan 20 
18 lr:urup ve aylık mecburi 
yat evlerde 12 den yedi kilov 
dUkkiıılarda 5 kilovata indi 
tir. 

Sma! mUeeeeeat, Umuru 
ve resmi daireler beher kilova 
kuruıtan alacaklardır. 

Bu vaziyet ha1Ju çok eevin mandanı Enis Fahri Beydir.] 

Umumi Harpte de, Y a h y a her köyden tedarik edilen birkaç si
Kaptan ile beraber (Osmancık) ta- lahlı genç; Tavşancıla, Yahya Kap

Meseli, böbrek, 13 nüsan için Halkevi büyük hUırlık- bul ettiği ıietemde aerbeat kabul et. 
karaciğer g i b i. lar yapmaktadır. ----------------
Hayatını e a h -

tir. 

buruna gönüllü yuılarak - akra- tanın emrine gönderilmişti. 
basından olan - (merhum, Yakup Yahya Kaptan, bunlardan üç müf
Cemil Bey) in maiyetinde Irağa git- reze teşkil etmişti. Bu müfrezelere de 
mişti. • (Deli Yani) çetesini imha etmek su-

Bu suretle doktorluğunu sillhla de retile varlığını gösteren - (Kuvayi 
fişen bu imanlı ve hamiyetli genç, Milliye) yi takip maksac.lile harekete 
vatani hizmetler uğurunda birçok geçen İngiliz ıüvarilerinin faaliyetle
macera geçirdikten sonra, mütareke- rini akamete uğratmak vazifesini ver 
yi müteakıp lngilizler tarafından tev- mifti. 
kif edilmişti. ldam edilmeıd, mukar- Tavpncıl köyü, artık Yahya Kap
rerdi. Fakat, arkadaşlarının tedarik tanm ve millf kuvvetlerin merkezi ha 
ettiği bir tabanca ile muhafazasına line gelmi,ti. Bu suretle merkez ku
ınemur olan lngiliz nöbetçi neferini ran Yahya Kaptan, çarçabuk teşkl
öldürdilkten sonra, eski arkadaşı litını genişletmif; tzmit • Şile • Us. 
Yahya Kaptanla birleşmişti ... İfte bu kUdar aruındaki mUselles içinde, köy 
Enis Bey, 'imdi Yahya Kaptanın dört lillerden ve köy korucularmdan mil. 
havarisinden biri idi. Ve .. mukaddes rekkep bir istihbarat şebekesi vücude 
gayeyi istihıııal etmek için de Tav,an- getirmı,u. 
cıl köyUnUn mütevazi koruculutunu Bu irtibat sayesinde. Rum çeteleri 

si prensiplerine 
göre organize et· 
mek istiyen bir 
insan. Muvazene 
ve dürüstlük ihti
yacı arkasında ah
likt titizlik un
surları mevcuttur. 
BUyUk bir faliyet K. O. K.. 
istiyen ikinci planda işleri mükem
mel bir surette yapmağa muktedir
dir. Fakat parlak bir birinci plAn 
vaziyetinin mes'uliyetlerini almak 
hstemez. Zira kıymetleri takdir 
eder ve §an, şeref içinde yaşamağı 
sevmez. Belki de vaktile bilyUk ih
tiraııılan vardı. Fakat şimdi rahat 
ve daha geni§, serbest bir hayat ter
cih eder. Ruhunu ve vücudunu ıs
tıraplarla mütemadiyen zehirlemek- , 
tedir. kabul etmişti. nerede Türklere tecavüzde bulunur • 

(Yahya Kaptan) m teşkilAt işleri sa derh~ haber alınıyor; ve bir an- -------------

" 
1 k (M taf K al P ) YENı NESRıYA l er er en, us a em a9a nın da bastırılarak o eski feci cinayetle-

TAN 
\ bone ve ilan .-rtlan: 

811 aylık • • . .. 
ı nn• 

Türlri'rr için Dıt1rı ıc;ır 

Linı K 

1 so 
4 -
, 50 

.. - ·-14 -·-
hln letn hlncılrk $trketlertnt 

müracaat edtlmeltdlr 
KU~k tllnlar dofrudu dot 

ruya idaremizce ..trmbtllr. 
KO~lr tllnlana & •tlrlıfl bb 

rtefahlr 80 1ru...-ur. & •tırdu 
fazlUJ tein •trr bQma 6 lrurue 
almrr Btr defıdaa fazla lc:fn,. 
lfftnd•n ~ 1n lrurue lndlrfllr. 

Kupa maçları 

Balıkeslrcle oynanan 

1 
maçın neticesi 

1 Balıkesir, (Tan) - Gençleri ıpo
ri. tefvik makaadiyle mmtaka tara
fmdan on yıl devam etmek Uz.ere bir 
kupa evveldea konmuttur. 

iki yıldanberi kupayı muhafaza e • 
den ldman yurdu, bı1 yd kupayı 
GUçlillere kapbnmftır. 

Son maç çok heyecanlı ve neteli 
,.e heyecanlı pçmiftfr. Btrincl haf • 
taymm onuncu daldblannda Jrlllk 
illere verilen penaltı cesuı ile 1lrinci 
baftaym IOD bulmUftur. 

ikinci haftaymda nı.ar altma dO
feD nUçlWer rllzclrm 1erWtfne ve 
Birlikliler taralmdan yapılan bunca 

Kağıt Fabn1'asının 

açllma hazırlıkları 
Izmit, (Tan) - Klğrt fabrik 

Nisanda, lflemefe hazır bir vasi 
dir. Yapılan denemeler muvaff 
11 neticeler vermektedir. Açılıt 
bu ay içinde yapllacaktır. Açd 
reninin geri kaldığı hakkındaki 
Jer doğru defildlr. 

Küçük haberler 
• Sıva11, (Tan) - Ulaş kam 

da 'köyltlye iatiklil ve inkılip 
lan iberinde memleket hastan 
zacuıt Nlznn tarafından bir k 
rana verilmiştir. 

yaverl Cevat Abbas Bey gizlice iki rln lSnU almıyordu. Slyaıal Bilgiler "Mülkiye,, 
defa Tavşancil köyüne gelmi9, Yah- Milli kuvvet, günden gtlne ·~7•• ~..a ..... e-- ---uı -~-
ya Kaptanla temas etmişti. Ve bu du. Artık lstanbulda, hükumetin ve sı bu sayısile beşinci seneeini doldur
temaslarda, artık teşkilat işlerini ve Ingilizlerin zulmünden kaçan birçok mug bulunuyor. Memleket neşriya • 
111ilah tedariki imkanını bir hayli geli9 gençler de, Tavşancıla gelerek Yah- tında ilmi bir değeri olan bu mecmua
letmişti. ya Kaptanın kuvvetine iltihak ediyor nın 60 inci &&yısmda "Propaganda". 

akmlara ve 11\aftırıbnat& rqınen ıa 
---~.---~,,_!19111J .. Wllll"i "!=m"llWlll""'IU"98""'W.,..&P.3~,... Ull..1--"'~ ı.---. _. 

•·-"' mlgJo ... ı..-. 

• Sıvu, (Tan) - Açık bul 
,ehrimiz melrtupçuluğuna a 
leyman Sami, buraya gelerek h 
çocuğa elbise, 49 çocuğa da .kun 
acMYJ!! ~?'!f*'P'. 

lı Feyziye lisesinden aldığım ı.aauık 
nameyi zayiyiinden yenisini alace
ğımdan eeklainin hUkmU yoktur. 

Ayni zamanda Istanbul ve UskU - d "Türkiyede §ehircilik tek!mUlU'' İİİİİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİİİİİ 
darda bazı hamiyetli zevat ile de trti- uİstanbuldan Anadoluya geçen za _ "harp sonu zirai reform hareketleri", 
bat temin edilmi,ti. Bunlar vasrtuile d "Yeni devlet şekilleri", "Almanyada K LO K LO 

Enver 

de bir mikdar silah, birkaç sandık bitan ve milliyetperve~e~ aded~ : siyuıal rejimin Univel'81te faaliyetine _ 
"'ephane ve altı adet (Tüfekçiye!) günden güne artmaya aş amıştı a . ' '-••l kl zıl 1 . 
""' ya Kaptan bu aevatm ıalimen yolcu- teain' "'89 1 ı ya ara ayın ısıyuuı 
bombası ele geçirilmi,ü. luk edebilmelerini temin etmek için ve kronolojili vardır. 1 MADA 

Artık Yahya Kaptanm ilk teşkilat her tarafta emniyet tertibatı almıftl. Çıtır - Ayda bir neşredilmekte o- PERAH ~ NE 
kuvveti belirmifti. Bunlar, mükemme lan "Çığır., mecmuasının 36 ncı ea- ••••• L--Jadı len teslı.h ve te,.hı .. edilmifti ... Gece- Kuvayi milliyenin bu muvaffaloye- ed .... _ ..,_, • 

""' "' rU yısı da çıkmıştır. Tavsiye eıu;. leri. herkes derin uykularında iken ti, lıtanbuldaki muhalefet esası 
bu kuvveti tP•ktl eden (yirmi müca ile İngilizleri kudurtuyor; günden Tedavi kliniği ve liboratuvan der- Fransız •• , 

...,., gU kstkl b k t• bı·r anda glsl - Profesör Dr. Akil Muhtar ta- Jflj•• hit) ·, sessiz sadasız evlerinden çıkı - ne v eşen u uvve ı 
k d · k · · ·zı·d gizliye rafmdan çıkarılmakta ola nbu kıy • Yorlar ·, birer hayal gı'bi köyün dı§lll- yı ip evırme ıçın gı 1 en rı·yatrosunda 

ed·1· rd meuı mecmuanın 20 nci numaruı da da toplanıyorlar; ortalık ağarmaya planlar tertip ı ıyo u. 
b.h be intişar etıniı:ıtir. Tavsiye ederiz. başlayıncaya kadar oradaki arazide Biltiln bunlardan gafil ve ı a r ., ,,. Nia•n p ..... r ve 28 Nı .... 

d' Hukuk Gazet.I: Cevat Hakkı, Oz- ""' - -- -Wim ve tatbikat yapıyorlardı. olan Yahya kaptan, mUtema ıyen Salı akpmlan aaat 21 de 
(Tavşancil) köyUnUn yeti,tirdiği teşkilatını genişletiyordu. Adedi git- bey tarafından tUrkçe, franısızca net--

hamiyetli ve cesur gençlerden (Meh- tikçe artan efradmdan 25 ,er ki~ilik redilmekte olan Hukuk gazeteainin l- 8 o kieiden 
met) ve (Ihsan) isminde iki karde,, dört müfreze tertip etmlfti. Bunlar- kinci sene on UçUncü nUshası daha te BU~iıU.rekkKQSO 
Yahya Kaptanın emriyle köyleri do- dan birini (KUçUk Allan) m, diğeri· klmUI etmi' bir şekilde çıkmıştır. Bu ı 
la,ıyorlar; gene; arkada.elan arasında ni (Kara Aslan) m kumanduma sayıda üniversite profesörlerinden ve bütiln 
milli mefkurenin ancak silahla müda- vermişti. Diğerlerini de gene kUçUk Erzurum saylavı Saim Ali Dilemre- Solestleri İ 8 

Aydın tarihi yenrden 
hcmrlanıyor 

ceai Halkevimizde InönU muzaftl 
yeti yıldönümü kutlulanmı, ve bU 
nu etrafında önemli konferanalar 
rilmiıtir. 

• Aydm, (Tan) - Aydın Hava 
Karacaıııu, (Tan) - Aydın Halke- nımu 1.fkanı Ahmet Emin Arka 

vi adma Aydm tarihini yazan kurul, kurum iflerindekl verimli çalıfDl 
dün ilçemize gelerek, buradaki tarih- rmdan ötUril, hava kurumu me 
sel izerler ll7.erinde tetkikatta bu- heyeti bqkanlıfmca takdirna 
lunmU§lardır. taltif olunmuttur. 
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iPEK Sinemasınd 
Bqiin 2 aüe1 film birden : 

i Rumca IÖSltl ve prlalJ Dalma altın seııli BENJ 
r A No aıau · nln i BOSNrı MAGDA SCHNEII?ER 

: ile beraber oynadıgı 

i SEVDALARI UNUTMA 
1 filminin Rumca. 1&~kılan en BEN 

meehur Helen artiatlen tarafm· 
ı dan ısöylenmittir • 
....................... 111,11111.11111111111111111 ... ıııııııtıııııı lllllllllllllllltll faa edilebileceğine dair propaganda krt'alara ayırarak batlarma lemail, nin AdJl Tıbba, Profesör Mustafa Re- LET 

yapıyorlar; ve bütün fikirleri, ayni Sami, Sadık ismindeki reisleri geçir- tit'in Franıız istinaf mahkemeleri ka AUMErt DEV Bugiin matinelerden itibaren 
nokta etrafında toplamaya Çalıfıyor- mitti. rarlanna, ProfMÖr Gerhard Keeeler- KORAL YlLJ).ı 'z cıı·nemasın Ja 
lardı. Deli Yani çete.tnln tepelenmesi, tn MWkiyet naıariyelerlne, Cevat Heyeti )'ilam 

2 
mUamere veN- 'Z, 6'1 Uı 

Bu hafta 

(Yahya Kaptan), bir taraftan birdenbire rum oeteıertııt dehfef; için Hakla Ozbeyin uıu...ı kanunlarm tet ceklerdlr. Yerlertnlsl eJmdlcleD En l&JUll llaJN ve 
18 

ah•kdır ilk ve muaild : filmi 
genç köylüleri bu mukaddes gayen~ de blralmılfb~ Her CUn birçok clnt.- kik ve tenldtlertne alt yuı1&rlle Dr. o 
çerçevesi içine almaya çalı,ırken, dı- yetlere ve bnb badl8elere u.hne d • ProfelÖr J'ahreddln Kertmlıı, Hakem tu~: TlJatıo slle*ıde ve s E R E N A 
ğer taraftan da (Karaulan) ve (KU- lan o koca u.ba, birdenbire at1kbet mahkemeleri ajanı SWeyman Allnln, Badnlld vx-n batmda Kml&J 
çttkulan) ianılııdeki çete reislerine içinde ka1m1fb. icra memunı Turıut'mı mıblelerl _.,. .. 
haber göndermlt; kendi mütevazı kuv !ııgWa .Uvarl takip mtıfraelerl de ettıtlerlyle tatbikat lmmmda da lltl• Ceml,.U Kua KerkellDde atıl- Bqbıar. ... rollerde : noyer> 
vetlerile Rum çetecilerinin cinayet- l}&fI1'lllll1ar Küçük kuvvetler, orta- fadell kararlar, mUtalealar vardır. ::.:· 

180 
Jmruetaa ISO im· NILS ASJ'ER, PAT PATERSON ~yan Cbarl~ 

Jerine mini olmaya çalıp.n bu hami- da dolqmaktan çekiniyorlar, fimen- Bu Wm ıueı-tnı okurlarmma tav· ,_ L CBUBBRT' in ruhu ve bll10k ihtlrulan fecı bır tarı.da ıözlerlDil 
yetli adam.lan da kendi tetkilltma difer hat boyundan, kat'iyyen ayni&- alye ederiz. • rup. kadardır. Telefon: 2l035. &ıtlnde canJınacaktır. ıı&veten: FOX JURNAL ve canlı reaimlet• 
davet ederek milnferit kuvvetleri bir mıyorlardı. Evvelce lnglliz devriyele- Pertembe Guefal - Pe1'f9mbe- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!:....:=------------------------=~ 
nokta ve bir mefkfıre etrafında bir- ri aık aık latuyonlar arumda gez- -ı- 11:.ıı Unctl l&Vlll' bL-k allkl.'" ca- ı1t1HtHun11 

D111 ~ J~ ~ J· l l lllflllll l l llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllltl llllllttl t1ı ""
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••• ~"Y'()N I>A\TİS ıe,tirm~ti. dikleri halde timdi bu devriyeler kal- llp yuılar ve rftzel rMlmlerle çıktı.. Amerikanın en meıhur caz prkıcııı BlNG KROS:Y ve en ŞEN, en ta Ul'Jl.ın J---•• 

Bunlardan, Karaaslan çetesini, dınlmıt: lffal, yalım iatuyonlara 1Angtn mündericatı arumda Gttside Yüzlerce danıöz • 150 kitilik orkestra • Nefia muaıki 
Tavtancıla celbetmitti. KUçUkulan mUnhuır kaJ.mıttı. • Sabrinln Hicran rec-t lamlndeld e • G NCE MUSiKi DANS FiLMi 
c;etesini de, (Kargel) civarlarmda ak Yahya kaptan, (Kuvayl mllllye) debi romanı, Faruk Nafisin Boful· AŞK. • ZEVK • E LE • ve 
im ve vicdanın alamıyacağı şenaatler nln kudretini yalmz böyleee sa.ter- çtne dair bir yamı, Nlzamettin Na. H o L •ı v u T E G L E Nı • Y O R irtikap eden (Deli Yani) ve (Kambur mekle de iktifa etmemlftl. Beykos lifin Bulgar kralı ile nuıl konuttum 
Dya) çetelerini taraa&uda göndermit- civarına bir bulan yaparak Ingilis- makalMI, Naci Kumun akdenls 1ayı. 
ti. lere ve bUtUn muhallflere bUytlk bir larmda bir &fk m&eel'UJ, Aakerm J'ranmzca 1611i1 ve orijinal prkdı bllyUk Katre Golclwya filmi. 

Küçtıkaslan, birka~ ıUn takip ve tellf ve dehfet vermlftl. Gene 
0 &Un· }ıarp Cengizln torunlan ı.tmU yur • Bug· "'n M E L E K SINE .. ASINDA taruıuttan 10nra, (Deli Yani) çete- terde bir pce ldlçtlk bir mntrue u .. !arla &fb claJr veclseJer, Kandemlrbl il ı•ı 

ıile uzaktan bir müsademeye girft. kUdara kadar lnmff: Dotancllarda bfr !'lmoft&:fr. bir hlklw fle brlb· l li.vetm ı PARAMOUNT JURNAL Jı.vadiıleri. 
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TAN 

Trianon Muahedesinin feshine doğru 

Macarlar askersizlikten dert yamyor, 
muahedeyi yırtmak çarelerini arıyor 
Gömbös'ün - R9111a seyahatinden sonra söyledikleri 

"N~ter Uoyd"deıı: 

"Alman netJceye hayret etmemek 
lizımdır. Zira ~menler ne siyasal 
bir alternatif, ne de mühim bir karar 
karfısmda bırakılmıf, bunlardan sade 
ce bUtUn Alman halkının en derin 
arzusuna cevap veren bir meselede fi 
kir beyAn etmeleri istenmiştir. Al
manyanm içinde veya dışında nasyo
nal sosyalizmin siyasal tarafı hakkın 
da ne dUşilnWUrse dUşUnülsUn, şura-
81 muhakkaktır ki Adolf Hitler, 7 
Martta aldığı kararla bütün Alman 
milletini kendine bağlaDUJtır.,, 

A vusturyanm mecburi askerlik 
hizmetini illn edşine gelince, Avue
turyanm karan, ilk bakışta sanıldığı 
kadar cUretklr değildir. Zira, 70 
milyonluk bir halkın birdenbire si -
lihlanması - nazari olarak bir teh
like ifade ettiği halde, eter büt~ 
dünya Versailles muahedesinin Al -
manlar tarafından çiğnenmesini ka -
bul ettiyse, kUçüklUğU ve kuvvetsiz
liği dolayısiyle barı,ı hiçbir zaman 
tehdit edemiyecek olan Avusturya -
nm mecburi askerlik hizmetini illn 
etmesinden zerre kadar heyecanlan
mamuı llzmıgelir. 

Macaınstanm bu karan nekadar 
doğru bulduğunu ili.veye bile lUzum 
yoktur. Avusturya ile ayni vaziyette 
bulunan Macaristan&, Trianon mua
hedesi mucibince ancak 35.000 kişilik 
bir orduya izin verilmiştir ki, bu kuv
vet, değil hariçten yapılacak herhan
gi bir taarruza mukavemet etmek, 
batti memleketin asayişini temin ey 
temek için bile kifi değildir. Macariıı
tanda da bu vaziyeti daima bir zillet 
telakki etmit ve Cenevrede protesto
da bulunmuştur. Avusturyanm bu -
gUn yaptığı fey, her halde Avrupa 
banfm& faydalı olacaktır. Küçük ve 
müdafaasız bir memleket, tımaklan
na kadar sillhlı olan komtularmm 
daima i9tihaamı tahrik eder, Avustur 
ya ve Macaristan mevcut muahedele
rin nekadar mukaddes olduğunu her 
zaman takdir etmiftir. Fakat medeni 
bir mllletten, bqım, bant muahede
lerinin ıtıel boyunduruğu içine eok -
mumı istemek, büyük bir haksızlık
tır.,, 

Gazeteler bundan sonra bu hadise
nin muhtelif memleket basmlarmda 
uyandırdığı akisleri mevzuubahs et -
mek\edl,rler. as rrrc· r 

. 
Macar 88fba1Canı CömbGf 3 

Romanya Kralı geçit resminde 

•• 

Kral Karol bayrak veriyor 

Roma seyahatinden dönen Bqba- llka alakadar devletlerle umumt bir 
kan Gömböş, istasyonda kendisini anlaşma yapmak lazımdır. Yoksa bir 
karşılıyan gazetecilere demiştir ki: Alman veyahut bir Fransız sureti 

"Biz Romada yeni bir yol aramak, hal formWü, ancak vaziyeti hazira
ancak bundan iki yıl önce tesbit olu- yı idame ettirebilir. Hatta belki de 

ağırlqtınr. Bir çok menfaatlerin te
nan esaslan derinleştirdik. Romada halüflerine sebep olan bu Tuna pak-
60 milyon insan beraberce çahtm•k tı nasıl temin edilebilir: 
suretiyle Avrupanm ta ortumda bir Bugftn İtalya ile Almanyanm bu 
bant aduı meydana getireceklerini havza meaeleıinde takip ettJkleri ai
ve bu ınıretle hem Avrupanm Ye hem yaaetler birbirlerine uymamaktadır. 
de kendileripin akıbetlerini doğnı Avusturya ile Macaristanın menfaat
yola aevkedeceklerini anlamı9lardır. teri de bir tezat teşkil etmektedir. 
Bafka memleketlerin de bizim öme- Viyana, Alman nufuzuna karşı iltik
ğimizi taklit etmelerini temenni ede- illiyetini korumak için, yardım la • 
riz; çtlnkil onlar da gUnlln birinde temek hususuna ait noktai nazarmı 
anlıyacaklardır ki, hakikt banf, an- muhafaza ettikçe Roma akordu tam 
cak hak birliği yolunda bulunur.,. bir akord sayılamaz. 

Vlttoral'dm: Macaristan lae, mevcut muahede-
" A vrupanm çaprapk meselelerini leri yırtmak için bir reviziyonlat ıi-

•..A- tl • f..+I kl rini yaseti yani Alman liyuetJnl takip ali.kadar hU.wue enn ~wra e tmektedir R da •mzaı i e . oma ı anan ve -
temin etmeksizin paktlar ile hal et- ·lerde iliveten daha da imzalanacak 
mek gayrı mUmktındUr .Avusturya ve olan protokollann hiç biri diğer mil 
Macari8tan hUldkmetleri murahhu- letlertn menfaatleri icabı takip ettJk 
larmm lftiraJderile bir kaç saman- lerl yollara bir mani tetkil edemez." 
danberi ara ıma Romada yapıla,. diyor. 
len toplantılarda,.söylenen nutuklar _ _,_ _____ nıınıııı ___ _ 

ne kadar heyecanlı olursa olsun. ca
zip ziyafetlerde ve resmi kabullerde 
aellhiyettar hariciye nazırlarmm be 
yanatlan nekadar tantanalı ve deb
debeli olursa olsun, hakikt vaziyeti 
temin etmek için gayri ki.fidir. 

Tuna havzası bir rejim birliği is
temektedir. Bu paktı meydana ge
tirmek ve kuvvetlendirmek için mut-

Kontreye davet 
:Altmordu Spor kltıp Genel Sek • 

reterliğinden: 

ldare heyetimiz, gördüğü lüzum U
r.erine 26 Nisan 936 pazar gtlnU saat 
15 te klüp binasmda fevkilede bir 
kongrenin toplanmasmı kararlaştır
dığından üyelerimizin ayni günde 
Klüp merkezine gelmeleri. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Çocukalara süt 
Çocuklar memeden kesildikten son 

ra da iki üç yaşına kadar süt içerler
se çok iyi olur. Bunu herkes bilir. Fa 
kat sonradan, büsbütün büyüyünce
ye kadar onlara süt vermeli mi, ver
memeli mi? Büyücek çocuklara süt 
içirmenin faydası hakkında ihtilaf 
yoksa da, mutlaka lüzumu hakkında, 
ihtilaf değilse bile, bir ayrılık vardır. 
Baztlan büyücek çocuklara süt içir
meyi ihmal ederler, olmasa da olur, 
derler. 

Amerikah bir hekimin. Mac Col -
lum'un yaptığı güzel bir tecrübe bu 

, meseleyi hem de kat'i bir surette hal 
!ediyor. 

Bu hekim hir çocuk pansiyonu gö
rUr. Orada 236 tane zenci çocuğunu 
on iki yaııma kadar biiyütüvorlarmış. 
Güzel bir <'ocuk hakım evi, temiz. ge
ni,, etrafında bahçe ve ağaçlık. Çocuk 
lara bakanlar da gavretıi kimseler. 
Yalnız. evin bütr.esi dar olduğundan 
çocukların yemeği biraz krt. Ama iJe 
yapılmıs kovu bir corha, kuru bezel
ye. pıı.tates. bu k::tdarla dovmazla~a 
çocııklara istedikleri kadar ekmPk 
veriliyor. Bu yemeklerle çocuklar bü
yUvemiyorlar. 

f::>oktor hunla.rdan kırk sekiz tane
sini ahr. Dörtle on vaş ara~mdn zen
ci <;ocukları. Hensini tı:ırtar. hovlanm 
ölcer. re!'limlPrin· cıkartrr. Sonra hıın 
lan 24 kisilik iki kısma. avırır. Her 
iki kıımnda ıin avni vııstıtn·. avni bov
d:ın. ayni ağırlıkta birer çocuk bulu
mır. 

Bir k1smma hakrnı evinde vı>rtikle
ri yemPklerini aynini verir. f'ıteki krs 
mına da ayni vemf'kleri verdikten son 
ra her <'ocuğa l?iinde bir litre fa.ze sil
de bedPI ol:lcPk kadar siit hfüA..qasmı 
verir. Siit hiilAsasmoa vitAmin yok -
sa da, vakmda hir bakkal hiraz bo
zulmuş limonlarını zenci çocuklara he 
diye ettiği için vitamin de böylece te 
min edilmiş olur. 

lki kısımdaki zenci çocuktan da 
büyürler ama. süt içmeyenlerin büyU 
meleri pek yavaş gider. Halbuki öte
kiler, süt içenler çabuk büyürler. ki
misi birden bire yüzde elli artar. bazı 
sı yüzde doksan, hemen iki misli ar-.._ 

Asıl ehemmiyetli tarafı silt i<;miyen 
('OCuklar uslu. miskin kaldıkları hal
de süt içenler şamatacı , yaramaz ve .. 
sevimli olurlar. Çocukların hocalan 
uslu olanlan tercih ederse de hekim 
yaramaz olanları daha ziyade beğe
nir, çünkü bunlar daha gürbüz olur. 

On beş ay sonra öteki çocuklara, 
ilkin sütten mahrum brakılanlara da, 
süt verilir. Kısa bir müddet içinde on 
lar da daha çabuk büyümeye başlar
lar. gUrbüz, sevimli ve yaramaz olur
lar. 

İnsanlar ilzerinde böyle J?i.izel tec
rübe her vakit görülemez. Amerika
da 7A>nci cocuk\arT ser?"'ııVP~i7 bir mal 
olduğundan ancak orada böyle tecrü 
be yantlabilir. Fakat tecrübenin neti
cesinden herkes istifade etmelidir. 

Çocuklarınızm iyice büyümelerini, 
miskin. pısırık kalmamalarını. akıllı 
ve sevimli olmalannı isterseniz onla
ra bil!'{hUtiin Miyüyünceye kadar her 
s;tın süt içiriniz. 

l~kma.n UF.KtM 

Olur şey değil 

60 yaıında bir 
kadın sevdiği 
adama kaçtı 

(Hu8tlsi muhabinmiz bildiriyor) 
Kandıra, 10 

Kandıranın Sucahh köyünden ölü 
Mustafa ka.rısı altmış yaşında Fat
ma, ayni köyden Tahir oğlu Emrul
lah tarafından kaçınlmı9tır. 
Yapılan tahkikata göre, hadisenin 

zahiri sebebi şudur: Fatma ya ve Em 
rullaha hısımlarmdan bazı emlak 
kalmıl}tır. Fakat, bu mallar hisseli 
ve karışık olduğu için,, her ildsi mal
larını birleştirmeği düşünmüşler ve 
bu karar üzerine Emrullah Fatmayı 
kaçırmıştır. 

Fakat, Fatma, müstantiklikte ver
diği ifadede "Bel) kendimi bildim bi
leli, Emrullah& yangınım!,, demiştir. 

Gögmenlere oroıi ve 
para verillyor 

Kandıra, (Tan) - ilçemizde ko
nuklamış olarak oturan göçmenlere 
bu hafta içinde iski.n komisyonu 
marifetiyle para dağıtılmıştır. 

Bir ata sahip olan göçmene 960 
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Servilerin tepelerinde 
korkunç çığlıklar geliyo 

İhtiyar iki servinin düşmemek 
omuz omuza verdikleri bir gölgeli 

Karacaahmetten bir 2örünüs 
Bundan çok değil, on sene evvel, si 

ze: 
- Kadıköyünden Bağlarbaşına ka

dar şöyle bir gezinti yapıp döndüm! 
diyecek olsam, hemen bana soracak • 
tınız: 

- Otomobille mi gittin, arabayla 
mı? 

Çünkü, o tarihlerde Kadıköyü, A • 
na~?!~ yakasının hiçbir yerine bağlı 
degıldı. Şoförler, daha kısa yollar i -
çin bile, yolcudan analarının nikahla
rını isterlerdi. 

Halbuki geçen gUn Kadıköy - Bağ
larbaşı yolculuğu, bana yalnız yirmi 
kuruşa mal oldu. 

iskele başından atladığım bir tram 
vay arabası, beni rahat rahat Bağlar 
başına götürdü. 

Bu yolun bir iyiliği varsa; tenha
lığı ... Ne adam çiğnemek korkusu var 
ne tramvayın devrilmek tehlikesi! ... 
Kadıköviinden kalktıktan sonra. et 

rafıma bakındım. Vatman, biletçi, Koca tramvayda yalnız üç klflY 
ben! ... Koca tramvayda yalnız üç ki
şiyiz .. 

Arabamız, - tek yolcu olduğuma 
göre, buna arabam da diyebilirim -
ı..u.ı. 1. •• •• ır A;.; ~ • 
.ıı...ı.-:., ....... :;:.9,u:.'l.'1'1 Qli!.tın ortasında 
buldu. 

Uzun zaman, kır havasına hasret 
kalan bir adam ne yaparsa, ben de o
nu yapıyorum: 

Bol bol nefes alıyorum ... lnce bir 
rüzgarın, çiçeklerden <toplayıp getir
diği karışık koko ile adeta sarhoş gi
biyim. 

Fakat bu sarhoşluktan çabuk ayıl
dım. Selimiye kışlasının ilerisinden i
tibaren Karacaahmedin korkunç aer
vilikleri başgösterdi. 

Kaçmak için yaptığımız her hare -
ketle, ona doğru, yaklaştığımız ölüm, 
hepimizin sonu olan ölUm, bu devril
mi~ taşların Altında iskeletten gözleri 
le bizi seyrediyor gibi idi. 

Fakat bu ne geniş bir mezarlık idi 
ki, on dakikadan fazla var hızımızla 
önünden geçtiğimiz halde, bir türlü bi 
tip tükenmek bilmiyordu. 
İki ihtivar servinin düsmemek için, 

omuz om'Uza verdiği bir gölgelikte iki 
arkadM, iskemleleri atmış karşılıklı 
tavla oyruyorlardı. 

Tarif edilemeyecek kadar neşeli idi 
ler. Kırık bir mezar sandıkası, arala
nrı..:ı ... rnasa var.ifesi ~örüyordu. 
Baktım: yanlannda birer küçük şi 

şe de var. Belki bir yandan demleni
yorlar. tikin. bu ~vrtsızlıklarma i
çerler gibi oldum. Fakat sonra dUşU
nUn<'e hak verdim : 

"Omer Hayyam" m dediği gı'bi; ya 
nn onlann da mezarlan üstünde çi
menler bitecekti. Şimdilik, madem ki 
rimenlerin A.ltın11 eirmiş değiller, bu 
fırsattan niçin istifade etmesinler? ... 

Mezarlığın bir başka köşesinde i
ki küçük ~ocuğa rastladım. Yosun-

kuruş, elinde sığın bulunanlara sığır 
başına 480 kuruş, koyun sahiplerine 
de koyun başına 90 kuruş olmak üze
re iaşe masrafı verilmiştir. Aynca 
büyük göçmenler ikişer lira küçük 
göçmenler birer lira yardım görmüş
lerdir. Bu hafta içinde iskan komis
yonunun dağıttığı paralar mecmuu 
bin altı ytız lira tutarındadır .• 
Diğer taraftan göçmenlere tevzi e

dilmek il7Jere bot arazi taharrisi 1'ine 
b&fla.nmlfbr. Kaymakam Şeldp Yur
dakul Salmanlı nahiyesi dahilinde ve 
Karadere köyU civarmda dört bin dö
nüm m\ktarmdaki metruk fakat ha
len mevkii bilinmiyen arazinin tahar
risiyle bizzat mesguldür. Ayrıca tapu 
senediyle eshasın sahin olduklan yer 
terden bazılan da dönllmü ikişer lira 
hesabiyle hükQmet tarafından satı

na.lmacak ve göçmenlere verilecektir. 

Ju taşlan siper alarak 
oynuyorlardı. 

Birisi, uzaktan bağırdı: 
-Olduuuu!_ 

ram, kan ter içinde aramağa başı. 
mıştı. 

Düşündüm ki,amansız ölüm,bir 
ömürlerinin belli olmıyan bir ın 
siminde, bu çocuklan da, kıs kı 
yakalayıp birer çukura fırlatacak. 

O zaman, yeni yetişen başka ÇO 
cuklar, bir zaman bunların saki 
baç oynı .. dıfı köfede yind böyle: 

- Oldu!.. Diye bağıraşacaklar. 
Mezarlık aralarmda yetişmiş 

otlardan keçisine ziyafet çeken 
çobana, acı acı baktım. Fu yedi 
otlar, belki bir dilber kızın mezar 
bitmişti. 

Servilerin tepelerinden, arasıra 
kunç çığlıklar geliyor: Hevenk h 
de karga sürüleri, var. Kalkıp k 
hep bir arada yine konuyorlar. 

Nihayet mezarlıkların smınnı 
tik. Biletçi seslendi: 

- Pazar başı! ..• 
Kendi kendime: 
- Acaba burası bir pazar yeri 

idi? diye düşündüm. Şiınc:i cinlerbl 
rit oynadığı bu durak yerinde i 
açlıktan ölecek olsa, bir simit h 
bulamaz. 

Biletçiye eordum~ 
- Nasıl pazar yeri burası! 
Gülümsedi: 
Ben puar· kurulduğu samanı bll 

mem. Ama, eakiden çok alıt verit 
turdu. 

- Ne tlzerlne? 
Yine gillümat li: 
- Ne üzerine olacak .. Sevda 

tjne ...• 
Nihayet BağlarbaşMdayız. Hey 

di Bağlarbaşı .. ,....ocukluğumda bir 
kere gelmiştim.Gayet iyi hatır 
Şu sık ağaçlar bahçefi ikiye aU'Tl'l919· 

lardı. Bir yanda erkekler bir 
kadmlar ... T<admlarm bulundufu 
de, sır&Sira tahta parmaklıklı 
ler! ... 

Bir yandan çalr çalar, bir 
hokkabazlar, marifetlerini göst 
Bir yandan d:.. piyasacılar, qağJ 
kan dolqırlardı. 

Bağlarbaft, eski kafes ve fe 
devrinin baslJca eğlenti verleri 
biri idi. 'latmmda f(>yle bir ~ 
le kalmı, : 

"ZWf zincirin beni bağladı 
batma" 
Şimdi nerede o Ba~larbaşı? .. 

yır, nerede " 'Pağlarbaşr değil. 
larbqı yine y 0 rinde dunıvor. Ne 
o zllltlflerin ucu ile "üftsıde' 
bağlayaT dilberler? .. \sıl, onlar 
danda yok. 
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Bir Mançuko kızı 

Dilnyada yaşıyan ve asılları bir o
lan halis Türklerin nüfus"\ seksen 
1nilyondur. Sonra; dünyada Türk di-

MDDlô BIOgUler 

Dünyada seksen milyon Türk, altmış beş 
milyon Türkce konusan vardır 

lini konuşan Türklerin sayısı da alt
mış beş milyondur. 

Türkiye cümhuriyeti içinde on ye
di milyona yakın türkçe konuşan 
Türk vardır. Asya haritasına bakı
nız· Iranda Hazer denizi altından ge 
çen' büyük sahada altı mily~~· Efga
na geçiniz: (Belh) ve hava~ı~de al
tı milyon, daha şarka, Hındistanm 
simıfline bakınız: Pamir bava!isinde 
)ruz bin; bir parça daha şarka. gidi
niz, Çin ve Mogolistanda on mıl~on, 
şimale doğru çıkınız. "Y~k~t,, Tür~
leri bir buçuk milyon, Sıbıryada uç 
yüz bin, aşağı ininiz ~rkistanda on 
altı milyon; Ural daglarmm soluna 

· Tü' kl ·var bakınız; orada Kazan r erı . : 
d ··c yu"'z bin Aşa<rr Hazer sahılırr, u . · " al
ne geliniz Kafkas ve Azerbayca~. 
tı milyon, cenuba ininiz. Kırım. Tür~
leri, dört yüz bin... Dah~ bıtmedı. 
Bulgaristanda bulunan ~rk1:.r d~ -
kuz yüz bin. Sırbistan u<; yuz bm, 
Garb.i Trakya, on beş bin, Adalar, 
Suriye, Mısır, Trablusgarp bir ~~l
yon.. Musul üstüne geliniz, Gergük 

t<..ırgızıarın çadır hayatı 

havalisinden Bağdada kadar ininiz, li varlığı ... 
plaka plaka tam yarım milyona ya - Lisanları tUrkçe olmıyan Türkler· 
kın Türk vardır. de şunlardır: Macarlar, Koralılar, 

lşte; dilleri, asılları bir olan ve da- Eskimolar, Samvaytlar, Laponlar, 
ğınık olmayıp şarktan garba sadası Finler, Mançular, Estonyalılar ... 
uzanan büyük Türk milletinin kuvvet Behrenk boğazından Amerikaya 

----

ıı 
..) (-

Re s l rn 11 
un.mı,._.........,.. 1 ·-· ..... 

Hnk.Aya 
..• "" 

11 Cin 11 ve arkadaşlarının 

geçen Türkler olduğunu da hatırla
malıyız. Amerika yerlilerinin, bilhas
sa kırmızı derililerin Türk oldukları
na delalet edecek vesikalar olduğunu 
alimler yazmaktadır. 

Dünya yüzünde TUrk olduğu halde 
türkçe konuşmayan ve dinleri Hris
tiyan olan Tilrkler on beş milyon ka
dardır. Bunlar da Avrupadadır. 

Macarlar, Bulgarlar, Finler, Eston 
lar, Karalılar, Mançular Türk oğlu 
Türk olduklarını bilirler. 
Türklüğünü bilen, ve Türklük için 

birçok kitaplar vücude getiren millet 
Macarlarchr. Macarlar, Hristiyan 
Türk oldukları halde ecdatlarını unut 
mamışlardır. 

Finler de Türklilk iddiasındadırla.c. 
Macarlar gibi birçok eserler vücude 
getirmişlerdir. Bulgarlar, halis Türk 
oldukları halde Türklüklerini ekseri:
yetle bilmezler. Türk olduklarını bi
len Bulgar bilginleri her nedense Bul 
garlarm Türk nesline mensup olduk
lanru neşretmezler. 
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Türkistanlı küçük mektepliler 

1: "Cin" imtihanda birinci dereeette muvaffak oldu. Mektepte y~pı
lan müsamerede mızıka. çalarken da,·etli olan a.nasiyle ba as~ 
°Cln" e yaldızlı bir kitapla ba.şma ~elenk taktılar .• 

1: Müsamere bittikten sonra; "Cin" in anası, babası sevinç içinde kol 

mektep tatilinde 
leri 1 r ... 

12: Babalft.l'lndan izin aldılar, Karabatak yüzme bilen bir kız arkada,ı 
m da yanma ~ şimendifere binip Çekmecel e gittiler ••• ''Cir." in 
haJıı • 8oW a. •lan eelimetledi. 

kola mektepten ~ıkhlar .• lS: PIAja gelmişlerdi. Blr büyük kayığa binip denize a~ılarak derinde. 
yüzımoğe karar \•erdiler. Gemici onlara buyur ediyordu. 

-~~. ~~/ 
;;,~ 
/_~ 

k çalındı "Cin" in maarif vekaletinden mühür-
a: Bir hafta ~dnradi; .• ::ası ge~ti. Küçük Bobi de bu sevince işti

ltt urf i~ın e P 

rak ediyordu. rf nn+-r "Cin" e haber ,·ermek l~in öyle bir 
1. Anası se\•inerek za ı ...,..... . . 

7: "Cin" yüzmek öğrenmeğe karar verdi. Karabatak ona yüzme hoca
Jığı ya.pacaktı. Çamaşır teknesini su ile doldurmağa başladı. "Cin,, 
bir an enel suya atlamak istiyordu. 

8: Karabatak durmadan su taşıyordu. "Cin'' dayanamadı. Elbisesiyle 
suya kendini attı. 

14: "Cin" plajın penceresinden denize bakıp seviniyordu. 

· t ki ayağından terlilderı bile fırlamıştı. 
koşmuş u , • 

15: Kayığa binip yelken açtılar. Ve denize yollandılar ... "Cin" eliyle ba
lık tutmağa çalışıyordu. 

1 "()in'' mutfakta yemek yiyordu. Anasının bağıra, bağıra sevinçle 
' getirdiği diplomayı görünce birden sıçradı. Tabaklar, ~aklar alt 9: "Cin,, bir par~a sonra sudan çıktı. Bobi de küçük bayamnm yaptığı

m yapmak istiyordu. 
16: "Cin" muvazeneslni kaybedip denize düştü. Tuzlu suyu yutmuştu.. 

Ağzım buruşturdu. Çamaşır teknesindeki tatlı suya benzemiyordu. 
17: Kayık~ı, hemen balık ağmı attı "Cin" bir balık gibi ağa girdi 

, tlst olup kırıldı. 
• Birkaç gön sonn; "Cin" in (erkek) arkadaşı Karabatak yümıekten 10: Karabatak; "Cin"e nıasa üzerinde de yüzme tallmlerl yaptmyordu. 

11: "Cin" yüzme talbnl yaparak denize itaJmasım aa öğrenmişti. ba)a8ed.lyordu. 

Nisan müsabakam11 Gülelim, düşünelim.. ı 

! . . 'J 

ra. 
1 Bir tarf. 
2 Soldan sağa. Büyük bir kuvvet. 
9 Boş. 
10 Yukardan aşağı: manevi ve uz

vi bir şey. 
11 Yukardan aşağı iki harf. 
13 Alt taraftaki boşluk: Çocukların 

çok yediği bir §ey. 
• 

Herifin birisi kendisini öldürmeye 
karar vermi3. 

Zehir içse, ya mide ve bağırsakla-
rı harap olduğu halde ölmezse ... Bı-
çak kullansa; ya, iyi girmezse ... Ta-
banca sıksa, ya sakat kalır da yaşar
sa ... Denize, nehre atılsa kurtanr
larsa ... lpe asmış olsa, ya ip kopar
sa ... Nihayet bir anda üç şekli birden 
kullanmağa karar verir . 

Müsabakamızm müddeti dört haf- Tabanca, zehir, ip... Kuvvetli bir 
tadır. Halledenler. dört hafta zarfın- zehir içecek, boynuna ipi geçirdikten 
da "Tan çocuk sayfası,, adresile zarf sonra tabancayı alnına sıkacak .. Bir 
içinde göndermelidirler. Her ay bir nehrin kenarındaki ağada bunu tat-
bilmece ve bulmaca neşredeceğiz. Mü- bik etti.Zebiri içti,dala astığı ipi de 
sabakada kazananlar resimlerini gön boynuna geçirdi.Kurşunu da kafasına 
derirlerse Çocuk sayfasında neşrede- sıktı.Fakat.kurşun kafasına isabet et 
ceğiz. Resimlerinizin iyi çekilmiş ol - miyerek ipe rasgeldi ve kopardı. He-

l Türkiyede bir. vil~ye~ is~ f masına dikkat ediniz. Nisan müsaba- Bilmedigvimiz ceyler: boçlarm tiyatroları, Avrupalıları rif de nehre dUştU. Şehrin bütün la-
2 Büyük bir ınılletin ısmı. kamızı halledenlere şu hediyeleri ve- ~ hayrette bırakacak ileriliktedir. Ti - ğım pisliklerini toplayıp götüren neh-
3 Istıraplı bir şey. receğiz: yatrolarda oynıyan kızların ve erkek rin suyunu yuttuğu için, hemen kus-
4: Hava alınan yer. Birinciye: Bir fotoğraf makinesi. Asyada bulunan Siyaında, medeni- lerin genç ve bekar olması tJarttır. mağa başladı ve midesi boşaldı. Et-
6 Bize her gün iyi şeyler veren ma- ikinciye: Bir kol saati. yet çok ilerlemiştir. Bunların mede· Evliler oynıyamaz .. On yedi, on se- raftan yetişerek. kendisini karaya çı-

l!lmat hazinesi. ü çüncüye : Bir mürekkepli kalem. niyeti bizim medeniyetimize benze - kiz yaşını geçen bekarlar da sahneye kardılar ... 
'k. uHlra.:.klik Dördüncüden ellinciye kadar muh- memekle beraber kendilerine göre çıkamaz. Bu medeni vahşilerin husu-

[Gelecek hafta bitecek] 

Çiçeklerin dili 
I\:ar çiçeği: ben baharın 
Bır müjdecisiyim diyor! 
(Güzel maviş) ben de kırın 
Küçük bekçisiyim diyor. 

Sarı yonca çiçekleri: 
Diyor güzel gözlerim pek .• 
Dinleyin menekşeleri: 
- Benden gilzel yoktur çiçek. 

Altın gözlü papatyalar, 
Güneş diyor bize doğar. 
Diyor sümbUlle laleler, 
İçimizde hazine var. 

Hepisinin başka adı 
Başka çeşit kokusu var. 
Gene ayn ayn tadı 
Ve ayn bir bUyUsU var. 

Bana kalırsa her çiçek 
öpUJecek sevilecek 
Fakat renkli papatyalar 
Hepisinden güzel gerçek 

8 Bir harf. alttan ı ı yer;,,~ 
, f Müthiş bir harp aleti. telif ve güzel hediyeler verilecektir.. çok ilerlemiştir. Asya vahşilerinin si tiyatroları vardır. Tiyatrolarında bir meydanın üzerine serilmiş hasır- leri fevkaladedir, hatt! Paris dansöz· 

...._ ___ , .. - , __ _..__ __;;... u., .. u,. .. ,n..,. luıb- Kunon önderıne.ı?eli'li;' ı:uı:o.~'.Okt.w:.._L.eı:ı...ıxuıa.cnı·u.eı:ı· .:"lia~~"'-"aılW'...J.i.aJllW.a.tı:na..l.COk.tlıı:...saıın.a...ı:ıtaıı.ia..1"8..t.cıı:~k...L..dA;a....i'ba.ıi!AtJt..i:'r-Jı:ı.o.ı....ıı"-....ıı...:ı.....-.-...:-.....ı...ıı-ı•:...-.....__-1-_--Jı......::ı'---.:ı.....;o.:.·--
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EKONOMi BORSA · PiYASA 

Şam ve Telaviv sergilerinde 

Türk ekonomisine 
ait grafikler 

luriyede açıl&cak Şam n Tellviv 
llef'.lilerine iftirak ecleceğimizi evvel
ce )'Ullllftık. Bu .ergiye gönderilmek 
Uz.en TUrkofw tuafmdan bazı grafik 
ı .. Ye tablolar huırlanm11tJr. Dün ik 
tiAt vekiJimiı CeW Bayar vekllet 
erklnile bu Jıuırlaııan tabloları tet
kik etmJt ve çok takdir etmiftir. 
Bwı1an hulrhyan reuam Hakkf

yı befenmil ve muvaffak olduğunu 

eöylemiftir. Bu tablolar u.ndıklara 

konarak bugün Suriyeye gönderile • 
cektir. Resimleriıniz bu ta.blolıı.n ve 
Celil Bayan g~termektedir. 

Muamele vergisi 

ve Endüstri lirliğl 
Endthltri birlilitıln muamele vergi

linin tadili için bir toplantı yaptı
ğından bahMtmiftik. Dün birlik idare 
heyeti, vergide tadili icap eden mad
deler hakkında bir proje yapDUf, ve 
maliye vekiletine göndeıınittir. Al -
dığmıız maliımata göre muamele ver 
iiSiriin" tadili için, endüstri birliği. An
braya bir heyet göndenniktir • 

l•hlre v•rllen su 
Terkom fabrikası, senede 16187200 

metre mlklbı su terfi edebilecek 
bir hale getlrilmif, fakat, tebekenin 
takviye ameliyesi tamamile bitmediği 
için geçen yıl içinde tehre ancak 
12075805 metre miklbı su verilmiş
tir. 

Terıro. idareai, tehre en u tubat 
ft en çok Ağu8to. ayında ıu vermek 

No. 99 

Y Ildız Yağmuru 

buna neden lllzwn cördüğünU de dil
tünmUyordu. En küçük roeaelelerin 
arkasında bile, nıht bir aebep oldu
ğuna göre, bu uzun bir hayatı dol
durmıya ki.fi gelen facianın ardında 
da, büyUk bir kıyamet olma.ısı llzım
dı, fakat Ziya çoktanberi buna ben
zer tahlilleri unutmu~u. onun muha
keme burgusu artık hadiselerin içine 
işlemiyordu. nki kuvvetini kaybet • 
mi~i. O fimdl vakalan olduğu gibi 
kabul ediyor, hadiHleri yüzünden o
kuyor. 

Bunun için Ziya, kaderin çizdiği 

yclun ucundaki akıbeti bekliyen der
vif gibi, hiçbir te,ebbUste bulunma· 
mayı dlltUndU. Belld bu dütUnceyi de 
kınlan gunıru kadar kınlan cesareti 
haztrlaın14tı. Sevgi, hasret, arzu ve 
intizar,. yerlerini, derin ve karanlık 
bir dargınlığa bırakarak bir kö,eye 
ıindiler, ve o, yabancı bir temasla 
yapraklannı krvır&n hisli bir ot gibi, 
küıııkUnlUl'UnUn içine gömüldü, kaldı. 

~abahleyfn bff' mektup geldi. Ya
mmdan tanıaı. Saradan geliyordu. 

Liman İ§çiler!~;" 
müracaati 

Yirmi kadar deniz amelesi, dUn, de 
niz ticaret mtidilrlüğüne milracaat e
derek Standart ıirketi hakkında bir 
tiklyette bulunmuşlardır. Amelenin 
iddiasına göre, ıirket, kendi vapurla
rına §İmdiye kadar İstanbul limanın
dan tayfa alırken bu defa iki gün ev
vel Reeel Karo! vapurile Yunanistan
dan 20 tayfa getirtmiş ve bunları So 
koni gemisinde istihdam etmek üze
re angaje etmiştir. 

Yine amelenin söylediğine göre, Yu 
nanUıtandan getirilen tayfalar güm -
rükten yolcu olarak geçirilmişlerdir. 
Amele, ıimdiye kadar olduğu gibi fir
ketin gemilerinde yine Türk amele ça 
hştırmasmı istemektedirler. 

tedir. Umumiyet itibarile yazlan da
ha fazla, kıtlan daha az ıu iaale edil
mektedir. 

Ahmet, mektubu Ziyaya verince, o
nun ya gülerek, ya ağlayarak, fakat 
mutlaka bir heyecanla, yazıların Ua
tUne ablacfuu alnım9tı. Umduğu 
çıkmadı. Ziya, belli belirsiz, sarar • 
DUftı. Bu mektupta blr sadaka hali 
vardı. Eşikten ayrdmıyan bir dilen
ciye gönderilmt, bir sadaka. Zarfa 
boş bir gözle baktı, ve sanki içinden 
birşey çıkmayacakmış gibi ağır ve 
meraksız ellerle zarfı yırttı. Fellke
tinin gitgide yUkaelen dersleri, Ziya. 
yi yeniden insan etmeye başlamıftı. 
Varlığına Saranm ruhu sirayet et -
miş, gibi affetmez blr kini vardı, bu 
kini söndürmek için -cinayetten daha 
Uıtiln bir çare llmndı, bu çare ney
di ? 

uzıya, ıana bu mektubu ,ehre a
dım attığını dakika yazıyorum. Uç 
ay beklemenin ne oldufunu bllirlrn, 
ben de Uç ay senin duygun_ta yap. 
dım ..• Benim, lstanbuldan uzak, Uç 
aylık zaman geçirecek neyim var! 
Bir fabrika, bir iki orman, beni bu 
kadar çok oyalar mı! Bunlarm hep
si senden uıakla,mak, bu uzakl1.fma 
nm varlığım UatUndekl tesirini bir 
başıma tahlile imkan bulmak lçlndl... 
Gezdim, dolaştım, bu uzun yolculu
ğumda beni bir an bile yaln11 bırak
madın! 

10 NlSAN CUMA 

ilk millf bankamız 
Para Borsası 

Adapazarı Ticaret 
Bankasının faaliyeti 

Al ıt 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

•• tl. 

622.-
126.-
167-

[Ru sütunlar için gönderilecek mektuplann "Evlenmeler sütun 
kaydile gönderilmesi ve mümklht olduğu kadar ima ol.masl rica oıuourJ 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
g~en ay içinde, Ankarada ıenelik u
mumi heyet toplantısını yapmıştı. 
Bankanın bir senelik faaliyeti hak -
kında, izahat vermek için idare mecli
gi raporundan mühim bir parçayı ata 
ğıya alıyoruz. 

20 Fransıı frangı 164.-
20 Belçika francı 80.-

20 Drahmi 21.-
20 lsvıçre fr. 813.-

82-
23.-

llo.-
92.-
13.-
52.-

Evleneceğim, fakat •• korkuyorum! 

"1935 te aıa.mt hızla çalqabilmek
ten ziyade menabiin geniflemeeine in
ti.zaren umumt murallan kısarak an 
ca.k rantabl olan itler için teekilltlan
mak, iftirakleri tahlil ve takip ederek 
faydalılannı korumak ve kuvvetlen
dirmek, durgun hesaplardan tahıilltı 
ilerlemekle beraber teminatlarını a • 
raetırıp arttırmak, günUn ihtiyaçlan
na daha uygun bir ıekllde ifliyecek 
bir idare makinuı kurmak huauala
nnda d.yimizi ve dikkatimizi tekaif 
ettik. 

Müdevver 25 ıubenin bir kılmı kil· 
çUk kazalarda ve daima zararlı bir va 
ziyetteydi. lt ıahumı genJtletmek IU 

retile bu §ubelerin verimli hale geti
rilmelerine de imkan olmıyacağı anla 
şılmakla, ve bir şehirde birden faila 
şube cüssemize nazaran fuzull olmak
la, bunlardan: Karamürael, Mudurnu, 
UıkUdar şubelerini kapatmayı geçen 
sene kararlaştırmıştık. Bu yıl da: Ge
rede, Galata, Hendek, Kemal paşa, 
Yenişehir, Bilecik, Geyve şubelerimizi 
kapatarak buralarda temin olunmu§ 
345 bin küsur liralık mevduatı esha -

/ bına tamamen iade ve alacaklarımızı 
tasfiye işlerini, yakmlıklan dolayısi
le: latan bul, Buraa, Adapazarı, Bolu 
ve Eski.şehir §Ubelerimize devreyle -
dik." 
Bankanın sermayesi 2 milyon 200 

20 Çek uron 19.-
20 Ley 11.-
20 Dinar 4 7 .-
Liret t •" -
Florin 82.-
Avuıturya tilin ' •. :ıo 
Mark 28.-
Zlotl 22-
Penco 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
lıveç kuronıa 31.-
Altın 9711.-
Banknot 233.-

Çelcfer 
Parıı ilzerinı 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
C,ınevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avuıtur1a 
Mark 
İsveç ~ınarona 
İlpanya pezet& 

lıltam 

lı Banka11 Mil. 
.. .. N. 
.. Hamiline 
Anadolu% 60 

" %100 
$irketıhayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankasr 

Osmanlı Bankası 
Sark Merkeı Ecıaneai 

lıtllcroılor 
Türk Borcu 1 

" " II ., ,, III 
l•• ı-~ı.v ıi:-1--·li 
Ercan! A B. C. 

84.-

32.-
24-
23.-
24.-
34.-
33.-

980.-
239.-

12.oe 
622.-
0,79,46 

10.07,75 
4,70.-
2.44.09 

64.37.18 
1.17.12 

151,22 
4,24,37 
1,97,62 
3,12,12 
s 81.92 

95-
IU.80 
ın ııo 

24,10 
39,SO 
ıs.-
20.-
8,50 

13,50 
1.9~ 

10.45 
64.-
27.50 

4 4~ 

Srvaı .Erıurum 1 Kupon keıik 

23 50 
22,25 
22,35 
97.50 
09.50 
95.-
95.-• .. [J 

Mısır Tohvllleri 
1886 1 -.- -.-

Talimhaneden Metin lmzasiyle: 
"/atanbıilda tahatıin• bitirm~, /ı

tanbulda meslek aahibi olmıı§ bir 
taşralıyım. Mektepten çıktıktan az 
aonra teaadü/ karşıma bir genç kız 
Çtkardı. latanbulun kibar ailelerinden 
birine mensup olan bu kızla anlaf
tık. Annesine baba81na söyledik ve ni 
§anlandık. Ben senefordenberi pansi
yon hayatı geçirdiğim için birkaç ay 
onların evine devam etmek, aileleri 
arasında bulunmak bana pek cazip 
görUndü ve belki n~anlımdan ziyade 
onıtn muhiti benim karanmda amil 
oldu. Bu.gün yarın nikah olmamız 
kararla§mı§tır. Halbuki gerek ~ile -
min gönderdiği mektuplar, ve gerek 
ötedenberf lstanbullular hakkında 
bizim kanaatlerimiz beni büyük bir 
tereddüt içinde bırakıyor ve bazan 
birkaç gün ni§anlımın semtine uğra
mıyarak onu biisblltün unutmayı ak
lımdan geçiriyorum.Sonra gene daya 
namıyarak gittiğim hal<k tereddüdil
mil bir türlü izale edemiyorum. Bir 
de doğnıau, ni§anlım tarafından pek 
de hararetli bir kabul görmediğim i
çin evlenmekten büabütün korkuyo
rum. Bana ne tavsiye edersiniz,,. 

lstanbul gibi kalabalık bir şehirde 
her çeşit kadın ve her çeşit erkek 
vardır. lstanbul kadınlan hakkında 
bazı yerlerde verilen fena hüküm
lere inanmak sizin gibi bir münevve
re yaraşmaz. Hele bu inanışla görU
şUp tanıştığınız, anlaştığınız bir genç 
kızla evlenmekten vazgeçmeyi düşün 
menize akıl erdiremeyiz.Nişanlandığı 
mz kızın RhlA kı, seciyesi, terbiyesi 
hakkında hiçbir iddianız. bir itirazı
nız yok; fakat alelümuJI\. lstanbul ka 
dmlan hakkında uzaktaki ailenizin 
ve doğduğunuz köy veya fehir hal • 
kının kanaati sizi bilyUk bir tered
düde düşürüyor. Olur şey değil. ~ 
tereddüt içinde arada bir ziyaretine 

1 

bin liradır. Bir sene içindeki klr mik
dan da 709 bin lirayı bulmaktadır. 

Bankanın fabrikalar ve ticari teşeb -
bUslere Yatırdıiı aarmaye da.m ~ 
liradır. 

! Adapazan Bankası, Türkiyede 
1913 seneeinde küçük bir TUrk aerma 
yeeile kurulan ilk milli bank&mızdır. 

Bu itibarla, Adapazarı Bankaaı Tür 
kiyenin bankacılık tarihinde mühim 
bir mevki tuttuğu gibi, fimdiye kadar 
ticar! kredi sahaamda, f abrikuyon iş 
Ierine i9tirak etmek ıuretile Türkiye 
ekonimiaine bilyUk bir hizmet ifa et
mittir .. Banka, geçen seneden itiba -
ren tetkil&tmı genifletmek, merkezini 
Ankaraya nakletmek suretile daha 
faal bir rol oyna.mağa bafl&nUftır. 

1~ P,.. ~ 
1911 llI Ku.Keıik 83.50 

Toltvilôf 
Rıhtım 

Anadolu I vell Kupon kesik 
.. m 

Anadolu Mümessil 

• ıı.25 
43.40 
46.-
49.85 

_ gitU2iniz nişan:IDıa ~ kimbilir na.
sıl llkayt bir hal almaya başladınız 
ki onun sizi iyi karşıhyamadığından 
şikayet ediyorsunuz. Belki sevişmedi
n;z, fakat ona sempatik görilnmesey 
diniz. sizinle evlenmeye hazır olur 
muydu? Bunlan dl\şiinerek bos mü
lahazalarla saadetinizi koğmayınız. 

Geçen seneki üzüm 
ihracatı fazladır 

Geçen sene üzUm ihrcatı diğer se
nelere niabetle fazla olmuetur. Yapı
lan bir heu.ba göre, geçen senenin ü
züm ihracatı 66 milyon 117 bin kilo
dur. Halbuki bir yıl evvelki ihracat 
37 milyon 845 bin kjlodur. 

Uzümlerimizin en büyük müşterisi 
Almanyadır. Geçen 1ene Almanya 38 
bin 674: kilo üzüm almıştır. Halbuki 
bir yıl evvel 18 bin 843 kiloydu. 

Afyon ihracatır~a 

bir eksili§ var 
Son birkaç sene içinde. afyon ihra

catında bir azalış göze çarpmaktadır. 
Birkaç sene evvel. afyon ihracatı yü
zünden memleketimize 3 milyon lira
dan fazla para giriyordu. Bu miktar 
geçen sene bir milyon liraya kadar in 
mittir. Ihracatm azahşmdaki sebep, 
afyon ticareti üzerinde beynelmilel 
tahdidatın artmaaı<iır. Mamafih bu 
§erait altında dahi ihracatı artırmak 
imkanları araştırılacaktır. 

Aldığımız malumata göre uyuştu • 
nıcu maddeler inhisarı direktöril 
Hamza Osman'm riyasetinde bir he
yet yakında A vrupaya bir tetkik se • 
yahati yaparak afyon aatıtları için 
alakadar 01üeaeaeıerle görütecektir. 

"Seni unutmak, unutmak değil, ha biyesi, onu, görünüşte uysal bir a • 
tiranı biru hafifletebilmek lçln yap- dam haline getirrnltti. Mektubun ce
fılım IOD tefebbUa, mukavemetalzll- bennemt ifadesi ona hareketsiz bir 
ttmt bir daha labat eden yeni bir ve- hUztln verdi, Y&flarmı bot yere bu a
sile oldu .•• Senden uıaklqamıyacatı- teften 1&tırlara harcamaktan çekine
mı anladıktan 10nra kaçmayı du,tln rek için için, ağladı, ve Ahmedin çe
dürn, nereye! Sevıt, tnaam, ölUm ıt· kinpn bakıtlarmda gözlerine istinat 
bl her 11tmdıfı yerde buluyor! latan- anyarak. epey daldı, dUfUndU. Gözle
bula pldfiim rtın 1ana ıörtımnemek rin1n önünden Şemsettin Alinin ba
lijimin ıırn bu leli. .. Seni rördtlğ11m ıık alnı, biriblrine yakın Urkek ve 
zaman, 1ana kt.J'fl, hiç bir müdafaam müzevir gözleri ve tekilslz vücudu 
kalmıyacaktı. Bütün ömrümce senin reçince, gözü açık gördüğü rüyadan 
olmak için, bana bir defa rörUnmen amızın uyandı. Saranın, hayatını bir· 
y e 't l ı l r d l ... Senden bunun left,ireceği ''biri,, elbet bu olacaktı. 
için kaçtmı, ve anladım kl ben 1en- Mektupta adını söylemekten çekinme 
den usakl&f&lllJY&cajmı, Mili benden ıt de bunu anlatıyordu. Doğrulu uta
uıakl&ftıracak çareyi buldum ... Bu nılacak bfr addı bu ... 
da, hayatmu birtaiyle birlettlrmektlr Karanblı: bir yolda yalnıı ytırUyen 
kim olUl'll& ollun, birlliyle.. l'alı:at bir adam, her dakika, bir kÖ9eden, 
muhalı:lı:ak 181llnle detfl! Bana arka- bir &taç dibinden, kendine dofru çev
dqhk eden adam hto olmam, bent rUen bir bıçak, bir ttıtek namlusu 
ana, Mili bana ,e.termeden btr du· vehmeder, ve yol uzadıkça bu korku
var olur!,, ya alışır. Ziyada da uzun bir yalıu.z-

Bu 1atırlar4a Saranın llSztınden hk hayatı bu garip Urlı:llnttıytl dotur
dönmiyen. inatçı ve kendini beğenmif muttu. Ve tam buna alıftığı sırada 
bUtUn çizgileri, apac;ık. görünüyordu. facia kPnd\ni t"Österivordu. O kadar 
Ziya, bu ıatırlan gözden geçirince, yorgundu ki, bu tehlikeye karşı, an
yanıba.,ma bir yıldınm dilştUğilnO cak ellerini havaya kaldırabilirdi. Sa
zannetmedi, belki ağır bir hastanın ranrn önüne bövle aciz <:ıkmak. bir 
beklediği mukadder bir akıbete ka . kere daha md'lOp olmağa katlan
vu,muı gibi hadiseyi ıUki'ınla kartı- maktı. Hie olmaaa bir gün Sara lle 
ladı. Aylar sUren bir sinir ve ruh ter- boy ölçmek ve boyunun ondan alçak 

* 
Cesaretılı bir gen~ 

Karaköyden Çifte Yıldız imzasile: 
"Ayni bina içinde fakat ayrı ayn 

bürolarda çalıfıyoru.ı. Hemen her 
gün aabah, öğle, aqam onu görü
rüm. Uzaktan selamlaşıyoruz. Gülü
şüyoruz. .A ylardanberi onun bana 
karşı aon derece mültefit olduğunu 
görerek içimin kamaştığını hissedi -
11orum. Sevmeğe ba.,ladığımt onu gö
remediğim günler duyduğum hü...""'iinle 
ıınliyorum. Fakat bir türlü ne o ne 
ben cesaret edip konıt~amıyoruz. Ar
lwd~lanndan biri vaaıtaaiyle bana 
cesaret uermesini ve benimle konu§
maaını rica ettim. Buna rağmen gü
Wp geçiyor. Kcndiaini takip ettim; 
tramvayda bir defa b<ıfını çevirdi, 
sonra bakmadı bile. Bu halde ne ya
pabilirim,,, 

llk adımı kadınlardan beklemenin 
çok abes olduğunu takdir edemiye
cek kadar toyaunuz galiba. lıtiyorau-

olmadığını ıösterecek kadar kuvvet
li olmak lazımdı. Bu, onun son imti
hanı olacaktı, ve bu imUhandan za
ferle çıkar1a bayatmm hıncını ala· 
caktı. 

Karşısında ürpermeler geçiren Ah
mede: 

--. Çabuk yemeğimi hazırla, dedi, 
bir bardak da şarap ... 

Ahmet, mektubun iyi haberlerle 
dolu olduğunu sandı, ve demindenbe
ri içini kemiren kurdu bir gWU9le öl
dürdü. Ziya. açlıktan henUz kurtul
muş bir adam iftihaslyle, önUne ge
len yemeği bitiriyor: yedikçe benzine 
hafif bir kızıllık dağılıyordu. Tatlı 
ıu ile son tarap damlumı da yuvar
ladıktan 10nra: 

- Ben gidiyorum, ak,ama gelmez. 
sem merak etme! 

Dedi, ve tabanC81IDJ arka cebine 
yerle,tirdl. Ahmet, o zaman, itin gö
rilndUIU kadar yolunda almadığmJ 
anladı, göz ucuyla mas•nm Ustündt 
duran mektubun ince satırlarını süz. 
dil, n.rardı. 

Ziya, şimdi, son ümidini kaybeden 
adamın her tehlikeye meydan oku
yan pervasızlığını ta,ıyordu. Sabır

sızlıkla vapuru bekledi, ve bir daha 
srelip gelmiyeceği belli olmıyan Bur
gazdan kuvvetli adımlar ve hikitn 

nuz ki sizi selamlıyan, size gülen lı' 
genç kız, bir de yanınıza gelerek sıı' 
sevdiğini söylesin ve sizden cevaf 
beklesin. Bunu yaptığı takdirde keO' 
disini küçük göreceğinizden o eıniıl" 
dir. Sizin şüpheniz var mı? DoğrUS11ı 
bir genç kız sempati duyduğu genc:tl 
onun size verdiğinden fazla cesare' 
veremez. Hem madem ki ayni biJl.J 
dahilinde çalışan iki memursunul; 
sizin dostane sellmlaştığınız gıııl. 
dostane hatır sormanızdan daha tr 
bii ne olabilir? .. Böyle başlayınız. hr 
tır sormanıza cevap vermiyecek k• 
dar nezaketaiz olsa sizi her gün ,,.. 
lamlamaz ..• 

• 
laslreffl bir kıı 

Ay imzasiyle: 
"18 yapıda iyi bir aile kızıyıtlfo 

Benden çok güzel bir genci seviytl' 
rum. Evveld kendimden güzel 11' 
gençle konu~am doğru mudurl SO'I 
ra onun mevkii ve taMı1i benim 
kiim ve tahsilinden çok ~ağıdlfl 
Onun ailem arasına ka~na ,,,.. 
kan yok. Bu halin aonu ne olabilir' 
Onunla gizli gizli konuşmayı da dol 
ru bulmuyontm. Bundan dolayı sOff 
zamanlarda hiç konu§ma.ı olduk. NI 
yapayım1,, 

Siz hükmünüzü verm4;siniz. Mesl" 
le tatbikine kalmış ve gizli konuşma• 
yı doğru bulmamakla iyi bir terbiyt 
sahibi olduğunuzu ve hükmUnUzU ıat 
bik yolunda ilk adımı attığınızı dl 
gösteriyorsunuz. Onun sizden gU:r.el 
olması kale almmıyabilir. Fakat tab• 
sili ve mevkii, sizin tahsilinizden vt 
mevkiinizden aşağı, hem de çok aşa• 
ğt olması saadetinize her zaman en• 
gel olacaktır. Anlaşılıyor ki gençliği• 
niz ve tecrübesiiliğiniz yUzUnden bit 
an, onun yalnız fizik meziyetine ka• 
pılmışsmız. Fakat basiretiniz size " 
muı ..... ~M'lftl aa l9a~t etme 
haşlayınca tereddüde kapılmışsmıs
Terbiyenize inznnam eden bu basiret 
ve tereddüt sizi kurtanyor. 

• 
Sebebi meçhul bir 

tereddüt 
Kasnnpa11adan Aslan Yürek imza• 

siyle: 
u29 Yafında kazancı oldukça itfl 

bir gencim. Mektebini yeni bitirnıil 
bir kızı çıldırotrıya seviyorum, kızu• 
da beni sevdiğine kanaatim var. Hll
me1ı evlenmek istiyonız. Fakat onla
rın beş sene mecburi hizmetleri var• 
Bu müddet zarfında evlenmeyip btj 
vazifeyi terketmek için mektepte o .. 
kuduğu, mUddet zarfında yapılan m~ 
ra/1 tade etme.!i lazımdır. Ben bu fe· 
dakıirlığa da hazınm. Fakat teretl
diit ediuontm. Ne vapaytm,,, 

Tereddildünüzün sebebini anlıya • 
madık. Sevgisinden mi, yoksa ond 
meıleğinden ayırmaktan mı çekini• 
yorsunuz? DUrUıt olduktan, mektebe 
karşı borcunu ödedikten sonra evlen• 
mek gibi meşru bir mazeretle mesle
ğini ter ket resinde ne sizi ne onu te
reddüde düşürecek bir cihet göremi
yoruz .. Sevgisinde tereddüdünüz vat" 
sa neden? Bize bildirmezseniz na.911 
büküm veririz?. 

bakışlarla a.ynldı. 
Saranın kapısını kendi evine giret 

gibi çaldı, kartıama çıkan hizmetçiy• 
Sara evde mi, değil mi diye sormadı, 
Adadanberi devam eden sert adım• 
lar ve bakJtlarla içeriye girdi. Yal
nız: 

- Hanıma eldiğimi haber ver! 
Dedi, üst kattaki salona çıktı. sı· 

londa, görmek istemediği, fakat g6ı' 
receğinl bildiği bir yüzle karşı18'tJ) 
Şemseddin Ali. Saranın satmaldıt' 
gramofonda Ziyanın plaklarını çal• 
makla meşguldü. Şimdiden kendi r 
vindeymiş gibi hareket eden, bun' 
da hakkı olan adama kartı, Ziya, öf• 
keden ziyade hakaret etmek ihtiyad 
nı duydu. Arka cebindeki si18.btııJI 
geldiğini sandığı bir cesaret on., 
herkesi bir nefeste devirecek biret' 
mahlOk ~eriyordu. 

Şem.aedin Ali bu habersiz ziyaret
ten Ş8.fll"IDJŞ gibiydi. fakat bu ,._. • 
kınlık uzun sürmedi, kendini topll" 
dı, yersiz ve manasır gUlüşlerindttO 
biriyle Ziyaya döndü, selamladı ~t
ya bu selama gülmeden mukR ~le et
ti. istiyordu ki Saranın seçtiği bu "' 
dam. ufak bir vesile çıkarsm. ktıri!IC 
bir mUnasebetsWik etsin, ve Ziya d• 

( ı\ rıla ... 
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No. 53 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Bugünkü Program 
lstanhul · 

18: Dans musikisi (pl&k). 19: Çocuk sa· 
ati • hikayeler. ı9,30 : Çocuk musikisi 
(pHik). 20: Triyo: Stüdyo sanatkarları ta· 
rafmdan. 20,30: Stüdyo orkestrala.n. 21,30: 
Son haberler. 

Berber lavantası kokan hünkar yaveriyle evleneceğini 

Süheyla bilmiyordu, ona söylemediler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
dikte servisi verilecektir. 
Bükret 

21,15: Dini musiki. 22.30: Haberler. 24: j 
Kilisedeki paskalya ayinini nakil. 

1 
Buda peşte 1 

Bunda Cemile de onunla beraber
ai · kocası tabii Süheyla'ya değil, ko
n~ğa yakışacaktı. Ce~ali~er mer~k 
ediyordu; acaba Tekirdaglı Cemıle 
Hanımın bulacağı ve bu yirmi oda
lı konağa. yakışacak koca kimdi? 
Cemile: 

- Bir hilnkar yaveri! dedi; hem 
l!e paşa oğlu, paşa torunu ... 

Cemalifer nikahta gazetenin ba
sacağı üç paşayı, gururundan deve
leşerek, düşündü: Maliye nazın da, 
ôamadm babası ve dedesi de ... Aman 
ıY.arabbi üçü de paşaydı. 
· Berbe~ lavantası kokan hünkar 

)'averile evleneceğini Süheyla bilmi
)'ordu. Ona söylemediler. " Çocuk,, 
Bu kadar ciddi bir sırrı ağzından 
kaçırır bir çuval inciri berbat eder
di. He~ de Tekirdağlı Cemile'ye gö
re fesinin kenarından lepiska perçi
l:ni yukarıya kalkan bu hünkar ya
l>eri Süheyli'nm karŞısma apansız 
~ıknıalıydı. Bu saadeti bu hayretin 
heyecanı güzelleştirecekti! 

:Kimseyle konuşulamıyan aşk ze
hirdir. Bu zehir Süheyli'yı kemiri
!Yordu. Bir taraftan da konağın ten
halığI .. Hergiln ayni günü yaşamak ... 
Kimseye anlatamadığı için kızın 
göğsünde karanlık bir hasbihal gibi 
gömülü kalan kuvvetli Avrupa ro
l:nanlan... Hapsedilen şehvetin di
ınağlaşan, bünyeleşen teraküm.il ... 
Kadında gehveti bile oyahyan moda 
'\l'e terzi meşguliyetlerinin bu konak
ta yokluğu... Bütün bunlar Süheyli
nın aşkını büyütüyordu. 

Bu aralık Hariciyede mO.meYY!z 
Bürhan Süheylayı istedi. Bürhanıİı 
babası beylerbeyi rütbesinde Paşa 
idi. Cemalüer hünk&r yaveri kadar 
bunu da beğendi. Ve bir gün Silhey
laya ikisinin de resmini Tekirdağlı 
Cemile gösterdi. Kız, hUnk!r yave
rinin kakUlil, ve Bürhanm karnı kar
§rsmda ellerini yiiziine kapayarak da 

- Hannn, hanını, Süheyla Adnaru 
seviyor! 

Bir felaketin birden bire söylenme 
si ikinci bir felakettir. Cemalfer mah
voldu: Bir kız nikahlanmadan evvel 
bir erkeği nasıl severdi? lşte orospu
hık bu demekti! 

Fakat Cemalfer bu felakete de a
lıştı. Uç hafta sonar kızının yüzüne 
bakmağa razı oldu. Maliye nazırı ar
tık Adnanı konağa damat almanın o 
kadar vahim olmadığına Cemalferi 
kandırmak istiyordu. 

Ancak, Cemalf er, Hidayetin dedesi 
Kazasker Gıya..~ettin Efendinin hala
yıklarmdandı. Maliye Nazır~m k~n
sı olduğu günden beri bu eskı canye
liğinden rahatsız oluyor, bu ikbal i
çinde eski hizmetçiliği meydana c:ık
mak için Jırsat bekliyor sanıyordu. 
Babasınm adı nüfus tezkeresinde Ab
dullah 'dı: BUtun meçhul babalar gi
bi... Ve Cemalfer, evvela, pu (Abdul
lah) ı Çerkes beylerinden Abdullah 

kikalarca. ağladı. Polis 
Kısa kollarile karnını kucaklaya -

ıtuyan şişman BUrhanm çirkin oldu- -
glnu Cemileyle Cemalfer de kabul et- Bir paşazade hırsızhk 
tiler. Ve Bürhandan vazgeçtiler; 
anıma HünkAr yaverinde mrar edi - SUÇU ile tutuldu 
~arlardı. Ancak Hacı Kehya - Cemal 
ferin demesine göre Tekirdağlı Cemi- Eminönilnde kendine mühendis sU-

Bey yaptı. zaman gec;lnce buna kendi 
de inandı. Babasının beyliğiyle koca

18.30: Yayh kuartet. 20: Kilise çanları.! 
20,10: Org musikisi. 21.40: Orkestra (Şar
kılı). 23,15: Çingene musikisi. 24,10: Plik. 
, \'arşo\•a 

ı 7,15: Koro. 20: Şiir ve musiki. 20,30: 
Plak. ıı,ıs: Koro ile orı:. 21,45: Paskalya 
neşriyatı. 22,30: Piyano (Beethovcn, Sen
sen, Gluk, Paderevski). 23: Senfoni. 24 : 
Pllk. 

Moı;ıkm•a 

lS.30: Vabanı::ı bir lisanla verile.:ek ope
ra piyesini nakil.. 22: Yabancı ilillerle na
killer. 
Beri in 

19,15: Bando mızıka. 20: Musikili mik
rofon skec;i. 21: Haberler.- 21,10: Sen mu
siki (Soparn ve tenor seslerle .. ) 23: Haber· 
ler. 23,30: Plik. 24,30: Fausttan sahneler. 
Prağ 

20,30: Hafif musiki. 21.25: Karışık şar
kı, orkestra ve ne,eli neşriyat 22,20: As
keri bando. 23,30: K ok o•k .. "' ,."~• 24,15: 
Plik. 
Viyana 

sının paşalığı birleşince Cemalfer için 18,40: Org musikisi. ı9: Operadan na
başka insanlarda da asalet ''lu··zum" kil. Vagnerin "Parsifal., operası. 24,05: 

Kuartet konseri. 
halini aldı. 

Seçme program 
Kocası Paşaydı, babası Çerkes be-

yi .... O halde damadı da böyle birşey Varıova, 22,30: Piyano (Beethoven, 
Sensen. Gluk, Paderevski). 

olmalıydı. Adnanın mademki babası Moskova, 18,30: Yabancı dille verilecek 
Miralayken ölmUştil; o, Paşa olamaz- opera piyesini nakil. 
dı. Fakat büyilk babası, yahut dede- Beri.o, 21,10: Şen musiki (Sopran ve te-

nor iştirakiyle). 
sinin dedesi mutlaka paşa olmalıdı.. Prag, 20.30: Hafif musiki. 2ı,25: Karışık 
Yoksa Süheyla başka türlü alınamaz- cıtıenceli ne~riyat. 

Viv:ınA . 19: Vagner'in (Parsifal) ODera· 
dı. smdan nakil. 

Süheyla da Adnanın babasını Pa- Sinemalar, Tiyatrolar 
şa olmadan öldüren kurşuna içerli -· -------
yor, edebiyatın arayıp bulamadığı 
bu güzel şahadet vak'asma garaz o
luyordu. 

Süheylaya acı n Hacı Kehya sa
kakta, kahvede, Maliyede Adnanm 
soyunda bir paşa arıyor, bulamıyor, 

bulamıyordtL 
(Arkns1 yann) 

Hava seferler1 
Yakında işlemeye başlayacak olan 

hava yollan bu sene ve yolcu nakliya 
tı için Fransız, ltalyan hava şirketle
rinden başka Romen, Alman, Rus ve 
Leh tayyare yolcu şirketleri de hü
kumete müracata etmişlerdir. Müra
caatlar incelenmektedir. 

• ŞEHİR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Tosun). 

• HALK OPERETİ: Saat 16 ve 20,45 te 
(Florya). 

• TURAN TİYATROSU: Saat 15 te 
ve 20,30 da (Ramuna). 

• TAN : (Kadınlar Gölü). 
• ŞIK : (Per Gılnt). 
• TORK : (tlahlar Eileniyor) 
• YILDIZ : (Serenad). 
• SARAY : (Mışel Strogof). 
• SOMER : (Mişel Strogof). 
• İPEK : (Kan Karde~leri). 
• MELEK : (Holivut Eğleniyor). 
• ELHAMRA : (Şeytan Kardeş) ve 

(Madam Çocuk istemiyor). 
• ASRI : (Petersburg Geceleri) ve (Bir 

Gönül Böyle Avlandı). 
• SARK : (llk gece) ve (Hayatı İsa). 
• ALKAZAR : (Ölüm Kasrrgası) ve 

(Dantenin Cehennemi). 
• A2AK : (Pepo) ve (Jeneral Yen). 
• FERAH : (Klo-Klo). 
• KADIKÖY HAL~: (Kadınlar Gölü) 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Samson). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Şen Dul). 

Davetler, Toplantılar 

le Hanımı sevmediği için - onun bul- sil vererek otellerden muhtelif eşya 
duğu bu hünkar yaverinin hakkında çalan ve geçenlerde de Suadiye plajın 
~ok fena şeyler duyuyordu: Umum- dan birçok battaniye ile plaj sahibi 
hanelerde dayak yenniş; meyhaneler Mwıtafanın duvar halısını aşırarak 
den evine baygın getiriyorlarmış; e- kaçan Ahmet Cemal Paşa oğlu Ce -
:\'inde ahçıb~ıyle tavla oynuyonn.uş.! mal yakalnmış ve tahkikat evrakiyle 
halayıklardan ikide birde çocuk dilşu beraber dün Üsküdar müddeiumumi-
yormuş gibi şeyler ... Hacı Keyha Ma- liğine teslim edilmiştir. KONFERANS 

1 1 tırken • Kadıköy Halkevinden : liye na.zrrma bun arı 81: a ~ . Ansızın öldü ıo Nısan 936 cuma günü ak~amı evimiı 

lhtiyar Matmazel Cblomb ile Mat- cır oldu. Hakikaten salondan bakm
mazcl Eglantine yirmi beş senedir ca, cam yokmuş gibi görünüyor. bah
bernber yaşıyorlardı. çedeki çiçekler, şöyle uzansa kopan-

Matmazel Colombe emrediyordu lacakmış gibi duruyorlardı. 
Matmazel Eglanline ise hiçbir emrini Colombe şimdi titizliğini tatmin et
yerinc getirmiyordu. Halbuki onun miş inadı uyanmıştı. Demek hnnımı
hizmetçisiydi. nm dediğini yapmıştı. Bunu düşü-

Matmazel Eglantine kısa boylu ve nünce, aklı bir an zıvanadan çıktı ve 
şişman ihtiyar bir kızdı. Artık kendi- bir yumrukta, pencerelerden birisi
ne koca bulanuyacağına karar verdik nin camını kırdı. Fakat ne de olsa, 
ten sonra Matmazel Colombe'un ya- cam şangrr şungur dökülünce aklı 

nma hizmetçi olarak girmişti. Mat- başına geldi ve korktu. Düşiinmeğe 
mazel Colombe ise, tam aksine ola- başladı . Biraz ı:ıonra kahkahalarla gü 
rak uzun boylu, kuru bir krzclı, o da !erek. krrdığı camın parçalarını top
kendisine koca bulamıyacağını anla- ladr. çen:eYenin kC'narlanndaki parca 
ymca şatosuna çekilmiş, ihtiyar kız ları da çıkardı, şöyle gerilerek bak-
s inirlcriyle yaşarnnğa başlamıştı. tı: 

Eglantine hanımının emirlerini. o- - Tamam, dedi. sanki cam yok-
nu çiled<'n <;ıknran bir terbiyesizlikle muş gibi temizle demec1i mi, işte öyle 
veyahut fevkalade sun'i bir nezaketle oldu. 
dinJ.-.rdi. Sonra, tamamen aksini ya- Saat be.:; olunca Matmazel Colombe 
pardı. geldi. Doğnıca salona gitti, Eı:danti-

Çarşıdan , rsmarlananm aksini alrr. en'i çağırarak ıoıordu: 
<;a.maşrr gijnü ortalık temizler, tur- - tyi temizledin mi? 
şu istendiği zamnn pasta alırdr. Her Sonra. c>f'vap bile beklemeden, kI .. 
hafta hanımla hizmetçi arasında bir rık camı göstererek: 
kıwgndır kopardı. Eglantine önliiğü- - A ... dedi, bak şunu iyi temizle-
ııii çıkarır. o dakikada evden çıkıp memişsin . Üzerlerinde tozlar var. 
gidc~eğini ı:ıövlf'rdi. O zaman mntma- Matmazel Eglantine bu sözleri du
zel Colombe bir koltuğa düşer, yayı- yunca, nz kalsın kalp durmas.,dan 
lır ve şövle inlerdi: olduğu yerde ölecekti. Bir an övlece 

- Bu kız beni öldürecek! Allahım, kaldı, sonra. dayanamadı. koşa koşa 
böyle bir bela ile yaşamak için ne gitti ve kırık camdan kendini kaldır
kabahnt işledim? Sen bir katilsin, bir dığt gibi bahçeye attı. 
şeytansın! Beni öldürme ye karar ver Bunu r;ören 'M,ntmazel Colombe da 
miş b,ir cadısın! Biraz bekle altı..ava oldu4w vere yıblarak bayılmıştı. 
kalmn:.. ölür giderim.. Sen de mcm- Bereket versin. sn)nn evin zenim 
111ın olursun! katında idi ve E~lnntine bir şey ol-

Bu sözler, matmazel Eglantine'in mnmış. sariPce h:ıhc;enin çiçekleri bo
yufkn kalbine dokunur, hilngUr hiin- zulmuştu. Eg-lantine kalkrp da SAlon:ı 
gür ağlamağa başlardı. hrıkınra. hanımını vr>rnf' hıwew crnr-

lki ihtiyar kız arasında kavgalar dü. koşa ko<;a ~elerck onu kaldırdı.: 
o kadar elzem bir şekil almıştı ki, i- ı v:ıtAfrma ~ötürdü. 
kisi de, en küçü~ \'e~ile ile kavgaya Bir az sonra Matmazel Colombe fl• 

tuluşurlardı ve ştmdı artık bundan yıldı, knrsısmda Eglantine'i gördü, 
büyük bir zevk duymağa başlamış- memnun ~ldu . Fakat memnuniyetini 
lardı . Zaman zaman hanım evini sa- .. t ed' 1 
t v 1 ·· ık·· ... h'b 1 gos erm ı va nız ona: 
acagmı, ma mı mu unu ra ı e ere B d~..ı · b' d · ·· ı k d ı - ana t-"Ul ır çay yap a ge-

\'erıp o ene a ar on arın yanında • ' 
bir manastırda yaı;ııyacağmr söyler, tir. 
hizmetch;i ise. bu kadar itina ile te- Böylece. hizmetçisinin kendisine ıh 
mizlediği bir evi bırakıp gitmesinin lamur getireceğini umuyordu. Fakat 
çok miinasehetsiz bir iş olacağını o- Eglentine de yaptığına mvJim olmuş
na ispat ederdi. O zaman, matmazel tu. hanımının istediği ça:y, pişirdi ge
Colombc hizmetçiRiden artık emirleri tirdi. 
ne itaat edeceğine dair vaitler aJır, 

VENUS RiMELi 
hizmetçi de hanımından kendine tat
h muamele yapacağına teminat ister 
rli. ile tuvalet gören kirpikler kalplere 

- paaam, Tekirdaglı Ceınilenın salonunda Bay Celal Esad Araeven tara-
...,. i · .. di Tophanede Berberler sokagmw da f d E B' ·· · t f ı t ..... , t tiulacağı koca.ya kız mı ver lır r yo.r. ~n an " v ve ııehir bahçeleri" mevıulu ır gun vazı ve ~na aş ı .. ~ıa ma-

paşanm yilzün .. de mUtaleasmm tasdık 15 numaralı Berber Sabrinin dükka- bır konferans verılecektir. Konfeıansdan zel Colombe 0 gün sokağa çıkacaktı. 
ok gibi saplanır . 

d d tan G. "t ··b d·ıı · d sonra muzik. Bu konferans butun yurdda:ı-
~ildiğini görmek istiyor, karşısın a nın a ya lrı mu a ı erın en lara açıktır. Fakat hizmetçi: 
hiddetle bekliyordu. Cemalfer de, bu seyyar elektrikçi Mehmet oğlu tbra- GENÇ TAKIMLAR MOSABAKASI - Eğer çıkarsaniz, dedi rahibeler 

k b k akta artık çok him, dükkanda otururken birdenbire f k' kl · · · · t· kl tışa parçasının U on Fenerbahı;e klübü tarafmdan konulan ve a ır çocu ar ıçın ıane ıs ıyece er 
"'ld w lil k mm bu sözü ölmüştür. tbrahmin kalp sektesinder.ı ı · · ..., ugunu söy yor, ocas beı sene müddetle devam edecek olan genç on e.ra ne cevap verırım. 
doğru bulmasmı bekliyor, Paşanın öldüğU anlaşılmıştır. t~kımlar mtisabasma 12-4-936 pazar gunti - Hanım çıktı dersin! 
lr&rşı$mda. öfkeyle oturuyordu. Niha- iki coför aranıyor rener stadında baıılanacaktır. Bu musaba- - Sizi iane vermekten kaçtı zan-
wı>t Maliye Na.zm Hünklr yaverini 3 AN kalara _iıtirak edecek takımlar o giın saat nederler. 
JW SOLDAN SAGA VE YUKARD 9 da bır resmi "'e .. ıt yaparak ve bunu mu··-
•arayda sordu. Hacı Keyhanm haklı Bir kadın, zabıtaya müracaatla Ta • ~ ~ .. AŞAGI : teakip müsabakalara başlanılacaktır. - Oyleyse al şu 10 frangı, tara-
olduğu meydana çıktı. rabyadan Istanbula gelmek Uzere bin l- Tawguw n "lktıg-ı aey (r). Ace- k 1

12·4-936 pazar günü yapılacak müsaba- fımdan kendilerine verirsin ı 
~. anl :ıı "' a ar. Saat 9,30 da Anadolu-Güneş hakem 

Hilnk!r yaverinin it oldu,;.. a.- diği otomobil şoförile muavininin yol mi (3). Emin Fuat. 10,45 1. Spor - Vefa hakem - Bakalım bu parayı kabul eder-

'

rtrnca Tekirdağlı Cemile, Hacı Keh- da gelirken otomobili çaWar arasına 2 _Şans (4). Bevaz (2). Amca (3). Sait. Selihattin. ı 9 · 4·936 pazar gün yapı- lcr mi? Dilenciye sadaka verir gibi.. 
kızdı K kt 'tti J lacak müsabakalar : Saat 9,30 da Fener-

)'aya. · ona an gı · sokup kendisine tecavüz ~ttiklerini 3 -Işık verir (3). Şimendifer ( 4) · yılmaz A. Ordu hakem Hasan Kimil.Saat - Sen karışma. Ben çıkacağım. 
Süheyla, fiyatı konuşulan Batılık ldd' t · t' K dm r··ru k. ı· 4 _ Şiıokinlik (2). Acele (5). ıo,45 te F. Bahçe - G. Saray hakem Emin Ben gelene kadar da gümüc şamdan-. 1 . b'lmi ıa e mış ır. a şo o n eş a ı- " Fuat. ';J 

at gibi bu olan bıten şey erı 1 yor- 5-Bir hece (2). Remil (3). ları parlatırsın. 
C1 zaten onun halinde evlenmesine ni tamamen vermediğinden şüphe 6-Acı değil (5). Bir vilayetimiz - --1 - Hayır, şamdanlan parlatamam. 
ku~ar verilen kızın ne ihtiyatlı hür:ri- Uzerine bazı şoförler çağırılarak is - (5). A ak er l İ k 1 ş le r İ Daha evvel salonun camlarını parlat-
"'eatı· vardı, ne kibirli sevinci!.. Konak ticvap edilmişlerdir. Tahkikat henüz 7 - Şıhriyeti olanlar (6)'. Aletler marn la· zım. 
J Tüm. Aakerlik DairHİ Baıkanlıiındanı 

ta hay.1 gı·bı' dol•~ordu. Anası Ce- neticelenmemiştir. (4). ı Fakat h~yret. Matm", zel Co1ombe ~ -s•J - 936 Nisan celbinde bir buçuk sene- .,. " 
nıalfer kızının yatak odasını kilitli 8- Arkadaş (2) · Mahkemede gö- lik hizmete tabi bulunan 316 ila 327 ba- kızmadı ve bu fikri pek beğendi: 

VENOS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullanan· 

ları hayretlere dUşilrür, 24 saat du
dakta sabit kalır, bozulmaz \'e yak· 
maz. bulduk~a. kapıya sinirli si11irli vuru- Büyükl!ekmecede Sinan riilen şey <4>. kayesile 328 doğumlular. - Çok güzel. dedi, salonun camla-

.. d - ~ 9 Şafak (3) Dayak (6) 2 - Muzika ve jandarma sınıflarına Ü 
b n ne demek ol ugunu soru- • • 1 t 1 ntı - · · rmı temizlersin. Ben asat beşte gele- VEN S PUDRASI yor, unu .. IÇlft yapı an Op a lO-Tir (2 ). Öküzün yavrusu (4) mensup 316 ili 329 bakayesile 330 do. 

V elinde kıtapla kapıyı açan ğumlular silah altına almacaktır. ccğim, o zamana kadar bitirirsin. 
yordu. e (Sinan günü) münasebetile üsta - İyi (3). 3 - Bu ı::elbde Askerlik şubelerinde Terkibe Venüs Gold kl'Cmi karış-
kızmm JcırmlZI gözlerine bakarak ken 11-Bugun·· le.rde bekledı'ğimiz cıey toplanma günü 21 Nisan 936 dır. Nakdi Hem dikkat et, iyi temizle. Öyle ki, tırılmak sayesinde narin ve nazik 

k rd.w.. kı dm Büyilkçekmecedeki san'atli eser- ti b d k 'hl .. ·· ·· ı 
dini okumaya. ço ve ıgıne .zryo_r, (3). Caket (4). Su (2 ). e el vereı::eklerin bedelleri 20 Nisan 936 cam yo muş gı gorunsun. cildleri teshir eden her tene uygun 
eöyleniyordu. Fakat bu tekdırlenn )erinden biri olan meşhur köprüsü tt- DUNKO BULMACAMIZIN HALLI akı~m~uk::r~~:~~~u:1i~~e~!~larr yazılı EglRntine, evde yalnız kalınca az renklerde yüksek evsaflı ~siz bir 
hiç hükmü yoktu. ~~?ylanm oda ka zerinde bir ihtifal yapılmış ve ihtüa- sevke tabi bulunan erat vakıt ve zamanın- kalsın hiddetinden çatlıyacaktı. Ken- pudradır. 
pısı yine her giln kilıtli .. Kı:. odasına le Çatalca orta okulu da iştirak et_ 1 - Koyun (5). Fehim (5). da mensup bulundukları askerlik ıubeleri- di ağı ile kendi tuzağına düşmUştü. 
~ne her gün kapanıyor, aglıyor, sa- · Evv IA rü üze · d rta 2 - Ok (2). Zalim (5). Ra (2). ne müracaat etmeleri ve aksi takdirde Fakat hayır, camlan temizlemiyecek- VENÜS KREMi 
.,. miştır. e ı:ı., köp rın e o S (S D·ı (3) haklarmda askerlik kanununun ı::eza mad-
e.tlerce okunan bir kitabm kızartaca- - Ela ) · 1 • desi ahkimmm tatbik edilecefi ilan olu- ti, mu~ambalarr cilalryacAktı. Buna ka Terkibindeki hususi maddei h&ya-

okul direktörü Hüseyin Timoçin ve 4 Uzl k (8) d gı gözlerle akşam yemeğine ~niyordu. - aşma · nur. rar ver i. Likin salondan geGerken. tiye dolayisile insanı şayanı hayret 
Maliye Na.zırt, kızıDlll ha~ı~e, kan- öğretmen Mustafa Baykal birer söy. 5 - Maaş (4). Otel (4)'. D AV ET camlarm hakiknten biraz tozlu oldu- bir surette gençleştirir, güzellc•ştirir 

m Cemalferin merak etmeyışıne kızı. lev vermişlerdir. Bundan sonra, Si - 6 - Mor (3). Safa (4). Eminönü Aakerlik Şubeainden ı irtmu g-öroü. temizlememf'k olmazdı.. ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay 

Yor' karısına go··zlerinl· · manalı yapa- nanın Büyükçekmecede yaptığı kar· 7 - Fiyat (5) · Et (2) · 1 - 316 ila 330 doğumlular dahil firar, Günkü E 0 'lantine fevkalade titiz bir retlere düşürür. 
k bakaya, yoklama kaçağı olanlar bu ay ,.. 

rak bakıyor, sesini değiştirerek kısa vansaray ile kervansaray arşısın- 8 - Em (2). Kestane (7). içinde sevk edilecektir. kızdı, bu titizliği inadmdan far.laydı. 
kısa inliyor kadın bir türlU anlamı- daki Sokollu mescidine ait san'atli 9 - La (2). Nine (4). 2 - Nakti bedel vermek isteyenlerin he- Hemen bir f;andnlyeye <;rkarak cam· Evliya Zade Nurettin Eren 
Yordu. Paş~ :nihayet bir gece gözünü, minare talebeye gezdirilmiş, ve halka 10 - İri (3). En (2). men ıubeınize müracaat etmeleri ilan olu· lan önce sabunlu su ile yıkadı. ~on- Eczai kimyevişe atat ve itriyat de-
~i hnıak:Jt:.ı_:DiliııLLanla.ttı.:...._ ____ ~can~lı!_g:de~rs~le~r~v~e~rilın~~i~tir~.~--------~1~1=-=:..!!M~a~lUın~~atk....l..7.LL:.·~E~L..1!3u.:.~--~-Uln~r~.----------------------~-ı...ı-...;-...~~--~._.. ....... __ .a-.~~~-ı------".._.__.... ......... ______ ~----------
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B-..ıgilr1 

Son nmtolhaın 

Lokarnocular 
dün toplandllar 

13 ler Komitesinin toplantlsında 
11- 4: - 936 

Enkaz altında 

kalan adamlar 

Ren isinde hakem 
çocuk lb> ak om o usulünü kabul ettiler 

Eden Süveyşten 200 ton zehirli ııınar.!~;: 0~'!:~ ktil=~ dÖ~ 
gaz geçirildiğini söylüyor ~ ::: ~:a~=.~:.f ... 

Başı 1 incide dar ağJr liklete tahammill 

1tırııııı111rı1111111111111111111111 

Ev Kraliçesi mü sabakamızın son 
bugün başhyor imtihanları da 

lllltltllflt1111111111Jlllllllllflll 

Çocuk bakımı imtihanları Beyoğlundaki Kfz San'at Mek
tebinde yapılacaktır. İmtihanlar s"at dokuzda başlayacak 

yarın ak~am bitecektir. 

Ev Kraliçesi müsabakamızın son imtihanları yapılacaktır. Çocuk bakı
mı imtihanları Tepebaşında Beyoğlu Kız San'at mektebinde, mektebin 
kıymetli müdürü AyJenin nezareti altında olacak, idaremizde bu imtihan
lar için kaydedilmif olanlar, numarala dühul varakalarile mUracaat ede
ceklerdir. 

Fransa tazyik tedbiri 

alınmasını istiyor 
[Ba,ı 1 incide] 

tedbirleri hakkında bir karar verllln
ceye kadar bu tedbirlerin tehlrtne mu 
vafakat etmekte ve bu kararların da 
siir'atle verilmesin<te ısrar eylemekte 
dir. 

Teklif edilen tehir, '.A.lmanyanm 
Ren mmtakasmda tahkimata başla -
ması halinde hükümsüz kalacaktır. 
Fransa, 19 Mart tarihli Lokamo iti
lifınm 7 inci maddesinde yazılı ve 
karşılıklı yardım taahhUtlerine mlite
allik bulunan pratik tedbirlerin tat
bikı hususunda müzakerata girişil -
mesi için ısrar edecektir. 

Gerqlnlilc zail oluyor 
Cenevre, 10 (A.A.) - Havas Ajan 

sının diplomatik muhabiri, çarşamba 
günü mevcut olan gerginliğin 13 ler 
komitesinin toplantısından sonra a -
zaldığmı söylemektedir. Bunun sebep 
teri şunlardır: 

1 - Ingiltere, 13 ler komitesinin, 
muhariplere müracaat ederek gayri 
insani harp metottan tatbik etmeme
lerini istemek hususundaki kararın -
dan memnundur. 

2 - Delej?asyon mahfelleri, bilhas
sa Fransız delegasyonu mahafili. E
den tarafından. diin 13 ter komitesi 
huzurunda vaki olan bevamıtı mUsa
\t surette kar~tlamakbı.dtr. F..den. bu 
bevanatında "Herhangi bir dP.vlet ta
rafmnım tecavtir. vuku11nda. ln~ltf"~ 
nin. Habe~ meselesinde oldu~ Jrihi. 
Milletler CemivP.ti nizıHT'lnamf"sinin 
tathikmı istemekte terPndüt etmiye
reği" teminatını vermi9tir. 

devam etmesi 1izmı geldiğini söyle • 
mittir. 

De Madariaga, 13 1er komltesinbı 
yardımı olmazsa bu müzakerelere ne
zaret edemiyeceğini söylemiştir. 

Flanden zıt bir mütalea yürütmüş, 
3 martta verilen kararın, alakadar 
taraflar arasında doğrudan doğruya 
müzkerat yapılması vadisinde olduğu 
nu söylemiş ve 13 ler komitesinin, 
de Madariaga tarafından arzu edildi
ği zaman derhal içtimaa hazır bulun
mak şartiyle tehiri teklifinde bulun
muştur. 

Süveyıten gesirilen 
zehirli gaıler 

Eden, Sliven kuabndald resmi 
malramatı, IOD :qmanlarda harp 
meydanla.rma eevkedllmek üzere ka
naldan 200 ton sehlrll gu ge!;lrlldl
ğinl kaydettDderlnden lngllbı btıkt· 
metinin haberdar olduğunu Olve et
miştir. 

Komite, ltalyan ve llabefl91;u fan1 
lanndan kendlalne tevdi edilen veeal
kl tetkike ve ba Od memleketin blrlbl 
rlne isnat ettlklert mealim balrkmcla 
tahkikat yapmala karar vermlftlr. 

De Madariaga, ltalya delegesi Alo
isiye 13 ler komitesi müzakerelerinin 
neticesini bildirmlt ve ltalyanm aulh 
mtizakeratma 1'tirake hazır olup ol -
madığmı sormuştur. 

13 lerln reisi llcl faraf 
murahhaslarlle temas 
edecelc 

Cenevre, 10 (A.A.) - 13 ter Komi 
tesinin toplantıaı 13,30 da nihayet bul 
muştur. 

De Ma.dariaganm salı gUnU Millet
ler Cemiyeti genel sekreteri A venol
ün huzuru ile, ltalyan ve Habeş mü
messilleriyle görüşmesi takarrür et -
miştir. 

De Madaria.ga, perşembe gUnU, gö-
D ü nlcü toplantı rüşmelerinin neticesi hakkında 13ler 

Cenevre 10 (A.A.)- Lokamo dev .komitesine izahat verece~tir. . 
· .. ·· · t l5 de ba la Ara yerde, 13 !er kornıtesi, her ild 

letlen goruşmesı saa . ' - muharip tarafa bir sual varakası tev-
mıştır. Toplantıya lngıltere adına E- di ederek biribirlerinin harp metotla
den ve Lord Halifaks, Fransa adına n hakkındaki §ikayetlerini tavzih et
F1anden ve Pol Bonkur, ttalya adına meletirtrtAttyeceklir. 
da Baron Aloizi ve Rokko iştirak et- Vu Concellos, 18 ler komitesini da 

. rek çökmtlftllr. 
teyeceklerdir: Fakat ltal~, zecri Söylendiifne g6re dört 
tedbirler baki kaldıkça bu teklifi red· eekiz amele enkaz altında ınu.ı
dedeceği ~m~n- olunm&ktadır. Bu Enkaz kaldmlmakta ve c~tıer 
n~~~~~a bır ihtilat ~uru muha~kak maktadır. Meseleye müddeiu 
goruluyor. Zira, Milletler Cemıyetl vaz'ıyet etmiştir. 
mahfelleri, bilhassa lngilizler, ancak 
sulhUn bilfiil t.eeui18ti halinde zecri 
tedbirleri kaldırmağa muvafakat ede y enizelosun ölümünt 
ceklerdir. 

Zecri tedl>lrler 
lcaldırılmadılcça muhase
mat tadil edilmiyecelc 

Roma, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiryor: Bu sabah ullhlyetll mah
fellerde söylendiğine göre, ltalya a • 
leyhindeld secrl tedbirler kaldırılma
dıkça mubuematm tatili tmklnı yok 
tur. Bu mahfeller, IOD gUnlerde nan 
din tarafından urfedilen faaliyeti 
tuvlp etmekte ve Cenevrede, Habe -
fistanm en ktlçtlk itirularmm bile 
büyük bir itina ile tetkik edlldiit hal
de İtalya tarafından verilen vM&ilrin 
ihmal edildiğini l<Sylemelrtedirler. 

Aloiıl'nf 11 ionuımai isi• 
ıaldhiyefl yoi 

Roma, 10 (A.A.) - Hana Ajansı 

kanıflnlan bir isilll 
Ankara, 10 (A.A.) - Sabık 1 

Bqvekill Venu.eIOllUil vefatı do 
le bir ecnebi gazetede intişar etJJI' 
içine do.t ve milttefık Rom 
kıymetli hariciye nazın TltUl 
ilminl de karıştıran bir yazının 
bul matbuatında iktibas sureti!• 
redlldiği görülmllftUr. 

Anadolu ajauı, Ankara resınf 
hafill nezdinde yaptığl tahkikata 
naden her ttlrlU uil ve esastan 
lan bu yazmm tekzı"be bile değer 

1 

yeri olmadığım beyan eder. 

Suriye hırlstiyan 

kilisesine suikast 

• 

blldiriy~r: Yan rMmf mahfeller, ~3 Şam, ıo. (A.A.) Suriye Hıri 
ler komıteeinin, muha1ematm tatili Un ·ı kili "k t 
imklnma dair Aloisiye eormağa ka - cema.a. e aı aeye ıuı aıı 
rar verdiği 11Uallere ttalya namına IDJI, bırtalmn meçhul phıalar 
cevap vermek üzere icap eden aallhi- ye benzin dölanllfler ve atefle 
yetlere mumaileyhin sahip bulunma- dir. Bununla beraber vaktinde 
dığmı söylemektedirler. terek yangın eöndUrlllmüştür. f 

Bu mahf ellerin Ulvı ettiğine g~re lan tahkikat, 11Uikastin Suriye 
Aloisi Cenevreye sırf Lokamocularm tiyanlarile KilelUmanlan arasıııdl 
müzakerelerini takip etmek üzere git lapnak huaulUne mi.ni olmak içiO 
miştir. Fakat ttalya 11Ulh mtlzakera- zı ılyual gruplara mensup ki 
tına katiyen muanz değildir tarafmdan yapıldığını göııterm· 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Sümer Bank ÇOCUk bakimi imihanları da bittikten mişlerdir. Baron Aloizinin bu akşam vet ~erek .m~~vver. mUzakeratm 
-· aldıgı şekh bıldırecektır. Ve ltalya 

Cenevreden hareket edecegı haber hakkındaki zecri tedbirlerin şiddetlen 
sonra bütün imtihanların almmıştrr. dirilmesi henliz düşünülmemektedir. 1 

neticelerini, kazananları İIGn edeceğiz Halcem mdui·lzakelcrelerlne n~':!~r~:a.rU.:~!~:::ı!~ı~ l 
Genel Direktörlüğünden: 

devam e ece nuyor, zira, delegelerden bazılan, Mil 
IQTWWruru Cenevre, 10 (A.A.) - Alman ha- letler Cemiyetinin himayeei altmda, 

-==========================:z:: beralma bUrosunun öğrendiğine göre. allkada.r taraflar arasında doğrudan 
Lokarno devletleri, lngiliz kanaatine dotruya temu yapılmuma taraftar 
uygun olarak, hakem müzakereleri - olduğu halde diğer bazdan, cemiyet 
ne devama karar vermiftir. Eden Al· delegelerinin bu görtlfmelere bilfiil 

Canlı bir mukayese 
[Bqı 1 incide] 

olduğunu söyledikten sonra eski ha
tıralamıdan §i5yle bahsetmektedir.] 

" Bundan yirmi be§ sene evvel 
1'ilrk ayanında bulunduğum eenada 
1878 senesinde, merhum Mithat paşa 
zamanında tanzim kılman kanunu 
esasinin tadilline dair cereyan eden 
müzakerelerde iyan lzasmdan Gör
giyadisin,elli bin zükfır yerine cinsi
yet farkı gözetmeksizin yüz bin kişi
ye bir mebus intihap edilmesine dair 
teklifi büyUk münakaşalarla rededil
mişti. O zamanlar nazik çiçekler gi
bi ancak gölgelerde yapyan Türk 
kadınlarından bahsetmek, pek abes 
eayılırdı. Bir dostunuzun refikası

nın hatmnı sormak bile terbiyesiz
lik addedilirdi. Bütün bu i8tisnat va
ııiyetleri, kuvvetli bir rllzglr süpü
rüp götUrmUştUr. Bu gUnkU Cumhu
riyet devrinde 1, 2, 3 numaralı ka
dınlar mevzuubaha değildir. Her me 
deni milletlerde olduğu gibi yalnız 
bir tane vardır. 

Poligami ile beraber güzel Türk 
kadınlarını kubbeleri altında saklı
yan ve ekseri ecnebiler tarafından 
~anlış anlaşılan haremde ortadan 
kaybolup gitmiştir. Bugün Türk ka
ôınları vazifede olduğu gibi hakta 
da erkeklerle mUsavi derecededir. 

Kamil Atatürk'ün bilgisi ve kuv
vetli azim ve idaresi altında mede
niyet yolunda yürüyen Türkler bü
yük bir cesaret göstererek, kendile
rinden bir kaç asır evvel içtima! ve 
irsi yolda ilerliyen ve liberal mües
seselerle iftihar eden milletleri geri
de bıraktılar.,, 

Franıadan ~ıkan 
altınlar 

Yali Ankaradan döndü 
[Başı 1 incide] 

projesi ve Akaym satın alınması hak 
kında da şunları söylemiştir: 
"- Esasen ortada mühim bir köp

ril meselesi yoktur. Projede esaslı 
bir tadilat yapılmış değildir. Vaktile 
proje hazırlanırken, köprünün "göz
leri" kemerli olarak yapılmıştı. Şart
nameye de, lüzum görüldüğü takdir
de bu kemervari şekillerin tadil edi
leceği hakkında da kayıt konmuştu. 

Yapılan tetkikat neticesinde, ke -
mervari şekillerin kaldırılıp düz şek
le ifrağma lüzum görüldU ve icap e
den tashihat yapılarak Hügo Herman 
grupuna gösterildi. O da kabul etti. 
Mesele bundan ibarettir. 

Akaym belediyeye verilmesi hak
kındaki havadise, gelince, bu, şimdi
lik mevsimsizdir. Bunun için şimdilik 
birşey söyliyemem." 

Nelcadar zam yapılacafi 
Belediye gelirini arttırmak maksa

dile, Telefon, Elektrik ve Havagazı 
ücretlerine yapılması kararlaşan zam 
lar etraf mda bazı esaslar tesbit edil
mektedir. Bu esaslar katiyet kesbet
tiği takdirde, her telefon mükileme
sine bir kuruş, elektriğin beher kilo
vatma bir kuruş ve Havagazınm be
her kilovatma da 20 para kadar bir 
zam yapılması temin edilecektir. 

Karsta zelzeleler 

devam ediyor 

iştirak etmelerini tercih etmektedir
man planındaki bazı noktalarm aydın ler • 
!anması için Alman hUkflmetile yeni
den temasa memur edilın1'tir. Lokar 
no devletlerinin Mayıs ortasında kon 
seyin içtimaı esnasında tekrar top -
lanmalan derpiş edilmiştir. Bu ak -
şamki toplantı sadece bugünkü mü
zakere hakkında mu,terek bir tebli
ğin kaleme alınmasına hasredilecek
tir. 

Lokarno toplantısı saat 19,30 da ni 
hayet bulmuştur. Müzakerelere saat 
21 - 15 de Franaıs heyetinin otelin
de devam edilecektir. 

Rll>entrop Hltlere 
mülald oldu 

Berlin, 10 (A.A.) - Von Riben
trop dün aqam Kolonyaya gelmif 
ve derhal Millheim'e gitmiştir. Hitler 
orada me,hur Endüstriyel Emil Klr
dorff'un misafiri bulunmaktadır. 

Hasan 
Traş Bıçağı 
1 - 2 - 3 ve 4 numaralı gayret 
keskin ve hassas tarafları var
dır ki her bir tarafile llakal 
on defa traş olmak kabildir. 
Bu hesabla 6 kunqluk bir 
aded Hasan trq bıçafile .O 
defa ve ıa1ak bardak ile bilen· 
ilkte yt1z defa trq yapılmak 

mllmkUndtır. Huan bıçalı l&
tediğinlz halde başka marka 
verirlerse aldanmayınız. Tak
lidlerinden eakmmız. Fiatt 1 
adedi 6 kuruştur. 10 adedi 
50 kuruştur. 

Muııollnl felcllflerinde 
11rar ediyor 

Cenevre, 10 (A.A.) - Aloiai, Fıan 
dinle yaptığı müzakere eanumda. 
Mussolini'nln, ıulh ihtimallerini gö
rU9mek Uure De Madariaga'yı dave
tine ve paskalyadan eonra Cenevreye 
bir ltalyan delegasyonu göndereceği 
hakkındaki teklifine Milletler Cemi -
yeti tarafmdan cevap verilmemlt ol
muma rağmen, ltalyanm sulh milza 
keratma cirifmeğe hazır olduğunu te 
yit etmlftir. Aloiai, Muuolinl'nin, 
teklifinde aablt kaldıfmı IÖylenıiftlr. 
13 ler komiteel, bugtın lhzarf sulh 
mUzakeratı teklini teeblt edecek ve 
bu mllzakerat, aflebt lhtlmal, gel~k 
hafta, De Marariaga'nm huzuru ile 
Alolsi ve Volde Marlam arumda cere 
yan edecektir. ltalya, NegUsle muza. 
kerata girmefl kabul ettiği takdirde 
13 ler muhuematm derhal tatilini l!ı 

' 

1.- Konya Ereğlisinde lnp. edilecek bez fabrikası buhar kuv
vet santralı in§&&tı vahidi fiat eeulle eksiltmeye çıkanlınıotır. 

Tahmin edilen inşaat bedeli 138811llta10 kuruttur. 
2.- Bu ite alt ebiltme evrakJ fQDlardJr: 

A- Eksiltme prtnamem 
B - Kubvt18 projeal 
C - Fenni prt.ıwne, ölçü uaulll 
D- Vahidi flat ve ketif biUb111 
E-Projeler 

lateyenler bu evrak! 8,90 lira bedel mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubesinden 1&tm alabilirler. 

3.- Eksiltme 25 Nilan 1936 Cumartem gUnll 1&&t 11 de An
karada Ziraat Ban.kuı bin11mda ŞUmer Bank merkezindeki ko
misyonda yapılacakdır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf u.ulile olacaktır. 
5.- lııteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi lizım· 

dır. Bundan bafka ekailtmeye ~kler illD edilen bu bina cesa
metinde bir fabrika binuı lnp.atnu muvaffakiyetle yaptıklarını 

teveik ederek ebiltme cUnUnden nç gUn evvele kadar Bankaya 

müracaatla bir ehliyet veeikau alacaklar ve bunu teklif mektup

larma leffedeceklerdir. 

6.- Teklif mektuplan )'Ubnda )'Ullchfı ,un ve aatten bir 

saat evveline kadar Sllmer Bank ~muml KüdtırlUIUne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet ihale aatinden bir 
saat evveline kadar ge1mlf ve arfm kanuni tekilde bpatılmıt 
bulunması llzmıdır. 

Hasan 
Traş sabunu 

VE 
Sabun kremi 

Çok köptırUr ve köpUftl 
devam eder. Cildi yumup.

tir ve tr&IJ suhuletle yaptı· 
nr. Adedi 80. kutU8m 30 
Jmruttur. Trq krem abu· 
nunan adedi as. kutum 30 
kunJatur. 

HASAN 
Traf Pudrası 

Neti• kokuludur. Kutusu 

ltS, orta 25, bUyUk 40 ku

l'\lltUr. 

HASAN 
Traı Fır~ası 

Gayet saflamdır. Adedi 

100 vı ~ kuı'uftur: 

Paris, 10 (A.A.) - Fransa Devlet 
Bankası bilançosu 3 Nisan tarihinde 
1670 milyon altın çıkı91 göstermekte
dir. Altın kargılık yüzdesi yijzde 69, 
19 dan yüzde 67.42 Ye inmiftlr. 

Kars, 10 <A.A.) - ~en aym 16 
smdanberi Digor hududuna yakin Kf' 
tek Kıtmnnunda ve kllvlerinde fUJİl\ 
1flr1" ıııMr!ptlf ve filUT'f"lc:lf P.el7..e1f'le1" ol . 
l'Ttaktttdrr. SflrtmtT d"r hlr vıtffl h~lndr 
sn-alanan klSv1ei'de daha şiddetli ol 
maktadır. Zelzelentn yeraltı ç&lrllntu 
terinden ileri geldiği tahmin ediliyor 
Bu bölgMe evlerde yıkılmalar ve ~at. 
lamalar olmuşsa da zelzelenin ver -
diği zarar ehemmlyetsi7.dir. Halk hi· 
il çadırlarda barmma.lrtadır. Kmlay 
tarafmdan halka her tilrlU yardımlar 
vapılmaktadır. 

1 11 

HASAN DEPOSU: Ankara lstanbul Beyoğlu 
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Belediyeler Ban
kasından: 

ı - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk 
Mektebi önündeki arsa üzerinde yapdırılacak Bele· 
diyeler Bankası binasının &"Ötürü olarak ve (anahtar 
teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyüz 
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 şartnamesını. 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve malze
me ıartnamelerile sair cedvel ve evrakı (50) elli lira 
bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkandan alabi-
lirler. 

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

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 ikiyüz elli yedi 
lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapabilecek 
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 Banka~a 
ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra teklıf 
zarfları içerisine koymaları, . .. .. 

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

lstanbul Uncü icra MemurJuğundan: 

Emnıyet S-an 
'2180 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli ol~p 

a çevrilmesine karar verilen ve tamamına 5455 lıra 
~:~t takdir edilen Kadıköyünde Tuğ~lacı baş~ mahalle: 

· d kı' Çamurlu og~lu yeni Yaver aga sokagında eskı 
sın e es b h · ·· 
1-1 yeni 35, 35 numaralarla murakkam a çesı ve m~s-
temilatı olan bir evin tamamı açık arttır~~ya vazedıl-

. t. Arttırma peşindir. Arttırmaya ıştırak edecek 
mış ır · · .. d 7 5 · b · müşterilerin kıymeti muhammenenın yu~ e , nıs etın-

d kresi veya milli bir bankanın temınat mektubunu 
epey a :r • • 'f · · 

hamil olmaları icap eder.M üterakım. vergı: tan~ı. at, ten vırı 

k f borçları ve 20 senelik vakıf ıcaresı tavızı borçluya 
ye,va 1 36 ·h· ·· d'f · t• Arttırma şartnamesi 20-4-9 tarı ıne musa ı 
aıt ır. 11· h l"k a·1 

t Sı. günü Dairede maha ı ma susuna ta ı e ı e-
pazar e 6 ·h· ·· d'f 

kt. Birinci arttırması 13-5-93 tan ıne musa ı çar-
ce ır. 4 16 k d · ba günü dairemizde saat 1 ten ya a ar ıcra 
§~;1ecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammene
e ·~ yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
~~kdirde son arttırmanın taahh~dü ~aki kalmak üzer.e 
arttırma on beş gün daha temdıt edılerek 28-5-936 tarı
hine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art
tıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve 
!lflls kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları 
tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfimat al
mak istiyenlerin 934 - 1671 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu iÖ-
riip anlayacakları ilan olunur. ( 1925) 

lzmir Liman işleri Umum Mü· 
dürlüğünden : 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metro 
mık'abı çıralı çam azmanı satı~ abnacak~ı~. Eksiltme 
müddeti ı Nisan 936 dan 30 Nısan 936 tarıhıne kadardır. 
lhale 30 Nisan 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
16 da tzrnir Liman işleri idaresinde müdürler Encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltmeye &irecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 18 7 5 lirayı İdare veznesine nakden ver
meğe veya Milli bir Bankadan bu mıktar da teminat me~
tubu getirmeğe veyahut Devletce çıkarılmış olan Tahvı
lattan bu mıktar vermeğe mecburdur. Şartnameyi gör
mek ve fazla izahat almak istey.enlerin İdaremiz yazı iş-
leri şefliğine müracaatları. ( 179 2) 2602 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
700 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup pa

raya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2800 lira 
kıymet takdir edilen Ü sküdarda Al tunizade mahallesinde 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 48 numaralarla mu
rakkam bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya vaze
dilmiştir. 

Arttırma,J)eşindir. A.,.+-,.....,.....,. ..... :,. .. :_..,,, "'rlecek müşte-
rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat ten
viriye ve vakıf borçları ve 2 O senelik vakıf icaresi tavizi 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20-4-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna ta
lik edilecektir. Birinci arttırması 13-5-936 tarihine mü
sadif çarşamba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muham
menenin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son arttıranın teahhüdü baki kalmak üze
re arttırma on beş gün daha temdit edilerek 28-5-936 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 1 6 ya kadar 
Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İf
las kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi t?ı.~= f 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvırı
ye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ruı=ıumu ve Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 934 - 2004 numaralı dosyada 
mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo
runu görüp anlayacakları ilin olunur. ( 1928) 

inhisarlar Umum MQdQrıü~Onden: 

300 lira muhammen bedelli ı adet hassas matkap 
makinesi ile 800 lira muhammen bedelli iki adet Orta 
boy demir matkabı şartnameleri mucibince ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Verm~k. isteyenlerin şartnameleri almak üzere hergün, 
pazarlık ıçın de 2 - VI - 936 Salı günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis
yonuna müracaattan. ( 19 21 ) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden· 
Yalova kaphcalannda Uç kardeşler Gazinosu bir mev

sim için açık artırma ile kiraya verilecektir. İhalesi ı 3 
Nisan 936 pazartesi günü saat on beşte Şefler Encüme~ 
ninde yapılacaktır. Setbaşı lokantasiyle tuhafiye dükka
nına bir mevsim için verilen fiatlar haddi layıkmda gö
rülmediğinden bunların da ihaleleri yukarıda yazılı gün 
ve saate uzatılmıştır. İsteklilerin şartnameleri görmek i
çin hergün Levazım Şefliğine, arttırmaya iştirak için de 
yazılı gün ve saatte yüzde 7 ,S muvakkat pey akçeleriyle 
Sefler Encümenine Eelmeleri. ( 182 5) 

il 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Gemllkde inşa edilecek aunğipek fabrikası ve mu,temlllb 
binalan toprak tesviyesi iskele ve saire inşaab kapalı zarf usulile 
ve vahidi fiat eaasile eksiltmeye çıkanlmıftir. Tahmin edilen kefil 
bedeli 660 439,59 liradır. 

2 - Bu ite ait eksiltme evrakı ıunlardır : 
A) Eksiltme f&rlnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşü ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni prtname ve ölçü usulleri 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 

lateyenlcr bu evrakı 33,10 Ura mukabilinde SUmer Bank Ankara 
fUbesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Nisan 1936 Pazartesi gUnU saat 16 da Ankara 
Ziraat Bankası binasında SUmer Bank merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - lste:klllerin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi lazım
dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gUnUnden 3 gUn ev
veline kadar banka tarafından teşkil edilecek ehliyet komisyonuna 
resmi vesaik ibraz ederek bu işi başarabileceklerini isbat edecekler 
gerek mali ve gerek renni cephelreden yapacağı tetkikat netice
sinde komisyonca bu hususa kanaat basıl olduğu takdirde kendi
lerine ehliyet vesikası verilecektir. Bu vesikalann teklif mektupla
rına leffectilmesl lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukanda yazıldığı gUn ve uatten bir 
saat evveline kadar Silmer Bank Umumi MUdUrlUğUue makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelm1' ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıf bu
lunması lazımdır. 

5 

Açık Eksiltme ilanı 

Hava Yolları Devlet 
işletnıe idaresinden: 

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

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

ye kadar nakli için 3 6 kuruş altmış metreye kadar nakli 
için 42, yüz metreye 54, yüz elli metreye 58. İki yüz 
ı:n~treye 60, İkiyüz elli metreye 62, Üçyüz metreye nakli 
ıçın de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hafriyat mıktarı 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 hesaplarının yapılarak İdare
ye t-~sdil,. Pttirilmesi 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 
bi~ ay içinde başlamış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bit
mış olacaktır. 

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

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 
~ava yolları Müdürlüğüne İşi deruhte etmek isteyenle
rınde y~knrıda y~zıh gün ve saatte ehliyetnameJeri ve 
7.12,5 ı.ır~lık ter,ı:ıınat mektupları ve diğer muktazi evra
kıyle bırlıkte muracaat etmeleri. ( 694) ( 1672) 
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ASLAN VE ESKlHlSAR lstanbul lkincı icra Memurluğun-
Müttehit Çimento ve Su Ki- dan : Bir borçtan dolayı haczedilip 

reci Fabrikaları Anonim pa~y~. çevrilmesin~ karar verilen 

Ş. k f H. d l l ... Yeşılkoyde Bademcı bahçede 14 No. 
ır e 1 ısse ar arına lan lu evde borçlu Nikola Nerucoya ait 
Şirketin 26 Mart 1936 tarihinde i- muhtelif ev cşyalan 13 Nisan 19:}6 

kinci defa içtima eden fevkalade pazartesi gilnil saat dokuzdan iti
hissedaran heyeti umumiyesinde ni-
sabı müzakere hasıl olmadığından baren yukarda ismi geçen ev önün-
işbu fevkalade hisscdaran heyeti u- de satılacağından isteklilerin o günü 
mumiycsi üçüncil defa olarak 30 o saatta o yerde hazır bulunacak 
Nisan 1936 Perşembe gilnü saat 15 memuruna müracaatları ilin olunur. 
e ve yine Şirketin 30 Mart 1936 ta- (22043) 
rihindc ilk defa içtima eden adi his- -----------
sedaran heyeti umumiyeainde keza 
nisabı mUzakere hasıl olmadığından 
işbu adi hissedaran heyeti umumiye
si ikinci defa olarak 24 Nisan 1936 
cuma günü saat 16 ya talik edllereJc 
kanunen icap eden illnat vakit ve 
zemanlyele yapılmıştır. 

Binaenaleyh evvelce Galatada 
Doyçe Oryentbank - Dreedııer Bank 
şubeai gişelerine müracaat ederek 
salü.filzzikir iki heyeti umumlyeye 
duhul için hisse senedi tevdi etmiş 
olan zevab kiramın 30 Nisan 1936 
tarihinde yapılacak UçUncU fevkali
de heyeti umumiye için 22 Nisan 
986 akşamına ve 24 Nisan 988 tari
hinde vaı>1lacak ikinci adi heyeti u-

ZA YI - Nüfus cüıdannnı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - Haydarpaşa Çayır sokak 
C\aadet apartımanı Nn 4 fftlchnlf' 

mumiye i~tn 16 Nisan ll36 n.kşaınma 
".lefin meaknr Bankaya kadar ihti
van zahmeUe yeniden duhullve kar
tı almalan ve elmdlye kadar his.~ se 
nedi tevdi etmlyen hisscdaranı kira
mın da nisabı mUıaken-leri temin et 
mek üzre behemehal mC'ikur tarıh
lere kadar bankaya mUracaAt ve h ıs 
se senedi tevdi ederek duhullvE> ka r
tı almalan rica olunur 

\fHhsı rP 
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e. ahe 
ADEMi Güzellik ve sıhhat için ilk 

• • n ç iKTiDARA L. 
Kullanmaktır 

Alacağınız Makinanın Kıymeti 
verdiğiniz paradan çok üstündür Taf;ilat: Gaıata P.K. 1255 Honnobin RadyoJin 

Haftalık on beş günlük ve aylık 
taksitle elbise yapılır Dişleri, 
GÜZEL iŞ 

Yeni Postahane karşısında Anado- Q I Ş fer 
lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet çehreyi 
han lkınci kat No. 6 

.. 
2481 Güzelleştirir 

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

D. 11 • 12 
Kendi kendine otomatik surette 8 plak değiştiren 

RADiO • GR A MOFOn 

T. 11 • 8 
Tamamile çelik 11 lambalı ve bütün neşriyatı 

zapteden emsalsiz bir modeldir. 

T. 9 • 8 
Tamamile çelik 9 lambalı Kısa - Orta - Uzun 

dalgalı bütün neşriyatı şayanı hayret 
surette zapt ve neşreder 

s 
Dinlemeden ve tecrübe etme
den bir radyo almayınız. Yanlış 
attığınız bir adım size pek pa-
halıya mal olabilir. R. C. A. nm 
burada gördüğünüz üç yeni 
modeli sızın tecrübelerinize 
amade bulunuyorlar. Bunları 
dınleyiniz, en uzak istasyonları 
ayağın ıza kadar getiriniz ve on
dan sonra kararınızı verınız. 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu 
istiklal caddesi 

Tokatlıyan karşısında 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprübaş 
T~I 42362 - Sirkeci Mühürıiar 

zade Han. Tel. 22740 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Perşembe 
15 de. 

izmir Sürat 
posta,arı 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaf arı 
Salı, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşamba 

18de 
lzmit - Pazar, Salı, Perşembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per· 

şembc, Cuma 9 da. 
Bandırma - Pa:r.artesi, Salı, Çar· 

şamba. Perşembe, Cumarte-
si 21 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı. Cuma 19 da. 

Trabzon ve Mersin postaları· 
ıa kalkış günleri yük alınmaz 

(J918) 

Sultan Ahmet Birinci Sulh Hu

kuk Mahkemesinden : Ester ve Sara 

Türkiye Kızılay 
K A N Z U K --• tarafından Beyoğlunda Şahkolu ma

Ö KSÜ R Ü K ŞURUBL hallesinde Değirmen sokağında 14 
numerolu hanede Aleksandır Loyçi 

Cemiyeti Genel Merkezinden: 
Kızılay genel meclisi 1936 l!!enesi nisanınm yirmi beşinci cumartesi 

günü ısabah saat 10 da Ankarada Yenişehirde cemiyetin genel merkezi 

binaeında alelade içtimaını yapacağından mürahhasların yukarıda yazılı 

gün ve saatte Kızılay genel merkezine gelmeleri rica olunur. 

Belolini aleyhine ikame olunan yüz 
lira hakkında Erenköyündeki hisse
dan bulundukları hanelere mev'zu 
ipoteğin fekki davası Uzerinc mUd
deialeyhe gönderilen dava arzuhali
nin ikametgahının me<:huJiyeti şeh

ri verilerek bila tebliğ iade kılınmış 
ve bermucibi talep yirmi gün müd
detle ilanen tebliğat icrasına karar 
verilerek mahkemesi 15-5-936 tarihi 
ne mUsadif Cuma günü saat 10,30 
za talik edilmiş olduğundan müddei-

Görüşülecek işler il 

1-Başkan ve ikinci başkanlarla katiplerin seçilmesi, 

2 - Genel meclisi tetkik komisyonu ve genel merkezce yapılan işleri 

gösterir raporların tetkiki ve kabulü halinde genel merkez zimınetinin 

ibrası, 

3-1936-1937 bütçesinin tastikl, 

4 - Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi, 

5 -Tetkik komisyonu Uyelerinin yeniden seçilmesi, 

6 - Genel merkez teklifleri, 

En muannit öksürüklerle bron- aleyh Aleksandır Loçi Belolinin yöv 
şit, astm,ve boğmaca öksürüğü- mü saati mezkurda bilzat gelmediği 
nün kati ilicıdır. Göğüsleri za- ve yahut tarafından bir vekil gön-
yıJ. olanlara vikaye edici tesiri dermediği takdirde giynbında muha-
şa.yanı dikkattir. kemeye devam olunacağı tebliğ ma-
INGILIZ KANZUK ECZANESi kamına kaim olmak Uzerc ilan olu-

BeY,oğlu, lsta.nbul __ , nur. (22052) 
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İstanbul İkinci tflas Memurluğun
dan : Müflis lstanbulda Zmdan 
kapuda 365 - 367 No. lu mağazada 
Nalbur Mehmcd Kadri alacaklıları-

Dr. MEHMET ALI AKSOY Haseki na ikinci toplanma sırasında kon
hastanesi cilt ve zührevi hastalıklar kurdato teklif etmiştir. Bu teklifin 

Radyolin 
Dişleri, 
Dişler 

mideyi 

Sağlam

laştırır. 

r 
RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikr 
ları yüzde yüz öldürür, dişetlerini besliyerek 
talanmalarına mani olur ağız kokusunu ke 

_ .. _._ .. 
Hem kendisı ıstırab ~ekiyor 

Hem de başkalarını üzüyor 

Devasız bir derd mi ? 

HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

G R-iP-i N 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

iPi 
BÜTÜN ISTIRAPLARI DiNDiRiR ·-B-ü-tü-n-ecza-nel_e..., 

Diş, Sinir, adele bel ağrılarını, Ü§Üt· 

mekten mütevellit sancı ve sızıları ke· 
ser. Gripe nezleye karşı çok müessirdir 

bulunur. 

Fiatı 7,5 
kuruştur. 

G Ri Pi N: Radyolin Diş macunu fabrikasının müteh 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. - .. . .. -

Ankara Jandarma Genel kom 
tanllğı Satınalma komisyonundan 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portetif 
dır 11-4-936 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf e 
siltmesiyle satın alınacaktır. Bir tanesine 616 kuruş d 
ğer biçilen Çadır şartnamesi parasız Komisyondan 
na bilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 1131 lira 90 ku 
ilk teminatları ve şartnamede yazılı diğer belgeler içi~Ô 
bulundurulacak teklif zarflarını en geç eksiltme vaktı*' 
den bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları. ( 15 9 3) 

2:;Z 

Fabrika ve Havuzlar 
Direktörlüğünden : 
İdaremizce açık pazarlık suretiyle 7 5 metre mik'abı 

rah çam, meşe kestane, Kontrplak, tavan tahtası 
saire satın alınacaktır. Pazarlık 16 Nisan 9 3 6 Perşertl 
günü saat 15 te Fabrika Havuzlar Direktörlüğü şefl 
Encümeninde yapılacaktır. Pazarlığa girecek olanl~"' 
yedlerinde 450 liralık pey akçesiyle beraber gelmelerı . 
şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyeni 
İdaremiz Levazım ve Ticaret Şefliğine müracaatları· 

(1932) 
mütehassısı. Sirkecl - Beşir Kemal 
eczanem ıttiu.linde 4. No. 3 • 7 ye 
kadar. 

müzakeresi için alacaklıların 24-4- ======================~ 
Umumi NeşrıyatJ ldare Eden: S. SALIM 936 cuma günU saat 11 de Adliye 

lkinci İflas dairesinde hazır bulun
.25f\7 malan ilan olunur. (22040) 

Gazetecilik ve Ma.tbaacıhk T. A. Şirketi, Ankara Caddesi No. ıoG 
Basıldığı yer: TAN Matbaam 


