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Boğazlara dair notamız alikadarlara verildi 
Nota lngilterede çok müsait karşılandı 

Notada gayri askeri hale konan 
13 ler komitesinde Alacahöyük hafriyatı 

Negüsten talimat Profesör Bayan Afet 
mıntakalarla adaların 

tahkim edileceği bildiriliyor 

bekleniyor Ankarada konferans verdi 
Habeşler 13 Ier Komitesinin 
pek baştan savma teşebbüs- Alacahöyükte meydana çıkarılan eserlerin 
ler yaptığı kanaatindedirler ehemmiyetini büyük bir ilmi kudretle anlattı 

Cenevre, 11 (A.A.) - Havas: ltal-

Bu zarureti doğuran sebepler izah olunuuor 
,. bkara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Boğazlara dair oota
mmn bugün öğleye kadar el~e:-lmlz 
taratındaıı devletlere ve ayrıca Ulus
lar Sosyetesi Umumi Sekl'eterllğine 
tevdi edllnait olduğuna dair malfıınat 
celmlıtlr. Nota metni yann matbua-
ta verilecektir· 

Notada Boğazlar mukueJMI ile 
pyri askeri bale lf rağ edilen mmta
kalarla, adaJaroı tahkimine ';enssül 

Çanakkalede Hastane bayırı ve Jandarma mektepleri 
edileceği, bu ır.aruretl doğuran ~beı>
lerle blrllkte geniş tarzda l7ah olun- ...,..-~.....-....--..e:wr-..2[12t»P#_,-..__ ~ 

nıuıtur. - Mecdi SAYMAN 

rJ'ürf notası Fransaya 
~erHdl 

Pa.rüı, 11 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: . . 

Ttlrkiye maalahatgUzan Sıret, bu-
gün ıaat 13 te Hariciye Nezareti U
mum! Ki.tibi Aleksi Lejeye Türkiye 
hilkftmetinin Boğazların askerlikten 
tecridine dair 24-7-923 tarihli Lozan 
mukavelenamesi ahkamının yeniden 
tetkikini talep eden bir notasını tev
di etmittJr. 

Bu nota., Lozan mukavelesini im· 
• eden büyük devletlere, yani BUyUk 
~..;+. .... ~ 'r.'........... Tı1J"'nYa. Bul~ıui• 

18 lrICI 
Boğazlann ve civar mmtakalann gayrla8keri bale ifrağınm Türkiye 
için askeri noktainazardan bigayrihalddn bir tehlike teı}ldl etmeme
sini ,.6 erall harbiyenin Boğazlar serbestistnı veya gayriukeri hale 
ifrağ edllml' olan menatıkın emniyet ve inzibatını tehlikeye lika ey
lememeslnl arzu eden yüksek ikıt taraflar aşağıdaki ahkimı kabul 
ederler: 
Eğer serbestii mUnıra müteallik ahkama ika edilen bir tecavüz, na-
gihani, yahut herhangi bir harp hareketi veya bir tehdidi harp, bo
ğazlarda se)Tilseferin serbestisini nya gayri askeri mmtakalann 
emnivetlnl tMlikeve kovacak olursa, yük&ek akit taraflar ve herhal
de Fransa, Büyük Brltanya, ltaıya ve Japonya bu hosusta Milletler 
Cemiyeti Meclisinin karar vereceği bütün vesaitle onları müştereken 
menedeceklerdlr. 

un, YunaJilati.n, Sovyetler "Blr1'tl, ..=....:.....:;.....~--....;_-------.....:..~~~ 
ıtCinanya ve Yugalt&v;yan a&MSeı11-
JDiltir. Lokamocular dağıldı I 

yanlar mulıasematı tatil edinceye ka
dar 13 ler komite· 
sinin hiç dağılma
masını isteyen E
den'in arzusuna 
rağmen, bu komi· 
te toplantısını per 
şembe glinUne te
hir etmiştir. Mus
solini'nin mUmes
allleri gelir gelmez 
burada sulh mUza 
kerelerine başla -
nacaktır. Baron A 
Joisinin de mümes ALOISI 

&iller arasında bulunması muhtemel
dir. De Madarlagayı Romaya gönder 
mek tasavvurundan vazgeçilmiştir. 
Bu arada, zecri tedbirler komitesinin 
de, sulhün menfaati namına, toplan
tıya çağırılmak ihtimali vardır. Bazı
lannca, bu toplantının gelecek cuma 
günü vukubulmam mUmkUndilr. 

Adisababadan talimat 
•ekleniyor 

Cenevre, 11 (A.A.} - Habeş de
legasyonu, ltalyan delegeleri ile yapı 
lıcak müstakbel müzakereler hakkın 
da Adisababadan talimat istemiştir. 
Burada Habeş kabinesinin toplantısı 
pa ağl~bi ihtimal bu talimat talebi-

[Arkue 7 inoide] 

Ankara, 11 (Tan) - Türk Tarih 
kurumu Asbaşkanı değerli llim ve 
profesör Bayan Afet Halkevinde bu
gün Alacahbyük hafriyatı hakkında 
bir konferans vermiştir. Bu konfe
ransta Atatürk, Başbakan lsmetinö
nil, Vekiller, Mebuslar, profesörler 
bulundu. Konferans bir buçuk saat 
kadar aürdil. 
Konferansı Türk Tarih kurumu na 

mına Hasan Cemil şu sözlerle açmış
tır : 

- Tiirk Tarih kurumu 1935 yazın
da koruyucu Başkanı Atatilrkün işa
ret ve emir:lerile Alacahöyükte Arke
olojik bir hafriyat yapını, ve sinesin
de milli killtUriimUzün eski dermeleri 
ni saklayan Anadoluyu plinlı, siste • 
matik bir taharriye tlbi tutacak ka
zılar serisini açmıştır. Türk Arkeoloğ 
tarının mes'ut göriişleri daha ilk ham 
lede topraklarımızın altında bundan 
binlerce yıl önceye ait birçok san'at 
eserlerini meydana çıkardı. Kurumu
muzun Asbaşkanı Bayan Afet bu haf 
riyat yerinde ve keşifler üzerinde yap 
tığı tetkiklerin ve milli tarihimize ve 
kültür tarihimize olan ihatalı vukufu 
nun verdiği ilmi salahiyetler Türk ta 
rih kurumu adına bir ay evvel Cenev
re tarih ve arkeoloji cemiyetinde alim 
lerden ve mUnevverlerden mürekkep 
güzide bir muhitte AlaeahiyUk hat-

Profesör Bayan Afet 

riyatı hakkında derin alaka ve takdir 
ler uyandıran bir konferans verdi. Ve 
Garp kültür ilemine Türk milletin .. 
den bUyUk bir ilim ve san'at armağa· 
nı gö~Urdil. lsviçre matbuatı konfe .. 
ransın kıymetini ve Alacahöyük haf .. 
riyatının ehemmiyetini i.limlerin ihti 
sası muhitinden geniş halk tabaka
larına yaymak fırsatını kaçırmadı. 
Konferansın akisleri lsviçre hudutlı..• 
rından başka memleketlere de geçti. 
ÇünkU Asbaşkanımız yurda dl>nerken 
Peştede yüksek Macar llimlerile yap 
tığı görüşmeler sırasında ayni konfe
ransını Peşte ilim muhitinde de ver-

(Arkuı 3 UncUde] 

istinaf edflen madde 
Türkiye hUkOmetinin notası Lozan 

mukaveıenamesinin 18 inci m&ddesi
De istinat etmektedir: 

-,~--------------~----------------------------------------------------------------..-----

"Eğer beklenilmiyen bir t&a:rruz 
~eya herhangi bir harp hareketi ve
ya harp tehlikesi Boğazlarda serbes
tit seyri.seferi ve yahut a.skerlikten 
tecrit edil.mit olan mmtakalarm em
niyetini tehlikeye koyacak olursa, 
ytlksek akit taraflar ve her halde In
giltere, FranS&. Italya ve Japonya 
Milletler Cemiyeti konseyi tarafm
d tekarrllr ettirilecek bUt1ln vuı
~arla bu tehlikeleri imle edecekler-

dir.,, k'al TUrkiye hUkfuneti, son va ~ 
1'W bilhusa Ren havzasm~. yenıden 
ukerDettirilme&İ keyfiyetinm Lozan 
mukavelenamesile nazan dikkate alı
un teminatın tatbik~~. mtlşkilli.ta 
11framlacağmı isbat ettigml kaydede
rek Lozan muahedesinin Boğazlan 
ukerlikten tecride mütedair ahki.
lllmm ilgumı talep etmektedir. 

rt'ürldy• yen11ti1Sflar ,alrdet· 
.. •i• ltazırdır 

Caıevre, u (A.A.) - Havu ajan-

Konferans bir 
tebliğ neıreff i 

Almanyadan son muhtiraya 
dair bazı sualler sorulacak 
İngiltere tavassut edecek 

• bllc:W:iyor: .. 1-A-etf Lozan muka- Ren sokaklarında Hitler bayrakları 
Tllrkiye huawu • 

,.ıeıwne.ını hm& etmil olan devle~ Cenevre, 11 (A.A.) - Havas ajan-
ls'8 gönderdiği notaıım bir ~uretini sı muhabirinin öğt=endiğine göre, dün 
)(illetler Cemiyeti umumt katibi Ave- Lokarno devletlerinin öğleden sonra-
11Dle tevdi etmiftir. ki toplantısında, Aloisl, ltalyan hU-

TUrkiye hUJdimeti, Boğazlar statU- kfınıeti namına beyanatta bulunmuş 
.unUn yeniden ~ıuı.ıim ve. Türkiyenin ve Edenin bundan evvelki beyanatı
eınniyetinl ve ticarl seyrısef er ser- nm hiçbirinde ltalyayı kaydetmedi
beetfsini temin etmek ilzere pek ya- ğini ileri silrerek, Lokamo devletle
kJnda yeni itili.flar akde~eye hazır rinin, ltalyanm da bu müzakerelere 
bulunduğunu bildirmektedır. iştira.kini hakikaten isteyip isteme-

-~ 1 .. k• • diklerini sormuştur. 
lngilfer•u• ur ıyenın mu- ~and· nt•w• pta aahsen ı 

L lr b• 1 .r ·ı m, ve ıgı ceva , y • 

altedefere mufaul it USU talyan elbirli'ğinl arzu ve Umit ettiği-
fafrip ettiği beyan ni ve Mussolininhı 19 mart tarihli 

edflmelctedir . ~~;:,:ı!~Y1!°~= e!~!ı::~~ 
Londrat 11 (A.A.) - Havas &Jan- F.den Aloisi tarafından ortaya a-

11 muhabiri bildiriyor: tılan m~lenin. Ingilis hUkQmetini 
Ingiltere kabinesinin önilmUzdeki değil, münhasıran ltalyan hilk\imeti

lçtimamda ınUnak81a edilecek mese- ni allkadar ettiğini beyan etmiştir. 
leleri mevsuubahm e1en eaWıiyettar Bundan IODJ'I. Alolsl de hazır ol-
JDahafil esctıınle BUytlY Britanya._ ta- duğu halde müzakere bql8llll§tır. 
rafından Boğazların yeniden ua:eri .. • .. 
btr hale tfrağına k&J'II evvelce vlki Muıterei fehfı9 
ltirazlarm Almanyanm istifade ede- Cenevre, 11 (A.A.) - Lokarno 
bileceği bir emsal teşkil etmesinden devletleri murahhaslan dUn, saat 
Dıtiraz maksadile yapılmış olduğu hu 21.10 da ikinci defa olarak İngiliz de-
8U8Unu Jtaret etmektedirler. Ayni Iegasyonunun oturmakta olduğu o
ID&hafil, Tllrkiye hUkiimetinin dilriist telde toplanmışlardır. 

(Arkuı 7 incide] r Arkuı 7 incide] 

' ' TAN,, ın mühim bir içtimai yardım teşebbüsü 

Okuyucularımızı 

TAN Sigorta 
Sigortası 

Ediyoruz! 
'Tan", okuyuculan için hayati ehemmiyeti ha
iz büyük bir teıebbüse CJİriımiıtir. Bu teıebbüs 
"Tan" okuyuculannı kendilerine hiçbir küNet 
yükl~meden S 1 G O R TA etmek ı•ı yüksek 
bir içtimai yardım ve memleket hizmeti ga· 
yelerini istihdaf etmektedir. Yalnız lngirlZ 
ve Amen1'a matbuatı tarafından büyük mlk· 
yasta tatlllk eclDen bu mühim teıelalaüsümil

zün bütün tafıllafln" gazetemizin yılclöniimü 
olan 2J Nisanda sayın okuyucularımmn lsff.. 
fadelerlne arzedeceğlz. 

TAN 

Sigortası 
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DÜŞÜNDÜKÇE 
TAN ===================== ::r - 12 - 4- 936 

Boykot lazım ! IIDÜVl§lMlbl§~ 
Bir okuyucumuz, Beyoğlunda veya Kadıköyünde ~ka dillerle, bilhMsa 

ruınca haykıran satıcılara Tü.rkiyede olduklarını hatırlataaLk bir kuvveti 
bareket.e getirmemizi ı .. uyor. 

'--~-:----~~~~~~~:----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~----

. Hırsızhk Tütün eksperleri 

Gazet.eler ellerinden geleni yapıyorlar. Tiitkç.enin müd faa.sma dair bu 
benim belki yimiııcU yazımdır. Her Türk muharriri bu mevzuda en az bir 
df'fa öfkesini kağıda geçirm4-tir. l'a.kat şimcJiye kadar tatmin edici bir tesir 
kaydedilmiş de~rildir. 

Uir lnı\'\'et daha kalıyor: Boykot! Milletler Oemiyetinln zecri tedbirleri
ne benze~mek, yani .sade politika zaruretlerinden değil, içten gelmtk 

şartiyl~ halkın tlirkçeye hürmeti olmayanlarla alışveriJ kesmesi, içlerin
de öz tUrkler de bulunan saygısızla.n yola getlrmeğe yarclnn eder. Alıcının 
fiabcıya enerjik ihtarlarile başlam8' ı li7Jmgelen bu hareket, umumi bir 
boykota kadar nrnhilir.;.e, matbuatın, gençliğin ,.e diğerlerinin tesirsiı 
k~ldıkla~ bir işte, halk,, kendi kuwetiyle bu rezaleti ortadan kaldıracağım 
gorecekiır; ve o :ıaman, "lale" yerine "tülip, hayda tülip! .. " ve\·a "hindi 
b ğ " . "radl • a 1 yerme kya., radikya! .. " diye haykıran münasebet izlerin Türk 

Süngercilik sirketinin 
kasası soyuldu 

Evvclki gece Galata.da Süngercilik 
Şirketinin kasası soyulmuş, içinde 
bulunan para tamamen çalınmıştır. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Şirketin hademelerinden Çerkez 
Abdürrahman, gece el ayak çekil
dikten onra evvelce tedarik ettiği 
bir anahtarla kasayı açmış ve o gece 
kasanın içindekileri aldıktan sonra 
hemen kaçmıştır. Çalınan para 1100 
liradır. o~~ak l'Mıflan, kütükte bir ka~ıttan ibaret kalmıyacak, uurlanna kadar 

yükselmlş olacaktır. Sabahleyin, işbaşına gelen diğer 

Peyami SAFA ha.demeler ,nöbetçi olan Abdürrah· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=mMm~~~te ~mafu~ı ~rüMe 

telP.şlanmışlar ve araştırmalara baş-

v~ gün 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 

lamışlardır. llk tetkikler, derhal işin 
meydana çıkmasına yardım emL~ ve 
kasanın Abdürrahman tarafından 
boşaltıldığı anl~ılmıştır. 

Abdürrahman bu hırsızlığı daha 
gündüzden tasarlamış, planını ancak 
nöbetçi kaldığı müddet içinde tatbi
ka imkan bulabilmiştir. . 

Yeni • 
nızamname 

meriyete CJİrdi 
Tütün eksperleri nizamnamesi, 

dünden itibaren tatbik mcvkiine 
girmiştir. Dahili ve harici tUtün pi
yasamızda herhangi bir bozuntuya 
mani olmak için yapıl~n yeni nizam
nameye, eksperler hakkında mühim 
§artlar konulmuştur. 

Eksperler, en az ortamektcp tah
silli ve Türk olacaktır. Nizamname 
mucibince, bütün eksperler imtihana 
tabi tutulacaklardır. lmtihanlar, 
temmuzda yapılacaktır. Yalnız inhi
sarlar Umum Müdürlüğünde imtiha
na girecek iki yüz eksper vardır. Di
ğer tütün müesseselerindeki eksper
ler de imtihan edileceklerdir. 

Befediye 

Şehir Meclisi yarın 
toplanacak 

Şehir Meclisi yarm toplanacak ve 
Sular İdaresinin 935 yılına ait bilan
çosu ile UskUdar Tramvay Şirketinin 
muhtelit encUmen tarafından tetkik 
edilen dileklerini mUzakere edecek -
tir. 

23 Nisan 

Her taraf ta bayram 
hazırlıkları başladı 

Bu sene ilk defa olmak üzere resı. 
mi daire ve müesseselerle bütün mek
tepler, 22 nisan saat 13 te kapana
cak, 24 nisan sabahı tekrar açılacak
tır. 22 nisan saat 13 ten sonra ve 
23 nisanda hafta tatili kanununun 
cumartesiye ait kısmı aynen tatbik 
edilecektir. 

23 Nisanda rozet dağıtılacaktır. 1 
Mayıs, Bahar bayramı olarak kabul 
edildiğinden, bu sene ilk defa o gün 
de tatil yapılacaktır. 

Çocuk haftası 
Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 

nisanda çocuk haftası b~layacak, 
mekteplerde çocuk haftası mevzuu 
etrafmda konferanslar verilecek haf 
ta içinde muhtelif müsamereler' ter· 
tip olunacak, gürbüz çocuk müsaba
kası yapılacaktır. 

Maarif 

Küçük Haberler 

• Boğazf~i iskeleleri - MewlıJl 
layısile Şirketi Hayriye, Boğaziçi 
kelelerini tamir ettirmeğe başlaıtl 
tır. Bu arada Kireçbumu iskelesi) 
niden yapılmaktadır. 

• Düşkünler eline yardım -
yilkadadan hayırserver bir zat, d 
künler evine 200 lira teberrü e 
tir. Müessese direktörlüğü, bu b•. 
severliği teşekkürle knrşılamaıdı 

* F~y piyango o ~ıldı -
bul Hava kurumu Üsküdar şube-~ 
de, dün, eşya piyangosunun göSt 
me merasimi yapılmıştır. 

• Uomen m bu lannın ~ezintD 
ri - Şehrimizde bulunan Romen 
busları, dün cami ve müzeleri ge 
lerdir. 

• Telefon Şirketi murahhası d 
dU - F...ski Telefon Şirketi murııbll 
sı Buvayyo, Nafia Vekaleti ile te 
maslarmı bitirerek, dün Ankara 
şehrimize dönmüştür. 

• Emniyet Direktörü VI~ 
gitti - lstanbul Emniyet Direkt 
Salih Kılıç, meslekt tetkiklerde b 
lunmak il.zere, diln akşamki 
Vlyanaya gitmiştir. 

• Ekonomi mil t Rn döndll 
Ekonoml Müsteşarı Faik Kurt.o 
A vrupadaki tetkiklerini bitirerek dU 
sabahki ekspresle ,ehrimize dönıllU 
tilr. 

lta.Iya gazeteleri lngiltereye çatıp 
duruyorlar. Bu gazetelere göre ltal
ya ile Habeş arasında sulh yapllması 
için olan teşebbilsler, Habeşlere va
kit kazandırmak içindir. ltalya mat
buatının bu telfı.,ı haklı mıdll', mUna
kaşası bize düşmez. Yalnız bu vesile 
ile okuyucularımıza anlatmak istedi
ğimiz bir nokta var: 

- Tarihte kara askeri tarafından 
zaptedlJe.n donanma hangisidir! 

Hatta Abdürrahman, perşembe gü. 
nü postaya verilmesi icap eden evrak 
ve mektupları bile vermemiş ve o 
gün işe, vazüeye tamamen l&kayit 
kalmıştır. 

Abdtirrahman, Uç gilndenberi1 ya
kalanamamıştır. Maamafih zabıta, 
suçlunun izi üzerindedir. Bir iki gün 
içinde yakalanması muhtemeldir. 

• Belediye, yeni rıhtnnı yaprlan 
Heybeliadadaki elektrik lambalarının 
çoğaltılm&81 için firket nezdinde te
şebbüs yapmıştır. Lamba azhğmdan 
Heybeli nhtımr ve bazı sokakları ka
ranlık içindedir. Yeni lambaların göç 
mevsimi başına. kadar dikileceği an
l~ılmaktadır. 

Muallimler Birliği bir 
program hazırllyor 

Muallimler Birliği bu yıl mektep 
tatili için geniş bir çalışma programı 
hazırlamaktadır. Bu programın en 
mühim maddelerinden biri de ehven 
fiyatla muhtelif yerlere seyahatler 
tertibidir. 

• Rumellkavağrna elektrik - 'ff 
velce tesisatı yapılan Rumelika.\'Jt 
na bir aya kadar elektrik cereyanı \f 
rilebileceği anlaşılmaktadır. eere~ 
Sanyerden tahtelarz kablolarla rıJ 
lolunacaktır. KöyUn içine yalnız 
lamba konulacağından, bunun arlt'. 
rılması için belediyeye müracaat etl 
lecektir. 

- lngiltere adalarmda kaç kibrit 
fa.brik~ ı vardır! 

- Ses havada mı suda. mı daha 
sür'atıt gider! 

- llk örme makin~I nerede, ne 
zaman ve kimin ta.rafwd&n kat edil
miştir! 

Göçmen kafileleri 
gelmeğe baıhyor Milli Müdafaa Vekili 

Tutulan istatistiklere göre, Habe
~istanda., "büyük yağmur mevsimi,, 
ismi verilen asıl yağmurlar on beş ni
sanda başlarmış. Şu halde bu mevsi
me Uç gün sonra. gireceğiı demektir. 
ltaJya gazeteleri, bunu bildikleri için 
mi lngiltereye çatıyorlar, kestireme
yiz. .. 
Medeniyet belaları 

Maarif Vekaleti, liselerle ortamek
tep programlarına "zehirli ga.ılcr ve 
~0hirli gazlerden korunma çareleri,, 
ctrafnıda yeni bir ders koymuş. 

- lngUtt>renln de.nl:r. aşm Uk müs
t~mlek_esı hangi.4Jidlr! 

Dünkü soruların 
cevapları 

S - Balina balığının sür'ati nc
dir 1 

Bu ay sonunda bUyUk kaiıle halin
de göçmen gelmeğe başlayacaktrr. 
Bu yaz yalnız Romanyadan 15 bin
den fazla göçmen gelecektir. Bunlar 
Trakya Umumi MUf ettişlik mmta
kasmda iskan göreceklerdir. 

Milli Müdafaa Vekili General Ka
znn Ozalp, dün akşam, Ankaraya 
dönmüştilr. 

Deniz ticaret müdürü 
Istanbul Deniz Ticaret müdürU 

Müfit Necdet Deniz, bu akşam Mer
sine hareket edecektir. 

•UskUdarda Kadıköy 
Akşam Kız Sanat mekteplerinin bir
leştirilmesinden vazgeçilmiştir. Us -
kildardakl mektep olduğu yerde kala
cak. Fakat KadıköyUnde, ahiren sa
tın alınan Fransız mektebine nakledi
lecek ve tevsi olunacaktır. 

• Maarif Vekaleti köy mektepleri 
muallimJeri hsı klnn~• mtihim bir ka
rar ittihaz etmiştir. Bu karara göre, 
köy muallimleri, köy Kanununun çer 
çevesi i9inde köylil He esaslı surette 
uğraşacaklar~ kqylünün seViyesini 
yUkseltmeye, her sahada irşat etme
ğe çalışacaklar, inklliip hakkında kon 
feranslar tertip edeceklerdir. 

Adliye 
Kumar oynıyanlar 
mahkum oldular 

Habeşistanda gö.t.leri kör olarak, 
başlan §işerek IZtıraplar içinde kw
rana kıvrana ölenleri haber aldıkça, 
Maarif Vekiiletinin bu tedbirini can
dan alkışlamamak imkansızdır. 

C - A~ık denizde l!laatte 5 - 7 ki
lometro yapan balbıa tehlikeye düş
tüğü zaman sUr'atinJ uzun zaman de
vam ~ttirememekle beraber saatte 14 
18 kllometroya çıkarabilir. 

S - Ziilıal'in kendi mihveri etra-
/rnda devir müddeti ne kadardır1 

C - On ~t on sekiz dakika. 
S - Bataımya nerededir 1 · 

Göçmenler, lstanbulda bir merkez. 
den sevkolunacaklardır. Bunun için 
Saraybumunda eski s~kiyat daire
sinde tadilat yapılacak ve 'bura.sı 
göçmen evi olacaktır. Vapurlar, ora
nın rıhtmıma yanaşacaktrr. Buradan 
Göçmenler şimend!ferle isk~ mınta
kalarına gönderileceklerdir. Yalnız, kırk elli sene evvel, bir gün 

gelip te "medeniyet dllnyası belrua
rı,,nm bir ders olarak mektep prog
ramlarına gireceği kimin a.klma ge
lirdi. 

Bize kalırsa, medeni geçinen in
sanların en medeni hareketi, böyle 
gazleri icat eden kimyagerleri kendi 
gazlerile öteki dünyaya göndermek 
olmalıdır. 

Fakat, medeni ve vahşi payelerlnin 
tevcihi medenilerin elinde oldukça 
buna imkan var mıdır hiç? 

Üniversiteliler arasında 
Bir Fransız gazetecisi, Paristeki 

finiversiteliler arasında ecnebileri se
serek bir anket yapmış. Anket Al
manya hakkındadır. Bu ecnebi üni
versitelilerin verdikleri cevapların en 
dikkate değer taraflarını aşağıya alı
yoruz: 

Bir Amerikalı diyor ki: 
- F.denin yerinde olsaydım yap

tığı gibi yapardım, Saronun yerinde 
olsaydrm konuştuğu gibi konuşur
dum. Zannıma göre bugün, harp teh
likesi, üç sene evvelkinden daha az
dır.. 

1 iBir Japon diyor ki~ 
- Hitler çok iyi yaptı. Ingı1tere i-

• le Fransanm İtalya için kavga etml;ı 
oldukları güzel bir zamanı yakaladı. 
!A.Ima.nya harp edecek kadar kuvvet
li değildir, fakat korkutacak kadar 
kuvvetlidir. Korkutmak daha iyidir. 

- Ya harp patlarsa Japonya ne 
rapacak?ı 

- Harp A vrupada çıkarsa biz mal 
satacağız. Başkalarmın harp etmesi 
ticaret için çok iyidir. 

Bir Kanadah diyor ki: 
- Fransa Bitlerin hareketine an

cak sembolik olmıyan bir hareketle; 
seferberlikle mukabele etmeliydi. 

- lyi ama tehlikelidir bu? 
Başka bir :Kanadalı ilave ediyor: 
- Hem de pahalıdır. Fransızlar pa 

ra sarfetmesini sevmezler. 
Bir ltalyan diyor ki: 
- Hitlerin hareketi belki Fransa-

11m aklını başına getirecek ve İngiliz 
yardmımm çıtlarıldnn olduğuna i
nandıracaktr. 

Bir Belçikalı diyor ki: 
- Yegane çare seferberliği ilan 

edip Ren mmtakasına girmekti. Er
geç harp patlayacak olduktan sonra 
bugün olması daha iyidi. 

Bir lngiliz diyor ki: 
- Bitlerin hareketini beğenmesek 

te memleketi lwsablllj. iyi yaptı. 

C - C:l\'a Adasrnın idare merkezi 
olan §-Ohtrdlr. 

S - "Banka" i.mıi nereden gelir' 
C - l:O·•kiden ilk q,raflar muame

lelerini ıralar, bankolar üstünde n.
pa.rJardı. Banka l.,mi bn bankocİan 
gelmi:.tir. 

S - Bcthovmı'fo tam olarak yaz
dığı yegane opera nedir 1 

C - Fıdelio operası. 

~ 
lrlandalı ili ve ediyor: 
- Memleketi intizama soktu. 

lskoçyah tamamlıyor: 
Endüstriyi yükseltti. 

Sporcular köıesi 

Bugün karşılaşacak birinci küme 
takımlannın ilk de\Te karşllaşmala
rında aldıkları neticeleri, hatırda bu
lunsun diye, yazıyoruz: 

Fenerbahçe 5 - Vefa O 
Eyüp 1 - Süleymaniye O 
Beşiktaş 3 - Hilal 2 
Istanbulspor 3 - Beykoz 1 
Galatasaray 5 - Anadolu O 
Güne~ l - Topkapı l 

Mimar Sinan için 
yapdan ihtifal 

Adapazarı, (Tan)- Mimar Sinanm 
ölümünün yıldönümU mUnascbetile 
Halkevi tarafından Cumurluk alanln 
da bir tören yapılmıştır. Binlerce hal
kın iştirak ettiği bu ihtüalde Halkevi 
Dil, Tarih, Edebiyat şubesi üyele -
zinden öğretmen Sırrı tarafından Mi
mar Sinan ve eserleri hakkında bir 
söylev verilmiştir. ----

Polis 

Bir amele parmakları-: 
nı makineye kaptırdı 
Yeniçeşmede 3 numaralı evde otu

ran ve Ayvruısaray civata fabrikasın 
da amelelik yapan Ahmet oğlu Şa -
hap çalışırken elini fabrikanın maki
nesine yaptırmış ve parmaklarının 
kopmasına. sebebiyet vermiştir. Yara 
lı, Balat Musevi hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Çalınan eşyalar 
Gedikpaşada Doğramacı sokağında 

29 numaralı evde oturan manifatura 
ticareti yapan Aleksan oğlu Evopan 
polise mUracatala odasından iki ~det 
vaftizli zenit beşibir arada altın iki 
adet yarımlık be.']i biryerde altın, yil~ 
yirmi beş lira kıymetinde bir çift el
mas küpe ile bir çift İngiliz lirasın
dan yapılmış küpesinin pazartesi gU
nU çalmdığmı iddia etmiş ve ev sahi
binin oğlu Ninadan şüphelendiğini 
söylemiştir. Nina yakalanmış ve euçu 
nu itiraf etmiştir. Paralar geri alına
rak sahibine verilmiştir. 

Bir kulübe yandı 
Evvelki gece sabaha karşı, Çarşı

kapıda kUçUk Yolgeçen hanında otu
ran Mehmedin sigortasız a.ş<:ı ku
lil besinden yangm çıkm~, kulübe ah
şap olduğundan kAmilen yanmış ve 
yetişen itfaiye sayesinde yangının bil 
yilmesine mani olunmuştur. 

Dükkanın camlarını 

kırarken 
Tarlabaşında Lale sokağında 6 nu-

Den iz kazasında ölen maralı evde oturan Dilber, Beşikttı.ş-
genç ta Ihlamur caddesinde bakkal Meh-

Bandırma, ;" (Tan) - Son deniz metten alacağı olan parayı istemiş -
kaza.smda donan lsmctin ö!UmU hak- tir. Bakkal, istenen para~ sonra ve
kmda, Bandırma müddeiumumisi eu receğini söylemiş, Dilber buna kıza
izabatı vermiştir: · rak yumnıklarile dtlkki.ıiııi ci.Inla-
"- ismet, Motordan çıkanldıktan rmı kırmağa başlarnıştrr. Bu sırada 

sonra Memleket hastanesine kaldıhl- ağ eli ağırca yaratandığmdan, Bey
mış, salahiyettar Adliye memurlarile oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 
doktorlar tarafından dıt ve trbbl mu 
ayenesi yapılmış ve Uzerinde tesbit e
dilen araza göre donma neticesi ola
rak öldüğü tahakkuk etmiştir. 
Diğer arkadaşının da ayaklarından 

donmaya başladığı tahakkuk ederek 
tedavi altına alınmış olmasına göre, 
diğer rivayetler asılsızdır.,, 

Baı parmağı kesildi 
Bakırköy bez fabrikası amelelcrin

den Hasibe, makinede çalışırken dik
katsizliği yüzünden elini makineye 
kaptırmış, bu sırada başparmağı ta
mamen kesildiğinden tedavi itin has
taneye kaldınlmı§tır. 

Müfit Necdet, yirmi gün 'kadar sü
recek olan bu seyahatinde, Mersin, 
Antalya ve Alanya limanlarında e
saslı tetkiklerde bulunacak, dönüşte 
Izmir lliiıan teşkilatı Uz.erinde incele-
meler yapacaktır. • 

Son seneler içinde mühim bir ihraç 
merkezi olmağa başlayan Mersin li
manına yeni şekiller verilmesi için 
bazı tasavvurlar vardır. Müfit Nec
det, tetkikatmm neticesi hakkında 
Bakanlığa verilmek üzere bir rapor 
ha.zırlay acaktır. 

Sovyet konsolosanesindeki 
toplantı 

Evvelki akşam Sovyet Rus ya baş 
konsolosu Haykin Yoldaş İstanbul 
gazetecilerini, konsolosluk binasına 

davet etmişti. Bu münasebetle gaze

• Liselerle orta mekteplerin son 
sınıfları müfredat programına konan 
"zehirli gazler ve .zehirli gazlerden 
korunma,, çareleri hakkında derse 
başlanmıştır. Bu dersleri liselerde 
kimya, orta mekteplerde fen bilgisi 
muallimleri vermektedir. Talebe, bu 
dersten imtihan vermeğe mecbtir tu
tulmaktadır. 

• Güzel Sanatlar Akademisi mima
ri şubesi profesörlüğünden ayrılan 

mimar Egl'in yerine tayin edilen Al
man mimarı profesör Pölçiğ bu ayın 
on beşinde yeni işine b~layacaktir. 

• Muallimler Birliği diln Tepeba.
§ında Garden Barda bir çaylı danı 

Bır kunıarhnnede kurnar oynarlst' 
ken cUrmU meşhut halinde yakaJaJIV 
Temel ve Hlmidin dunışma.BI, d~ 
.. ~'b..ı. bh ıu1..-ı •wu. ~ ..,..'4-•·-.,... 
de yapılmıştn: }!Amitle Tem ~J't . 
kuruş mukabilinde kumar oynadıJc; 
n sabit olduğundan ikişer lira P 
cezasına ve mahkeme masrafı ol , 
yüz kuruşun da ikisi tarafından 6 
denmesine karar verilmiv, bu i~ 
kahveci Abdullahm hiç bir suçu 
matlığından serbest bırakılmıştır. 

• Çarşıkapıda lise talebesinden ?J 
nıkeye sarkıntılık eden Behçetin o 
ruşmasma dün sulh ceza mahke.1'' 
sinde bakılmıştır. Behçetin tızerb'N 
nüfus tezkeresi olmadığından taJı]i. 
talebi kabul edilememiş ve durıışıf 
Mebrukenin celbi için başka bir gUt 
bırakllmıştll'. 

tecilere Sovyet Rusya gençliğine ve vermişlerdir. 

• Perşembe günü, Süzaıı adin~ 
bir kadını Tarabyadan otomobi1lef. 
ne alarak yolda zorla tecavüz ett11 
istedikleri iddia edilen şoför Arb 
ve muavini Sami, dün, istintak bj 

kimliğine verilmiştir. 
sporculuğuna ait bir film gösterildi.. _K_ö_r_o_ğ_l_u_9_y_a--cı_n_d_a __ 
Bu film, olimpiyatların mevzuu bah- s 

• Bundan bir mUddet evvel bs~ 
Dutus vapurundaki halı balyaları ir 
kumpanyadan tazminat isleyen ~~ 
yanm duruşmasına, dün, Ağır V'. 
mahkemesinde devam edilmiştir. s~, 
lu vekili, Abalyanm hah tuccarı ~ 
mayıp yağcıhkla meşgul bulundu!'· 
nu gösteren vesikalarla, gemide ~ 
tan eşyanın çul balyası olduğunu ~· 
terir gUmrUk vesikalıınnm birer 
retini mahkemeye vermiştir. Ds~ 
vekili, bu vesikalarm bir defa da d~ 
dl tarafından tetkikini istediğill 
duruşma başka güne bırakılını§tP'• 

ısolduğu bir sırada bütlin sporcuları
mız için görülmeğe değer bir kıymet
tedir. Bir havadis gazetesi şeklinde 
olan filmde, Rusyada yapılan bütün 
sporlann, dans ve tayyareciler de 

"Köroğlu" refikimiz dokuzuncu yı
lma basmıştır. Dokuz seneden beri 
neşir vazifesine muntazaman devam 
eden arkadaşımızı tebrik eder, uzun 
ömürler dileriz. 

dahil, bir geçit resmini görüyoruz. Büyükdere • Y enköy yolu 
Sporcular, mensup oldukları swr şu 
helerinin bUtün oyunlannı göstere -
rek Kızılmeydandan geçmekte, ve 
sonra, muntazam hareketlerle geniş 
meydanda şekiller çizmektedirler. 

Büyükdere - Yeniköy asfalt yolu 
yakında bitirilebilecektir. Şimdilik' 
Büyükdere ile Kireçburnunda bir kı
snn yer kalmıattr. Diğer kısımlar ta
mamen asfalt döşenmiştir. 

Ankara lisesinden 
yetiıenler 

Bugün de saat 17 de, yine konso
losluk binasında bir başka film gös
terilecek ve bu yaz tstanbula gelmiş • 
olan Sovyct artistlerinin Moskova 
radyosunda vereckleri konser dinle

Ankara Lisesinden yetişenler, diln 
yıllık toplantılarını yapmışlar ve ye
ni idare heyetini seçmişlerdir. 

Tokyo elçimiz 
Tokyo bilyük elçiliğine tayip ~ 

nan Hüsrev Gerede, Japon lmpa# ti" 
runa itimatnamesini takdim e~ necektir. 

Soyadı kağıtları 
Hava Kurumµndan: Soyadı alma 

müddetinin bitmesi yaklaştığından 
halkımızın soyadı kağıdına olan ihti
yacını gören bazı fırsat gözeticilerin 
firmasız ve matbaa ismi ve üzerinde 
bedeli bulunmıyan ve nereden teda· 
rik ettikleri anl~ılamıyan bu kağttıa
n değerinden fazlaya satmak suretile 
halkımızı ızrara kalkıştıkları Kurıı
mumuza yapllan müracaat ve gika
yetlerden anlaşılmıştır. Satrş ha\ckı 
munha.sıran Kurumumuza verilen 
soyadı kağıtları bütUn bayilerde ve 
şubelerimizde beheri yüzer paraya 
sattırtlmakta olduğundan bu gibi 
fırsatçllarm halkımızı ızrar etmeleri
ne meydan verilmemesi için halkın 
dikkat na.zannı celbetmenizi rica e
deriz. 

Belediyenin istekleri tetkik ediliyor 
Yeniden temin edilecek gelir 
şehrin imarına harcanacak 

tstanbulda sarf edilen elektriğin ren tatbik edilmeğc baeJamla~ 
beher kllovatma kırkar para, hava- Mühim bir yekfuıa baliğ ota.cŞ• f 
gaziniokine yirmişer para ve tele- lan bu yeni varidat, tamamile lst ( 
fonun her mükilemesine kırk para bulun lmarma ha.sredilecektir. Vll 
zam yapılmaJıı hakkında vali tarafın rada plA.jlar tesisin , yollar yaptııfı 
dan yapılan teşebbüs Dahiliye Ve- sına bilhassa ehemmiyet veritee' 
kaletince tetkik edilmektedir. tir. Ayrıca yanan Adliye sar8Y 

Vekalet esas itibarile bu teklifi olduğu yerde güzel bir park vil 
kabul ederse, keyfiyet Kamutayın getirilecek, Çenberlitaşın etrııfı 
tasvibine arzedilecek ve mali yılbaşı timlak edilerek burası güzel bir ıı> 
olan önümüzdeki hazirandan itiba.. dan haline sokulacaktır. 
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slyEl.f!iI ~ırk1:1.lı:1.r Sinek avı! 

Bütçe encümeni rİlülhak Kazanç vergisi 
kanununa ek madde 

(DUnkU sayımızdan mabaat] ca (Alsas ayaletl: La province d'Al- Biliyorum, bu mevzu Ustiinde b 
sace) gazetesi bunların organıdır. Pa çoklan yazacak ama, ben aldınnıy 

Ren'in bu sahiline, Fransız tarafı- panm istikamet verdiği hristiyan fır- rum. Bir yolda bin kişi yUrUr. Her 
aa ~okunan Alua-Loren ~eaine ka ise (CUmhuriyetçi halk birliği - ğldln bir yoğurt ye)işi olduğu gibi 
aynı uzlqm.a ve vazgeçme gözile bak Parti republicaine d'Umon populaire) her kalemiıı bir aeylrtişl vardır. On 
mak, Franqnm garbindeki tehlike adını tqır. F.sas organi Almanca in- dan dolayı ben, ayni me\'Zu Ustünd 
kaynağını körüklemektir. Almanya tişar eden gündelik (Alsaslı _Der baıJka,larmm ,amuu1111a kasavet ~k 

bütçeleri tetkik ediyor 
bkara, 11 (Tuı) - Kamutay Blltçe encUmeni mWhak bütçeler ~

rinde tet)d)deriııl ilerletmlt ve tamun••dtld•rmı mra ile umumi heyete gon
dermeğe baf)ımlfbr. Bunlardan BUdut ve ~er Sıhhat Umum ~k
törlüğtl bütçesi rumameye abnmıftlr. Umum Direktörltlğ11n l~ varı~at 
bütçesi geçen 8fllleki varidat mujlımmenatma nazaran 58,7000 bır eksik-
lik g&Jtermektedir. 

bunu bildiği için, irsi dilşm&lll addet- Elsasser) gazetesidir. mem. 
Ankara, 11 (Tan) - Kazanç ver- tiği Fransayı teakine çalıtıyor. Fa -

11 
T IU 

1 
, k Efencllm müjdeler olsun. Nlhaye 

· · k ki k b' dd h kiki b" Alın bu t-k·m · - emayü en so oıan om- • ·· ı ri gısı anununa e enece ır ma e kat ne a ır an .,.. Unist fırk ü tak 1 1 ktan . sinek avahğı da resmı muessese e 
halindeki proje Bütçe encümenince işinde samimidir, ne de hakiki bir m ası, m s 1. 0 ma zı- m1z1n illeri arasma girdi. Doğnı8 
kabul olunmuş ve ruznameye alınmış Fransız bu teskine inanmakta ... Ren- yade Fra~sız . kom?1Unist fırkasının senelerdenberl lçlmlzde binlercem 
tır. Madde şudur: ''TUrkiyede yerleı,- in Alman sahillerini askerileşmiş gör eubesi vazıyetındedır. Fakat b~a ba tatbik ettiğimiz bu güriiltüsüz 

8 
Bu eJadklik boğazlardan truıatt olarak geçen gemilerden aJmmakta 

olan reetm niabetinde yapılan temilden Uaı1 olmQftur. 
mit olmayan ecnebi mUesseslerle hü- ırte Fransanm endişesini işte bun- karak onu, mesell Lyon, Marsilya... uu. • blr kıh"""" ...1rmemes 

me ' ·b· ı rd k' kommünist fırkası fU nan ıuua J'e81DI ,. .. ,.. 
klimet arasında 2395 sayılı kazanç da, karşılıklı samimiyetsizlikte ara - ~~~:- :yn~ ~ymamahdır. Merkezi büyük haksmhk oluyordu. 1zmlr 

Muraf bütçesinin 1DUf fulmda fulalıt g6rWmektedir. Bu fulabk yet
. lira maaf1I bir mllfettifln filli kadroya almmumdan ve bu idarenin 
~ ıe.,killt kanun projesinin Kamutayea kabulü halinde tatbikma imkan 
bulunabilmek maksadiyle illve edilen 100,000 liralık bir tahaiaatm bu fas-
la konmut oımasmdan ileri gelmektedir. 1 

vergisi kar.ununun meriyeti tarihin - malıdır. Meç Rhrinde olan Alsas-Loren kom- ledlyesl nihayet sinek avcıhğını .şlm 
den evvel yapılmış mukaveleler mu- Herbalde muhakkak olan !JU: Alsas mUnist fırkası, başlı başına bir teşek- dWk bul dtlkkinlar için mecbun 
cibince ipka olunan taahhüt bedelle- Loren siyaai fırkalarmm sık sık uğ - küldür. Adı Humanite olan Almanca parak Uk adımı attı. 
rinden kazanç vergisi kesilmez.,, ratma ve propaganda mevzuu olan büyük bir guetesi vardır. Almanya- Şimdi lzmlr, sinek avcıhğı bir hem 

Spor kongresi 

Federasyon reisleri 
arasında değisiklik 
'.Ankara 11 (Tan) - idman Ce

lniyetleri İttlfalmım ~. günü 
aktedeceği kongrede yem aeçun ya-
pılacağını dilıı bildirmiftim. Oğrenc:Uo. 
iime göre, federUYOnlarm ~ya 
nakli dolaymile federasyon reialik.le
rinde bul değifiklikler olacaktır. 

Futbol J'ederuyonu Reisllfine Ay
do Mebusu Adnan, Atletimı Fede
l'Uyonu Reialiğine Vildan Atlı' veya 
Sekip ,_t lhdu edilecek olan TenüJ 
Feder'uyonu Reialiğine Tokat MebU
llU Süreyya nuwıet göaterilecekler
dir. 

lttifak Reialiğine Erzurum Mebu
llU AJiJin tekrar seçilmesi ve Umumt 
Sekreterliğe de Beden Terbiyesi Em
titUsünden Nizamettinln intihabı kuv 
vetle muhtemeldir. Gtlret ve Bi!liklet 
Federasyonu reisllklerinde değişildik 
olnuyacaiı an1qı:lm&ktadır. idman 
Cemiyetleri ittifakı idare Iı-J*I ..... 
larmdan biri bagUıl 1atifa etmittlr· 

Güffiruklerde son 
tayin ve terfiler 

:Ankara, 11 (Tan) - lslahiye gUm 
rilk direktörlüğüne Galata ,oleu 11&

lonu birinci 8IDJf muayene memmla
rmdan Cevat, Çanakkale gUmr0'6 
\reznedarlığma Iatanbul ithallt gUm
rüğll veznedan A.mıl, ı..tanbul dahili 
ticaret muayene IDllllUl"hılan Bire. 
eik muayene memuru Arif llUaDet, 
Payu gl1mrUğtl muayene memıırlu
tuna Ayvabk eek1 muayene memuru 
llüaeytn Awal taJiD ec'flmlflerdlr. 

f Tap• ve li•dadro 
~ 11 (Tan} - Tapu ft Ka

lutro Umum DlrektörUlttl memurin 
Ye ı..evumı direktöril Seyfettin Ta
pu ve Kadutro müfettifllğine, yerine 
de Tapu " Kadastro mllfettiflerln
den s.di tayin edilmlftlr. 

Slhhlye ve Zltaat 
v....... ...,... 

hbra, 11 (Tan) - .....,. v.. 
ldll Renk SalJam .,. Ztraat •1mm 
Muhlis BrlaneD bu alqıam JmahQla 
pretet ettiler. ----Ya•••·- ••t•litılar 

bkar&t 11 fA.A.) - Geçen bir 
lıatta içinde gUmıi1k mWıafua örıU
dtı, biri öHl. beli yaralı 108 kaçakçı, 

1040 kilo gUmrilk kaçab, 430 kilo in-

hisar kaçağı. 5 kilo esrar, 3281 kilo 

buğday ve arpa,
89
l: ı:~:= 

kiğıdı, 3 slJ&h, • 
lirası 30 Suriye notu, 156 top ı-muk-
lu ve' 64 top ipekli menncat De ~ 
kaçakçı hayvanı ele geçlrmiftlr. 

ICitilli Ankara 

Haberleri 
• Ankara. 11 (Tan) - Çoruh ... 

ledtye reiBllğine aeçüen Alinin intiha· 
bı yUbek tudik& iktiraD etmlftir. 

• Ankara, 11 (Tan} - M~nopol 
llakkı Kmlaya verilen iliçlar J.isteıd.. 
.. Medobia adındaki mtilt&hzarm 0 
... tılnwa Bakanlar Heyetmce kabul 
ldDmlttfr. 

~...-.............._ bu kördüğüm, gimdilik Almanya için daki kommünist propagandasını, nas şerlllk vazifesi addedilen ilk ıte 
llkaycil ile karşılanacak bir şeydir. yonal sosyalist rejime rağmen, de - mlzdlr. 

1 Alac:ahöyük hafriyatı 

Profesör Bayan Af et 
Ankara da konferans verdi 

Denebilir ki, Fransa için bir Alaas - vam ettirdiği zannolunan Alsas-Lo- Gelgelellm; bunda da bu iş n 
Loren meselesi vardır, fakat Alman- ren kommilnist teşkilatı~. matöril o kadar çoktur ki, bunlan 
ya, hiç değilse önUmUzdeki bir çeyrek ötedenberl tatbik etmekte old 
asırlık zaman için, Alsas-Loreni dil- m. - En sağa ve en sola teveccüh bu sporun onorlanndan mahrum 
şUnmek istemiyor. ÇUnkU dilşUnUle- eden bu fırka~aı:m yanında orta s~yı memeli için hiç değUse bir kısmın 
cek daha zaif düşmanlar, daha çabuk lacak olan BurJuva fırkalan gelır: fahri hellljel'illk verseler pek yerlnd 
görUiecek işler vardır: Avusturya, Bunlarm içinde demokratlar, radikal olur. 
Memel, Malmedy, Danzing, Çek hu- 808Yalistler belli başlı olanlardır. Al- Son devrin sinek avcılan arasmcJa 
dudu... Dl.. Bu bakıma göre Stres - sas-Loren yahudilerinin el:d~ bulu - gen( yüzünde el'Jtenllk gibi her 
man'm ve Bitlerin vakit vakit vermig nan asıl sosyalist fırkayı a u gru- birkaçı batıp çıkan mecmua Aahiple 

Başı 1 incide olduklan teminat tama.mile yersiz B8- pa sokmak li.zmıdır. Çünkü muhtelif ön safta gelir. Babıallnln eski klta 
sebeplerden dolayı Alsas-Loren sosya çılan da batma gelirse de sinekle 

mesi kendisinden rica olundu. Bunu d~ Türk arkeol~glan tarafından haf- yıl=-Alsas-Lorenden ötUrU iki dev list fırkası, hemen birçok meseleler- yiyecek bir şey bulamadıklarmdan 
-.a~ı•er. •·1r··t vakit c1ar1ı.ıı....dan nyata b&flandığmı ve meydana çıka- Ş 1 

• ---~- h hald de Burjuva frrkalarile el ele verir: -,u.- dtikkinlanna ...1--•er, ki Yauıc1.wı ~ ..,.- &"" nl lerln büyük h . t• . let arasındaki mun~t, er e On1 kad Fran taraft d B --~ ,. ..... ...-.... 
mtınulp bir fırsata talik ettiler. an eser . e emınıye ım ok devam etnıi~ecek bir aüklin dev- ar ar sız an rr. un tapçdar da çıkıp dışardald sinekle 

TUrk tarih kurumu ayni mevzu ü- büyük bir ilmi kudretle anlattı. Ve ~ irirken mmtaka dahilinde fır lardan her birinin hususi neşriyat or- tutmadar. Ondan dolayı bunlan .ı-
zerhıde TUrk güzidelerine bir konfe- Hö!'lk U~rind~ ~apılmış olan tetkik- kal: iki tardtan hangisini daha el ganlan vardır. aek aveılan anamda sayamayız. 
r&Dll vermelerini kendilerinden rica le~ ~nhçes~ı y~ptı. Konf~rans verifli bir program ile çalqtıklarmı iV. - TemayUIU sağa veya sola ol- .BJsde sinek avhyanlan dükkinlar 
etti. Şimdi yüksek huzurunuzda bu proJeksıyonla gosterılen eserlerm re- arafUl'8l>iliriz Bu fırkalar, ihmal e- maktan ziyade, .Alsas-1.orenin maha- dan ziyade yaahaaelerde bulabDlnl
konferanamı verecektir. simlerinin izahiyle bir buçuk saatten dilecek unsurİar değildir. Çilnkü her il siyaseti bakımmdan muhtariyetçi- nlz. Sabahtan aq.ma kadar kapısını 

Bundan sonra Bayan Afet konfe- fazla sürdU. B_unlar aras~da keşfedi- iki taraf, yani hem Almanya, hem lik .güden, bu itibar ile açık veya ka- müfteri açmamış nice yazıhaneler 
raDllDI vermeğe başladı. len bu medenıyet eserlerini yüksek Fran8& bu yerli fırkalarm hareketi- palı Fransız dü!Jlllanhğı yapan küçük var ki, onlara bu it verllae lzmlrdekl 

Bayan Afet, bu konferansında Ala kültür ve sanatini açığa vuran şahe- . faaİiyetini ve propagandasmı ya- fırkalar, evvelce saydıklamnızdan ay kuap ve tatbcılardan daha iyi 
cahöyUğUn ehemmiyeti Umrinde. d~- serler bUtUn dinleyiciler üzerinde bU- ~dan takip eder şüphesiz Almanya nlırlar. BiltUn diğer fırkaların, .Alsas parlar. 
rarak çok eski zamandan ben bır yük bir merak . ve alaka. u~an~. nm bu fırkalarla ~lkası uza~ ve Loren ile doğrudan doğruya ilişiği Bu bahse dair yuı yazarken lzml 
TUrk yurdu olan Anadoluda Eti m~- Bulunan eserlenn eski ve yem Etı de- gizlidir: Demin admı zikrettiğimız Al- yoktur. Çilnkü çoğu, merkezi Parla - beledlyeslnin verdiği kararda gördü
deniyeti merkezlerinden en ehem!_llı- virleri arasında bir istihale devrini anlık cemiyeti bu münasebetin yük te, veya Moekova, Romada olan siyasi ttlm bir nokta UstUne parmak koy
yetli teli.kki olunan Hatusas - Bog~ gösteren en eski zamanlara _k~dar çık :k ıiyasetine, bilhassa dil ve kültür temayüllerin mahall sealerini temsil madan geçemedim .Belediye, bu dlik
köye ~ kilometre mesafede ol.an lto- ması Anadolu ve TUrk tanhı bakı - birliğinden doğma işlerine bakar. AI- eder. Fakat muhtariyetçilik güden kinlara sinek avcıbğını emretmJt a-
yükte hafriyat yapılmasını emır buyu mından başlı bqma bir merhale teş- rnanyada yapılan muhtelif Almanlık fırkalar, belli bqlı, kendi programla- ma bu it için icat ed1lmlt bir makine 
ran AtatUrkUn işareti ilzerine bura- kil etmektedir. tezahürlerine ve A.lsas-Loren'e mUs- rmı kendileri yapan siyasi t'eşkilltlar vanıut, onun _.tın aJmmasnu da bir- · 
~~====~===='·!!=====----=========== tesDI bir vaziyet aymr. Merkezi dır. Her türlü siyaai tazyikler ve en - Ukte emretmiş. Bize bu malOmatı ve

Frankford'da olan "Alsas-Loren ilim geller zail olunca, mmtakanm mukad ren Şt&Zetenln aldılJ bu malfimatta 
ceıalfeti,. Ue el ele :vererek sık sık Al- deratmı tayin ed~k k~ndilerid~r. Fa- bir e#riJlk yoksa iş blru ~prulı,._ 
j_MJ.oreıı.-hakkında ~atta hulu .. kat bu muhtariyetçilik, hakikaten cak ,Pbbne geUJor. ÇiiDJdi, ben bu 
billt il••-,.,_ ...aı-... klUttll' muhtarlyetçHfk mf, yoba Il'ranaadan maltlheyf almam ela yine sinek avlar
~ Parlaten delil. Berllnclell aynlıp Almanyaya ballanmak için sam, hana belediye: 

Ev KraDüçesı 
aldıklarma göre bu nepiyabn teı1ir bir oyun mudur! - Yor Ba av makbol detfl! ine 
derecesini tasarlıyabilirsiniz. Bizim Bu noktaya ıelecek konuomamwfa makine ile avlayacalwn r.. ma diye. --.... -.. m_. .Aı.a..Loren 4llmdüi bu temu ederiz. mık. 

Sır Kral~. çoouk bılumı imtihanları buaUnı bırakılmı,tır. imtihanlar 
BeN'u KIZ iut'at mektebinde sabah saat dokuzda yapılacaktır. Yukarı. 
MI ,...,,,.. Ev Kraliçesi çocuk bakımı mUaabakuı için yapılan bir 

hazırlıtı ıörüyorsunuz 

TAN obJektlfl 

neşriyatm karşmmda bulunan siyasi Zlyaettln FAHRi Yahut, belediyenin maklnMlnl alır 
teşkilatlar, bir kelime ile fırkalar ol- da onunla sinek Hlayamazsam - o-

l duğuna göre bunların nelerden ibaret ı•ır den•ııal.I.. gem•ıs•ıne lur a bu işe iRtidadnn olmayıverlJ' • 
1 olduğunu görelim. Ti o aman ne olacak! 

1 
I. - Dkin temayülü sağa dönük I •k Bence bu mesele için bir komisyon 

olan fırkala.r gelir. Bunları kısmen Ch yapı an SUI ast tetkll edik nk iyi olur. 

1 Mannas, kısmen Papa idare eder. Ya Londra, ıı (A.A.) _Zabıta, 'Pli- 8. FEI EIC 
ni kralcılarla, muayyen bir ıiyaat ka- mut'da, l.M denlzalb gemisinde kas 

naat sa.bibi obnadan her pahaya hıris den yapılan tahribat hakkmda tahki- KU .. 11!.U .. k itil~ ve 
tiyanlığı kuvvetli bulundurmak isti - kata ririfmı.tir. Gemi, henüz sebebi '3' UT 
yenlerin tetkU ettiği en eağ bir istika anla,ılmayan bir kaza netieeslnde 
met kartlBIDdayız. motörıer1nden birine lnz oıan wat Avusturya meselesi 

K r a 1 c ı 1 a r s i y a ı 1 bir fır- hktan dolayı Ç&l'f&Dlba. gününden be 
ka olmaktan ziyade içtimai bir cere - rl Devonport havuzlarmda tamir gör 
yan halindedir. Almanca ve Franaız- mektedir. 

Belgrad, 11 (A.A.) - Stoyadlnot 
vlç, A vuaturya mecburi askerlik hlJI. 
metinin tesisi hakkmda guetecilere 
fU beyanatta bulunm\lftur: 

"Küçük itillf, araıulueal bir mua
hedenin ihlllini .Uklit ile geçbJtire -
mez. Küçük itilaf bu hususta Viyana 
hükfuneti nezdinde yaptığı protesto 
dan sonra, Belgradda toplanacak kon 
Cerana münasebetiyle, kat'i bir karar 
verecektir.,. 

ftfacariıta11 Ye Trla11011 
mualtedeıl 

Pefte, 11 (A.A. )- lyi haber alan 
mahfeller, bazı gazeteler tarafmdan 
netredilip, Macaristanm, yakında 
Trianon muahedesinin askeri hUküm
lerlni reddedeceğini iddia eden haber
leri tekzip etmektedirler. Ayni mah
fellerln beyanatına göre, Macaristan, 
yakın bir atide A vusturyanm misali· 
nl takip etmek niyetinde değildir. Ma 
caristan hUkümetinin, münasip göre
ceği zamanda, hukuk beraberliği me
selesini ortaya atmak hakkını muha· 
faza ettiği hatırlatılmaktadır. 

Çaldaris Sofulsle 
anlaJmak istedi 

VukanCfa ıolda: Muallimler Birlilinln dUnkU çayından bir ıörUnUt- ı tibL Afflıda solda : Muallimler Birliif 
Yukarıda satda:.UıkUdar Hava Kun.nu tarafından tertip edilen 8fY• pi- rOnUf. Afliıda salda : Hazinel evrakta 
JUIOIUnda ı.vıl edilecek kıymetli 1t1aluın tılfhir mtrulminden bir in- lirlerl. 

çayından bqka bir ıa

çalıfll' Yupalav Drof .. 

Atlna, ll (Tan) - Saylav Verros 
Ahali partisi namma Sofulis'i ziyaret 
ederek Çaldarisin eski fikrini değiş
tirerek lç Bakanlığı hakkında yaptığı 
itirazdan vugeçtifini ordudan tarde 
dilmif. olan abttler için de artık iti
razda bulunmıyacağmı ve binaen&· 
leyh iki bUyUk partinin birleşerek bir 
kabine lrurmalarmı teklif etmiştir. 
Sofulis Antl Venbelist partilerin ken 
disini komUniatler ile itili.f ettiği için 
Parllmentoda takbih etmeğe dair 
verdikleri karar meeelesl halledilme
den böyle bir mtıakereye 1Premıve-

ceıli cevabmı ~-
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Küçük Aslan çetesi bir gün 
ansızın Darıcaya gitmişti 

Bir ayağı lsta.nbulda olan (Lb l - lann isimleri ve ne de nerede katle-
bo) esasen sayılı muhaliflerdendi. dikleri tesbit olunamamaktadır. 
Mütarekenin ilk gilnUndenberi, (İt- 6 - Alen~n darbedildiği iddia olu
tihatçılara husumet) behanesiyle o nan Nahiye Müdürü Burhanettin 
civarda irtikap etmediği fazayih kal Bey tarafından resmen ve tahriren SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
mamış, lngilizlerin ve Sait Molla tef- vaki olan beyanatta, Yahya Kaptan AŞAGI: 
kili.tının en sadık pir icra vasıtası tarafından böyle bir taarruz ve hl- 1 - Top atefi (11) 
halini almıştı. Ayni zamanda, İzmit, diseye maruz kalmadığı temin olun- 2 - Hücre (3). Şatj edatı (2). Bir 
Bahçecik, Aslanbey, Orhangazi, Sö- maktadır. hece (2). 
lözdcki Ermeni komitecileriyle de bir 7 - Küçük Aslan çetesi tamami- 3 - ölümden sonra (5) . Duadan 
!eşerek bunlarla müştereken hareke- le Necati Beyin emrine geçtiğinden, sonra (4). 
te başlamıştı. Necati Bey tarafından çete efradına 4 - Göz rengi (3) . Nota (2). Ayı 

İşte (Uz Ibo) bir gece en gUzide ellioer Ura maaş tahsis edildiği ha- yuvası (2). 
avenesinden mürekkep kuvvetli bir ber almmaktadır. 5 - ldam etmek (5). An (4). 
çete alarak motörle Tavşancıl aahil- (Böyle olmakla beraber bu çete 6 - Nota (2). 
lerine çıkmağa teşebbils etmiş ise efradmm köyleri soymaktan fariğ ol 7 - l)i (3). Tembel (4). 
de, §iddetli bir ateşle karşılanarak madıklan atikirdır.) 8 - Nehirin ufağı (5). Ok (3). 

uzaklaşmağa mecbur kalmıştı. 8 - Yüzbatı Nail Bey. ötedenberi 9 - Bir renk (3). Dişlemek (7). 
Bu muvaffakıyet8izlik btanbul - Yahya Kaptanın aleyhinde bulun- 10 - Mısırın suyu (3). İstikbal 

dakileri müteessir etmi§ti. O zaman, m1.kta olup, teşkilat yaptığı esnada, (3). 
pl!n değiştirilmişti. Yahya Kapta- kaza hududu haricine tart ve teb'it 11- lstiflıam (2). Mahsul (4). 
nm kuvvetini içinden devirmek için etmek teşebbüsünde bulunduğu anla- DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLl: 
daha başka bir çareye teveııaül edil· şılmaktadrr. 
mişti. 10 - Küçük Aslan ~etesi tarafm- 1 - Yumurta (7). Toy (3). 

Millt te§killt ne alakam meşkö.k dan yapılan cinayet ve gupı garet 2 - Uğur (4). Ak (2). Aka (3). 
olup kendisine fuzuli olarak (Kar - fiillerinin Yahya Kaptana isnadile 3 - Mum (3). Tren (4). 
tal Müdafaai Hukuk Reiei) unvanını (Kuvayi Milliye) nin lekedar edil- 4 - Ur (2). Te18.ş (5) • 
veren Necati Bey vasıtasile KUc;Uk mek istenildiği anlaşılmaktadır. 5 - İp (2). Fal (3). 
Aslan çetesi elde edilmiş; bu çete, 11 _ KilçUk Aslan çetesinin yap- 6 - Tatlı (5). Adana (5} . 
Yahya Kaptan aleyhine birtakım te- tığı cinayetleri takip ve tahkik et- 7 - Akraba (6). Ali.t ( 4) · 
eebbilslere geçirilmişti. mek için lstanbuldan gönderilen S - Eş <2>. Dava ( 4l. 

Kilçük Aslan çetesi bir gUn ansı- Hakkı Bey kumandasmdaki Ustan- 9 - Tan (3). Falaka (6). 
zm (Danca) ya girmi": hiçbir suçu bul Muhafaza Alaytl na mensup sü- 10 - Ak (2). Dana ( 4). All (3). 
ve kabahati olmıyan iki Rumu kat- 11- Yaz (3). Uta (4) . Ab (2). 
lettikten sonra, (Kartal) kazasmm vari müfrezesinin, Yüzbaşı Nail Be- - .... -=-==--------
(Paşa KöyU) nden de (İstelyanoe yin lstanbulla muhaberesi üzerine 
Çorbacı) ismindeki zengin bir Rumu J?eri aldınldığı v~ Küçük Aslanm ta
dağa kaldırmış; bundan mühim mik- kipten kurtanldığı muhakkaktır. 
tarda para istemişti. İstelyanos, bu 12 - Kü~Uk Aslan çetesinin. yüz. 
parayı derhal vermek suretile haya- b&.9mm evinde hazırlanarak Yahya 
tını kurtarabilmi§ti. Kaptanı da telefonla kar.& merkezine 

Küçük Aslanın yaptığı bu cinayet- davet ederek onu bu suretle bir pu
ler, derhal Yahya Kaptana mal edil- suva dU,Urmek için bir plan tertip 
miş; millet ve yurduna hizmetten edilmiş itıJe de, akim kalmı,trr. 
başka hiçbir §ey düşilnmiyen bu 13 - KüçUk Aslan çetesinin hare
hamiyetli zat aleyhinde, bir §iki.yet kltmdari milteessir olan Yahya Kap
feryadı yükselmi§ti. tan, bu adamı derhal bu münaıııebet-

Acı bir ölüm 
Bursa seyyar jandarma tabur ku

mandanlığından mütekait; General 
Kazım Dirik; Mühendis Mahmut Azi 
zin enişteler); binbaşı Saf fct evvelki 
gün evinde ansızın ölmüştür. Cenaze
si askeri merasim ile ve kendisini çok 
6even dost ve akrabalannm elleri üs
tünde ta.şmarak Bakırköy mezarlı
ğında ebediyete tevdi edilmiştir. Aziz 
ölüye mağferet ve ailesine sabır di
leriz. Bu şiklyet feryadını ilk yilkeelten sizliklerden men ve tedip cihetine 

bizzat Necati Beydi. Necati Bey, o ~tmek letemifse de zamanm nezake- -------------
tarihte henüz Sıvasta bulunan Mue- ti, buna imkln bırakmamıştır. MevlGcli fer.if 
tafa Kemal Paşaya şu telgrafı çek- Yahya Kaptanın masumiyeti ve Avukat Muhtar Mardin kainpede-
mişti: Mustafa Kemal Paşa tarafından ken ri mülga Harbiye Nezareti topçu da-

Köy içinde billkabahat katil, na- disine tevdi edilen millt vazifeye lreai yoklama mümeyyizi Mahmutpa
hiye mUdürilnU allmeleinnas darp, ka~ sadakati, bu ıpekilde tezahür 9alı merhum Esadm ruhuna ithaf o
köylerde gasp meselesinden dolayı ediyordu. Böyle olmakla beraber, ts- lunmak üzere Nuruosmaniye Camii 
Yahya Kaptanı hilkQmete teelime tanbulun mef8edet makinesi, büyUk şerifinde Hafız Kemal ve Hafız Bür
mecburiyet elvermi§tir. (Dahiliye bir meharetle istiyordu. Sarayın ve han ve Yeraltı Camii şerifi İmamı Ha 
Nezareti ehemmiyetle bu meeeleyi tngiltzlerin gizli bir icra vurtası fız Ali taraflanndan bu aym on ikin
takip ediyor.) (Hilkfunetin mU§kUl olan Damat Şerif Paşa, entrikalı hir ci gününe mlisadif pazar giinU öğle 
vaziyette kalmamal!t) Yahya Kap • yol takip ediyor: Harbiye Nazın Ce- namazından sonra okunacak mevhi· 
tanın teslimini iktiıa ettiriyor. Em- mıtl Paşll vasrtasile. fstanhuldaki dü şerife arzu eden teşrif buyursun. 
ri devletinize makine başında mun- (Kuvavi Millive) erkinmm fikirleri-
tazınm efendim. ni de Yahya Kaptan aleyhine çeviri- Amasya Sulh Hukuk Hakimliğin • 

Kartal Anadolu ve "Rumeli yordu. den: Ha.zinei maliye namına vekili 
Müdafaai Hukuk (Heyeti latanbul merkezini idare eden Ka- Halis Sar:açoğlu ile Amasyanm Çe -

Temsiliye Reisi) ra Vuıf ve Miralay Galatalı Şevket vikçe mahallesinden iken firar ve ta· 
Binba§ı Ahmet Necati Beylerde garip bir kanaat husule gayyüp suretile elyevm nerede olduk 

Mustafa Kemal Pap bu telgrafm gelmitti. Bu zatlar da Mwıtaf a Ke- lan bilinmiyen Seded oğlu Deramas
)'8.Zılıı tarzını görür görmez, bir mal P&f&ya bu husustaki kanaatleri- Yıt Torosun oğlu Abraham ve kızı 
anda meeeleniıı hakikatini keofet- ni aruderlerken, Yahya Kaptan hak Margirit arasmda derdesti muhake -
mi§ti .Çünkü: kında menfi hisler göstermiı;ler; bi- me olan ve bir haneye ait kaydın ip-

1 _ Askerlerin ve remnt memur- likis onun imhası için çalışanlara tali davaemdan dolayı muhakemeleri 
Iarm, (MUdafaai Hukuk Cemiyeti) hak vermiflerdi ... Halbuki bu, çok 29-1-936 çarşamba günü saat ona 
h tı · d 1 ( · t) alma muayyen olduğu zamanda ili.nen ya-eye erın e a enen nyue - derin bir gafletti... 11.. tebl" ta w lmedikl ri 
lan, usulden değildi. (Kuvayi Milliye) muhaliflerinin p cr.n ıga ragnıen ge e 

2 - Necati Bey, MUdafaai Hukuk bin bir mel'anet ve mefaedetleri kar- cihetle haklarında muhakemenin gı
teşkili.tma o kadar yabancı idi ki, ı;ııamda bunalan Kara Vuıf ve Şev- yaben icruma ve gıyap kararının 

dahi illn ıuretile tebliğine bu sebep· 
imzumm üstüne (Heyeti Temsiliye) ket Beyler, meseleyi (,ahsl) tellkki le muhakemenin 20-5-936 tarihine bı-
kelimelerini yazmak suretile büyük etm~ler; itin iç yUznntı takip ede-

rakılmuma karar verildiğinden ta • 
bir gaflet göetermigti. rek ona göre bir htıldlm vermemif- riht lllndan bet gün içinde itiraz hak 

3 - Mustafa Kemal Pap, Yahya terdi .. Halbuki meeel~; aureti kat'i- tarım kullanarak muhakeme gilntın
Kaptan hakkında kifi derecede ma- yede ,aha! deftldi. Sarayın, Ingillz.. de yine gelmedikleri ve vekil dahi 
10.mat alını;,, kanaat hlsıl etmiı; ne- terin ve muhaliflerin bu me1elede el g5ndermedikleri takdirde muhakeme 
cip bir maksatla silaha 1&nlmıı o- altmdan arfettikleri halnane mak - terinin gıyaben intaç edileceği llln o
lan bu ıatm; kendi rızası hill!ma sadm bQttln raye.t, bir tek hedef ta- lunur. (2208S) 
hareket edebileceğine kat'iyyen ihti· kip etmekte ldl. O da: ı.tanbulun _________ _... __ _ 
mal vermeml3ti. kenarında bir (Kuvayt Milliye) cep. 

Böyle olmakla beraber ba fiklye- h.mln tefeJddll etmemeei ldl. 
tin derhal tahkik edilmesi için, lz. (Arlram n.rl 

mitte bulunan (Birinci Fırka Ku- ------------ 
mandaru, Miralay RUıtn Bey) e tlst· 
Uste iki defa emir vermi§tl. 
Rüştü Beyin sureti mahsusada ic

ra ettiği tahkikat, 1t1 neticeyi ver-
mişti: · 

TAN 
Abone Ye ilin prtlan: 

Tlrld79 lcla O...ntct11 

ADET BEZLERi 
., FEMlL " İptida! ve gayri 

mhhf eeldldekl bllttin aybqı 
bezlerini bertaraf etml"tir. 
Fenni bir surette imal edildiğin· 
den "isteril" dir. Her eczanede 
bulunur. 

TlY A TRO VE VARYETE 
KUMPANYALARI 

Yalova .. Karamürsel 
sosesi yar1m kaldı 
Yalova, (Tan) - 933 yılında baş

lanan Yalova Karamürsel şosesi he
nüz tamamlanamamıştır. Tesviyei tu 
rabiyesi bitmiş, taş döşenmesi ve bir 
çok. köprüleri yapılmıetır. Fakat, 
mütebaki i n ş a a t yapıbnamıt
tır. Yolun bir an evvel tamamlanma-ı 
sı şiddetli bir ihtiyaç halindedir. 

Akhisar Halkevinin 
tert ip ettiği gezi 

Akhisar, (Tan) - Halkevi köycü
lUk kolu başkanı Ali Kemal Ergunun 
başkanlığında köy gezilerine bqlan 
mıştır. 

Bugün Süleymanlı köyüne gidil
miş, Köyün alanında Toplanan köy
lülerle çeşitli konular üzerinde ko
nuşmalar yapılmıştır. Doktor Ziya 
Gülüm, sağlık ve soysal öğütlerde bu 
lunmuş, köylüler, kendilerine kartı 
göeterilen bu samimilikten, derece
s~ memnun olmuşlardır. 

lzmirli talebelerin 
Bergama seyahati 

Bergama, (Tan) - Bu pazar ta· 
tilden istifade ederek İzmir kız kol
lejinden iki otobüsle elli talebe "' er
kek öğretmen okulundan da bir oto
büsle 25 kişilik bir kafile Bergamaya 
gelmiştir. Eski eserleri ve müzeyıi zi
yaret ederek akşam üzeri lımire dön 
müşlerdir. 

Onümüı.deki cumartesi günü de 
Izmir Buca orta okulu talebeleri Ber
gamaya harabeleri ziyaret için gele
cekler ve iki gün Bergama orta oku
lunun misafiri olacaklardır. 

Küçük Haberler 

Balıkesirin umumi sör~ü 

Buğday ambarında kal 
amelenin 

(HUSU8i muhabirimiz bildiriyor), 
BMkw, 11 

Muharrem Hasbi fabrikumda gil.n 
delikle çalışan, Yenice urammclan 
Mehmet isminde, 25 yaşlarında bir a
mele feci tekilde ölmilftilr. 

Mehmet, fabrikanm buğday aaıba
rmda çalışırken mızın üzerine pleıı 
buharla bayılmıftır. Bu mrada buğ
day ambarmdan il.zerine akan buğ
daylar zavallı amelenin ölümünü İll· 
t~ etmi~. 

feci öJümü 
llüddehımumilik, t ahkikata ~ 

llnfbr .. 
OrmanTangını 

Belikesir, (~) - Fmaildl 
civarmııb.ki .annanda <evvelki 
yangın çrlmuştn-. 'Yangın attı 
kadar .unnüŞWr. Gönen 
Cambaz •e 88.lyanın Fmfükll 
Jeriııbl ,.._rdnniYle yangmm ·U1!3 
ya.d'e Oeva.mmm önüne geçilef!!i 
dümdi,ıentir. Zarar mıb.a.rı ıtl1"c 
milhimdir. 

İPEKÇİ KARDEŞLERDEN MERHUltıl APl't 1PEKçtN!N Oğlu, ~ 
tPEKÇlNtN, Standart öyl lrumpanyuı Ankan. miime9sı1i KEN~ 
Adnanın ve Afet Enverin kard~ kibar Fettanın damadı, Yüksek TirJ 
Mektebi muallimlerinden 

Enis ipekçi 
Kısa bir hastalık neticesinde yapılan ameliyattan 'kurtulamamif, ~ 

•Antep, (Tan) - Bu sene yol VPr- ııc:'·GiJieı-t: ~cc::,Iul, ll.U~U1..Uk ya.-.7'Ueu ~i, yüksek fazilet :ı;e temiJ' 
gisi tahakkukatı bitmiş ve geçen se- !akının meft_unu arkada§larmı öksüz bnılka:ra.k .henüz pek gezıs bir YJ 
neden yüzde 35 fazlasiyle doksaıı bir vefat etmi§t.ır. 
bine yetişmiştir. Cenazesi bugün u.at 11 de Şişlide Halkasir Gazi Caddesinde J. 

• Antep, (TanJ - nıı.ı~evınde Ekserhanesı xarşısmdakı Şişll banuıclan bldmlarak mina.Zı Teşviıci~' 
mevcut fransızca kur8larma iliveten 1J1isiııde kiımıcak ve Uıküdarda aile kabristanına defnedilecektir. 
bir de ilkmektep okurlarına mahsus A 
fransızca kursu açılmıştır. ~ 

• Antep, (Tan) - Şehrimiz Gilm- . • 1~ Mık MUdUrU Reşat Aras, Menin it- ıınn•ı• H Nıan Salı IÜJlÜ saat 21 ele )lenı repertuarla nu 
halat gümrüğü müdürlUğüne tayin : F R A N S 1 Z T l Y A T R O SU N D A 

~i~~~:~ı:n: ;:~~~!ne Jn:ı~ E M o N 1 R N u R ET Ti N 
Direktörü '!'evfi~. b_u:ad~ki it_ine bat- 5 ARKADAŞLARI KONSERi 
lamı,tır. Lıse mudın Vıcdanı Atue- luA ve BALK PJCRETt Kadıkö 'f) 
venin Balıkesir lise müdürlüğüne a- ym akp.m O • Y HALEDE • FLOR 
tandığı ve yerine de lstanbul Kaba· -=---=--
taf l~i kimya muallimi Hamdinin 
tayin edildiği öğrenilmiştir. 

•Antep, (Tan) - Cümhurlyet 
müddeiumumisi Ismail Hakkı, Muş 
villyeti mUrettep ağrrceza riyuetine 
tayin olunduğundan şehrimizi terket
mi• ve yerine atanan İzmir sulh ha
kimi öztunç müddeiumumllik vazife
sine b&.fl&mlftır. 

• Kandıra, (Tan) - Kandıra mer
kezindeki parkın yapılması ifine baş· 
lanmıttır. BiltUn ~lere bilhaua kay· 
makam vekili Cevat Cengiz nezaret 

JAN DARKın 
Hayatı, harpleri ~ yabl!ŞI, 100 ııenelik harpte Fransa:yı ~ 
kahraman genç kız. Şimdiye kadar görülen filmlerin en heyeJ. 
ve en merakluıı. 

BuKiin matinelerden itibaren T O R K Sinemuıodt 
etmektedir. Park iki ayda bitecektir. •••••••••••••••••••••••••~ 
Uray tarafmdan yapılmaktadır. 

• Sıvu, (Tan) - Dk okullar, top- AZA K 
lu halde 23 Nisan c;ocuk bayramın- ---- Bu hafta sinemasında ..... 
da subaylar yurdunda bir balo ver-
mek için hazırlamruya b&flamJflar- AJ'SU7U ·umumi üzerine 
dır. 

ba~~:· Fe~:U) Dofu::n: PEPO v..leneral ye 
tanbul Pendik bakteriyoloji enstitüsü Bu""viik ~-..;· t"L-eti• 
ne atandJğmdan buradan aynlmlf • ı - ~ ~ NI L S 
tır. ll•••••••••••ttt1tt.rntt11ın111111nı11trııınırrııı 

MELEK SiNEMA S I NIN ~ 
ŞEN VE ECLENC E LI HAFTASf Şık bayanlara 

Mevsimlik kürklerin 
zengin çeşitleri vardır 

EPREM 
Caz kralı BING CROSBY ve eaıı,m lıiARION DA VIS ~ 

fmdan bir aureti fevkalidede yaratılan ve cidden •• 936 BRODV 
MELODİ" ye rekib olmağa layık zengin 

Holivut 1 - Necati Bey, Maltepe Endaht 
Mektebinde.muvazzaf memur olduğu 
halde, Mildafaai Hukuk Cemiyeti re
isi sıfatını takınarak, (Kuvayt Mil
liye) namile başına topladığı (A.nıa
vut, Küçilk Aslan). çetesile ort&lıiı 
aoydurmaktadrr. 

Lln it. Un c. Çok yWmek bil' mvk ile İni& edil- Halefi: Zare Horaaanc:ıy 
m'- ıinemam olan Aı.• ... hire u,;,.ar- sevk, Dele. p.rla ve dans filmini görUnUz. 

Eğleniyot 

2 - Gebze Jandrama Yll.zblLfW 
Nail Efendinin, bununla ,erik oldu· 
ğuna şüphe kalm&mlftlr. 

3 - Son zamanda hUkbıetiıl b&· 
fma gaile çıkaran, (Danca Rum 
bekçilerinin katli) ve (lstelyanos 
Çorbacıdan para alınmam); KUçilk 
Aslan tarafından · yapılmt.ıır. 

4 - -Necati Efendinin, aruıra 
(Jstanbuldan para aldığı) rivayet o
lunmaktadır. 

S - Yahya Kaptana hmat olunan 
btfl fiillerinde; ne katledilen adam-

Bir -"* 
1 • • • IJ'dl* 

1 50 --4- ·-' 50 14-
14 - ·-

illa .. lllDcdlk llrbtllrtnt 
rntlrllmat edtlınelldlr. 

Kaçak Olnlar ~ clc>t 
f'UJa ldarelnbot &lmabutr. 
~ Ulalarm l •tırbll lllr 

defalık 30 kuruştur. G satırdan 
tazlUJ için satır bqma 5 kuruş 
almır. Bir defadan futa lc;ln ,.. 
lrflndan ~ 10 lnınıt lndlrilll'. 

.,, aırc •· Rekabet kabul etmez fiyatlar • 
ıaru. turnelerinin en zenıin ve muh- Müsait IU&itıe kürkler muhat&- •-•l•li•v•e•ten-:• PARAMOUNT JURNAL Haberler!J 
tepm oyunlanm verirler. Yeni mU... za edilir. Bu,on 1&&t 11 de tenzilitlı matine ... · 
tectr her kolayhjı ıa.tertr. ..111111111111 _______ .. ) 

~ -------------sul'ÜD bütün latanbul halla------------~ ...... · 
Saray v-e Siln"ıer 

ainemalarmda her iki aafhaaı bir defada söaterilmekte olan 

.M.lşel St:orogo~ 
Senenin harikaaı, emaalaiz Franıızca aözlü tahaeri sörmei e kof&C&)dır. 

Bugiin aaat 11 de tenzilith matine 
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yolunda bir ltalyanlar Dessie 
şehri daha işgal ettiler 

~dlsabıll'ıda talr edilen Eritrell askerl&r tercUrnanlar vasttaslle ltalyan 
cephesindeki va:ziyıtl anlatıyorlar 

1smar&, 11 (AA.) - Havas muha 
birinden: ltalyan kuvvetleri Dessie 
yolu Uzerlnde Kobbo'ya glrml§lerdir. 

imparator nerede 1m1ı "1 
'.A.lmara, 11 (A.A.) - HavM mu· 

lıabirlnden: A9iyangi gölU muharebe-
i den 80nra imparatorun nerelere 
~~ğl fU ıuretle tesbit edilmiştir: 
8 ve ' Nisa.nda, lmparator Addi-Ota
da bulunuyordu. Gece yarısı Korama 
gitti, orada iki ıaat kadar ~rahatı 
mUteakıp, katır sırtında olarak ve 
maiyetinde ~ kadar ukerle cenuba 
dofru hareket etti. 

Ertesi geceyi Uombaberta ıırtlarm 
C!a geçirdi. 8 Nisan gUnU Maraua ci
~a gelip orada geceledi ve erteei 
ıunn çıkıp gitti. 

iY eni aı~erfer 
Napoll, 11 (A.A.) - Ur aniya va· 

lnebolu faciası 
... .:~·&111 i 

I.zmir, 11 (Tan) - lnebolunun bat
nıaııına ve birçok ltlmııelerin 61UmUne 
ııebebly~t vermek suçundan silvari 
Mehmet Ali, UçUncü kaptan Rahmi, 
çarkçı Halit ve Sami ile telsizle emir 
:vererek geminbı muayyen haddinden 
fula yolcu aJmaıuna aebep olan De

ııl.zyollan ı,ıetme Şefi Zekeriyanm 
ıuzumu muhakemelerine karar ve -
rilmi§tir. Kapta.n ve çarkçılann 388 
tıncll maddMln BOn fıkrası, Zekeri· 
ya.nm da 240 mcı madde ne ağır ce
zayg eevkedilmeleri kararlafnuştir. 
K a.ptan Mehmet Ali. halen bura.da 

111evkut bulwımaktadll'· 

ltalya • Arnavutlul< askeri 
l anlaıması . 
' 1 tlna, 11 (Tan) - Buranın '!.ıyas1 
tnahfellerinde ve Dış Bakanlıgında 
1 .Anıavutluk arasmda askeri 
talya ile edild'gınw· e muhak· 

bir muahede imza ı 
bk nazarlle bakılmaktadır• 

puru 36 .Ubay ve 292 neferle dUn ak· 
şam Erltreye hareket etml9tir. Kaf· 
faro Dto vapuru da 52 uçman, bir 
mikdar da leva.zımla ayni istikamette 
yola çıkmı§tır. 

Habeıler 400 ölü vermlıler 
Roma, 11 (A.A.) - Mare9al Ba • 

doğllo 182 numaralı reamt tebliğinde 
bUdiryor: "Bir taraftan Erltreli ve. 
milli krt'alarnnu:, harp plAnımu:ı tat· 
bik etmek Uzere, hareketlerine de • 
vam ederlerken, diğer taraftan Aze
bo ve Galla muharipleri, yeniden dUt 
mana yetişerek, Cormat suyunun ce
nubunda Habet dUmdarlarmı mağ • 
I(ip etmişlerdir. Bu çarpı~ma esnasm 
da dUşman, muharebe meydanında 
dört yUz ölU bırakmıftır. lğtinam o
lunan sillh ve mühimmattan bll4k&, 
beygir ve katırlariyle beraber tam 
bir kol esir edilmlıtir. 

Meksikada 

Eski Cumhurreisini 
yakalamak istediler 
Meksiko, 11 (A.A.) - Meksiko 

garnizonu ,eti. General Navarro, 
dUn yanında yirmi a11~er ve sekiz po
lis olduğu halde, Mekeikoya :50 mil 
mesafede Santa Barbara'da, ~ki cu
murreisi Calles'ln oturduğu evin önü 
ne gelmiştir. Calles bu sırada Bitle -
rin "Mein Kampf'' eserini okumakta 
idi. Kendisine tevkif edileceği söylen-

" in' h diği zaman, Calles emr ıze a.zı-

n m,, oevabnu vennlştir. General Na
varro, Meksikanın menfaati, bu tev
kifi icap ettirdiğini söyleınitUr. 

Polisin elinden lca~tılar 
Meksiko, 11 (A.A.) - Diln sabah 

tevkif edilmiş olan eski CilmuITeisi 
Calles ve arkadaşlannm meçhul bir 
semte doğru firar ettikleri resmen 
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Hindenburg 
balonunun 

son seyahati 
Berlin, 11 (A.A.) - DUn uat 18· 

40 da Friedrichshafen'e gelen "Hin
denburg" balonu, 11 günlilk bir seya 
hat yapmı3trr. Balon saatte va.eatf 
yUz kilometre hesabiyle 216 saatte 
21260 kilometre mesafe katetmiş, 
muhtelif 10 memleket, 3 kıt'a ve al
lantlk denizi Uzerinden uçmuştur. 

Balon yolcu olarak 78, zabit ve 
mürettebat olarak '53 kişi taşımakta, 
1500 kilo navluna tabi eşya, 3000 ki
lo yiyecek ve 60000 kilo benzini ha • 
mil bulunmakta idi. 
Balonun, boş olarak ağırlığı 112000 

kilodur. Hindenburg balonunun gidif 
seyahati hldisesiz geçmiştir. Dönüş
te, Afrika kıyılan açığında, dört mo
törden biri bozulmuş, makinistler ha 
un tamir etmişlerdir. Bu motör ih· 
tlyata almmış , ve Friedrichschafen't 
kadar kullanılma.mıatır. Balon kuman 

.,oktor Ekener 

danı, ytlzb~ı Lehmann, bu hldlsentn 
gayri tabil olmadığını ve motörlerin 
aurmarlan 330 saat çalıştığını söyle
mı,tır. 

Fransa lıül<Qmetin• 
teıekkür 

Berlin , ll (A.A.) - A lman hUkO
meti, "Hindenburg" balonunun Fran· 
sız topraklan üzerinde seyahatine 
müsaade etmek suretiyle g(jsterdiği 
yardımdan dolayı, Paris elçisini Fran 
sa hUkCimetine teşekküre memur et
miştir. 

Alcala Zamora 

Eski ispanya 
Reisicumhuru 

yine faaliyetle 
Madrid, 11 (A.A.) - lyi malumat 

alan mahfellerin teminine göre, eski 
Cilmurreisi Alcala Zamora, siyasi fa
aliyete yeniden başlamak ve gelecek 
seçimde, Gimata vilayetinden nam -
zetliğini koymak niyetindedir. Zamo
ra. CUmhurrelsl seçilmezden evvel. şe 
fi bulunduğu Terakkiperver partisi -
nin idaresini yeniden eline alacaktır. 

Uzak Sarkta 
Hudut hadiseleri 
devam ediyor 

Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajan
sının Kabarovsk'dan haber aldığına 

göre, 9 niaan saat 14.30 da Sosno
voyapad hudut karakoluna mensup 
5 kişilik bir Sovyet müfrezesi Rassip
nayapod karakolunun eimalinde ve 
Sovyetler arazisinde huduttan bin 
metre kadar içerde bir mahalde kaç 
kişiden milrekkep olduğu bilinmiyen 
Mançuriden gelme bir grupa rastgel
ml3 ve durmalan için verilen l§aret 
U.zerine bu hudut mütecavizleri, Sov
~t hudut muhafız mlifrezesine ateş 
&ellllllardıl'. 20 dakika 11Uren bir ça.r
pıfmadan 11<>nra mUtecavfzler Man
çurl arazisine sığınmışlardır. 

Kar1ılılclı proteıtolar 

Moskova, 11 (A.A.) - Dıeişleıi 

Halk komiseri muavini Stomoniakof, 
Japon BUyUk Elçisi Ohtayı kabul e-
derek Grovekovo nuntakasmda ve 

Yunantstanın silahlanması huduttan takriben bin metre ötede 
Atina, 11 (Tan) - HUkCimet tara- bazı slllhlı eşhasın Sovyet hudut mu

fından gazetelere verilen bir tebliğde hafızlarına karşı ateo açarak Rus top 
Yunanistanın teslihatı için kara, de-
niz ve hava erkAnı harbiyelerinin gös raklanna girmi§ olmalan keyfiyeti-
terdlklerl JUzum Uzerlne yüksek mU- ni resmen protesto etmiştir. 
dafaa meclisinden verilen karar veç- Buna cevap ola.ra.k Japon bUyUk 
hlle birçok levazımı harbiye sipariş- elçisi de, ayni hldiseden dolayı Japon 
leri yapıldığı ve bu Uç askerl bakan- bUk!imeti adına protestoda bulun
hkların levazım \'e teçhizat komisyon muetur . Japon hUkflmeti bu hldise
larınm birle9tirllmesi hakkında bir nin Sovyet hudut muhafızlarmm 
kanun kabul edileceği bildirilmekte • 

Mançu mmt&iasında J apon askerle-
dir. rln 
!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!"~ e kareı ateş etmesinden doğduğu-
bildirilmektedir. Callea ve taraftarla
nnm, Guatemala'ya iltica etmek ni -
yetinde olduktan söylenmektedir. 

nu iddia etmektedir. BilyUk elçinin 
söylediğine göre hldisede Uç Japon 
ölmU,tUr. 

. --------------------------------------------------~___. 

lürkçede menfi anlamlar 
Vlll 

"Yok,, ve "hayır" kelimelerinin "Güneş - Dil,, teorisi 
esaslarına göre analizi 

[Türk~ede menfi anlamını ifadeye ya.nl an ek n edatlardan bundan 
önceki yazılannıı:ı.da bahsetmiştik. Bugün de doğrudan doğru) a ke
lime halinde menfi anlanuna delalet eden sözlerden "yok" \'e "ha
~ ır" kelimelerini nnallz ediyoruz]: 

Av • Ay m. Kırgız - H:azak lehçesinde "cok. 
"Yok" ve "hayır" menfi sözlerinin IV. Kazan lehçesinde "yuk" ve 

analizine başlarken, bunların elde bu "cuk". 
lunan en eski orijinini gözönilne al· BUtUn bu şekillerde "y" nin yerine 
mak muvafık olur. Tii.rk dilinin bili- geçen "s" ve "c" konsonlannın hep 
nebilen en eski ICıgat vesikası olan uzak saha anlamı veren kategoriden 
"Divanü Liigat - it - Türk,, ten eu iki olması da, "yok" kelimesindeki "y" 
kelimeye bakalım: ııin bir "z" den değişme olduğunu te-

l. "Av: Bir 8.nıirin emrine katşı in- yit eder. 
kar edatıdır." Not: 2. - Yakut lehçesi ile Altay 

II. "Ay: (Av) gibi inkar kelimesi- lehçelerinin bazılannda "sız" menfi e 
dir". fl]. ki yerine doğrudan doğruya "souh 

Bu iki orijinal Türk kelimesinin = yok" kelimesi kullanılır. 
ayni anlama gelmeleri Türk ''GUneş- Yakutçadan örnekler: "Ere suoh 
Dil'' teorisini teyit eden bir deliJdir. = ersiz, kocasız"; "öyü suoh = a
Çünkü "ğ = y" ve "ğ = v" formill- kılsız, düşüncesiz": "min ere suoh
lerinden , tabii olarak "y = v" netice- pun = ben kocasızım, (benim kocam 
si çıkar. Bu "ay" ve "av" kelimeleri yok)" ... gibi. 
de tamamiyle bu müsavata uyarak Not: 3. - <Yok) yerine <yoh) şe'k 
ayni anlama gelmektedirler. li bizim eski metinlerimizde bile 

Bu monofonemlerin "inkfır" anla- mevcuttur. 
mına gelmesi, buradaki "y" ve "v" Bütün bu lehçe değişmelerinin, ke
konsonlarınm da asıllarında bir "z" limenin yapısındaki birliği bozmak 
den çe'-"Tİlmiş olduğunu kolaylıkla or- şöyle dursun, bilakis kuvvetlendirdi
taya çıkarır. Bahsedilen amirin em- ğini göstermek üzere bunlann etimo
rine karşı bu emrin icrasını en uzak lojik şekillerini altalta yazalım: 
bir sahaya atarak süje ile alakasını (1) (2) (3) (4) 
kesmek makamında kullanılan bu Yok : ağ+ ay (z) + ok + . 
"ay= av= az" elemanı, gene - bu Suoh : oğ + os + .uğ + oh 
yazı serisinin başrndanberi menfi an- Hıoh : ıh + ıs + oh + • 
lamının esası olarak ileri sürdilğil- Suk : uğ + us + uk + . 
müz - (V + z) formillüne uymakta- Syok : oğ + os + oy -f- ok 
dır. Cok : oğ + oc + ok+ .. 
· Bunu teyidcn ''Yakut Dili H'ıgati .. Yuk : uğ + uy (z) + uk + • 
nde de "ay" kelimesine şu manalar Cuk : uğ + uc + uk + • 
verilmektedir: "uzaklaşma, bitme, Yoh : oğ +oy (z) +oh + . 
nihayete erme, kesilme" [2] . Bu tabloda asıl menfi anlamını ve-
Şu hnlde (V. + z) ve onun bir de- ren (2) numaralı elemanın hep ''y = 

ğişimi olan (\T, + y) fonenilerinde z, s, c) konsonlariyle kurulduğu açık
"uzakhk, uzak sahaya düşme, bitip ça görUlmektcdlr. Bu uzak saha gös
lükenme, sona varma, kesilme'' an- terici elemanın (y) ye değişmesi yal
lamlan, menfi manasını kuran esas ruz Kazan lehçesiyle Garp Türkçe
iı.mil olarak alınabilir. sinde görünmesi de elemanın orijinal 

işte "yok" ve "hayır" kelimeleri- liğini anlatır. 
nln menfi anlamlan bu "ay" sözUnde Yalnız Yakut ve Çuvaş kelimelcri-
milndemiı:tir. nln iki tanesinde görillen (4) numa-

Y ok rah eleman tamamlayıcı ek rolünü 
"Yok" kelimeıılnin etimolojik şek· oynamakta ve UçUncU elemanda bir 

Iln1 gösterelim [3]: "sUje" veya "obje" ifade edilmekte-
(1) . (2) dir. 
(ay+ ok) 

(1) Ay: Doğrudan doğruya "u
zaklaşma, bitme, tükenme, sona er
me, kesilme" anlamlariyle birinci de
rece prensipal köktllr [ 4]. 

(2) Ok: Kelimeyi tamamlıyan, ma
nasını tayin ve ifade eden, onu isim
lendiren ektir. 

(Ay + ok = ayok) etimolojik şek
linden baş vokal dilşerek kelime 
(yok) şeklini almıştır. Manası, dUşU
nUJen herhangi bir süje veya obje
nin onu düşünenlerin muhitinden U· 

zakta olduğunun, yani hazır bulun
madığının ifadesinden ibarettir. 

Not: 1. - "Yok" kelimesi Tilrk 
lehçelerinde muhtelif şekiller alır: 

1. Yakut lehçesinde "souh,, ve 
"hioh"i 

n. Çuvaş Lehçesinde "suk" ve 
"syok" ; 

Hayır 
"Hayır" kelimesinin etimolojik şek 

li §Udur: 
(1) (2) (~) 
(ah+ ay+ ır) 

(1): Ah: Ana kökün yerini tutan 
ve onun anlamını temessül ettiren 
birinci derece prensipal köktür. "E
sas" anlamınadır. 

(2) Ay: Burada (y = z) dir. Sü
je veya objeden çok uzak bir saha 
ifade eder. Kök anlamının böyle u
zak blr sahaya atılması, süje veya 
objenin onunla allkaarnın kesilmesi
ni anlatarak menfi anlamını vUcuda 
getirir. 

(3) Ir: Kök anlamının süje veya 
objeden tamamiyle uzak sahada te
karrUr ve temerkUzUnU ifade eder 
ki bununla menfi anlamı kat'lleştiril
miş olur. 

Edgar Wallace'in Resimli Romanı 
Bat vokal dUşerek teşekkill eden 

(hayır) kelimesi, kök anlamının silje 
veya objeden pek uzak bir sahada 
tckarrUr ve temerküzUnU anlatır ki 
bu da sUje veya obje ile kök anla
mı arasında kat'iyyen rabıta kalma
dığı, demektir. 

8f.Nİ GÖRNÜ~ Ol. 11A.LJLAR, 11U/f1 
,jÖNMEDE.N AT~Ş ETM~LİYDIH 
ACABA NEDEN BÖYLl.. 

J<AÇTIL AA.? 

'EHDE. ÔYLE. ACE LE. 
J<AÇ/*flŞL.AAKİ HAZİNCNI: 
PL.ANIN IDA (J}JUTMU~l.. AD! 

fldır. oıemure 

GörUlUyor kl, doğrudan doğruya 
kelime olarak menfi, anlamına gelen 
sözlerde de asıl menfi manasını ve
ren unsur, gene (V. + z) f ormUlüne 
uymaktadır [ 5). 

1. N. DO.MEN 

(1) DivanU LOcat • it - Türk, cllt: I, 
sahife 43. 

(2) Pekaraki: Yakut Dlli JOgıti. 
(3) Bo kelime (Ulus) un 1-11-1935 A· 

yısmda da analiz edilmiştir. 
(4) Bu "ay" elemanı, dofrudan dofrun 

"es111" anlımma almııcak bir "ai" ına kö
kUnUn yınmdı, "ız" dan ddieme olarak, 
ıını kök anlıımmm en uzak sahada tecelli· 
ılnl ifade eden bir unsur gibi de lmııhitir 
ve yine aynı manaya varılır. Bu hıldc ke
limenin ilk etimolojik ıekli (at + aı 
+ ok) olmus olur. 

(5) Türkçede menfi anlımma relen s8z
lerden sonuncusu olan "dctn" kelimesiyle 
buna ilıili ıözlerln anılmni de yarm yaz:a
caiu:. 

Amy Molllson Brü1<sele 
döndü 

Brüksel, 11 (A .A.) - Kadın tny
yarecl Amy Mollison. Kont;odn.n do
nen bir Belçika tayyaresi~ Brilkse
le gelmiştir. Colombcchar'da knlan 
tayyaresinin tamiri için muktezı pnr
caları aramak üzere derhal hususi kli 
çllk bir tayyare ile Londr ya h rc
ket etmlştir. 
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Aiti yaldız daha -doğuyor 
" Gi~ls " ler yeni bir film yapllacağını 

herkesten evvel nasıl haber ahrlar 
Paramunt şirketi, yıldız olmak ü

tere altı genç kız hazırlamaktadır. 

Bunlar, filin şirketi tarafından bü -
yük bir itina ile çalıştırılmaktadır

lar. Eğer, ümitler boşuna çıkmazsa 
bunlar yakında, beyaz perdede görü
neceklerdir. İşte, isimleri hatırınızda 
tutunuz: 

Jane Rodes, Betty Burgess, Elea
nor Witney, Frances Farner, Olympe 
Bradna, Rosalind Keith. 

Yukarda, bu müstakbel yıldızları, 
bedeni hareketler yaparken görüyor
sunuz. . ' 

Hapishane müdürlerinin mahpus -
!arı harici alemden uzak tutmak için 
bütün gayretlerine rağmen hapisha
nede harici haberler nekadar çabuk 
duyulursa, Holivutta da direktörle
rin yeni bir filin çekmek için kilitli 
kapılar arkasında aldıkları kararlar 
da o kadar çabuk duyulur. 
Nekadar tedbir alınırsa alınsın şöyle 
bir film yapılacağı haberi derhal ya
yılır ve bu kadar "girls,, e ihtiyaç o
lacağı kulaktan kulağa dolaşmağa 

başlar. 

Bu haberlerin bütün mahremiyete 
rağmen nasıl yayıldığı bir türlü bili
nememektedir. Bütün tedbirlere rağ
men haberler telgrafı utandıracak 
bir süratle yayılır ve girlsler bir an
gajman temini için tanıdıklarına baş 
vurmağa başlarlar. 

Bing Crosbinin yeni çevirmeğe baş 
ladığı "Anything Goes,. eserinin fil-

me alınacağı ilan edilmeden haftalar
ca evvel binlerce "girl,., film direktö
rü Leroy Prinze müracaatla iş ara -
maf{a başlamışlardı. 

Prinz diyor ki: 
- Bu haberin nasıl yayıldığını bir 

türlü anlamıyorum. Filmin muhak -
kak surette çevrileceğine emin olun
caya kadar en sıkı mahremiyeti mu
hafaza ediyoruz. Buna rağmen, bu
yurun bakın : Kapıda yüzlerce "girl,, 
bekliyor. 

Holivut sokaklarında kulaktan ku 
lağa: 

- Kızlar, birkaç gün zarfında stüd 
yoda bir haftalık iş bulacağız! sözle 
n dolaşıyor, ve yıldız olmak hevesi
le stüdyo angajman bürosuna hü
cumlar ediyorlar. 

Anneleri, erkek arkadaşları nüfuz
lu tanıdıkları "girls,, lere büroya ka
dar refakat etmekte, ve angajmanı 
temin için hepsi birden direktörün 
kafasını şişirmektedirler. 

Direktör Leroy Prinz'in söylediği
ne göre angaje edilen bir girle mu -
kabil müracaat eden beş "girl,, var
mış. 

Holivut direktörleri "girls"lerin bu 
evvelden haber almalarının önüne 
geçmek için yeni tedbirler aramakta
dırlar. 

Fakat bu hususta en büyük kaba • 
hat direktörlerde olsa gerek! 

Çünkü bu güzel kızların karşısın -
da baklayı ağızlarından, onlardan 
başka kim çıkarır?, 

Yune Vlasek 

TAN 

{ 

... \ 

• • 
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EN GÜZEL Yf LDIZLAR Ki MLERDIR .? 
Son günlerde :Amerikada, büyük dirmişlerdir. 

bir sinema mecmuası, okuyucuları a- 9 
rasmda "En güzel üç yıldız kimler- i1iı 
dir?,. diye bir müsabaka yapmıştır. Birçok artistler, zannedildiği gı 
Bir milyona yakın okuyucusu olan alkol kullanmazlar. Yalnız, heIXl~ 
mecmuaıUç yüz bin cevap almış, hepsi, stüdyoda öğle paydosu o J 

da yemeğe oturdukları zaman, "ar garip bir netice olarak, srrasiyle 38 
ritif,, olarak bir şey içerler. ..ı 

rey farkla, Joan Crawford, June Fakat Grace Bradley, alkollü;"" 
Vlasek, ve Joan Harlov kazanmışlar-

aperitif içmez. Onun kendine mah . 

dır;oan Cravford 32375, June Valsek bir aperitifi vardır. Yalnız, b~u ~~ 
mek için bir vermut, rakı, bır vı 

32337 ve Joan Harlov 32299 rey al- içmek için 18.zım olan cesaretten~ 
mışlardır. Ondan sonra en çok rey ha fazlasına sahip olmak 13.zıı:rlDI'-" 
alan Claudette Colbert, Marlene Di- Çünkü Grace Bradley, sıcak linıo~ 
etrih olmuşlardır. Yalnız, birçok oku- ta i?.er. Eğ_e~ ce~are~i.niz va_rsa. 1~ vucular, mecmuanın bu şekilde sual tccrube edınız. Kimbilır, belki hod' 
~ormasma itiraz etmişler, bu müs~-, ~uza gid~r, b~~dan sonra hep sı 
bakayı çok müphem bulduklarını bil- !~onata ıçersın~ 

SOLDA: 
Otuz binden faz 
la Amerikalı i
çln en güzel ar
tist J oan Graw
ford ile 

SAGDA: 
Joan HarJow'un 
ondan daha az 
güzel olmayan 
ikişer pozu 
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200 bin 
10,483 

liralık ikramiye 

numaraya çıktı 
Büyük tayyare piyangosunun al

tıncı keşidesine dün Asri sinema sa
lonla.rmda başlanmıştır. Dünkü keşi
dede kazanan numaraları sırasile bil
diriyoruz: 

200bin lira lcoıonon numara 
10483 

Bu biletin onda birlik parçalann
dan birisi mü~kait binbaşı İhsana, 
diğer bir parça da Tokatli~an pas
tahanesi işçilerinden Vartuhı M~n~s
yan ve Armenuhi .Zamg~yaı_ıa aıttır. 
Talihliler, dün Servet ~esızı:d:n 20 
§er bin lira olan ikramıyelerıru al-
mışlardır. _ 

10483 numaranın 20 aşa~ v7 yu
karısındaki biletlere 500 er lira ikra
miye verilecektir. 

ti 5.000 lira lcoıonon numara 
15888 

Bu numaranın da 20 a.şağr ve yu
ka.nsı 150 şer lira alacaklardır. 

2.000 lira lcoıonon no. lar 
1425 
3804 

l .500 lira lcoıanan no. lar 
4572 
5907 
25781 
26455 

1.000 lira kazanan no. lar 
8014 
10991 
14255 
14672 
22393 
27539 
28375 
28451 

200 lira lcaıonan no. far 
233 665 866 1009 1018 

1261 1573 2078 3261 5648 
5677 5680 9603 10477 10977 

10987 11200 11766 12742 12809 
13514 13790 14094 14213 14602 
15139 15201 1531~ 16672 17541 
17581 19674 20188 20770 22410 
22597 23415 24669 25978 26451 
27300 28108 28223 28291 28300 
29125 29383 29470 

70 lira lcoıonan no. lor 
123 315 323 409 651 
841 962 1694 1864 3195 

3372 3973 4590 4094 4874 
4075 4759 5841 5079 6784 
6326 6462 7232 7042 8567 
8652 8325 8136 8184 9592 
9516 9051 9424 9853 9131 

10935 10309 10625 10665 10189 
11815 11178 11605 11605 11371 
11638 12738 12022 12411 12470 
13526 13285 13338 13327 13859 
13950 14683 14981 14393 14139 
14034 14821 15141 15994 16214 
16713 16050 16219 16934 16634 
16680 16427 16947 17043 17442 
17766 17490 17612 18955 18524 
18659 18439 19444 19447 19141 
19491 19275 20386 20050 20417 
20986 20351 21599 21209 21469 
21817 21386 21666 21135 22323 

22760 22432 22907 23868 
22466 23103 24879 24228 24078 
;:~ 24767 24674 24185 24475 
25572 25982 25176 25515 25196 

25391 25282 25542 25352 
25392 26616 27110 27317 27762 = 28828 28559 28695 28749 
28762 29149 29932 

50 nro lcoıonon no. lar 
96 505 678 738 

~ ~ 1131 1311 1327 
1536 1551 1609 1629 

1428 2109 2201 2356 2394 
17~ 2695 2730 2749 2769 
26 3258 3259 3435 
2877 3034 

3737 4841 4355 
3577 :!~ 5925 5828 5810 
4350 2001 5480 5111 
5427 5728 

5921 5992 6493 
5986 5203 

6607 6193 6209 
6316 6947 

7368 7277 7525 
6726 76~ 8209 8725 8800. 
'1631 ~77 9858 8127 9587 
~ 1~87 10601 10114 10300 

10840 1()427 10443 10486 10742 
10139 11874 11774 11256 11150 
11266 11343 11521 11264 12829 
12345 12063 12437 12917 12771 
12574 12174 12407 12089 13607 
13782 13946 13033 13201 13907 

131!1 13938 13060297 i!~~ i!~~ 
14853 14129 14 
14881 14678 14357 14265 14992 
IM6S 15668 15850 15728 15502 

4 5593 15501 

200.000 liralık büyük ikramiyenin 
talıhlilerinden Müşerref ile kardeşi 

15649 15954 16002 16564 16936 
16637 16800 16864 16102 16524 
16642 16631 17786 17338 17759 
17467 17918 17110 17260 18600 
18177 18633 18816 18042 18356 
18249 19673 19225 19434 19697 
20617 20232 20528 20754 20668 
20780 20016 20368 20228 20742 
20841 20555 20975 20480 21442 
21045 21982 21439 21272 21823 
21194 21510 21711 21722 21557 
21080 21457 21441 21866 22001 
22710 22248 22075 22229 22811 
22201 22946 22571 22185 22820 
22566 23390 23208 23970 23388 
23748 23010 23637 23691 23653 
23286 23707 23095 23229 23259 
23396 24872 24635 24879 24558 
24573 24600 25466 25241 25539 
25757 25361 25878 25631 25414 
25269 25369 26269 26542 26785 
26270 26557 26585 26856 2681~ 
20409 26568 27970 27032 27177 
27893 27307 27289 27484 27647 
27889 27683 27589 27549 27987 
~8800 28526 28283 28140 28863 
29360 29455 29476 29635 29654 
29781 

40 lira lcaıanan no .. lar 
17 "3« 52 189"' 112 

119 146 189 210 326 
496 589 699 763 975 

1105 1195 1204 1268 1460 
1528 1616 1646 1714 1769 
1932 1960 1984 2005 2060 
2066 2095 2129 2113 2371 
2439 2494 2580 2596 2633 
2660 2819 2913 3140 3176 
3218 3263 3285 3376 3412 
3428 2482 3670 3676 3731 
3832 3908 3924: 3956 3988 
4990 4879 3941 4359 4070 

4524 
4321 
5851 
5340 
5690 
5238 
6273 
6632 
6298 
7552 
7181 
7513 
8038 
8707 
8072 
9481 
9877 
9171 
9621 

10036 
10818 
10879 
11994 
11376 
11506 
11724 
12205 
12987 
12098 
12625 
12568 
13916 
13513 
13609 
14753 
14444 
14561 
15066 
15211 
15784 
16350 
16529 
16553 
17355 
17395 
17285 
18919' 
18635 
18518 

4961 4350 4944 4378 
4814 4026 4610 4936 
5249 5598 5125 5471 
5388 5640 5769 5383 
5199 5972 5272 5915 
5648 5962 580\ 6799 
6348 6393 6367 6734 
6615 6647 6114 6658 
6433 7028 7606 7811 
7362 7801 7135 7777 
7873 7738 7831 7512 
8573 8240 8372 8907 
8501 8049 8538 8859 
8817 8629 8330 8046 
8214 8883 8776 8388 
9723 9069 9050 9322 
9757 9869 9065 9413 
9756 9053 9885 9835 
99f9 10662 10009 10604 

10646 10290 20285 10557 
10424 10208 10276 20885 
10621 10218 10856 10341 
11208 11704 11360 11703 
11089 11537 11857 11258 
11901 11878 11867 11869 
11108 11759 11348 12737 
12320 12315 12279 12233 
12664 12096 12157 12723 
12972 12736 12222 12084 
12044 12544 12701 12476 
12838 13377 13964 13645 
13107 13937 13080 13538 
13266 13367 13341 13643 
14654 14972 14572 14126 
14798 14932 14490 14067 
14844 14281 14366 14865 
14739 14119 
15328 15863 15438 15762 
15172 15564 15781 15516 
15680 15524 16994 16910 
16267 16498 16202 16939 
16158 16049 16153 16147 
16645 16821 16160 16734 
17709 17938 17783 17616 
17985 17435 17124 17680 
17400 18513 18486 18437 
18095 18652 18138 18396 
18364 18719 18964 18845 
18673 19424 19810 19153 

J: A N ================================================? 
Lokarno konferansı dağıldı 

Almanyadan 
bazı sualler 

muhtıraya dair 
daha sorulacak 

Başı 1 incide 
23.25 te sonuna eren bu toplantı- tün İngiliz gazeteleri Cenevre görüş

yı müteakip aşağıda.ki tebliğ neşre- meleri neticesinden memnun görün
dilmiştir: mektedirler. Bilhassa kaydolunduğu-

"Lokarno devletleri, Alman hüku- na göre, dört Lokarnocu devlet, ln
metinin, yeni anlaşmalar akdi için el- giliz delegesinin sarfettiği mesai sa
zem olan itimadın iadesi hususunda, yesinde, uzlaşmaya matuf çalışmala
umumi mahiyette derhal müzakerata ra devam etmeyi kararla.ştırmışlar
girişmek ve Lokarno andlaşmasının dır. 
yedinci maddesini tatbik etmek im- Daily Telegraf gazetesinin kanaa
kinmı verecek hiçbir yardımda bu- tine göre, Ingiliz noktai nazarı öte
lunamadığmı görmüşlerdir. kilerden üstündür. Alman teklifleri-

Bununla beraber, Lokarno devlet- nin tetkiki, Fransanın gerek şark, ge
leri uzlaşma imkanlarının henüz bil.s- rek cenubu garbi için Avrupa emni
bütün bertaraf edilmediği fikrinde- yeti hakkında garantiler alması ile 
dirler. Bu devletler, Alman muhtıra- neticelenebilecektir. Bu gazete Fran
sınm bazı noktalan hakkında izahat sız notasını şiddetle tenkit etmekte
istemeğe karar yermişlerdir. lngilte- dir. Ingiltere erkim harbiyeler ara
re hükumeti, Almanya hükfuneti ile smda görüşmeler yapılmasına muva
bu hususta noktai nazar teati ede- fakat etmekle, bütün taahhütlerini 
cektir. Fransız delegPleri, müzakerat yerine getireceğini Fra.nsaya ve Bel
esnasmda, Ren bölgesinin bugünkü çikaya temin etmiştir. Fakat bu su
vaziyetinde mühim değişiklikler vu- retle hareket etmekle Ingiltere, ba
kuu ihtimaline karşı ihtiraz kayitleri diseler hakkında kendi kanaatlerin
koymuşlardır. Bu kabil değişiklikler den vazgeçmek istemiş değildir. Av
vukuunda Lokarno devletleri derhal rupa sulhti Almanyanm da iştirakile 
toplanacaklardır . ., daha sağlam bir şekilde temin edil-

Tebliğ, Lokarno devletlerinin, miş olacaktır. Fransa Milletler Ce-
Fransız banş planını Milletler Cemi- miyetine karşı olan vazifesinin yerine 
yetine arzetmeğe ve Alman planının getirilmesine şart olarak. Almanva
da ayni suretle MillPtler Cemiyetine ya karşı yapılacak her harekete tn
arzolunmasını Almanyadan istemeğe gilterenin de iştiraki kaydini ileri 
karar verdiklerini ilave etmektedir. sürebilecektir. 

Italyan delegesi yukardaki karar
ların tasvibini tehir etmiştir. Askeri bir bloka doğru 

Paris, · 11 (A.A.) - Lokarnocu 
Almanyodan sorufacalc devletler delegeleri tarafından akde-
sualler dilen toplantı geç vakit nihayet bul-

Cenevre, 11 {A.A.) - Havas ajan- duğundan, an~k ~~in bü~k sa: 
sının hususi muhabiri Renani mese- be.h gazetelen goruşme netıcelerı 
lesi hakkındaki ıngiİiz ve Fransız h~kında haberler neşredebilmişler-
noktai nazarlannm yakmlaşmasına dir. . . . . . 
d - d" ilh" bir terakki hu- Petit Pans Soır gazitesı, bılhassa 
ulogrub 'td u~, m b'ılmd. ı'yor diyor ki: "Fransız delegeleri, Alman-

s u ugunu ı ır . tlak t ·· · d"' 
1 gil. 1 · Al anyayı Cenevrenin yanın mu sure te uzerıne uşen 
n ızerın, m azül · 1- · d'd 

müşterek emniyet prensiplerini ka- vt b"te eedrı.l ~apml a ıgı,,n_mst ş.ım lı en 
bule sevketmek üzere çalışmakta de- es 1 1 mış 0 . masını 1 emış 0 ma

tın 1 · · Fransa kabul etmiş- lan muhtemeldjr. Lokarnoya sadık 
;.am e e erını devletler bu suretle daimi bir askeri 
ırAlm. R bö"lgesini tahkim et- ittifaka varabileceklerdir. Buna mu-

anya, en k bil d"- .. Lok d 1 t " 
k · etinde ısrar eyledigı-· takdir- a • ıger uç arnocu eve ın 

me nıy Ed F1 a· . . t kl . . t b' de de, Ingiltere Fransanm mukave - en ve. _an ın~n ıs_ e. ~:ını es ıt 
metine yardım etmeği vadeylemiştir. e~ekle ıktifa. ettiklerını soyleınekte-

Diğer taraftan Eden, Aimanyadan dit. 
haJdld m1'Jf.lerffıfn Jleden fki'et oı-: ,..,,,_.,ine .. re. Almuya De. p 
d ğunu sormak vldinde bulunmuş - rtltmelere doğru devadrmlarJa ıler
t:r. Edenin Almanyadan, ezcümle so- lenmek~ir. Fransayı bu yola sevke-
racağı şeyler şunlardır: den İngiltere ve Belçikadır. 

ı - Almanya tarafından teklif e- Ffanden ve BonJıur da 
dilen iki taraflı andlaşmalar, Cenev- d'' d''I 

Nota lngilterede çok müsait karşılandı 

Notada gayri askeri hale konan 
mıntakalarla adaların tahkimine 
tevessül edileceği bildiriliyor 

Başı 1 incide 
ve muahedeler ahkamına mutabık bir ğazlar komisyonuna aittir. 
usul takip etmek gibi bir liyakat gös- 15 inci maddeye göre, Boğazlar 
termiş olduğunu ve Almanyanın tar- komisyonu vazifesini Cemiyeti Akva
zı hareketi Türl. noktai nazar:ım ta- mm himayesi altında icra edecek ve 
mamile muhik bir hale getirdiğini i- her sene bu cemiyete vazifesinin su
lave etmektedirler. reti ifasından bahis bir rapor gönde-

Istihbar edildiğine göre, Büyük recektir. Komisyon Boğazlardaki sey 
Britanya hükumeti Türk teklifini tet- .risefer meselesile iştigal eden Türki
kik etmeden evvel Ren ihtilafının bi- ye hükQmeti devairi ile münasebatta 
raz tevazzuh etmesiııi arzu etmekte- bulunacaktır. 

dir. • • Madde 18 
Lozan muahedesındekı Boğazların ve civar mıntakaıarm 
B ... I . hk ~ gayri askeri hale ifrağmın Türkiye i-

ogaz ar a amı çin askeri noktai nazardan bigayri-
Lozan muahedesinin Boğazların hakkin bir tehlike teşkil etmesini ve 

gayri askeriliğine ait fıkralarını aşa- cf'ali harbiyenin Boğazların serbee-
ğıya alıyoruz: tisini veya gayri askeri hale ifrağ e-
M adde 4 dilmiş olan menatıkın emniyet ve in-

Dördüncü maddeye göre, 2'll aşa- zıbatını tehlikeye ilka eylememesinl 
ğıda tayin edilen mıntakalar ve ada- arzu eden tarafeyni aliyeyni akideyn 
lar gayri askeri hale ifrağ edilecek- a.hkılmı atiyeyi kabul ederler. 
!erdir: 

1 _ Çanakkale ve Karadeniz B<>- Eğer serbestii mürura müteallik 
ğazlarınm berveçhiati tahdit edilmiş ahltama ika edilen bir tecavüz, nagi
mmtakalar ittisamca iki sahilleri: hani bir taarruz, yahut herhangi bir 

Çanakkale Boğau: Şimaligarbide: fiili harp veya tehdidi harp, Boğaz
Gelibolu şibiceziresi ve Saros körf e- !arda seyrüseferin serbestisini veya 
zinin Baklaburnu şimalişarkisinin 4 gayri askeri mıntakalarm emniyetini 
kilometro budunda kain bir noktasın- tehlikeye koyacak oluı sa, tara.feynl 
dan başlayarak Marmara denizi üze- al!.Y~~ni a~ideyn ve her halde Fransa, 
rinde Kumbağıda nihayet bulan ve Buyuk Bntanya .. It8:lya ve Japony~ 
Kavağın (bu mevki hariçtir) cenu- b~. hususta Cemıy~ ~k.vam Me~lı
bundan geçen bir hattın cenubuşarki- sının ka~~r verecegı butUn vesa~tle 
sindeki saha: onlan muştereken menedeceklerdır. 

Cenubuşarkide: Sahil ile Bozcaada 
karşısında eski İstanbul burnundan 

başıavıp Marmara denizi uzl"rindc 13 ler kom·ıtes·ınde 
sahilin hemen Karabiga şimalinde 
ki.in bir noktasında nihayet bulmak 
ilzere Hahilden yirmi kilometro buut
ta çizilmiş olan hat arasındaki saha. 

Karadeniz Boğazı: Şarkta: Kara
deniz Boğazının şark sahilinden on 
beş kilometro mesafede çizilmiş bir 
hatta kadar imtidat eden mmtaka. 

Garpte: Karadeniz boğazının garp 
sahilinden on beş kilometro mesafede 
çizilmiş bir hatta kadar imtidat eden 
mm taka. 

3 - Adalar denizinde Samadirek, 
mak lhere bütün Marmara denizi _... 
dalan, 

3 - Adalar denizinde Sahadirek, 
Limni, lmroz, Bozcaada ve Tavşan 
adalan. 

Madde6 

Negüsten talimat 
bekleniyor 

(Başı 1 incide] 
nin sebep olduğu beyan edilmektedir. 

Habe§ler 13 ler komiteslnin 
te§ebbüsünü beğenmediler 

Adisababa, ll (A.A.) - Habef 
kabinesi, Milletler Cemiyeti tarafın
dan sorulan ve birtakım ehemmiyetli 
noktalara taalltlk eden otuz kadar 
sualin cevaplannı kararlaştırmak ü-

re andlaşmasmda tasrih edilmiş o]an on u er 
· t · 1 ile Pans· , 11 (A.A.) _ Flandı'n ve Altıncı maddeye göre, gayri aske-müşterek emnıye esası prensıp er 

nasıl kabili teliftir? Pol Bonkur, bu sabah Cenevreden ay ıi bale ifrağ edilmiş mıntakalarda ve 

zere bu sabah toplanmıştır. Reuter 
mul!_abirinin haber aldığına göre bu 
~mailer. mahiyet itibariyle çok fena 
tesirler yapmış ve Habeşleri , bunlar
dan bazılarına verilecek en münasip 
cevap hakkında tereddüde düşürmüş 
tür. Efkan umumiye 13 ler komite
sinin baştan savma çarelere tevessül 
ettiği ve kendi üzerinden mesuliyeti 
atmak istediği kanaatindedir. Habeş
lerin fikrince, komite makul .ve mu
hik bir çare! hal bulmaktan ise, Ha
beşleri mutlaka doğrudan doğruya 
ttalya ile müzakereye sevketmek ar-
7.Usundadır. Bu kanaat Habeşleri me
vus kılmıştır. 

2 - Cenevre andlaşmasile Versay nlmışlardır. Flandin pazar gününü, adalarda hiçbir istihkıi.m, daimi top
andlaşmasınm b(ribirinden temkini kendi seçim dairesinde geçirecek ve f u ~:.~~· 1~~~elba~~ . işli~e~ ô.le\ 
istemekle Almanya ne kastediyor? Pol Bonkur ise Parise gelerek pazar er • e . ~ se aı?1 mu~ esna 

3 _ Mu"'stemleki.t hususunda hu _ akşamı Cenevre k 1 hakk ve askerı sefamı havaıye tesısatı ve 
onuşma arı m- h ' b" .. ""b hri bul kt 

kuk mUsa vatı tabirinden maksadı ne- da Başbakan S izah t k ıç ır ussu a unmıyaca ır · 
tir aroya a verece - Buralarda inzibatın muhafazası i-

dir? 
4 _ Almanyanın Dantzig, Memel · .. •• çin elzem bulunan ve silahları, top 

d h ta Eden dondu müstesna olmak Uzere, tüfek, rüvel-ve Avusturya hakkın a emen me -
A h d tı Paris, 11 (A.A.) - Eden ile Ce- ver, kılıç ve beher yüz nefer için dört 

lip serdetmeğe ve vnıpa u u ann- makineli tüfekten ibaret bulunacak 
da daha bazı değişiklikler istemeğe nevredeki Ingiliz delegasyonu bu sa-

., bah buraya gelip, biraz sonra Lon- olan polis ve jandarma kuvvetinden 
niyeti var mıdır· draya hareket etmişlerdir. başka hiçbir kuvvei müsellilıa buluo-
K onferans Mayısla mıyacaktır. • 
foplanacolc z + H Bu fıkralara rağmen, Türkiye, 

ı agrep e ırvat ileri Türk topraklarının gayri askeri ha-
Cenevre, 11 (A.A.) - Fransa, n- le ifrağ edilmiş mmtakalanndan ve 

giltere ve Belçika, Lokarno devletle- gelenlerini öldürdüler adalarından ve Türk donanmasının 
ri konferansının, gelecek defa mayıs demir atmai: hakkına malik bulun-
aymda ve Milletler Cemiyeti konse - Zagrep 11 (A.A.) - Lalika mmta duğu keza gayri askeri hale ifrağ e-
yinin alelade toplantısı esnasında kasında, Gospitch civarında, siyasi dilmiş kara sularından kuvayi mti-
toplanmasma karar vermişlerdir. rakipler arasında vukubulan ağır bir selli.hasmı transit suretile dahi geçir-

Bununla beraber, Almanya Ren mek hakkını muhafaza edecektir. 
tahk. b l d gı· tak hi.dise neticesinde üç k~ .. ı kurban git rnmtakasını ıme aşa 1 • ~ Bundan başka Türkiye hHt.ftmeti 

dird k nf f k l" ..ı bir top- miştir. Hırvat köylü fırkasmm top- ~ e o era.nsm ev a aue Bog-azlarda tayyareler ve balonlar 
ı +-n. ..... .;_ı ...... - lb··-..2ur lantumu mtiteakıp, gönüllü nasvona-anw,,a ~·~· me uzıu • " vasrtasile denizin sathmı ve ka'rmı listler ~kili.tının mahallf eubesi aza lngilfere •ütün taahhütle· tarassut ettirmek salAhlyetinl haiz smda'l Stefa Pienovitch adında biri, 1 rinl yerl•e getirecek o acaktır. TUrk sefaini havaiyesi, Bo-

"" Marko Ouzelata adındaki rakibini öl ğaz suları ve Türk arazisinin gayri 
Parla, 11 (A.A.) - istisnasız bil- dUrmU, ve onun arkadaşını yarala • askeri hale ifrağ edilmiş mmtakaları 

19900 
19988 
20842 
20200 
20744 
20812 
21435 
21795 
22246 
22721 
22427 
22825 
23128 
24121 
24921 
24816 
25826 
25268 
25530 
26764 
26854 
27209 
28278 
28710 
28990 
29351 
29788 

19357 19218 19452 19513 
19200 19380 19019 20003 
20798 20387 20670 20825 
20114 20462 20369 20534 
20307 20313 20791 20047 
21834 21668 21436 21829 
21565 21693 21577 .21323 
21692 21992 22105 22324 
22922 22175 22842 22828 
22430 22598 22023 22115 
22057 22560 22703 22696 
22644 23421 23277 28373 
23946 23516 23853 23855 
24500 2'439 24312 24565 
24408 24472 24260 24196 
24897 24508 25643 25584 
25644 25163 25743 25986 
25404 25061 25190 25437 
25830 26283 26725 26338 
26089 26139 26908 26827 
27655 27731 27465 27332 
27840 27982 27749 27674 
28348 28019 28374 28560 
28886 28415 28231 28985 
28992 29202 29288 29292 
29473 29523 29592 29706 
29843 

mıştır. Bundan aonra katil, civar ka· 11zerinden uçabilecekler ve oralar da. 
sabaya kaçmış, orada da, Hırvat köy bilinde her tarafta kemali serbesti i
lU partisinin eski mebuslanndan Kar- le kara veya denize inebileceklerdir. 
lo Berkliatchich't öldürdükten sonra Madde 7 
polise teslim olmuştur. Bu hadise btl
yük bp- heyecan uyandırmıştır. Hır
vat köylil partisi reisi Matchek, bü
tün parti taraftarlarını matem tutma 
ğa davet etmiştir. 

Monblan altından 

yapılacak tünel 
Pari.s, ll (A.A.) - Jurne endiliı • 

trlel gazeteal, Monblan altından bir 
ttlnel tnpaı projesinin başarılmak 
Uzere olduğunu bildiryor. Fransa 1-
talya ve lsviçre arasında bu husus
ta hazırlıklara başlanmaktadır. Tü
nelin timal methali denizden 1032 
metre yüksekliktedir. Chamoni yaki
ninde ve cenup methali de 1305 rakı
mındaki Entrevea'e iki buçuk kilo -
m et re d e bulunacaktır. Tüne
lin uzunluğu 12-6 kilometre ve geniş
liği 8 bucuk metre olacakbr. 

Yedinci maddeye göre, Türkiye 
Marmara denizinin ne Avrupa sahaı 
sahiliyesinde, ne de Karadeniz Boğa
zı mmt1lkai gayri askeriyesinin şar
kında kain Anadolu sahai sahiliyesi 
kısmında, Dancaya kadar Boğazlar
dan mUruru tasip edebilecek hiç
bir dağ topu bataryası, yahut torpil 
endaht mevkileri teeis etmiyecektir. 

Madde8 
Sekizinci maddeye göre, lstanbu

lun ihtiyacı için, lstanbul, Beyoğlu, 
Galata, UskUdar De Adalar (Prens a
dalan) dahil olduğu halde Istanbul
da ve mezkQr şehrin civarı karibinde 
azami 12 bin kişilik bir kuvvei askP.
rfye bulunabilecektir. 1stanbulda bir 
tersane ve bir UssUbahri muhafaza 
edilebilecekth-. 

Boğazlar lcomlsyonu 
10 uncu, 11 inci, 12 inci, 13 Uncil, 

14 üncU. 15 inci 16 mcı maddeleri Bo 

Habe§lerin vaziyeti de Ce· 
nevrede hayrnt uyandırdı 

Cenevre, 11 (A.A.) - Reuterden: 
Milletler Cemiyeti tarafından soru
lan 30 kadar suale cevap vermek hu· 
susunda Habeş kabinesinin tereddüt
ler içinde kaldığını bildiren Reuter 
Ajansmm Adisababa muhabiri tara
fından verilen bu haber. burada ger
<;ek bir hayret uyandırmıştır. lşin i
cinde blr oyun olduğu zannedilmekte
dir. Burada bevan edildiğine göre, 
son glinlerde. Milletler Cemiyeti tara
fından Adisababaya Jrönderilen biri
cik telgraf arsıulusal harp kaideleri
ne riayete müteallik olan telgraftır. 
C"..enevredeki Habeş delegesi, tecavü
ze maruz kalan Habeşistanm tecavü~ 
zU yapan İtalya ile ayni muameleye 
tabi tutulması icap edeceğini beyan 
ederek bu telgrafa karşı protestoda 
bulunmuştur. 

Zecri tedbirler ve lngflfere 
Londra, 11 (A.A.) - Yarı resml 

mahafil, Edenin zecri tedbirler komi
tesini toplantıya <;ağtrmak hususun • 
daki ısrarının, İngiltere tarafından, 
mesela Silveyş kanalmm kapatılma
sı gibi, bir takım yeni tedbirler tek
lif etmek nivetinde bnlu-duıhma at
fedilmemesi liznn geldiğini söylilyel'
'ar. Bu münasebetle. lngilterenin son 
~inlerde Akdenizdeki harp gemile .. 
rinden bazılarmı geri çajhrmrş olma .. 
sına mA.ni teşkil eyliyeceği kaydolun
maktadır. 

Aden önündelcf lnglliı 
gemileri 

Cibuti, 11 (A.A.) - Aden önünde 
demirli bulunan lngiliz harp gemileri 
A 

I 



' 

8 ]' A N 

EKONOMi 
Türkiye meyvacıhğına · dair tetkikat 
Ekşi elmalar hariçten yapılan 

talepler yüzünden rağbet gördü 
'.Almanyada yaş meyve tice.retile sevketmek için hazırlıklara başlamış

-8.kadar bir şirket, iki ay evvel, bu- tardır. Bunun için Türkofis ambalAj 
ıa.ya bir mütehaJ>Sili göndermişti. işlerile uğraşmaktadır. 

t>enkin adındaki bu ya§! meyve müte- Bu sene, Almanyaya bol mlkdarda 
haıusısı, iki ay kadar, Anadolunun taze üzüm sevkedileceğine şüphe yok 
muhtelif yerlerinde tetkikat yapmış- tur. 
tır. Mütçhassıs, Anadoluyu gezdik - =====·=========-
ten sonra, .meyvelerile ro~hur olan 
!Amasya mıntakasmda da bulunmuş- Fındıklar 
tur. Bundan sonra Rize mınte.kasma 

Fındık nizamnamesi 
tatbika baslaııdı 

ge<;mi§tir. Rizenin ekşi elmalan, Al
manya.da pek rağbet gördüğü için 
tnütehassm, Rizede de bulunmağı fay 
iı:lalı görmüıştür. Tetkik seyahatini bi
tiren Denkin dün 1stanbu1a. gelmiş, 
,-Urkofise giderek yaptığı seyahat 
bakkuıda fikirlerini anlatmıştır. 

Mütehassıs yaptığı tetkik seyaha- Son defa olarak tadil edilen fmdık 
f;nde 9u neticeye varmıştır: TUrkiye nizamname$inin dünden itibaren tat 
ya' meyve yefü;;tiren ideal bir mem- bikma başlanmıştır. Yeni nizamna· 
lekettir. En nefis meyvelerin Anado· meye göre, mallar son ihraç iskele
ludıı. bulunduğuna şüphe yoktur. A- sinde kontrol edilecek ve çuvallar 
na.dolunun en eski bir meyve memle- mühürlenecektir. Nizamnamede ih -
keti olduğunu, tarihi eserlerden de raç iskelesi olarak tayin edilmiyen 
~lamak pek kolaydır. Hitit heykel- yerlerde frndık mahsulü ihracat iske 
feri üzerinde üzüm salknnlarmm bu· lesi olan iskelelerde yapılacaktır. Ni
hmması buna iyi bir misaldir. !stan .. zamnameye, yeni konan bir maddeye 
Jml müresinde Hititlerin meyvecili • göre, fmdık olgun bir hale gelmeden 
ie ne kadar ehemmiyet verdiklerini toplanmıyacaktır. Bazı bahçe sahip
ııa.nlamak için bu eserlere bakmak in- lcri, piyasaya bir an evvel mal sür
pna kafi bir fikir vereblir. Anadolu, mek için, vaktinden evvel fındık top 
tarihin en e1ki devirl~rinde bu ane ka lamaktadır. Bu suretle toplanan fm
Oa.r meyye memleketi olmak mevki- dıklar az zaman içinde rutubetin te
jni muhafaza etmiştir. Dünyanın en siriyle bozulmaktadır. Yeni nizamna-

. . . . . . rne, bu mahzuru ortadan kaldıracak 
fl? UzUın ve mcırlerı Ege mmtakasma mahivette hükümleri ihtiva etmekte-
nasip olmuştur. Giresun fmdıklarmm .dir. Fındık toplama zamanım Tice.ret 
evsaf itibarile lspanya, ltalya fındık- odası, ve orada bulunan Ziraat fen 
hlrmdan yüksek olduğu malfıındur. memurları tayin edecektir. Bundan 
Elma armut kayısı Anadolunun her evvel ticaret maksadiyle fındık top
tara!~da va;dır. Meyve memleketi o- !ayıp p~yasay~ ~tanlar ceza göre -

_ . . ceklerdir. Y enı nızamnamede amba-
lan TU~kıye . şımdıye . kadar yaş lij ve marka işine ehemmiyet veril
meyve t1caretıne ehemmıyet verme - miştir. Çuvallarm üzerine, hangi ne
mifti. Esuen yaş meyve ticareti de, vi !mdık olduğuna dair bir işaret ko
ııon elli senede inkişaf etmi~, yeni bir nacaktır. Bu işaretler lktısat Veka
ticaret şubesidir. Nakil vasıtalarının leti tarafından yapılacaktır. Fındık, 
artmıuıı, beynelmilel tice.rl milııase - dış piyWtalara ihraç edildiği zaman 
betlerin geni,ıemesi, meyve n~ya- or&daki Türk konsolosu, veyahut 
tına müsait vagonlar, ve yeni amba- Türkofis memurları tarafından ınua
Jaj wıulleri, bu ticaret şubesinin in- yene edilecek ve menşe şabadetna -
kitafma meydan venni,tir. Bilhassa mesine uygun olup olmadığı tetkik 
1<>n senelerde, yaş meyve ticareti, edilecektir. Bunun böyle olufundan 
meyve nakliyatma müsait vagonlar büyük faydalar temin edileceğine 
ıve ambalaj usulleri sayef!inde daha şüphe yoktur. Şimdiye kadar fındık 
ı:iyade inkişaf etmiştir. Türkiye bu ihracatı bu 11uretle tanzim edilmediği 
feni inkişaf eden yaş meyve ticareti için, dış piyasalardan birçok ışikô.yet-
1Bahasına yeni girmiştir. Birkaç sene- tere sebebiyet verilmişti. Ticaret mü 
~enberi, Türkofis vasrtasile yapılnn messillerimiz, alakadar makamlara 
tecrübeler iyi neticeler vermiştir. Bil- verdikleri raporlarda fmdıkların ka
lıassa bu sene bu tecrübeler daha ge- nşık olduğundan bazı tüccarın ihra
llİ§ bir saha dahilinde cereyan etmiş- cat mallarımıza kal"lJII gösterdiği bu 
tir. Ya.ş meyve satan bazı: ihracat ta- lakaydi yüztinden ihracatımızın aza
cirlerimiz, beynelmilel şartlara uy • lacağından bahsedilmekteydi. Nizam 
gun a.mbalaJlar yapmış, ve meyve-- namenin tatbikmdan evvel, bazı fm
)eri cinslere aytrmak suretile, bu sııı.- dık ticarethanelerinin eski ve yeni 
hada. muvaffak olmuşlardır. Bu ıene sene mahsullerini ve ayn ayn nevi
Türkiye elmalan Alman piya.sasmdİl. den fındıklan bir çuvala doldurmak
büyük rağbet görmüştür. Bilhassa taydı. Malı alan ecnebi ticarethanele 
Rizenin ekşi elmaları daha ziyade ter re. bu mallan yekdiğerinden ayırma
cih edilmektedir. Halbuki öteden be- ğa bu yüzden masraf etmeğe mec • 
ri ekşi elma Türkiye piyasasında rağ- burdu. Bu suretle Türkiye fmdıkla
bet görmediği için ~ağı bir fivata ta- rı daha az bir fiyatla satılmağa mah
biydi. Bu sene ekşi elmalar dı~ardan kiımdu. Cünkü mfllm alıcısı aldığı 
tiki olan talepler üzerine piyasada. malın nev'i hakkında bir fikir sahibi 
büyük bir rağbet görmüştür. Bu rağ- değildir. Bunun neticesi olarak, Tilr
betten ekşi elma çıkaran, Rize mm- kiye mallan piyasalarda kolay müş
takası çok istifade etmiştir. Ekşi el- teri de bulamıyordu. 
ana ihracatı sezonu geçmiştir. Son fındık nizamnamesi btitün bu 
1 Şimdi, üzüm tacirleri yaş fizüm mahzurları ortadan kaldırmış, ma-
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6u fırsatı· kaçırmadan, ta ilk tanış
nğı gündenberi, kalbinde taşıdığı 

sonsuz nefreti birkaç tokatla bo11alt
mağa muvaffak olsun... Şemseddin 

!Ali ona bu fırsatı verseydi hem dö
vecek, hem alnmdan öpecekti. Çünkü 
bu adam, hem dayak yenecek hadise
ler hazırlar, hem de ruhunun bütün 
aşağılrğım öne sürerek bundan kur
tulurdu ... Fakat şimdi Ziya, onun 
birinci hareketini görseydi, ikinci 
hareketine meydan vermeden atıla -
caktı, ve Şemseddin Aliyi görünce bu 
fırsatın ayağına geldiğine inanmı~tı. 
O, Ziyayı, yarı yerleştiği bir evde Sa
ra ile konuşmak istiyor görür gör
mez elbet bir ~y söyliyecekti, ve bu 
sözde Ziya. için ka.ti bir kavga sebebi 
idi. 

Fakat Ziyanın ne istediğini bilmiş 
gibi Şemıseddin Ali, yüzündeki bütün 
hayrete, hiddete ve dargınlığa ait çiz 
gileri birden yok etti, ve en güler yü
zü ile Ziyaya: 

- Sarayı mı bekliyorsunuz? diye 
IOrdu. neredeyse ı;relir ... Biraz rahat-

sızmrf, beni de bekletti! 
Ziya, bu adamın ağzından, Sara. a

d.mm çırçıplak çıkmasına güç taham 
mill etti, ve boğazına ıııarılarak cüm
leyi ilk kelimesinde kesmemek için 
olanca kuvvetini sarf etti. Onun ara
dığı vesile bu değildi. Şemseddin Ali, 
bir kelimeyle, Ziyanın hem en zayıf 
yerine vuruyor, hem de kendisini hü 
cumdan koruyordu. 

- Sizi çok mu beklettim? 
Sara salondan içeri girmişti. Ar

tık sahne tamamdı. Bu girişle salo
nun havasını boğucu bir kömür ko
kusu kaplamış, nabızlar hızlt atma
ğa, göğüsler hızla inip kalkmağa 
başlamıştı. 

Ziya, Saranm yüzüne baktı. Ve 
kadını şimdiye kadar bu halde gör
mediğini düşünerek yandı. Yüz o ka· 
dar incelmiş, renk o kadar 11olmu§tu 
ki bu jncelik ve IPlgunluk üstünde 
gözler bir kat daha büyUmU§ görü
nilyordu. Ziya, mektuptaki eatrrlan, 
bir llhzada hafıusından geçirdi, bu 
vücudun aşka mukavemeti kalma -
mıştı, bu vücudun altındaki kalpten 
de büyük bir mukavemet beklene
mezdi. Sara, ne yapıyorsa, son kuv
veti ile yapıyordu, ve kararını bir 
gün evvel vermemiş olsaydı bir gün 
sonra mutlRka Ziyanm olacaktı. 

. 
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Para Borsası 

Al ıı 

Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız frangı 164.-
20 Belçika frarıgı 80.-
20 Drahmi ıo.-
20 hviçre fr. 813.-
20 Çek u.ron 89.-
20 Ley 13.-
%1. Dınar 47..--
Liret 150.-
Florin 82.-

Sauı 

623.-
126.-
167.-
87.-
23.-

8ZO.-
92.-
16.-
52.-

Avuıturya şitin 22.-

155.--
84.-
24.
az.-
2•.-
23.-
24.-
34.-
33.-

Mark ıs.-
Zloti 22.-
Pcngo zı.-
Leva 22-
Yen 3Z.-
İ$vcç kuronu 31.--
Altm 977.-
Banknot 238.-

978.-
239.-

Çelcler 
Paris üzerine 
İngiliz üı:erine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Çcnevr• 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İapanya pezeta 

12.06 
622.-

0,79,46 
10.07,75 
4,70.-
2,4410 

64.37.18 
1,17,10 

19.20.10 
4,24,37 
1,§7,62 
3,12.12 
5.82.40 

Esham 
lı Bankası Mü. 95.-

• • N. ıo.80 
" .. Hamiline 10.80 

Anadolu % 60 24,10 
" %100 39,50 

Sirketihaniye ıs.-
Tramvay 20.-
Bom.onti Nektar 8,50 
Terkoı 13,50 
Re~ ı~s 
Aslan Çimento 10,40 
Merkez Bankası 64.-
0smanlı Bankast 27 ,50 
Sark Merke.z Eczanesi 4,45 

lsfikraılar 
Türk Borcu I 

N " q 
" ., HI 
lstikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvaı Erzurum I Kupon kelik 

• • u 

23.45 
20.20 
22.30 
9?.50 
99.-
95.-
1)5.-

M ısır Toltv11ferl 

1886 1 -.-
1903 n 90.-
1911 UJ Ku.Kesik 83.50 

-.-
91-
84.50 

Damlara dö§enen 
muşamba t acirleri 

1 
Memleketimizde Roberoiti yapan 

-

fabrikalar hükumetten himaye is!ep 
mektedrler. Bu madde, damlara dö
şenen bir nevi muşambadrr. Son za 
manlarda, ekseriyet itibarile Devlet 
Demiryollan istasyonları ve amele 
evlerinin damlarına bu muşamba do 
şenilmektedir. Yaprlan bir hesaba g6 
re, bu malın sarfiyatı 20 bin toptur 
Halbuki yer~i fabrikalarının sarfiya
tı 3000 topu geçmiyor. Fabrikalar 
sarfiyatın tamamile kendilerine inhi
sar etmesi için, Iktısat Vekaletine 
müracaatta bulunmuşlardır. 

lın istihsalden, en son ihraç edilen is 
keleye kadar geçirdiği bütün safha 
!arı mtirakabeye tabi tutulmuştur. 

-
-

Üçü de ayaktaydı. Sara, kendini 
tutamıyor ,dudaklarmm ucundan 
dizlerine kadar titrediğini belli edi
yordu. Bu ziyaret onu çok sanımış& 
benziyordu. Ayakta duramıyacağını 
anlayınca ikisine de: 

- Oturalım! 
Demişti. Oturdular. Ziya, dUnya 

ile mücadeleye girer gibi hazırlan
mış, gelmişti, ve karşısında parmak 
ucu ile yıkılacak zayıf bir vücut bul
muştu. Ömründe ilk defa olarak Sa
radan daha kuvvetli olduğunu düşü
nürken kalbi dudaklarına geldi, Sa
raya bakan gözleri yaşardı. Genç 
kadının kararı, hayatı pahasına ve
rilmiş bir hükümdü. Ziya, nasıl olup 
ta bunu önceden anlamadığına hay
ret etti. Saranın üzerindeki tesirini 
bilmiyor mu idi? Sara, ki en küçük 
hldiselerde bile dönmez hükümler 
verirdi, nasıl olur da bir çığ gibi 
l!hzadan 18.hzaya büyüyen aşkm& 
ihanet ederdi? Ziya, bunu dil§ündU, 
ve geçirdiği ~Upheden yüzü klzardı, 
geldiğine bin kere nedamet etti, im
kanı olsa bir kelime s8ylemeden 8a
Ionu bırakacak, gidecekti. Saranın 
Şemseddin Ali gibi bir seviyesiz 
le evlenirken bile yüksekliğinden bir 
zerre kaybetmediğine inandı. 

SükOt ilerledikçe Ziyanın aylar-

Fotoğraf 
Ta h 1i11 e-ri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim 1 

Faaliyet ve cehdine jma.n etmiş 
b ir &dam karakteri. Kendine hakim 

olur. BaJikalarma 
da. h ii. k i m d i r. 
M e s ' u 1 i y e t
lerinin ehemmi -
yetlerini ve kon
trollarmın fayda
lı olduğunu müd
riktir. Onun için 
iş, lıjtir. O, işte, 
bir rahat arar ve 
çalışırken sinirleri 
yatışır. Çabuk kı-

. zar. Büyük bir el 
Basri Onal mahareti vardır. 

' 
Bu maharetinden istifade eyler. O 
'yaratmak" tan ziyade "tamir et

mek" için yaratılmıştır~ 

* Soğukkanlı ve hesaplı bir karak-
terdir. Bir şeyi elde .etmekten ziya
de elinde olanı ba-
şından atmak is
ter. Yalnız esaslı 
Şeylerle meşgul 
olu?', hassasiyet • 
ten ziyade kafa 
işlerine, hüküm • 
lerine ehemmiyet 
verir. Kadınlara 
karşı mağrurdur. 

M e s ' u 1 i y e t· 
lerin hududunu bi· 
lir. Başkalarının 

ı- • • :, 

O.~ 

eaşırdıkları z a - T. A. L. A. T. 
man o sükiınetini muhafaza eder. 

* Hisleri bir sinema feridi gibi ge-
çer. Mahzun, ne· 
şeli, hareket dolu 
ve durgun zaman
lan vardır. MütP.
mad ~yen bir şey 
aramaktadır. Fa
kat bulduğu za -
man onunla iktifa 
etmiyerek bir baş 
kasının peşine dü
şer. 

Bir ı,eye itimat 
ettiği zaman mü ... 

Sezer tebessimdir. Ar • 

1 

kada§larınm arasında rahat bir mev
kii vardır. Aile hayatını biraz güç
Ukle kabul eder. Fakat henüz genç

tir. Tecrübeler neticesinde bu güç 
geçitten muzafferane geçecektir. 

YENi NE$RiYAT 

Zehirli gazlar ve korunma 
çareleri 

Vefa. lisesi Kimya öğretmeni Maz
har tarafından bu adda bir kitap çı
karılmıştır. Eser, Maarif Vekaletince 
de muvafık görülmüştür. Nisandan 
itibaren lise ve orta okulların son sı
mflarmda zehirli gaz dersleri verile
ceği için bütün gençlere tavsiye ede
riz~ 

, 

1ş Mecmuası - Memleketimizin bu 
yegane felsefe mecmuasının son nüs
hası çıktı. lçindeki yazılar şunlardır: 
Içtlınai sınıflar (Kessler), Cermen di 
ni nedir (Dr. Sertkaya), ahlak mese
leleri (Ziyaeddin Fahri), yeni bir po
lis {Toksöz) Ziya Gök Alp hakkında 
bir münakaşa, Ankara üniversitesi, 
Habeş meselesi etrafında ahlaki mü
lahazalar, Ramazan intibalan, Cüm-

danberi duran muhakemesi de işli
yordu. Bu sükut o lqidar manalı idi 
ki, Şemseddin Ali bile onun esrarlı 
ifadesini bozmaktan, dağıtmaktan 
ürktü. Söze başlıyan yine Sara oldu: 

- Biraz bizi yalnız bırakır mısın'! 
• Bu emir, Şemseddin Aliye veril -
mişti. O, bir ayak evvel, buradan 
kurtulmak ister gibi ayaklandı, bu 
emir gayet tabiimiş gibi tek bir si
tem çizgisi göstermiyen yilzile bir Sa 
raya, bir Ziyaya güldü, kaprdan çık
tı. 

- Yalnız kaldık, istediklerini 
söyliyebilirsin ! 
Saranın yalvaran sesinde: "Sakın 

bir şey ıııöyleme!" diyen bir ahenk 
vardr. Ziya, sustu. Saranın yüzüne 
değil, ayaklarına bakıyordu. Sözünü 
tekrar etmesini bekliyordu. 

- ~için söylemiyorsun? Benim 
söylememi mi istiyorsun. .. 

Bir çocuk gibi alt dudağı büküldii, 
ağlıyacaktı. Fakat Ziyaya gözya.şla· 
rmı hiçbir zaman göstermek iatemi
yen ina.dile durdu, derdini içine sin
dirdi: 

- Ben söyliyeyim istiyorsan, o 
başka ... Ben sanıyorum ki senin söy
liyeceğin çok şeyler var, onun i~n 
söylemeni bekliyorum ... Benim ııöyli
yeceğim söz, yaptıklarımı anlatmak-
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[Bu •ütunJar için ıönderilecek mektupların "Evlenmeler sUtuJI 
kay,UJe ıönderilıneel ve mUmküo olduğu kadar ima olması rtea olOJI 

Bir evlinin eski sevgilisi 
Divanyolundan F. A. B. iınzasile: 
"Be§ sene eııveli bir m~amerede 

tantdığım bir kızla iiç sen~ .!evi§tim. 
Bu a§k çok hararetli ve ikimiz için 
de biribirimizden ayrılmak imkanı 
olmadığı kanaatini ııerecek derecede 
kuwetli idi. Benim bir mevki sahibi 
olmamı dört gözle bekliyor, ikimiz 
de istikbalimiz için 1ıayaller kunı. -
yorduk. Fakat günler geçti, benim 
mesleğimde yerıe.,memi temin için 
evlenmemiz gecikti ve bir gün onun 
arkada§larırndan biri.sile dolaşmak
ta olduğım.u öğrendim ve tahkik et· 
tim, peşine dü~tüm, bu haber doğru 
çıkınca çıldırır gibi oldum. Omı kar
~ sem derece ha§in bir harekette bu
lunarak tamiri kabil olmıyacak bir 
şekilde onu kırdım. AYNldık. Ara
dan birkaç hafta geçti. Bir giln ha
in arkado.şımla onu bir sinema.ya gi
rerken görünce yine kendimi kaybe
derek arkasından gittim. Sok4kta 
tahkir ettim, bağırdım, çağırdım; o 
zaman erkek çekildi, gitti. Kadm 
beni teskine çalı~arak bir mahalle
biciye soktu ve kendisini hakikaten 
,cıeviyorsam bu tarzda hareket etmi· 

1 yeceğimi, onun bcış~ile dolaşması
na benim ağır lu.ıreketimden "Twrk· 
ması sebep olduğunu söyledi. Yine 
bana geleceğini umarak inandım, 
ban.şır gibi oldu. Fakat beni aldatan 
tm kadın bir daha ne ben' a.radı, ne 
de aradığım yerde bulundu. Aradan 
birluıç ay geçince onun, bahsettiğim 
adamla evlendiğini öğrendim. V azi
f em beni o sırada /stanbuldan uıak
la§tırdığı için bu haberin acısını 
yolda ve yabancı memleketlerde pek 
duymamıştım. Unutur gibi olmuş -
tum. Bü.sbatün unutmak için tesadii
fün karşıma çıkard1ğı bir kadıtıla 
evlendim. Bir senedir,· evliyim. Yine 
lstanbulda, hatta sabık sevdiğim 
kadının civannda otu"'yorum. Bir 
!3enelik evlilik hayatı bana onu unut
turamadı. Her gün onu gözlüyor, onu 
özlüyorum .Beni görünce k<>rkak ba
kışlarla bakan gözlerinde merhamet 
ttyandırabilmek için 'her şeyi yaptım. 
Muvaffak olamadım. Bugün kanm
la hiçbir altikam yok gibidir; yalmz 
onu düşünüyorum. Kinini ve nefreti
tıi umdturarak onda eski muhabbeti
wi uyand~rmak imkanı olup olmadı· 
ijıııı anlamak istiyorum." 
Anlaşılıyor ki, sizin haşin haliniz 

onda derin bir akis bırakmış ve siz
den kaçmak için fırsat kollıyan bu 
kadın arkadaşınızın, bir dosta ya -
kışmıyacak aldatışile kaçıp ona git
miş. Onunla eevişmiş ve evlenmiı. 
Şimdi artık ondan ne umuyorsunuz? 
Beyhude yere kendi rahatmızı ve 
hayatınızı teşrik ettiğinizin saadeti
ni neden ihlal ediyorsunuz? Bu ha
tırayı siliniz; çünkü ondan size hiç
bir hayır gelmiyeceği meydanda. Fa 
kat 

0

birçok zararlar gelebiltr. Sabık 

huriyet gazetesine bir cevap, !ş fel· 
sefesi hakkında, Bir Şark bilgicinin 
mektubu ... ilô.h. 

Hukuk Gazetesi - On beş günde 
bir neşredilmekte olan "Hukuk Ga· 
zetesi" nin 13 üncü sayısı çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz. 

tan başka bir işe yaramıya.eak! 
Ziya, söylemeğe. çalıştı: 
- Ben senin her hareketini iyi, 

her yaptığını yerinde bulmağa. o ka
dar alışmışım ki... Son yaptıklarında 
da muhakkak doğru ve güzel bir ma
na olacağım sandım, anlamağa uğ
raştım ... Beni aylarca Adaya, gUn -
lerce rıhtıma bağladıktan sonra yüz 
üstü brrakmanda elbet bir l!§Cbep ola
cak ... F11..!i'l.t ne? Bunu bir türlü an
lıyamadım... Gönderdiğin mektup, 
zaten başımda zerresi kalan muha • 
kemeyi de altüst etmekten başka işe 
yaramadı ... Niçin, ikimizi bütün öm
rümüzce gilldürmeğe kafi bir karan 
ikimizi de kahredecek bir şekilde ve
riyorsun? Bir insanın, kendi hayatı
na olsa bile, bu kadar menfi bir ta
sarrufa hakkı yoktur. Biliyorum ... 
Yaptıklarmm manumı anlat, bari 
buradan bir teY anlamış olarak gi· 
deyim? 

Sara, yavaş ye.vq, ~ylUyordu: 
- Yapacak başka bir şey olsay· 

dı yapmaz mıydım? Sana dönmemek 
için iki yol vardı; Biri bu, öteki 
ölüm ... 

- Neden yalnız bana gelmiyece· 
ğin yolları arıyorsun'! İşi buradan 
muhakeme etmek dururken ... 

Sara, canlandı: 

sevgilinizle fena bir tesadüf e 
larak ayni semtte oturuyo . 
ailenin ve hele bizzat kendiıı· . 
zur ve selameti için onu biç g 
meğe azmediniz; görürseniz b 
çevirip kaçınız ve bugünkü k 
karşı müşfik olunuz. Mazi bir . 
halinden bile çıkar, kaybolur gı 

• 
Bir kere daha evfe11tr1 

istiyor I 
Sapancadan E. yazıyor: 
"!1 y~ndayım. Be* aenedir 

yim .Bir <Uı çoouğum var. Bir 
daha evlenmek mecburiyetin 
8-una karım da razıdır, esa.se1' 
çok kadınlarla tanı~tığım içill 
mümkündür. Servetim iki 
bakmağa müsaittir. Ne dersi11İZ 
· İki kadın almanm yasak ol 
nu bilmez görünüyorsunuz. B .. 
dan birinin nikahsız olmasını d 
nüyorsanız ve bunun için kar 
da rızasını elde etmiş iseniz b 
verelim ki, bu da. hemen hemeıı 
bil değildir. Karınızdan bu 
nasıl ta.hail ettiğinizi bil.nıiY 
Fakat ister gönül nzasile, ister 
burl olarak size bu müsaadeyi 
miş olsun, yarm pişman olur, 
kemeye müracaat ederse sizi ~ 
ğır cezalarla mahkfıın ettirebilir· 
kB.hlı kadın veya. erkekten bi 
ihanetine karşı ceza hapse 
gitmektedir. 

• 
Üç çoculdu bir baban• 

aradığı ••• 
!zmitten M. Sena imzasile ! 
"Uç çocuğumla bir senederı 

başbaşa yaşıyorum. Çocuklarıırııll 
büyüğü yedi yaşındadır. B•" ~ 
dört yaşındayım; zevcem geçell 
n• vefat etti. Üi çocukla bu 
benimle e'{lenmoye razı olaca1' 
kadın bulacağımı pek az Umlt et 
le beraber bulunsa da bu üve)' 
elinde çocuklarımın acı duymalar~ 
timali beni korkutuyor. Halbuki r 
tuz bafıma da çocuklarımı yetiştı 
bilece&imi ummuyorum. Kendi ~ 
'ımda bir dul kadın belki betı• 
ve çocuklarımla yaşamaya razı oll 
caktır. Halbuki tesadüfün kar~ırt1~ 
kardığı yaşlı bir dul kadının b•" 
için evde bir dadıdan farklı otarrıj 
cağını anladım. Banll ne tavsiye 
siniz ? n 

Evleneceğiniz kadında yalnız ~ 
cuklarmıza karşı iyi bir hami olJ11 
meziyetini aramame.kla çok do! 
hareket ediyorsunuz. Bu kadın e~ 
la sizin karınız olacaktır. Bir ze' 
den beklenen bütün evsafı haiz ~ 
malıdır. Siz onu sevmelisiniz, o I 
sevmelidir. Daha kırk dört yaşıtl 
nız. Bu bir erkek için ihtiyar ya.Ş 

/ 
ğildir. Daha senelerce sevmek ~er# 
vilmek ihtiyacını duyabilirsiniz. 'r/ 
bu ihtiyacı tatmin edecel:, siı.deJt 1: 
on yaş küçUk çocuklannıza 1< 
tam bir anne sevgisi gösterccel< 
kadm bulmak ümidini kaybetDl;f ~ 
niz. Bazan inıııan hiç beklemedi~ 
hiç aramadığı bir sırada istedio 
tahayyül ettiğini bulur. ~ 

- Onun muhakeme11ini aeniıı16 ~ 
yalnız başım& da kaç kere yap~ 
Neden sana dönmüyorum? Bunu ~ 
rar mı anlatayım? Sana dönrfle6' 
Bu çok kolay bir ie! Zaten seıı_,1 
ne zaman ayrıldım ki? Senden ş~ 
lan bir kadın benim yaptıklll J!. 
yapar, benim halime girer ıni? ~ 
rılmak, dönmemek, bunlar, şu d ·I 
katla karşılığını bulamadığım ~ 
söylediğim sözler ... Yoksa, kirn ,fi 
den ayrılmış? Kim kime dönU' ,1 
Yalnız bu dönüşde herkesin aıı~ 
ğı bir mana var ki ben sözü o rJl ' 
da kullanıyorum, yoksa sendeıt 
ı:tyrıldrrftm günde sana en yakırı~ 
- Bunları, bir başkasilyle biri ~ t 
nin günahım azaltmak için mi sli)~ 
yonıun? Düı,üncen, duygun ne oW" 
olııun, senden gelecek böyle bir Jı~ 
ket, uzun tereddütlere yol açar .... ,1 
kendi elinle yak;tığı ateşe kenditl1 I 
yorsun ... Suç benimken ceza nic,;lfl ~ 
nin oluyor? Sen gene bu halinle ~ 
evinde yalnız dolat, ha.yatma hlÇ erJ 
S('yi karıştırma, ben ömrUmUrı 

gününü bu saate getirmeye ra~ 
Seni en muztarip dakikalarınd3 
kat daha üzmek istemediğime iP 

Arkası 11 
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Yazma kitapları görünmeyen köşelerden çek erken mazinin t azları 
üstüne döküldükçe eski elbisesi eski bir din kadar güzelleşirdi 
BugUn maliyede Hacı Kehya, na~

nn kapısının önünde dolaşırk~ bır· 
denbire durdu; iyi görmek içın kaş
lanm çatarak baktı: Ağzı gülüyor gi 
bi yarım kapanan eskiYemen. defter
darıEmiri efendi büyük dişlenyle kar 
§Isında duruyordu.Hacı Kfı.hya sevin 
cinden sarardı: Adnanm soyunda pa
şa varsa bunu bu Emiri efendi mut
laka bile~kti. Çünkü bu E~iri Efen: 
di meşhur şark alimi Emıri Efendı 
idi. Evet, meşhur ... Çilnkil o, Osmanıl 
lmparatorluğundaki büİ;ü?. ~~!arı 
bilir; insana: "Senin Uçuncu deden 
iYanyada filan selvinin altında yatı· 
Yor!,, derdi. Çünkü o mazid? otu:ur, 
nıazide yatar kalkar, maz1de blr:az 
tı.efes alırdı· fakat çok eski mazide! .. 
(Yeni) den' muztaripti. Abbası1erin 
Çakşırını bilir, kendi ~esinin n_erede 
~apıldığını öğrenmek istemezdi. Her 
§eyin eskisini severdi: Kit;ıbm ~ki~i
ni, ölünün eskisini, hatta felaketin 
eskisini! .. Mesela 93 mağlubiyetini 
ağzına alınaz, fakat Beyazıdm Timu~ 
ta yenildiğine yanardı. 

Ancak temiz değildi. Parmağında 
bir makalelik mürekkep ve paçasm· 
da bir mahallelik çamurla dolaşırdı. 
Hangi yemeği sevdiği yeleğinin önün· 
den belli olurdu. Fakat temiz bir ru
hu vardı. Abdülhamit devrinde def
terdar olduğu halde hırsız değildi; 
namuslu parasiyle eski kitap toplu
yordu; memlekete bir kütüphane bı· 
rakacaktı. Ve bu yazma kitapları 
görünmeyen köşelerden çekerken 
mazinin tozlan Ustüne döküldükçe 
eski elbisesi eski bir din kadar gil
zeileşirdi. 

ut olduğu bir gilndü, Siiheyla soı:(lu: 
- Bir defa söylemiştiniz, Adnan 

Bey, unuttum; büyük babanızın adı 
neydi? 

- Ben mi söylemiştim? 
Aclnan, dedesinin adını bu kıza 

hiçbir defa söylememişti. Bu sualin 
ne diye sorulduğunu Adnan düşü
nürken Süheyla ümitler içinde bek· 
liyordu: Lof çalı .Salim Beyin bir pa
şa babası olabilirdi. Eğer bir mezar
lıkta böyle bir paşa yatıyorsa Sühey
la hemen Adnan'm kansı olacaktı : 

Adnan, soy sop davasına ehemmi· 
yet vermediğini anlatmak ist.iyen 
nazlı bir sesle, düşündü: 

- Büyük babamın adı ..• Adı .. adı .. 
Mehmet! dedi. 

Süheyla'nın ümidi büsbütün bit • 
medi: (Melui:ıed) in yanına konula
cak kelimeyi bekliyordu. 

SUheylA sordu: 
- Mehıriet? 

Adnan cevap verdi: 
- Evet, Mehmet Bey. 
Kız, sarardı. Fakat ümidi yine 

bitmedi, Mehmet Beyin babasını öğ
renmemişti, onu da sordu. 

Adnan sinirlendi. Bu sualler çok 
sürüyordu. Kızdığını göstermemek 
için işi şakaya döktü: 

- Mademki bu kndar merak edi· 
yorsunuz Süheyla Hanım, söylemiye
ceğim ! dedi. 

Silheyla, yalvaran gözlerle, bu §a· 

kanın bitmesini bekliyordu. 
Adnan: 
- Süheyla Hanım, siz benim zai

çemi öğrenmek istiyorsunuz ama, 
bakalım ben biliyor muyum? 
Ecdadını birdenbire hatırlamak, 

Adnan'ın kibrine dokunuyordu. ~Ü· 
hey'li'nm bil& ~vap beldiyen gözle
rine dayanamamış gibi soyunu iste
miyc istem iye hatlrlamağa başladı: 

(Arkası var J 

Miıliyeye Hacı Rahyayı görmeğe 
gelmişti. 0, maliyede kimseyle gö
?"ilşmez, yalnız namuslu diye nazırın 
uzaktan hazan selimmı alırdı. O öy
leydi: Maliye na.miyle düştüğü za· ========================== = 
ınan görfişüecekti. 
Hacı Kahya Emin efendinin kah· 

\l'esinin köpüklü olmasına. bugün çok 
dikkat etti. Çünkü ona Adnanm ec
dadını soracaktı. ... 1-·-

Sordu:-
· Şark ilimi, kahvenin telvesini İQ-
lnekten vazgeçti; somurttu: 

- Hangi Adnan? !d~i; fU Hida· 
)et hergelesinin konagmdan çıkını· 
Yan Adnan katın mı? 
Şark ilimi Emirl efendi, kızarsa, 

adama mektep kitapJa~nm ~ıya 
cağı kelimelerle söverdi: Şımdi Ad· 
hana o türlü sövüyor: w - nnaen 

- Hidayetin konagınm on 
~nler namussuzdur; içinden çı~
tnıyanlan düşün! Ben bu Adn8:n ka· 
t tasın __ ..ı dmı nereden bılecek a m eçua . . Ha 
tnişim ! Kafam çöp tencke.sı :mı • 
.cı? diyordu. 

Paıo n11ioyet bulundu 
' ad SüheylA'yaEşber'i okut· 
~ nan, k "diyordu 

ırtağa canından bezere ~ki fecl 
s u h e y 1 a ne arasm rd 
arkadaşlık bir tilrlil aza.Imıyo ~· 
bitmiyordu. Kaza bu kadar çok ~ 
?'er miydi., Adnan onunla kaza 
dost oJm~! Ve Adnan bu ı.rr~· 
ri"ftlıw SUheyIA'ya unutturmak çın 
"':9 gı . kadar fena adam olu· 
~!ı ~.::rslerde, derslerden baş:a 
lakmb haftalar geçtikçe_ ~ı~or u. 
Süheyla bau.n dolan gozlennı Ad· 

k'aıamasm diye odadan ~bep
:~n k~ıyor, sonra daha sebeps1z ne§· 

1 odaya dönüyordu. Adnan hay -
~te ediyordu: ''Bu kız,. istesem a~-
ba 

. ıer mi? diye blr zaman du· 
verır d ,,, ,,Aşında 

.. dil wo• Silheyli. mıy ı. ~ §un gu s··h IA ne-
tülbcntle Eşber okuYB-:11 u ey ~ 
t'ede! Altın saçlı Belkıs nere~e .. 

Süheyla, Adnan'a aşkını soylıye -
ıned· w •• 'n onun yanındayken de 

1gı 121 
.: rdu. Adnan'la aşkını 

onu düşunuyo .. h· la içinı Adnan 
konuşamıyan Su ey 
orada değil demekti· . ~· paylaşıl· 

dan ezılıyor, sebepelz 
ını~n bu aşk~ _ Ü değiştiriyordu; 
neşelenerek ~ · · b" til ıu "da 
fak t _ 1 . , Gö·z1erın1 ır r ı · 

a goz erı . .. Adna 
re edemiyordtL Bu gözler hep • 
tun yüzünde kalıyor, Adnan da bu 
gözlerin farkında olınamak için hep 

E§ber'e eğiliyordu. sessiz ihtilaftan 
Fakat Adnan bu ki k 

bu.an yoruluyor, o zaınan es ;r ~ 
daşhklan yine ortaya çıkı~o u. 
maman. Süheyla mes'uttu. Böyle mes-

Macar milli takımı Avusturyayı 5.3 
yenerek muvaffakıyet kazandı 

Avusturya • Macar millf taknnla
n. 45 bin seyirci önUnde ve hakem 
Fransız Leclergu'nun idaresinde ge
çen pazar Viyanada kar§ılaşmışlar-

dır. 
Macarlar, A vrupanm en iyi merkez 

mUı"ıacimi diye gösterilen Sarosiyi 
ve yine kuvvetli oyuncularından Tol
diyi oynatmıyarak takmıı genç ele
manlardan teşkil etmişlerdi. Uk dev
re başladığı andan itibaren Macarlar 
Avusturya lCalesini derhal bir çember 
attma almışlar ve üstUste tehlikeler 
yaratmağa başlamışlardır. 

Bu arada uzun bir pas alan mer
kez nıuhacimln kafa ile Cseh'e ge
çirdiği top Cseh'in plase bir şUtUyle 
sol k~en ağlara takılıyor. 

Bu goliln tezahüratı bitmeden sağ
dan seri bir akm yapan Avusturya· 
Iılar Zişek'in kafasile beraberlik go
lünü yapıyorlar. 

Biraz sonra Macar sağ açığının 
seri bir akınla kale çizgisine kadar 
indirerek geriye verdiği pası sağ iç
leri müthiş bir şiltle ikinci defa A
vusturya kalesine gönderiyor. Bu 
şaşkınlık geçmeden Sarosi,nin yerine 
oynayan ve pas tevziatile bugünkü 
parlak neticenin alınmasına yegane 
i.mil olan genç santrfor Kallai kale
cinin zamansız çıkışından istifade e
derek Macarların 3 üncU galilnü ya
pıyor. Ve ilk devre 3·1 Avusturyalı
ların 'mağlUbiyetile kapanıyor. 

Ikinci devreye A vusturyalılarm 
milthiş hllcumlarile başJanıyor ve bu 
aralık Macarların şaşkınlığından isti 
fade eden Bican A vusturyalılarm i
kinci golilnU yapıyor. 

Vaziyet 2-3 olunca seyireilerin gü
rUitüsüyle kuvvet bulan Avusturya 
forlan Macar kalesini bir §Üt yağ
muruna tutuyorlarsa da kalesini fe
dakirane .müdafaa eden Sabo bu tu
tulmaz şütlerin hepsini eritiyor, o 
kadar ki Avusturya forlan bu mu
vaffakıyet karşısında sinirlenip 

muntazam vuruşlarmı kaybederek 
hakimiyeti Macarlara terke mecbur 
oluyorlar. 

Tit.koşun sürerek merkez muhaci
me verdiği top KaUai'nin ne yapa
cağını arkadaşları bile hissetme
den tutulmaz bir şütüyle A vus • 
turya kalesine giriyor. B i r a z 
sonra kale direğine çarparak geri 
gelen bir şilte yine Kallai emin bir 
plase ile beşinci defa Avusturya ka
lesine sokuyor. Bu esnada mUdafa
a.nm bir hatasından istifade eden A
vusturya takımı 3 üncü golilnü çıka· 
nyor ve maç 3.5 Macarların parlak 
galibiyetile nihayet buluyor. Oyun
da her iki takımda çok seri oynamış 
top kontrolilnde ve bilhassa ayakta 
topu tutmamak hususunda Macarlar 
büyUk muvaffakıyet göstermiştir. 

Macar gazeteleri gençleştirilen ta
knnlanndan ümitvar olmadıklann
dan maçı seyre gitmediklerine çok 
müteessirdir1er. 

Avusturya - Maca?" Milli ta.kımla
n şimdiye kadar 80 defa karşılaşmış, 
34 ünde Macarlar, 26 sında Avustur
yalılar, galip gelmiş ve 20 sinde be
rabere kalmışlardır. 

Voleybol maçları 
Voleybol teşvik müsabakalarına 

dün Galatasaray salonlarında b~
lanmıştır. 

Galatnsaray, Beykoz, Eyüp, Fe
neryılmaz hasımlan gelmediğinden 
hükmen kazanmışlar, lstanbulspor
Anadoluhisar karşılaşması da 8 - 15, 
12 • 15 !stanbulsporun galibiyetile 
nihayetlenmiştir. 

8. takımları 
B takım.lan milsaba.kalarma dün 

3 statta devam edilmiş, EyUp - SU
leymaniyeye 5-0, Istanbulspor - Bey
koza 5-0, Fenerbahçe • Vefaya 1-2 
~iktaş - Hilale hükmen galip ğel
mişlerdir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
bt.anboJ 

12,SO: Muhtelif ptlldar "Ye Halk musiki· 
si . 18: Dans musikisi. 19: Haberler. 19,15: 
Muhtelif plaklar ve senfonik musiki. 20.so 
StUdyo orkestraları. 21: Eminönü Halkevi 
gösterit kola. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
&'azetelere mahsus havadis ıcrvisi verile
cektır. 

B~ 

12.45: Romen maıiltisi. 18: Romen halk 
havaları. 20.15: P.omen şarkıları. 21: Rad· 
yo cazı. 22.55: Orkestra. 

Berfin 

20.20: Küçük konser. 21: ftkbahar pr
kıları. 23: Haberler. 23.30: Danı. 

\'IU'ŞO\'& 

16.30: Danıı. 18.SO: MusikOi skeç. 19: 
Piyano • keman. 19.30: Piyes. 20.10: Plik. 
21: Solist konseri. 22: Pllk. 22.15: Sen 
neııriyat. 23: İlkbahar musıkisi. 

Moskova 

18: Şarkılar. 18.30: Konser. 19.15: Ede
bi nC1riyat. 19.45: Fantazi parçalar. 20: 
Piyano. 22: Yabancı dillerle neııriyat. 

Vi~·ana 

Buıünkü Viyana programı almamam~· 
tır. 

Seçme program 
Prag. saat 21.50: Karışık radyo popurisi. 
Buda peşte, saat 21: Fran.ı: Lehar'm 

"Zeiceunerliebe" operti. 
Berlin, saat 21: İlkbahar ıarkıları: 

23.30: Dans. 
Varıova, ııaat 19: Piyano • keman; 21-: 

Solist konseri. 
Belırat, saat 21: Sırp akşamı. 

Kısa Dalgalar 
Berlln -Çalısına ıaatlerf: Saat 10 45 - 14.20 ı 
ı 74 m ve 31, 45 m Saat ıs.oo - 18.35: 
31.38 m. Saat 19 - 23.35: 25. 49 m. •c 
49 83 m. 

ı..ondra 

Ça.11rna ıaatlcri: 10 - 12.20 : 25,53 m 
ve 31 , 55 m Saat 13 - 15 45 : 16, 86 m 
ve l!ıı, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19.82 m. 25. 29 ın. 11e 
31. :SS m. 

S at lıl,15 - 23,30 : Göıtcrllen 2 •e1a 
t posta. 19. 6t' m. 25, SS m., 31, 55 ve 4tı 
10 ıı:ı,. 

Sinemalar, T1yatro1ar 

• ŞEHİR TİYATROSU: Saat 15 ve 20 de 
(Toaun) 3 perde komedi. 

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

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

• TAN : (Kadınlar Gblu) ve (Sevimli 
Prenses). 

• TÜRK : (Jan Dark). 
• YlLDIZ : (Sercnad). 
• SARAY : (Miııel Strogof). 
• SOMER : (Mltel Strogof). 
• İPEK : (Bosna Sevdaları) ve (U. 

nutma Beni) . 
• MELEK : (Holivut Eflcniyor). 
• ELHAMRA : (Şeytan Kardcv) ve 

(Madam Çoculı: 1stemıyor). 
• ASRl : (Petersburg Geceleri) ve <Bir 

GonUl Böyle Avlandı). 
• ALKAZAR : (Ölum Kasırıası) n 

(Dantenin Cehennemi). 
• MİLLİ : (Tar.ı:an Yamyamlar Ara· 

ısında) ve (Avlanan Gönül). 
• AZAK : (Pepo) ve (Jcncral Yen). 
• FERAH : (Klo-Klo). 
• HİLAL : (Monte Kristo) ve (Rozam. 

bo). 
• KADIKÖY HALE: (Kadınlar Gölü) 
• KAOIKÖY SÜREYYA : (Samson). 
• ÜSKODAR HALE : (Sen Dul). 

Davetler, Toplantllar 

KONSER 
Eminönü Halkevinden ı 
Dost Sovyet Devlet Tiyatrosu artistleri 

Turkıyeyı zıyaretlennın yıldoniımu ıerefı
ne bu akıam saat 20 de 1724 metre Komin· 
tern radyo istasyonundan bir lı:onıer ve· 
receklerdır. Bu deierli konseri takip için 
~ataojlu merkez ııalonumuzda radyo ter
tibatı aldıiımızdan isteyen yurtdaılarm 
salonumuzda dınleyebilcccldcrini bildıriri.ı:. 

KONGRE 
Kızılay Beyoilu Kaza Şub .. inden ı 
~alata nahiye 11~bcmızın 1936 yıllılı: konı 

rcaı . evvelce ekscnyet olmadıjmdan oııanm 
18 ın? cumartesı ıunune talile cdilmlıtır. 
Yevmı mezlı:Qrda saat 14 te ıubenin Gala· 
ta~ Rıh~una muvazi Karamustafapap cad 
desındeki Boııfor hanındaki merkezinde 
top.la~acaimdan muhterem azanın ıelmele· 
rını rıca ederim. 

Askerlik itleri 1 
KADIKÖY ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 

Subcmizde kayıtlı olup 331 doiumlular 
ve b\l doiumlularla muamele ıörecek di· 
fer doğumlu kısa hizmetlilerden askeri 
chlıyetnamesi olmayanlar 1 Mayıs 936 de 
hazırlık kıtasmda bulunmalı: üzere sevk e
dileceklerinden İ&tanbulda bulunanların iki
şer fotofrafları ve hüviyet ctizdanlarile ıu· 
bemız ılcind kısmına t&ırada bulunanlar en 
yakm ukerhk ıubclerine mliracaatlarL 
Ve ıimdiye kadar ıubeye ehliyetname &'e· 
tırmeyenler chlıyetnamaiz addilcccklcrdir 
bu ıibılcr hemen gubcye ılıınlr. 

FATiH ASKERLiK ŞUBESiNDEN 1 

Niıan 936 celbinde: 
l - Bir buçuk senelik hizmete tlbi ve 

halen aevkedilmemiı bulunan 316:327 ba
kayasile 328 doğumlular. 

2 - Muzika ve jandarma sınrflarına 
mensup 3ı6 : 329 bakayasile 330 doium· 
lular sılih altma alınacaktır. 

.3 - Nalı:di bedel vereceklerin bedelleri 20 
Nısan 936 akşamına kadar kabul olunur. 

.4 - Şubede toplanma ve ıevk ıunu 21 
Nısan 936 saat g dır. 

Çahşamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur. 
• 

DUşunmUyor ki 
Bir iki kaşe 

GRiPiN 
onu bu yarım baş 
ağrısile sinir ağ

rılarından kurtar-
maya kafi ge

lecekti r. 

il 

1 
Bütün ağrı, SIZI ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe, 
romatif.maya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılarile 

kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

RADYOLiN 
Güneş gibidir; en donuk dişleri 
bile parlatır, bembeyaz yapar 

Fakat ... 

F 

Sabah akşam, günde iki defa, 
kullanmahsınız. 

Bir mütehassıs diyor ki: 

• z a 1 a 
Cild için zararlldır 

YapılmasL lôıtmgelen 

• 

Fen, senelerle sık sık yapbran mak 
yajdan i-Üzde yaşın ilerlediği izler 
belirir. Bu ise bir genç kız teninin 
güzelliği için tehlikelidir. Fakat 
bu gibi hallerde cild, Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya edici 
unsurlarla beslendiği takdirde der
hal tazeliği, güzelliği ve yumuşak-
lığı iktisap eder. Bu kıymetli cev- mış ve solmuş ada-
her, Viyana üniversitesi profesörll lelerini sıklaştırır 
doktor K. Stejskal tarafından hu· ve beşereyi besler 
susi bir usul dairesinde genç hay- ve gençleştirir. Sa· 
vanlardan istihsale muvaffak olmuş- bahleyin beyaz ren· 
tur. Bu cevher, pembe rengindeki To- gindekl (yağsız) Tokalon kremi tat-

bik ediniz. Çünkil beyazlatıcı ve mu
kalon kremi terkibinde mevcuttur. kavvidir. l§tc bu suretle makyaj \ "C 

Ak§amları yatmazdan evvel kulla- solmuş bir ten yeni ve. cazip bir gü
nıldıkta siz uyurken cildin zayıfla- zellik tabakasile kusanır. 

H~m~ş : Vaki külliyetli talep karşısmda mevcut nümuncJikler bitmiştir. 
Yenıleı:ı hazırl~nmakta olduğundan henüz nümuncliklerini almamı§ olan· 
!arın b1rkaç gün daha sabretmeleri rica olunur. 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Beher metro murabbaına 30 kuruş değer biçilen KadıköyUnde Zühtü pa

şa mahal~csinde Fener caddesinde S metro yüzlil 94 metro murabbaı sa· 
hasınd~k~. ~~~ satı11:1~~ .~r.ere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Leva
zım Mudurlugunde gorulur. Pazarlığa girmek isteyenler 21 lira 33 ku
ruşluk ~uv~k.~at teminat makbuz veya mcktubite beraber 13 nisan 936 
Pa,zartesı gunu saat 15 tc Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (1612). 



MalUI Cemal gişesi Daima Şampiyon!. 
lstanbul Balık Pazar Numero 2 

Her keşidede müşterilerini 
zengin etmekle ün almıştır 

Bu son keşidede de 10483 
numerolu biletin sahibi müş
terilerinden Kadıköyünde 
mütekait Binbaşı Bay ihsan 
200 bin lira kazanmıştır. 

Gişemden muntazaman bilet 
alanlar günün birinde muhak

kak zeng in olacak lardır 

TEK KOLLU 

CEMAL ·-Gi ES 
.ı . 

Herzaman olduğu gibi b 
' 

tertibin en büyük ikramiye 
olan 200,000 lirayı 1048 

numerolu bilet hamili say 
müşterilerJ istanbul adliye 
·üçüncü hukukta memu 
Bayan Müşerref ve orta 

200.000 lira ka1.anan Bay nısao Yeni tertip biletler ge! mişti r. 
ikramiyeler ve amortiler derhal verilir. 

Bay Mehmet Salihe verdi. 

Tek Kollu! ••• Daima 
Tek kollu kazandırır! 

KREM BALSAMIN 

Tabiatin bahşettiği giizelliği 

kıymetlendirir. Esmer, kumral, 
earışrn iier tene tevafuk eden 
yegane kremdir. Latif kokusile 
sevimli bir bava yaratır. Cild
deki leke, sivilce, çil ve buru
şuklukları kamilen giderir. Genç
lik taravetini haiz yumuşak ve 
cazip bir ten yaratır. 

Krem Balsam.in Yağlı 
Gece için penbe renkli 

Krem Balsamin Yağsız 
GlindUz için beyaz renkli 

Krem Balsamin Acı 
Badem 

Gece için penbe renkli 
Krem Balsamin Acı 

Badem 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ltriyat ve tu
hafiye mağazalarında. vardır. 

İngiliz Kanzuk Eczaneıi 
Beyoğlu • 1.stanbul 

• • • : • 1 •• \ 

1 • • 'I - ' • 

istanbul 3 icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
1000 liraya 1 nci derecede ipotekli ve yeminli 3 ehli vukuf 
tarafından tamamına 41 7 3 lira kıymet takdir edilen Sah-

1 
rayı cedit Bağlar başı cad.eski 24, 25 yeni 3, 3 No.lu kıs
men yıkık duvar içinde bağ, bahçe ve tarlası olan ma müs
temilat köşkün tamamı açık arttırmaya vazedilmiş ol
duğundan 13-5-1936 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra e
dilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüz
de 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak
tır. Aksi t akdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
28-5-9 36 t arihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapılacak 2 nci açık arttırmasın 
da arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bul
madığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tev
fikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et
mek isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nis-. 
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek-
tubun u hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile 
birlikt e ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi
riye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf 
icaresi ile 2 O senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyen
ler 28-4-93 6 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi i
çin dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
34 - 524 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur . ( 1943) 

Kirahk Emlak 

Adrese dikkat: Eminönü köŞede Tek Koli 
Cemal gişesi sahibi Cemal Güven 

-.·eıefon : 24093, Posta adresi istanbul Tek kollu Cemal Eminö 

lstanbul Gayrirnübabiller Komisyonunda 
. No. 

3670 

5207 

5598 

7320 

7442 

7893 

7963 

8030 

804.7 

8053 

8104: 

Semti ve mahallesi 

Galata Kemankeş 

Fener Abdi Subaşı 

Galata. Beyazıt 

Mahmutpaşa Ye~ildirek 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Arnavutköy 

Feriköy 

Çengelkl.Sy 

Amavutköy 

Tarab ya 

Beyoğlu Pa.ngiıltt 

Sokağı Emllk No. 

Topçular cad. E. 86 Y. 74 

Petro Kalfa. E. 48 Y. « 
Beyazıt ve Hurma. E. 23-2S Mü. 

Y. 25 

Yeşildirek Bakkal ve Sul-
tan mektebi E. 1, Y. 2, 28 

E. Bülbülderesi ve }ilma 
Y. Dere Otu ve Küçük 
Ziba. 
Birinci cad. 

E.1Y.9 
E. 246 Y. 202 

E. Korenti Y. Orta Kır E. 'rt Mü. 
H. 7 Mahallen 

'-4/14~2 
E. Lokmaeı Y. Lokman 
Klşif ve Çengelköy c;e§· 

mesi E. S Y. 10 
Dere E. 56-58 Y. 54 

lrı?lçiyari 

Dolapdere / 

E. 100 Y. 88 
Mah. Beyoğlu 
eoka.ğmda 80 
E.114 Y.102 

mah. 48 
Usküdar Ha.raççr Kar& Risaraltr 
Mehmet 

E.15 Y. 23 

Cinsi ve his • 

XA.gir dükkan va 
üstünde odaların 
Nısıf hissenin 21-
144 ve rubu hisse
sinin 21-381 hissesi 
Ahşap hanenin 5-18 
hissesi 
Altında. dükk.8.nı o
lan a.h§a.p ha.nenin 
1-2 his. 
Ustündeki oda.larr 
ola.n kigir dükki
nm 2848 - 10080 his. 
Uıtünde odas.t olan 
kigir dükkinm 5-6 
his. 
Ahp.p hanenin l..S 
his. 
Bahçeli a.ıı.a,p ha.
nenin 60-100 his. 

Bahçeli alışa.p ha
nenin 1-3 biSMSi 

Bahçeli ahşa.p ha
nenin 2-3 his., 
Alı§a.p hane 

Havuız ma.hzeniıı 
115-120 his. 

650 

110 

200 
850 

280 

175 

,, 

.. 

" ,, 

'tlit1ndl 
~APO!nlut de~yoğlu Vakrflar Direktörlüğün-

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir illcı 

8L07 Takt!!im. 
Çelebi 

KA.tlp MwıWa Kuyu ve Abdullah E. Te Y. 10 
Ma.h. 8-1 ve 15 

Klgir hanenin 1-2 
hh!. 

7 
Sthhl eitzlıtı Myainde Beyoğlu Firuıağa. harna.mr c.addesl 

1 No. lu dükki.n. Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on giln müddetle satışa çıka.rılnııştır. ihaleleri 27-4-936 tarihine 
sadüf eden pazartesi günü saat on dörttedir. Satış munhasıran gayrl mübadil bonosiledir. Ök•UrDIDm geçti 

r.h•t •'8•,. lçlyorun Yukarıda yazılı dükkan 31 Mayıs 
938 sonuna kadar kiraya verileceğin
den açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 22 Nisan 936 çarşamba 
günü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar Di 
rektörlüğü Akarat Kalemine gelme
leri. (1916) 

..ı-~ı;IZUK uzennde Dr. Apostelin im
zasına dikkat. Arzu edenler İstanbul 
posta kutusu 180 adresine yazdıkla
rında posta ile tediyeli olarak gönde
rilir. Sultan Hamam Kebabcı kaı:şı
smda Sahibinin Sesi, Malatya İbra
him Işık Lion çikolatacısı, Adana: 
Hacı Halil Yağ camii karşısı, Kon

. ya: Sarraf Necati, Tevfikiye 50, El-
8.ziz : Gramofoncu r.-l!vat Haydar. 

Ist~bul Yedinci lcra Memurluğun· ı •stanbul Mitil Em ilk mudurlug-ünd' 
dan: Bır borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen Nauman Keşif bedeli Yirmi Dokuz Bin Dokuz Yüz Kırk Dört Lira 52 kurıı; 
markalı dikiş ve ilik makineleri 15- ~b:::.ret bulunan Van Vilayetinin Gürpınar İlçesi HUkllmet konağmıll 1' 
4-936 çarşamba günü s:ıa.t 9 dan 10 ve şeraitine göre yeniden inşası kapalı zarf usulile ve parasının oo 

DÜZELTME İLANI p ET R o L a kadar Ta~~kçı!az:da Bıraderler Han Bin Lirası 935 Mali yılı nihayetine kadar ve ON Yedi Bin DOM yuı; # 
7 No. da gom.lekçı Garbis Halaçyan o-· , r 52 k:u da 93 t •nı . . d . ufle 

İstanbul Dördüncü İcra • dtikkaru önünde hazır bulunacak me o. ; ıra ru~u 6 mal .,...,.ı ıçm e verilmek şartile eksilı,...e 
Memurlug""' undan : . N iZAM muru tarafından açık arttırma ile sa- ko~ulmuŞtur. Keşif, Proje ve ~art.namelerini görmek hıteyen isteıcıP J 

~ ...._ tılacağı ilan olunur. (22086) Ikı Bin Iki Yüz Kırk Beş lira 84 kuru,luk muvakkat teminat mektup! .ıJ 
Gu.eteniziıı 19-3-936 b.rih!l nilsha- tır 

smm 11 inci sayfa. 1 inci sütunun- . 224-936 Çarşamba. günü saat On Dörtte Van De!terdarlığnıda ınU 
da neşrolunan Emıiiyet Sandığına ~Yl - lstanbul Ithallt Gümrü- ZAYI - Galata lthallt Gümrli- kil Komisyona nıüracaa.tlan. (M.) (1840) ~ 
alt açık artmna il8.nmda satılığa c;ı- ğUne ait 3255 No. lu ve 31~7-35 güı:ı- ğilne ait 1979 No. ve 18-7-35 tarihli 
karılan gayri menkullerin No. su 5 lü beyanname için aldığım 312416 beyanname için aldığını 301440 nu-
olduğu halde sehven 8 olarak yaztl- ı d 
mıştır. lstanbul üçUncü icranın 934 _ numara ı epozito makbuzunu zayi maralı depozito makbuzunu zayi et-
2782 No. ıu dosya.ama ait işbu ilan- ettim. MezkOr gümrükten bfr sure- tim. Mezk\lr gümrükten bir suretini ===:=~======-============-====~ 
daki gayri menkul No. sunun 5 ola. tini çıkaracağımdan eski.sinin hükmü çıkaracağrmdan eskisinin hükmü ol-
rak tuhihen ilaru için tezkere ya- kalmadığını ilin eylerim. madığmı ilan eylerim. 
ztldı. Osman Ziver Mahdumu: Ali Haydar Osman Ziver Mahdumu: Ali Havdar 

Umu.mı Neenyab idare Eden: s. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. ~ . Şirketi, Ankara Caddesi NO· 

Basıldığı yer: TAN i.J 



12-4:-936 ==========ıcs::::::============TAN 

Kocaeli Vilayetinden: 
Gebze' de inşa edilecek ( 1225 lira 64 kuruş) keşif be

delli Anibal anıtı Nisanın 21 inci Sah günü saat 15 de Vi
layet Makamında açık eksiltme suretile ihale ~dilecekti:. 
Muvakkat teminatı (91 lira 92 kuruştur). Eksıltmeye g~
receklerin fenni liyakat vesikası göstermesi ve böyle hır 
vesikası olmıyanlann da ihale tarihinden en az 5 gün ev: 
vel Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne müracaa~ ~derek. fennı 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. !steklılerın temınatla
rı ile ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile birlikte ?1ezkur 
gün ve saatte Vilayet ~akamına, şartn~~~ ~~-~.eşıfna.?'le
sini görmek isteyenlenn de Nafıa Mudurlugune mura-
caat ey Iemeleri. ( 1761 ) 2571 

Akay işletmesi Direktörlüğünden 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yalova - Adalar ve __ An~dol.u 

hatlarına işleyen vapurların Kahve Ocakları mul~~zımlı
ği ı Haziran 93~ tarihin.den iti.haren bir sene muddetle 
açık arttırma ile ıhale edılecektır. 

Arttırma 15 Mayıs 936 Cuma günü .Aka~ Şefler En
cümeninde saat 15 de başlıyarak 16 da ıhalesı ya~~Iaca
ğından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gun İş
letme Şefliğine ve arttırma içi!1 de yüzde 7 ,5 güvenme 
paralarile Encümene gelmelen. ( 16 9 1 ) 

2538 
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K A ş E 

NEOKALMINA 
Orip _ Nevralji _ Baş ve diş ağrılan-Artritizm - Romatizma 
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Fabrika ve Havuzlar 
Direktörlüğünden: 
İdaremizce açık pazarlık suretiyle 7 5 metre mik'abı çı

ralı çam, meşe kestane, Kontrplak, tavan tahtası ve 
saire satın alınacaktır. Pazarlık 16 Nisan 936 Perşembe 
günü saat 15 te Fabrika Havuzlar Direktörlüğü Şefler 
Encümeninde yapılacaktır. Pazarlığa girece1c olanl;.;ırın 
yedlerinde 450 liralık pey akçesiyle beraber ~elmelen ~e 

rt eyı. görmek ve fazla izahat almak ısteyenlerın 
şa nam n· ~. ·· tl 
ıd · Levazım ve Ticaret Se ıgıne muracaa an. 

aremız ( 193 2) 

!;~ 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

1 - Bafra kazasında vaki Bafra göllerile Bafra gölü
nün denizle iltisak ettiği noktaya kadar olan kısmından 
sayd olunacak bilumum balıkların hasilatı saydiye rusu
mu ma resmimiri balık avlamak hakkı 31 Mayıs 1936 ta 
rihinden 31 Mayıs ı 9 3 9 tarihine kadar üç sene müddet
le kiraya verilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

2 -Tahmin edilen bedel 11200 liradır. 
3 - Talipler arttırmaya iştirak için tahmin olunan 

bedelin yüzde 7 ,5 olan 840 lira muvakkat teminat vere
cektir. Muvakkat teminat nakit veya nakit yerine banka 
mektubu istikrazi dahili Ergani ve bunların evsafındaki 
devlet tahvilleri ve bonoları hükumetçe tayin edilecek 
milli esham ve tahvilat 2490 sayılı kanunun 7 inci madde 
si mucibince kabul olunacaktır. 

4 - Bedel haddı layik görülmediği takdirde ihale 
9-4-936 perşembe günü saat 15 te Bafra maliyesinde 
yapılacaktır. . · 

5- Şartnamenin bir suretı Samsun Defterdarlığında 
ve bir sureti İstanbul Av vergileri Müdürlüğünde de var
arr. 

6 - İsteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra Mal-
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 1809) 263 7 

[ 

Dr. t H S A N S A M I ~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolannda bulunur. 

1971 

tL~f1LAR 1 

Çocuklannı, İngiltere, Avusturya, 
Belçika, Fransa ve lsviçre'de okut
tunnak isteyen annebabalar çocukla.
rmm isim, yaş, bitirdiği mektebi han
gi lisan üzerinden ve ne tahsil edece
ğini evvela bu adreee : 

Office lnternational d;
Renseignemenh et de Con

ıeils d' education 
Wien, I. Falkestrasse I,ill./9 

bildirirlerse bedavadan bilğiç, tecrii
beli şahıslar tarafından kendilerine 
her türlü malumat verilerek pros
pectus'ler gönderilecek ve herşey ga
yet açık olarak bildirilecektir. 

2623 

• 
Çok Karlı mühim bir fırsat 
lzmirin en şerefli bir yeri olan 

I{ORDON da bulevarlarm birleştiği 
noktanın kurbinde ve köşe başrnda 

sekiz odalı bir ev ile Birinci - Kor
donda Sakarya sineması namiyle 
malftm gayrimenkul müsait eeraitle 
satılık ve kiralıktır. 

Görmek için müracaat tZMtRDE 
Ziraat Bankası hukuk müşaviri Bay 
Kahraman. Fazla maJUmat isteyen
ler, Galatada Bahtiyar hanmda dör
düncü katta No. 54 Angilos'a müra
caat edebilirler. 

2661 

• 
Acele satıhk bina 

Gala.tada 3 dükklnlt, 13 odalı, ayda 
asgari yetmiş lira iratlJ kAgir bina 
acele ve çok ucuz fiyatla satılıktır. 
Her gün saat sekiz buçuktan on üçe 
kadar Galatada Topçular caddesinde 
126 numaralı Olimpiya kıraathanesi 
sahibine müracaat 

• 
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HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malüliyetin acı· 
tarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Maİüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat· 
tik eden : 

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

Ölüm ve malül>yet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve
rilir - Vefat hıılinde müemmen meblağ derhal öclePir - Mukave· 
lenamenin hitamında sıgortalı hayatta bulunursa ve malfılıyete 
uğramarnış ise müemmen meblA.ğ fa 10 fazlaslyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daımf mnliıliyet mUddetince tlcret alınmaz -
Daımi maluliyet halinde mUemmen mcblağuı % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya. mukavelenamenin hitamında müem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
ediı.iz : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamellt merkezi : 

İstanbul Yeni Postane karşısında BUytik' Kmaciyan Han. 

TELEFON 
~-

Gedikpaşada Jandarma Dıkim Evi 
Direktörlüğünden: 

Aşağıda mikdar ve ilk güvenmesi yazılı makara ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 27 Nisan 936 
pazartesi saat on beşte Gedikpaşadaki Jandarma Dikim 
Evi binasında Müdüriyet Dairesinde müteşekkil Komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü belli saatta ilk 
güvenme malile veya banka kefalet mektubunu ve kanu
nun sarahati dairesindeki belgeleri hamil oldukları halde 
Komisyona gelmeleri. 7 ,000,000 metre renkli iplik tah
min bedeli 2 800 lira ilk güvenmesi 21 O lira. ( 191 7) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Halkevi karakolundan ince su deresini takiben bu 

derenin Y enişehirde Kazım paşa caddesini kat et'tiği nok
taya kadar olan kısmındaki pis ve memurin evleri civarın
daki tahtezzemin suların toplanarak kapalı bir şekilde 
İnce suya akıtılacaktır. Bu işin keşif bedeli 24520 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için Fen Kalemi
ne gelinecektir. 

3 - İhale, 21-4-936 tarihine rastlayan Salı günü saat 
on buçukta Belediye Encümeninde kapalı zarf wmJiJe 
yapılacaktır. 

4 -Muvakkat teminat 1839 liradır . 
5 - Teklif mektublan yukarıda yazılı gün ve saatten 

bir saat evveline kadar arttırma kanununun 32 inci mad
desine uygun bir şekilde olarak Encümene .verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektublann nihayet iha-
le saatından bir saat evveline kadar gelmesi şarttır. Pos
tada vukua gelecek teehhür nazarı itibare alınmaz. ( 71 7) 

(1723) 2599 
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1 - istasyonların mesafesini kendiliğinden 
ayar eden (Sihirli) göz. 

2 - insan dimağı gibi işleyen hassas bir 
maki na. 

3 - Parazitleri süzen tamamile çelikten 
mamul lambalar. 

4 - Sekiz plakı kendi kendine değiştirip 
çalan bir Gramofon. 

5 - Bütün dünya Radyo istasyonlarının 
neşriyatını zapteden eşsiz bir Radyo 

İütün Bu Mükemmel Teçhizatı R. C. A. nın Yeni Radyo - Gramofonlarında 
bulacaksınız, ve Dinlerken Hayran kalacaksınız. R. C. A. Radyo • Gramofo· 
nunu Görmek ve işitmek Sizin için Herhalde Lazımdır. 

O~ T.· T. A • . $. 
BEYO~LU iSTiKLAL CADDE Si TOKATLIY AN KARŞISINDA 

• 
ANADOLUDA SATIŞ YERLERi: 

Samsunda: Albala - Adanada: ,Muharrem Hilmi - Kayseride : Saatman -
Giresonda : Hacı Hasan - Trabzonda : Hacı Harun Zadeler - Bursada: Şoef 
Konyada: A 1 i Ulvi -Bahkesirde: Şah Mehmet - Gazi Antepte: Gübzel-

, bey Zade müesseseleri. 

Bu Göz! 
. Bizim Gözümüzün Görmediğin 
Görüyor! 

Ve Bu Dimağ Bizimkinden Da 
iyi işliyor ! .... 

• 

. ~ -· •. • • 


