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DÜŞÜNDÜKÇE 

10 kuruş 
Koskoca bir ticarethane sahibi ve zenginsiniz. Gözünüzün önünde bir \'&

tamlaş ölüm tehdidi altındadır: Baygın, ~·atı~·or. Küçük bir yardımınızla 
kurtulacaktır. Hem de ne kadar küçiik, biliyor musunuz? 10 kuru5luk bir 
~ardım. Bunu esirgemezsiniz. Baygın vatandaş açılacak \'e belki de siie 
hu kü~ük borcu ödemeye hemen muktedir olacaktır. Bu on kuruşu \'emıek
t.e bir saniye tereddüt eder misiniz! 

Hatta fakir ol anız, tereddüt eder misiniz! Hatta bu sizin clanek para
nız olsan uzun zaman aç kalaca.ğınm bilseniz tereddüt eder misiniz! 
Hayır ! 

Türki~ ede bu küçük yardımı yapmaktan ka~c.ak bir insan bulunabile
ceğini umar mısınız! 
Ha~,, ! .. 

Ben de umrn.azdun, fakat varmış : Dün akşam ~azetesinin "Bu nasıl ec

tane!'' başhğı altında verdi~i habere göre, Sirkecide bir eczane, yolda ba
yılan ve polisler tarafından getirilen bir hastaya peşin para. almadan ve 

orada bulunan Dr. Osman Saiple 8i0 numaralı pofüı Muzafferin talep ve 
l\elaletine rağmen, bir damla ila~ nnnediği gibi, imdadı sıhhi ~ağırmıık 

l~in tele.fon etmek ist~yen polise ücret almadan müsaade etmemiş ,.e me-
• 

mur cebinden on kuru5 çıkararak N:Zane sahibine dayadıktan sonra tele-
fon ctıueğe muvaffak olabilmiştir. Hastanın Sirkeciden ta Cerrahpa5a has

tanesine kadar nakli mecburil·eti hasıl olduı;tllu da bir düşününüz. 

Ben bu h3ılise üstüne çok bi.rşey ilave edocck değilim. Çünkü buna lüzum 
kalmadan, hadisenin kendi ifadesi karşısında sizinle ayni insani fe\'eran 
içinde bulunacağımıza eminim. 

Eminim. 10 lmruş. Bir \'atandaşın, bir insanın hayah İ!:in. 10 kuruş. Bir 
U.lefon. Bir , bir teJefon. Bir defa, 10 kuru5. Bir \'atanda.~ın, bir insanın ha. 
yatı. Polisimiz istiyor, hasta lsti~·or. Hemen ölebilir. Bir damla iliç, bir 
yudum, yahut bir telefon. 10 kuru~luk şey. Ayılırsa hasta belki ödeyebilir. 
Eczane reddediyor, peşin istiyor, para, parra! Para istiyor. 10 kuruş. Kos
koca, zen~ bir eczane nolda. 10 kuruş. Ec7.ane ,.e bi rimıanın, bir Türkün 
hayatı. Bir telefon. 10 kunı.,. O eczane. Para, para, Parra: 10 kuruş! 

Meıin top arlcasında 
Lik maçlarının ilk devresinde Hi-

18.li 2-3 yenen Beşiktaş, dün ayni ta
kımla 1-1 berabere kaldı. 

Geçenlerde Fenerbahçe Istanbul
BpOrla berabere kaldığı zaman, Fe
nerbahçe ile Beşikt'aş arasındaki pu
van farkı bire inmişti. Dünkü Beşik-
18.6 - Hilal beraberliği Fenerbahçeyi 
§runpiyonl~ yolunda Beşiktaştan yi
ne iki puvan yükseltmiş oldu. 

Fenerbahçe ilk devre karşılnşma
mnda Vefayı 5-0 yenmişti. Dün Ve
fayı yine yendi ama bu sefer: 2-4. 

llk devrede lstanbulspor Beykozu 
3-1 yenmişti. lkinci devre maçların
da daha iyi vaziyette olduğunu gös
teren Beykoz, bu ~ef er lstanbulspo
nı 2-0 mağlup etti. 

llk devre maçlannda Eyüp Süley
maniyeyi 0-1 yenmişti. Aralarında 
pek kuvvet farkı olmadığı anla.şılan 
bu iki takrm 1-1 berabere kaldılar. 

Galatasaray ilk devre maçlarında 
5-0 gibi büyük bir farkla yendiği A
nadoluyu dün ancak 4-3 yenebildi. 

Güneşle Topkapı geçen sefer 1-1 
berabere kalmışlardı. Dünkü maçta 
Güneş ilk kırk beş dakikayı 0-1 mağ
lup bitirdikten Ef>nra 1-3 galip geldi. 

Hakovayo icarı• 
Fenerbahçe ve Güneş takınılan 

gelecek haftaki lik maçlarından son
ra 23 ve 26 Nisanda tam kadrolarile 
Viyananm Hakova takmuna karşı 
oynayacaklardır. 

f ilcir lcöıesi 
Fransız atasözleri serisinden: 
83 - Kurtlar biribirini yemezler. 
(Fena adamlar biribirlerine zarar 

vermcğe çalL:1mazlar). 
84 - Kurttan bahsederken kuy

nığu görünür. 
(Çokluk, kendisinden bahsedilen 

kimse, o sırada., meydana çıkıverir). 
85 - Sol el sağ elin yaptığını bil

memelidir. 
(Yapılan iyilik açığa vurulmamalı

dır). 

86 - Elin bütün parmaklan biri
birine benzemez. 

(Allah beş parmağı bir yaratma
mış - Biribirine en yakın ve bağlı 
kimseler arasında biiyük farklar var
dır). 

87 - Siyah eller beyaz ekmek ye
dirir. 

Lodos fırtınası 
Birkaç gündenberi kapalı ve srkm-

blı geçen havaların arkasından dün 
Babah oldukça şiddetli bir lodoa fırtı
nası ba.ş.Iamış ve dün akşama kadar 
devam etmiştir. 

Lodos, bilhassa Marmarada Jmv
~et.ini göstermiş, fakat fırtına esna
Bmda hiç kaza olmamıştır. 

Rasathaneden verilen malumata 
nazaran hava bugün de kapalı geçe
tek ve yarından sonra açılacaktır. 

Peyami SAFA 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Amerika ihtilalinde mühim rol 

oynayan FnwSlz Generali kimdir! 
- Urtek muahedesi nedir! 
- Nibelungen nedir ! 
- A~ma yapraklarmda pu leke-

leri gibi belirtn hastaJığın ismi ne., 
dir'! 
• - l 3f>8 den l 644 senesine kadar 
Çfode hüküm süren hancdaıı hangi
sidir! 

Dünkü soruların 
cevapları 

S - Tarihte kara askeri tarafın
dan zaptedilen donanma hangisidir1 

C - 1 i95 te bir Fransız sünri 
topçu ala~,, kı11m şiddetinden mahsur 
kalmı. · Holanda donanmasını zaıltet
nıi~ti. 

S - lngilf cre adalannda kaç kib
rit fabrikası uardır1 

C - On iki. 
S - Sc.' havada mı, suda mt daha 

sür'atli gider 1 
C - Suda dört defa daha sür'atli

dir. 
S - llJ: örme makinesi nerede, ne 

zam.an uc kimin tarafından icat edil
miştir 1 

C - 1589 da lngilterede Yllyarn Li 
tarafından. 

S - lngiltcrenin dcntz aşın ilk 
mii.<Jtemlekcsi hangisidir 1 

C - Niyufavndlm d (1.>83). 

(Çalışmak, rahatlığı temin eder). 
88 - Duman, yağmur ve akılsız 

kadın erkeği evden kaçırır. 
(Ocak tüter, dam akar, kan fena 

olursa, koca evde oturmaz). 
89 - Bir f el ak et yalnız gelmez. 
(Dilimizde de vardır). 
90 - Felaket mutlaka fakirin ka

pısında değildir. 
(Zenginler de felakete uğrayabi

lirler). 
91 - Bir mıh yüzünden Marten 

eşeğini kaybetti. 
(Ehemmiyetsiz bir şey bazan mii
him bir işi akamete uğratır). 

92 - Uzağa gitmek istiycn, atma 
iyi ha.kar. ' 

(Uzun zaman kullanılmak isteni -
Jen şeye iyi bakmalıdır) . 

23 Nisan Bayramı 
23 Nisan milli bayramı bu sene ye

ni kanuna göre tatbik edilecektir. 23 
Nisan gilnü hükumet daireleri tatil 
olunacak ve bayramdan bir gün ev
vel de cumartesi günlerinde olduğu 
gibi öğleden sonra dükkan ve mağa
zalar açık kalmak suretile şirket ve 
müessesler kapalı kalacaktır. 23 Ni
san günü çocuk haftasının da ilk gü
nü olduğundan o gün mekteplerde 
çocuklara muallimler tarafından kon 
feranslar verilecektir. 

TAN ====================== - - 13. 4 - 936 

Üniversitede 

Yabancı dillerden 
yapılacak imtihan 
Üniversitede yabancı dillerin imti

hanları bu sene Mayısın sonlarına 

doğru yapılacaktır. 

Talebe ilk defa tahriride muvaffak 
olursa sonra da şifahi olarak imtihan 
edilecektir. imtihanlara girebilmek 
için sene içeriı:;inde derı:;lere yüzde alt 
mış nisbetinde devam etmiş olmak 
şarttır. Gelmediği derslerin adedi yüz 
de kırkı aştığı anlaşılan talebe yaban
cı diller imtihanına giremiyecektir. 

Yabancı diller imtihanına giremi
yen veya kazanamıyan talebeler tali
matname mucibince diğer derslerden 
muvaffak olmuş ol!->alar bile bu hak
larım kaybedeceklerdir. 

Diğer taraftan verilen bir mallı -
mata göre, bu sene yabancı dillerden 
ikmale kalmak yoktur. Yani her tale
be Mayısta yaprlacak tahriri ve şifa
hi imtihanda kazanmak mecburiyetin 
dedir. Bilindiği gibi, mektepte Uç 
kur vardır. Bunlardan A ve B kurla
rında olanlar bu sene imtihan vermek 
mecburiyetindedirler. C kurunda olan 
talebeler de isterlerse imtihana gire
ceklerdir. lik yapılacak tahriri imti
handa, talebelere bir komp0zisyon 
yaptırılacaktır. Talebe şimdiden bu 
Rekilde c;ahştınlmağa başlanmıştır. 
Her ay bir kompozisyon vazifesi ve
rilmektedir. Talebenin bu vazifede al 
dığı no lıır. imtihanda da gözönünde 
tutulacaktır. 

Belediye 

Elektrik havagazi ve 
telefona 

yapllacak zam 
Elektrik ve havagazı ile telefon 

müka.Iemelrine yapılacak zam ile be
lediye varidatının arttırılması için 
Muhiddin üstündağın teklifi esas iti
barile hükumetçe kabul olunduğun -
dan bu hususa ait kanun layihasının 
Kamulaya bugünlerde verileceği tah
min edilmektedir. Kanunun en kısa 
bir zamanda intaç edilebilmesi ve Ha 
zirandan itibaren meriyete girebilme 
si için çalışılmaktadır. 

Fakir ve kimsesiz olanların 
cenazeleri 

Fakir ve kimsesiz olanların cenaze
lerinin kaldırılması ve defnedilmesi 
işi belediye tarafından bir müteahhi
de devrolunacaktır. Bu iş için müte
ahhitle üç senelik bir .:mukavele yapı
lacak ve bir sene için 300 ölü üzerin
den anlaşılacaktır. Bu mikdar, lstan
bulda bir sene içinde ne kadar faki
rin ölebileceği hakkında yapılan tet
kikler neticesinde tahmini olarak tes 
bit edilmiş ve bir ölü için 300 kuruş 
fiyat kesilmiştir. 

• 
Standard Oyl Kumpaninin 
işten çıkardığı ameleler 
Evvelce Standard Oyl Kompani, 

lngiliz şirketinin dış limanlara sefer 
yapan gemilerinde çalışırken bu de
fa kendilerine lüzum kalmadığı söy
lenerek işlerinden çıkarılan 20 deniz 
amelesinin Liman R~isliğine müra
caat ettiklerini iki gün evvel bildir
miştik. 

Bu amelelerin açığa çıkanlmalan
nm sebebi ise, şirketin elinde mevcut 
dört gemiden başka Roterdamdan al
dığı yeni bir gemi için Yunanistan
dan 20 tayfa angaje ederek ~ehrimize 
getirmiş olmasıdır. Bu tayfalar, dört 
beş gün evvel Recel Karol vapurile 
Yunanistandan getirilmişler ve pa
saportJanm vize ettirmişlerdir. Ha
kikatte ise bunların, Standard Kum
panyasının bugün, yarın limanımıza 
gelecek olan yeni gemisine tayfa o
lacakları anlaşılmıştll'. 

lşlerindcn çıkarılan Türk tayfalar, 
Liman Reisliğinden başka ayrıca bir 
istida ile Vilayete de müracaat et
mişler ve istidaları muameleye kon
muştur. 

Limanımıza 300 lngiliz 
seyyahı geldi 

İngiliz bandıralı Latitia vapurile 
dün sabah şehrimize 300 kadar lngi
liz seyyahı gelmiştir. Vapur sabahle
yin 6 da gelmiş ve Boğaziçine kadar 
uzanarak seyyahlan gezdirdikten son 
ra rıhtmıa yanaşmıştır. Seyyahlar 
dün şehrin gezilecek yerlerini ve ca
mileri gezmişler ve dün akşam sehri
mizden ayrılmışlardır. 

G ümrüklerde 

İşlerin intizamı 
için talimatname 

lstanbul Gümrüklerinde yapılacak 
ıslahat işi için yeni başmüdür vekili 
Mustafa Nurinin yaptığı tetkikat bit
mek üzeredir. 
Başmüdür vekili, bütün gümrük 

bürolannın servisleri üzerinde esas
lı tetkikat yapmış ve işlerin daha 
muntazam görülebilmesi-için yeni bir 
servis talimatnamesi hazırlanması 
lüzumu neticesine varmıştır. 

Mustafa Nuri, bütün gümrük mu· 
ameleleri için bürolara göre taksim 
edilmiş yeni bir talimatname hazır
layarak ta.c;dik edilmek üzere Veka
lete gönderecektir. 

Oğrendiğimize göre, bu talimatna
meler hazırlanıp tatbik olunmağa 

başladıktan sonra, gümrük işleri is
tenilen şekilde intizama girdiği tak
dirde, Mustafa Nuri vekaleten idare 
ettiği bu vazifesinden ayrılacak ve 
asıl vazifesi olan Gümrlik lşleri U
mum Müdürlüğü Ekonomi Müdürü 
olarak çalışacaktır. 

1 Gayri mübadiller 

lzmirdeki saflş 
işlerinin kontrolu 

Gayrimübadiller Satış Komisyonu 
Reisi Faik Nüzhet, Izmirdcki satış 
işleri üzerinde kontroller yapmak ü
zere lzmire gitmiştir. 

Reis son haftalar içinde arttırıl
masına çalışılan lzmir satışlannm 

da, Istanbulda olduğu gibi durgun 
gitmesinin sebeplerini araştıracaktır. 
Ancak, alakadarların söyledi!;rinc gö
re, bunun yegane sebebi, çok hisseli 
emlakin satışa çıkarılması ve bunla
ra hakiki kıymetinin çok fevkinde 
kıymet takdir edilmiş olmasıdır. 

Bu vaziyet karşısında satış komis
yonu müşterisizlikten, gayrimübadil
ler de istedikleri gibi emlakin satışa 
çıkanlmadığından şikayet etmekte -
dirler. 

Gayrimübadillere yeniden para 
tevzi edilmesi de şimdilik mevzuuba
his olmadığı gibi firari emlakinden 
olduğu cihetle gayrimübadiUere sa
tılması icap eden Zongoldaktaki kö
mür madenleri üzerinde de henüz 
bir muamelenin yapılamıyacağı an
laşılmaktadır. 

Dün geceki kavga 

Bir bileyici iki arkadaşını 
bıçakla ağır yaraJadı 

Dün gece, saat yirmi buçukta Çeş-ı üzerine atılmış ve cebinden çıkaniığı 
memeydanmda büyük bir kavga ol- sustalı ile Azizi sol kolundan ve kol 
mu.ştur. Para meselesinden çıkan bu altından ağırca surette bıçaklamış
kavga iki kişinin ağır yaralanmasiJc tır. 

neticelenmiştir. Hadise şöyle cereyan Ust.a.smrn baygın bir halde yere yu 
etmiştir: varlandığını gören çırak Bekir de rıe 
Azapkapıda kahveci Aziz ve çrrağı olduğunu anlamadan gözlerini kan 

Bekir, bir alacak yüzünden bileyici bürüyen hain adamın üzerine saldır
Mustafa admda birisile kavgaya baş- mış, fakat kendisinden çok güçlü 
lamış ve döğil§ birdenbire büyümüş- kuvvetli olan bilcyicinin savurduğu 

tür. Aziz ve Bekir, bile>1ciden ala- ~ıcakla devrilmiştiı:: Zav'iLllı c;tJ'ak, e
cakları parayı istemişlerse de adam imden, sırtından agır yaralanmış ve 
hiç oralı olmamış, üstelik kendilerini bır parmağı da kopmuştur. 
tehdit etmiştir. Bu arada bileyici. ile- Yaralılar, çağnlan sıhhi imdat o
ri geri söyleyen kahveciyle çırağının tomobilile Sen Jorj hastanesine kal-

Hava Kurumuna yardımı 

Küçük Haberler 

* Deniz Ticaret l\lüdürü -
bul Deniz Ticaret Müdürü Müfit 
det Deniz, dün sabah 9,40 t 
Mersine hareket etmiştir. Müfit 
detin seyahati 20 gün kadar sür 
tir. Müdür bu seyahatinde cen 
manlanmızı dolaşacak ve esaslı 
katta bulunarak bilhassa Liman 
latlan üzerinde bir rapor ha.zır 
Vekalete verecektir. 

• llüsabakalı resim sergisi -
yon Fransez mUdiriyeti taraf 
tertip olunan müsabakah resim 
gisi bu aksam 18.30 da merasimle 
lacaktır. Sergi on beş gün müd 
her gün 17.30 dan 19,30 a kadar 
hulundurulacaktır. 

• Damızlık Boğa - Damızlık 
almak üzere bir müddet evvel Bu 
ristana giden Ziraat Vekaleti ı:n 

hassıslarmdan Nazım ile vilayet 
tar direktörü Etemin önümüzdeki 
ta içinde Türkiyeye dönmesi be 
mektedir. 

* Trakya.da kadastro - Traky 
göçmenlerin kadastrosu işlerile 
gul olacak olan kadastro başmüf e 
şi Halit Ziya, bir heyetle her 
Trakyaya gidecektir. 

* Alman artistleri - Ankarada 
şehrimizde konserler veren. Be 
Volf operası mugannilerinden Ma 
Mililer ile pi;>.(nistlerinden Dr. Fr 
Hallasch bugün fSehrimizden a 
caklardır. 

• Romen mebuslar dönüyorlar 
Şehrimizde bulunan Romen mebu 
n yann Romanyaya döneceklc 
Mebuslar dün de şehirde gezmeler' 
devam etmişlerdir. 

Üsküdar Hava Kurumu 
Piya ngosu 

Usktidar Hava Kurumundaki eŞ 
piyangosunun keşidesi devam ediy 
Iki gün içinde ancak 1000 numa 
çekilebilmiştir. Halbuki 4000 bilet 
4000 eşya vardır. Keşidenin iki 
daha sürmesi muhtemeldir. Sergi 
kıymetli eşyalar teşhir edilmekte-i 

dırılmış, SUGIU yakalanmıştır. 
Gece geç vakit hastaneden aldı 

mız malumata göre, Azizin yarala 
çok tehlikeli değildir. Çırağın vaziy 
ti ağırdır. Suçlu bileyici bugün a 
yeye verilecektir. 

teşvik 

Bütün memleketin başlıca caddelerine 
bomba şeklinde kumbaralar konacak 

Türk hava kurumu şu son bir sene 
içinde faaliyetini arttırmıştır. Cemi
yetin umumi merkezi, yurdun birçok 
kötelerinde Türkkuşu açmak için 
projeler hazırlattırmaktadır. Bu ara
da varidatın arttınlması çareleri dü
şünülmüştür. Alınan tedbirler arasın
da çok yeni ve pratik olanları da 
vardır. 

öğrendiğimize göre cemiyet, mem
leketin bütün vilayet ve kazalarında 
bulvar, cadde, meydan ve yol ağızla
rına bliyük kumbaralar koyacaktır. 
Bu kumbaralar, tayyare bombası şek 
linde olacak ve üzerlerine halkın ko
rumıı yardım etmesini dileyecek ve
cizeler yazılacaktır. Bomba kumbara
lar, senenin muayyen zamanlarında 
açılarak halkın bıraktığı yardım pa
raları alınacak ve teberrü hesapları
na geçirilecektir. Bu hususta bir mü
tehassıs tarafından hazırlanan proje, 
merkez umumi heyeti tarafından ka
bul ve tasdik edilmiştir. Ancak, yapı
lan tetkikler bu işin evvela bir tecrü
be mahiyetinde başlamasını icap et
tirmiştir. Kumbaralar, bir müteahhi
de ihale olunmuştur. Nisan sonunda 
hazırlanmış olan bu temsili kumbara 
lar, Ankaranm kalabalık ve toplu cad 
delerine, meydanlarına ve yol ağızla
nna konacaktır. Kumbaraların yerle
ri tesbit edilmiştir. Ankaradaki ilk 
tecrübenin müsbet neticeler vermesi
ni müteakıp iş, Istanbul, lzmir ve 
Konya gibi büyük vilayetlere de teş
mil edilecek ve tedricen bütün il ve 
kasabalara kadar genişletilecektir. 

Bu arada, bütün evlere küçük kum
baralar dağıtılması düşünülmektedir. 
Bu kumbaralara ailenin atacağı kil -
çük paralar da senenin muayyen bir 
zamanında tahsildar tarafından alı

nacaktır. Istanbul gibi kalabalık bir 
şehirde her eve bir kumbara bırakıl· 
dığı düşilnü!Urse, bunun hava kuru· 
muna hayli bir varidat temin edece-

I 

ği muhakkaktır. Maamafih, kUçük .---------------1 
kumbaraların yapılması ve evlere tev 
zii büyük bir masraf açacağı için 
iş henüz tasavvur halindedir. Bundan 
başka, kumbaralarla edinilecek vari
datın tahsili ayn bir teşkilata da lü
zum göstermektedir. Merkezi umumi 
bu nokta üzerindeki incelemelerini 
henüz bitirmemiştir. 

Denizyollarının ısmarladığı 
vapurlar 

Denizyolları idaresinin Avrupa 
şantiyelerine ısmarlayacağı vapurlar 
için çalışan komisyon ile teklif sa
hibi gruplann mümessilleri arasın
daki müzakerelerin bu ay sonuna ka
dar bitirilebileceği tahmin olunmak
tadır. 

Şimdiye kadar Fransız ve lngiliz 
mümessillerile yapılan müzakereler 
bitirilmiştir. Danımarka şantiyeleri 
mümessili de sadece projeleri izah et
miş ve müzakerelerde bulunmak U
zere Danımarkadan daha salahiyet
tar bir mümessil istenmiştir. 
Diğer taraftan Holanda şantiye 

grupu mümessilleri de şehrimize gel
mek üzere yola çıkmışlardır. 

Yeni Akademi müdürü 
vazifesine baıladı 

Güzel San'atıer Akademisinin ye
ni müdürü Burhan Toprak vazifesi
ne başlamıştır. 

Bildirildiğine göre, Akademide 
geniş mikyasta ıslahat yapılması Ma
arif Vekaletince ~ararlaştırılmı§tır 
Bunun için yeni bütçeye ili.veler Yi· 
pılacak ve Plastik, resim ve heykel 
şubeleri için A vrupadan birer müte
hassıs getirtilecektir. Profesör Egli
nin yerine tayin edilen Penltzig de 
bu hafta içinde derslerine başlamış 
olacaktır. 

Ne Dersiniz . 
Akll öğretenler 

Onla.n mulıakkak birkaç defa, b 
kaç yerde görmüşsünüzdür. Poli e 
kıl öğretirler, koca evler yımarke' 
itfa.iye neferinin önüne ~ıkıp baxı git 
na ihtaratta hulwıurlar. VB.7ife nn111" 
da, iş başında çalı an me.murua tıır 
liyetine engel olurlar. Bu ukala tiP' 
ler, kendilerinde bir şeyler tf'nbhUJll 
eder, • hiç te , ·azifeleri olmadığı ıı.ı
de - işe karı~ırlar. 
Başkasının işine müdahale edere" 

kadar endişeli olmıya ne lüzum ,ıırf 
Çok defa polis, vazifesine hiçblt 

kimseyi müdahale ettirmez. Fakat tt• 
fa.iye, böyle laübaliliklere o kad-" 
çok rastlar kL •• 

Büyük bir yangın olur. Ateşin "' 
ler lemek istidadında olduğunu göre" 
ler, sağda, solda, sanki bir iş ya~ 
in.muş gibi, mütaJea dermeyan etı-r 
ye, ve bu suretle ateş karşısmdaldftl' 
1 ini güçleştimüye baı larlar. Mal ~ 
nın yongasıdır, derler. l)i, ,,;ızel aıı# 
orada çalışan adam, yalnız blrimizifı 
yalnız birkaç kişinin hususi teşkfli' 
tına mensup değildir. itfaiye, tek bit 
evin yan.mamasını istlyen ve yalnd 1 

maksatla ~bşan bir de\•let koludııf• 
Mal hırsı, nhut, fena bir Sth·adnl ,,. 
lı kınllğıyl~ bu hataya dilşenİer, ~,. 
siz \'e icapsız blr ha~ket yaptdd.ı1" 
ıun da farkında delillerdir. 

Mesuliyetini hafifletmek me\·ldiıl" 
de bulumlnı!ıımuz in"anlann ~ah Jll,,. 
lanna mini olmamalıyız. Devlet ttf" 
ktlitmm kılavuzlara ihtiyacı yoıcto'' 

Bb böyle dii iinüyoruz, 
1 Siz ne dersini• 

------------~ OU---=xu>4KWt..a.'-'L.&I -
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Dobricadaki Türklerin muhaceret isleri , 

Gelecek muhacirlerin 75,000 kadar 
olacağı tahmin edilmektedir 

Ankara 12 (Tan) - Romanyada
ki ırkta.ş'la~ J:?~mleketimize 
muhaceretini tanzım ıçın Romanya 
Hükumeti tarafından hazırlanarak 
hükfımetimize tevdi edilen mukave • 
lename projesi üzerinde burad~ te
şekkül eden bir komisyonda tetkıkler 
yapılmaktadır. Komis~onun var~c~
ğı kararlara göre, Bukreş . elçımız 
:vasrtasile Romanya Hükfımetıne mu
kabil bir proje verilece~ir. Dış B~
kanlıkta toplanan .ko~ısyonda Fi
nans S ~l k Ekonomı ve lç Bakan-, ag ı , . ul 
lıklardan da birer müınessıl b un -

maktadır. b . ed k" 
Bu mukavele projesi Do ne. ~ 1 

o:urk ahalinin hicretinin ıa_nzıınıne 
dair bulunmaktadır. Böyle hır hare
kete tevessül için mevcut ~bep~er, 
projenin başında şöyle tasrih ~ilA -
ıniştir: "Türkiye ve Romanya h~k~
ınetıeri, Dobriçedeki Türk ahalıru:ı 
bazı elemanlarının yarım asırdan zı
Yade bir za.mandanberi. muha~~:_et 
hususunda ızhar ettiklen temayul.~tı 
Ye mezktl.r ahalinin Romanyada mu~
tefit olduğu liberal ve alicenap reJı
!ni takdirden h8.li kalma~ş olm~a 
beraber bu hicret temayülatmm mıl
li heyeti asliyeye iltih~k h_ususund~
ki meşru arzusundan mıbıas eyledi
gini, müşahede etmekle _ve dostan~ 
bir zihniyetle müteha~ olara~~ 
muhaceretin eşkalini tanzım etmegı 
kararlaştırmışlardır." . 

Bu mukavele bükümlermden Du
rostor, Kabakra, Köstence ve Tulça 
:vılii.yetlerinde sakin müslüman ~}t 
ekalliyeti müstefit olacaktır. Bu vıla
yetlerde sakin olup Türkiyeye hicre
ti arzu eden Türk aslından müslüman 
Romen tebaası ve Romanyayı dört 
·veya beş senelik bir müddet zarfında 
terkedeceklerdir. Bu muhaceret mü
tevali etaplara ayrılarak mukavelede 
tasrih olunacak sıraya uygun olarak 
vuku bulacaktır. Bu 'bıukavele ile' 
yurdumuza hicret edecekle.~ aded!
nin yetmiş beş b~ne balıg olacagı 
tahmin edilmektedır. 

Birinci yılda Romanya - Bulgar 
hududu imtidadmca sekiz kilom:t~o
luk bir mmtakada bulunanların, ikın
ci yılda Pazarcık şehri ve Curtbunar 
ile Ezibci mrntaşalarında s~kin o
lanların müteakıp yıllarda ıse Ac.a
daular lle Turtucaia ve Silistre ile 
Dobricenin mütebaki kısmında ?t?-
ı-anlarm sıra ile hicret etmel~nnın 
k bag~lanması :muhtemeldir. 

arara . b" . d 
Bu mmtakalarm herhangı ırın e 

Bir muhacir kafilesi 
sakin, olup, mukaveJenamenin imza
sı tarihinde emlakini tasfiye etmiş 
bulunanların hareket edecek ilk grup 
ile veya bundan evvel Türkiyeye ha
reket edebilmeleri ve bir mukavele
name hükümlerinden müstefit olabil
meleri esası mukavelede yer alacak-

tır. 
Muhacirlere ait köy, arazi ve gay-

rimenkul emvalin mülkiyeti Roman
ya Hükumetine intikal edec.ek v~ b~
na mukabil Romanya Hükumetı hu
kiımetimize hektar başına muayyen 
bir para tediye edecek~ir. Müs~üman 
cemaatine ve evkafa aıt emvalı men-

kule ve gayrimenkulenin tasfiyesi işi 
iki hükumet arasında ayrı bir muka
vele ile tesbit olunacaktır. Muhacir -
lere ait gayrirnenkulatın kıymetleri
nin Romanya Hükumeti tarafından 
hükumetimize tediyesi şekli hakkın
da mukavelede hükümler bulunacak
tır. 

Muhacirler kendilerine ait müsta
mel zati eşyayı, hayvanat veya çift
lik hayvanlarının muayyen bir mik
tarını ve zirai ve sınai işletmeğe ve
ya herhangi bir san'at icrasına yan-

i 
ya?ilec:k. makine, alat ve .edevat ve 
saıre gıbı menkul her nevı emvalini 
beraberlerinde getirmekte tamamen 
serbest olacaklardır. Bundan baska 
muhacirler şahıslanna ait mücevher~ 
!erini ve muayyen miktarda paraları
nı, ezcümle Dobriçe Türk kadınların
da müteamil gümüş veya altın par
çalan muhtevi gerdanlıklarını bera -
berlerinde getirmelerine müsaade 
edilecektir. Bu mukavelenin aktinden 
evvel Tilrkiyeye hiçret etmiş olup ta 
Romanyada emlak terketmiş olan eş
has bu mukavelenin hükümlerinden 
müstefit olabileceklerdir. 

Evlenme 
Ankara, 12 (Tan) - Nüfus Di

rektörü Kazım ile Liitfi Güvenin kı
zı Enisenin evlenme törenleri dün 
gece Halkevi salonunda güzide bir 
davetli zümresi huzurile yapılmıştır. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 

Kırsehirde talebe 
•• • 

musameresı 

h" (Tan) - Merkez Namık Kemal okulu tarafından bir müsa -
Kırşe ır, _ nil . t' . . .. . 

ril ·• temsil çok bege mış ır. Yukarkı resım, musamereye ış-
mere ve mı7, 1. 1 . 1 b be .. . 
tirak eden küçükleri mual ım erıy e era r gosterıyor. 

r Ev ,_K_r_a_D aç·-~-s-ü --, 
~'----~~~~~~~~~--·--------J 
ÇC>~"Lık b~kl.J:"I~I. 
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imtihanlar büyük bir muvaffakıyetle 

Beyoğlu San'at Mektebinde yaplldı 
Ev kraliçesi müsabakamızın en 

mühim kısmı olan cocuk bakımı im
tihanları, dün Bey~ğlu Kız San'at 
mektebinde yapddı ve akşam geç va· 
kit bitirilerek neticeler alındı. 

imtihanları ba.5mdan sonuna ka
dar takip eden bir arkadaşınıız gör
düklerini şöyle anlatıyor: 
Köşede mavi ipekten etrafı dantel

lerle süsfü bir bebek karyolası ve i
çinde çırılçıplak yatırılmış bir yapma 
bebek!.. 
Masaların üstünde çocuk bakımı i

çin nelere ihtiyaç varsa, kundaktan, 
m u ş a m b a d a n , s ü t ş i ş e
sine ve emziğe kadar hepsi büyük bir 
intizamla yanyana dizmişlerdi. 

Mektep müdürü Bayan Ayşeye bir 
aralık: 

- imtihanlar için bebek yerine ço
cuk getirtilse olmaz mı idi? diye sor
dum. 

Dedi ki: 
- Onu ben de düşünmedim değil! 

Fakat sonradan vazgeçtim. Çünkü, 
çocukları pek severim. Herhangi bir 
yavrunun bütün gün sabahtan akşa
ma kadar oyuncak gibi elden ele do
laşarak hırpalanmasını doğru bul -
madım ... 

Bununla beraber, çocuk bakımı im
tihan salonuna, öyle bebekler getir
mişlerdi ki, bunlan uzaktan sahici 
bebeklerden ayırdetmeğe imkan yok-
tu. 

Iıntihanlara, tam saat dokuzda, 
Beyoğlu San'at mektebi müdürü Ay
şe, Selçuk mektebi müdürü Asımın 
da i.ştirakile, değerli çocuk hekimi
miz Ali Şükrünün nezareti altında 

başlandı. 
Ali Şükrünün eşi Bayan Tasvire, 

Hastabakıcılrk mektebi müdür mua
vini Mesude ve ziyaretçi hemşire Hu
riye, imtihanlarda jüri olarak bulu
nuyorlardı. 

Doktor Ali Şükrünün mevzu ola
rak seçtiği suallerde, çocuk bakımı
nm bütün hususiyetleri, gizlenmişti. 
Oyle ki, bu suallere, teknik kabiliyeti 
az ve yalnız eski usulde çocuk yetiş
tirmiş olanlar, kolaylıkla cevap yetiş
tiremezlerdi. 

Ilk olarak imtihana giren Ayşe Su
adiyeye soruldu : 

- Bir aylık bebeğin banyosunu 
nasıl yaparsınız? 

Ayşe, tarife başlayınca; doktor 
Ali Şükrü: 

- işte banyo takımı ... işte çocuk, 
dedi, yapın banyosunu da görelim! 
Ayşe Suadiye, çocuğu banyoya so

karken, yapma bebeğin kollan, ayak-

ları ayrı ayn sallanıyordu. 
Doktor bir aralık: 
- Çocuğu, öyle mi tutarsınız? di

ye sorunca, Ayşe boş bulundu: 
- Biz evde çocuğun banyosunu, 

kocamla birlikte yaparız... dedi. 
Fakat sonunda tecrübeli bir ev ka

dını olduğuna şüphe bırakmıyacaJ< 
maharetli el hareketlerile çocuğu 
banyodan çıkardı, kuruladı, pudrala
dı ve köşesine oturttu. 

Bayan Nazmiye, tereddüt içinde i
di; sordu: 

- Tabii pratik olacak değil mi, e
fendim?. 

Bu sözle, kendisinin San'at mekte
binde okumamış olduğunu anlatmak 
istiyordu. 

Fa:knt sardığı kundağı, doktor es
ki usulde buldu 

Bayan Nazmiye, yaptığı işin beğe
nilmediğini göriince: 

- Ne yapalım efendim ... dedi. ben 
dört çocuğumun dördünil de böyle 
büyüttüm ... 

Doktor Ali Şükrü; o zaman: 
- Gücenmeyin ... dedi, beni de an

nem böyle büyütmüştü. Fakat biz bu
rada, en modern şekilde çocuk bakı
mı üzerinden imtihan neticeleri alma
ğa geldik! 

Suphiye Bilgine, üç kardeşten biri 
kızıla yakalanırsa, ötekilerin nasıl 
muhafaza edileceği soruldu. 

lyi cevaplar verdi ama, odanın ha-
raret derecesinde şaşırdı: 

- 27 derece! dedi. 
Ali Şükrü gülmeğe başladı: 
- Aman etmeyin!. Çocuk, 27 de

rece sıcaklıkta şakır şakır ter döker! 
Nebahat Caferc sorulan sual, e·.ı

teresandı. Kendisine denildi ki: 
- Sekiz aylık gebesiniz. Uzak bir 

yere seyahate çıkacaksınız. Hem de 
beygir, yahut katır üzerinrle ... Ne ya
parsınız? 

Nebahatin cevabı kestirme oldu: 
- Gayet basit! Gitmem!. 
- Ya gitmeğe mecbUr olursanız ... 
- Mecbur olsam da yine gitmem!. 

Carırina lristfnt mi var !\ 
Bu cevap hoşa gitti. 
Çocuk bakımının, ne ince. tarafla

rı varmış meğerse ... Çeşit çeşit sual
ler: 

- Yeni doğan bir çocuk, günde 
kaç kere altını kirletir? 

- Sütü kaç türlü ta'kim edersi
niz? 

- Kaç türlü kaynatırsınız? 
- Çocuğun göbeğine el dokundur-

mak doğru mudur? Niçin? 
- Çocuğun odası nasıl hazırlanır? 

- Güniinden önce doğan bir ">e-

bek, nasıl beslenir? Nasıl uyutulur? 
- Kundak nasıl sarılır, nasıl çözü

lür, çocuk nasıl yatırılır, na.sıl kaldı
rılır? Yaşına göre kaç saat sütte veri 
lir, mamalara ne vakit başlanır? 

- Çocuğun niçin ağladığını nasıl 
anlarsınız? 

Daha buna benzer ve benzemez bir 
çok şeyler ... 

Selçuk mektebinden Süheyla Asım, 
sorulanlara güzel güzel cevaplar ver
di. Yalnız, eline verilen kilçük süt şi
şesine emziği geçiremedi. Biraz da 
hakkı vardı bunda... Çilnkti emziğin 
ağzı şişeye geçirilemiyecek kadar kil
çük görünüyordu. 

Doktor, eline alıp geçirince, kıp-
kırmızı oldu: 

- A ... Ne de kolaymış?. 
Doktor gülümsedi: 
- Evet, kolay. Tıpkı Kristof Ko

lombun yumurtayı kırarak masa üs
tünde durdurması gibi ... 

Ayni mektepten Nihal Haşim de 
verdiği cevaplarla görgüsü ve bilgisi 
yerinde bir mektepli olduğunu isbat 
etti. Ancak o da bir yerde küçük bir 
yanlışlık yaptı. İmtihan heyecanı k1z
ları o kadar sarmıştı ki, oturdukları 
iskemle üstünde tirtir titriyorlardı. 

lmtihana girenler arasında, Kev
ser Mehmet, Muazzez Nuri, Samiye 
Feridun, Ayşe Sevencan, Sabiha Na
cinin iyi birer ev kızı ve ev kadını o
larak yetiştikleri görülüyordu. 

Sabiha Naci, hiç şaşırmadan, so
rulan bütün suallere cevap yetiştirdı. 
Ayşe Sevencan da, iki cümle ara

sına tatlı bir nükte sıkıştırarak im
tihanını muvaffakıyetle bitirdi. 

En sonra giren yaşlıca bir bayana, 
doktor Ali Şükrü şaşırtıcı bir sual 
sordu: 

- Vakitsiz doğan çocuğun banyo
sunu nasıl yaparsmız? 

Hemen karşılığını verdi: 

• eğ r ar ve protesöt Bayan Afetin verdlgi İc:on-, teransta bulunan değerli davetliler ve Bayan Afet Alacahöyükte yapılan 
Ankara t-lalkevınde d der lt ~~ k konferansı dinliyorlar - $alda kon- hafriyat ve bulunan eserlere dair konferansını verirken 

feranstan intibalar: Sol a: a r 

- Suyu 37 derece sıcaklıkta ha
zırlamn .... 

Ali ŞükrU dudaklannı tsırdı, ziya-

Mesih! 
Biz onu san ve perişan saçh, sa

kallı, cefadan ~i>zlni ve avurdu 
çökmüş, üryan bir halde ~ıırnuha c:a
kılmış tanırız. Biitün dün~·a ressanı
lan, heykeltra.5lan ona hu şekli ver
mişlerdir. Onun içindir ki o iimmeti
ne "sana bir tokat atana öteki yana
ğını çe,ir!" demiş. J,akin dinleyen 
kim? O da ba~ka ! 

Var nuy<lı? l'ok muydu! Onu da 
münakaşa eden ülema vardır )·a! .• 
Allah eksik etmesin! Vardı diyenler
le beraber olalım da bakalım. 

Yahudilere sorarsanız, 
- Oldürdiik! diyorlar. 
Hıristiyanlara sorarsanız: 

- Oldürdüler, sonradan diril<li ve 
~ö~e çıktı ... dlyorlaı. 

Bize sorarsanız: 
- Oldüremetliler. G<iğe çıktı ..• di

yoruz 
Şahsı üsfünde ittifak ellilemiyen 

bir zat olduğunda şiiJthe ~·ok. Likin 
isin alt ta.rafı \"ar. Hf'!ın biz, hem Hı
ristiyanlar lsayı tekrar dün~·aya dö
necek di~·oruz. 

Dün Hıristiyanlann paskalyası idi. 
Bu paskalya (sanın <lirildiı7.'1 1=,r\indür. 
Eğer iimmetiııin sandığı gibi biz de 
ölüJl tt> dirih1iı?;ini kaimi etsı>k te ken
clisile bir miilakat yapsal{ dUn)'a ah
\'alini, hele kPndi iimmetlPri arasın -
daki geçimsizliği gi)rdülden sonra: 

- Dirildi~ime peslman olchım. Di
yert>~inde siiphe yokf ur. 

Tekrar diin~·aya ~elmesi ri\'ayeti -
ne gt>lince; hrı~·at h(i~ iP paluılı. ufuk
lar harp bulutlarile örtülii, milletler 
hirihirlerine dis bilerken l!f'1İP te k\
me dert anlata<'.ak? Milletler Ce
miyetine mi? 

Onun için )sanın döne<'eğini bekli
renlerin daha ~k sabırlı olmalan 
l<anaatimleyim. 

Bu mUnasebetle bir ufak fıkra nak
lf><le)·im. Bir giin bir katolik papasite 
bir ho<'.a miinakaşa ediyorlnrmıs. (Bu 
hikayeyi muan·.-n hazı niiktf'dan es
hasa da atfe<lerler). Paı.as, p«'y~nı
herimizin miral't meıu-lt•sine takılmı!j 
, ... sormuş ... 

- Hepsi iyi amma benim anla)'ıt
madığım nokta sizin peygıımherin 'ie 
maya nasıl çıktığıdır? Bunu bana an-

tatın ! 
Hora da şu cevabı ''ermiş: 
- Azizim! Bu pt>k hl\sittir. lsamn 

göğe çıktığı merdh•em'len. 

* Gerçi ) Uk~lme ~·ollan malum o -
hınc.a arşa çıkmak kola~· gibi gelir 
amma. gelgelellm hfın daha Beyazıt 
kulesine bile çıkmadım. Ylikselme 
mi? .. O bir istidat, bir kahilh·et me
ı.;r1f.,s1dir. l\lerdh·eni bilmem kifayet 

t"tmez. 
B. FFI ~IC 

retc;i hemşire Huriye, hafifçe kızara
rak önüne baktı. 

Hastabakıcılık mektebi müdür 
muavini Mesude, "hayır öyle olmaz!,, 
manasına gelen ıhtiyarsız bir hare
ketle başını salladı. 
Meğerse, zavallı bayanı, gafil av

laınI§lar. Vakitsiz doğan çocuğa ban
yo yapılmazmış. Böyle bir çocuk, su
ya sokulur sokulmaz, öliirınüş! 

. . . . . . . 
Akşam geç vakit, Ali Şükrü ve re· 

fakatindeki jUri heyeti, imtihanları 
bitirerek dereceleri tasnife başladı
lar. Neticede en fazla no~ alanlardan 
Uç kişi tesbit edildi. Bunlar arasında 
kur'a çekilerek birinci seçilecektir. 
Akşam Kız San'at mektebinden çı

karken arkadaşlardan birine rastla
dım. Sordu: 

- Bugünkü imtihanda ne yemek
ler vardı? 

Bayan Ayşenin sofra.sında o kadar 
çok yemek yemiştim ki, isimlerini 
hatırlayamadım. 

Bir şey söylemiş olmak için: 
- Hepimize birer parça mama da

ğıttılar. Birer kutu da Fosfatin ver
diler! dedim. 

Salahaddin GtJNGOR 

Çocuk bakımı imtihanları· 
na girenler 

Dünkü çocuk bakımı imtihanlarına 
girenlerin isimlerini yazıyoruz: 

Ayşe Suadiye, Nazmiye Gani, Sa
biha Naci, Halide Doğulan, Jüliyet 
Arav, Selma Nazmi, Kevser Mehmet, 
Sabiha Bilgin, Habibe Onum, Rukiye 
Kemal, Silheyliı Asım, Nihal Haşim, 
Nadire Şevket, Kevser Numan, Sa 4 

miha Sezai, Hadice Rüstü, Nevzat 
Osman, Şükran Necati, Madelet Sait, 
Nebahat Cafer, Müfide Hamdi, Muh
sine Rüştü, Serbülent Jsmail. Samiye 
Feridun, Muazzez Nuri, Masume 
Mehmet, Türkan Mehmet. Meliha A
li, Suat Nedim, Ayşe Sevencan, Nec
la Talay, Adile tbrahim. Nur Pekus, 
Dürdane, Şadan Mehmet. 
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Elenlerdeki sila hların namusunu 
İstanbul hükumeti ne satacak adam! 

gönderiniz, karakte

rin izi size söyliyelim ! ı 

Kadının katilleri 
Jandarma ve zabıta 

İzmit körfezinde 
bir mücadeleye 

esa 
CJİrişil 

Necati Bey, Mustafa Kemal Paşa
ya çektiği telgrafta, (Dahiliye Neza
reti, ehemmiyetle bu meseleyi takip 
ediyor) diyordu. Ve bununla da, ta
mamile hakikati söylüyordu. Çünkü, 
- yakında arzedeceğimiz veçhile -
o tarihte lstanbulda cereyan edecek 
olan büyük bir facianın gizliden giz
liye temelleri kuruluyordu. Bu facia
yı tertip edenlerin, İstanbula bu ka
dar yakm bir mahalde milli bir kuv
vet bulunmasını istemiyecekleri pek 
tabii idi. Onun için, Yahya Kapta
nın imhasına ve bu suretle de o ha
vali '~'! Kuvayi Milliyenin dağıtılması
na karar vermişlerdi. 

Yahya Kaptan, ilk zamanlarda 
aleyhine çevrilen bu entrikalara 
ehemmiyet vermemişti. O, yine bü
yük bir safiyet ve sadakatle vazifesi
ne devam etmişti. Müfreze kuman -
danlarmdan Doktor Enis Beyi (He
reke - Kalburcu) mmtakalarında 
teşkilatı tevsia, ve miicahitlerden 
yaralıları ve hastalan tedavi için de 
Herekede bir hastane tesisine memur 
etmişti. O zaman birden bire bir ha
ber yayılmıştı. 

Bu haber her tarafı altilst etmişti. 
Haber iki şekil göstermekte idi: 

1 - Yahya kaptan. eğer silahını 
terkeder ve lstanbula avdet ederse, 
kendisine akıl ve hayaline gelmiyecek 
derecede bir mükarai. verilerekti. 

2 - Şayet bu tekli.ti reddeder ve 
vaziyetini muhafa:::a eylerae, büyük 
bir kuvvetle etrafı sarılarak mücade
leye girişilecekti. 

Yahya Kaptan, bu teklifin birincisi 
ne: arkadaşı Eni.:; bey vasıtasile · ve 
aşağı Hereke jandarma karakolu te
lefonile - şu cevabı vermişti: 

(Ellerindeki silai"'ın namusunu, İs
tanbul hükfımefüı.e satacak adam arı
yorlarsa; yanlrş yer~ müracaat etti
ler. Bu kadar küçük insanları bizim 
aramızda ve Anadolucla değil; lzmire 
saldıranlar arasmch arasınlar ... ) 

!kinci şekil, Yahya Kaptana çaka
ğır ve ~esuliyetli gelmişti. Onun ic;in 
de bizzat !zmite gitr:?:ş; birinci fırka 
kumandanı Rüştü Beye müracaat e
derek: 

- Eğer bu kadar Yelveleye sebep 
olan benim şahsım ise, ben ve arka -
da.şiarım; sil8.lılanmızı size teslim e
delim .. Hizmet görecek başka cephe
lere gidelim. Çünkü ben, benim yüzüm 
den karde§ kanı dökülmesine razı de
ğilim. 

Dedi. 
Fırka kumandanı Rüştü Bey, bu 

eözlerden müteessir olarak Yahya 
Kaptanı teskin etti. 

- Hizmet zamanı henüz yeni geli
yor. Böyle mühim-zamanlarda nere· 
ye gideceksin. Başladığın işi, bizzat 
bitirmelisin. 

Diyerek Yahya kaptanı vazifesinin 
başına gönderdi. 

Fakat Yahya Kaptanın Tavşancıla 
avdetinin üzerinden yirmi dört saat 
geçmeden, Istanbuldan samimi bir ar 
kadaşı te13.şla geldi. lstanbul merkez 
muhafız taburundan iki bölük askerle 
Usküdar jandarma taburunun hazır
lfmdığmı ve bunlann (Tavşancıl teşki 
!atı) nı imha için, emir aldıklarını söy 
ledi. 

Yahya kaptan bu sözleri duyar duy 
maz rengi sapsan kesildi: 

- Yazık! .. Bizi, biribirimize kırdı
racaklar ... Fakat, ~n bu cinayete a
let olmıyacağmı. 

Dedi ... Ve derhal, icap eden tedbir
leri almıya girişti 

Evvela, köyde mevcut olan ihtiyat 
eephane ve bombaları, hariçteki müf
rezelere, ve emin yerlere gönderdi. 
Seyyar müfrezeleri de (Ku,çalı) isti
kametine gönderdi. En güvendiği E -
nis Bey müfrezesine rle; hadisatı ya
kından takip etmek için mütayakkiz 
bulunmasını emretti. Kendisi de, ya -
pılacak taharriyatm sonuna kadar, 
Tavşancılda bir köşeye çekilmeye ka
rar verdi. 

Yahya kaptan Tavşancılda kalmak 
la çok büyük hata etmi§ti. Ve hiç şüp 
hesiz ki; bu yanlış hareketile kendi 
felaketine bizzat sebebiyet vermişti. 
Eğer, bütün kuvvetleri toplayıp ta bu 
hain lstanbul kuvvetile bir müsademe 
kabul etseydi; bu kuvveti sevk ve ida 
re eden iki yüzlü şahsiyetlerden bir -
çoklarını olsun tepelemek fırsatını e
le geçirecekti. Ne çare ki, onun acı 

mukadderatı, k~disini böyle derin 
bir gaflete sevketmişti. 

Yahya Kaptan, yukarıda arzettiği
miz tedbirleri alırken, mülazım Tev
fik Bey kumandasında kuvvetli bir 
Jandarma müfrezesi Usküdardan ha-

Nereye gideceğini bilmek için kafa
m iyi tanzim etmiş bir karakter. 

reket etmiş, (Sarı Gazi) ormanlarına Hızlı yürür, fakat 
gelince, tarama hareketine geçmişti.. çizdiği yoldan ay-
Ayni zamanda Gebzeden hareket et - nlmaz. Kendinden 
miş olan jandarma yüzbaşısı Nail evvel yapılmış 0 _ 

Bey de ayni ameliyata iştirak eyle - lan tecrübelerden 
mişti. istifade eder. Se • 

Burada bu hareket devam ederken vimli ve naziktir. 
umum jandarma kumandanı Kemal Sıkıntılı olduğu za 
Paşanın muavini miralay Hilmi, Üs - manlar bile yanm-
küdar jandarma kumandanı binbaşı dakilere hoş mua-
Remzi beylerin emrinde bulunan dört mele eder. Artık 
zabit eııI jandarma ile !stanbul muha spor yapmıyan bir 
fızlığı maiyetine memur yüzbaşı Na- sporcu hali var • 
hit efendi kumandasında doksan ne- Çelebi dır. Şahsına itina 
ferden mürekkep bir nizamiye müf • eder. (Askı kullanmaz, srkı bir kemer 
rezesi, (336 senesi kanunusani ayının takar) arzularını yerine getirmek için 
6 mcı akşamı) ortalık karardıktan bB:Şkalarmı kullanır. Mahdut bir çer
sonra Istanbuldan (Bandırma) ismin çeve içinde muvaffak olacaktır ve her 
deki vapura bindirilmiş; vapurun gi- şeye rağmen sevimli kalacaktır. 
deceği yer, kaptandan dahi gizlene • * 
rek; İzmit istikametine sevkedilmiş- Hayatında ani bi,r dönüm noktası 
ti. olacak bir insan karakteri. Yaşadığı 

Vapur, adalan geçtikten sonra, bü muhitin unsur_ 
tün fenerlerin ve ışıkların söndürül - !arını tahlil et _ 
mesi için emir verilmişti. Ve, (Here-
ke) önüne gelindiği zaman, da vapur miş ve orada 
orada.ki (Hünkar iskelesi) ne çevril- ya.Şıyamıyacağı -
ı:nişti. nı anlayınca o 

Jandarma ve asker müfrezeleri ses muhitten ayrıl -
sizce karaya çıkarılmış; derhal (Tav- m.ıştır. Eğer şa
şancıl) üzerine yürünerek, köy iki yet bunu he • 
zencir hattı ile kuşatılmıştı. nüz yapmamışsa, 

Evvela köyün heyeti ihtiyariyesi istikbalde yapa • 
toplanarak (haini vatan) olan Yahya caktır. 
yı teslim etmeleri ve yahut yerini ha- Kuvvetlidir . 
ber vermeleri teklif edilmiş; aksi tak- Fakat bazı yor_ Aktin 
dirde, bütün Tavşancıl köyünün insan gunluk hisseder. Geniş sahalarda fa
larile beraber ateşe verilerek yakıla- aliyet göstermek ihtiyacı vardır. 
cağı söylenmişti. * 

Cesur Tavşancıl köylüleri, böyle Karar sahibidir ~akat soğuk kanlı 
namerdane bir gammazlıkta bulun - değildir. İçil) ~ 
maktansa, ölümü ve her felaketi göze den çok düşünür. 
aldırmışlar: Haricen bunu gös 

- !ki gündenberi, Yahya Kaptanı termez, müvaze _ 
görmedik. Nerede olduğunu da bilmi ne tesise çalışır. 
yoruz. Kalabalıktan hoş 

Diye cevap vermişler, ve bu cevap !anmaz. Seyirci 
ta da ısrar etmişlerdi. Köy, tamamile olmağı tercih e-
abluka altında bulunuyor; o civardan der. Bir koltuğa 
kuş uçurulmıyordu. Mütemadiyen ev oturduğu zaman 
ler basılıyor; otluklara ve samanlık - bacaklarını biri _ 
lara uzun şişler sokularak en höcra birinin ürerine a-
köşeler bile aranıyordu. tar ve bir elile a-

lstanbul İngiliz mümessilliği maiye Hüdai yağını tutar. 
tine memur bir binbaşı, tek vagondan Durgundur. Fakat çalışkandır. 
mürekkep hususi bir trenle Tavşancı- * 
la gelmiş; alınacak neticeyi bekliyor- Işini dikkatle yapmak, fakat bitir-
du. dikten sonra ha-

Burada bu hadisat cereyan ederken yattan lezzet duy 
Usküdardan gelen mülazım Tevfik mak ihtiyacında 
Beyin jandarma müfrezesi, (Küçük bir karakter. kuv 
Aslan) m buluduğu köyü ihata et- vetli hisleri var
mış· ; teslim olmalarını teklif evlemif"- d Ge · ad ., ır. nış ım-

ti. Fakat Küçilk Aslan, bu teklifi şid !arla ve çabuk 
detle reddetmiş; mütecaviz kuvvetler yürür. Musikiye 
le şiddetli bir müsademeye girişmişti. kabiliyeti vardır. 
Bu müsademe beş saat devam ettik - Alelfunum her şe 
ten sonra; kendilerini kahramanca ·ye itimat edişi 
müdafaa eden zavallı (Küçük Aslan) ona muvaffak! • 
la, arkadaşlarının feci bir şekilde im- yet temin eder. 
halarile neticelenmişti. Istediği konfora. 

Tavşancıl muhasarası, tam dokuz kavuşacaktır. 
Ziya 

gün devam etmişti. Bu müddet zarfın Kolay güler. Çalışkandır. 
da, Yahya Kaptanı kurtarmak için · * 
(Mustafa Kemal Paşa) tarafından vu 
ku bulan te§ebbüsler, mahirane entri 
kalarla akamete sevkedilmişti. 

Dut'U§u, yUztinUn mi.nalan bir te

Vaziyetin vahametini gören Yahya 
Kaptan, iki defa muhasara hattını ya 
rıp çıkmak istemişti. Fakat onu ele 
vermemek için ahdedenler ve hakika 
ten de bu sözlerinde sebat eyliyenler, 
bu teşebbüsün önüne geçmişlerdi. 

Yine bu müddet zarfında, Yahya 
Kaptanın en sadık arkadaşı olan Enis 
Bey, yanındaki yedi arkada.şile mu -
hasara hattını yarıp içeri girmek ve 
bu kargaşalıktan bilistifade Yahya 
Kaptanı kurtarabilmek için Uç gece 
Ustilste muhasara hattına sokulmuş 
ise de, şiddetli ateş baskınlarile mu -
kabele görerek geri çekilmişti. 

Nihayet dokuzuncu gün, meş'um 
bir tesadtif, Yahya Kaptanı ele ver
mişti. O gün, başta bizzat miralay 
Hilmi Bey olduğu halde birkaç ev da 
ha taharri edilmişti. ve .. en son evin 
aranılması da bitirilmiş, artık Yahya 
kaptanı ele geçirmekten ümit kesilm§i 
ti ... Fakat, tam bu heyet sokak kapı
sından çıkarken orada duran kadın • 
lardan biri, heyecanını zaptedememiş, 
bUttin köylüler tarafından o kadar se 
vilen ve üstüne titrenilen Yahya Kap 
tanın kurtulmasından mütevellit bir 
sevinçle, yanındaki kadınlara döne • 
rek: 

- Oh! .. Çokşükür onu göremedi -
ler 

Demişti Bu sözleri işiten bir jandar 
ma neferi, derhal heyeti ikaz etmiş; 
o evde yeni baştan pek sıkı bir tahar 
riyata girişilmiş; ve Yahya kaptanın 
saklandığı yer ke§f edilmişti 

(Arkası var) 

nör üadesidir. 
Tasdik edilmesi -
ni seven, nikbin, 
emin bir karak -
ter. Hayatının so 
buna. kadar genç 
talacaktır. Bü -
\'ilk bir enerjj sar 
!edebilir. Ahenk 
hissi vardır. Ze -
kidir. Kendi ve 
etrafı için rahat -
lık temin eder. 

Onıören Feda.kardır. Çok 
hüsnü kabul gösterir. 

YAN 
Abone ve ilin ıartlan: 

Bir ay1* 
s • 
8 .. 
l "1* 

Tilrldye leln D11&n lçlıı 

Lira it. 

1 50 
4 -
7 50 

14 -

Lira it. 

·-14 -
11-

Dln için Dlncılık Şlrketlertne 
müracaat edilmelidir. 

KttçOk Ulnlar dofrudan dof· 
nıya idaremizce almabUIJ'. 

KttçQk Ulnlarm 15 aatırlıfl bb 
defalık 80 kunıştur. 15 aatırdaıı 
fazlası l~in satır başına 5 kurue 
almır. Bir defadan fazla için ye
kfından 3 1 O kunış indirilir. 

suçluları yakaladı 

Aydın, (Tan) - Dalama.Kamunu
na b~ğlı Kırıklar köyünde kör ve sa
ğır Hatice adında bir kadının ölüdürü 
lerek dere kenarında bırakıldığı, kati
lin bulunamadığıni bildirmiştim. 

Orada hiçbir emare ve iz bırakılma 
dan işlenen bu cinayetin failleri adli
yeye teslim edilmiştir. 

Jandarma karakol kumandanı. şüp 
belendiği birçok kimseleri sorguya 
çekerken, bunların içinden kasap Mus 
taf arun yanaşması kel Mehmet kaç
mış, tekrar ele geçirilince suçunu iti
raf etmiştir . 

Oldürülen Hatiçe, kasap Mustafa -
nm yeğenidir. Haticenin köy delikan 
lılarile konuşması Mustafaya dokun
muş ve yanaşması kel Mehmede Ha
ticeyi öldürürse 100 lira. vermeği va
detmiştir. 10 lirasını peşin alan, kel 
Mehmet, bu paraya tamaan Hatiçeyi 
öldürmüştür. 

Arazi tahrir komis-

yonları ayrılıyor 
! Aydın, (Tan) - Ilgenel kurulu -

muz son toplantısında bina ve arazi 
yazma komisyonları üyelerini seçmiş 
+· ~ır. 

Aydından· Mustafa Diri, Durmuş 
Hamdi, Germencikli Sait ve Koçarldı 
Ali Rıza, Sökeden, İsmail Hakkı Öz
soy, Hüsnil. Gür, Nazilliden, Esat Tür 
koğlu, Mehmet Kozdereli, Ahmet Ege 
Karacasudan, lsmail Aksoy, Bozdo -
ğandan, lsmail Tarhan, Hilmi Kara -
menderes, Çineden, Çiftçi Nihat, Bak 
kal Nuri seçilmişlerdir. 

iki gazozcu 
mahkum oldu ~ 

M. Kemalpaşa, (Tan) - Buradaki 
gazoz imalatanelerinde yapılan gazoz 
tarın 18.zımgelen evsafa uygun olma
dığı görülerek alınan nümuneler tah
lile gönderilmiştir. Yapılan muayene 
neticesinde gazozcu Mehmet ve gazoz 
cu Ahmed.in gazozlarında sakarin bu 
lunduğu anlaşılmıştır. 

Adliyeye verilen bu gazozculardan 
biri 5, diğeri de 6 ay hapse mahkiıın 
edilmiştir. 

Yalova belediye 

meclisi toplantı_ları 
Yalova, (Tan) - Belediye mecli

si, nisan toplantısında, çalışmaları
na esas olmak üzere beş senelik bir 
mesai programı yapmıştır. 

936 senesi programında pazar yeri, 
asri garaj ve belediye binası işleri 
vardır. 

937 senesinde Atatürkün bir hey
keli yapılacak ve ilçenin en mUhim 
ihtiyacı olan itfaiye teşkilatı tamam
lanacaktır. Rıhtım, kaldırım, kana
lizasyon inşaatı tamamlanacaktır. 

Zeytinyağı rekoltesi 
Antep, (Tan) - Vilayetimizin bu 

yıl zeytinyağı rekoltesi sekiz bin ton 
tahmin olunmaktadır. Zeytin yağla
rımız bu sene Ege mıntakasmda ha
sılatın az olması dolayısiyle iyi alıcı 
bulmaktadır. Geçen dört senenin ku
raklığı yüzünden zeytin mahsulü ala
mıyan çiftçiler bu vaziyetten çok 
memnundurlar. 

Niksar ldmanyurdu 
Niksar, (Tan) - ldman yurdu bu 

sene federasyona girmiştir. Klüp, dı
şında kalan gençler üzerinde gilzel 
bir ilgi uyandıran bu giriş klüp kad
rosunun tedricen artmasına yardım 
etmiştir. Şehre yakın bir spor saha
sı temini, bu canlı alakayı bir kat 
da.ha artıracaktır. 

Yüz bine yakın zeytin ağacı 

kış mücadelesi muvaff akive1ii 

tedavi ediliy 

neticeter v 
(Hususi mu.h<ibirimiz btıdiriyor) 

~11 
lzmit körfezinin zengin gelir kay -

naklan ile dolu olduğunu herkes bilir. 
Tütün, üzüm, fındık, kiraz, enginar, 
zeytin bu arada müstesna bir yer 
kaplar. 

Son birkaç yıl içinde Karamürsel, 
Tuzla zeytinliklerinde karaballık de -
nilen bir nevi hastalık görülmüş ve 
yüz bine yakın Rytin ağaçlarının mah 
sul vermediği anlaşılmıştır. 

Şehrimizde teşekkül eden hususi 
muhasebe birlik ~kili.ti körfezin bu 
önemli işi ile ali.kadar olarak ~niş 
bir kadro ile mücadeleye başlamıştır. 
Karamürsel, lzmit, Hendek, Geyve zi 
raat memurlanın mücadele sahasına 
göndermekle mücadeleye hız verdiği 
gibi, 50 tane yüksek tazyikli pülveri
zatör almak s\lretiyle de bu savaştan 
tam bir randıman almak iste.İniştir. 

Zeytinliklerdeki hastalığa karşı, 
kış mücadelesi ile işe ba§l.anmJ§ ve 
haşerenin kışlık nesli ve yapraklar 
içinde yaşıyan kurUan toplanarak y& 
kılmış ve yaşlı ağaçlar bu<lanıp, göv
deleri kireçlenmiştir. Şimdi büyük bir 
hızla başlıyan ilkbahar mücadelesi -
dir. 

Her ağaç birer birer tedavi edilmek 
te ve bu tedavi çok güçlükle başanl-

lımittt Atatürk heykeli 

masma rağmen, savaş inuvaff 
li neticeler vermektedir. limit 1' 
zinin servet kaynaklarının en 
lisi.ni teşkil eden bu bereketli a -
rm gelecek yıldan itibaren mahSU 
miye ba§lıyacağı ümit edilme 

Define arastırmalar1 1 Bahkesirde bir ka 
I 

boşa çıktl üç çocuk doğurd 
M. Kemalpaşa, (Tan) -Bir adam 

hükümete müracaat ederek şehrimiz
deki Lala Şahin Paşa türbeeinin ya
nındaki bir incir aP.qmuı altında defi 
ne mevcut olduğunu haber vermiş ve 
orasının kazılmasını istemiştir. 

Bir maliye memurile jandarma ne
zareti altında yapılan araştırma neti
cesinde kazılan yerden bir kömUr ta
bakasr çrkmıştır. Defineyi haber ve
ren adam pek ümitli olduğu halde baş 
ka bir şey bulunamamıştır. 

Karısını öldürdü 
Katil saklandığı 

köyde yakalandı 
Balıkesir, (Tan) - Aktarma kö -

yünden Sefer kızı Ayşe ile koc&a1 Ya
kup oğhf Ha.mit arasında bqlıyan a
ğız kavgası bUyilmUş, ve neticede Ha 
mit kama ile karısı Ayşeyi vilcUdUnUn 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya
ralamıştır. Yaralı hasta.neye getirili· 
yorken yolda ölmüştür. Hamit vaka
dan sonra hemen kaçmı, iae de ııkt a
raştırma sonuncunda yakın bir köy
de bulunarak yakalanmış ve evrakla
rile birlikte genel aavamanlığa teellm 
edilmiştir. 

Kırıehirde umumi 

meclis toplantllan 

Balıkesir, (Tan) - Çağış Kafll 
na bağlı Mecidiye köyünden O 
karısı Haticenin Uç çocuğu dün 
gelmi§tir. Gerek annesi ve gerekl!I 
cuklarınm sihhatleri yerindedir. 

At yarııları 
Sıvas, (Tan) - llkbahar at 

larma haziranm, on dördünde b 
nacaktır. Koşular Uç hafta süre 
tir. 

KÜÇÜK HABERLER 

• Kandıra, (Tan) - Ziraat b 
mızı üç aydanberi teftişten ge · 
mtif etti, Tekin Oktay teftişini · 
yete erdirmiş ve buradan çok iyi 
balarla ayrılmıştır. 

• Kandıra, (Tan) - lzmit sta1. 
sorgu hakimlerinden Adil, ~~~ 
müstantik vekilliğine tayin e<1İJ.D"' 
tir. 

• Bergama, (Tan) - TUtUn ~ 
menleri kooperatüi yıllık toplant~ 
yaparak idare heyetine Hamdi ıt:J. 
kan, Mehmet Sım, Hüseyin Retj 
Emin, Kemal, Osman Bayattekin.,.. 
fiz Ozçelik, Rahmi, Haluk Okerr 
ŞUkrU Yeniceyi aeçmittir. 

• Sivas, (Tan) - Avcılar klüb~ ~ 
hafta cumartesi, ve pazar gilnlerı_ !., 
renin dört cihetinde kafileler haliıı"' 
av trupları yapmıya devam ediyorJtf' 
Avlar çok neş'e içinde geçiyor. !I 

• Sivas, (Tan) - Arazi tahriri~ 
laymlle illerde, ilçelerde Uç kişidetı 'İ 
ret olan komisyonların, ayrılması 
tam bulmuştur. ~ 

Kırşehir, (Tan) - Kırşehir vill. • ~ 

yet umumi kurultayı toplantııara bq TiYATRO VE VARYE1e 
laınıştır. Kazalardan gelen tlyelerle 
yapılan seçimde daimi ualıklara mer K UMP ANY .AL.ARI ._ 
kezden izzet, Mucurdan Cevdet, Ava· Çok yllksek bir zevk ile inşa-~ 
nustan EyUp Sabri, Çiçekdağmdan mlş sineması olan Ak§ehire uğr-r., 
Memduha Girgin seçilmi§lerdir. 'En· lana turnelerinin en zengin ve Jll 
cümenler de ayrılarak ali.kadar ol• telem oyunlarım verirler. Yeni tf. 
dukları mevzulan incelemektedirler. teclr her kolaylığı gösterir. 

=================-====================:=!!~ 
FRANSIZ TiYATRO SUNDA r

llllll:l!I l~ Ntaan Salı gUnU 1&&t 21 de yeni repertuarla 1111111 

--M-.s-'ut- b-lr=-nik-ah-- M o N 1 R N u RET T i N 
1 , ve .ARK.ADASLARI KONSERi :Agah Omer Akalm'm kızı Şaika. 

Akalın'la, lnhisar memurlarından ec 
zacı Galip MuUunun nikah merasimi 
dUn Fatih belediye dairesinde Fatih 
kayma.kamı Haliik tarafından kıyıl
mıştır. Tarafeynin f&hitliklerini ls • 
tanbul CUmhuriyet Milddeiumumtsi 
Hikmetle eski valilerden Azmi 1'ka
lın yapmif).ardır. Nikahta her iki ta
rafın aile erkanı, Dr. General Besim 
Ömer, kıymetli san'atkar Şadi ve 
birçok güzide davetliler hazır bulun
muştur. Gençlere kuracakları yuvada 
devamlı saadet dileriz. 

-Aynı akpm HALK OP~, Kadıköy HALEDE· FLORY~ 

Herkesin görmesi llzımıelen, milyonlar l&l'file 
büyük film 

JAN DAR K'ın 
hayatı, harı}leri ve yakılışı, 100 senelik harpte Fransayı kurtara!l 
kahraman genç kız, ,ımdiye kadar görUlen filmlerin en heye • 

canlı ve en meraklısı 

Bugiln T O R K Sinemaımda 
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Almanyada r l 
Alman birliği ..__G_ü_n_e_ş_-_D_D_D_.. 

Lokarno konferansında 
·son kararları Fransızlar, 

~imanlar nasıl karııladılar 

Almanya 
ve Japonya 
anlaıması 

cereyanları l ürkçede menfi anlamlar 
ıx. 

Siyasal hudutlar değieir, fa
kat milli hudutlar değişmez, 

"Değil" sözünün ve bununla ilgili kelimelerin "Güneş-
Dil '' teorisi esaslarına Köre analizi 

diyorlar 
Berlin, 12 (A.A.) - Ecnebi mem-

Paris l2 (A.A.) - Paul Boncour, ı geblatt guetesinde Lokarnocu!ann leketlerde Cermenlik birliği relai dok 

dogru- ca' a .. .v-L11 San"aut'nun nezdi· Cenevredeki içtimamda elde~ ne tor Hans Steinhacher, Boersen Zei-
.._.,.cıau l___._ ... _ ... __ Paul Schae.. Almanya evvelce Alman t111uır _,_..._,_d ... ~ • .ır.. bir makal 

ne giderek 13 ler komitealyle Lokar· ~ce cn.nm ~en . ~E.r: -e o-~ e ..,~. e-

[DllfmWe dolrudaa dotruş& menfi ...... delilet eden kell
melerdea "yok" ve .. bayır" eözlerlal dünkü yunnmda uaUs 
et-ittik. .. _ .... iri kellmelerill .. w elank, "delll" 
keHmeünln Ye oauala Dglll 8Öldeıbl uelMnl de bqtba llefNCll
yorua]. 

:tonı 
1111

m neticeleri baklanda 'Müstakbel bldiaelenn merkezi aıkle müstemlekesi olan Marşal de "PanJermanik ldllttır için bir ce- D-~ll 
~~L-t vee~1 ... ,.. Paul Bonco. ur, ıı. ti. Re, n. tueriııde değil, Nil Uzerlnde - adalannı Japonlara maat mevcuttur., diyerek Bitlerin ,... 
uaııa CUU9WA eli "Carlaruh " d -• ıa.111.ıw ''Var" ve ••yok" kelimeleri -'bl, 
Leubrun'il de ziyaret etmiftir. dir' yor. terketmiş ! e e llAIY ~· fU aözll ha- a• 

Ren mmtakul vaziyeti berinde brlatmaktadır: "Devletlerin Avrupa 11deiil" aöztl de, deakriptif çamerde 
Leon l furn Alıno•lord•• bir değitikllk ve bllhaaa tahkimat Paria, 12 CA.A.) -Madam Tabou- hudutlan değifebilir. l'akat Milletler mahiyeti pek iyi tayın edilemiyerek 
endlıe ediyor . yapılmul hallnde l'ranunm ih~- ia, Oeuvre gazetesinde diyor ki: olduklan gibi kalırlar. styual hudut- ''menfi anlamlı IÖz'' diye pçiliveren 

Leon Blum na işaret eden Schaefer diyor ki: "3 Kanunusanide aktedilen mahut lann yerleri defittlrtlebilJr, fakat kelimelerden biridir (1). Tllrkçede 
Paris, 12 (A.A.) - ki ' "Bu halin vild olmıyacatmı aöyle • Japon. Alman anlqm881 hakkında milli hudutlar değifmez bir hale gel- menfi anlamına gelen sözler arasm-

Popu1 .. 1- -...t..inde diyor : lan _;.,tir da -~"' "ui;Jya arumdakl mil· mek fazladır. Almanya tuavwr • Cenevreye bazı haberler gehniftlr. llll9 • analizi epeyce ehemmiyet götü· 
.uıgiltere • genitll r m açıkça turlh etmiftir." Bu anl&fDla hakkında gayet ketum Steinhaver, makalesine f<Syle de - ren bir aöz de bu "değil" dir. Bu 

nuebetıer .. gün~enU ~::ı şahıs" ::ııi Achtuhr Abendblatt, "Yortular - davranılmıttı. Fakat birkaç gtın ev- vam etmektedir: ehemmiyetin bqlıca sebebi ,bu keli
Bu sırada sessız ç . tere ile ltal· dan Uınitler" ba,WW bir makalede vel Berlinden 'Times" gazetesine ge- "Muıt. unsurun latlkran prenaibl mede birkaç elemanın birıbirl ıçıne 
bir fırsat kollayor. lnıil if' d tunlan yazıyor: len bir telgrafta, Nazi mahfellerlnin, -'Steki milletlerin zimamdar mahafllin girmif buluamuıdır. 
)'anın biribirlerine ~ ~ ere:: '1ngilterenln mftmeMilleri Alman Japon - Alman yakmlaşmasmı sU.r'at de maalesef henüz anlqılmamıttJr. "Değil" kellmeainin analizine bat-
~~~hU1!~:..n de~eeb;:raf sulh plinmm bazı noktalan hakkında 1i ve müessir bir neticeye bağlamak Onlar bizim Panjermanla billdmbden lamadan önce, bu kellmenın bqka 

la 
... ıklenannnaa kanaat cnotirdiği gün, istenilen tavzihler meselesinde .. Al • üzere bütün gayretlerini sarfettı)derl şüphe etmefe ÇallflYorlar. Fakat ya TUrk lehçelerlndeld görilnilflerini 
'i'" o- söyleniyordu. Londra bu anlatma hancı memleketlerde oturan Alman- gözden treÇirmelıyız. 

Hitler belki bafka bir emir flrlata • manyanm, lıııilis meuiaini kolaylat- hakkında bazı tafsillt vermektedir. lar, devletler araamdakl mtlnasebetlc "Değil" kehmesinın TUrk lehçele-
eaktır: Nul çeteleri belki AVU:,~ tıracağma emin olabilirler. Bitlerin Bunlardan bir tanesi bilhaua ıpayam ri aydmlatmafa çalııpan Alman siya- rinde ,u ı,ekıllerini buluyoruz: 
hududunu gıeçecek ve RelchsVe yia1ar muazzam pllnlan, Avrupada devam- dikkattir. Almanya, evvelce Alman sasmı takdir etmekted1rler. Alman I. - Tögöl, tugul "Kazan lehçe-
ni qacaktlr. Daha fimdlden f& ' b bir aulh temin için Almanyanm ne milaltemlekesl iken, üzerinde tahki • tebaası. kendileri için dünyada yegl- el." 
tehlikeli bir mrarla dolaflYor· R nisbette mUsaadeklr davranmaya l- mat yapılmamuı •artlyle Japonya ne lstinatglhm kuvvetli ve htlrmete il. -TUgUJ 11Çağatay, KırgıZ' Ba· 

Fransa, Inglltere ve Sovyet uaya- göstermekte _ mandası altına verilmt9 olan Mareı,al llylk bir Almanya oldulhmu biliyor. raba lehçeleri" (2). 
llnı etrafına t.opJarınu. olan ararulu • made olduğunu açıkça 

1 
. adalanndaki hlktmlyet haklarmı Bitlerin mesaisi sayesinde yakında Bu tekillerln mahiyetçe hep bir 

aaı cemaat fU iki vazifeyi henüz b&f& dir . ., Tebliiin itimat tesisi meee eauıe kat'l ıurette Japonyaya terketmekte- sulh naznnı, paniennanfk bir kUltU • olduğu görUIUyor. 
rabilir: •1taıyaya kabul edilebilir Almanya tarafından icap ettiği kadar dir. Japonya, bu tahkimat yapılma- re1 birliğin tahakkukunu göreceğiz., 11DetU" kelimesinin hakiki mahl· 
bir lulhtl kabul ettirmek ve Hltler yardım edilmediğini eöyllyen fıkruJ muı f&rlma hiçbir zaman riayet et- yetini bize g6sterecek en mllhim ema 
lllaceruma kartı yolu kapamak . ., m .. fuzuli" aymakla beraber, mat - memiftl. Cenevre mahfelleri. Alman- t! .. lclariı kabineyi reyi .. DivanU Lu~at lt-TUrk tE' trn ., 

~lmo•lor Loiar•o iorarını b t Ce evre müzakerelerinin neti - yanın, Frınıadan ve lngiltereden ~ yonız. ''Kiflarh Mahmud" un .az. C:.: ·h~da, umumiyetle, memnu· müstemlekeler illtedlği şu sırada,Mar dü •• v ı.. le~nf aynen nakledelim: 
tefsir ediyorlar . tbaht bir lisan kullanmaktadır. 1161 adalan üzerinde iddia ewtt prmecıe ça .. ,ıyor Dağ ve Dhağ f3): Bir ed ttır. 

Bertin, 12 (A.A.) - Berllner Ta- nı.ye baklan terketmeve razı olmumı lhtl Atina, 12 (Tan) - Ahali Partiai manuı - arapça • "leyçe" - yani "ol-

meselesi 
Başı 1 incide 

Boğazlar 
ı lnl ~-- imza 

1

.zm emniyetini evveli kendi vesaitl-Bofazlar mukave ea u&MJ te uı tmek bl-
ettirenlerin müdafaa ettikleri gaye- 1?izl~ ~ğlamağa v~e ~rin-
lerden biri de, ıulhlbı temini idi. Hal· :n1 d== ::nhtm memleket 
buki dünyanın yavq yavq bUttln ~ vl haline celmlf ve bU lıarekeUe 
hukuki ve aiyul kuvve! mlleyyid!- e_, _ _a ok h&llU davrandığımız 
lerden aıyn1mak yolunu tutm\ll ıo- tl.zeı-"""e ç amil b' 
rtınen bugilnkU karışıklığı içinde Bo- latikbal davamızın tam ve f ~ 
ğazlarm aynca acayıp vaziyeti, de- t;arzda korunmas.~ ist!b~ etmesı 

mal vermemektedir. lideri Çaldaris ıımdikl kabineyi iati. madı" • dır. Argu IQg tidir. Meseli: 
faya mecbur etmek için diğer partiler "Ol andal dağ ol" denir ki "bu böy-

Mekılkada bir tren ue tefriki mesai çarelerini aramağa le olmadı" demektir. Oğuzlar bu ke-
yoldan gdıtı b&fl•mıştır. Siyasi mahfellerde çaı itmeyi alarak "dag ol" sözllntln "te· 

darlsin bu tqebbUailnUn bir netice kW" ,ekllne çevirmışlerdir ki bu da 
Mekaiko, 12 (A.A:.) - Mebiko • vermiveceği muhakkak tel&kki edil· "leyae" manasınadır. Oğuzlar Argu-

Sanrafael • Arllxo hattı üzerinde, mektedir. lara komtu oldukJanndan iki oyma-
T'aahueo ile Chalco arasında bir tren ğm dilleri de bıribirile karışmış-

tır" ( 4). 
yoldan çıkmıştır. Bu •ırada, meçhul Yunanist andff " ,.. 7. 
'ahmlar tarafından birkaç el silih Şu izah gösteriyor ki "d ğil" ke-
atılmıştır. Yolcular, Veracruz. Mexi- limesl bir tek kelimP dP - ldır. A hn· 
co trenine yapılan son BUikaatl hatır manevrası da iki kelimeden mUre~keptir. Bun-

• lardan biri, menfi anlamını da taşı-

(3) Ağ: Etimolojik tekilde de ifa
ret edildiği gibi, bu elemanın (ğJ Iİ 
(z) den değlfmedir (6). Manaaı 
"uzak aaha" dır. Bu halde asıl menfı 
anlamı yine bu elemandır ki bunun 
da bir (V. + Z) deı. \baret oldugu 
görWUyor. 

(Arkası yann) 
L N. UILwtr... • 

(1) •Yok,, kel mninla analiai Tan'm 
11 3 1936 aayamda J'Spılmq ve dunkü ya
ıanırcla tekrar edilmııtır. "Var' kelimeaı
aaa analiai ılende yudacaktır. 
L il. - Radlof: Türk lehçeler licatı, 
ld: llL 

(2) KD'ıa Jehçe1lade ba "tiisill, tözü • 
yme menfı aalammda olmakla beraber • 
bwm lualluubimm iki tekilden yaUıız bi
nnde kullanılıyor: ıkı ıe)' u aıncla muka
Jesede menfa olarak "ve hattl., makamın
da • et ttıcti1 au da yok nn et cletu q 
bile yok. deaıliyor. Fakat "bu bö1le ae J. 
d r,. sibı meni hükmü verme ycrınde Kır
ıızlar 'desti denuyorlaı • • ıme ,. d yo lar 
ki bua\ID ma" olda;u meydaadadır. 

(3) Burada ''dh., ile ıpret Ctl11ı\ıruı ıes, 
ealu Türk lehçelerındc ıorülen d ıle ,., 
ara1mdak Hldt ki Divanda da A"-Pli&Jlı.1 

pe tc.Jc • ı .. harfıyle :ru:ıtmqtır. 
(4) D vanil Licat ıt Til k, cilt: S, a.: 

114 
O) llenfl aalamb kellme7e "ol,. ı•tlr-

me n mı ilen van:br Buaada uli 
s kredel m : 
(1) Yok aalamma lnallanılan oı,, 

IÖ UDe 'aJ .. \06'-W.. apUD' ( ~ 
lof, llL • Şor ve lapy lcbçelcn_ Raci f 
b na (Ç k ol) e ıah ede elı. u mı. 
lali de yu17or Aduı çopJ ıcu çoıııl 

Nbuı Yokta anası yoktu_ 
(Z) F ca nenn ile! eaı de (non 

il) den J'Spdm tD' (Dictıoanaıre ety
moloı que de la 1 ıcue frança ae, par Us
car Blodı T. L, p 375). 

(6) Bu ek dotrudan doiru a (al) ola
rak tamamlayıcı anlamda almırısa ( da ) ve 
(daı) kehmeJerl çıkar Bunların bır n • 
anı kokun 'kudret, kuvvet • ani ınıylc -

kuvvet ve kudı et uh b ne ne re len yi 
anlatır k "adak., der ı lk ncıaı de yıne o 
anlamla kuvvet ve kudret ve aamet kca
d nde tec:ell eden feyd r k "dat d i· 
tım odur. Bu ııö de anı köke • atef,, 
anlamı ve ıraek • datlamak" söriatm aalı 
olan ''daı .. çıkar. 

~·~ ... N O Ote_. de 
manevruı yapdm•m b~ ven ona vuıru: ve b el manam. nıı fi. Recep Pner' •••araya 
len karar tberine bUttln donanmanm D hWnatl katan "ol kelimesidir. Fa· dindi 

y·ı aulhtl ıe.nin. ~eıJ"~ ,QM',~ı · • 
uvizin billlm ~~.: .......... _ 
tasavvurun• cUret ftreblleOek ~ " tayyarelerin 

· et ihdM etmektedir. ~ rta4an bldır 
:~r .. ırn vaziyeti zaixtam bir llem- meale ıiıethumuııu o h rhaı; Şanghay, 12 (A.A.) - Nan'kinde-
~5~ kapıs~ alablldltlne a~ dıklı:n bir devirde~~ ~ ki dış bakanlığı, Mogol • Sovyet pak
bir adamm vaziyetinden farklı değil- gi bır ~~ bulunduram&YJL tı hakkında Sovyet bUyUk elçlaine i
dir. Nerede kaldı. ki: . Boğazlar mu- he;:~~ notası. bu bakım- kinci bir protesto notası verıniftir. 
k aveleaile emniyetımızı t.ekeffW ~~ bugllııkil anıuluaal durumda 
devletlerin, herhangi ~ır h~ 1=~- ~iazıan tahkim hakJnmm en kil- Klbada patlıyaı bombalar 
malinde muuniyetimili t~-=.+ı; çt1k bir tereddüde yer verdlrtmfyecek Havana. 12 (A.A.) - Dt1n Kdba 
lecekJerl de artık ,Upheye & .. &&MS"- • ku etli dellllere istinat et- 1 ı ynwıer Cemiyetinden ce- kadar vv etmek dllrilatiai antiyagowııda, aokakta patlıyan b r =: Herhanli bir taarruz kar· tirerek m'::v~ ltfbarile, b&ttl bomba Ud çocuğu öldUrmu.,ttlr. Yir
ınnnda ka)ırNk usakprktald do- '; manı:,.Olll ... için, hele 90ll za- mi dört aatten beri bu, befinci lnfi
:nanm .. mı imdıd"IM ~ m~ b&dleeltre D&llftll, ör- ilktir. Polil, Joven ırupu uumdan 
Jnktir! Itaıyamn Lo,::O .:n..- net bir vemka deferi kınnmlftlr. bet kitlyl tethifçllik ıuçu ile tevkif 
miııdeJd kefaletini eri ~ me- Jlll6metimls tAnfmdan verilen etmlttlr· Evvelki giln, Havanada bir 
için koyduiU.._~..a ' bir lhtil&ft& notum ıllbdar merkellerd~_uyan- k11ilede iki bomba patlamJftlr. 
aeı.tne ait ~· temin ede- clJrdllı ilk aJdlller, baldı bir uaVIDID 

tekrar ~ kim niba,.t JDUM1f muhataplar bulaca- ----------
bilir! Bu turetle Bojular ııua_;: tı h~ GmttJerimlsl kuvvet- niyeti noktumdan bizi aert;eat bırak-
ıe.1 ~ 89ftl, onu lmD 

1 
ieaMUreo* ~ f.&ten mak lBtememek demek olur ki, bun

devietlerdln ikfeWn aradan~ _,. ttlltl bir ba• ._ 11.....,._es. dan kötil bir niyet tezahilrll de tuav
lltle ~ Jıukuld aa~-- çanil .ilı bllli'.~~ ~ ta- vur edilemez. .. .._ ..,.,...... -~:;.1'11111- DJl'Jt•M. .... "f&!_...,. em- Ali Naci KARACAN 

Bil ..... Jrım4l W!M-- ' 

Faler Hmanmda toplumam einredll· kat Ud k ime bynqaralr b r ~lr 
miftir. Bu manevralan takip edecek 11: lime h •nl al 1't11' O iri bu

criln "d 1" e hUkUm man ı k trıı k 
olan Kral Falerden gemiye gelecek ve '"'" venlden 11dtr" de getirerek "de

Halk Partief GeneJ Sekreteri ve Kf 
tabya sayı vı Recep Peker dUo ak
lf&Jllki trenle Aııkaraya hareket et • 
miştir. 

r.abltana kal'fl bir nutuk iradından ~lchr" bile deriz nn . 
soııra donanma denize açılacaktır. Simdi bu "dil~" kelimecıh\I analiz Romen talebeleri Pireden 

edelim. Etfnıotoillf .,..kn $Udur: geliyorlar 
Diinkerk He Duvr arasında n l (2l (~l 

feribot af ad af (zl Şehrimize uğrayarak Pireye giden 

Parill, 12 CA A.) - Dllnkerk ile 
Duvr arumda yakmcla bir feribot 
Mrviai baflıyacaktır. MU1f denlsl al
tında yapılacak olan ttlnelln inp1mı 
kadar yolcular ve efy&, aktarmam 
nakledilmif olacak ve hayli zaman 
kar.anılacaktır. Buna bemer bir 11er

vls harp zamanında, Inglllz ordusu 
ihtiyaçlan·içm tesis edilmif, fakat 
sulh olur olmaz, armatörlerin menfa
atlerine halel vermemek Uzere kaldı
nlnuttı. 

(1) Ai· Ana kft~Or. Tln"'ı1d11n Ro nen talebeleri yarınki Balı günü h· 
ı'n4truya "esas, vaıılık" anlamlarma- manımıza geleclc.leıdir. Bu talebeler 
~ ilD gruptur. Bır rrup dogru Roın&Dutr. 

2l Ad· Ana kfflr •nl•mn"n ,.,..,,,., yaya gidecek, ikinci grup ure bir haf. 
ohlrak onu kendfnde teft",.,.,.ft1 ..ıti- ta şehrimizde kalacaktır. 
ren ı>rett nal bir eJen"andtr ''F.•~ Bu müddet aarfmda Balkan anla, 
ve varbk" rtelhn~IR"""' lahfbl de- muı talebe seksiyonu '17.ennde te -
.,,,.~ t'lhff AvRr" de'Ttektb nıular yapılacaktır. Talebetere yatı 

Bu hPldP. ana tö dP 1rıııvnR11"""" mekteplenndeıı birinde yatmalan l • 
11'ld" •P.ldfnl alan VP. sonnı,.an ft~Un- c;in Mnıf Tnrk Talebe Birllil tarafm
cU elP•mtnm t,.,.lrile vokalini "" dan yer temin edilmiştir. 
ltavbederek tek "d" kr"'llOl'u h111fn"P Polı·s 
bhı.n hu unsur 11vRrhk ""~ halı 
olan btr aahtp" anlatmaktadır. 

SiYAH Hl Edgar Wallace'in ReslmD Romanı Elinde iki bıçakla 
dolasan sarhoş AYAK .5E.SL~Aİ 

l~lrr/H . o TARAF. 
OAN GU&N4&A 
vAı:ı I 

Ktlçtlk Muatapqa caddeetnde 11 
numaralı inekçi Hltmn evinde otu· 
ran 1ablkaldardan Sabri otıu Kel 
Tevfik kereetecllerde sarhot bir bal· 
de ıki elinde Od bl~ dolaftrlam 
yakalanm11 ve hakkında tahkikata 
bqlanmJttır. 

iki ••ti• era11ade bir 
kavı• oldu 

SarlıOfluktan ve etrafa sarkmtılıt· 
tan suçlu olarak nezaretıwıede bu· 
lundunılan Rami l&klnlerlnden Biat 
otlu Hllm1 ve Köyltl IWnile t1nmu 
Mustafa ottu Ahmet blrlblrlerlle b• 
p etmiflerdlr. Ahmet bir aralık Hll· 
ıntnln yanma 101nılmuftur. Bu ımada 
B11m1 cebinden yfb kurut çalmctıpn 
iddia etmlt ve para Ahmedln cebinde 
çılmuftır. Buoa hiddetlenen Ahmet 
HallmJn yOzllne lndlrdfti mlo bir yum 
ruJda ODU ba)'dtmıf ve apmdan bur
nundan bil gelmeelne sebebiyet ver
miftlr. Ahmet baklanda tahkikat ya. 
pılmütadır. 

OclaaAbd m1 • • b••···--· 88nprclUk flrketintn h11aından 
bin ytls lirayı çalıp ~ odacı A~ 
durrabman henlls ele pçmemifttr. 
PoUa Is llariıute ytlrllmektedir. 
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Bir Frans ız muharririnin mühim ifşaatı 

Fransadan satın aldığı Almanya 
demirlerle silahlanıyormuş! 

Muharrir diyor ki: Birkaç meçhul asker için 
zafer takları altında daha yer vardır 

FP.AN.SANIN /ILMANVAYA 
İHA.At; E.TTİGİ 
DE.HİR 11/JDENİ 

50MİJ..YON 

40 MİLYON 

30Mİı..YON 

2.0 Miı..YON 

10 M İl YON 

Avrupanm en tanınmış mubarrir
t'erinden ve şimdiye kadar neşrettiği 
eserlerle büyük liakikatler ifade et
miş olan "Francis Deloisi,, Franstz 
demirhaneler müdürlerini Almanyayı 
teslih etmekle itham eden bir maka
le yazmu;tır. Bu makaleyi naklediyo
ruz: 

On beş gündenberi, Alınanyaya 

Fransadan yapılan demir madeni ih
racatından çok bahsedildi. 

Bugün Almanya, umumi sarfiyatı
nın yüzde yirmi sekizi ile, Fransanın 
en büyük müşterisidir. 

fransanın, ihracatın1 üçte iki nis
petinde tahdit ettiğini farzedersek, 
Almanyaya yaptığı ihracat geçen 
seneki nispete inerdi ve böylece Al -
man harp imalatının hIZI durmuş o-
1urdu. 

Fakat şurası bir hakikattir ki bu, 
Joeuf, Hyange, Godebourg ve diğer 
Lorren demir madenlerinin sahipleri 
yüksek ve kuvvetli şahsiyetlerin işi
ne gelmezdi. Hem bu mösyöler, sulh 
zamanında ticaretin serbest olduğu, 

nasll Almanya Fransaya kömür satı
yorsa, onların Almanyaya demir sat
tık· trını söylerlerdi. 

Şüphesiz. Fakat ihracatı sulh za
manındaki tabii ihtiyaçlarla tahdit 
edemez miydik? 

Mösyö Laval, yalnız silahlan, mü
himmatı ve Fransız tayyarelerini de
ğil, fakat alüminyom madenini, ba
kır hurdalarını, kurşun kırpıntılarını, 

tüfcnk odunlarını, ve sair ihracatını 
tahdit eden birçok emirnameler yap
madı mı? Niçin demir madeni ile de
mir hırdavatmı istisna etti? 

Sakın bu, kendisini iktidar mevki
ine getirmiş ve orada meclis ve mem
leket ekseriyetine rağmen onu altı 
ay tutmuş olan madenci, ayan azası 
ve Fransa bankası "Regent" ı Mös
yö de Wendel'i üzmemek için yapıl
mış olmasın? 

Buna emirnameleri tasdik için im
zalarını koymuş olan Mösyö Flandin, 
Mösyö Pictri ve General Maurin ne 
buyururlar? 

Tilfenk dipçikleri imaline yanyan 
ceviz ağacı ihracatının fazla oluşu
nun ordularımızı düşürebileceği teh
likeyi düşünecek kadar ince eler sık 
dokur milli müdafaa nazırlanmızm 
Fransız madeni ile imal ·edilecek Al
man obüslerini unutacak kadar dal
gın oluşları garip değil midir? 

Şüphesiz "Hükilrnetimiz eğer 3 mil 
yon ton demir madeni ihracım me
netseydi, Almanlar bunu başka yer
den alırlar,, diyeceklerdir. Ve bu 
tedbirin sadece, madencilerimizin bü
yük karlarına, işçilerimizin de gün -
delik almalarına mani olacağını ilave 
edeceklerdir. 

Fakat şurasını unutmamalıdır ki, 
madencilerimizin 1935 senesinde Al
manyaya ihraçlarını 1,892,000 ton 
arttırmışlardır, 1934 seensinde, Al
manya, yalnız başına lsveç ihracatı
nın yüzde doksanını alıyordu; ve bir 
sene içinde Almanya, İspanya, ve 
Yunanistandan mtibayaatım iki mis
li. Lüksemburgdan ise üç misli arttır 
mıştır. ve bütün bu ihraç kabiliyetle
ıfoin artmasına nihayet bir hudut 
vardır. 

Hoş, daha mühim, bir mali müşkül 
daha var. Yabancı bir memleketten, 
ona satılandan daha fazla mal ala
bilmek için altın veya döviz vermek 
lazımdır. Halbuki Reichsbank'm altın 
ve dövizi yoktur. 

Madeni mevcudu 82 milyon marka, 
yani, tedavülde bulunan k.3.ğıt para
nın yüzde ikisine düşmüştür, ve ya
ba nct döviz olarak yalnız beş milyon 
markr vardır ki, bu da, hic demektir. 
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Maden alım.mı arttırmak için Al
manya, yalnız satış fazlasına istinat 
edebilir. Halbuki, geçen sene, Alman
ya ticaret muvazenesi fazla olan de
mir imal eden iki yabancı memleket 
vardı ki, bunlar Fransa ile !sveçti. 
Fakat Almanya gittikçe fazla satı
naldığı ve mütemadiyen de az sata
bildiği için bu fazlal1k süratle azalı
yordu, ve vaziyet şöyle olmuştu: 

lUilyon hesabiyle mark fazlalığı: 
1933 1934 1935 

Fransa 228 131 75 
lsveç 121 82 38 

Bu sebepten 24 EylUl 1934 ten iti
baren "Yeni plan" ı tatbik ederek, 
Doktor Schacht harici ticareti devle
tin eline tevdi etti, ve Alman sanayi
cilerine artık, kendilerine, ancak te
diyatlarma mukabil haric;te Alman 
mamulatı satınalacak müşteri bul
bukları takdirde ve o nispette itha
lat lisansları verebileceğini bildirdi. 

7,ı:ılıiren, bunıfan kolav bir sev vok 
tu. Yarnn asrrdanberi, demir maden
lerinin üzerinde kurulmuş Lorren ~e
lik fabrikı:ılan kömürlerini Sarre'
dan ve Ruhrdan satm alıyorlardı ve 
kendi kömür madenleri Üzerlerine 
kurulmuş Sarre ve Ruhr çelik fabri
kalan. demir madenleri Lorren havza 
larından satmalıyorlardı. 

Muamele basit görünüyordu. La
kin buhrandan sonra hiçbir şey ba
sit değildir. 

Ticaret muvazenesi Almanya lehi
ne gittikçe azalan bir matlup bırak
sa bile, tamirat borçlarının kalkma
sına rağm.en baZ1 hususi ve umumi 
borçlar henüz temin edilmiş değildir. 
Bu yüzden, Fransız hükfımeti, Al
manyaya her mal satan Fransızı, bir 
"Fransız - Alman takas odasına,, mü 
racaatı mecbur eder. Parayı oda alır 
sonra, bu paradan, Dawes ve Young 
kuponlarının tediyesi için bir miktar 
abkor, bakıyeyi, senelerdenberi tedi
ye edilmemiş hususi borçlara tahsis 
eder. 

Sarre havzası Fransız hudutları 
içinde bulunduğu müddetçe, bu usul, 
onu alakadar etmiyordu. Fakat arayı 
umumiyeye müracaattan sonra, Sar
re fabrikaları Fransız madenini 
mark ile ve Lorren fabrikaları Sarre 
kömürünü frank ile ödedikleri için 
herkesin takas odasına müracaat et -
mesi mecburiyeti ortaya çıktı. 

Böylece, bükiımet bütün muamele
leri kontrol edebiliyordu, Fransız ma 
den satıcılarına şöyle diyebilirdi: 

- Almanyaya maden ihracatınızı 
istediğim nispette tahdit etmezseniz. 
alacaklarınızın en sonra tesviye edi
leceğini biliniz! 

Odada muazzam alacakları oldu -
ğundan W endel ve şürekası hemen 
itaat ederlerdi. Bu suretle de, Fran
sız hükfuneti, Almanyaya hasmane 
gözükebilecek hiçbir fevkalade güm
rük tedbiri almadan, Hitlerin silah i
malatının inkişafına mani olabilirdi. 

Fakat burada garip bir vicdani va
ziyet vardır. 

Versay muahedesinin Sarre kömür 
havzasını Fransız devletine verdiği 
malilmdur. Fakat kömür havzası ü
zerinde kurulmuş büyük çelik fabri
kaları, onları kurmuş olan Alman 
sirketlerinin malı olarak kalıyordu. 
Fransız madencileri, zaferin tam ol
duğuna kanaat getirmediler, eski ra
Jtiplerinin aksiyonlarmİn kısmı aza -
mmı almak için markın sukutundan 
istifade ettiler ve onların idare he -
yetlerinde. birer mevki edinerek yan 
yana oturdular. 

Böylece Micheville, Pont - a Mous
son, For~es d'Alais gibi çelik fabri-

kalarmr ihtiva eden bir ilk grup, Sar
re'daki Dillingen fabrikalarının kon
trolunu ele aldı. Bu grupun idaresi 
Berlinde Fransız sefiri olmadan ev -
vel Mösyö François - Poncet'nin elin
de idi. 
Şark ve şimal çelik fabrikaları ile 

bir başka grup da, Neunkirchen'deki 
Stumm biraderlerin fabrikalarının 
yüzde altmışını ele aldı. 

Böylece demir ve kömür mübade
lesi gayet kolay oluyordu. Çünkü a
lıcı ile satıcılar ayni şahıslardı. Fa
kat 18 şubat 1935 arayı umumiyesi 
vaziyeti tamamen değiştirdi. O ta -
rihten sonra, Sarre fabrikaları, Al -
man hudutlar1 dahilinde kalıp Fran
sız devletine ait kömürü kullanıyor, 

ve Fransız Lorren madenlerinin de
miri, Hitlerin silahlanması için çelik 
imal ediyordu. 

Sarre'a Fransız madeninin gönde
rilmesi tahdit ediler~k b u n u n 
önüne geçilebilirdi. Fakat o zaman, 
Mösyö Wendel'in karı azalmış olurdu 
c:eliklcrini Almanyaya satan Mösyö 
Jules Bernard'm fabrikaları işsiz ka
lırdı ve buna mukabil, Hitler de, Sar
re kömürünün ihracatını tahdit eder
se halimiz ne olurdu? 

Mösyö Laval, tereddüt etmeden bu 
garip vicdani vaziyeti halletti. 

Basit bir emirname ile (Ne kolay) 
Fransız - Alman takas odasını fes -
hetti, ve 31 Temmuz 1935 ten itiba
ren tasfiyesine karar verdi. Böylece 
Lorren madencilerimiz, Almanlarla 
madenlerine mukabil kömür mübade
le edebilmek için kolayca harekete 
ge<;ebildiler. 

Fakat marttan temmuza kadar, bu 
mösyöler birçok maden ihraç etmiş
ler, ve birçok alacakları, Fransız -
Alman takas odasının tasfiyesi yü -
zünden ge<; kalıyordu. Bunun da ko
layı var! Gene bir emirname ile, 30 
te$rinievel1935 te.Mösyö Laval devlet 
kefaletini, bu tarihten evvel çıkarıl
mış Fransız - Alman takas odası bo
nolarına da teşmil etti. Bµ tedbir sa
yesinde, Almanyaya mal satmış olan 
Fransız madencileri, bonolarm1, ban
kalarda iskonto ettirebildiler. Nerede 
kaldı ki, bu bonoları mösyö Wendel 
in "regent,, larmdan olduğu Fransız. 
bankası tarafından da mükerreren 
iskonto edilebiliyordu. 

Ve işte bölceye, Sarre'm Almanya
ya döndüğü bir senedenberi, Fransa, 
Almanyanm en büyUk demir madeni 
bayii oldu. 

Hitler bundan şikayetçi değildir. 
Çünkü, Mösyö Lavalin sayesinde, si
lahlanmasını arttırabiliyor. Mösyö 
Jules Bernard Almanyada, artık 
Fransa piyasasına Lorren fabrikala -
rma rekabet etmiyen Sarre fabrika
ları için bir mahreç bulduğundan 
memnundur. Mösyö de Vendel ile 
meslekdaşları, hem maden satışları
nın artmasından, hem de Almanya
dan alarak Fransada, Fransız piya
sası üzerinden sattıkları kömürlerin 
ucuzluğundan kazanıyorlar. 

Alman harp stoklarının yapılması
na yardım etmemiş olan diğer Fran
sız ihracatçıları ise, tasfiye halinde 
bulunan Fransız - Alman takas oda
sından alacakları olan 331 milyon 
franklık alacaklarını, Almanya ile 
yeni bir anlaşmaya intizaren bekli
yorlar. 
Lorren madencilerimizin Alman 

harp stoklarını temin suretiyle vata
na karşı gösterdikleri alakasızlığa 
hayret edilebilir. Fakat onlar biliyor
lar ki, Hitler sil3.hlarmı nekadar art
tırırsa, biz de o kadar arttıracağız ... 
Alman kömürcüleri de ayni suretle 
düsünüvorlar. Bu iki grup da, iki 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Uykusuzluk neden 

gelir ? 
Bazılarında pek ehemmiyetsiz se

beplerden; mesela yatak çok yumu
şak olur, fazla sıcaklık verir; pek 
sert olur, yorgunluk verir. İnsan 
uyuyamaz. Kimisi yüksek yastıkta 
uyuyamaz, kimisi de yastık alçak 
olursa. 

Karyola bir köşede kurulmuş o
lursa hava iyi dönemez, uykusuzluk 
basar. Şimdiki kübik apartmanların 
birçoğunda olduğu gibi, tavanları 
basık, küçük odalarda pencereler de 
kapalı olursa uyumak güçleşir. 

F:ızla srcak uykuyu kaçırır. Ba
zıları lodosa karşı odalarda, kimisi 
de poyraza karşı bir odada uyuya
maz. Bazıları da yaz kış pencereyi 
açmadan uyuyamaz . 

Bunlar hep dışardan sebepler. On
ları düzeltmek, rahat uyumak ko
laydır. Fakat sebep içerden insanın 
kendisinden olursa uykusu~luğu gi
dermek daha güç olur. 

Bir kere yorgunluk n~rmal adam
lard: iyi uyumak için en iyi sebep 
~ldugu halde, bazıları - hele sinir
Iı olanlar - yorulunca uyuyamaz
lar. Uyu!~m~~ak yorgunluğu art -
tı_rı~ .. İkısı bırıbirine bağlanınca si
nırlılık artar. Yorulmamağa çare 
b~un~maymca, insan uyuyamasa 
bıle. ~ne muayyen saatte yatağa gir
mehdır. Uyurpadan yatakta istirahat 
etmek h~r. h.alde oturarak uyuma • 
maktan ıyıdır. Böyle, yorgunluktan 
uyuyamıyan sinirlilerin bazılanna 
gece. biraz bir şey yemek iyi gelir. ' 
. Mi~e ?~zulunca uykusuzluk ta ge
lır. Kımısı vaktinde yatar da uyuya
maz. Bu halde ya yemek vaktini bi
raz daha erken götürmeli, ya
hut u Y k u s a a t i n i b i _ 
raz daha geç saate ... Kimisi de ak
şamdan rahat uyur da birkaç saat 
sonra birdenbire uyanır: O halde bi
r~ . yeı:ıek fena olmaz. Birkaç pis
k~vı, hır dilim ekmekle su ,yahut 
~ır bardak süt. En iyisi bir kase yo
gurt.Et yemekleri, hazmı ağır başka 
yen:ekler uykusuzluk getirebilir. 0 
vakıty uykusuzlukla birlikte nefes 
d~hg~ da olur. Bu halde gece biraz 
sut, bıraz karbonat yahut kömür to
zu alınabilir. En iyisi uykusuzluk 
veren yemeklere dikkat ederek on
lardan sakınmak. Çay, kahve pek 
çoklarında uykuyu kaçırır. Akşam 
yemeklerinden sonra kahveden vaz
geçmek en iyisidir. 
~iş ap-ısı, sinir ağrılan, hele si

ya:ık a~rılarile, bel ağrısı uykusuz
lugun. ~ıddetli sebeplerindendir. Uyu 
mak ıçın bunları geçirmekten başka 
çare olamaz. Zaten sinir ağrısını 
kesece~ olan ş~y ayni zamanda uy
ku verır. Ateşlı, büyük hastalıklar
da :1Ykusuzluğa ancak hastalığı te
davı eden hekim _ lüzum görür
se - çare bulur. 

S~irli.lerin uykusuzluğu çok defa 
ke~dilerıne mahsus bir şekilde olur. 
hkın uyurlar. Fakat biraz sonra srç
rıyarak uyanırlar. Kimisi rüyasın

da kc~d~ni .~ir uçurumdan düşüyor
muş gıbı gorerek uyanır, yahut ba
caklarından birine şiddetli bir bur
kulma gelir, uyanır. Bunlara hemen 
o. anda ç~re bulmak güçtür. Sinirle
rı ted.avı ettirmek lazımdır. Fakat 
o vakıte kadar insan uyuyamasa da 
~era~ ~tme~elidir. Yalnız yatmak 
bıle sınırlerı rahat ettirir. 

Yatakta uyuyamamaktan üzülme
me~ şa.ı::ne, insan sıkılmadan vakit 
geçırebılır. Şiir okumağı severseniz 
hatırınızda manzumeler varsa - ço
c~~ça da olsa - onları tekrar eder
sınız. 

Tayyare piyangosunun size vurdu
ğunu ku:ar~k. tatlı hesaplar yapar
sınız ... Şımdıkı tavanlarda çivi yok
sa da herkesin hatırında yine bir
çok dul kadmlann adı vardır. Uyu
yamayın~ onları bile saymak, bu
dal~ca bır şey değil, uyku ilacı olan 
zehırlerden herhangisini içmekten 
pek çok akıllıca bir eğlence olur. 

Lokman HEKiM 

memlekete mal vererek, her iki tablo 
üzerinde kazandıklarını biliyorlar 

Ve şayet, askerlerimizin, kadın ve 
çocuklarımızın belki de Fransız ma - · 
deni ile yapılmış bombalarla parçala
ııacaklarından şikayet ederseniz, on
lar, bilmukabele, Alman askerlerinin 
çocuk ve kadınlarının da, Alman kö
mürü ile yapılm1ş bombalarla ölecek 
!erini cevap olarak söyliyeceklerdir. 
Böylece, her iki halkın ölüm karşı
sında, her iki taraf madencilerinin de 
karda tam birer müsavatı var . 

Allons enfants de la Patrle ! .. 
Deutschland über a lles •.• 
Birka~ "Meçhul asker,, için, zafer 

takları a\tmda daha yer var. 

Francis Delaisi 

13. 4 - 936 

M EMLEKET MEKTUPLARI 

Milasta aylarca sür 
bereketli yağmurlar 

Milasta bu seneki tütün mahsulü, kendi ay 

ki kazalara örnek olacak bir randıman ve 

Milasın en güzel evl~rinden biri 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) yanmış olduğundan yollarını 
Milas kuşla ölçebilirsiniz. 

Muğla çarşısında şoförler avazı çrk * 
tığı kadar haykırıyorlar: 

- Milasa gidiyor, Milasa.. Haydi, 
toparlanın .. Şoför yanı iki lira, arkası 
bir lira. Güverte (1) de var. 

Saat 17,30 da kalkan otobüsümüz, 
Bülbül sadası veren ince kornasını ça
la çala çarşıyı: geçiyor. Yaman şoför .. 
73 kilometroyu tam üç saatte alıyor. 
Fakat, biraz da yollar düzgün. Şoför, 
arabayı sırasında kırk beşten fazla 
sürdükçe, arkada hevenk gibi asılı du 
ran, göğsü bağrı açık muavini haykı
rıyor: 

"- Yaşa, deli lsmail .. Kuş musun, 
be mübarek?,, 

Bugünkü şoförümüz de deli.. Za. -
ten, dışarı şoförlerinde takdim me -
rasimi yapılırken, muhakkak lfı.kap o
larak "deli,, kullanılıyor. 

Milasa kadar olan yolculuğum.uz, 
hakikaten iyi bir hava içinde geçti. 
Bir kilometro kadar düzgün devam e
den yol, şehrin ışıklan ile beraber ~a
murlaşıyor. Ve buradan içeri girince 
ye kadar yarım saat uğraşıyoruz. 
Kpnakladığım pansiyon, Muğlaya 

taş çıkartacak kadar güzel.. Çam or
manları iştihamı açmış olacak ki, yol 
yorgunluğuna rağmen, gözüme uyku
girmiyeceğin.i anladım ve bir lokanta 
sordum. Yanıma, biri takıldı ve yola 
düzüldük. Etrafta cinler top oyniyor. 

Mütemadiyen yürüyoruz. Yanım -
dakinesoruyoruzn: 
"-Gideceğimiz yer, çok uzak mı?,, 
"-Bir iki ayaklık, ta şurası .. ., 
Bende de kabahat var ya .. Herkese 

yol sormanın filemi var mı? Köyler a
rasında saatlerce fetvasızca yürüyen
ler için hakikaten gideceğimiz ahçı, 
bir karışlık yer ... Fakat, iki yüksek 
kaldırımı devrettim, dersem itimat 
etmelisiniz .. Çünkü, Milas bir sırta da 

Sabah, uyanır uyanmaz, bi 
selerin beni görmek için bekl 
ni söylediler. Çayımı kahvede 
la içebildim. Benim, gazeteci 
mu öğrenmişler.. Birçok şi 
başladı. 

"- Aman, siz yazıverin de, 
bir doktor göndersinler .. On 
fuslu bir şehire doktor lazmı. 

"-Spor yapamıyoruz. B' 
spor sahası lazrm!,, 

"- Belediyemiz, pazar tatil 
mizi geri çevirdi. (2) halbuki 
tüccarlar ve halk bu tatili mu 
istiyorlar. Bunu temin için ya 
diniz.,, 

Bütün bu dilekleri yazacağı 
dettim ve fazla vaktim olmad 
Milasta küçük bir tetkik yap 
dim. 

Bu zeytin ve tütün merkez· 
bol ve bereketli yağmurları va 
ki, bir başladı mı, aylarca dev 
dermiş! Çokşükür, ben bu aylı 
trya rastgelmedim. 

Milasın yetiştirdiği tütün, e 
na ile bakılırsa, Akhisar tütünl 
dar güzel olabiliyormuş. Yalnız 
ellerindeki sermayeden çok fa 
kim yaptıkları için mahsul nef 
kaybediyormuş. 

Anlaşıldığına göre, bu senekiı 
sul fevkaladedir. Ve kendi aya 
ki kazalara nümune olarak bir 
tem.in edilerek 24. saat içinde 6 
kilo tütün satılmıştır. 

Sait 

(1) Güverte denilen yer, otobüs· 
ridir. Bazen buraya da rağbet olur. 
&'Övertede bulunanlar, bu kötü y 
yüzü koyun yatarak ve yan demirl 
pışmış bir halde tutunabilirler. 

(2) Onbinden az nüfuslu yerlerde 
tatili beledivl"Jerce t:;ıvin ,.rlilml"ktr 

Yeni yapılan inhisarlar deposu 

soJUtı . 
talihe komanda etmek ve insanın kendi gemisini istediği lıeöcfe yürüte!' 
mektir. S:ığlam sinirler müthiş hayat mücadelesinde muvaff.akiyetin en 1 

teminalıdır. Binaenaleyh sinirlerinizi 

Bromural .. 1enoıı .. 
fte kuvvetlendiriniz, bunun müsekkin ve mukavvi tesiri her ~ite göriılU 
Hiç bir zararı yoktur ve alışıklık vermez. 

CO •e '20 komprimcyt haYI fÜp• 
1crde cczantlcrde rcçırtc ıle satıh!'\ 

Kn oll A.-G., kimyevi ma ddeler fabr'ikaları, Ludwigs.tıaf en sı Rhill< 
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Lik maçlarına dün devam edildi 
Beykoz İstanbulsporu 2 ·O, Fenerbahçe Vefayı 

4 • 2, Güneş T opkapıyı 3 • 1, Galatasaray 
Anadoluyu4-3, yendi. Besiktas Hilalle berabere kaldı 
Dün üç statta lik maçlarına devam J 

edilmiştir. Beşiktaş stadında ikinci j 
kümeden Beylerbeyi - Doğanspor 
arasındaki oyunda Beylerbeyi 2 - 3 
mağlüp olarak şampiyonluktaki mev • 
kiini Altmordu ve Anadoluhisarına 
terketmesile nihayetlendi. 

ll 11 L ~ 

Beykoz 2 lstanbul~~-~r. ~ _ , 
Her iki klüp dördünculuk ıçın ug- 1 

. t 1 
raştıklarından fazla ehemmıye ver- , • 
dikleri bu maça tam kadrolarile çık- ı 
nuşlardı.Oyuna hakem Caferin idar~' 
sinde Beykozun akmiy~~ başlandı. Mu 
dafaada kesilen bu hucuma derhal 
mukabelede bulunan lstanbulsporlu -
lar sol açıklarının acelesi yüzünden 
mühim bir fırsat kaçırdılar. Bu anda 
Istanbulsporluların oyunda kat'i bir 1 

hakimiyet değilse bile Beykozdan faz 
la çalıştıklarına ve Beyko~ müdafaa
ısma yüklendiklerine şahıt oluyoruz. 
Fakat çok güzel oynayan Bahadır, 
Turgut kalelerini canla başla koru~a
rak bu akınların semere vermesıne 
mani oluyorlar. Bir aralık tazyikten 
kurtulan Beykozluların sol taraftan 
Kazım vasrtasile yaptıkları seri bir 
akında Mustafayı bulan top sıkı bir 
şiltle Istanbulspor kalecisinin elleri 
arasından kaleye girerek oyunu 1-0 
Bevkozun lehine çevirdi. Bu gol Is
ta; bulsporlular üzerinde fena tesir 
yaptığından biraz evvelki hakimiy~t
lerini cosan Beykozlulara bırakmaga 
mecbur ~Idular. Şimdi !stanbulspor 
kalesi sağdan soldan canlı hücumlar
la Beykoz tarafından sıkıştırılıyor. 
Bu tehlikeli akınları ancak kornerle 
öurdunnağa savaşan !stanbulspor
lulara çekilen bir korner esnasında 
Beykoz orta muhacimi Kemal sakat
lanarak oyundan çıkıyor. Ve ilk dev
re 10 kisi kalan Beykozluların haki
miyeti altında 1 - O nihayet buluyor. 

!kinci devreye lstanbulsporun bir 
akmile başlandı. 

Oyun yavaş yavaş Beykoz hakimi
yeti altına girmeğe başlıyor. Bu sıra
da antrenemansız oldu: .ı belli olan 
Şahap bir iki güzel frrsat kaçrrıyorsa 
da nihayet 31 inci dakikada Mehme
Qin gü?..el bir şütü Beykosa ikinci 
golü kazandırıyor. Bu arada Fahı_-i 
sakatlandığından tstanbulspor 10 kı
şi kalıyor ve oyun da bu netice de -
ğişmeden 2 - O Beykozun galibiyetile 
nihayetleniyor. Beykozlular bu maçı 
kazanmakla dördüncülük mevkiini 
sağlamlaştırmışlardır. 

·ıeıikfaJ 1 Hilal 1 
üçüncü oyun Beşi~aş -. ~ilal 

arasında y pılarak tah~ının hilafın
da bir netice verdi. Beşıkt:ı~a .karşı 
ilk devre lik maçlarında da ıyı hır ne
tice alan ve maçlarında b~~akım ha 
diseler çıkan Hilalliler bugun de ku~
vetli rakiplerine karşı muvaffak hır 
o n çıkararak 1 - 1 bera?ere kaldı
l yu Hakem Sahihin idaresmde baş!~
:~ oyuna birinci devrenin i.lk dakı
kalan Beşiktaşm hakimiye~ı. alt~~da 

e mesine rağmen Hilal solıç~ ~uda
f.1 ç . ileride bulunmasından ıstıfa.de 
~ı..:ı erınk sıkı bir şiltle ilk golü takımı 
ıcuere ik di 
lehine kaydetmekte gec me. . 

Bu golden canlan~ Beşıktaşltlar 
Hilal kalesini sıkı bır çember altına 
aldılar. Bu sırada Sulhi uz~.k~~ çek
tiği bir şütle beraberlik gol~u .çı~ar
d V ilk devre Beşiktaşm hak!-mıye
tta1t:ıda 1 - 1 beraberlikle netıcelen-
di. S" Taksim stadında ilk oyun umer -
Feneryılmaz arasında yapıldı ve 2 - ~ 
Fenerytlmazm galibiyetile sona erdı. 

Galatasaray 4 Anadolu 3 .. 
Birinci devrede Galatasaı:ay .. Bu -

lent, Eşfak, Necdet vasrtasıle uç sa-
ıkardıJar. Anadolu sol açıkları Ze 

~ ~asrtasile bir gol kazandı. Ve dev
re 3 -1 Galatasaraym lehine kapandı. 
ikinci devreye Anadolunun ç~k canlı, 
Calatasaraytn çekingen oyunıyl_e .baş 
lmdı. Sağaçıkl~n-~en~nın ~vnıyı de 

tl t k Yaptıgı ıkıncı gol bıraz son-
• a ara . 1 .... cü 
ıa Zekinin ferdi bir akını~ e u_ç~ 

l" an Anadolulular Kadrınm u 
=k~~a~ktiği bir şilte man! ?Iama
lıklarından sahadan 4-3 maglup çık-
tılar. 

Güne§ 3 Topliapı 1 
B

. . . devreyı· soliçleri Haydarın 
ırıncı . b' 

ıyağiyle ve kaleci Safanm barız ır 
Wtas dan 1 _ o galip bitiren Topka-
,mıar~amamile Giifteş hakimiyeti al- ı 

Beşiktaş forları Hilal kalesi önünde 

tında geçtin ikinci devrede takımda 
yapılan tadilat yüzünden Mehmedin 
iki ve Rebiinin bir goliyle 3 - 1 mağ
lup vaziyete geçtiler. Ve oyun da bu 
netice ile nihayetlendi. 

Kadıköy sahasında 

Süleymaniye 1 Eyüp 1 
llk maç, Eyüp - Süleymaniye ta -

kımları arasında idi. Her iki takım 
sahaya en kuvvetli kadrolarile çıktı
lar. Oyun baştan başa güzel oldu. 
Biribirlerini yenmeye çalıştılar. Fa
kat, ilk golü Süleymaniycliler atınca 
iş değişti. .. 

Berabere kalmak için bütün varlık 
larile çalışan Eyüplüler, Süleymaniye 
müdafasının bir hatasından istifade 
ederek bir gol atıp oyunu berabere 
bitirdiler. 

Fenerbahçe 4 Vefa 2 
!kinci maç, gflnfln en mUhfm maçı 

idi. Bir takım dedikodularda Fener
bahçenin bugün zayıf kadro ile çıka
cağı söyleniyordu. Şu darılmış, bu çe
kilmiş .. Bu gücenmiş ... 
Takım bütün dedikodulara rağmen 

şu suretle sahaya çıktı: 
Necdet 

Y~ar Fazıl 
Esat Ali Riza Reşat 

Fikret, Naci, Namık, Şaban, Niyazi 
Vefa da: 

Müvehhit 
Saim Süleyman 

Mustafa Enver Yahya 
Adnan Latif Gazi Muhteşem Rıdvan 
şeklinde çıktı. 

Oyuna Vefalılar başladı: Top, Fe
ner haf hattında kesildi, Fenerliler 
çok güzel bir akmla Vefa kalesine 
doğru ilerlediler; Niyazi ortaladı En
ver bunu kesti, bunu kovalayan ikin
ci bir Fener akını avutla bitti. Bun -
dan sonra Gazinin açtığı bir oyunla 
Vefalılar Fener kalesine doğru akm 
yaptılar, Fazıl kesti. Mehmet Reşat 
tarafından yapılan bir yardımla Fe
nerliler Vefa kalesine doğru indiler. 
Süleymanın kesmesile top uzaklaştı. 
Top yine Niyazide, Niyazi ortaladı; 
Yahyanm kafası bunu kurtardı. 

Gaziye verdi, Gazi; Muhteşemle iyi 
bir akın yaptılar, favlle kesildi, Ya
sar bu frikiki kurtardı. Oyun güzel 
g.diyor, iki taraf biribirlerine akınlar 
yapıyorlar; bu sırada Muhteşemin 
güzel bir ortalayışı kale yakınların -
da avut oldu. 

Top Fenerlilerde, Niyaziye Namık 
vasıtasile geçiyor, Niyazi kaleye ka
dar giriyor, kaleci tam köşede ya
kalıyor. Top ortaya kadar gidiyor, 
bu sefer sola geçiyor. Fikret Yahya
yı geçti, Süleyman tutamadı, onu da 
geçti. Şilt. .. Gol, dakika 10 .. 

Top Fener yarı sahasında, taçlarda 
dolaşıyor. Gazi yakaladı; ileriye bir 
akın ... Fazıl kurtarıyor. Top Vefalı
larda. Gol oyuna durgunluk vermedi. 
Çalışıyorlar; bir akını, Yaşar favlle 
kesti. 18 in dışarısından çekilen şilt 
Necdetin ellerinde kaldı. 

Vefalılar, yine akında. Muhteşemin 
15 inci dakikada attığı güzel bir süt 
kalenin ağlarına çarptı. Gol sananiar 
vardı. 

Şabanın yaptığı güzE-1 bir akın, çok 
iyi idi. Vefadan kimseler yoktu, Sü
leyman yetişti. Topu aldı. Dısarıki 
hakemler buna penaltı verdi, iÇeriki 
hakem böyle bir şeye lüzum görmedi. 
Vefalılar, Fenerlileri ofsayda diisür • 
meye çalışıyorlar. lki Fener akrn.r da, 
Niyazi. Fikret biribri arkası sıra of
sayt oldular. 

Bu sırada akınlar biribirine kar -
şıhk veriyordu. Vefalılar canlı, ve gü 
ze) oynuyorlar. :Bir Vefa aJmımı sol 
açık Adnan, kaleye çok yaklaştığı 
halde "(iftira) atar gibi,, kaleciye 
sözde şüt attı. 

Bundan sonra, Vefa kalesi iki kor
ner tehlikesi geçirdi. Top Vefa kale
sinde dolaşırken hakem dinlenme dü
düğünü çaldı. 

lkinci devrenin 10 uncu dakikasın
da Naci plase bir şiltle Fener takı
mını 2 - O vaziyete getiriverdi. 

Fikret bu devrede akınlarını Esat
la beraber yapıyor. Pası evvela Esa
da veriyorlar. Sonradan Fikrete geçi
yor ... 

Fenerlilerin güzel bir akınını Vefa 
lılar kornere attılar. Mehmet Reşadm 
ortaladığı topu, Şaban güzel bir şilt
le kaleye attı, Mustafa kurtardı, ge
len topa Nacinin çok güzel bir şütü 
san - lacivertlileri 3 - O üstün vaziye
te getirdi. 

Niyazinin kendisine mahsus güzel 
hir akını; Vefa kalesine kadar girdi, 
pas verdi, Top Şabanın ayağiyle ka
leye girdi. Oyun 4 - O 

Akınlar; bu suretle devam ederken 
Muhteşemin güzel bir pasını Adnan 
boş kaleye sokamadı. 30 uncu dakika
da Vefa solaçığı Adnanı hakem dışa
rı çıkardı Vefa 10 kişi... 

Bu sırada Yaşar Gazinin sırtına 
çıktı. Hakem favl verdi, Muhteşem 
frikiki 30 metreden attı. Top ağlara 
kadar Vefanın birinci sayısı namına 
girdiği zaman Necdet yerinden kımıl
damamıştı. 

Oyun 4 -1 
Bi rmüddet sonra Gazinin güzel 

bir arapasını uzaktan elan Muhteşem 
Vefayı 4 - 2 vaziyete demir gibi bir 
şiltle geçiriyordu. Bu iki gol biribirin
den çok güzel olmuştu. Vefa bu iki 
güzel golün verdiği memnuniyetle ça 
hşmaya başladıyse de vakit tamam 
olduğundan oyun 4 - 2 olarak bitti. 

fstanbufsporu 2 • O yenerek 4 üncülüğü sağlamlaştıran Beykoz takımı 

Ev KraDDçesn • 

Yukarıdaki resimlerde Clün yapılan ev kr r · k b a ıçesı çocu akımı müsabakalarından bazı fntfbafarı g8r0yorsunu2 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
11 NISAN CUMAR'l'F.81 

Para Borsası ispanyanın yaş meyva ihracatı 

1934 te ispanyanın ihracat değeri 
2 buçuk milyon lirayı bulmuıtur 

Tiftik . 

lstanbul piyasasına 
yeniden mal geliyor 

A 1 ıt Sa uı [Bu stttunlar için g6nderllecelı melrtuplarm 11Evleameler aühlJI 
Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

623.-
126.-
167.-

kaydUe gönderilmesi ve aıiimküa olclup kadar ima olaıul rica ol 

Zirai bir memleket olan lspanya - AmbalaJ 
nm zirai aaha.da bqlıca servet kay-

20 Franuz franrı 164.-
20 Belc;ika francı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 813.-

87.-
23.- Eski metresi, çocuğu ve karısı. 

naklan narenciye, bilhaua portakal, Almeria UzümUnUn ambalijı tah • 
bağ mahsulleri ve zeytinciliktir. Bun- tadan vareldir. Yüklekliği l50 ve ağ
lardan sonra badem, fındık, kayısı, zmm ve kaidesinin kutru .O aantim 
§eftali, armut, kestane, ceviz, nar, olup cidarları dışanya doğru şişkin
inclr gibi mutedil iklimlerde ve Ak- dir. Bir varel 2 aroba yani (25 X 

da · mahaull 0,460 X 2 + 23 kilo) UzUm alır. 
deniz havzasın yetl§ell er Fakat hal 11 "k" badan gelir en vare ere ı ı aro 

lapanyada bağ •aham 1.372.000 ~ neto (sa~i) 46 kaatilya lib~! ?.'8· 
hektarı geçmektedir. nı 21.160 kilo (46 X .o.~00) ~ı_n 

Gerek şarapçılığa ve gerek yaş ve k.o~ mecburi usul lttihaz ~ılmış 
ya kuru halde istihli.ke mahsus ola- tir. Bır de varelin yansı kadar üzüm 
rak bütün İspanyada istihsal olunan alan .~yanın varel) vardır. . . 
UzUm yılda ortalama 30 • 35 milyon Uzum aalkımla?, . vareller ıçıne 
kentaldir. Bunun en büyük kısmı aralarına bol~ hıçb~r boşluk hıra -
prap istihaalinde kullanılan UzUmler kılmıyacak surette ınce '?1~~tar kı
olup ancak 2.3 - 2.5 milyon kentali rıntılan yayılaı:ak yerleştınlır. Ma~
yaı olarak istihlak veya ihraç edi- tar kınntıl~n, üzüme ~uşak hır 
len ve kurutulan UzUmlerdir. yatak teşkil eder. ÜzUmlenn varel 

En büyük Uzüm müstahsili olan iç~nde yerlerinden oyn~ması~a ve 
Malaga, Almeria, Alicante, Valencia ezılen veya bozulan Uzuml~ı:,ın ru~
villyetlerinden başka diğer 4:6 vili- bet ve~a hast:B:lıklannm digerlerıne 
yette de UzUm yetiştirilmektedir. geçmesıne mlnı olur. 

•• •• •• Varellerden başka tahta sandıklar 
ihracata muıaıt uzum da kullanılır. Bu takdirde Uzilm aal-
nevfleri: krmlan aralarına mantar tozu yeri

Pek çok ttzt1m nevileri içinde ihra
cata tahlil edilenler ancak mahdut 
birkaç cinaten ibarettir. Almeria 
üzümü kemiyet ve kalite itibarile bi
rinci l&fta gelir. Bu mıntakanm Uzü. 
mil, umumiyetle bUyt1k aalkımlıdır. 
Salkunlar gayet güzel görünilflü, 
taneler iri ve kalın kabukludur. Uzun 
Bilren nakliyata mütehammil· olduğu 
gibi uzunca müddet muhafaza edile
bilmek itibarile dayanıklıdır. Alme
ria UzümU, tekmil lspanya Uzüm ih
ra catınm yüzde 80 miktarını teşkil 
eder. Üzümler bağ (kütük) UzUmU 
değil, asma üzümüdür. Asmaların 
çoğunu Ohanee cinsi teşkil eder. Bu 
cinsin vasıflan şunlardır: 

Rengi açık, nisbeten sanya doğru. 
uzun ve iri taneli, tanelerin içi etli 
ve ııkı, birden üçe kadar ve ekseriya 
üç çekirdeklidir. 

Bundan başka .Molinera denilen 
kırmızımtırak, Ragol denilen koyu 
kırmızı veya kara, Roeada denilen 
pembe UzUm cinsleri de vardır. Bun
Iann vaaıflan Ohanee cinai Uztımle
rinkine bemer. 

ihracat milrfarları 
İspanyanın dört yıllık yq Usnm 

ihracatı f(>yledir: 
Yıl Miktar (kental) TL. 
1929 610.097 16 milyon 
1932 612.614 6. 7 " 
!934 646.067 5 .. 
1935 393.174: 5,4 " 
Son bet yıllık bütUn hpanya yq 

OzUm ihracatmm vaaatili 480.092 
kcntaldir. İhracatın yüzde 46.3 ü tn
giltereye, yüzde 22,4 ü Almanyaya, 
yüzde 12. 7 ıi Franlaya ve geri kala
nı da Hollanda, Danimarka, laveç, 
Norveç, Finland!,ya, laviçre, Polonya, 
Çekoelovakya, Amerikaya. yapmıttJr. 
lngiltere lspanyanın klasik üzüm pi
yaauıdır. Bu piyaaa Amerika ve h
kandinavya memleketleri için de 
transit merkezidir. 

İhracat temmuzun son haftasında 
veya ağultoll bqlarmda başlar ve 
eylül ayı içinde artarak tqrinlerde 
en yllklek haddini bulur ve sonkl
nunda 10D& erer. 

ne ince kiğrtlar konmuştur. Sandık
lar 10 kilo ağırlığında olup neto 9 ki
lo Ü%Um alırlar. 

ispanyanın Narenciye 
ihracatı 

1932 de lapanyada portakal bah
çelerinin i§gal ettiği 88.ha 184 bin ve 
limonunld 7000 akr raddeeinde idL 

Portakal iatihaali.tı itibarile Birle
şik Amerika birinci gelmekte ise de 
lapanya ihracat noktasından birinci 
mevkii muhafaza etmektedir. 

1933 yılında portakal ihracatında 
bulunan altı büyük müstahsil mem
leketten lspanyanın ihracat yelrlinu 
959.000, İtalyanın portakal ve man
dalin ihracatı Hl.000, Filistininki 
137.000 Birleşik Amerikanınki 
118.000, Brezilyanınki 67.000 ve Ce
nubi Amerikanmki de 61.000 ton 
raddesinde idi. 

1934: yılında İspanya 131.000.000 
peseta (21 milyon Türk lirasına ya
kın) değerinde 884.500 ton portakal 
ihraç etmiıtir. 1930 yılı rekor kıra
rak ihracat 1.484.539 tona varmıttır. 

ispanya portakallannm en önemli 
alıcılan auuile: İngiltere, Fransa, 
Almanya, Belçika, laveç, laviçre ve 
Danimarkadır. 

1934 te lngiltereye yapilan ihra
cat değeri '°.001.596 peaeta idi. 932 
de ise ihracat kıymeti 58 milyon pe
aetayı bulmuıtu. 

Piyaaada tanmmq ve rağbet bul
mut olan portakal cinai A. Rotondo 
di Valenza'dır. lapanyol hasıl&tının 
dörtte üçü hemen bu cinle-aittir. Bu 
clna portakallar yuvarlak, tatlı ve 
iri olup ilkklnunda idrak olunur. 
Nakliyata mütehammil, eti dolgun, 
yumuşak ve ıulu, rengi koyu sandır. 

Ar. di Azurre, orta derecede büyük 
veya ufak ince kabuklu ve gayet su
lu portakallardır. lngilterede valeııza 
gibi tanmmıftır. 

Ar. di Majorca, yuvarlak, ki.fi de
recede büyük, kabuğu emles, parlak 
ve gayet ince, san kırmızımtrak renk 
tedir. Etli kısım 8 - 10 dilimli, çok 
sulu, gayet tatlı ve litif lezzettedir. 

lstanbul tiftik piyasasına son haf
ta içinde yeni mal gelmeğe başlamış
tır. Alış verişler oldukça canlıdır. 
Fiyatlarda yeni bir yükseliş yoksa 
da muameleler daha istekli cereyan 
etmektedir. Hafta içinde yapılan sa
tış miktarı 2.500 balyaya varmıştır. 
Piyasa canlı, sağlam ve fiyatlar şöy
ledir: 
Oğlak 93 - 94: 
lyi mallar 83 - 84: 
Orta mallar 78 
Deri 70 - 71 
San 70- 71 
Mersin rnıntakası tiftik piyasası 

gittikçe inkişaf etmektedir. Son haf
ta içinde muameleler hararetli ol -
muştur. Muhtelif merkezlerdeki fi
yat durumu aşağıda gösterilmiştir: 

Mersinde kilosu 80, Konyada be -
yaz kilosu 59, Konyada deri kilosu 
4 7 kurugtur. 
DIŞ PİYASALARDA - Alman

yadan yazıldığına göre, son hafta 
içinde dahi ilgili kontrol dairesinin 
yilkaek gerdüğU fiyatlar üzerinden 
ithal müsaadesi vermediği için tif
tik üzerine muamele yapılamamış
tır. 

Yün ve Yapak 

Sovyetler 1500 balya 
yapak alddar 

20 Çek uron 89.-
20 Ley 13.-
2 ... Dinar 47.-
Liret 150.-
Florin 82.-

A vusturya tilin 22.-
Mark • 28.-
Zloti 22.-
Penco 21.-
Leva " 22.-
Yen 32.-
lsveç kuronu 3 ı.-
Altm 977.-
Banlmot :us.-

Çeiler 
Pariı üzerine 
ln.cilia üzerine 
Dolar 
Liret 
Bele• 
Cenevre 
Leva 
Florin 
ÇekoıJovak 
Avuıtuf'7• 
Mark 
İsveç kurona 
lapanya peseta 

Esham 
la BankuJ Mil. 

• • N. 
" •. Hamihne 

Anadolu% 60 
" %100 

Şirketihayriye 
Tramva7 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oamanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

lıtflcrarlar 
Türk Borcu l 

• " II 
" ,, III 
lıtikru:i dıhili 
Ercani A. B. C. 

820.-
92.-
16.-
52.-

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

978.-
239-

12.06 
622.-
0,79,46 

10.07,75 
4,70.-
2,4410 

6437 .18 
1,17,10 

ı9.20.10 
4,24 37 
1,97.62 
3.12 12 
5 82.40 

95-
ıo.~ 
10110 
24,10 
39,SO 
ıs.-
20.-
8,50 

l3,50 
1 Q~ 

10.40 
64.-
27,50 

4.45 

Srvas Erzurum J Kupon Jı:esik 

.?3.45 
20.20 
22.30 
97.50 
99.-
95.-

• " u 95.-

İstanbul pamuk piyasası son haf
ta içinde dahi çok hararetli geçmiş- • 
tir. Sovyetler 1500 balya kadar 
yapak satmalmışlardır. Alış fiyat
ları 53 kuruştur. Piyasanın gidişi is
teklidir. Fiyatlar büyük bir fark _M_ı _s_r_r __ T_a_h_v_ı_· l_l_e_r_i_ 
göstermemekle beraber şöyledir: 

Anadolu 51 - 52 kuruş 
lnce Anadolu 54 - 55 kuruş 
Trakya 65 - 66 kuruş 
Ege mmtakası yapak piyasası 

sağlamdır. İnce mallar 54 - 55, ka
balar 51 • 52 kuruştur. Yeni malla
rın on beş güne kadar piyaaaya ge
lecekleri beklenmektedir. Bu mınta
kada hiç yün stoku kalmamıştır. Fi
yatlar ismen 60 kuruştur. 
Menıin mmtakası yün piyasası is

teklidir. Son hafta içinde hararetli 
muameleler olmu3tur. Fiyatlar, Kon
yada güz yünleri için 61 kuruştur. 
DIŞ PiYASALARDA - Almanya

da son hafta içinde yün üzerine ba
ZJt işlerin olduğu bildirilmektedir. Fi
yatlar umumiyetle geçen haftaki se
viyelerini muhafaza ederek ıöyle -
dir: 

% 43 - 45 randımanlı Anadolu 
kirli yünleri 100 kilo b-.ma cif Ham
burg 56 • 57 lira, % 5 4randımanh 
Rumeli kirli yünleri ise 70 lira üze. 
rinden muamele görmüttür. 

1816 ı -.-
1903 o 90.-
ıtıı m Kır.Ketılk 13.50 

Taltvflat 
Rıhtım 

Anadolu l ve lI Kupon kesik 

" llI 
Anadolu Mümesııit 

-.-
91-
8' 'iO 

10.25 
43.35 
46.-
49.75 

Zeytinyağı 

Fiatlerin yüksekliği 
devam ediyor 

Istanbul piyasasında zeytinyağı fi
yatlarındaki yükseklik devam etmek 
tedir. Bu fiyatlar üzerinden ihraca
ta imkan kalmamıştır. Son fiyatlar 
şöyledir: 

Son hafta 

Ekstra 59 
Çekirdekleri ziyade uzun ve sivridir. Birinci yemeklik 55 

İspanyanın limon istihsali.tı ve ih- Sabunluk 45 
racat r binnisbe mahduttur. 1934: te Ege mıntaka.smda zeytinyağı piya-
6.503.14:0 peseta değerinde 32.321 ton sası sağlam bulunmaktadır. 5 asitli 
limon ihraç edilmiştir. En önemli a- 7.eytinyağların fiyatlar 44 - 45, ye
lıcılar yine İngiltere, Fransa ve Al- mekliklerin asidine göre 46 - 50 ku-
manyadır. ruştur. 

Karaköyden A. Ali imzasile: 
"Dört 8ene evvel severek ve sevi

lerek e'l:lendim. Bugün hdUi. karımı 
çok Beviyorum ve onun tarafından 
da aevildiğime eminim. Fakat birkaç 
gündür yuvamı.."'ın etrafında fena bir 
hava esiyor ve ocağımızı söndürmek 
tehlike8ini gösteriyor. Buna sebep, 
benim eski bir münasebetim, kanm
dan gizi.ediğim metresim ve çocu
ğumdur. Onunla evl.enmezden çok 
evvel bir Rum kadını ile münaaebet
te idim. Uzun seneler beraber yaşa
mtftık. Bu kadından bir ç~m 
oldu, fakat onun geçimsizliği, ai
lesinin kini bizi ayırdı ve bir gün o
tıun çocuğumu. alarak Yunanistana 
kaçtığını .JSğrendim. Çok müteessir 
olmuştum. Çocuğumu almak için 
Atinaya kadar gittim, onu buZdıtnı. 
Fakat çocuğu geri almak mümkün 
olmam~tı. işte bu acı ile ya§arkeu 
lmgünkü karım karşıma çıktı, sev
dim ve ondan bu eski münasebeti 
gizliycrck evlendim, bundan birkaç 
ay evvel eski metresiml.e karşı~ -
tım. Çocuğumu merak ederek onun
la konliftum. Betıi evine çağırdı, git
tim. Çocuğumu buldum, o aevinç ile 
evli olduğumu bil.e mttttarrık tnk sık 
ona gidiyorum. Bu ziyareti.eri karım 
haber aldı. Çocuğumu ve kadıntn 
eski metresim olduğunu bilmediği 
için derin bir yeise dii.§tü. On giin 
var ki, benimle konuşmuyor. Onu 
te8clli için hiçbir söz bıtlam!yorum. 
Çünkü bu Rıtm kadınının evine gi
dip geldiğimi çok yakmdan öğren
miş. Şimdi oraya gidip çocuğumu 
görememek beni bir taraftan üzer. 
lam bir taraf tan da seudiğim kadını 
üzmekten muztaribim. Ne yapa
yım 1" 

Çok acı ve içinden çıkılması güç 
bir vaziyette olduğunuzu kabul et
meğe mecburuz. Ancak büyük bir 
irade kudreti, son derece nazikAne. 
açık ve samimi hareketle kendi va
ziyetinizi de, karınızın vaziyetini de 
kurtarabilirsiniz. Her şeyi açıkça iti
raf ediniz. Hiçbir noktasını gizle -
meden ... Kadınlar erkekler kadar, 
eşlerinin mazisini kıskanmazlar. Ko· 
calarmın bekarlık günahları kadın
lar tarafından biraz acı ile karşılan
sa bile daima mazur görülür. Ona 
evvela sizi son derece sakin dinleme
sini rica ederek ve bunu temin ede
rek anlatınız. Çocuğunuzu ve onun 
hasretiqi nasıl çekdiğinizi, kadından 
kurtulmak için çocuğunuzu bile dü· 
şünmediğinizi söyleyiniz. Fakat se· 
neler sonra çocuğunuzun geldiğini 
işitince tahammill edemediğinizi, 
bundan dolayı sizi mazur görmesini, 
eğer isterse artık çocuğunuzu bile 
bir daha görmemeğe hazır olduğunu
zu ili ve ediniz. Göreceksiniz ki sizi 
affedecek ve size çocuğunuzu gör
mek, belki de onu yanınıza almak 
için yol gösterecektir ..• 

• 
l ir gen~ lrıra tavsiyele r 
Kızıl topraktan Berna imzaııile: 
"fO yaşındayım. Oldukça gii.zel ol

duğumu söylüyorlar, bununla bera
ber bugüne kadar hiçbir gençl.e aevi
şemedim. Beğendiğim gençlerin ba-

No. 101 vap verdi: Ziya, pencereye siyah tuı geren, dimi dilediğin gibi sana bağışlıya- dar ıstırapların bir cllmleye olsun 
- GördUn mU? ıimdiden beni da- kıt akt•mma daldı: yım. Aradan çok zaman geçmez, yi- sığınağa haklan yok muydu? 

Yıldız Yağmuru ha iyi dilfilıımeye, duymıya hafla· - Anlamak istiyorum, anlamıyo. ne sen eeki Ziya olursun, beni en um- - Bu sefer sen yanılıyorsun! 

na kar§' hiçbir temayüllerini 
diğim gibi, beğenmediğim t16 

pek hakir gördüğüm gençler 
sevgiye ait bir işaret göremedi,,.. 
nun sebebi nedir1 Acaba se:e 
den bende hiçbir nebze yok ta 
mı1 Ne yapabilirim1" 

Bir kere aşk bahsinde geç 
olmaktan, hem muvaffak ouuırıBll .... 
tan endişe edecek yaşta dev 
Daha gençsiniz. Size kendinizi 
dirmenin yolunu etraf ınızdakilet 
seneler öğretecektir. Bununla 
ber aşkı yalnız bir kere tecrübe 
menizi ve muvaffak olunca haya 
ıı bu aşka bağlamanızı tavsiye 
riz. Yalnız şunlara dikkat 
Pek sıkılgan olmayınız; fakat 
best olmak ta bir genç kıza 
maz. Ncş'eli, sade ve bilhassa 
olmağa çalışınız. 

• 
l ir fa kir delikanhnın 

hikciyesi ! 
Adanadan "Bir Genç" imza.sil• 
"Yirmi altı y(Jflndayım. A 

kendimi ve anamı geçitıdirecek 
dar kazanabiliyorum. Me81.eğim 
ni birdenbire zengin edebilir. B 
bunu şu senelerde bile umuyor 
ama olmadı. Civarında çaltft 
çok zengiK bir tMle var. Bu 
betıden üç, dört Yaf kiiçük, fa 
benden daha 01.."Umuş k-ızlarile 
nı§tım. Birkaç kere bir mecliste 
rüştük. Bu kızı zaten senelerden 
ri uzaktan görür, beğenirdim. 
nıdıktan sonra deli gfbi aev 
1xu}Zadım. Fakat aramızda o 
derin farklar var ki, ~kımı k 
kendimden bile gizlcmeğc lü...""Km 
rüyorum. Çihıl(Ü o zengin, ben / 
rim. O gii.zcl, ben çirkinim, o 1&a 
olı."Um~, ben orta derecede bir t 
sı1 ile kaldım. işte bunları düşü 
rck aylarca yalnız onu tızalctan g 
Mekle w ora48 bfr fırsatını 
ayni mecU.,te birkaç kelime kon 
makla iktifa cdiyoı dımı. Ha 
bir müddettenberi onwı halinde 
değişiklik oldu. BC?ıimle daha f 
aUi.kadar olduğmm kar~tdan kar§' 
farkettiğim gibi görii.ştiiğünıüz 
man da ba11a karşı iltifatlann 
söy'lcdiği sözlerden, davetlerind 
beni cesareflendirecel~ hareketl 
den anlıyorum. Hele son defa 
rinde buluştuaumu:z aileye gide 
günü bana bildirccrğini, o gilnil 1'I 
ha1:kalc gelmemi de söylrdi. Bıın 
ba11a ümit veriyor,· halbuki bir 
vaziyetimi dii~ilnüyornm. Ne ola 
lir, böyle bir kız beni sevebilir 
sever.cıc bahtiyar oııır muyum 1" 

Biribirini sevenler. anhyanl 
arasında servet ve güzellik fark 
saadete engel olamaz. Belki ka 
nın, kocasından çok yüksek tah · 
sahip olmuı bir meseledir. Fa 
küçük f arklan zekanızla örtebili 
oiz. Hulasa kendinizi • ona sev 
mesini bildinizse bedbaht olmak 
korkmayınız; hatta sizinle alaka 
olduğunu seziyorsanız cüretkir ol 
nuz ve endişelerinizi siliniz, kend' 
zi birçok noktalarda ondan 
görseniz bile bunları saklıyarak 
kinızla mütefevvik olduğunuza 
inandırınız. 

bir facfanm kahramanı olacağını 
nırken, perde en 8el8iz bir 18.hn 
ilstilne kapanıyordu. 

l'andl Nalla Ç AMJ .ma 
fakat ben nekadar 11eni üzmekten b 
çmum, gene her IÖztim bir zehir o
lacak ... Yaptığmm doğru olduğuna 
inanıyor musun? Kendine et olarak 
seçtiğin adamı, bir zaman, yanında 
u.,ak diye gönıen ürperirdin, bunun
la hayatını birlettirmenin ne olduğu
nu iyi dUft1ııdün mll? Allahm, Hu
reti Ademden sonra, çamurdan ya
rattıfl bu ikinci mahlflk ... 

dın ! nım... Senin ehemmiyetsiz gördüğün madığım bir günde yalnız bırakır- Söz yine Saraya gec;ti: 
- Senin irade dediğin bu demek- bir ,eyi, elbisenden bir parça bile sın... Senin çok değiştiğini inkar - ButUrlU yanılmakla seni kazan-

11e, kendi iradeeizliğimden daha az olsa, yabancı elde görmeğe taham- edecek değilim, fakat 8ende hiç de- mış oluyorum, başka türlU yanılır -
utanıyorum ... Anlamak istediğim bir mWUm yok ..• Paha biçemediğin kal- ğişmiyen bir taraf var ki bunu ben sam seni kaybetmek ihtimali var~ 
nokta var: Kendini bağı9lamak için bini bana veriyorsun, değersiz gör- seziyorum, sen farketmiyorsun ... O K8.dınm sabit fikrini yenmek, Zi
bu adamı seçmek nereden aklma gel- dllğUn göğsünü benden uklıyorsun... da, senin, ancak erişemediğin cinnet- yaya. imkansız göründü. Son bir 

Ayağa kalktı, Saranın soluk ve 
ğuk ellerine uzandı, iki elini bl 
tuttu. Bunlar, Ziyanın avucunda, 
lmdan ayrı ayrı dökillmüş iki 
nolya yaprağı idi. Sara o kadar 
fifti ki bu güzel ellerin sonunda 
kadın ofduğundan şüphe edilirdi. 
ya, yanan dudaklarının, bu soluk 
soğuk ellerde uyandırdığı tesiri 
dının tırpermeeinden anladı. Bir 
dmı daha ilerlese, başını biraz 
uzataa, yUz yüze geleceklerdi. Zf 
ruhunun zaferini, ne kendinin, 
kadmm gözünden düşürmemek i 
adımım atmadı, bqmı uzat;madlt 
durduğu yerde uzun uzun Sa 
gözlerine baktı. Bu kadın, Ziya 
kaybetmemek için Ziyayı barcıya". 
du, ona hürmet etmek Ziyanın Va-' 
fesi idi. 

Sara, Ziyanın ağzını kapatmak ı.
ter gibi, elini uzattı: 

- Sus, hepsini biliyorum, hepsini 
dtifUndUm... Ben kendimi öldürme
dikten sonra eenin ölUmUnll nuıl ı.. 
terim! 

Birfbfrimlzl daha iyi duymak, cfll. 
,unmek için verdiğim karar bu ... Ben 
bu kararla dört yanıma çamurdan 
bir duvar örmUt oluyorum .•• 

Ziya, Milini IOrl& alçaltarak: 
- Fakat sen, dedi, 1e11 bu duva

nn arkumda bir ctızamlı gibi iğrenç
liği zavallılığından üstün bir hale 
ıelecekaln ! 

Sara aflamaktan acı bir gülilfle ce 

di? Bu ne demek? Ben senin bt1ttln var- lere karşı duyduğun hasrettir! Ne hamle ile: 
Genç kadın Y&flı gözlerini göster- lığına lahip olmak için dUnyamı ce- yapayım ki bu hakikate seni inan - _ Evlenmesen olmaz mı? 

memek için, parmaklann.m ucuna hennem haline getirirken .•• · dırmak için ikinci bir tecrübeye atı- Diye sordu. Sara, bir nisan hava-
baktı: Genç kadın Ziyanın IÖIÜDll kesti: lacak kuvvetim yok ... Kuvvetim olsa 81 gibi;-y&şlar içinde gUltımsiyen yU-

- Bunaa iki sebep var: Biri, yer _Benim, görünen, görUnmiyen, bile yapamam, çünkü o zaman büs- zile, onu cevapsız bırakm•k isteme-
yUzUnde, senin, ana bemerlerin kıy- bUtUn varlığmıı ll&D& bağlflıyalı he- btitUn kanmıt, Ul&DDllf olarak ayn- di: 
met verdiği vücudun bence hiçbir nUz yıl oldu ..• Sen beni kollarının içi- lıram! _Bu karan, ll&D& bir dakika bi
değeri olmadığım anlatmak. .. lldıaci- ne aldığm gtınler, bu kadmm göğaU Son eözilnU bir nefes halinde bitir- le mukavemet edemiyeceğimi anla
m de... altında ne var diye, bir dakika dil- dl: dıjmı zaman verdim ..• Yoka&, senin 

Bir l&nfye durduktan sonra gözle- şUndUn mU ! o gUn Hnf bugünden - Halbuki aenln aevgine o kadar gibi, yalım kalmak korkulu ile de-
rini Ziyaya çevirdi: daha az aevmiyordum ... Bir söz öm- ihtiyacım var ki... ğil! Yalnız kalabilsem daha memnun 

- Şimdi ben ana bir IUal soraca- rllmUn bütUn yolunu değiştirmeğe Ziya layan edecek, Saranın yU.zUn- olurdum, ZiyL •• Fakat bu da bir tUr-
iJm. .. Bu adamın eli bana değdikten yeterdi, 11&11& o kadar derinden bağ- den çektiklerini bir bir anlatacak, lü yalnızlık demektir... Ben eenden 
IOnr& MD dudaklarını bana dokun· lanmıftım .. Fakat een, derimden içe- Belkiaten aynlıemı, hutalıflm, A- kaçmak istemekle biraz daha 11enin 
durmak ister misin! ri girmeğe lüzum görmedin. Hem dadaki uzletfni, nhtımdald ilzüntWe- oluyor uyılmu mıyım! 

Ziya. bapnm 1ert bir kımıldameı yalnız beni değil, kendini tahlil et- rfn1 ayıp dökecekti. Fakat bundA Ziya, bu kadim yolundan çevir-
ile: meği de bir yana bıraktın, gUnU gUn fayda neydi! Bqmdan geçenleri eör- mek için, bir çare, bir .a., bir fikir 

- Bayır, dedi, aklmıdan bile pçir etmeğe çalJttm. •• O zaman derdimin dtltll halde ftlphelerinin bir tekini bulamadığma yamyordu. O, buraya 
mem... ortağı yoktu. Sen ancak buılln ba- feda etmiyen bir kadına llSz nuı1 te- ne kml cltltUneelerle gelmiftl ! Man-

- ı.,te, Ziya. ikinci 1ebep de bu! na arkadao oluyorsun, o da beni ılr ederdi! Belki de aöyledlklerini, tıkla halledemedifinl sillhla başara-
l<;imi sana vermek, dı,ımı senden ko- kaybettiğin için.. kendi davasını ispat için, kullanma- caktı, halbuki slllhm bu kadar ıtı-

rumak için bunu yapıyorum ... Anla- Geniş bir nefeB aldı: ğa çalışırdı! Fakat bütün hasretle~ ıumsuz olduğu ye'r belki dünyada 
dın mı?. - Bugün ben senin olayım, ken - ni sükutla mı ifade etmeli idi-? O ka- yoktu. O, her tarafı altüst edecek 

- Gidiyorum .•• 
- Sana gel demiyeceğim, ya!!t1' 

yolun dU~r de gelinıen çok sevtrır 
ceğim .•. Seni gördüğüm günler, öOl" 
rtimUn yaşanmıı aayılı gUnleri olW' 
cak.. Beni her gördüğün zaman. ısır. 
ce gördüğilnden daha çok. 
dolmUf bulaca.kam! 
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No. 55 Yazan: MITHAT CEMAL 

Osmanh imparatorluğunun bu devlet adamları hiçbir sey 
söylemeden konusurlardı; yüzleri burusmıyarak gülerlerdi 

,, 
- Dedemin babası ... Dunın baka

yım ... Evet, Salim ~~iş. ı_:tumeli 
eşrafından mı neymış, öyle bır şey
ler ... Zaameti 'de varmış galiba ... O
nun babası? Onun babası? .. Buldum, 
Çelik Mehmet Paşa! 

Süheyla sevincinden, likırdmm 
atağısmı dinlemedi; "Şimdi geliyo • • 
ruın" dedi· hareme k()ftu. Adnan, 
verdiği ce~bm haremle ~~~ 
tini anlamadı. Dal«). Belkis.1w .d~
nüyordu. Ve Belkis'i düşüıı~ur.1 ıçın 
Süheyla'yı hatırladı: "Belkıs ın ya
nında Süheyla nekadar biçti! Fakat, 
bu Süheyla, onun dedesini ~en 8°; 
ruyor, öğrenince niçin sevınırordu · 
Süheyla bu zevzeklikle kendme. ~
ıel bir kıs hoppalığı mı vermek ısti
Yordu? Bu kadar manasız tavırla~ 
bir kıza yakışmak için o kız ~ Y~ 
Süheyli. _ çok güzel - yam Belkıs 
kadar güzel - olmalıydı! Yoksa bu 
konakta Adnan'& evlenecek bir kız Adnan, paşa.yı odada buluncl si- yetli manzumeydi ! 

lugünki Program 
ı.tanbal 

17: lnkdlp deni. Unlvenitedm nakiL E· 
sat Bozkurt. 18: AJda opera11 üçlincü n 
dördüncü perdeler. 19: Haberler. 19,15: 
Muhtelif pllklar. 20: Konferanı: Hdzı Tev
fik Gönmsa1 (Türk edebiyatmm ana hat
ları). 20,30: Stüdyo orkestralarL 21,30: Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu aJansmm 
cuetelere mahauı havad11 servisi verile
cektir. 

BöJmıt 

6.45 • 1: Haberler, cimnaıtik, p1ik. 13: 
Orkestra, haberler. 18: Orkestra. 20.20: 
Dana pllJrları (Romen radyosu). 20.20: 
Bükret: Şubert prkdan. 21.15: O.kar 
Strauuun "Vals Rily11ı'' opereti. 24: Pllk. 

Pral 
17: Hafif musiki. 18.SO: Mozart musiki

si. 20.30: Operadan nakil: Smetena'nm 
"Die Teuflsvand - Şeytan Dıınrı'' op~ra1L 
23.15: Muhtelif. 24: Pllk. 
Budapette --

18.20: Orkestra. 19.45: Fransız operet 
muıikiıi. 20.45: Stüdyo piyesi. 23.15: Cin
ıene musikisi. 24.15: Salon seksteti. 

Berlbl 

19: Sarkdar. 20: Musiki di1alola. 20.40: 
Spor. 21: Hanı .Bund orkestrası. 21.45: 
Milino Skalaamdan nakil: Cilea'nm "L'Ar
lesiemıe" opera1L 1: DaDL 

\'&rfOV8 

18: Pllk. 19: Radyo piyesi. 20.10: Sa
lon orkestrası. 20.55: Sözler. 21.15: Şarkı
lar. 22: Hafif musiki. 23.15: MahaW hava
lar • plik. 

lloakova 

19.15: Şark~ ıiir. 20: Mikrofon pi1eai. 
21.ıs: Konser. 22: Yabancı dillerle nqri· 
1at. 
Viyana 

mı buldulardı? Yoksa - maanl- nirlenmifti; çünkü bilirdi: Bu devlet Dedi. Tevfik Fikreti beğenen sa
lah! _ Süheyli'yı mı vereceklerdi? adamlan hiç bir şey söylememiş ol- kallı ve vezir rütbeli adamı Adnan bir 
liiç verirler miydi? Hayır ... Süheyla- mak şartile konuşurlardı; litife et- kaç dakika anlamadı. Sonra birdenbi 
'" nekadar istemediğini bilseler ve- me~erdi; yüzleri buruştıııyarak gU- re anladı: Bu maliye nazın Fikreti de 
.,. eli • 1 1 · anmaz gwı·l onun ""'Y be yazdıw .. · 20.20: Sarkı, piyano. 20.50: "Cennet Gtı-
rı ... lerdı'. çilnkU hayat böyle'-'\ ,· ın- lerlerdi ,· an atılan -y ere ın • ' r- gam re gı şun ._, ı· .. .r ~ nü" ı .. m ı muıikili nqriyat. 23: Haberler. 
sanın i~temediği şey ayağına gelir- lardı; inanmadıklan geyleri anlatır- ::t~niyordu; büsbütün eğlenmek is- 23.40: Askeri konser. 

di. Fakat Adnan'm Süheyla'yı iste- !ardı!.. S 

Işık birdenbire oturduğu kanape-
den.fırlıyarak, pencereye doğru yil -

rildü. Gözlerine toplanan yaşlan Ne
dimden saklamak istiyordu. Birkaç 
dakika, gözyaşlannı gizlice par • 
maklarile kurutacak kadar kısa bir 
zaman öyle hareketsiz durduktan 
sonra dondü ve hayretle Nedimin o-
turduğu koltuktan hiç kımıldamadı
ğını gözleri uzak bir noktada olarak 
düşünceli halini muhafaza ettiğini 
gördü. Kızın yumruklan asabiyetle 
bUkillerek, ince kumral kaşlan ça -
tıldı. Nedimin yanma koşarak, onun 
kolunu sert bir hareketle tutup: 

- Ben de geleceğim Nedim, de
di. 

Nedim silkinir gibi bir hareket 
yaparak, cevap verdi: 

- Olmaz yavrum, benim yalnız 
gitmem li.zım. Hem BOnra aenin için 
ne derler düşünmüyor mwrun ? .. 

Kız hiçbir şeyden korkusu, perva
sı kalmıyan bir sesle tekrarladı: 

- Ne derlel"lle diyebilirler, fakat 
ben muhakkak seninle geleceğim. 
Seni yalnız bırakamam. 

Nedimle Işık iki yıldır sevişiyordurnediğini bu konakta nasıl bilirlerdi? M a l i y e Nazın, Adnanı da- - Evet Pa.şa Hazretleri, Fikret na esme program 
Belkis'i tanımalılardı ki Adnan'ın mat etmiye karar vermiş, çocuğun bu ~~a bir (Na'tişerif) yazabilmiş! De- ze~~.!:. ~~!~~ti~ıkar Strauu'un 

Süheyla ile evlenmekten nasıl kaça- izdivaca nekadar liyik olduğunu bu • Praı. aaat 20.30: Smetana'nm "Şeytan 
cagmv 1 anlasınlar." Şimdi Adnan, gun·· yakinden görmek istiyordu Nazır, Adnanm alayını sezdi. ve Duvarı" operası. 

"Val- lar. Işık iyi bir aile kızı, Nedim genç 
paralı bir adamdı. Ahlakı da fena 
değildi. Fakat iki yıldır Işık ile ev
lenmeğe hiç yanaşmıyordu. Açık yil· 
rekli bir adamdı ve ilk tanıştıklan 

b. ttan lif tı k d' · de gı'zlı' bı'r · t'h il 'k' ( Berlin, saat 21: Hanı Bund orkestrası. 
Yalnız Belkis'i dUan-uyordu ·, bı'rden- Malı'ye n .. ..noT ede ıya aç ; en ısı ıs ı za e ı ı a-yuu .,....... Milano, aaat 21.45: "L'Arlesinne" Cilea-
bire kendine hayret etü: "Belkis'e o hem de p.ir Ziya Pqayı anlatıyordu yın)ı çatlatarak: nm opera1L 

Kısa Dalgalar kadar çılcfm:blı halde koridorunda Adnan ıattı; yalım saray dtlJqnanı - Yalnız, (Na'tışerif) değil; bir de 
Meryem Ana kandili yanan evdeki gençlerin okumaya salihiyetli olduğu (nef'ü şerif) yazmış. Kızım okudu; 
kadına - Samatyalı FilAreti'ye - ''terkibi bent.,i bu adam ne hakla ez - bayıldım; manzumede gök gürlüyor; BerllD 
bir müddettenberi yine nasıl gidiyor- ber biliyordu? dedi. ~ 

gün Işığa açıkça kendisinden izdivaç 
ümit etmemesini, serbcstisini hiçbir 
zaman feda edemiyeceğini söylemiş· 
ti. Kız da onun bu sözlerine rağmen 
kollanna aWmaktan <ekinmemişti. 
Bu Dk loılaydı ve Nedimi bir çılgın 
gibi ııeviyor, onun her dediğini doj
ru, her isteğini haklı buluyordu. 

du? Ve ondan döndüğü gaman, ra.- .._. ~ AdnM, artık ••Uı•·or ilıe ....- ı ça~'ıte~ .!-:W0i~.oo --ı~~; 
hatlaşan vücudu bfrbc .ıut Be1Jd8, _ mya ...,.._ JiMılLtaP§an ıt8lıafi in-•• ilbl ..........,. ft.lr sı.M • Saa'C ıt - IS.Ilı n, 41 -. .,. 
nasıl unutuyordu! Ve l'illretf'den ,pqa4en dlnkm'ittJm, decli; Ziya Pa- du. Nazır Adnanı elile yanmdakt 11&11• •• as m. 

--· Bel _.,_. n.- - ... .ır.r.. .... balk dalyeue Ç&~'. Etrafına korka kor- Loadra döndilğU zamanlar birkaç --. - I& Adana Y..- ,,._ AU&Ml6..._. 
0 ~ 6"'" 

kis'e nasıl kinini unutuyordu!" nuna oturtur, bir taraftan ı~~P i~.r, ka baktıktan sonra, gözlerini kapıya-
"Şimdi geliyorum." diye odadan bir taraftan Nazmı Paşaya ııırler soy rak: 

giden Süheyli'nm bu "§imdi" si ya- ler, yazdırırmış. Adnan yine hayret - (Sis) diye bir manzumesi var. 
mn saat sUrctu. Yarm kocası olaca- etti; şarap içen şairi "gi.vur,, kelime Geçende, reji komiseri Nuri Beyin ko 
ğı i in Adnan'a nazmm geçeceğin • sine aannadan bu sofu nazır nasıl ağ nağmda bir genç okudu. Bu şiiri bana 
den Ç SÜııeylA o kadar emindi ki OD~ zma alabiliyordu? . bulur, getirir misin oğlum? 0 gün Nu 
yanm saat boş bir odada bekletebı- Maliye nazın mntaıeada söyledi: ri Beyin konağında tanımadığım bir-
liyordu: Artık Adnan ev halkından· _ Terci' bendind& Ziya ı::aşanm .•- takım adan;ııar vardı. Onlarm y~da 
dı! limliği görünür, terkip bendinde pır- manzumeyı yanda bıraktım; dinle • 

Süheyl& odaya döndUğfl aman:. llği!.. meden kaçtım. 
- Affedersiııis Adnan Bey, sizi Adnan karar verdi, artık alay ede- Adnan: 

Çok beklettim! dedi. Adnan bu neza- cekti. Bu maliye nasın elinin hamu - - Fakat Paşa Hazretleri, dedi; Nu 
keti fazla buldu: "Adnan. bekleme- rile ne iflere kalkJFYOrdU. Bu yetmi- ri Beyin konağına namussuz tek bir 
lnieti ki! SUheylA bir daJrıkıda git- yomıut gibi maliye nazırı yeni pir - adant girmez. Fazla telif buyurm111-
lni§, gelmitti!,, leri iordu. Bu mttnuebetaiz meraka sunuz! 

Süheyli'nm her tarafı gtılllyor, yll- Adnan içinden gtllerek. alayla: Maliye nazın gözlerile hiddetlendi: 
ztlnden yanaldan tqıyordu. Cem&- _Yeni yetıeen pirlerlmis var mı - Siz geçsiniz Beyefendi, dedi; Nu 
lif er, Adnan'm Uçilncil dedesi Çelik ki, Pata Hazretleri? dedi. ri Beyin evine namussuz adam girml-
Mehmet Papyl, evvel&, göm görün- Maliye n&m'I yeceğini ben de bilirim. Ancak benim 
nıiyecek kadar uzak bulmtlfbı. Stl- -Tabii ki, var, dedi; mesel& bizim mievarim budur: Bir odada birden zi 
heyli gizli istihza ile annesine an- Btteeyln efendinin olfu ! yade adama emniyet etmem 
Jatmı§tı: .. Gueteye AdnaDI çaık Adnan, HU.ylıı efendinin oğlunu Ve adnana dikdik baktı. Birdenbi-
lıt'.ehmet pqanm tonmu dir" yazdı- tanımam. Nazır: re de~n bir sesle: 
t'acaklardı. Okuyanlar, Çelik Meh • - Hani bir çocuk var: adına Tev - - lnsanlara teker teker emniyet 
tnet Pap, Adnan'JD blrincl ceddi tik Fikret ini ne diyorlar? Geçende edilir! dedi. 
mi? Dördüncü ceddi mi! Nereden bir (Na't)inl okudular; o ne cemiy- (Arbll nrl 
anııyaca]dardl ?" Cemallfer dllfOn • --=--==-==================== 
dU · Bir 1elvinln altında yatan bu .-
tölp nihayet bir ''pi.la.. idi; ve la- Galata tararına 
: ,0 gölgeDin tonmu ne evıene~ naklecllecek daireler 

Talebe lirlği 
bir memleket 

8wıey11, dalgm oturan Adnan m 
karpnnda, aneemm bu mU..ıdeaine 
aıevinlyor, birÇOk konllfDlÜ 18tiyor, 
gUJmek latiyor, gayritabillilder yap-

m.=:· v~ === broıürü hcmrlıyor 
mak ~da ban&klan ı&'l
nen bUyUk bir delikle esnedi. Sllher 
il bu perif&D dudaklan bile çirkin 
bu)madı .. 

tir 6aıblltal 

ldlltmm Galataya nakledilmesi im - MUU Tllrk Talebe Birliği, Tilrkiye
kf.nlan tetkik edilmektedir. Liman u- ye ,.,ıen yabanCJ talebelere dağıtıl
mum mlldUrlUğtl, Merkez Rıhtım Ha- mak Uz.ere büyük bir brotür hazırla
mnı. iflerln hacmi ve çabuk görlllme- maja karar vermi§lerdir. Bu brotUr-
11 noktumdan kendisine çok mU.na- de, TUrk inkıllbmm ana hatlan, 
stp görmektedir. Şimdi ifgal etmekte Tllrk tarihi, coğrafya.a, bUyllk bir 
bulunduğu, binadan istediği u.man yer alacaktir. Birlik, bl'OfUrUn hazır
aynlacağı bir f8kilde koturatı oldu- laıımuı için, Maarif Bakanlığmdan 
fundan Merkes Rıhbm Banma nakil yardım iatiyecektlr. Ayni zamanda, 

Bozdoi&D kemerindeki konak... 1f1 gtıç olmıyacaktlr. Istanbul Liman brotüre, Univeraite profesör ve do • 
SUheyll'nJD Adn&D'dan den aldığı ifleri etnfmda veklletle temaa et - çentlerinin de yazılan lllve edilecek
oda Fakat bugUll bu odada SUheyll mek bere Ankar&ya giden umum tir. 
~k·:· )(aliye nasın katede oturmue. müdür Raufi Kanyul, 8 - 9 gUa b- ---------
Adnan'ı bekliyor. dar daha Ankarada kalacaktır. Gllm Ormanlann ıslahı 

Vakitsis oıarak ya1mz ba~- rilk milnuebetl antrepo haline 'geti- Çamhcayı gib:ellettfrme ceıniyeti 
da çalman 90kak kapısmm zilini du- rilditf vakit, orada 1'ulunan aeldt ve Çamlıca korularmm iman için yeni 
yunca pap. anladı: F.debiyat hocası cloJıua numaralı ihtmu mahkemeleri- plln hazırlamaktadır. Diğer taraftan 
gelmlştl. ~ yumdu, dudakla· ntn nereye naldectnecelfni henUz ta- Orman Mektebi Direktörlüğü bütün 
rmı damla damla JmnJl~~ :- yin etmif deilldfr. memleket ormanlarmm Islahı çarele-
pihini çekmefe bafladı. ~.. • rint de aramaktadır. Istranca orman-
nan'ı odaya girer gtrmcı! ~ 

0
cr. Ecza depolan•ın nakll tarmm l8lalıı ifiyle Ziraat Veklleti 

nunla ta oda kaplSlll ::ı onun Birinci ımuf eadılelerde olan ecza Orman fakWteal rektörlüğü namına 
muı JbmıgeleOekti· Gazi depotarmm han w eokat içlerine doçent Mazhar Diker metgul olmak-
için kapamlfb· gelince pa· naJdi ifine devam edilmektedir. Veri- tadır. Aynca Bahçeköyde infasma 

Adnan odınm o:m:uğwıa brar len mllhlete göre naJdllel Ç&l'.f&lllba yalanda başlanacak olan Uç enstitü 
I& odada birinin ..':1te hayretle ac- gtınn ubahına kadar ikmal ectnmt9 binam için iki yüz bin lira ayrıldığı 
ftl'di; ve gözler!~_.., ----~ blttt- buJUDacüUf, •llJradarlar& blldirilmietlr. 
fı.i bir J'll'#Ull hunPCwe AY-• 

Ça.Jtllll uatlerl: 10 - 12,20 ı 25.SS m. 
n sı, 55 m Saat ıs - 15.45 r 16. 16 m 
•• ı~. 12 m. Sut 16 - 11 ı Gösterilen 
postalardan ikiai: Ul,12 m. 25, 29 m. we 
sı. 55 m. 
S~at lıl,15 - 23,SO ı Gösterilen 2 •e11 

t PGıta. 19, 6Cı m. 25, 53 m.. 31, 55 we 49 
10 ın.. . 

SlnemaJar, 11yatrolar 

• SEHlR TİYATROSU: Saat 15 ve 20de 
(Toıun) 3 perde komedi. 

• HALK OPERETi : Saat 20,45 te 
(Florya). 

•TURAN TlYA~OSU: (Kısmetinde 
Olanm Karııimda Cıkar) komedi 3 
perde. 

• TAN : (Kadmlar Q.ıtllJ) Ye (Sevimli 
Prenaea). 

• TORJC : (Jan Dark). 
• YILDIZ : (Serenad). 
• SARAY : (Miıel Strocof) 

Fakat bugün Nedim birkaç güne 
kadar Karadenize gideceğini söyle
diği mman içinde müthiş bir isyan 
dalgalandı. Çok iyi biliyordu ki bu 
yolculuk kendisinden kaçmak için 
bir bahane idi. Nedim artık ondan 
muhakkak bıkmıştı. Zaten bir iki ay
danberi tavırlarmdaki durgunluktan 
verdiği randevulara gelmemesinden 
bu belliydi. 

O gün kızın beraber gitmek ısrar
lan karşısında Nedim hiç yumuşa • 
madı. Bilakis ısrar ettikçe aaabileşi
yordu. Nihayet yerinden fırlayıp 
gitmek için kapıya yürüyünce Işık 
titrek bir sesle bağırdı: 

- Demek aramızda her şey bu ka
dar çabuk bitti Nedim, beni bir kere 
bile öpmeden gidiyorsun! • SOMER : (Miıel Stroaor). 

• İPEK : (Boına Sevdaları) 
nutma Beni). ". 

Nedim birdenbire geri dönmUştU. 
(U. K ızı şefkatle kucaklayıp göğsüne 

: MELEK : (Hollvut Ellenl1or). 
ELHAMRA : (8eJtan Kardq) •• 

• (Madam Cocalr latemi:ror). 

bastı ve sür'atle çıkıp gitti. 

• 
Vapurun güvertesinde bir aşağı. 

bir yukan gezinerek, basan karan -ASRI : (Petenbars Geceleri) •• nlir 
Gönlil Böyle Avlandı). 

• ALKAZAR : (Ölüm KaıD'pıı) 
(Dantenin Cehennemi). 

•• lıkla yUzU bir kat daha gölgelenen 
Nedim, bir aralık uca doğru yürü
yünce bir kadın gölgesi görerek tit
redi. Bu !tık gibi ince uzun vücutlu 
blr kmdı ve bqmı dönünce onun 
[tığın ta kendisi olduğunu görerek 
hayretle bağırdı. Kız ona doğru ko
şarken Nedimin yüzUnU yine büyük 
bir asabiyet kaplamı§b. Hiddetle: 

• MtLLt : (Tarsan YamJUll]ar An
amda) •• (A•lanan Gönlil) • • AZAK : (Pepo) Ye (Jeneral Ym). 

• FERAH : CKlo-Klo). 
• HlLAL : (llonte Kriato) n (Ronm-

bo). 
•KADIKÖY HALE: (Kadmlar G61tl) 
• KADIKÖY SUREYY A ı (lamaon). 
• USKUDAR HALE: (Ali Baba) •• 

(Haran Rqlt). 

Davetler, Toplaatdar 

Albaorcla Spor Klibi BatbnLimda11 ı 

12-4-1136 tarihli Camhari1et ıueteainde 
İda~e he1eti kararı biWma ilin edilen be
:Yeti umumi1e toplantısma aeçilen konsre 
batlwıı bu toplantmm Kliip idare he1eti 
~rafadan tertip edilmeditini ve ca:rri 
nızaml olduiana aörerek ancak umami 
koncrenin mabrrer karar macinbince 
26-4-1136 tarihinde topl•nmHı hakikab kar
l~mda. ~a:rri reeml olan bu toplantm.m 
nnsetini kabul etmİJ'erek riyaseti •• 
koncreJi terk etmiıtir. Ba •ui1et bfll
ımda mevcut üyelerin lmmı lrillliai koas
reJi terk ettiklerinden reaml •e fevkallde 
konarenin evvelki ilin mucibince 26-4-1136 
~a.r slinü 71pdacalı butün iayelere bil
diribr. 

itfaiye Telefonlan 

lıtanbal ltfalyeal 24222 
Kadıköy lt{al1eal 60020 
Y0etll1US1.Bakuk6~Btl7llkdere. skildar ltfal"8i CI0625 
Be:JOila ltfai,.. 44640 
BüJlbda. HeJbell, hrps. Kmab mm

tablan lcla telefon untralmdaJd memara 
nnsm demek lrtfidir. 
Çabuk 8ıbhl Yardan Tetldlltı 

- Niçin buradaam Işık? 
Itık korkak blr tebeuUmle gWUm-

sedi: 
- Ben de gidiyorum. 
- Nereye? 
Kız başını önüne eğdi, hafif bir 

sesle: 
- Senin gittiğin yere, dedi. 
Nedimin yüzünü kaplıyan hiddet 

dağılmış, göüeri lstanbulun gölge • 
ler içinde inse liluetleri beliren ınl
narelerine dalmJŞtı. Sonra Ieığı ko
lundan tutarak parmaklığa doğru 
ytlrildU: 

- Vapurun kalkmasma vakit var 
Işık, dedi, biraz daha kalabilirsin. 
Ben de o zamana kadar sana birkaç 
şey anlatacağım. 

Ve ikisi yanyana parmaklıklara 
dayandıktan zaman anlattığı, bu &e· 

yahat ondan kaçmak fillıi detfldi. 
Çllnkt1 bir zamanlar onunla evlenme-
ğl bile kararlqtırmlf, bu 8llrprlzt 
iyi bir gftne aaklamıltl. Bu iyi glln 
toplu bir para ile giriştiği bir işin 
neticeeine bağlıydı. Fakat akli ta -
lih o toplu paradan başka bUttln aerBa numaradan imdat otoımo. 

bW iateDir !M991 vet1ni bQ i1te kaybettirmiıti. Şimdi. 

Karadenizin bir viHi.yeUne hayatını 
kazanmak, yani yemden yapmak ıçın 
gidiyordu. 

Işığın birdenbire yüzü geniş bir 
tebessümle aydınlanarak, sordu: 

- Peki beni neden yanına alma
dın? 

Nedim, acı acı gülerek ce\•ap ver
di: 

- Senin yanlış bir dilşi.inC('ye sap
lanmandan korktum. Belki benım 
parasız. sıkıntıda kalınca seni bir 
destek gibi aradığımı sanacaktın. 

Sonra senin için daha iyi bır bayat 
arkadaşı bulmanın kabil olduğunu 
IUşünilyordum. 

Vincin ışlemesi durmuş, vapur 
'<alkmak için son hazırlıklarını yap
mağa başlamıştı. Nedim gilJUmseme
ıneğe çalışarak: 

- Haydi Işık. dedi, evden mernk 
ederler, git çocuğum. Beni te~vie 

~elmenle sevindırdin, bu saadet ye
tişir . 
Kız gUJUmsiyerek onun gözlerinin 

·çine derin derin baktı: 
- Artık donece~ımi zannediyor 

'l'lusun? Bir telgraf evdekileri me
·aktan kurtanr. 

Nedimin itiraz etml'k ister gibi ağ
~ını açtı~ını ~briinr.e tela~h bir ha· 
reketle elile dudaklarını kapattı. Ge
niş bir nefes alarak: 

- Sen belki yeniden vapılması ko
lay şeyler kaybettin. dedi. fakat ben 
'lekadar mes'udum ki seni kazandım. 

Nedim yavaş~.a onun dudakların • 
dairi elini çekip öptü. Sonra avuçla
'"Ulda ınkarak tuttu. Vapur kalkar
ken Işık ona biraz daha sokularak: 

- Gelirken neler dUırilnilvordum 
biliyor muırun., dedi. Seni buraria 
başka. yabancı bir kadınla bula<'aıh
mı sanmıştım. Benden bunun icın 
kaçtığına emindim. Ve o zaman ken
dimi şu dalgalara atmaktan başka 
"are olmadığını dfü~ilnilvordum. 

Nedim ona gilliimslyPrrk baktı. va
vaşça: "KUçilk fesat!" diye, mınl • 
dandı. Biribirlerine iyice sokularak 
Qaşbaşa verip. iki genç yolcu yürek
leri saad,..tle viiklU vava vavas u7.ak
larda kalan lrıtanbulun karanlıkta 
ateşböcekleri gibi yanan ışıklarını 
~vrettiler. 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Şafak (3). Sakaf (~). 
2- Dahili (5). Kopek (2). 
3 - Sorgu (5). Durug (5). 
4 - Asyada bir devlet (3). Hay

ret nidası (2). 
5 - Cilt (3). Anadoluda bUyUk 

bir şehir (6). 
6 - San'at (2). Kanun (4). 
7 - Merkezi A vrupada bir şehir 

(6). Arkadaş (2). 
8 - Merkep (4). 
9 - Mıaırm suyu (3). Tatlı yapı

lır (4. 
10 - Allah US>. Hal rabıtası (3). 
DUNKU BULHACAMIZIN RALU 

1 - Bombardıman (11). 
2 - Oda (3). Se (2). Ra (2). 
3 - Matem (5). Amin (4). 
• - Eli (3). Ll (2). in (2). 
5 - Asmak (5). Akıl (4) 
6 - Re (2). 
7 - All (3). Atıf (4t. 
8 - Irmak (5). Tir (3). 
9 - Mai (3). lsrrmnk (7). 

10 - Nil (3). Ati (3,. 
U - Ne (2). Ekin (~). 
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Piyango dün bitti 
Bu keşidede kazanamıyan biletler 

1 sq kuruş amorti alacaklar 
Büyük Tayyare piyangosunun ev

velki gün ba_,layan keşidesine dün de 
devam edilmiştir. Keşide bitmiştir. 

Bu keşidede birçok yurttaşlar sevin
ıruıı. birçoktan zengin olmuştur. 

Dünkü çekilişte kazanan numara
lan muntazam sıralanmış bir liste 
halinde bildiriyoruz: 

30 bin lira kazanan numara 
10591 

Bu numaranın 20 aııağı ve 20 yu
karısı 150, yani onda birlik biletler 
15 lira mükatat kazanmışlardır. 

20 bin lira kazanan numara 
11009 

Bu numaranın 20 aşağı ve 20 yu
karısı 150, yani onda birlik biletler 
15 lira mükatat kazanmışlardır. 

12 bin lira kazanan numara 
21218 

10 bin lira kazanan numara 
12637 

Bu numaranın 20 8.'jağı ve 20 yu
karısına 150 lira mükatat verilecek
tir. 

1.500 lira kazanan no. lar 
818 

10505 
13991 
18886 
21429 
22350 

1.000 lira kazanan no. lar 
4599 
7711 
8132 
8578 
10504 
18893 
19643 
21889 
22602 
22678 
24216 
26421 

500 lira kazanan no. far 
578 625 679 755 784 

1150 1891 1894 1819 2562 
3248 2509 3617 3714 3793 
3828 4255 4645 5092 5197 
6171 6244 6639 6534 7063 
7260 7265 7 482 7 483 7648 
7678 7968 8384 9025 9150 
9418 9865 10389 10678 11267 

11646 11651 12029 12689 12927 
13007 13279 13642 14152 14204 
14233 14356 14713 14752 15664 
16187 16228 16283 16814 17046 
17720 18001 18210 18229 18365 
18420 18699 20288 20816 20795 
20838 21058 21116 21147 21276 
21382 22076 22137 22821 23087 
23464 23965 24334 25144 25152 
25309 25439 25496 25792 25797 
26320 26641 26931 27523 28565 
28584 29122 29249 29466 

200 lira kazanan no. lar 
486 

3820 
7156 
9986 

18340 
22959 
25009 
26770 
29501 

624 701 800 1825 
4731 5699 7068 7138 
7991 8364 8419 9291 

10837 11476 11645 13541 
19518 19821 20839 21574 
23147 24018 24571 24884 
25368 25932 26613 26618 
28248 28531 28643 29411 

70 lira kazanan no. lar 
427 
916 

1237 
2567 
3301 
4562 
7460 
8737 
9873 

10429 
10683 
11594 
12818 
14957 
16326 
17263 
18267 
19009 
20257 
21257 
23437 
24396 
25499 
25866 
26880 
27168 
28676 
29206 

455 679 745 808 
1282 1324 1512 1845 
2257 2422 2428 2534 
2570 2600 2983 3177 
3394 3568 4562 44 72 
4742 5852 6036 6623 
7575 8018 8522 8532 
9081 9252 9482 9632 
9893 9955 10224 10299 

10447 10449 10628 10661 
10903 10969 11223 11485 
11887 12169 12449 12599 
13164 13238 14248 146i3 
15431 15435 15445 15731 
16445 16783 17112 17232 
17767 17951 17968 18164 
18280 18375 18385 18482 
19093 19151 19708 20146 
20483 20628 21070 21199 
21308 21694 21737 21793 
23841 23893 24000 24028 
24624 24693 24929 25200 
25514 25549 25789 25842 
26036 26275 26368 26742 
26972 26974 26982 27066 
27401 27457 27650 27704 
28725 28911 28973 29089 
29250 29273 29375 29417 

29616 29693 29858 29917 29977 

50 lira kazanan no. lar 
122 196 201 351 730 
883 1098 1194 1209 1311 

1346 1395 1431 1526 1533 
1958 2076 2093 2152 2369 
2435 2552 2595 2634 2669 
2800 3064 3713 3812 3884 
4095 4353 4394 4430 4848 
4900 5001 5148 5270 5282 
5389 5660 5770 5895 5902 
5980 6011 6140 6458 6476 
6823 7025 7276 7398 7843 
8563 8758 8919 8922 9047 
9123 9125 9159 9249 9547 
9561 9699 10061 10079 10101 

10148 10179 10191 10200 10392 
10422 10441 10506 10606 10635 
10926 11057 11175 11426 11554 
12006 12186 12260 12340 12357 
12370 12374 12419 12424 12995 
13097 13118 13142 13195 13202 
13736 13737 13738 13760 13840 
13872 13895 14189 14341 14583 
14708 14744 14839 15004 15076 
15177 15236 15350 15732 15756 
16027 16163 16201 16416 16436 
16447 16749 16881 16918 17018 
17018 17143 17237 17275 17327 
17399 17418 17454 17684 17873 
18408 18693 18803 18822 19253 
19325 19334 19406 19466 19477 
19480 19521 19594 18759 19828 
19899 19944 19945 20035 20159 
21396 21494 21592 21848 22001 
22034 22048 22072 22085 22185 
22239 22248 22272 22292 22365 
22354 22441 22574 22781 22796 
22799 23010 23047 23080 23117 
23214 

40 lira kazanan no. lar 
70 73 118 221 228 

229 408 466 488 524 
636 717 840 875 947 
971 978 1084 1165 1172 

1236 1274 1456 1716 1758 
1984 2031 2123 2147 2180 
2211 2314 2315 2330 2352 
2575 2578 2683 2784 2761 
2766 2773 2828 2928 3007 
3054 3132 3392 3523 3544 
3556 3685 3691 3701 3772 
3791 3847 3848 3878 3920 
3946 4005 4029 4124 4194 
4240 4330 4396 4525 4550 
4611 4731 4765 4880 4967 
5188 5351 5391 5556 5736 
5800 5887 5916 5920 6035 
6099 6115 6149 6164 6204 
6261 6294 6351 6402 6408 
6446 6523 6528 6536 6538 
6642 6648 6658 6819 6878 
6948 6967 6996 6298 7024 
7048 7121 7303 7720 7592 
7741 7755 7824 7900 7910 
7983 7999 8029 8042 8104 
8193 8216 8231 8254 8288 
8301 8315 8389 8405 8524 
8577 8698 8860 9012 9042 
9077 9233 9270 9274 9390 
9429 9524 9630 9633 9662 
9716 9989 10116 10135 10242 

10295 10304 10314 10315 10439 
10512 10560 10600 10618 10761 
10782 10794 10922 10950 11014 
11034 11169 11170 11255 11352 
11399 1~405 11408 11445 11473 
11480 11562 11579 11648 11663 
11726 11793 11794 11971 11974 
12028 12035 12197 12200 12209 
12229 12274 12277 12296 12488 
12644 12914 12929 12951 12955 
12993 13023 13256 13263 13264 
13371 13395 13421 14150 14173 
14266 14572 14842 14872 15003 
15010 15068 15091 15111 15204 
1524 7 15261 15402 15451 15501 
15541 15670 15673 15718 15080 
15835 15889 15955 16004 16148 
16156 16172 16198 16221 16249 
16492 16581 16583 16593 16613 
16653 16664 16753 16823 16862 
17089 17048 17071 17077 17092 
17104 17138 17150 17208 17219 
17230 17271 17444 17602 17602 
17613 17617 17657 17742 17980 
17890 18098 18125 18131 18167 
18216 18301 18364 18387 18505 
18578 18626 18691 18778 18783 
18783 18838 19169 19271 19336 
18343 19385 19428 19454 19528 
18566 19581 19588 19656 19662 
18818 19923 19925 19930 19960 

Bu keşidede ikramiye kazanınıyan 
biletler 150 kuruş amorti alacaklar
dır. 

Dün, 10 bin lira.dan yukarı olan ik
ramiye ve mükiı.fatla.n kazananlar, 
g~ vakit Piyango müdürlüğünce 
tesbit edilmiştir. Direktörlüğün ha
zırladığı listeye göre, bu ikramiye ve 
mükafatları alanlar §UI!lardır: 

200 bin lira kazananlar 
1 - Izmitte kasap Ali. 
2 - Ka.dıköyünde mütekait bin

bası Ihs8l1, 
3 - Erzincan seyyar ikinci jan • 
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ltalyanlar harbi 
durdurmuyorlar 

[Başı 1 incide] 
yolunu kapatmak üzere elinde ancak 
birkaç bin muharib kaldığını ve şe
refli sulh şartlan temin edebilmek 
için İngilterenin metin durumuna gü
vendiğini bildiren hususi bir telgraf 
çektiği hakkındaki haberleri tekzip 
etmektedir. Bilhassa şimal cephesin
den haber alınama9ığından Habeş 
kuvvetlerinin vaziyetini tayin etme -
ye imkan yoktur. 

Cenupta hareket başladı 
Adisababa, 12 (A.A.) - Ogaden

den buraya gelen haberlere göre, Ha
beşler General Grazianinin hücumla
rına şiddetle mukavemet göstermek
te ve İtalyanların zehirli gazler kul
lanmasına rağmen muharebe devam 
etmektedir. 

Şimal cephesi hakkında sal&hiyet
tar askeri mütehassıslar imparato -
run ordusunun imha edilmiş olduğu
na kat'iyyen ihtimal vermiyorlar. 

Filhakika Habeş cephesini düzelt
mek için büyük mikyasta ve mühim 
bir ricat hareketi yapılmıştır. Fakat 
Dessieye yaklaşmakta olan ltalyan 
ileri karakolları ile kuvayi asliye ara 
sında yüz kilometro kadar bir mesa
fe bulunması ve bilhassa arada arı
zalı dağlar bulunması İtalyan kuv -
vetleri için tehlikeli bir vaziyet ihdas 
eylemektedir. Oyle zannediliyor ki, 
Habeşler şimdi cepheden taarruzu 
bırakarak münferit gruplar üzerine 
gece baskınları yapmakla iktifa ede
ceklerdir. 

imparator ölümü tercih 
ediyor 

Adisababa, 12 (A.A.) - lmpara
torla sıkı temasta bulunanların söy
lediklerine göre, İmparator Avru
panm veya Milletler Cemiyetinin fiil 
yardımına artık istinat etmiyeceğini 
zannederek haricin yardnnı olmaksı
zın İtalyanlara karşı harbetmiye ka
rar vermiştir. İmparator müstevlile
re boyun eğmekten ise ölmeyi tercih 
etmektedir. 

lmparator petrol ambargosunun 
mütemadiyen tehirinden ve Fransız
ların Cibuti demiryolundan Habeşis 
tan için harp levazımı nakletmemele
rinden inkisarı hayale uğramıştır. 

Dessie'ye 100 kilometre 
yaklaımıılar 

Londra, 12 (A.A.) - ltalyanlar 
harp harekatına mümkün olduğu de
recede şiddetle devam ederek önü -
müzdeki birkaç hafta içinde harbi bil 
kuvve bitirmek istiyorlar. 
Şimal cephesinde muharebeler tek 

rar başlamıştır. Ogaden cephesinde 
muharebeler devam etmekte ve İtal
ya kaynaklarından gelen haberlere 
göre, İtalya kuvvetleri Sassabaneh'e 
erişmişlerdir. Şimal cephesinde bü -
yük yoldan ilerliyen İtalyan kolunun 
pişdarlan Aldia civarında Ras Scy
yum ve Ras Kassanın da iltihak etti
ği merkez Habeş kuvvetleri ile harbe 
tutuşmuştur. Bu pişdar kuvvet, Des
sie'den 100 kilometre kadar bir me
safede bulunmaktadır. İtalyanlar bu 
şehri, önümüzdeki hafta. içinde işgal 
etmek üınidindedirler. 

darına taburu mülazimlerinden Ki
mi!. 

4 - Toka.tliya.n pastanesi işçilerin
den Vartuhi ve Armenuhi, 

5 - Adliye memurlarından Müşer
ref ve Mehmet Salih, 

6 - Galata.da Havyar ha.nda bak
kal Vasi!. 

30 bin lira kazananlar 
1 - Trabzonda Cevdet Gürman, 
2 - Unkapanmda Demirhan ma

hallesinde Zeyrek Mehmet Paşa.da 

30 numaralı evde Mehmet. 
Bu biletin diğer iki parçMı İstan

bulda, ve birer parçası da İzmir, Es
kişehir ve Ankara.dadır. 

20 bin lira kazananlar 
1 - Gedikpaşa.da. ciğerci İdris mU

katatm beşte bir hissesini alınrştır. 
2 - Fatihte Emin sokağında 2 nu

mara.da Celil. 
3 - Uç parça !sta.nbulda satılmış

tır. 

15 bin lira kazananlar 
1 - İkramiyenin beşte bir hissesi 

Bursada Koza ha.nmda tütüncü Hak
kı, 

2 - Istanbulda Mahmutpaşada 
Kulaksız mektep sokağında 7 numa
rada Behlfıl, 

3 - Dolmabahçe sarayı kapıçıla
rmdan Ahmet ve Ali, 

4 - Kadıköyünde Pazaryolunda 
84 numarada Şafia Salın, 

5 - Hasköy Maliye tahakkuk me
muru Sa.bri ve arkada.,ı Rıdvan. 

12 bin lira kazananlar 
Bunların biri Ankara.da, biri Gö

nende ve üçü lstanbuldadır. 

10 bin lira kazananlar 
1 - Zincirlikuyuda 2 inci karakol 

Boğazları niçin 
tahkim ediyoruz? 

[Başı 1 incide] 
ve geç ittihaz edilen her karar, bey
nelmilel bir haceketten beklenen isti
fadeyi ekseri ahvalde kaybettirecek 
mahiyet arzetmektedir. Bu sebeple
dir ki, 1923 senesinde Türkiye, bugün 
birçok devletlerin de ayni noktai na
zarı güttükleri gibi, Milletler Cemiye
tine gireceği andan itibaren misakı
nın kendisine temin edeceği kollektif 
garanti ile iktifa edememiş, Boğazlar 
mukavelesini imza edenlerin heyeti 
umumiyesinin kollektif garantisini 
gayri kafi bulmuş ve yalnız dört bü
yük devletin müşterek garantilerini 
kendi tamamiyeti mülkiyesi için o za
manki şerait altında. elzem olan as
gari emniyeti temin edebilecek mahi
yette görmüştü. 

Cümhuriyet hükumetinin 
vazifesi 

,----------------------~ ÖLÜ 
YAPA 

SlNEK BAYKUŞ GlBl 
GET1R1R, HASTALIK 

Yüzde Yüz öldürO 

Taklıtlerinden 

sakınınız 

FAYD 
Fakat, eğer bizzat bu asgari em

niyet te, tesisini istilzam eden şerait
ten tamamen farklı siyasi ve askeri 
ahvalden dolayı zayıflar, ve yahut 
meşkuk bir hale gelirse, Cumhuriyet 
hükfımeti ağır bir ihmal suçu altında 
kalmaksızın bütün memleketi tamir 
kabul etmez ani bir baskına maruz 
bırakamaz. Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca örümcek ve 

Boğazların emniyetini zamin olan tün haşaratı kökünden keser, yuvalarına. ve eşyaların üzerine ff 
devletlerin Milletler Cemiyeti muva- odaların havasına ve tahtaların, duva.rla.rm kenarlarına, a.ra!J' 
cehesindeki vaziyetleri ve bu zii.min- rına bolca, FAYDA serpiniz ve tahtakuru yuvalan FAYDA jJI 
!erin kendilerine tefviz edilmiş vazi-
feler karşısında askeri ve müessir tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır hap.rattan kurtulacak 1' 
teşriki mesaide bulunmalarını hiç ol- rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda mutfa.klarda yeme~ 
mazsa şüpheli bir hale sokan hususi lerinizi, erzaklarmızı telvis eden hamam böceklerini aptesaıır 
ahval ve şerait, 1923 mukavelesinin 
umumi muvazenesini bozan .unsurlar- !erde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kiİJllef 
dır. hayvana.tında, köpeklerde bulunan pireleri, ha.yvanlarda bulll" 

Boğazlar emniyetinin hii.la hakiki nan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları bl' 
bir garanti ile müemmen bulunduğu, hemehal FAYDA ile imha ediniz. Nü.ınunelik 20, ufak 30, yarJlll 
bugün iddia edilemez. Türkiyeden de 
bu teminat vazifesinin üasma ademi kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 
icabet gibi tehlikeli bir ihtimale kar- FAZLA PARA VERMEY1N1Z. Tesiri daha az olduğu ha.idi 
şı bigane kalması talep olunamaz. ecnebi malı diye fazla para kopa. rmak isteyenlerden sa1tınınJS. 

Bu mülahazata ~unu da ilave et - FAYDA imaline nazaran de.ha kuvvetli ve daha ucuzdur. ffa• 
mek icap eder ki, Boğazlar mukave-
lesi, yalnız sulh hali ile Türkiye bita- san markasına dikkat. 
raf veya muharip olmak üzere harp Hasan deposu : ANKARA, fSTANBUL, BEYOOLU. 

halini zikretmekte ve hususi veya u- liıll••••••••••••••••••••••••"
mumi harp tehdidi ihtimalini mev-
zuubahis etmiyerek Türkiyenin o tak 
dirde kendi meşru müdafaasını te -
min çarelerini aramasına imkan ver· 
memektedir. Halbuki, bugün tama . 
mile sabit olmuştur ki, hali harp an
sızın ve hiçbir fonna.litesiz vukuage
lebileceğinden, harici tehlikenin en 
nazik safhası asıl bu tehdit safhası- 1 
dır. 1 

Bu noksan derpiş edilen garantile
rin kıymetleri ne olursa olsun bun -
lann müessiriyetini başlı başına iza-
le edebilir. 1 

Türkiye Cumhuriyeti bidayeti te -
şekkülündenberi, kendisine her saha
da tahakkuku ekseriyetle ağır feda
karlıklar tahmilinden hii.li kalmamw 
olan bir sulh ve itiliı.f siyaseti çizıniş- ı 
tir. 

Türk hükiımeti, son 10 yıl içinde 
tahaddüs eden pek çok ahval ve şe
raitte, bütün devletler tarafından 1 

takdir edilen bir uzlaşma, taahhütle
rine sadakat ve sulh eserine ·samimi 
bağlılık zihniyeti göstermiştir. 

Türkiye emniyet istiyor 
Türkiye, başkalarına daima temin 

ettiği emniyeti, bizzat kendisi için de 
istemek hakkını haizdir. 

Lozan muahedesini imza edenlerin 
iradeleri haricinde olarak tahaddüs 
eden ahval ve şerait, tam hüsnü ni
yetle tesbit edilmiş olan ahkamı iş
lemez bir hale getirmiştir. Ve binne
tice mevzuubahis olan mesele ise 
Türkiyenin mevcudiyeti ve büttin a
razisinin emniyeti olduğu içindir ki 
Cumhuriyet hükumetinin, ahval ve 
şeraitin zaruri kıldığı tedbirleri al -
mak suretile millet huzurunda ken
disine düşen mesuliyeti deruhde et
miye mecbur kalması mümkün ola
bilir. 
.. yukarda bildirilen mtilahazatı göz
onünde tutan ve Boğazlar mukavele
sinin dört büyük devletin müşterek 

garantisine taalluk eden 18 inci mad
desi ahkamının meşkO.k ve işlemez 
bir hale geldiğini ve arazisine müte
veccih harici bir tehlikeye karşı bu 
ahkamın Türkiyeyi artık ameli bir su 
rette muhafaza edemiyeceğini haklı 
olarak düşlinen Cümhuriyet hükiıme 
ti, Türk arazisinin taarruzdan masu
n~~eti için elzem .e~iyet 9eraiti da- 1 

hilınde ve Akdenız ıle Karadeniz a
rasında ticari seyri sefainin daimi in
kişafı için en liberal bir zihniyet!P 
bo.~azlar rejimini tanzime matuf iti -

Belediyeler 
Bankasından: 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde HukU~ 

Mektebi önündeki arsa üzerinde yaptırılacak Bele
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve ( anaıı· 
tar teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 3 5 7. 2 5 7 Ü çyii' 
elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 Ça!' 
şamba günü saat 14 de Banka İdare Meclisi huzıl' 
runda yapılacakdır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesin~ 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve mal• 
zeme şartnamelerile sair cedvel ve evrakı (SO) 
elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyele! 
Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar ha' 
nında 22 No. da mukim bina proje Mimarı Seyfi 
Arkandan alabilirler. 

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

vaffakiyetle başardığına dair selahiyetli makamla!' 
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunma51• 

C - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını haınil 
bulunması, 

D) - 3 5 7. 2 5 7 üçyüz elli yedi bin iki yüz elli ye
di lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapabile' 
cek mali bir iktidarda olduğuna dair BankalardaJI 
bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralı~ 
muvakkat teminat vermesi 

G) -. İsteklilerin beşin~i maddede yazılı vesi kil' 
ları eksıltme gününden bir gün evveline kadar Bafl' 
kay~ ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonr• 
teklıf zarfları içerisine koymaları, 

.. 6 - İ~teklilerin teklif mektublarını eksiltme gil· 
nu azamı saat 12 ye kadar, ihale şartnamesinde yıı 
zıh şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Ball' 
kava tevdi etmiş bulunmaları şarttır. (765) (l864l 

lafların yakın bir zamanda akdi zım- ==========-=====..,.==--==="""'-====~ 
nmda müzakerata başlamaya amade 
olduğunu. Boj(azlar mukavelesi mü -
zakerelerine iştirak etmiş olan dev -
!etlere bildirmekle kesbi şeref eyler. 

sokağında Büyükhanım. Bu ikrami
venin iki ı:ıarcası İstanbul ve birer 
narcasr Erzurum ve Konyaya isabet 
etmiştir. 

YENı" NEŞR"ıYAT Mi ·• / ·mariyi ve tez)1ni s811atıarı .. 

lstanbul Serlriyatı lerl alAkadar eden bu dergiyi 11 
ederiz. 

Bu değerli tıp mecmuasının nitıan 
nüshası sıkmıştır. Bayındırlık ~teri Dergisi - fl1l 

Arkitekt - lllimar - Bu aylık der ğerl! mecmuanın 10 uncu saf!S
1 

ginin 62 inci sayısı içinde birçok ınes- mıştır. Nafiacılarıını.za tavsi> 
!ek yazılarını ihtiva ederek çıkmıştır. riz 
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ŞA~~A~A~LT 
~-• ıar kansızlar, lştihasızlar, zayıflar, emzikli 

Güzelliğin 
Sırrı 

Nekahatte UU&unan ' t · ıs· .:u. karan ve kemikleri zayıf olan çocuklar çın emsa ız V "- k taş k katlmlar U"9 ÇJ en"° mar asını ıyan: rem, 
' dev-..ı.... HER ECZANEDE BULUNUR. 

l~---.;~·-uu--------------~~~ pudra, ruj, rimel, allık, sürme, bri-2482 yantin, tırnak cilası, sabun, losyon, 

====------~--------=======- esans ve kolonyalar asri kadın gü-

3239 kilo Iskarta kanaviçe 
628 " " İp 
412 "• " Kınnap . 
2 S 0 Amerikan bezı 

" " 1 pazarlıkla sa-y ukarda cins ve mikdarlan yazı ı eşya h .. Bo 
. · b 1 ·· rmek üzere er cun -tılacaktır lsteklılerın un arı go 1 k . . d 

faziçi De~p lar Gbrub~. ~ü!~~l~~~~ey~~~:~~ ;emi~;~npa~ 
16-4-936 erşem e gunu M .. bayaat Su
ralariyle birlikte Ka~ataşda LevaznnKve . o~una müra
besi Müdürlüğündeki Alım, Satım omısy 2539 
caatlan. ( 1 716) 

Saçlarm kakleriıd tuvvetlendi-
DökUlmeatne mani olur. Ke-

rir. vünll pekleri bale eder. Net -
masnu kolaylaftU'&rak. hayat 
kabiliyetfni artırır. U.tif rayı-
halı bir saç ekairidir. 

INGILIZ KANZUK BOZANEBI 
Beyoğlu - fstanbul 

Dr. Hafız Cemaı 
DAHiLiYE MUTEHASSJSI 

Pazardan batka 10n1erde (2o'!~ 
ün 6) yı tıwıbul Divanyolu ( 1 

1 rab buıutf kabinesinde baı 

Yeni ınevaim i~in 

J. i T Ki N 
Fis]ıer, Lovve - DoMld. ~i: 
ner Sona Fine Woolen Cle gıbı 
en maruf markalar mam~tn;ı
dan en zengin ve mUtenevvı bır 
koleksf yonda en son moda ku
maşlarmı takdim eder. 

Panama 
Rayaso 

Scotch Tweeda 
Eldetex 

Freako 
Tlacar teni 

J. ITKiN 
Beyoflu tsttkW caddesi a 

Telefon : 404M 

(.cucuec 
Acele sahide bina 

Galatada 3 dilkklnlı, 13 odalı, ayda 
asgari yetnrlt Ura lrath klgtr bina 
acele n çok ucus fiyatla atılıkbr. 
Her gtııı saat sekiz buçuktan on üçe 
kadar Galatada Topçular caddesinde 
126 numaralı Olimpiya kıraathanesi 
sahibine müracaat. 

Baltakk Oll bet slDIWı ft ayldl 
tabltle elblM ppdır 

GÜZEL iŞ 

zelliğinin tılsımı oldu. Herkes onu 
sevdi ve şimdi herkes onu kullanıyor. 

Evliya Zade Nureddin Eren Ec
zayı Kimyeviye Allt ve Itriyat depo
su. letanbul - Baliçekapı. 

Gemi Makine Mühendisliği 
Tahsili için Almanyaya gön

derilecek Talebe 
iMTiHANI 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : 
Gemi Makine Mühendisliği tahsili için evvelce 

imtihanla seçilip İdaremiz hesabına Almanyaya 

1 _ l~iiön~de~r.ı' ~lti· ~.tak;;i~iı:~üır eden talebeden birisi çekil
""'i dlfer-btr talebeftllı eeeDtnesi 

için yeniden bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 
İmtihan 25 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra 
ve 26 Nisan Pazar günü sabahtan akşama kadar 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde yapılacaktır. 
Tahsil ve imtihana alınma şartları öğrenilmek üzere 
en son 22 Nisan akşamına kadar İdaremize müra
caat olunmalıdır. ( 1941) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan iıletme 
Umum ldareai ilinlan 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci 
koku 28-4-936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7 50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
nni aynı ~n saat 14,30 kadar Komisyon Reisliğine ver-
meleri lazımdır. I 

Sartnameler parasız olarak Ankara Malzeme Dairesin
den ve Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden 
alınabilir. ( 1942) 

Gedikpaıada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Mevcut örneğine göre Jandarma krt'atı ihtiyacı için a
şağıda cins ve mıktan yazılı dört kalem semer açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Semerler yerli fabrikalar iıinden 
olacak ve Demirkapuda Jandarma eşya ve Levazım an
barına teslim olacaktır. 

Ekstilme 21-4-936 salı günü saat on beşde Gedikpaşa
da Dikim evi binasındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Nümuneleri evsaf ve şeraitini istekliler hergün komis
yona gelerek görebilirler. 

İstekliler şartnamenin dördüncü maddesindeki vesaiki 
hamil olarak belli günde komisyona gelmeleri. ( ı 7 8 5) 
tık teminat Tahmin ohuwa Mu teferriiat 

LL X. 

s 48 

36 00 

36 00 

bedel bir eemeria Almacak 
bedeli mık tar 

L. K. L. K. adet 

73 00 73 00 1 
. 

480 80 00 6 

480 00 80 00 6 

C 1 D ı f 

Maa teferrüat makineli 
tüfek semeri 
Maa teferrüat havan to
pu semeri. 

yen numa C rtesi sabah 
talın bakır. Sah, umı 
(9.30 - 12) saatleri bıkı"k! fıkaraya 
mahıuıtur. Hertrealn haline rBre aıu· 

Yeni Poetahane brtmDda Anado- 3 6 00 480 00 80 00 
ıu Sigorta Şirketi lttlaallııde Letafet 6 

Maa teferrüat havan 
topu döşeme semeri 
Maa teferrüat havan 
topu cephaqelik semeri. 

ı l ••uıyenehane ve ev te-ame e o unur. lift 1044 
Won• 22soa Klfbk telefoa 2 • 

han ikinci kat No. 8 - -
2481 113 48 1513 00 

il 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme illnı 

S.ümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1-Gemlikde inşa edilecek eunğipek fabrikası ve müştemi!"ıtı 

binaları toprak tesviyesi ıskelc ve gaire insaatı kapalı zarf usulile 
ve vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmın edılen ketif 
bedeli 660 439.59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
O) Fenni şartname ve ölçü usullen 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 

isteyenler bu evrakı 33.10 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara 
şubesinden alabilirler. 

3 - Ekslltme 20 Nisan 1936 Pazartesi günU saat 16 da Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda· 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167.84 lira muvakkat teminat vermesi lazım
dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 3 gün ev· 
veline kadar banka tarafından teşkil edilecek ehliyet komisyonuna 
resmi vesaik ibraz ederek bu işi başarabileceklerini isbat edecekler 
gerek mali ve gerek fenfti cephelrcden yapacağı tetkikat netice
.... ~ bu huauaa kanaat buıJ olduğu takdirde kendi· 
lerlne ehliyet vesikası \terllecektir. Bu vesikalarm teklif mektupla
rına leffedilmeai llznndır. 

f5 - Teklif mektuplan yukarıda yazıldığı gtın ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi MiıdürlUğUue makbua 
mukabilinde verilecektir. 

Posta il~ gönderilecek mektuplarm nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış bu
lunması lazımdır. 

• 
• 

J , __ 
BETON MAMULATr 
t<i~tMiTL~Q 
T~ZYiNAT PAQMAl<LIKLAQI• 
l 'VMALAC VI OiAli: KL~A • 

- ... 

ANADOLU CKNTOLAQI T.A,.t. 
T5LES:ON tcADTAL' <S..9> 

Adana Pamuk üretme çiftliği 
Direktörlüğünden: 

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

Pamuk Üretme Çiftliğinin Şubat 937 sonuna kadar 
ihtiyacı olan ve yukarİrla cins ve mikdan yazılan yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ise
de fiatlar muvafık görülmediğinden pazarlık suretile sa
tın ahnacakdır. İhale 22-4-936 gününe tesadüf eden çar
şamba günü saat 15 de Tohum lslah İstasyonunda yapı
lacakdır. İlk teminat 1534 Jira 20 kuruştur. Muhammen 
bedeli 20456 liradır. Şartnameyi &örmek ve fazla izahat 
almak istey~nlerin Tohum İslah İstasyonu DirektörHı?iı 
ne müracaatlan. ve isteklilerin muayyen cün ve sa.ı• · 
Adana Tohum İslah İstasyonunda bulunmalan ( 18~"' ı 
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MODELLERi 
BİRER HARiKADIR 
Bunları görmeden buz 
dolabı ·ahrsanız. 
Bu büyük bir hata olur. 
ömrünüzün sonuna ka 
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IE~~lktrron o 
GALATA VOYVODA CADDESi 58 - 60 - 62 - No. Tel. 41460 
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En büyük sergilerde 18 dip
' loma, 48 madalya kazanmış

tır. 

" Boyle güzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kullananların dişleridir.,, 

Diş tabibi eri diyor ki: 
" Dişlerin ve agzm sıhhati 

sabah ve akşam gUnde 2 defa 
dişleri temizlemekle kabildir.,, 

R A D Y O L l N bilkimya saf kalaylı tüplerdedir. 

STANDARD 

En son model "Thura" ve "Vauen" fabrikalarının J.>ipoları gelmiştir. 
Satış yeri: Sultanhamam, Kebabcı karşısında Sahibinin Sesi. 
Toptan satış : Sultanhamam Camcıbaşı han No. 10 posta kutusu: 180. 
Ankara: Taş han tütüncü Ali Tümen, İzmir: Necib Sadık Balcılar 156. 

Ankarada Jandarma Genel Komu
tan lı ğ ı Satınalma Komisyonundan: 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun (9, bin) battaniye 
20-4-936 pazartesi günü saat ( 11) de kapalı zarf eksilt
mesile satın alınacakdır. 

Bir tanesine ( 7 50) kuruş değer biçilen battaniye şart
namesi (338) kuruş karşılığında Komisyondan alınabi-
lir. ' 

Eksiltmeye girmek isteyenler ( 4625 ) liralık ilk temi-

ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

EN MÜSAiT ŞARTLARLA: 

Ticart Krediler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet Tahsilatı 

Teminat mektupları 
itibar mektupları 
Kumbara hesabı 
Cari Hesaplar 

1 Tediye emirleri 

Vadeli Mevduat 
VE 

Faizleri Her Ayın ,Birinde Udenen 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
izahat icıin Banka gişelerine müracaat ediniz. 

Kereste iş l eri ile demir ve ahşap imalat ve taahhüdatı 

M e rkezi : A N K A R A 

lstan bul Şub~si : Dördüncü Vakıf Han 

Şubeleri : Ankara, Adapazari, Bandırma, Bartm, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, 
Düzce, Eskişehir, GemliK, lstanbul lzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ 

nur. 
1 ÇnkmakçıJarda, Sandalyacılar 
1 
'<ağında Kuştüyü fabrikası. 

Satış yerleri: An karada Yerli 
!ar Pazarı, lstanbulda, Bcyoğl 
Karıman ve ı..azaro Franko Mah 
tarı mağazaları. lzmirde: Hı 
nünde yorgancı Muharrem 
Mahdumları. 

--• TtFOBİL 
Dr. 1HSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalık! 

tutulmamak için ağızdan a 
1 tifo baplandır. Hiç rahats 

vermez: Herkes alabilir.Ku 

•••-- 55 kuruş. 

ADEMi 
iKTiDA RA 

natlarını ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bu- \. ____________________________ _, 

Jundurulacak teklif zarflarını en geç eksiltme saatından 
bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olmaları. 

~718) (1722) 2540 

Umumı Neşrıyau !da.re Eden. ıs. SA.1.JM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 

Basıldığı yer: TAN Matbaam 


