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ISTANIUL 

Notamız her tarafta iyi karşılanıyor 
Notamızın ingiltere, Fransa, 

italya ve iranda 
hasll ettiği mühim akisler ... 

~gilizler notayı tasvipkar karşıladılar · Fransızlar hareket tarzımızı 
takdir ediyorlar -ltalyanlar, nolayı tabfi görüyorlar 
... ·-·......, rwrw• 

llR IRAN GAZETESi : 
-rORK METALIBININ 
TAHAKKUKUNA YAR· 
DIM ETMEK, SULHE 
~ARDIM ETMEKTiR!.. 

DiYOR 
...,,. ••• • -,-..,-.,.......-...-:a::' 

Habeş -ltalyan 
Adisababada 

ltalyan uçakları ! 
Habeşler Uluslar Kamunu

nun telgrafına cevaplarını 
r iler 

NU:zülden ölen Demircis Yunan politikacıları arasında 

Yunanistanda kabine değişti ! 

• 
1 

Demircis 
yatağında 

dun sabah 
ölii bulundu. 

1 Kabinenin istifası üzerine 
1 Metaksas Başvekil oldu 

Atlaa, ıs (A.A.) - Demlrcls, pı-1 dir. Demircis, harpten evvel vem.. 
ce, uyku Nnaaında ölmüştür ... Ailesi, I~ ~ablnesinde bahriye nazırlığı et
kendlslnl bu eabalı yatağında ölü ola- mıştı. Kral Kostantinlc, Venir.eloe a-

N91üsün Afan&i ıölllnde ahnmlf rak bulmuştur. rasmda ihtilaf çıktığı zaman DeJnir. 
son bir resmi • cis liberal partisinden ayrılmıştır. 

(İngiliz guetelerinden) Atina 13 (A.A.) _ Demircis dün Pangalosun diktatörlUğü zamanında 
Adlsabaha, ıs (A.A.) - Havu A- akşam ~ıhhatte ve hastalığı tama • Amiral ~~ndi~otisin. is~~ası lU.erl • 

jlllw bDdlriyor: men geçmiş görünüyordu. Demircis n~ Deı:nı~ıs CUmurreıshgıne namzet 
Dokuz ltalyan tayyaresi bu sabah geceyi ailesiyle bir arada geçirmiş, ~~~rilmışse d~ P~golosu? namr.et 

...t 10 da Adltalı&ba üserinde uç • fakat bu sabah, odasına giren biz • 1~~~n~ koY_1Ilası Uzenne kendı namzet. 

~11=-~·urt.1• metçiai keodieini yatağında ölü ola- lıgını gen almışbr. " r- ) • aü lııubDqpr. D8ıtıa) ~dök KUlll&lleyh Atına Uıilvenlteslnde 
,,._ b11d1r'7or: torlar Demlrcı.ln pce bir nlb:ill ta- 'Roma hukuku profesöril idi. ve umu 

[Arkuı 10 uncuda] betiyle vefat ettiğini t.-blt etmifler· [Arkası 10 uncuda] 

, 

''TAN" ın mühim bir I Ç T I MAİ YA R D 1 M teıebbüsü 

Sigorta 

"'Tan" okuyucularına mühim bir içti
mai yardımda bulunmak ve büyük bir 
hizmet yapmak üzere Amerika ve İngiliz 
gazeteleri tarafından kurulan güzel bir 
sistemi memlekete getirmek teşebbüsün .. 
de bulunmuştur. Teşebbüsümüzün esası 
şudur : Bütün okuyuculanmızı her türlü 
kazaya kar&ı sigorta edeceğiz. 

Hayatın hepimizi müsavi surette teli .. 
dit eden belalanna karşı okuyucularımı .. 
zm bu teminatı kazanabilmeleri için, hiç s·ıgortası 
bir külfete girmelerine lüzum olmıyacak .. 
tır: Sigorta bedeli olarak hiç bir prim ver
miyecekleri gibi, kendilerini rahatsız 
edecek bir taahhüde de airmiyeceklerdir. 
"Tan" m okuyucusu olmak, aynı zaman
da sigortalı sayılmak için ki fi gelecektir. 

Sadeliği ve kolaylığı nisbetinde halkı

~~. fay~a~ı bü~k olan ~u.. t~ebbüsü-, mımız ve ayni zamanda yıldönü
muzun butun tafsılatmı mıllı hır hayra- mümüz olan 23 Nisanda bildireceğiz. 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Sağanak. 
Şür yağıyor. 

Çiçek yağıyor velımlle karışan güzel bir rahmet. Yenl bir edebiyatın ba.
ha.rmda mıyıs! Oyle 180 yağıyor ve yağacaktır. Güna.şm ~ık&n. yeni bir 
küçük şür kitabı. Deniz, parıltı, yıldız, menekşe, gece, sevgi, hüzün, yol, 
gurbet ve bw.aa benzer kelimeler. Bütün mekteplerde spordan edebiyata, 
yerden göğe doğnı bir çenillt. ' 

Biraz uza im\ durarak gözlerimizi kırpsak ta mesafenin buğusu içinde 
müphemiyete kavuşarak yağan şeylerin hep şiir olduklan hayaline kansak. 
Fakat mümkün değlı. Şem!;iyemizi kapıyoruz \'e biraz dikkatten sonra ya
ğan şeylerin sadece kafiyeler olduğunu görüyoruz. Kafiye yağıyor. Gül, 
gönül. iz, deniz. Bence, gece. Aralan her gUn tramvayda arkadaş kulağına 
emanet edilen hislerle doldunılmuş. Bütün bu tilrler, günlük hassasiyetle
rine ortak olacak bir dost kalabalığı anyorlar. Iç'lerlnde alacağmı, borcunu, 
faturumı, bakkal hesabmı, aevglllslnln vapuru kaçırdığı için ra.ndevuya 
plemedlğinl terennüm edenler de var. Not defterlerlnl, jurnallerlnl nuım 
ballnde nflfrediyorlar. Küçük dertler ve heycanlar .. 

Bu yalıf n bu bolluk şilr kıtlığına alimettir. Şemsiyemizi açalım ve gü
MI havalan bekllyellm. 

Peyami SAFA 
Not - Dünkü yaznnm son cümlelerinden, sehiv olarak, bazı kelimeler 

~ktığı gibi içine mevzula ali.kası olmayan kelimeler de karışarak mi.nayı 
bozmuştur. Kelime kelime tashihi imki.nsızlığından dolayı kaydetmek ve 
özür dilemekle ıktifa ediyorum. - P. S. 

Havadis filmleri kahramanı 
Eden 9öyle söyledi, Eden böyle iste 

di, Eden bu nutku söyledi, Eden şu 

protestoda bulundu, Eden şöyle teklif 
etti, Eden şu tavsiyeyi yürüttü .. E
den ... Eden. 

Bu otuz sekiz yaşındaki Dış Ba -
kanı, muhakkak ki, günün meseleleri 
etrafında dolaşan gilntin adamları 

içinde en önde yer almış biridir. 
Vorvik'ten saylav seçilen Eden A

ftm Kamarasına ilk girdiği gün, Lü
lt Corç onun hakkında: 

- Çok ileri gidecek... Herrı de pek 
çabuk ... demiş. 

Avam kamarasında dinleyiciler ara 
mnda bulunan Holivud'un m1truf bir 
film kumpanyası direktörü bunu işi -
tince: 

- Loyd Corc yanılıyor, demiş. E
den politikada az muvaffak olacak. 
Fakat den~ aşıp ta Amerikaya gele
rek ·~Ukemmel Ingiliz centilmeni .. 
rolünü çevirmeğe razı olsa, bıze mil
yon kuandmr. 

Filmcinin bu sözlerini FAJen 'e an -
latmışlar. Genç 11ayl&v ıu cevabı ver
mif: 

- ''lngı1iz centılmen, i rotnntı ya -
ratmak çok hoşuma gider. Bunu ya
paeaihm. fa.kat yalnız havadis film • 
terinde ... " 

Eden aözilnil yerine getirmi§ görtı
nüyor. 

r a almasalar ... 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
-Belgrat :ıehrlnln 8ll'pça8I olan 

"Beograd,, ne demektir? 
- Bugünkü bisikletin ilk şeklini 

kim icat etmi~! 
- Obti8tt icat eden klmcllr! 
- 1005 te Mukden'de Ruslan ma~ 

lôp eden Japon ordolan kumandanı 
kimdi! 

- BaD adur nerededir! 

Dünkü soruların cevapları 
8 - Amerika ihtilıilinde mühim 

rol oynıyan F'ran8ız Generalı kim
dir 1 

C - Da La Fayet 
8 - Utrek muahedesi nedir ' 
C - 1718 te İ!lpanya saltanat mu-

harebesine nihayet l"eren ve ispanya, 
Fransa, İngiltere, Rotanda arasmdi 
Holandanm Utrek kasabasında im -
zl.ranan muahede. 

8 - Nibelttngcn nedir ' 
C - Alman ef8&De81ne göre yer al

tında büyük zenglnllklere sahip olan 
cftcelere bu l111lm verilir. Bu cttcelerln 
krab Nlbelung'dur. 

8 - AMna yapraklardan pM le
keleri gibi beliren hastalığın ismi 
nedir ' 

O-Mildiyu 
S - 1~68 den 16H .!enesine 'kadrır 

Çinde hiiküm süren hanedan hangi
Fransızlar, "Almanlara demıri biz sidir 1 

veriyoruz ve verdiğimiz demirlerle bi c _ Mlng hanedanı. 
se karşı silihlan.ıyorlar,, diye döğiı- ....................... ~ 
aıüp duruyorlar. 

Fransızların bu dökUnmesini veeile 
yaparak Almanyayı techiz edenlerin 
Alınanyaya ne verdiklerini kıSaca a
ıa.ğıya sıra.layonız: • 

Petrol:- Alman yanın 1935 te ken 
di topra.kla.rmda istihsal ettiği pet • 
rol, ihracatı hesaba dahil, dışardan 
setirttiği miktarın ancak yüzde 11,4 
tidür. Almanya geçen sene dört mil
yon tona ya.km petrol (ve petrolden 
~ıkan maddeler) ithal etmlftir. 

Demir:-Almanyada kullanılan de 
mirin yüzde seksen dokuzunu Fran -
a, lsveç ve ispanya vermektedir. 
Bakır:- Almanyanm 1935 te kul

landığı 27!)()()() ton bakırdan 250000 
tonunu A-ıerika, Rodezya ve Kanada 
:vermiştir. 

"1933 yılı sonunda Hitler ile Ma
car .Bqbakanı Gömböş anamda ak -
tedilmiş askeri ittifakın en ince tefer
rUatmı gösteren bir vesika, iki eene
denberi Fransa dış bakanlığının elin
de bulunmaktadır. 

"Bu ittüak muahedesine göre, Al -
manya ile Çekoslovakya arasında 
bir harp halinde Macaristan Alman -
yaya yardım vadetmektedir. Buna 
mukabil, Macaristandan almmıt top
raklan kendiaine iadeyi müteahhit • 
tir. 

"Hitler A vusturyayr işgal eder et
mez, Macaristanı küçük antanta sal
dırtacaktır. Almanya fabrikaların -
dan çıkmış bombardıman tayyareleri 
daha şimdiden Macar uçuş meydan -
larmda pek çoktur ve her gün de ye
nileri görünmektedir,, 
Günahı Ingiliz gazetesinin boynn -

na! 

Boksit:- Almanya, 1935 te, ılf1 • 
1ninyom yapmakta kullandığı Bok • 
llit'in hemen hepsini Fra.naa, Maca • 
ristan ve Yugoslavyadan ithal et - Haliova liöıesJ 
miştir. 

Manganez:- 1935 te Almanya ih
tiyacı olan manganez'in yüzde 76 111• 

nı Rusyadan, yüzde yirmisini lngilt&
reden almıştır. 

Demir halitalan:- Ayni sene Al
manya 22150 tonluk demir halitala
rmı sırMile Norvec;, lsve<;, lngiltere • 
müstemlekeleri ve Yugoelavyadaıı ge 
tirt.miştir. 

Çinko ve kurftm:- :Alman,a sar
fettiği çinko ve kurşunun y&nBDll Le 
lıistandan almaktadır. 

~ (g G=O Ü rRı [Q) (g 
o .__ __ __; ____________________________________________________________________________________________________ ___ 

Ölüler Gemiler Küçük Haberler 

Yeni talimatnamenin Haliçte yeni bir 

Göçmenler 

ilk vapur yarın 
hareket edecek 

• Ekonomi Müsteşarı gitti - A<I• 
rupada demır sanayu etrafında baSI 
tetkiklerde bulunan Ekonomi müste
f&l"l Kurdoğlu Faik, Ankaraya git • 
miştir. hazırlanan esasları ~~~~~.n!~~!~!Y:!.. • Hava Kurumunda incelemeler -
Hava Kurumu Genel lspekterı EıniJl 
Ali, lstanbul Hava Kurumunun kas' 
ve nahiye teskilatmı teftiş etmek ii· 
zere şehrimize gelmiş, bütün kazalı• 
n dolaşarak hesaplarını incelemeğe 
başlamıştır. 

Belediyeler hıfzıssıhha kanunu mu 
cibince, bu kanunlann neşri tarihin -
den on sene sonra Türkiyedeki bütün 
ölülerin techiz, tekfin, gasil ve tedfin 
işlerinin mahalli belediyelerce yapıl
ması mecburidir. Türkiye belediyele
rinin bu hususta faaliyete geçebilme
leri için henüz dört sene vardır. An -
cak lstanbulda apartımanlann çoğal
ması ve bu gibi yerlerde bu işlerin 
sıhhi ve fenni tarzlarda yapılamama
sı itibarile belediye muvakkat bir ta
limatname ve bir de tarife hazırla -
mıştır. Meclisin mülkiye encümeni 
tarafından tetkik edilen bu talimatna 
meye göre, ölülerini kendileri techiz 
ve tedfin etmek istemiyen aileler ken 
di mmtakalanndaki komiserler vası
tasile belediyeye milracaat edecek -
!er, belediye mezarlıklar mildürlüğü 

de bu ölülere ait işlere doktorların ra 
por verdiği andan itibaren vaz'ıyet 

ederek istenilen yere kadar sahibinin 
istediği şekilde yapılacak merasimle 
defnettirecektir. 

Hazırlanan bir tarifeye göre, ölU
ler beş sınıfa ayrılmakta, birinci sı
nıf 200, ikinci sınıf 100, ilçUncü sınıf 
50, 4 Uncü sınıf 30, beşinci emıf 15 
ve çocuk ölüleri ise 10 ve 15 liradır 
Birinci sınıfta lahit, en iyi malzeme, 
b i r ç e 1 e n k, bir cenaze ve 
yirmi binek otomobili ve iki gazeteye 
ilin ile dini merasim gibi bUtUn husu 
sat mevcuttur. 

ikinci sınıfta malzeme ikinci nev'e, 
otomobil adedi ona inmekte, gazete 
ilanı ile çelenk hazfedilmektedir. 

Bu talimatname ile tarife, dUtı, şe 
bir meclisinde okunmuş, fakat mec -
liste mühim ve şiddetli bir mUnakaşa. 
kapısı açmıştır. 

Ilk itirazı azadan Şevket yapmı~. 
belediyenin dini ayinlerle meşgul ol
masının doğru olamıyacağıru, otomo. 
bil tutmak, merasim yapmak gibi mec 
buriyetler altına girmenin yersiz bu -
lunduğunu söylemiş ve belediyeye dü 
şen vazifenin sadece ölilleri sıhhi ve 
fenni şekilde gasil ve tedfin etmek ol 
duğunu söylemiştir. 

General Refik Münir, demokrat bir 
memlekette yaşıyanlann sınıfı olma
ması Iazıml.nıın 61Ulert 8m'ft'lara ayır -
manrn doğru olmadğma işaret etmiş, 
"25, 30 liralık yeknasak ve umumt 
bir tarife yapılmalıdır. Ölüsü olan her 
kee bu parayı verince işini bitirme -
lidir . ., demiştir. 

Belediye reisi muavini Nuri, bQtiln 
itirazlara cevap vermiş, vali Muhid -
din Üstündağ da ayni noktai na.zan 
müdafaa etmiştir. 

Neticede, ölülerin sınıflara ayni • 
ma.sı işinin bir kere daha tetkik edil
mesine karar verilmiş, talimatname 
ve tarifeye eeasmdan muhalif olan • 
larla belediye erkanmm noktai nazar 
lan telif edilmiştir. Bu mesele üzerin 
de, yakmda bir karar verilecektir. 

Maarif 

Çocuk kütüphanesi 

hazırllkları ilerledi 

göre, yeniden techiz ve tevsii karar -
laştırılan deniz mücssesatı fabrikala
rile havuzlar üzerindeki ıslahata ya
kında başlanılabilecektir. 

935 senesi içinde getirilen iki son 
sistem tulumba makinesı ile elektrik 
motöründen mada bu sene de aynca 
bir kısım torna makineleri getirtile -
cektir . 

Elde mevcut fiç havuz. denizyollan 
idaresinin yeni vapurları geldikten 
sonra ihtiyacı karşılamıyacağı için 8 
kadem derinliğindeki küçük gemiler 
için Azapkapı ile bir numarah havuz 
arasına yeni bir havuı: yapıtlrlması 
da esas itibarile kararlaştmlmıştrr 
Ve diğer ta raftan. hir numaralı ha -
vuz. eni ve boyu u?.at,lmak suretile 
ı;enişletilecı>k ve diö-nlcrinde de bazı 
değişiklikler yapılacaktır. 

Vilavette 

Kaymakamlar arasın· 

da yeni deği§iklikler 
&~iri kavmakamlıı?ını:ı Ela!'Jkir kay 
makamı Rahmi, Torbalı kaymakam
lığına eski Tefenni kaymakamı Ha
lit, Bingöl mektupçuluğuna Yıldızeli 
~ki kaymakamı Yusuf Srtkı. Çin~ 
kaymakamlığına eski Çatalca kay 
makamı Cevdetin tayin edildiklerı 
dün vilayete bildirilmiştir. 

• Yeni Bulgar konsolosu Silvens
ki ve eski konsolos Valçef. dtin vah 
Muhiddin Üstündağ ile muavini Hü
dai Karatabanı ziyaret etmisle-rdir 
Eı:;ki konsolos valiye vedıı f'dt"rt"k 
kencl1sine yeni konsolosu takdim et
miştir. 

Dün gelen seyyahlar 
DUn ısabh Yugoslav bandıralı Kra

liçe Mari vapurile limanımıza 350 sey 
yah gelW, ve şehri gezdikten sonra 
akıJam tl.ırtU avvdet etın1flerdir. Bu 
sabah ta Alman bandıralı P. Von 
Stenben vapurile 350 Alman seyya
hı daha gelecektir. 

Bu yıl içinde Romanyadan getir -
tilmesi kararlaştınlan 15000 göçeme
nin nakline yarından itibaren başla -
nacaktır. Göçemenlere ait vapur mas 
raflarının hüküme-t tarafından öden
mesi için yeni bır formül bulunmuş 
ve alakadarlara tebligat yapılmıştır. 

Şilep sahibi armatörler, dün, de -
niz ticaret müdürlüğünde bir toplan
tı yapmışlardır. Toplantıda, armatör 
!erin bu iş için gösterdikleri şartlar 
tetkik olunmuştur. Mevcut gemileri
le kendi hatlarını ancak idare edebi -
len denizyollan idaresi, göçemen nak 
li icin vapur tahsis edemiyeceğini bil
<ii rdiğinden müzakerelere idare işti -
rak etmemiştir. 

Bugün, armatörlerle 80D bir görUş 
me yapılacak, ve nakliyatı yapacak 
ilk vapur yann Romanyaya gidecek
tir. 

Caddelerde yeni 
telef on kulübeleri 

tstanbul Telefonu mUdUrlUğU, cad 
delerde otomatik telefon kubbelen 
açmak için icap eden tetkikata baş
lamıştır. Tetkikat bitirildikten sonra 
bilyilk caddelerde ve bilhaasa telefo
nu hiç olmayan semtlerde birer tele
fon kulübesi inşa edilecektir. Ancak 
bunun yeni telefon ücret tarifeleri tes 
bit olunduktan sonra yapılabileceği 

anlaşılmaktadır. 

Paris albümü 
Paris belediyesi, Parisin 925 ten 

929 nihayetine kadarki umran eser -
!erini ihtiva eden bir albümü, Paris 
şehir meclisinin kararile lstanbul be
lediyesine hediye etmiştir. 

Belediye reisi Muhiddiıı UstUndağ, 
bu ciheti ~ehlr meclisine arzederek 
meclis namına Paris belediyeeile Pa· 
ris umumi meclisine teşekkür edilme 
si için salihiyet almıştır. 

• Ç&rtı esnafmm karan - Istaıı
bul Çarşısı Hava Kurumu şubesine 
kayıtlı çarşı esnafı, Hava kurumun• 
bir tayyare hediye etmeği kararlat' 
tırmışlar ve lizımgelen parayı ilyelet 
den toplamağa başlamışlardır. 

• l§ten çıkarılan ameleler - tşle
rinden çıkarıldıklarını bildirdiğinıil 
Standard Oyl Kompani'nin deniz a
melelerinin Liman reisliğine yaptık• 
lan mUracaat tetkik olunarak bunla
ra limanca bir muamelenin yaptlarnı
yacağı kendilerine bildirilmiş ve bd 
bueustaki istidalan vill.yete gönde• 
rilmiştir. 

• 1" eni bir pz gemisi - Sokonl • 
Vakum Oyl kumpani'nin yeni yaptll"' 
dığı son sistem g&z gemilerinden SO" 
cony vapurunun limanımıza ilk dei' 
gelmesi dolayısile dün vapurda bit 
çay ziyafeti verilmiştir. 

• A.n.kar2' llseılhıden yetlşenlerll 
konseri - Ankara lisesinden yet.i
ten gençler cemiyeti tarafından a • 
tay köşkünde bir toplantı tertip edil
miştir. Bu toplantıda Ankara lisesill .. 
den yetişen müzisyen gençler gUzel 
bir konser vermişlerdir. 

• Müstakil ressamlar Hrglel ~ 
Müstakil ressamlar birliği taraflD" 
dan 18 Nisan Cumartesi gilnU Be)'" 
oğlu Turanbar binasında bir sergi a
çılacaktır. 

• Romen mebustan dönüyor -
Pukalya tatili dolayıslle şehrimitıf 

gelen elli Romen mebusu, bugün RO" 
manyaya döneceklerdir. 

Fuat Bulca gitti 
Tayyare Cemiyeti Reisi Fuat Bul• 

ca, TUrk Hava kurumu kaza t~kili" 
tı teftWerlle TUrkkuşu hakkındaki 
tetkiklerini bitirerek diln akşamli 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

Sehir Meclisi Nisan toplantılarını bitiriyor 

Tramvay Şirketinin son 
mecliste kabYI edildi 

Kadıköy 

istekleri 
Şehir meclisi dün Tevfiğin bqkan- ye çevrilmeleri bu karoeerilerin az~ ............. _.._..,,-.... -w-w-.. ı11r .. ı11"'wı..-.ın' 

lığında toplandı. manda berbat olmasına sebep oldugu ,.. ......... eıı ar_ - -

Şehir tiyatrosunun 933 ve 934 yıl- gibi, otomobil imalathaneleri son za.- N o • • ? 
larma, düşkünler evile Karaağaç mü· manlarda doğrudan doğruya lando. e ersınız ı 
essesatınm 933 yılma ve Konserva - ne karuserler yapmaktadIJ'lar . 
tuvarm ise 934 yılma ait kat'f hesap Bu itibarla daimi encUmen taksi ta 
raporla.n, tetkik edilmek Uzere tetki- limatnamesindeki bu maddenin ilga e- Durak yerleri 
ki hesap encümenine gönderildi. dilmesine karar vermiştir . 

Belediye ile vilayetin 933 senesine Encümenin bu karan kabul edile- Belediye seyrüsefer nlzamlanna 
ait fevkalade varidat - masarif at km rek, maddenin ilguma taallflk eden re, bani Ye tabi otomobilleri, k 
mma taalluk eden kat'i hesap rapo- formalitenin ikmali yine daimt encil- rtbdin Kanköy dbetlndeld vira 
ru mUnak&fUIZ kabul edildi. mene bırakıldı. müşteri indirmek mecburiyetlnd 

llk mektep ikinci devre talebeleri Sular tdareainin 935 senesi billnc;o- ler. ~ ot.omoblt, eeyrüeferlll 
için Divanyolunda açılacak olan kU- su hakkında tetkiki hesap encümeni l<onıervafuvar tllll1de idare ecllldlil köprü 
tllphane hazırlıklarına devam edili • tarafından hutrlanan mazbata okun tallmafnameıl d1ll'aı-.s. Ba karar,~ _,m..ı.,..~ 

Tal be k"til h du. EncUmen bu idarenin gelirlerile KoD.Bervatuvara ait talimatname, Aneü,.,. gblerde, Adalar" 
yor. e u P ane memunına maaratıanm muvafık görmekte, yal- bu mileueaenin ilk teeekktllleri anın- dıköy JOlcalamua vapurc1an pJd;dr 
müracaat ederek istediği kitap için nız, halka daha ziyade kolaylıklar da yapıln111 olması huebile bugUııkU tan m..aarda bul h-' .. 
bir kart alacak ve bu kitabı evinde gösterilmesi için bazı tavsiyelerde bu ihtiyacı karşılayamadığı görtllmtlş ve köprü öatümle malaachklan IO 

::n°:::;:~:.~k~~-:~::::~·1:~: 1W:a.!::z~a, mUnakaşasız kabul !!.r:a:~: :~bir talimat yo~ otomoblkl için tatbik 
lundurulacak ve alınacak kitaplar en edildi. Vill.yettn, llç yıllık yeni yol Konaervatuvan garp mwsikhıi, ti • nan bu kararm tnunıaS otomobl 
çcık bir hafta içinde okunacaktır. programı, n&fıa encümeni tarafından yatro bale kmmı, muıt tUrkU ve danı de t.fıtmW ~·Belki bu b 

tetkik edilmie ve makamm hıtekleri lar, eehir bando ve orkeetra tubeei di arabalar, keadilerble bir durak 
• Universiteye ait bütçe ve prog- yerinde bulunmuştu. Heyeti umumi- ye bqlıca dört çalıfma 1Ubeaine ayı- tahsis olunmadljl 1çbl lılkeleye 

ram işleri üzerinde vekaletle temas ye, enctımenin bu noktai nazarına ta- ran bu yeni talimatname bu mUeuese yerlerde bekllyorlal'. Gaye Mı . .....ı.~"" 
etmek için Ankara.ya giden rektör mamile fttirak etti. n1n yalnız Istanbulun değil bUttbı Tür rln IM!limetl ille, ......... ot.omo 
Cemil Bilsel bugün şehrimbe döne - Taiıl otomobfllerl kiyenin un'at ihtiyacına cevap ver- ~ de Kara.köy elh~ttnde hmui 
cektir. dljt gözönt1nde tutularak vflcude ge- durak yert aynllMhcbr. 

• Univenite lçtim&iyet ve iktma- Taailer tallmatnamnl hakkmda, tlrllmiftL Bla böyle 4öttblöyoraz. 
daimi encUmen tarafmdan verilen bir Altı ayı mlltecavis bir zamandan • Si d 1 ... 

diyat enstitllaünde ikinciklnun ayın- kararm mUatacellyet kararile ruzna- bert mecliain muhtelit lhtlu.11 encü _ ı ne ers il•• 
da başlayan serbest konferanslara meye koııulmuı talebi muvafık s6 - menlerinde tetkik edDen talimatname ._._. ............... _ _.._... .... _...~~ 
devam edilmektedir. Türkiyede tehir rilldtı. d11n aynen kabul edlldL 
elliğin tariht inldşaflan hakkında ev Tabi tallmatnamMl muclbbıce, ta ..wıiyet almalarma talik e 
veıce Vil&yet mektupçU81l Osman El"- menut tabiler muayyen bir zaman l<adılriy Tramvay $1rlıefl Sermaye t.esyldl ile belediyeniO 

gin tarafmdan ba.flayuı konteraıumı ~ ~ ec!:'~ Us1dldar ve Kıcbk&y tn.myq ıi~ niden M•ır senedi alması ve o' 
sonuncusu bugün aaat 17 de verile. m k~ ketlnln dileklerini tetkik lclD bir haf eekil yUt bin liraya yaküı bofCIJP 
cektir. Belediyecilik dolaymile bu kon ~~~alçı teıemefe 0: ta evveltl lçtlmıda kundaD muhtelit tediyesine kadar belediyenin .kefil 
feranalar birçok tarih! ve içtimai mil lamadan önce bueı::ıtmatnameye uy- enctımenln mazbatam o'lnm411. zlyetlnde kalmuı hakkmdald ıtf~ 

Bu rakamların belagati karştS1Dda, 
hem malını satan hem de döğilnen 
J'ransaya şaşmamak elden gelmiyor. 

esseselere temas ettiğinden &lika u- b. . te tiril 1 . la Bu encilmen, şirketin Alman kon • dilekleri muva.ftk görftlmllşttl. .; ~ l )'andırmıştrr. gun ır va.zıye ge me en zmı • taratmdan ıtrketin vaziyeti hak 
ıJ ' • Milli Türk Talebe Birliği tara • dır. sorsiyona olan borcunun tediye müd verilen uzun WJıab mUtea.k.iJ> ~ 
&... Bu madde va.ktile yolcularm bilhas detlerinin uzatılması ve taksit miktar tından tertip edilen konferanslar ee- ta tasvip edildi. . ...ı 

Giılf bir fttifalr mı '1 
Londrada çıkan "Saııdey 

JUIYor: 
Referi., 

23,.. il' 1119snda Ft!llelllMil~• Qii -1 risinin birincisi dün saat 12 buçukta sa iyi havalarda açıkta gezebilmeleri la.roım arttmlrnası talebinin tetkiki - Yarm Nisan devresinin son ce~ 
net t.almnlarile kartıl~ Hak.ova Eminönü Halkevi salonunda lsmail ni temin maka.dile konulmuştu. Fa- nl bu konaorsiyoma dahil şirketlerin akdedilmek üzere içtimaa g~ 

nm kalecisi Lövi Habip tarafından verilmiştir. kat otomobil karoeerilerinln Landone kendi umumi heyetlerinden bu husuı nihayet verildi 
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8 inci spor kongresi dün açıldı 

Şükrü Saracoğlunun açıhş söylevinden : 
dediğimiz zaman ha~ıra !elen mana, masa: 

111 sandalye, nizamname, soz degll, sadece harekeff ır. 
Ankara 13 (Tan) -Sekizinci spor 1 ...-.:ı 

"Spor 

kongresi bugün saat 11 de Halkevin
de toplanml§tır. Adliye Bakanı~
çoğlu ŞükrU bir nutukla kon~Yl. aç
tıktan sonra başkanlık divanı mtiha
bnıa geçilmiş ve başkanlığa Şükrü Sa 
l'acoğlu, asbaşkanlıklara saylavl~ -
dan General Ali Hikmet ve Rahmı A
Pak, katipliklere delegelerden Şerif 
lznıir - Osman Müeyyet İstanbul - Ha 
§iın Uşak • seçilmişlerdir bundan son
ı-a umumi merkez ve federasyonlar 
l'a.J>orlarmı tetkik encümeni, nizam -
11ante encümeni adlariyle encümenler 
&Yrılnıışlardır. 
Başta CUmhurbaşkaruımz Ata~rk 

Olınaıc üzere memleket büyükl~e 
kongre tazimatmm sunulmasına müt 
tefikan ve alkışlar arasında karar ve 
rildikten sonra yarm saat 9 da ~P. -
larunak üzere toplantıya son venlml§ 
tir. 

Toplantıya nilıayet verildikten ~~ 
~ Sovyet sporcularının ~mle~etıır_ıı 
ıi ziya.retleri intibaJDJ gösterir hır 
f°ıbn gösterilmiştir. 

Saracoğlunun nutkrı 
Şükrü Sa.raQOğlu kongreyi §U DU -

lukla açml§br: 
"Arka.da§lar, 

K n reyi bir nutukla açan Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu, kongre as

b 
0 k~lığına seçilen Ceneral Ali Hikmet, idman Cemiyetleri ittifakı 
af Reisi Aziz Akyürek 

bileceği hareketlerdir._Ve bu hareket tutmaya hazırlanan Avrupalı genç -
ler evin kapısını çaldıgı zamanda ha- ler büyük ve geniş bir hareket için
kiki manasını alır. Muhtelif istatisti~ de yetişiyorlar. Bu şekilde yetişme • 
!erin mütaleasından anlaşılmıştır kı, nin manasını gözönilnde tutarak ayni 
her millete 17 yaşla 26 yaş arasmd~ silihlarla hazırlanmak ve gençliğimi
her yaşta umumi nüfusun % 20 sa 
kadar kadın erkek, genç vardır. Bu zi hazırlamak lizun geleceğini daima 
hesaba göre Türkiyemizde spor. y~- gözönünde tutarak işe başlıyoruz. Şu 
şmda üç milyon genç ~ardı~;. kı.' bı- nu da ilave etmek isterim. Evladın 
.zim harekete geçirmek ıstedıgımız ra babasına teşekkür etmeei eğer bir a
kamm ilk hedefi bu olmalı~ır. . det olsaydı bu salonu tahsislerinden 

Bütün yeryüzündeki mılletlenn i- dolayı halk partisine ve Halkevine te 
dare dizginlerini ellerinde bu!oou:an· şekkür etmemiz 19.zımdı. Buna lüzum 
lar masa sandalya salon devirlennde görmediğimi tabü bulaca~rza emin 
yetişmişlerdi. Yarm idare dizginleri olarak sözüme nihayet veriyorum.,, 

Kamutayda bir sual takriri 
Türker emlak kıymetleri Berç 

hakkında bir takrir verdi 

KRONiK 

Tarihin en eski devirlerine kadar 
çıkarsanız, bugün de iptidai halde 
kalllllJ insanları ziyaret etmek fırsa
tını elde ederseniz görürsünüz ki, va
kit vakit yer değiştirmek insanlar 
için tabii bir ihtiyaçtır. 

lptidaf insanlar bu ihtiyacı otur
dukları yeri kirlettiklerinden dolayı 
duyarlar. Medeni olanlar ise bütün kı 
şın oturduğu ,ehirden bıktığı için bir 
az manzara değiştirerek istirahat et
mek üzere, daha ziyade modaya tabi 
olarak hava tebdiline gittiklerini sa
nırlar. Halbuki medeni insanların 
hava tebdili ihtiyacını biraz tahlil 
ederseniz, onun da gene çok oturdu
ğumuz yeri kirletmekten ileri geldi
ğini anlarsınız. 

Vakıa bugün mükemmel kanalizas
yonları, geniş ve taşlarla yahut tah
talarla örtülmüş sokakları, ucu bu -
cağı görüruniyen büyük parkları bu
lunan şehirlerde, her türlU temizlik 
ve konfor gözedilerek kurulmuş apar 
tımanlarda oturan medeni insanların 
bulunduklan yeri kirletecekleri ilkin 
biraz aykm görünür. 

Fakat, sokaklar nekadar geniş ol -
sa, parklar nekadar büyük olsa şc -
hirlerdt- insanların oturdukları evler, 
apartnnanlar vardır. lstanbulda aha
linin sayısına göre şehrin plfı.n üze
rinde geni9liği epeyce bUyUk olmakla 
beraber, Beyoğlu taraflarının birçok
larmda, lstanbulun bazı yerlerinde 
sıkışıklık nispeti Avrupa şehirlerinde 
kinden aşağı kalmaz. İnsanların sıkı
şık oturmaları biribirleri için neka
dar zararlı olduğunu ispata lüzum 
yoktur. 

Hele gazler! Ust liste kurulmuş a
pa.rtnnanlarda yemek pişirmek, kı§ın 
havayı ısıtmak için yakılan ateşlerm 
cıkardığı gazler şclırin havasını ne -
kadar bozarlar! İstanbul hen Uz Av
rupa veya Amerika tehirleri gibi bü
yük bir endüstri merkezi değilse de 
her yıl şurada, burada kurulan fabri
kaların herbiri bir :ıararlı gaz 
k a y n a ğı o 1 u y o r ve şeh-
rin h a v a s ı n ı kirletiyor. 
Şehirlerde otomobiller de çıkardıkla
rı türlü türlU ve hepsi az çok zararlı 

t:~bclill 
bilirsiniz ki, her vakit sürüklemez. 
Bazı günlerde deniz kenarlan, he
le köprüye, yakın yerler duman için
de kalırlar ve ondan pek çabuk kur
tulamazlar. Londrada fabrikaların 
çıkardıklan dumanlardan dolayı 
Londra havasının bir mil murabbaın
da, haziran ayında yirmi dörtten otuz 
tona kadar - gaz değil - sulp ya
bancı cisim bulunduğu hesap edil
miş, lstanbulda da vapurların çıkar
dıkları dumanlardan dolayı köprüye 
yakın yerlerin havasında nckadar 
sulp cisim bulunduğu hesap edilmeğe 
değer bir şeydir. 
Vakıa, ~hilerin havasını bozan se

beplerin, imkan olduğu kadar. öniine 
geçmek ilzere her memlekette hükfi -
metler tedbirler alırlar.Bizde de umu 
mt sa(flık kanunu bu tedbirleri pek 
iyi düşünmüş ve her yeni fabrika 
kuruldukça kanunun hükmü tatbik e 
dilmekte bulunmuştur. 

Ancak, bu tedbirler şehir havasını 
bozan sebeplerin önUnU imkan oldu
ğu kadar alırlar. Bir aralık gene bu 
sütunlarda yazdığım gibi,. ı,imdiki 

Polonya cilmhurreisinin bulduğu ci -
hazla her apartımnnda her türlü za
rarlı gazden ari, istenilen sıcaklıkta 
dağ havası gibi temiz bir hava temin 
etmek bir gün mümkün olursa, o va
kit tehir evlerinin içinde teneffüs e
dilen hava temiz sayılabilecektir. Za
ten o vakit de sokakların havası ge
ne şimdiki gibi kirli kalacaktır. 
Şehirlerde havanın kirlenmesi me

deniyet neticesidir. Bu kirlenmenin 
önünü büsbütün almak için §İmdilik 
bir çare yoktur. Daha yüz yıl önce, 
fabrikalar bu kadar çoğalmamışken, 
hele otomobiller hiç hatıra gelme
mi§ken bir İngiliz siyaset adamı, Ro
bert Peel, makinelerin çoğalması in -
sanlar arasında yeni bir ırk meydana 
çıkardı, demi~ti. 

Yeni belediye vergileri 
- lstanbulda ne yenilik var! 
Diye sordukları zaman artık bir ce 

vap verehlllrlz: 
- Yeni belediye vergileri \'ar. 
Hükumet bir taraftan emlak ' 'ergi

lerini yilzde yirmi beş indlrirkf'n be -
lediyenln :zaruri L<itlhlak nıa<1dclerin
den bazdan üstüne vergi koyması ger 
çekten bir yeniliktir. Gerçi ben de be
lediye reisi olsam, muttasıl artan, bir 
tiirlü eksilınlyen belediye bii~.esini 

denkleştirmek için yeni \'Brİdat mem
balan arar , .e yti7.c:le doksan, hen de, 
ha\•agazl, telefoo n elektrik sarfiya
tı üzerine beş on para zam yapar • 
dım. Çünkü en az ağırlık \'erf'.D \'er
gi tarzı budur. Lakin ben belediye re
lo;ıinln yine yerinde olsam kendi ken • 
dime: 

- Ben bu dünyaya hep bn belediye 
ye varidat bulmağa, lstanbuldan ye
ni vergiler alnuya mı geldim!.. diye 
düşünürüm. 

Bir fıkra anlatayım: 
Bir bektaşl babası ,·annı~. Eıkara

dan birisi bir gUn gel mi": 
- Birkaç mangır! •. istemi • 
Baba lleridt>Jd postu göstererek: 
- "Altını kaldır da istediğini al!,, 

demiş. 

Fakir de aım., gitmiş. Aradan bir
kaç zaman geçmiş, ayni adam yine 
gelmi ve tekrar para istemi~. Baba 
)ine &)"ili şekilde: 

- "Postu kaldır da altından al!" 
demiş. Fakir de tiyle :rapmış. Böylece 
a)"nl adam birkaç defa para almıya 

gelmiş \'e postun altından almış. Son 
defa )ine geldiği zaman, bermutat 
Bektaşi babası )ine: 

- "Postu kaldır da al!,, demfıj; fa
kat fakir postun altında bir şey bula
mayınca babaya demiş ki: 

- Baba efendi! Postun altında bir 
şey yok! Baba da cevap verml : 

- Tabii bir şey kalmaz! Çünktt 
muttasıl aldm ! Hiç koymadın ki .. 

Bir şehrin tediye kabiliyeti buna 
bf':nzer. Muttasıl alınır da bir şey kon 
maz..u gtinün birinde tükenir .. 

Diyeceksiniz ki: 

Sekizinci kongreye reish1t etmek 
terefini bana verdiğiniz için Bizlere 
teoekkürler ederim. Eminim ki, kon 
g"renin verimli oı.ması için burada ça
lışmak borcumuzu öderken sporculu
ğunıuzun ve sporcuların temiz ruhu 
hepinıiu rehberlik edecek ve sporcu
lıırın ve gayemiz olan ve hareketli 
'l'iirk gençliğine biran evvel kavuş -
tnak için ayni safta ve ayni istikamet 
te Yiirüyeceğiz. 

:Ankara, 13 (Tan) - Afyon me-1 vil edilen v~ milyonl~rca liraya baliğ gazıerle tehrin havasını kirleten bi -
b su Berç Türker, emlak kıymetleri olan serveti yüzde ellı mahvolmuştur. rer sebeptir. 
h~kkmda Kamutaya bir şifahi sual 1 Hükumet merkezi olan Ankara, ts tstanbul bir büyük endüstri şehri 
takriri vermiştir. Takrir şudur: tanbul ve lzmir gibi büyük şehirler- değilse de, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar 

Bu yeni ırk makine devrinin mah
sulü olmakla beraber ırkın adamların 
dan hepsi şehir iklimine alışamamış
lardır. Makine devri yeni bir ırk mey 
dana çıkardığı gibi, bir de yeni has
talık meydana çıkarmıştır. Şehirlere 
alışamıyanlann hastalığı.Bu hastalık 
en ziyade çocuklarda olur. Hastalığın 
şehir ikliminden ileri geldiğine en 
kuvvetli delil, hasta çocuğun şehir -
den çıkarılınca hemen iyi oluvermcsi
dir. 

- Bir belediye şehirlinin cebine pa 
ra koymaz ya! 

Bilirim onu. Lakin başka şeyler 
yapar. Hayat . artlannı kolayla..~ınr:. 
Yaş-.rnal, ucu7Jatrr. Bizde hayatm 
pahalı oldufunda ve bunun da mün • 
huıran vergi ve wr tekiliften Uerf 
gelmediğinde ıtllphe yoktur. Belediye 
himmet etse de lstanbulda hayat yüz 
de 10-15 daha ucuzlasa, o zaman hal
kın tediye kabiliyeti daha fazla olur. 

Arkadaşlar, 
Spor dediğimiz zaman hatıra ge -

len mi.na masa, sa.ndalya nizamname 
eöaı ~ sadece ha:rek~ Onun J
~i.n eözıerlmizin beılkemill. IDeYJIU)an 
l?Uznı mihveri hep hareket oJmalıdır. 
lfasa etrafındaki mUnakafala.rla ge
çen za.manlarIJDIZI tasmıf edip ~ 
kete saha ve meydanlara vermeli -
)~'Bu benim sizlerden birinci te • 
tnennimaız. tkinci temennim de bu 
hareketi genteıe.trnek ve hızlandır • 
J:naktır. Mahdut insa.ntarm yaptrkla
tt müstesna hareketler spor değildir. 
Ca.nbuJıktır. Spor her gencin yapa -

"Saygı deg~ er hlikiımetimiz, Türk de bunun başlıca sebebi şudur: Hal- ve Haliç vapurlarının hetbiri bUyUk, 
-et ~. JllU'& D&CJlllOıld--c.mm ıcıa. ff~"'Dlrer labl'llra sfbldlr.Bunlarm 

..-cırta-a.,,. __ ~ tiblu&,e - ..,, __ kuma, Emnf-t Sandığına ve di çıklırdıtlal'J dumanlan deniz bavaar, ~~nlıı bir ~mda ,ehirden ~ıka 
rak açık havalı yerlerde oturmak, 
bU1larının sandıklan gibi, tehir mu -
bitinden bıkmaktan doJayı, yeni bir 
muhit görmek arzusundan çıkmış bir 
moda değildir. Hava tebdili şehir için 
de, kalabalık arasında oturan, hava
daki tUrlü türlü gazlerden, türlü tür
lü dumanlardan az çok zehirlenen şe
hirliler için tabii bir ihtiyaçtır.Şehir
li çocuklarda bu ihtiyaç daha büyük
tür. 

mek maJı:Mdiyle mevduab ko_rwna oaıı ~ -
kanunu nefl"etıniftiı'· Yakın bır za- ğer bankalara ve sarraflara ipotek 
manda bu gibi kanunlar mevkii tat- ettikleriemlikin, vadesinde borç öden 
bika vazedilecektir. memesinden dolaYJ, satılığa çıkanlan 

TUrkiyede büyük şehirlerde şahsi emllldn çokluğundan ve mail buhran 
rvet iki tUrlildür: Biri, nakit olarak dolayısile fevkalide dun bir fiyatla 

~ankalara yatırılan paralar, . diğe.? haraç mezat satılmasından ileri gel
emlike yatırılan paralar. Bu~ go- mektedir. Hattl Maliye Veklletinin 
rUyonız ki TUrkiyede emlakin .kıy. - de ikide birde emvali metrfıkeye ve 
meti vasati olarak yarı ~ ınmış emvali mifiyeve ait emlik ve ara-

halkm emlake tah ziyi satıhgw a çıkarması emvali gayri 
tir. Yeni bir kısım __ .. - --·-· 

TAN Objektifi 

1 
' 

menkulenin mütemadiyen tedenni et
mesine ikinci bir amil teşkil ediyor. 

Acaba saygı değer Finans Bakanı
mız, emlak sahiplerinin servetini ko
rumak için ne gibi tedbirler almak 
niyetindedir . ., 

Finans Bakanı Fuat Ağralı, yakın
da Kamutayda bu takrire cevap ve
recektir. 

_J 

Bundan ba§ka şehrin masraf bUt
~i de i lerlmlzde öt.edenberi söküp 
gelen kalem zihniyet ve sisteminin ye 
ni ve t.er '{ edilmi!j bir tarzla değlş
tirUmesi sure +He ufaltılsa artan para 
ile arbk bir şe!ılrden ziya.de maalesef 
bur taraflan bir harabe manzarası 

Frenkler bu hava tebdili ihtiyacını a.rzfıden güu-Jlm 1 tanbulu azıcık dü-
yerine getirmek içın senede bir iki ay zeltmeye imkan bulunurdu. Slmdllik 
b il t ü n i § l e r i n i g ü ç 1 e - bütün bu sötlerin alikadarl.; nezdln 
r i n i bırakarak köylere, dağ- de miisbet bir teelr yapacağmı Umlt 
lara, kaplıcalara giderler. Kimisi- edelim. 
nin karaciğeri bozuktur, öteki böb - 8. FELEK 
reklerinden şikayet eder, bazısının -------------
akciğerleri zayıftır, bir başkası ro -
matizma ağrılarından ıstırap çeker. 
Herkes kendisine göre, şikayetini 

gidereceğini sandığı, yahut hekimle -
rin öyle söyledikleri bir yeri, yahut 
kaplıcayı seçer. 

Bizde de kaplıcalarm faydalan 
çoktanberi bilinmekle beraber kaplı
calara gitmek Adeti - belki kaplıca
ların birçoğunda yakm vakte kadar 
konfor eksikliğinden dolayı - frenk
lerdekl kadar yayılamamıştır. Fakat 
yazın hiç olmama yaylaya çıkmak a
deti memleketin birçok tarafında 

yerleşmiş ve pek iyi bir adettir. 

lstanbullular hava tebdili lüzumunu, 
daha İstanbul fabrikalı, vapurlu, kir
li ha vah bir yer olmadan pek çok ön
ce, iyice anlamış olduklarından bura
da orta halli ailelerin bile biri kış
lık olarak, öteki yaz için şehre yakın 
köylerin birinde ikişer evi bulunması 
gene pek iyi bir 8.detti. Şimdiki orta 
halli aileler için böyle iki evi bulun
mak dayanılamıyacak bir lUks sa
yılmakla beraber, çocuklarının ve 
kendilerinin Bağlıklarmı düşUnen ls
tanbullularm gene yazın hava tebdi
line gitmek adetini bıraknıamalan 
sağlık bakımmdan gilphesiz takdir e
dilecek bir şeydir • 

San'at mektepleri 
Ankara, 13 (Tan) - San'at ve 

meslek mekteplerinin Bayındırlık Ba 
kanlığına devredileceği yolunda bir 
lstanbul gazetesinde çıkan ha.her hak 
kında, kUUUr ba.kanlığmdan sallhi .. 
yettar bir zat bana eunlan söyledi: 

::- Muhtelif bakanlıkların mura.li 
haslarmdan mUrekkep bir komisyon 
bu mekteplerin umu.mi tedrisat ve in 
kişafı çarelerini araştırdı. Bu husus
ta_ bir ra.por hazırlıyarak Başba.kan
hga verdı, komisyonda meslek ve san 
at mekteplerinin bayındırlık bakanlı .. 
~a. devri hakkında bir söz geçme • 
mıştıt.,, 

sin haline göre değişir, onun için, ha· 
\'a tebdiline gitmek Uzere herhangi 
bir yeri kararlaştırmadan evvel, he .. 
kime dant§mak, riayet edilmesi lilzum 
tu, pek iptidai bir ihtiyat hareketi o
lur. 

T y k :.11 ld • ilk defa -ıen ve bu mOnasebetle içinde bir toplantı ya-/ de tethir edilen fototraf ve resimler - Afqıda sqda: iki kifinin 
u anua ıo a. •w · d d'" k k' k f -~ 1 • 1 t' 1 lk' •ııa 'si Yukarıda salla: Halkevın e una f&m ı on erans-,-.ır yar anmasıy • ne ıce enen evve ı aktamki kavıanın ı•u-luları Adlı'-

Ancak ha va tebdiline gitmeyi unut
mıyan lstanbullular, mUhim bir nok
tayı çok defa unutuyorlar. Birçokla
n yum gidecekleri yeri, eşya götür
mekteki kolaylığa, ahbaplarının ne -
rede bulunduğuna yahut bir modaya 
göre seçiyorlar. Halbuki lstanbula 
yakın yazlık yerlerin herbiri deniz 
kenarında, dilzlük bir sahada yahut 
yüksek bir semtte bulunduğuna göre 
oartıan az çok değiıten birer iklim de
mektir. Her iklimin tesiri de berke • 

Bir de lstanbulda havatebdili yer
lerinin asıl şehre yakın olmasından 
mühim bir netice çıkıyor. Havatebdili 
mUddeti başka §ehirlerdekinden daha 
uzunca sUıilyor, burası iyi. Fakat 
hiç olmazsa ailenin reisi ve iş sahibi 
olan başkalan her gUn uzunca yolda. 
gidip gelmeğe katlanarak i§lerini bı
rakmıyorlar. Halbuki hava tebdilin
de istirahat etmek de lilzumludur. 
Hele fikirleriyle çalışanlar için isti
rahat ihtiyacı daha bilyUktUr. Onun 
için, hava tebdiline gidilen yer iş ye
rine yakın olsa da, daha ziyadesine 
imkan bulunmayınca, bir ay olsun işi 
de bırakarak zihni dinlendirmekle 
havatebdili daha faydalı olur. 

Dr. Oallp llAQ 
r n ıaz ıemı - d 1 · · · ·ı· k -,, lan bir ıörünUf _ Aflilda solda: Unyon Franseı e açı an resım serıısın yeye vırı ır en. 
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Yahya Kaplan 
bir şekilde 

Ziya ŞAKIR 

su içerken feci 
öldürülmüştü 

Hilmi Bey, Yahya Kaptanla karşı 
Jaştığı zaman, Yahya Kaptan artık 
kcndi:)ini pahalıya satmıya karar ver 
miş; derhal ateş edecek vaziyete geç 
mişti Lakin, Hilmi Bey derhal elini 
tutarak; hayatına kat'iyyen dokunul 
mıyacağma dair yemin etmişti Yah
ya. Kaptan da bu yemine inanmış; bey 
hude yere kan dökmekten içtinap ey
lemişti 

Hilmi Bey, Yahya kaptanın elini 
bırakmıyarak: 

- Haydi karargaha gidelim. 
Demişti. Verilen söze itimat eden 

:Yahya Kaptan da sükunetle Hilmi Be 
yi takip etmişti... Karargah, köyün 
kenarında bir kahve idi. Bu kahveye 
gidilmek için bir çeşmenin önünden 
geçilecekti. Tam bu çeşmenin önüne 
gelince, Yahya Kaptan, su içmek iste 
mişti. Onun bu arzusu reddedilmemiş 
ti. LA.kin, zavallı Yahya Kaptan su iç
:rnek için çeşmeye doğru eğildiği anda 
bir silah patlamış; (Fedakar Yahya) 
o anda beyni parçalanarak olduğu ye 
re devrilivermişti. 

Bu kanlı saniyeyi derin bir sUkut 
takip etmişti. Abdurrahman isminde 
biri, elindeki Parabellom tabancasını, 
silkiınet içinde ktlıfrna yerleştirmişti. 
Ve orada derhal bir zabrt varaka.sr 
tanzim edilmiş, bu zabıt varakasının 
sonuna da; ( ... Merkum, firar eder
ken meyyiten istihsal edilmiştir.) 

Cümlesi yerleştirilmişti. 
Va.tan ve milleti için elinden gelen 

her fedakarlığı: yapan (Yahya Kap
tan) arkasında, asil ve kahraman ka
nı kadar temiz bir iz bıraktıktan son
ra, şu fani dilnyadan yüzüniln akiyle 
çekilip gitmişti .... Fakat, böyle bir va 
tanperveri kahbece şehit edenler bu
nunJa. da hırslarını teskin edememiş
lerdi. O gece, Hereke muhtarını gizli
ce Tavşancıla aldırmışlar; Yahya 
Kaptanın en fedakar dost ve yardım
cısı olan (Hereke - Kalburcu) mınta
kası kumandanı En.is Beye de bir pu
su kurmuşlar; onu da böylece ele ge

içindir ki; o muhitlerde, Kuvayi :mil
liye aleyhine yeni bir hiddet ba~gös
termişti. 

Bilhassa padişah Vahdettin ile ona 
merbut olan saray halkı, derin bir te
laş içindelerdi. Bugün yarın lstanbul
da açılacak olan meclisi, eğer zan ve 
tahmin edildiği gibi (Kuvayı milliye) 
ye iltihak ederse; o zaman saltanat 
makamı, milleti temsil eden bu kuv
vet karşısında baş eğmek mecburiye
tini hissedecekti ..• Vahdettinin salta
nat makamında kalmasından müşte
rek menfaat hisseden muhalifler ve 
lngilizler gibi hissedarlar da, ayni ıe
kilde düşünmektelerdi. 

Anadoluda çıkarılacak isyanlar ve 
ihtilallerle (Kuvayr Milliye) ye karşı 
kolay kolay galebe çalanuyacaklarını 
a.nlryanlar, yeni fesat tedbirleri dü
şünmüşler; bunların tatbikatına gi
rişmişlerdi. 

Bu üç müşterek kuvvet bu sefer 
taarruzun şekil ve cephesini değiştir-

çirdikten 11<>nra, ·evvela; doğruca la- Yahya Kaptanın iki yavrusu: Fikriye 
tanbulda (Arabyan hanı) mdaki 1n - ve Muzaffer (1) 
giliz hapishanesine; ertesi gün il de 
Bekir ağa bölüğüne yollamL1lal'dt. 

Enie Bey, Anadolu Kuvayi milliye
sinden ilk ele geçirilen bir misafir sı
fa.tile, Bekir a.ğa. bölüğünden içeriye 
girmişti. Ve o tarihte -Malta zev.kiya
tmdan nasılsa geri bırakılan (Doktor 
Mithe.t) (1) Kaymakam Nusret, Yüz 
başr Ferit, beylerle sair mevkuflar 
tarafından etrafı ihata edilmi,ti. 

mişler; artık vuiyetin sevk ve idare
sini tam. iyle lngiliılere terketmiş
lerdi. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyclim ! 

Faaliyete ihtiyacı olan faal bir ka
rakter. Çok do -
laşır, görür ve 
haraketlerile, ser 
sile tenkit eder, 
yapılacak şeyi 
gösterir ve yolu -
na devam eder. 
Işini bilir bir şef
tir. Çünkü kendi
ni tatmin eden iş 
lerle iktifa et
mez, yeniden fa
aliyet arar. Fa -
aliyetini ancak Sabri 
akşam olunca durdurur ve dinlenir. 

* Içinde yaşadığı muhit sabit bir mu-
hit ise bu muhit
te yaşamağa. ta -
hammülü olmı • 
yan bir karakter. 
Denizde dalgalar 
nasıl hakim ise, 
onda de. buna ben 
ur ha.kim bir his 
vardır. !çtimai 
hayatma pek a.z 
ehemmiyet ve -
rir, hayattan zi -
yade ondan aldı-

Hüseyin ğı intibalara kıy -
met verir. 

Esiri olmadan birisi tarafından hi
mayeye muhtaçtır. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolayla§tırır. 

tnkıbazı izale eder. Kanı temiz-

llyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Yahya Kaptan facia.cımın en yakın
dan ve en canlı ~ahidi olan Enis be -
yin verdiği malümat, en temiz vatan
perverlerden mürekkep olan bu mev
ku.fları, derin bir yeis ve teessüre 
sevketmişti.. ÇünkU bu zevat da bili
yorlardı ki; (Yahya kaptan) m im
hasından, ve oradaki milli kuvvetle
rin dağrttlmıuıından sonra, o rnmtaka 
da vaziyet büsbütün değişecek .. Mar
mara havzasmda her gün küstahlık
ları artan rum ve ermeni komitecileri 
büsbütün şımararak artık masum ve 
müdafaasız Türk köylülerini ezim e
zim ezeceklerdi. 

lngiliıler, bu defa siyasi bir silah 
kullanmak suretiyle harekete geçmiş 
lerdi... (3 teşrinisani 335 • 1919) tari· 
hinde, garp cephesindeki işgal mınta
kasma bir hudut tayini; ve bu hudu
da kadar Yunanlilarm i"alini temin 
etmeyi deruhde eden (İngiliz Karade 
niz ordusu ba~kumandanı General 
Corç Milen, Paris konferansı tarafın 
dan verilen bu kararı, oradaki Kuvayi 
milliye kumandanına kabuı' ettireme
mişti ... Hatta, kabul ettirmek şu ta
ra.fa dursun; bilakis orada muhtı:Uf 
yerlerde TUrklerin derhal taarruza .. ••••••••••••• 

Temiz ve milletine acıyan kalpler, 
bu ateşle yanarken, bu acı hakikat 
tezahür etmişti. Derhal birtakım ye
ni Tilrk düşmanı çeteler tilre™'ti. 
Bu çetelerin sefil !!!il!hlanna sığınan 
hain muhalifler de birtakım yeni te
şebbUslere girişmişlerdi. 

Her teyden evvel, Yahya kaptanın 
turaya buraya dağılan arkada§ları

ıım derhal hükfunete teslim olmala
n, aksi takdirde (idam) olunaca.kla
n ilan edilmişti. Fakat; arkada;ıları
nı kurtarmak için kendini feda eden 
(Mert Yahya) nm dimağında o top· 
raklara saçılan al kanlar, çarçabuk 
feyzini vermişti. Onun cesur ve per -
va.sız arkadaşları, teslim olmayı akıl
larından geçirmemişler, kendilerini 
yeni b~tan vazifeye sevkedecek fır
sata intizaren birer köşeye çekilmiş
lerdi. 

* 
Muhterem karilerimiz dikkat bu-

yurmu~lardır ki; intihabatın tam 
(milliyetperverler) lehine inkişaf et -
tiği bir zamanda; bundan tel!ş eden
ler. Anadolunun Uç noktasında üç 
ın.Uhim taarruza geçmişlerdi. 

1 - Gönen ve ha.valisinde, Am:a· 
vur hareketi. 

geçerek hakim noktaları elde etme
lerine ve daha kuvvetli bir müdafaa 
hattı tesis etmelerine sebebiyet ver· 
mişti... Şimdi bunu elinde bir ip ucu 
ittihaz eden bu İngiliz Generali, bu 
meseleyi hedef ittihaz etmiş; 

SVEClA 
demek 

lsveç'in en iyi 

Süt Makinaaı 
demektir. 

S-iJrl<~IJ!U{JQLTD. $Tl 
l8TANIUL, GALATA, PıtR$lUll "AZA"' .. 

(PariBteki meclisi llinin kararla • 
rına tebaan, verdiği talimatı tatbik) 
etmiyen; ve (memuriyeti i.liyesinin 
istilzam ettiği mese'uliyetten kaçına
rak, birtakım gayrikabili kabul maze 
retler ve sebepler serd) eden harbiye 
nazm Cemal paşaya şiddetli bir ( e
mirname) gönedrmiş; 

(Meclisi ali namına verilen (emir) 
terin, harbiye naZll1 tarafından yapıl· 
maması hususunu, Osmanlı hüküme
tinin nasıl mütalea ettiğinin derhal 

.,.. Kimse Anhyamaz -· 
Feınil ve bağlan o kadar güzel 
vücuda intibak eder ki evde, 
seyahatte, baloda e.ybaşınızın ol
duğunu kimse anlıyamaz. Dai-

bildirilmesini talep) eylemişti. 
General Milen'in bu talepnamesin

de, dikkate ,ayan olan cihet; artık 
koca Osmanlı imparatorluğunun, 

emir altına girecek derecede küçül • 
müt ve bir müstemieke derecesine 
inmiş olmasıydı ... Hayrete şayan o • 
lan nokta ise; Osmanlı imparatorlu· 
ğunun şeref ve istiklalini muhafua 
ve müdafaaya :memur olan (kabine) 
nin, bu emir ve talep karşısında, de
rin bir acizle baş eğmesi, tahakküm I 
gösterenlerden (adalet) ve (mUrUv
vet) niyaz etmesi idi. 

Çok lyi anlaşılıyordu ki; General 
Milen, Osmanlı harbiye nazırına bu 
emri vermekle iki hedef takip ediyor-
du: 

ma Femil kullanınız. 

TAN 
Abone ve ilan ,art lan: 

Bir a:vhl 
s • 
1 .. 
l YJlhk 

Türlri1e içtn Dıtın lc;lr. 

Lira it. Lira K. 

1 50 
4-
, 50 

14 -

a-
14 -
28 -

Dln tçtn nıncılık Şirketlerine 
mUracaat edilmelidir. 

KUçtlk lllnlar dofnıdan doğ 
nıya idaremizce almabillr. 2 - (Hart) da bir yabancı pey

gamber türedilmesi. [Arkası nrl KUçUk lllnlarm 5 satırlığ1 bh 
defalık SO kuruştur. 5 satırdan 
fazlası fGin satır başına 5 kuruı; 
a.lmır. Bir defadan fazla fGin ye· 
~dan % 10 kunı~ lndtrillr. 

3 - !stanbul kapılarında teşekkUl 
eden (Kuvayi Milliye) nin, olduğu 
yerde imha edilmesi. 

Bu üı; taarruz; sarayın, muhalifle
rin ve Ingilizlerin istedikleri ve bek
ledikleri neticeyi vermemisti. Bunun 

(1) (Yahya karıtınm resmini çok aradık, 
bulamadık. Ancak bir reıminin Bolu sayla
v1 Bay Cevat Abbasta bulunduiunu haber 
aldık iade edilmek iizere lUtfederlerae, tari
he iyi bir hizmet olur.- Z.S.) 

(2) Zona'uldak saylavı ve Halle Partisi 
baskanı Doktor Mithat. 

. L ~l§~lLın:Ö«l§if1f (§ 

Ulasta fidanlık 

Üç sınıfh okulun beşe 

çıkardması ıazım 
Sıvas, (Tan) - tnaş, Sıvasa altı 

saat mesafede Sıvas • Erzurum de
miryolunun güzergahında on bin nü
fuslu ve 850 kilometre murabbaı düz 1 

bir arazi üzerine yayılan bir kamun- . 
dur. ı 

tnaşın gerek coğrafi mevkii ve ge
rekse tabii güzelliği bilhassa bir iki 
yrl içinde cümhurluğumuzun en bü
yük nimetlerinden biri olan tren hat-, 
tının içinden geçmesi baymdırlrk için 
ona başka bir güven vermektedir. 

Trenin tnaşa varması ile orada ye
ni hayat yolları da. açılmış bulunu
yor. 

tnaş, içinden geçen rrmağın temiz 
bir surette süzülmesine çalışılacak· 
trr. Şimdiye kadar yapılmıyan Ulaş 
haritası da çizilmiştir. Yakında köy
lünün aydınlanması için köylerin, bir 
çoklarını, mmtaka mmtaka ayırmak 
suretiyle kamunbay tarafından, is
tiklal, inkılap ve kültür üzerinde, 
köylünün anlryacağr bir lisanla kon
feranslar verilecektir. Kamunda bir 
de güzel bir fidanlığın yapılmasına 

başlanmı~trr. 

Ulaşbmn, bugün en mühim ihtiya
cı, kamund!l mevcut ü~ smıflı okulun 
beş sınıfa çıkarılmasıdır. 

lzmitte Mimar Sinan 

ihtifali 
!zmit, (Tan) - Şehrimizde Mimar 

Sinan ihtifali Halkevi tarafından 
tertip edilen program mucibince, va
li Hamit Oskaym başkanlığında ya • 
pılmış ve büyük Türk mimarmm kal
falık zamanında lzmitte yaptığı Ye· 
ni Cuma camii avlusunda coşgun bir 
tezahürat gösterilmiştir. 

Teıekkür 
Babamız ve eşim Bolu Saylavı Mit

hat Denli'nin ölümü münasebetile bi
zi teselliye gelen dostlarrmızr kalbi -
ı:nizin en derin duyguları ile karşılar, 
teşekkürlerimizin gazeteniz vasıtaslle 
bildirilmesini rica ederiz. 

Oğulları Ali Denli, Ziya Denli 
Seyfi Denli, eşi Mediha Denli 

Doktor - Operatör 

MUKADDER 
Doğum ve kadın hutalıkle.tı 

Birinci sınıf mUtehassıs 
Kadıköy, Rıhtım cad. Nemlizade 

sokak No. 52 Tel. 60788 

ASLAN VE ESKlHlSAR 
Müttehit Çimento ve Su Ki

reci Fabrikaları Anonim 
Şirketinden : 

üçüncü davetname - İkinci ilan 
Aslan ve Eskihisar müttehit çi

mento ve eu kireci fabrikaları ano
nim şirketinin 26 Mart 936 tarihinde 
ikinci defa içtimaa davet olunan 
fevkalade hissedaran heyeti umuml
yesinde ticaret kanununun muaddel 
S86 ıncı maddesinin istilzam ettiği 
nisabı mUzakere hasıl olmadığından 
şirketi mezkure hiR!edaranı zirde 
münderiç aynı ruznameyi mUzakere 
etmek Uıre 30 Nisan 936 tarihine 
milsadif perşembe gUnU saat 15 te 
Galata.da Agopyan hanının 4 Uncü 
kattaki şirket merkezinde akt'oluna
cak üçUncü bir fevkalade içtimaa 
davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
Nısıf sermaye-sine sahip olduğu· 

muz Türk çimentosu ve kireci ano
nim §irketinin Zeytinburnunda. klin 
fabrikasında, mukarreratı Hükumeti 
infaz edebilmek için, yapılması za
ruri görünen te'sisatm inşasına muk 
ta.zi paranın sureti temin ve sarfı 

1 
zımnında :Meclisi idareye sallhiyet i
tast. 

l(avak ilç~slndeıı Se kö) Un klmsesiz ve yoksullarına ~ızıhıy kurunı\ 

buğday dağıtırken 

Samsunda köylüye buğday 
tevzii devam ediyor ! 

Buğdayları almak için gelen köylüler, Halkevin' 
misafir edildiler, Kızılay da tevziat yapıyor 

Samsun, 10 
Geçen yazın kurak geçmesi yüzün

den buğdaysız kalan Samsun ili da
hilindeki yoksul köylülere, hükO.me -
tin ziraat bankası vasıtasiyle 700 bin 
ve Kızılay tarafından da 200 bin kilo 
buğdayın dağıtılacağnu haber ver· 
mi~tim. Bir kısmı lstanbul ve Zileden 
diğer kısmı da Konya Ereğlisinden 
getirtilen bu buğdayların tevzia.tma 
geçen haftadanberi devam erilınekte
dir. 
Şimdiye kadar Kavak ilçesin:fa 86 

köyün kimsesiz ve yoksullarına ~ 20 
bin kilo, Havzada 112 bin, Ladikte 84 

Baladız · Burdur 
Hattın açllması için 
hazarlıklar başladı 

Burdur, (Tanj - Ha.:r:iro.nın oıı be· 
şinde, başbakanımız Ismet lnönünUn 
eliyle yaprlacak olan Baladız • Bur
dur hattının açılma töreni için şimdi
den hazırlıklara başlanmıştır. 

llbayın başkanlığında bir tertip 
heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyet, her 
hafta muntazam toplantılar yapmak· 
tadır. 

Y azllk ekim hazırhğı 
her tarafta ilerledi 
Tekirdağ, (Tan) - Havaların nor

mal gidişi, kışlık ürünlerin b reıtetli 
olacağı ümidini vermekte ve yazlık 
ekin için bUtün ovalarda önemli bir 
çalışma göze ça.rpmaktad.rı ~çen 
yıla nazaran birçok toprak Urünleri
mizin ekim alanı daha fazladır. Eğer 
havaların bu şekildeki · nomal gidifi 
hasada kadar devam ederse bereket 
o nispette olacaktır. Kırlardaki bu 
faaliyet dolayısiyle amelenin yevmi • 
yesi 50 kuruştan 80 kuru,a çıkm11-
tır. Ve bağlara çapacı amelesi bul • 
mak gUç bir duruma girmittlr. 

= 

bin, Köprüde 107 bin, Termede 3 b~ 
Safrada 80 bin kilo buğday tevı:~ 
dilmi!)tir. Geri kalan kısrmda sanı 
merkez köylerindeki yoksullara d~; 
trlmaktadır .. 
Buğdaylan almak üzere köyleri' 

den şehrimize gelen köylülere b.~~ 
da kaldıklan mliddetçe Halkevi J"• 

cülük kolu ve hayrrsever halkn111t tf 
rafından yemek verilmek ve yat&' 
yer temin edilmek auretiyle de şf 
ca. yardrm edilmektedir. Bir tarll~ 
Kızılay kurumu da bütün ilçel 
tevziat yapmaktadır. 

Nümune okulu 
Sivasta yeni bir 

mektep iqıa edile''~ 
Sıva.s, (Tan) - Sn'SS kültUr I 

rektörlüğü istasyon üzerinde orı ~ 
nıflı bir okul yaptırmağa karar~ 
ıni;J ve yeni yıl bütçesine tahsisat 
muştur. Okul ~ehrin bir nümtıt1e 
kulu haline getirilecektir. Okull1~~ 
prhnası için lbımgelen plaol•u ~ 
miş ve hazırlanmıştır. l5Ule. h J 
bu yıl içinde ya.r6ııtıtya. başlall1 

t.Ir. 

CKü!,ü~-H-a_b_e-rl_e_r_/ 

• Burdur, (Tan) - Kültür '3.IU. 

törü Faııl Güzey, Çankın g 
direktörlüğüne tayin edilmiştir. 1 
ne Bolu kültür direktörü Ki.şif j 
cek.tir. 

• Sıvu, (Tan) - Sıvu Useti 
smrf talebeleri nisanın 23 ünde li 
da,ıarma ve çocuk velilerine bit 
rllık müsabakuı vereceklerdir.J 

• Sıvaıs, (Tan) - Atlııpor ~ 
bu hafta ııtaııyonda mevl!limin , 
rit mUıabakasını tertip etmi~ 
ıabakalar büyük bir allka W'"" 

mtrtir· ~ 

BİTMEMİŞ SENFONİ filminin unutulmu ŞUBERT'i, VlYAN.A.'ssıf 
en ŞtK, EN GÜZEL YILDIZI 

HAN S J ARA Y ile meıhur Japon ıinema artisti 
M 1 T O H 1 K O M E 1 N L tarafından yaratılan i 

AKŞAM GÜNEŞ 
, AŞK VE MUSlKl FiLMi --4.t 

Bugüne kadar gördilğilmUz hiut ve aık filmlerinin EN Gtl? 
.... Perşembe akşamı MELEK Sinemasinda.A 

. .. ...... , ......... .. -
Bu akşam saat 21 de yenı repertuarla 
FRANSIZ TlYATROSUND" 

MÜNiR NURE·TTiN -i 
Mezkfır içtimada. ha.zır bulunmak 

istiyen zevat Ticaret kanununun 371 
inci maddesi mucibince içtima tarl· 
hinden 19.akal bir hafta evvel hisse
lerini Gala.tada Doyçe Oryentbank -
Drel!!dner Bank oubesi gişelerine tev· 
di etmelidirler. Diğer bankalara tev
di olunan hietııe senedatı mukabiline 
mezkfır bankalardan alman makpuz· 
lar Heyeti umumiyeye dahil olmak 
üzre Doyçe Oryentbank Dresdner 
Bank şubesine tevdiat mahiyetinde 
olmak üzre mezkur bankaca kabul 
olunacaktır. 

i 
m 
llllHI 

ve ARKADAŞLARI KONSERi crJ. ; 
Bu ak§8II1 HALK OPERETi, Kadıköy HALEDE • FLO~ 

' Türkiye Şişe ve Cam Febrlkalat• 
Anonim Sosyetesinden ~ 

Soeyetemiz icabeden kanuni merasimi ifa eyliyerek ka.t'f 5ıj;,;, 
teşekkül etmiş bulunduğundan henüz tediye edilmemiı üç rub\l ıf 
bedellerinin hissedarlardan istenmesine ve tedlyattn 1 :MaYf~ 
tarihine kadar ikmal edilmesine idare meclisince karar verilrıt1 
Keyfiyet esu nizamnamemizin doknıruncu maddesine tevfil<':,J 

olunur. """" 
Mecfüıi İdare 



• 
T AN - 14 - 4 - 936 

SON J-IA.l3E~ 
lrlandada yine kanlı kargaşalıklar başladı 

Kültür direktörleri 
arasında tayinler 

Ankara, 13 (Tan) - Kocaeli k:t11 -
tür direktörlüğüne Çoruh .. ilk ~edrı~.at 
müfettişi Ziya, Bolu kü~tur di::ekt~r-
ıti ~ .. Kocaeli ilk tedrısat müfettış. 

gune, kül' t·· d' k 
ı . de lhsa.n Burdur ur ıre -
enn n ' . kt" .. Ka 
tö lü ~·· e Bolu kültür dire oru : r gun "d" 1 .. ~·· if Gaziantep liseSi. mu ur ugune ~-
;~ye muallimlerinde~ Haydar Nı
J &Zi tayin edilmişlerdir. 

llngöl mektupçuluia 
:Ank 13 (Tan) _Bingöl mek • 

tu uıı:~a. Yıldızi!i es~i .kayma
ka:ı Yusuf Sıtkı tayın edilmiştir. 

• 

lrlandanın Milli Kahramanı 
DE VALERA 

bayraklan vardı. 
Hatiplerden Gabry Alligan ismin -

de birisi "Edith Cavell İngilizler için 
ne kadar kıymetli ise Casement de 
bizim için o kadar kıymetlidir." de
miştir. 

[Ev Kraliçesi inıtihan farımızın bU
yUk bir intizamla cereyan ve ikma
linde ICıtufk~r yardımlarını gördüğU
nıüz lstanbuldaki Kız San'at mektep 
terinin değerli erk!ııı yukarıda Ba
yan Vesime, ort adfl Ba yan Ayşe ve 

Bakiye, afağıda Asım .• ] 

E v 
Kraınçesı 

l mtihanlarımız 
muvaffakıyetle 

ikmal edildi 
Tan'm, memleket kadınlığında yu

va sevgisini artırmak maksadile ter • 
tip ettiği ev kraliçesi milsabaka.sı ev
velki gün bitti. 

Memleketimiz kadınlığı tarafından 
btiyük bir ala ka ve tehalükle karşıla
nan müsabakalanmız örnek olacak 
bir intizam ve nmvaffakıyetle yapıl
mış \'e i~tlrak edt>n ~·üzlf'rtt kadın ve 
kızlannuzın hemen hepAi girdikleri im 
tiha nlar<la h ünerlerini, melekelerinJ, 
zekala nru göstermi~lerdir. 

Dört imtihan 
lmtihanlar 21 martta b!4la.m.I§tr, 

5 

l 
lürkçede menfi anlam.ar 

ıx . 
"Değil" sözünün ve bununla ilgili kelimelerin "Güneş-

Dil" teorisi esaslarına göre analizi 
[ Dlllmlzde doğrudan doğruya menfi anlamına delalet eden keli
melerden .. yok" ve "hayır" sözlerini dünkü yazımızda analiz 
etmiştik. Bu manadaki kelimelerin sonuncusu olarak, "değil" 
kelimesinin ve onunla ilgili sö:derin analizini de bugün neşredi
yoruz]. 

(4) D: Bu suretle teşekkül eden 1 alelıtlak olduğunu ifade eder. 
yokluk mefhumunun çok engin ve (5) lm: (Dağıl) sözünün taalluk 
yaygın bir sahaya naklederek ona eylediği süje veya objeyi gösterir. 
şamil ve mutlak bir mana veren ek- ( 6) Ak: Kelimeyi tamamlar, ta-
tir. yin eder, ifade eder, isimlendirir. 

(Eğ + ed + ez + iJ = eğedezil) Görülüyor ki (dağılmak) demek, 
sözünde ana kök kendisinden sonra çokluğun uzak bi· sahaya yayılarak 
gelen elemanla kaynaştıktan sonra darmadağın bir hale gelişinin ifadesi 
baş vokal düşmüş, üçüncü elemanın demektir. 
(z) si de (ğ) ye çevrilerek kelime Not: 2. - (Dağıtmak' sözü de 
son fonetik ve morfolojik şeklini al- yine bu yolda analiz edilerek "bir 
mıştır : DEGlL. failin çokluğu pek uzak bir sahaya 

ll}te böylece (değil) eözU "bir var- yaymasının ifadesi" manasını verir. 
lığın sahibinden çok uzak bir sahada Not· 3. - (Değil) sözünün "tögöl, 
alelıtlak tecellisi" anlamına gelir ki tugul, tügül, tekfil'' şekilleri de ayni 
bu da o sahibin varlıktan uzak, ya- mahiyettedir. Etimolojik şekillerini 
ni mahrum kaldığı demektir. altalta yazalım: 

Not: 1 - (Dağ) aslındaki (ğ) nin (1) (2) (3) (4) 
(z) den değişme olduğu anlaşılınca Değil : eğ + ed -1- eğ+ il 
"dağılmak" sözünün etimolojisi de Tögöl : öğ + öt -1- ög + öl 
ortaya çıkar. Bunun etimolojik ~ek- Tugul uğ + ut + ug + ul 
li IJUdur: Tekül eğ + et +. ek + ül 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (Değil) kelimesinin analizi de 
( ağ + ad + ağ + ı1 + ım + ak) böylece yapılınca, Türk dilinde men

(1) Ağ: Çokluk anlamile ana kök- fi anlamlı tek kelimelerde, edatlar-
tUr. da ve eklerde asli menfi manasının 

(2) Ad: Sahip anlamile ana kökü daima hir (V . ..L zl e lemanile ifn-
teme88Ul ettiren elemand:r. de edildiği kat'i surette tahakkuk 

(3) Ağ: Hakikatte (az) drr. Çok- etmiş demektir (8). 
luğun pek uzak bir sahada kaldığı- Ana kök kendisini temsil eden ve 
nı, yani "nun menfisini ifade eder. "sahip" anlamı alan elemanla kay
Çokluk uzak bir sahaya yayılınca naştıktan ve baş vokal de düştükten 
tabii dağılma hareketi ba.,ıamış olur. sonra son (z) konsonu Cğ) ye çev-

( 4) ll: Çokluğun sahipten çok rilmtş, böylece "dağ" kelimesi "var-
uzak bir sahaya yayılışmm şamil ve lık kendisinden çok uzak sahada bu

iki imtihan dıkiş, biçkiye aitti. Üskü
dar Kız San'at mektebinde, mektebin 
değerli müdürü Vesimenin nezaretin
de yapılan bu imtihan üç gün sürdü. 
Onu, 27 martla yemek pişirme imti -
ha.nı takip etti ve bir hafta sonra. ya
pılan ev idaresi imtihanları da yine 
ayni mektepte yapıldı. Bu imtihanlar 
da Kız Selçuk San'at mektebinin, de
ğerli müdürü Asımın, nezaretinde iki 
gün sürerek bitti. 

Evvelki cumarteai ve pazar günle
ri de, çocuk bakımı imtihanları, Be
yoğlu Kız Sa.n'at mektebinde, değerli 
mildUr Aneıtln nezaretinde mütehas 
sıs doktorumuz Ali Şükrünlln nezare
tinde ve bilyUk bir intizamla ikmal e
dildi. 

Bütiln bu imtihanla.rı, Se.n'at mek
teplerimizin güzide tedris heyeti ile 
şehri.mizin terzilikle, ahçıhkta, ev iş
lerinde ve çocuk doktorluğunda en ile 
ri gelen mütehassısları idare ettiler. 

Neticenin ilanı 
İmtihanı yapan heyetlerin verdik

leri notlar tasnif edilmektedir. Bu tas 
nif bittikten sonra mektep müdürle
rinden ve gazetemiz erkanından mü
rekkep komite toplanarak bunları tes 

lunma'' manasını almıştır. 
"Dağ = daz" sözünün bu menfi 

anlamını böylece anladıktan sonra 
"'değil" sözünü analiz edebiliriz. Yu
kardaki izahlara göre kelimenin eti
molojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 

(eğ + ed + eğ (z) + il) 
(1) Eğ: Ana köktür. "Esas'' ve 

"varlık" anlamınadır. 

(2) Ecl: "Sahip" anlamile a n a 
kök mefhumunu temessül ettiren ele
mandır. 

(3) Eğ: "Ez" den değişmedir. 

Varlık mefhumunun sahipten pek 
uzak bir sahada bulunduğunu, yani 
sahibin varlıktan bir hıssesi olmadı
ğını anlatarak ''var" mefhumunu 
menfilcştirir (7). 

1. N. Dil.MEN 

(7) Burada da "t,. konııonu ..... den de
iitme olmıyarak alınacak oluna -
dokunmak, temas etmek • anlamına olan 
"değmek" kelimesinin "dei,, aslı kurulmuş 
olur. Ana kokun "hareket., aalamıyle 
"deg", bir sahibin üzennde bır hareketin 
tecellisidir. Bu da o hareketin o sahibe te· 
ması demek olur. Bunun "t .. li şeklı de 
vardır. "Tec,, eoziıne ııuje veya obje anla
miyle "im,. getirilerek "tefım,, ve buna da 
tamamlayıcı "ef., katılmasiyle "tefimeg,, 
kelimeleri kurulur. Son "ğ,, konsonu "s'' 
ye çevrilerek "temas,. kclimeainın de eti
molojisi bulunmuş olur. Böylece " temas .. bit edeceklerdir. 

• . kelimesi de hareketın bir ııah'pte tecellisini 
Bu hafta zarfında ıkmal edılecek· ve bir süje veya objeye taalllıkunu ifade 

bu son tetkik ve tasnif muamelesin - eder ki hareketi yapanm başka bir suje 
den sonra neticeler pek yakında gaze veya obJ~ye dokunmasını anlatan bir kclı-

me olur. 
temizde srrasile ilıln edilecektir. (8) Turkçedeki menfi anlamh sözler in 

bu analizlerini tamamlamak uzcre lndo

.. 
RAHiP • 24 SiYAH Edgar Wallace'in Resimli Romanı 

Örorıeen ve Semitik di?lerdeki menfı anlam
lı sözlerin Türkçe ile mukayesesine ait 
araştırmaları da yarmdan itibaren neşre 
ba~lıyacafız. 

KALOIAlll , 

&İROI.,. 
• 

6tR . .. . 
GURULTU 

itiTİ&.iA 

LOAO ÇE.LFOAD • 
.ÖLDÜ , DİK sjz SıA 
MIJCİZ~ ES~Aı 
OLAQAK I 

KUA"'fULOUK • 

B ÖYLE. 
0Ll"IA51 DllHR 
İYİ OLDUDİl'C ! 

HIC, BtR ~EYi!. 8/Hll'IADAN 
1"115 GVYINİ HUATAAMAJC 
iı.~Aİ A T ILDI f 

su 5uRE.TLL E.vE T DİK, Bu 
ONUll l<İM~e. ~IA '~LFOAD 
KATİL OLDUGUNU HRZl/t/€.511 IL4 
BİLMİY~C'91< GÖMÜLÜ 
V& •u ~JA!.. l<ALRCAK 1 

_ !!!"'-_ _, ..... __ ... 

'iÖH OÜAl.E.H451Nİ ANOIAAN MÜTHı$, 
8İlt -'ZSLE TAVAN YJUILIA/. 

VE.O, PLA.NI 
MAŞA ÜZE.AİNDE. 
Nİ".N BıAAKTIGI· 
Nı ŞıMoİ llNLRDl/1~ 

PLANI ORADA 
81RRU.MASlıYOIK ,. 
LOAO ÇELFOADU 
SULRHAZDIK. BU 

ı°~TL , H ALLE.Dl - 1 

LE.CEI<. YENİ 1 
Bi A ME.~EL~ 
DAH A Çl l<TI ! 

Atlıspor Klübünde 
Ankara, 13 (Tan) - Ankara Atlı 

spor klübünUn eski azalarından olup 
bu ke~e Bükreş elçiliğine tayini do
layısile Türkiyeden ayrılan Almanya 
nın Ankara büyük elçilik müsteşarı 
Zabikö ve refikam ile memleketine 
dönen Çekoslovakya sefareti müste
şarı Hanat ve refikası şerefine, Şe
hir lokantasında klüp tarafından bir 
ayrılış ziyafeti verilmiştir. 

Fransız müstemlekeler inde 
a rkeoloik araıtırmalar 

Paris, 13 (A.A.) - Fransız müs
temleke imparatorluğu arazısının 

muhtelif iki noktası üzerinde, yakın
da iki mühim arkeoloji araştırması· 
oa ba,lanılacaktır. Bir taraftan, Tu
nus sahilinde, eski Kartaca limanı, 

tekrar denizle irtibata açılacaktır. 
Diğer taraftan, ormanlar aJtmda gö
mülü kalan ve Hmer'lerin Angkor 
gehrini teşkil eden nefis mimaıi eser 
lcrl meydana çıkarılacaktır. 

Almanyanın Londra 
Elçisinin cenazesi 

Londra, 13 (A.A.) - Alman büyük 
elçisi Von Höeeh'in cenazeai çarşam
ba gilnU bir lngiliz torpitosu ile Al
manyaya naklolunacalrtır. 
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Haupfman 'ın idamı münasebetiyle SAGLIK 
Üç defa asllan adam ' OGOTLERI 

Katil Metrdotel 
John Lee'in 
macerası 

Asllmağa mahkum ol· 

muş. fakat kapak üç 

defa açllmıyarak onu 

Ölümden kurtarmıştı 

''Paris - Soir'' gazetesinin pa:zar 
günleri için çıkardığı hususi magazin 
..ayısında, Hauptmanm ölümü müna. 
11ebetile, idama. mahkfun edilip te üç 
defa asdmaktaıı kurtulmuş olan bir 
lngilizio hikayesinden bahsedilmekte 
dir. Bundan elli bir sene evvel geçmiş 
olan bu vakayı okuyucularmııza nak
lediyoruz: 

John Lee 23 Şubat 1885 gününün 
sabahı asılacağım biliyordu. Fakat 
son dakikada muhakkak surette bir 
hadise olacağına ve ölümden kurtula 
cağına emindi. 

Yarım baş ağrısı 
Başın yalnız yarısında, hatta dört

te biri bile olmıyan bir göz etrafın
da olduğuna bakarak buna yarım 

baş ağrısı demişler. Fakat verdiği ız
tırap bakımından bütün baş ağrısın
dan daha şiddetli olur. 

En ziyade bayanlara musallat o
lur. Hem de tam genç kızlık yaşın
da başlayarak bütün gençliğe sürer. 

1 Sonra saçlar ağırmağa - yahut 
1 boya istemeğe - başlayıp ta her ay 
j gelen muayyen günler gelmez olunca 
ı yarım baş ağrısı da kaybolur. 

i
l Bereket versin,nöbet nöbet gelir ve az 
çok uzun bir müddet sürdükten son

İ ra geçer. Nöbetlerin arasında üç gün, 
· bir hafta, bir ay, bazılarında daha 
ziyade fasıla olur. Vaktile bayanlar 
evlerinde çokça kapalı kalırken ya

: rım baş ağrıları daha sıksık görülür
! dil. Şimdi uzunca yorgunluklardan, 
1 en ziyade ziyafetlerden, hele balolar
' dan sonra görülüyor. 
1 Böyle bir yorgunluk gecesinden 
ı sonra, yarım başağrısı nöbeti gele-

1
: ceği vakit insana umumi bir rahat
sızlık gelir, yorgunluk basar. Baş a

: ~rlaşmış gibi olur. Esneme gelir. 
: tnsan yataktan kalkmasını hiç iste
J mez. Beniz sararır, yüzün çizgileri 
, çekilmiş gibi olur. Bu rahatsızlık ha-
li gittikçe artarak sonunda ağrı 
meydana çıkar. 
Ağrı ilkin şakakların birinde, ya-

Hapishanenin gardiyanı, o sabah 
erkenren, mahkumun bulunduğu 

höcrenin kapısını açmış ve rahip Pit
kins' e geçmesi için yol vermişti. Fa
kat rahip kapıda dura kaldı. Höcre
nin dibinde, ölüme mahkfım olan a -
dam, John Lee, bir çocuk gibi uyu-
yordu. l 51 sene evvel lngilterede idam ediHt ken üç defa kapak açılmadığı için 

hut kaşların üzerindedir. Sonra ya
yılarak başın yarısını kaplar.Başı e
ziyormuş gibi, yahut bir burguyla 
deliyormuş veya beyni içerden sıç-

ratıyormuş gibi olan ağn ufacık bir 
ışıktan. ki.içlik bir hareketten azar, 
baş döğülüyor, sıkılıyor,içinden pat
lıyor gibi oJur. Baş derisine dokun
mağa gelmez, ıztırap çoğalır. 

Bütün gece mahkftmun başucunda affedilen John Lee 
beklemiş olan gardiyan ayağa kalktı. 
Fakat oturduğu sandalye hafifçe gı
cırdadı. Sonra, soğuk höcrede derin 
bir sükut oldu. üç adam, biribirlerine 
büyük bir rahatsızlıkla bakıştılar. 
Gardiyan: 

- Hala öleceğine inanmıyor, dedi, 
dün akşam, bana "muhakkak birşey 
olacak ve ölmiyeceğim., diyordu. 

Muhterem rahip Pitkins, bu ada -
mm ölümünU tabil görüyordu, fakat 
mümkün olduğu kadar az ıztırap çek
mesini temenni ediyordu. Şimdiye ge
lene kadar birçok mahkfımun ida
mında bulunduğu halde. bunun gençli 
ğine ve sarsılmaz itimadına karşı te
essür duyuyordu. 

Yirmi bir yaş, bu kadar Umit, bu 
rahat uyku, süt dişleri kadar beyaz 
dişler üzerine yan açılmış bu dudak· 
lar ... Bütün bunları ölüm alıp götüre
cekti. 

BELKi BUGUN OLMIYECEK 

Papas gencin omuzuna dokundu. 
Salladı. John Lee gözlerini açtı, ge -
rindi, esnedi ve nezaketle Papası se
lamladı: 

- Good Morning, nasılsınız! 
- Teşekkür ederim dostum.. Se -

nin için gelmiştim ... Yani.. 
Cümlesini bitirmeğe cesaret edemi

yordu Birdenbire sustu. 
Mahkum, sükft.netle tebessUm etti. 

Sanki bir dostun ziyaretini, kendisine 
lyi bir haber getiren birisini kabul 
ediyordu. Baş Gardiyan, papas, gar
diyan ona haşiyetle bakıyorlardı. A
caba delirdi miydi? Öleceğini anlamı
yor mıydı ? 

O dakikada, yağmura rağmen Exe 
ter şehrinin halkının hemen yarısı ha 
pishanenin etrafına toplanmıştı. t -
dam hükmünün tatbik edildiğini bildi 
recek olan siyah bayrak, direkte çır
pınıyor, ölüm çanları çalmıyordu. 

John Lee tebessüm etmekte devam 
ediyordu. 

Şimdi herşey hazrrd1, cellad, mah
kumu alıp götürmek için höcrenin ka 
pısına gelmişti. 

Eli mahkumun bir omuzunda, pa
pas son bir teşebbüste bulundu: 

- Evladım! Günahlarını itiraf et! 
Nedamet et! 

- Arzularınızı yerine getirmek is
terim, efendim, fakat kabil değil. 
Çünkü masumum. Esasen bugün öl
mem muhakkak değil. Bu gece bir rU 
ya gördüm. Kıskıvrak bağlanmış ve 
idam sehpasına götürülmüştüm. Cel· 
18.d boynuma ipi geçirdi. Fakat birşey 
oldu ve çukura (•) düşmedim. Beni 
tekrar höcreme getirdiler. 

Papas onu susturmak, bu .s~~8: 
sapan düşüncelerden ayırmak ıçın ıki 
defa elini kaldırarak işaret etmişti. 
Fakat John Lee ne bu işaretin, ne de 
kendisi için çalan ölüm çanlarından 
haberdar değildi. O, belki de rüyasın
da kazandığı emniyeti başkalarına da 
tekrar ederek daha kuvvetli bir inan 
kazanmak istiyordu. Evet. ölmiyecek 
tir, bundan emindir. Ölmiyecektir. 

VE KAP AK AÇILMADI 

Bir işaret ettiler. .Gardiyanlar 
lohn Lee'nin kollarını bağladılar, &

aklarma da Köstek takarak ittiler. 

En başta muhterem Papas Pitkins 
yürüyor, dualar okuyordu. Arkasın· 
da, mahkum, daha arkada şehrin va
lisi, gardiyanlar ve cellad yürüyor -
lar. Saat 7 ,58dir. !dam odasında ölüm 
hazırlrkları feci bir sadelikle yapılı -
yor. Rutubet sızan duvarlar, tavan
dan sarkan yeni bir ip, ve yerde te
beşirle çizilmiş meş'um kapak. Dip 
tarafta, şahitlerin oturmuş oldukları 
altı sandalye. Sağ duvarın kenarında, 
siyah boyanmış büyük bir manivela 
kolu. Cellad, kısa boylu, tıknaz. Bü -
yük kırmızı eli ile mahkumu kolun -
dan tutup tebeşirle çizilmiş yerin or
tasına götürüyor. John Lee artık te· 
bessüm etmiyor, fakat kendine hari
kulade hakimdir. Gözleri başı üzerin 
de sallanan ipin halkasına kalkıyor. 
Cellad Berry, onun ipe bakmasına 
müsaade etmiyor. Seri bir hareketle 
başına bir çuval ve ipi de boğazına ge 
çiriyor, ve siyah manivelaya fırlaya
rak kolu çekiyor. 

Fakat mahklimun vücudü, tebeşir
le çizilmiş meş'um kapak ortasında 
durmaktadır. Kapak açılmamıştır. 
Cella.d, bütün kuvveti ile kolu çekme 
ğe çalışıyor. Fakat beyhude. İki mu
avin gelip onlar da asılıyorlar. Kapak 
açılmamakta devam ediyor. Altı da
kika böyle uğraşmakla geçiyor ve bu 
altı dakika esnasında mahkum, kıpır 
damadan, ölümün karşısında, onunla 
yüzyüze duruyor • 

Saat 8,07 de, boğuk bir sesle, vali, 
cellada, bu korkunç tecrübelerden vaz 
geçmesini, makineye gidip bakmasını 
söylüyor. Cellad, elini John Ree'nin 
omuzuna koyarak, onu, odanın sol 
köşesine götürüyor ve dönüp manive 
layı çekiyor. Manivela yerinden oy -
nuyor, ve kapak, gıcırdayarak açılı
yor. 

Cellad, daha ziyade emin olmak i
çin, makinenin kolunu, ötesini berisi
ni tamir ediyor. Aradan dört dakika 
geçmiştir. 

lKINCl DEFA OLARAK KAP AK 
AÇILl\UYOR 

Saat 8,11 dir. John Lee tekrar te
beşirle çizilmiş yerin ortasında, mu
ti ve dimdik duruyor. Hala emniyeti 
baki mi? .. Başındaki çuvalın altında 
gülümsüyor mu? Bir insanın, aklını 
kaçırmadan böyle dakikalar geçirme
si kabil mi? 

Her ne olursa olsun, y{izU kapalı 
olan bu adam sükuneti ifade etmek
tedir. Titremiyor, vücudü göçmiyor, 
korkudan nefesi bile daralmıyor. 

Ip tekrar boğazına geçirilmiştir ve 
cellad, emniyetle kolu çekiyor. Bütün 
kuvvetile, boynunun damarlan geri
liyor. tki, sonra üç gardiyan yardmıa 
koşup asılıyorlar, fakat boşuna. Ka • 
pak açılınıyor. 

Vali işaret ediyor. John Leeyi tek
rar götürüyorlar. Fakat bu sefer i -
dam odasmdan dışarı bir yere. Hiç ol 
mazsa makinenin tamiri için yapılan 
hazırlıkları, çekiç darbelerini duyma 
yacak, ne de, hapishane müdürünün 
cellada bağırışlarını. Sadece mUtema
diyE'n çalan ölüm çanlarını duyacak. 

Mahkfunun başından torba çıkanlı 

yor ve artık bir daha bu dünyayı gör 
miyecek olan gözler, etrafındakilere 
hayretle bakıyor. Muhterem rahip 
Pitkins yanına oturmuştur. Ellerini 
tutuyor. Ona yapabileceği yegane yar 
dmı budur. Dudaklarile de mütemadi 
yen dualar mırıldanıyor. 

MUClZE 

Fakat işte nefes nefese, kıpkırmızı, 
Cellad gelip mahkiımu alıyor, önünde 
ite, kaka götürüyor. Ölüm odasına gı 
rer girmez tekrar kafasına torbayı 
geçiriyor, tebeşirle çizili kapağın ils
tme götürüyor. John Lee içerde iken, 
kapak iki defa açılmış, tecrübeler mu 
vaffak olmuştur. Artık bu sefer açıl
mamak ihtimali yoktur. 

Fakat kapak yine açılmıyor. 
Vali, sandalyesinden, bayılarak, ye

re yuvarlanıyor. Hapishane müdürü 
bir şeyler sölemek istiyor, fakat dili 
tutulmuştur. Herkes idam hükmünün 
durdurulmasını istemektedir. Ama, 
kimse bu teşebbüste bulunmağa ce
saret edememektedir. Cellat Berry 
bir çilgin gibi, elinde çekiç manive -
lanın koluna vurmaktadır. Gardiyan 
lardan biri, çılgın bir kahkaha atıyor. 
Sahne, tasavvurun haricinde bir fe -
caat gösteriyor. 

Birdenbire papas, kendinde söz söy 
lemek için bir cesaret buluyor ve cel
lada: 

- Dur, diyor, bu adam suçunu ö
demiştir, ve eğer devam ederseniz bu 
odadan, bir cinayete şahit olmamak 
için çıkar giderim. 

Sonra, kendine gelen valinin yanı
na giderek diyor ki: 

- Eğer Johu Lee ölmedi ise, ka -
der istemediği için ölmemiştir. Kade
rin arzularına karşı durmağa hakkı
nız yoktur. Bu hak, kraliçenin hakkın 
dan bin defa daha mukaddestir. 

Bu sözleri herkesten iyi işiten bi -
risi vardır. Bu, kapağın üzerinde, da 
ima metin olarak duran mahkumdur. 
Fakat kımıldanmıyor, bir kelime bile 
söylemiyor. 

Nihayet vali: 
- !dam tehir edilsin, diyor, hak -

kmız var muhterem rahip! 
Cellat kaçıyor, gardiyanlar mah -

kumu çözüyorlar başından çuvalı çı -
karıyorlar, koltuğuna giriyorlar. 

Johu Lee önce sallanıyor, sonra 
John Lee önce sallanıyor, sonra 
atikli.netini buluyor ve tebessüm edi-

Hücresine getirilince, yatağına o
turuyor. Kendisile beraber oraya ka 
dar gelen papasa, valiye gardiyanla
ra, hapishane müdürüne gösterdikle
ri iyilikten sonra teşekkür ediyor ve 
kendisine kuvvet olsun diye verilen iç 
kiyi reddediyor! 

- Teşekkür ederim, lUzum yok. 
Hücreden hi~ kimse çıkmak istemi 

yor, bütün bu adamlara vazifelerini 
hatırlatan yine bu ölüm kaçkını olu
yor ve diyor ki: 

- Rtiyam doğru çıktı. Allah beni 
kurtardı. Beni tekrar asarlar mı zan 
nedersiniz? 

AF 

Bir saat sonra, vali, Londraya git -
mek üzere trene biniyordu. Kapağın 

Bu halde insan yataktan kalka
maz, yalnızlık, sakinlik ve en ziya
de karanlık bir yer arar.Çünkü ka
ranlık ağrıyı bir dereceye kadar a
zaltır. Fakat birçoğunda karanlık.ta 
bile olsa, bulantı gelir, burun ziyade 
akar. 

Nöbet adeti olan müddet, birkaç 
saat, on iki saat, yirmi dört saat, 
sürdükten sonra ağrı azalmağa baş
lar. Onun yerine derin bir yorgun
luk gelir. Daha sonra ağır bir uyku 
basar. Nöbet bitmiş demektir. lnsan 
uyandığı vakit yeniden dünyaya gel
miş gibi olur, her şeye sevinir, mut
tasıl güler. 
Yarım baş ağrısının nereden ve 

nasıl geldiğini anlamak epeyce güç 
bir meseledir. Kimisinde ziyade yor
gunluktan, kimisinde soğuktan veya 
sıcaktan, bazılarında üzülmekten, ba
zılarında yemeklerden gelir. Yemek
lerin de her türlüsü değil, adamına 
göre bir türlüsü dokunur. Kimisi et 
yemeklerinden sonra, kimisi yağlı 
yemeklerden sonra yarım baş ağrı
sına tutulur. 

Nöbet tuttuğu vakit ağrıyı azalt
mak için herkesin bildiği baş ağrısı 
ilaçlarından birisi alınabilir. Nöbetin 
önünü almak için en iyisi herkesin 
kendisini tahlil ederek yarım baş ağ
rısının ne gibi sebeplerden sonra gel
diğine dikkat etmesidir. Bilhassa 
hangi yemeklerin daha ziyade dokun 
duğu biraz dikkatle anlaşılabilir. 

Nöbetlerin kaç günde bir tuttuğu. 
nu bilerek ona göre bir iki gün önce 
sade dokunan yemeklerden değil, 
yorgunluklardan sakınmak ta güç ol
maz. Uyku az olursa, yemek zamanı 
bozulursa, peklik bulunursa yarım 
baş ağrısı kolay gelir ve pek şiddetli 
olur. 

Lokman HEKfM 

niçin açılmadığını öğrenmişti. 
O günlerde yağan yağmurlar ka

p<. t n tahtalarını şişirmişti ve bu tah 
talar, kenardan sıkışıyordu. Kapağın 
üzerinde bir ağırlık olmadığı zaman 
açıllyordu. Fakat ağırlık olunca, şi
şen tahtalar, kenarlardan daha fazla 
taşıyor ve kapak açılmıyordu. 

Vli, işi dahiliye nazırına anlattı. Af 
talep etti. 

J ohn Lee 1884 senesi 14 teşrinisa
nisinde intikam kastile, metr dotel o
larak hizmetinde bulunduğu Miss 
Beyse isminde ihtiyar bir kızı öldür
müş, cesedini petrole bulayarak yak
mak istemişti. Cinayet muhakkaktı. 
Uzun münakaşalardan sonra kent4isi
nin affedildiğine dair kraliçe karar -
nameyi imzaladı fakat eezası müeb -
bet küreğe tahvil edildi. 

OLUM INTlAMINI ALIYOR ! 
Yirmi sene sonra, henüz genç bir 

adam, Portland hapishanesinden çı
kıyordu. Bu, hüsnühalinden dolayı ar 
tık kat'i olarak affedilmiş olan John 
Lee idi. 

Yirmi senedenberi, bu adam, boy
nu kınl~ olarak, masluplar mezar 
lığında gömülmüş olacaktı. Halbuki, 

14~4-936 -~ 

HERGUN BiR ROPORTA.J 

Türkleri "Barbar!,, diye 
tanıtan bir diksiyoner ... 

Bu kitabın Türkiyeye girmesi ve mekteple!• 

de okutulması derhal yasak edilmelidir 

Tanıdıklarımdan birinin Amerikan 
mektebine giden genç kızı, elinde tut
tuğu minimini bir kağıdı, bana uzat
tı. Çok heyecanlı görünüyordu. Yü
zünün hatları, fırtınaya tutulmuş de
niz rengini almıştı. "Acaba, kağıtta 
ne var?,, diye siz olsanız, merak et
mez misiniz? Ben de tahmin edebile
ceğiniz gibi merak ettim ve kızın u
zattığı kağıdı açarak okumağa çalış
tım. 

Çalıştım, diyorum, çünkü; yazı 
ingilizce idi ve çok acele yazılmıştı. 

Kağıdr okuyuncaya kadar sabrede
medim: 

- Söyleyin bakahm, dedim, sizi 
böyle heyecan içinde bırakan kağıtta 
ne var? .. 

Sinirli hareketlerle~ 
- Durunuz, dedi. Onu ben okuya

yım. Ve okumağa başladı: 
"Türk: a native or inhabitant of 

Turkcy. Muhammedan who lives in 
Turkey. Acruel barbarous persan 
tyrant.,, 
Yazının kelime kelime tercemesi 

şudur : 
"Türk: Türkiyede oturan muham

medi yerli halk. Vahşi, barbar ve za
lim kimseler.,, 

:şu satırları, 1935 senesinde Lon
dra ve Nevyorkta basılan ve E. L. 
Thorendike isminde birinin eseri o -
lan Yunior Dictionary'den aynen alı
yorum. 

Türk vahşi. .. Türk, barbar ve za
lim .. Ve bunu yazan - ne acıklı şey 
değil mi? - bizi en iyi anlaması la
zım.gelen bir milletin evladı içinden 
çıkıyor 

Şimdi, size sorarım: Türke utan
madan bu iftiraları eden bir diksiyo
ner, nasıl olup da Türkiye sımrlarm
dan içeri girebiliyor? Bizi bu kadar 
kötü tanıyan ve kötü tanıtmağa ça
lrşan bir mUellifin eseri nasıl oluyor 
da, ha.la ellerde dolaşabiliyor? ... 

Ben, kendi payıma, diksiyonerde 
Türk kelimesinin karşılığını okur o
kumaz, kitabı elimden attım. Belki, 

Adliye 

Büyücülük yapmaktan 

suçlu bir kadın 
Büyücülük yapmaktan suçlu Ak

saraylı Ayşenin, dün birinci ceza mah 
kemesinde duruşması yapılmıştır. Ay 
şeyi büyücülük yaptığı bir sırada, cür 
mü meşhut üzerinde yakalayan polis 
memurları, dünkü celsede şahit ola -
rak dinlenmişlerdir. Bunlardan, Ba
haeddin; Ayşe ile ayni evde oturduk
larını, büyücülük yaptığını kendisi
nin haber verdiğini söylemiştir. Di • 
ğer şahit Necmi de, içeri girenler ara
sında olduğunu. konsolun göılilllÜ ara 
dıklarmı, ve içinde, evvelce numara
sı zaptedilmiş olan kağıt lirayı bul
duklarını anlatmıştrr. Gelmiyen şahit 
tere tebligat yaprlmak üzere duruşma 
22. Hazirana bırakılmıştır. 

• Mehmet isminde bir çocuğun, Çı
rağan sarayı önünde hususi otomobi 
tile yaralanmasına sebep olan Emi
nin, muhakemesine dün birinci ceza
da devam edilmiştir. Dinlenen şahit
ler, çocuğun Eminin otomobili altın
da kaldığını gördüklerini söylemişler
dir. Vakada sakat kalan çocuk ta 
mahkemede hazır bulunmuştur. Du
ruşma, diğer şahitlerin çağırılması 
için başka güne kalmıştır. 

böyle yapan birçok kimseler vardır· 
Fakat, mekteplerde, henüz, olgunluk 
çağma gelmemiş genç çocuklar]JlllZı 
bu kitabı alıp okuyorlar. Kitapçılat1 
da serbestçe satılan bir diksiyoner
de, Türklük için bu kadar fena sös
ler yazılmış olabileceğini düşünenıe
mekte haklan da var. Hiçbir millet 
kendisine hakaret edilmesine tabanı· 
mül edemez. Hele bu millet, Türk 
gibi, şerefini canından kıymetli bilell 
bir millet olursa! .. 

Devam ettiğim Amerikan mektep 
idaresi, kitapta bu çirkin iftiralarl 
bir araya sıralıyan satırlar üzerine 
bir kağıt geçirtti ve sözde, böylelikle 
Türke bir diksiyoner ağzıyle yapıla.Jl 
küfürleri, ört bas etmek istedi. 

Fakat, diksiyoner, hala serbestçe, 
kitapc;ılarda satılıyor. İstiyenler : 
Londraya yazıp getirtiyorlar. San.ki 
dünya yüzünde bundan başka ingiliZ
ce diksiyoner yokmuş gibi, aleyhiınl· 
ze bu kadar iftiralarla dolu bir kita· 
bm farkına varmadan satışma hlıı • 
met ediyoruz. 

Bu kayıtsızlık, çok gücüme gittiği 
için size kadar geldim! Bildiğiniz gi· 
bi gazeteye yazarsınız!., 

Amerikan mektebinde okuyan btl 
genç Türk kızının bana adını verdi@ 
diksiyoneri Beyoğlunda, ingilizce ki• 
tap satan kitapçı dükkanlarında ara.· 
dun. 

Birisi: 
- Vardr, kalmadı .. dedi. 
Bir başkasından: 
- Sipariş veriniz getirtelim! ceva· 

bmı aldım. 
Bir üçüncüsü, şUpheli şüpheli gö:t• 

!erimin icine bakarak: 
- Siz~ bu diksiyoner, çok mu IA.• 

zım? diye sordu. Ve ben neticede an· 
ladım ki, Türkiyenin en büyük şebrl 
olan Istanbulda, Türke a~ıkça baka.• 
ret eden bu kitap, henliz yasak edil• 
miş değildir. ngili makamların he .. 
men harekete geçeceğini umarak slS
zümtl bitiriyorum. 

Salahaddin OUNG01C 

Reddi h6kim talebi 

tetkik edilecek 
Kmacıya.n hanmm satışma ait blt 

davadan dolayı, hazine avukatı tarıv 
fmdan ileri sürülen hakimlerin reddi 
talebi yakında tetkik edilecektir. ı 

Oğrendiğimize göre davoı:ıın esaS 
şudur: Kınacıyan ha.ftfllm sahipleriıı· 
den Vahan Kmı:ıclyan hissesini 1932 
senesinde burada bulunan Sergis KJ• 
naciyana satmış VP; yine bu aileden~ 
dam Kmaciyan vekil olarak g(itıt~r~l· 
miştir. Huine, bu satış muamelesı~ 
kanuna uygun yapılmadığını ileri su· 
rerek beşinci hukuk mahkemesind6 
bir dava açmıştır. Dava, son safh~~~; 
rına geldiği bir sırada hazine ve~ 
Şemseddin Aksoğlu, hakimlerin red· 
di talebinde bulunmuştur. 

Hazine vekilinin talep hakkında vet 
diği istidanın sureti, Kmaciyan ve • 
killerine tebliğ edilmiştir. Vekillet• 
buna cevap verdikten sonra, reddi b" 
kim talebi alakadar mahkemece tet' 
kik edilecektir. 

Tramvay kazası yarahlar• 
Şişhanedeki tramvay kazasmda ~ 

ralanarak tedavi altına alman hast~ 
lar iYileşmişlerdir. Yarası ağır olall' 
!ardan Kadriye de, tamamiyle iyileŞ~ 
rek dün Sen Jorj hastanesinden çı• 
mıştır. • Mahmutpaşada Hüseyinin dük

kanından muşıımba çalan Todori, bi
rinci sulh cezada iki ay hapse mah- mi esnasında arkadaşı Nuriyi yaral~ 
kum olmuştur. yan Mustafa Ahmet, diln Adliye) 

• Karagümrükte bir sarhoşluk ale- verilmiştir. 

====================================~ 
şimdi, her zamandan daha canlı ola
rak dolaşıyordu. Tam 7300 gün, ha
pishanede kalmıştı. Şimdi, artık ya
şamak lazımdı. 

iki gazeteci yanma sokuldular ve 
ne yapmak istediğini sordular: 

- Derhal, dedi, Madam Tussaud -
un feci şeyler müzesine gidip orada 
tasvirimi görmek istiyorum. 

Hemen bir trene binerek Londra · 
ya gittiler. Feci şey!erin balmumun
da.n heykelleri yapılmış olan bu mü -
zeye gidip, orada heykelini gördü. 
Gazeteciler soruyorlardı: 

- Hakikaten böyle mi idi? 
- Bilmem, dedi, unuttum. Galiba 

ip biraz daha kısa idi. 
Sonra, John Lee gitti, bir kahveye 

garson oldu. Orada, her akşam bir 
şilling mukabilinde, macerasını anla
tıyordu. Daha sonra evlendi, iki çe>
cuğu oldu, evini bark1nı bırakıp dün
yayı dolaştı. Onu bazen Avusturalya-

•ti 
da, bazen ~merika baze1! de KaPıır 
gördüler. ~ıh~!et .~ı;:u~ h3:1'P~e ~ 
giltereye dondu, kuçuk bır çiftlik ııJ 
dl ve 1929 da, alelade bir ihtiynr 
zatürreesinden öldü. , 

Kendisinin idamında hazır bulıJ t' 
nanların hepsi ondan evvel ölmilŞl~ 
dL HapiShaneden çıkarken gelip ~ 
disini bulan iki gazeteci de bir ~ 
kazasmda ölmüşlerdi. Ipin kend~ 
asmak istemediği adam, macer~.s 

111 
, 

bütün şahitlerine, sanki ölüm boY'iJJ, 
ce o günkü muvaffakiyetsizliğitı ~ıt 
tika.mıru almak istiyormuş gibi, ur 
suzluk getirmi§ti. 

.ı. 
(1) Burada ıunu söylemek lizın:'.df~' 

İngilterede, asmak surt:tiylc idam !i0
1
,t iıi' 

Mahk\imun boynuna lp ecçirilir. Ce 
manivelAyı harekete eetirir, boynund3bıl o 
olan mahkümun ayaklarmm dibinde

11 
r' 

nan bir kapak açılır ve mahkfım ~u. r J 
tan derin, kuyu ııibi bir çukura du5~ 
bitince ııerilir ve amudi fık-arisi ıı:ır 
ani olarak ölür, 
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Kısa dalgalı postaların faikıyeti 

Sesimizi uzaklara rahatça 
qötürmek için ne yapmah 7 

1 d
. ~. . ''Sarvas" heyetinin orkestra 

da her vakit beke ıgımız 
Bükreş radyosun ~ef i ve baş kemancısı Sarvas 

aml bunu takip eden saatleri tercih 
. . tasının progr a- ve . 

Bır emısyon pos . i ideki halka etmişlerdır. . 
n yalnız memleketin ç 1 de B gün kelimenin tam manasıyle 
hitap etmez. Menıleke~ sınır arını, ka ro ua anda asrındayız. Her millet 
nizleri aşarak başka di~:ıa~, ~:~yo her p v!sileyle kendisini anlatmağa, 
milletlere ulaşır. Bu. ~e =~sus hu sesini dinletmeğe çalışıyor. M~hata
progr~armın kendis bm Patagonyalı veya Sapsakıs~anlr 
ausiye~ olmalı~da Rusya hariç ol- olmasında ehemmiyet yoktur. Bız de 

Bugün A vrup . kendiıniz.e ne pahaam& Oluna ol8lm 
ana.k üzere 25 m.ilyeaı .-dyo ol>oDMi dilfm&nımma. yaltdffinı-
;\'ardır. Beh~ ~~neden ~-~ti :~:i ~=ğmma anlatma~, sesimizi 
rak bef kişinm ~~de ettiğinl ~ tlı bunlar& dinletmek mecbunyetinde -

ed k olursak mukemmel tesısa 
ece ya.ımz Avrupa-

bir ra.dyo pos~~S milyona bitap 
da (Rusya ha.rıç) det ve 
ett. ~· kolaylıkla anlaşılır. Bu a 

ıgı gramlarının tan 
nispet bize radyo pro 1 A 

ziminde ne derece titiz bulunmak a-
zmıgeldiğini gösterecek kadar kuv -

:ıretlidir. 1 dyo-
Büyük A vnıpa radyo arı, ra. de 

nun yabancı memleketler nezdin 
d vasıtası oldu

mükemmel Pı'?J?&gan ~arak muhtelif 
ğunu nazarı ıtibar& b. ok kısa 
ve hususi programlar. ırç em 
dalgalı istasyonlar tes.ıs. ed~re!ı °:nn-
1 k t dışındaki dinleyıcılerın . 
e e . · azarı dikka· 

•t dinleme saatlerını n · 
aaı · !erdir Dı-
te alarak faaliyete g~mış · ve 

er taraftan bu neşnyatı usun. 
ğ -h .. le (nakil) postalanyle 
orta dair;..- ro ihmal et
memleket dahiline yaymayı 
ınemişlerdir. . tı Mahmutpa • 

Propaganda neJMYa l ri gı·bi biri
-A .. ki tıctların avaz.e e 

;[ A N 

TOPRAK HATTI 
Her radyo makinesinin antene ol

duğu kadar bir toprak tesisatına da 
ihtiyacı vardır. 

Toprak hatları muhtelif şekilde te
min edilebilir. En işe elverişli toprak 
hattı içerisinden su geçen bir kur
şun boru ile denizden getirilenidir. 
Evleri denizin tam yanında bulunan
larla vapurlardan başkalarının top
rağı denizden almalarına imkan 
yoktur. 

Evlerinde akar ~u kurşun borusu 
olan kimselerin de başka bir suret
le toprak hattı getirmelerine lüzum 
yoktur. 

Ancak radyonun bulunduğu yer-
den su tesisatının uzak bulunması 
veya evde su tesisatının bulunmadı
ğı takdirde toprak hattının nereden 
alınacağı birçok kimseleri epeyce 
düşündürür. 

Böyle yerlerde elektrik cereyanı 
şc · :.esinden toprak tesisatını al -
mak mümkündür. 

Bu ameliyat basit olmakla beraber 
biraz tehlikeli olduğundan yanlış bir 
iş yapmamak için çok dikkat etmek 
li.zımgelir. 

Ele: ·rik cereuı:ın şebekesinin çift 
hatlarından biri müspet, diğeri de 
n .• :1fidir. Müspeti doğrudan doğru
ya cereyan, menfi kısmı da bildiği
miz toprak hattından başka bir şey 
değildir. Prizdeki toprak hattını bu
larak buradan makineye uzatacağı· 
mız bir teli toprak olarak kullana
bilirsiniz. Hayf ada radyo 

Mısır radyosundan sonra Hayfada da 

Yalnız şuna dikkat edilmelidir ki, 
toprak yerine cereyan kısmı makine
nin toprak yerine temas ettirfü~ği 
takdirde makine ehemmiyetli suret
te hasara uğratılabilir. 

bir radyo ist&'iyonu faaliyete başla 
eh. Yakandaki resimler istasyona alt 
tir. 

------------- 1 - Hayfa radyosunun uzaktan 
yiz. Madem ki, kısa dalgalı istasyo- görünüşü. 
numuz halen yapılmamıştır, elimiz -- 2 - 20 Kilovatlık Hayfa radyosu-
deki mevcut vasıtayla bunu yapmağa nun kontrol dairesi. 
çalışmalıyız. ..a _Konferanslar için hususi stUd 

Bu kısa izahat bize, kısa dalgalı bir 
veya iki postanın şiddetle lüzumunu yo4 - Anten kulesi bitmiş vaziyette. 
göstermektedir. Ancak kısa dalgalı 5 _Musiki stüdyosu. 
iataayonıerJ• .-simiu mem••ket dı- e - Propam clireıktöriııün odaaı
pıa tnlrıfAbmUZI, anatımm btlttln na nazır kontrol kabinesi. 
dünyaya haykırabiliriz. 7 - Hayfa şehrinin tanmmı, cad-T. M. BLEDA 

delerinden biri. 

Varna'da bir radyo 
Bulgarlar Sofyada 100 kilovat an

ten enerjisinde gayet kuvvetli bir 
radyo istasyonunun yapısına hümma 
h bir surette devam ededurmaktadır
lar. Almanyanın en tanınmış bir rad
yo firması tarafından bütün yüzer 
kilovatlık kuvvetli Alman postaları -
nm teknik yeniliklerini haiz· olan 
Sofya postası bu yaz sonlarına doğ
ru neşriyata ba.şlıyacaktlt'. 

~ ~ . tir. Bazı devlet radY<: 
bırme girDllf .tibara alarak endi
la.n bunu nazari 1 olan mil· 
rekt bir propaganda yayımı ansmı 

-rraı raayosunun ıpncerı cay Pour 

Şimdiye kadar Bulgar halkının rad 
yo ihtiyacını önliyecek bir posta mev
cut değildi. Sofyadaki asker işlerin
de kullanılan yarım kilovatlık ufacık 
posta ara sıra emisyon yapmakta ise 
de bu iptidai istasyonun yayımlan 
hazan Sofyanm belediye sınırlan için 
den bile lyi almamıyacak bir vaziyet
tedir. Büyük Sofya radyosunu inşa 
eden Alman firması bunu nazarı dik
kate alarak kuvvetli postanm yap181 
devam ettiği mUrddetçe halkın ihti
yacını bir dereceye kadar tatmin e
debilmek Uzere Varna'da 2 kilovatlık 
bir emisyon postası kurmuştur. Bir 
haftadanberi akşam Uzerleri emisyon 
lan işitilen Vama radyosunun henüz 
muntazam bir program daire~inde 

çalışmadığını gördük. 

it milsik için bilhass& geceY 

Bulgar ulusal ve halk musikisi ya
yan Vame. postası takriben 240 met
re dalga uzunluğu üzerinden emisyon 
yapmaktadır. 

Spiker kadındır. Uzak olmadığı ci
hetle Bulgaristanm küçük sahil pos
tası akşam Uz.erleri erkence saatler
de pek iyi ifitiliyor .. 

Fakat pazar akşamlan saat yedi 
buçuktan sonra da çallflLD Varnayı 
bazı kuvvetli komtu dalgalardaki 
postalar taciz ettiğinden ne,riyat ol
dukça taciz ediliyor. 

lngiliz abonelerinin 

sayısı 

Praı ra"dyoıunurı C!almT orkestra1 

Nisan ayı bidayetinde İngiltere 
radyo abonelerinin sayısı 7.479.680ne 
baliğ olmUf1:ur. 

7 = 

Avrupadaki uzun ve 
orta dalgah postalar 

Evlerinde radyoları olanlara her 
akşam dinledikleri Avrupa istasyon
larının kuvvetlini ve dalgalannı iyice 
bilmeleri için §U aşağıdaki hillasaları 
veriyoruz: 

Almanya: 
Almanyanın 100 er kilovatlık se

kiz ejder postası mevcuttur. Yüz ki
lovattan atağı enerjide 17 istasyon 
çalı,ryor. Mecmu 2lS postadan iba -
rettir. 

Belçika: 
Belçika radyolarının sayısı 8 dir. 

Bunlardan ikisi 15 şer, mütebaki altı 
tanesi ancak şehir içersinden işitile
cek röle postalarıdır. 

Danimarka: 
Kalundborgda 75 kilovatlık bir 

kuvvetli posta ile Kopenhagda 10 ki
lovatlık ufak bir posta f aaliayet et
mektedir. 

lnglltere: 
Bir tane 150 kilovatlık. bir 100 lük 

altı 50 kilovatlık, üç 20 şer kilovatlık 
dört daha zayıf röle postasile birlik
te on beş merkez hali faaliyettedir. 

Fenlandlya: 
Lahtide 150 kilovatlık, Helsings

forsta 10 kilovatlık, Viborgda 13 ki
lovatlık belli başlı üç istasyondan 
başka altı zayıf röle postası çalışır. 

Fransa: 
11 tane 60, 100 ve 120 şer kilovat

lık kuvvetli, 6 adet 15, 20 ve 30 ar ki
lovatlık orta kudrette, 7 tane de da
ha zayıf posta icrayı faaliyet etınek
tedir. 

Felemenk: 
Kortvijkte 150 kilovatlık, Hilver

sumda biri 50, diğeri 20 şer kilovat
tan iki posta vardır. 

lrlanda: 
Aflonda !O, DUblen ve Korkta iki 

zaif posta ile beraber üç posta. 
ltalya: 
Bir 50 kilovatlık, bir yetmiş kilo

vatlık, iki 20 ve 2 onar kilovattan 
işitilen altı posta vardır. Diğer yedi 
İtalyan istasyonları bir ila yedi kilo
vat arasındadır. 

Yugoslavya: 
Lyübliana, Zagreb ve Belgradda 

2,5 ili. 5 kilovat arasında gayet zaif 
Uç postadan ibarettir. 

Utuvanya: 
75 ili 35 kilovat aruında ilç, 0,1 

kilovatlık bir zait posta vardır. 
Norveç: 
10 ill 60 kilovat arasmda Uç, bir 

kilovattan aşağı kudrette de dokuz 
istasyon vardır. 

Avusturya: 
Yedi ill 15 kilovat arasında Uç pos 

ta ile, 120 kilovatlık Viyana posta
sından başka dört röle istasyonu ça
lışıyor. 

Lehltııtan: 

120 ile kilovat arasında altı, 2 şer 
kilovatlık üç merkez çalışmaktadır. 

Kısa daTgaTar OstÔndı en fazfa işle
yen postalar AmerikadaClır. Biribirin 
den yarımtar metre, hattl bazan 25 
şer santimetre farklarla çok hassas 
postalarla çalışan Amerikanın met· 

hur Hürriyet heykeli 

Romanya: 
Radyo Romanya namı altında 150 

kilovatlık yeni posta ile 12 kilovat -
hk eski Bükreş istasyonlarından ib&• 
rettir. 

ispanya: 
3 ila 7 kilovat arasında altı :post. 

ile Uç zaif röle istasyonu. Bundan 
başka ispanyada ayni dalga uzunlu
ğunda neşriyat yapan 0.1 kilovatlık 
100 den fazla gönderici posta bulun• 
maktadır. 

lsveç: 
Bet tane onar kilovatlık, bir 55 )d.. 

lovathk, yedi tane de röle postaaı. 

İsviçre: 

Beromuster (Zftrih) te ve Sotteııs
te olmak Uzere yüzer kilovatlık iki 
büyük posta ile bir 15 kilovatlık ve S 
röle postası. 

Çekoslovakya: 
5 i!A. 120 kilovat anten enerjisi a.o 

rasında altı istasyon faalivet icra e
der. 
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EKONOMi 
~ 

Buğday ve arpa piyasası 

lstanbulda piyasa 
fakat yükselmeye 

kararsız 
müsaiffir 

Pamuk 

Ege mıntakasında 

fiatler gevsedi 
ı.tan'bul bufday plyau111Dm umu· muz aymd& teslim 6 %, llktetrin .,. •- mmtalwn pamuk piyasası 

mi gtdlti an.edilen mala bağb ola- ymcla tealim 6 filindir. p- ve fiyatlarda yirmi para 
rak kararm fakat umumiyetle yük- A i kadar dtışükltık görlllmtışttlr. Buna, 
melmefe mu.taittir. Son fiyat duru- rpa P yaıall ihracatçJlarm az mal •tm almalan 
mu f(Syledir: latanbul lft'pa piyasam eüi duru· Almanyanm fiyatlan yUk!eltmediği 

Beyular 7,5 • 7,75, kmlcalar 6,75- munu muhafaza etmektedir. Çuvallı ve dahill fabrikalarm d& mübayaat-
T, Nl'tler 6,37 • 8,~. ve iskele teslimi olarak 3,8715 ve dök- ta bulnnmamatan eebep olarak gös-

Ep mmtakumcla llOll hafta için. me olarak da 3,5 kurut fiyatlarla mu· terllmektedlr. Son hafta içinde teabit 
de bujday fiyatlarmcla on para dU· amele görmiletür. edilen dyatl&r fUJllardır: 
filklWt kaydedilmiftir. Bunun muh· Ege mmtakuı arpa piyuumdald Prelle birinci 41.~ • 42.~. Prese 
telif bölcelerden plyuaya fazla mal pyteldik devam etmektedir. Fiyat- ikinci .0,50 • .0,50, kaba birinci 
anedilmeeinden ileri geldifi ve llOll tar 4,375 kuruştur. İçerlerden mal 42,:SO _ 42,:so kunaftur. 
fiyat durumunun 111 auretle olduju gelmeğe baılımaaı yUzünden fiyatla- Mendn mmtakaaı pamuk piyasam 
bildirilmektedir: rm önUmtızdeki hafta içinde 4,2:) ku· llOll hafta içinde durgunlqmıftır. Fi-

Upk 1ert 7,375 • 7,825, yerli mert nlP düşecejt tahmin edilme~. yatlarda tenezzW kaydedilmiftir. Ge-
8,75 - 8,75, Cumhur 7 - 7 kuruftur. Mersin m~takasmda: Arpa pıya. çen hafta 30. 34 tunıp atılan pi-

Mer8in mmtakumda IOD hafta i· IUJ geytektir. Bazı bölgelerde fiyat- yua parlağı ancak 29 kuruş Uzerin
PJıde buid&Y Uzerine hararetli mua- larda hafif dU§ÜklWtler kaydedllmit- den •tılmıftrr. Muhtelif bölgelerde 
meleler olmuş ve bu yüzden fiyatlar- tir. Son fiyatlar töyledir: görUlen fiyatlar töyledir: 
ela kilo bqma bet para kadar yük- Ceyhand& 3, Niğdede 4, Elizir.de 
1ekltk kaydedilmi§t.ir. Muhtelif mer- 3,625, Alqelıirde 4 kuruftur. Adana bol'8UDld&: tane 1. - ta-
kezlerdekl aon fiyatlar fUDlardır: Samsun mmtakam arpa plyuum- nen 34 • 38. K&pmıab 38 • 36.5. 

Meninde yerli buğday vagon tee- da önemli bir defifikllk olclufu bil- Parlak 32 - 35, Temiz 27 • 29,5 kunıt 
limi 5,2S • 5,5, Adanada yerli buğday dirilmemekte ve llOll fiyatlar qail- tur. 
lrlloeu 5,.0 • 5,40, Ceyhanda yerli dald tekilde göeterilmektedl: Menin Bonaamda: tane ı. Cif 
bufday kiloeu 5. 5 kuru§tur. Samauııda 4,375, Amuyad& 5,25, t.tanbul 48 dJr 

Samll\ID mmtakur buğday piyasa- Çonımda 4,46 kuruştur. • 
• normal pkildedir. Samsunda aon Dıt Plyualarda: Londra bonum· Drı Piyualarda: Clhan pamuk du-
bafta içinde 6,:SO Jrunıt üzerinden mu da, mart teslimi muhtelif memleket rumu hakkında arımılual birliğin 
ameleler olmuştur. Difer merkezler- mahsulleri arpalarmm fiyatlan IÖY· De11'8ttifi bir latatlatikten 3frenildl
dekt fiyatlar ille IU auretle göeteril- ledir: fhıe göre, cihan pamuk durumu 935-
mittir: Kalifomlya 25, Laplata 17 filla. 38 kampanyam Wı: yanmıda müsait 

Kutamonuda IJdncl bu~ay T, 75, dir. surette inkişaf etmiştir. Bu istatis-
A.masyada ikinci buğday 6,75, Sıvas- (Fiyatlar; Kalifomiya arpası için tikten anlaşıldığına göre 1935-36 
ta yumuşak 8 kuruştur. 448 ve La.plata arpal&n içiD .00 lib- kampanyası ilk yansmdakl cihan pa-

1>1§ piyualarda: Uverpol hona- re llzerinedir.) k · t·h1·k· 12 .:ı .. 000 bal t t 
11111da reshnleri Mtrcrya ait olmak ve Hamburg arpa plyuasr durgun ve mu 18 ı a 1 ·" ~. ye u • 
antrepo dışmda teslim edilmek üze- son fiyatlar 100 kilo ba§lll& cif Ham- mu§tur. Geçen kampanyanm ayni 
re 100 İngiliz Ubreai (beher lngilia burg olarak f(Syledir: müddeti zarfında yapılan iatihllk ise 
Ubremi •53.50 gramdır) filin olarak La.plata 64-65 kiloluk 3.30, Alman- 11.826.000 balye idi. Genel iatihllkin 
fU auretledir: y& biralık derhal tahmil 215 - 221 böylece yükselmesine karşı menşe 

Mayra ayında teslim 5,11%, tem- Florhıdir. bakımmdan bazı Wkeler pamuklan-

Yumurtalar 

Paskalya dolayısile 

f iatler yükseldi 
ı.taabul yumurta piyuuı pukal
~ clolaymile y(lbekliilnl muhafua 
e•:nektedlr. Batta lçiade Yunanista· 
IW. 1208 yarim A.Ddık yumurta ihraç 
edi1mlftir. Bu memleketten u.nayie 
mıhem boauk yumurta talepleri de 
plmektedlr. 

Ceviz 

lstanbulda büyük 
bir is olmadı 

İstanbul ceviz piyasaamd& da bU
yUk bir iı olmamı§trr. Y almz bir Ma
car firması kabuklu ceviz Mtm al
mıştır. Bu firmanın şimdiye kadar bu 
piyasadan 14-16 lrunıt fiyatlar ara
sında 12 vagon kabuklu ceviz oldığr 
bildirilmektedir. İatanbuldaki aon fi
yatlar qağrdaki gibidir: 

J!'ce mmtakul yumurta plya&UI tç 25-27, kabuklu 10 kuru§tur. 
afl•mhpu muhafua etmektedir. 
Fiyatlar ee1d tıeViyelerlade bulun
maktldr. Dahilden pim mallarm 
100 tallMi 125 • 130 kurup atılmak· 
tadır. 

Ege mmtakumda kabuklu ceviz 
fiyatlarında bir kuruı düşüklük gö
rillmü.ştür. Son hafta içinde 9 kuruş
tan 200 çuval kadar muamele olmuş
tur. tç ceviz tu.erine it yaprlmam11 i
se de fiyatlan 30 kuruştur. 8alm1Dl mmtakam yumurta piya

aemm az mal gelmeeinden ve gelen 
nfallarm da mahalli ihtiyaca ancak Drt piyasalarda: Hamburg hona· 
kifayet etmellinden dolayı durswı ol- smd& ceviz fiyatları 100 kilo ba§Dıa 
dulu bildirilmektedir. cif olmak üzere IU IUl'etledir: 
DIŞ PIY ASALAR.DA. - &panya- Türkiye, derhal tahmil 12 T. lira-

dan Iatanbu1 plytaem• teklif edilen aı, İtalya Sarento, derhal tahmil 210 
yumurta tıyatlan 800 • 830 frank, Liret, İtalya Ordinaire, derhal tah
A•mu,a ftJatlan t. dmlN göre mil 170 IJret, Romanya, derhal tah· 
40 - &O mark ara-ndadlr. mil 55 Rayamarktrr. 

nm aarfiyatı ayni veçhile artmıı. ba
zılarmmki ise azalmıştır. Doğu Hin
distan pamuklan sarfiyabnm azal
dığı ve buna mukabil Amerikan pa
muklannm iııe çoğaldığı kaydedil-
mektedir. 

Mısır piyasası 

lstanbul piyasası 
biraz ~evsedi 

İstanbul mısır piyasası 80D hafta 
içinde Romanyadan mal gelmesi yü
zünden gevşemiı ve fiyatlarda te
nezzW kaydedilmiıtlr. Çuvalll malla
nn 80D fiyatlan twüardrr: 
Mısırm kiloeu aon hafta 4,75 ku

ruştur. 

ngimer fiyatlarm daha aşağı dilt
mesini ihtimal dahilinde görüyor. 

Meram mmtakumda mısır fiyat
lannda önemli bir değielklik olma
mıttrr. 

Samsun mmtakası m111ır piyuuı 
Romanyadan mal getirileceği pyta-
111 üzerine fiyatlarında ıukut tema
yUIU görlllmll§tUr. Son fiyatlar IÖY· 
ledir: 

Samaund& krrmm 5,575, Amuya-

BORSA · PIY ASA 
11 NlSAN PAZABTF.Sl 

Para Borsası 
Alaı 8at11 

Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

20 Fransa fransı 164.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 20.-'° lmçre fr. 115.-
20 Çek W"OD 89.-

20 Ley 14.-
2. Dınar 47.-
Liret 150.-
Florin 82.-

Avuaturya tilin 22.-
Mark 21.-
Zloti 22.-
Penıo 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
lıveç brono 31.-
Altı:a 173.-
Baakoot 231.-

Çeiler 
Para uenne 
lncfJiz üzerine 
Dolar 
Lıret 
Belp 
Cenene 
Leva 
Florin 
Çeko.Iovü 
• vuaturya 
Mark 
lıveç korona 
İlpanya pueta 

Esham 
ı, Bankuı 111. 

N. 
" . HamfJin• 

Anadolu " eo 
.. %100 

Si rlretlluı ,n" 
Tramva7 
Bomoati Nektar 
Terlroı 
Rejı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Ollnanh BankHı 
Sarlı Merkez Eczanesi 

lıtliraılar 
Tilrk Borca 1 .. il 

" " 111 f •. ,,.r!'I • .> 

Eracni A. B. C. 

623.-
126.-
167.-
82.-
23.-

120.-
92.-
16.-
52.-

us.-
84.-
24.-
32.-
24-
23.-
24.-
54.-
33-

975.-
239-

1208 
621.50 
0,79,44 

l0.07,7S 
4.70-
2.44ıO 

14.37 18 
1,17.10 
Sl.20.10 
4 24 37 
1.97.62 
3.11 12 
5.SZ.40 

Bir dul kadının kızından tik6y 
Bandırmadan Nihat imzasiyle : * 
•Jrmm °" tUJrl ,..,..,,., ... , htt- llr evllflıi 

dM tUWf MU eutHJI dt&l 1ccaWtm. .8G • Çemberlltqtan Çelebi tınslllll• 
baat ftınJ/vldOtl tyi tndd.,.. ... 
hılan lcmmtn taMUine demmw t• -09 agdM' Mr ıula 9lJrAfllıl 

7c yorduk. °"" Mr tnal&aDebtd 
mfn etttm. l'Gkat Mr MM IOflt"CI tM - "'ndca falnmlfh•; bGtlCI 1cibclr bit 
tept• ~ :ı-r,~~~:ı1rii leye ......, oltlağKtW qıetM, 
OlltCft tne1Keuv ,,_,, ge .. nw.,. - ...,. m da bir ttaG•-* Ud ile/ dit 
teJllUcelere tnGf'U lcaldtlttn, Aoppal"' • 1r• a, 0 

~ temayil ettflW, OfltUl1G "-tmla nmfG", btnn- MMJte ""'911&aatrMLrM'Uflll.• 
~ gOrditn. o..cı...,.... ilzere... ~· 
7c ı • ı "' ' e ,, el e t " t • "' • • B albulri, gislce peftncln 
d t m A r 7c o d o f I G r ı t1 ı beTIMe """ orta AaJH Wr aQe .,.,..,.. • 
ederek Ut_.,. .....,. ('l1ap ,ctff. !ı7c old.,_. ..W... Bijy'le bit' 
Jtılni olwaJc wı..,_ ..,... elkimi la evıe.am~ pe1c 414 
dWet~ w (.,_,,.,. otwnlu. ed'yorvm, ftl1ıat Ot1t1t1 bfJfl4 
~mu tllGlulUecle ot11111 ~ Mr ~le ~ gijrd~ 
çok feu ffJYWt if'tmere baflacltm. ,,..ıa..... yidtl9 wnukt• • 
Buntt iserine ~ ,.,..,,.. blrdlp ~ ptlM4yondllo 

ys 1ı:cms?-lafhrckm. tJt; •11 "'* 1w&nr- yapay1t11r • 
1anora1c ~ ge1tfi.l'akat fhndi de Onun mi M9lllMl m ' 
mm .. lat""""11Ja ftMtftt1t Mr gerat}- Fakat m OllU em)'Or mU8UDUS • 

le evlenmek WtaftlW ~ tubmıuma• l&kaylt oldutunus8 
Bu geng ~ MeMr 'rt• oımıyM ancak oau 1mmamak için 
caıa, ame derece 11a~fmef'1'811, ~ :8 ~ ~ ~ 
ca Mr deMtl evlcldt tm4f. J[mm1t1 ~ rOteblldlilnbe söre bu 

95 
_ """'° ev';"mM de Aaysrk olacak. Ne •yreldettfrerek andan kolayca 

10.80 1'07JGY"ll " rı1mak tmlrtnmı balabillndnls-
Kısmna Jwtı, babumm öUlmb • • eninde IOlluncla ldain hnvt,,... 

~~:~ den aonra ayıt, idareeiz ve iradMls 'iiımecet'nhd pek &il takdir 
t 5 _ hareket etmenizin acmmı çeki,__ • lUadan clolaJI pek bll;t1k tbni 
ıo.- nua. Şimdi onu bqmızdan ancak, ı. fflpwnlf olmı• da muhtemel 
ı.50 caya vermek için rugele, lpia caht1 
'~-~ birine vermenizde aizi lamına kartı • 1. 
ıo,45 vazifelertatırden kurtarmaz. o, yana lfr tltli tardeıl• •ı•• 
64.- gene sbe gelecektir. Onun için hiçbir KCJD1&dan il. D. fma.Oe: 
2! -~~ şey dUştlnmeclen tatedili bu izdivacm •sa 1dlelt 1GıriefiM *,.,,.. ... 

akıbetlerini ona hatırlatarak vuge • dan gönderilen b4r mektuba ·-
çirdikten sonra sizin refakatin~e iyi nt.ı CetXlbt okuduk. Bu cevap çok 

JZS !'lu~itlerle teması, bu aure~~ lyl ~ir rincledw. Bize t~ekkür ederiz. 
2 35 ızdıv~c_a hazı;ıanmaaı da 8lZlll vazı - çflk kanlefim hayatını kazanmtf 

::z.4~ fclennızdendır. duğunu iddia ediyor80 da. hetliil 
• da 18 lira kazaamaktadır. Yaf& 99.50 

~IVH &nurum 1 Kapon lrHılı iki sevgill arasında dir ve cukerZiğtni daha yapma 
o 

Mısır Taltvlllerf 
1186 j -.-

1903 n 90.-
1911 W Ka.K•ik 13 50 

Tahvfldt 
Rıhtım 
Anadolu l •e Il Kupon kesik 

" nı 

Edimeden "95,, yazıyor: KendirinWı yazdlğl gibi b'2 °""• 
"Ben Kh. liyitn. Kh. de yedi aetae- daği 7Ndat1 ayırmak '3tiyoraak 

denberi sevdiğim biT kı.ı uar. lkimia çirkVıliğ4 aebep değildir. Bü 
- .- de ilk a§k hülya ve maceralannı bi- kendirinden ftıila dilfü.nüyoruı. ::w &birimizde tattık. Bat yedi aenelik kat baı yafta, bu uaziyet.te lm 

şe.vipıede aevgifütı4ft bafta Aiçfrir "' ev~ ......, olobilw mil 

han.ette bulun~Jqıtıı ve bana 90"- aar9~!ted be • b'- ktu 
ad k kald • ~.,. .,. o en n, iM: me p 

s ı ı~nt uıııyonım. . !ardan~ ten küçük liri bir 
Uzunca bır zamandanben Edjnse. zan 'ge 

-leyim Fakat "Kh ,deki aevgilimle le besllyemiyecek halde ve aa 
bat~ oı. ~ biJJIG,.. °""" finl yapmamıt olanlara acele 

------------ t&n1,_.,. .,.n,.,,.: .__ etmek- melerlni tavsiye ettik. KUc;Uk Türk • BuL..... tecıır. 8.,. üe hrdo al ..,... evwl şlnfz için lae zaten imklmnzlık 

Anadolu Mumestil 

llJ,2~ 
43.60 
46.2S 
so.os 

.,... Mr 1Mlo fGt&'fhm. ,._.. fol; ~ rllyoruz. Kendiaine sevmemesini 

flc•effltcl yükselt me7cteyü. B .... m, fJaM fiJ8fermi§ !!~~~a::ı:- ~~t:a~ te °"""" q7c - ~.,.,. °'"' --e- • 
TUrJdye • Bulprlstan arumdakt ter1-femiyonım. dur. 

ticari mtlauebetler artmaktadır. Ge- llMoWyle üe: ...ı ıllllW oldu- * 
çen 1e1ıenin kAnualfl&DI aymcla nr. P,,..,_ ~gtnıu ıl••• ,._art· Nlıaafısından taaıia bir 
kiyeclen Bulprlıltau. bir milyon ıe. ........ l'akat '* _... Mrinciye sevglll-
vahlr ihracat yapılnuetı. 8a -~ 1carfl oı. lialerW • .,... wbette Bunadan Ferit imasile: .,,,.., ~w.ır. 11• ,.,..,.,,., R 

klnana11ıd a~ ihracat mlktan 2 Bir 1111. evleamelm ..u.ıenme- «Bir aeudenberi t1i§tlt1lıyım. 
mn,_ levaya kadar cıJmulbr. den ,.n w *•• ..-lilrtakrm "'"""' tabiatt UctUaM bat&G pe~ 
------------ lraalar be~ arurldlr. iki eev- a§k teUdft edebaiyar. BalbWd 

gUI aralJDda ...,....... lllrlnl tercih tat1tdığlm bir ""'" beni dala ço• 
ederek öteıdDl _.. ba'ÜmÜ hem veceğit1j ve keftdiaülj daha ço1c 

ela 8, ÇoıUmda G turqtur. 
Dil plyaealarda: Liverpol boru

llllda llOD 11111111' flyatlan ıe.lim ta· 
rlh1erill8 .. &f&iıda pterllmif-

kendi_.,_...... lclD llm. hem de d4f'eoeğfflj lUaediyonıtn. Ni§o 
bu Ud kadmüD blrtlle kup Yicdan dat1 aynlaysm mır-
brcunusdur. qer Udal aramda iki- Nipntmıs hakkmdalrl hntmtl 

tir: ü1n de mestyetlerlal blrlblrladen a- yeni ve delltik bir qk Umidi _._... 
Maym 17.6. temmua 17.1,15, nktet- VD'UDlyt.l'&k bir tercih J&llM1!YOI'- mlyor, belki de kaçamak ve P-r 

rla 17.1.l tlllndir. sum, ya1m1 bı.Jed dell1. Ylcdınla.- km cazlbeei buna sebep olma 
r1 da cllaJeJlnja. O mi ,.ti .-eden- AldalırrlmlZ, 'V9 bir 11ene tbni 
beri bekliyen ve eeven lehinde rey v~ ze baflryan bir pnç km 

Fiyatlar nmmıert atıcıya alt ol
mak ve cif Laplat.a ve. 480 lngiliz lib
reai üzerinedir. recektir. utratmınm aaabml oekeratnis. 

Ne. ıoz dil.rillmU. ertesi gün tekrar kabul e - aksi olabilir ... Bunu bildlfim halde ni mnu ! Benim arzularım dudalmıda tlyonım ! tir, o halde ... 
------------ dilmitti Bir gece, yağmur altmda na- çhı yapmıyorum? Kudretime en bel kaldıil müddetçe, o, manutu'a ka • Bir otomobile atlaclJ: la8ke ..ımdl: 
Ylld Z YaCJW muru BJl yanarak, titriyerek nUJl bu kap!• bağladığım gün, en zayıfrm ! İnsan, paDIDll imanlarm Öllbıce)'e kadar an• - Bayatta Aç hldlae vardır Jd 0- - KJtlbe oek! 

1 yı çaldığını hatırladı. Bu akşam yeni. bütün ömrünce ardından ağlıyacağı dJtı Meryem olacak! Hem, o. ~ nun lıJtedlliml• gibl bir baflangıcı, ZV-. klllpte, JÜll8 talll, 
den o kapı üstüne örtUIUyorclu, bu ak bir hayali, iatiyerek bqkasma bıra • Şeauıetthı Aliye vakfetmekte bir ma- bir devamı, b1r eomı olan! Jlldllle1e. 4elD. daha tok twlllyl anma.ya 
eamki örtWU, yalnız kendi üstüne de- kırını? En çılgın olduğum zaman, da- nutırdan ziyade bir zindana, bir·... rln bitin ~ birdenbire bqla- mitti. Onu tettaaberl bJbedm 
ğil, birkaç hayatı birden sUrUklemiş ha akıllı hareketler yapıyordum, en a sara sömWmtış oluyor ... Onun Qektt- mu1. blrdenhlre bitmeıddlr ... En mn- lan tııl:ntml arcldar, ft aylarea 
bir maceranın üstüne men demir bir kıllı zamanımda yaptıklanmm delllik il ve çekeceği matemlerin yamada be madıpnıs bir saınuıda twdUf br- ra ftlfuuıbklanm bir Od 

Salon iyiden iyiye karanmltJ, bi
rlbirlerini yalım göa alıtıklığile gö
rilyorlardJ. Karanlıkta, ikiai de, yu. 
1eıiaiD llOll derin çizgilerini aeyrede
mediler. Agüyarak salondan çıkan 
bir erkek, salonda hıçkınkau ağb
yan bir kadın bıraktı. 

perdeydi. Artık bu kapmm ardmda ten farkı yok! Halbuki o zaman dU. nim tızllnt11m konUf\llın&I bile! fDlllZ& bir bdm çıbnr, ve en gmm.,. afflltt:lrmlt olduler. Zlya'hMhtl'!ı.a. 
kalan hatıraya el silrUiememi, orada şilnmiyor, düşünemiyordum, bu gün- Caddeye çıktığı 1&1D&D cftltllnd8k· dJiımm b t r a a m a a o a u _,.ti mll, •~1 

öltllerin en mukaddem yatıyordu .•. Zi- ae tersine ... Diifünmezken akıllı, düşü lerlnl bir neticeye balbJordu: elimi.,. alır! B e D 1 m hu· ,.-11a1aeü War-uNtll 
ya, evliya tttrbelerhıhı parmaklıkları- nUrken deliyim ... Saranm bende gör- - Onun benden bu tllrltl bglp, ba glll ile mtlDH•lıeUm, w.dlllm il · ~ atım -lmlt 
na elini silren hıanmnı eski insanlar düğü değişikliklerden biri bu olacak! na b1r nevi yaklıf'!'uıdır ... ._ JÜ bi okla! R&lfll mln11ellete ....... ela. l'ell.llllt1erl ı.,atl ,. 
gibi, yavaşça bu demir kapıyı okşadı, Yol uzadıkça hayali genleliyordu: latacalından korttutu lola b.,ar ! gibi bqJadım, ı.tedlllm sBli -.m ı•mılr ,u:d. f&Jdals cllnlDI 

Ziya, konalm k&plllI önünde, pınie akpmm içine fazla bir gölge gibi ka· - Sara belki bu sefer de dofru dU- Ve bu mebepten olacak 1d beD Jaebne ettirdim. ~ gibi lam~ biilllt ...,...~ ~ 
bir nef• aldı. Bu, hayatı ancak hava- tıldı. §ilnUyor ... Kim bilir, belki ben onun ttml bir aler •JIJ'OI', maddi ..,... dlm? BualardiJa ~ ..... Je,. llıl _.....etmek. .an _...... 
dan almU .~ bellleyen bir hu· Yolda tekmil dtl§tl.nmek bblltyetl- dediği gibiyim! Sara tstlyor ki benim rnnı ID&llnf lrlnmJa bJıtdqbruü rlne pkU t. ddmcle plmeıl ... 1la • 111 ~ ıkvmek dllflcll, ~" 
tanın aefem idi. Bir müddet etikten Dl bir yere topladı: mabedimde yanan ttltBtl, cUleD put ve ortada bllytlk bir fellket .. .,. • ,... ac IAJI&. - ... - ..... , ........ oturdalar, ft 
aynlmadı. On~ ~ca karanlık, llO- - Meydanı birdenbire terketmelde çalan çan yalnız kendi olllun. .. Mer • ram... Bu 1&181 temde curarmnan o'k ...... ft ....... sllıl ....... ... ... lltlrttller. llJçNaıt cmllD 
fuk rt1zgir ve bınbirhıe çarpan çıplak bilytlk bir hatada bulunnUJI olmJyor- yem, kandilin önünde ve gümflt -- .. mn-. beni IQaa ettb ....... tela melln~ •il bo ~ ,..._ WllP ,,.... ............ 
dallar vardı. Okadar az llÖsle bu ka • muyum! Bana hiçbir mukavemet g& çevenln içinde, tapdacak bir azizdir; 1rlft awll1or .... Sara. imam llbtap 81 · mr 1118111• eddl?n•-.. i· dl ,_. •1lbmll 
dar ook amanm geçtiğine hayret et- teremlyeceğinl ··em kendi möyledl. onu kandilinden ve çerçevesinden a- Aw c1emlltl c1ralra- O.w ft 1d '9mlerlll ..... tllrlkf v.....-, tıll ll1RMte hea 111f!•-•,._.. 
ti, fakat 6lerin ağır ~lr beete halin- hem de hali uılattı.. Aylarca hurete ymhPmz, pnç bir kadın olarak tar- öldlbtM llllepllr M lt•.teMr, •-.ı ...,_. ıalllde. ..,..__.. • '*de bir dert trtall 
de alır ağır aöylendiğinl, arayere gl- cm.. mustarip ol, 1ıuta1an çektikleri- şrmıza aldığrıms sUn. ibadetin pkll ltt8 bela • ..,,,, .... ........... 11&,m....... ... 1la1lal 4& 1), ....... ---..,.,.-
ren ~ da usun llllrdüğttııtı ha nin karşılığım tam elde edecefin gUn elbet değiflr ... Meryem. yalnız bir ka- Ralbu1d, JUm. ~ lldı laan _. 0Ddall 1llt:ID bir •·ttt 'llkl•ı•• • a-. ..... ... aftlMlu 
tırlaymca hayretten teeuUre geçti.YU Sara ile feragat yarışma gir, ve onu dm olarak dtışUnWseydl, yinnl urr glliyl. hem lrendlnl •m.-.... ODan Ondan,..,.. bir 'bat....._~ bllmlJmda. T.._ ldlptm ;'!°;.C!.'9 = k:'!:: k~~ı:: bir tek hareketle, yanından uzakl .. tı defil, yirmi yıl bile ruhlarda htıldlm slllhı bende ele nr. faJrat cınua ,.... bir .maç. 8tekla4- lılr ,...._ llltl • b11J1k ldatlbdlD art ,._ 
natlarma, eski eserleri gömen geçl • racafuıı bir adama yapyalnıı bırak! silrmemi ! Maddenin hayatı, ruhun ttfmı yapmaya elbn YU'llUJVI'- Qın· ru. berlJdnc1en bir puqa atk e1dtJe • ._ ardıllm altlll. Bir otelbl 
ren bir meraklı dikkatile, uzun uzun Şimdi geri dönsem, çıktığım kapıdan ömrü yanında ne kadar boysuz kalı- kt1 cinayetlerin. bıtUaarlarm 99bebl rek, 6mrllmtlall ancak. bir 1arpmb odene kaYUfblla w U11JJ 
baktı. Ba kapı ona neler eöylemiyor- içeriye glreem, sahnedeki yerimi yor .. Sara bunu düşünüyor, ihtiraa gi il.midin ve prurua yıkdmNJdır! S.. bohçuı yapmaya çal..,U m clalra-- Din. bir butılılr a6beti gibi, 
•u! Buradan ilk gtrdijt gtlntı dtiştln. yeniden alaun, vak'&yı baştan bt lilrekalz olmadanu. muhabbet gibi sevmekle, eevilnıekle, muradına Ud su... Madem ld bu gün bayatmmda derece arttığına dikkat etti: 

• bub bir rnn de bu kapıdan dön- bap değjftirebilirlm, netice btlablltUn sonsuz olmayı Ustiln buluyor ••• Bak - ut ermill hlr ad&mrm ... Buka Dit .. bllrtm olan lruvwıt talidir t.eadUf • 'ı. rka.81 
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liliillilt:1~t 
-~ Yazan: MITHAT CEM.AL 

~o. 56 

Maliye Nazırının ayak sesleri konağın merdivenlerindeki 
eski yol halılarına birer gölge parçası halinde sürünürken ... 

la Detn.indenberi biraz sevmeye baf
dığı bu adamın böyle basit li.kırdı· 

~rı bi rtebliğ sesiyle söylemesinde-
~alfilrğa Adnanın canı sıkıldı; 

llasibat dinlemekteki küçüklükten 
kurtulnıak için likırdı söylemesi :ı.&
tlındı: 

.. - Sis manzumesi bendenizde var. 
S~~Yli hanımefendiye veririm; efen 
dinıııe takdim eder, dedi. 

lfaliye nazırı surat etti; uzun uzun 
~u. Enfiye çekti. Bir daha çekti. 

ila SUsuyordu. . 
~"Sis,, in Adnanda olduğunu galiba 

Ynıamıştı. Adnan tekrar: A 

- Manzume bende var; SUheyli 
~efendiye.De .. Ytnce, nazır:' tedf. SUheyl&ya vermeye hacet yok. 

ı Adnan~ 
~ .. - Hacı Kahyaya bırakn'tDl; o da 
Uheyta hanımefendiye

, ~ azır, gene sözünü kesti'!' 
t - Hayır efendim; ~a~ bir zar
a kor, bana. elime verırsınız. 
. Adnan sarardı, bu kadar namusl~ 

bır adam kızma bile emniyet etmı-
)Ordu. Maliye nazırı Adnanm yü.zü
llü anladı: 
.. ::- Süheyla, ınanzuıneyi sizin .ve:
dıgtnizj bilmesin. Çoeuktur. Belld ag-
lından kaçırır, dedi. 

. Sonra biraz daha ssutu. Kızma em
bıyet etmediğine Adnanm yanlış ma
lla Vermemesini istedi: 

- Süheylanm da bu şi~.b~mes~ 
isterim. Ancak ona bu şun ya sız 
\r~~rsiniz, yah~t ben. Manzumeyi üçü 
bluz birden bilmiş olmıyalım ! 

.Adnan haykıracaktı; bu ne acaip 
tdanıdı! 

İkisi de susuYOrlardı. YalnD malf· 
:Ve nazın Adııana çok manalı gözler
le bakıyordu. !kisi de o . ıu:ıu BUSU· 
:Vorlardı ki, odada öyle bır sükftt ~ 
dı ki, kibrit )tutusu diişse yıldırım ~
liiltUsü kopacaktı. Ve bu k~rk~ç sü
lto.t odadan taşarak gökylizünu dol
duruyormuş da biri ufuklara acı
:Vormuş gibi kom.şu evde ud çalmaya 
haşladı. 

Maliye nazırı gözlerini yumdu. Son 
l'a mahmur bakışlarla Adııana: 

- Musikimiz nekadar ruhanidir! 
İ!ed· L a1· Ad.nan b1r fJ'!1 s6yliyemedi. )ı{ ıye 
llazm sordu: 1 • 

- Bizim m.usikfyl l!l(mllez mJLDJI 

toba?ı 
'.Ad.nan, odada başkası olmadıiı ı

tni, "bizim musikiyi sevdi.,, F~kat 
beğ-4.n ... e bir bafkalık vermek iste
tti:.~ 

- Ama bendeniz ancak eski beste
b.rıarımızı beğenirim efendim. dedi. 

Maliye nazın gafyoldu. Mnstakbel 
~ demek ki Itrl'lerl, TeUaizadC: 
Seri, Zaharyalan. Dede efendilen. 
liafız Post'lan beğeniyormt· Dd elini 
llltlsavi seslerle vurdu, )ı{eneklle bael
J"a iki limonata ısmarladı; ve: d 

- Hafız Post! O ne kemalli a am-
\ıhr ! Bine yakın beSte .. y~pınıt: Mec:· 
ın b'c- "rnıüşsunüzdtlr. ded . 
uasmı ta u go af Postun 
Ad.nan bozuldu. Bu H . ~ · · 

:Ad.nan içinden kuduruyordu; kom· 
şu nereden ut çalınmıştı da bu konfe 
ransa sebep olmuştu. 

Şimdi maliye nazın devletin battı· 
ğm gizli sesle anlatıyordu: .•. . 

- Maliyeye bana ilk geldıgm gil~, 
odama reji komiseri Nuri beyle bır 
frenk gelmişti; bu frengi tanır mı
sın oğlum? dedi. 

Adnan bu frengi tanımaktan gurur 
duydu, hemen cevap verdi: 

- Evet efendim, Rambert. 
- Nereden tanıyorsun oğlum? 
- Hidayete gelir de ... 
- Hidayet beyefendi ye mi? 

- Evet efendim. 
Nazır, Hidayetin adma tel4' etti. 

"0, Adnam kendisine Hidaye~ tav
siye ettiğini naaıl unutmuıtu ?Lüzum 
suz bir takım şeyleri Adnana demin
denberi ne diye söylemişti?,, Gftya 
bunlan şimdi hatırlamış gibi durdu, 
pişman olmuş gibi bir ta~ tak~ndı. 
Bu sahte telaş bu odada soylenmış,ve 
söylenecek şeylerin Hidayete ~nl~ -
tılmamasmı Adııandan .znnnt b~ nca 
idi. Bir de bu rica ile bu odadakı has-

bihalde Adnana münhasır oı~.ıvor·.kd 
nan maliye nazırının mahrentlyetine 
giriyordu. 

Fakat Adnan bir türlü anhyamt
yordu, maliye nazırının neden "oğlu,, 
oluyor.niçin "sen,. oluyordu ?Devletin 
battığını söyliyecek kadar paşa ona 
birdenbire niçin emniyet ediyordu? 

Nazır: 
- Evet oğlum Adnan Bey, dedi; 

o gün yanrma gelen frenk Rambert
di. Onu o giin nicin Mğırttım, bilir 
misin? Rejiden hünkarın iradesiyle 
beş yüz lia borç istemek için! 

Adnan titredi. Bir zamanlar Vene
diğe, Viyanaya askerinin ulufesini ö
deten Osmanlı Imparatorluiu .ııeji 
sadaka tstemlştf. 

lkisi de ağhyacak haldeydi. Ailnan 
memleketin haline sahiden ı.;·özleri 
dolan bir devlet adamına ilk nefa 
raslıyordu. Maliye nazın içini ,.ekti: 

- Ne talihsiz adamım, bilıne?~cın 
oğlum! Maliyeye nazır olduğum giln 
hazinede kaç lira buldum? Ne tnh
min edersin? dedi. Sustu. Adnandan 
cevap bekliyordu. 

( A rkft"1 var l 

Hakoa takımı iki maç yapmak uzere 
yirmi iki Nisanda lstanbula geliyor 

l}iındiye kadar adınl bile :ışıtmem~t 
:F'akat maliye nazırına karşı bu ~ 
adammm yalnız mecmuasını go 
ıniş olmaya razı oldu: Hakoa sağaçığı Eherlih son yapılan 

- Evet efedim, bestelerine h= 
nnn · fakat maateeSSUf uıecm 

Rapid maçında kaleye şüt çekerken 

Ba~ alamadım. d ki istih-
M · azın dudakların a 

alıye n • ile örtmek 
zayı, burnunun bul'Uf\lgu 
için enfiye ~ekti ve: 

ed 
rsenı mecmuasını daha 

- Zann e . de 
basmadılar; Revan kütüphan~ın . 
kendi el yazısiyle bulurs~uz, dedi. 
:Ve, biraz aza.metle ilA~e ettı:. 

- Hatırımda kaldıgına gore mec-
ınuan uma.rast da (1724:) tilr. 

m n Um •a-Şimdi maliye na.zırt OD&WKY e-
Jiııde Ulah beyi :ıtantemir'in notalı 
Jnusiİti Jiitabmı. Necip paşa Jdltfipha
nesinin Ha.mparsuın notalı beste 
Jnecmualannı anlatfYOrt;iu: . . 

_ Bütu bestelerirnız lkı mfihım 
kolleksiyo:da mahfur.dur. Bi:,i Ete~ 
p~a kolleksiyonudur ve ?0 rt hın 
parçadır. Güfteler bütün ta~ı~ krrma-
11iyle yazılı ... Besteler ~~ bütUn alRf-
1'8.nga nota ile!.. ötekısı Mısırlı Ha
lim 1,)&Ş& kolleksiyonudur. 

Fenerbahçe ve Güneş organizatör
lerinin, Avusturyanın kuvvetli ekip
lerinden Viyana birinci likinde oyna 
yan Hakoayı, iki maç yapmak üzere 
lstanbula davet ettiklerini evvelce 
bildirmiştik. lsmini sık, sık işittiği
miz Hakoa.takımı, alakadarlara gön
derdiği bir mektupla bu daveti esas 
itibarile kabul ettiklerini ve 22 Ni -
san Çarşamba sabahı Istanbulda bu
lunmak üzere hareket edeceklerini 
bildirmişlerdir.Hakoa takımının 935-
936 senesi zarfmda gerek Viyana li
k:inde yaptığı maçlarla lilrteki vazi -
yeti , gerek merkezf A vrupada yap
tığı turnelerde karşılaf1ığI takımlara 
kanu aldığı dereceleri bildiriyoruz: 

Hakoa bu mevsim zarfında likte 
karşılaştığı takımlara aşağıdaki ne
ticeleri almıF: 

Hakoa: 3 - F. Viyanna : O 
,, : 2 - Libertas : 1 
• ı: 3 .....: Austria ı: 1 

" : 3 - Sport. K. 1. : 2 
" : 1-Wien : 2 
,. : 0-Rapid : 1 

Bu mevsim içinde yaptığı turnede 
aşağıdaki neticeleri almıı;ıtır: 

Hakoa: 2- O. Marseille : O 
,, : 2 - S. K. Bratislav : 1 
,, : 4 - Red Star : 1 
,, : 2-A. C. Napoli : O 
.. : 4 - Tam3var : 1 

Hakoa takmu ile oynanacak mac;
larm, f(>hret istismarcılığı yaparak 
futbolUmUz hakkmda ufak bir malu
mat edinmeğe lüzum görmeden ve 
"nasıl olsa yeneriz" zehabiyle lstan
bula gelen bazı takımlarla yapılan 
karşılaşmalar gibi tatsız olmıyacağı 
şüphesizdir. 

Hakoa bu sene lik maçlanna işti· 
rak eden oyuncu kadrosile gelece~i 
kin. yapılacak temasların Avrupa 
futboJU hakkında esaslı bir malumat 
vereceğini katiyetle söyliyebiliriz. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbul 

17: İnkılap dersi. Üniversiteden nakil. 
Esat Bozkurt. 18: Dans musikisi ve hafif 
musiki (plak). 19: Haberler. 19,15: Muhte
lif plaklar .. 20: İki piyano konseri: Fran
cis Poulens (Bayan Gilbert İnselberg ve 
Marcel By tarafından.) 
20,30: Stüryo orkestraları. 21,30: Son ha
berler. 

Saat 22 den sonra Anado!u ajansmm 
gazetzlere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

6.45 - 8: Haberler, cimnastik, plik. 13: 
Orkestra. 18: Romen muı•kisi. 19.20: 
Dans. 21 .05: (Romen radyosu) radyo or· 
kestran 21.15: (Bükreş) lspanyol musiki-

\ si. 21.40: Pl~k. 22.30 - 45: Konserin deva
: mL 24: Nakıl konsed. 

( Prağ 

j 1710: Hafıf musiki. 18: Skeç. 18.20: Sar
• kılı konser. 18.40: Muhtelif. 19.10: Alman-

r 
ca urkıh musiki. 20.10: Sarkıtı popuri. 
21.20: Korolu kuartet. 22: Sözler. 22.20: 
Orkestra. 23.15: Plak. 

I~" 
20.15: Ev musikisi (Mozart, Bt'cthoven, 

Suman). 21.10: Aıık şarkıları. 22 20: Hanıı 
Bund or.~e~t!aaı (dans). 23.30: Eilenceli 
halk musıkısı. 

MMk0\18 

19.15: Çaykovıki ve Glinka'nm eserlerin 
den kontıer .. 20: Konser nakli. 22: Yabancı 
dillerle neşrıyat. 
Viyana 

18.30: Piyano konseri. 19: Muhtelif. 20; 
Haberler. 21: Radyo orkestrası. 22.35: 
Haftanın haberleri. 23: Haberler. 23.10: 
Kuartet, oda musikisi. 24.25: Dans. 

Se~me program 
Bükret. saat 21.1 S: İspanyol musikisi. 
Prac. saat 20.10: Şarkılı popuri. 
Budapeşte, 21.20: List'in eserlerinden 

konser. 
Berlin, aaat 22.20: Hanı Bund orkestra-

l'iL 
Varşova. ııaat 21.1 O: Senfonik konser 

(Cherubini, Mozart v. 11.). 
Moskova, 19. ıS: Çaykovski ve Glinka

nm eserlerinden konser. 
Belgrat, saat 22: Rus romansları. 

84>rlln 

Çalıem• aaatleri: Saııt 10 45 - 14.20 
74 m ve 31 45 m Saaı 1'>00 - 183~ 

ll.38 m Saat 19 - 23.35. 25, 49 m vt 

•Q 8" m 
Londra 

C. ••- ••tlerf· ıo - ıı zn 2'\ 53 ,.. 
ve 3! 5' m "Saat 13 - 10\ 4~ 111 86 m 
ve I\, 82 m Saat 16 - 18 Goaıeıılen 
..,o5talardan ıkııı 19.82 m 25 29 m .,, 
'I. 55 m 

S lt 1 ~.IS - 23,30 Go'lterilen 2 veyh 
posta 19 61 m 25 '>3 m 31. 55 ve H' 

10 m, 

"iinenıalar. Tiyatrolar 

• $EH1R TİYATROSU : Saat 20 de 
• TAN : (Kadınlar Golu) ve (~evımlı 

Prenses). 
• TÜRK : (Jan Dark#. 
• YILDIZ : (Sereaad) 
• SARAY : (Mişel Sırogof) 
• SÜMER : CMlşel Strogofl 

KARŞIKI E~I~ Ki~-~ 

Noter Mösyö Honore, yeğeni Jean
Jacques'ın henüz ünıversitede dok
torasını vermediğini görünce sabır
sızlanıyordu. Oturup ona şöyle bir 
mektup yazdı: 

"&vgili yeğenim. 
"Burada olup bitenlerden haber 

soruyorsunuz. Küçük bir kasabada 
ne olur ki? Doktorun karısı sarılık 
oldu. Yeni bir jandarma tayin edildi. 
Dakikalarım saat oluyor, geçip git-
mek bilmiyor. Yani bununla sana ne 
kadar hasret olduğumu söylemek 
istiyorum.,, 

Amcan: Honnre 
"Haşiye - Noterlik dairesinin 

karşısındaki eve yeni bir kiracı ta
şındı. Pcncered<.'n güzel bir genç kız 
g~rdiim. Ne yazık ki, senin gibi yir-
mı beş yaşında değilim!,, 

Jean-Jacqı.;es güldü. Onun bir met
t-esi vardı ve her halde kendisini 
Saint-Lambert kasabasına celbcde
cek bu karşıki evin güzel kızı değil
di. Fakat amcasına cevap yazmak 
fı.zımdı. Oturdu: 

"Sevgili amca! . 
"Ne kadar gençleşmişsin. Nicin bu 

IUzcl kızla evlenmiyorsun? Hiç ol
..,rnzsa orava geldiğim \'akit güzel biı 
•enge ile kaq~ılaşırım . ., 

Sizi scı·cn yr!icııiııfo 
J Crt 11-.J (1 C(/ il C.'I 

"Hn· · J Bana iki bin frank gön 
dorirsl'fül çok memnun olacağını . Za
ten variı:ıiniz değil miyim. Nasıl ol::;a 
bir gün paralarınız benim olacak.,. 

Mösyö Honore mektubu alınca sa
alrnı sıv~ıyarak güldil. Şu cevabı 
az<iı: 

''f;e\ gili yc>ğl'ni m, 
"lki bin frunk bura<'la seni bekli

yor. lnıtih nını verip doktoıanı a
lınca ana vereceğim. Bir an evvel 
muvaff k olup gelmeni bekliyorum ... 

Scı 1J1rsı~lanan amcan : Hoııorc 
.. "Ha~üye - Güzel kızı her gün gö
uyorum. Fevkalade gözleri var. Se-

1i de mükemmel. Adet.fı bülbiH. Giil
füğü zanrnn, odamın içi aydmlanı· 
yor sanıyorum . ., 

. .. 

ten sonra odalarına çekildiler. lldsi 
de heyecanlı idi. Sabahı bekliyorlar
dı . 

Jean-Jacques, erkenden uyandı ve 
doğru pencereye koştu, perdenin a
rasından gözctlemeğe başladı. Kar
şıki evin penceresinden şişman, bo
yalı sarı Raçlı bir kadın çiçek sak
sılarım suluyordu. 

Jean JaL:ques, amcasının odasına 
gitti: 

- Amca bahsettiğin güzeli göre
medim. Pencerede yalnız hizmetçi 
var. 

- Fakat yavrum, o hizmetçi değil! 
· kendisi! 
-Ne, omu? 
- Evet. Claudine! 
Jean-Jacques bir koltuğa yığıldı. 
- Ah. amcacığım ... Beni aldattın! 
- Hayır, kat'iyyen ! Evlenmeğe 

razı. 

- Evlenmek mi? Ben mi? 1ster
cniz beni mirasınızdan mahrum e
lin, fakat imkanı yok evlenmem. 
'foterlik işlerini bana veriniz, razı

'1m. Fakat e,·lenmek asla!. 
Mosyö Honore ayağa kalktı: 
- Sevgili yeğenim, dedi, haya

ımda en mesut günümü yaşıyoı uru. 
- Ne diyorsun amca? 
- EVl't. Zira sen Claudinc'i istc-

•niyorsun ben, istiyorum. Ve onunla 
hPn evlPnP.<.'";;im. 

Askerlik İşleri 
DAVET 

Eminönü Aıkerlik Şubeıinclen ı 
1 - ::;>ubeını.ı:de k yı.lı olup 331 doğum

lular vc Lu tloı;untlular ılc muamele gore
rck d 4!CI' doğumlu kısa h znıetlılerdcn as-
keri chliyetncınıcsi olmayanlar 1 Mayıs 9315 
da hazıılık kıt ısında bulunmak u ere sevk 
cd leccklcrmdcn 1 tanbulda bulun nl rın 
ıı. şer foto(:rafları ve huvıyet cuzdanlarıle 
şubcmı .. in bırıncı kısınma ve ta§rada bu
ıunanların en yakın askerlık !jubcsıne mu
ra1eaatları. 

2 - Şımdive kadaı subcyc ehl ıyctname 
getırrncyen•er ehl yctnanıesız ad edilecek
tır. 

3 - Bu gibiler hemen şubeye gelsinler. 

r\ıE::.St-<ıYA r 
• İPEK : (Bosna Sevdaları) ve 

nuıma Benı). 

Üç gün sonra, noter, yeğeninden 
<U u mektubu alıyordu: 

Gündüz 
: MELEK : (Holivuı Eğlenıyor). 

ELHAMRA : (Şeytan Karde•) ve 
• ( Madım Çocuk lstemıyor ). 

AGSR_I : <_Petersburg Geceleri) ve (Bir 
onul Boyle Avlandı). 

• AciiKAZAR : (Ölüm Kasırrası) ve 
antenin Cehennemi). 

• MİLLi : (Tarzan Yamyamlar Ara-
• ıında) ve (Avlanan Gemili). 

AZA K • < Pepo l ve (j eneral Yen) 
• FEHAH : CKlo Klo) . . 
• HblLAL : (Munte Krısto) ve (Rozam 

o). 

• KADIKÖY HALE : Halk Opereti bu 
akşam 20,45 de Zozo Dalrnasla Florya 
son operet. Fiatlar 25.50. Yarm Pran: 
sız Tıyatroııunda 

: KADIKOY SU.l<EYYA : (Samson). 
0SKUDAR HALE: (Ali Baba) ve 
(Harun Reşıt). 

>avetler, Toplantılar 

TÜRKiYE TIP ENCÜMENi ı 

Encumenimiz 15 Nisan çarşamba guniı 
~aat oıısekız buçukta Et.bba Odasında top
anacaktır. Meslekdaşların teşrUleri. 

KONFERANS 

lktiıat •• içtimaiyat Enıtitüıündenı 
.E~sti~ümüzce tertip cdilmiı olan Komün 

:~lgılkrı ~erbest konferanslarına devam e-
~ ~~ tedı~. Bunlardan "Türkiyedc Şehir· 

cılı1>1n Tarıhsel Evrimi" adlı konferans 1• 
tanbul Vilayet Mektupçusu Osman Ergin 
t~rafından J4-IV-ı936 salı cünü verilecek 
ü.r. ~.onteranıa saat 17 de Hukuk Fakülte 
'u1 bırıncı sınıf ders salonunda baılanacak-

r. 

itfaiye Telefonlan 

htanbul itfaiyesi 24222 
Kadıkoy itfaiyesi 60020 
Y0cıilköy, Bakırköy, Bily(ikdere. 

aküdar itfaiyeıi 60625 
B~,.~llu itfaiyeai 44640 
,!~>'ilk~~·· Heybeli, Burcu, Kmalı mm

ta-.an ıeın telefon lllllltralmdaJı:i memura 
1UCID demek klfidlr. 

Çabuk Sıhhi Yardım Teşkllltı 

Bu numandan imdat otomo· 
bili istenir 

Mül'M'.aat l' erleri 
44998 

Deniz yolları acenteai Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi) 43732 
Sark Dcmiryolları Sirkeci 230751 
Devlet Demiryollan Haydarpap 42145 

''8,.vgili amca, 
"Senin gibi akh selim sahibi bir 

noterin iLşık olacağını zannetmczdim. 
Genç kız sarışın veya esmer olduğu
nu söylemiyorsun. Bana kalırsa buğ
·iaylar, altınlar gibi ~arışındır. 

Yaltıı::: .'ti:::i rlilsilıwn yc§mıini:: 
Jcaıı-Jacqıws 

Mösyö Honorc ellerini uğuşturdu 
ve artık her gün mnktuplaşınağa 
başladılar. Mösyö Honorc \erdiği 
cevapta, genç kızın hakikat0n yeğe· 
ninin ar.zu ettiği sarılıkta olrluğunıı 
yazıyordu. Şimdi artık isminin Clau
dine olduğunu da öğrenmişti. Hem 
ciddi, hem tatlı bir kız olduğunu, a
çık bir alnı bulunduğunu, ellcrinın 

ince, ayaklarının fevkal8.de gUzel ol
duğunu yazıyordu. 

Bu tarifler Jean-Jacqus'ı hızlan
dırmıştı. İmtihanını mükemmelen 
verdi ve nihayet bir gün, Mösyö Ho· 
nore onu trenden gidip karşılamış-
tı. 

Amca ile yeğen, noterlik dairesine 
gelince, Jean-Jacques, gözlerini kar
şıdaki eve çevirdi. Fakat gece ol
muştu. Bütün pencereler örtillü idi. 
Yalnız bir pencere perdesi arkasın
dan ışık görünüyordu. Yeğeni sor
du: 

- O. değil mi? 
- Evet, o! 

.. - Amca, eğer tarif ettiğiniz gibi 
guzehıe, derhal evlenirim. 

Mösyö Honore hafifçe öksürdü: 
- Muhayyilen neden sür'atli işli

yor? 
- Ne o, sarışın değil mi? 

Bu isimde yenı bir san'at ve fikir 
mecmuası çıkmıştır. Bu sayıda Pe -
yami Safa, Prof. Ragıp Hulusi. F.Jlif 
Naci, Kii..mi Akyüz, Cemil Sena, En
ver Ziya, Tahir Olgun, Ali Nihat'ın 

makaleleri, Hüseyin Siret, Ahmet 
Muhip, Cahit Sıtkı'nın şürleri, Sait 
Faik'in bir hikayesi, Mutena Oren, 
Fahir Iz'in lngilizce ve ltalyancadnn 
tercümeleri vardır. 

Haftalık on beş günlük ve aylık 
taksitle elbise yapılır 

GÜZEL iŞ 
Yenı Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet 
han lkıncı kat No. 6 

" 
2481 

t\UCUK ILArtLAA 1 
- Eh ... Daha doğrusu kumral. 
- Gözleri harikulade değil mi? Acele ıatllık bina 
- Tabii. Fakat öyle ilk bakışta Galatada 3 dilkkanlı, 13 odalı, ayda 

değil... • t · asgan ye mış lira irath kAgir bina 
- Haniya güldüğii zaman etraf acele ve çok ucuz fiyatla satılıktır. 

ııydınlatacak kadar inci gibi 32 dişi Her gün saat sekiz buçuktan on Ü"e 
olduğunu yazmıştınız! k d " ö a ar Galatada Topçular caddesinde 

-:-. yle ... Öyle ama, doğrusu diş- 126 numaralı Olimpiva kıraathanesi 
lerını saymadım - "'·b· Ur • • ~ • li••.ul ıne m acaat. 
~mca ıle ycgen o akşam, yemek- • 278l. 
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Zecri tedbirler şiddetlendirilmiyor 

lngiliz politikası : Almanlarla müzakereyi 
uzatmak, Habesle ltalyayı uzlaştırmak! 

Erkanı harbiyeler arasında müzakere başhyor 
Başı 1 incide 

kaşa mevzularını teşkil etmesini muh 
temel görüyorlar. Son zamanlarda, 
zecri tedbirler lehinde yine şiddetli 
bir mücadele başlamıştır. Ancak, ka
bine erkanından birkaç muhafazakar 
zecri tedbirlerin arttırılmasına mua
rızdır. 

Resmi mahfeller, yalnız çok enerjik 
tedbirlerin müessir olabileceği, fakat, 
diğer taraftan, lngiliz hükumetinin, 
Süveyş kanalını kapamak gibi yarı 
askeri zecri tedbirler tatbikınr tasav 
vur etmediğini söylemektedirler. 

Hatta petrol ambargosunun bile 
tesirli olabileceğinden şüphe edilmek· 
tedir. Esasen, Ingiliz hükumetinin, 

süet bir zafer de elde edilmiştir. Ha
len, Milletler Cemiyetini kurtarmak 
mevzuu bahsolduğunu söylemek, hiç 
bir kıymeti olmayan bir iddiada bu
lunmaktır. Bazı lngiliz mahfellerin -
de, Milletler Cemiyeti mesuliyetinin 
pek fazla geniş olduğu ve bunun müm 
kün olduğu kadar yalnız Avrupa iş
lerine tahdidi icap edeceği anlaşılma
ya başlanmıştır." 

Deba gazetesi, Fransız hükfunetin
den, Fransanm İtalyaya karşı yeni 
zecri tedbirlere iştirak etmiyeceğini, 
açık bir surette ln,giliz liükfımetine 
bildirmesini istemektedir. 

sırf muhalif tarafı tatmin etmek mak 1 
sadiyle tehlikeli tedbirler ittihazını ta talya • Habeş harbi 
lep etmesi pek az muhtemeldir. [Başı 1 incidel 

Birçok siyasi mahfeller, Milletler Büyük bir ttalyan bombardıman 
Cemiyeti salahiyetinin temdidini iste tayyaresi, şimdi, saat 10,35 te, şeh -
mektedirler ve hükumetin zecri ted - rin üstünde uçmaktadır. 
birler siyasetinden vazgeçmeğe mec 
bur olması takdirinde bu noktai na- Habe§lerin cevabı 
zarı kabul etmesi muhtemel görül - Londra, 13 (A.A.) - Habeş Dış 
mektedir. Parlamento azasından bir Bakanı Herauy, dün Avenol'e şu tel· 
çok kimselerle bir takım muharrirle- grafı çekmiştir: 

:r A N 

Boğazlar 

Notamız her tarafta 
müsait karstlanıyor 

[Başı 1 incide] 
yacakları bir tehdidi tazammuıı et· 
miş olacaktır. 

lngilferede 

Londra, 13 (A.A.) - Havas Ajan
smın muhabiri bildiriyor: İngiliz mat 
buatı Lozan muahedesinin Çanakka
le ve Karadeniz boğazlarında tahki -
nıat yapılmasını meneden ahkammın 
feshini isteyen Türk notasmı müsait 
bir şekilde karşılamaktadır. "Matbuat 
bilhassa Almanyanın hattı hareketile 
bir tezat teşkil eden Türk talebinin 
dürüst bir tarzda yapılmış olmasını 

ehemmiyetle kaydeylemektedir. 
Tim.es diyor ki: 
"Geçen haziranda Habeşistanda ya 

pılan istila ile Avrupa nizamına vu
rulan darbe olmamış olsaydı herhal
de Türkiye bu talebi bu kadar erken 
yapmazdı.,, 

Bu gazete kanuni yolları takip eden 
Türk talebi ile bazı diğer devletler ta
rafından takip olunan usul arasında
ki tezadı tebarüz ettirmektedir. 

Morning Post gazetesi de diyor ki: 
"Türkiyenin Balkan antantı azasın 

dan bulunması müzakereleri kolaylaş 
tıracaktır. Diğer taraftan öyle anlaşı 
lıyor ki, evvelce Karadeniz ile ..'_kde
niz arasında serbest büyük yolun müf 
rit taraftarı olan Rusya tarafından 
da muhalefete uğramıyacaktır.,, 

Daily Telegraf gazetesi diyor ki: 

Yunanistanda kabine 
[Başı 1 incide] 

mun hürmet ve takdirini kazanmış -
tı. 

Mefaksas ·Başvekil 
Atina, 13 (A.A.) - Metaksas, 

Başvekil muavini sıfatiyle, Krala, 
kabinenin istif asını takdim etmiş ve 
Kral tarafından yeni kabinenin tcşki 
line memur edilmiştir. Metak.sas, 
Başvekil ve Hariciye Vekili sıfatiyle 
yemin etmiş, kabinenin diğer erkaru 
her biri kendi mevkiinde kalmıştır. 

Cenaze merasimi 
Atina, 13 (Hususi) - Başbakan 

mlavini General Metaksas Demirci
sin vefatını haber alır almaz evine gi 
derek hukUmet namına taziyette bu
lunmuş ve bundan sonra hemen sa -
raya giderek Başbakanın ölümile ha
dis olan vaziyet hakkında kral ile ko
nuşmuştur. 

General Metaksas vekiller meclisi 
öğleden sonra müzakereye çağırmış
tır. Müteveffa Başvekilin cenazesi hü 
kumet tarafından kaldırılacak, cena
zede kral da hazır bulunacaktır. 

Yunan Par lômentosunun 
i~timar 

Atina, 13 (Hususi) Parlamento bu 
ayın 22 inci çarşamba günü içtimaa 
başlıyacaktır. nk toplantı da komü -
nistler ile bir itilaf akdettiğinden do -
layı parlamento reisi Sofulis'in tak
bih edilmesi hakkında rslahatçı ahali 
partisi lideri Rallis'in teklifi müzake
re edecektir. Sofulisin tekrar riya -
sette kalacağında şüphe edilmemekte 
diri. Parlamentonun ekseriyeti takbih 
reyine iştirak etmiyerek Sofulis hak
krndaki itimatlarını tecdit edecekler
dir. 

Türle hükumetinin t aziyesi 

14-4-936 ~ 

BEYAZLANAN CiLt 

Mes'ud b ir teaadlif 
net i cesi bir 

k imyagerin ketti 

S ihirli 
yeni b ir cevherlll 

t emas he 

' Parisli bir kimyager, kaza.en c;:rplak koluna biraz "beyaz okSijell 
külmesi üzerine cildi beyazlatmak ve nazikleştinnek için ani ve f 
hayret bir keg"fin meydana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir labıSdl 
deki kırışıklıklar, leke ve gayrisaf maddeler zail olarak yerine beyalı 
ve taze bir beşere kaim oldu. 

Bunu, birçok kadınların yüzünde tecrübe ederek, cildlerini 3 ili ~ 
daha beyazlatıp yumuşattı. İşte hususi bir imtiyaz olarak bu ''be~ 
sijen" sair kıymettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine ıca e' 
mıştır. Beyaz renkteki (yağ8ız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfUS 
bütün gayrisaf maddeleri hal ve siyah benleri izale eder ve açık Dl~ 
kapatarak tene o ana kadar kullanılmış herhangi bir tuvalet ve S" 

müstahzarmm veremediği yumuşaklık ve tazeliği temin eder. 
Beyaz renkteki Tokalon kremine ilave edilen bu "Beyaz Oksije11~ 

men fiati artırılmamıştır. Hemen bugünden kullanmağa. başlJY" . ... 
emın ve seri neticesini görünüz. 
Hamiş: Vaki külliyetli talep karşısında. mevcud nümunelikler biJ 

Yenileri hazırlanmakta olduğundan henüz nümuneliklerini aıma.ıııJi 
larm birkaç gün daha sabretmeleri rica olunur. 

rin, hususiyle sol cenahhların, Alman 9 nisan tarihli telgrafmıza ceva -
ya hakkında enerjik bir durum alın - ben, Habeşistanın, mütecavize karşı 
makla beraber İtalyaya karşı uzlaş- yaptığı mücadelede ltalya tarafından 
ma hareketinde bulunmanın caiz ol· açıktan açığa ve sistemli bir şekilde 
madığmı söyledikleri bildirilyor. Bri- vaki olan yolsuzluklara rağmen, harp 
tanya hükumeti, Alrııanva ile müza- usulleri hakkındaki arsıulusal anlaş -
keratı uzatmak niyetinde ve bu ara- malara harfiyen riayet ettiğini bil -
da İtalyan - Habeş anlaşmazlığmm dirmekle kesbüşeref ederim. Habeşis 
halledileceği ümidindedir. tan bu yolsuzluklara mukabele bil -

lngiltere tarafından, Alman hüku- misilde bulunmaktan bile çekinmiş -
meti nezdinde yapılması icap eden te tir. Mamafih, bazı hususi ahvalde, hu 
şebbüs Von Hoesch'ün vefatı hasebi- susi fertlerin, ltalyanlann kullandık
le belki tehir edilecektir. ları gayri insani usullere mukabele -

"Boğazların gayri askeri bir halde 
bulunmasının büyük bir ehemmiyeti 
yoktur. Çünkü gayri a&keri mmtaka
nın dışında harp levazımı bulunduru
luyor. Ve her hangi bir gerginlik ha
linde bunlar süratle civarlara yerleş
tirilebilir. Boğazların ağır toplarla 
ve mayinlerle süratle tahkim edilebi
leceği makul olarak farzedilebilir. 
Herhalde Türkiyenin noktai nazarını 
büyük bir anlayış zihniyetile tetkik 
etmemiz lazımdır. 

Ankara, 13 (A.A.) - Yunan Baş
bakanı Demircis'in vefatı dolayısiyle 
Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti tazi-ye telgrafı göndermiştir. ___________ ..._ __________ __ _.,, 

lstanbul Telefon Direktörlüğünde 
Maamafih, erkanı harbiyeler ara _ de bulunmuş olmaları muhtemeldir. 

smdaki görüşmeler, sol cenahlılarrn Habeş hükumeti, vukuu muhtemel bu 
hüklım.etin ttalyaya karşı da ha uzlaş gibi hareketleri şiddetle menetmek 
ma taraftarı bir durum almaması yü- için icabeden bütün tedbirleri alınış
zünden mücadelelerini şiddetlendir . trr . ., lfalyada 
meleri endiı:ıesine rağmen, her halde Avenol, dUn Suvich'den de uzun bir 
bu ayın on beşinde başlayacaktır. telgraf almıştır. Bu telgraf, Habeşle Roınra, 13 (A.A.) - Havas Ajansı 

rin, 13 ler komitesi tarafmdan şaha- bildiriyor: İyi haber alan mahafil, 
lnCJİIİZ siyaseti ? detine müracaat edilmesini istedikle- Boğazlar rejiminin yenide ntetkikini 

ri Lehli sözde doktor Belau'un şah- talep eden Türk notasının resmi ltal-
Londra, 13 (A.A.) - Havas Ajan- siyetine dairdir. Bu telgrafta, doktor yan mahafilini hayrete düşürmediği 

sı bildiriyor: Muhafazakar parti sol Belau'nun asıl ismi Maşimilliein-Sta- fikrindedirler. Bu mahafil, Mussolini 
cenahı, ahiren, müfrit zecri tedbir ta- nislas Beloff olduffe:u, doktor olmadı - nin zecri tedbirci memleketleri alaka. 
raftarlığı noktai nazarını terketmiş ğı, iki defa firarl olduğu, Günkü 1922 dar eden diğer meseleler karşısında 
ve Milletler Cemiyetinin Habeş mese- de Lehistan ordusundan 1936 da da aldı~ ihtiraz kayıtlı hattı hareket
lesinin halli hususundaki gayretleri - Habeş sıhhiye teşkilatından da<;tığı ten bittabi ayrılmıyacağmı tebarilz 
nin akim kaldığının kaydedilmesini söylenmektedir. Bu adam, 17-12-1935 ettirmektedirler. 
ve İngiliz hükümetinin, artık, açık • tarihinde, Dessiede, Negüs'ün müva- Siyasi mahafil, Türk jestini, ttrıl
tan açığa ve münhasıran Avrupa me- cehesinde imzaladığı ifadesini Masa- yaya karşı zecri tedbirler tatbikmın 
seieleriyle meşgul olmasını istemiştir. vada tekzibetmiqtir. Bugün de. Mu- doğurduğu karışıklıkların yeni bir 

"Milli" formül muhafaza edildiği sava'daki ifadesini Cenevrede tekzi - mantıki neticesi olarak telakki etmek 
müddetçe hükumetin böyle bir siya- betmektedir . tedirler. 
set tatbik edeceğine ihtimal verilme- ltolyonların para vaziyeti 
mektedir. Çünkü tngiliz efkarmm bü "Türk metnlibhJin f ahalcku .. 

Paris, 13 (A.A.) - Oeuvre gaze -
yük bir kısmı Milletler Cemiyetinin tesi, Italya devlet bankasının, altın kuno yardım suJhe 
enf"riik bir siyasetine bağlı bulunmak mevcudunun her ay, takriben beş yüz yardımdır,, 
tadır. milyon liret azalmaktadır. HükUme - Tahran, 13 (A.A.) - tran ga.zete-
lngiliz kabinesinin mühim tin halktan topladrğJ altınlar ve müsa leri, Boğazlar ha.kkmdaki Türk nota-
foplanhsı dere ettiği dövizler üzerinde yapılan smı Gok müsait bir tarzda karşıla -

Londra, 13 (A.A.)- Deyli Telgraf sarfiyat buna dahil değildir. maktad1rlar. 
gazetesinin siyasi muharriri, dün E· Bu gazete, devlet banka.sının ihti - Iran gazetesi ezcümle diyor ki: "A-
den'le Baldvin arasında vukubulan yat mevcudunun şu sırada bir buGuk ziz komşumuzun gayelerinin tahak -

milyar liradan az oldugu-nu hatırlat- . ..+' kl te . ed . c· telefon muhaverelerinden sonra., ya.- kukunu ı.,.~ıya a mennı erız. ı-
maktadır. Habeş seferi masarifi ye-

rın kabinenin belli başlı birkaç azası· di milyar lireti mütecavizdir. Son !- hanın bugünkü kartşık vaziyetinde, 
nm toplanmasına ve arsıulusal vazi· talyan zaferlerine rağmen, daha bir- her memleketin kendisini tehdit ve 
yeti tetkik, Eden'in daha vazih tali· kaç ay muharebeyi göze almak ve ya- tehlikeden siyanet için müdafaa ve -
mat almasını zaruri kılmıştır . ., pılan masraflara Habeşistandaki e!- saitine müracaat etmesine bir şey de-
1 talyan lar dÜ§Ünüyor: Mil- radın memleketine iadesi için sarfe - nemez. Türkiye notasında münderiç 
Je tler Cemiyetinde kalalım dilecek mebaliği de ilave etmek lazım munsifane ve kat'i delailin Lozan mu 

mı, l!fkolım mı? dıru. t ahedenamesi akitlerini ikna edeceği· 
:r mum yekıinun on iki milyar lire 

Roma, 13 (A.A.) - Gazetta del ti bulacağı muhakkaktır. ni ve sulhperver bir devletin hayati 
Popolo diyor ki: N I menfaatlerini temin etmesine yardım orra u cehri bombardı· "Milletler Cemiyetinde kalacak mı- :ı edileceğini ümit ederiz.,. 
yız? Müstakbel Lokarno için elbirli- man edildi Gfışeş gazetesi diyor ki: 
ğine devam edecek miyiz? Lokarno Adisababa, 13. (A.A.) - Uç !tal- "Hayat ve menfaatlerini gözeten 
sisteminde kalmakta, yani eski taah yan bombardıman tayyaresi dün hiçbir memleket, cihanın bu karışık 
hütlerimizi muhafaza etmek ve yeni Norralu şehrini bombaya tutmuşlar- vaziyetinde müdafaa. esbabmdan hali 
taahh .. tl gı· kt hı'"' bır' hususı· dır. Habeşler bu şehir gayn· muş" tah-u ere rme e :ıı kalamaz. MUtaleamıza göre Türkiye 
m nf t . · kt " kem oldugu-nu bildiriyorlar. e aa ımız yo ur· notasında serdoluna.n delail çok esas Uç ölü ve beş yaralı vardır. 
ltalyanlar erkônı harbiye General Aas Nasibunun bir rapo- lıdır. Dünyada harp tehlikesi dolaş -

Cenaze merasimi bugün 
yapılıyor 

Atina, 13 (A.A.) - Başbakan De
mircisin cenazesi yarın saat 17 de 
kaldırılacaktır. Kiliıtede yaprlaea.k me 
rasimde kral bizzat hazır bulunacak
tır. Yarın için resmi matem ilan olu
nacaktır. 

l'aris El~isi Atinada 
Atina, 13 (Hususi) - Yunanista -

nm Paris elçisi Politis mezunen Ati
naya gelmiştir. 

Yeni Ba§bakan1n beyanatı 
Atina, 13 (A.A.) - Yeni Başba • 

kan Metaksa.s, matbuat mümessilleri
ni kabul ederek, vatan hizmetinde ö

len Demircis'in ziyamdan dolayı tees
sürlerini bildirmiş, hükumetin parti
ler dışında ve üstündeki bugünkü 
mahiyetini muhafaza. edeceğini söy -
lemiş ve mamafih partilerin muvafık 
görecekleri karan verebileceklerini 
ilave eylemlıitir. 

Kamut ayda görüıülen 
mülhak büt çeler 

Ankara, 13 (Tan) - Bugün Nuri 
Conkerin başkanlığında yapılan Ka
mutay toplantısında evkaf genel di -
rektörlüğünün 1931 ve tahlisiye ge -
nel direktörlüğünün 1932 yıllan he
sabatma ait mütabakat beyannamele 
ri ile Mart - Mayıs 1935 aylarına ait 
üç aylık raporlara. dair mazbata o -
kunmu~. hudut ve sahiller sıhhat ge
nel direktörlüğünün 1936 yılı bütçe
si kabul edilmiştir. Yeni bütçe ile mez 
kQr idarenin 1936 yılı masraftan için 
466. 791 lira tahsisat verilmekte ve 
bu masraflar karşılığı olan geliri de 
682.300 lira tahmin edilmektedir. 

Italya ile ticaret mukavelesi ve 
klering anlaşmalarını tasdiki hakkın 
daki kanun layihası da kamutayın ka 
bul ettiği kanunlar arasında bulun -
maktadır. 

müzakereler ine girecek mi? runa göre ,beş tayyare Sessabanch tığı bir devirde Türkiyenin Boğazlar 
U · t kra 1 b b da. eli bağlı kalmasına imkan muta -

Roma, 13 (A.A.) - tyi haber a - zenne e r gazı om alar atmış- d -ud· Tü k tal'b' . t lsvet!e nı·dec:ek kapt anlar 
lan mahfeller, ltalyanm erkanı har- lardır. savver eg ır. r me 1 ının a- 3' ":il 

biyeler arasındaki görüşmelere işti • hakkukuna yardım, sulhün muhafa- Gemi makine mühendisliği için De 
zasma yardım demektir. Ümit ederiz nı· y 11 'd · · A 

rak etmiyeceğini söylemektedirler. Abd urrahman henu··1 z 0 an ı aresmın vrupaya gön . ki, Bog-azlar mukavelenamesini imza derecegı~ · tal bel d b' · · hhl 
Resmi mahfeller bu haberi teyı' dden b e er en ırının sı ulunamadı edenler, meselenin ehemmiyetini tak s b ı d d l ·d · -imtina. ediyorlar. e ep er en o ayı gı emıyecegi an-

Anadoluhisarmda kaybolan Seher- dir edecekler ve bu suretle dostumuz laşEldığmdan, idare yeni bir imtihan 
Fransız - ltalyan dostluğu le Süngercilik şirketi kasasından bin hükO.met de attığı adımda muvaffak daha açmıştır. tmtihanlara 25 Nisan 
ve Avrupa barı§ı yüz lirayı çalarak ortadan kaybolan olacaktır. da başlanacak ve ertesi gUn akşamı 

Paris, 13 (A.A.) - Tan gazetesi Abdurrahman bütün araştırmalara bitirilecektir. 

Şehirler arası konuşması yapanlardan, Şirket~~ 
nında ayrıca alınmakta olan mahalli konuşma ti 
bundan sonra ahnmıyacaktır. Binaenaleyh gerek~~ 
telef onlarından ve gerek umumi Merkezlerden Şe~1 

arası konuşması yapanların yalnız Şehirler arası ucf" 
vermekle mükellef oldukları ilan olunur. ( 1760)) 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletın' 
~~~~--

Umum i daresi ilinlan J 

·~-----------------~~---------------------------------------------------' 
Muhammen bedeli 1 9 7 O 00 lira olan ( 2 O, O O O) toı1 ~ 

Ii maden kömürü 29-4-936 Çarşamba günü saat 1• 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın ~ 
~~ ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 111 O O liralık mu~9 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli~ 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine V 
!eri lazillldır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve t 
darp aşa veznelerinden alına bilir. ( 19 4 9) 

------------------------------------~ 
istanbul Gayr~mübadiller 
Komisyonundan; 

22-4-936 tarihine müsadif Çarşaın ba günü öğleden IOnra UiusJA1' 
menlik bayramı başlryacağmdan satış hakkında. mezkUr tarihte 
ilanın Çarşamba günü saat ondan bire kadar ilan edileceği ilan ~ 

!!!llllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
~ Türk Hava Kurumu Büyür 

ilWüW &™J@@~W 
~ Şimdiye kadar binlerce k işiyi zengin etnııf1 

ES Yeni tertip pllnını görünüz. 
:E 1 el kqide 11 .. Mayıs • 938 dad1r. -§ Büyük ikramiye --
~ 25.000 Liradır 
!! Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ildi 
:E yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır ... ıl, 
;illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIJlllll~ 

,....------------------------------------------ ~~ REVUE saatıarı terakkıyatı fenni>'' 
aon lcadlarlle mücehhezdir. 

başmakalesinde, İngiliz siyasasnıa rağmen henüz bulunamamıştır. Fotoğraf ser9isi Bundan başka, tsveç gemilerinde 
hücum ederek bu siyasanın Avrupa- Unyon Fransezde dün, bir resim staj görmek üzere gönderilecek on R E V U ~ 
nın şimdiki buhranına sebep olduğu- Bir Japon profesörü ve fotoğraf sergisi açılmıştır. Bu ser- bir mülazim kaptan ve çarkçı da s;i1' 
nu yazıyor ve diyor ki: Japon profesörlerinden Okobo bu- giye, yalnız amatörler lıitirak etıniş- yakında seçilecektir. uatının bugOnkO tekamül tı•11,I 

"ltalyaya karşı finansal ve ekono- gün Romanya vapurile şehrimize ge- lerdir. 240 fotoğraf, 30 yağlı boya re Gönderilecek stajiyerlerin iaşeleri 80 senallk tecrübe natıc•~ 
nıik zecri tedbirlerin hiç bir tesir lecektir. Profesör Okobo, türkçeyi öğ sim ve diğer bazı resimler teşhir edil- tsveç Seyrisefain idaresi tarafından Modeller en son ve zarif şeıcııd ' 
yapmadığı da anlaşmıştır. Ayni hü- renmiş bir zattır. Tarihi ilimler üze- mektedir. Dün, bu resimler bir jüri temin olunacaktır. Ayrıca, İngiliz ve AEVUE aaatıarı tanınmış saatçıııa' 
kilin. zecri tedbirlerin petrol ve diğer rinde tetkikleri vardır. Burada inkı- heyeti tarafından tetkik edilmi..+ir. Amerikan gemilerinde de staJ"iyer 9" satılmaktadır • 

......_~~~~~~~nı~a_d_d_e~le~r---:ıu~·z~e-ri~n~e--ıt•ev~s~i~i~ta~kMd~i~ri_n~dbe.JJ&la~b~ımız""41rliıh~ak-kın __ da_~b-ir_k_a_ç~k-o_nf_e_r_an_s.J.ıSAerur~d·nbu~a::U....'.....so_n_un~a~ka_d_a_r_a_~_ık_k_a_-ltJk~aitilanı:atv~era~~anrk~ç~ı:talçdiraLlı~u-r_ıı_~-s~-i:m·_JL!::~;:;;;;;;;;~;;;;;~;;;;;;;;~~;;;~~;;;;~=:~·=•:_o~:J :ıı Umumi de,o•u ı lotanbul Bahçekar:>ı, Ta~ Han. Birinci kat 10, -J.. 



14 - 4- 936 

izmir Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

. ti le 200 adet muşamba 
İdaremizce açık eksıltme sure Y. N' 936 dan 1 

·ı .. ddetı 1 ısan 
satın alınacaktır: ~ksı tme ~u İhale 1 Haziran 936 tari-
Haziran 936 tarıhıne ~a~~r .. ır. t 16 da tzmir Liman lş
hine müsadif paz~rt.~sı gunu .~.aa eninde yapılacaktır. Ek
leri İdaresinde mudurler Encum · t olarak 2625 
siltmeye girecek olanlar muvakkat temına Milli bir 
. İ (:. kden vermeye veya 
lırayı dare vezne""'ıne na . t ktubu getirmeye ve-
B b "kt da temına me ankadan u mı ar · ... bu miktar vermeye 
yahut Devletce Çikarıir:ıışö~!;~~:t~~zla izahat alamak is
mecburdur. Şartn~meyt g. 

1 
. S ff aine müracaatları. 

teycnlerin İdaremız yazı ıs en e ıo 2112 
(1865) 

L 
·· d.. lüğünden· inhisarlar Umum Mu ur · 

1000 Kilo Iskarta Çul . 
2500 ,, ,, fanavıçe 

ıs_oo ., "k "lan y!ılı eşya pazarlıkla satı-
Yukanda cıns ve mıl tar .. rrnek üzere hergün Üskü-

1 k r tekliler bun an go k · · d ac.a tır. s M .. d .. Iüğüne ve pazarlı ıçın e 
dar Depo1ar Grubu . u .. u.r_- aat 11 de yüzde 15 teminat 
20-IV-936 P?z~rte~ ~n: sda Levazım ve mübayaat Su
paraJariyJe ~!:~~kte k~aA~ :ış Satım Komisyonuna müra-
besi Müdürlugunde 1 ı 2707 
caat edebiJirler. (l 880) . 
- ~ ıkanlan Ahırkapı deposundakı muh-

Evvelce satılıga ç b 1 . levazımının pazarlığı 16-4-936 
telif cins ıskarta am a aJ b .. ü saat 1 O a bırakılmıştır. 
tarihine ras~laya nP~:şem e g~~ Kabataşda Levazım ve 

1steklilerın ay~ı dg~ ~e :~a Komisyonuna müracaatla
Mübayaat Şubesın e ~ a ı ... 
n. ( 1955) 

y .. k ek Mühendis Mektebi Arttır-
u 8 · dan· ma ve Eksiltme Komısyonun . 

Teminatı Saatı 
Cinsi 

2 2 aded marangoz tezgahı. 

Tahrpin 
bedeli 
1012 79 14 
923 10 ıs 

Muhtelif tersim levazımı. 140 15.30 
R · k" ~ıdı vesaire. 1730 . 
esım a~ . . . k da cins ve mıkdan yazılı me-
Mekte b ıh~ıyacı ıçın ~u a~~ınacaktır. Eksiltme günü 

\'at açık eksıltme suredtıle .. terilen saatlerdedir. İsteklile-
2 2 4 9 3 6 da hizaların a gos 
. - - . irmek için belli gün ve saatte ve şartna-

rın e~sıl~.meyke ~. d her gün Komisyona müracaatları 
melen gorme ıçın e 2638 
ilin olunur. ~1808) 

ısTANBUL 'eELEDIYESI iLANLARI 
Senelik muham- Muvakkat 

men kirası teminatı 

Mercanda Yava§e& Şahin Uzun Çar§Ida 

.. .. • 
• • .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. • .. 
... .. .. 
• • .. .. ,. 

.. .. .. 
• .. 
,. 

-

.. .. .. .. .. 
,, .. .. 

2:59-168 dükkln 72 
165-238 .. 84 

1-208 .. 72 
3-212 .. 72 
2-210 .. 72 
5-216 " 12 

4-214 " 72 

7-222 .. 72 
8-224 .. 72 

242 ,. 66 
.. ,. .. .. : 6-218 .. 72 

• " Finca';.cJiar ~ . 41- .. 48 

.. 

dllleym" aniyede Dök~ecilerde üstünde bır odalı 

5,40 
6,30 
5,.0 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
4,95 
5,40 
3,60 

4,05 
· dükkan 1 No. lı ki.gır d 1 bedesteni KömUrlUk kapı- 2 25 

Kapalı Çarşıda San :ı anti metre murabbaı arsa 30 • 
sı yanında 33 metro 8 ·k· k tli üç 
Beyazrtta Cumhuriyet caddesin~~~n a.18-20 N 120 9 
odalı bahçeyi havi k&gir ev ve ki lan ve. teminattan yazılı mahal-

Yukarda semti senelik muhammen nrauna. kadar ayrı ayn kiraya veril-
939 neleri mayısı so · · '"-"dı ~ d 1er 937 veya 938- se ulmu ihale gününde isteklill çıaı.ua. .~ ~ 

mek üzere a.çık artı~a.ya :ruı.mı~tır. Şartnameleri Levazı~ ~udurlü
artırma ~~-936 tarihıne . ek isteyenler hizalarında gosteril~ ~~
ğüııde göri.Uür. Artırmaya gınn ktubile beraber 20-4-936 pazarteai gunü 
vakkat teminat mak~_us v:\:ı~alıdır. (B.) (1975) 
aaat 15 te Daim! Encumen 

Senelik muham- Muvakkat 
men kirası teminatı 

f ddesindf 28/ 142 No.dükkin 72 5 lira 40 
Beyazıtta Cumhurlye ca 56 No. dükkiıı 60 4 ,, 50 K. 

" ." .. :rk ve gazinosu 108 8 ,, 10 ,, 
yeşil köyde Ye~ıl ko~~ mahallesinde Mimar 
Yeni bahçede. Mımar numaralı boStan 90 6 " 75 " 
Sina.n caddesınde 57/6~k .. ı. ...... men kirası ve muvakkat teminatı yazılı 

-...3- ti .enelı m~~ k . ilm k Yukan.- sem 938 nesi mayısı sonuna kadar ıraya ver e 
olan mahaller 937 veya_ k seulmu .. dur. Şartnameleri Levazım Müdürlü· 

yn ... ,. ... rlJga on 'a' d .. t ri1 tbere ayrı a ı---
1 

- girmek isteyenler hizalarm a gos e en mu-
ğünde gö~Ur. ~~~veya mektubile beraber 15-4-936 Çarşamba günü 
vakkat tem~:!11En Umende bulunmalıdır. (B.) (1709) 
aaat 15 te Daıuu c 

. en kiraSI 60 lira olan Beşiktaşta Sinanp~ ı:ıahallesin-
Senelık muh~ da Ustünde bir odalı kagir ıı No. lı dukkan 937-938 

de Has Fu1D aokagm kadar kiraya verilmek Uure açık artırmaya konul
aeneleri mayısı so:~va.zım Müdilrlüğünde göriililr. ArtırmaY9: girmek 
muştur. Şartnam 1 k akkat teminat makbuz veya mektubile bera· 
iste enI 450 ,kurUŞ u muv · ·· de bulunmalıdır 
ber ~-4~~36 çarşamba günü saat 15 de Da.ıınl Encumen (B.) (1972) 

tna il Şehir yatı mektebinde mevcut olup §imdi Be
Evvelce kapatılan bd n bulunan ve hepsine 232 lira kıymet tahmin olu

eiktae 23 Uncti mekte bilf~ ko-""'l masa, komodin, dikiş makinesi, kun-
VAZ•hane, e, ......., , b . d ~ I k 

nan dolap! ~-:r ola et makinesi, semaver.. attanıye: ogramacı ı · 
dura makinesı, kary ' . gibi muhtelif eşya ıle beher kılosuna 16 kuruş 
ve Marangoz .aıatı, ~ S:~~ kilo büyilk ve küçük 200 parçadan ibaret bakır 
kıymet tahmın ot.un ık artırma ile satılacakdır. 
takımları mahal!ınde aç be günü saat ır dısn 12 ye kadar orada bulu-

latekliler 16-4-~~6 pe:. (İ) (1974). 
acak meınura muracaa 

TAN 

Açık Eksiltme ilanı 

Hava Y alları Devlet 
işletme idaresinden : 

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

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

ye kadar nakli için 3 6 kuruş altmış metreye kadar nakli 
için 42, yüz metreye 54, yüz elli metreye 58, İki yüz 
metreye 6 O, İki yüz elli metreye 6 2, Ü çyüz metreye nakli 
için de 6 4 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

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

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

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

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

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

2537 

Kapall Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Genel Direktörlüğünden: 

1.- Konya Ereğlisinde inşa edilecek bez fabrikası buhar kuv
vet santralı inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır . 
TalurıiD edileD ~t t*fell .t3~A Ura ıo JNruetur. 

2.- Bu işe aft eksiltme evrakı ~unlardır : 
A- Eksiltme p.rtnameai 
B- Mukavele projesi 
C - Fenni şartname, ölçü u8Ulil 
o- Vahidi fiat ve keşif hülasası 
E-Projeler 

İsteyenler bu evrakı 6,90 lira bedel mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubesinden satın alabilirler. 

3.- Eksiltme 25 Nisan 1936 Cumartesi gtlnil eaat 11 de An
karada Ziraat Bankuı bina.amda SUmer Bank merkezindeki ko
misyonda yapılacakdır • 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır • 

5.- İsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi llzım
dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilin edilen bu bina cesa-
metinde bir fa,brika binası ineaatını muvaffakiyetle yaptıklarını 

tevsik ederek eksiltme gününden Uç gün evvele kadar Bankaya 
müracaatla bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu teklif mektup
larına leffedeceklcrdir. 

6.- Teklif mektuplan yukanda yazıldığı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla.nn nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiı ve zarfm kanuni tekilde kapatılmış 
bulunması lAzımdır. 

2744 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Her n1uayene ve tedavi evi için 5 etajer ve 5 karyola ol
mak üzere 105 etajer ve 105 karyola olbaptaki şartname 
vec:hile açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 29-4-936 çarşamba günü saat 14,5 da 
Cağaloğlundaki Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda ya
pıiacaktrr. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 97 5 kuruş ve bir kar
yola için 1150 kuruş olup mecmu (2231) lira 25 kuruş
tur. 

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

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

siyl~ 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat temi
nat .makbuzu. veya ?anka mektuplarını yukarda yazılı 
eksıltme saatınden hır saat evvel vererek Komisyonda 
bt:.lunmalan. ( 188~) 2709 

Umwru N~rıyat.ı lctut l:ı:dtın . et Sı\U.11 
Guetecilik ve Matbaacıhk f . ~ Şirketi. Ankara Caddem No.. 100 

Buıldt~ vel": TAN Mlltbauı 

il :.--=== 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malüliyetin acı· 
larından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerin izı : 

Malüliyetl de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorla 

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

ANADOLU ANCNil'l 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yenı nevı ıle hayat sıgortalarmda milhim bir inkıla p 
yapmıştır Çünkü bu sıgorta ile : 

Ölüm v~ malfıhyet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve
rihr - Vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenır - Mukave· 
lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve mal{iliyete 
uğrama · 'lış ıse müemmen meblAğ % 10 razhunyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daımt malQliyet müddetince Ucret alınmaz -
Daımi malfıliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik traı 
olarak verilır ve vefatta veya mukavelenamenin hıtanunda milem· 
men mebllğ yene tamamen ödenır. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor 
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
erli ·., : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

lııtanbul Yeni Postane karşısında Büyük Kınacfyan Han 

TELEFON 
~- 2'16::; 

lstanbul Sıhhi Müessese'er Arttır
ma ve Eksiltme Komısyonundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 14 7 şer kalem olmak 
üzere 21 mueıyene ve tedavi evine alınacak 21 takım ilaç 
ve IT'alzeme olbaptaki şartname veçhile ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme l.?9-4-936 Çarşamba günü saat l 5 de 
Cağaloğlundaki Sıhhat müdürlüğündeki komisyonda ya
pılacaktxr. 

2 - Tahmini Hat beher takımı 300 liradan 6300 lira-
&~ . 

3 - Muvakkat teminctt 472 lira 50 kuruştur. 
4 - ŞartnameJer parasız olarak sıhhat nıüdürlüğü 

mutemetliğirıde verilmektedir. 
5 - Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası vesika

sıyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat temi
n:ıt makbuzu veya banka mektuplariyle teklif mektupla
rım yukarda yazrlt eksj)tme saatinden bir saat evveline ka 
~ar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ( 1889' 

2708 
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Hasan 
Traş Bıçağı 
1 - 2 - 3 ve 4: numaralı gayret 
keskin ve h888U taraflan var
dır ki her bir taraflle llakal 
on defa ıraş olmak bblldir. 
Bu hesabla 8 kuruşluk bir 
aded Hasan ıraş bıçağlle 4:0 

Hasan 
Traş sabunu 

VE 
Sabun kremi 

Çok köpürilr ve köpüğü 
devam eder. Cildi yum1118.
tır ve traşı ıuhuletle yaptı

rır. Adedi 30, kutusuz 30 
kuruştur. Tra.ş krem sabu
nunun adedi 35. kutusuz 30 
Jruruetur. 

HASAN 
Traş Pudrası 

Nef"ıs kokuludur. Kutusu 

1:5, orta 25, büyük 4:0 ku

nıflur. 

HASAN 
Traş Fırçası 

Gayet sağlamdır. Adedi 

100 ve 12:> kuruttur. 

TUNCAY GiŞES 
Her zaman müşterilerini sevindirdiği gibi bu keşide 

11009 numeroya isabet eden 

20.000 LiRA YI 
Fatihde Bina Emini sokağında 2 No. da 

Bay CELAL'e vermiştir 

Yllbaşında 500.000 LiRA 
defa ve ıslak bardak ile bilen
dikte yt1z defa trq yapılmak 

mllmktlndilr. Huaıı bıçağı is
tedlğiııis halde bqka marka 
verirlerse aldanmayum. Tak
lidlerlnden salnnmız. Flati 1 
adedi 6 kuruetw'· 10 adedi 
50 kwıl§tur. 11 ' . 1 

HASAN DEPOSU: 

Avukat Bay Fevzi'ye ve 
40.000 LiRA YI DA 

J Nuran hanında Bay CELAL'E veren yine 

Ankara lstanbul Beyoğlu \ T U N C A y 
UYKUSUZ GEÇEN GECE RADYQLiN GiŞESi'dir. 

Yeni biletlerimiz gelmiştir. Gişemizden alanl 
her türlü teshilit yapılacağı gibi zengin olmak için 
tecrübe kafidir. Yazımız, reklam değil, her suretle f 
deli bir hakikattir. 

Ne beyhude yere izbrap çekiyor. Bir tek kqe GBIPIN bu tahammW 
edilmez ağrıyI dindirmeğe kifi idi. 

RADYOLiN 
Güneş gib:dir; en donuk d şleri 
b le parlatır, bembeyaz yapar 

• GRIPIN: En ıiddetli bq ve d. • 
....__T F a k a t •.• 

Gawr~: Gripe, baş nezlesine ve 
diğer nezıeıere kartı çot mues. Sabah akşam, gGnd e iki defa, ağnlarmı keeer. 

• GRIPIN Soğuk algmlığmd 
mütevellit blltiln ağn, mm 

a.ncı1an .ar'atJe pelrlr • 

ıirdir. ku llanma~ısı n ız • 
• GBIPIN: Bel, ainlr, romatizma --------------------------------

ve ajn1a.rmda hararetle tavmye • 
dilmektedll'. 

• il 

1 1 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 

GBIPIN, Radyolin Dit Macunu fabrikasmm mütehaasıs kimyagerleri 
tarafmdan imal edilmektedir. 

Klralık 
Akay işle mesinden: 

Kadıköy iskelesi üstündeki Gazino mobilyasiyle açık 
artnıııa suretiyle bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

Açık arttırma 24 Nisan 936 cuma günü saat On belde 
Seller Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için hergün Levazım Şefliğine ve arttırmaya gir
mek için YUkarda yazdı vakitte yüzde 7,5 muvakkat pey 

1 
akçeleriyle Encümene müracaatlan. ( 1960) ı 

"---------------------------------------" ...................................................................... Mocl_.n veSftl 
Her eczanede bulunur Flatı 7,6 kuruftur 

Gedıkpaşada Jandarma Satınalma 
komisyonundan: 

Mahfuz evsaf klğrtlanna ve örneklerine uypn aşa
iıda mıktarlan yuı1ı On iki kalem kundura malzemesi 
kapalı zarf usuliy.le eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmesi 
16 Nisan 936 Peqembe cünü saat on beşde Gediki>atada 
Jandarma Dikim Evi bina~daki Kom.iayonumuda ya-
pılacaktır. İşbu malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi 
caiz oldufu gibi bir veya birkaç kaleminin a)'l'I 8JFn iatek
ı:ilere ihaleside caizdir. Her kalemin İlk güvenme ve ta
sarlanan bedelleri hizalarmda yazı]mıştır.Sart kağıdı Ko
misyonC!an hergün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. 
:İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden liakal bir saat 
evvel isteyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu ve
ya muteber Banka kefalet mektubunu ve 2490 saylı ka
nunda ve şart kağıdında yazılı belgeleride havi mektup
larını komisyonumuza vermiş bulunmalan. ( 1654) 

Mabemenln Cinai Milrtan Taaarlanan bedeli Dt ,avinme 
Kundura k&leJelli 78000 Kilo 117000 00 8T1IS 00 
Kundura vabtesl ~ " 101115 00 'lfi88 l3 
Kwıdura KapeWtl l'l'mOOO Adet 821 25 48 80 
SUltall ,, -284000 Çift '97 00 81 28 
Balık atı keten lpliji 800 Do 2'nlO 00 20I z 
Çiril ., • 122 &O • J9 
Balmumu T5 .. eo 00 ' llO 
Çam aalml 1&0 .. 415 00 1 88 
Nalça 70000 Çift 1114 91 118 J2 
Kaban. (Jvüd 10000 Kilo 2liOO 00 187 &O 
18 numara Balar çivi 600 • 192 00 14 tO 
Kundura kalıbı 
., Alt lwmıı demirli" 800 Çift 8'0 00 • 00 

2491 

B A NZOPiR iN ~c1f·d /~~! . ı.+o . 
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İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

715 

1137 
1194 

3980 

4601 
7858 

789' 

7896 

7897 

7898 

8103 

8112 

8113 

Semti ve mahallesi 

Heybeliada yalı 

Burgazada 
Beyoğlu Pangaltı 

Beyoğlu Tomtom 

Uıküdar Altunizade 
Balat .Karabat 

Feriköy 

. " 

" 

" 

Sokalı 

E. Kuyubqı 
Y. tnu bey 
Mezarlık 
Dolabdere 

Emlik No. 

2-4 

18 
E.116 
Y.104 

7-9 

Kilçilk Çamlıca 10 
Balat Cad. EJN w altJ 

dafa 94 Mtt. Y.100-
102-102/1-102/ 2-102/3-

102/4:-102/5 nıahal
len 100.192-2+6-8-

10-10-12 
E. Korenti 
Y. Ortalar 

" 

Y. Korenti 
Y. Orta kuyu 

E. Korenti 
Y. Orta kır 

" 

E. 27 Ktl. 
harita 8 

mahallen 6 
E. 27 Mü. 

harita 9 
mahallen 8 

E. 27 Mü. 
harita 10 

mahallen 10 
E. 27 Mü. 

harita 11 
mabaHen 12 
E. 27 Mü. 
Harita 12 
mahallen 1' 

Dçllkpaar Saincılar ıı:. 6 
Yavuz Er Sinan 
Ktıçllkpaar TaJJt- Kale Şeyh Davut 
Demirtq 

Y. 4 
2-t 

Cinsi ve BiL Hiaeye söre 
muhamınen K. 

BatçeU alipp 
hanenin 1/ 10 Rla. 

125 Açık 
arttırma 

1148,50 mette arsa 230 
Arsa 57 " 

" 
Bafçesl o1an hane w l500 • 
dUJrklnm 1/18 Hl& 
1530 metre ana 765 " 
Kagir bir dtltkAıı 3600 Kapalı 
ve bet klctr hane ve art 
alıpp depo ve Dl8If ma-
eura tatlı suyu ve dolma 
mahallinin 20/ 4:8 His. 

Bağçell klglr hane- 24:0 Açık 
Din 60/ 100 His. arttırma 

Bağçell ahşap ha- 290 
" nenin 80/100 His. 

Bajçeli haneniıı 105 " 80/100 His. 

Bağçell hanenin 230 " 60/100 Hia. 

Baftell Ül&P ha- 2lfO • 
lleDin 80/100 illa. 

IOO • 
Yemif bam al~ IWıO • 
klctr Ud dUWnm 
&184:0/108880 m.. 

Kumkapı Çadırcı Pillv otıu E. 4 Klgir hanenin 800 .. 
Y. 10 3/24 Bla. 

Yukarda evafı yuı1J gayrimenkuller on gl1n müddetle •tıp çıkardmJlbr. İhaleleri 29 t 988 tarllılne te
sadtlf eden Çarp.mba gl1nll .. t ondarttedir. Sabi müııhuıran gayrimGbadll bonClliladlr. 

Güzel Mobil 
Meraklllarına 

Beyoflunda 

BAKE 

Jlalualarmda ,.ı • 
IOBIL YA SALONLAR 

ziyaret edln1&. 
Teehlr edilen bllttln m 

lar, emaalatı bir nefuette 
fiyatlar rekabet kabul etmel 
recededir. 

Teclt,atta 


