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DÜŞÜNDÜKÇE 

Bir Beyoğlu barında 
• 

resım 
• • 

sergısı 
MthıtakU Ressamlar ve Heykeltrqlar Birliği eserlerini teşhir edecek bir 

nlon bulamadığı içln sergisini 18 Nisan günü Beyoğlu barlarından birinde 
açacaktır. 

Bu hidlsenln ilk minuı şudur: Memleketimizde S&D'at eserlerine verilen 
7erle bar kanama, aarhoşluğa n bekar cümbüşlerine verilen yer birdir. 
Müatakll Ressamlar ve Heykeltraşlardan eV\'el başka tefekkülle.r de ser
gilerini buna benzer eğlence yerlerinde, yahut sinema ,.e tiyatro antrele
rinde ~maya mecbur olmuşlardır. 

Bu hidisenln ikinci minuı şudur: San'atki.r bize eser vermiyor değil, 
bb ona yer \'e değer vermiyoruz. Garpte parklara vanneaya kadar en uy
pneuz yerlerde sergi açılm.uı ve ağaçlara vanncaya kadar her yere resim 
asıJmuı, orada 110kaJdara kadar ta.fan bir yaratma bolJuğunun adım ba

tmda insanı karşılayan bereketine işarettir. Orada sandalyenin elli.sına ka 
dar gözün aradığı estetik bir zaruret olan resim her salona, her odaya, 
her mağazaya, her dükkina, her müee&esye dolarak sokaklara taşmıştır; 
burada ze~ln sa.lonunda da, fakirin odumda da, Halke\inde de, mağa
ada da, dükkinda da, resmi ve hU8usi müessesede de resim yerine aile, 
dük.kin eahlbl, müfl88e8e fotoğrafllerl vardır. Türklyede hiç bir çatı altı
am kabul etmediği resim, kovula kovul&, sürüle süriile, nihayet bir çalgıb 
aaeyhanenln inayetine sığmıyor. 

Ankarada olduğu gibi burada da bir galöri binası şart. Burası, ki fikir / 
Ye güzel aan'&t hareketlerinin mihveri olmaya devam ediyor. Fakat, rica 
ederim para mesele.ini öne sürme)inlz. Binanın her türlüsüne para bulu
•an bir şehirde bir serKi binası olınamasma sebep parasızbk değil, resimle 
fotoğraf arasındaki fark üstünde bugüne kadar sürüp gelen ldraksizliktir. 

Notamız 
Boğazlar hakkında verdiğimiz no -

ta her tarafta iyi karşılandı. Bunun 
böyle olması pek ta.bil idi. Çünkü bir 
taraflı hareket etmiyerek tam bir dü
rüstlük gösteriyoruz. Sonra da nota
mız pek haklı bir isteğin adeta bir 
komprimesidir. 
Eğer her nota bizim Boğazlar no

tamız gibi ol!ıa, a.nuulueal politika 
bandosunun çaldığı havalarda hiç a
henksizlik olmaz ve kulak tırmala -
m.az. 

Nota yazmak bir tabiattir. Fakat 
istekle okutmak daha büyük bir san
attir. 

Düıfur yapdacalc söz 
Sekizinc1 spor kongremizde kongre 

bqkanlığma seçilen Şükrü Saraçoğlu 
söylediği nutkunun bir yerinde di -
yor ki : 

"Spor dediğimiz zaman hatıra gelen 
mi.na masa. sandalye, nizamname, 
söz değil, sadece bir harekettir. Onun 
için sözlerimizin belkerniği, mevzula
rımızın mihveri hep hareket olmalı -
dır. Masa etrafındaki münakaşalarla 
geçen zamanlarımızı tasarruf edip 
harekete, saha ve meydanlara verme
liyiz.,, 

S&ra.A;Oğlu ŞUkrünUn, en kısa, en ve 
eiz ve en pratik bir spor talimatnarne
ai olan bu sözlerini altın yaldızla yaz
dınp spor teşkilatımızın bulunduğu 
her binanın kapı.sına, teşkilat heyet -

Peyami SAFA 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- lngilizlerin eline gt"Çmffit>n ev • 

vel Umit bumu mmtaka..-;mda yerleş
miş A nupalı göçmenlere ne isim ve
rilirdi ve bu isim ne demekti? 

- (AJes.'811dro di Maryano Filipe
pi) kimdir? 

- Borsa ismi nereden gelir! 
- Belçika milli marşının ismi ne-

dir? 
- Brezilyaya bu isim niçin veril -

miştir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Belgrad §Chrinin Sırpçası olan 

"Bcograd" ne demektir1 
C - Beyaz şehir. 
S - Bugünkü bisikletin ilk şeklini 

kim icat etmiştir1 
O - Baron Dre dö Saverbrön 

(1816). Bunun i~İn bisikletin ilk şek 
line dreziyen ismi verilmlştL 

S - Obüri icad eden kimdirt 
C - lngillz zabitlerindf'n Şrapnel. 
S - 1905 de Mukden'de Ru.!ları 

mağlUp eden Japon orduları k-uman
danı kimdi t 

C -Mareşal Oyama 
S - Bali adası nercdcdir1 
C - Sond adalanmn en garbinde 

olan bu ada Cavanm hemen şarkın -
dadır. 

terinin madde tefsirile meşgul olduk- lllT»lll• .. slll ... a111-....................................................... ,.,11ııı41111~~1111111,. 
lan her odaya asmalı, heyet azaları
nın etraf mda toplandıkları her yeşil 
masaya mıhlamalıyız. Yalnız bunun
la kalmıyarak bu sözleri samimiyetle 
tatbik edeceğimiz bir düstur edinmeli 
)'iz. 

lşte o zaman, Türk sporunun ger -
~ekten faydalı bir varlık olacağına i
nanabilir ve güvenebiliriz. 

Her yiğidin yoğurf yiyiıl 
lngilterenin Ankara sefirliğinde 

bulunmuş olan ve ıimdi de Paris se -
f'ırliğini yapan Sir Corc Klerk, son 
lfuılerde hU8U.8f bir ziyafette, "ıeref e 
lcenlerin,, hangi milletten olduklarmı 
hic yanılmadan §Öyle tah.min ettiğini 
anlabn.19: 

Fransız "qklarımm tereftııe içiyo
rum,, der. Amerikalı "Birinci mil -
yonu terefme,, içer. Ingiliz '1mpara
torluğun büyüklüğü şerefıne,, kadeh 
kaldınr. Irli.ndalı "ölümüme içiyo -
rum,, der. 

Sormuşlar: 
-Ya Rus! 
Sir Corc Klerk cevap vermie: 
- Rut bir teY möylemes: !çer. 

,ropagaada uıfalığı 
Modern yqaYifID118da her uhada 

propaganda, her milletin kull&ndığı 
mllhlardan biri oldu . 

Alman .ııepllnlerinin kahramanı o
lan doktor Ekener'in zeplin lehine 
yaptığı çok ustaca bir propaganda
yı misal olarak a.tağıya alıyoruz: 

Yıldızlı güzel bir gecede, bir yıl
clızm kaydığını gören ecnebi bir doe
tu doktora: 

- Bir yıldız uçtu! Bir dilekte bu
hın, dileğin yerine gelir, demif. Eke
ner cevap vermiş: 

- Dilerim Allahtan, öldilğUm za-
man öteki dtınyaya zeplinimle gide-

yim. 
- Niçin? 
- Çünkü geri döneceğime emin o-

labilirim. 

ley az perdede U. IC. 
Bir Avrupa gazetesinin verdiği 

malumata göre, Uluslar Kurumu -
nun faaliyeti hakkında bir senaryo 
hazırlanmaktadır. Bu senaryonun 
bir kısmı Holivudda bir kısmı da Ce
nevrede çevrilecektir. Cenevredeki 
politika adamlarının da bu hususta 
yardımları istenecekmiş. 

Her gün b&.§ka bir rol oyniyan bu 
devlet adamlannın yalancılıktan bir 
role muvafakat etmeleri §Üpheli de -
ğil. 'di ., mı r. 

Halrova lröıeıi 

22 nisan saba.hı şebriml?.e gelecek 
Hakova kalecl8lnln rMmlnl dünktt 
köşede vermiştik. Bugün sağ müdafi 

Aynclg'ln nıt1111lnl lroyuyorm 

T AN ===========================================-~ 15-4-936 :41 

Konservatuvar 

Yeni talimatnamenin 
tatbikına başlandı 

Konservatuvar için hazırlanan ye
ni talimatname, mühim esasları ih • 
tiva etmektedir. Kabul edilen şekle 
göre, konservatuvar, musiki ve sah
ne sanatlarını nazari ve ameli olarak 
okutacak, milli kültür sahasına gi · 
ren halk türkü ve danslarile uğraşa
cak, tiyatro ve bale işlerine ehem • 
miyet verecektir. Konservatuvarda, 
dersler, başlangıç ve tekemmül dev
releri olarak iki kısma aynlmıştır. 

Konservatuvarı bir müdür idare 
edecek, pedagoji ve san'at işlerile uğ 
ra.şmak üzere müessesenin tekem · 
mül devresi muallimleri anamdan 
ve belediye reisi tarafından BCÇilen 
beş kişilik bir müşavere heyeti de bu 
lunacaktır. 

Bütçenin tanzimi, ders ili.vesi, 
ders çıkartılması proğramın yapılma 
sı, konserler tertibi gibi işlerde bu 
heyete ait olacak. heyet en az on beş 
günde bi rtoplanacaktır. 

Gerek başlangıç gerek tekemmül 
devresinde muallimlik yapabilmek 
için behemehal konservatuvardan 
mezun olmak veya musikiye ait eser 
ve teliflerile tanınmış kıymetli kim -
sclerden bulunmak şarttır. 

Konservatuvara girecekler, evveli 
ihzari kısma alınacak, ilk musiki bil 
gisini öğrendikten sonra esas sınıfa 
geçirileceklerdir. 

Talebenin kayıt, devam, imtihan 
ve tecziye şekilleri diğer mektepler
deki usullere göre yapılacak, yalnız 
altı aylık ilk devrede sıhhi mazereti 
veya musikiye istidatsızhğı tahak • 
kuk ederek mektepten çıkarılanlar • 
dan tazminat alınmıyacaktır . 

Piyano, keman, şan dersleri üc • 
retli, diğer dersler ücretsiz olacak • 
ur. 

Konservatuvara bağlı bando, ıeh • 
rin muhtelif yerlerinde umuma mah 
sus serbest konserler vereceği gibi 
her sene kışın konservatuvar mual • 
lim ve talebesi tarafından en az iki 
ücretsiz konser verilecektir. 

Yeni gelirler 

Uraya 1 milyon 
lira temin edecek 

Belediye gelirini çoğaltmak için, 
şehrimizde sarf edilen elektriğin be -
her kilovatmdan birer kuruş, Hava
gazmm beher metre mikabından yir 
mişer para ve bir telefon mükaleme
si için de keza bir kuruş belediye 
resmi alınması alakadar veki.letler
ce tetkik edilmektedir. Elde mevcut 
ve 931 senesine ait istihlakatı göste
ren istatistiklere göre, şehrimizde, 
bir yıl içinde, 10131825 kilovatı tram 
vı.ylarda, 36449018 kilovatı fabrika
larda, 1453362 kilovatı resmi daire 
ve müesseselerde, 1144768 kilovatı 
resmi dairelerin sınat tatbikatında, 
3054447 kilovatı belediye ile belediye 
ye bağlı müesseslerde. 1977812 kilo
vatı belediyeye ait sınai tatbikatta 
ve 16020202 kilovatı da hususi tenvi
ratta (halk aboneleri) olmak üzere 
70730434 kılovavt elektrik istihlak e
dilmiştir. 

Bir yılda istihlak edilen havag-azı 

mikdarı ise 1124290b metre mikabını 
bulmaktadır. Yine ayni yıl içinde, bü
tün şehirde 12118592 telefon muha· 
veresi kaydedilmiştir. Bu istatistiğe 
göre resmi dairelerle belediyeye ait 
sarfiyat hariç tutulduğu takdirde. u
mumt istihlikin yalnız 2801045 kilo
vat mdan resim alınması icap edecek
tir. Havagazı sarfiyatından ve Tele
fon mUkalemelerinden de reııımt daire 
tere ait olım kısım çıkarılacaktır. 

Ancak 931 senesine nazaran elek
trik, havagazı ve telefon aboneleri 
hemen hemen yüzde kırk nisbetinde 
c:oğalmış bulunmaktadır. Bu resim -
ter klıhul edildiği takdirde elektrik -
ten 750 000. ffıwıtP-ı1zrndan 150 f){)I) 

TPlefondan 140.000 bin lira kadar 
vrllık hir variöAt elde cdilecP.ği · · tah 
min edilmektedir ki. heledive biltc:e-
8ine vasati olımı.k 104:0000 liralık bir 
zam vanrlac1tktır. 

Tahtlıiye 1ılerl 
Yeni sene bütçe işlerini halletmek 

için Ankaraya ve oradan da bazı tet 
itikatta bulunmak Uzere Çanakkale
ye giden tahlisiye umum müdüı:il 
Necmettinin bu hafta sonunda şeb -
rimize döneceği bildirilmektedir. 

Ayasofya 

Müze civarındaki evler 
istimlak edilecek 

Küçük Haberler 

• Kaçak ipekli bulundu - Evv~ 
gün Köstenceden limanımıza geleO 
Daçya vapuru yolcularından bir ki• 
dının üzerinde ve ev eşyasında yapl" 
lan muayene neticesinde bir kilo ıcı· 
dar kaçak ipek yakalanmış ve bak• 
kında kanuni muameleye başlannılf' 

Belediye, Ayasofya camiinin etra- tır. 
fmdaki dükkimları istimlak ederek • y 1 KJ"b'' d k -
b ral d A f .. . . ugos a\• u un e onser 
u arın a yasa ya muzesının va ş h . ·za k' y 1 kl''b" ıs ... "-. til "t · b' h 1 'f - . e rımı e ı ugos av u u rt.

zıye e mu enasıp ır a e ı ragı ı-j ~ d kl"bü al d ·· ik l bit 
çin müzeler idaresine devredecektir. scın a, u . n 8 ?n~ ~ muz. a .. 

Belediye, cami etrafında mevcut konser tertip .etmış~r. Konscrı mute" 
on iki dükkana on sekiz bin küsur akıp balo verilecektır. 
lira kıymet koymuştur. IstimJak mu • Seyyah vapunmdaki zi)·afet " 
amelesine yakında başlanacaktır. Alman seyyah vapurunda dün ak":'° 

• Alman konsolosu tarafından iki yilS 
lnhısar deposu kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Usküdarda Şemsi Paşadaki Bos - • Çocuk Esirgeme kongresi - Ati-
~. soka~ın ~apatılarak bu~a~a nada toplanan Balkan Çocuk KorU" 
mhısa~lar ıda~esı ~arafından yenı bı_r ma kongresine Türkiye Çocuk korU" 
depo ınş~ edilmesı hakkında beled~~ ma kurumu namına iştirak eden heı' 
yeye bu ıdare tarafından yapılan mu yet dün Çelyo vapurile şehrimiJt 
racaat muvafık görülmüştür. dö~müştUr. 

DePonun arkasında yedi metroluk • Et'bb Od K"t·· han ı .,.., 
· b' k k ı - d " ı a ası u up es - vr yem ır so a açı acagı, eponun t b 1 Et'bb Od b' d yeııi-

inşa.sı da bir imar demek olacağı ve an u . 1 a . ası ınasın a ~ .. 
halen Bostan sokağının da az işlek d~n .. tamır ve tadıla~ y~p~l~r:. ";. 
olduğu gözönilnde tutularak bu ta _ h-tit~phane tesi~ ed~lmıştır~.Kutup 
lep ~ehir meclisince de kabul edil _ nenın açılma torenı 23 Nısan SaaC 
miştir. 16.30 da yapılacaktır. 

Ölülerin sınıflara 
ayrdması isi 

Şehir Meclisi, bugün Nisan devre
sinin son celsesini akdedecektir. Bu 
günkü toplantıda bilhassa ölülerin be 
lediyece teçhiz, tekfin ve tetfin edil
meleri hakkında hazırlanan talimat
name ile bu hususta yapılan tarife 
müzakere edilecektir. 

Millkiye encümeni, dün toplanmış, 
ölülerin sınıflara ayrılması işini yeni 
den tetkik ederek eski talimatname 
ile tarif ede ısrar etmeğe karar ver
miştir. Encümen, ölülerin sınıflara 
tefrik edilmesinde zaruret gördüğü 
için. bugün mecliste bu mesele etra
fında epeyce münakaşa olacağı zan
nedilmektedir. 

• Dif tablplerlnln toplantılan .,,,,, 
Diş tabipleri cemiyeti, bugün ssıt 
18,5 da ilmi aylık içtimamı yapaca~ 
tır. Toplantıda diş doktoru Halil D • 
yas (Brişte kapanış) ve doktor Şeııı' 
si de (Akıl dişi) mevzulu konferant' 
larmı verecklerdir. 

• TUrk - Japon dostluk c.--emıyed 
Reisi - Türk - Japon dostluk cerrd
yeti reisi M. Okuyara, memleketinıJI 
hakkında tetkiklerde bulunmak t1Jf' 
re şehrimize gelmiştir. 

• Uyuştunıcu maddeler inhisarwr 
da - Uyuşturucu maddeler inhisatl 
direktör muavinliğine tayin edile0 
Zakir, bugünden itibaren yeni va,; 
fesine başlayacaktır. 

Romen talebeleri dün 
tekrar ıehrimize CJeldiler 

Vilayette 

Hayvanlar vergisi 
kanunu tatbikatı 

Bu yıl tahlisiye umum müdürlüğü 
bütc:esi gec:en seneden on bin lira nok 
sanile 390 bin lira olarak tesbit olun 
mu,tu~. 
Ağva can kurtaran istasyonu ile 

Roket ve Ketken istasyonlarmm da 
kaldmlarak Zonguldak ve Samsun -
da birer tahlisiye istasyonu kurulma 
sı da kararlaştırılmıştır. 

Deniz seyrlsefer konferansı 
26 Mayısa kaldı 

Balkan antantı konseyi 6 mayısta 
Belgatta toplanacaktır. 22 nisanda 
ıehrimizde içtima etmesi mukarrer 
olan Balkanlar arası deniz seyrüse
feri konferansı, konsey toplantısın -
dan sonraya bırakılmıştır. Konfe -
rans, 26 mayısta yine latanbulda iç
timaa davet edilmiştir. 

Pireye giden Romen talebeleı4r 
diln, Romanya vapurile şehrimize ~ 
mi9lerdir. Y arnn kız ve yanın erkeJ 
olan bu 50 kişilik talebe grupu, 1' 
hafta şehrimizde 'kalacaktır. Roı:rıiı' 
talebeler şerefine cumartesi günU ŞI 
hir tiyatrosunda bir müsamere veri' 
lecektir. Kız talebeler, Kız liseıiJIA 
erkek talebeler de Galatasaray. ili'• 
sine misafir edilmişlerdir. Yeni Hayvanlar vergisi kanunu mu 

cibince hayvanların ne suretle yokla
ma edileceğini tesbit için vali mua
vini Hüdai Karatabanın başkanlığın
da bir komisyon teşkil edilmi,tir. Is
tanbul, Beyoğlu, Uskildar tahakkuk 
müdürlerinden mürekkep komisyon 
yarın ilk toplantısını yapacaktır. 

• Kaçakçılık komisyonu bugün vi
layette toplanacaktır. 

• Silivri kaymakamı Rafit, Trakya 
umum müfettişliği yazı işleri mUdUr 
lüğüne tayin olunmuştur. 

• lstanbul Sıtma Mücadele Reisi 
Asım Şekibin Bursa ve Balıkesir mm 
takası Sıtma Mücadele Reisliğine, İs· 
tanbul Sıtma Mücadele Reisliğine de 
umum sıtma mücadele reisi Ekrem 
Tokun tayin edildiği bildirilmiştir. 

• Daday hükiimet doktoru Rif at. 
Çatalca hükflmet doktorluğuna ta
yin edilmiştir. 

Hakim namzetleri 
Istan bul mahkemelerinde h l.irim 

namzetliği yapan Hukuk Fakültesi 
mezunlarının stajları bittiğinden ta
yin emirleri gelmiştir. Bürhan Saray 
sorgu hakimliğine, Cemil Artvin sor 
gu hakimliğine, Hilmi Diyarbekir sor 
gu hakimliğine Cihat Tefenni sorgu 
hakimliğine. Nuri Ayvacık sorgu hi.
kimliğine, Fuat Konyanm Cihanbey 
kazası sorgu hakimliğine, İbrahim 
Hakkı Kars sorgu hakimliğine, Nu
ran Malatya aza muavinliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Şirketi Hayriyenin 
vapurlar1 

Şirketi Hayri yenin kendi fabrika
smda gemi yapmak için hazırladılt 
projeler Iktiaat Veklletl tarafmdan 
tetkik olunarak kabul edilmiş ve bu 
husustaki müsaade verilerek tlrkete 
iade olunmuştur. Ancak, fabrikanm 
bu iş için A vnıpadan getirtmek mec 
buriyetinde olduğu malzeme için ıe,
viki sanayi kaııunundan istif adeel il 
zımgeldiğinden, şirket nizamnameei
ne böyle bir maddenin ili.vesi için 
mayısın döröilnde bir umum! heyet 
toplantısı yapılacaktır. 

Misafirlere rıhtımda Milli TUrk 1' 
lebe birliği tarafından bir buket t/I' 
rilmitir. 

Liman umum müdürü döndü 

lstanbul • • ve lımır limanlarında 
yapılacak ıslahatın 

Liman teşkilat ve kanun projeleri 
için temaslarına devam etmek üzere 
Ankaraya giden liman işleri umum 
müdürü Raufi Manyas şehrimize dön 
müftilr. 

esasları çiziliyor 

1 
··--····· _, 

~ ....... aıaua> ... ~• t 
ı Ne Dersin!!; 

Raun, dün kendisile görilıen bir 
muharririnıize ıunıan aöy1emiıtir: Elektrik lcimbalart 
"- Liman i§leri üzerinde ittihaz 1 ~ 

edilen mukarrerat henüz kanuniyet Bir okuyucumuz, gönderdiği 
kesbetmediği için bu hususta şimdi- tupta, sokak Jimbalaruım ball 
lik fazla izahat verilemez. Ancak ıu delerde gece yansmdaa sonra 
kadar söylenebilir ki, Cümhuriyet rWmeslnden 'lliyet ederek diyot 
hükumeti limanların inkişaf ve terak "Bir kısmı semtlerde elektrik 
kisi için llzımgelen çok esaslı tedbir a.Jarmm ubaha kadar ayni lD 
ve çareleri tatbik sahasına çıkar - la yancbklanm görüyoruz. ··----· 
mak için uğrqmaktadır. Bu husus- buı Mlllltlerde saat 12 de sön 
taki kanını projesi Kamutaya sev - yor. Bunun öatbae geçmek lçlD t11 
kedilmiştir ve encümenler tarafın - re balonunu msf,, 

Gece yansı eöndüriilea 
dan tetkik edilmeğe ba.ıJlanmıştır.,. ıtlipheslz, kenar ve u lflek 0 ... 

· Diğer taraftan, Izmir limanmm da delerdekUerdir. Fakat, belediye. 
tBlahı için esulı tedbirler düşünül _ Oalata rıhtımından bir ıörünüş trik lflrketi Ue yapacağı te 
düğü bildirilmektedir. Bu senelik banma nakledilme8i için yapılan tet- hu limbalarm sabaha kadar 
kontrollarmı yapmak üzere Mersine kiklere devam olunmaktadır. Bu i- smı temin edecek bir komblD~ 
giden deniz ticaret müdUrU Müfit şin tahakkuku, liman tqkilit proje- lablllr, kanaatindeyiz. M 
Necdet, oradan Izmire gidecek ve ni sinin tasdikinden ve Çinili ha.nm tah ~ Mllntlere elektrik tembl 

daha önce ve Dk pllnda 
ıanm 25 inde latanbuldan Izmlre ha liyesinden sonra kabil ola.bilecektir. bir mfllleledll'. 
reket edecek olan Iktlsat Veklleti Bu itibarla t&fmma ili hazirana ka- Bls böyle d~ttnftyorm, 
bq mUeaviri Fonder Porten ve li - 1acaktır. 
man umum mUdUrU Rauft ile birlikte . Sb ile dert 
lzmlr }imanmda esu1J tetkikler ya- Yapılan tetkıldere göre gilmrt1k .... ._._. ................. _.._..,.,......., 
pacaktlr. hmlr limanmm da Istan - ve muhafaza teokllltlan Çlnll1 Rıh • 
bul limanı gibi tanzim edilmesi e- tun hanını tamamen legal edecektir. 
su olarak kararlqtmlmıştrr. Sirkeci tarafında yalım gtlmrilk sa-

tıf .. dU r -.. kal ktı Gala taya nakledilecek Nmkuil ! 1~ i .~ rk. n-- b •. '"k d • I • a ış enn goru,me ~re u-
CJUmru aıre erı gün liman i§leri müdürü Raufi ile 

Istanbul gümrük ve muhafaza teş gümrük ve muhafaza bq müdürleri 
kili.tmm Galatadaki Çinili Rıhtım toplanacaklardır. 

Onlversltede konf• 
Unlvenıite rektöril Ceıııil 

bugün saat 17 de Universite 
rans solnunda Lozan muab 
sinin Boğazlar hakkındaki 
izah edecek mahiyette bir 1' 
verecektir. 
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No. 103 Ziya ŞAICll 

Mustafa Kemal Paşanın kabine 
hallkındaki kararı kısa ve kat'i idi 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte· 
Çamura saplandı 

rinizi size söyliyelim ! 
----- Otomobili kurtannağa 

Kayak sporu yapan birisine benzi
yor. Çalılıklar a-
rasından kendisi
ne süratle yol 
açmak istlyen ye 
geni§ sahalarda 
dUm düz ilerli -

1 
yen bir karak • 
ter. 

Faaliyet ve gU 
neşi sever. Sar • 
!ettiği gayret• 
ten memnun· 
dur. lma.nlıdır ve 
karşısında.kine bı Cöztepe 
nu telkin edebilir. Bir garp kafaaı 
var. 

* 

çalııan adam öldü 
Balıkesir, (Tan) - Dimize Dere· 

Çiftlik mevkiinden getirilecek suyu 
mahallen incelemek Uzere dUn mU • 
hendisler gitmişlerdir. Buradaki tet
kikatlannı bitirip dönmeğe koyıılan 

mühendisler Dereçiftlikten Kapanlı 

yolu ile Kesirven üstünden gelirken, 
köyün batı tarafında sazlarla örtUIU 
bir çamurluğa saplanıp kaınu,lardır. 

Otomobilin çıkanlması için köylü
ler çok uğraş1m1Iardır. Korucu Halil 
yüz metre uzaklıkta bulunan bir çift
çinin oküzü ile otomobili çamurdan 
çıkarmak üzere yanma kofmUf ve 
çütçi Mehmetten öküzlerini isteınif • 
tir. Mehmet muvafakat etmiş, fakat 

HarekAtma aldırmaz. Onun için kıy korucu Halil bu aırada anamn yere 
meti olan intiba • dU,müttUr. Bu ani ölüm oradakileri 
landır. Bir ço • f&fırtmit. yapılan muayene adamca· 
cuk oyuncak pe • ğızm kalp durmumdan öldUğtlnU 

.1ustafa Kemal Pqanın Ankaraya Uk ıelitinde hükQmet konalı önünde şinde nasd koşar göatermlftir. Çamura aaplanan araba 

15 • f • ~G 

Samsunun umumi ıörünUtU 

Samsun itfaiyesi kısa 

zamanda takviye edilecek 
Belediye derhal harekete geçti, 

yapılan istikbal resmi (27 Klnunuevvel 1919) sa o da intiba pe- ancak buglln çıkanlabilmiltir. 

1 - Gizliden gizli"ye hazırlanan bU- Padiaah Vahdetinı Anadolu hal· şinde öyle koşar. yeni bir arazöz Sİparİ§ edildi 
~ Ruhunda gizli kal 

yUk bir facia karşısında, kabine er- kına k&rfı hissettiği infiali gizleye • mış bir çok köşe- Sandıklı köylerinde (Buaual ml&Aabirimü badiriyor) ~hrin bazı lusmılarma umumt tel• 
klnmm sabır ve tahammülünü tecrü- memi9; bu halkın gönderdiği millet ler vardır. s.n.u., 12 fon korunası faydadan hali değil 
be etmek. vekillerile yüz yüze gelmemek için ncaldir ve fan- Dçemiz halkevinin 23 tubatta açı- Geçenlerde vuku& gelen bir yan- İtfaiyenin mtuılın olan eksiklerill 

2 ~Eğer mümkün olursa; (kabi- yalan söylemiş; hastalığını bahane e taziye meyyal • lan köyctllük tubeainden (15) öğret- gmda çUrtlkltığü anlatılan Samaun it den biri de "Tahrip ve tahlisiye ka 
ne) ile (Kuvayı milliye) yi biribirine derek meclisi açmaya gelmemişti. dir. öylece ya • men halkevi bqkam Ahmet Geverln faiyeeinin ite yara.mu bir halde lu,. dur. Yangmlarda, bina içind 
düşürmek... Padifaha, sadrazamı mü,ir Ali Rı- ıamak ister. Yal- bl.fkanhit altında, Kusura ve Ballık bulunan aror.özlerlnden ve bu tetld. ineanlan kurtarmak ve ate,in e 

Kabine, iktidar mevkiine geldiği za p...,a vek&let etmişti. Padişah na- CUler nız, sepeti çok a- köylerine ıttmitlerdlr. Köylerde P- lltm no'knnlariyle, temini a.rurl o- sirayetine mini olmak gibi iJl 
gllndenberi takip ettiği i.ciz ve iki mma okunması mutat olan nutku da ğır bir balon gibidir. reken inceleme yapılmlf ve köylü,e lan lhtiyaçlarmdan bu lllltunlarda kullanılan böyle bir tefkili.ta fid 
yUzlU siyasetle bütün ruh ve seciye- Dahiliye nazın Damat Şerif pap. * ttırlü konferana verilmiftlr. bah8etmltt1k. Bu ne,rtyatımm naza. ihtiyaç vardır. 
sini göltermlfti, Netekim, bu mesele- kıraat eylemiştir. ------------- n dikkate alan Samauıı urayı derhal Bundan b8fb itfaiyenin bel 
de de, hiç olmazsa adt bir protesto- Bu nutuk okunurken meclisin ha- Çok ihtirulı bir karakter. Şüphe ı faaliyete geçmif ve ilk if olarak da altındaki garajı da ihtiyaca uy 
name ile (Osmanlı imparatorlu~un vaaında büyük bir so~kluk ve dur - eder, fa.kat atd • Küçük Haberler iki buçuk tonluk son sistem yeni bir bir tekilde dğildir. Hele belediye 
lstikllli) ni zah .. ıre.n olsun mU<isfa~ gunluk hissediliyor; herkes baamı Ö· gandır. Yalnız, arozöz siparif e+-•-+ir. Bu makine, naamm arkaamda bütün sene · 
t k k dret izb ed t -r b" · il • Bafra, (Tan) - Kızılay kurumu, ~ .. eme. u . .1.nı ar . ememı9 1• nüne egmw ia; bu boş, bu kuru, tatsız, ır manıa e da gelir gelmez mevcut eski makinelerin .. n .. n gönniyeıı ve daracık bir 

T b ldir ki bö 1 bir k b kU -r k 1 h y muhtaç köylUlere bugün buğday - J ... ... 
a 1 Ye a me, en • ahenksiz basit ve adi bir basma ka· arşı aşmca a tekerlekleri deM-+irilecektir. • .... ..+""''-·· olan 1 ...11- .... .:.- ltfaiy 
Uk b" t "k kar d d hal ( ' t ed Bqkala ğıtmap ba.şlamıştır. Parasız olarak Et~" -.....-"""" ~~ 

ç ır azyı tısm .a. er .pa- lıptan ibaret olan sözleri kayıtsızlık· re er. 20 ton buğday dağıtılacaktır. Bu haberi memnuniyeile kaydeder rin yatakhaneai hem makinelere 
:ik) yajac~~ 

1
ve. m~v~~~ d~ tadif&- la dinliyordu ... İntihap edilen meb' • ~zi~~çU~eh~~~k • Bafra, (Tan) _ Bafrada tütün ken ne,riyatunıza k&rfl gösterilen a· :&ak ve hem de gayri sıhhidir. Me 

m ve ngı ız enn ıst 1 erı uvve- uslann adedi (140) olduğu halde N · d Ilkadan dolayı Samsun urayma te- t~kilatı takviye ederken, uraym 
te terkedecekti. mecliste ancak (72 ) meb'us bulunu • isyanları vardır. muameleciliği yapan urı namın a- tekkUr ede~ ciheti de nazan dikkate alaca 

Kabinenin Kuvayı milliye ile biri- vordu Şiddetli mtlna- ki genç evrak üzerinde yaptığı tahrl-
blrine düşmesi meselesine gelince; " • . . . kaşalar yapar, falla inhisarlar ve icra idarelerini al· Siparif verilen yeni arozözle Sam· umuyoruz. 
fikren, hissen ve ruban aciz olan in- (Nutu~ hUm~yun)T ancak bır ı- elleri ile de sös datmağa tefebbUs ettiğinden tevkif sun itfaiyesinin mühim ihtiyaçlarm· Yeni yıl bütçesinin hazırlandığı 

l hi b. ücad 1 y """-ek ki muhalif meb us tarafmdan yapı- lerinl lzah et • ..ın-ı..+ı... dan biri giderilmif olmakla beraber sırada belediyenin sekiz on sen 
aan ann, ç U' m e e e .,.. ... la b" ka 1 ... trno+ ••• il hitam ~..... d 
tstemiyecekleri, pek tabii idi. Nete- n ır ç e ~- e a ~r • mek merakı var- • Srvaa, (Tan) _ Srvas ilçelerin- hortum, yedek allt ve edevat (ibi di- beri memlekette wkua gelen 
kim. düşmanlaraıdan inaaf ve mer • mitti. Ondan 11<>nra, ~am Ali Rı dır. SUratle gi- Cürsoy den Kaybban. yeni bir okul yaptm- ğer nokaanlarmm da bir an evvel ik· yüze yalan yangını derhal eön 
baın:et dilenen kabine, General Kilen- za P&f& ~dan ~b ualar.tahllfe den bir otomobil kı88. fren dar- tacait.ir. '&Unun için 1arktill llra har- mali memleketin eellmetl tçln llm· mele muvaffak olan bu çal19kao 
in acı hareketini, bUtiln an'asiy-le da~et edılmış~. Ta?1ll sureti de, şu beleiile nasıl durdurulabilirse ona da canacaktır. dır. Bunlar yapılırken önce bahsetti- fedaklr itfaiyecilerinin ihtiyaç 
(Mustafa Kemal pa.şa)ya arzet.mek; kelı°?1elerden ıbaretti: ( Zatı hazreti öyle kolayca bi.kim olunabilir. • M. Kemalpqa, (Tan) - Karaca- ğimiz şekilde tehir dahHindeld yan- noksanlan için bütçeye lizmı 
:Anadolunun ahvali ruhiye ve manevi Padifahiye ~e vatanıma sadakat, ve beyde birkaç gUn evvel vukua gelen gm musluklarmm çoğalblmuı ve tahaiaatı koyacaltna eminiz. z. L. 
yesi üzerinde müessir olmayı dUşUn- kanunu ~· ahkamına ve uhd . .-me -------------
mekten daha ileri geçememişti. tevdi olunan vazifeye riayet.le hıll. • Armatörler toplandllar kazanın iç yUzU anla.şılmıttır. 

Mustafa Kemal paşanın kabine fmdan müca~ebet eyleyeceğime .. va1 Obalı Ahmet, bir aebepten dolayı 
hakkında verdiği karar, kısa ve kat'i lahl ... ) Bu sözleri a~en tekrar etme Bu yıl Romanyadan getirilecek etiyle kavga etmlt ve evden çıkıp 
idi ( sf t merhamet dilenmek ye mecbur olan meb ustadan bazda- göçmenlerin nakli için, diln de de - gitmiftir. Anut, gelininin yanma p
ni;azn~t~ek~e millet ifleri, devlet if· nnm çehrelerinde: P~dişaha karşı niz ticaret müdürlUğünde armatör • ı.-. ıyl geçinmeleri ve kavgaya ma
leri görülemez; millet ve devlet ,eref lkarinlplerlndleribesö~e~ılkdikklte~d~enfi his· lerle bir toplantı yapdmııtır. Arma • hal olmadığım aöylemif, bu aırada 
ve iatikllli temin edilemez) di. Buna e eeer e g ru me e · . törler bu it üzerindeki prtlarmı bil-
binaen, artık (Ali Rıza paşa kabine- . Meb'uslann en yaşlısı olmak ~~ba- dirmiflerdir. Nakil ücreti için, deniz patlıyan aillh gelinin elini delip geç-
.i) nden de ne bu .. k,..met ve ne millet nyle riyaset makamına geç.ırilen mit ve kaynanaamm göpune aaplan· 

u n el d (vU ticaret müdür muavini Refik, Sağlık -·-+- n..-- ,,_ _ _. ___ ı_ kaldlnlan 
ı in hiçbir hayır ve menfaat beklene- Buna mebusu Hacı yu en ı, ~--. oua- u..WYHllNl&e 
ç dl. cutlarma bir nebze inhiraf anz olan Bakanlığı ile dün muhabereye bq - kadın ölmtlttllr. Gelinin yaruı hafif. 
m~ç fÜphealzki kabine; biraz kuv- padifahm meclise gelmemeeinden l&m11tır. Bugün tekrar toplanılacak· Ur. Adll,e hadimeye el koymUfbır. 
Tetlice bir cereyan k&l'fısmda, derhal bahsederek: tır. 
~ekilip gidecekti ... Ancak, zaman ve - C\lmlemiz mUteeuir ve mahzun 

Samsunda muzır 
hayvan mücadelesi 

Cocuk esirgeme 
kurumu çahsmala 

Samaun, (Tan) - Bir taraftan vt- Samsun, (Tan) - Memleketin 
llyet siraat müdUrlUğil, diter taraf- kir ailelerini, yetim ve yoksul J 
tan Samaun Avcılar klübU muzır hay rularmı değerli yardımlarlylo kO 
vanlarla mücadeleye tfddetle devam yan Samauıı Çocuk F.eifgeme K 
etmektedirler. Avcılar kltlbllnün haf- mu, faaliyetini gibıden güne 
tada Ud defa muntazaman yaptıiJ maktadır. 
at1rek avlarmdan bqb slru.t mtldUr Uç yıl önce ancak .,.kIZ çocup 
lUIUnttn köylerde yapbrdıfı mtıcade- kabilen kurumun bugt1n kanatlarf 
le memnunlyetbahf bir clerecededir. tında barmdrrdığı ıı:üçUklerin sa vaziyet çok nazikti. htanbulda mec· olduk. 

lisi Meb'usanm tam açılacağı bir va- Demlf; - ve ldet yerini bulsun 
kitte zuhur edecek olan bir kabine diye - dessas padişahın yalancı 
mese'ıeat, mühim hadiselere sebebi • hastalığına afiyet temenni etmişti. 
yet verebilirdi. Buna binaen mecll • Basit bir nezaket klişes~den ib.a~t 
etıı açılmasını beklemek; ve ondan olan bu duaya, ancak bırkaç kıfı: 

Göçmen nakli mukaveleai, vekllet 
ten cevap geldiği takdirde, buglln 
imza olunacaktır • 

VEFAT 

9M maU ydı içinde Havsa, K6pril, SSO yl bubiıu.ttU'· Uçte biri ana 
ve Lldlk kaularmda 500 bin hektar cağında, ,.atebakiai okuma ça 
arazi tlzerinde tarla farelerlle mUca- olan k yoksul çocuklar için kU 

....,.......,.~ aeıe yapmnı, ~ yttzcıe. 9& nl8petinde 11er gUn muntazaman doyabil 

eonra da kabinenin mukadderatını, _Amin! .. 
meclisin takdirine havale etmek za. Demişti ... lt bu kadarla kalsa, bir 
nırl bir keyfiyeti. ~Y değildi. Fakat (Sıvu meb'usu, 

Bu baha hitam verirken 111nu da Vi.sıf bey), ayağa kalkarak, riyaset 
lllveleyeylm ki; htanbulda Ali Rı· makamma kartı aynen ,u aözleri 
sa pa,a kabinesine karşı tahakküm söylemifti: ., • 
ve celldet gösteren lngillzler; Mwa - - Reis ef endı ... bendenız, bir tek
tafa Kemal patınm riyaseti altında- Ufte ~ulunacağım. Hili.fet~ah efen 

. dimizın rahataızlıltlan, teairatı ami-
ki (Heyeti temsıliye) nin Srvutan An kayı mucip oldu. Binaenaleyh, lya • 
karaya naklettiği gibıden ttlbaren deti hUmayunlanna bir heyetin gön • 
Anadolu tUmendifer hatı üzerindeki derilmeslnl, ve 91hbati hUmayunlan 
lfgal lutalarma mahrem bir emir ver için tazarruatta bulunduğumuzun ar 
mifler; (Kuvayi milliye) ile ihtlllt • mıı, ve ayni r.amand~ m~isin açtl
tan ve mllliyetperverlerin hiddet ve mumdan dolayı hakıpayı hümayun
lnfiallerini mucip olacak harakettan l~~ teşekkUratımızm iblağını tek-

. 1 el rini ta lif ediyorum. 
aon derece ictinap ey.em. e v- Bu eözlerin Vasıf beyin llaanmdan 
iriye etmiflerdl ... lngllizlenn fU baai- · "til esi üzerine birçok meb'ualar . d .. t . ışı m , 
retki.rane hareketlen e gos enyor alkışlamak mecburiyetini hissetmif • 
ki; eğer Osmanlı imparatorluğunu terdi. Çünkt1 meclis müza.ke~inin 
temsil ve idare eden Ali Rıza pqa ka ilk konu9maamı tefki1 eden bu eözle
bineel, Kuvayı milllyeye k&rfl ciddi ri eöyliyen, Kuvayı lılilliyenin latan
bir merbutiyet ve mü~ket hialeri bul eubesinin erklnı mUmtazeslnden 
beallyerek h~metin ,ereftni ve mil di. ve hiç filphesiz ki, hUSU8İ bir fik· 
Jetin izzeti nefsini müdafaa edecek re binaen eöylemiftl 
kadar medeni bir cür'et ibraz et.ey· Mecllate hbı1 olan bu yanlıt se
dl derhal saraym ve İngilizlerin va- hap, derhal fikirleri d~l. 
ziyeti detifecek, artık bu iki mtlfte· Anadoludayken, memleketin ve mll
rek kuvvetin gerek latanbul ve gerek ıettn baem& gelen fellketleriD hep 
Anadoluda takip ettiii kanb ve ent· padif&h ytlzllnden geldiğine kani olan 
rtkalı lliyUet, derhal hitama erecek· ve aaraya kal'fl kalplerinde kin ve 
ti. husumet tqıyanlar; millet ile saray 

• arumda bir anlqma bqlangrcmda 
Artık, aon günleri yaklaşan Oa· bulunduklarını zanneylemiflerdi... O 

maniı tmparatorluğunun son meclial gUne kadar kıpkızıl saray düşmanı 
Meb'uum; (1338 - ~920 aeneai Klnu olanlar bile, ,ımdi bir tereddüt dev • 
nu sanisinln 12 inci pazartesi gtlnü l reBiııe glrmlalerdl. 

Avukat Faruk Derelinin babası, 
Kooperatif mUbayaa memuru Ahme- 4 
din, Erkanıharp yüzbaşı Servetin, 
Ankara sulh hikiıni Muammerin ka
yin babası Çanakkale Divaniharp re
isliğinden mütekait Binbaeı Nurettin 
vefat etmıetir. 

Cenazesi buglln öğleden evvel Ua -
kUdarda eski hamamda Tephirhane 
karşısındaki haneeinden kaldmla • 
cak, öğle namazı yeni camide kılın· 
dıktan sonra OskUdar '4'hltliğindeld 
aile kabriatanma defnedilecektir. Al- SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
lah rahmet eyliye. AŞAGI 

TAN 
Abone ve ilin p.ıtlan: 

1 - Serput (5). Az ıucak ( 4)'. 
2 - Köpek (2). 
3 - Yortu (8). Erkek (2). 
4 - Bir çiçek (4). 
5 -Tepih (7). 
8 - Büyük bir adet (8) • 
7 - Telkin etmek (5). 
8 - Knınm (2). Taacctlp nlda-

imha edilerek mahsullta zarar ver - ri kadar .Ut veya ekmek verm 
melerine ön verilinemiJtir. dir. 

Domuz, kurt ve aa1re muzlr hay- Bundan b&fb h• yıl ctlmb 
vanlara k&rfl açılan mtıcadele dahi bayramında blltçeainin m 
ehemmiyetle takip edilmit ve (098 nl8petlnde elblM ve 

vermek nrettyle on1an aevin 
domuz, '2 kurt, 12 çakal ve 800 kar- te ve llhhatlerf De yalandan 
p öldUrWmlftilr. dar olarak huta1anm hemen 

Son altı ay artmda. da sıtlca4ele- etttrmektdr. Aynca 23 NilaD 
19 devam olumnut ve 19'7 lomu. n larmda çocut balolan, muhtelif 
kurt, ve m karga imha ecWmlttlr.. 1ence1er ve pslntiler tertip 
Havsa Köpı1l ve Ladlk Jrua1armda lledl1*' clalatmak .mettyle 
8&000 hektar arul tmrlnde tarla fa- dlrmektedlr. 
relerlnl 6ldilrme mtlcadeleelne devam J>elerll ve çabfbn blr heyet 
edHmtı ve imha mfJrtan )'llD 80 IÜ fm4aD idare olUllUl bu hayır 
bulmuttur. ae1esfD'D dar 1ıılr blltçe De Uç 
Kartın IOD on gibıUnde Havada beri Sammm• Jetim ve yo 

7, Samaunda 80, Bafrada 315, Çar- cuklarma yaptlil yardım çok 
pmbada 19, K6prtlde 25 domuz, Ka· ttır. 
valrta 6 domuz, bir kurt, Termede 20 ~"!!!!!!!!'l!!!!B-~!l"l~~!!!!!!!!'::i 
domu tıç kurt ve Ladikte de 5 do- daha W ecHIMek oluna 
muz 3 kurt 6ldilrlllmu,ttlr. mmWr.all dahDtncle mUZll' 

Mücadeleye bu pkllde Ud tıç -• tamalllMl imha ecli1Jnlf 01&4~·-
BI (2). 

9 - :Memnuniyet se.ı (2). Sicim ------.,-----------~--~ Lln it. Ura it. 

Bir ~1* 
s • . .. 
·~~ 

1 50 .. -
' 50 14- ·-14-·-

ilin için tılncılılr Şlrketlerb 
ınUracaat edtlmelldir. 

Kllc;tlk Ulıılar dotrudU dol 
ruya ldarembce alm&btllr. 

Ktlçtı) Olnlarm o •bJ'blı bb 
defalık 80 lnu'uttm· & •tırduı 
fazlam lc:ln abr bqma O kunae 
almır. Blr defadan fazla tc:tn,. 
kandan ~ 10 1nmul tndlrlllr. 

(2). 
10 - Bir 6lçll ( 4). lpret (3)'. 
11- Şimendifer (4). Çiftçinin kul-
Iandılt aletlerden biri (5). 

DONKO BULKACIMIZIN BALLt 
1 - Tan (3). Tavan (5). 
3- içeri US). lt (2). 
a - Niçin (5). Ya (2). 
' - Çin (3). Yalan (5). 
5 - Ten (3). Ankara (6). 
6 - Ar (2). Yasa (4). 
7 - Viyana (8). F4 (2). 
8- Etek (4). 
9 - NU (3). Şeker (5). 
10 -Tann (5). Ken (3). 

B1TJılEM1Ş SENFONi fllmlntn aaatuım11 ş~ VlYAN,ı 
m em, BN aozm, m.nm 

HANS JARA Y ile mı .... .lapan aiJMma 
MITCHIKO MEINL tanfmdan 7U&blaa 

AKŞAM 0 EŞ 
Atk •• IDUIİkİ filmi 

BusUne kadar ~a. hı.t .,. qk fUm1erinlD - ,..,,, 

Yarm alqam M E L E K Sinemumda 



TAN 5 - 15 - 4 - 936 

Erkanı harpler bugün 
Londrada görüsecek 

Pa.ris 1' (Tan) - !ngiltere,_ Fran 
' •-A harbiyelen ara..-

1& ve Belçika erıua.nı Londrada 
ımdaki konuf!Dalar, yarın~baslar 
başlıyacaktır. Fran:'1 :arbiye reis 
heyeti bugün. E~k nı'un ba,şkanlığı 
vekili General Steıngut t · tir 
altında. Londraya hareket e mış • 

Bir lsganyol töreninde 
halk biribirine girdi ! 

(AA) Cümhuriye-
Madrid, 14: . · • U- Unasebetiyle 

tin ilanının ytldönUm m rasim esna
bugün yapılan askeri me halk 

. el silah atılmış ve 
Btnda bırkaç . . t laş uyandır • 
arasında şiddetiı bır e .. 
..... s·1· h sesleri muvakkat Cüm· 
""ıştır. ı a . Ba . ile bakanla-
h ........ rtınez rrıo 
urreısı .ı.u<>- w reeıni tribüniln yaki-

tın bulundu~. . aseticilrnhur mu 
ilinden geJmıştır. Rıy · ak-
hafız efradı o sırada_ ge·~~?t!':ne-
t 1 bmıU bır suı . 
a olan a ay . . . bulmıduğu trı-

derek Cümhurreısının hafaza altına 
btinU kuşatm~şlardre m;eı8.şa düşen 
almak istemışler rd n kaçışmıştır. 
halk yan sokaklar a 1 inin kes-
N'ihayet işitilen. sili~ s:::u anlaşıl
tane fişeğinden ıbare o.t resmi yapı-

..+no B' a.z sonra geçı · 
ornı9..u.. ır . • leri işitilmiştır. 
lmı..,., tekrar sılah ses. revolver 
Bu sefe~i sesler hakikate~ . bir mu 
•esleri olup kur,unlardan bın Halk 
hafm bacağından yaralamı~ ~e fa
bUyUk b' ... asabiyete kapıl~I~ et 
fistleri tahı>l<At yapmakla ıttih8.ID 
ıniştir. ---

~len :Japon asJierlerl 
. Moskova, 14 (A.A.) -::- b~pon bil: 

. . . müracaatı uzertnP., 9 Nı 
)'Uk elçısmm takasında Sov
ıanda Grovenko ~ Nipo _ .Mançu 
)'et to~raklann:t gı::~ut muhafızları 
kıtası ıle Sovy d ölen üç J a-

d kşi çarpışma a . 
a.rasm a . . dini Japon otorıte-
pon a.skerın~ ~eseşa.rk hudut otorite

Demircis dün gömüldü 
Yeni Yunan kabinesi de eski 

kabinenin siyasetini takip edecek 
Metaksasın Belgraddaki Balkan Antantı Kon-

seyıne bizzat 

Atina, 14 (Tan) - B~bak~ M~ 
t ks matbuat mUmessıllerını ka-
a as, · · · d bun 

l ed k kendi kabınesının e bu ere . ..1 b 
.. ki gı'bi siyasal temayu a -dan once . lı' t· 

)am.ından ayni renksız ma ıye ı m~-
hafaza edeceğini bir defa daha teyıt 
etmiştir. . 

General Metaks~s, ~u?~~stanın 
l'h t ve teçhizat ışlerını muzake • tes ı a 1. . . .. 

re edecek olan lider~er mec ısu:ı:ın °: 
.. ilzdeki pazartesı ve salı gunlen num . . y . k 

t ıanacağını söylemıştır. enı a. -
op .. .. ı· ento hu bine, çarşamba gunu par am -

.zuruna, çıkacaktu-.. 
BeJgratta toplanacak Balkan kon-
. d Yunanistanı Başbakan M~ 

seyın e, · ht ld. taksas'm temsil etmesı mu eme ır. 

edeceği bildiriliyor 

Metalcsas, Polifisfe dı§ 
siyasayı görü§tü . . . 

Atina. 14 (A.A.) - Sıyasal parti- Veni Başvekıl Metaksas 
i kabineye karşı henüz hattı . . · d 

ler Y;~Jerini tayin etmemişler ise de ı rt.ciye nezaretine getırmek nıyetın e-
ha.re . . k b' · dır J'beral mahafil, Demırcıs a. ınesıne • 
;österdikleri ayni iti~~dı Metaks8;8 Demircisin ölümü Jcarıısın· 
kabinesine karşı da gostenneğe mti· d Y tbuafı 

yildirler. a unan ma 
teı;~anistanm Paris elçit!li P~litis, Atina, 14 (A.A.) - BUtün gazete-
hariciye müdUril umum.llennden ler, Demircisin ölümll dolayısiyle te
Mavrudisin huzuru~dad, t B.~ak~n essüslerle doludur. Kendisinin billıas 
M t ksas ile uzun müd e go şm § • ı· W• k' e a sa doğruluğunu, tarafgır ıgın ve ın-

tür. k t .. teakip Metaksas, lerin üstünde kalan saffetini kayde -
Bu mUIA a 1 mu ' b .. k'' 
l'f 'i mezunen Atinaya geldiğini den makaleler neşrederek ugun u 

Po ~: :ırsattan istifade ~~re~. dIŞ ahval ve şerait içinde bu kaybın daha 
~~ivet hakkında gö.rilşler~\ hu_k~ - lcuvv,otle b.iuedildiğini bildirmekte -
rnete arzet.nılıj olduğunu soy eınl§ r. dirler. 

M·halakopulos Hariciye Katimerini gazetesi diyor ki: 
V 

11c·n mi oluyor? "Konstantin Demircie.. hayatında 
e .1 

14 
(A.A.) _ Henllz teey - olduğu gibi ölüm karşısında da kiya-

yil~~~;İyen bir habere göre, Başba- ıetli oldu. Odasında yapayalnız tıpkı 
kan Metaksas, Mihala.kopulos'u ha - ölUmU ile kimseyi rahat.su etmek 

lerine teslim ıçın 
lerine etnir verilmiştir· 

Avrupa sulhü neye bağlı? 
istemiyen bir aziz gibi öldU ve bu su
retle bir hayattan öbilrUne l!akin,mUs 
terih ve sessiz göçtü.,, 

Demir cisin cenazesi 

Lav al: -"Almanlarla müzakerenin 
reddedilmesi hatadır ! " diyor 

d 14 (A.A.) -
Clernıond Ferran ' ant" ad 

Laval "Le Moniteur de cıe:atta bu
lı mahalli gazeteye cıu bey 

lunmuştur: . mda bir anlaş-
"Parisle Berlın ara.s A vrupada sulh 

bıa husul bul~adık~ demektir.Hit
filen temin .. ~~gu~~ı:ıeı~liflerin teferrü
lerin ileri sur d ğil' ·m bu hükftme-

. isecek e 1 ' • 
':tma gır , eden bir iştir. Fakat mil-
ti alakad~ f k bir şekilde red· 
zakeratı sıstema ı • 
d be e bir hatadır. 

etmek : içinde bulunduğu şu en 
Avrupa k durumda harekete 

dlşeli ve karIŞ~e sür'atle harekete 
geçmek hem Silhassa, Fransa 
geçmek ıazımdı::Sında mevcut bütiin 
Ue Almanya ar çalı ılmalıdır.Uz
llle!elelerin halli:~ olu:duğu takdir-
laşmaya mu1va~{. elbirliği için önil- Eski Fransız Başveknl t.a.val 
de Fransa- ~gı ız bir ufuk açıla- . . 
mlizde ne mukemmel .. t k nihayet aktedıldıkten sonra Avnıpa-
caktır.Atide,Almanyay~ .fa t:_~ğee~~-ı run akıbetini daha büyük bir emnJ· 
emniyet teşkilatına d.a 1 e kaldırılıp, yetle derpiş edebilir ve sulbü hazır -
hşaçağız. Zecri tedbırler . · ulh ıa abiliriz." 
llabeşistanda adil ve şereflı bır 5 Y 

Atina, 14 (Tan) - Demircisin ~ 
nar.esi bugiln, bilyilk törenle kaldı • 
rılmıştrr. Kral, müteveffa Başbakan 
Demircise ölilmUnden sonra birinci 
Jorj nişanının en bUyUk rütbesini tev 
cih ettiği için, cenaze, bu rütbeye ve 
vazife başında ölen Ba.şvekillere 

mahsus merasimle defnedilmiştir. 
Saat 17 de bUyUk kilisede yapılan 

merasimde, kral, veliaht, kabine aza
sı ve bütün teşekküllerin mümessil -

j leri hazır bulunm~lardır. Törene ay 
, rıca, bir ukerl kıt'a da i.§tirak etmi§-

1 tir. 
' ------------------~~ 
1 
1 

' 
Bafra elektrik ılrketi 

satın alınıyor 
Bafra, (Tan) - Uray kurulunun 

Teşrinisani toplantısında elektrik şir
ketinin belediyece milbayaasma ka • 
rar verilmiş ve Ankaradan bir müte
hassıs istenilmişti. 

Bayındırlık bakanlığından bu iş i
çin gönderilen şirketler başmühendi
si Civanşir şehrimize gelerek incele· 
melerine başlamıştır. 

İ ngi !izlerin 
"' 

gapacagı 

teşebbüs 
Almanlarla 

rın arasını 

Fransızla

bulmak ı-

çin düşünülen çareler 

Londra, 14 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Berlin hükumeti nezdinde yapıla • 
cak lngiliz teşebbüsünün, Alman ve 
Fransız planlan arasında bir muta -
bakat husulü için teklifleri de ihtiva 
edeceği söylenmektedir. Britanya bil 
kfımeti. bilhassa, orta ve şarki A vru
pada sulbü temin arzusundadır. 

Söylendiğine göre, lngiltere, Hit -
ler tarafından teklif edilen iki taraf
lı planların Milletler Cemiyeti nizam
namesinde milnderiç mUşterek yar
dımı hariç tutmadığını izah edecek
tir. 

Bu ahklm, Litvinorun •1Almanya
ya iki taraflı muahedelerle bağlı dev 
!etlerin, Almanya tarafından tecavüz 
kir bir harekette bulunulduğu tak -
dirde, Milletler Cemiyeti nizamname
si ahkamını tatbikten memnu bulu -
nacaklan., yolundaki itirazına ceva.p 
teşkil etmektedir. 

Britanya hükfı.meti, bu iki taraflı 
paktların, akitlerin, diğer her türlü 
ta.alıhiltlerden evvel Milletler Cemi • 
yeti nizamnamesi ile bağlan.malarmı 
teklif edecektir. 

Eden Berline gitmiyor 
Londra, 14 (A.A.) - Havas ajan

sının haber verdiğine göre, Britanya 
hUkümeti Almanya ile müzakerata 
diplomatik yollardan devama karar 
vermiş ve bu sebeple, Edenin, Hitler
le görüşmek üzere Berline gitmesi 
pek az muhtemel bulunmuştur. 

lngilterenin vaziyeti, Sir Phipps'in 
yakında tevdi edeceği sual varakası
na Almanya tarafından verilecek ce
vaba bağlıdır. 

Küçük Telgraflar 

FRANSADA KIŞ 
Paris, 14 (A.A.) - Paskalya. gU

nU blilUn Fransada kış geri dönmüş 
ve Pariste termometre sıfırın altında 
Uç derece kaydetmiştir. Dolu ve kar, 
~ .pçlarma mühim ararlar 
vermiftir. 

MAKDONALDA AMELİYAT 
YAPILDI 

Londra, 14 (A.A.) - Ramsay 
Macdonald bugün kUçUk bir ameliyat 
için hastaneye yatacaktır. Hastalığın 
mahiyeti bildirilmemekte ise de ame
llyattn gö?.lerine taalluku olmadığı 
kaydediliyor. 

NORVEÇ DIŞ BAKANININ 
SEYAHATi 

Moskova, 14 (A.A.) - Tal!! Ajansr, 
Norveç Dış Bakanının 20 Nisanda 
Moskovaya resmi bir ziyaret yapa~ 
ğını bildirmektedir. 
ESKi FRANSIZ ADI .. n'E NAZIRI 

OL DU 
Paris, 14 (Tan) - Fransanm eski 

adliye nazın Henri Şeron bu sabah 
apandisit ameliyatı neticesinde 69 
yaşında olarak ölmilştUr. 
lNGILTERE AI. .. MANl'AYA PARA 

'7ER11"0R 
Londra, 14 (A.A.) - Müteaddit 

tekziplere rağmen Deyli Telegraf'm 
mali muharriri lngiltere hükumeti
nin Almanyaya. 10 iliı. 20 milyon lngi 
liz lirası ikraz etmek tasavvurwıda 
bulunduğunu söylemektedir. Bu kre 
dilerin, A vrupanın kalkınmasına da
ir olan mUstakbel pllna dahil bulun
duğu söyleniyor. 

Araıuluıal v~ Acunsal 1936 

Paris panayırı 
18 Mayıs-2 Hazıran 

[ 
Menfi an lamı hakkında 
Türkçe ile İn do - Öropeen ve Semi tik diller arasında 

bir mukayese 

Ba§larken 
Bundan önce bu sütunlarda 

"Türkçede menfi anlamı,. başlığı al
tında neşrettğimiz yazılarda Türkçe 
de menfi anlamına del8.let eden söz
leri "Güneş - Dil., teorisine ve "Türk 
Analitik Grameri" metotlarına göre 
analiz etmiştik. Gerek kelimeye ek 
olarak yapışan "siz, mez, me" gibi ek
lerde, gerek aynca kelime halinde 
kullanılan "ne, yok, hayır, değil" 

sözlerinde menfi anlamının uzak sa
ha nıanasiyle bir (V. + z) fonem.ine 
bağlandığı bu analizler neticesinde 
ortaya çıkmıştır. 
"Güneş - Dil" teorisinin en parlak 

verimi, ayni anlamda olarak muhte
lif dillere ait sanılan kelimelerin eti
molojik analizlerinde hep ayni ele -
manlara bağlandığını ortaya çıkar

masıdır. 

Menfi anlamlı kelimeler üzerinde 
de bunu tecrilbe etmek Uzere, şimdi 
de lndo - öropeen ve Semitik diller
de menfi anlamı gösteren sözleri 
"Güneş - Dil" miyarma vurarak ana
liz etmek istiyoruz. 

Bu mukayeselere esas olmak üzere 
şu kelime serilerini ~özönüne ala
lım (2). 

Birinci seri: Ne (T.) : na, ne (Fa.) 
non, ne, in (Fr.) nein nicht, Un, Oh
ne, (Al.) : no, not, nor, neihter ( tng.) 
Anef (Gr.) Non (Lat.). 

!kinci seri: Me, ma (T.); me, bi 
(Fa.); pas (Fr.) ma, lem, Jemrna 
(Ar.): mi, mide, mite (Gr.): passus 
(Lat.) 

Uçlincil seri: Yok, hayır (T.); 
gayr (Ar.) kein (Al.l ııhi, oh! IGr.) 

Dördüncü seri: Siz (T.): sans (Fr. 
sine (Lat.); los (Al.); less (lng.); 
il, bi!A., len (Ar.) 

Beşinci seri: Değil CT.) Dil (Fr.) 
ve (Lat.): Without (İng.): Ude, ute, 
ud (Gr.) 

Kelimelerin şu seriler halinde kar
şılaştırılması bile, bu mukayesenin 
nekadar merak verici olduğunu gös
termeğe kifayet eder. 

Birinci seri kelimeleri 
(Ne) kelimesinden bahsederken, 

bunun garp Tilrkçeainde dalı ... çok 
soru 11özU olarak kullanıldığını, an -
cak bir fikrin iki şıkkını birlikte ne
fiy için başta milkerrer bir edat o
larak menfi anlamına geldiğini an -
\atmış, şimal Türkçelerinde ise önek 
gibi başa gelerek "naduruk, naydu
nı k, andiv, nigamda .. gibi menfi ke
limeler yarattığını da ayrıca göster
miştik. 

Farsçada herhangi bir sıfatın ha
şına gene bu ••na,, öneki getirilerek 
menfisi yapıldığı malumdur. "Naşad, 
niseıa, nareva ..... gibi. Fiil sıygala.
rının menfisi yapılırken bu "na,. nın 
\•okali incelerek "ne,. olur. "Huda 
nekerde, tersem neresi ... ,, gibi. 

Görülüyor ki Farsçanın "na.. ve 
"ne" si, bizim garp Türkçesinin "ne" 
sinden, Yakut TUrkçesinin "na .. sın
dan, Çuva., Tilrkçesinin "ni" sinden 
başka bir şey değildir. 

Fransızcada sıfatların baş tarafı
na getirilerek menfi anlamı veren 
"in .. Uneki vardır l<i sıfatın başında
ki konsona göre bazan konsonunu 
da değiştirir: "lncroyable, invisiblç, 
irreprochable (3 > ... " gibi. 

Bu şekli "Çuvaş" Tilrkçesinde de 
"andiv = dokunma" misalinde ay· 
nen görüyoruz. 

Yine Fransızcanın "ni" menfi eda
tı, tıpkı bizim garp Türkçesinin "ne'' 
si gibi, başta bir edat olarnk mE:,I1fi 
anlamı vermekte ve tekerrilr de et
mektedir: "Je ne veux ni ceciniceliı.,, 
gibi. 

Fransızcada fiilJerin şahıs zamiri 
ile fiil sıygası arasına girerek menfi 
anlamı veren "ne.. nin yazılışı 
bizim "ne" nin tıpkısı olduğu gibi, o
kunuştaki vokıll farkı da mühim bi' 
değişme değildir. 

Fransızcanın doğrudan doğruya 
kelime olarak menfi anlammdR kul
landığı "non" sözline gelince bunda 
da biribiri ardınca ayni konson iki ke 
re gelmekte olduğuna göre ikincisi 
(ğ) den değişme olarak (4) alınırsa 

kelime "noğ,, olur ki "ne" ile !arkı 
yalnız vokalden ibarettir. 

"Non" un latincede uzun bir {ol 
He okunuşu ikinci (n) nin (ğ) oldu
ğunu gösterdiği gibi, "ne" nln Latin
ce aslı (nec) olması da bunun (ncğ) 
den geldiğine kat'i bir delildir < 5 l. 

Almancada kelime olarak kullanı
lan "nein,, menfi sözüniin halk ara
sında ''nee., olarak söylendi~ mP.hiın 
dur. Bunun bizim (ne) ile birliği göz 
önündedir. 

Yine almancada isimlerin başına 
"ohne,, ve sıfatların başına - daha 
kısa olarak - "un .. şeklınde gelen 
menfi örneklerine gelince, bunlardan 
ikincisinin birinciden kısalma oldu~u 
ve ikisinin de (ne) den ibaret bulun· 
duğu görülür. 

Almanca "nicht,, \•c J ııgıliıı:ce "nci· 
thcr,. kelimelerinden menfi sCizline 
başka elemanlar da karışmıştır. Bı.ın· 
tarda asıl menfi anlaınr veren, "nih,, 
ve ''nay" kısımlarıdır. Almancasında 
sübut ve tahakkuk manasiyle bir ''t., 
elemllnı lngllizcesinde ise hem c;ilbut, 
hem de teknrrilr manalariyle bır "t,. 
ve bir de "r" elemanı ilave edilmiş
tir. 

lngilizcenin (no) menfi sözii, doğ 
rudan doğruya (ne) nin ayni olduk
tan başka Fransır.ca ve Latince fnon 
ların son (n) !eri (ğ) den dcğı~me ol• 
duğunu da teyit eder. 

Bu söze tekıırrür manasiyle (r) 
ve tahakkuk m:masiyle (t) getiri'e -
rek yapılan (nor) ve (not) sözleri 
de aslında (no) demektir. 

Grek<:e (anef) kelimesine gclinee 
bunun başındaki uzatma ana yku 
gösterdi~i c-ibi sonuna g-elen V(' süie 
gösteren (f) konsonu da~v ğ) for 
müliyle (ğ) ye müsavidi . 

Bu izahları bir görü te anlamak 
üzere aşağıda alt alta mukayeseli se
kilde yazılan etimoloiik şekilleri göz
den geçirmek kafidir: 

(1) (2) (3) (4) (5). 

Ne 
N& 
An 
Ni 
NA 
Ne 
In 
Ni 
Ne 
Non 
Non 
Nein 
Ohne 
Un 
Nicht 
Neither 
No 
Not 

[T. ] eğ + en + eğ (z) + + 
l Yk. ] ağ + an + ağ (z) + + . 

lÇ. ] : ağ+ an + [ağ {z)] + 1 + . 
l Çv.] : ağ+ in + iğ (z) + + . 
[Fa. ] : ağ+ an+ ağ (z) + 1 + . 

[Fa. ) : eğ + en + eğ (z) + + 1 

[Fr. ] iğ + in + [iğ (z)] + , + 
[Fr. ] : iğ+ in+ iğ Cz>+ + 
[Fr. ] : eğ+ en + eğ (z) + . + • 
[Fr. ] : oğ + on + oğ (z) + + . 
[Lat.] : oğ + on + oğ (z) + + . 

[Al. ] : ağ + an + ay (z) + an (ğ) + , 
[Al. ] : oh+ on + eğ (z) + + • 
[Al. ] : uğ + un + [uğ (z)] + + . 
f Al. ) : iğ + in + ih (Z) + + • 

r tn~. ] : ağ + an + ay (z) + at + er 
[lng. ) : oğ + on + oğ (z) + . + , BUtiln A vrupanın en bilyük ve en 

vasi bir meşheri ola.n bu panayır bi
lumum ulusların müstahsil ve sanayi 

Nor 
erbabına açıktır. On binden fazla Anef 

l lng. ] : oğ + on + oğ ( z) + ot + . 
[lng. ] : oğ + on + ol! (z) + or + . 
{Gr. ] : ağ+ an+ ef (z) + + ı 

müessese bu aergl,.e igtirak etmekte 
Bu tablo menfi sözler bakımından 

ana TUrk dilinin birer lehçesi olmak
ta, Fars, Fransız, Litin, Alman, İn
giliz ve Grek dillerinin de, Yakutça 

lanıue française, par Oscar Bloch et W. 
von Wartburr. 

(IS) Diier mefi kelime serilerinin muka· 
yeseslne yarm devam edeceğiz. 

ve dünyada mevcut endüstrilerin ve 
bilhassa mevaddı gıdaiye ve mefru -
§at levazımının en yeni ve en mo • 
denı ihtiraatını ve modeJ!erini enzlrı 
ammeye arzeylemektedir. Bu itibar
ladır ki, PARIS PANAYIRI seneden 
seneye gayet büyük bir rağbet ka • 
zanmakta ve bilcümle ticaret ve sa-

ve Çuva,çadan geri kalmadığını gös- ----------=---= ...... -
terecek kadar beliğdir. ( 6) • 

L N. D~ 

n~yi erbabını tatmin eylemektedir. " (2~ Bu ıerilerde (T.)Tiirkçe ''Fa.,.Far1ça, 
Zıyaretçilerin adedi iae 2.000 OOOdan Fr. Franıızca, (Al.)Almanca, (tnı.) İngi
!azla.dır Bu 1ergiye i§tirak ·edecek lizce, "Gr . ., Grekçe, (Lat.) Llt!nce, (Ar.) 

l ] 
· Arapça, "Ylr . ., Yakutça, (Çv.) Çuvatça aöz-

0 an ara aza.mi ::.eshillt gösterileceği lerinin kısaltması olarak kullan,lmıştır. 
gibi gidip gelme seyahatleri için de . (3) Burada kelime (ii -1- reprochable) 
tenzilat bahşedilecektir. ık.en uzat!"!' roliyle (n). den deii~me olan 

Her tu"rlu'· t f ·ı•t . . B -1 (~) .kendııınden sonraki konaonla birleı-a sı a ıçın eyog u, mııtır. 

Meşrutiyet caddesi (sabık Kabristan (4) Fransız tellffuıunda ıondaki "n le· 
sokak) No. 41 "lSTANBUL ŞA.\lBR ria ideta bir burun vokali ıibi aöyle~diil 
Dö KOMERS .. t malumdur. ,, e muracaa olunur. . . . 

(5) Dıctıonnaıre etymoloııique de la 

Türk • Fransız mahkemesi 
Uzun za.mandanberi toplanamı • 

yan Türk - Fransız muhtelit mahke
mesi, bugün faaliyete başlıyacaktır. 

Bu mahkemenin elindeki on iki dn -
va hakkmda kat'I kararlar verilecek 
tir. Meşhur Çukurova çiftliği dava -
sile AbdUlhamit veresesine ait dava
lar da bu aradadır kararlar ahndık
tan sonra, son kalan Tilrk - Fran -
sız muhtelit mahkemesinin de tasfi
yesine başlanılacaktır. 



--b l" A N 

lsoanya hadiselerinin iç yüzü 

Son karışıkhklar İspanyayı bu sefer 
·komünistliğe doğru mu s ürükliyecek? 

Müfrit sollar idareyi ellerine almak üzere 

Son seçimde ekseriyeti kazanan sol cenahçılar yeni Ba~vekil Azonayı sellmlıyorlar. 

"Times•·den: ı 
AbdUlkerimin Fastaki isyanını bas 

tırmak için İspanyollar karşılaştıkla
rı z.orluktan sonra, lspanyol dahili 
aiyaseti daimi bir hercümerç içinde 
yüzmektedir. Uzun müddet devleti 
askeri bir diktatörlük idaresi altındıı. 
bulunduran Primo de Rivera bile da
hildeki anarşi elemanlarını bertaraf 
edememiş, bilakis bunlann elaltından 
daha ziyade kesbi kuvvet etmesine 
sebebiyet vermişti. Primo de Rivera
nın ölUmU ile diktatörlük kağıttan 

bir bina gibi çöküverdi ve gayri mem 
nun unsurlar dahili siyasette karga
plıklar çıkarmağa bafladılar. De Ri 
veranın diktatörlüğüne müsaade et -
mif olduğu için bütün bu gayri mem
nunlar kıral aleyhine döndüler. Ma
IUm olduğu veçhile kral azledildi, ve 
memlekette CUmhuriyet ilan edildi. 
Kral idaresi tarafından hapishaneye 
atilmış olan Senyor Alcala Zamora 
lspanyol CUmhuriyetinin ilk reisicum 
huru ilan edildi. Zamora, bu işle beş 
sene uğr8.ftı, hem de hüsnü niyetle. 
Fakat ispanya, şimdi yeni bir devlet 
reisi arayor. Salı akşamı Cortes na
mı verilen lspanyol parlamentosu 
Sosyalist ve Komünistlerin reyile Za
moraya riyaseti cümhurluktan elçek 
tirdi. Sosyalist ve Komünistler 
hareketlerine sebep olarak Zamora -
nın geçen Cortes'i dağıtmasını gös
terdiler. Bu dağılma neticesi yapılan 
seçimde sol cenah bir ekseriyet ka -
zanmıştı, ve Radikal - Sosyalist bir 
hükumet mevkii iktidara geçmiştL 
Fakat mUfrit Sosyalistlerin iddiala
nna göre, Zamora merkeziyetçi par
tilerin fikrini temsil eden Senyor Val
l2deresitı riyaseti altında yeni bir ka
bine kurduracağına Cortesi birkaç ay 
daha evvel dağrtsaymış Sosyalistler 
daha büyük bir ekseriyet temine mu
vaffak olacaklarmış. Yani Sosyalist
lerin bakımına göre, Senyor Zamora 
bir mürtecidir ve bu sebepten dolayı 
onu batlarmdan atmiflardır. Fakat 
Bağ cenaha gelince, bunların Senyor 
Zamorayı tutması icap etmez mi? 
Halbuki Sosyalist ve Komünistler Za 
ınora aleyhine rey verirken sağ ce -
nah Reisicümhur lehine rey vermek
ten içtinap etti. Çünkü Sosyalistlere 
göre mürteci olan Zamora sağ cena-· 
ha göre, bir ihtilalcidir. Kral idaresi 
zamanında ihtilllciliği yüzünden hap 
aedilen adama sağ cenah şüphesiz 
rey veremzdi. Yukandaki sözlerden 
anlaşıldığı veçbile Zamora ispanya
da pek az Jdmseyi memnun etmiştir. 
Reisicümhurluğu zamanında daima 
bir merkez partisi vücude getirmeğe 
çalıştımıştır. Halbuki şimdiki şartlar 
tahtında İspanyada kuvvetli bir mer
kez partisinin teşekkülUne ve binneti 
ce devleti eline almasına imkin yok
tur. 

1931 senesinden sonra 
1931 senesinde ReisicUmhur inti -

bap edildiği r:tfaan Cllmhuriyetçi 
partide fild,otil a. ~ b&f gösterme 
ye bas\ı:uştı bile. ~n} ·or Alcala Za 

. bepten Cüınlı . . . ti 
mor; Uo se . llk ıne"TU ~urreısı m -
'h edilmişti. .., ;-.ıebep ihti-

•• .s.p "k etmiş oıınas ' . 
\a\de önderh Başvekil k1Ydı. Ikın-
. aobep ise artık . lbtlli1llmasına 

cı ..... A.81 ıdi. , 
tnıkln nlmA.m daha n 

Seçim mücade lelerinden bir sahne 

Sof cenahçıfarın seçim münasebetile 
yaptıkları büyük toplantıdan bir 

ıörünüt 

zamanlarda ifrata doğru gitmeye 
başlamıştı. Halbuki ihtilalin bu milf
rit istidatları dindar katolik ve tem
kinli Zamoranm hoşuna gitmiyordu. 
Sor cenah Jesuitlerin memleketten 
ihracını talep ettiği ve bu talebin de 
israr ettiği için başbakanlıktan çe -
kildi. Senyor Zamora belki de 88.f ba
kan olarak karşı duramadığı kuvvet
lere Reisicümhur olarak karşı koya
bileceğine inandığı için vekalet mev
kiinden istifa etti, fakat maalesef bu 
inancında yanılmıştı. Hayatında ilk 
defa olarak "vur abalıya" rolünü oy
namıyordu. Evvelden de müteaddit 
defalar başkalarının suçu ona yükle
tilmişti. 1921 senesinde SU Bakanı 
iken Abdülkerime karşı olan harpte 
başkalarınm hatalan yüzünden o az. 
ledilmiJti. 

Aıkerf isyandan sonra 
1930 senesinde ise Zara asker! isya 

nında parmağı olduğu iddia edilerek 
hapsedilmişti. 1933 11enesinde ise Cor 
tes tarafından icbar edilerek imzala
dığı katolikler aleyhine bir kanun -
dan dolayı klise tarafından afaroz e
t:lilmisti. rn:u ReneRİnden ~ müte-

madiyen her iki cenahın hücumlan
na maruz bulunuyordu. lspanyol si
yasi partileri ile lspanyol bayrağı a
rasında bir münasebet görebiliriz. 
Kırmw renk komünistleri temsil eder 
ki, bunlar gittikçe kuvvetlenmekte -
dirler. San azledilen Reisicümhurun 
Liberalizminin mümessilidir. Bu git -
tikçe azalmaktadır. Erguvan ise sağ 
cenah kuvvetlerini ve kralcıların u -
zak ümitlerini temsil eder. Son aylar 
zarfında sağ ile sol cenah arasmda 
tazyik tehlikeli surette artmıştır. Sol 
cu müfritler seçimdeki galibiyetleri
ni kliseleri yakarak tes'it ettiler. Sağ 
cı mürteciler ise bazı yerlerde mün
tehipleri sağ cenaha rey verecek 
kadar korkutmuşlardı. lç siyasadaki 
gerginlik o derecye varmıştır ki hü
k1imet kargaşalıktan korktuğu için 
Paskalyada yapılm8.8l kararlaştırılan 
belediye seçimini tehir etti. Böyle bir 
tedbir, bugün için kifayet edebilir, 
fakat istikbalde ne olacaktır? Mem
leket dahilindeki yabancı müşahitler, 
sol cenahm gittikçe kuvvetlendiğini 

ve kuvvetlendikçe komünizme doğnı 
ifrata gittiğini iddia ediyorlar. Hattı. 
müfritlerin sol cenaha mensup olan 
Başvekil Ozanayı bile tazyik ettikle
ri söylenmektedir. ispanyada şimdi -
lik Cortesi temkinli harekete sevke
decek bir ikinci Millet Meclisi yoktur 
Ayni zamanda devlet Sosyalistlerin 
ifrata gitmesine mani teşkil edilecek 
bir reisin idaresinden de almmı§tır. 

Belki de ekseriyeti müfrit sosyalist 
olan Cortes kendi fikirlerine ıputa -
bık bir CUmurreisi seçilmesini temin 
edecektir. Binaenaleyh memleketin 
istikbali hali h&ZD'da Senyor Ozana
nm elinde bulunmaktadır. Ozana bun
dan evvel devlet idaresini elinde bu
lundurduğu zaman kurnaz ve işbilir 
bir politikacı olduğunu ispat etmişti. 
Şimdi Ozananın Climhuriyeti tehdit 
eden kuvvetlerin ne kadar tehlikeli ol 
duğunu anlaması ve ona göre hare
kP.t etmesi beklenebilir. 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Her hastallkta ilk i16ç 
Onu bize tabiat bildirir ama ,biz 

aldırmayız. Hasta olduğumuzu kendi 
kendimize itiraf etmek istemeyiz . 
.İşimizde, gQcümüzde devam etmek 
isteriz. Onun için, yalnız bu ilk ilaçla 
bile iyi olacak hastalıkları, çok defa 
süriikler dururuz. 

Bu ilk ilacın istirahat etmek ol-
duğunu elbette anladınız. 

1 Mesela, en hafif hastalık saydığı- · 
mrz nezle de bile insana her şeyden 
önce bir kırıklık gelir. Bu, ta.biatin 
bize istirahat etmek lüzumunu haber 
vermesi demektir. Tabiati dinlesek 
nezle çabuk geçecek, ilerlemiyecek. 
Halbuki biz bir nezleden dolayı ya
takta kalmağı gayretimize yedireme
yiz. Onun için nezle artar, yayılır. 
Burundayken boğazımıza geçer, ses ı 

kısılır. Boğazdaki sancı, ses kısılma
sı yine istirahat etmek lüzumunu 
gösterirlerse de biz yine aldırmayız. 
Nezle boğazdan nefes borulanna, ak
ciğerlere, ciğer zarlarına geçer. O 
vakit ister istemez yatanz. Fakat 
nezle bu derecesine varınca artık 
yalnız istirahatle geçmez. 

Midemiz bozulduğu vakit te öyle 
değil midir? İnsanın midesi her va
kit yolunda işlerken, birdenbire işta
hı kesilirse, midesinde bir hazunsız
lrk var demektir. Tabiatin bize bu 
işareti r ı'.deyi rahat ettirmek, per
hiz etmek lüzumunu gösterir. Fakat 
biz o işareti anlamak istemeyiz. İş
tahımız olmasa da hergün adet edin
diğimiz yemekleri yine yeriz. Mideyi 
dinlendirmekten başka, yatağa gir
mek, kendimizi dinlendirmek hiç ha
tırımıza gelmez. Onun için hazımsız
lık artmasa bile devamlı olur. İştah, 
büsbütün kesilir. Bu sefer iştah aç
mak, yemekten sonra duyduğumuz 
rahatsızlıklan geçi.mıek niyetile tür
lü türlü ilaçlar içeriz. Hazımsızlık 
gittikçe artar. 

Ya sinir yorgunluklarmda, fikir 
yorgunluklannda? Bir şeye üzülü -
rüz, sinirlerimiz sarsılır, halsizlik ge
lir. Bu, bizim için bir istirahat lüzu
muna işaret olduğu halde biz man
zara değiştirmek, üzüntümüzü unut
mak maksadile gezmeğe çıkanz. Si
nirlerimiz daha ziyade yorulur. Biz 
gezdikçe halsizlik, rahataızbk artar. 
Halbuki halsizliği iJk defa duyduğu. 
lllUZ zaman yatağa girn;ıiş olsaydık 
ij runtü geçecek, uyku gelecek, hal
sizlik te kaybolacaktı. 

Bir işte fikirlerimiz adetinden zi
yaae çalışır, yoruluruz. Yine haisiz
lik gelir. Halsizliğin manasını anlıya
madığımız için, fikir yorgunluğunu 
geçirmek üzere, kırlara çıkarız, da
ha ziyade yoruluruz, halsizlik daha 
ziyade artar. Fikir yorulduğu vakit 
beden cimnastiği yapmak iyidir sa
nırız. Halbuki fikir de çalışsa, be
den de çalışsa yorulan hep sinirler 
cümlesi, en ziyade beyindir. Fikir 
çalışmasile beden çalışması arasında 
muvazene tutmak lazımdır, fakat 
muvazene ikisini birden yormak de
ğildir. Bu iki türlü çalışma arasında 
bir fasıla vermek, istirahat etmek 
lazımdır. 

Sinirleri yorgun olanlann seyya
hate, uzun yolculuklara çıkınalan 

da yine yanlı§ bir tefsir neticesidir. 
Seyahat sinir yorgunluğunu geçi~ 

mez, daha ziyade arttırır. 
Her hastalıkta ilk ilaç istirahat ol

malıdır. Bir parmağınızda bir dola
ma çıksa parmak hareket eder~en 
acı gelir. Bu da ts,biatin bir işareti
dir: Parmağın istirahat etmesi lüzu
mllllu gösterir. Bunun gibi herhangi 
bir tarafnnızda bir rahatsızlık, bir 
ağn olunca ilk hatırımıza gelen eey, 
o tarafımızın hareketsiz kalmasını, 
işlememesini temin etmek olmalıdır. 

Lokman llEK fM 

Maarif 

Tahriri yoklamaların 
son neticeleri 

1 Niısanda b&flayan liselerdeki 
ikinci tahriri yoklamalar, bu akşam 
nihayet bulacaktır. Bugüne kadar el
de edilen neticeye göre, imtihanlarda 
talebe yüzde seksen muvaffak ol
mtı,ıur. 

• Universite yabancı diller mekte
binde yapılacak imtihan tekli hak
kında bir karar ittihaz etmek üzere 
yarm üniversitede bir komisyon top
lanacaktır. 

• Hukuk Faktlltesine bağlı içtima
iyat ve lktısadt ilimler enstitüsü ta
rafından tertip edilen konferanslara 
dün de devam edilmiş, vilayet mek -
tupçusu Osman tarafından şehircilik 
tıakkmda bir konferans verilmiştir. 
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Şehrin temiz tutulması 
çareleri nelerdir? 

Temizlik işlerinden yalnız Belediyeyi mes'ul tu~ 
doğru değil ... Bunu biraz da kendimizde aramalı~ 

Bir şekerciden şeker alıyordum. 
Tezgihtar, şeker koyacağı kağıdı ko
laylıkla açmak içiru içine doğru, şöy
le bir tıfledi. Dudaklan araamdan 
sıçrıyan bir tükrtik damlasının kağı
da yapışıp kaldığını göriince, tiksine
rek sordum: 

- Kağıdı, üflemeden açamaz mıy-
dın? .. 

Hayretle yiizüıne baktı: 
- Üfledimse ne oldu? .. 
- Ne olacak? Tlikriiğün kağıda 

bulaştı ... 
"Haydi be sende ... ,, der gibi, o

mllZlarmı silkti. Belki, biru daha 
kurcalıyacak olsam, bana "mübarek 
luab" mm hassalarmdan bahsetmeğe 
yeltenecekti. 

Sustum, fakat tükrüklü şekeri de 
almadan dışarı çıktım. 

Bir pastacıda oturuyordum. Gelen 
müşıı:ri, pastasını yiyip çıkıyordu. 
Masalann üst.il ,pasta artıklan ile 
dolmuştu. Bu artık dolu tabaklan 
biraz sonra garson gelip topladı. Fa
kat ,k~ki topla.masaydı, çok g~e
<U.n, bumummı di~ dilşürecek 
bir koku duyarak başımı çevlriiim. 
Bütün artıklar, ağzı açık bir gaz te
nekesinin içine bo§altılmıştı. Koku
nun oradan geldiğini anlayınca, pas
tacıda duramadım, fırladım. 

Bir sokak satıcısı, önünde tablası, 
macun satıyordu. Macunu kestiği bı
çağm ucu ile bir aralık içerileri ai
yahlaDDllf tırnaklarını temizlemeğe 
başlamaam mı?.. Öğürmemek ~in 
kendimi zor tuttum. 

Şimdi, İstanbul belediyesinin t&
mizlik teşkilitı, buna ne yapsın? ... 
Bütün macuncularm tırnaklarını, sa
bah akşam muayeneden mi geçirsin? 
Kağıda tükrük sıçrayıp sıçramadığı
nı mikroakopik tahlillere mi tabi 
tutsun? .. Her sokakta, birkaç işçiye, 
sabahlara kadar nöbetçilik mi ettir-. ., 
sm .•• 

Deniek istediğim şu ki, şehrin t&
mizlik itlerinden yalnız belediyeyi 
mes'ul tutmak doğru değil. Azıcık ta 
kendimiz temizliğin tadına erelim. 

Geçen gUn Beyoğlunun tanınmış 

bir otelinde, çok pratik, bir çöp top
lama aleti gözüme ilişti. Uzaktan 
gaz eobaama benziyen bu aletin, düğ
mesine baaılmca, UstUndeki madeni 
kapak, ikiye ayrılıyor. İçine çöpler 
konuyor, düğme eski yerine gelince, 
kapak kendiliğinden şıp diye kapanı
yor. ~indekilerden ne dışanya koku 
smyor, ne de çöplerin hoş görünmi
yen manzarası göze çarpıyor. 

Önümüz yaz ... Ahçı, lokanta, ma
hallebici, pastacı dükkinlan yakın
.da müthiş sinek ordularmm istilllI
na uğnyacaklardır. 

Bazı sokaklarnnız, pisliklikteJI 
çilemez hale gelecek. Bunun ,· 
den önünü almak için çareler d .. 
meliyiz. 

Salihaddln G 

Adliye 

icra dosyalarını 
tahrif edenler 

lcra dosyalarını tahrif ederek 
te icra kasasından para çekme1' 
çiyle Adliyeye verilen Kacl:-i, 
rant, Viçen, Sali.hadrin, Kef et v 
tavrinin duruşmalarına dUn Ağit 
za mahkemesinde devam f'(iıl 
Mahkeme, müdafaa haı.ımli - · 
dosyanın celbine karat" vermiş ve 
ruşmayı karar isoin 14 Mayısa b 
mıştır. 

• ZindanJlapıda sobacı Tevfiği 
dit ederPK eşyalannı haczedece 
dP .. uahseden Cafer Tayyar ve 
tazın duruşmasına dün öğleden 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
kılmıştır. Tehdit iddiası sabit 
memiş, Tevfik, hadise sırasmdl 
ğerlerini tahkir ettiği için 3 gUJl 
pis cezasile 200 kuruş mahkenıe 
rafını ooemeğe mahkfım 

Mümtaz ve Cafer beraet etmişti'• 
• Bir kavga sonunda arka 

muhtelif yerlerinden yaral 
suçlu, Cevat, dün ikinci sulb 
mahkemesinde 1 lira ağır para 
sına ve mahkeme masrafını öd 
mahkfım edilmiştir. 

• Yağkapanmda Yün fabrik8" 
bibi Aleksandr, Cumartesi giiDtl 
rikasını öğleden sonra açık bul 
rarak ameleleri çalıştırmak su9' 
Adliyeye verilmiştir. Birinci SuJIJ 
za Mahkemesinde yapılan d 
sında suçlu 500 kuruş para 
200 kuruş mahkeme masrafdJI 
meğe ınahkfım edilmiştir. 

Üniversite rektörü 
Ankaraclan döndü 

Hukuk fakilltesinde tedris 
detinin dört seneye çıkart 
zumile bu yüzden Universit~ 
lecek yıl bütçesinde yapılaca.1' 
şikllk hakkmda izi.hat verıne• 
re Ankaraya giden rektör Ce 
sel dUn sabah şehrimize dönJll 

Rektör ayni zamanda yeni 
cak hastane pavyonlarile 
hakkında da vekllete maıo.nıst 
mi§tir. 
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Viyana takımı geliyor 

ve -fenerbahçenin 
alabilecekleri 

Güneş 

karşı 

''Hakova'' ya 
neticeler 

Viyananm H~k~a ~k~I 23 av~ ' 
26 Nisanda şehrı.mızde ıki maç Y P 
b:tak üzere geliyor. dana 

Ber!in olimpiyatlarının mey du 
~etirdiği faaliyetin eşi_ğ~de ~~:ıü.z~ 
gurnuz bugünlerde, ıkı ~~evrenin 
liakova maçlarile bareketlı 
Perdesini açmış oluyorlar. dı 

Gelen ekip bir Viyan3: tak;nı a:: 
~iyana !ikinde oynıyan b~~ ;;es~ Vi-
Binaenaleyh bu takım, şup ·d·r ·· unesı ı 
1anadaki futbolün bir num

1 
.... n ~ 

Merkezi Avrupa futbo unu bu
kuvvetli ve sayılı taknnlarmm ··mu

. d gelen bu nu 
lunduğu bir şehır e~ -· . .. ı fut· · ··zıea 1ınmız guze ne çoktanberı o "'-· . . bu ziya-
bolü bize seyrettirecegı ı~ıntle ka.rşı
reti büyük bir me~unıye 
lamamak elde değildır. pdan te-

So l d hariçle ya 
n sene er ~ sebeplerden -

ınaslar - bırçok d kıymetlendi. d H k ı f · M 1 
1 

ld k<;a a Hakoa _ Vaker maçın a a oanın so çı ausner go atarken 
~za dı. Ve aza ı bu gibi karşılaşma
:A.rasıra yapılan .. ..k bir alaka ve d" ği bu forvet hattı ile Hakoa 
ları halkımız buyu 

1 
.Mesela, nke ızserncdea Fenerbahçeden aşağı kal-

ın . tl karşı ıyor. arşı ' • , 
ernnunıye e .. in geçen bay- bir derece alacagım umu ,•o. 

Fenerbahçe ve Gune.ş ile yaptık- mıyan 
Çankaya - ruın 

:ra~ Altay ve, k in damagın- H~koaya gelince .. Bu takım b~z~ 
ları temasın tadı, her esve Güneşin M kezi Avrupa futbolünün en ıyı 
da kaldı. Fenerbahçe yun aldıkları er ndığı Viyanadan geliyor. Daha 
gösterdikleri güzel klo rı ' iyı· futbol oyna ·· evvel Viyana likirıin h"c:ı-

ynadı a on beŞ gun ' . 
neticeler ve 0 

. un bıraktı ve lıca liderleri olan Libertas ve. ~t 
bütün seyircilerı ı:nemn asıarm teker- vı·enna'yı (3 - 1) ve (2 - 1) gıbı gu
herkes bu harici ~em · tti zel neticelerle yenmiştir. . 

Nürenberge karşı 
tinde oynamıştır. 

Müdafiler 

Viyana muhteli-

Strohs: 26 yaşında. Uzun seneler 
muvaffakıyetle merkez muavin oy
namıştır. 

Weiss: 26 yaşında. Temsill maç
lara girmiş, sert ve isabetli bir müda
fidir. 

Einzig: 23 yaşında. Sert ve cevval 
bir müdafidir . rii.rünü temennı e A ~pa gazeteleri- Hakoa takımı Viyan ada Musevıle-

. Bura.da a~ıra. bir ıneseleye ben rin kurdukları,. fin~~ ettikleri ve Muavinler 
ilin temas eı:_ıJcl~rı yürüttükleri bır kluptur. Bu klü~ 
ele dokunacağI111· kıJ11lar mı, -i900 senesinde kurulmuş ve Umumı 

Biri.birini tanIY~1 .. m~ar nıı daha Harbin sonuna kadar ikinci tikte 
m.ıyan ....,.ıu kalmı!?tır. Ancak 1919 senesinde bi-

)'oksa tanı ettirirler? rinci like çıkabilmiştir. Bu tarihten 
güzel bir ınaÇ seyr. ·b·rini tanmııYan 1927 ye kadar Hakoa'nm en parlak 

. .. hesiz bırı ı 1d 

ta 
Hıç şu; 

192
g oıintpiyatıarın~a devresidir. 

krmlar · . urugvayla ArJa-q- Ayni 1.amanda bu klüp iki hadi-
fina.l maçı, ~ _ ınünekkitle- seden dolayı futbol tarihimize karış
tin rasında.lrl oyun 

~- .... _ zevkli bir oyun olmaktan mı,tır. Birincisi, "Tllrk tutbolüne ~k 
re go~.., . ördöğiiŞÜ olmuştu. sek bir mevki veren çok muktedır 
ziyade bir ~ biribirile karşılaşan Antrenör Billi Hanter'i bize gönde· 

Çünkü da.ı~:ekabilen biribirlerinin ren klüp olması. ikincisi de 1930 Re· 
t>yuncula.r ınu tl" taraflarını bilir- nesinde Galatasarayla Viyanada 

ve kuvve ı karşılaşmasıdır. 
:!fl:~~şı kar§ıya çıktıkları zaman Billi Hanter Merkezi A vrupadaki 

·· 0 ynarla.T· S şöhretinin büyük bir kısmını Hakoa-
e>na gore . Fenerbahçe ( a-

M el,. eskiden ') yı çahştırması ile elde etmiştir. Han-
es a, . ffer ve Bedr1 

bi 1
,. Zeki Muza ter Hollanda milli takımı ile Lozan-

'h, A a, • . ehriınize ge· 
ib

. b' forvet hattile ş sporu çalıştırdıktan sonra Hakoa'yı 
g ı ır . ıanna karşı 
len bütün ecnebı tak; rdan üstün eline almış ve Viyananm en kuvvet-
gayet iyi ve diğer tak a da. 

0 
za.- li takımı haline getirmiştir. Bilhassa 

neticeler alrrlardı. ~~ra nisbetle Hanter, Hakoa ile Londraya gitmiş, 
· kendısıne ve orada Vestham Unayted takımını 

manki Fenerın,. alan diğer takım- bu takımla yenmiştir. Bu suretle İn-
daha düşük netice . affakIYete 

da adem• ınuv . giliz sahalarında bir Avrupa takrmı-
lar karşısın . .. Sebebi, biribı- f 

- dı- görUrduk. nm kazandığı en büyük muva fakı-
ngra gını an ibarettir. eld ed"I b"l 
rini fazla tanıınad k olan Hakoa yet Hakoa tarafından e ı e ı -

İşte şehrimize gelece Rebiinin miştir. Sayı farkı da, eğer yanılmı-
' · Fikret ve · · 'd" O 5 takımı da bitta.bı ,. yunlarını yorsam pek ezıcı ı ı: - · 

cambazlığa varan şalı.sıb ~da da Bu maçtan sonra şöhreti büsbütün 
bilem.iyeceği ve tarzımı: i~in, taımn- artan Hakoa Amerikaya gitmek ha

hiçbir fikri ~ıam~~:f oynryacaklar tasını irtikap etti ve 12 oyuncusunu 
Ja.rımız istediklen .. gı la.r seyre- Amerikahlar satınaldılar. 1927 den 
~ halkIIlllZ da guzel maç sonra Hakoa zayıfladı ve 1930 a ka-

.Qecek- Hakoaya. karşı dar bir kriz devresi geçirdi. Bu tarih-
Fenerba.hçe ta~. netice aımağa te yine Viyana.lı Yahudiler Hakoaya 

eynıyacağr maçta ıyı rba.h ts- bir hrz vermek istediler ve yavaş ya-

be.kacaJrtır· Çünı:cn!~ ~arına vıı.ş eski takımı dirilttirdiler. 
bnbula gelen. . takı:nı diye Hakoa'nm bu basübadelınevtinden 
b.rşı en iyi netıceyı ~an .. bretinin sonra. 1930 senesinde Viyanada Ga-

ve bittabı bu şo d v· (6 tanmmıştır . ini seven ta- lata.sarayla oyna ı. ınerspora -
.wıatazasına ve ke~dıs 

0 
seyret- l) gibi büyük bir farkla mağllıp ol

~ıarına güzel bır yun ma.nın tevlit ettiği tesir üzerine he
tirmeğe itina. edecektir. k ra temas- men hemen boş tribünler karşısında 

k son An a Gal t Bundan ba.ş a, için (sür- gayretli bir oyun oynıyan a asa-
ları dolayısile Fener~ah~:ayet dola· ay takımına son dakikada attığı bir 
antrene oldu) diye bır d yapaca- ~k gol ile ancak (0 - 1) galip gele-
lllTVi r Bir takımın altı ay a v bı"ldı·. 
llf&.ro • ım.ıyacagt-
ğı 20 maçla sürantrene oa.h rakip· !Iakoa takımı aldığı neticelere na-

.. ırt Fenerb çe d d h k tl· na şuphe yo ur. _ b tozu zaran, l930 dakin en a a uvve ı-
lerinin üzerine kondurdugu u dir ve bugün, Admira, Rapid, First 
da silkip atınağa çalışacak~· Ha- Vienna, Libertas gibi takımlara ayak 

23 Nıs. anda oynanacak o an d. lı bı·r takımdır 
ken ı uydurmag-a ça şan · 

k Fenerbahçe maçını ben 
oa - kli oruın Nihayet bir Vi~~na ta~~~ır ve 

hesabmıa sabırsızlıkla be y AlbYa bize Viyana tutbolunden bır numune a·· takımı. bu maça 
uneş v kadro ile oynryacak ve gösterecektir. 

karşı çıktıgI . ka.lmamağa çalı - Şimdi de oyun~ulan hakkında 
fl?'kada.şından gen biraz malilmat verelım: 

uacaktır. Salahaddin :tbra- Kaleci 
(M rh Necdet, a ' 

h" e 
1 

; .• ) ıJeJclindeki hücum hattı Löwy: Makinist. 26 yaşında. Viya-
ım, Re 11 •• en fazla tebarliz eden nanın en iyi kalecilerindpn. Macar-

Güneşin bugun d kaldıracak- ıarrn Romanya ve Yıigoslavyaya 
zi.fını ta.maınile orta an karşı çıkardıkları amatör milli ta-
tır ü kmıda kaleci durmuştur. Prag ve 

· tl' bı'r müdafaa ön -
Güneşin kuvve 1 aı. 

Brcitfeld: Sağ muavin, 24 yaşında, 
İki defa Viyana muhtelitinde oyna
mu:ıtır. 

Platschek: 25 yaşında. Genç ta· 
krmdan yetişme. Sol ve orta muavin. 

Schindler: 23 yaşında. Sol mua
vin (ayni zamanda muhacim). Genç 
takundan yeti~me. Zeki ve soğuk
kanlı bir oyuncu. 

Muhoclmler 
Ehrlich I.: Trp talebesidir. 24 ya

şında. Genç takımdan yetişme. Hü
cum hattının her me\•kiinde oynar. 
Bugtin sağaçık mevkiinde fevkalade 
muvaffakıyetler göstermektedir. 

Kiı:ıs: Üniversite talebesidir. 20 ya-
şında. Genç ve teknik bir oyuncu. 
Sağ açık ve sağ iç oynar. 

Westermann: 19 yaşında. Takımın 
en genç oyuncusu. Orta ve iç oynar. 
Şimdiye kadar on bir defa oynadığı 
Letonya milli takımının daimi orta 
muhacimidir. Mensucat mühendis 
mektebi talebesidir. 

Mammer: 26 yaşında. Evvelce 
First Vienna takımında sol açıktı. 
Şimdi orta muhacim ve sol iç oyna
maktadır. Viyananm Presburg ve 
Praga karşı çıkardığı takımlarda oy 

namıştır. 

Ehrlich rr.: 21 yaşında. Fevkalade 
kombine oynar. Genç takımdan bi
rinci takıma terfi ettirilmiş ve fevka
lade kabiliyetine binaen daimi suret
te birinci takımda kalmıştır. Orta 
muhacim ve iç oynar. 

Reich: 20 yqında. Takmım müs
takbel sol açığı. Milli takım için mü
teaddit defalar mevzuubahs olmuş -
tur. 

Meitner: 21 yaşında. Çevik bir ih
tiyat muhacimdir. Sağ açık ve sağ 
iç oynar. 

Grünwald: 29 yaşında. Amerikada 
harikulade muvaffakıyetler kazanan 
eski Hakoa takımının oyuncuların -
dan. Soğukkanlı, dü~ünceli ve fevka
lade taktik sahibi bir muhacinıdir. 

Orta muhacim ve sağiçi oynar. 

U lvi Ziya l'ENAL 

T ekirdağda kurulacak 
büyük sf adyom 

Tekirdağ, (Tan) - Bölgemiz spor 
teşkilatının daha verimli ve esas1ı bir 
yöne sokulması için önemli bir çalış
ma başlamıştır. llk fırsatta tesviye
si düşünUlcn alanı, bir stadyomun in
şası takarrür etmiş gibidir. Otuz bin 
lira ile beş senı-de tamamlanması mu
tasavver stadyom için şimdiden ha
zırlığa girişilmiştir. 

Kendiliğinden yetişen 
harikulade r F v • 

şampiyonlar arasında 
Medeni milletler her dört senede 

bir olimpiyat müsabaka.lan tertip e
diyorlar. Bundan ba~ka her memle -
ket senede birkaç atletizm bayramı 
yapıyor. Koşu ve atlama rekorlannın 
birer saniye ve bir iki santim yüksel
mesi için bin bir marifet düşünen an
trenörler yıllardanberi çalışıyorlar. 
Buna rağmen bazı vahşi denilen kabi
leler içinde tabii vasıtalarla kendili -
ğindcn yetişen şampiyonların rekor -
!arma yaklaşamıyoruz. 

Son zamanda Sumatra civarındaki 
Nias adasında tetkikatta bulunan bir 
alim şayanı hayret bir şey görmüş -
tiir. Oradaki yerliler atlamağa pek 
meraklı imi~Jcr. Resimde görülen şe
kilde duvarlan aşmakta olan bu ta -
bii §ampiyonlar duvara çarptığı tak
dirde sakatlanacaklarını bildikleri i
çiıi atlama irtifamın birkaç santimet
ro iistünden ~~mağa mecburmuşlar. 
Seyyahın dediğine bakılırsa, eğer bu 
adamlar çarptıkları zaman sakatlan
mıyacaklarını çıtalarda ve medeni de 
diğimiz şampiyonların çivili ayakka -
bılarile çalışsalar iki buçuk metroyu 
kolaylıkla aşa.bilirlermiş. Seyyahın 

notlarını alıyoruz: 

Antrenörün nezaretinde senelerce 
süren antrcnmadan sonra en mo
dern teknikle ancak iki metroyu aş -
maya muvaffak olan medeni atletle
re mukabil Sumatranın cenubunda 
Nias adalarında sakin vahşiler inşa et 
tikleri iki metro duvarların üstün -
den kolayca aşmaktadırlar. 

Nias adalarında yiiksck atlama 
milli bir spordur. Çocuklar en küçük 
yaşlarından itibaren allamağa ah-

Nias adalılarından br atlayıcı iki metre on beş santimlik bir duvardan 
rahatça aşıyor 

Amerikan olimpiyat 
seçimine ibretle 'bakalım 
Berlin şehrinin hayali atletizm u - ' '1)1lİ hizadan yarışmağa gideceğimiz 

fuklarımızde. gözi.ikelidenberi şampl ~er milletlerin müsabaka sahasın -
yonlarımıza mintarafillah bir gayr, ' .ı bizi nekadar geride bırakacakları
geldi. Şimdi pazardan başka günler- nı tahmin edebiliriz. 
de de eşofman fanilaları giymiş genç Aşağıya yazdığımız Amerikan de • 
!erin alelacele dtizeltilen pistlerimiz- rec~leriyle, bizim olimpiyat 'Stadında 
de hoplayıp sıçradı~lannı seyrcdi- yapabılcccğimız rekorlann mukaye
yonız. . . . . sesinden çıkan neticeyi kısaca yaza-

Her olımpıyat arıfesınde alıştığı- lım: 

mız bu '.'d.ostlar .. alışverişte görsün- o farklar yarı mukavemet koşu
ler,, tert.ıbınden go~ avlamalar b.u ~e- farında yarım tura yakın, mukave • 
fer .de bırkaç ay surecek ... Ta_ kı Sır- met yarışlarında da birer tura ya • 
kecı gannd~~ Almanyaya dogru va- kın olacaktır. Siirat koşulnnnda, 0 
gona yerlc~ılınccye kadar. kosulann hususiyetine göre hasıl o-
~fa~mafıh bu_ satırlarla yalnız at- lacak dehşetli farklar gözde mübala

~etızmı kastetmı~·oruz. ~er şube aşa- ğah bir tesir yapamıyacağından ra-
gı yuk~rı_ bu v~zıyettedı:. . kiplerimizin önünde katlanacnğnmz 
Şu gıdış gclışlcrden şıındıve kadar -1· ~- · t l · ·ı 
1 k d 

- ··zı· gerı ıgın ış en an amıyan scyırcı erce 
ne er azan ıgımızı ne go e, ne de 
kağıt üstiindc görmek mümkün ola- anlaşılamıyacnğım son bir teselli 
mıyor. I<,akat biz gene gidiyor ve git- noktası olarş.k kaydedebiliriz. Ne 
tiğimiz gibi geliyoruz. Kazanmamıza hazın bir akıbettir bu ki; atletizmden 
imkan olmadığını bilerek birkaç kc- ıınhynnlatca gii!Unç telakki edilebi
rc- böyle yola çıkmanın asabımızda. lecek, mesela yüz metre yarışta üç 
izzetinefsimizde bıraktığı o miithiş metre gibi korkunç geriliğimizi tesel
yenilme itiyadiyle olimpiyatların li noktası olarak ileri sürmeğe mec
maksadını çoktan kaybettik. Şimdi bur kalıyoruz. 
bu işi kimi seyahat tarafından, kimi Berlin seçmelerine girecek Ameri
tecrübe tarafından, kimi de ne tara- kan atletlerinin yapmağa mecbur 
fından alacağını bilemeden kabul et- oldukları ilk dereceler Amerikan fe-
miş bulunuyor. derasyonunca şöyle tayin edilmiştir: 

Olimpiyat seyahatlerinin bizim için 100 mctrC' için 10,8-10 

1 değişmiyen mukadderatı ve tderrü- 200 metre için 21,3-10 
Atlayıcı aıernae blr taşın asttıne na- atr üstünde bir miinakaşa kapısı aç- 400 melrc i~in 4.9.2-10 

sarak havalanırken mak niyetinde değiliz. Onun için me- 800 metre için l .56 

şırlar. Köy meydanlarında inşa ettik 
leri bambu çitlerinin üstünden sabah 
akşam atlarlar. Köyün spor hocaları 
bunlara atlama tekniğini öğretirler. 
Bu çocuklar büyüyüp iki metro yük
sekliğindeki çiti aştılar mı derhal bir 
spor bayramı günü tayin edilir. Yeni 
yetişen sporcunun evi önüne resimde 
görüldüğü şekilde bir duvar inşa e -
dilir ve genç afü•t bu duvarın üstün
den atlatılır. Sonra bu atlet rekoru -
nu arttırdıkça evinin önündeki atla
ma duvarı yükselir. En yüksek du
varı aşan atıet sayılır. 

Nias adalılarının yazıları yoktur.Fa 
kat me.şhur atlama rekortmenlerinin 
hatıraları şarkılarda tahattur edilir. 
Köy halkı bunları şarkılarında dai -
ma hatırlarlar. Atlerler bundan kuv
vet alarak daima daha yüksek atla -
mağa çalışırlar. 

Bir imkanı olsa da bu adahlan o
limpiyatlara getirebilseler. Ama ne 
çare kazansalar bile direğe çekecek 
bayrakları yok ! 

Revanı maçını Aydın 
Muhteliti kazandı 

Aydın, (Tan) - lzmir Altmordu 
takımiyle Aydın muhtclitinin yaptık 
ları revanş maçını yine Aydın muh
teliti, ikiye karşı üç sayı ile kazandı. 

selenin esasını yan tarafa bırakrp bi- 1500 için 4 dakika. 
zim Bcrline gitmek iizere koyduğu- 5000 için 15,20 
muz derecelerle Amerikan atletleri- Yüksek atlama için 1,93 
nin yapmağa mecbur oldukları dere- Sırıkla atlama için 4,113 
celerden bahsedeceğiz. Disk atma 44,19 

Bizimkileri burada tckrarlamağa Cirit atma 60,94. 
lüzum var mı? Tiirk atletlerinden Bunlara bakalım, varıp bizimkiler-
beklenen muvaffakıyetler Balkan le kıyas edelim. Rakamların şu açık 
müsabakalarının dereceleridir. Ken - ifadaleri önünde susmaktan ve mu -
di sahamızda yapacağımız o dere<'ele- kadderatımı7.a hnvun eğmekten ba§• 
rin olimpiyat gibi ciddi müsabaka- ka elden ne gelir?._ 
larda tutulamıyacai:ını düşiinürsek, • :t- • 

Dünya arkaüstU 100 metre yüzme şampiyonu lle Kofae ve genç karısı 



8 TAN 

EKONOMi 
Dokuma sanayiimizde inkişaf Fındık 

Pamuklu dokuma fabrikalarımızın 
istjhsalCitı günden güne artıyor 

En fazla ihracat 
yapflğımız yerler 

Bu sene en çok sattığımız malların 
başında fındık bulunmaktadır. Kara
deniz fındık ishihsal mmtakasmda 

·mahsul çok olmakla beraber, bir fiat 
ı düşkünlüğü de vaki olmamıştır. Bu 
1 itibarla Karadeniz fındık müstahsil
! leri çok müsait şartlarla karşılaşmak 
: suretiyle cok iyi bir satış senesi ge
' çirmişlerdir. 
: Yapılan bir istatistiğe göre ihraca
; tımmn en ziyade Almanyaya oldu -
' ; ğu anlaşılmaktadır. Kabuksuz fm-
1 dık ihracatımız 16 milyon 933 bin 
; kiloyu bulmaktadır. Bu miktarın 11 
: milyon 933 bin kilosu Almanyaya sev 
f kedilmiştir. Buna karşılık Türkiyeye 
15 milyon 244 bin lira girmiştir. 
· !kinci derecede fındık müşterimiz 
ide CekoslovR kvadır. Bu memlekete 
1 milyon 419 bin kilo fındık gönderil-

Hereke fabrikasından bir görünüş miş ve buna karşılık 662 bin lira gir-

Tiirkiyede pamuklu dokuma endüs 
trisi gittikçe inkişaf etmektedir. Bi
rinci beş senelik plan mucibince, en 
evvel, Bakırköy bez fabrikası geniş
letilmiş, ve sonra geçen senenin Ey
lülünde Kayseride dokuma fabrikası 
açılmıştır. Bundan başka Adanada 
ziraat bankasının pamuklu dokuma 
fabrikası da genişletilmiştir. Pamuk
lu dokuma fabrikalarının büyümesi 
veyahut bu sahada yeniden fabrika 
kurulması pamuk ihracatımız üzeri
ne tesir etmiştir. Bunu rakamlarla 
daha kat'i bir surette şu suretle izah 
edebiliriz. 930 senesinde pamuk ih -
racatımız 32 milyon 419 bin kilo i
di. Bu miktar, 934 senesinde 13 mil
yon kiloya kadar inmiştir. Ihracat
ta yandan fazla bir azalış olduğu 
halde istihsalde bu nispette bir azal
ma yoktur. Böyle olduğuna göre ih 
racatm azalışmdaki sebep, pamuklu 
dokuma fabrikalarının istihsali art -
tırmasından ileri' gelmektedir. Mem -
leketimizde pamuklu dokuma enrüs
trisi daha ziyade inkişaf edecektir .. 
Nazillide, Konya Ereğlisinde Kayse
ri fabrikası büyükJüğünde birer fab-

rilca daha açılacaktır. Bu vaziyet kar 
fISmda, pamuk istihsalatmı arttır -
maktan başka çare yoktu. Ziraat ve
kaleti bu maksatla memleket pamuk 
mmtakalarmda istihsalatı arttırmış 

\7e dokuma sanayiinin ihtiyaca uygun 
bir tarzda pamuk nev'i yetiştirmek 

için faaliyete geçmişti. 
Pamuk zeriyatmm şartlarını ve pa 

muğumuzun miktarını ıslah etmek i
~in büyük gayretlere ve para feda
karlıklarına razı olmuştur. Ziraat 
bankası kontrolu altında bulunan 
kooperatifler çiftçilere ihtiyaçları o
lan kredileri temin eder. Mensucat 
sanayiinin ihtiyacatma daha elveriş
li olan bazı Amerika tiplerinin zer'i
ne mahsus olur, pamuk zer'iyatma 
dair rogramr haiz olan kanun layi· 
hası Büyük Millet Meclisinde tetkik 
olunmaktadır. lşbu kanun layihası 
zeredilecek •pamuk cinsini tesbit et
meğe ve zer'iyatı bir kaide tahtında 
bulundurmağa ziraat vekaletini mec
bur eder. Diisünüldüğü veçhile Ada
na ve Nazilli ıslahat istasyonları ve 

No. 103 

Y Ildız Yağmuru 
·"' Faruk Naib ç.uo.mt.a 

- Ne yapmalı? Dedi, bundan kur
tulmak için hangi çareye ba.şvurma
h? Yamı, öbürgün bir müessesenin 
ba.şma geçeceğim. Her gün iş, her ge 
ce klüp ... Bu değişmiyen hayat, bana, 
geç.mi.ş günlerimi hatırlatmış olmıya
cak mı? 

Ertesi sabah avukatına uğradı da-
nnm ne halde olduğunu sordu. 
-Dava mükemmel bir seyir takip e 

diyor, gözlerin aydın olsun! Bu güne 
kadar hiçbir güçlüğe rastlamadım, 
bundan sonra da rastlayacağım şüp
heli ..• Dediğin gibi, karşı ta.raf, kü -
~ü k bir arıza çıkarmadı... Şimdilik, 

onlar nederıse ben peki.la diyo~, 
ben ne dereem onlar da ayni sözU 
ıöylüyor .. Öyle sanıyorum ki bu haf
taki celsede değil8e bile, bir aya kal -
ınaz, aynlık karannı alırız ... 

Ziyanın kolunu tutup sarsarak ill
:ve etti: 

- Ben sana taliin var demedim 
mi? Tali in olmasaydı bu dava, en 
az. bir :sene sürerdi! 

Ziya, artık aceleye hacet kalmadı-

. . . . miştir. Fransa, üçüncü derecede müş 
Eskışehı~ ıslahı cıns 1~~as~onu pa- terimizdir. Bu memlekete 760 bin ki-
~~k .zerıy~tı?ın ıslah_ı _uzerın~ çok j to fındık gönderilmiş ve buna karşı
ıyı hır t~ı:nr. ıcr.a et~ı~tır .. Bu ıstas - tık 389 bin lira girmistir. 
yonlar çıftçılerı daımı hır kontrol! Kabuklu fındık ihracatmda da Al
a.ltmda bulund~rur ve onl~ra rehber- manav. Cekoslovakya. Fran!'!a ayni 
lık eder ve nasıhatler verır. Bu sene . tl : uh f t ektedirler 
·et ·1 d ~ t l k toh 1 k mik nıspe erı m a aza e m . 

çı çı ere agı ı aca um u -

Elma ağaçlan 
tarı 1.300.000 kilogramdır. Şurasını 

da kaydedelim ki, birden 10 ton pa -
muğu tütsületmeğe kadir bir tütsü 
makinesi Mersinde kurulacaktır. Pa
muk sanayii ve mahsulü hakkında 
bazı rakamlar. Bununla beraber Böceklerle yap.tan mü· 
Türk apmuğu hakkında tetkikatta 
bulunduk. Aşağıdaki tetkikat kısmı Cadele Şiddetleniyor 
apmuk mahsul ve sanayiinin halihazr 
rınr gözönünden geçirmeğe kafidir. 
Pamuk zer'iyatının ıRlahr hakkında
ki kanuna Büyük Millet Meclisince 
rey verilmPk üzeredir. Pamuk ihra
catrrnız 1933 ten 1934 e kadar yüzde 
59 ni!=ıpetinde bir fazlalık göstermiş
tir. Yani 5.097.000dcn 13.274.000 ki
lograma ~ıkmıştır. Ei'fer, bu buhran
dan evvelki ihracatımızın mecmuun -
dan aşağı ise de, unutmamalıdır ki, 
iktısadiyatımızm yeni amili yani me
vaddı. iptidaiyemizin sanayi istihlaki 
birinci derecede rol oynar. Filhakika 
1929 senesinde istihlak edilmiş olan 
4.026.000 kilograma karşı 1934 sene
sinde bu istihlak 14.213.000 kilogramı 
bulmuştur. Görülüyor ki ihracatımı
zın azalması dahili istihlakin pek çok 
ziyadeleşmesi ile telafi olunuyor. Mil
li sanayiin pamuk imalatına gelince, 
bu imalat 1929 senesinde 1.475.000 
kilogram,1932 senesinde 2.693.000 ki 
lograma ve 1933 te 3.804.000 kilogra 
ma ve 1934 senesinde 5.570.600 kilog 
rama çıkmıştır. 

Pamuk iliği imalatı yukarıya doğ
ru bir terakki göstermiştir: 

1929 2.298.000 Kilo 
1932 3.962.000 " 
1933 5.305.000 " 
1934 6.650.000 " 
Eğer pamuk mensucatı ithalatı 

milli mahsulün ziyadeleşmesi ile mü
tenasiben azalmışsa yarı işlenmiş pa
muk ipliği ithalatı mütekabilen, 929 
da 44.345.700 kilo 1934 senesinde 
4.239.700 kilogramı tutmuştur. Bir -
kaç senedenberi her memlekette ol-

ğmı söyliyecekti, fakat sözü uzat
maktan çekinerek cevabını gülmekle 
geçiştirdi. 

- Seni çok iyi görüyorum, hasta
lık yaramış ... Neydi o günkü halin? 
Hastadan ziyade çıldırmışa benziyor 
dun ... Çok şükür, şimdi hem aklın, 
hem sıhhatin yerinde! 

Avukat, ansIZJn aklma bir şey gel
miş gibi, durdu: 

- Belki bu is bu kadar kolay bit
mezdi ama, sen~ gibi onların da ace
lesi var! 

Ziya: hayretle, arkadaşının yüzüne 
bakarak: 

- Anlamadım, dedi, ne acelesi? 
- Ne olacak, evlenmek... Senin 

böyle hayırlı bir niyetin olur da on
ların olmaz mı? 

- Kiminle evleniyor? 
- Bir doktorla ... Admı söylediler, 

neydi? Dur, ı,imdi hatırlıyacağmı ! 
Ziya, dostunu zahmetten kurta.r -

dı: 
- Hiç zihnini yorma ... Adını ben 

de unuttum ama, kim olduğunu bili
yorum ... Ne diyeyim, hayırlı olsun! 

Sonra, sebepsiz bir acı duyduğu bu 
haberi, bir omuz silkintisi ile karşıla
dı: 

- Bulgurlu oğlu nyas için damat 

Taze meyve ihracatını arttırmak 

için meyvelerim.izin cinslerini de iyi
leştirmek ve bu meyvelere arız olan 
hastalıklarla mücadele edilmektedir. 
Ziraat vekaleti, ilk iş olarak elma a
ğaçlarının vaziyetini tetkik etmek -
tedir. Şimdiye kadar yapılan tetki -
kat neticesinde, bazı yerlerde elma
lara böcek arız olduğu ve meyvelerin 
dejenere olmağa yüz tuttuğu görül -
müştür. Ziraat vekaleti bu hastalıkla 
mücadele etmek için bahÇe sahipleri 
ne arsenikli kurşun tozu dağıtmakta
dır. 

duğu gibi buhrandan müteessir olan 
Türk pamuk fiatları iki senedenberi 
pek memnuniyetbahş bir yükseklik 
göstermektedir. lşte 1933 te 29.04 
tenezzül etmiştir. Adana pamuk fia
tı 1935 te 33.79 ve 41.77 ye çıkmış • 
tır. (1935 te 9 Birinci aylann vasa
ti fiatı) buhrandan evvelki fiat mik
yasını tahmini bir tarzda bulmağa ya 
rar. Mahsulün ziya.deleşmesi 1933 
ten 1934 de kadar 10 milyon kilo-
gram bir tezayüt göstererek memnu
niyetbahş ayni revacı keza takip et
miştir. 1935 senesine ait kat'i rakam
lar henüz elde edilememiştir. Lakin 
bu rakamlar istatistik dairesi umu
mi şubesinde 48.000.000 kilogram 
takdir edilmektedir. Şüphesiz bizim 
pamuk zer'iyatmda fazla mahsul ol -
mak mevzuubahs olamaz. Bilakis bu 
pamuk mahsulü daima ihtiyacatmı 

tatmin edebilmek için kuvvet vermek 
lazımdır. 

mı yok? Yeniköyde yalı, idare mec
lisinde ikinci reislik, bir de yirmi ya
şında güzel bir kız olduktan sonra. .. 
Dün bendim, yarın bir doktor olur, 't>
bür gün bir mühendis, daha sonra 
bir mimar ... Elverir ki insanın elinde 
Belkis gibi bir meta bulunsun, üstü
ne de servetini koyunca o bir gün bi
le damatsız kalmaz! 

Ziya, oradan ayrıldı, yolda düşü
nüyordu: 

- Benim latifem ciddileşiyor ... 
Münakaşa vesilesi diye andığını bir 
isim, sahiden, benim yerime geçiyor! 
Belkis, bunu neden yaptı? Mutlaka 
mes'ut olmak için mi, benden öç a.1-
nıak için mi? ... Bunu hiç zannetmiyo
rum, o yalnız saadetini anyan bir 
kadmdrr, bunun için evleniyor ... Bel
kis gibiler, kalbini, nikah memuru ö
nünde verirler, mahkeme karan ö
nünde alırlar ... Şimdi benden aldığı 
kalbi başkasına verecek! Bunu di1· 
ştlnmek bile, yaptığım işin, nekadar 
yerinde olduğuna beni inandınyor ... 
Ben o hayata altı ay dayandım, altı 
ay daha sürseydim bugünden beter 
olurdum! Onlar, ne kolay mes'ut o
luyorlar! 

Belkisten kendine döndü: 
- Şimdi ben ne yapacağım? Ace

mi bir işçi gibi her ~eyi darma.dağm 
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Para Borsası 
A lıt 

Sterlin 617.-
1 Dolar 123.-

ZO Fransız fransı 164.-
20 Belçika frangı 80.-
20 Drahmi 20.-
:lO İsviçre Ir. aıs.-
20 Çek uron 89.-

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

Avusturya ıilin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.-
Penro 21.-
Leva 22.-
Yen 3Z.-
İsvec; kuronu 31.-
Altm 973.-
Banknot 238.-

Çelcler 
Pariı üzerine 

İngiliz üzerine 
Dolar 

Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florn 
Çekoıtovalıc 
Avusturya 
Mark 
İsveç lı:urona 
İspanya ı>ezeta 

Esham 

Sa t11 

621.-
125.50 
167.-
82.-
23.-

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

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

975.-
239.-

12.06 
622.-
0,79,50 

10,07,32 
4.69.80 
2,43,86 

64.34.50 
1,17,06 

19,21,17 
4,24,20 
l,97 ,45 
3,12.-
5,81,67 

ls Bankası Mü. 95.-
N. 10.80 

" " Hamiline ı o.ııo 
Anadolu % 150 24,35 

" 3100 39,50 
Sirketihayriye IS.-
Tramvay 20.-
Bomonti Nektar 8,SO 
Terkos 13,50 
R~ 1~ 

Aslan Çimento 10,70 
Merkez Bankası 64,50 
Osmanlı Bankası 27 .SU 
Sark Merkez Eczanesi 4,45 

lsfilcrazlar 
Türk Borcu I 

,. II " .. " III 
t .. tikrni rı~ı..;ı; 
Eragni A. B. C. 
Sıvaı Erzurum 1 Kupon kesik 

a 

23,60 
22.50 
22,60 
q~ •o 
99.50 
IJ~ .-

95.-

Mısır Tahvilleri 

1886 1 -.- -.-
1903 ıı 90.- 91-
1911 UJ Ku.Kesik 83.50 84.50 

Tahvflôt 
Rıhtım 10.25 

Anadolu I ve il Kupon kesik 43.65 
,, III 46 25 

Anadolu Mümessil 50.10 

Doğru seferler 
Türkiyeden Almanya· 
ya sevkedilen mallar 

Türkiyeden Almanyaya sevkolu
nan mallar için tatbik olunacak doğ
ru marşandiz tarifesinin kat'i ve ni
hai şeklini tesbit etmek üzere Şark 

Demiryolları ve Alman Devlet De
miryolları murahhasları arasında Bu 
dapeştede, 20 Nisanda bir toplantı 
yapılacaktır. Toplantıya iştirak et
mek üzere bugünlerde Şark Demir
yoUarı Istanbul merkezinden bir 
grup Peşteye hareket edecektir. 

Tarifenin esas olarak kasdettiği 

nakliyat bilhassa yaş meyve, sebze, 
tütün ve yumurtadır. 

bir hale koydum ... Fakat onlar ken
diliğinden düzeliyor, ben tel8.ş içinde
yim! Her çukurun bir sonu, her da
ğın bir tepesi olduğu gibi sevincin de 
kederin de başladığı ve bittiği bir 
nokta var ... Hiçbir derinlik, hiçbir ir
tifa, sonsuz olmaz! İnsan nasıl bir 
çukurun sonuna erdikten sonra tek -
rar yükselmeye başlarsa, nasıl bir 
dağın tepesine vardıktan sonra ini
şe doğru yol alırsa, ben de üzüntüle
rimin son merhalesini bulduktan son
ra yavaş yavaş ondan ayrılmıya 

mecbur oluyorum... Derdim, bir fıs
kiye halinde yükseldi. Ben bu yükse
lişin ebedi olduğunu sanmakla yanıl
dım, o su nekadar kuvvetle yükselir
se yükselsin, sonunda bir sukut ola
caktı ve oluyor ... Gönüllerin bitmez, 
tükenmez bir deniz gibi çalkandığı 

devirler geride kaldı, şimdi en kuv -
vetii çağlıyanlar ancak bir mevsim a
kıyor! Ben bu israfa daha nekadar 
tahammill ederdim? Aşkım tabii sey
rini takip etti, dağlarla pençeleşti, 
tepelere tırmandı, ve artık yoruldu, 
iniyor ... Bunu da tabi! kabul etmeli! 
Fakat .. . 

Bir tramvay istasyonunda bekler 
gibi durarak düşüncelerine yol ver
di: 

- Olen öldü, kalan kaldı ... Ben bu 
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• [Bu sütunlar için gönderilecek mektupla.rm •'Evlenmeler sütunUllA 
kay<lile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olması rica olunur] 

Vücut başka, kalp başka •• 
Ayazpaşadan Fatin imzasile: 
"Uç seneden beri bir kadmla bera

ber yaşıyorum. Kocasından aynla
rak fena bir vaziyete dü§ntÜ!J, anne
sile sefalet içinde yaşarken buldu
ğwrıı btt kadını refah ve saadete, 
mii.kellef bir apartnıaııa aldım. An
cak mühim bir para ile tedavisi 
mümkün olan hastal1ğını tedavi et
tirdim. Bunlara karŞ1 kadın bana 
derin bir aşkla bağlandı. Bu bağlılı
ğını yalnız kıskançlığı ile değil, ba
zı fedakarlıkları ile de izhar etti. Bir 
hastalığım esnasında onun bütün 
günler ve geceler uykusunu, istira
hatini feda ederek baş ucumdan ay
rılmadtğnıı gördüğüm gibi iki sene
lik refahtan sonra geçirdiğim krizde 
sclafete benimle beraber göğii,s ger
di; Mla da halinden §ika.yet etme
mekte ve benden aynlmağı öWmle 
bir görmektedir. Halbuki, onun iha
neti ve birtak1m adamlarla gizli yer
lerde lmluştuğunu, benimle yaşadığı 
kadar maWm bir hakikattir. Onu. 
belki on defa yakaladım. On defa 
reddedcmiycceği delillerle ihanetini 
yiiziüıe vurdum. Vakıa hepsini inkar 
etti. Fakat en sonunda onu te.,adü -
f cıı Beyoğlunda görerek takip etti
ğim bir gün, girdiği apartmanda ka
pıC?.dan her şeyi öğrendim. Bek<ir bir 
saıı'atk<irnı evine iki günde bir geli
yormu§. Artık inkar edemiyccek bir 
haldeydi. Koğdum, gözyaşları, rica -
lar, yalvarmalar ,töbelerle beni yine 
yımııışatt1. Hatta bir hizmetçisi var
dı. Onu ç11;:ararak bütii.n ~Zeri kendi 
görmeğc, bu suretle fcdak<irlığını yi
ne ispata kallı:t1. Fakat cm on be:/ 
giın sonra onun yine başka birisile 
gittiğini vücudundaki bir i.şaretten 
anladım . Bu nasıl ~ey'! Bu k.adtn be
ni seviyor mu'! Sevmiyorsa neden 
gitmiyor'! Seviyorsa bu ihanetine se
bep nedir'! Ayrılmak istediğim za
man kanlı gözyaşları dökiiyor ve be
ni merhamete getiriyor. Ondan nasıl 
kıırtulurum '!" 

Bütün şüphelerinize, meşhur bir 
Fransız muharririnin şu sözü cevap 
verir: "İhanet eden bir vücutta sa
dık bir kalbin bulunması mümkün 
olmıyan bir şey değildir." 

Buna sebep bazı kadınlarda vücu
dun kalpten büsbütün ayrı olması
dır. Emsalini umumi kadınlar ara
sında bile görmek mümkündür. Vü
cudunu satılığa çıkaran kadın kalbi
ni yalnız bir kişiye veriyor, onun 
için her türlü fedakarlxğı göze alı
yor; bütün kazancını ona vermek -
ten çekinmiyor, ölüme kadar gidi
yor. Fakat bu kadın, sevdiği erkek
ten biraz yardım görünce dünyanın 
en namuslu bir kadını olmağa da 
hazırdır. İşte sizinki ile onun ara
sındaki fark. Sizi seven kadının iha· 
neti marazidir. Size merbutiyeti gi· 
bi... Onun bu hastalıktan kurtulması 
kadar sizin de ondan kurtulmanız 

güçtür. Bir iş bahanesile ondan 
uzaklaşmanızdan, gözüne görürune
menizden başka acele alınacak ted
bir yoktur. 

* 
Karııdan karııya 

Sökeden A. T. imzasile: 

"21 yaşındayım. Mahallem~M' 
fakir bir ailenin kitçük kızı ile b4r 
vasıta bularak tanıştım; fakat Q4 
mektup gönderdiğim halde ceı.Jap r 
lamadım. S0>ıra bu va-sıta da W 
boldu. Şimdi mektup yazamad1fJ1.~ 
gibi onunla konuşmam da milmkii' 
değil. Ailesi milsaa<le etmez. Ha"1" 
ki ben onu çok seuiyorum. Bir giJf 
görmesem deli gibi oluyorum; onıı' 
da beni sevdiğini gözlerinden anlı!)O' 
rum. Ne yapayını'" 

Gözler nadiren her şeyi söyler, aıs
latır, konuşur, cevap alrr, cevap ..,,. 
rir; fakat hazan ya hiçbir şey an.il" 
maz ve anlatmaz; yahut yanlış all" 
lar ve yanlış anlatır. Onun için gör 
terinde okuduğunuz manada aldaO
mış olabilirsiniz. Bu manayı oncWI 
işitmeniz de lazım. Fakat madeınıd 
buna şimdilik imkan yok. Daha bit 
hayli v tktiniz olduğuna göre bekli• 
ye bilirsin iz; askerliğinizi görür, if 
güç sahibi olursunuz. Kızın yaşı eV
lenmeğe müsait olmadığına göre O 
zamana kadar sizi bekliyeceğine dl 
şüphe yoktur. 

* 
iki defa evlenen kadınlaet 
Bursadan Tunalı iıruıasile: 

"lstanbulda iken bir dul ile ttl' 
nışmıştım. Bu. kadınla tesadüf bi:I 
Bursada da karşılaştırdı. Bir haftd 
kadar ayni aile nezdinde sık s-tk gô
rüştük. Sonra c 1 stam:tmla gidine' 
mektup~mağa ba§ladık. Mektı''P' 

kırımız karşılıklı bir aşkm te::<ıhilriİ
ne vesile oldıı. Sekiz ay var ki ffY 
sıUısı.z muhabere ediyor, a§kımıtf 
tekrar edip duruyoruz. En sonundll 
evknmekten ba'f 1etmeğe ba:ıladı"'

Söz vermiş gibiyim. Fakat onıı1' 
iki defa evlenmi§, ayrılmış, iki kO
çası ile de bir seneden fazla yaşıyfl' 
manıı.ş olması bcııi lereddiide dUŞÜ
riiyor. Bu iki ayrılış onun geçimsil 
liğine delalet etmez mi'!" 

Etmez. Belki . izdivacı da ba.• 
yırsız olmuş, eşini bulamamıştıt• 

Işte siz bu ciheti araştırmalısınıs. 

Mademki onu tanıyan bir aile ne 
tanışmaktasınız; bir kere onlardsllı 

ondan sonra Istanbula gelerek 8211" 

diğiniz kadının muhitinden tahkika.C 
yapmalısınız. Hükmünüzü sonra vtl' 
rirsiniz. Biz size yalnız, iki defa e"I' 
lenmiş ve iki defa ayrılmış olan bit 
kadmı mutlaka mahkfım etmeme) 
lazım olduğunu söyliyebiliriz. 

* 
Bir iki ay i~inde? 

Kadirgadan Nail inızasıle: 
"Karımla ayrılnuığa karar ve·.-d'"° 

Mahkemenin ayrılma kararım ne~~ 
dar zamanda vereceğini ve bir tlP 

ay içinde ayrılmak imkanı olup o.,, 
madlğıtıı anlıya bilir miyim'" 

Mahkeme hükmünü evvelden aıt 
lamak imkanı olsa birçok mera~ııtı' 
lüzum kalmazdı. Davanın esasına.. 
sebeplerine göre bir talak davası bit 
aydan, iki üç seneye kadar sürer ... 

korkunç tecrübeden hayatımı kurtar bulunmamakhğımm daha doğru ~· 
nıış olmakla gene büyük zarar etmiş duğu kanaatindeyim ... Bu seyahati " 
sayımam ! Mademki hayata ikinci ge- min, yarınki şahsiyetim üzerinde, ~ 
!işimdir ve bu gelişimde edindiğim faydalı tesirler bırakacağına eıxıt' 
dersler de vardır, bundan sonraki nim ... Bu seyahat, hem sıhhatimi~ 
hareketlerimde daha ölçülü olmak- kisinden mükemmel bir hale getire " 
lığını icap ediyor ... Hayatımı tekrar cek, hem de memleketi iyiden iyiY' 
nizamına koymalıyım! Şimdi ilk işim tanımaklığıma sebep teşkil edecelt" 
Ahmedi aramak... Kimbilir, zavallı Bahardan önce, işimin başında buJtJ• 
ne telaş içindedir! Beni, bir cinayete nacağım!,, Bu yolculuğa ihtiyacı~~~ 
gider gibi, gözlerim kararmış bir hal- hakkaktı. Admm etrafında yapıJac
de vapura bindirdi idi.. Şimdi sakin dedikodularla onu nekadar başını çe
görünce nekadar şaşacak! virse, gene üzeceği şüphesiz olan ll•' 

Ahmetli telefonla aradı, umduğu diselerden uzaklaşmak için bu yoıcu; 
kadar merak içinde buldu, ve sükfın- luk lazımdı. Aylarca süren bir ıstı ,, 
la emirler verdi: raptan bir günde kurtulmak im karı,. 

- Hemen Istanbula nakledeceksin sızdı. Ve burada her gün haber slsi• 
eskisine benzer bir apartrman arıya- cağı bir hadise kendisini yeniden lf 
caksm, ve gece beni klüpte bulacak- nirlendirir, rahatsız ederdi. Ve bu_~· 
sm ! buçuk ay içinde bir talak ve iki iJıV~ 

Otelde Hamdi Onura bir mektup vaç olacaktı ki hepsi de Ziyanın ':r. 
yazdı, teklif edilen müessesenin ba • lığı ile yakın bir münasebet taşı) 
şma geçmeyi göze alacak kadar kuv- du. 
vetli idi, maddi ve ruhi bütün hasta- Ahmet, yeni, güzel ve küçük bit ~ 
hklardan sıyrılmıştı, gene tam bir iş partnnan bulmuştu. Onu döş~rıı~lt 
adamı sıfatiyle hayata atılacaktı. An oturulacak bir hale getirmek içııı de 
cak ... "Bir buçuk ay kadar süren bir hafta geçti, ve bu bir hafta içit\ ıc 
seyahate mecburum. IstanbuJda beni Ziya dertlerinin nUksctmemesine ~ 
rahatsız edecek birtakım hadiselerin çahstı, hemen her gün gezdi. her s:;ı. 
bu müddet içinde nihayete ermiş ola- oyuna ilk oturan ve son kalkan ° ~ 
cağını sanıyorum, ve adımın karışa· du, çetin bir unutmak mücadcl 
cağı bu hadiseler esnasında burada (Arkası varı 
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Boğazlar meselesi Notamız 
ve 

ltalyanlar 

Cenevre müzakereleri 

Çıkmazdan kurtul 
mak için ne yapmalı 

[Başı 1 incide] 
dhıılyetlle görüşmeye hazır bulunma 
hyız. 

Çanakkale satatüstinün yeniden 
tetkiki dileğinde Türkiye htikfımetl
nin d\irlist hareketini methedt>.n Man 
cester Guardian gazetesi, Türkiye -
nin Ueri sürdüğü delilleri ve bllhas • 
sa Lozan muahedesindenberi A \TU • 

pa vaziyetinin ''ahlmleştlğl keyfiye -
tini ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Gazete gerek bu sebeplerden dola
yı, gerekse Türkiyenin dürüst ve na 
zik müracaatına bir mükabeleişükran 
olmak Uzere Milletler Cemiyetinin 
bu meseleyi ciddi olarak tetkik et -
mek mecburiyetinde bulunduğunu 
6Öylemektedir. Mancester Guardian 
gazetesi, Milletler Cemiyeti nizamna
mesinde muahedelerin muhtemel ta
dili hakkında bir hüküm bulunduğu
nu hatırlatmaktadır. Gazete bun -
dan sonra ezcümle şunları yazıyor: 

"Mamafih Türk teklifi A vrupada 
sevinçle karşılanacak değildir. Bo -
ğazla.r gerçi Tü.r,k topraklarından 
geçmektedir. Fakat ayni zamanda 
arsıulusal bir deniz yoludur. Ve bu 
deniz yolunun serbestisi hiçbir za -
man toplar altında garanti edilemiye 
cektir. Yapılacak bütün görüşmeler
den Milletler Cemiyeti, ticaret gemi
leri için serbest seyrisefer ve tran -
sit hakkını temin etmiye çalışmalı 
ve Milletler Cemiyeti paktı altında 
kaybettiği emniyet duygusunu Tilr
kiyeye iade etmiye gayret etmelidir." 

Times gazetesi şunları yazıyor: 
"TUrkiyenin müracaatından sonra 

deYletler birçok çetin meseleleri tet
kik etmek mecburiyetinde kalacak -
lanlıı'. Türkiyenln dileği doğru mu -
dur! Fransa, lngiltere, İtalya ve Ja
ponya t.arafmdan \"erilen garantiler 
el'an muteber midirler! Halbuki Ja-
ponlar Milletler cemiyetinden aynl
mıştır. ltalyada o cemiyete meydan 
okumakt.adrr. Diğer taraftan, Boğaz 
la.rda seyrisefer serbestisl için Tür -
kiye ne JÔhi garant.iler verebile<-'ek -
tir n Boğailarda ne gihi tahkimat 
yapmayı tasan'llr etmekt(>()ir. Bu 
meseleler sulh sisteminin inı;acı kud
reti için bir imtihan de\Tesi teı;kll 
edttR.ktir. Türk müracaatı son hadi
selerin bir nettcesidlr. Fakat şekil iti 
barile bu mliraeaat bu hadiselerle 
müsait n se\imll bir zıddiyet ıa.,ı -
maktadır.,. 

Atatürkün Hltlerden daha kanuni 
yollardan hareket ettiğini ehemmi -
yetle kaydeden Morning Post' gare -
tesi, Karadenize serbest çıkmak 

hakkına sahip olmanın eskiden oldu
ğu kadar bugün de Akdeniz devletle
rinin menfaatine uygun olduğunu, 

fakat devletler bunu temin edecek 
kadar toplu bulunmadıklarını yaz -
maktadır. 

"Neus Chronlcle., gazetesinin ka -
naattne göre, Türk müracaatı hem 
dürüst, hem de aldllnedir, fakat bu 
müracaata cevap vermek hayli mli§ 
kiildilr. Bu gazete, bo müra.raata 
mliRhet bir cevap ,·ermek lamngel -
dlğlnl Ye bunun, yeni ve hakiki sulh 
için belki bir başlangıç olacağını Ua -
ve etmektedir. 

"Taymis,, in bir makalesi 
Londra., 14 (A.A.) - Türk notası

nı tahlil eden Times gazetesi eunlan 
yazıyor: 

"J aponyanm Milletler Cemiyetin -
den çıkışından ve Cenevre kurumu 
ile alay etmekte olan ltalyanm son 
vaziyetinden sonra., büyük devletle
rin, Milletler Cemiyeti tarafından 
tavsiye edilen vasıtalarla, Çanakka -
leye karşı yapılacak bir taaınıza ma
ni olmak hususundaki garantisi na
sıl tatbik edilebilirdi? 

Morning Post gazetesine göre, Bal 
kan antantı azalarından olması ve 
Sovyet Rusya tarafından hiçbir mil
manaattan korkmaması Tlirkiyeye 
büyük bir yardım teşkil etmektedir. 
Şurası da muhakkaktır ki, büyük 
Britanya, bugün bu mesele ile ili.ka
dar olduğunu söyliyecek vaziyette 
değildir. 

Moskovada tesirler 

Sovyetler müracaatımızı ga
yet tabii ve mantiki 

buluyorlar 
Türk hükCımetinin notasınm çok 

mühim siyasi blr hareket olduğunu 
kaydeden lzveetia gazetesi gunlan 
yazmaktadır: 

"Son zamanlarda beynelmilel va
ziyetin vahimleşmesinden sonra, Tür 
kiye cumuriyeti hUkiimetl Boğazlar 
meselesini birka~ defa mevzuu bahis 
etmiştir. Alakadar devletlere müra -
caat eden TUrk hUkCUnetl, Boğaziçi. 
Marmara ve Çanakkalenln askerlik
ten tecridi keyfiyetile Türkiyenin 
müdafaa kabiliyetini tahdit eden di
ğer kararların, en mühim TUrk mın
takala.rını ve ezcümle lstanbulu ha -
kiki bir tehdit altmda bıraktığını ve 

Almanlar notamızı her 
bakımdan haklı görüyor 

ve tasvip ediyorlar 

Bazı siyasi mahafil İngil
tereyi ittiham ediyorlar. 

Boma, 14 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Resmi bir tebliğin haber 
,·erdiğine göre Türkiye işgüderi, Bo
iazlar statüsiinün tadilini istiyen 
Türk notasım dün Su\içe t.e\'di et -Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. Bildi 

riyor: 
Correspondance diplomatique et Po 

litique, Türkiyenin Lozandan 1923 tc 
imza edilen Boğazlar mukavelesinin 
yeniden tanzimine varmak hakkında 
ki kararından bahseden bir yazısında 
diyor ki: 

"1923 anlaşmalan, askerlikten tec 
rit hükümleri ile hayati ehemmiyeti 
haiz arazisinden biri üzerinde Türki
yenin hakkı hakimiyetini mahsüs su 
rette azaltmaJcta idi. Boğazlar muka':. 
velcsi, zorlu müzakerelerden sonra 
Türklerin azimkar mukavemeti kar
şısında Sevr muahedesinin suya düş 
mesinden sonra aktolunmuştu. Lo
zan muahedesi beynelmilel bakım -
dan nisbl bir terakki telakki edilse 
dahi, tabii emniyet hukuku bakımın
dan itilaf devletleri tarafından TUr
klyeye tahmil edilmiş ağır bir feda • 
karlık olarak kalmaltta idi. Ehemmi
yeti inkar edilemiyecek olan yeni 
Türk notası, büyük bir ısrarla şu 

noktayı ileri sUrmektedir ki bu emni
yPt kaybına en fazla, Lozan muahe
desinde tesbit edildiği tarzda diğer 
garantilerin lüzumu kadar müessir 
kaldığı ve tevazün teşkil edebildikleri 
müddetçe tahaınmiil olunabilir. Fa -
kat bu garantilerin meşkflk bir hale 
geldiği ve yahut kaybolduğu zaman, 
Türk~e her dakika acil bir tehlike 
gösterecek yeni bir vaziyet karşısm
da kalmaktadll'. 1923 anlaşması ile 
emniyet şeraiti arasında vücuda ge
tirilen muvazene esasının zayifliği 
dolayısile ,gittikçe daha ziyade Tür -
kiye aleyhine bir vaziyet almıştır. 

bu tecridin kaldırılması 18.zımgeldiği
ni bu devletlere hatırlatmıştır. 
Şimdi bu meseleyi resmen mevzuu 

bahis eden Türk hükumeti Lozan 
konfera.nsma iştirak etmiş olan dev
letleri, Türkiyeye tam ve fili biı em
niyet garantisi verecek yenı bir re -
jimin Boğazlara tatbik edilmesi için 
uyuşmaya davet etmektedi:-. Türk 
hükumeti, tekliflerini ciddi delillere 
istinat ettirmektedir. Bunlardan en 
kuvvetlisi, son zamanlarda l}iddctle -
nen harp tehlikesi, ve bu tehlike kar 
şısında dört devlet garantisinin Bo
ğazların emniyeti için ki.fi olmadı
ğı keyfiyetidir. 

Filhakika, sulh hiçbir zaman şim
diki kadar tehdit altında kalmamış -
tır. Dilnyanın bazı mıntakalan birer 
harp kaynağı şeklini almıştır. Bazı 
noktalarda taarruz hareketleri hüm
malı bir surette hazırlanmakta oldu 
ğu igbi, kollektif emniyet eserine 
karşı açık bir muhalefet gösteril -
mekte ve beynelmilel taahhütler tek 
taraflı olarak çiğnenmektedir. Bu 
gartlar içinde, Türk hükumetinin mU 
racaatı çok tabü ve mantıki telakki 
edilmelidir. Sulh siyasasına mutabık 
olarak hareket eden Türkiye Cüm
huriyeti, Avusturyanın ve Alman -
yanın tarzı hareketini takip etmiye
rek, muahedelerin tek taraflı olarak 
reddedilmesi usulüne baş vurmamış
tır. Boğazlar üzerinde tam bir haki
miyet tesis etmesi sulh menfaatleri
ne uygun olduğunu anlamış olan Tilr 
kiye, Boğazlara memleketin müdafaa 
sı bakımından hayatı ihtiyaçlara uy 
gun bir rejim tatbik edilmesi için 
görüşmelere giri§ilmesini alakadar 
devletlere teklif etmiştir. 

Türkiye bundan b~~ka., beynelmi -
Jel dürUstlUk. muahedelere hürmet 
göstermek ve sulh ve sükUnU ihlal 
etmemek kaygusu ile öteki devletle
re numune olmaktadır. Tllrk delille
rinin teselsUI eden munsifane bir zih 
niyetle taşıdığını da teslim etmemek 
imkansır.dır. 

Lozan konferansından çok evvel, 
Sovyet htlkumi Boğazlar meselesi
ne karşı ola.n vaziyetini açık bir şe -
kilde tasrih etmişti. Ilk Türk - Sov
yet dostluk paktı, Boğazların statü
sünün tanzimine, sahU devletler de
legeleri tarafından aktedilecek hu -
susi bir konferansa tevdi etmekte, 
fakat alınacak kararların Tllrkiyenin 
hlkimiyetlne, gerekse emniyetbe ha 
tel vermemesini ,art kOfJmakta idi. 
Lozan konferansında dıı Sovyet de
legasyonu, TUrkiyeye Bo~azlar üze
rinde tam bir hlkimiyet verilmesini 
teklif etmiştir. Türkler Boğazlar me 
selesi Urerinde fedakarlık yapmaya 
razı olduktan sonra, Sovyet delegas 
yonu muahedeyi imzalamıştı. Fakat 
Sovyet hükfımeti şimdiye kadar bu 
muahedeyi tasdik etmemiştir. Bo -
ğa.zlar meeelesi hakkındaki Sovyet, 
nokta.i naza.n Lozanda.nberi de~ -

Türk notası, vaziyetin bu inkişafını 
ikna edici bir tarzda izah etmekte -
dir. Şurasını kaydetmek enteresan -
dır ki, bu değişiklikler, sırf hukuki 
bakımdan hiç değişmeksizin gayet 
bariz bir surette vukua gelmiştir. 

rni~tir. ı 
ltalyan htlkUmetinln bu notayı bU- J 

yük bir dikkatle tetkik etmekt.e oldu 
ğunu ~öyliyen resmi mahafil, hükfırne ! 
tin aksülamelleri hakkında izahat . 
\ 'ermekten imtina etmişlerdir. Bazı : 
siya.ı;;i rnahafil lngiltereyi, Akdeniz • i 
de ltalyaya kar,;ı Türkiyenin de iş • ı 

1 
blrUğinJ t.emin etmek maksadiyle İ 
Türk notasından istifade etmek Is - • 
temelde itham etmektedir. 

* _ ... 

Diğer taraftan Türkiyenin kendi 
arazisine karşı acil ve sarih bir teh
dit telakki edebileceği ne bir hadise 
vukua gelmiş, ne de bir muahede im
za edilmiştir. Bununla beraber Türk 
notasının isbat ettiği gibi, askeri ve 
teknik şeraitte ehemmiyetli bir deği
şiklik husule gelmiş ve karşısında 
Türk hükumeti için Lozan anlaşması 
nın haklı surette tatbik edilemiyecek 
bir muahede haline gelmesini intaç 
eden bir vaziyet hakikat olmuştur. 
Türk hükumeti, Türkiye için her dev 
letin isteyeceği emniyeti verecek olan 
yeni bir hal sureti isterken mevzuu 
bahsolan şey, vaziyetin değişmesine 
intibaktan başka birşey değildir. Çün 
kil hiç kimse, bir devletten, bazı em
niyet noktai nazarlarına hürmeten, 
ziyadesiyle azaltılmış bir emniyetle ik 
tifa etmesini ve kendi arazisine yapı
labilecek herhangi bir baskına müsa
ade eylemesini istiyemez. Bu, daima 
mümkün olan sergüzeştler siyaseti i
çin bir teşvik demek olacaktır. Eğer 
Almanya ve Avusturyanm yanında, 
Türkiye gayri tabii ve sun'i zafları 
ve açıklıkları gidermeğe çalışıyorsa, 
nihayet şunun teslim edilmesi lazım 
gelir ki, bu siyaset hakiki bir emni -
yet siyasetidir. Çünkü hiç kimse bu
nu kendisine bir hücum ve yahut 
kendi emniyetine karş ıbir tehdit gibi 
telakki edemez. 

Londra, 14 (A.A.) -Times gaze-
tesinin Roma muhabirinin yazdığına 
göre, ltalya hükO.metinin Türk nota
sı hakkındaki reemt vaziyetini tasrih 
eden hiçbir emare bulunmamakla be
raber, Ingiliz gazetelerinin bu hu -
susta kullandıkları bazı tabirler ve 
Türkiyenin tarzı hareketi hakkında
ki sitayiskir yazılar. bu meselenin u
mumu alakadar ettiğini ve yanlız TUr 
kiye ile İngiltere arasında halledil -
memesi 18.zımgeldiği kanaatini sürat 
le uyandırmıştır. 

Uluslar Kurumunun zecri tedbir-fer işiyle meşgul 18 fer komitetl 

miş değildir. Türk Dışişlerı Bakanı 
Boğazlar meselesini mevzuu bahset
mesi ihtimalinden Milletler Cemıye
ti Konseyini ilk defa haberdar ettiğı 
vakit Litvinof kendisine yardım ede 
ceğini alenen söylemiştir. Boğazların 
kuvvetlendirilmesi sırf tedafüi mahi
yette olacağından bu tedbır. juçbir 
şekilde taarruzi bir karakter taşıya
maz ve öteki memleketleri tehdit e
demez. Türk hliktınıetinin tedbirleri 
ile Hitlerin hareket tarzı arasındaki 
fark işte budur. Türkiye cümhuriye 
ti, teessüsündenberi sulha karşı olan 
aşkını müteaddit defalar isbat etmiş 
tir. Türkiye, sulhun kuvvetler.mesine 
matuf bütün teklif ve tedbirleri ko
rumuş ve muhtelif ademi tecavüz 
paktlarına iştirak etmiştir. Türki -
ye, mutaarnzın tarifi mukavelesıne 
iştirak etmiş ve gerek Cenevrede. ge 
rek Cenevre dışında sulhe ve millet
lerin emniyeti için çalışan milletlerle 
beraber çalışmıştır. Böyle bir Türki
ye, Boğazlar emniyeti için en emin 
bir kefil teşkil etmektedir. Bütün 
bunlar nazarı itibare alındığı takdir
de, Türk hükumetinin nota ile müra 
caat ettiği devletlerin, görüşmeleri 
esnasında Türk teklifine layik oldu
ğu ehemmiyeti verecekleri hakkında 
ümitler vermektedir. 

Pravda gazetesinin 
makalesi 

Moskova, 14: (A.A.) - Türk hil
kumetinin Boğazlar hakkmdaki no
tasını tahlil eden Pravda gazetesi di
yor ki: 

Türk hükCımeti, Lozan muahedesi 
tarafından temin edilen garantilerin 
ta.mamile hUkUmsUz olduğunu anla -
maktadır. Filhakika, taahhüt eden 
dört devletten biri olan Japonya Mil
letler Cemiyetinden çıkmıştır. Ve u
zun senelerdenbe.ri Çine kareı muha
samalara girişerek, biribiri ardınca 
Çin topraklarını zaptetmekle meş -
guldür. öteki müteahhit devlet ola.n 
ltalya şarki Afrikada harp yapmak
tadır. Fransa ile lngiltere arasında 
da ne birlik, ne de anlaşma vardır. 
Türkiye cümhuriyeti, teessüs tarihin 
denberi, bir sulh siyasası takip et -
mektedir. Türkiye Lozan mukavele
sinin tadili meselesini ortaya koy
makla hiç kimseyi tehdit etmemekte 
dir. Emniyeti hususunda mU8terih ol 
mak istiyen Türkiye, Boğazlarm ta.h 
kimi meselesini hiç kimseye karnı 
tevcih edilmemiş elzem mUdaf aa ted 
hirf olarak telA.kkf etmektfldfr. ~ -
ğazlar mmtakasmm tecavUz edile
mezliğine hayati bir ehemmiyet at -
feden Tiirkiye, nekadar BUlhçu ve 
sırf tedafüi bir harekette bulunduğu 
nu lsbat etmiş bulunmaktadır. Tllr -
kive. f ~ist Almanyanm yolunda vü-
rümiyerek, Lozan muahedesini 
imza eden öteki devletleri tek taraflı 
bir red 43uretile emrivaki kar&mmda 

Yunanlllar ve adaların 
tahkimi 

[Birinci sayfadan mabaat] 
duğundan Yunan hükCımetinin de 
alacağı vaziyeti tesbit etmiş olduğu
nu ümit etmek isteriz." 
Boğazlan tahkim etmek hususun

daki Türk müracaatını haklı bulan 
Proia gazetesi diyor ki: 

Versay muahedesi askeıi ahkamı
nın her çiğnenmesi hadisesinden Tür 
kiye, Boğazlar hakkında müracaatta 
bulunmuştur. Ren mıntakasının Al
manya tarafından işgali bu müraca
atın yeniden yapılmasına sebep teşkil 
etmiştir. Bu hakir talep Londra. ve 
Pariste müsait bir şekilde karşılan
mıştır. Sovyet Rusyanm tasvibini 
kazanan ve Romanyanm da mümana 
ati ile k1r9ılqmayan Türk nota.sının 
müsbet bir şekilde tetkik edilmesi 
çok muhtemeldir. Türkiye bundan 
başka Balkan antantının da yardımı
nı istemektedir. Yunanistan, Akde
nizdeki menfaatlerine uygun bir va
ziyet takınacaktır. 

Etniki gazetesi şunları yazıyor: 
Türkiyenin sahici bir dostu ve müt

tefiki olan Yunanistan Lozan muahe
desine merbut ve Boğazlara ait ah
klmm tadiline itiraz edecek değil
dir. Diğer taraftan bu ahkamm tadi
li Egedeki bazı Yunan adalarının tah
kimi ile neticelenecektir. Gerçi TUr
kiye tarafından tehdit edilmiyen bu 
adaların başka birwievletin tehdidi 
altında kalxnası çok muhtemeldir. 
Türkiye hükumeti Milletler Cemiye
ti vasrtasiyle muahedenin tadilini is
temekle tam bir dürüstlük göstermit 
o1maktadır. Bu işte teessüf edilecek 
yegane nokta, andlaşmalarm tadili 
hakkındaki cereyanın kuvvet bulınu' 
olma.sındadır. 

Bir tramvay arabası 
• 

ile çarpııma oldu 
387 numaralı tente arabası cad -

deden geçerken kaI'§ıdan gelen 11 nu 
maralı vatmanın idaresindeki tram
vay arabasile çarpışmıştır. Çarpıe -
mada arabanın önündeki iki teker -
leği krrılmıe hayvanlara bir teY ol
mamıştır. 

[Başı 1 incide] 
!etler Cemiyeti ihtillfınm değil, fakat 
İtalya - ıngiltere ihtili.fmm mevzuu 
bahsolduğudur. Eden ltalyayı petrol 
ambargosu ile sulhtan birini tercih et 
mek karşısında bulundurmak iBti -
yor. Fakat bu yol Milletler Cemiyeti 
yolu olmaktan a r t ı k çıkıyor. 
Eden ltaıyaya k&.r§t ne yapacak 
Avrupa için ne gibi bir sergtlu,t ha
zırlıyor? Şimdi herkes bunu sormak
tadır. 

"Tribune" gazetesi de f(>yle yazı • 
yor: Harp wıulleri hakkında her tür
lü mUnakaşa artık lüzumsuzdur. ''Mil 
!etler Cemiveti kadroeu içinde" veya 
"muahedelerin ruhuna uygun olarak" 
şeklindeki manasız cUmleler artık u
nutulmalıdır. ltalyanın Habeşistanda 
ihdas ettiği vaziyete Milletler Cemi
yeti uymalıdır. Akdenizde lngiliz do
nanmasını ltalyaya karşı seferber et 
meyi düşünüyorsa bunun tehlikesini 
yine Milletler Cemiyeti düşUnmelidir. 
Akdenizde herhangi bir ihtil!fın me
suliyeti lngiltercye terettUp edecek • 
tir. Diğer devletlerin de ve bilhassa 
Fransanın bu mesuliyette hisseleri o
lacaktır. 

Fransız - ltalyan temasları 
Paris, 14 (A.A.) - Başbakan Sar

raut dUn öğleden sonra, evvell Mu
sf gli'yi sonra da Cerrutiyi kabul et
miş ve bu zatla bir buçuk saat görüş 
mUştür. Başbakan mUteakıben Elize 
sa.rayına giderek bu görüşmelerinin 
neticesini Cümurreisine arzetmi~r. 
Flandin, çarşamba günü Parise döne 
ceğini telefonla Baf bakana bildirmiş
tir. 

Paris, 14 (A.A.) - Haber almdı
ğma göre Çerruti, Sarraut'yu ziyare
ti esnasında kendisinden, Fransa hil
kftmetinin Cenevrede naıııl bir hattı 
hareket takip edeceğini &0rmu9tur. 

Fransızların aldıkları 
vaziyet 

Paris, 14 (A.A.) - Temps gazete
si, başmakalesinde Ingilterenin hali -
hazırdaki meseleler ve bilhassa ltal
yan - Habef davası kar,ısmdaki vazi 
yetini tetkik ederek diyor ki: 

Bazı İngiliz mahafilinde tebellilr 
etmeğe başlayan salim düşünce ,u
dur ki, ltalyan - Habeş davası mUna 
sebetiyle yapılan tecrübeler Milletler 
Cemiyetinin yüklendiği mesuliyetle • 
rin çok şümullü olduğunu ve bunların 
mümkiln mertebe yalnız Avrupada 
hadis olacak esaslı meselelere hasr 
ve tahdit edilmesi llzım geleceğini 
teyit etmiştir. Bu mUphede, Cenevre 
kurumunun Çin· Japon dava.ama mü 
dahale ettiği sırada da kaydedilmi•
ti. Arsrulu!!al vaziyeti vahim 1Urette 
karıştıran ve ancak Hitlerci Alman
yanm işine yarayan bir ılyua güt
menin mazarratlarmı ve tehlikelerini 
Ingilizler dU,Unmiyeoek kadar haki
kati ~örmez değillerdir." 

lngilizlerin nolctai naıot1 
Londra, 14 (A.A.) - Siyasl 

feller, lngiltere hUkfıınetinin, 
lik, ltalya hakkındaki recıi ted 
§İddetlendirmek tasavvurunda 
madığı mUtaleasmdadırlar. Bil 
feller, on sekizler komitesinin 
da toplantıya daveti muhtemel 
ğunu, fakat bu toplantının ~ 
mevcut zecıi tedbirlerin nasıl 
ğinl tekrar tetkik etmekten 
bulunduğunu söylemektedirler • 

Dive edildiğine göre, Ingiliı 
meti, gelecek hafta Cenevrede 
lıyacak olan sulh müzakeratıııJO 
vaf f akıyetle neticelenmesini 
yetle arzu etmektedir. 

lnglliz gazetelerinin 
mütaleaları 

Londra, 14 (A.A.) - ltalyaJS • 
beş ihtilafı lngiliz gazetelerinde 
safı ifgal etmiye başlamıştır. 
Cronkl,, diyor ki: 

Ingilterenin ltalyaya karşı 
tedbirler tatbikini istiyeceği b 
daki haberler Parisi tel8.şa dil 
Bu haber doğru değildir. Mille 
miyeti azasını lngilterenin bir 
sürüklemek istediği ileri sürül 
retile Milletler Cemiyetinin P1 
bir tarzda müdahalesine mani 
çalıfılmaktadJr. Mamafih yeni 
teıtebbUsleri aklın kaldığı t 
zecri tedbirlerin şlddetlendiril 
timali Milletler Cemiyetine 1tl 
olanların itiraf etmek istemedi 
den çok daha kuvvetlidir. 

"Daily Telegraf,, gazetesi de 
le yazıyor: 

Roma Habeşistanda ezici gal 
ler ve hatta Negüs ordusunun 
dan kalka.mıyacak derecede 
olacağını ümit ediyor. Romanın 
liyebileceği limitler her ne olu 
sun, Ha.be§istanm fethi ltalya 
rupadaki manevi ve siyasi nUf 
arttırmıştır. ltalya samimi bit 
zakere arzusu göstermezse Ce 
de işlerin yeniden tehir edileb 
hiç te zannedilmiyor. 

Ekonomik zecri tedbirler 
bir nihayet , ·ermlyecektlr. Ve 
ambargosu da mUesslr ol -ıı111-
tır. Geri kalan yegane \'asıta 
ve bahri zecri tedbirlerdir. F 
aıııtttl testim etmekle buna 
eaat tekllf1nde bulunmak ayıt 
eeylerdlr. 

Daha bidayette her türtn 
sanksiyonlar fikrini bertaraf 
olan devletler hele A vrupanın 
kU vaziyeti dolayısile bu nevi 
lere her zamandan ziyade mıl 
lunuyorlar. Milletler Cemiyeti 
eınm tam ve kollektif milz 
olmaksızın hiçbir Ingiliz hUkQ 
nin ukerf veya bahrf 7ıecrf 
tatbikine karar verme!!l tasa 
lunamaz. Herhalde bugUnkU 
ve .,en.it altında böyle bir §e1 
zuu bahiB olamaz. 

Tramvay ara.bumda da hiçbir ha 
sar olmadığından yola devam et -
mi§, fakat a.rabacı Mehmedin sar
hoş olarak araba kullandığı teebit 
edildiğinden hakkında tahkikata baş 
lanmıştır. 

Kont Zeppelin bal onu dün yola cıkff 
bırakmamıştır. 

Kabul edilen taahhütlerin tek ta
raflı olarak çiğnenmesi prensibine ls 
tinat etmiyen Türkiye, Boğazlar re- ı 
jimi meseleaini kanunt yollarla hal -
letmek arzusundadır. Türkiye ile te
sis ettiği doetluğun daha ilk günle -
rinde bile, memleketimiz Boğazlar 
mmtakasmm tam bir Türk hl.kimi • 
yeti altmda kalrnuı prensibine iBti -
nat etmekte idi. Bu prensip memleke 
tlmizin llllh politika.ama ve tam bir 
hukuk mUeavatJ eeuma dayanan bil 
tUn milletlerle doetluk politikuma 
tam mlnasiyle tetabuk etmektedir. 
Türk hUkfımetinin teklifi, Türkiye 
Cümhuriyeti hudutlarının müsale -
met ve emniyetine matuf olup, ayni 
zamanda ve bundan dolayı Kara.de -
niz ve Akdenizde emniyetin teessüsü 
maksadını da gUtmektedir • 

Kont Zeppelln balonunun son bir resmi 

Berlin, 14 (A.A.) - Kont Zeppe- birkaç yUz kilo eıya 
lin balonu dün a.ktam aaat 19,15 de dır. Fransıa hUkfımeti 

ilk Cenup Amerikaaı seyahatine ha- ürerinden UÇUi mDlaadeıli 
reket etmittir. Balonda 16 yolcu n mittir. 
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'kl . . . d .. 1 . Emllk No. Cinsi ve His H ' .. 
andarma birlı erı ıçın mevcu numune erıne uygun 1695 • ısseye gore Ycniköy h 

olarak Avrupa veya aynı örnek ve evsafta yerli yapışın- Köyhaııı eaa. E.M Y.78-2 Ü mu ammen K. d · d 1 il 1 b d ı · ve !rlalakof metre arsanm 160 Açık 
. an aşağıda cins ve mık ar an e tasar anan e e ı ve ınakJQb No. ıu yeni M No. ıusunun arttırma 
ılk güvenmeleri yazılı üç kalem teçhizat açık eksiltme 

7
'-2 mahallen 76-2 9/ H ve 78 N•. ıu ...... 

ile satın alınacaktır. 3389 Kalunucl- lleclrese nın 5/14 bia. ve 2 No.lu anıa 
Eksiltmesi 30-4-936 perşembe günü saat (on beşte) 

6 

41 metre araıım 380 Gedikpaşada Jandarma dikim evindeki Komisyonumuz- 34M FerlköY. ıı:. şıeıının Kaaım- ıı:. 67 
40 

llO Hia. " 
"1a yapılacakdır. 

158 

metre arsa 4 715 
3M4 pap Cad. yeni Bozkurt cad. 

Alınacak ( 3) kalem techizatm hepsinin bir istekliye 
/2 Kadıköy OaınaııP E. Yoğurtlıaııe 63 

ihalesi caiz olduğu gibi her cinsinin ayrı ayn isteklilere 356413 Y.Milhlirdar Fuat harita ıı 
118,25 metre ar
aanm 4 6 Hia. 
118 metre ana 
nın 4 6 Hıs. 

320 

" 

" 

de ihalesi caizdir. • " 615 
İstekliler her gün Komisyonumuza gelerek nümunele

ri ve şart kağıdını görebilirler. İsteyecekleri mallara aid 
ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya muteber banka 
kefalet mektubu ve (2490) sayılı kanunda yazılı diğer 
belgeleri de beraberlerinde olduğu halde belli gün ve saat-

3614 
harita 18 

E .17-17 MU. " 
Halltağa 

320 " 

Boatan kuyu.su ve 1200 Kapalı 
tapusunda yazılı suyu zarf 
olan 882 metre ansanm 

ta Komisyonumuza gelmeleri. ( 1979) 
'rahmin İlk güvenme Beherinin Mikdarı Cinsi 
bedeli fiatı 

Lİ. K. Lİ. K. Lİ. K. 
658 49 35 7 
120 09 00 o 25 
720 54 00 1 50 

1498 112 35 

Aded 
94 

480 
480 

Avcı borusu 
Küçük düdük 
Ceb feneri 

1 

Devlet DenıirYollan ve Limanları qletme 
Umum idaresi ilanlan ------------· Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci 

koku 28-4-936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
Jile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

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

meleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme Dairesin-
den ve Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden 
alınabilir. ( 1942) 2794 

• 
Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins am

r·ıller 20-5-936 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktrı. Bu işe 
girmek isteyenlerin 1458,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Şartnameler Haydarpaşada Teael.Jjjm yp ~ 
Müdürlüğünde, .lUiJCara da Ma&eme Dair~inde para-
sız olarak dağıtılmaktadır. - t-5-936 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere : 

ı - İçilecek su nakliyatına mahsus tenzilli tarifenin 
tam vagonlara ait asagari hamule şartı, (bir vagona va
gon tonajının 2 / 3 ü kadar yüklemek veya bu mikdar ü
serinden ücret tediye edilmek) şeklinde tadil edilmiştir. 

't - Etimesut - Kayaş kısmındaki istasyonlara yapıla
cak nakliyata mahsus tenzilli fide ve fidan tarifesi, şebe
kenin herhangi iki istasyonu arasında yapılacak nakliya-

n2a Eminönü Ahi Çelebi 

4621/ 1 Tophane Ekmekçi bap 

6240 Paşabağçe 

7888 Feriköy 

7889 • • 

7970 Feriköy 

8016 Arnavutköy 

8091 Yeniköy 

8101 Kadıköy Oamanağa 

Limoncular 

Kadiriler yokufu 

E. Köybqı 
Y. Fenerli çıkmazı 
E. Korenti 
Y. Kuyu 

" 

E.Sabun Fabrikaaı 
Y.Sağdıç 
Birinci Cad. 

Malakof ve Eczacı 

E. Halitağa 
Y. Retit Ef. 
ve Talimhane 

E. 37 
Y.34 

E. 73Mü. 
Y. 911 
E. 79 
Y. 2 
E . 27 MU. 

mahallen 6 
harita 2 

E . 27 Mü. 
Harita 3 
mahallen" 

E. 6 
Y. 18 

E. 25 Y.31 

9-4 
mahallen 4-7 
E. 25 Mti. 

2 9 His. 
UstUnde odalan o- 900 Açık 
lan kagir dUkki.nm arttırma 

148lS 4800 Hiı. 
105,64 metre arsa 792 

Aha.şap hane ve 
bafçe 

290 

Bağçeli ahşap 270 
hanenin 60 100 Hia. 

Bafçeli ahşap hane- H5 
nin 60 100 HU.. 

Bağçeli ahşap hane 70 
nin l 10 His. 
Üstünde odalan olan 230 
kagir dükkanın 
30 240 His. 
38 metre arsanın 102 
2 3 Hia. 

" 

" 

" 

" 

" 
" . 

" 
•79 metre arsa
nın • 16 Hia. 

1350 Kapalı 
zarf 

1:~karda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle eatı ı adüf eden Çarşamba gUnU saat 14 te icra edileceği evvelce i:n ç~~nl.d ıfr ve ihaleleri 22-4-936 tarihine te-
baren Uluslav Eğemenlik bayramı başlıyacağı cihetle yukardaki •ı:ı.11 iııe de mezk<ır günde on Uçden lti
qaat 14 te satışa c;ıkanlacağı tashiben ilan olunur. emv lin 31-4-936 tarihine müsadif salı gUnU 

DOKTOR 

Kemal N. Emre 

ADEMi 
iKTiDARA 

Dr. Hafız Cema' 
'>AHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan başka 1Unlerde (2,30 
dan 6) va İstanbul Dlvınvolu (tO•l 
veni numaralı buıuıt kabinesinde baı 
tallın bfbr. Sala. C\lllllrteal "Mil 
C9.so - 12) uatlm haldlrf fık.ray• 
mahıuıtur. Herkesin haline rflre mu 
~7ele olunur. Muayenehane .,e •• te 
e onu 22398 Kı,hlr telefon 21044 

Göz Hekimi 

Or. ŞUKRU ERTAN 
Catalolla Nara Ounani)'e cacl No.JO 

(Catalc tla ltCUDnt bltitı.11). 

Tel. 22516 

il 

. VENOS RiMELi 
ile tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 

VENOS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullanan .. 

lan hayretlere dilfUrilr, 24 saat du=- aabıt kalır, bozulmaz ve yak• 

VENOS PUDRASI 
Terkibe Ve~Ua Gold kremi ka~ 

tınlmak sayesmde narin ve nazik 
clldleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yükaek evsaflı eşsiz bir 
pudrachr. 

VENOS KREMi 
. Terkibindeki hususi maddei haya. 
tıye dolayıalle insanı pyanı hayret 
bir surette gençleştirir, gUzelleştırir 
ve iaml gibi bir V enUa yapar ve hay
retlere dtlşürUr. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eczai kimyeviye ali.t ve itrıyaı.t de

posu, lstanbul. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve ıiyah olarak ablt 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan

makla çıkmaz. Yegine zaranız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

ta da te:mil edilmiştir. 
3 - Hayvan tarifesinin perakende taşınacak dördün-

cü beşinci ve altıncı sınıf hayvanlara aid asgari ambalaj 
aıkletleri hakkındaki kaydı kaldırılmıştır. Baltalık OD belf Klal\lk ft aylık 

taksitle elbise ppdıı 

IHTIYAQU(jl 
YOK E.DEQ 

--AKBA--ı 
müesseselerı 

1 lH U" ILM .. LAJ. ı 
Acele ıahbk bina 

Galatada 3 dllkklnlı, 13 odalı, ayda 
ugarf yetini• lira iratlı klgir bma 
acele ve çok ucuz fiyatla satılıktır. 

Her giln aaat eekiz buçuktan on ilçe 
kadar Galatada Topçular caddesinde 
126 numatalı Olimplya kıraathanesi 
sahibine müracaat. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
1 (809) (1985) 

• lımir Liman işleri Umum Mü· 
dürlüğünden : . . . 

İdaremizce açık eksıltme suretıyle 1000 bın metro 
nuk'abı çıralı çam umanı satın alınacaktır. Eksiltme 
müddeti 1 Nisan 936 dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. 
ithale 30 Nisan 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
116 da tzmir Liman işleri idaresinde müdürler Encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 18 7 5 lirayı İdare vemesine nakden ver
meie veya Milli bir Bankadan bu mıktar da teminat mek
tubu getinneie veyahut Devletce çıkarılmış olan Tahvi
lattan bu mıktar vermeğe mecburdur. Şartnameyi gör
mek ve fazla izahat almak isteyenlerin İdaremiz yazı iı-
leri ~fliğine müracaatları. ( 1792) 

ınhisarlar umum MOdQrlil§Onden: I 
Evvelce satılığa çıkarılan Ahırkapı deposundaki muh

telif cins ıskarta ambalaj levazımının pazarlığı 16-4-936 
tarihine rastlaya nPerşembe günü saat 1 O a bırakılmıştır. 

İsteklilerin aynı gün ve saatte Kabataşda Levazon ve 
Mübayaat Şubesindeki SatıŞ Komisyonuna müracaatla-

n. (1955) · 

Sartnaıne ve nümunesi mucibince 20000 aded teneke 
sigara kutusu pazarlıkla satın alınacakdır. Vermek iste
yenlerin 4-V-936 pazartesi ~ünü saat 14 de yüzde 7 5 cü
•enme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Subesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

(1980) 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittia&llode Letafet 
han lkinci kat No. 6 

2481 

Tafsillt: Galata P.K. l.2M HonnobiD 

ZA Yl - Beşiktaş askerlik şube
ıinden aldığım aakert vesikayı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan htlk
mü yoktur. Klzmı oğlu Cemal 320 

Utiton k ••p•annı- L - ••azım 
doıyaaıa, Ecaebı " TGrkçt 
ıaan&arda ıazete ft meemu-• 

ıannım en ''f" .. eraitle 

Akba muesseseler1nden 
t•darık •d•b•hrınn ' 2788 
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iCABETTi RDICl 

EN İYİ VE ENl HASSAS 
MALZEME 

--------

En büyük sergilerde 18 dip
loma, 48 madalya kazanmıştır. 

"Böyle güzel dişler yalnız 

R.lDYILiN 
kullananların dişleridir.,, 

Diş tabibleri diyor ki: 
" Dişlerin ve ağzın sıhhati 

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

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

KIŞLIK 

Kadın yüzleri 
tecrübe tahtası 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayır!... O kremlerin hiç biri 
değil. Size en tanınmış kremi 

KREM 
PERlEV'i 

•• B E L V U SALonunDA 

KllrnetRamazan'ın 35 nci ıan'at hayatının 
Bay yıldönümüdür. 

Bayan HAMlYYET; MELlHA SELAME ve TA
HiYYE SELAME ' nin iştiraklerile 

arab rakıslan ve Ramazan'ı seven bilcümle musiki san'atki.rlarınm 
bir arada muazzam faslı. Telef on : 43345 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

J.ira Kı. Kitabm bml Müellifi 

ı 25 Gönntden Gönllle M. Turan 
o 40 Muvaffakiyet Gasson tercümesi Muallim Mübahat 
o 50 Propaganda .. .. 
o 75 Çok Seri Kazanç Yollan .. • o 75 Kendini Tarur mıım 1 .. • o 75 Tali Sensin .. • o 75 Milfldillerle MOcadele • • o 50 İdeal Bilro • • o 50 Yeni Miltterf Bulmak Sanatı • • 1 50 Askerf Mektepler için 

Yeni ltıraat Kitabı Muallim Osman Senal 
75 Beı Mürebbi Muallim Hilviyet Bekir 
50 Kıbcmu SDrOvonnn Re'8t Enle 

Beş taneden fazı. alanlara % 30 iskonto vapdır. 
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Yüzde yüz öldürür 
Taklitlerinden sakınını 

FA 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve,an,karmca örUmcek ve bU· 
tün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve 
odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, arala· 
rına, bolca, FAYDA serpiniz ve thtakuru yuvalan FAYDA ile 
ta~ib ediniz.Bütün yaz bu müzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda mutfaklarda yemeklerini 
zi, erzaklarmızı telvis eden hamam böceklerini aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan küçUk böcekleri, tırtılları, kümes hayVS
natında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan ke
neleri, bitleri, nebatat ve agaçlar üzerindeki tırtılları behemehal 
FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, 
bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 

FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınınJS. 

FAYDA imaline nazaran daha kuvvetll ve daha ucuzdur. Ha
san markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, lSTANBUL, BEYOGLU 

Belediyeler 
Bankasından: 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Huku~ 

Mektebi önündeki arsa üzerinde yaptırılacak Bele
diyeler Banka~ binasının götürü olarak ve (analı'" 
tar teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile"'°" 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. .. 
2-Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyül 

elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 
3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 

Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 Çar 
şamba günü saat 14 de Banka İdare Meclisi huz\1"" 
runda yapdacakdır. . 

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

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

vaff akiyetle başardığına dair selahiyetli makamlar
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunma~; 

C- Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını ha(JW 
bulunması, 

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

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liral 
muvakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesika" 
lan eksiltme gününden bir gün evveline kadar Batı" 
kaya ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten so 
teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı eksiltme P' 
nü azami saat 12 ye kadar, ihale şartnamesinde ya 
zılı şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Batı'" 
kaya tevdi etmis bulunmalan sarttır. (765) (1864 


