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Gürültü ile mücadele 
için .tamim hazırlandı 

[Yaznu 3 UııcU sayfamızda J 

Yd 11. N.355/1658 ISTANIUL 

'' Türkiye cok dürüst . hareket etmiştir 
'' Devletler .. Boğazlar notaniızı gayet iyi karsılıyorlar 

Yugoslavya. Boğazlar işinin 
iyi bir şekilde halline çahşacak 

Erkanı harbiyeler 
temasa giriştiler . 

Belçika sahillerine 6 

lngiliz fırkası gön· 

13 er komitesi toplanırken 

imparator mühim bir 
muzafferiyet kazandı 

Habeı imparatoriçesi ve k1Z1 radyoda birer 
nutuk vererek hüngür hüngür ağladılar rr_ k t ki b 1 derileceği söyleniyor 

Fransız gazeteleri '' ı ür no ası pa ozanıara Londra. ıs <A.A.> - lngiliz, Fran 

l 
J •• •• 'J ••k J • kt J • J • m ve Belçika erkanı harbiyeleri ara-

QTS lU/USQ auruslıu uersı verme euır ,, uıyor :dda:~!~~n;,~:~.::.s:ır~~~~~ 

Notamızın 
uyandırdığı 

tesirler 
BojaıdM haJrlnndald .......... 

~vrapa .tyul merkederlade uyaa
dırdıjl tMlrlerle bu tesirlerden mW· 
hem olarak o merkeslerln dlH uyı
laa pmet.eiercle biad ettiği görülen 
aldller, daha fimdlden· memleketlmb 
1ç1a bUştik bir diplomatik muvaff• 
layet f8ldlnde teceUl etmektedir· 
~dünya alumma bi-

ler gizli yapılmaktadır. Etrafa haber 
lmJDlflır. Müzakerat bUk6met esra
sızmamuı için icap eden tedbirler a
rının faşedilmemesi hakkındaki kanu 
nun himayesi al tmda cereyan etmek 
tedir. 

Müzakerelerde İngiltereyi General 
Dili, General Yennig, Hava mare'8-U 
muavini Courthey, deniz erklnı har
biyesi bqkan muavini Amiral Jamee, 
Albay Ronald Adam, Deniz kaptaru 
~yfret. kumandan Andrewa ve Yllz • 
b8fl Hanis temsil edeceklerdir. Bu
raya vlsıl olan Fransız delegeleri Ge 
neraJ Schveigutt'un başkanlığı altm
dadrr. Diğer FranSJZ delegeleri deniz 
erklnı harbiyesi başkan vekili Anıl· 
ral Gabriel ve Hava erklnı harbiyesi 

[Arkuı 10 uncuda] 
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• 

Jdm c1nletler gözttade bile d81"8 alı- Yunan adalarından Tinos adası 
llUlk örnek bir tefebblls değeri ita-- ____________ _ 
maa lateğlmlzbı, evvelce söylediği· Belgrad, 15. (A.A.) - Vreme ga- " Bütün mllletler arasmda şimdiye aww-~xs~ • 

ADl8-ABAM 

u pw, ate• bafka tttrıtt karşdaa· ıetesi aoğazlarm tahkimi hakkında- ı:adar mç görillmemıı bir büyüklük- 2 3 N 1 s a n d a 
- maatıkan JmkilllızdL Fakat ne ki TUrk teoebbtlaüne &it haberleri :A!' bir sillhlanma yarqınm başladığı 

ltalyanların fimalde lfial ettikleri Tuna eölU mıntakası ve ln1iliz SLt

danı hududunu ıösterlr harita 
de o11a, bu kadar mHhlm bir mwle verirken, fU miltaJeada bulunmakta· ve &ulhil garanti eden muahedele- başllyacak _.....,,._derece wmıill bir tuvlp, mr ı [Arkası 10 uncuda] 

l»lpt! 'el _.....,betlerde nadir ve-- ==-=----=-=-============--=-====::::::==== 
... ,. ..... olmllf bir mulıarlyettlr 
ld, bmıu ela bDheMa tu ana sebeP" 
lere borçhu'm: 

1 - 11 :tllıtc 
P' t'srtlM .. .....lyeUlıı*h. ....... .... nebetmenalt uMt ve ma.t.abr bir 

::ı:ve~::.:~:.: teminat 

rektörünün konferansı 

bnM* hallal abmf oımur, 

i.~ --~-.. ; Harektimiz ye notamız tamamen hukukidir 
le t;ahuatabana teDt ludbıcle bularak Istanbul Unlversiteal Rektörll Ce
btudbn)erlnl detlfıır::. = mil BiJael dün saat 18,30 da Univer-1 
~ Dlllllll ~ 6 aite konferaıuı salonunda bir konfe-j 
......,. llaldlD oıılmunıa ~ raııa vererek, Boğazlar meeelesinl ve 
rllfm8 ve .,. "" ~ lllltemlDI bir Losanda yapılan mllsakerelerl &n· ı 
.... w .... • • elst.emlne 1enılb ~ 
etmek 91lretBe beyııelmDel m.._.. Konf~ Untventte ctekanla· 
betlere yercllglmls kıymet ve ehem- n, protesörleri, talebeleri ve diğer 1 

...,.., bDbW& tm=:-~ yWalek mektep t&1el*eri haar bu· ı' 
tine ..,.. ~rdl5- \'e ı~. 
........,... 11ak"r'tee ~ Av· RaUJr Cemi! BIW, al'laflar ar&· 

tapa lcln örnek bir battı hareke& ah· 81Dda ktlntlye geJmlf ve aöze haf· 
ilk .... kutvetlal ....... _.. ıazmttır: 

1 - .... ..,,.... ....,,.... ·-HtlkQmetlmlzln, politikada ge-
tnank'f'm!wla mtıdafeamıa. blnn• nel prenlibhıhı ne olduğunu bllirai
tlee llll8IYetlne ve dolaymlle AWO: ntz. Bu Ud ke~e ile izah edilebilir. 
• A.,um blrleftlil ve btlytlk ''Yurtta .uııı. Cihanda aulh.,, HUkt)
~ftllll9 ....,_ ıeelt wren ~ metimll. yurtta aulhtl ve cihanda ıul
hlr ~ aoım.nda u-,,- hil tehdit eden durumlardan dolayı, 
n11a1 .,.......,_ ytlldelldJilmh W. aon gOıılerde gazetelerde okuduğu-

:.;::-'....::':!::~.,: =~~~= Camii Bilsel konfwansanı veriyor 

romanım uz 
Diredaua, 15 (A.A.) - Reuter A- ber verildiğine göre, Italyan kıtaab 

I jansı ~ildiriyor: Buraya gelen ha~· bu sabah Dessie'ye girmiştir. 

. ..,.__,........ ~ 01ad911 oephe&\ade çok tıd- Ta••• gölii•d• Muııollnl , 
~ ~. Ba. J-Jt. 

~ 1tal)'Ularm hfif ~ --· Değerll romıncanız Btırhao Caht- bombardnnanlanna rafmen bir b.nt AaiDara. m (A.A.) - Reuter ıma-
din Adem'le Havva adlı roınamııı 28 toprak feda etmedilderfn.I .aylemek· bablrbıden: Uç gUn evvel ltalyanlar 
Nisanda neşre bqlryoruz. l:edlrleı'. tarafından zaptedilen Tona gölü Ur.e 

Kadm nedlrf .ukadat _, Sevglll ltalyanların Deııleye rinde Gargara yanm adasının en yUk 
mlf Sade hazır yiyen bir miiarlf mlf l dl .. 1 f I dl sek tepesine "Muaolfnl dağı,. adı ve--

g r 9 ey f e llyor rilmlttir. Bu münasebetle, Faşist par 
Erkete yardım • - Roma, 15 (A.A.) - Resmen ha • 1 Arkrq 5 ınr.ıde , 
oı mı! Kadın için 
kuUaıulan klişe 

gelmb} fi-

mıf 

erkeje 
tlrap ve 
mahlftk mu • 

BUrhan 
hazırladığı bu 
manmda, but 
ht muammayı b 
çözmeğe çalıpca 

Romandaki kahr 
mayı milnak&fa ed 
tafsillta lüzum gö 
diyebiliriz ki, bu rom 
cera defil,kadm ve erk 
dünkü ve bugünkü kuvv 

ar bu muam 
eri lçin fazla 

ruz. Ancak, 
bir ma

. terinin 
· anla

bit tan mtikayesell 
Bergilzeşttir, 

Evvelki akpm Nltantatında bir facia oldu, evll bir muallim wvdilf 
talebesini yaraladı, kendisi de 51dU. Bu hldl11nln tafsllltını 10 uncu 
sayfada bulacaka1nız. Yukarki mimde. yaralanan Ranayı 16rUyorsunuz 

-. meaeleel idL Bundan dolayı. yalnız 
,_ ...,. .... f;a1ııldpllnl '8terkm hukukçulan delil. bUtiln gençleri -----------------------= 

Jlt1q - ba _..ile ...... ,,. b- yalandan ı•Akıdar ettiifnden iste
.,... 'ftılll)etlellnl .. •yfMa = dlm ki. UnlvenltedeJd genç arkadat· 
.... W ba • ......,. ~ 1anmJa açıkça kODUf&ymL 
..,..r, ulrerl delll w •~~-~- Hepimi& meleleyl ve alaeaiı vul
lı.tlnat ettlNHlr _. bir IDlllddda ve yeti bilmeliyiz. Bu, bir mutlak barço-
il18rlllt • .,. ....... ,..., tur. 
ı-Tet..,......lsltua..,...... [Arkuı10uncudal .. ,.,...., ...... , 
~ tahkim meclnlrlyettmld u ballae ................ ~ 

••etall aotanmm blrbo aoktada 11 ~ ..,.... dDdmt '" ...,.... .. 
...;; ..,..... bu ...ıı hllvlyetl ve ...,_ aıa.m r; • lılr ....,...,. 
hl ....... bar Ddref;leıldlr ki. bir N...._, ... lııbtM aJft .. ..,...,....,,.. 
tQliiteJlf .....,._ menfe•k ytt. ve emniyet 1Jai1aı111e merbut bahm
dactell bagb bıll karflYa pi- dalama ..... -lehüerdeld 

..,_. eepbelerde, ayal ..... •lllml tellrl ile, MhlrhMt WeJhııM• 
:." 8mJıt.eUf lavlyelerden ........ bislm ......... JÜDldU .... 
-· doj811 deilflk g&tlfler delll. dar ............. de tam tuvlblal 
labt ~ ayrilrlma rap.en g&Jterlr ld, ba da, &Jlll lhtiJaem 
,...... hlr ......... tanlp \'e ......,.. mtlftenlr lfadeıd olmak ltlllulle ..... 
.. ...... pthmlftlr. .. anda ...... byda deler.., ..,.ltlr. Ba 
..;::..., ..,., ~ A"'waya arada ..... Y11DMldana da pyrl 

slhl ... """tarftılll'lnde... ukerl ........ ........... IJUlmlu 
lada Wssıe megal olmat blytlk tmumerlae alt..._. tahldw etmek 
................ IMıp .................. U'MU'dak' ...... .... 
..... _ ...... bir .. tlıreddtlt tellt.e Oorcllale ........... .... 
• ndf olmalan lae, m tıeld ...,,... bdaı' .....,_ W.lrhn..._ ...t· 
- •ebdH ......,... ve Jlolulua lip olu elllldyetla tam tembd nolıfa.. 
t" •a. lmdretll. fakat Alhperver bir lllldaa da, tılnlp efla-* bllll .ı. 
....., ... bepelmllel &lemde ...... lldb'· 
....... t tıet w ...,,_ imi- ~il Naol KARACAN 

TAN 
Sigortası 

rllerlmlzl 

SİGORTA 
E el .l y <> r uz 

"TAN" okuyucularn, ken•erlne hiçbir külfet 

yüklem .. n. S 1 G O R TA ettirecektir. Bu 

müWm te.-....üdn blitiin tafsllMnu MllU 

Bayram--. ay11 zan1m1cla Gazetemizin 

ytlclönİİlllİİ olan 23 NiSANDA Wlclreceilz. 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Kuvvet felsefesi 
Bu asnn pazıda, kafada ve sinircle aradığı bir tek şey km'\•ettir. Kuvvet 

ffll8effl8l binı geçen asırdan geldi: Nt ehsche, Hırlstlyanhp insan ruhuna 
aşıladığı merhameti kökünden sökerek yerine "üstün adam" m kudret 
iradesini yer.left.irmek Jıiüyor, Dwwia varlığın bütün egzenbinl mücadele
de buluyordu. lladded ve miisbet lliınlerta hep&i tarafındaa tefvtk edllell 
kavvd fikri, ~k wya kapalı, her yelli felsefeye hakimdir. 

Bu sır kitapta da, sporda da, politikada da bir tek şey biliyor: Mücadele. 
Maç, münaka.,a, harp veya ihtilal. 

\'eni adam, "kudret inclesl" ftlolıOfanun riiyuuıdald "tlStin adam" ol
mak ist.i~·or: Mussoliai baaua içia Habeşistaaa, Hitler buaua için Rene 
yünidö. 

Kuvvet, aksiyOll adamlamun muasır felsefede lılaadıklan bir tek fikir
dir. Ust tarafı hudutsuz li.Jordı. 

Merlıamet, yalaq merhamete layik olanlarda )'af&YD bir .at mübade
lesi haline gelmek benıdir. Fakat ölüme mahkflm btittbı imanlar merha-
mete liyik olmakta. kutulanuyaeaklanaa göre, Mfll'hamet, kun·etler 
aruıadaki muvwaeain ebedi ai.aım JuaHade 1kaheaktır. 

TAN =====================================================-~ 16 - 4. 936 

Çukurova 

Türk · Fransız hakem 
mahkemesi ise basladı 

Romen tayyarecisi 

Prens Bibesko 
bugün 9eliyor 

Telefon 

Ücretlerde yapılacak 
tenzilat miktar1 

Türk - Fransız Muhtelit Hakem Ankarada 1:'tlcfon Şirketinin satın 
mahkemesi, dün eski Maarif Nen- alma mukavelesini firket namma im 
reti binasında Asserin başkanlığın- zalayan Jan Boyo, dün akşamki eks-
da aza Gondolf, Jondon ve katip presle PariBe hareket etmi~tir. 
Funıenin iştirakile ilk toplantısını Jan Boyo, hareketinden evvel, 
yapmıştır. Fransız Gümriikler umum kendisile görüfen gazetecilere de-
müdürü ve bitaraf hakim Şöden de mişUr ki: 
toplantıda bulunmuştur. "- Ankaraya gitnrekten maksa-

Mahkeme heyeti, saat on buçukta dım, g~en ağustos ayında mealek-
yaptığı bu içtimada, evvelce frer ve dapm Frank Jil'le tarafmdan huır-
sörlerden mütefekkil olan .ruhban lanmış olan satış mukavelesini im-
cemiyetlerine verilen mallara ait da- zalamaktan ibaretti. 

Küçük Haberler 

• Japon profesörünÜJI g 
Tokyo Universitesi profesö 
Okodo, dün Japon sefareti 
n refakatinde ,ehrimizde 
yapmıştır. 

• ltalyan Ticaret odasında 
rimizin ltalyan Ticaret odası 
toplantısmı aynı 21 inde Kasl 
Hada yapacaktır. 

• Bulgar t1eyyahlar gitti -
gündenberi şehrimizde b 
Bulgar tecimeni, dün BU 
bir gezinti yaptıktan sonra, 
trenle kendi memleketlerine 
lerdir. 

Peyami SAFA vayı incelemiştir. Dava sırasında, Şirketi, esasen Türk hilkiimeti 
ruhban cemiyetleri meselesi üzerin· devralmış bulunuyor. Başka yapıla-

• l'lcaret oclUI meclislncle 
Ticaret odası meclisi top 
Bu toplantıda hammallarm 
yük taşıyacağı meselesi et 
rüşmeler olmuştur. Oda wn 

Harp endüstrisi 
Krup fabrikalarının aksiyonlan 

geçen haftadan berı biraz yükselm.i,_ 
tir. Çünkü bu fabrikalar, son günler
de Yugoslavyadan 1,523,091 marklık 
harp levazımı siparişi almıştır. 

:Aman, basmıyahm 
İsviçreliler, arsıulusal bitaraflıkla

nnm ihlal edilmesinden - hakları da 
yok değil! - korkmuş olacaklar ki İs
viçre federal meclisine "acaba anııu
lusal muahedelerle bitaraflığımızm 

temin edilmiş olduğunu hatırlatır şe
kilde propaganda yapsak nasıl olur., 
,eklinde bir soruda bulunulmuş. 

Federal Meclis, bu soruya şu ceva
bı veriyor: 

"Arsıulusal bitaraflığnnız kimse ta 
ntfmdan inkar edilmiyor. Bu şartlar 
altında, matbuat ve radyo vurtasile 
bu hakkımızı hatırlatan sistematik 
bir propagandada bulunmak yalnız 
faydasız değil, ayni zamanda da za
rarlıdır. Bir'fikir etrafında yapılacak 
ıistematik bir propaganda, zıt bir dil
,uncenin ortaya atılmasına .trrsat ve
rir. Açık ve herkesçe kabul edilmiş 
bir dü,Unce, fuzuli bir propaganda 
Ue kuvvetlendirilmif olmaz,, 

Federal meclis bu kararile: 
.. Aman, uyuyan yılanın kuyruğu -

na baamıyalun !" demek istiyor. 

'Almanyanın eski 
müstemlelceleri 

Ren meselesi aavu.klana dursun, 
bir gün gelip Almanyanm mtlstemle
ke işini de ortaya atacağı filphesiz
dir. 

Netekim Almanya, 1 Nisanda Lan 
drada Ribentrop vamtuile tevdi et
tiği ınılh pllnmda bunu a.çıkga hia-
1ettinnektedir. 

Bu mUnuebetle olruyucularmma, 
Almanyanm bQyUk harpten evvelki 
m08temlekelerinin nelerden ibaret 
olduğunu hat.ırlatmağı faydUız bul
muyorua: 

ma.rabbtY 
'.Almanya şark Afrik88I 995000 
'.Almanya cenubu garbi .. 835000 
Kamerun 790000 
Yeni Kine 240000 
Togo 87200 
Saınoa adalan 2572 
Karolin ve Marşal adalan 24 76 
Kiao - Çeu imtiyuı 552 
Bu mUstemlekeler, ~ağt yukan 

beş Almanyaya bedeldi (nüfua itiba
rile değil, toprak itibarile). 

Büyük harpten sonra bu mtıetem
lekeler şu suretle taksim edildi: 

lngiltereye: Togo'nun garbi (yani 
Bekiz.de üçü), Kamerun'un garbi (ya
ni sekizde biri), Şark Afrikasının 

yirmide on dokuzu, Cenubu garbt Af 
rikasmın tamamı, Yeni Kine'nin ta
mamı, Samoa adalarile diğer birkaç 
ada. 

Fransaya: Togo'nun p.rti (yani 
eekizde befi), Kamerun'un ,arkı (ya 
ni sekime yedisi) 

Belçika ya: Şark Atrlkumm yirmi
de biri. 

Japonyaya: Karolln ve Marf&l ada 
larile Maryan adalan grupu. 

Amerikaya: Guam adası. 

Ehemmiyetli, ehemmiyetsiz 
ltovodisler 

de hükumetimizin noktai nazarını cak hiçbir muamele kalmamıştır. 
Bayan Beraet Zeki müdafaa etmiş, Her iki tarafça imzalanan muka-
bu cemiyetlerin dört mümesıııili de velenin Kamutay ve Sosyete tarafm-
bulunmuştur. Mesele, yakında kara- Prens Bibesko geçen seferki gelişin- dan tasdiki euretile bu it te tamam-
ra bağlanacaktır. d y · ık ·· d . lanmış olacaktır.,, 

Eskiden bir Fransız Şirketi tara- e 8~1 oy e... Diğer taraftan, aldığmııs maltıma 
fından idare olunan ve yine İIJletme Meşhur Romen tayyarecilerinden ta göre Has i randan itiba-
mukavelesinin tecdidi istenilen Çu- Prena Bibeeko yarm öğleden IOnr& ren, teaillat muraflannm kırk lira-

bi Cevat DUzenli, odanın bu 
karar vermek için, Dahiliye 
tarafından hammallar hak 
tığı tetkikatın neticesinin be 
ni söylemiştir. 

~._~..-.... kurova çiftliğinde mütehassıs bir Kahireden ,ehrimize gelecektir. ya ve futa mUklleme flcretlerinin 

Bundan başka yedi tücc
müsaadesi verilmif, yalım bit 
ra verilmemiştir. 

BikJinilİ Yoklayınm 

Sorular 
- Budapeşte eskiden kaç şehirdi 

\"e bu isim nezamandan beri veril • 
miştir! 

- Kahire şehri hangi tarihte ku
rulmuştur ! 

- Bukalemun denilen haf\'&nID 
rengi nedir! 

- Kanadanm Şark sahillerini ilk 
bulanlar kimlerdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - lngilizlerin efüıe geçmeden 

etıvel Vrmit btmııı mıntakamnda 
yerleşmiş Avrupalı göçmenlere ne i
sim verilirdi ue bu irim ne demekti1 

C - "'Köyltt" demek olan Boer. 

B - Ale&!andro di Maryano Fili-
pef>i) kimdir 1 

1 - Bottlçelll ....ne .......... o -
lan m8'}hur ltalyan nM&m (1447 • 
1510). 

S - Borsa ismi neTeden gelir 1 
C - On alt.lacı asra doğru, Briij 

kMabasının tücca.rlan (Van der Por
se) i.ctmlnde birisinin elinde toplana
rak aralanndakl işleri taamn ederler 
di. Bu adamın evinin kapısınm üstün 
de Uç tane kt"M resminden ibaret bir 
arma vardı. Borsa ismi "kese" nin 
f.l"Ul8lllCUI olan "'Boune" keümeısin
dea gelmekt.edir. 

8 - Be'lçika milli mar§ltu i.tmi M

dir 1 
O - Brabauon. 
8 - Brezilyaya bM inli t1içift ve

rilmiftir 1 
C - Bredlyuım ud lemi Brull

dlr. Brull ile, Bndyada pek ~k 
bahuıu bir apcm lmıldlr. ' 

mühim bir meeeledir. Birçok Ameri
ka gv.etelerinin tefltil ettiği bir şir
ket Avnıpadaki muhabirlerine şö,y

le bir tamimgöndennit: 
"Ehemmiyetli vak'ayı, ehemmiyet

siz vak'adan ayırt etmeği biliniz. 
Misal: Bir köpek bir adamı mmrırsa 
vak'a ehemmiyetsimir. Fakat adam 
köpeği ısırırsa vak'a ehemmiyetlidir,. 

Halroa iöıesl 

Hollandalı profesöriin yaptığı tet- Prens, hususi tayyareaile Yetilkö- bet ve umuml merkezlerden yapıla
kikler şirketle Türk hükumeti ara- ye inecek ve Tayyare Cemiyeti Di- c~ muhavereler de 7,5 kW'Uf& indi
!nndaki hükümsüz mukavelenin ye- rektörü Iamall Hakkı, tayyarecileri- rilecektir. 
nilenmesine kanunen imkan bulun- miz ve Romanya konsolosluğu ileri 
madığınr göstermiştir. gelenleri tarafmdan karşılanacaktır. 

Bu incelemelerden sonra hakeme Yarm ak,aın, Hava. Kurumu ls-
havale edilen Çukurova davaııına da tanbul fUbesi Prens ,erefine bir .,a
bugiln saat onda bakılacaktır. Mu- len verecektir. Romanyalı Prens, 
hakemede hük11metimizin hukuku öbUrgUn sabahleyin, hava müsait ol
nu Profesör Mahmut Eeat Bozkut duğu takdirde, Bükrefe dönecektir. 
Profesör Mahmut Esat Bozkurt 
müdafaa e<:iecektir. 

Muhtelit mahkeme, bu davayı mü- Belediye 
teakıp, İstanbul Belediyesinin 1913 
te Paristeki Periye Bankasından yap PICika resimleri 
mış olduğu istikraz meselesinl görü-
fecektir. Bankanın avukatıığmı, Pecin alınıyor 
Lonkli adında bir Fransız hukukçusu S 
ifa edecektir. Silveyş kanalını açan 
meşhur mühendis Ferdinad dö Le
seps'in akrabalanndan Kont dö Le
seps de şehrimizdedir. Kontun bura
da bulunuşu, muhtelit mahkemeye 
tevdi edilmilJ bazı meselelerle ala
kadar görtllmektedir. 

Mahkeme, bugün Çukurova ve Pe
riye davalanndan sonra Daras işine 
ıie bakacaktır. Heyetin çalr.,malan, 
ayın sonuna kadar devam edecektir. 

Vilayette 
' 

Soyadlarını değiıtir-

mek lstiyenler 

Otomobillerden alınmakta olan pil 
ka resminin badema her ay peşin ola 
rak alınması hakkındaki kararın dün 
den itibaren tatbikına başlanılmıştır. 

• Kadıköyündeki metrO.k hal bina
sının üzerine elektrikle ifleyen bir dü 
dük konulm111Jtur. Bu dUdU.k Galata 
kulesindeki Vakit küresi işaret verir 
vermez çalınacak, bu suretle Anado
lu yakasındaki aaatier lyar edllmif 
olacaktır. 

• Beyoğlunda Galatasaray lisesi 
y&.nmdaki 10kalrta pertembe, cuma 
\'e cumartesi gilnleri olmak tızere, 
haftada Uç defa çiçek pazarı kurul
ması kararlattırılmıştır. 

• Bina istinaf ve tadili emllk lto
mlııyonlarile arazi tahrir komisyonla 
n azalıklarma bu gibi işlerde çalış -
Dllf, ehil olan kimaeler ae<;ilecektir. 
Seçim on gUııe kadar bitirilecektir. 

Çocuk Eslrgme kongresi 
Çocuk Esirgeme Kurumu latanbul 

merkezinin yıllık kongresi, btitun ka
za ve nahiye murahhaalannm iştira
kile dUn aaat 15,30 da yapılmıştır. 
Kongreyi, Sıvaa aaylavı Şemsettin 
açtıktan sonra Bafkanlığa Universi
te profesörlerinden ZUhtU eeçilm.İf 
ve mUtea.ıaben idare heyetinin ha
zırladığı yıllık çahfma raponınun o
kunmasına geçilmiştir. Rapor mu
vafık görülmüş ve bir sene içinde 
2500 yoksul ve yetim çocuğa yar
dım edildiği anlaşılmıştır. 

Bu arada Doktor Hilmi bul di
leklerde bulunmu,, çocuk klinikleri, 
çocuk kreşleri açılması lUzumunu 
anlatan bir rapor vermi,ştir. Rapor. 
km& bir müzakereden eonra kabul 
edilmiştir. Umumi heyet, en yakm 
zamanda lllr ana t.hnarak oraya bir 
süt damlası tesis ve 26 nisanda Dağ
cılık Klübünde bir çocuk balosu ve
rilmeei tekliflerini muvafık görmn, 
ve idare heyetine Ballhlyet vermiş
tir. Bundan sonra idare heyeti ıııeçi
ırıi yapılDllf ve toplantı nihayet bul
m~ur • 

Fransız Onlversitelilerl 
Parla Univenıiteeinden bir talebe 

grupu, dün "Lamartin,, vapurfle ,eh
rimize gelmişlerdir. Kafile, nhtımda 
Milıt Türk Talebe Birliği tarafından 
karşılanmJ§lardır. 

Adliye 

Maslak faciasının 
muhakemesi biti 

Kullandığı otomobille M 
lunda Jandarma Hasan HU 
neyerek ölümüne sebebiyet 
ten suçlu itli~ Alieddinin 
sma dün UçüncU sulh ceza nı 
sinde bakrlmı,tır. Duruşma 
Ali.eddinin bir sene hapsine 
lira ağlı' para ceaaaı ödemeeiDI 
verilmi.ıir. 

• Galata mUskirat deposuıl 
penklerini kırarak f çeri gireli 
şişe rakı ile iki gUmUş lira 
eşya alarak kaçan Koço yak 
Adliyeye teslim edilmifür. 

• Tramvayda yolcuların 

girerek para çalan Davidin d 
eı dUn ikinci cezada yapılmIŞ. 
lu bir sene hapse mahk\lm 

• Danip Sigorta şirketindell 
almaktan auçlu ve mevkµf 
mütehasaıslarmdan MeodiııiO 

masına dün üçüncü ınillı cesa 
meeinde devam edilmiftir. S 
kili, &iman pa.ra.nm nı,vet ol 
ancak Mecdinin vuife harici 
gittiğini llerl stlrerek para 
iddia etmiştir. :Duru§ma 2S 
bn.lohmJtır. 

Soyadı kanununa göre 2 Temmuza 
kadar bUtUn ailelerin soyadı almalan 
lazımdır. DUn, Vilayete gelen bir e
mirde, teeçil ettirdikleri soyadlarını 
deği9itrmek isteyenlerin nUfus JUbele 
rine müracaat edebilecekleri bildiril
mittir. 

Mecliste dünkü münakasalar 
Buna nazaranı 10yadlarmı teknt.r 

değiştirmek isteyenler hakkındaki 

muamele 2 Temmuza kadar mahke
me karan olmadan yapılacaktır. 

• Maliye şubelerinin lstanbul mtıı
ki teşkilatına uydurulmaamı tetkik 
eden müdürler komh5yonu işin ilk saf 
hasını bitinnilJ ve raporunu Maliye 
Veki.letine göndermiştir. 

Şehir meclisi dün son toplantıS1n 
yaparfllk bu seneki mesaisini bitird 

lstanbul şubelerinden altw kaldı -
nlmaktadır. Millkt t~killta göre na
hiyelerde icabına göre bir ve iki 9ube 
kurulacaktır. 

• Kaçakçılık komisyonu dUn vali 
muavini Hüdai Karatabanın başkan
hpda topJanlllllJUr. Konu.yen, ta • 
çakçıhk işinde, muhafaza teşkilltile 
polisin birlikte çalışmasını temin ıc:tn 
bir talimatname tanzim etmelttedir. 
Komisyona gelen 'raporlara göre Jra
~akçılık çok azalmıştır. Bilhaaa 11 -
yt1Aturucu madde kaçakçılığı ,ok Si· 
bidir. 

Hamalhk menedillyor 

Şehir )(ecllal, dlln, nla&n devresi- llnı gibi işlerle meı,gul olmasma kill-
nin aon içtimamı akdetmlttir. liyen itiraz etmişler, meselenin tc t· 

Aari linema binaamm Şehir tiyat- rinisani toplantmma bırakılmamaaı 
roeu emrine verilmesi hakkındaki dileği karşısında da tekrar tetkik e
teklifi encümene havale edildikten dilmek Uzere muvakkaten kabulünü 
sonra, Edirn(fkapıdaki çocuk yuva- istemişlerdir. 
sına ait kadro işi görüşülmüş, kad- Bunun üzerine Wimatname ve ta
ronun 570 tbllğl kabul edilmiştir. O- rifenin bir tecrUbe devresine mahsua 
tobüa salılplerlnden alınacak ceza- olduğu ve muvakkat mahiyeti haiz 
lardan hariç olarak, şoför ve bilet- bulunduğu ileri aUrülmU,, tefrinisa
çilez:cien d~ ceza ~lmması yolunda~l nide yeniden behemehal tetkiki gibi 
teklif, ye~ı _belediye zabıtası. Wi- k "tl konmaksızın makamm tek
matnamesını hazırlayan komısyona ayı er edll-'·tir 
havale edilmiştir. lül veçhlle aynen kabul ~ . 

Ktlçfik motörlerin resimden muaf Bundan sonra 1 te,rinisanide top-
tutulmalan~aran üzerine, buz do- lanılmak üzere içtimaa geç vakit ni
laplan ile diğer motörler arasında, hayet verilmlttir. 
almacak realm noktasından bir fark __ \ ________ _ 

mevcut olup olmadığınm belediye 
Ankaradan verilen bir habere gö- reisliğince tetkiki münasip göriil ispanya konıoloılui••da 

dlinki merasim re. Dahiliye Vekaleti. hamallanh müşttlr. 
Brrtta eşya taşımalannı men'e karar Şehir Meclisi, huıusı idare ve be
vermiştir. Bu hususta yapılan tet- lediyede Ucretle çalışan ve tekaUtlUk 
kikat bitirildiği"den yakında beledi- haklan olmıyan odacı ve kapıcılar 
velere bu yasağın tatbiki içiı:a emir için bir yardım sandığı kurulmaıımı 
verilecektir, kabul etmlttir. 

lstAnbulda. ekserivetl Liman ft Mı. •• 
giimrUk emrinde bulunmak Uzere vlulerl• 11aıflara oyrılmo11 
a.ltı bin hamal vardır. Meclisin dilnkU toplantısında, ölU-

18panya cumhuriyetinin yıldönU

m\1 milnuebetile, dün tehrimD la
panya Bqkon11eloeu Palenztya ve e

şi bir ziyafet vermişlerdir. Bu arada 
hpanyol koloniNnin tebrikleri kabul 
edilmiştir. 

Allkadarlarm kanaatine göre, bu lerin techls, tekfin ve aureti defni Fi 
karamı tatbiki, gümrük ve liman hakkmdald yeni talimatname ve ta- oryadakl feıiıat 
tahmil blhlive. bılerinin de aka&ma- rife tekrar mevzuubahis olmuştur. Vali ve Belediye rel8l llahlddin 
sma sebep olacaktır. Talimatnameyi tetkik eden mülkiye Ustilndağ, refakatinde mWıendialer 

encilmeni, ölülerin sınıflara ayni- oldufu halde, dlln, ll'loryaya gibnif, 
maııı k.ararmı babetli bulmuştur. a dmakta olan teaisab tetkik t-Alman seyyahları geldi EncUmen mazbatasının okunmuı, Y .P e 

Dinlenme 

Numara S - Kaleciden ve l&ğ mtl· ••General Fon Ştoyber,, vapurile 
Bu malarda ehemmiyet.siz hava- dallinden son.ra işte Hakova'nm IOI dUn tehrimize 400 Alman seyyahı 

dün mecliste yeni bir münakaşa ka: DUf ve bazı noksanların derhal ik· 
pısı açmıştır. Azadan bir kısmı, be- mali için allkadarlara emirler vw-

eıHrl. ~ &Jll'ID&k -+"'"' VaJ9. plmlftlr. ledlyenln otemobll. çelenk, guete i- miftlr. _... ............ .-......... ~ 
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Müruriye resmi hakkında 
mühim lciyiha hazırlandı 

Gürültü mücaclelesl 
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Kamutayda dün 
konu111lan meseleler 
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Abone ve ilan şartları: 

Türkiye ıc;ln Dı$an ic;ln 1 • 
No. 104 Ziya ŞAICIR 

müzakeratının daha ilk Meclis 
günlerinde 

' 
Bir aylık 
a • 
6 

.L'ira it. -J 50 
4-
' so 

Utra K 

--·-14-

A1acak :kavgası 
Aytr.mak istiyen 

adamın koıu kırddı 

.. 
cereyanlar başlamıştı 

nın lçtn tlkıcı.ldı< ~irketlerlne 

t yıllık Jtt - 21 -

Padişah Vahdettin, feshedilen mec 
liste olduğu gibi, bu mecliste de meb
uslar arasına emin adamlar yerleş -
tirmişti. Onun için meb'uslar arasın
da hüküm silren bu ılık havayı öğ

renmekte gecikmemişti. 
Vahdettin"in en bilyük endişesi, 

meb'uslardan kayıtsıilık ve burudet 
görmekti. Fakat şimdi kendisine gfü;
terilen bu alaka ve bilhassa hilrmet
karane elfaz, ona yeniden Umitler 
vermişti. Ve artık, bir anda (hal) e
dilivermek korkusu, bayiiden hayliye 
llikün kespetmişti. 

Bahusus, medis reisliğine (Reşat 
Hikmet) beyin, ikinci reisliklere de 
(Hoca Abdillaziz Mecdi efendi) ve 
(Hüseyin Kazım bey) gibi Anadolu 
teşkilatı ile hiçbir alA.kalan olmıyan 
:r.evatm intihap edilmesi, padişahı bü.s 
bütün sevindirmişti. 
Padişahın en büyük endişelerinden 

biri de, (Erzurum) dan meb'us inti
hap edilen (Mustafa Kemal paşa)nm 
lstanbula gelerek meclis riyasetine 
geçmesiydi. Filhakika ilk zamanlar -
da Mu:;tafa Kemal paşada da böyle 
bir arzu tebellür etmişti. Fakat son
ra inceden inceye düşünülmüş; her 
ihtimale karşı onun Ankarada, (He· 
yeti Tem~ilive) nin başında kalması 
teMip edilmişti. 

Meclis müzakeratınm daha ilk 
günlerinde, tuhaf cereyanlar baş 
göstermişti. Memleket, baştanbaşa 

korkun1; alevlerin tehdidi altında 
titrerken müzakere mevzuları boş, 
kof, yabis şeylere; ve bilha888., yeni 
baştan İttihatçılara hücumlara has
redilmişti ... Meclisin şu andaki man
zarası, yine mefsuh mecliste, padi
eah ile Damat Ferit Paşanın giili· 
den giiliye körükledikleri cereyanla
ra benzemekte idi. 

Buna da, kabinenin beyannamesi 
eebebiyet vermişti. .. (Musul) un mer· 
kez livası, bütün Adana mıntakasn 
Antalya ve havalisi, Antep ve Urfa 
tarafları mütareke ahkimına karni· 
len mugayir olarak i§gal edildiği 
halde, mE.mleketin işgal sahasının 
sadece İzmir ve havalisine münha
sır olduğunu söyliyecek kadar gaf· 
let gösteren Ali Rıza Paşa Kabine
sinin beyannamesi, mazideki seyyia
t& da temas etmiş; bu suretle yine 
ortaya bir (İttihatçılar) meselesi çı
karıvermişti. 
Artık meclis kürsUsü, İttihatçılar 

aleyhinde yağdırılan lanetlere bir 
belAgat meşheri haline gelmişti ... 
Hatt!, İttihatçıların o kadar dostu 
ve (firariler) in de iki hamisinden 
birisi olan (Sıvas Meb'usu Rauf Bey) 
bile, kUMiiye gelmiş: pek uzun süren 
bir nutkunun arasında: 

- . . . Hiç kimseden korkmadım. 
Ve, hiç kimsenin önünde eğilmedim .. 
Hata da olsa, kat'iyyen söylerim ... 
On senedir bütün bu milletin kuvve
tini ibzal ve israf eden adamlar, 
eğer bugün erkek gibi memleketin 
kanununa, erkek gibi memleketin 
adllne kendilerini teelim edeydiler; 
kahpeler gibi huduttan dı~n kaçmı
yacaklardı. 

Demi§ ve dakikalarca süren bir al
kış mükAfatı deveirmişti. 

Rauf Beyin bu garip sözleri, ltti· 
hatçılann en büyük bir düşmanının 
kalbine bile insaf ve merhamet ver
miş; uzayıp giden bu tenkit ve tel'in
lere karşı aabredemiyen (Sinop Meb
oau, Rıza Nur Bey) : 

- . • . • Bir vakitler, onlan ayyu
ka çıkarıyorlardı. Şimdi de, esfeli 
aafiline mi indireceğiz? .. İtidali mu
hafaza etsek, daha güzel değil mi? .. 

Diyerek kendinden beklenilmiyen 
bir hakpere1tJik göstenniıti. 

Ali Rıza Paşa Kabinesi, - padi
eahm nutkundan daha - yabis bir 
beyanname ile meclise gelmiş; iti
mat reyi iBtemi§ti. Bir tek meb'usun 
(Gelibolu M~b'usu, Celal Nuri Bey) 
istiftk!f reyi mUBtesna olmak Uure 
me.b'uslann kaffesi, kabineye rey 
vermişti. 

Artı~ usul n merasime aft işler 
yoluna girmişti. Buna binaen bütün 
millet; gözlerini ve kulaklannt mec
lise dikmişti. Herkes, memleketin 
kan ve ateş içinde yuğrulan kısım
larmm bir an evvel kurtulmasrnt is
tiyor; milletin istiklll ve sellmetini 
temin edecek sulh işlerine b&.§lanma-
81 için mUhim nrtızakerelere ba.,lanıl
masını bekllyordu. 

Fakat mecliste, ba istidat görUl
ınüyordu. Kıymetli :vakitler: en boş 
en manasız, en beyhude geylerle ge
çiyordu. 

Kabinenin beyannamesine verile
eü cevapta yalnız bir tek (olup) 
kelimesi için 88.!tlerce mll.zakere ce-

reyan ediyor; (Bolu Meb'usu, Tuna- milrac-.aat edilmetejir. 
lı Hilmi Bey) in bir takriri şöyle gü-

1 
1 Bal 1--' Küçilk ilanın doğrudan ~· ı~. r. (Tan) - Dinkçiler trra 

l:~~ muhaverelere meydan veriyor- ~ ı-uya idaremlzce alınabilir~ mm.dan 11.>rahimoğlu kahveci Ahmet, 

(Reis - Hakkımızda ibra%1 tevec- • Küçük ilinlarıın 5 aatırhğı bir Pa§a <:amii kar.şısındaki Yağcı !Meh-
.. h b defalık 30 kunılit.ur. 5 eatırdarı medin (fijkkô:nına giderek alacağını 

cu uyuran bazı eazunı islii.miyeye ıstemiı;;tiir. Bu parayı Jstcmıek yüzi.in-
tec:ekku·· ed'l · h kkı da Tunal fazlaSJ lc:in satır t>aarna 5 ılrurus ,, r 1 mesı a n 1 "' ıden arıJarında çıkan .kavgada 'Meb-
Hilmi Beyin bir takriri vardır. Mü- alınır Bir defadaııı fazla için ye- met sandaliye ile Ahmede vurmag-a 
saade buyrul s k ... Ok ~iınıfan 3 10 kunı" indirilir. ur a, 0 u~ .... un. un- , başlamıştır. '.Bunları ayırmağa uğ-
ma.sına müsaade buyrulur mu efen- ..,. ... .._ ____________ .,., re.şan. Vicdaniye Dramından l\:oca 

dim ? .. ) Mustı fan k ~ d 1· 
(Okunsun sedaları.) t m 0 una san a ıye çaı:pmış 

İ R T İ ff A ı ve .kolunun Jurılmasma sebep olmuş 
(Ki.tip Faik Bey, takriri okuma- ~ tur. Kolu .kır.ılan hasta'hancye kaldı-

ğa başlar.) Sabık Mahkemci ''Hemyiz azasın- rılmış ve .:kavgacılar da yakalanarak 
Şakir Bey (Gelibolu) - Manzum- dan Mehmet Alinin zevcesi ve Jan- .adli.leye ısevkedilmiştir. 

~dapazar.maa <Hü knrnet .-caddesi 

dur. Kendi okusun. darma binbaşılığındaaı mütekait Ta-
Reis - Bazı eaznnı islimiyeye te- latm kayın valdesi Semiye Nargiz u- M X 

şekkilrü havi bir varaka yaulmuı zun müddettenberi düçar oldug-u •. eınaJ iPG§Gda feci 
ipek böcekçili9i kursll 

geçti 
hakkındadır. kalp hastalığından kurtulamıyara'k 

(EncUmene havale edilsin, sesleri) irtihal etmiştir. Çamlrcada AJl.uniza. 
Reis - Bu hususta bir encümen 

tc§kil edilmemiştir. d.e mahallesi koşu yolunfüıld köşkle- M. 'Kcmadpaşa (Tan) - Btll'ada 

lair kaz• oldu faaliyete 
(G .... 1t··ı ) " nnden cenazesi dün kaldırılarak Ka- bir saraç dükkan;nda çalışırken ge-

uru u er... racaah tt ki ·ı k b ~ def dil 
Ömer LCıtfi Bey (Amasya) _ Di- ·şı· ~e he aı e . a rıııe ne ı - . sird~ bir kaza yüzildcn feci ıbir §& 

. mı ır . .afor .. ume adile. ve. şaliha 'ka- k·ıı.:ı- ölm. u··ı::tu··r~ 
Kursun iki aylrlc iflc devresi Hazir.anda bite 

rnnı nyasete havalesini teklif ede- d ı ~ ,. -
rim. mardan ıdi. Allah aılesırıe snbır.ih- · Vliraca mahallesinden sar.aç Meh 

Muvaffak Bey (Saruhan) - Efen- san ve merhumeye rahmet eylemn. met usta, müşterilerinden Müezzin 
· ikinci devreye sonbana~da başlanacaktı 

dim! .. Evvelce okunmasına karar ve- Enıinin .kın ya,pma Jdçin getirdig~i kes [Hususi mtl1wıbiri7'liz bildiriyor] 
rildi. Sonra da encümene havale İ R T İ H A L kin bir bıgakla meşin .keserken bıçak .Ada,P8Dl'I, 14 
edilmesine karar veriliyor. Hiçbir G" .t f d ~ birdenbire meşinin üzerinden kay - Adapazannda her yıl mühim milt-
şeyde ıttırat gösteremivoruz. Ya, ı..~ ırı e~ra ın an Karunzade Bay mu:.tJr Sol k ld w • • l 

J -- Fehirnin oğlu ve Yanya eşrafından -eli...,nde. bulaunano ukguesk·ınçınıbı 80 darda koza istihsal edilmektedir. 
tip Beyler okusunlar; yahut kendile- merhum Bay Nasrullahın damadı, . ~ .. çak Bunu nazan dikkate alan Ziraat -ba-
ri okusun. Emlak Bankası katibi umumisi Ali, ışıddetle sag k~u_nun üst kısmı- 'kanlığı (fenni ipek böcekçiliği) kur

Reis - Efendim; okunmasını mı lzzet, iş Bankası mali tetkik müdü- n~ çarpmış ve etını ~eserek büyük su açmıştır. IJ:>ört ay devam edeook 
istiyorsunuz?.. rü Süreyyanm enişteleri doktor SU- .bir yara açmıştır. Kesılen damarlar- o1an kursun iki aylık birinci devresi 

Hamdullah Suphi Bey (Antalya) leyınan Fehim sektei kalpten vefat ı dan !kanlar f:ışkırmağa başlayınca 1haziranda bitecek ikinci devresine 
-- Efendim! .. Dünyanın hiçbir tara- etmiştir. Cenazesi bugünkü pelllCm- ıhemen eczaneye ko~, fakat Y?l • son baharda başlanacaktır .. Kursu 
fında, manzum takrir vermezler. Mil- be günü Fındıklıda 'Fındıklı apart.- hırda ve eczanede akrttıgı '.kan netıce- bitirenler mütehassıs böcekçi yetişe
lct meclisinde manzum olarak hangı manından kaldmlarak Beyazıt cami- sinde ~ygm düşmüşfür. ~rhal esas cektir. Ziraat bakanlığının açtığı ıbu 
fikir dermeyan edilmiştir? .. Bu, mil- inde namazı kılındıktan sonra Edir- lnı tcdbırler :alınması ıda kabıl olmadı- kurs muhitte o kadar ilgi uyandır
let meclisinin haysiyetile oynamak- nekapıdaki ~ehitliğe defnedilecektir. .ğından ve az bir zamanda çok kan mıştır ki kayrtlann kapanmasına rağ 
tır, efendim. zayi ettiğinden adamcağız, götürül - men dinleyici olarak devam cdcıı pek 
Tunalı Hilmi Bey (Bolu) - Man- V E F A T düğü dispanserde biraz sonra ölmüş çoktur. 

zum değil efendim. tür. lzmit orta 11181.te'-ı·ll'ıa 
Hamdullah Suphi Bey (Antalya) İstanbul Belediyesi sabık lstimlak 'il u 

- Bunu, nesir halinde y&Z8ınlar da memuru Bay Hüseyin Reşad kısa bir AdapaEan gezisi 
okunsun. hastalığı mütealdb vefat .etmi§tir. Hiç yüzünden A d a p a 'Z a r ı. ( T a n } 

Tunalı Hilmi Bey (Bolu) _ Man- Cenawsi bugün saat onbir buçukda İzmit orta mektep olruTlan öğret-
zum değil, yahu... Aksarayda Sinekli bakkalda Tütün- birbirlerİllİ ycralachlar menlerile beraber ile merbut il~elen 

yakından tanımak 'amatile :ilk 
buraya geldiler. Misa:firler 
bandosunun iştim.kile 
Gğretmenlere he.Ik evinde bir 
Jcııi vecildi. Okurlar buradald 
<daşlanna ımisafir -oldular. 
labrikaJar.ı gezerek ıtetlcikatta 
dular. Cümhuriyet alanın 
yerinde Adapazan ve b:mit 
tepleri bir voleybol maçt 
Misafirler Adapa.zan ~zisin 
ık.ıvan~ duyarak lzmite dönd· 

Küsük Haberler 

• Balıkesir, (Tan) - n· 
cati 'Bey Lisesi Qğretmen 
rektörlüğüne atandığını bilÖ 
Gaziantep lisesi direktörü 
Vicdani dün ılimize ge1mi§ ve 
devine başlamıştır .. 

Reıs - Ejer arzu ederseniz, rica eU sokağında.ki evinden kaldırıla.r.ak 
~elim .. Kendileri okusunlar, efen- nama.7.ı Valde camiinde kılmdıkda.n · Balıkesir, (Tan) - Karaoğlan u- >l·-~~~-!!·~~~--~--.. ••••••ıillll-~ 
dım... sonra Topkapıdaki a.ne mezarlığına ramından .Reşat ile kopuk lsmail S A R A Y s N E M A s Rıza Nur Bey (Sinop)- Takrir 1!18. defnedilecektir. Tann rahmet eyli~. Paşa camii yanındaki kahvede oturur 1 
bibinin, kendi takririni okuması larken aralarında hiç yüzünden çı- Gördüğü fevkali.de rağbet ve vaki. wnunü talep üzerine seneııiJI 
usulden değildir. Ö L OM kan kavgada birbirlerini .çakı ile VÜ· büyük ve muhteşem şaheseri 
Tunalı Hilmi Bey (Bolu) _ Zaten cudlarınm muhtelif yerlerinden ya- M 

k k. ) Niğde Saylavı Doktor Rasim Ferit ralslmışlardır. Da ş e 1 s t 
0 umam ı... Talay, Devlet Demiryollan Sekizinci Her ikisi de :uakalanarak hakların- n:::=a JR\ g ~ 

Mecliste - nümune olarak aynen 1 l t Müf tt• · Ce al s 07 1 ~ ~ naklettiğimiz şu boş sözlere benzi ş e mc e ışı m erter, Tür- da kanuni muameleye giri~ilmiı:ıtir. 
- kanil Şirketi mücssislerinden Sa:bri- • ~ filmini bir hafta daha inı.e edecektir. 

yen - beyhude muhavereler devam nin kayınpcderi, Resmi nanlar Şir-
edıp giderken; sarayda da artık ic- keti Müdürü Kazım, lş Bankası eski Feniks sigorta 
raata geçilecek zamanın geldiğine memurlarından Nazım, ve Hukuk Fa 
d"ir muz·· aker le tm k • k t• • • • ı1111111111111111111111111111nAUHllRMMtWlttft1ttnmın1m1111111 

" c r cereyan e e te kültesi son sınıfından Hamit Anabo- _Şlr e inin Vaziyeti 
i<ii. iunun babaları Şurayı Devlet Tan- 5 Y ann matinelerden başlıyarak l P E K SiNE 
Padişah Vahdettin, meclisin hale- zimat Dairesi atalanndan mütekait Avusturyadaki Feniks Döviycn Si- E 2 büyük ve NEFİS ŞAHESER birden 

ti ruhiyesini çarçabuk imtihandan Refik Anabolu müpteli olduğu hasta gorta tirketinin 80l1 günlerde fena ı: 
geçirmiş; ve neticeden, büyük bir bktan kurtulamıyarak vefat etmit- b.ir va.zi~ d~ ~da pıbe- H ADALAR ŞARK 1 
memnuniyet hissetmişti. Anadoludan tir. Cenazesi bugün saat on birde Ni m olmak itibaril«: birçok Türle va~ -_!_i :ı • 
gelen meb'uıJlann hemen hepsi de ı;antaşmda Vali Konağı caddesin- daflarmı da alikadar etmektedır. 
Ankaraya uğnyarak, (Heyeti Tem- den kaldırılarak Teşvikiye camiinde Aldığmuz malôma.ta göre 1882 de : İstanbulda ilk defa olarak FRANSIZCA SOZLU v~ orijinal 
siliye) ile ayni gaye ve ayni fikir namazı kılındıktan l!IOnra Maçkadaki ~:vust~ada ~. bu en ~ü.yük 5 lar, Tamamen YENt KOPYA, bq ıdlerde : 
etrafında beraber olduklarına söz aile kabristanma defnedilecektir. sıgorta §lrketi k1Ba bır zaman 1çınde - LUPE VELEZ R 
vererek lstanbula hareket ettiklen Merhum için Allahdan rahmet di- muaml-~tltmıerdgenibelşleetrek birçok Budı' i LAU ENS TiBET 
halde, mecliste hen Uz bir (Müdafaai ı kederli -:1-:-.. be . mem ~e e '° er açmıştır. -_=_-=2 - n~ 'R AŞK Bo·. Y.ZE n1· 1 
Hukuk Grupu) baş gösterememişti d~ AüÇDUJ!C yanı taziyet e- arada Türkiyede açılan şube de otuz J, 
Çünkll sarayın fasit havası, derhal aenedenberi çalışm'.a.ktadı. Şirketin 
mecliste fikirleri sarsan bir cere- vaziyeti umumi hubi miiteakıp mU-
yan husule getirmişti. Açık ve sa- ~ P6 u c u H ı L An L A A J him surette sarsılmıştır. Bunun ae -
rih bir saray taraftarlığı görülme- ~ bebi şirketin mevcut ihtiyat akçesi-

S Bq rollerde : 

E WILL Y FORST - Pl\,ULA VESSE 
~ ...................................................................... ----...... ~ 

mekle beraber, Anadoluda iken his- Acele sahllk bina nin zifa uğramamdır. Bu da bu pa-
sedilen heyecanlara, yavaş yavaş ralann birçok memleketlerde bloke ı1••••••••••••••••••••••••-[l 
ağır bir sükiınet gelmişti. Galatada 3 dükklnlı, l3 odalı. ayda olarak kalmasmdan ileri gelme'kte-

1şte tam bu sırada İngilizlerle müş asgari yetmif lira b-atlı ki.gir bina dir. Nihayet bu vaziyet ka~IBIDda 
terek olan saray, artık filen hareke- acele ve çok ucuz fiyatla satiWrtır. Şirketin umumt müdürü Dr. Vilbelm 
te geçmiş; İngiliz mümessili tarafın- Her gün saat eekiz buçuktan on üçe Beıiiner Viyanada şirketin aksiyon
dan Babıaliye şu mealde bir nota kadar Galatada Topçular caddesinde lan ile borsada spekUlls}'Qll yapma. 
gönderilmişti: !:i==~piya kJraathaDMı ğa kalkmılJ ve bu suretle firketin va-

(1 - Sureti nıahswıada seçilmiş 
2788 

ziyeti vehamet kesbetmiştir. Dr. Ber-
olan zabitanın, Kuvayi Milliye er- liner'in bir ameliyat neticesinde ge-
kAnı harbiyesine izam edilme.inde· çeıllerde ölmesi IJİrketi büsbütün san 

2 - 14 Uncü kolordudan terhi
1

s mlfbr. Bunun fberine Avusturya hil-
ve tefrik edilmek suretile ayrılan ef- Deniz Yolları kameti bq m{işavir Banri Ohser'i 

DANtELE DARRlEUX - ALBER T PREJEAN ve LUClEN 
tarafından fevkallde bir surette ya n.tılaıı BlSSON'wı :meohur 

Yatakh Vagonlar 
Kontrolör radın Kuvayi Jrlilliyeye gönderilme- J Ş L E T M E S I firketin heaabatmı kontrole memur 

sinde; etmif, fakat Hanrl Ohser de bu ife Neeeli ve prlah gURl film bqlıyor. 
3 - lstanbuldan Anadoluya top Acenteleri: ltarakay Kaprllı.. bqladığmdan kısa bir saman aonra Seyirciler bu filmde gillilb eflenecekler ve fiil prkJJ&r dinli ............ . 

kaması ve saire kaçırılmaemm önü- Tel 42362 - Sirkeci MUhOrdar· ölmüştür. ..•••••••••••••••••••••••-'2 
ne geçilmemesinde; ude Han. T-eL 22740. Umumiyetle anlqddığma göre IJİr ------------------------" 

• - Zonguıcıaktan tsta.nbuıa ge- Sadıkzade vapuru ket sadece sigorta işleri ue değil bir 
len taburun iadem tavik edilme.sin- çok siyasi propagandalarla da me, -
de; Yalnız bu eefere :mahsua ol- gut olrnmu.,tur. Bu arada Avusturya 

5 - Afyonkarahisanndan Alqe- mak llure bugün saat 16 da fırkalarma mllhim nakdt muave-
hire bir alay asker gönderilmesin- M,rsin yolu postasma kalkacak- netlerde bulunduğu da, yapılan spe-
de; tır. (2041) külbyonlara gözyumulmasmdan an-

6 - Bursadan Bandırmaya bir lqılmaktadır. 
alay asker nakledilmesinde; Bundan sonra A vwrturya hUJdhne-

Harbiye nazın ile erkA.nıharbiyei lstanbul Yedinci İcra Memurluğun ti neşrettiği bir tebliğle ,irketin mll-
umumiye reisinin şahsan methaldar dan : Bir borçtan dolayi mahcuz o- dUrlerinden Dr. Maka Bersudyder. 
olduktan tebeyyün etmiştir. Bu (iki lup 111.blmuma karar verilen (800) Victor Nusbreher ve Dr. Edvar Han 
şahs) m (1) ~azifelerinden uzaklaş- liralık gayri mUbadil bonolan ry'nin tevkif olunduldarmı bildirm1'-
tmlması ... ) tir. Bununla beraber bir Avusturya 

{Arkuı var] 24-4-936 cuma saat 11 den 12 ye ka- bankam sirkete 350 bin Avustur-
------- dar DördilncU Vakıf hanı Borsa e- ya şilinlik bir yardımda bulunmuş _ 
(1) Bir hü~metin harbiye nuırı ile 

erlılnıharbiyei umumiye reisi hakkında 
Jrullandan bu tabir, çok dikkat •e takbihe 
flly&ndU'. 

vinde hazır bulunacak memur tara- tur. Bunun, ,trketin vaziyetini dUzel
fından 2 inci arttırma euretile eatı- tip dtu.eltmiyeceği fİJlldilik belli de-
lacağı ilin olunur. (22164) ğildir. 

~ ..................................................................... .. 

1 Bu akşam MELEK Sineması -5 vtYANA'nm qk ve DeteSini, musild ve ıbelllkleriııi = ENFF.S BlR rlLM -
i AKŞAM GÜNEŞ 
1 takdim edilecektir. Bat rollerde BlTMEMIŞ SENroNl fUnıiDlll -1 tulmaz SCHUBERT'i HANS JRAY ve mfllhur Japon 

MlTCHtKO MElNL. -: Aynca : Paramount Dünya Haberleri, Küçük Lindberg1in 
S Haupmann idam ediliyor. -~11111111111111111111111111111111111111fllllllllllltltllllll1Jlllll .. lllll 



16 - 4 - 936 

13 ler komitesi toplanırken 

imparator mühim bir 
muzaff erivet kazandı 

Oond•ın umu mi manzarası 

T A N 

Yunanislanda 

Sofulis Metaksasa 
itimat reyi verecek 
Atina, 15 (Tan) - Parla~ento a

yın 22 inci çartamba gllnü toplana
caktır. O gUn ölen Ven~eloe, Demir
cis ve Kondilis için merasim yapıla
cak, ertesi gün de kralın isim gUnU
ne tesadüf ettiği için Parllmento ta
til edilecektir. ~ıl içtima cuma gU
nU olacaktır. Metaksas kabineal 
memleketin müdafaasına taallftk e
den ,eyleri yaparak, nihayet bir ee
ne zarfında Yunan ordusunun iatih
zaratını ikmal edebilmek için Parll
mentonun bet ay müddetle tatilini 
iatiyecektir. 

Sofuliı Mefolrıaıa miıa· 
lteret edecek 

Atina, 15 (A.A.) - Liberal Par
tisi Reisi Sofulia, Bafbakan Metak
aaa ile yaptığı bir görüşmeden aonra 
partisinin hUkftme~ müzaheret ede
ceğini bildirmi9ti . KUçUk cumhuri
yetçi partiler de ayni hattı hareketi 
ittihaz etieceklenlir. 
Hük~met, milli müdafaa meeele

lerini halJetınek Uzenı parllmento
dan birlncltetrlne kadar gen1t All
hlyetler lstiyecektir. 

5 

Güneş-DöD 
Menfi anlamı hakkında 

il. 
Türkçe ile 1ndo • Öropeen ve Semitik diller arasında 

bir mukayese 
[Tllrkr.ede menfi anlamına delilet eden ek ve kelimelerin analizden 
sonra, Jndo - O ropeeo \'e Seaıltlk dillerdeki menfi anlamlı sözlerin 
b111llarla mtikayeeealne dünkü xazınuzda başlamış \'e birinci seri ola
rak •otellf dlllerdeld menfi anlamlı sözlerden (ne) ile ilgili olanlan 
...U. efaltdk. Şimdi (me) ile llJtl)I olan ikinci seri kellmelerne 
pçyora:] 

lltlncı ıerf lreflmelerl "nılır." < 4 > 
(Me • ına) menfi eklerinin (mez • ~imdi, (me - ma) ıözlerinın sonun-

mu) aalmdan geldiklerini "Türkçede da birer dlifJ11Üş (ğ) olduğunu, bu
menfi anlamlar" eeriainin IV. ve V. nun (z) den deği§Jlliş bulunduğunu, 
numaralı yuılannda (1) izah etmif- (z s) ve (m = p) olduğunu göz 
tik. önüne getirirsek bu (pas) sözünün 

TUrkçenin Kırrız lehçesinde doğ- de Tilrkçe (maz) ın ayni olduğu he-
nıdan doğnıya "imes" sözü isimle· men meydana çıkar. Eski Fransız
rin sonunda dahi menfi anlamma cadaki ( mle) ve Provan sal dilindı>ki 
kullanılır. Buna birkaç örnek göste- (mica) ve (mlgd sözleri de bu ha
relim: kikati ilan etmektedir. Binaenalevh 

J.- "O, kız imee = o. kıs değil,,. <mle) sözUnU (pas) sözünün rakibi 
n. - M)ien Kart lmeeben = ben değil. fonetik tebadüllerle \1.İCUt hul-

ihtiyar değilim.,, (2) mu, daha kısa bir şekli olarak almak 
m. - Az cia \mes, kUp te ime.s, ta tereddüt edilemez. 

ortaça u da defil, çok da değil, U.tince (passuı) a gelince bunun 
orta derecede." Fransızca (pu) dan yegane farkı so-

Bu "imee" şekli analis edilirse: nuna bir (us} almasıdır ki. lltin ke-
[Saf• 1 incide] Fraaıodo yozlyet fefklt 

ıw gmeı lekreteri swaçe'ııin bat· ediliyor 
kanlığı aJtmda tören yapılmıft.ır· _ Paris. 15 (A.A.) - Sarraut, Fıan-

Bu hareket, ltalyanlarm ~a ~ din ve Paul Boncour bugün öğleden 
nıne, orada ebediyen kal!'1~k nı~y- sonra, Cenevre toplantısı arüesindeld 
le geldikleriJJi ima eyl~ı~nden, ııya arsrulusal durum hakkında g~rfiş • 

Habe' lmparatorlçesl 

takdirinde lngiltere zecri tedbirler 
komitesinin ltalya aleyhinde karar -
la.ftlracağı her tllrlü, ekonomik ve 
mali tedbirlere ı,tirake amadedir. l -
talya çok milfkül bir mali vaziyette 
bulunmaktadır. İtalyanın altın ihti • 
yat akçesi her ay 9 milyon İngiliz ll 
raaı raddesinde azalmıştır. Mareşal 
BadogJlonun kazandığı son müzaf
feriyetler bu ziyaı telafi edemez. 

IColondorlı fe ltlmaf reyi 
veriyor 

(1) (2) limelerinde isimleştirici bir rol ovnı-
(im + ee) yan bu <usı sonekinin (uğ) ve (uk) 

eaI bir mlna ifade edebilır. mU,lerdir. Fransız Dış Bakanlıgı eka 

21 NI do Adlıoboboyo pederinin de if_tirak ed~ği bu gö~' 
ıo• meye bilyUk bır ehemmıyet at!edil • 

vorocoklormıı mektedir. 
Londra, 15 (Tan) - C-enup cep- .. b .. 

besinde iae, Ru Nasibu ve Vehip Pa- l•gi/tere muıolcerelere U• 
P. General Grazianinin kıtaatl~a yiilr ellemmiyet veriyor 
kal'JI bUyük bir mukavemet göster- Londra, l:5 (A.A.) _ Dış işleri 

Blnaenale~·h N egiistin aellJ şartlar 
kabul edeceği hiç te zannedilf'meL 
Şurası da unutulmamahdır ki, ltalva 
80n mmafteriyetlerinl zehlrU gazl~r 
kullanmış olmasına borçludur. Ne 
Mllletlf'.r Cemiyeti, ne de lngutere 1-
t.alyanm diğer Mr beynf'Jmil~1 muahe
deyi lhllllne ~öz yummaa. 'FranlWllD 

da böyle dU UndUgti fa.rzolunablllr. 

Atina, 15 (Tan) - Terakkiperver 
Partisi lideri Kalandaria ,guetecUe
re yaptığı beyanatta yeni kabinenin 
bUtUn partiler tarafından terviç e
dilmesi lbım geldlfint eöylemı, ve 
demittir ki: "Parllmentonun eeu 
aıakadı memlekete kuvveW parll· 
manter bir hUkftmet vermek oldufu 
halde hali hazırdaki parllmento bu
na muvaffak olıunanuştır. Memleke-

elemanlanru verir ki: tan değişme olduğu besbellidir. 
(1): im: SUje veya objeyi g<Sste- Mi. Mide. Mite 

ren elemandır. Grekçede (mi) sözü hem fiill<'nn 
(2) Ea: Oldukça uzal. bir ıaha emir sıygası başında, hem de yalnız 

pteren ektir. başına olarak menfi zarfıdır. Buııun 
GörWUyor ld "lmee" etimolojik a- Türkçe (me) den yalnız bir vokul far 

n&lis b&krmmdan tamamiyle "mez,, kı vardır. Gene bu (mi) ye (de. te) 
e mUaavidir. unsurları ilave edilerek (mide) ve 

Bu llÖslerdeJd (m) koruıonunun (mite) menfı zarfları da \'anılır Bu 
kendi kat:~or~ind~. olan (b) ve ilave rdilen elemanların r~ll~ri trl:ii 
(p) ye degışebılcegtnı ve asıl menfi başkadır. Asıl menfi anla.mı ("li) 

anlamı veren (z) konsonunun da bir lmonnsil\hmdadır ki bunun 1 ı ·;;.) 
mektedirler. Bakanı Eden dUn Flandin ile Cene'V-

Italyan kaynaktarmdan alm~ ha- re vaziyeti etrafında konuşmuştur. 
berlere göre, ltalyan kuvvetlen, Fa- Eden bugün öğl~n sonra Cenevre
~erin Romaya ynnıyn,u~nn yıl- ye dönecektir. 
dönUmU olan 21 nisanda Adi.sa.baba- lngilterede bUtnn ilmitler irtıöat 
ya nrmı' buluna.caklardır. komitesine bağlanmaktadır. Bu komi Moming Post gazetesi de eğer sulh 

şartlan akim kalırsa İngiltere petrol 
ambargosunu teklif edecektir. diyor. imparator müllim bir te, sulh t~eb~üsleri hakk!_"da hattı 

d hareketim tayın eylemek ıuere per-
ıafer lcozon ı eembe gilnD toplanacaktır. 

Adieaba.b&, 15 (A.A.. - Reuter Auociated Preea bu husll8ta eliyor 
bildiriyor: ıp: 

ltalyanlarla doğrudan 
doğruya müzakere 

Burada ~yl~n.~ğin~ göre, impa- Ingiıtere hilkfımeü bu mllzakere-
rator, 20 bın kışilik hır Habeş ordu- ıere büyük bir ehemmiyet vermekte
eu ile, rniinferit bir vaziyette bukı • dir. ÇUDJrii -~ ıııı..ilmell 
nan mUhlin .J.W :rt.Ga,a #olıma Jatl • u. llUlJl mWk b&flamanm 
cum ederek ApnsJ-gQÖİılbı cenubu kabil olup olnuyacağmı bu milakere 
garbisinde ltalyan eol cenahma kar- ler belli edecektir.., 

Cenevre, 15 (A.A.} - Baron Alo
isi, buraya gelir gelmez, derhal Ma-

fi pazar gilnU bUyUk bir muzalferi-
t kazanmı,trr. Italyanlar, iki bin Habeı Hülcdmetfnfn 

~treli ve 400 anavatan aakeri za- lagllfereye teıelclciirii 
yiat vermişlerdir. Londra. U5 (A.A.) - Deyli Teleg-

R H ıibunun ric'at raf, Ha.bet hUkfiınetinin, Hahfı9 istik-
as a lllinln konınmuı hususundaki meea-

ltaftını kesmeje itinden dolayı lngiltere bükilmetine 
uğraııyorlor geçen hatta resmen tefekkilrlerini ib 

Adisab&ba. 1!5 (A.A.) - Jıalyan· !il ettiğini bildirmektedir.: Valdc 
Jar up cephesinde boğucu gasli ııariam taralmdan tebliğ edilen bu 
bom=ar 18tlm&l ederek SaaBabane- teşekkümamede, Jngiltere'nin meaai
hln cenubundan hllcum eyliyerek 1- ainin akim kalmasından dolayı me. 
ıerıemeJctedlrler. Bu hareketin bede- uJfyeti bulunmadığı zikredilmekte • 
ti Ral Nalibwıun ricat battmJ kee- dir. 

mektir· l•glllı dononmo1111ın geri 
JJ ler toplaırfıya ıofrıldı ~eldlmesini istfyorlar 

15 (A.A..) - De Madari- Deyli Ekspres gar.etesinin Roma 
eenevre, komitesini pertembe gilnll muhabiri, sulh müzakeratı başlaına

ap ıs 1:.ruz için toplantıya davet dan evvel Akdeni.Seki lngiliz filoeu-
atıedeG nun geri çekilmem talebinde bulun -
ltmlftb'· dftn akpm Habef ma.k ibere Muaaolinl tara.fmdan Gran 
~a~Mariam De vaziyeti diye talimat verildiillıi bildirmekte -

:10satere ~,ttr. Profea6r Jebe ve dit. 

Neıfta'iln eekt m9'&\'iri b!:!'::: f •glltere ile ltolya arası•da 
16r11fme esııumda ham' doğrudan dotruya 
Jardır. miralcerot 
ita/yon defegeaf •lıa•ıt Parla, 15 CA.A.) - Halihamd&ki 
Mrfli IJulu•ocok gerginlltf ka1"9ılıldı milaadeklrhklar-

5. (A.A ) _ Aioiaf dOn ak- da bulunarak lsale maksadiyle lngU-
Roma. bQuet etmiftir. Bu- tere ile ltaıya anamda doğrudan dol 

f&lll Cene~ tebarils ettirildiğine nıya mU&&kerata girifildiği hakkında 
nda ~~Wl c.enevreye yalnD ltal - bir rivayet dola,maktadır. 
pe .ıuO ---' olarÜ gitmek-
J'&D milf&hit .deJ•ü".nre aWıi,. ide• Ce1teYreye bir pll• 
tecUr. KendiainlD m fimdikl halde c.- gitirmüyor 
ti ,oktur~= bir taahhUdil ta • Londra, 15 (A.A.) - Filen'ln C.. 
ee'fTflde etmiyeeek iptidai milsakere nevreye hareketi arif•inde guete • 
arnmun u bah801acalrtn'· .Alolst Oe- ıer Jtalyan • Habel 1htl1Umm halli 
ler m~ç bir teklif götilrme'lll~ şanalanru hararetle mevsuu b&heet· 
nevı;.alnD ileri .uruıeca herhan~ mektedir. Bu netriyattan ~Afll~tr
cllr. 'k]ife tttiJa keebederek bu tekhf na göre Eden Cenevreye kat t talımat 
blr tRoe aya bildirmek üzere Cene'V- götürmemektedir. İngiltere iflerin Ce 
lerf nı • kl .. h--'- t bulunacaktlr. nevrede alacagı te e gore an::Ae 
!'ede edecektir. Hük~metten mülhem Dtf • 
llrb1rfff 11f •aNrler riyatta liabefiatanm mukavemet ka-

elfyor biliyetinin henil& tükenmediği ve ltal 
9 15 (A.A.} - Havas Ajan yanın çok mü~lrill ekonomik ve mali 
~~~·r· AJolsi Ue De Madariap vasiyetinin mühim rol oynayacağı e-

11 b d~ ·görUf!Delerin arifesinde bemmiyetle kaydolunmaktadrr. 

i; httkftmetinln aldığ'I d~u fdert llitü11 f •gfliı iabf ... 
btıdiren aykm b::~~ı;~: ılne Jstfnof ediyor 
Bu haberlerden rginllğf çok anlmıt- Daily Telegraf da 9ö7le yazıyor: 
yan - tngiliı ıe sür'atle halli tımlt e- ttalyan gazeteleri Eden'in son Ce-
tır. Ve ihtlllfmo·ğ r bazı haberlere gö- nevre toplantısında tamamlyle f&}ıat 
dllmektedir 1 e tti~· · --.:ı., B k t' . r · Itaıyanın maksatla- hareket e gını y~ar. u a ıyen 
re de. Mu.~~1 ereceği yerde 13 ıer varit değildir. Eden'in bütün lngih% 
nna.dair ~r.a.~ ... ~Jarmı öğrenmek kabinesine istinat ettiği unutulmama 
'omıtesinın ....... tıdır. Sulh mUzakerelerlılin &kameti 
•mdaclır. 

dariap ile ..... '''"°' _. Ma mtU bir aat .Ormt1,ttır. Usul tneeeJeJerf 
Ur.erinde cereyan edt'.n konuşmalar 
hiçbir netice vermemiştir. Bu konut
malara yann Milletler Cemiyl"ti ge
nel sekreterinin huzurunda devam 
olunacaktır. Bu konuşmalardan son
ra ve 13 Jer komit<?sinin içtimarndan 
evvel bu hususta resmi bir tebliğ neş 
redilmesi pek muhtemeldir. Madari· 
aga Jtalya ile Habeşistan arasında 
doğrudan dotnJva mUzakereler cere
yan etmesi teklifinde bulunmuştu. 
Bu teklllfn mUsbct bir neticeye va
racağı sanılmaktadır. 

Popo do lıe lıarıııyor 
Paril, 15 (A.A.) - Matin gar.ete

sinin yazdığına göre Papa'nm vekili 
MonBenyör Magllone, dün aktam Sar 
raut'yu ziyaret etmif ve kendisiyle 
Habeıe :meeeleai hakkında görüflilill} -
tilr. 

Habeı lmparatorl~eıinin 
rodyodolcl nutlı11 

Londra, 15 (A.A.) - Habe9 impa
ratoriçesinin lngiltere ve Amerik:aya 
hitaben radyoda söylediği nutuk, ay
ni tulUmevçli Mors işaretleri tarafın· 
dan hemen hemen tamamile sabote e 
dilerek işitilmesine mlnf olmak isten
miştir. Buna rağmen nutkun buı 
cUmleleri iışitilebilmiıştir. tmparatori 
çe ezcUmle "beşeriyet namma imdat 
iıtiyonım" demiştir. 

lmporotor1se radyoda 
ojlodı 

Adiubaba, 15 (A.A.) - Habeş 
imparatoriçesi dün radyoda bir nu -
tuk verdikten 80nra kendisiyle görü
,en Reuter muhabirine: 

"lmparator henüz mağlftp olma -
mıftll' ve 80nuna kadar mücadele e • 
decektir." demi9lir. 

SUkQn ve itidali ka,..ısmdakilere 
bUyUk bir teeir bırakan imparatoriçe 
fU aözleri ilave etmiftir: 

"Kocam harbi kuanamryacak olur 
a, bunun aebebi, modern fennin sa
hip olduğu bunca vurtalara karşı 
mücadele etmek mecburiyetinde kal -
masıdır.,, 

lmparatoriçe radyo ile aöylediği 
nutkunda, zehirli gazların yurddaşla 
nna ne tztlraplar verdifini bUtUn ci
hana duyurmak istemiştir. Birkaç sa 
at evvel, imparatordan, efradm bu 
gular yüzünden çektiği feci iztirap
lan anlatan bir mektup almıştı. 

İmparatoriçenin kızı da annesin -
den sonra mikrofonun başına ge<;e • 
rek bur sözler söylemiştir. Bundan 
sonra ikisi de hUngUr bUngilr ağlamış 
lardır. 

Llberar Partisi Uderi Sofulis 

tin hUkftmetaiz kalmaması için ben 
ve partim hükflmete itimat reyi ve-
recektir. " 

Çoldorlsle Teotolriı'in 
vaziyetleri 

Atina, 15 (Tan) - Ahali partisi 
lideri Çaldaris ile millf ahali partisi 
lideri Teotokis, diln Demircisin ölil
mUyle husule gelen kabine vaziyeti
ni tetkik etmişlerdir. 

Bir hUk\ırneUn kurulması mesele
si hakkında ılyasl mahfeUerde her 
iki liderin de yeni seçim taraftarı 
olduktan söylenmektedir. 

KomünlstJerin, yeni kabineye ade
mi itimat beyan edecekleri anlaşıl
mıştır. Komilnlst saylavlar, gazete
lere verdikleri bir tebliğde, General 
Metaksasın Başbakanlığa gelmesi 
şeklini şiddetle tenkit ederek. bütün 
partileri kabineyi devirmeğc davet 
etmektedirler. 

Yunanistanda siyasi 
temasla} 

Atina, 15 (Tan) - Mezunen bura
da bulunan Paris elçisi Politis, dün 
Liberallerin Lideri Sofulisi ziyaret 
ederek uzun boylu görUşmüştUr. 

Yunanistanın Roma elçisi de me
ıunen buraya gelrnif, dün Başbakan 
ile ıönı,mUştUr. 

Kalamatada gerv 
Atina, 15 (Tan) - Kalamatada 

yeniden umumi grev tehlikesi baf
göstenniştir. HUkftmet grevin önü
ne geçmek için icap eden tedbirleri 
almaktadır. 

ispanyada hddlseler 
Guadalajara, 15 (A.A.) - "lapan

yada" - Cilmhuriyetin tesisi yıldö
nümU münasebetiyle dUn yapılan as
keri geçit resmi esnasında bazı hldi
lleler çıkmıf ve bir çok kimseler yara
lanmıştır. 

•11.ndan kendi kategorisinden (si ye, 1 dir ve (ğ) si (z) den detırişas 1dir110 

' r yandan da (ğ) ve onun kategori-ı ... b me • 
ı'ne tahavvül edebileceğini bir daha Ma • lô 
ı.tırladıkbln sonra, Fars, Arap Grek . Arapçanın yirmi dört sıygah (em

""ransız. LAt!n, Alman. Ingillz lehçe· sılc) tası ifinde menfi anlamına , la· 
'erinde bu scrive dahil olan menfi n.n· rak murazi aıygasmın başına gct ri
lamlı söılerl gÖzdcn geçirelim: l~n ön eklerle bunların gramer fonk-

sıyonları fUnlardır: 

Me • lf 1 . 'Mi - Hal zamanının mcnftsidir 
Farsçada fiillerin emir sıygalannm Meseli (maycktUp yaznı.-yor). 

başına (me) getirilerek menfi emir Bundaki uzun (a) nın bir (ağ) oldu
sıygası yapılır. Mesela .. KUıı yap,, ğu bellidir. Bizim (mal nm aynidir. 
emrine bu önelr 1t91tunca ''mekUn Bundaki (ğ) konsonu (z) ye ~evri-
yapma,. demf'lr olur. lince (mu) aslı da meydana ~ıkar. 

"Mf'klin, tehrlyarl, t-lvani llM'kttn,, il. U - latıkbal zamanının men
mnırağtnda oldubJ ~i. Bunun TUrk- fisldir. Meseli (llycktUp yazmı
çe "me" den tek farkı. fiil maddesi- yacakl. Bu ıöz ve onun (bili) fekli 
nin aonuna geleceğine batma gelme- dördUncil aerl kelimeleri arasında 
sinden ibarettir. gözden geçirilecektir. Bundaki (]) e-

Yine Farsçada isimlerin başına ge- lernanının rolU 0 bahse btl"nkıhrsa 
lerck onların menfisini yarıan ve ta- kalan (ağ) ın (az) dan d<'ğişme oldu· 
mamiyle bizim "sız.. ekinin ro!UnU ğu kolayca anlaşılır. 
oynıyan ''bl .. öncki vardır: "Bimnğz nı. Len. - lstikbnl menfislnin te 

beyinsiz. hthuş akıls1z, btkes == kidir. McselA (envekttibe hiç ynz-
kimseslz" gibi. mıyncakl. Bu ~öz de (la) mn b1ıaka 

Buradıı. "b = m" olduğundari', bu bir eeklidir. (llğ) şeklinde (z) den 
ekin de 

11
me" nln konson ve vokl\I tc- deılif!mC' nlım {rr) bir tt-h~duıe anha 

badUlleriyle nldığı bir fekil olduğu uğnyarak (n) olmuştur. Baştaki (1) 

anlftı1ılmnktadrr. elemanı dördUncU seriye aittir. 
Yakut lehçesinde de fiillC're gc1en JV. Lem. _ Arapçada (cahdi 

"me" mt'nfi ekinin "m" si "b" nlmak- muUak) denilen menfi sıygasınm ö-
b•drr. 'Mt'sela. Ynkutça "hiJbete" sö- nekidir. Mesela (Lemyektilp yaz-
zU ''bilmedi'' demektir C~n · maz). Bunun başında.ki (1) de dör· 

nernek ohıvor ki f "me (T.) - be düncil seride izah edilecektir. Keli • 
IYk.) = bt (Fa.)] dır. me ~kslkıir: (m) konsonundan son-

Paı ra gelmesi icap eden (eğl asıl menfi 
Şimdi Fransızca (pas) ve bunun anlammı aakbyan elemandır ki (ez> 

Lattnce ulı olan (pa86Us) sözlerine den deği,medir. 
geçelim: V. Lemma. - Arapçada (cahdı 

Fransızca etimoloji lftgati, tranmı- nıüstağrak) denilen menfi sıygasını 
ca (pas) nm Lltlnce (puauı) tan \'Pnm<>~ vn.rar bir 6nPk öi"e kulla
geldiğini, ltalyanca11 (paaso), tapan- nılır. Mesell (LemmayektUp - hiç 
yolcast (pAeo) ve eski Provanısnkn· yazmaz.) İtte burada (lem) deki ek
sı (paa) olduğunu kaydettikten son· siklik tamamlanmıştır. lkind (em), 
ra menfi sarfı olarak iıt;imali hak- bir (eğ> dir ki bu da (ez) den değiş· 
kında şöyle diyor: medir ve menfi anlamı oradadır. 

"Paa.- 12 inci aaırdanberi menfi Serinin tablosu 
"zarfı olarak kullanılmaktadır. (Cha işte ikinci seriye ayırdığımız ıranı, 
"rlemeJne'ın seyahati) kitabında Fransız. Lfltin, Grek. ve Arap menfi 
"vardır. Rendi ba,ııca rakibi olan slizlerlnln de hep TUrkçe (mel ve 
"(mie) söıUnU 16 ncı asırdım itlba- (mez) den başka bir ,ey olmadığı bu 
"ren ortadan kaldırm~trr. Eaki Pto- b:ahlarla ortaya çıkmıştır. Bunu eti
"vansal dilinde (pas) aözll (mica) ve rnolojik şekillerini alt alta yazarak 
"(miga) eözlerlnden daha az kulla- daha açık glSrebiliriz: 

Me {~] 
(l)· [•] (2) (3) (4) (0) 

Mez (T.] 1 

Me [Fa.] 
Bi [Fa.] 
Pu [Fr.] 
Passus f Lat.] 

+ em + eğ (z) + . + 
+em+ es + . + • 
+ em + eğ (z) + . + • 
+ ib + iğ (z) + . + • 
+ ap + u + . + . 
+ ap + as +ağ + us(I) 

Mi fGr.] 
Mide (Gr.1 • 
Mite [Gr.] • 
Mi [Ar.] 

. + im + iğ (z) + . + . 
+ im + iğ (ı) + id + ef 
+ im+ lf (z} + id + et 
+ am + ağ (z) + . + • 

:Lem [Ar.] el 
Lenıma [Ar.] el 
Bu tablonun (2)ve(3) numaraların

daki bUtUn elemanların Cm=b=p) 
ve <t = ı == •) olması. hepsinin de 
(mez) den 'bafka btr ,ey olmadıfmt 
açıkça meydana çıkarmaktadır (:5). 

L N. DILMt; 

I., ll., m. - Radlof • Ttlrlır lelıcelef' 
ıorau. 

(2) Burada dıkkate deler iki nokta ttr: 

+em +[ef(z)] + . + . 
+ em + eğ (z) + af+ • 

(1) "1mM" dotnıdan dolruya phıs n
mlriyle taırif edilerek "lmesben,. oluyor: 
(2) Sahm zamiri baıta (men) iken t ırif. 
te ''m,, 'ı>,, :re CnTllerek (ben) ıeklıni a 
lıyor. 

(3) Pekarlki: Yakut dıli IGpti. 
(4) DictiQ11naire et:rmoloıiqut de la laı. 

rue frıntıl,e. Oscar Bloch. T. il.· P. ı3ı. 
(•) Bu lllr ıUtUn. ıontlr halindelri soz. 

ltria baıını lrölr "',.. baılra bir eleman 
ıelebilmelr ıı.ere barılulmıtln' 

(5) Oçtmcl ıeri ıöderlnin analızı 1arm. 
ki aa:rımıadadlr. 
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Deyli 1 elegraf'ın bir kehaneti 

~.r de bakacağız ki g~lecek sene bir 
gün Almanlar Avusfuryay~ g· miıler,, 

• 

Ve Avusturya halkı tarafuldan sevinç ve alkısla karşılanmıslardır 
Dılll7 'Nep9pla'du: .... ..,. , 

........ 8uHılıa ~= 
"Da aabah ~bir Alman UD 

rl kıt' ... Avuaım,& Juadudqna dabil 
oldu. AJmaD JnıViıetlerl hlQblr mub
Yelllete manıs blmaddar. Balk onl&
n M1nt'•rJa kaqpladL ... " 

Avrupa deYlet •mıan llltikbali 
nuan itibara almayı ~ 
plıeek leDe bir san ...... bil 
~tırlan obyacailL 

Son .,.,.,,, .. bhw1darmm Re 
nnntüMIDDt De1ebet .arıHltm tec. 
rld edlJemlyeceibıe, w Alımııı ece • 
menllllnbı bu !IOD balmı ortadan kal· 
dmnak IUD&nl plcQine inamyorduk. 
l'lbt muaralanmm ith'u edsek, Re 
ni ukertiktm teerld etmek taahhU· 
eltinin Lolrarnoeular elinde ICm kas ol 
dulanu Jddia ediyorlar, w bu 1011 to
sun iattkbalde Almanyadan bul lmtl 
JU1ar tanin etmek için lrullanılabUe
cellni .mi,orlardl. 

l'abt hali hamda tçbıcle bahmdu
lmam mllktll vulyet ellld yanhp
m tekerrtlr etmeetne mllwıde et
tlllmlal • ,.m acm kmdln latifade 
etmekten ~ ga.teri101". 

,.,..., ••hclesf•I• , .. 
raffıfı •lıtllller 

Bm meıaelelll Ver.y muaJıedeeinln 
dojurduiu Alinuı me1elelerl zlnclrl • 

~~aJtJ;d'\ 

SAGUK 
·OGOTL 

18 - ' - 936 

Bk maliye müteha-.ı ilDÇ' ~ tePik usuller 
pılinaamı ve bir'İpotek ~teklif 
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Max Pechstein s FRANS H Bul iatlaa1an saymamak Aban 
. . Peinture aanab her devrimde ağır 

1886. 18 dider. Bu itlllll Dkönce tlç ingilll .ll- ve maddi bir romantizmden kurtula-
• Hollanda.da re- ruma almmlf ve 80DI'& (28.000) m- m&llllfbr. BUyUk harpten yorgun ve 

On ,edinci .... olunduğu giUI 1lraama aablmlltJr. Son saman- argm çıkaii 4ıman neell hemen her 
ilim AD&tma tul& rajbet yetiftL larda lııgiJterecle töhret lrannm'f o- abada lrendiaini bUablltün aylan 
için orada bllytllr --=ula .ua lan HollmcWı n111mlU' araamda prtlarla kartı karfıya buldu. Bu de
Hollandıldar bu aaııa Her neJrıdar bqta tıd artiltiD timini aaymak ğifiklilder tablatiyle aanatlar( UJıe -
bir aWra De blıllJYdılaı'· tdıJa- mUmktlııdtlr.Biri ttlP.JıealzRembrandt rinde de ayn yeni cereyanlarla t.eairl 
Jdliaelerde veya genit du~ ::w..ıer ötektat de rrana Baillbr. Bunlar 17n- Dl g&sterdt. Harpten llODI'& Sovyet 
nm ...,..k için akademik ve cemi - ca urm J'elemenk mektebi re11&m- Ru8yadi u.nat (komtnıktivist) diye 
raalal"'"- ela ~lr sipulf larmm u.tadıdlrlar. ll"rU8Bala, 1580 yeni bir oeravan dofm~. ltalyada 
)'etler bu aanatlr ·ç1n Bo1landa aene.mde Antwrpda doim\lfblr. f&lr (Kariftetti) Din etratmda (ft
Jer vertrıerdl Bunun. 

1
, resim ya- 1988 8fJDfJ8lnde Harlemde Dlmiltf;tlr. ttlriame) cereyam vardi. Franu.da 

11&11&tilrlan ldlçtlk kit ada FraD8 Hala Jrendln1 bOt1hı benliğiyle da (impreulonist) ler çoktan unutul-
parlards. tklrl eserlerin- reeme vennlf ve ceee gUnd8s ~- mut, hattl (kübist) merhalesi atla -

Hollandalı an~ eml~ vası par ralr dalma yenllllrler anyarak ld&b- tılmıt ve (Stlrreallst) 1er duyuluyor. 
de memleketlerinin n 1 aarl 1 ' .,.;K.. m gitgide telrlmtll ettirmlftir. Bu- du. 

· ince renk farkl Ye r;u- ~-......_.ı.ı .. 1llr 
lak zıyası, Mevzulan, dekorlar, nun lçinctir ki, muy~v........u - Harpten sonraki Almanyada da te-
rUnmeJrtedir. me haneler ve vealne 80 yaflDdu IOlll'& erf!DWtir. kAmWUntl yeni yaplDlf bir cereyan 
aeJr, musiki ll~erilıe ~tun gibi Yefhur ~ R. iL VUenaki 1Te- görtlyorus. Buna da (Expreasionia-
=~ d:: reaimıermde ayle lemenk mab" hıJrJrmdılri wrinde me) deniyor. Bu cereyanın batında 
etini . ı tarihi men)dbelere Hals'tan .,,.. mhaeder: "Balsta (Kax Pecb8tein) 1 etrafında da 
•l+ =yeler~ teaadt1f edilir· On lrarakterlyle beraber bulun- (Heckel) l (Kichner) l (Schmitt
~ lara !'Mimde edebiyat :rapar- modelin Oılferi mesceden mahayye- Rottluff) u (Hofer) l g&'llyorus. Ba 

çofu ibi .içlerinde duğu atm . yeni ve atefli genç istidat ppu Ber-
lardı. Fragonar. Groı: gı daha zi - rilt\kul bir kudret vardı. Yam onma linde (yeni Sueaion) dedikleri aer
Rembrandt ne FraD8 Hala dtlfktln tablolan hem atmoeferl hem de ta- gfleriyle eeerlerini ~ ederken Al
yade portııe ve kompozis; tebea- rakterl tem8ll ederler. Hal8fn AD&t- manyanm (Ren) eyaleti reanmlan 
dWer. BunJardall rra:8 mtıballğa et- takl mmdinl birkaç satırla iDb ~ : da ayni cereyam takip eden (Nauen) 
d_m matlrlndır::. BaJıl taJihais melr llmnpllnelm~~:yliye;:ır!: (llaclre) ve (Beclanann) gibi aanat
llllf sayılma~ tında daima fa- Hala, Osttln te .,,. ve a klrlarlyle kuvvetli bir Udncl grup da 
bir 1&11atlr&rdlr· =dl. Bugt1n •1ld manda k1lBik mekteple na~ (Dllaleldrof) f8)ırinde eeerleriyle or-
kir blmlf, bir g&lterell bir tab- mektep arumda gelmif olan bir taya cıJrıyordu. Her devirde lrWttlr 
bahqı çocu1unu,, aatıbmf- lallpçı reuamdır. merkezi olarak tamdığmm (Wel-
lon 27,Tm ingills 1lrUm& Hala, btlytlk romantik Rem~ mar) eehrinde de (Baubaua) namm-
br. en iyi eserlerini De eırerlerlnhı mimarisinaeki aai da da tam manuiyle (materyalist) hem 

70 yapıdan IOlll'& Frans Ham'm tıkla tanmıDlt olan Vermeer araam mimari, hem tezyini yeni bir m11 .. 
DıtiJU)Jimda yapan evsuıu bir e- reallllt olarak kalmaktadır. eeae (Mimar Groplua) un lclareBlııde 
eeerJerlyle .. r~. Onda ha- Hale,JM;ok=~ 1==1~C:: açılıyor. (Weimar tehri Baahaua) ı 
ileri .a.ı:., molarak hep glllen ço - tlttirmlftlr· Y 

808 
ı:'s ve Adrien fevkallde kuvvetli hocalarla açıbna

yablllll e ı.r görWmekte- en Brouver, 1 - BID& rağmen (exprealoalat) cereya • 
euklar, ~~iz tablo- Van o.tande gibi lr6~!!~ = nile yalım bilvuıta alllradar oldulı:-
dir. itte balık çoeulu gene biııe vlrde bilyllk mehatet •-- larmı ve ba mtıeu1111yl daha dy&de 
Ü ela iti'-'-&! tebeBBtlm etmekte- lar da vardır. (komtrillrtlvist) olarak aynomak ll-
levbanm -v- zrmdır. (Bauhaua) dakl hocalarm 

(Feiningerl (Paul Klee) (ltanclim8-
ky) olduğunu llSylenem bu m11eae
aenln nekadar kuvvetli bir mektep 
olduğunu anlatmıya Ufldlr zannede
rbn. (Weimarl için kuvvetli ldllttlr 
menbaı demlftlm. Evet, (Weimar)da 
(Rohlfs) (W. Klemm) ve (Peter 
R öhl) gibi kuvvetler de vardı. Ce-

===========================================-========7 
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Renmbranctt. Vandya 

ŞAHESERLER GELiYOR 
Rembrant, Delocr 1 • Tltien gibi dehalar Türkiyede 
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EKONOMi 
Üzüm ve incir piyasası 

Üzüm fiatlerinde her sene bil 
mevsimde görülen dütüklük var 
Ege mmtakasmda t1züm fiyatla- 10 Nec plua ultra 18,50 

tmda geçen haftaya nazaran bir 11 Ekselsior 20,50 
miktar tenezzül kaydedilmiştir. Bu 1 • • 
düşüklük her sene bu mevsimde gö- ncır pıyasası 
rülmektedir. Bundan başka paskal- Ege mmtakası incir piyasasında 
ya münasebetile müstehlik pazarla- satışlar normal surette devam et
ra gönderilen fazla malların bu pi- mektedir. Mevcut olduğu tahmin 
ya.salar ihtiyacına kifayet edeceği edilen 800 ton stokun gelecek mev
ve bunun neticesi olarak ta sipariş- sime kadar iyi fiyatlarla satılacağı 
lerin azalmasmm da fiyatlara tesir kuvvetle sanılmaktadır. 
ettiği anlqılmaktadır. Son fiyatlar Bu yıl mevsim iptidasından 31-3-
eöyledir: 936 akşamına kadar İzmir Borsası-

N o. Son hafta. 

7 10 -10.25 
8 10,50 - 10,75 
9 11 -11,50 

10 13 -13.50 
11 Fiyat yoktur 
12 Fiyat yoktur 
Bu yıl mevsim başlangıcmdan 31-

3-936 akşamına kadar İzmir Borsa
sında satılan üzüm mi k tarı 
71.416.500 kiloya baliğ olmuştur. 

Tariş üzüm kurumu son hafta 
içinde 863 çuval üzüm mubayaa et
miştir. lnhiea.r İdaresi ise 181 çuval 
ümm satmalmıştır. 

Üzüm ihraç başlangıcmdan 28-3-
936 akşamına kadar İzmir limanın
dan dış ülkelere gönderilen üzüm 
miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

Ülkeler Bu sene (ton) 

Atman ya 
.Amerika 
Avusturya. 
Arjantin 
Belçika 
Bulgaristan 
Çek08lovakya 
Çin 
Danimarka 
Danzig 
Estonya 
Finlandiya 
Filistin 
~nsa 

Hicaz 
Hindistan 
Hollanda 
İngiltere 
!talya 
tsv~ 
bviçre 
İspanya 
Kap 

3•.ö4L,4 
104,0 
950,4 

na kaydettirilen incir miktan hurda 
da dahil olmak üzere 25.286.950 ki-
loya ulaşmıştır. (İncir Kooperatifi 
İttihadının ihraç ettiği incirler bor
sa satışlanna dahil değildir.) 

Yine mevsim başlangıcından 23-3-
936 tarihine kadar lzmir 'limanından 
dış Ulkelere ihraç edilen incir (hur
da ile beraber) miktan aşağıda gös
terilmiştir: 

Ülkeler Bu sene (ton) 

Almanya 15.473.2 
Amerika 1.735.8 
AV\18tury' 1.782.0 
Avustralya 431,2 

Arjantin 39,9 

Belçika 1.384,3 

Bulga.ristan 
ÇekOl!lovakya 212.2 
Danimarka 13,9 

Estonya 7,3 

Finlandiya 17,• 
Filistin 6,5 

Frana 3.568.7 
Hicu 0,6 

Hindistan 5,6 

Hollanda 383,0 
lngiltere 6.067,9 
tt:aJ.ya «0,6 
t.veç 834,7 
tmçe 470,7 
İspanya 

Kap 33.0 
Kanada 1.770,8 

Xolombo 1,3 
Japonya 
Leh.mtan 165,3 
Mnnr 4:1!>.1 

\ ~ühim bir karar 

Ormanlarımız ve 
kereste ihtiyacımız 

BORSA · PIY ASA 
15 NiSAN ÇARŞANBA 

Para Borsası 
At it 

Steclin 618.-
1 Dolar 123.-4 

20 Fnnıus fr&n&'I 164.-
20 Belçika francı 10-
20 Drahmi 20.-
21) İsviçre fr. 813.-
20 Çek ııron 89.-

20 Ley 14.-
2, Dinar 47.-
Liret ıso.-
Florin 82.-

A Vlntıırya filin 22.-
Mark 30.-
Zloti 22.5C 
Pe11&0 21.-
Leva 22.-
Yen . 32.-
lsveç kuronu 30.-
Altm 971.-
Banknot 238.-

Çelcler 
Pans iiterine 

İngiliz ~ine 
Dolu 
Liret 
~Jga 
Cennr e 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avnııturya 
Muk 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Es ilam 

) 

Sat ıı 

622.-
125.-

.167.-
82.-
23.-

818.-
92.-
16.-
52.-

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

973.-
239.-

12.06 
622.-

0,79,56 
10.07.75 

4,70.15 
2.44 

64.37.18 
1,17.11 

19,22 
4.24,37 

1,97.54 
3,12,12 
S,81,92 

h Bankası Mü. Kupon kesilı: 85.-
9.90 
9,90 

24,35 
39,50 
15.-
20.-

,ı ., N. 
ı, ı. Hamiline 

Anadolu% 60 
" 3100 

Sirketiheyriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banka11 
Sark Merkea Eczaneıl 

lstilcrazrar 
Türk Borcu 1 

" " il 
,. ., III 

latilrrui dahili 
Ergani A. B. C. 

8,50 
13.50 

1.95 
10.65 
54,50 
27.50 

4.45 

23,52,50 
22,40 
22,50 
97.50 

Sıvaıı Ernı-um 1 Kupon lte&ik 
n 

99.75 
95-
95.-

Mı•ır Tahvilleri 
1886 1 

1903 II 91.-
1911 111 Ku.keaik 84.-

TaftvJrC9f 
Rıhtım 

Anadolu I ve il Kupon keailı: 

" m 
Anadolu Mümessil 

92.-
85.-

10,25 

46.25 
50.0S 

16 - 4 - 936 

[Ru ıtttunlar tçlıl gtinderllecek mektuplann "Evlenmeler 
kaydlle gönderilmesi ve mttmktln Olduğu kadar tosa olmMı rtcıa 

Kardeşinin nişanllsını 
Şişliden Mesut imza.sile: 
"Altı aydanberi bir ge"~ kızı deli· 

cesine seviyorum. Aşkım• benden 
b~ka bilen yok. Kendisi>ıe de itiraf 
edemedim; çü1fki' edecek halde de
ğilim. Fakat•l>elki o görderimden ve 
halimden anl,am~tır. Ona tı§ktmı an
latmama imkan olmaması onaın kar
deşimin nişanlısı olmasındandır. On
lar gılya seviştiler de nişanlandılar. 
Halbuki bu kızın kardeşimle tanış
mazdan evvel arkadaşlarımdan biri
sile seviştiğini, ktırde~me karşı sev
gi8inin bir yal«tıdmı iödret oldwğunu 
biliyorum. Her h4linde qkının sun~ 
iliği görünüyor. Fakat bıt>tt' karde
.şim anlıyacak halde değildir. Çünkii 
o, çılgınca aşıktır. Kızın betıimle 

alakadar o'l<luğu.nu da bilmiyor. Ba
na karşı emniyeti oo dostluğu gün 
geçtikçe artıyor ııe kardeşime kar§ı 
alakası azalıyor. Esasen bug-üne ka
dar onun kardqiıni aevdiğine dair 
bir hareketi görülmemiş, bir kelime 
işitilmemiştir. Bu. vaziyette kardeşi
min nazarı dikkatini celbederek on
dan ayırmak doğnı olur mu'" 

Siz, bir .kadının aşkını her zaman, 
herkesin önünde ızhar edeceğini mi 
sanıyorsunuz? Kadınların sevip 
sevmediğini çok kere sevgilileri ve 
kocaları bile güç anlarlar. Kardeşi
, ·~in nişanlısı hakkındaki bütün id-
dialarınız hislerinizin mahsulü gibi 
görünüyor. Vaktile bir arkadaşınız· 
la sevişmiş ... Olabilir. Şimdi karde
şinize karşı sevgisi bir yalandan iba
retmiş; ne malftm? .. Size karşı dost
luğu ve emniyeti artıyormuş. Bu da 
tabiidir. Çünkü nihayet nişanlısının 
kardeşisiniz. Bu ema.relere güvene
rek boş bir Uınide kapılıyorsunm. 

Bu hayal hiçbir suretle hayırlı neti
ce vermez. Beyhude kendinizi ilzme
ylım. Ve aileniz arasında tatsız bi
diselere eebep olmayum. 

• 
Çoculdu bir adamla 

evlenilir mi 1 
Antalyadan Reha im naile: 

''Bir"'~ ça.hftyonım. Bw 
mile&!eaenift ıe flerüulen biriri ile 
MZKt1 mm.aft görüftiik. BM zat SO 
yaılannda kadardır w tiç çocv.ğw 

cuklarile, yaşı lle, eski 
mas edip etmediği şüphe.sili 
rahat.sız olursunuz ki "k 
seven bir adamla kulübede 
dım!'' demeğe başlarsınIJ. 

• 
Bir ıüplle •• 

Kadıköyünden T. V. M. 
"Onunla bir senedetıberi 

ruz ve sevişiyoruz. Ben 
gelince nişanlanacak ve 61' 
tik. Yalnız benim olacağı11iJ 
mişti. Halbuki beni şiip 
hareketlerile kar§ılaşıyorufllı. 
ninı akrabamdan çoluk ço 
bi bitisile kom~udur. I şte blJ 
seuiştiğini sanıyorum. Ha 
çenlerde et'lerine gitmi§tim. 
dan bir mektup geldi. 81' 
akrabamın bugünlerde lJ 
semtin damgasrnı taşeyord 
tubu bana göstermedi. 
içinde ona selam bile 11er 
tım, gittim. Halbuki ben bfl 
ne içinde onun için ,.e feda 
ettim. Şimdi çok fena bir 
yim ... " 

Bize yazdığınız deliller 
rabamzla seviştiğini ispat 
kadar kuvvetli değildir. 

göstermemesi sizin abes 
şüphenize karşı bir inattan ı 
labilir. Bununla beraber eğef 
olan bu adamla alakadar 
sizin kıskançlığınız onu 
tahrikten başka bir şeye 
Li.kayt görünmek, hatti. bU 
sına kal'§I haberdar de· 
görilnmek li.zımdır. Onun sil' 
linden fazla meyil göstıe 

Bir gün yine size dönmesi 
diğimiz tekilde mümkün o 

• 
Nişantaşmdan A. Ve. -
"Batıa son de~ece temii 

söyleftilett bir kad'ftla kısa 
f'kJıktu IOftnl evleftdim. Jd 
oldu. BM iki 88tfeyi bana 
Çittkii omınki temizlik değilt 
lümr. Evin İÇİM ben de, 

"" de, °"'"' mmfirlerl de 
Kanada 
Ko1ombo 
Lehistan 
M11nr 
Macaritaan 
M.ançuri 
Norveç 
Romanya 
Suriye 
Unıguvay 

2.889.6 
16,6 

771.1 
3,6 

120,5 
12,4 

120,8 
13.9 
53,3 

84:9,0 
0,6 

57,1 
7.604,1 

12.730,6 
1.913,1 

97,7 
288,8 

0,7 
1,0 

21,6 
3,8 

388.2 
332,5 
394,4: 

Macaristan 236,0 

Meksika 0,9 

Ma.nturi 

Ziraat V ekileti orma.nla.nınızı mu
hafaza etmek için Bemhard isminde ' 
bir mütehassıs getirmişti. Kütehas- ' 
sıs bir seneden fazla yaptığı tetkik
ler neticesinde. Türkiye onnanlarmı 
korumak için ormanlardaki kat'iya
tm tahdit edilmesini, hatti. kereste- 1 

ye olan ihtiyacın bile dışardan te
min edilmesini ileri sürmüştü. Zira.
at Veki.leti, ormancılık Jnütehassısı
nın ileriye sürdüğü fikri tatbika baş-
lamıştır. Fakat üzüm ve incir gibi 
ihracat maddelerimiz için kutuluk 
keresteye ihtiyaç görülmektedir. Zi
raat Vekaleti, ormanları korumak 
maksadile, kutuluk kerestelerin bile 
dışardan gelmesini daha faydalı bul
muştur. Ziraat Veklletinin bu kararı 
üzerine kutuluk kereste ihtiyacı 
için dışardan 30.000 metro mikabı 
kerestenin ithaline müsaade edile
cektir. lkusat Veki.leti bu mesele 
ör.erinde tetkikler yapmaktadır. Or
manlarımızı korumak için, Ziraat 
Vekaletinin dışardan kereste alma
ğa. razı oluşu, ormancılığa karşı ~ 
lan hassasiyeti üadeye kilidir. Fa
kat ormanları koruma siyaseti için 
dışardan kereste getirmek klfi bir 
tedbir olarak kabul edilebilir mi? 
GeQen gün yazdığımız gibi, orman
ları korumak için, her şeyden evvel 
odun ve ağaç kömürü kullanmak 
itiyadmdan kurtulmalıyız. Kışlık o
dun ve kömür ihtiyacı için her sene 
nekada.r orman sa.hasmın daraldığı
m hesap etmek güç bir iş değildir. 
Ormanları korumak için, 190baları
mızda odun yerine kömür yakmak 
en salim bir yoldur. lktıaat Vekile. 
ti bunu temin etmek için, ikinci beş 
yıllık endüstri plinmda linyit kö
mürlerinin işlenmesine büyük bir 
ehemmiyet verecektir. Yapılan tet
kikler Anadblunun eberi yerlerinde 
linyit madenleri olduğunu göster
miştir. tktısat Veki.leti memleket 
mmtakalarmda hangi linyit kömür
lerinden daha Eiyade istifade edile
ceğini araştırmaktadır. Yeraltmda 
kalan bu servetten istifade edilecek 
olursa BObalanmızda odun kullanma
fı pek tabii olarak mahdut bir hale 
gelecektir. Maamafih Sömikok Fab
rikası gelecek sene, tesisatını ge
nişletmek suretile piyasanın taleple
rini temin edecek bir hale gelecek
tir. 

yet vermektedir. Bu ehemmiyet, bu oordır. KanM ile iki .sene ~l ay
memleketlere <..ılan ihracatnnn:m git· ~m'f. Çocuklan. ~"VICI aım.w. Be
tikçe artmasından ileri geJmektedir. ttımle evlenmek tatiyor. Jrü'bmele

ri bitince ftikaA ettnek 11tyetiftde. 

bv.çlanmı.ıla giremeyiz. 

1'""" dlfMda çıktırmaya 
Omın elbi3eaine değil, 7ıatt8 
bile temaa bir feUi.kettir. 

Norveç 555,5 
Romanya 18.3 
Rusya 27,5 

Filistine 
754,1 

Suriye 
Yugoslavya 90.~ 

2,5 

Yuplavya 28,1 Yekun 36.289,8 

En ziyade ihraç 
ettiğimiz maddeler 

Filistin ~'"' Suriyeye trikotaj eşyası 
ve çikolata şeker ve şekerlemeler ih
raç edilmektedir. Suriye ve Filistine 
gönderilen eşya arasında buğday ve 
her nevi l-ububat ta büyük bir yer 
tutmaktadır. Bilhasa son iki sene Fi
listinde, Türkiye buğdayları büyük 
bir mevki tutmaktadır. 

YekıiK 68.165,5 . ~IŞ ~!YASALARDA :-Hamburg 
DIŞ pty ASALARDA _ Hamburg mcır pıyaaası. durgunlugvnu. muha-

ft u · . d 1 .1 faza etmektedir. Bu durgunlugun Al-
z m pıyasası mevsım o ayısı e yada ..,;_,;a,1 ik ihti t k F i l i s t i n d e Telaviv sergi

sine iştirak etiğimizi yazmıştık, şim
di Türkofis Mayıs ortalarında açıla
cak Şam panayırına da iştirak etmek 
için hazırlıklar yapmaktadır 

Filistine yapılan ihracat arasında 
keresteye geniş bir yer ayırmak 

lazımdır. Ala.iye, Mer:::in limanların -
dan Filistine mühim miktarda keres
te ihraç edilmektedir. 

durgun ~~tir. Son hafta i~inde man .....-.~ yaca ye ece 
lmıir ihracatçrlarmm 100 kilo be.şı- nisbette stok bulunduğundan ileri 
llı8. cif Hamburg teklif ettikleri fiyat- geldiği bildirilmektedir. Bununla be-
lar şunlardır: raber İzmir ihracatçıları fiyatları 

Türkiye ticaret ve sanayi erbabı, 
gerek Şamda ve gerek Talavivde a
çılacak bu sergilere karşı büyük rağ
bet göstermektedir. Bilhassa endüst
ri erbabı bı.. işe daha r:iyade ehemmi-

No. T. L. indirmeyip kilosu 68/ 70 tanelik Ge-
Son Telaviv sergisine yumurta ko

leksiyonu da gönderilmiştir. Son za
manlarda yumuha tacirlerimiz Filis
tine ciddi ehemmiyet vermektedir. 

7 Ekstra•hna karabonm 15.00 
8 Kiup karabunın 16,00 
9 Aualeee kara.burun 16,50 

No. lM 

Yı.ldız Yağmuru 
l"vlllsNallllÇAMJ.fBEI 

yaptı._ Ne davayı IOrdu, ne Saradan 
haber illtedi, manevi ya1mzlığmı, in
aan kalabalığmda eritebilmek için çır 
pmdı, oğrqtı._ Nekadar didinse ge -
ne bir gün iradesinin elinden kurtula
rak Saranın tapısma kC>f&C&ğmı an -
ladığı AJIWl kendini bir vapurun gü
vertesine attı, bir kinun akpmı bo
~ dıtarı çıktı. . 

Ziyanın adada Uç aylık inzivası, 

yolculukta., seyyar bir tekilde devam 
ediyordu. Karadeniz kıyıJarmı bir uç 
tan bir uca gemi. Vapurun iskeleler
de dinlendiği saatler, Ziya, yeni bir 
tehir görüyor, yeni bir halk tanıyor
du. Karadenizin iskeleleri, denizin or
taamdadır. Ziya, buradan karaya bir 
sandalla çıkar, bir sandalla dönerdi. 

Deniz, her iskelede, bir göstermi -
yordu. Denizin her türlU değişiklik
lerine alıfmıf görünen Ziya, Kara • 
denizde bütün bildiklerini unuttu. 
Bir saat önce durgun bir su Ustün -
de karaya yol alan sandal, bir sa.at 
10nra., dalgalarm ucunda hemen da-

nuin İzmir natürel incirleri için 100 
kilo başına cif Hamburg 11,50 lira 
istemi.elerdir. 

yarak, vapura kavuşurdu. Ziya, ha - dan ve dinlediğinden bUsbUtün ayrı yor, dağnıık bulutlara bakarak tehli
yatı- kavgasmm ne korkunç olduğwıfı bir yer olacağmı sandı. Bu kıyılar o kenin pek yakın olmadığını düşünü
da bilirdi, fakat Karadeniz aandalcı- kadar güJJel sessiz, belki de mes'ut- yordu. Yalnız onu kurkutan şoförün 
larmm fırtınada gösterdikleri muka- tu ki neden Bellmda evlenmek seye- gevezelik ederken yola aldırmaması i 
vem.et karpmıda bu malumatı dahi- hatini burada geçirmediğine üzüldü. di: 
çe döndü. Kim bilir, bu seyahat oğurlu da olur- - Hem kaza oluyor diyorsun, hem 

Vapurda peyda ettiği dostlarla va- du! önüne bakmıyorsun! 
kit~. piket oynadı, balattan si- Trabsonda vapurdan, Kaptandan Karadenizli gUIUyor, iki elini hava-
mltler attı, Kaptan köprüsünde dü- ve yol arkada.flanndan aynldı. Kara ya kaldırarak makineyi başı boş bı
men kullandı, ve her iskelede bir dost kıt basmadan orta Anadoluyu aşmak rakarak: 
bıraktı. tki iskele arasında başlayan ve trenle dönmek istiyordu. Şehirde - Bizim makine yolunu bilir, kul
"" biten dostlUklara neler aığmıyor- Uç gfln kaldı, ve iktisatçı gözlükleri- lanmaya hacet yok. kendi lrendine gi
du ! Ziya, isteaeydi,Cloatluk değil, 1- ni takarak tetkiklerine başladı. Uç der .... İstersem gÖZlerimi bile kapa -
şıklık bile mümkündü._ O fimdi va- g(ln sonra bir otomobille Erzuruma mn ! ·· 
purda hem bqmı dinlendiriyor. hem yollandı. Diyordu Ziya bir aralık kızacak, 

gönlilntl awtuyordu. Her iakeled~ Zih.na daflarmi hlc; unutmıyacak- şoföre. 
bir dost bırakılır, fakat bir sevgili... tı. Karadenisin aolmu bahan burada Buram cambazlık yeri değil gözilnU 
Hayır! Aşkın bu kadar ldil~eaiııe. da hUldlm rrilrllyordu. Yol o kadar aç! 
artık. onun eza çekmif gönlU ram: o- g(bııel, tepeler öyle muntazam ve c;am Diyecek oldu, fakat vaz geçti. Ya 
lamudı. alaçlan okadar bielmli idi ki burada adam dedis?ini vaMr. ırözlerini kan1tr 

Karadeniz kıyılan, buralardaki fe- tabiat bir mimar gibi ~ aanılrr. u? Tekerleğin küçük bir Bilrc;meıi Zi 
birler, evler ve insanlar, Ziyaya, he- dı. Saatlerce ldlren yol. ona. bir nefee yaya., bin metrelik mesa.feyi birden 
nftz Istanbuldan aynldıfmı hiaettir- te &lmıs gı'bi geldi. yariarm aanlrb aldırırdı. Ziya bunun için •uatu, ve 
mlyordu. Tabiatı~ bile Y8fll g&i· ueunımlann korlrunelufu, tepelerin tendi kendine: 
teren çamlar ve 1armm kiremitler, ı,iiri hafifletiyordu. •Şoför, ~ık~s, - Bu toför bir tane değildir, dedi, 
onda, ~beti unutturan birer hatı - bir Trabr.ıon Uf&lı idi Ziyaya, ba'1Jll daha b.ç benzeri ftrdır. Tehlikeyle 
raydı. Bunun l~in. Ahfl tehirlerinde- cevireret. ZiE'ana wlundakl araba. oyuncak gibi oynıyorlar, ve gtllttyor
ki birkaç saatlik gezintilerde. ancak kamyon ve otomobil kazalarım anla.- lar ... Çocukluk! Bu m3.haretini göste
memleketin dı'1Jll gördU, hallan içi- ta anl1tta bitiremiyordu : rirken ne kadar ma :mırdu, ve bunu 
ne giremedi, ve gördUğU şehirlerle - Nerdeyse kar bastıracak, o za. bir ııekl ifi eayıyordu ... Bunlar, tur-
görmediği kasabalar arumda bir ha- ma.n b · ' · 

Betci o kadar awiyor ki i§ifttdeft çs
karda; evde otılırd1ığu"' lalde flMJG§ı
mı veriyor. Fakat ben yüae tereddiU 
ediyorum. YCl§I bendeK çok lriıyiık 
olduğu gibi çoetJklan da benimle be
raber yaşıyacakltır. Acaba mu'ııt 
olabilir miyim'» 

Rahat etmeniz biru: filpheli. Ka
rısile niçin ayrıldiğmı öğrenmelisi
niz. Eğer 'bu geçimaizlikten, iki ta
raftan birinin kırgınlığından, yahut 
bir iki defaya ma.hBUB ve basit ee
bepler yüzünden çıkmış kavgadan 
ileri geliyorsa çocuklar - hele yaş
ları küçük ise - sizin için dainlt bir 
tehlike olacaktır. Aranızdaki yaş 
farkı da mühim bir engeldir. Bugün 
size temin ettiği istirahat size cuip 
görünüyor. Fakat evlenirseniz, ço-

geçirdi. Kop dağlarını aşarken mem
leketin asıl kapmmdan girdiğini anla
dı. Bu dağlar, ağaçsız ve yolsuz, uza
yıp gidiyordu. 

Erzurum, Ziyaya, taşı, tuğlası ha
zırlanmış, fakat henüz temeli atılma· 
mış bir şehir gö:ı1lndtl. Haki.kat• 
ise, o, yapılacak değil, yıkılm?J blr 
şehirdi. Sayısız muharebeden çıkan 
bir vücut gibi, şehrin, her yanında 
bir yara vaz:.dı, ve devlet bu yaralan 
sarmak için ancak şimdi zaman bul
muştu. Ziya, burada, uzak ve yakın 
tarihleri satır satır okudu. Erzunım
dan aynldıfı gün, eski seferleı:in, 
hatırasından kalan derin uğultusunu 
dinliyordu. • 

Kitapların kervan geçmez, kuş uç· 
maz dediği yollardan sükutu ürkUt
meksizin ilerlemeğe çalıştı. Karm al
tmdald ıstırap kadar iıısa.Da işliyen 
ııe var? Ziya, yayll kıpnm ne oldu· 
ğılııu bu yollarda öğrendi, ve yollar
da yaya giden insanlara rastladı. Zi
ya. harap bir otomobilin camlan al
tında nefesile ısınmağa çalışarak. bu 
garip yolcularm benliğini sızlatan 
kara kışı ta ruhunun içinde duydu. 
Onu en çok şaşırtan, uçsuz bucak
sız yollarda, bir değnek ve bir heybe 

00,,tanbafa yska•Hnağa 
Zeri yıkanmaktan yartı 

Böyle bir kadınltı yaşana'btJİf 
Omın bt& MU M&Akemece t 
bi görülmez mit" 

Pek iyi teohis ettiğiniz gibi 
hastalıktır. Her an bir ha 
tehdit görenler, midesinde 
duğunu iddia edenler vardJt· 
ruz da mikroptan, yahut · 
kan hutalardandır. Onu 
milteha•ısma gösteriniz. SiJI 
telkin usulleri tavsiye ed 
tavsiyeleri yerine ge~ 
tedavi edemeaeniz mahk 
idil vasiyetinizi ve mü 
onun hakkındaki hUkUml 
kale alacaktır. 

tar, karla, rüzglr ve soğukla 
gibi neş'eli idiler. Sanki b,.. 
yen vücutlarını bir kabuk ~· 
muşlar ve hararetli ruhl 
dana çıkmıştılar. Ziya, T 
derken yolda rastladıkla 
iki yolcuyu yanına. aldı, "' 
konuştu. Konuştukça ktrlaJll 
şan ha.yatında. 1Man1arm d 
kıammı hlç tanımadığmJ 
Yolcularm hepsi cenk g'" 

ten bir çelik parlaklığı ile 
ev bark, çoluk çocuk sahibi. 
dun oğullan idi. Hepsi, e 
lık tedarik etmek için, iŞ 
dUşmüşlerdi. Ziya, bunlarla 
şurken, nasıl olduğunu göıl 
dllğU kulübelerde, bağrına 
rak, odun ve un beldiyeD 
vücutlar düetlndii. Hayat ~ 
a5s c:lefil, levha teklindeld 
lığmı bu yollarda seyretti· 
lamadığt yalım bu muaırıın-

- Bunlar nasıl gUIUyot 
türku söyliyebiliyorlar? ~l 
rı ı-örmekle kendimi, derdlJl'i 
vincimi, unuttum ... onıar. 
na kendimi unutturan bil 



TAN 

No. 58 Yazan: MITHAT CEMAL 

Kadını yüzünden evvel güzel yapan gururudur, dünyada 
erkek namusundan daha güzel birsey vardır: Kadın gururu 

Konuşa konuf&, Cemile bekle -ı 
<liği ricanın, JSranD ka!'II81Dda kal-
dı. Adnan'ın atkmı - budala buı;ıu
na kandil asarak - Süheyll nın 1 
önünde dolattıracaktı. Faka.t . bi~- , 
den bire kendini tuttu: Bu, hır ıhti .. I 
yatsızlıktı; sır sakladığı için 
bu konaklar ona açıktı. Geve
~e olmağa başladığı anda lstanbulda ,. 
ki bu konakların kapısı wona duv~r 
kesilirdi. Fakat Tekirdaglı .eemı!e 
Adnan'ın gUIUnç olduğunu Silheyla
ya anlatmıyacak mıydı 1 En açık 
boşboğazlık bile ince bir ih~iyatla teh 

1 
likesiz hale gelebilirdi. Bu işte de ye
min en iyi bir ihtiyattı. 

A dinin değil, hayatın yemini! .. ! ma, d' . 
Cemile, hayat işlerinde, ın yemı~- 1 

1 . i teminat saymazdı. TereddUdil'i 
enn .. d"kmeğ 
bıraktı· SUheyliya içını . 0 e 
başladı'. Evveli, böyle ded~kodular, 
onun çok iğrendiği ~ylerd~. ~nra, 
Süheyla Hanımefendıyi o, hıç~ır sır
rını saklamıyacak kadar, ~vıyo~u. 
(Bu sevgiyi Süheyll telaşlı başıle 
tasdik etti.) O halde Sü~eyll,. duy
duklarını başka yerde soylemıyece
ğine pap babasının başına yemin 
edecekti. Süheyl!, bu tedbirlerden, 
Cemile'nin haber vereceği felaketi 
uten anlamıştı. (Koca erklnıharp 
müşirinin evli, barklı kızı Belkis Ha
nımefendiye A.şık olacak kadar ser
sem olan adama), Tekirdağlı Cemi
le biltUn vilcudile gUlerken, Sühey
ll'nm dudaklarında zehirden bir 
çizgi, kamız, beyaz bir tebessilm du
ruyordu. 

Son ders 

manasız buluyordu: ~eyli, gunı- gibi ariyet neş'e; fazlalığı sahteliği
rundan mahrum olan kızdı. Kadını ni gösteren neş'e .•. 
yUzUnden evvel güzel yapan gururu- Her derste Süheyll fazla tabii, 
dur. Dünyada erkek namusundan Adnan fazla nazik... Birkaç hafta 
daha güzel bir şey vardır: Kadın böyle geçti. 
gururu ... Bu duygudan mahrum olan BugUn, Süheyll derse inerken Ce
Süheyli, Adnan'a, yıllardanberi ken- malifer söyleniyordu: "Bu adam ha
disinin olan kadın kadar eski göıii- ll dersi bırakmıyacak mıdyı ?" Sü
nUyordu. Adnan Süheyla'yı isteme- heyla da bu derslerin bitmesini isti
yince Hacı Kahya bile dayak yemiş yordu. Kendisini istemiyen adamı 
gibi kUçillmUştü. Maliye nazırının her hafta göriip ne olacaktı? Sühey
damadı olmak istemiyen edebiyat la odaya dalgın girdi. HüznUnü ta
hocası kihyanm gözönde kocaman biileştirmek için sesini tabiileştirdi: 
bir adam olmuştu. - Pencereyi kapatayım mı, Adnan 

Süheyla Adnan'ın yanma geç indi. Bey? Terlhıiniz! dedi. Adnan: - Ben 
Ağlıyan gözlerinin beyazlaşmasını kolay üşümem ki; hatta müsaade 
beklemişti. Yüzünde onun olmıyan edin de fesimi de çıkarayım. 
bir net'e vardJ; bapaaındaıı aJmmıı {A!"w" ,,...J 

CemdlhraaudJk.anaJıt,adarmı7&-l-ı---..-.-----------=------------..-..----...,_,,,;;....._,.==-= 
zı çekmecesine wrarak: 

- Paşa, pap. diyordu: ben af 
kaldıkça senin Adnan Beyin bu ko
nağa ayağını atamaz. 

Galatasaray • fener, Besiktas · Günes 
takımları bu haf ta karsllasıyorlar 

Maliye nazın, kanama baktı: 
••Yani kızlarmı almadı diye edebiyat 
hocasını konaktan koğacaklar mıy
dı., Bu ayıp ıeydi." Kadın, bunu 
gU~le~ anlamadı. Fakat, asil de
ğil miydi, kocaıının bu asil hissini 
nihayet anladı. Zaten kadm, Adna
na duyduğu garazla, beyni, kalbi bi
lenmiı, zeki ve ince olm\lfbı: Adna- Şampiyonluğa namzet ve puvan manlar, Anadolunun genç ve ener
nın konaktan upk gibi aybk alma- üzerinde biribirini yakından takip e- jik oyunculan k&rfl&mda yalnız bir 
amda intikam lezzeti buluyordu. Ve den iki bilyilk klUbümüzUn kuvvetli sayı farkla galibiyeti kafi görmüş
Adnan'ı savmaktan biraz dl: bunun rakiplerle kal'l}ılaşması dolayuıile, 1- ler, ve çekingen oynam~lardır. 
için vazgeçti. Maliye nazırı: - H: kinci devre lik müsabakalarmm hiç Yukarda da ifaret ettiğimiz gibi 
merak etme hannn, dedi; ~~~ şüphesiz en mühimmi bu pazar Tak- Fener - Galatasaray maçlarının 
bir bahane bulur, derai kendiliğinden sim stadında yapılacak maçlardır. mantJk ve hesap haricinde neticele
bırakır, bak görürsün! . • Fenerbahçe veya Befiktafm ha- re bağlandığı pek çok defalar vaki 

Cemalifer, pap.nm ded1ğinden çodırk sımlarile berabere kalması veya mağ olmu,tur. Talih ve tesadüfün, bu iki 
evvel gördü: Adnan. iki hafta . 10.p olması diğerinin puvantaj cetve- takımın mUsabakalannda olduğu ka
derae gelmiyordu. Kadm kUçWdU ! Unde başa geçmesine yardım edece- dar, müessir bir rol oynadığı pek az 
çabuk tellt etmişti. An~smm kendı ğinden her iki takımın sahaya tam görülilr. Yapılacak maçın neticesi ne 
budalalığını kendi rözl;eı:ııe gördilğil- kadrolarile çıkacaklarını tahmin edi olursa olsun, asıl üzerinde durula
ne SUheyll acı acı eevınıyordu. Ana- yorus. cak nokta, mUsabakaya temiz bir 
ama 

0 
kadar garazdı ki Adnan, der- Fenerbahçe • Galatasaray karşı- sporcu ruhunun hakim olmasıdır. 

ai, koğulmadan bıraktı diye. Silheyl1 ıqması, bu iki takımın maçlardan Bu gayenin tahakkuku için her iki 
memnundu. Tuhaftır, annesme hıncı, evvel yilrütUlen tahminlerin hilifı- tarafın da sakin ve sportmence dil
Adnan'a qkmdan da büyüktU. Şeb- na neticeler alınış itibarile ehemmi- şUnmesi ve oynaması icap eder. 
\'etten bile güzel olan hınç! .. Fakat yete f&yandır. 
birkaç gUıı geçince Süheyl& hmcmı Geçen sene biltUn ıpor muharrir- leıilrfaf • Güneı 
unuttu. A§klle kaldı. Sevilmlyenler teri, Fener bahçenin galibiyetini bir .. Be!1ktaf - Gilne9 ~açma gelince; 
mefer romanlarda ağlarlarmış; SU- ağızdan süt ünlerine geçirirken Gala ıkıncı devrenin il~ cıddi maçını oy
heyl& ağJıyamıyor, u.de dUtllnil- ta.saray canh bir oyunla ve bu dil- nayaca~ olan Befik~ın, geçen baf
tyordu: Efer gösyallarmm çıka~k ünceleri alt Ust ed k gU aab taki Hilll maçındakı aldıktan neti
yer bulamayıp ta inan yüzünün ~ ~ 0 ali .ere 0 n a- celer meydandadır. Bir ihmal yilzUn-

içinde 
birikmesine "dilfilıımek" de- an - g ~ vazıye~ a~ınış ve den ikinci takımla takvi e edil ... ;a 

Fener bahçenın tampıyonlugu alma larak __ .... k Y ~ 
ni"'8· sı i in iki tin bi dah o &aı1aya çı manm cezasını, 

Geçen g0n Abaray'daJd kahvede, ç ~e r maç a yapma- şampiyonluk yolunda l puvanı kay-
Dağıstanb Hocayaı Adnan, konağa sına sebebıyet vermiftl bederek çektiler. 
gitmediğini ve gitm7eceğini &öyle- Bugünkü normal durum her iki Gilnef klilbünUn kuvvetli bir mft-
yince, Hoca: takım için kat'i bir hilkilm yürütme- dafaaya dayanan ve henüz cezalan 

_ Ayıp etmlpin ! Gitmediğin ğe yardım ~ecek vaziyette değildir. tamam olmıyan forvet hattında bu
t!eraler için pqaya klğıt yaz, has- Fenerbahçenın, lstanbulsporla bera- giln için ekaikler vardır. 
taydım filin de... önilmllzdeki den- bere kalmuı ve Ankara maçlannda Buna rağmen, bu haftaki karşılq
te de kalk, git. tıerde bir vesile bu- da parlak dereceler alamamumı ve ma, birçok bakımlardan enteresan 
lur dersi bırakmlm, demt,ti. Ankara maçlannda da parlak dere- olacaktır. 

Süheyl1'yı teklif ettiği gün, Dağıs- celer alamamasmı sUrantrene olma- Forvet hattında bir tUrlU temin 
tanlı Hocanm aöylediklerini bugün, SJDa hamletmek doğru olamaz. edilemiyen istikrar, cezası dolacak o-
Adnan maliye nazmnm konağına Lik usulUnUn bu sene 22 ~aça çı: lan oyunculann takımda yer alma
giderken yine dUtilndU: Süheyla kanlması, belki bunun daha ısabetl1 sile ve ancak ilerde temin edilebile-
"ona çıldırıyor" du. "Beni Adnan'& bir sebebidir. cektir. 
vermeaeniz ona kaçanın diyor" du. Llk maçlannda, çok tehlikeli olan Bu hattaki maçlar, taknnlann 1-
Çilnkil DağıBtaDb Hoca, maliye nazı- bir dUtünce ile, mütemadiyen takı- kinci devredeki ilk kuvvetli raklpler
rmm kendine emanet ettifi bir mr- mmda tadlllt yaparak eleman dene- le karfılapuun cihetinden olduğu ka 
n ömriinde ilk defa abmdan karv- yen Galatasaray, Fenerbahçenln be- dar Bef1kta.f ve Fenerbahçenin tam· 
nııştı· fakat fltiyerek b.çlrmıftı: rabere kaldığı lstanbulspora 1-5 gibi piyonluk yolundaki mevkilerini ta-
Tek ~ ıı olsun diye. kat'I bir zafer kazanmıştır. yin edeceğinden o nisbette heyecan-

Şimdi Adnan Bozdoğan kemerin- Geçen hafta Anadoluya kal'JI güç- 1ı olacaktır. 

--FAYDALI 
·BiLGiLER 

Hergtln bir 
midye SELALAN KOV 

'------~--------l'eı:ld• CELAL J 
.-... ............... ..... 

Bu9ünkü Pro9ram 
lstanhul 

18: Dans mu&ikisi (plik). 19: Haberler. 
19.lS: Plik neşrıyau veya retransm syon 
20: 'Slhht lı:onferanı. Dr. lbrabım Zati tara 
fmdan. 20.30: Studyo orkestralan. 21 30: 
Son haberler. Saııt 22 den sonra Anadolu 
Ajansmm eazetelerc m h us havadıs 5crvı. 
ai verilecektir. 

6.4S - 8: Haber, clmnastik, plik. ı3: 
Pllk. 18: Salon orkestrHt. 20.20: Plak., 
21.lS: Senfonik konıcr. 23.4S: Haberler 

Sesme program 
Bükrq, ıaat 21 .lS: Senfonik konıer. 
Prac, saat 21.0S: Çek filirmonisi (Sme-

tına salonundan nakıl). i 
Budapeşte, saat 18.30: List'in tanmına-

m11 eserlerinden. ' 
Berlin, ıaat 21.10: Danı muıtkisi. Varıova, saat 19: Piyano konseri; 22.30: 1 

Leh muıllı:iıl. 
Moıkovı, saat 20: Strauasun "Eilcnceli 

Harp" adlı opereti. 
Jlelcrat, saat 21: Scnfonık konser. 
Vıyana, saat 19.20: Vallı:ure opcrasL 

Kısa Dalgalar 
Re.rlln 

Çalııma ıaatlerl: Saat 10.45 - 1'4.20 1 
ı 74 m. ve 31, 4S m Saat ıs 00 - 18.3S: 
31.38 m Saat 19 - 23 35: 25 49 m. ve 
•9 as m. 

ı..ondra 

Ça.ıtma uatleri: 10 - ı2.20 : 2S,S3 aı. 
n sı, SS m. Saat U - IS 4S : 16. 86 m 
ve J\,, 82 m. Saat 16 - 18 : Göıtcrilon 
poıtalardan ildıi. 19.12 m. 2S. 29 m.. vı 
31, ss m. 

S at lıl,15 - 23,30 : Göıterilen 2 veya 
t poıta. 19, fit) nı. zs. ss m .. Sl, ss •• 4{1, 
ıo m.. 
Sinemalar, Tiyatrolar 

• SEHİR T!Y ATROSU : Saat 20 de 
(Toıun). 

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

• TURAN TİYATROSU : Naeit-Halide 
uat 20,30 da (İpekçi Merhum) vod
Ytl 3 perde. 

• TAN : (Kadmlar GölU) ve (Paga. 
nini). 

• T0RK : (]uı Dark). 
• YILDIZ : (Serenıd). 
• SARAY : (Mişel Strogof). 
• SOMER: (Yataklı Vagon Kontrolörü) 
• İPEK : (Bosna Sevdaları). 
• MELEK : (Akıam Guneşi). 

(ifadan. ~ ?.:::-:ro~) " 
• ASRI : (Peterıburs Geceleri) ,,. (Bir 

Gönul Böyle Avlandı}. 
• ALKAZAR : (Ölüm KHD"Pll) ve 

(Dantenin Cehennemi). 
• MiLLi : (Samson} ve (Tarsan Yam-

yamlar ArH,nda). 
• AZAK : (Pepo) ve (Jeneral Yen). 
• FERAH : (Klo-K1o). 
• HiLAL ı (Monte Kriıto) n (Rozam

bo). 
• KADIKÖY HALE : (Golcm) ve (FD"

tınadan Sonra). 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Samıon) 

• t1SK0DAR HALE: (Alı Baba) ve 
(Harun Rqit). 

Da\•etler, Toplantılar 

KONFERANS 
Eminönü HalkHinden ı 

1.7-4-936 cuma ılinu aaat 17,30 da Evi 
mızın Caialoilundalı:ı merkez salonunda 
Mımar Şevkı Balmumucucıl tarafından 
(Yenı Ar) konulu bır konferans verılecek
tır. Bu lı:onfcranı butun yurddaılara açıktır. 

KONFERANS 
Kadılı:i7 Halknindın ı 

~ 7 Niıao 936 Cuma akıamı 11at 21 de 
Evimiz kuraimda Ba7 Nıyazı Tevfik Yuk
k~en taraf'!ldan (Türk Denızcıliiı} hak
K da tanhı bır konferanı verılecekttr. 
onferanı btitun Yurtdaılara açıktır. 

C. MODDEI UMUMILICINDEN 1 

Hopa Hakimlitine tayin edilip vazifesi-
ne ııtmedıiı ve btanbulda bulunduiu an
latılan Edırne mahkemeaı ealı:ı azasından 
Avukat Şevket Altmdaım acele memurıye
tımııe muracaatL 

Aakerlik itleri 
E1DininG Aıkwlık Şub .. ind- ı 
Aıkerlik kanununun bazı maddelerinin rso numaralı kanunıle deiıttıiınden yak

ama kaçatı ve bakayalarm bapiı ceza1ile 
cezalanacaldarı 30-3-936 tarihli cueteler 
I• ılio edılmıı idi. MezkQr kanun numara
ıı 27SO olmayıp 28SO dır. 

2862 numaralı kanunun muvakkat mad
d~sı l~-6-936 tanhınden itibaren tatbik e 
dılmesı yııdacak ıkcn 26/6 936 yazıldıjı 
ıöriilmekle keyfıyet ta1hiben ılln olunur. 

Balurki7 AS. Ş. den ı 

1 - Nıaan 936 celbınde ıubemizden pi. 
Yade ımıfma mensup 316 ıll 327 dotumlu 
bakayalarla 328 doiumluların bakıyye11 ve 
3_30 doiumlu Jandarma eratı ıevk edılecck
tır. 2 - Şubede toplanma ıiinu 21 Nısan 
936 dır. 8 - Bedel naktl 20 NıAn 936 ak. 
ıamma kadar kabul edılır. 4 - Alakadara
nm n:ıuayyen ıunde 1ube7e müracaat et. 
melen. 

Oıküdar Aıkerllk Şubeıind-ı 
316-328 clofumla piyade ve jandanna ve 

330 doiurnlularm yalnız 1andarma ıınıfm. 
dan olan erlerinin 21 Nıauı 936 ıuniine 
kadar Şubede bulunmaları ve bedel verecek 
olanların bedeli iae 20 Nınn 936 akıamma 
~a!1-r b~ul edilecefinden buıiine kadar 
lltidaları ile Subeye ıelmeleri. 

Fatih Aıkerlik Şubaıind- 1 

-D-
Arkadaşım, oturduğu kütükten 

yava ça kalkarak aşağıda yeşıllıkle
rin içinde bır yıgm harabe halinde 
gôrilnen Selalan koyilne uzun uzun 
baktı. Sonra yavaş, hüzünlil bir sesle 
devam etti: 

lşte bir zamanlar Yeşilçay köyü
nün güzelliği, oradaki insanların iyi 
yUrekliliği dillerde gezerdi. Ve bu kö
yün ucundaki kiiçük kulübede nur 
yüzlü imam hacı Yusuf biricik kızı
~ın sevgısiyle mes'ut, bir ceylan gibi 
ınce kıvrak ve o kadar da vahşi 
huylu olan Kamer de ıhtiyar babası
na son bir teselli gibi sarılmış, Meh
medin kaçıp gitmesiyle, derinden in
cin~n gururunun acısını unutmıya ça 
lışıyordu. 

Bır kış kasabada "kar yollan ka
pamış .. dedıler. Cı\ ar köylerden ~b
re kımscler inemedığini, köylerde 
kurtların hilcumundan sularm taşma 
sından korkulduğunu söylediler. Ye
şilçayda Sell>asan koylerin arasında 
idi. 

Bir gece yarısı köyUn bir yanını 
ince, parlak bir kuşak gibi saran çay 
tnşmıya başlamış. köylülerin umma
dıkları bir zamanda sular sokakları 
mplamıştı. Yeşilçaylılar, biiyük bir 
lförku ve dehşet içinde evleri boşalt
mıya bile vakit bulaınQtarak sokakla
~ lırJaddar. Herkes biribirfne gir -
mı,, analar çocuklarını, erkekler ih
tiyarlan kucaklamış ışte buraya çam 
lı tepede doı:,rru kaçışmaya başJamIJ
lardı. 

Sular diz boyunu geçtiği zaman 
son kaçanlardan birkaç delikanlı 

Kamerin suların içinde oraya buraya 
koşarak çırpındığını, babası Hacı Yu 
sufu aradığım gördüler. Jmam sula
nn köyU kapladığını işitince kızına 

"bir bakayım,, diyerek, dışan fırla

mış, ve ortadan yok olmuştu. Kamer 
ıslak, perişan saçları omuzlarına dö
kUlmüş, babasını nerelere gidip arı
yacağmı şaşırmış bir halde çılgın 

bakışlarını karanlıklarda gezdiriyor -
du. Gençler Kamere beraber gelme
si için yalvardılar. Vaktin dar oldu
ğunu, biraz sonra sulann insan boyu
nu geçeceğini söylediler. Fakat kızı 
kandırmak ımkanı yoktu. Onlar pek 
üstüne varınca: "Babamı bulmadan 
ölürilm,, gitmem diyerek, ellerinden 
kurtulup yarı beline çıkan sulann 
içinde "Baba .. baba,, diye, haykıra 
haykıra koşmıya çalışarak uzakl&Jtı. 

Onu kandıramıyan gençler Çamlıte
peye yalnız başlarına çıkmıya mec -
bur oldular ve orada birıken köy 
halkına vaziyeti anlatırken lmam Ha 
cı Yusufun yerde baygın yatığını gö
rünce mUthif '8§ırdılar. Hacı Yusuf 
dışarı çıkıp sokakları doldurmıya 
bqlıyan sulan görünce p.şırarak, 
Kameri almak için evine doğru koı1-
~ııya başlamış, fakat birdenbire aya
gı burkulup düşmüş, başı tafa gele
r:k. bayılmıştı. Kaçanlardan birkaç 
kışı imamlarını öyle suların içinde 
baygın göriince hemen kucaklayıp 
Çamhtepeye getirdıler. 

yuvalarının derdini bir an için unuta· 
rak onu teskine çalıştılar. Kameri 
kôyden çıkmıya bır türlü kandıramı
yarak, ellerinden kaçıran gençler i -
mamın etrafını alıp, acı ile titriyen 
boguk bir sesle meseleyi anlattılar .. 
Hacı Yusufun gözleri onlan dinler .. 
ken manası beşalmış gıbl donuklaş • 
mıştı, fakat sonra birdenbire etrafını 
alan halkayı elleriyle koparır gibi a
yırarak, aralarından fırladı. Koylüle
rin mani olmasına vakit kalmadan 
o cübbesinin siyah etekleri karanlık
ta uçuşarak sırttan aşağı mUthiş bir 
hızla inmeye başlamış, biraz eonra 
Yeşil çaya doğru suların içinde kaybo 
lup gitmişti. 

Meziyet acı a('t gillilmsiyerek y\1· 
zilme baktı ve gözlerimin ıslaklığın
dan duyduğum tcessürii hissederek. 
devam etti: 

- lştc Sclalan köyünün macerasL 
Her halde pek tatlı olmasa gerek. 
Köyleri mahvolduktan sonra Yeşil· 
çaylıların herbiri bir yana dağıldı. Su 
larm çekilmesinden sonra da imam 
Hacı Yusufla kızının cesedini çok a
radılar. Bulmak mümkün olmadı. 

Galiba onlan sel alıp gitmişti. Fakat 
o zamanlar Y eşilçaylılar başka türlü 
düştjndiller. 

Muiyet eliyle işaret ederek beni 
yanına çağırdı. Sırtın başına doğru 

biraz daha ilerlıyerek, parmağı ile 
Selalan köyünün harabelerinin orta. 
sına doğru dallan birıbirine kavuşa
rak dolanmış yemyeşıl ıki söğUt agn· 
cını gösterdi: 

- Dediler ki "Baba kızın kavuşup 
semaya süzilldükleri bu noktada bir
kaç yıl sonra böyle birdenbire iki ye
şil söğüt bitti ve onların vef akirhğı
nı insanlara unutturmamak ister gibi 
böyle biribirine dolanarak kısa bir 
zamanda yeşerdıler ... 

f BULMACAMIZ 1 
, :l3456 

il 

• 11 

SOLDAN SAGA \'e 

AŞAGI 
YUKARDAN 

1 - Güzel aan'atler mektebi (7). 
Cezire (3). 

2 - Siyah (4). Damen (4). 
3 - Anadoluda bir dağ (6). Ka

deh (4). 
4 - Genig değil (3). Demir ip (3). 
5 - Hayvan yemi ( 4). Sonuna 

bir (tik) il1ve ederseniz uzanır ve 
kısalır (3). 

6 - Denizin yilkselmesi (3). Beı .. 
gir (2). BüyUk (3). ~ 

7 - Köpek (2). Kötek (5). 
8 - Kabile (3). Dilnya (4). 
9 - Azlık (9). 

ıo - istirahat (4.) Nota (2). 
11 - Noksan (5). Ki8e (3). 

DVNKU BULMACAM'ZIN UAU.J 
1- Şapka (5). Dık (4). 
2 - lt (2). 
3 - Paskalya (8). Er (2). 
4 - Llle (4). 
5-Anatomi (7). 
6 - Milyon (6). 
1 - nkah <5>. 
8 - Al (2). 
9 - Oh (2). tp (2),. 

t!ekl konağın odasında Süheyll'mn lUkle elde ettiği 3-4 lUk dereceyi, bu Şimdiye kadar Befiktq 16 maç 
dene inmesini beklerken kendisine galibiyetle mukayese etmemek 11- yapmış, 45 puvan kazanmıştır. 15 
kaçacak kadar zebun olan km dilşU- zmıdır. Çünkü, bir hafta eonrald Fe- maç yapan Fenerbahçenin 44 puvanı 
.a,or. avucmnm içindeki bu "diei" yi nerbahçe maçında oynayacak ele- vardır. 

331 doiumlu ve daha esiri dofumlular
dan olup ta bu dof\lmlularla muameleye ta 
bı ehlıyetnımealnı kısa hıımetliler ı Ma:vıs 
936 d~ ihtıyat aubay okuluna ıcvkedıle
celdennden 20-4-936 tarıhınden ltıbaren 111 

, beye muracaaUan teblıi olunur. 

Hacı Yusuf yavaş yavq ayıldığı 
zaman köylüler acıdan yUrekleri ya
nar~k 1: eşilçayın son enkazını, sula
nn uzerınde süriiklenen ç~tı parçala
rını seyrederek ağlafıyo, lardı. O te
laşla Kamerin köyde kaldığı unutul
muş:u. Hacı Yusufun gozleriyle kala
balıgın arasında ilk arattığı Kamer 
oldu. Onu yakınında bulamayınca 
dehşetle yattığı yerden fırlıyarak et
raf mı aramıya bllfladı. YeşilçayWat" 
Hac~ Yusufu hiç bu halde görmemif
lerdı. Beyaz sakalları, siyah cübbeai 
çamur içinde ve her zaman derin mu
nıs bakışlı güzleri oluklarından fırlı
yacak gibi açılmış, çılgın manalarla 
dolu idi. Köylüler ıularm altında 
kalan Yeşllçayı, yıkılan, mahvolaD 

10 - Kile (4). ima ((4). 
11 - l'ı'eD ( fh-&paı (5)... 
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Poliste 

Ni§antaşındaki facia 

Bir muallim, sevdiği kızı tabanca 
. ile yaraladı kendisi de öldü 

Maçkada Cami arkumda yeni ao- Çıkmaz odalar sokağında 13 numa
kaltta M numaralı evde oturan Hay- ralı evde oturan ,oför Hayrinin ida
ri iaminde bir gençı Rana iamindeld resindeki 2495 numaralı otomobil 
bir kızı tabanca ile yara.lamı9, kendi- Dolmabahçe caddesinde, bir taraf -
ili de bir kaza 10nunda ölmU9tür. Hi.- tan öteki tarafa geçmek lstiyen sey
diaenin tafsil!tı fUdur; yar hamal Ali Abbas& çarparak ya-

Erkanı harbiyeler 
temasa giristiler 

Belçika sahillerine 6 
lngiliı fırkası gön· 

derileceği söyleniyor 
[Başı 1 incide] 

başkan vekili General Mouchard'dır:. 
Müzakerelere bugün saat 11.30 da 
Amirallik dairesinde başlanacaktır. 

Sultan8'>metteki Terzi mektebin- ralanmuına sebebiyet venniftir. Belsilca sahillerine asker 
de muallim olan Hayri, bundan bir Şoför hakkında takibata başlan· göndermek meselesi 
müddet önce talebeei Rana lle tanış- mıştır. Paris, 15 (A.A.) _ Ekselsiyor ga
mıt ve evli olduğu halde kızı eevmif- Bir kadın kıskançhk yüzün· ı.etesinin Londra muhabirinin mev -tir. Hayri ile Rana, mütekabil bir 
qk ve itimat içinde gezmiye gitmi- den ağır yaralandı suk membadan öğrendiğine göre, er-
ye bafl&mlflar ve hatta muaşakayı Ayaspaf&da Bosf or Palas apart- kanı harbi yeler arasında yapılan gö · 
zavallı bir ev kadını olan ~aya da manmda matbaacı Osman Beyin da- rüşmelerden hiç bir teknik planın 
hiuettinnitlerdir. lresinde hizmetçi bulunan Sabahat kurulması beklenmemektedir. Bu gO 

Kan kocanın arasmdaki geçiınalz- namında bir kadın, dün akşam üze- rüşmelerden beklenen netice, son 
tik bir mUddet devam etmiş ve bu su- ri, apartmana gelen Cemal isminde seneler zarfında tespit edilmiş olan 
retle günler geçmiştir. Nihayet Hay- biri tarafından kıskançlık yüzünden direktiflerin yenilenmesi ve tebarüz 
ri, geçen cumartesi günü ortadan muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. ettirilmesidir. Görüşülecek mevzular
kaybolmuf ve iki gün eve uğrama- .kadın Zükür hastanesine kaldırılmış, dan biri de Belçika sahillerini bir 
mıştır. Eti Zehra. vaziyetten .Uphe- nöbetçi müddeiumumisi Ferhat işe muhtemel Alman istilasından kurtar 
lendiği için polise haber vermİ9, bu vaz'ıyet etmiştir. Carih derhal yaka- mak için en az altı fırkalık bir lngi
ınrada Rananm aileai de zabıtaya lanmıştır. Kadının göğsünden üç a- liz kuvvetinin Belçikaya yollanması 
~VUnntıftur. Polia, genç lşıkla ma ğır yarası vardır. meselesidir. 

k k Ha · rt · Erkim harbiyeler arasında görüf-
'u asını arar. en yn, paza ı:sı Bir f'!Ocuk araba altında melerı· lu'"zumsuz bulan Guotidien ga-aıc,anu Rana ile beraber eve gelmış, ~ 

odasına çıkmı,Ur. yaralandı zetesi §unları yazıyor: 
Zehra bu vaziyetten büsbütün ~a- Arap camide Mahmudiye caddesin- "Vaziyet 1914 senesine nisbetıe, 

9ırmış, kocasına maksadının ne oldu- de 223 numaralı evde oturan Beki- baştan başa tebeddül etmi~ bi~ ha.1-
ğunu sormak istemiştir. Aralarında rin on buçuk yaşlarındaki çocuğu, dedir. lngilizler, görüşmelenn hıç bır 
geçen ksıa bir münakaşa ilzerine Mahmudiye caddesinde oynarken siyasal mahiyet taşıyamıyacağını, ya 
Hayri silahını çekerek karısına hü- Mustafanın idaresindeki 4203 numa- ni lngiliz zabitlerinin hiç bir taahhUt 
cum etmek istemU,, kadın derhal ralı çift atlı arabanın sademe.sine altına giremiyeceklerini kat'i olarak 
kendini dışan atmıştır. Fakat, Hay- uğramıştır. Çocuk, arabanın altında söylemişlerdir. • . 
ri bu sefer, silahını Rananm üzerine kalmış, muhtelif yerlerinden yara- Bundan başka İngiltere askerı sıs 
çevirmiş ve ateş etmiştir. Çıkan kur- landığından Beyoğlu Çocuk hasta- temini hiç bir şekilde değiştirmiye -
,un genç kızın göğsllne isabet etmif- nesine kaldınlmıştır. cektir. Belçika hükumeti, kendis~n! 
tir. Hayri, bunu mUteakıp, odadan 1 .. I I d hl .... 

1 
I 1 FraMtz • Belçika mukavelenamesını 

çıkarak merdivenlerden inmeğe bw,- oy es • ç CJOru mem I· değiştirmeye mecbur eden bir muha-
tamıı:ı, fakat ayağı takılarak ylizil KUçükpazarda oturan Hikmet, bir tefeti nazarı itibara almalıdır. ltalyan 
koyun yere yuvarlanmı~rr. Elinde şüphe Uzerine karısını takibe başla- lara gelince. onlar.bayraklarını Tsa
bulunan tabanca bu sırada kazaen mış, fakat bununla da iktifa etmiye- na gölü kıyılarına çekmiı:ı bulunmak
patlamış ve çıkan kurşun başına rek Rasim isminde birisine 10 lira tadırlar. İtalyan Generallerinin rahat 
rastgelerek ölümlinü intaç etmiştir. vermek suretile, karısını yüzünden rahat askeri aırlarmı lngiliz general
Hastahaneye kaldrnlan Rananın ya- yaralamasını teklif etmiştir. Beş Ji- lerine söyliyec:eklerini tasavvur et
rası hafiftir. MUddeiumumi muavin- rasmı peşin alan Rasim, Küçükpa- mek imkansızdır. 
terinden Muhlia, hldiseye el koyarak zarda Şefikanm yolunu beklemiş ve Şunu unutmamak lazımdır ki. Fran 
tahkikata baflamiftir. elindeki bıçakla kaşmın UstUnden sanın kuvveti ve askeri projeleri hak 

Ot b fl lh d yaralıyarak kaçmı"1:tr. Suçlu kör kmda eski müttefikimiz Ingiltereye 
Omo a n a :fnkmetle Rasim Tevkif edilerek dUn malftmat vermek bizim için bir parça 

Devletler Boğazlar 
notamızı gayet 
iyi karşıhyorlar 

[Başı 1 incide] 
rln hergiln düısmekte olduklarının gö 
rUldüğü bu kan§ık zamanda, Tllrk 
Cümhuriyetinin kendi emniyetini te
min etmeyi dilşUnınUş olması hiç te 
ta1ılacak bir §eY değildir. Türkiyeyi 
ikiye ayıran Boğazların askerlikten 
tecrit edilmiş bulunması hali hazır
da Türk arazisinin emniyeti için bü- J 
yük bir tehlikedir. 1923 mukavelesi ·ı 
ile tespit edilmiş olan statü, tadilsiz : 
kalamaz. Bunun içindir ki, Türkiye 'ı 
hükumeti, 11 nisan tarih~i notası ile 
alakadar devletlere, aynı zamanda 
Türkiyenin emniyetini temin eden J 
Karadeniz ile Akdeniz arasında ser- J 
best seyriscferi garanti eyleyen ~e
ni bir Boğazlar rejimi vücuda ge~r- 1 
mek için müzakerelere hazır oldugu
nu bildirmiştir. Yuğoslavya, Türki
yenin müttefiki sıfatile, Türk hükfl
metinin teklifini, Balkan Anttı.ntı 
dost ve mUttefikleri ile itilaf halin
de, en büyük bir hüsnüniyetle tet~ik 
edecek ve bu meselenin müsait bır 
hal suretine vasıl olmasına gayret 
edecektir. 

Türle notası lcuvvetll 
delillere istinat ediyor 

Atina, 15. (A.A) - Türk notasını 
mevzuubahis eden Vradini gazetesi 
diyor ki : 

" Boğazlar meselesi hakkındaki 
Türk notası çok kuvvetli deliller ta
şımaktadır. 1923 rejimi, bugün dev
rilmiş bulunan esaslar üzerine ku
rulmuştu. Bu itibarla, Türkiye her 
ihtimale karşı, topraklarının askert 
bakımdan en zayıf olan mmtakaları
nm müdafaasını düşünmektedir. Bu 
işte alakadar olan devletlerin üçü, 
yani İngiltere, Romanya ve Sovyet 
Rusya Türk dileğine hiç bir itirazda 
bulunmuyor görünmektedirler. 
Şunu ehemmiyetle kaydetmek 11-

zımdır ki, komşu ve dost Cümhuri
vet, emniyetine mütallik bu çok mU
him meselede, tam bir dürüstlükle 
hareket etmiştir. 

Türlclye çolc dürüst yol 
tutmuıtur 

Parla, 15 (A.A.) - Debats gaze
teai Boğazlar hakkındaki Türk nota
sını mevzuu bahsederek diyor ki: 

18 - 4 - 936 

Üniversite rektörünün konferansı 

Boğazlar mukavelesind' 
teminat ortadan kalkt 

Onlverslte konferans salonundaki kalabalık dlnleylciler 

1923 Yılı temmuzunun 2• UncU decekler ve bu suretle Boğ 
günü Lozancfa imzaladığımız andla,- bir yer almıf olacaklardı. B 
malar 5 mukavele ve 12 protokoldan reddettik v., Boğazlar Ko 
ibarettir. Bu 5 mukaveleden birinci- Boğaz sularını kontrol eder 
si, Boğazlar mukavelesidir. Bu mu- girdi _ 
ka vele imzalanırken çok çekifmeler En canlı nokta, Bogazlaruı 
oldu. yet mahdut ta olsa açılmış 
Boğazlarm durumu ne; devrede idi .. Bu vaziyette Türkiyeye 

toplanır. Birinci devir 1841 yılına verilmek lAzımdı. Devletler, ~u 
kadar mutlak kapalı devirdir. ikinci nat meaelesinde o kadar h Ot 
devir ' andlaşmalara bağlı olarak yetle hareket ettiler ki teşekk 
1841 ~lından Harbi Umumiye kadar etmemiz lazım gelir. lngiıtere 
olan devirdir. ciye Vekili, bu vaziyette şunları 

Uçüncü devir ise, Lozandan son- ledi: "Türkiye, zaptedilemez 
ra Lozan andlaşmasmm Boğazlan aç tahkem bir kale ol~uştu!. 
tığı devirdir. • yanında, askersizlettırmegl 

Lozan mukavelesinin 20 maddeıi hiç kalacak.,, 
vardır ki dört esasta toplanır: Bu teminat meselesi Uzerinde 

1 - Geçi' serbestliği, bit edil~n madde~ere gö~, T 
2 - Boğazların aıkerlikten tecri- yi tehdit eden bır tehlıke 

di takdirde dört bUyük devlet, 0

3 - Geçiı:ı organizaıyonu ve Bo- re, Fransa, Japonya ve ltaJya 
ğazlar komisyonu. olmağa çalışacaklardı ve 

4 - Teminat meaelesL mUteakıp, Boğazlar tamamlle 
Birinci esas nokta : TUrkl- nacaktı. 

yenin harbe girdiği veya girmediği Devletl~rln ~~ temina.tı ve 
takdirdeki bütün ihtimalleri gözö- devrin, psıkolopsini tetkık etnı 
nünde tutmak suretile yapılm19tır. zımdır. O zaman bUtUn devleti 
Bunda. ticaret gemileri Uzerinde ko- rasında bir sillhsızlaşma ce 
tay anlaşılmış, fakat harp gemileri- vardı ve de~letler. bu yolu taıdl' 
nin ge~elerinde kolay bir teMbbils yorlardı. Milletlenn arasında 

Hasköyde Keçeci mahallesinde istintak hakimliğine verllmişter<Ur. tehlikelidir. 

Gümrük memurları 
arasında değişiklik 

Staj usulü bu yıl 

tatbik edilecek 

lngiltere Fran11z ve Alman 
planlarını yalclaıtırmağa 
çalı§ıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Havas Ajan 
sı bildiriyor: Dış işleri Bakanlığı, Al 
man tasavvurları hakkında bazı iza
hat istemek Uzere yakında Alman Dış 
Bakanlığına gönderilecek olan lngi -
liz muhtırasını kaleme almakla mef
guldür. 

"Emrivaki yapanlar hilafına TUr
JCiye çok dürüst yol tutumuştur. Oe
uvre gazetesi, Türk talebinin haklı 
ve delillerin doğru olduğunu yazarak 
diyor ki: 

"Türkiye pakt bozarilara arsıulu -
sal dürüstlük dersi vermektedir." 

elde edilememiştir. cak tehlikelerin .~nUne. ~c~e!t i 
!kinci esas: Boğazlarm as.kerlikten rifl k~~rmü ıçm,sıla b 

tecridi meselesi idi. DUnya harbinin. mak en ıyı bır çare ~lara~ kı 
te • • ltmda yenilmez ordu ve do- diliyordu. X,te bu devırdedir ki. 
n:~~a~arm ;enildiğt, Çanakkalede ~~~~t .m~him .idi. Dil?~a, o 
iırtihklmlarm kaldmlması iatenildi, yüruyuşUnU takip etse ıdi, çok 
Tersane. U.<uJUbahrt ve tecavUz! ma- lurdu. 

Ankara, 16 (Tan) - lzmir ltha
Ji.t gUmrilğü ba, muayene memur
luğuna Samsun gümriiğü baş mua
yene memuru Mazhar, İstanbul gUm 
rUk bq direktörlilğü bUro i'Jeri di
ıoektörlüğü büro ~eri memurluğu
na tetkik direktörlüğü feflerinden 
Şevket, Tekirdağ muayene memur
luğuna Samsun gümrüğü muayene 
memurlarmdan açıkta Ziyaettin, 
Trabzon dahili ticaret gtlmrüğü ida
re memurluğuna Trabzon gümrüğü 
merkez memurluğu kadrosundan a
çıkta muayene memuru Şükrü, Urfa 
gUmrUğü ikinci amı:f ambar memur
)UfUD& Mardin gllmrilğü ilçUncU sı
nıf ambar memuru Süreyya tayine
dilmif)erdir. ----

Ankara, 15 (Tan) - İhtiyat su
bayların staja tabi tutulabihnelerini 
temin edecek olan kanun layihaları 
Kamutayın alakalı enctimenlerinden 
geçmiştir. Bu layihalar, gelecek haf
ta Kamutay umumi heyetinde görli
şülecek ve staj usulünün tatbikine 
haziranda başlanacaktır. 

Tarım Bakanı Muhlis 
Erkmen Muğlada 

Muğla, 15 (A.A.) - Tannı Bakanı 
Muhlis Erkmen buraya gelmiı:ı ve 
Mannarise gitmiştir. Akşam dönecek 
!erdir. Yarın Dalamanda pamuk ve 
hayvan yetiştirme itlerini incelemek 
Uzere Dalamana gideceklerdir. 

Söylendiğine göre, Britanya hü~t\
metinin Alman ve Fransız sulh plan
ların arasında bir telif yapılma.ama 
teşebbüs etmeei muhtemeldir. Her -
halde, Ingiltere, ltalya ile Habeşist~ 
arasındaki sulh müzakeratı meaelesı 
halledildikten sonra kendi kat'i vazi
yetini kararlaştıracaktır. 

Eden Ce•evreden 
döndülcfen so•ra 

lngilizlerin tasvibini kaydeden ga
zete ltalyan tefsirlerini tenkit edi -
yor. 

Lehliler de muahedeleri 
çiğnemediğimfzi 
söylüyorlar . 
Varşova, 15 (A.A.) Paskalya 

yortuları dolayısile matbuat, hak -
kında n~ryatta bulunm'.aksızm Türk 
talebini htber vermektedir. Bu ha
bere ait serlevhalarda, gazeteler Tür 
kiyenin muahedeleri çiğnemeksizin 
Boğazlan tahkim etmek ürtediğini 
yazmaktadırlar. 

Cocuk kongresinde 
görüşülen meseleler 

Londra, 15 (A.A.l - Deyli Tel -
graf gazetesi yazıyor: Eden, Alman: 
yanın sulh teklifleri hakkında yenı 

Kammerer Ankaraya 9iffl izahat talep etmesi için Lokamo dev 

Kurjer Wvarszawki gazetetıinin i
leri wrdüğU bir tahmine göre. Tür
kiye gayri ukeri bir hale ifrağ edil
mi• olan mmtakayı i~al ederek a
ğır toplar yerleştirecek, fakat, çok 
büyük masraflar istilzam edilecek o
lan kale in,aatında bulunmıyacaktır. 

4 Nisanda Atinada açılacak Bal
kan devletleri çocuk esirgeme der
nekleri kongresinden dönen Dr. Bak
teriyoJoğ !han Sami, kendisile görU 
ten bir muharririmize kongre hakkın 
da şu izahatı vermiştir: 

"-Kongreye Balkan devletleri a
rasında yalnu Arnavutluk hüktlmeti 
iştirak etmemiştir. Yunan Sıhhat Ba
kanmm nutku ile açılan kongrede, 
ÇoMık esirgeme kurumlarmm hazır -
ladtldarı raporlar okundu. Çocukla -
nn dog.ıadaıı evvel ve doğduktan 
90nr& hinıayeai için esulı kararlar 
alındı. Bu arada yetim ve yetimha
mı tabirlerinin ilgaıı münasip göriU
dil. Kongreden sonra, murahhaslara 
A tinadaki çocuk himaye enstitüleri 
gez.dirildi. Kongre, iki tene sonra Bel 
gTatta ikinci toplantmmı yapacak
tır.,, 

Üniversitede toplanfl 
Bugün, Universite, rektörü Cemil 

Bilselin, riyasetinde, Universite de • 
kanlan, profesörlerin yabancı diller 

Tokyoya tayin olunan Türkiyenin 
etıki Fransız BUyük Elçisi Kamme
rer, hUkO.metimiz erklnlle vedalaş
mak üzere dün aqamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiflerdir. 

M. Kammere, ayın 18 inde lstan
bula dönerek, Unyon Fransez balo
sunda hazır bulunacak ve Fransaya 
dönerek Japonyaya gidecektir. 

Yeni elçi Ponaonun bu ay sonun
da ,erhimize gelmesi muhtemeldir. 

Eden Alman sefirinin 

cenaze merasiminde . 
Londra, 15 (A.A.) - Trent Park-

da Baldvin'le görlişmUf olan Eden bu 
sabah Londraya gelmiştir. Eden, 
Sir John Simon ve Mansell ile birlik
te, ölen Atman bilyUk elçisi Von Ho
esch'in cenaze alayına Victoria istas
yonuna kadar ve yaya olarak iştirak 
etmiştir. 

Von Hoesch'Dn cenazesini havı ta
but Londra sokaklarından bir top a
rabuı 11stUnde geçirilerek Victorla 
garma g6tUrUlmUştilr. Dauvres'den 
bir lngillz muhnöine yllklenecelrtir. 

Müthiı bir kaza 
mektebi müdürü Profesör Spitar de Tokyo, 15 (A.A.) - Tarakuma'da 
bulunduğu halde bir toplantı yapıla- bir kablonun kopması, ytizilnden 82 
taktır. Bu toplantıda, lisan imtihan- maden ~iaini tqmıakta olan bir ka
lan tekli kararalqtınlacaktır. fee 3000 kadem derinliğindeki bir 1?a 

Bu kararlar, pa7.artesi gllnU diğer den kuyuuna yuvarlanmıftır. '9 kifi 
mektep hoca1arma bildirilecektir. 6Jmtlf. 20 kiti alır yaralanmı,tır. 

!etlerinin Cenevrede keridisme verdik 
teri vazifeyi bizzat ifa ~tmek fikrin
dedir. Binaenaleyh kat'i müzakerele
re başlanması için Edenin Cenevre -
den dönmesini beklemek lizımdD'. 

Britanya hUkumeti, Ren meseleslnin 
halli hususundaki milzakerelerin he
nüz akim b.Jmadığmdan dolayı İngi
liz noktai nazarmm Fra.naa ve Belçi

kanm kabul etmif olmalarmdan dola
yı bilhassa memnundurlar. 

Sovyet Rusya gazeteleri 
Tiiriiyeye ntüzaltir 

Moskova, 15 (A.A.) - Boğazlar 
hakkındaki Türk notasından bahse -
den Kramıaya Zvezda gazetesi baş 
yazısmda diyor ki~ 

"Beynelmilel vaziyet, 1923 deki va 
ziyete nazaran Radikal surette de -
ğifmi.ıir. Dünyanın bazı mmtakala -
nnda halen harp mevcuttur. Alman
yanm tecavüzkar harelretlerl ise 

'ngl·ıı·zıer sıırill foollltiitlere barp tehlikesinin her gün daha ziya
de vehamet kesbettiğirü göstermek -

girmiyorlar tedir. Bu vaziyette, Tftrkiye hükiime-
Londra, 15 (A.A.) - Delegasyon- tinin Lozan mukavelesinde yazılı 

ların muhafaza etmekte olduk.lan son dört devlet garantisinin kıymetini 
derece ketumiyete r.ağmen Havas A- kaybettiği hakkındaki beyanatı tama 

men kabili izahtır. / jansmm muhabiri, erkanı harbiyeler Sovyet hükümeti, Boğaz!ar mmta-
arasındaki görüşmelere iftirak eden kasını daima Türkiyenin ayrılmaz 
lngiliz delegelerinin her türUl aarih bir parçası olarak telakki etmiştir. 
taahhütlere giri,mekten içtinap et - Daha Lozan konferansı esnasında, 
meleri için talimat verilmif olduğunu 'Sovyet delegeleri 'nirkiyenin bu mn. 
öğrenmiştir. lngilizler, herhangi bir takada tam hakimiyetini müdafaa ey 
taarruza düçar olacak devletiıı emri- lemiflerdi. Bugün de Sovyet Rusya. 
oe Amade kılmaca.k kuvv~tıer..in mit- mn..-a.a.:ait d-alar sulh ııı~lonı isbat 
danm tesbit etmek iatememekteclir- uı.c uu t:ı -.,. 

. . ~ eden dost Türkiyenin, buugiinkll ger 
ler. Bmnetice erkam harbiyeler ara- gtn beynelmilel vaziyette kendi emnı 
smda itilifm kara, hava ve deniz me yetini tahb temine abnak arzusunu 
saisi birliği yapdm~ mUteallik bir tamamen meşru bulmaktadır. 
takım umum! ahkama mUnhasır kal· Yonar ve mOnakallt lıalk komiser 
ması muhtemeldir. liğinin organı olan Guclol guetesi. 
Ede• Ce11evreye döneli tek taraflı olarak muahedeleri ihlll 

Londra, 15 (A.A.) - Eden aut eden Almanya ve Avustuı:yadan haf 
tf de Parla yoliyle Ceaevreye hare- kabir tarzda hare'ket eaerek Boğaz· 
ket etmitür. , tar reiiminin deği(ımesi hakkında mU 

hivette hiçbir şeyin yapıtmamuı la- Teminat Jılemeı bfr llal• 
te~ildi. Devletler bunları çok kuv. gelmlıtlr 
vetli ve şiddetli olarak iltizam ettJ-
ler Tiirkive icin bu gUç bir if idi. Gazetelerde okuduğunuz D 

H~eti m~rahhasamız çok ~ahıştı. Bu ~k iyi ~dığı gib~-~~ te 
nun ~hlike ve mantıksıılığı izah e- lfleme.z bır hale geldiği ızah 
dildi. Ve en nlhavet devletler teklif- t~: Buıtın her devlet, her 
!erini bir sivasinin dediği gibi aıem- ailihlanınıya bqladı. Lokarno, 
&l h~line getirdiler. letU:rin, birib~lerine ol~~ ~ 

Tersane yapmamızı. fakat bir ta- tenıınatlan idi. Ren hi.dıaes 
raftan diğer tarata asker ~irme- ortadan kalktı ve bu ıuretle . 
mizi. donanmamızm. Boğazlarda do- fi~~ değeri kal.mad!. Bu~ 
la"'masmı kabul ettiler. bUyuk dev~et ve~l~n. tem. 

Kontrol meselesine e-elince. TUr- pacak ~azıyette değildır. Bı 
kiye bu işte pazarlığa bile giti,medi. ~arptedir. Bun~ dolap. ~ 
Ve Tiirkivenin işlı-rine ba,kalarmm ş-uıareriııi :1~~leainde~ te ~ 
karışmasının bir ölUm olduiunu ve '· ay yor vew. u_na 
ashı. kabul edemiveceiini söyledi kiye. 11ebep ?'muı . ~.ldir, 0 

Urnncü esa.3: Or:~nlzasvon meae- TeırıiDat mli~nımım bır pa~ 
lesi idi Devletler. övle dUeünUvorlar- fwıdaı>: tem1Datm mukav 
dl ki Bog· azlan kendileri kontrol e· Jnynıeti kaJmıUUftır. Hukuku 

· de bir kaide vardır. ADJw.ıJ~ 
. . . a.ndl&Juıay.ı değiftirebilme, 

zakereler teklif eyleyen Türkiyeıım ten yazılı iR mesele yoktur. 
hattı hareketinin nilfuzlu lngi& ve değil :İH mnni olarak bir h ·· 
Fransız gazeteleri. taz:~~. ~svip- alı fanedilir. O hükilın de 
kar bir ta.rzda telakki ~ıgı~ teba .a..ı....;. ,_ dıınnuJar A....;.;..ı..., 
.. ttirdikten 80nnı diyor ki; ~p.... '" _. ... ,..~ 

ruı; e iN>.!' Türk d kim 4a değiF. Bu wretıe, 1'lf 
"Sovyet Rusyaya .... ınce. e- let, bu nzi etl• hbı1 .olun~ 

legeleri, Boğazlara Türk Jıakkı halci· lqmalarm :~~Nlnl iater. 
miyetiniıı yeniden tamamen kmm11ı mtlletlerln birtWrlle olaıı 
meselesini ileri .tirdtlkleri saman bu betlednde anda baJ1ı olmak 
delegelere daima müzaheret etmlt Tarlhm blyU1t Wr aewtnl 
olan Sovyet Rwsya., blli11D de dott ve yapan Türkler, her de.virdi 

Türk1ye cümbm'jyetiııe tam a~te :!u~ı:.ı ~· 
müı.aheret eylemekte ve yaptJ'1 te • Botaılar be.kkmi511d lldntı 4' 
febbiiaila, ulbiin idame ve takviyeıııl- Dl\1.f, hukuld bir ,ekllte 
ne alikadar bulwwı herke& tuafm- mı.ör. 
dan tuvip edileceğini ümit eylemek- BiiJtlk bir siyaldntıı 4edilt 
~.Biç küme, Türkiye t&ralmdao aadh,..•'ar • .clevldlel'l, onu 
Boğar1•nn tahkim~ Wııa fa mecbur ediwye 'kadar 
men ~ bir ehıemm.iyeti JWs ola- sözUne :uyan 1* mtlkt .d~· 
cağına .ıiphe edema." bidm t*itllradakt · 

Liohkaya indastria pwıte8i de fU )'ik ıahalıet., 4IByamn her 
miltaleada bWua.uyor: a tıitayiıperie ~tır. 

"Samimi bir ıulh 'Ve kollektif tfl?l- rmin. y11rdmıun emafyetinf 
niyet taraftan olduğwau »bet eclen ;cin. vıedlur oWaf- dev1etl-' 
Tür:kiye <:Kmhuriyetinin fimdi iste- vad)rıeti teftdke dant etmdli 
diği, yaJnız kendi memleketi i(;iıı eaı- Mil Nr --. he Wr 
niyet p.nı.nüsi.dir, So~t Ruya.lllil nUz ,,utrwlln., dliil<lr. 
.evvelce ve fimdi .de .DO.ktai D&W"J ..,._ ııırn'r•de 
Boğazl&rm. Türk tı>p-aklano.m ay • _.... Dlkadw. 1'liımez 
nlmaz bir par.c;&IDll tetkil eyiediğİ geldiği muha»tktır. Dıeyle~ 
ve .Boğ.azlar rejiminde hisı1 .-la.cık liı .-. b8Jdr drll!Vne TG~ 
bir değişıneain hiç kimse jçin ~r ı8&kh ~ ıbiı de · 
tehdit malıiyat.i.Di .haiz DılmadııjMiır. tcsnbab,, _.. gi'tı ~..., 
Çüakil hu, aoaak mtaleketia &a.y.tj nr olen Pe «nt ie ~ 
meu.faatleri aebebile J.1eıi ..wiUallt 1C ~ ~ Mc 
bir tekliftir.,, meden tanımıyabllirlz. 
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Ad.ana Pamuk üretme çiftliği 
Direktörlüğünden: 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gu 1300 1600 " 
Mazot 4000 5000 ,. 

Valvalin 5o SO Kil"o 
Vakum 900 1000 
G 400 600 .. U:u etnıe Çiftliğinin Subat 93 7 sonuna kadar 

• ~am ola: v~ yukarıda cins ve mikdan yazılan ya~ıcı 
ıhtıyacı ka alı zarf usulilc: münakasaya konulmuş ıse· 
ma~de:er m~vafık görülmediğinden pazarlık suretile sa
de ı~t ar kdır. İhale 22-4-936 gününe tesadüf eden çar
tm ab na~.a il saat 15 de Tohum lslih İstasyonunda yapı-

ıpmkda gun!lk teminat 1534 lira 20 kuruştur. Muhammen 
aca ır · · .. k f ı · abat bedeli 20456 liradır. Şartnamey1 gorme ve. aza .. ız .. _ .. 

im k ·steyenlerin Tohum 1slah İstasyonu Dırektorlugu-
a a ı k ·ı . .. att ·· caatlan ve iste h erın muayyen gun ve sa a 
~~ı;.r~ohwn isıah İstasyonunda bulunmaları. ( 1;~" l 

Konya ilbayhğından: 
Konya Vilayeti bir Kompile Sondaj aleti alacaktır. 

· Sondöz Elmas ve Perküsyon ile işleyebilecek ve her 
hangi bir istikamette delik delebilecek ve her türlü top
rak ve kayada işleyebilecek Dokuz santimetro kutrunrl:a 
bir boruyu yüz elli metro derinliiine indirebilecek kabi-
liyette olmaları. .. 

Sondözlerin Sıkleti azami iki ton olacaktır. Sondozle-
. ümune rıkacak aletlerle mücehhez olması gerektir. nn n ~ . 

30 
p 

İsteklilerin teklif mektuplarını Nısanm uncu erşem: 
be gününe kadar Konya Vilayetine. yolla~al~ ve fennı 

·· · 0 malum.. at irin Konya Viliyctıne muracaat et-
mutemmı ~ 2687 
meleri. ( 1858) 

Konya llbayhğmdan: 
K 1 o kilometre mesafede Sille ve 2 O kilo-

ı - 00~~ • 
f ede Altınapa mevkilerinde yapılacak bara) 

metre mesa da · b ·· · d 3 7 ,.1 62 mili metre kutrun ıca ma gore yeclenn e • ,. • . 
.. d n 30 metroya kadar SondaJ yapılacaktır. 

dort metro a k . . 'k. k"d 
K manda tazyıkh su bulma ıçın ı ı mev ı e 2 - ara . 

.. ·· 11· metre sondaj yapılacaktır. Muvaffakıyet 
azamı yuz e ı ·ı 

1 .. d SondaJ· ameliyesi Konya ovasının muhtelı 
husu un e . 

erlerinde tekrar edilecektır. " 
Y B ndaJ'lan yapmak ve daha fazla malumat al-

3 - u so 'h" .. d'f p · t lerı·n 30 Nisan 936 tan ıne musa ı er-
mak ıs eyen K Vili"' · ·· 

be 
·· u saat on beşe kadar onya yetme mura-

şem gun 2688 
caatları ilan olunur. (1859) 

H AYA T Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan b6yle, en bU.yUk feliket olan ölUm ve mt.ltlllyetin acı· 
!arından çoluğunusu, çocuğuousu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
TemettülQ Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz.. Bu sıgortayı memleketimitde yeglne tat· 
tik eden : 

ANADOLU ANCNIIVı 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mUhim bir inkıllp 
yapmıştır. ÇUnkU bu sıgom Ue: 

Ö!Um ve maHU\yet temin olunur - Her sene nakdt temettU ve. 
rilir - Vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - Wukave
lenamenin hitamında sıgortab bayatta bulunursa ve maltlliye~ 
uğramnmış ıee müemmen meblii " 10 fazlasıyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimi malfıliyet müddetince ücret alınmaz. -
Daimi maluliyet halinde müemmen ınebllğm 9"o 10 u aenellk Irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamcnın hitamında milem· 
men meblağ yene tama.men ödenir. 

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

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

lstanbuJ Yeni Postane karımnıda BQyük Kınaciyan Han 

TELEFON· 
~- 2465 

Gedikpaşada Jandarma Dıkim Evi 
Direktörlüğünden: 

Aşağıda mikdar ve ilk güvenmesi yazılı makara ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 27 Nisan 936 
pazartesi saat on beşte Gedikpaşadaki Jandarma Dikim 
Evi binasında Müdüriyet Dairesinde müteşekkil Komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü belli saatta ilk 
güvenme Maliye Makbuzu veya banka kefalet mektubu 
nu ve kanunun sarahati dairesindeki belgeleri hamil ol
dukları halde Komisyona gelmeleri . 7 ,000,000 metre 
renkli· iplik tahmin bedeli 2800 lira ilk güvenmesi 2 ı o 
lira. ( 1917) 2763 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum ldareıi ilanları 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton yer
li maden kömürü 29-4-936 Çarşamba günü saat ı 5,30 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina~mda satın alına
caktır. 

Bu iş• ginnek isteyerılerin 1 ı ı 00 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri llzundır. 

$attnıınelor 9,85 Ura mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşa vemelerinden alınabilir. ( 1949) 
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ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

135 yaşında bir kadın 
19 yaf ında sarışın bir kızın 

Nişanhsını kaçırıyor 
Mahirane hiyanet 
35 yaşlarında bulunan Ba
yan Sacide, 19 Yatlarında 
bir sarı§m kmn zengin.bir 
tUccar olan nişanlısını a
yartmağı ve aşkına rakib 
olmağı kurmu9tu. Bayan 
Sacide zeki ve de88&8 idi. 
Maksadına nail oldu. Çün- \ 
kil, o da rakibeai kadar 
genç ve şayanı arzu görün
mcğe muvaffak olmuştu. 

O, Biooel tabir edilen ve 
her beşercye gençlik ve güzellik ve
ren kıymettar bir cevherin Viyanada 
1ceşfedildiği hlıkkında yazılan maka· 
leleri okumuıtu. Cilt içın elzem bir 
unsur olan isbu cevherin Tokalon 
kremi terkibinde bulunduğunu öğre-1 Viyana Üniverslte81 profesarO dok
nince hemen her gün muntazaman tor K. Stejskal, bu kıymettar cev
Tokalon kremini kullanmağa bagla· heri dikkatle seçilmiı genç hayvan
dı. Bir ay zarfında buruşukluklan larm cildinden istihsale muvaffak ol
tamamen zail olduğu ve cildi her muştur. Her akşam yatmazdan ev
~enç kızın cildi kadar taze ve açık vel cild için elzem bir unsur olan 
bir hal aldı. ... Biocel Tokalon 'kremi kullanıldıkta 

Cilt, Bfooel cevherini kaybedince 
yilzUn adeleleri zayıflar ve bunıtuk- her kadın, bu çizgi ve bunlfUkluk-
luklarla çizgiler meydana çıkar ve lardan kolayca kurtulabilir. Solmuş 
dide bu cevheri iade edince bunlar cildini gençle§tirebilir ve 10-20 yaş 
•amamen zail olur. daha genç görünebilir. 

CAN KURTARAN 
Aybaşı bezlerini yıkamak ve on
larla uğraşmak zahmetinden ka
dınlan yalnız "FEMİI..'' kurtar
mıştır. Gayet sihhidir. Bir defa 
kullanan kadın daima '(FEMİL" 
kulanacaktır. Her eczanede bu-

İstanbul Asliye 4 UncU Hukuk Mah
kemesinden : Yani oğlu Pandeli, Pa
raskevi vesaire vekilleri avukat th
san Muammer tarafından Beyoğlun
da Ayazpaşa Mezarlık sokak Ahmed 
Aziz ef. apartımanmda 3 No. da o
turan Tamo Slc BUyUkderede Vapur 

_____ ıu_n_u_r·-~~~~~~~~~ iskelesi karşısında Kilise aokağında 
lsumbul DördUncU tcra Memurlu· 1 3 No. lu evde oturan Vida aleyhle

ğundan : Tamamına 55380 lira kıy- rine 935 839 numara ile açılan Bü
met tahdir olunan Beyoğlunda As· yUkderede Kilise sokağında l 3No.lu 
malımcscit mahallesinin Mezarlık mahallin tapu kaydının tashihi dnva
caddesinde kain eski 47 ve yenJ 59 smdan dolayi mUddaalcyhlere gönde 
No: lu bir bap otelin 128 hisse iti· rllen dava arzuhali gösterilen adtes
barile 32 hissesi açık artlrmaya ko- terde bulunmadıfından bahisle geri 
nulmuı olup 2-5-936 tarihinde prt- çevrilmiş ve mahkem~cde tebligatin 
namesi divanhaneye talik edilerek mUddaaleyhlere ilanen yapılmasına 
18-5-936 tarihine mUsadif pazartesi v~ kendilerine birer ay mühlet ve
gtınU saat u ten 16 ya kadar lstan· rılmcsine ve muhakemenin 18-5-936 
bul Dördüncü tcra dalrealnde aatıla- Cuma gilnil saat 14 te tayinine ka
caktır. Arttırmaya fttira.k için yUıd rar verildiğinden yukarda ad ve ad· 

. c realeri yazılı mUddaaleyhlerin yazılı 
yedı ~uçuk teminat ~kçtsi alınır. Mü günde mahkemeye gelmedikleri ve 
terakun verfi, Btltdıyt ruıumu borç bir vekil göndermedikleri ve ilandan 
luya aittir. A.rtınna bedeli muham- itibaren bir ay sarfında mahkemeye 
men kıymetin yllzde yetmtı bethıi müracaat ederek dava arzuhallerini 
bulduğu takdirde ihale yapılacaktır. alarak cevab vermedikleri takdirde gı 
Akli tatllrde en 80D artıranın taah- yablannda mahkemeye devam oluna 
hUdU .._ ... '-al ._ .. __ caft Uln ıuretJyle tebliğ olunur. 

u.iU a maa ~ artırma on (221M) 
beş ctln daha temdit edilerek 
2-6-938 tarihine mtlladit aalı ıünU 
ayni aaatte en çok artırana ihale o
lunacaktır. 2004 No. lu tcra kanunu 

Belediye matbaasında basılan 4000 cilt tahsildar malcbuzlannın cilUen- nun 128 meı madde9bıe tevfikan J. 
r : ve numaralanmMı pazarlığa konulmuetur. Beher cilt için 3 kurue potek l&hibf alacakblarl~ diğer all
bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 9 ltrahk lnuvakkat temtnat makbuz kadarlann ve irtifak hakkı sahiplen 

ne dahi gayrimenkul Uaerindeki bak· 
veya mektubUe beraber l8-4·93e cumarteeı gtlnU 11a&t 10 aa Levuım Mil- larmı ve hueuaile fab •e murafa 
d' 'ğünde bulunmalıdır. (2036) (B.) dair olan iddiaJamıı evrlkı mUablte 

Asliye Mahkemeleri İkinci Yenile· 
me BUrosundan : Davacı Verjin Ka
\'Ukçiyan ile dava edilen Sirkecide 
Macar Ziraat makineJeri Anonim şir 
ketinde mustahdem Fuat ve Edibe 
beyannamede yazılan adreee vaki teb 

liptta orada olmayıp aemtı meçhule 
t;'itiklerl tebliğ name varakasına ve

rilen meerubattan an1&11lmakla ila
nen teblipt yapılmuma karar ve-

------------------------ lerile yirmi gUn içinde icra daireelne 
Hepl!ine 180 lira kıymet tahmin olunan MMlakta.ki yol tamirat gara- bildirmeleri Jlzımdır. Aksi halde 

rilmle ve tetkik gllnD olarak 4-~936 
jmda bulunan iki hurda kamyon 1fe 20 ton kadar demir ve çelik oldufu haklan tapu ıiclllerlle sabit olmadık
yerde açık artırma ile atılacaktır. IBteldiler 13 Ura 50 kutuvluk muvak- ça •ut bedelinin paylaşmaamdan 
kat teminatile 17-4·936 cuma gUnU saat 10 dan 12 ye kadar orada bulu- hariç kalırlar. işbu maddei kanuniye ouarteel saat 10 tayiD edilmiş oldu
n "ak memuruna milracutlan. (2039) (1). 'hkimma göre hareket etmeleri ve 
------------....... ...-...~----------- daha fazla malflmat almak iateyen

KiNOPRiN kaı<ıleri HERYERoE1;,.,vRuş 
B•~.oi .ROM.ATİ7MA •~RıtuiıF GRİP"~ M2lUt Jl.AH ı eiRic:~ İlAÇTıR 

----•ar 

lerin 9M-220e dOlya No. aile memu
riyetimiu müracaatlan ili.n olunur. 

(21168) 

~ndan yevm ve aaati mezkt'\rda gel 
medikleri veya bir vekil ıonderllme
diği takdirde muamelenin giyaber 
yapdıcalt DlıD olunur. (221!'>1) 
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DAi MON 
RADYO 

Anod- Bataryaları 

VE 

TELEFON 
PiLLERi 

Emsalinden iki misli fazla dayanır 
Umum satış deposu: 

VOLT MUESSESESi 
ORHAN GiRAY 

i stanbul, Galata, Bankalar caddesi No.59 

lstanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Direktörlüğünden: 

Sirkeci Yolcu salonunun dış parmaklığı içinde bulunan 
anbara alınan markasız bir sandık demir eşyanın sahibi 
kimse 25-4-936 gününe kadar Gümrüğümüze müracaat 
etmesi ve bu müddet içinde müracaat vaki olmadığı tak
dirde sahipsiz mal olarak kanunen satılığa çtkarılacağı 
ilan olunur. (2026 ) 

RADYOLiN 
Güneş g jbid~ r; en donuk dişleri 
bile parlatır, bembeyaz yapar 

Fa kat ••• 
Sabah akşam, günde iki defa, 

kullanmahsın ız. 

lst. Belediyesi Merkez Hal Müdür 
lüğünden: 

Hal dahilinde 9 N o. lu yazthanede icrayı ticaret et
mekte bulunan Zeki Toros buradaki ticari faaliyetini ta
til edip yazıhaneyi başkasına devir etmiştir. İdaremizde 
bulunan 1500 liralık teminatı hesablan tasfiye edildikten 
sonra kendisine iade edileceğinden mumaileyhte ilişiği o
lan müstahsillerin nihayet 20-5-936 tarihine kadar evra
kı müsbitelerile İdaremize müracaatları ve bu tarihten 
sonra yapılacak müarcaatlann kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. (2038) 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

Haftalık on beş günlük ve aybk 
taksitle elbise yapılll' 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet 
ban !kinci kat No. 6 

2481 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırlan bi· 
le kökünden çıkarır. 

1NG!Llz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

6m• Yeni çıktı -~ 
Resimli Roman 

POMPEi'nin 
Son günleri 

Lord Lytton 

Fiatı 125 kurut 
Hilmi Kitabhanesi 

D. No. 

794 

1764 

2130 

3456 

3534 

4915 

5084 

5629 

7275 

7962 

7966 

8051 

8063 

8105 

811& 

Semti ve mahallesi 

Arnavutköy 

Beyoğlu Emin cami 

Aksaray Katib Kasım 

Aksaray Langa İmrahor 

Kuzguncuk 

Eminönü Ahi Çelebi 

Kadıköy Zühtü paşa 

Kuzguncuk 

Eminönü Ahi çelebi 

Çengelköy 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Beyoğlu Pangaltı 

Koca Mustafapaşa 
Davutpaşa 
ÇengelköY, 

Beyoğlu Kurtuluş 

Sokağı 

Büyük Ayazma. 

nar mahallen 
Kahya bey 
E. Musalla 
Y. Nefer 

E. Bakkal 
Y. Nefer 

E. !stirati 
kalfa 
Y. Tomrukağası 
Yemi§ iskelesi 

E. Hamidiye 

E. fstirati kalfa 
Y. Tomrukağası 
E. Yemiş iskelesi 
Y. Vapur iskelesi 
E. Tepebaşı 
Y. Bakırcıbaşı 

E. Hamidiye 

Bayır 

Çukur bostan 
ve Medrese 
Maslak 

Kır 

Emlak No. 

E.161 
Y.169 
E. 27-29 
mahallen 21 
E.152 
Y.156 
Ada38 
Harita 844 

E.10-51-53 
Ada 38 

Harita 1598 
E. 43 
Y. 51 

E. 9 
Y. 7 

E. 10 

E. 47 
Y. 55 
E. 13 
Y. 11 
E. 10 
Y.10·12 

E. 12 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Ahşap hanenin 190 Açık 
1/ 4 His. arttırma 

Ahşap hanenin 265 ,, 
1/4 His. 
59 ,50 metre arsa 350 ,. 

78 metre arsa 470 

56,25 metre arsa 40 
" 

Ustünde odaları 1630 Kapalı 
olan kagir dükkanın zarf 
104 7 / 1920 His. 
1244 metre arsa 
nm 1/ 2 His. 
85 metre arsa 

475 Açık 
arttırma 

60 ,, 

Üstünde odaları olan 190 ,, 
kagir dükkanın 66/ 960 his. 
Kagir hanenin 1000 Kapalı 
3325831 :His, zarf 

8957952 
4919 metre arsa- 1850 " nm 1/2 His. 

E. 105 İki ahşap hanenin 330 Açık 
Y.103-103/1 1/4 His. arttırma 

E. 18-20-22 Kagir hane ve ahır 105 ,, 
Y. 24-26-28 ve bağçenin 1/4 his. 

5-7 Bağçell ahşap ha- 90 ,, 
mahallen 5 nenin 1/2 His. 

E. 31 Bağçeli ahşap hane- 216 . ,, 
Y. 37 nin 2/7 His. 

Yukarda evsafı yazılı gayrımenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 4-5-936 tarihine tesa
:iüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladrr. 

62 inci Ziraat makineleri cenubi şarki 
B R E S L A V Sergisi 1938 

7 ill 10 Mayıs 

iHRACAT MALLARI: 
her nevi ziraat makine' alat ve edevatı - Zürrai ve sünai 
müesseseler alat ve edevatı - Gübrecilik senayii - Kuv
vet merkezleri- Bilumum makine - İş aletleri -Yük 
ve insan nakil arabaları - Motörlü arabalar - Su nakil 
vasıtaları - Her nevi sıhhi tesisat - İtfaiye makineleri 
- Elektroteknik - Radyo levazımatı ve radyo - İn
şaat malzemesi - Büro levazınıatı. 

., 1 H A L A T • "f!er nevi mevadı ibtidaiye- Zürrai mamu-
• lat ve mahsulat. 

Almanyada Türk siparişleri vekili 
Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahatbiletleri. 
Müracaat mal:ıalli: Natta Milli Seyahat Acentası 

GALTASARAY, iSTANBUL 
Mufassal malumat için Breslauer Messe - Und Ausstellungsge~ellschaft. 

Breslau 16. " 

8 
N e 
R 

16 • 4 - 936 

Beşeriyete bela olan Fareleri imha ediniz .. 

FAR HASAN Fare Zehi 
Fare zehiri macunu j Fare zehiri huğda 

Bir parça ekmek veya pastırma Farelerin bulundukları 
veya yağlı gıdalara sürülerek serpiniz. Bilhassa küç·· 
farelerin bulundukları yere bı- lerle fındık fareleri de 
rakınız. Bilhassa sıçanlar derhal lürler. 

ölür. 25 kuruştur. 25 kuruş 

MACUN ve BUCDA Y iKiSi BlR ARAD 
Bazı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazıları macunu 
ister. Bazı fareler sabah yediklerini akşam yemezler. Bunun iç 
relere her iki çeşidi vermek lazımdır. Bunun içindir ki her ikis 
timal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, ba 
silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. İkisi 
rada 40 kuruştur. 

Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 
ikramiyelerini veriye 

,r-wwwwwwıw www-~ıımnıl!ill!!?lrllm_.. __ ...._--cı•• 

i

l lstanbul Yerli Mallar Pazarından 12 Mart g 
Beyoğlu Yerli Ma lar Pazarından 3 1 Mart g 

, Karaköy Yerli Mallar Pazarmdan 18 Mart gü 

'~~~---~~-----------------·----=--~----_.. 
Mal alanlar ellerindeki ay 
ta~ lhli kuponlarmul<aoilin 

Yüz Yüz 
Parasız mal alabilirler 
Şimdiye kadar ikramiye kazana 
ların, mukabilinde mal almak iç 
Mayıs nihayetine kadar mağaz 
larımıza müracaatları rica olun 

FOTOCRAFC.JLIGIN . . -
I CA BE TTI R D IG 1 

EN İYİ VE Ef\l HAS SA 

MALZEME 

Fotoğraf malzemesi Bileıilı: Fabrikalar 

KAPPELLl-FERRANlA 
Türkiye umum acentası : 

Umberto J. Reforzo 
Beyoğlu P. Kutusu 2295 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Üçüncü Sulh Hukuk Mahke 

Mahkemesinden: Zehra tarafından den: İstanbul Evkaf İdaresi 
Şehremini odabaşı Yayla caddesin- fından lstan~ulda meyva hal~ 

. . No. lu dükkanda Hasan Şerikı 
de bakkal Ha.san Taham evmde o- tafa aleyhine açılan 172 lira 45 
tururken halen ikametgahı meçhul 1 cak d · d 

ruş a a avasmm carı 
bulunan Gaybullah aleyh~e açılan sında müddealeyhin gittiği yer 

boş~~a d~vasınm tahk~~at~da: olmadığından ilanen tebliğat i 
teblıgata ragmen gelmedığinlıden na karar verilmiş ve muhake~ 
hakkınızda giyap kararı ittihazı ile l2-5-93S sah günil saat ona talilt 
beş gün içinde ve onbeş gün müddet lmmış olduğundan yevm ve V3 
le mezldir giyap kararmm ilanen teb mezkfırda gelinmediği ve yaJıut 
liğine karar v~rilmiş ve bu bapta imli vekil gönderilmediği takdirde gi 
kılınan ğıyap kararmm bir nüshası ben muhakemeye devam ol 
da. mahkeme divanhanesine talik la- llnen tebliğ olunur. (22156) 
lmmıı olduğundan illn tarihinin fer 
daamdan itibaren 5 gün içinde itiraz 
olunmadığı surette müteakip kanu
ni muamelenin yapıla.cağı tebliğ ye-

Umumi Ne,riyatı idare EdelJ: 
S. SALIM . 

Gazetecilik ve Matbaacılık f, J 


