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Düşündükçe 

• Taş üstünde 
Gecenin Jlerlemiş bir saatinde, bir dostla beraber, karanlık ve dar bir 

sokağa girdiğimiz vakit önümüze çıkan bir manzaranın ikimize birden 
teklif ettiği koyu dikkat içinde hareketsiz kaldık: Bir dükkinm yan tara

fındaki uıun taş basamağın üstünde, iki çocuk, blribirle?Pıe 1a~ş, uyu
yordu. Daha büyüceği köşeye sokulmuş, arkasmı duvara yaslamJştı ve 
küçiiğünün baş1, ötekinin ~öıısu tistüncte ic\i, K~rnnlıktl\ biçimleri güç far
kedllen bu iki başın ve çamurlu bir kaldırıma sarkmış dört çıplak ayajrq 
delaleti olmasaydı, biz partal elbiselerin ~adığı bu iki hayatı bir Jt~avia 
yığını sanarak yürüyüp gidecektik. 

l'a~k. Küçük çocuğun dizl<apağmdaki yırtıktan çıplak eti göriiJıü· 
ynrdo. Yağmurile. karile, rüzgarile bütün bir soğuk mevsim, bu delikte~ 
f!,'eri dalabilir, önüne çıkacak bir damla hayatı hemen kurutabilirdi. Palto
lan olmadığına göre lnce eskl esvaplann bu küçük vücutlara temin edeceği 
mukanmet, gecenin ve menimin l--ahşeti kıuşısmda, sıfırdı. 

Klasik manzara. Bütün dünyada, bütün mektep kitaplarında, bütül\ 
tocuk hikayelerinde kendisine de, ~virlne de rastlanır. 

Dostınn sordu: 
- Koskoca yeryüzünde bu iki küçiik vücuda bir çatı altı yok mu! 

iki tane olsaydı kola~·dı; bütün dünyada iki milyon ve belki çok dahe\ 
llyade olduklan için, içtimai tefkatln kısa eli hep&ine uzanamıyor. Hoş 
onlar da bu eli bekler görünmüyorlar: Bütün istekleri, sabahleyin boy• 
kutulanrun nya küfelerinin başında bul\P\mak üıe.re, geceyi tM üstünde 
hisleri tııtal edilmiş sıska iki \-'Ücudun uyuşukluğtma dalarak atlatnıak, 
Fakat ömrün geceleri çoktur. Ya ta.biat, dütımanlan klMlar k11vvetU olaq 
insana uğradığı güçlükler nlsbetinde mukavemet veriyor; yahut t. bu 
~uklar, timdi, zatürreeden yatıyorlar. 

NeredeT Yıne taş üstünde. 

P•yoml SAFA 
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Meclis 

Nisan devresinin ilk 
toplantısını yaptı 

Şehir Meclisi nisan içtinıa devre
sinin ilk celsesini dün Necip Serden
geçtinin b~kanlığı!lda akdetmi§tir. 

Belediye ve vil!yetin 933 yılına ait 
kat'i hesap raporu dünkü toplantıdıı 
azaya tevzi edilmiştir. Tetkiki hesap 
encümeni tarafından hazırlanan bu 
rapor azalar tarafından tetkik edil
dikten sonra münaka§a ve müzake
re &dilecektir. 

Belediyeye bağlı Sular idaresinin 
935 bilançosu da ayni §ekilde dağrtıl
mış, bu bilançonun evvela Bütçe en
cfünenince tetkik edilmesi muvafık 
görülmüştür. Şehir Meclisi pazıı.rteşi 
günü toplanacaktır. 

Sanayiciler 

Birlik işi d.ün 
odada görüıüldü 

Tiça.ret Od8rSI meclisi dün saat ıo 
da toplanmıştır. Oda relll vekili Kara 
Mustafa oğlu Ahmet, Endüstri Birli
ği tıakkında ortaya ~1kan §ayialarla, 
Ticaret odası arasınğa hiç;bjr müna
sebet olmadığını söyledikten sonra, 
Endüstri Birliği hakkında Ticar.et o
dasının hiçbir şikayete sebep olmadı
ğını izah etmiştir. 

Reis Vekili tarafından verilen bu 
izahat kafi görülmüş, Endüstri Bir
liği hakkında yapılan rsikayetlerin Ti
caret odası haricinde bazı sanayi er
babı ara.sında cereyan ettiği anlaşıl
mıştır. 

lnhisarlarda kadro 

Öl9üler 

Her taraf ta ydhk 
muayeneler başladı 

Küçük Haberler 

• Türkofis Ilqkam - Türkofis 
Refşi .Mecdi Tek'in yarm Ankaradan 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Mçcdi Tek, Framm; Ticaret Odası
nın 50 inci yıl dönümU merasiminde 
bul UJ\acaktır. 

pünden itibaren bijtyp memJel{et . • l>tn~yoUarı Ummıı Müdürü -
te ölçülerin senelik muayenelerine Bır bu<ıuk aydanberi. rahasrz bulu
baflanmıştır. Muayeneler, belediye nan Deq\zyo\ları Umumi Müdürü 
tarafından yapılrnakt,dır. Sade_:ıın: nekahat deyq!sini geçırmiş 

lstanbul belediyesi de Eminönü, ve dun ıdareye gelerek i§lerine baş
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak ti- lamıştır. 
zere dört grup halinde çalışarak öl- • ltalyan Klübünde konferans -
çilleri muayene etmektedir. Geçen t~yaI\ Klübüllde yann ısaat on do
kanunusani içinde ölçü sahiplerinin, kuzda ltalyan musikisi hakkında 
ölçülerini bildirerek almış olduklar. Profestir Montesperelli taraf,ndan 
müracaat kağrtlan yekflquna naza - bir konfe~ns verilecektir. 
ran bu dört ırup merkezine takri~n • lsviçreJJ tqrist heyeti - !çinde 
13 bin ölçü sahibi müracaat etmiştir. gazeteci, profesör ve tanınmış daha. 
~enelik muavene, 1stanbu1da beş ay birçok slmalar bulunan İsviçreli tu
sürecektir. Bu müddet içinde •yar ri11t heyeti ya1'ında şehrimizi ziyaret 
merkezleri muhtelif belediyeleri do- edecektir. 
l~ar~k o belediye mıntakas~dak\ öl- • qp. tıp profesörü geldi _ Tıp 
çulen mu~~ene ed~cekl~rdır. Orup ProfeJ>örJerinden ftok, dün şehrimize 
merkezlennın hangı t~nhte nert"ler- gelroi'ltir. Profeı:ıör, J:>uradft, ltaldıılı 
de bulunacakları belediyece teıbit o- müddet içinde Universitede b"rk;ç 
lunara~ ilan edilmiştir. ~lakıl!farlar td>bf konferans verecektir. 
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Y • t • f t•ı b••t bu tarıhlerde ayar yerlenne mUraca- • . . . . 
enı ayın ve er 1 er u l!I at ederek kullandıklan ölçüleri vak- . s_en-er ff,tlou lçPJ ihtifal - Diş 

3' tinde lyar ettireceklerdir Tabıbı ve Eçzacı Mektebi Müdürü 

Vaz•ıyefi dolayısile hazirana kaldı Bundan "°nra, ölçüler ~UfetU9leri Profesör !l~~t~;:- s~:ver Hil~inin ~~-
ve belediye lyar meınurlan tarafın· fp.tı YJl ğonumu munasebetıle bu~ 

Yeni mhisarlar tekaüt Sal}dığı ka- Halbuki, bütçe vaziyeti itibarile dan piyasada ilki bir muayene VıtPI· saa~ 12 de mer~uı:?un _M~rk.ezefendi-
nuJrnna göre, yaşları 60 ve 60 tan yµ- bunların yeni maaglarile §imdiden lacaktll'. Elektrik, bavJ,pzi vı ıu sa- dekı kabriııd~ bUY\lk bır ihtıfal yapı
kan olan melJl.urlara dün öğleye ka- tavziflerine imkan görllle.ınemekte. atleri gibi .enelik muayeneye ginni- lacalrtll'. 
dar tebligat yapılmış ve mUtekaitle- dir. Kadro bu bakımdan, 1 haziran- yen ölçillerin ınuayene9İ de devamlı • lktısat Veklletinde bir tayin -
rin listesi tamamen hazırlanmı~tır. da tebliğ ~lunacaktrr. Ancak vazife- sµrette ölçüler mütett.lllifmde YflPI· Hukuk Fakültesi Sosyoloji Doçenti 

Istanbul başmUdüriyeti kadrosun· den ayrılan mütekaitlerin i.§leri ıube lacaktır. Hikmet Sadık, lktısa.t Vekaleti Kon-
da 70, umum müdürlük kadrosundan memurları tarafından idare edilecek- jonktUr. Servisine tayin edilmiştir • 

• • 8 •••••• • ••• ,... da 85 memur tekaüt edilmiştir. Mili· tir. Bu memurluk ve direktörlUklere llr Romen heyeti Doçent, yeni vaslfeaine başlamak 
"' •N 4JL.ilf'V-<.,;.W•44iA4'A.&r.AA.4F hakattaki rakaµılarla beraber, 1 ni- tayinler tedricen yapılacaktır. üzere Ankaraya gidecektir. Nokil vasıtalarının kıymeti 

Günün meseleleri içinde Almanya, 
tin safa geçiverdi. Almanyanın bu
r;ünkü kuvvetini yapan, nakil vasrta
larmın bolluğudur. Umumi Harpten 
sonra bu cihete de biiyük bir ehem
miyet veren Almanya, nakil vasıta
larında, komşularını düşündürecek 
bir organizasyona girişmiştir. Bu 
arganizasyonu hulasa olarak aşağıya 
&ıralıyoruz: 

Harpten sonra Almanya demiryol
ları 58'101 kilometroya çıkarılmıştır. 

Erang ve Aynzidlerhof garları 24: 
aaatte 230 tren kaldırabilir, yani yüz 
bin askeri Fransa cephesine dökebi
lir. 

Bu nakliyat esnasında Ren nehri 
üzerindeki köprüler mevzuubahis o
labilir. 1914 te Ren üzerinde 27 ve 
1918 de 31 ve 1934 te ise 37 köprli 
vardır ve gilnde bu köprülerden 1300 
tren yani 1.500.000 ton nakledilebi
lir. 

Hitler rejiminin tcabatından ola
rak baıan Almanyada binlerce insa
nı nakletmek icap ediyor. 1934 sene
ısinde 64 bin kişiyi 24: saat içinde,Al
manyanm her kö~inden, Koblenze 
getirivermişlerdi. Her sene Nuren
berg kongresi büyük kütlelerin yer 
değiştirmesine vesile olur. 

Fakat trenle yapılan ıeferberli~1 
1914 harbinde pirçok mahzurları gö
rülmüştü. Bu itibarla Hitler rejimi 
otomobilin bu gibi vaziyetlerde oyna
yacağı rolü takdir etmiş bulunınakta
dır. 1932 de Hitler, başa geçince oto 
:mobil fabrikalarını derhal müşkUJ 
vaziyetten kurtardı. 

Otomobil sanayiinin inkişafı hak
kında bir fikir verebilmek için şu ra
kamları saymak kafidir: 

1932 de fabrikalar 6442 amele kul
lanıyorlardı. Bu adet 1933 te 10 bine, 
1934 te 18 bine çıktı. 1932 de fabri
kalar 20.981 otomobil, 1935 te ise 
102,2~3 araba imal ettiler. 

Fakat bu otomobillere yol llzım. 
'.Almanyanm 171 bin kilometro· oto
mobil yolu vardrr. (Fransanm 
85.600). Fakat bu rakam da Alman
lara kafi gelmedi ve Otostrad ismi 
verilen genlt yollar yapmağa başladı
lar. Bugün Alma.nyada 6.900 kilQ
metroluk Ot06trad vardır. 

Almanya modem bir harp için ha
zırlanıyor. Fakat, öyle iptidai madde
ler var ki, bugün Almanyada tedari
kine imkan yok: Demir ve petrol... 

Yumurcak 
Vak'a Istanbul tramvaylarından 

birinde geçmiftir. 
Dört, bet ya9lannda ktiçük bir ço

euk anne1inin yanında, tramvayın i
çinde ha§anlıktan kıvır kıvır kıvra
nıyor. Çocuğun bqmda kocaman bir 
sargı var.. Belli ki bu yaramaı:lıkla 
bir yerden dÜ§ttltiş ve kafasını pat
Iatmıı olacak... Annesi de doktora 
götuıiiyor. 

Göılerl fıldır fıldır dönen yumur
cak bir tUrlU yerinde duramlyor. Za
ten sinirli bir kadına benzeyen anne
si nihayet dayanamıyor ve çocuğun 
ıarılı başına ~lile vurarak söyleniyor: 

- Rahat otur!. Hm.zır yumurcak! 
Kenardan bu hali r..eyreden biletçi, 

f8CUiun \ha§l1la wrulunca, kadma çr-

Bilginizi Yoklayınız sandan itibaren tekaüde sevkolunan- inhisarlar idaresinde yeniden ha- h i 1 il .~ ~uk bayramına hazırlık ::-
larm ~dedi 720 yi bqlmaktadır. 720 zı te§kilô.t değişiklikleri olacağı ha- ,. r m 19 •• yor Du~ ogleden s.onra Anneler Birhği 

Sorular 
Mütekaidin ekserisini ücretli müstah· ber verilmektedir. Bu arada, bazı §U· Romanya Meclisi }ı{ebuı~n Reisi Cagaloğlundakı merkezinde toplar!:-.. 
demler teşkil etmiştir. Tekaüt edilen- belerin diğer kısımlara ilhakı, yahut M. Barkanm ~i•liiind• 00 ınebu•tan rak çocuk haftasında yapılması ıa .. 

de~cr ler a.r~mda elJl.ektar dire~törler de büsbütün kaldırılmalan da dUgünU- mUte~kkil bir Romen heyeti pnar zımgelen yardımların programını ha .. - Kromlu $eliğin dikkate 
hassalart nedir! vardır. Ziraat fen ~ubesi rnUqüıii Ne- lenler arasındadır. Idarenln mamulat gijnü Romanya vapurile ıelıriwize zırlamıştır. 

~ip, lstanQul başmüdürü Lutfi ve di- şubesi yakında umumi muhasebe di- gelecektir. Kafile, lstanbulda 24 sa- • Ankarada !lefaret blna!tı - Irak 
ğer 2 ~u direktörü mütekaitler ara- rektörlüğü kadrosuna ilave oluna. at kalacak ve Filiatine giderek mu- Hükftmeti Ankarada bir sefaret bi .. 

- Asor adalan, lsnılnl neredeıı ~1-
lllJ§hrT 

- (Svenska Aka.demlen) nedir'!' ı:nndadır. caktır. kaddes makamları ziyaret edecekler- nası inşasına başlamıştır. Bu bina-
- Ha.beşistandakl Tana gölliniin Diğer taraftan, !tıhisarlar Vekal~- Mamulat şubesi mildilrü Neamet- dir. nın projesi Mimar Profesör Kamil 

eni ve boyu ne kadardcr! 

Dünkü Soruların 
Cevapları 

ti tarafından tasdik edilen yeni tayin tinin memurin müdürJüğijne, memy- Paskalye ygrtuı:nınu burada. ,eçir- tarafından yapılmıştır. Bundan 
ve terfi kadrosunun memurlara teb- rin müdürü Rahminin daha yüksek mek üzere gelecek hafta içinde de 30 başka Elgl Ankara<lı:.ı. yo.pıloc::ık ls
liği geri kalmıştır. Kadroda birçok başka bir vazifeye tayin edilecekleri ki§ilik bir Rqmflll talebe kafilesi şeb- viçre sefaret binasının da projelerini 
memurlat terfi ettirilmit;lerdir. söyleniyor. r~ E"elece)r.tir. vapmıstır. 

$ - Reşsam Rgfael'jrı sevgilisi 
kimdi 1 

C - Donaveletta. 
S - Bizde Güzel San'atlar A.kade

misi kaç sene evvel lçtıruldu t 
C - 55 Sene evv~l. 
S - fliikümet hesabına Avru11aya 

giden ilk Türk re3samı ki1p.dir ve 

---''-o'~,,__.,,"r, 

Maarif 

lkin;i tghriri 
yoklgmqlqr ~"l'Qdı 

bugün nerededir 1 Dünden itibaren btitün liselerde i-
C - Ressam Galip, bugün Paris- kinci tahriri imtihanlara başlaml-

tedir. m11tır. 
S - (Venil..s qe Milo) nerede bw • :PYn mı.arifte bir içtima yapd-

Zunmu.ştttr t mış ve askeri lişeler gönderilecek 
C - Milo adasında.. muhbirler ı~ilmiıştir. 
S - Finten kimin eseridir t • Cumartesi g!!nü maarifte bir iç-
e - Abdülhak Hlmidln. tlına yapılacak ve bu iktimadıı köy 
~~ ı .mektepleri mesE!fesi tetkik edilecej{
kJştyor: tir. Bugilne kadar yapılan tetkiklere 

- Hanım. çocu~n yaralJ ba.şına göre mevcut köy mektepleri!1~ef! bir 
vurma, gµnahtır. Allabtan korkmaz çoklan mektep olmıya elverışh bı-1a-
m1sm? larda bulunmarııa)qadır. Bu itibarla 

Kadm birdenbire alevlenerek. bH gibi köylerde yeniden mekten bi-
- Ya~alı mı? Haymr ... Yumu;cak nası yap~rnlacak, b•ıı köylerde iıe 

itfaiye neferi olacağım dlye sip~o 0 • kir!l Ue_ bma t~tHlac!l~lr. 
turağı başına g~irdi, bir türlü ~ıkrı- .. Her ıki ıtekil ~a.tbık olunamıyan 
ramadık .. Demirciye kestirmeğe gö· koilerde sitt t:<Irısat y~pılacalttır. 
türüyorum. Kafasına oturak geçmiş Mekteplerın teneııuh za~anla.rı 
olarak götürmeğe sıkddlJJl da ondan y~kl141ml§tır. Ancllk bu .tenezıuhlerın 
bu sarsıyı sardım hır eğlence olmaktan zıya.de dersle 

· allkadar bir gezinti olması icap et-
Alfin babası 

Nevyorkta çıkan "Na~n,, pirleşik 
Amerikanın altın stoku hakkmd.a 
bir statiatik ne,rediyor. Statistik §U

dur: 
Milyar dolar 

1932 Kanunuevveli sonunda 4,5 
1933 Klnunuevvellnde 4,5 
1934 Kanunuevvelinde 8 
1936 senesi 19 şubatında 10 
Bunu okuyan bir arkadaşımız-
- Şimdi "altın babası,, tabirinin 

ne demek olduğuna aklım erdi, dedi. 

Kadın köıesi 

Dünkü modelin 1>&tron11 

mektedir. "Pu itibıı.rla maarif jdaresi 
dün mekteplere gönderdiği bir tamim 
de ıeıintiler esn~ında bıı cihete ri
ayet tdllmeai Jüıu.munu bildirmiştir. 

Vilayette 

Hangi maliye ıubeleri 
kaldırllac;ak ? 

Istq.nbW., Usküda.r, Bpyoğlu mm
takalarmda kalacak vey,_ kaldırJlfJ. -
cak maliye şubelerinin yerleri tesbit 
edilmektedir. Beyoğlu kısmında Ka
merhatun, Tophane ve Boğaziçinde 

Emil"fŞ'8.ıı1 Arnavutköy maliye ~u~ • 
leriain llğvedileceğj ıamlma.ktıdrr. 

Tophane Maliye Şubesinin bir kıs
pıı Ga.latas-.ray Maliye Şubesine, J?ir 
Jcııını da Galata MalJye Bubesine, 
Kamerhatunun bir kısmı Tarlab8.fI· 
na, bir kısuu lt&f5mıpafaya; ~a
vutköY M.tjye Şubeainin de Beı;ikta
fa baj'l~muı kararlp.ftmlmllk ü.ıe
dir. 

• Meınurlarqı nisan aylığı dUn 
verilmiştir. 

• Usküdarın tmrahor, D1:1.du1Ju, 
Çekme, Sultan Çiftliği, Alemdar, Jle-
9adiye köylArinde birer cUmhuriyet 
meydanı yapılacak ve ortalarma. 
Atatürk bUıtU konacaktır. 

Belediye ve Vilayetin kafi hesap raporlar1 
"'"" • 14!! g ıı 

Sakat gCırlilen noktalc:ıır encümen 
raporunda birer birer i ıah ediliyor 

Şehir Meclisi Tetkiki Hesap Encü
meni belediye ve vilayetin 933 kat't 
h~sap raporunu ikmal ederek mecli-
se sevketmiştir. • 

Kat'i hesap raporlarının, mevcut 
talimatname ve nizamname hüküm
lerine göre, erte2i senenin nihayet 
eyhil ayında encümene verilmesi ve 
kat'f raporun da meclis Jlzalanna ye
ni .ene bUtçeaile birljkte dağıtılması 
icap etmektedir. Halbu)ci tetkiki he
sap encümeni bu yıl ancak 933 rapo
runu almı' ve onun Uıerinde çalış -
mıştır. 

Fakat ancak bu •ekli ıakat bula
rak bu noktayı bilhassa raporda zik
retmektedir. Çünkü encümen, bir yıl 
evvel muhtelif himıetler için verilen 
tahsisatlardan hangilerinin ihtiyaca 
ki.fi geldiğini, hangilerinin fazla kon
muı, olduğu, fasıl veya maddeler ara
sında yapılan münakalelerin bütçe 
tizerinde ne gibi akisler tevlit eyledi
ği ve hangi çeşit maddelerden ne gi
bi sebeplere mebni bakaya ~aldiğJ ve 
biJHıetice idari faaliyetin e~ ziyade 
ne cihetlerde teksif edilmesi icap 
edeceği hususunda meclisi aydınla • 
tacak yepne rehberin tetkiki hell.p 
raporu olduğu kanaatindedir. Bu iti
barla encümen raporunda 933 villyet 
ve belediye hesaplarmm tetkikine 
geçmeden önce gerek belediye riya
setinin, gerek Şehir Meclisi azuı
nm bu cihetlere nu;an dikkatı.ıi 
ctılbetmelrt• ve bu halirı diğer )11lar 
tekerrilr ıPpemesini temenni eyl• 
mektedir. 

EncUmen, tetkiki besabm aııa hat. 
larma taşllük eden bu cibi huauaata 
müteallik itirazlarını uzun ~ 
anlattıktan sonra, mu)ıtelif varid•t 
babyuı Uıerin4e durmaktadır. CUn 
kU encümen, 933 heıaplarmı tetkik 
'4ftrken.9:i2 ve 933 YJllan heupl•· 
nnda11 bir hayU paranın tahıUI 11-
zmıgeldiğinl görmUı, ve sabıka vart
d::ıtmd~n bakayaya kalını' yekilnun 
azameti karsısında akıl erdirmenin 

mümkün olamıyacağı noktası:nJ ra1 1 --
porda ka~detmeğe mecbur oıınuştur ~-..~~~ 

Adi ve fevlcplôd• ,,,,,.,.,,p. Ne Dersiniz ? 
ra ayrılan taltsfsat • 

Raporun sonuna ili.ve edilen bir 
bulasaya göre, 933 •eneslnde bele,. 
diye ve vilayetin gereJt adi ve ~erek 
fevkalade masraflar isin mevzu tıı.h· 
sisat yekunu 10.720.123 liradır. Bu
na 932 den devrolupan 3.489.724 
ıinı. 16 kuruşun zaımıµ ile umqıni 
tahsjsat 14.273.l..13 lira 93 kuruştur. 

Bu tahsisattıgı 10.0j5.485 Jir~ 63 
kuruşu 933 sene3i jçinde 11arf edilmi, 
ve 3.307 .392 lira ~ Kµruşu p34 aene. 
sine devredilmiştir. Geriye k~lın 
890.230 lira 96 Jq.ıruş imhaya ~bi 
tutıllmuştur. 

Encüıne11 bu kadar müllim bir pa
ranın imh~ya taQi tutulmasını bazı 
hizmetlerin yapılmadığına ve mecli
sin bundan haberdar edilmedi~ at
fetme'ktedir. 

933 eeneai nihayetinde 'M~l S~dı
~nda, Ziraat ve lş Bankalarile di
ğer bankalarda mevcut olup 934 ile

nesine devrolunan ııakit 4:.498.0M Ji. 
ra 97 kuruş, emanat he8abının bakı. 
yet ılmmett olarak t.045.761 lira t>0 
kuru§, istikraı heaabmm bf!.Jayesi o

larak ta 5.116.485 lira 2~ '™ruftu~. 
BUPdan bqka belediyenin D}&liye

den. 240.571 lira alacatı vardır. ~"' 
hu lirntmi heaabatmm es• eeııesin• 

Sokağın haysiyeti" 
Sokağın da haysiyeti olur mu! .. 

Oyle bir otuyor ki, insan geçerken 
ijaünü llikleıneğe bile mecbur olu
ygr. ~,t, tenm, pik, iki ~afı 
ap ve vakur binalarla beıt'ıınıit bir 
güzel caddeden prkı söyllyerek, ya.
but qlııJ çlğP,lyerek geçemeylşlmiz 
sade kendi utangaçllğımızdan değil, 
bhJ.z u 10kş.ğıp v~ıroıdıın, hayst .. 
yetindendir. Kaldınm•rı. kuytu ve 
pı. bb sokaktan geçerken lılç te hal 
ve hareketlmbe dikkat etnıek ltizu· 
munu hlssetmeyts. 

Bizde maalesef, sokağın haysiyeti 
gözetllmeı. Mµhtellf tarzlarda ona 
tecavüz edilir. Mllnasebetsiz adamla.
nn llöşelerl ktrletmelerfnl bir sar
boşluk vak'ası sayarak söze ens 
~tmasak bile ~irkin llB.nlardan tu
tun da her önüne gelenin kaldı1'111lla.
n kazarak sokakJan ~lçekbozuğu ha.
tlqe getirmeleri hep soka~ haysiye
tini 4Uşttnmertştqıizdendir. Halbuki 
bir ~hirin vakannı sokaklannm 
umumi manzara.cır te!fkil ~der. 

Biz böyle düşUnü,oruz. 

Ilı 11e dersiniı ? 
devrolunan bakıyıe1i 2•0.fi71 lira f:7 _...__,........~,.~ 
klU11f olup bwıı.ut ,._UJdpt bir Pflll 
hazine mJtlubatıdır. 

BUPlardan bJfk& bUI JnUt,1-lthJt .. 
lırJe bqı memurlar simme~ bJı-.. 
çok matlubıt ıörillme~ ı.. de bun
lardan gojqnun p.maın ı~mit bu
lunmaktadır· 

~"""'"""!"""!!"!'--

Van tliftlyor 
Ankarada bulunan Vali ve Beledi

ye Reisi Muhiddin Ostündaf, cumır
tesl günü şehrimize dönecektir. 

Gü111rük boımUdürU dün 
iıe lıtaılodt 

18tanbul Gümrl.lk\erı BaşmUdfiril 
Mustafa Nuri, dlln sabahtan itibaren 
vazifesine başlamıştır. Mustafa Nuri, 
mlifettit Ali Kemalin, gUmrilk işleri 
hakkında hazırladığı r~pora istina
den etraflı ıurette tetkikattıı. buluna
cak ve 1erviılerf n iyi lşlemetıi lçin 
yeni bir iş talimatname11i hazırlaya
caktır. 
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Her ihraç malı için menşe 
ıah detnamesi allnacak 
Ankara, ~ ('fiil) - Bnnc1M ..... mal gönderilecek herhangl bir 

ecnebi mısicH1e arammla .lllMCllt an•apada mellf9 f8)ıadetnamesi 
almm••• lilli bir hilki1m ve bir mecburiyet oı.ua oMım, 118Vkedile
eek tlaıf ~ her mal için bir mente tehadetn•meel aJmmMJ ve 
fimdlJ9 l:iıA1' meDf8 f8]ıadetnamesiz olarak gönderilen mallar için de 
m ....... tıjdlJd hUSWIWlda ibraz edilecek veeikalarm Ekonomi Balran..,._.. tı6flr W bb1l1 ~lmeef IBl'tlle bir defaya maJıswı olmak ttze
re __,. pJm...,&mMI verilmeat Bakanlar Hehetince kararl8flllifbr. 

KRONiK 

Killt:ilr ve sa.glık 

Hayal ve hakikat 1 
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No. 90 

Ev Krallçesı 
MUsabakası 

Ev idaresi imtihonları 

ı;y• ŞAKI• da yarsn baıııyor 
V I• hf M •t Ef d• • Ev Kraliçesi mUsabakamızm dle ıa ecı en ının maksadı ki,, biçki, yemek pifirme imtihanla

rı yapıldı. iki imtihanın~ neticesi, ka-

Ç QrÇGbUk anlacıbvermicfi ~ananıar ve dereceleri tayin edilmek 

Vakıa Veliaht Mecit Efendi, çok
taıı bu kararı vermişti. Hatta, bu 
kararını tatbik ettiği takdirde, 
Anildoludaki milliyetperverler tara
fından ne dereceye kadar tıinıaye 
edilip eçlilpıiyeceğini arılamak mak
ıadile yaverlerinden biriqin karqe
§inl de tekrar Bursa ya göndermiş; 
66 ıncı Fırka Kumandanı Bekir Sa
mi Bey vasıtasile - Sıvastaki -
Heyeti Temsiliye ile temasa giriş

S S uzere olduğundan bunları yakında 

dinin hayalinde canlanan bu gf.TiP 
zitıniyet te, bu işle alakadar olanlar 
tarafından Iarık Qldu~ veçhile te
IAkki edilmiş .. gülünüp, geçilivermi§
ti. 

ilan edeceğiz. Şimdi sıra ev idareai 
imtihanlarına ~elmiş bulunuyor. 

Ev idaresi imtihanları da Selçuk 
Kız San'at Mektebinde, mektebin de· 
ğerli MUdUril Asım'ın nezareti altın
da yarın saat dokuzda başlıyacaktır. 
iki gün sürecek olan bu imtihanlar 
cumartesi akşamı bitecektir. 

' Seferi hisarda 

Bir sürek avında 
bir kaplan vuruldu 
bmir, CTP> - SeferilıiJJr ~asa

sının Beyler köyU kqumda Çolak· 
kaya denilen mevkide bir •Unık avın
da l.10 aantimetro u"-'ııl\ıpn.dı ~
nekll renkli bir kaplan V\U'\dmqıtur. 

2. 4. 936 --

mek istemi,ti. 
Miralay Bekir Sami Bey; bu 

işle bizzat iştigal etmek istememiı; 
veliaht tarafından gönderilen bu 
aat ile temasa, ve veliahdın hususi 
fikirlerini anlamağa; Kumandanlık 
;yaveri MUlbım Salahaddin Bey (1) 
Ue Buraada intişar eden Ertuğrul 
Gazeteıi Başmuharriri ve (Müdafa· 
ai Hukuk Cemiyeti, İl'§at ve İltih
barat Şubeıi Şefi Z. Ş.) l memur et

Veli~ht Mecit Efendi, Anadoluda 
kendisinç Uy&ron bir haVfl rar{ltamJ
yaca~nı hissedince rnUtee~sir ol
makla beraber; t\issiyatmı tamamjl~ 
ketmetmiş; p~dişahı tetıdit ve korku 
{lltında bırakma'k i<tin ken<ıisini bu 
esas üzerinde yijrQyor gibi gijster
mek istemjşti. Hatta, 11aray erkanm
chm bazı ~evatm piı;e vuku bulan if
Şfl~tmll baklhrsa, Padi~ah Villıaet· 
tine. kendi aleyhinde birtakım jur
nallar verdirmişti. Ve ayni zamanda 
kendisi de birtakım layifıalar göqde
rerek millet ile saltan"t m~kamı ara
sm<ll\ gUnden güne artan ıerK\nliğin 
vahtnı neticel~i.qden bah~et.ıniat.i. 

Ev idaresi için idaremizde kaydo
lunanlar, idaremiz tarafından ken • 
dilerine verilen kuponlarla birlikte 
yl\rıq sııat dokuzda Selçuk Kız San
at )fekteblnde hazır bulunacaklardır. 

Cuma rQnU, Beyle.r köyU halkın- ·ı' 
dan on dört kiti mahıullere arıı olıı.n 
yaban domualırı tgin bir sürek avı ' 
tertip ettikleri IJ~da avcılardan Ka
ra Mmıtl'{a lcen4Jıine doğru bUYlik 
bir hayvanın yaklaşmakta olduğunu 
görerek ateş etmi~, hayVan yaralM\
mış olmasına rağmen avcmm Uzeri
ne yilklenmi,tir, Avcı ağır surette 
yaralanmıştır. Uzun mücadeleden 
sonra kap13p öldüMfüpü' ise de bo
ğuşma sırasında ~iğer Uç avcı a~r 
gurette yaralanmışlardır. 

·TrabJo'ldan bir ıtirUnQ' 

Tratizonda imar 

m,ıti. 
lstanbuldaq geleq ut ile yapılan 

'birkaç teınaata, Veliaht Mecit 
Efendinin maksadı, tama mile anla
ıdıvermiıti. 

Bu makaat, açık ve sarihti... Va
tanın ep hain düşmanlarile elele 
vermit olan Padişah ve Halife Vah· 
dettin'in mevkii günden güne aarsılı
yor; bir hUkümdarm millet nanrın· 
da malik olması llzımgelen ,eref, 
hürmet ve haysiyet, günden güne 
lnhilile uğruyordu... Şu anda Vah
ılettinin saltanat makamındaki vazi
yeti; borcunu ödeyemiyen ve mal sa
hibi tarafından istenilmiyen bir ki
rac,ya benziyordu. Wahirane bir 

~ ıqanevra ile bu )(iracıyı defetmek ve 
fÖYI~ (kemali rahat ve huzur ile) Veliaht Mecit Efendi 
bir an evvel onun yerine yerleşmek; 
Veliaht .Mecit Efendiye pek cazip Vp.hdettin, gittikge daralap bir enp 

Polis 

Selimin katilleri 
yc.kalanmak üzere 

.Ahırkapıdaki paçavrı depolarm· 
dan 'Ririncte ölü bulunan Selimin ~"
tilleri henUz bul'4namamıttır. Hıra~~
ların, 2eHJni ölcJürdükten l!Ol\ra, p.lıp 
kıçtıkhnı pflçavraları ner~y~ paıtık-

ı ları. tMbit edilrpiştir. PQlis, i1 üze • 
rimle yUrUmşl<t~dir. 

Hırtıılc~r ,ınemada 
tvt"ldular 

KadıköyUnde Moda caddesinde Se
bil oğlu Apartmanının dördüncU da, 
iresinde oturan .Mühendis Sıtkınm 
250 lira kıymetinde mücevherini ça
larak kaçanlar yakalanmı11lardır. 

Bunlar Hayret Paşa oğlu Fahri ile 
Mehpıet ~kif oğlµ ~mindlr. B\lnlS.· 
rın pir müddet ~vvel, o civ~rda otu
ran Doktor SUkrü E~ıun evine g\· 
rerek 270 lira çaldıkları anlafdmıo

tll'. 
aeliyordu. diş~ çemberi içine girmi,tj ... Bir~K 

Herblri, (bir güna deli) olan Os- defa, - en pu~nrem bt::Qdeganından Zabıta, hırsızları, evvelki gece, aa-
ınanlı hanedanının, - kendisini en olan -- Hademei Hassa Kumanda- at 22 qe Süreyy{I, P.{!.şa Sjµemasında 
akıllı bir rüknü zanneden - Mecit m Zeki Pata ve CHaıinei Hassa J.fü- film !H~Yfcaerh;r\ten yakalamı~tır. 
Efendinin pek batıl olan zan ve ze. diri Rct'i)l Bey) ile baıbatıa vererek f"llri vQ e.r~ll4•ılı ~ald*ltm para
habına göre ... [,ark milletleri, hü- suik~at tertibatına girişmek işte- larlıt. kendilerin«: elli~r liraya birer 
kümdarıız ya9ıyamu]... [Bugün di ise de, bun~ da bir ti.irlü ce91ret kat elbjse ıımıarlamışlar, fakat tem· 
j(Memaliki Osmaniye) (2)yi inkısama edememifti... O RJMn V-ahd~ttjnin den alamadıJn yakalanm1şlarcµr. Di· 
uğratmak istiyen dÜfmanlara karşı aklına bir çare gelmişti. Eğer bunda ğer eşyal11.r da sattıkları yerlerden 
(takdire şayan) bir kahramanlıkla muvaffak olabilirse, Veliah<P. kulkıv- ı;erl alııµm§tır. 
•lnelerini açan erbabı hamiyet, (el- rak pağhyabilecekti. li d 

ve domuz 
İ§leri 

mücadelesi 
Eu civarda daha birkaç kaplan 

bulunduğu anlaşıldığından blr sürek 
avı daha tertip e(lilecektlr. 

Son aylar içinde 416 domuı öldürüldü, 
köylülere 12,000 fidan dtğ,tddı 

Akıehir 8c.nkaıı ydlık LHU&U.!i m14habftif1Jb flOZ'11P"1 

t 1 ır.~ ... ıa 
Op anflSlnl yapfl Vilayetimiz mıntakasmda 27.603 

Akıelıir, (Tın> - Aktehir Bank•· hektar, Yani ~76.030 dönijm fmdık
smın yıUık heyeti umumiyesi bUtUn lm ~1 vvdJr. Zirut daire8i, bu 
baqka merkeıtneJe toplaJlPllştır. P3& genış fmdıkl~ sahasilWJ im111 ile 
yılma ait heyeti idare ve mUl'&kabe µjr~~. ePlllllY• k • d a r 
r~PQrlan o\rnmmık :kar ve zarq.r 20.766 hektar, yani 207.760 dönüm 
hesabı tcıtkik ve mUnak!lP edilmiı· fıruum •ahlLll ~ ~- . 
Ur. Banka bir YJlhk fa.liyet raponı ~ctlim ~t>qlı hutalıg. (fi
heyetl umul1\fyece alkıflarla karp· toptUa) tijr. Bura<ta kmt tabir Qlu., 
l~mmıf, ıcıare heyeti ve muralJmlar nan bu mMltardap ~u '9elle 9.900 )Jilo 
tebrik ec:tilmiştir. Bapkapıq iç esq toplattınlını9tır. Bu seneki mahsul 
yasaamda t>aıı değtşiklikler yapıl- ~azl~I,ğµıtlan &tUrU ıntı.tabaU iıullll 
dıktan sonra, T1&c~din Yaltlrjk, Ab-. 1!lerme pek f~ı eheııuntyıt v~iş
dullah l<aptan. ttlU'n GUn4tU11. Hay- tır. 
dar Tuna, Ham Çetip ve Hakkı Kö-. Fındık.lan.mıı ~çln korkuııo . ol~ 
seoğlu t~a.., heretıq~. AVllkllt Omer t_ehUkel,rde~ t:>irı de doıı4ur. Şımdı
Falk ve Ahmet Huinedar da mura- ilk. dQ? ~ehh~esi ~adar eheqınıiyeti 
kıpbğa aeçilmltlerdtr. haıı bır ıkincı tenhke 4e ahıtir. SiJin 

fındık çiçekleri üzerinde bıraktığı 

Konferans 
şebnemler ant bir pne,i müteakip 
tebahhur edince fmdık çiçekleri ku-

Kırtehir, <Tan) _ flJY~r. ~" çok seneler olmut 
lam tarafmd ~~yt~~ti;-~~ı,a~la c»lt prvlar 1'SDl

1
stlr

mesi,, hakl<mda Halkevjnde bir kçın· Dom11ı mUcodelesl 
ferans verilecektir. Mıntıı.~1Pl1IZ ıiraatini tahrip eden 

dQmuzlJrm.(HdUrUlm~t lç\n 6te(leıı· 
beri devıım ~en ıpilcadeleye hu ye-

rilmi,Ur. Son aylırq~ ınmtakaµıµda 
416 domuz öldUrlllmUş ve 2. 700 fi. 
şek sarfedilmlştir. Vurulan dom\11-
lv HNP\4t YPt IJfrP ~ir ~ 
ölmilş ve vurulup ta orman içerlerin· 
d• Qqlµq~ ~~'"" .. ,. 
100 - 150 kadar tahmin olunmuştur. 
Mmtakanuz aruialain ook arızalı ()e 

lutundaa ötUrll domuz mtlcadeleain• 
~ f&J)a fifelı IV:fttaıek mecburiyeti 
~isJlo~. 

1 J •ın fiti•• tl•§ıflldı 
Şehrimiz NUmune Bahçesi çoğµ 

elma olmak U.lere bu sene 12 bin 
mandalina, armut ve liıpon fidanı 

t.ovli ttmişt\r • .lynca Trabzonun ih· 
üyıcmı karoılamak üııe" •ubat ayı 
lgeıilinde D bin mandalina ve bin 
portakal fidanı Rizeden getirtilerek 
halkmııza dağıtılm.ıştır. 

Çiçek ve ıarllo• 
hastaf ıldqrı 

llatalrM'"lleM lroyun ve sığır 
h•.J -rantın 11~ 1iı1r •o ~ ~'' ıı ... .,... 
~alJlcl~ ~Cir etmiş ve genli bir 
~ü<;,dele ,onµcunda pek az ;aflat 
olmUf. blr~ok koyµp ve inek kurt&· 

~tır. - "' g. 
hak) vazlfei vatanlyelerini ifa edi- Veliaht M*1cit Efendi, oğh~ (Faruk r ev kısmen ycın 1 Küçük Ttlıraf 
yorlanruş ise de, eğer keY'ldisi, (ced- Efendi) yi 901' severdi. Birinci ı~v- l):asımpa~da SUruri yokuşunda- ;e11n•ıntunn•""''"'"n1ı111flHll1ttft11tf1ıtnt1t1arnı11tı:nı1111111111111ı,! 
di Yavuı) un kavuğunu giyer; CKa- ctsi (Şftnsüv~r J{adm) dıt-n olan bu Yor1;i'nin ~vindep manJP.lm dt!yril ~ H 1.. 1 f ;I B SAR AY S i 
nuni) nin kılıcını çeker; (Orduyu bir t~k oğluna JL{!eta tekllftıt. bir ar· m~si yUJiiııdtm yam~ın l;lkmıf, evin Qwfr ttr ! uakşanı "4 inemasında 
Osmani) (3) nin başına geçerse .. de- kadaş gibi muamele ederdi. pek U kısmı yandıktan "°nra söndü- 3 
fil, lmıir cephesindeki Yunanlıları Gem; ve yaklfıklı bir delihnh olan rUlmUştür. ' Bahra, {Tan) - ilçemizde muh· ! Sinemanın iki parlak yıldw : 
(hezimeti kahkariyr) ye uğratmak; Faııtk Efeqdi, bütün h•Y•tmı. hu· Bir sa"dql pare.alandı _ taç olan çiftc;lye halkın yaptığı zahl. m linem1P1m •ıa fllHl kadım ve Tahayyül edilen jöııpr6mye 
batta lngilizleri l>ile (Britısnyayı ke- dutsuı bir revk ve aefahet icinde ge.. ~ re yardı~ı so. bin kilo, Kızılayın yar 5 ME,RL~ osrRON LESJ,.lE HOW.f\Dn 
t>ir eeıtresine) kadar kovalamak im- çiriyordu. V~llaht earaymnı harem Şirketi ffıyrjyenhı 59 pumırah dımı 20 bın kılodur. Bunlann bugiin- :i fU f.f +' Ot-" 

ki.n dahiline girer] miş ... Elde, böyle dairesini dolduran rengarenk kızlar vapınıı 41.ln sıblh on binle Kifeçbur· lerde dı~lm;µımı bHl&naçaJmr, İ • ht• ı A 1 
feda1'ar ve cansipar, erbal>ı hamiyet ve kadmlım kafi görnıUyor: ıaray nu iskeleame yanaettil ısm~dl bir ba- • Akşehır, (Tan) - Pazar günU • 1 1 a 
olduktan sonra... haricinde de birçok qk maceraları hkçı ıandalına çarparak tandalı d• Mhrimı.e blr maç yapınak tlıere p. 

Veliaht Mecit Efendinin; bulŞJlık ıeçlriyordu. virmlt ve tçinde\d bllıkçcyl da deni· le11 Af~n~b~ ~tepe ıpgr 

V• 

ıcegı 
ıuda koca bir levrek balığı avlamak Bu maceralardan biri, ıon saman- ze dU,UrmUıtUr. yurdu ıJe "brimtJ ic:lmaıt )'llnlu vt 
ve bu dunıanJı havada sırmalı bir larda ehemmiyet kesbetmlı,ti. Faruk NUfuaça bir zayiat plmarmftır. ~-tkirlar yurdu kıntık takmu a· 
kWlll ~apmıJt iıtediği Garça~uk an· Efendi, fladh>ah Vphdettinln kUçUk rumda mao ıevJJıiJ blr toltilcle 1 • l 
la.tılıv"trmi9ti ... Görülüyordu ki; ana kızı, CRukive ~abihe Sultan) ı ,ıd- Bıhkçı, parçalanan ondalı tçbı flr· bfrı-" btt.mlttlr. 
)'urdun dört bucağı, ateşler içinde detle ıevmfetl. JştE" bu aşk macera- ketten tazmlnat latiyectktir. • Bt.ıQun, (Taft) - Halkevt .m. 
yanarken; dUtmanlar, TürkUn saf ın. Vahdettlnin imdadına yf"til'mfştl. pa uray talomanp4* bUyU1' bir balo 
•in'8ine her taratt.n ölüm zehtrleri BUyUk biraderi Sultan AbdUlhamt- l1lerlnl lt1r•klll titlln verilmlttlr· laloda Dbay, prbay, 
aaçarken, daha llili. bu adamlar aal· din harem dairesinde tatbik ettiii amtltltrl Parti ~kanı, Korıenıral Galip, Gtt-
tanat hayalile yqıyprlari ~valh şiddetli disinline, ve bilhasıa iffet N ml" d tUtlln de d dün ner'1 Qyu ve blrçoll IUJlde 14tV&t 
Türk nıilletinin, 9u can p~rında J' e lla 1 J>OIWl 1 1 huır bulunmuıı.rdır. lklo çok sU· 
ölümle mücadıleıine merhamet etmi· me•elelerin_, büyUk bir themmlyet yeplc:len 15 amtlt daha ltlorlııi bwa-· zel olrnuı ve pç valne Adar •lle
yere1'; daha lllla 0 milleti ,kendi se- vernıeıine mukabil; Vahdettin, bu rmtlardJr. Amelenin anlattıtma ı&- tıUm\ftir. 
fU ihtirN k,vgal~ alet yapmak hususta genlt bir müsamaha göete- re, buna 111'ep, yevmiyelermtıı ... ı Samtlm, (Tan) .... BMMlUI Hal· 
istiyorlardı. rirdi. (Ulviye) ve (Suphiye) jsmln- be119b yere bıdtrUmMJdlr. ltçUtr, ~ovt Göatert l(Q}U yemden faaliyete 

Meoit JiJfendi, AnadQhıya gelecek ... deki iki kı~, - hususi sar11y hocı· ayn! lf UHrindl ttlıttı'klan lıaldı, al· rec.ım~ir. Geçeıı .Un Raik Panı.t 
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HERGUN BiR ROPORTA-J 

Dünya Gazetenern SAGLIK Havadan geçinm 
yolunu bulan açıkgö Bulgaristandaki rahatsızlık 

OGOTLERI 

Son senelerde Bulgaristanda 
karışık hadiselerin bir hulasası 

Güzel CJÖzler 
Vaktiyle güzellik meraklısı bir Av

rupalıya: "İdeal bir güzel resmi yap
mak isteseniz, onu nasıl gösterirsi
ni ?,, diye soranlara: 

- Hint kızının saçlarını, eski Yu
nan kızının bumunu, İngiliz kızının 
ağzını, Habeş kwnın dişlerini, Viya
na kızının rengini, Felemenk kızmın 
kollarını, Çerkes kızının belini, İtal
yan kızının bacaklarını, Çin kızının 
da ayaklarını gösteririm ... diye cevap 
verir. 

• 

Tramvaydan inerken bir iki d 

manalı öksürerek gazetemi ger 

anlatmak istedim. Fakat ne m · 

Tramvayda tek kişilik bir sırada 
oturmuş, gazetemi okuyordum. Tefri
kanm,aksi gibi.en tatlı bir yerine gel 
miıtim. Ensemde pis bir böceğin do
laşmasını andıran sıcak bir nefesin 
temasmı duyarak, başımı çevirdim. 

Ben, hemen cebimde 
kuruşluk çıkarıp boya 
üst üste birçok defalar 
gitti. Boyacı arkasınd 
meğe başladı: idama mahkOm edHip sonra Kral tarafından affedilen - Bugün de sizi bul 

Valçef kimdir ve ne yapmak istemisti ? - Ya gözler? derler, resminizde 
gözler eksik kaldı. 

Baktım ki iri boylu, geniş omuzlu, 
traıı uzamış bir adam elimdeki gaze
teyi, öyle heceliyerek filan değil, a
deta biriyle konuşur gibi güldür gül
dür okuyor. 

- Ne gibi? 
- Böyle ikidebir, 

vayda düşürür, cüzdan 
kaptırır ... Beleşten, 
manın başka çaresi var '"l'lmeıl" ten: 

Bulgaristan, fU gilnlerde çok çe
tin bir devre geçirmektedir. 

Bundan iki sene evvel bir mayıs 
sabahı, sarayı muhasara altına ala
rak içeri giren zabitler, kralı ünüor
masmı giymif bir halde ve kendile
rini beklerken buldular. Bir müddet 
icin adeta mahpus kalan kral, Kanu
nu Esaafyi ihlil etmeğe, parlamen
toyu ve bütün siyasi partileri dağı
tarak zabitler tarafından istenilen 
askeri diktatörlüğe ~ olmağa 
mecbur olmu,tur. 

.Şi~di bu vapyet, bUsbütün değiş
mıştır. 

Askeri idare, hasmılarmı Sofya 
ıokaklarm.m ortumda öldüren Ma
kedonya Komitesini dağıttıktan son
ra, devlet idaresinde acemiliği yü
ziinden bozuldu. Sadece kağıt üze
rinde dağrtilmış olan partiler, baş 
kaldırmağa başladılar. ~ütün gay
retlerinin bota çıkmıt olduğunu gö
ren gayrimemnun zabitler, el altın
dan tekrar faaliyete geçtiler. Saray 
ve hUkfmıet, onlardan evvel davran
dı. Darbei hüklimet hazırlıyanlar 
yakalandı ve böyle faaliyetlerin beşi
ği olan zabitler kurulu hiç olmaz.sa 
fimdilik ortadan kaldırıldı. Kral, va
ziyete yegane hakim olarak kaldı. 
Karışıklık çıkaranlarm hepsi orta
dan yok edildi. Fakat, bu vaziyetten 
doğan rahatsızlık el'an devam et
mektedir. Devlet ve millet, biribirin
den ayrılmıf lokomotif ve vagonlar 
gibidir... Onları tekrar biribirine dik
katle raptetmek llzımdır. 

Felôlceflerl• 11eficesl 
Zabit gruplan, bazı Balkan mem

leketlerinde zaman zaman devleti 
mukadderatına daha çabuk sürükle
mek arzusuna kapıldılar. Bulgaris
tan hürriyetini daha tamamile idrak 
etmemifti ki, ilk Bulgar Prensi Bat
taberg'i, gayrimemnun zabitler, 
hayran oldukları Rusyaya temayül 
etmediği için azletmişlerdi. 1913 f eli
k eti, devletin siyasetinden memnun 
olmıyan zabitleri bir araya topladı. 
1918 deki daha büyük hezimet ise, 
10.000 zabiti İ§Biz bıraktı. Almanya, 
Macaristan ve Avuaturyadaki mes
lektafları gibi ordunun sulhsever si
yasiler tarafından ihanete uğratıla
rak mağltip edildiğini ilin ederek ha
reki.ta geçmek için teşkili.tlandılar 
ve 1923 te Köylü Diktatör Stambu
liski'yi öldürdüler. Köylü Partisin
den intikam almak için Çankoff hü
kfmıeti altında binlerce kişi öldürül
dü ve Bulgaristan arasıra sokaklar
da Makedonyalıların silah sesleri ile 
thlil edilen 10 senelik bir siyasi hil
ktimet hayatına döndü. 

On seneden sonra yeni bir zabit
ler kurulu vücut bulmağa batladı. 
Bir grup zabit, fırka siyasetinin Bul
garistan& kendi hediyeleri olduğunu 
unutarak fırkaları bastırmağa karar 
verdiler. Yugoslavya ile dostluk ta
raftan olduğu için Stambuliski nef
retlerini kazanl!Uftl, halbuki uzun 
aenelerden sonra Bulgaristanın milli 
emellerini tahakkuk ettirmek için 
Yugoslavya ile dostluk, yegi.ne çare 
gibi görünmeğe bafladı. 

Stambuliaki aleyhine yeglne müt
tefikleri olan Makedonya Partisi, za
bitlerin bu siyaset değiştirmelerini 
farketti ve Yugoelavya aleyhine ca
BUBluk yaptıklarını iddia ederek on
lan lekelemek istedi. Bu mesele ise, 
ismi karışan Albay Marinopolski'nin 
esrarengiz ölümü ile neticelendi. Za
bitler Makedonyalıları asla affetmi
yerek, 1934 te kuvveti eline aldıkla
nvakit aman vermeden bastmnağa 
çalı~ılar. 

Fakat çok geçmeden zabitler hl1-
kfımeti de dü~U ,kral bilk\mıeti ku
ruldu. gayrimemnun zabitler entri
kaya başladılar, nihayet hilkfunet 
gec;en ilkteşrin tevkif atmı yaptı. . 

1923 - 1935 kadar olan bu kor
kunç ayaklanmanın ele başıaı ve 
ruhu Yugoslavyadaki menfaamdan 
kaçıp Bulgariatana gizlice girerken, 
yakalanan Damyen Velçefti. Velçef, 
timdi ölüme mahkt\mdur. Yeglne 
tımidi uzun amandır, humJ olarak 

- İstanbulda gördüğüm Türk kı
zının gözlerini söyliyeceğim ama, te
reddüt ediyorum, der, çünkü o güzel 
gözleri çarşafın altında, kalm peçe· 
nin arkasında doya doya göremedim. 

O Avrupalı ıimdiki Türk kızını 
çarşafsız, peçesiz görünce, !Jilphesiz 
hiçbir tereddüdü kalmaz. İdeal gü
zel gözler ancak Türk kızında bulu
nur. Fakat o güzel gözleri gene do
ya doya gördüm denilemez, çünkü 
Türk kızının gözüne bakmakta do
yum olmaz. 

Türk kızı için gözlerin sağlığını 
korumak iki defa borçtur. Göz onun 
için, başka yerlerde olduğu gibi, sa
dece kıymetli bir görme i.l~ti değil
dir. Ayni zamanda, değerine paha 
biçilemiyecek bir güzellik vasıtası
dır. 

Ne yalan söyliyeyim, canım sıkıl· 
dı. Kendi gazeteme, bir ba§kaamın 
benden izinsiz ortaklık etmesi hoşu
ma gitmiyeceğini, arkamaki zata, kü
çük bir göz hareketile anlabnak iste 
dim. 

Fakat o bu hareketi, görmedi. Ya
hut görmemezliğe geldi .. 

Ben de, kızıp, okuduğu şeyi yanda 
k~smek için gazetenin bir başka say
fasını çevirdim. Fakat, hayret .. lnalı· 
lacak şey değil; arkamda duran zat, 
bu sefer, gazeteyi, elimden çekip oku
duğu sayfayı açtıktan sonra, çok na
zik olmağa çalıpn bir sesle: 

- Efendim, dedi, Hitlerin hayatı
na dair meraklı bir bend gözüme i
lişti de ... Onu okuyordum. 

Doğrusunu ararsanız, 
tığım beş kuruşluk küç" 
için bu kadar hararetli 
almağı kendimce fazla 

• 
Bir gün de, Balıkpa 

dığnn bir dükkind 
öteberi alıyordum. l 
di. Gayet kellifelli bir 
kanda göırline kestirdi 
ceden inceye fiatla 
sonra: 

- Büyük bir sipariş 
di, birkaç dükkina uğr 
yorum!. 

Sofyadan bir manzara Gözlerde hiçbir arıza olmayıp da 
tabii halde bulununca, zaten onların 
sağlığım korumak için yapılacak çok 
şey de yoktur. Gözyaşı dediğimiz, 
hem sevincimizin, hem kederiınizin 
ali.meti olan o mavi yalnız ba§ı· 
na gözlerin sağlığını korur. Onun 
için hekimlerden bazılan gözyaşını 
içindeki tuz nisbetinde tuz karıştıra
rak kaynamış su ile bir göz suyu ya
parak bununla g ö z 1 e r i yı

katmayı düşünmüşlerdir.Gözlerde ra 
hatsızlık olmayınca ne buna, ne de 
başka ilaçlı bir suya lüzum yoktur. 
Asitborikli suyun bile çok kullanıldı
ğı vakit gözleri talırit eder diyenler 
çoktur. Yüzün her tarafı kaynamış 
temiz suyla yıkanırken gözlerin yı
kanması onlann sağlığına yetişir. 

Siz olsanız, ne yaparsınız. Gazeteyi 
dürüp büküp eline verirsiniz, değil 
mi? Ben de, tıpkı sizin yaptığınızı 
yaptım. 

Dükkin sahibi, bu b. 
verecek adama malının 
rer birer göstermeğe b 

- Kaşar peynirinin i. 

Kral Boris 

tanıdığı kralın affına bağlıdır. 1934 
senesinde sabırsız bir vatanperver
likle onun ve arkadaşlarının yaptık
tan ihtilil neticesi, birçoklanmn ba
şında sallanan tehdit baltası şimdi 
onun başmı kesmek için hazırlan
maktadır. İdam karan mevkii tatbi
ka konsa bile memleket taşkınlık 
gösterecek değildir. Bulgar siyasi ha
yatında her şeyin sulh ile neticele
neceği ümidi diğer memleketlerdeki 
ayni ümitten pek daha azdır. Hürri
yetini kazanmış Bulgaristanın haya
tındaki binlerce katil ve suikast 
vak'ası halkı bu gibi geylere alıştır
mqtır, hem de bu gibi hldiselere 
memleketin yavaş, fakat fasıli.aız 
ilerlemesini geciktirmiştir. Ancak 
Bulgar mutedil zihniyeti yeni kur
banlar verilmemesini istemektedir. 

Val~eff darbei hülcGmet 

sini krala tevdi ederken ondan bazı 
vaitler almışlardı. Bu vaitler me
yanında en mühimmi, zabitler hükii· 
metinin takip etmiş olduğu· siyaset· 
ten aynlmamak ve eski partileri can· 
landırmamaktır. 

Fakat bu tutulması mümkün ol· 
mıyan bir vaittir. Çünkü Yugoslav
ya ve Yunanistanda olduğu gibi 
halk parli.manter bir hükfmıet ta· 
raftandır ve partilerin canlandırıl
masını arzulamaktadırlar. Halk par
li.manter usulün fena tatbik edilmiş 
olmasına rağmen iyi olduğuna inan
makta ve Sofyada kendine yabancı 
olan kimselerin devlet dairelerini iş
gal ederek kanunlar çıkarmasını an
lamamaktadır. Parllmentonun sali· 
hiyetlerinl kısan yenl bmmu ~ 
lağvedilmiş ,eskisi mcr'iycte geçmış
tir. Mayısta yapılacak olan ae<;imden 
llOlll'& art.ık Bulgariatanm normal ha· 
yata avdeti beklenebilir. 

~qledive 

Yürükali pkliında 
inıaata baılanıyor 

Büyükadada YUrükali pli.jmda bu 
yıl yapılacak olan tesisat on bin lira 
mukabilinde ihale edilmi§tir. Müte
ahhitler derhal işe başlayacaklardır. 

• Konservatuvarın yatı kısnmu teş 
kil eden şehir bandosu müessesesi i
çin talimatname hazırlayan komis
yon• faaliyetini bitirmi§tir. Bu komis
yon bir kere daha toplanacak Te ta
limatnameyi bir defa daha gözden 
geçirecek ve ondan sonra Şehir mec
l1Bine sevkedilecektir. 

• Haziranda bqlayacak olan arazi 
tahriri komiayonlannda çalışmak i
çin şimdiye kadar belediyeye yüz el

Fakat. blw ıözler. hafif blr rUz-
n, 

göz kapakları kızarır. Buna karşı i
l.iç olarak- güzel gözlere en ziyade 
yakışacak gü~ blr gey- gillauyunu 
sağlık verirler. Onun içeraine onda 
bir nispetinde gliserin katılarak, ça
buk yaşaran gözler gUnde Uç defa o
nunla yıkanırsa, yaşarmanın kızar
manm çabuk geçmesi lizundır. Geç
mediği halde. göz yqmı bumun içi
ne götüren incecik yolun tıkandığı 

hatıra geleceğinden göz hekimine gi
derek o yolu açtırm.alıdır. 

Genç kızlann bazılan da, hem gö
rilnüşte toplu, ıişmanca bile olanla
rında göz kapaklannda iltihap olur. 
Bunu göz hekimine baktınnakla be
raber genç kızın lenfatik yahut artri
tik olabileceği de dütünülerek hava 
tebdilini hatıra getirmek, bütün bün
yeyi tedavi ederek kuvvetlendiniıek 
unutulmamalıdır. 

Göz kapaklarının kenarlarmdaki 
iltihap da gene öyle umumf bir zayıf
lıktan, kuvvetaizlikten ileri gelebilir 
ve gene öyle umumt tedavi lizıın o
lur. 

Lokman HEKiM 

Teşekkür ederek aldı. Ve yaprakla
rını, çarşaf gibi açıp, gene öyle gü
rül gürlil, okumağa başladı. 

Sirkecide tramvaydan inecektim. 
Bir iki defa, manalı manalı öksüre· 
rek, guetemi geri vermesini hal dili 
ile anlatmağa gayret ettim. Fakat, 
guete ortağım, çok dalgındı. Hiç o
ralardan gelmedi. Ayağa kalkarak 
dik dik yüzüne baktım. Adamcağız, 
meşgul dedim ya .. Gene aldırmadı .. 

Nihayet, inad bu ya, yUztlmU kız
dırarak açıkça istedim: 

- Gazetenin eğer işi bittiyse ... 
Başmı bile kaldırmadan - ne de 

kibar ~dl bbi ! - cevaf ver-

Boy, boy peynirimiz var 
90 lık ... Eski kaşar ... 
70 .•• 

Hepsinden birer par 
ram ediyordu. 

Fakat herif, bıçağin 
elim edilen bu peynir n 
hiçbirinden tatmadı, ma 
ile: 

- Siz, dedi, bunlan a 
kağıda sannız ! Yanıma 
verene göstereyim ... 

Emri ( ! ) derhal ye · 
Peynirden başka, BUCU 

bal, Rytin, daha Allah 
hepsinden birer parça 
yırdılar. 

~ 

Fakat benim bekliyecek vaktim çuk kiloluk bir paketle 
yoktu. Bir gazete için ortağınım ha- ken ben aordum: 
tın bot olaun diye ta Fatihe kadar da - Kim bu tanıyor m 
gidemezdiiiı ya .. Slıkeoide ıram..-. ' 
dan indim. O, beni gene görmedi. Ya- Bir dairede memur o aca 
but, daha dotıııau gene 16nnemez- Büyük alpariti bekliye 
likten geldi. hibini tımitaizllp düş. * içime giren tUpheden ke 

iskarpinlerimi boyatıyordum. Ya- aetmedim. Fakat. bu a 
nmıdaki boyacıya, biri geldi. O da nevalesini anafordan te 
benim gibi, ayaklanm uzatarak bir açıkgöze çok benziyord 
salapuryaya bemiyen kocaman kun- Geçende birisiyle ko 
duralarını, evire, çevire boyattı. Fa- Bana bir aralık: 
kat, tam para vermeğe aıra gelince. - lstanbulda kaç bin 
yutkundu. Çantasını evde unutmut ye aordu. 
gibi, ellnl alnma götürerek; arka ar- - 700 b..._ ful&! 
kaya Uç kere: O gene sordu: 

- Va)'! Vay! Vay! diye ba.fmb. - Bu 700 bin kitiden 
OD1pı boyacıaı, ben, benim boyacı, bini nasıl geçinir bilir 

hepimiz bir ağJzd&n aorduk: - Nami!. 
- Ne oldu efendim.. - Geri kalan 800 bin 
MUthiı bir ıatırap içinde olduğunu tından! .• 

hissettirmek iatiyen birtakım mimik- İnanılmıyacak gey 
terle para çantasını tramvayda dtl.§ilr moetraıarmı her gUn 
düğUntl kekeliyerek anlatmağa çaht- ruz. 
tı. 

Türkiye. Sovyet Rusya Seyyahlar ve Adliye ı Halkevl büyik 
Sovyet Rusya Fen Akademisi BU- muz•• eler·ım•IZ • h--1

-..11 
roau "Türkiye - Sovyet Rusya" adlı Bir dolandancı tekrar gezı ~ 

li ki§i müracaat etmi§tir. 

büyük bir mecmua ne,retmeğe karar MUzeler tdaresinin milli ve tarihi Beyoğlu Balkevi Kö 
vermiştir. Mecmua, senede dört de- eserlerimizin memlekete gelen sey- feVkif edildi dUn saat 18 de bUyiik 
fa, rusça ve türkçe olarak çıkarıla- ahi ·· teril edi-· daki - '- y ara gos m . gı yolun ti- Müteaddit dolandmcılıkdan suçlu yaplD.Jlbr. Toplantıya b 
c-, içinde iki memleketin kültür, · beled" 

Ut
.k ko ki.yeti ıyece tejkik edilmeJrte- c-----, mahktimı·yet mtıdde"':-ı bı·ti- ler lttir&k. etmif, _lstanb 

Gizli bir mahkeme, dünyanın bu po 1 a ve e nomi faaliyetlerinden dir. Şiklyetin mevzuu, acentelerin DADA&& • .,_. teşebbüs hakkında malfımat edinme- bahseden değerli yazılar bulunacak - fazla masraftan korkarak seyyahla· rerek hapishaneden çıkmıf, gilmilt kam Hilıni, Beyoglu ka tır. n müzelerde gezdirmedikleridir. Bu mecidiyeyi altın suyuna batırarak Dit ve Parti tefleri de g 

teıebbiisii 

sine mini olmuıtur. Fakat ilk saf- - b h ı _ .. ı '-----ecmuanm a f m u a r r r- yüzden b~ok müzelerimiz kendile- satmak isterken tekrar yaaa anmıe- Halkevi bqJU.UU Hq 
hası hs.kkında yapılan beyanat hal· Uğine Fen Akademi.inin '"l'Urkiye br U··" .. dl latintak Dalrelline v x 

kin merakını teskin etmı·yecek ma- n rinden bekl4'Jlen varidatı temiJı ede- • ~U&& e- söylevinden sonra, kuy .. 
e Fen MUnaaebetleri" Komitesi Re- ril H Uatantildikçe tevkif 

hiyette idi. işte parmagı- olduguw id- memektedirler. Diğer taraftan aey· en asan, m bqkanı mtıfettil Hl1n'em 
isi Samoilovtç intihap edllmlttir· -~· '·l edilmlttir 

dia edilen haydut Uzunoff'un ~i- tahrir heyetinde akademi azaların - yah a~ll'IDe .., erinde çalışan fO- • ~na-da Muhittlni bıçak- liyetini anlatmll, koblrlun 
yeti bir daha mevzuubahs olmam!§- d Krji törler de acentelerin bazı vaziyetle- ~ v Petnahod te an yanovsld, Gorbunov, Gub- rinden şiklyete bARlamışlardır. lamalrtan suçlu Rahmetin dUl'UfDl&- .u ve tır. Stambuliski grupunun önderle- kin Varil L kin ardır ...,. tertip etti;;.; .. ı .Oylemt"Bf.irl , ov ve u v • Şoförlerin söyledı'klenn· e ...Jtre a- sma dün UçüncU Cezada devam edil-

6
""" •• 

rinden bulunan ve sulh muahede· 6" Kol azalarının koylerd 
centeler, şimdiye kadar .... yyahlann Dlİf ve ,ahit dinlenilmesine devam 

lerinde Bulgaristam temsil eden Al- y i + •t • I """ ceklerl meseletere de tem en arı • proıes g-~:~ımesi için biw-ok otomobiller edilmiftir. Diğer phitlerin celbi için . . 
bay Koeta Fodoroff'un komploda ıcz.uu" - "' kan kolun faallyetlennı teıriki mesai ettiği iddiası da halk kat'I ıekllni aldı kullanırmış ve bunlara evvelcelO lira dW'Uf!Da bafka güne kalmıftir. ' · 

d 
1ik ·· Urü t1 • Befilrtaşta Celi.11 öldüren Hacı tır. 45 muallllll. pazar gün 

tarafmdan şilphe ile kartılanmıştı. Denizyollan tdaresinin 936 nav- =:ııaıJ:tbunu =~:;.rirv~en ha':: ve Hakkmm duru,malarma dUn Ağır ~t 7 de Halkevi tarafın 
Fodoroff'un geçmişi pek ee~- lun ve yolcu tarife projesini hazırla- ~--"'a d edil-;-+ı- SUçlul ıki otobGsle Kemerb 
dir. 1917 de Fransız "Legion Et- yan komisyon itini bitirerek dağılmış 8 liraya kadar indirmeğe b&flım'f- Bdafaalevam .ı-~::"""uh· ak arm orada, "Halk terbiyesi., 
rangere" ne iştirak etmiş, sonra da ve bu iş için şehrirnir.de bulunan Muh tardır. Şoförler de bu vaziyet karp- m arı yapuuuıp, m eme ev- k f veril kti He 
bir Fransız tayyaresi ile Bulgar hu- sin Naim ve tbrahim de Ankaraya smda masraflarını koruyamadıldan- rakın tetkiki için bqka güne hıra • p~~= kö:e ~der 
dudunu aprak 1tilif Devletlerinin, gitmiflerdir. Dl ileri sürerek bundan sonra 8 Ura ~· . . köyUl ile yalandan tema 
sulh teklifleri ile Bulgariatana gel- Tarifenin yeni şekline gr.re nnlun gtlııdelikle it almami.p, biWdll Mehmet ve Fazıl adında iki ki•• Yapılan bu tetkiklerle kö 
mişti. Fakat vatan toprağına ayak fiyatlarmda doğru ko111imento giden otomobilleri işe çağmlıraa, saat U.. hınızhk suçundan UçUncU Ceza larmı. karşılayacak tedb: 
atar atmaz, derhal divanı harbe sev- ihrac&t 111addeleri için mmtaka tak- rinden para latemeğe karar ~ Mahkemesine vetjlınitlerdi. Suçlular· olunacaktır. 
kedilmit, hikimlerden biri idamını shnatı kaldınlmış ve yüzde ytrmi ten lerdir. Karar, dUn btlttın Beyoğlu dan Mehmet, 2,5 aya, Fazıl da 3 aya Heyet. pazar gUnil akş 
iatemiftir. Bu karan latiyen Dam- zillt yapılmıştır. Yolcu tarifelerind~ toförleri tarafından verllmlt, aeyrll- mah~m olmuftur. ve raponınu halkevi başk 
yen Velçef'ti . de bir değişiklik yapdmıyarak yalnız sefer bqmemurluğuna bildlrllmltttr. iG, acentelerle temasa geçecek ve recektir. Köycülük 111 

Maamafih 193' te darbel hnkd- seyahat biletleri 55 liradan 45 liraya Şoförler Cemiyeti karar etrafında itin münasip bir eekilde halli için gezintilerini sıksık tekrar. 
meti yapan zabitler, htlkQmet idare- indirilmittir. tetkikler yaptınnaktadır. Heyeti çalı.-caktır. rar venniftir. 
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HauDtman: 7708 numaralı mahkum 
idam edllecek mı ? 

1936 senes·---
~· New J rsey •• 

müthi§ adliye 
iürisi önünde 

dramı bugün 
devam ediyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·~······ • v w Hau;tmanın nasal yakalancllğlna. nasal tahkıkat yaptlclıgını, nasıl mallklm !"81clil•I ve bu 

safahat esnasancla Amerikan polslerinin harlk ulacle keıiflerlni ve nihayet Hauptmanm katil 
olduğundan niçin ıüplle edil•ğini bütün tafsitattıe hikc1ye .. yom 

Llndberf ve kansının meraktan 
tıldırdılı gtlıılerde ortaya Kondon 1-
Blmli bir doktor çıktL Bu dokt.onı 
tayyareci ıalısen tanmuyOrdu. llok
tor tayyareciye kendiliğinden mUt a
eaat etmll ve çocuğun kurtti1ma8ı i
çin 1000 dolar vereceğini gazetelerle 
Ub ettifini blldirmitti. Amerikanm 
tayyare kahramanmm derdine lfti
rak etmlf görllnen doktonın ba hare
keti tayyareoiye bir emniyet hlml et
mit ve doet oluverml§tiler. Bir yan. 
dan da saatJP.r e-Hjvnr. r.nr.ınlr ttılll 
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Ekonomi • Pi Yasa -Borsa evif/!V! ~r 
Ormanları kurtarmalıyız Yumurtalar BORSA -PiYASA en.He ie r 

Ormanlar 
muhafaza 

memleket iklimini 
servetlerdir eden 

Ziraat Vekaletinin Ankara Ziraat 
Enstitüleri için Almanyadan iki pro
f esör getireceği yazılmı§tı. Öğrendi
ğimize göre, profesörlerin Ziraat Ve
kaletinde Ormancılık hakkındaki fi
kirlerinden istifade edilecektir. Gclc
eek profesörler, evvelce ormancılık 
mütehassısı doktor Benard tarafm
d n hazırlanan orman kanunu layi
hasını da tetkik edeceklerdir. 

den ileri geliyor? Bunun sebeplerlni 
uzun uzadıya araf}tıran mUteha.ssıs
lar, §U nokta üzerinde tevakkuf eder
ler. 

Piyasada ihracat 
dur9un CJidiyor 

1 NlSAN ÇARŞAMBA 

Para Borsası 

Çahşan bir kadınla evlenilir mi? 
Tire\x>ludap K. E, ifllı§§ile: 
"Bir mii~sesede dolqun bir mpa§· 

la çalışıyorum ve bir aenedenber:i 
ba§ka bir miiessç~ede çal~tıl'J genç 
bfr kı:ıa şc11i~11onım. Omm cl4 ma· 
?i' dolguncadır. Fakat a!f" ayn da
ırclerdo çal~ttğımız içit1 tlü.Jfl1ıilyo
mm. Acaba b!)yle çalışan bir kızla 
ve çal.,,masına devam ettiği takdir
de evlerıip me&'ut olmak mümkün 
miidürt" 

RY sc/şr dç Q rt'ld{fctfi V§ bcı*1mlari
le görüşmeğe başladı. Buna karşı 
btm rle onun arkadaşlarındmı birisi 
ile tanışmak teşebbüsfin<le bulwı
clum, Bl!o tc§ ~btısflme hcnilz cevap 
almadım. Fakat dü.şiinüyorum: aca
ba bu te~e'Qbüsüm nasıl bir netice 
verir1' • 

Doktor Bernard bu rn.yihaya bağlı 
olarak raporunda Türkiye ormancı
lığmm kurtuluş yollarını da izah et
mektedir. Doktorun izahına göre her 
ueyden evvel omanlan muhafaza et
mek fikri, her zaman ileriye sürülen 
umumi bir fikir değildir. 

Doktor Bernard, raporunda or
manların bakımsızlığı neticesi olarak 
:Anadoluda bir iklim tahavvUIU ola
cağına işaret etmektedir. Bilhassa 
raporun en ehemmiyetli noktası da 
bu raporu nitekim ormanlara bakıl
madığı için Orta Ana.doluda iklim ta
havvUtu a18.metleri baugöstermiştir. 
Profesör Pitar da "Anadolu,, ismın
dcki bir eserinde bu meseleden bah
ı;ederken, yqğmursuzlu\t ~zünçlen 
tedriai bir surette nehir sul~nnın a
zaJÇ!ığmdan bahsetıpektedir. Bugj.in 
bu hadiselere sebep olarak ormp.n 
qı.}\ribatı ileri sürülmekt~dir. Böyle 
bir whlikcli vaılrete meydan vernıe
melç, yani ziraati tehdit edecek bir 
iklim tahavvülilne karşı koymak i
çin, bu ~aye ile qrmanların muhaf a
za edilmesi şarttır. Yani Doktor Ber
nardm, muhafaza ormanları deme
l)indekl maksadı, kuraJthk hadiseleri
ne meydan verınemek için muhtelif 
mmtakalarda ormanlara el doklJJl
durmamak lazımdır. Bu ormanlar, 
Türkiye iklimini muhafaza eden bi
rer servettir. Bütün bunlara rağm~n. 
Anadoluda bir orman tahribatı olc!u
ğunu itiraf etmek iaap eder. Bu ne-

ltalyada 
Altın mevcudu ve 

para vaziyeti 
ltalyan Bankası DirektörU A.u!\U

hi dün banka hissedarlarmın senelik 
toplantısında banlcanm faaliyetini 
anlatmıştır. 

Resmi rapora göre 1935 senesi 
sonunda bankanın altın mevcudu 
3.027 .200.000 lir~t, hariçten alacağı 
867.400.000, tedavülde bulunan kiı.· 
ğıtparanın yekflunu da 
15.t57.000.000 liret idi. 

1936 senesi martının 20 sinde. te
davülde bulunan kağıt para yekfınu 
H.~90.000,000 lirete düşmiiş bı.ı}unu
yordu ki, bir milyar liretlik bir te· 
nezzül Vfirdır. Fakat altın mevcudu· 
nun mezkftr 20 Mart 1936 tarihinde 
nckadar olduğu ve halktan toplanan 

Tilrkiyede mahrukat ihtiyacı o
dundan ve ağaç kömUrUnden temin 
edildiği müddetçe ormanlan balta 
dan kurtarmak pek mU§kUI bir iştir, 
Her ı;eyden evvel, mahrukat sistemi
ni değiştirmek Jlzımdır. Bunun içiıı 
de ne yapmalı? 

Geçenlerde ikinci beş yıllık eııdUs
tri pllnmdan bahsederken, linyit 
kömürlerinin istlsmar edileceğini ya.z 
mı§tık. Yapılan tetkikler göstermiş
tir ki, Anadolunun ekseri yerlerinde 
linyit kömürü vardır. Böyle oldufu 
halde, toprağın altında bu EJervet 
işlenmez bir vaziyette yatarken, ci
vardaki ormanlar yakılmaktadır. 

Bir orman mUtehassısı . da. bu vaıi
yetten bahsederken, Anadoluda bir 
hamamın, senede bir orman yaktığı
nı söylemektedir. Bu sözde hiç te 
mUbalağa yoktur. Odun ve ağaç kö
mürü yakmak yQlunda devam eder
sek, orman sahasının gilnUn birindt.ı 
pek azaldığını göreceğiz. Her şeyden 
evvel sobalarımızda kömilr yakmak 
usulünU öğr~nmeliyf z. Nitekim bi
rinci beş eenelik plln mucibince. 
7..ong-Qldakta. lcwulan Sömikok Fııb· 
rikıı.~ı hll hizmeti jfa etmektedJr, 
Tür)siyede bu gibi f abrikalarm fa;ı.IJ· 
yeti genişler, sobalarımızda kömlir 
yakarsak. orman tahribatmm öiln • 
ne geçmiş bulıınuruz. Diğer tarııftp.n 
yukar!la yazdığımız gibi, linyit kö· 

mürlerini briket haline getirip 
11obalarımızda yakaniliri~. Haın· 
lı odun yerine kömUrü yakmak u~u· 
tU tatbik edilirse, orman tahribatm
dakl en mUhim bir rilknU ortadan 
kaldırmış oluruz. 

Zeytinyağları 

Fiatler yükseldi 
ihracat durdu 

iç pi~·asalarda - !Btanbul ıeyt.\ıı· 
yaif fiyatlarında değişiklik yqktur. 
ihracat fiyatların yüksekll~lnden 
dolayı tamamen durmuştur. Son fi
yatlar 9öyledir: 

Ekeıtra 54:, birinci 43, sabunluk 38 
kuruştur. 

Ege mmtakasmda zeytlnyağ'J fi
yatları yeniden yükselmi§tir. Fiyat· 
ların yüksekliği yüzünden ihracat 
durmuştur. Muameleler dabilf sarfi
yat içindir. Stoklann azlığından fi
yatlann bir miktar daha. yUkseleceğj 
ilgililerce Umit edilmektedir. Fiyat
lar: 5 asitli yağların kilosu 43, ye
mekliklerln ise asidine göre 45 • 48 
kuruştur. 

Istanbul yumurta piyasası ihraç -------------
bt.ıkımından durgundur. SU durgun-
luğa, gerek Almanya ve gerekse İs· 
panyadan gelen talep fiyatlarının dü
şük oluşu sebep olmaktadır. Son fi. 
yat, çift yanm sandık 18 liradır. 

Ege mıntakasında havaların fyf 
gitmesi Uzerfne piyasaya çok miktar
da ta;ı;e yıımurta ~elmeğe başlamış 
ve bundan dolayı fiyatlar düşmUş
tür. 100 tane ta7.e yumurta halen 
120 kuruş fiyatla aaWmaktadır. Ma
amafih bu fiyat ta gevşek görilln.ıelt
tedir. Piyasada bayat ve ilaçlı mal 
kalmamıştır. 

Samsun m.ıntakasmda yumurta fi
yatları düşmüştür. Samsun borsa
sında bilyük sandıklar 16 liradan 
muamele görmüştür. 

Dıf pJyıu;alarda - Alman piyasa
larına gittikçe daha ziyade yerli ma
lı arzolunduğu ve fakat istihlakAtm 
da artmakta olduğu bildirilmektedir. 
Büyük şehirlerde az çok yumurta 
noksanlığı hissedildiği yazılmakta
dır. Yabancı yumurtaların en ziyade 
Danimarkadan ithal edildifi ve TUr
kiyenin son Uç aya ait ithalAt kon
renjampdan yalmı Qçte bir nisbetin
dc istifade edilebildiği haber ver~l
mektedir. 

Ege mıntakasında 

Pamuk fiatlerlnde 
yükseklik var 

1~ plyası-larda: - htanbul pa
muk piyasasında yazılmağa değer 

bir yenilik olduğu bildirllmemi,tir. 

E~e mıntakasmda Almanyadan 
milı?ait talçplerin gt:lmeşi üzeripe 
pamuk fiyatlarında yükseklik kay<le
dllmiştir. lhracatcıla.r piyasacJan ha
raretli mubayaatta bulunmaktadır

lar. Muamele gören pamukların son 
fiyatları şu suretledir; 

Prese birinci, kilosu 41 - 42,~5 

prese ikinci, kilosu 39 - 40 kuruştqr. 
Merain mıntakasında son hafta 

içinde pamuk üzerine muameleler 

çok fazla olmu~tur. YJllpız ikinci ia-
ne paıpuğunım fiyatı Y'Uk1ıelnıi~tir. 

Son hafta içinde muhtelif borsa.
tarda. muamele gören pamukların 

son fiyat durumu ~u suretledir: 

... 1 J' 
Sterlin 619.-

1 Dojar 123,-
ıo Prapııı frii,ngı 164.-
20 Belçika franrı 80.-
20 Prııhmi ~ı.-
20 İsviçre fr. 810.-
20 Cek Kuron !13.-
20 Ley 11.-
ZO Dinar 51.-
Llret 150.-
1'1orin 81.-
Avuııturya tilin 22.-
Mark. 31.-
Zloti 22.-
Pengo 22.50 
Leva 22.-
Yc:n 33.-
lıveç kuronu 31.-
Altm 068.-
Banknot 235.-.-

Çekler 

Pariı Uzc:rine 
lnciliz üıerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 

Avuıturya 

Mark 
lsveç lrurona 
hpanya peıeta 

Es ham 

15 Bankuı MU. 
.. ,. N. 
v ,, Hamiline 
Anadolıı % 60 

" %100 
61rketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tc:rkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oı;manh Bankası 
Sarlı: Merkez Eczanesi 

lsfilcrazlor 

Tlirk Borca ı: 

" II 
.. ,. III 

tıtikraı:ı dahili 
Erıani A. B. C. 

Sa ııı 

623.-
126.-
167.-
83.
~1.-

815.-
sıs.-
13.-
54.-

155.-
83.-
24.-
33.-
24.-
25.-
24.-
35.-
32.-

!16!1.-
236.-

12.06 
623,50 
0,79,60 

10.05 
4,70.-
1,44,38 

H,23,50 
1,17,1!1 

19,21 
4,24,43 
1,98,24 
S,11,51 

5,82 

95.-
10,80 
10,10 
23,45 
3!1.-
15.-
20,50 

8.40 
13,75 
2,05 

10,30 
63,75 

~s.-
4,45 

Sıvas Erzurum 1 Kupon kesik 

23,50 
22,10 
22,20 
97.-
9!1,25 
95.
vs.-.. .. n 

Mıs ır Toh vl ll eri 
............... ~..-....... ~ ............. ..,_~~ 

1886 1 -.-
1 ııoa 11 110.so 
lfHl ili Ku.Keılk 83.50 

T a hvilôt 
Rıhtım 
Anadolu 1 ve II Kupon kesik 

" IJI 
.An4dQlu Mümessil 

-.-
!11.50 
84.50 

Son hafta içinde muhtelif ~rsa
larda ınu11.mele gören pamukların 
son fiyat durumu şu sureUedir: 

• tir. Iğdır pamu!parı fiyatı i9 kqruş
tur. Adana borsasında: 

Son hafta 
Iane I. 88,5 • il 
lane Il. 87,5 - 37,IS 

Bu biraz da erkeğin zihniyetine ve 
mizacına bakar. Bununla beraber 
kadının evlendikten sonra ~lışJp 
çalışmaması, kadını iı ha.yatına biz
den çok evvel sokanlar arasında da 
bitli halledilmemiu bir meseledir. 
Ekseriyet, hem maddi, hem manevi 
sebepler dolayısile kadmın evlendi}t
ten sonra evi dı§ında çalışmasına 
muhaliftir. Maddt ııebep: Kadın evi· 
nin dı§ında çalışarak evini başkaı:ıı
na bırakıyor; bu yüzden evfnip kay .. 
bı, onun kazancından !uladır; ma
nevi sebep: Erkek kanşmın, bilyijk 
bir kısım hayıtmı başkalarının YP.· 
nıoda ge~irmesinl istemez ve buncja 
haklıdır. Bu yUzden aile bağı kuv
vetini kaybeder. 

İşte iddialar bı.tnlardır. Tirebolulu 
okuyucumuza vereceğimiı cevan şu. 
dur: Mademki maagınız dolgımdur 
ve bir ev geçindirmeğe mUsatttir; 
karınız yalnız evinde ça.lı§malıclır. 

!il 

Hırpalanan sevgffl 
Ama.ayadan D. G. lmusile: 
u Bundan bir aene evvel o kadcır 

masumane seuifiyor, biribirimizi öy
le ümitler ven yordıı1~ ki, müstak'Qel 
yuvamızın lJaadeHni §imdiden h~:ıe
diyorduk. Fakat bu tatlı hulyanıı
zın kara çalılar• peyda oldu. Ebe
veynine maceramız nakledildi. Sev
gilinı, ebeveyni tarafından fena hql· 
de hırpalmtdı. Bu yfizden aramız 
açı'ldı. Benim if §aatım netic~i ola
rak bu hırpalanmağa marua k.altfı· 

ğım ı<mncdi11or. Kaç {lcffJ ilen kim
ıe11• bir l•JI •ll111enuıiH1imı cınlcıth-
7fim halde ikna ellemedim. Ne ya-
pt1yım1 Bu l§e btı§kalannsn ıcbep 
olduğunu biliyorumj bunu naaıl an
Jatay1m111 

B!l§kaları kimlerse c;>nları iıfmle· 
rile haber veriniz ve ıiıin böyle bir 
hldiseye sebep olmakta zarardan 
baalca bir ,ey beklemiyeceğiniıl ~k 
iyi bildiğinizi ve sonunda bu ıararın 
onun dargınhın ile tahakkuk ettiği
ni, bundan dolayı ıb;in il}banmzın 
ne manası olabileceğini anlatımı. 
Bununla beraber. b4 sevginin gaye· 
11lne bir an evvel varmak istediğini· 
ıi de il!ve etmelisiniz. Sevdiğiniz 
kızm dargmhğı biraz 4!• beklediği 
gayeye varama.maktan lJeri gelmfı 
bir bahane olabilir. Kendisine ev
tenmeğe ve her aynlığı ısillp atmağa 
hazır olduğunuzu temin ederaeniz 
qarı§manız güç olmaz. 

Bir gen~ kızı arkadaşı ile tahrik 
ot.mele tehlikelidir. Bu tahrik onu 
bir müddet için size çevirebilir, fa
kat arkadaşı ile sevişmeğe te§ebbü
sUnUz yüzünden size o derece derin 
bir kin bağlıyacaktır ki, bir mUddet 
sonra intikam almasından korkunyz. 
Sizin için böyle tehlikeli bir mace. 
raya lUzum da yok. Mazeretinizi 
söylemelisiniz. Onu ne derece sev
me Jite olduğunuzu, unutamadığıru
zı, sizi tahrik etmek için oldu!Nna 
ıUphe etmediğiniz yeµt dostlarla te
ma•ından duyduğunuz ezayı anlatı
nız. B·ı sözler her eeyden mües fr .. 
dir. · 

* Birsi tatlı söylüyor, fakat 1 
ben suıonr $eviyoruml.. t 
Aya.zpaşadan Sevin imznsile: , 
"19 yaşındayım. Karşımda tki 

genç var. Birisi son derece teki, fa
lı§kan, ınu1:tedir ve olduk~ dolgun 
maa{J alan bir memurdur. Batıl ay
lard{pıbcri 'ak ince ve zarif nilkte· 
/erle oyalıyor; a§kını gözlerile vo 
imalarile te'lçr,ar edip duruyor. Ne 
!fctpaınm ki, bcp çoçı,kluğumdanberi 
tanıdığım yil1~ck bir ailenin ağlunu 
scııjyorum. Bu genç lıiçbir ~te cle
ğfldjr. T<ffl.tjli de çok basittir; ko
nııpıMını da bilmez. Ama son dere
ce zarif uc sporcu olduğu için bçni 
gün gcçtll•çe cezbediyor. Benim ima
larıma, kefıdf.şilp ba~lıaşa kalmak, 
beraber gezmek tekli/Zerime karşı 
daima 16,l~ayt duruyor. Ne yapa
yım1" 

Bu Karmcn'in aşkına benzlyori o 
da l'i~ill gibi ta.tJı söyliycpi değil, eıu
•anı sevmieti, Fi1k8.t ıı.ldandı. Sizin 
:vuınuıda aevmlyen dıımı :\!Illek. 
seneler üremez. P y ında bu ço
cukluk arkada§mJzın, ahbaplıktan, 
lcarde~ sevgisinden birdenbire aşka 
dönen rabıtasını unutacaksınız.. 
Onun ::ıfzl ııevmcmesl ne m u. v
se de böyle havai ve boş bir gençle 
seviımeden ne hayır gelir ki. 

Meziyetlerini takdir ettiğiniz gen· 
cin hissiyatı ile biraz alakadar olur
aamz sevdiğiniz havaiyi daha ça
buk unutur ve onun yerini lfi.yık o
lan çok çabuk iggal eder. 

• 
Eılclıl mi yenisi mi 1 

Fatihten Fet. imzasile: 

altının da ne miktara baliğ olduğu --==--=-:a::::o......,..--.... ---.
hakkında hiçbir malumat verilme- mukayese edilirse geçen sene içinde 
melrtedir. Hakkında kat'iyyen maJil- Italyan Bankasının attın mevcudu 
mat verilmiyen 1936 senesinin ilk üç 2.781.000.000 liret azaldığı halde te
aYJ hariç olmak Uzere 1935 sen~si davülde bulunan klığrt para mevcudu 
sonuna kadar verilen re.cımi rakamla- ise bilakis 2,311.000.000 liret artmış
ra bakılırsa ve 1934: senesi sonu ile tır. 

Kapı malı 86,5 • 87 
Piyasa parlaın 84,75. 85 

Mersin borsasında: 
Iane 1. 40 • 41 
Kapı malı '2 

Kars mmtakası pamuk piyasasın
da esaslı bir değişiklik görülmemiş-

Dış plya!ınlarda - lskenderiye PJL· 
muk piyasası durgunca geçmiştir. 
Satışlar nisbeten az olmuştur. Dur
gunluk bilhassa hazır mallar üzerip
de çörUimü\ltUr. Bunun ltaıyan fla
törlerinin mubayaalarını çok azalt
mış olmalarından ileri geldiği bildi-
rilmektedir, Bu durgunluk neticesi 
olarak stokların ~oğalmış oldu~ ilŞ.
ve edilmektedir. 

• 
'Arkadoılyle fılt rlk 

Edlrneden Çekiç imıasile: 
".A.lt. ay eooe1 blr genç kızla se

vi§ttm. Bir giln betıi görüfmek üze
re dtıvet etti. lmtihonlarım oldılğu 
ifin bu davet~ gid~medim. Ondan 
sDJJra ben bir giln onu davet ettim, 

"!! yafttıdayım. Bir genç mu7ıtı-J 
sebcci ile dört ay ıevl§tik. U~ak bi~ 
yere gitmeğe mecbur oldu. Giderken 
bana sık aık mektup yazacağını ve 
gelirse burada, gelmezse gittiği yer
derı beni aldırtarak benimle evlene
ceğini sliylemffti. Mektupları çok 
aeyrek geliyor. Beni de burada bir 
btı§ka gen" '3tiyor • .A.caba ne yapa
yım 1" 

Sizi istiyen genci sevebilecekseniz 
ve onunla izdivacımı iyi bir lzdivaç 
olacaksa bunu dört aylık sevgiye ve 
meçhul bir istikbale tercih ediniz. 
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Y Ildız Y a9muru 
Fnrak Nafiı ÇAMLIBEI. 

Her nekadar Sa~, onun, ne düne, 
ne yarıne. ait bir bahşe giri~me~ini 
hoş görecek bir yUz takınmıyor, 
sohbetin yolunu zeki bir iradeyle J:m 
tehlikeli mmtakadan uzaklaştırı· 
yordu, fakat ergeç bu bahis kendili
ğinden açıl eaktI. O zaman ne yap-
malı idi? / 

Sam, bµnu dü~UnUr, çare arar
ken, aklına hep Ziya'mn yaptıklJtrı 
geliyordu: O nasıl kendisini bir em· 
rl vaki önünde bulundunnupa, Sa
ra da, o şekilde hueket hakkına 
malikti. Hiçbir şey yapamazsa, ni
hayet, Ziya.'nın yaptıfım taklit ede
mez mi)•qi? Ziya, ge~en seneki ev
lenme hfıdfsesile, Sara'yı en umma
dığı bir manzara karşısına getirmi§· 
ti. Şimdi yine Sara'nm hesabında 
olmıyan ikinci bir hal meydan alı· 
yordu: Ziya, Belkis'ten ayrılaCJı.k, 
Sara'ya !ahip olmak v~iyctini ken
diliğinden hazırlıyacaktı... Birincisi
ni düşünüp taşınarak yaptığı ve 
ikincisinde hiçbir ihtlyarl maksat 
olmadığı halde, ikisi de blrfbirinin 
ayni idi. Demek, Ziya, Sara'nm bü-

• j 1 !!! ,&Ql! ' 
tün mukaddera.t1m kendi &n;usu He iyi! Yok, ben merhametin alçaltt,ğı 
çizecekti? .. Dün istemiyqı'Qu, uzak- f;'ÖnUllerden olamam ... Bu1 elimde de· 
laştı; bugün ayrı yagıyaınıyacağmı ğil.,, 
anladığı için dönilyor,.. Snra'qın bu Bir yanda Ziya, yedi glln eilren bir 
işlerde bir sözü olmıya,cıık mı leli? l!ehennem hayatından, gözlerini bir
RUı:garda bir yaprak, dRlg~arda bir denblre cennete açmı§tı. O yedi gUn 
sandal gibi, cereyan naşıl laterae, o na1ıl ıeçti T Nuııl yakarak, YJkarak, 
tarafa silr\.i~knip gidecelc mi i(\i? baıını kızgın taılara vurur gibi yu
B\lna kim: "Evet!" diyebilir4i! Bir tıklırın UıtUnde çırpmarak geqtl, 
kere Ziya yüzünden kap ıı.ğlamı§tı, btr tUrJU hatırlamıyordu. Hayat def
bir kere de kendi yüzUnden Uıüntü terinde boı bir yaprak halinde duran 
cekşin ... ~endi hayatına, Ziya ~a- bu bir haftayı gözleclnden geçirmek 
dar, olsun, karışmfl.k hakkı jdi? fıtedlkçe, kıpkırmızı, her yanmdan a-

"Ziyıı üzUiecekmi§, kahrplacak· tefler tilten bf r manzara canlamvor
mış ... Ne olur? Beni yüzüstü J>ırak- du. O, yedi gUn ailren bir yangın i.çfn
tığı zaman ben i.lzillmeaim, kahrol-
madım mı? .. Kaldı ki hanı en büyük de, yalnız bir ytUı görUyor, bir şer 
halrnretj raptığl eiln l>en afhy9r- dUtUnUyordu: Sara, ve SaraYJ verdi
d\lm, o gUIUyordu: ijlmdi hem ben m ılSz. Ba§mdakf ate1'. bunları bir 
ağlıyacağım, hem o... İçimizde (Ü- tUrlU yıkamıyor, unutturamryordu. 
len yok.! Şilpltealz!. ~ııim bu~kil Ka~ kere yerinden krmıldamaksıım 
hareketı~, onun dunkti ha,rekctinden huırlandıi!Jnr Sua a •t k i in 
daha asıl olıı.cak! Sonra o ıstıraba ' .. Y ~ me ç 
~nden daha çok katıamı.billr. Bense vnl• (::,ktığmt ~orUr gibi oldu. Aklrn
kadınıın hem az~bı iki kere çeklyo- dRn: Onu bekletmf veyim, n bekle
rum !" ' mek irin yRratılmış bir kadrn de~il-

dlr!,, dive kA~ kel"f' gMfmi Fıı.kıtt o-
Bnzı da, böyle bir hamle ile, tki nun bu ınmmna vilctırhı değU, d11rlak 

hayatın birden çökeceğini dU§ÜndUk- lan hile ttıuıt f!tmek hflmtvnrdu. Bu
çe titriyor, kararlarında yanılmaktan nu blrfne ılMe!le, vıınıbıuımda nabzı· 
korkuyordu: "Yokııa, o ne ya pır- "' ıuıvan ve han!"f'.tinl vokhVftn hıı.~
sa ben ba, mı eğeceğlm 1 DUn iste- ttt hıı ktrJVıt ve haıihnıenfn frfnıfo tE'k 
rnedi, pek i.la ... Bugün iıtiyor, o da bf" ~n!'lt e"fhi dnlıu:ıı:ın Ahmeı't> snvfo. 

Pi 
se, göğsünden o bUyük ylikü atn:ış hayat arasındaki bir uykuya çevirdi. Ziya, kö kUnU, bahçesini, süslemekle 
olacaktı. Onlar Saraya haber verecek Sara geldikten sonra blitiln ıeçmie bitiremiyordu. Nihayet bu kö§kte, bu 
ler, Ziya gelmiyeceği, gelemiyeceği ıstırapları birden unuttu, zaten neyj bahçede ıarı, kumral iki çocuk gör
jçin onun gelnıeaini 1Jöylerlerdi. Tam hatırlıyordu! Onun öleceğini, ölüm dil, kendi çocuklannı, Sara ile Ziya. 
yedi gün, hatıra.$1 bir nöbet halinde, tehdidi altında olduğunu bllmlyen, nın çocuklarını ... Ziya, ilk çocuğumm 
arasıra canlandığı sırada, ancak bu- duymayan bir kendiıl idi, ve h&1ta erkek Qlmasmı istiyordu. O, Ziyanın 
nu düşündü ve bir türlü söyliyemedi, bakıcı kadın bile bu yabancıdan da· bahtiyar bir gtindf! bitecek olan ha
ve bu afır ıştırap onun ~Q.,.!Unde bir ha fazla telaş etmedi. Ziyaya, bu bir yatını yeni başta devam ettirecel4 
hafta bağdaş kurarak otu;du. Haya- haftalık fasıla: ~~~t de~~.rinln ıstı- babaeı gibi .~zecek, eğlen~cek ve s~ 
tş. ikinci defa gözlerini açtığı ıaman: rapla saadet gıbı ıtu zıt fıılı ~rasmıia nunda sevdıgı kadınla bırle~ccktı. 

_ Sarayı bekletmek için ha~talık boşluk halinde görUndU. Haştahk, Ve bu evlenme(len doğan çocuk da 
değil ölilm bile klfl b' özUr d ... 1• sanki, iki bUyJlk dtiny~yı birlblrinden Ziyanın benlJğlnl nesilden ne::ıle yaşat 
dir! ' ır egı ayırıyordu. Doğan J>lr çocuğun, ölen mış olacakt.t. !kinci çocuğu, erkek ol-

0. 868 ık d h k d Ah- bir ihtiyarın nasıl bıraktlkları llem sun, ıuz olsun, ıa.rar yoktu. Elverir 
PlY~lk .? U a~a ~~ d ay ~r. ı. tt hakkında bir fikirleri yoksa o da ben- ki çocuklar ikiden eksik ve ziyade ol
~ e, 1 a~ı 1~ RCB. ~ ;~ 1~ Y! ı- liğinl dünı:l~n ayırnıı,, yarın.., bağlı - masın ... Ah, bir k«:re bu hastaneden 
t'''t sorm~ ,.0 yU. ır. a tt" 

0 ugµp~ mıştı. çıksa! Ona kederin her çeşidini tat
o~ni~ce. Deme)ç hır hafta benı Şimdj, Sara geldikçe, Ziyp.nJll yent uran altı ayı çoktıın unutmuştµ , !a
be~lcdı~. Ben .onu nıı.!ıl ?ir hafta bek- dünyasına yeni bir gilr eklenl)!or. A~- ka.t bu yerde daha ne)çadar kalacş.k
letırlm . ., dedı. ve bu bır haftanm a- km ve ümidin yarattığı bu ~lirler, tJ ! 
zabı .yanında h~talığr adebt ~cq~- ~tside bir kitap olacak. Bu dUnya, Ziya, her glln daha sağlamla§an bu 
ça bır sebep gıbı onu u~andırdı. 'Şır ilkönce, güzel bir odıı.da ba~lactı. Zi· hayali bipayıı bin tUrlU gü-
~z ~e~anı plsa Ahmed~ .toka~Iı?'a- ya, kendini, Sarayla bu gµzeı odada zelllkler koyar, onu e~siz bir 
cak ·. ,;1asıl onun beklcdığini d~ i.\n- ba~ bflşa buldu, ve onu dora doya ~y alenı lı ıı. l t n e getirirken, bir 
medın · Niçin .ona. hasta oldugumu retti. Bu oda,, bir gijrı J!OIJra, ye§ll bir sabllh, hiç iatemediği bir tesadüf ol· 
haber vermedın !,, diye oduından lco yı.tva şekline glnli, ve daha sonra yu- du. Sara, ona her gUnKU ~Jyııretini 
vacaktı. Fakat ıı.ncak bir c:Um1~1ik ta- vanın bahçesi bir orman oldu, onları yapmaya gelmişti, konuşuyorlardı, 
kati k1tlmıetı, onu da bolunı nrfet- her~esten gb;leıji. GUJ, bUlbül. Ziya· h.~s~bıkıc~ kıpıııııı aralığından gö-
ırıemek için: nın maddi fi.leminde bugüne kaar yer rundil:. . 

- Telefon ... Saraya. telefon .. Hq.s- tutmıyan btitütı bu küçük ~yler ar.. - Bır d~stı.ıııuz gelmiş, sızinle ko-
' nu§mak istiyormuş... Mühim bir iş 

tayım, gelemedim! tık, onun göıUııde öl~Ulemez bir kıy- tçin ... 
Dedi, ve tekrar g6zlerlnl ölUmle metti. Çardaklar, havuzlar, heylçeller. (Arkjlsı varl 
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Bu kız düşse, 
kalacaktı; 

_Na.zır kızı ne demekmiş? Sana 
ıyalvarsmlar! Senin gibi temiz adam 
nerede bulacaklar? 

Raif, vaktile Adnan'a bir kere te
miz demişti; artık Adnan ölünciye 
kadar tem.izdi. O, bir adama bir de
fa tenıiz yahut pis derse, onu bun
dan kimse döndüremezdi. Bu kanaa
tini eğer vak'alar sarsmak isterse, 
o zaman vak'alara karşı gözünü ka
pardı; meğer ki bu gözleri zorla 
açacak kadar vak'alar kuvvetli ol-
sun .. 
Adnan~ 
- Canını Raif, dedi; bu adam

lar için ahlak temizliğinin ne mana
sı var? O, bir nazır! Kızını da kendi 
gibi bir nazırın oğluna vermek is
ter. 

Raif: 
- tş senin bildiğin gibi değil. 

t>ağıstanlı Hocadan kaç defa duy
dum. Maliye nazırı kızını.bir nazı
rın oğluna filan değil, bir adam ev
lAdına vermek istiyormuş. 

Adnan: 
- O halde sen Dağıstanlı Hocaya 

bir açsan! 
Raif: 
- Açmak kolay. Fakat sen iç 

güveysi giremezsin, değil mi? Ana
nı nasıl bırakırsın? 

Adnan: 
..... 'I! .. 

- Kız da bizim eve gelmez! di
~ordu. Raif bu fikirde değildi: 

- Neden gelmiyecekmiş? dedi. 
Adnan kızdı: "Bu Şair Raif bu za
manın adamı değildi. Tufandan ev
velki bir hilkatti. Yirmi odalı ko
nakta oturan kızın bu eve gelmesin
deki lmklnsızlığı anlamıyordu; ve 
mademki Adnan namusluydu; onun 
fikrince Adnan'm küçük evinin ma
liye nazırının konağından farkı yok
tu!" 

Adnan bahsi kapamak istedi. Fa
kat Raif susmuyordu: 

- Ben, Dağıstanlı Hocayı araya 
koyar, kızı istetirim. Bana öyle geli
yor ki bu iş olacak! dedi. Adnan 
içinden "Bu iş olmıyacak ! ,, diyor~ 
du. Raif gittikten sonra Adnan bir
çok düşündü. Bu izdivaç o kadar 
fazla güzeldi ki sevinemedi. Bu de
rece istediği şeyi insan eline geçi
remezdi. Sonra Süheyla'nın halinde 
de Adnan'ı ümitlendirecek hiçbir 
şey yoktu. Süheyla sessiz bir ko
nakta bir arkadaşa muhtaçtı; ve 
Adnan bu arkadaştı. Fakat Sübeyla, 
onunla niçin o kadar candan konu
şuyor, niçin konağın sırlarım bile 
söylüyordu? Adnan düştinüyor bu
nun da sebebini buluyordu: "Ktzı
nm namusuna hizmetçileri bekçilik 
ettiren bir anadan Adnan'a dert 
yanmakta Süheyla için bir gurur 
vardı; kendi faziletini bu kaba şüp
helerin üstünde göstermek gunıru! .. 
Süheyla kendisinin ve babasının bu 
kadından muztarip olduğunu söyler
ken Adnan'm gözünde büyüyecekti! 
Bu ince,hurde bir gururdu;ve Adnan' 
ı ümide dü~ürecek bir şey değildi. 
Hatta şim~ .Adnan emindi: Süheyla, 
onun kendisile evlenmek istediğini 
duyunca, bu, onun kibrine dokuna
caktı. Ve isyan eden kibrini ilk 
derste Adnan'a belli edecekti. Ad
nan bu hakarete nasıl katlanacaktı? 
şimdiden hakaret görmüş gibi utan
dı. Kararını verdi. Biraz uyuyacak, 
sonra Raif'i gidip görecek, bu gece 
''söylediği şaka" yı ciddiye almama
sını ona ~aber verecekti. 

Uyandıgı zaman Adnan değişmiş
ti: "Süheyla neden ona varmıyacak
mış? onu gördüğü zaman Süheyla 

0 kadar seviniyordu ki Adnan, ko
nağa, Hacı Kahyanın hınzır gözlerine 
sanki basarak, o kadar hürriyetle gi
rip çıkıyordu. Ve bu hürriyet o ka
dar çoktu ki, d~at olduktan s_onra 
bile artacak yerı yoktu. Sonra nışan
larmdan utanan maliye nazırının, el 
masından, süsünden sıkılan kızı, bu 
kadar temiz bir kız, bu küçük evin 
odalarını mı sayacaktı? 

Süheyl8.nm babası Ka~adeniz kıyı
sından bir meınlekettendi. Kızın cey
lan gözleri, gür saçları bam
başka bir güzellikti ; ~ert, na
muslu bir güzellik! ... Bu gozlerde, bu 
118.çlarda, çehrenin bu keskin çizgile

:rinde yum.şaklığı hatırlatan bir ka-

TAN 

Yazan: MlTRAT CEMAL 

fahise 
bu, o 

olsa çehresi namuslu 
kadar temiz bir yüzdü 

dınlık yoktu. Bunlarda faziletin gü
zel inadına benziyen bir şey vardı. 
Bu kız düşse, fahişe bile olsa çehre
si namuslu kalacaktı; bu o kadar te
miz bir yüzdü. Adnan, birdenbire 
(Filareti) yi hatırladı. Bu insan bo
yu çamuru şimdiye kadar nasıl ku
caklamıştı? Bir, ıslak karanlığında 
Meryem ana kandili yanan ev!.. Bir 
de, Süheylanm çehresine bir çöl kı
zının ikinci ismetini çerçeveliyen ma
liye nazırının sessiz konağı! .. Birden
bire Hirlayetin konağını düşündü: 
Elbise adamlar, boya yüzler, öğrenil
miş sesler, ezberlenmiş heyecanlarla 
dolu salonlar! .. Geçen gece bu konak
tan fransızca muallimi Kadrinin na
sıl kovulduğunu hatırladı. Hidayet-

ten büsbütün iğrenmek için Kadriye 
uzun uzun acıdı; karar verdi; Hida
yetin konağına gitmiyecekti. Fakat 
gitmiyeceğini ona yazmalıydı. Ad
nan, ona darıldığını haber vermezse, 
yavaş yavaş anlaşılan bu dargınlığa 
Hidayet belki alışabilirdi. Halbuki 
Adnan, Hidayetin bu dargınlığa te
laş etmesini istiyordu. O, daha doğ
rusu Hidayetin konağı ile münasebe
tini kesmek azminde değildi. Kalktı; 
Hidayete on sayfalık bir mektup yaz
dı. Bunu yazdıkça kendisinin neka
dar ince adam olduğu anlaşılıyordu. 
Mektubunu bitirince Süheylayı dü
şündü: "Süheyla, bu mektubu gör
meliydi!,, 

r Arkası var 1 

Hakoa takımı geliyor, 23. nisanda Fenerle 
26 nisanda da Güneş takımiyle oynıyacak 

Fenerbahçe, Güneş organizatörleri 
Viyananm birinci sınrf takımların
dan biri olan Hakoa'yı lstanbula da
vet etmişlerdir. 

İstanbul halkının ismini sıksık i
şittiği bu takım milli bayramımıza 
tesadüf eden 23 nisan perşembe gü
nü Fenerbahçe ile 26 nisan pazar gü
nü de Güneş takımı ile aynayacaktır. 

Hakoa taknnı son günlerde yakın
dan tanıdığımız First Viyanayı 3-0 
Libertası ise 2-1 yenmiştir. 

7 inci Balkan oyunları 
Belgratta mı yapılacak? 

• Bulgar Atletizm Federasyonunun 
Balkan oyunlarını hazırlamaktan 

vazgeçmesi üzerine, Yugoslav Atle
tizm Federasyonu harekete geçerek 
bu müsabakaların Belgradda yapıl • 
ması için teşebbüslere girişmiş ve 
ilk iş olarak hükfımete müracaat e
derek 300 bin dinarlık tahsisat iste-
miştir. Hüklımet, bu teklüin tetkiki 

ile meşguldür. 

Afletizm antrenörü gidiyor 
1932 senesindenberi Atletizm Fe-

derasyonü emrinde bulunan muallim 
Prak kontratı bittiğinden memleke
timizden ayrılarak Aimanyaya gide
cektir. 

Romanya basketbolcuları 
Paskalya tatilinde lstanbulda mü

sabakalar yapmak üzere Romanya 
basketbol takımı federasyona müra
caat etmiştir. 

Federasyon, beynelmilel temaslar 
için henüz mevsimi gelmediğini ileri 
sürerek bu arzunun Jcabul edilemiye
ceğini cevaben bildirmiştir. 

Balkan tenis maçları 

deniz tenis turnuvası tertipedilecek 
ve bu turnuvaya Türkiye de dahil ol
mak üzere bütün Akdeniz devletleri 
iştirak edecektir. 

Budapeştedekikonser 
Dün akşam saat 20 de Budapeşte 

Radyosu genç Türk san'atkarlan şe
refine büyük bir konser vermiştir. 

YENı NEŞRiYAT 

Perşembe gazetesi - 53 üncü sa
yısile iki yaşına basan PERŞEMBE 
çok dolgun mtindericatla çıktı. Bu 
sayıda Güzide Sabrinin Hicran ge
cesi ismli edebi romanı, Naci Sadul
lahım Akşam Kız Sanat mektebinde 
bir raportajı, İbrahim Alaettinin M. 
Sami Karayelin, Halide Nusretln 
muazzam tarikın yazılarr ile karika
tür ve Sinema sahifesi ile aktüalite ' . resimler vardır. ıTavsiye ederiz. 

Kültür Haftası - Haftalık ilim 
ve kültür mecmuasının 12 inci sayı
sı çıkmıştır. Değerli yazıları arasın

da şunlar vardır: Kültürümüzün ana 
kumaşı ilmi nücum (Mustafa Şekip 
Tunç), Musahebe Edebiyatı (Peyami 
Safa) ,Milli ekonomi (Münir Serim), 
Budda (Samih Nafiz), Tiyatro (M. 
Feridun>°, Nedim (Ragıp Şevki), Pe
dagojik psikoloji (M. Raşit Öymen), 
tzmirde musiki hareketleri (Fikri 
Çiçekçioğlu), Şiirler Fasıl Hüsnü, A. 
Rahmi,şiir (Muzaffer Sayman), Kon 
feranslar (Enver Ziya), ve Roman. 

• btanbul Umumi llA.pishanesi -
Istanbul Umumi Hapisanesi Jaşdok
toru İbrahim Zati Öbet tarafından 
İstanbul Umumi Hapishanesi ve tev
kifhanesi hakkında kıymetli bir eser 
neşredilmiştir. 

Yunan tenis teşkilatının kuruluşu- • Moda Albündi - Memleketimiz-
nun 40 mcı yıldönümü münasebetile de ilk defa olarak Türk kadınının bü 
Atinada paskalya yortularına tesa - yük bir ihtiyacmı karşılayan (Moda 
düf eden 11-19 nisan günlerinde Bal- Albümü) mecmuası Avrupa modelle
kan tenis maçları yapılacaktır. ri ayarında çok temiz olarak çıkınış-

Aynca haziranda yine Atinada Ak tır. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanhul 

17.- Üniversiteden nakil. İnkilap dersi. 
Hikmet Bayar. ıs.- Dans musikisi (plak). 
19.- Haberler. 19,15 Senfonik musiki 
(plak). 20.- Sıhhi konferans: Dr. İhsan 
Rifat tarafından. 20,30 Stüdyo orkestrala
rL 21,30 Son haberler. Saat 22 den sonra 
Anadolu Ajansının gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

8ükre, 

12,35-15,10: Orkestra ve haberler. 17: 
Çocuklara. 18: Radyo salon orkestrasL 19, 
15: Konserin devamL 20: Piyasa haberleıı. 
20,15: Yeni plaklar. 21,15: Senfonik konser 
(Ateneadan nakil.) 23,45: Alın, Fr. dilleri
le haberler. 

\'arşova 

.ıs.ıs: Opera havaları. 19: Moıartm so
natlarından 21: Lembergin son şantörü., 
adlı neşriyat. 22: Radyo piyesi. 22,35: Leh 
şarkılan 23: Kuartet konseri. 23,45 plak. 

Moskova 

19,15: Rus musikisi 20,30: Radyo festiva. 
ti neşriyatı. 22: Yabancı dilelrle konferans
lar. 
Prağ 

18,45: Musikili çocuk saati. 19,20: Köy
lüye. 20,30: Vaynberger tiyatrosundan na
kil. 21,15: Dvorski ve şarkı söyliycn çocuk-

1

1 lan. 21,40: Konferanslar. 21,55: Solo, koro 
orkeı.tra. 23,15: ~alon orkestraSL 

BerliD -İ 18: Plak. 18,30: Hitler çocuklarının eser-
leri. 19: Pl5.k. 20,15: Piyes. 20,45: Aktüa
lite. 2ı,ıo: Hafif musiki ve dans. 23: Ha
berler. 23,30: Dans. 

Buda peşte 

18,30: Kilise havaları (List). 19,50: Dans 
plakları. 20,30: Respighinin "Alev., adlı o
perasL 22,45: Paristetı nakil: Macar eserle
ri. 

Seçme program 
Bükreş, 21,15: Ateneadan nakil: Senfonik 

konser. 
Varşova, 19: Mozartm sonatlarından. 22 

35: Leh şarkUarL 
Moskova (Komintern), 19,15: Rus musi

kisi. 
Praıı, 21,55: Solo, koro, orkestra. 
• 

Kısa Dalgalar 
Berlin· 

Çalışma saatleri: Saat 10.4S - 14.20 : 
ı , 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23.35: 2S. 49 m. ve 
49. 83 m. 

Londra 
Ça.ııma 11aatlerl: 10 - 12,20 ı 25,53 m. 

ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m 
ve 1!., 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m.. 25, 29 aı.. tfe 
31, 55 m. 

S-at 1.:ı1,ı5 - 23.30 : Gösterilen 2 veya 
(; posta . 19, 6t- m. 25, 53 m., 31, .S.S ve 49, 
ıo m •. 
Sinemalar, Tiyatrolar 

• ŞEHİR T1Y ATROSU : Saat 20 de 
(Faust). 

• TAN: (Güıel Günler) ve (Aşk ve Kan) 
• ŞIK : (Per Günt). 
• YILDIZ : (Mayerling) 

• TÜRK : (Bayanlar). 
• SARAY : (İhtilal Çiçeği). 
• MELEK : (David Koperfild). 
• SÜMER : (Saadet Gecesi). 
• ELHAMRA : (Sevmek Yasak Mı i') ve 

(Son Hatıra). 
• İPEK : (Brodvay Melodi) ve (Beyaz 

Gömlekliler). 
• ASRt : (Büyük Katerina) ve (Kor

kunç Suvari). 
• ALKAZAR : (Çin Batakhaneleri) ve 

(Ölüm ve Zafer). 
• SARK : (tık gece) ve (Dağlarm Km) 
• ALEMDAR : (Kadınlar Gölü) ve (Ka· 

feste A.şk). 
• AZAK : (Venedilı: Sarkısı) ve (Son· 

ıuz lztırap). 
•MtLU : (Madam Dübarry) ve (Kor" 

ıanlar Definesi). 
• HİLAL : (1 No. lu Halk Dü~manı) ve 

(Dertsiz Arkadaşlar). 
• FERAH : (Şampiyon) Ye (Unutma 

Beni). 
• O'SKÜDAR HALE : (Karyoka). 

• KADIKÖY SÜREYYA (Yaralı 
Ku:ı). 

Oavetler, Toplantılar 

KONFERANS 
Eminönü Halkevinden : 
3-4- 1936 Cuma günü saat 17,30 da Evi· 

mizin Cağaloğlundaki merkez salonunda· 
Dr. Celll Tahsin Boran tarafından (Türk 
temaşasmm son safhaları), konulu bir kon
ferans verilecektir. Bu konferans bütün 
YUrtdaşlara aı;ıkur. 

ŞUBEYE DAVET 

Eminönü Aakerlik Şubeai Batkanlığnı
dan: 

Şubemizde kayrtlı olup 936 yılı ikramiye
lerinin tahakkuk ettirilmesi için Şubat 936 
sonuna kadar şubeye baş vurarak kayıtla· 
rmı yaptırmalarını gazetelerle il!n. edilmiı 
olup şimdiye kadar gelmeyen maliil subay 
ve erat ile şehit subay ve erat öksüz ve dul
larile yetimlerinin 15 nisan 936 günü ak~a
mma kadar ellerinde bulunan resmi senet, 
maaş cüzdanı. ve nufuz hüviyet cüzdanla
rile birlikte şubeye gelmeleri gelmedikleri 
taktirde sü bakanlığı emekli öksüz ve dul
lar şubesi direktörlüğünün 1142 sayılı buy. 
rukları vec;hile kendilerine 936 yılı ikrami
Yesı ayırt edilemeyeceği gibi bu husustaki 
mesuliyetin kendil'erine ait olduğu son defa 
olarak ilan olunur. 

fatanbul Öğretmenler Birliğinden ı 

Ölen kıymetli öğretmenimiz M. Cevdet 
İçin 4·4-936 cumartesi cünü saat 14 te İs
tanbul Kız Lisesi konferans salonunda ya. 
pılacak törene bütün öğretmen arkadaşla
rın iştirakini rica ederiz. 
Mürat>aa.t Verlen 

Oen.U yollan acenteıl Telefon 42362 

Gece. Dışarıda kar lapa Japa yağı -
yor. Köyün dar çapraşık sokakların -
da yürüyecek bütün geçitler kapan -
mış. Sıkı sıkı örtülü küçük pençere -
!erden hafif ışıklar sızıyor. 

Dursun ağaların büyücek kulubesi 
soğuğun en az tesir ettiği evvlerden 
biri. Ağa. alev alev yanan odunlarla 
dolu ocağın karşısındaki sininin ba -
şında, kurulduğu minderden etrafın
dakilere bu kulubeyi yaptırırken rah
metli babasının vverdiği emekleri tat 
h bir masal gibi anlatıyor. Geniş sarı 
sininin etrafına dizilen karısı, kızları, 
oğlu bir taraftan tahta kaşıklarını 
mısır çorbasına iştiha ile daldırrrken 
ağayı da dinler görünmek mecburiye
tinde olduklarım unutmuyorlar ve 
büyük bir lezzetle dudaklarını şapır
datıp, onu dinler görünüyorlar. 

Dursun ağa köyün ileri gelenlerin
den. Tarlaları, birkaç baş hayvanı 
var. Karşısında oturan kansı Emine 
toparlak yüzlü, çok şişman yaşlıca 
bir kadın. Köylüler onun rastıklı si
yah kaşlarını ve kara üzümlere ben
zettikleri şakaklarına doğru biraz çe
kikçe siyah gözlerini pek beğenirler. 
Emine Dursun ağanın ikinci karısı. 
Birincisi onunla iki yıl durmamış, bir 
yaşındaki kızını da başına bırakıp a
ğa ile evlenmeden evvel gönül verdiği 
genç bir çiftçiye kaçmıştı. Onu boşa
yan Dursun ağa yeniden karısına nis
bet gibi bir yıla kalmadan Emine ile 
evlenmişti. Emine o zaman on beşini 
yeni sürüyordu. Dursun ağa da otuzu 
çoktan geçmişti. Ağanın Em.ineden 
iki kızı bir oğlu oldu. Şimdi sininin 
başında babalarını sinsi bir tebessüm 
le dinler görünerek çanaktaki çorba
yı kardeşlerinden evvel bitirmeye ça
lışan Fatma ile Satı tıpkı analarına 
benzerler. Fatma on dokuz, Satı on 
beş yaşını sürüyor. Satı çok esmer ol
duğu için Fatmadan epi çirkindi. Ab
lası beyaz toparlak yüzünde daima 
gülen küçük siyah gözlerile büyücek 
ağzına rağmen güzelce bir kızdı. Dur
sun ağanın "kıymetlim" diye, çağır
dığı oğlu Osman on iki yaşlarında, a
kı siyahlarından fazla iri gözlü, ko
caman başının etrafında lüzumsuz 
şeyler gibi sallanan büyük kulaklari
le çirkin, sevimsiz bir çocuktu. Dur
sun ağanın her zaman sanki müthiş 
bir hiddetle ayrık gibi duran patlak 
patlak gözleri Osmanm üzerinde dola 
şırken bilinmez bir ışıkla parlar, ko
caman dudaklarında hemen hafü bir 
tebessüm dolaşırdı. 

Kasenin içindeki c;orba son damla
sına kadar tükenince Dursun ağa pos 
bıyıklarmı sıvazlayarak ak.rısma 

döndü : 
- Mantı nirede ki? 
Emine hemen yerinden kımıldaya

rak, başını arkasına çevirmişti. Oda
nın gölgeler içinde kalan karanlrk bir 
köşesine doğru gözlerini kırpıştıra 

kırpıştıra bakarak seslendi: 
- Ne duruyon gız, sağırmısm duy

muyonmu yohsam? 
Ocağın üzerindeki küçük idare lam 

basının titreye titreye parlayan alevi 
ancak sini başına çomclenleri aydın
latıyordu. gölgeden ötedeki kereve -
tin kenarına ilişen incecik bir hayal 
ilk bakışta farkedilmiyordu bile .. 

Emine bağırınca bu incecik vücut 

Akay (Kadıköy iıkeleai baı 
memurluğu) 43732 

4tark Demirvollan müra-
caat kalemi Sirkeci 
Telefon: 2307!1 

Devlet Demiryollan müra4 
caat kalemi Haydar. 
Pata Telefon 4214S 

ltfalyf' TPlefonlan 

lıtanbı.a.I ıttaıyesl 24222 
Kadıkt itfaiyesi 60020 
Ye,ilköy Bakırköy, 

Büyiikoerc.. OakUdar 
itfa ivesi 6062!1 

Beyoğlu ıtfaiyeai • 44644 
Pa,abahce. Kandilli Erenk5y, KartaJ 

Büyükada. Heybeli Burcu. Kmalı ınm 
takalar• için telefon Hntralmdaki memura 
yanım demek kifidir. 

Çahnk 'llıhhl Va.rdnn Tt>şkil!tı 
-

Bu namaradaı imdat oto• 
mobili lıtenir. 44991 
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birdenbire silkinir gibi bir hareket 
yaptı. Sonra hemen yerinden scyirtip 
sini başındakilere doğru topallıyarak 
ılerledı. Obür kızlar yılışık yılışık gü 
lüıuseyerek başlarını kaldırdılar. 

O::;ınan ince bir elin uzanarak kal • 
dırdığı bol yoğurtlu mantıya gözleri· 
ni dikmiş, yutkunarak bakıyordu. 
Vurswı ağanın önüne iğdiği yüzü, ye
meğin ortaya geç gelme::;ınuen hiddet 
ı-e buruşarak, kat kat etleri toplanıp 
garip bır hal almıştı. Mantı sofraya 
konduktan sonra Emine homurdana
rak. söylenmeye başladı: 

- Gayri bu gıza bi hal oldu. ne dü
şünür anlam.ıyomki? Dört bi yanı gör 
düğü yoh doğuzun. 

Dursun ağa mantıdan bir kaşık a
larak, dudaklarını yalayıp homurdan 
dı: 

- Onun ahlmı başına sonram gö
tü iletirim. 

Hemen yine adanın köşesine, ka -
ranlığa çekilen genç kız bu sözleri göl 
gede zor farkeaılen garip bir gillum 
seme ile dinliyordu. Solgun, ince u • 
zun yüzünde ışıl ışıl parlayan iri ı:;i • 
yalı gözleri gür uzun kirpiklerle çev
riliydi. Biraz büyücek fakat biçimli 
kırmızı dudaklarında manidar bir te
bessüm dolaşarak sini başındakileri 
dalgın dalgın süzüyordu. 

Halime Dursun ağanın ilk karısın
dan olan kızıydı. Doğduktan bir yıl 
sonra anası onu yüz üstü bırakıp kaç 
mış, küçük epi müddet yabancı, kom
şu ellerinde dolaşarak bakımsız kal
mıştı. Emine eve gelin geldikten son
ra "kötü ganik dölü" diye, Halimeye 
hiç kucak açmadı. Dursun ağada ana 
sına duyduğu kini küçüğe karşı da 
güderek kızın yüzüne bile bakmıyor
du. Emine k('ndi çorukları olunca; on 
lar biraz ağlasalar "sen sebep oluyon 
gavur iniği" diye, Halimeyi büsbütün 
hırpalamaya başladı. Bir giin Halime 
sedirin üzerinde gülerek ona kollarını 
açan Satıyı kucağına almak istedi. 
Fakat küçücük kollarile birdenbire 
tutamayarak minderin üzerine düşü • 
rünce kız ağlamaya başlamış, Emine 
koşup yetişerek, Halimenin kekeleye
rek vak'ayı anlatması üzerine kızı o 
hırsla kaptığı gibi kolundan odanın 
köşesine dğru fırlatıvermişti. Halime 
dlişer düşmez boğulur gibi yüzü mo • 
rararak ağlamağa başladı. Sol ayağı 
fena halde burkulmuştu ve bir hafta. 
küçük kız morararak şişen ayağının 
acısından öyle bağırdı ki, sesinden 
kurtulmak için babası onu evin biti
şiğindeki samanlığa attı. Bir hafta 
sonra küçüğün ayağı iyileşmiş, fakat 
yürüyüşüne göze çarpan bir aksaklık 
gelmişti. Halime analığının dayağı, 
babasının yumrukları küfürleri ara -
sında başka çocuklar gibi ne eğlence 
ne oyun bilirdi. Zaten Eminenin yum 
ruğu küçüğün başında srınki akıl bı
rakmamış, her yıl gözlerinin ışığı bi 
raz daha bulaşarak bu ışık budala bir 
tebessüm halinde dudalJannm etra • 
fında toplanmıştı. 

Şimdi sarı sininin başında büyük 
şapırtılarla yemek yiyen babasına, 
kardeşlerine ayni boş gözlerle bakı .. 
yor, yemeği bitirmelerini bekliyordu. 
Onlar kalkınca yağlı çanakları topla· 
yıp, yerden ekmek kırıntılarını ala • 
cak ve dışarıda toprak avlunun köşe
sinde o da titreye titreye bir şeyler yi 
yecekti ve sonra içeride her-
kes rahat rahat döşeğinde 
uyurken buz tutmuş sular-
la bulaşık çanakları yıkayacak, mut· 
bahıda topladıktan sonra ancak dö
şeğine girmek nasip olacaktı. Satı ile 
Fatma evin içinde hiçbir işe el sür • 
meden dolanır, bol bol babalarına, Os 
mana yün çorap örerler, kendilerine 
çeyizlik gü1 oyolar, sırmalı çevreler 
i~lerlcrdi. Emine "köyün zengin ağa
sının karısıyım" diye, nltmlarmı ta
kıp, başına tepeliğini koyarak kurum 
la komşu komşu gezer, Halime de sa
bahtan akşama kadar oturmayarak 
evin bütün işlerini başarır, zavallı to
pal bacağını sürükleye sürükleye o -
radan oraya koşar dururdu. 

(Arkası ~·arın) 
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idam değil işkence 1 

idamı yirmi 
• 

Hauptmanm 
dört saat gerı bırakıldı 
llektrlkl sandalye hazırlanch, ıaçlan tırıı 
..... sonra hiikmün infazı tehir olundu 

muumun idam olundujwıu ve hl· 
ldmleria yuıldıfma, tamir edilemi
yeeek blr rUnahm iflendijinl bağıra
n.k polis kordonların& hücum ettiler. 

Halbuki o haber yanllftı. lçerdeld 
elektrik aandalyeainde can veren 
Zild hnnlnde bir hayduttu. O haydu
dun hükmü de Hauptman'm gününe 
tesadüf etmişti. Zild Hauptman'dan 
bet dakika evvel idam olunacaktı. 

Bir mahkümun .UrUklenerek elek
trik odasına götürüldüğünü aşağı
dan gören gueteciler d~ yarulnuf-

• lardı. 
Hauptman eon dakika çıklPl ve 

Lirıdbergin kızını kaçıranın kendi 
olduğunu itiraf eden biri yUztlnden 
idam aandalyeehıden 48 saat için 
kurtuJmuf bulunuyordu. . 

Her aafhl.81 ayn bir dram olan bu 
hfklyeye dair aldığınız telgrafları 
&f&'1Ya koyuyoruz: 

M•ltlıl••• ıaıları f.r•ı 
edildi 

Trenton, ı. (A. . .A..) - Haırnıman 
wklllırinin Vendel lıakkmcı. yapıl
makta olan tahkikatm neticesini bek 
Mn\ek u.re talebetUkleri ınUhleı 
reddedilmiıtir. 

ldam lıuırlıklanna devam edil
mektedir. Mahküm traf edilmiştir. 
Hapisbane direktörü albay Kimber
ljpı, mevkuf bulunduğu müddetçe 
Hauptman'm tamamen sükünetini 
ınuhaf ua eylediğini, fakat dün bir
denbire temkikini kaybedip, masum 
oldufunu tekrar ede ede ağladığını 
aöylemiotir. 

Hülcüm tecll edlliyor 
Trenton, 1. (A.A.) - Dün gece ha 

pishanenip önüne yerleştirilmiş olan 
hoparlörler, M:erçer jüri heyeti tara
fından Vendel meselesinin tet:Jdll e· 
dilebilmesini temin için, Hıwptman' 
m idamının kırk sekiz saat tecil e
dildiğini haber vermişlerdir. 

Tecil karan Uan edilir edilmez, 
hapishanenin önüne yığılmış olan 
binlerce ahali ,mahkiimun §erefine 
"'Hurra" diye bağırmış ve polis kor
donunu yarıp hapishanenin içine 
girmeğe teşebbüs etmiştir. 
İdam hükmünün infazı için muay

yen bulunan saatten ancak beş daki
ka evveldir ki Mercer jüri heyeti 
bafkanı hapishane direktörii albay 
Kimerling'e telefon ederek hUkmiln 
tecilini istemiştir. 

Bu esnada hapishane koridorunda 
hükmün infazını tesbit edecek olan 
otus kadar şahitle, mahkfı.mun höc
reslnde kendisine dint telkinatta bu
lunan bir de papae vardı. 

Albay Kimberling, hükmiln per
,embe gecesi mutlaka icra edilip edil 
nıiyeceğini söylemekten imtina et
mi§tir. 
Hauptman'ın avukatı Fi~r derhal 

höcreye girmiş ve orada mahkümu 
atlar vasiyette bulmuştur. Kat'iyen 
masum olduğunu söyliyen Haupt
nıan kendisine verilen gidayı almak 
lttememi§tir. 
Mahkfımun vanmdan çıkarken, Fi· 

ter gazetecilere : ~ 
•• Çok bahtıyanm. Zira şimdiden 

90nra iyi müjdeler alacağımızı ümit 
ediyorum" demi§tir. Hauptman'ın ka 
nsı 11evtnç ve heyecan içinde idi. "O· 
na kavuşacağımdan eminim" dedi. 

lılercer jüri heyeti bu sabah şa
fakla beraber, fakat Vendel hakkın· 
ta hiçbir karara varnuı olmaksızın. 
4a1Jlmııtır. Şayet jöri heyeti Ven· 
deli suçlu göriir1e, hapishane direk· 
törü hUtmıUn infazını bir daha tecil 
edecektir. 

24 ıaaf tecil edildi 
Trenton, ı. (A.A.) - Pol Vendelin 

fttraflan hakkında tahkikat yapmak 
istiyen b il y ü k j ü r l heyeti 
Hauptman'a 2~ saatlik bir tecil 
bahsetmiştir. 

Bu karar, cinayetin yeni vı mü
him bazı noktalarmı aydınlatmak i
çin verllmiıtir. 

Hauphwa•'ın Mektubu 
Trento, ı. (A.A.) - Lindbergin 

oğlunu öldürdüftınden dolayi idama 
mahkum olan Hauptman, Nev-Jersey 
devleti valisine bir mektup vermiş· 
tir. Gayet heyecanlı ve acıklı ifade
lerle yazılmıı ve dün akşam neşredil 
miı olan bu mektupta, Hauptman, 
lftr karıl! lle bir 1rtl~k ~ufu oldu
fuıtu n ınuwn bulunduğunu bildi-

Başı 1 incide 

rerek son bir af talebinde bulunmak
ta ve doktör Kondon 'un bu işte oy
ııadıjı rol ü.ıerinde iarar ederek bu 
cihetin hentb aydmlanmamq oldu
ğunu kaydetınektedir. 

11r fec11 iararı dalla 
Trenton, 1. (A.A.) - Vali Hof· 

man, bir polis memurunu öldürdüğü 
için idama mahklım olan ganf ster 
Şarl Zild'e dün akgam 30 günlük bir 
tecil bahsetmiştir. · 

Avusturya da 
muahedeyi bozdu 

( ea,. 1 incide] 
turya milletinin aerbestlsine kartı o
lan imanın yeni bir if adesidlr ... 

ı.t'.ebualar .Bqvekili alkı:şlamışhtr 
ve meclisi terketmeden evvel vatanı 
martlar ıöylemi,lerdtr. 

Çtioılovalyada heyeca11 
Prag, 1. (A.A.) - Aııkert hizmet 

hakkındaki kanun projesinin Avus
turya federal meclisince tasvip edil
mesi Userine, burada bakanlar kuru
lu fevkalade bir içtimaa davet olun 
muştur. 

Prag siyasi mahafilinln fikri, Çe
k~loyak hükflmetinin, Milletler Ce
miyeti ve d~t ve müttefik hükflmet
lerle birlikte, Saint-German muahe
desi kayıtlarını tek taraflı olarak 
kaldırılması keyfiyetini proteıto e
deceji merkezindedir. 

AvusfC1ryada Nazi faallyetl 
Viyana, 1 (A.A.) - Stryrie eyale

tinde yeni bir Nazi faal!yeti kaydedil
mektedir. DUn akşam Graç'da Şuşnig 
hükumetiqe ka111 nümayişler yapıl
mı1ttır. 
--~~~~~~~----~-

liığiliz li~liinesinin istifa 
edeceii yalaP.d.r 

[ ea,ı 1 incide) 
tihbaratına göre. kabinenin istifası 
yakın oldt.ığu hakkındaki haberlerin 
asıl ve esası yoktur. Lokarno teklif
lerine dair olan Beyaz kitap. bütüfl 
kabinenin mesuliyetini deruhde etti
ği bir belgedir. BütUn bakanlar, In
gilterenin Lokamo ile bazı mecburi
yetleri mevcut olduğunda müttefik
tirler. 

lhtiliflar. yalnız erklnıharbiye mU 
zakerelerine ve bilhaasa bu müzake
relerin tarihi ve takip edilecek uıul 
meselP..slne mUtealliktir. Buna bina
en. h11l bUyUk bir ihtiyatla hareket 
edilmekte ve her tarafın tasvibini ka
zanabilecek bir netice elde edilmeğe 
çalışılmaktadır. Hakkında mutlak su
rette ittifak mevcut olan bqhca nok
talardan biri, kabinenin bu erkanı
harbiye müzakerelerinde mutlak bir 
koııtrol tatbik etmeei lüzumudur. Bu 
Bevaz kitapta milnderiq meseleler 
hakkında mevcut mühim ihtUAflara 
rağmen. kabinenin istifası hakkında
ki şayialar. nefret ve infial ile kar
şılanmakta ve bunların haricinde In
giltere için zararlı tesirlPr yapmak 
amacını takip ettiği bildirilmektedir. 
Bazı hUkfımet 'lnahafillnde. bu şayia. 
lan çıkaranlarm kabine azaRJ ıı.rasrnJ 
nifıı k sokmak istedikleri açıkça kay
dediliyor. 

ltalyan •. Habe§ harbi 
[Bafı 1 incide] 

uçak 97 iniı yapmışlardır. Pek teh
likeli otan bu inirş ve uçuşlarda hiç 
bir uça.k kaybedilmemiştir. 

Uçaklar, zaman zaman, İtalyan 
kollannı tehdit eden dO.şman kıtaa.
tını mitralvöz atesine tutarak dağıt. 
mışlardır. İtalyan kollan tarafmdan 
{?e<'ilf"n iilkPde nE' su ve ne de vivp. 
cek vardır ve göçebelerle mesklın
dilr. 

Sardo mühim bir aevkulçeyiı nok
tasıdır. Burasının işplt Habeş yay
lasını Kızıl deniıe bağlayan pqlıca 

kervan volunu kesmektedir. 
İtalyan kollannın bu ileri hareke

tinde geçirdikleri en fena saatler, ka 
ranhkta düşman ateşine kartı açık· 
ta ft<'irdikleri ge<'eler olmu.,tur. 

Altmıt kilometro kadar olan On 
Merhale, su ve yiyecek tükendiği i
!!in mahrumiyet içinde katedilmiştir. 
Tayyarelerin manız kaldıktan zor
luklar. vakjt vakit, kum fırtmalan 
esnasında tayy,ereleri toprağa teabit 
etmek llzım gelmiltlr. 

_ _.;;,;;::__ - . _ .. 

TAN 2 - 4 - 986 

Is Bankası kumbara 
piyangosu talilileri 

[Başı 1 incide] 
kazandıktan ikramiye miktarını l:ıil 
diriyorum: 

1000 liralık ıkramiye Konyada 5~~ 
numaralı kumbara sahibi Nebahute. 
250 liralılc ikramiye Galatada 1412 
numaralı kumbara aahibi Müııaırn 

Kamile isabet etmiştir. 
100 lira k&fllaa.ılar: 
Faik Mehmet b:mir, Ali Beyoğlu. 

Ahmet Ragıp Galata. Sabri Yıımaz 
Izmir, Doktor Bekir Ankara, Cemal 
Beyazıt, Neşe Lamia Samsun Ihsan 
Trabzon, Hikmet Sıvas. Niko Kadı
köy. 

EJll~r lira kıu:ananlar: 
Melahat Beyoğlu Fikri Beyoğ\u, 

Bedia Konya, Nefise Bekir İstanbul, 
Reşat Kars, Muslih Edremit, llhan 
Kadıköy, Halit Lf.ıtfi lstanbul, Va.sfi
ye Ahmet lstanbul, Ozcan Ahmet 
Cevdet lstanbul, Tevfik Ali Galata. 
Sulha Sertkaya Bafra, Zare Beyoğ
lu, Hacı Ali Kayseri, Vahan Miras
yan lstanbul, Zühtü lstanbu!. Ali 
Haydar Iatanbul, Şakir Beyoğlu 
Mehmet Ankara. 

Onar lira kazananlar: 
Mehmet Konya, Burhanettin Istan

bul, Nesip Kars, Saban Çevik Uzun
köprü, Muıtafa Beyoğlu, AbdullJh 
Toktok Bunıa, Bedrjye Ankara. Ha
yim Perahya Jstanbul, Meri Beyoğlu. 
Dilber Beyoğlu. Muzaffer Adana, T ~ 
vent Zongµldak, Zülfikar Sayıp Dı
yarbekir, Fethi Zekai lstanbul. Gü. 
len Ankara, GUler namına Sadive lz. 
mir, Nezihe Beyoğlu, Rıza Galata. 
Fatma İstanbul, Depanoş Malatya. 
Fahrettin Hayrettin lzmir, Dunnu~ 
Sıddık Ankara, Tumer Tal&t Anka
ı-a, Fehlme Tarsus. Hasan Adana. 
Seyfi Ankara, Nahit Afvon, Cemile 
Salim Bursa, Hatice Ankara. Meh 
met Remzi Inebolu, Kerime Kadıköy. 
Ihsan Kars, Ismail Kapancı Beyoğlü 
Ender Konya. HiisnU Mersin. Mukad
deııı Beyazıt. NilUfer İstanbul, Suat 
Akgün Giresun, Nebahat Beyaııt. Ve 
sile AnkJra, ZiJan Hasan lzmir~ Pe
rihan Mersin, Necla İstanbul. Zehrin 
Hakkı Zonguldak. Feriste Tallt Ay
valık, Ne?.ahet Mehmet Bursa, MU· 
nevver Beyoğlij, Fethiye Mersin. Rah 
mi Kadıköy, Ergiln Diyarbeklr, O
ğuz Sedat Istanbul, C.avlt ..Mea~ 

Kadıköy, Süleyman Izmir, Keqan Hu 
lüsi Ankara, Münevver Ankara. Se
lim İstanbul, Mediha Adana, Ozde
mir Tevfik lstanbul. Hasene Kadıkny, 

lngiltereye mal 
gönderen tacirler 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğün
den : 

Ahiren neşrolunan 20-8-936 tarihli 
ve 2 '4229 aayılı kararnameye göre. 
Tilrkiyeden lngiltereye mütevecci
hen mal sevkeden ihracatcılar mal 
bedeli olarak lngiltereden kendileri
ne gönderilecek olan ~rbest döviz
leri ancak Cumhuriyet Merkez Ban
kuına satabileceklerdir. 

Sırtındaki 
Ağrı Dolay,sile 

adeta felce ufrıyan çifçi komtunun 
verdiği ALLKOKS yakmı eayesinde 

iyileşmiotir. 

Çiftci F. A. bize anlatıyor: "Sa· 
manlarımı toplıyaca#ın gün tam it 
zamanında sırtım mtithiş bir ağrıya 
tutuldu. O giln ancak işin yanımı 
yapabildim. Diğer taraftan hava bo
zulmağa başladıfmdan yağmur yağ
ması çok muhtemeldi. Sa.na birkaç 
amele vermesini bir çiftçi dostumdan 
rica ettim. Bu zamanki amele fık
tanmdan dolayi hiç kimseyi veremi· 
yeceğinl ve fakat ağnmı ıeçirtmek 
için bana bir ALLKOKS yakısı ve
~ceğini söyledi. Filhakika bu yakıyı 
ağnyan yere vazettim. Ertesi u
bah ağnm büıbUtUn 8'8Çtniş oldu
ltundan tıtme baktım ve otlarımı top,
lyabildim . ., 

ALLKOKS yakılan adalltm afrı· 
lanna lral'll çok müeselr bir deva
dır. Bu yakı adeta otomatik bir ma
saj gibi iı cörUr. Saçtıfı ııcaklık sa· 
yesinde afnyan yeri teıktn ve afnyı 
bUsbUtUn defeder. Yakı iki aaniye 1-
çerlılnde aeııu ve lrokuııus derhal 
çıkanlır. Siz fıinize bakarken yakı 
da kendi itini görür. ALLKOKS me
sameli yakılar ecaa.nelerde ve ecza 
depolarında 40 kurup satılır. Kırını· 
zı bir daire içeriıinde kırmm bir 
kartal gösteren fabrika markasına 

dikkat edtnis. 

~ ....................................................................... ~······· 

Alm anvanın cevabı 
[Başı 1 incide] 

elçisı Sir Corç Klark lJış ltjler Ba· 
kanhğında Flandeni ı.iyaret etmiş
tir. Bu millakat A iman cevabı hak 
kında oımuş ve 40 dakikadan fazla 
sürmüştür. Bazı ajanslar Sir Corç 
Klark'm Fı ans~ Pış Bakanına Al· 
man ccvahının metnini ve ·diğinı bil· 
dirmiı::lers<" de hu habeı drığru değil
dir. Çiinkü cevap ancak Londrada· 
ki Fransız 81Gisi Corbin'~ verilecek 
ve on un \'asıtasile Fransız Hariciye 
Bakanlığına gönderilecektir. Yalnız 

Sir Corç Kl:ırk'm Flanden'e Alman 
revabmın umumi hatlarını izah etti
ği şüphesizdir. 

Alman cevabının metni 
Londra 1, (Tan) - Alman cevabı 

bu akşam Londra ve Berlinde ayni 
amanda netredilmiftir. Cevabın \>i· 
rer ıureti Lokamo devletlerine ve
rilmittir. Almanya bu cevabında 20 
Martta kendisine verilen Lokarno 
projesinde hakiki ıulh eserlerinin baş 
lamuı ve bqanlmuma MU Qlablle· 
cek muteber ve verimli bir temel 
ıörmediğini kaydetmekle aöae bıfla
makta ve kendisine hukuk müsavatı 
verilmediğini kaydetmektedir. Al· 
man HUklımeti Avnıpa aulhUnün t• 
mini için mUıpet me .. ive batlanma· 
ımı kendi tarafmdan da kolaylqtır
mağa gayret anuaundadır. Bundan 
aonra ,u iki nokta tebarllz ettiril • 
mektedir: 

1 - Alm~ milleti her halU ~lrdı 
hürriyetini ve hakimiyetini ve hu
kuk müsavatmı vikayeye umetmi~
tir. 

2 - Alman milleti Avnm~nın kül· 
tUr ve refahı i<:in ~f\rurl olap sulbü 
vikaye maksadile A,. vrupa milletleri 
arasmdJ uJllumi banş ve anlaŞJ'llş 
eserinin tahakkukuna bUU\n kalbile 
ve bütün kuvvetile yardım etmek ar
.. usundadıT. 

Bundan aonra cevapta f'1 noktf.lar 
\cA. vdedilmektedir: 

1 - A\lm•nya 1918 de mut,.rekeyi 
Vihwn'un 14 prenıibi mucibince im
~lamıştrr. Bu prf'.nsiplerde Alman · 
vanm Ren to;Jraklanndaki hfl.kimi:ve· 
•ini takyit eden hiçbir t,.ey yoktu. Bi
'i'ıkis. veni bir heynE'lmilel nizam va
ı:ııta$ile daha iyi ve devamlı hir sul
h\ln tealalnl 1 !hW..tKU.Y.Qt u _Bu 
zihniyet herkesin galip Vf! mağlQp 
mefhumu gözetmebizin kendi mu
kadderatnıa hl.kim olmuı hakkına 
istinat eylivordu. 

2 - tnMli- Duıı Bakanı. 26 Mart 
tarihli nutkunda gayriaskert 'Ren 
mmt;ı.kası hakkında demişti ki: 

"Ren'in gayrfas!-erl bir hale lfrafı 
1918 de hu mıntakanm kendisine ·1. 
hakını istivf"n Fransaya vermemek 
ve Almanyada bırakmak için Fran· 
ı,aya bir taviz olmak üaere yapılmış
tJ,, 

Bu müşahededen ,u ııetice c:ıkıyor 
ki. Ren'i· gavrlaskert bir hıtle konul· 
marn eseri de ~&.8en mUttefiklerin 
daha evvrlderı ifMmı t ahhUt etmiş 
oMuklan bir vecibenin bir lllht ese
ridir. 

3 - Versallles Muahedesinin a11-
kerlik hakkındaki ahkamı d a 
blll4lt daha evvelden Almanyaya ve
rilen teminabn ihlaline ve binaena
leyh mUnhasrran kuvvete istinat et-
tirilmiştir. Bu ahklm Versailles 
muatıedesh1den Lokarno muahedesi-
ne nakledilmiş ve bu hakkm yeniden 
ihlali ve bilha1'1& Rhur havzasının 
i3galinden 10nra yapılmıttır. Rhur' 
ün ltgali ise bluat İngiltere devleti· 
nin hukukçuları tarafmda.n hakklll 
bir ihllli olarak illn edilmişti. 

4.- Almanyarun garp mmtakalan 
Userinde Alman hilkdmetinin gUyş 
kendi rlzaııiyle hllrimlyetinden vaz· 
~tiği hakkındaki iddialar Versail· 
Jes'd• cebren kabul ettirilen ıulhun 
ve Alman milletine yapılan en va
him ve mütemadi tazyiklerin bir ne
ticesidir. 

Her .,eye rağmen A.lman mllleti 
bu vaziyete 17 1ene tahamıntil etti 
ve daha 1935 llelleainin 21 maYleında 
Alman batbakam gayri aakerl Ren 
mıntaka1ınm. Hakkı hikimiyeti o
lan bir millet için Avrupa sulhu le
hinde emsali görUlmedik derecede a
ğır bir yardım teşkil ettiğini, ancak 
Lokamo paktmı lmzalıyan diğer dev 
!etler bu pakta rlayet ettik~ Alm&11 
hilkllmetinin de bu paktan kendiaine 
terettüb eden taahht.ttlere riayet ede 
reğinf söylemi§tl. 

Sovyet Rusya He yapılan 
anfaı•a . 

Alman hilkdmett, 24 mart 1936 ta 
rihli muvakkat notasında da Fransa
nm Sovyet Rusya ile aktettifi aske
ri muahede Lokanıo muahedesinin 
hukuki ve bilha888 eiyast eaaslarmı 
ve binaenaleyh mevcudiyetinin en e· 
!'aslı prtlarmı yıkmııs oldufunu bil
dirmiştir. Notanın teferrUatma bir 

defa daha avdet etmek lüzumsuzdur. 
Çünkü. Avrupayı aaker! ittifaklarla 
kaplamak tcmayUUl milletler araam-
1a hakiki bir birlik telıis etmek mef · 
humu ile gayrik~bili teliftir. Bu as
l<eri ittifakların doğqrabileceği ih
tilatlardan haberin en müthiş ve 
~uursuzu olan büyQk harbın çıkma
sına sebep olduğu biltün dünyaca i· 
•eri süriilebilecek vaziyete müşabih 
llabilmesi tehlikesi vardır. Maama
Fih, her hükumetin vazifesi, l>u gibi 
ıskeri siyasetlerin ihdas edebileceği 
ürprizlere ka~ı kendi toprakları 

içinde kati tahaffuz tedbirleri almak 
tır. Bunun içindir ki, Alman hükume 
ti, Lokarno muahedesinin hukuki 
ve siyasi esaslarının iptali demek 
olan bugUnkU vaziyetin gösterdiği in 
l{isaftan sonra, kendisinin de bu mua 
hede ile mukayyed görmediğini ve 
bütün alman topraklannda kati ha
'dmivetini tesjs ettiğini beyan eyler 

Ha~eme 6avale •••el .. f 
Alman hUkümeti, AbnanYJDJD em 

niyeti için ve mUnhaaıran alman top
raklannda olan ve hiçbir klnulenin 
l~yhinde bulun.mayan hareketini 

bir hakeme havale edema. ÇUnkU 
bu hakem en mtlalt vutyette de 
meaele hakkında ancak hukuki ~
~mıdan bir htlldlm verebilir fakat si· 
vaat cepheden ..ı&. buaualyle ki 
ııilletler Cemiyeti Koueyi bu mese-
~n hukuki ba~daa da tetkiki U

.ıinde ııaUeair ~acü bir ~rar 
"'t'rmis bulunmaktadır. 

~lma11ya tecaviz et1qek 
n1yef1nde değlldlr 

Alman HUkilmetl, Alman milleti
nin kendisine verdiği vekllet muot -
bince, Almanyayı· bir taraflı olarak 
külfet altına koymağı ve binaenaleyh 
fark gö:ııetmeği istihdaf eden proje
sindeki bütün teklifieri reddeder. 

Almanya, yaptıAJ tekliflerden de. 
anlaı,ıldığı üzere, ne Belçikaya, ne de 
Fransaya asla tecavUı etmek fikrin
de değildir. Euan l'r&nADın mu
azzam silahlan ve tark hudutlarm· 
dı yaptığı müthif tahkimat kart•· 
smda böyle bir taarruz mtlnhUD"8.n 
askeri bakımdan da şuunuz bir ha
reket olur. Binaenaleyh A.lnıan HU· 

Y81lılması arzusunu da anlıyamamak 
tadır. Alınan HUkfilneti, enuıb'et 
paktlannm aktlndeD eYWI er]lf.nı
harblyeler a....-da ~tlıakpW n
ınlmum..41 vabqg ~tıar gö
rür. Alman HU~meti şu kaqaatte -
dir ki. bu 1'1bi anlqmalar ancak~ 
Loka"lo devletlnbt girifecelderi si
yasi taahhütler neticesi olabilir w 
bu da ~t'i~ nıUtajabil QJabilir. 

Al111any•••n ıerduf u 
suqll,r 

Alman HUkftmett yine fU lranaat
tedir ki, ~nün meseleleri takip olu
nan pye itibarile Ye muvafık bir 
tarzda taksim edilmelidir. Ve bu 
hapta Alman Hükfnnetl fU prensip 
suallerini Irat eder: 

ı - A vrura mUletlerf araamda 
imtiyazlı ve imtiyazsız. ~nt ve te
refsiz, hUr ve esir farkları olduğu gi
bi veya yeni bir tekilde veya tadilen 
idame olunacak mıdır! 

2 - Avrupa devletleri maailerini 
her hususta A vrupl\ "1i11etl'ri ara • 
S"ldaki mUnasebatın ci~den kuıı.ıeu 
bir tarzda tanzimine ve dolaymile 
sulhün devamh bir tanda teeiline mi 
sarf edeceklerdir? 

Alman Hükfı.meti. milletine kartı 
olan vaJif esi itibarile kendisinin an
cak bu ikinci eserde tefriki mesai 
edebileceğini beyan eder. Onca yegt. 
ne kurucu olan etıer de budur. Al
man Hükdmeti. bu eserde derin bir 
imanla ve ark.-mda yer abnıt bulu
pan milletinin samimi arsusunun ~U
tiin kuvvetile yardım edecektir. 

tdiiıalcftre scıfhalorı 
Bu takdirde ise Avrupa d • v 1 • t 

adamlanna düeen vuifelerl llc; eaf
haya &YJJ'll\ak lbııngeleceği mütalea
smdayız: 

1 ..... Yapılaca~ müzakereleri ay
dınlatmak için beynrlmilel bavanm 
mütezayit bir şekilde teskini safha -
Si. 

2 - Avrupa •ulhünU temin ede
rek müzakereler aafhaaı. 

3 - Avrupa sulhU eaerini itmam 
edecek sonraki safha ki, - •illhsız
lanma, eKonomi ve saire &ibi - bu
nun ne mevzuu, ne de şümulü şimdi 
den ne tayin. ne de tahdit edUeme2 
vP edilmemelidir. 

Af ınqnfqrr11 sulh planı 
l\lmanlarm sulh pllnı şudur: 
l - tstlk1nı.ldeki sulh müzakerele

rine iştirak edecek olan bUtUn miJ. 
!etler arasında mutlak hukuk miln 
vatı temin edilmelidir. 

2 - Ademi tecavüz paktlan tmııt 
sma kadar ~eqecek olan ilk devt"enfn 

döri: aylık bir. müddetle tahdidi. 
8 - l'tanla ve Belçika tarafmd 

da aylli tedbir alınmak rprtile 
manya Ren hududunda yeniden ta 
kimat yapÜııyacaktır. 

• - 4Jman aakerleri artırıl 
cak ve bududa ya,km yerlere aev 
dilmiyecektir. 

5 - Bunların tatbikine neza 
etmek qzere İngiliz, Italyan ve bit 
raf aıadan mUrekkep bir komisy 
teşkil olunacaktır. 

6 - Uçüpcü maddenin tatbiki 
qezaret etmek üzere Ingiliz, ltaly 
ve bıtaraf asadan mürekkep bir k 
ııisyon teşkil olunmalıdır. 

1 - Bu komis.vona Alman, Frans 
ve Belçikalı delegeler de i§tirak etm 
lidir. 

8 - Bunların tatbikine nezaret e 
mek Uzere A.hnan, Franıız, Belçik 
atqemiliterJerinden mürekkep bı 

komisyon tefkil edilecektir. Bu k · 
yona kefil ııfatile İtalya ve lngilte 
atqemiliterlerl de i§tirak edebilirle 
Bu komisyon, vaziyetteki deği§ikli 
teri tetkik edebilecektir. 

9 - Almanya, Fransa ve Belçik 
bu komisyon tarafından yapılaca 

talepleri nazan dikkate almağa me 
burdur. Almanya mütekabiliyet esas 
dahilinde garp hududunda her ttırr 
tahdldatı kabule lmadedlr. 

10 - Almanya, Fransa ve Bel~ik 
ile z&min lngiltere ve ltalyan devlet 
teri, en geç olarak Fransız seçiminle 
sonra, bir taraftan Fransa ve Betçi 
ka ve diğer taraftan Almanya arasm 
da 25 fknelik blr ademi teca vUz pak 
tı müzakerelerine bqlamak için uz. 
!aşmalıdırlar. 

11 - lngilterc ve Ital~ zlmin 
devlet sıfatile bu paktı ~za edebilir· 
ler. 

Alil\8.DYa bu gibi eqıniyet anlaş
malarından cloğacak askeri yardım 
taahhütlerine Lokanıoya kefalet e
den diğer devletler gibi glrmefe ama· 
dedir. 
~2 - A.lmanya garanti eden dev

le~ere ademi tecavll7 paktı yapmağa 
lma~edir. 

13 - Bu eınniy~t anlaşmalarını 
takv\ye fçin bir ha va paktı iınza edi· 

- o a m ede 
se, b\,\ <levlet ~ bu ıan> e.ımıiyet 
~ma girebil~. 

lŞ. -A~)'& ve Ffanıa, g~ •e
sillerin ~ ve A8!rJ3ıiat şa-
basuı~a iki millet are..&md~ki karşı • 
lıklı hissiyatı zehirliyebileçek h"r 
tUrlU pareketten teva),ckt edecekler· 
dir . .l+yni "ıııan~ Milletler Cemiyeti 
mer1'ezinde mU§terek bir komisyon 
tea1'il olunacak ve bu komisyon bu 
husqsta~ talep ve ıiklyetleri iki dev 
let~ tetkikine arzedecektir. 

16 - Almanya ve Franq \)q an· 
l~arı Ud milletin reyi~a ırz 
Ue o suretle tqc:Uk ettlrme.J mecbu
riyetinde buluuacaklarclır. 
ı 1 - Almany-. teklif tdilen ade

mi ıec,.vüı p~tlarmm lmzuı \çin 
Cenubu prkı ve fimali ıarki koıntu· 
larile dfl'hal m\lnasebete ıeçmeie ve 
~emi tecavü.ı paktları yapmaja lıa-
~. 

18 - .A.bafnya, Kabul edil8CM bir 
qıij~t sarfında müat~eke tabum 
da ~~ beraberl'ii m~esiniıı halli 
ile Milletler Cemiyeti .U.tül~in 
Veruy muahedeılinden ayrılm-..ına 
intizueıı derhal ve yahut yukarda 
zikredil,ıı mu.ıt~elerin lmzaamdan 
sonra Mill.Uer ~yetine gÖlldenne 
ğeb~. 

19 -. Bu anlqmalarm tatbikini ga 
ranti için Jbım plen ullhiyeti haiz 
bir beynelmilel lli bir hakem mahke· 
meei teşkil olunacaktır. 

Sflf h yar•ı• ve ln•onl 
tedl»lrlitr 

Alman bUkftmeti aynca Avrupa 
aulbilnU kuracak olan anlatmaların 
imzumdan sonra sillhlanma yarışı
na mlnl olmak için pratik ~birler 
sahasında teşebbüsler yapılmasını 
teklif etmekte4ir. Bu tNebbUsler a. 
rasmda, bilhassa sarih ve muayyen 
ışler hakkmda karar vermek için kon 
feranslar toplanması keyfiyeti de 
vardır. Alman htik"ımeti bu konferan 
sm ilk pratik hedefleri olmak üzere 
şunla" ileri sUrmektedir: 

Boğucu, ıehlrleytci ve yangm çı
kartıet bombalar attlırıasmm men'i, 
·ephe mmtakasmdaJ; ı orta ~ette 
ağır bomba atılmasmm 6nüne geçil
'llesi, 20 kilometroluk bir muharebe 
~ahaıtmm haricinde bulunan ıe?ılrle
rin bombardıman edilmesinin men'i, 
en afır taknlarla en ağır tnplann il
~m. 

Alman hükQmeti nihayet, ıiyasf an 
ıı.şmalarm imzasından sonra derhal 

0 konomlk meAel~cr Uzerinde fikir te
atisine A'frmete lmade olduğunu da 
bildirmektedir. 
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ilaçlarınızı Bahçe 
kabıda SALiH NECAl i den alınız. Reçeteleriniz 

büyük bir dikkat, ciddi 
bir iattkın:netle hazırlanır. 

FOSFAliN NECAll Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen ya vnılar tom· 
bul ve kuvvetli neş'eli olur. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden : 
~adıköyüpde Mukim (Elvira) Vekili 
avukat Ahmet Hayri tarafından 
Radıköyünde Mışakı Millli "S" ğmda 
(76) No. lu hanede .mukim (Pıla
ton) aleyhine açılan ?oşa.nma da~a
smda ınuddei aleyhın ıkametgahı 
meçhul olduğu anlaşılmakla ilanen 
t~bliğat icrasına karar verilmiş ve 
yazılan davetiye ile arzu?al ilAnna
me suretleri mahkeme dıvanhanesl· 
ne asılmış olmakla ~ayin olunan 
(20-4-936) günlemecme müsadif 
(Pazartesi) günü saat 14 te Üskü· 
dar "H" mahkemesine ge1me~i. v~ Ada 
va arzuhaline karşı da tarıhı ılan
dan itibaren 20 gün zarfında cevap 
veqneııi ıuzumu avnca gaıete ile 
de llln olunur. (21769) ___ _ 

-!:ı;~l İkinci İflas Memurluğun
drın : MUflis S. Hayim masasmm 
mUstehi~leri Leon Mızr~hi ve Alber 
Ha}ima Ma14•ca iııdeaine karar veri
len 344 ve 18 parça Halılar hakkın
daki itiraz davaları şimdiye kadar 
neticelenmemi' olduğundan ve bu ha
IılaMD muhafaza ve Sigorta vesair 
masrafları gün geı,tikçe artmakta 
olduğu gibi yeniden açılıp havalandı-
rılmalarma ve salreye lüzum görül
düğünden bunlara mahal vermemek 
ve bedelleri davaların neticelerine 
kadar Bankada hıfz olunmak . üzere 
mezkur halıların qsulen sa tıbnasına 
İdarece karar verilmiş olduğunqan 
itirazi olanlar1n be~ gün zarfında 4-
ıuıen Masaya nıtiracaatları ilan olu
nur. (21778) 

' İstanbul Birinci lfl!s Mem~rıu: 
Jundan : ÇakmakGılarqa ı\gobyan 
hanmdp. Ust katta mevcut ve bir 
müflise ait yanmış manifatura eşya
sı bu ayın üçüncü cuma günü saat 
15 te açık arttırma ile satılacağın
dan talip olanların hazır bulunmala
rı ilin.olunur. (21779). 

Deniz Yolları 
iSLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprü hı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühtirdıv· 

ıad~ Han. Tel. 2271&0, 

İdaremiz köm\,ir nakliyatında 
kullanılmak üezre, paıarlık su
retile yetmiş beşer tonluk 4 aded 
yeni mavuna yaptırılacakdır. Ta 
liblcrin şartnameyi görmek için, 
10-4-936 tarihine kadar her gün 
Levazım Şefliğine müracaatları. 

(1705) 

İstanbul Asliye Mahkemeai Birin
ci Ticaret Dairesind~q : 

!srrıail Kemal Akpmar'ın 27-1-936 
tarih ve 125127 numerolu ve 700 
Türk Lirasını muhtevi Antalyada Oş 
man Ekiın emrine olarak İş J:Janka
smdan aldığı çeki zayi ettiğinden 
iptali talebile vaki ıpür&caıt;tı üzeri
ne mezlu'.lr çek kimin elinde ise 45 
gi.ln i~irn:lc mahkerqeye v~rUme:ıi ve 
verilmediği takdirde İptal edileceği· 
nin gazetelerle ilinma karar verilm~i 
olduğun~an keyfiyet ticaret kanunu
ınm 638 ci mŞlqdesinin ~ nci fıkra•J 
mucibinçe ilan oJunur. 

!stanbı.d 7 inci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi mahçuz bulunan 

bakkaliye erzakınıp pazarlık sureti
le parayp. çevrilmesine karar veril~ 

miştir. Satış, 25 Nisan 936 tarihirıe 

mUs~djf cınrıırtesi &ilnü aaat 14 ten 
18 kadtır üı;ıküdnr ço.rımıında. Ma
kedonya bakkaliyesi dükkanında ısa 

tıla(!ağlndan ~lip olanlar.ti) memuru
na müracaat etmesi il1n olumır. 

(21777) 

S A N A 
PereStiş Ediyorum 

işte ufak, fakat parlak bir Izdivaç tahayyülünde bulunan bir nenç kız 
için çok manidar üç kelime ... Bir erkek; daima tatlı, yumuşak ~e beyaz bir 
cildin ve nuik bir tenin ıniknllti11 teşir\ jL)tında cezbedilmeje mfyyaldir. 
Zamanımızda her kp,dın, beyaz rengiqdeki (yağsız) Tokalan kremini 

kulla11arjlk sehhar sevimliliğini çabucak fazlalaştırabilir. Yalnız ijç gün 
zarfında daha ca.zib bir tahaVVUl göoıe çarpar,cild yumuşayıp beyar;lanınca. 
açık mesa~~at, sıyah ?enler ve yor1:4nluk lıleri de yavaş yava3 uil olur
lar. Erkegın hare~ctlı afkına na.A ol.ll\aıuZJ arzu eqiyor5'4nıı bµ basit 
tedbiri tecrübe ediniz. 

KASADA 
SAK"ACfÖIN12 

DA~A 

\~SMt: 
YAZİY ~TIND~DİQ 

ONU rAf%~E 
0ANllAYA-VERINIZ 

' .. 
~ususı S'AATLAl21Mlıı 

SOQUNUZ 

~Beyoğlu Direktörlüğü ilanları 

Satılık mahlul emlak 
Değeri Pey parası 
L. K. L. K. 

4230 40 316 Beyoğlunda Asmalımescit Ma. Venedik 
So. eski 12 yeni 22 No.lı 9 oda 1 matbah 
3 hela ı sarnıç 1 kuyulu hanenin tama
mı. Cedit 2637. 

2103 80 15 8 Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Ma. Ab

2103 80 
3177 60 

3177 60 
232 80 

1144 00 

128 80 

1ı4(\ 

dullah so. 18 No. h 4 oda ve sofa ve mat
bah hanenin tamamı. Çedit 639. 

15 8 : : : : 20 Na. lı : : 
239 Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi İbil yeni 

İpek So. ıı No. lu 7 oda ve sofa ve kuyu 
ve matbah hanenin tamamı. C. 693. 

239 : 23 No. 
18 Beşiktaşda Türk Ali Ma. Uzunca Ova 

so eski 30 yeni 5 6-21 O metro arsanın 
tamamı. S O 7 9. 

86 Tophanede Cihangirde Cedidiye So. 
yanmış topçu başı Ali camiinin 14 3 met
ro arsanın tamamı. 1102 müstagniah 

1 O Beyoğlurıda Hüseyin ağa ma. Macar 
ccıçldesinde 9 6-9 8 N o. lı arsanın tama
mı. 2236 atik 

86 Tophanede Karabaş Topçu]ar Ca. eski 
300 yeni 305 No. 4 katlı dükkanın l/~ 
his..,esi. C. 3 O 8 7. 

Yukarda yaıılı malların tamamının mülkiyetleri pe
şin para ile ve onbeş gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmı§tır. 't)'stermesi 8-4-$)36 günü saat 15 te komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey 
paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Mahlulat ka
lemine gelmeleri. ( 151 O) __ __;_;_ __ ,;;.... ____ ..,....~-----

TAS F 1 YE HAL!NDE BULUNAN -----· 
ISTANBUL TÜRK ANONiM 

SU ŞiRKEl iNDEN: 
Tasfiy~ halinde bulunan İstanbul TUrk Aqonim Sq §irketi hisse 
senetleri hamillerine,16 Nisa:n 1936 tarihinden itibaren ve tediye 

eQilµıi' sermayeJlin i~desine mahsuben 500 Franklık beher hiss~. se
nedi için dördilncti tevziat olarak Fr. F. 20.- Fransız FrankI ode
neceği ilan olunur. 

fiis3eqarlar hişse senetlerini Galata'da Oşmanlı Bankası Gişele
rine İpf'M '4tCJklt" y~ mezkur Btuıka jfltu aenetlere isabet eden me
balifj 1:1e4er Tür)[ Z..h"aşı Fr.F. 12,06 (on fki Fransa: Frankı, altı san
tim) hesabile tediye eyliyecektir. 

Hissedarlara bu suretle yapılacak tediyatın icra edildiği ibraz e
dilecek piss~ şenetlerjne bir damga vaz'etmek suretile gösterilecek
tir. Hisse sepetlerine numaralarını mübyyin bir bordro raptedile
cektir, :Jii~edı:ı,rl~r danur;alanmış olan senetlerini ileride icrıı edi
Jecek tevziat için muhafaz~ edec~klerdir. 

Ecnebi memleketlerde ikamet eden hissedarların işbu dördüncü 
tevzi~tı tahsil igin hangi rqüesseseye müracaat etmeleri icap edeceği 
bil4hara ııyrıcR ilin edilecektir. 

-------·--· TASFİYE HEYET! 

Şirketi Hayriyeden: 
MıırtJn 30 ncı.ı P&.zartesi günü öğleden sonra saat dörtte §irketi Hayriye 

hissedaranınıp ~iıamnamflniQ &§a~da gösterilen tadili için fevkalade ola
rp.~ içtimıt takarrü~ ederek keyfiyet usulü dairesinde ilan edilmi9tir. 
Gününde ticar~t kanununun 386 ncı maddesinin tayin ettiği ekseriyet 
hasıl olmadığından mtizakere edilemecli. Binaenaleyh ,YUk{l.rda yazılı mad
de hükmüne tevfikan Mayısın 4 noü Pazartesi gUnU Şirketin Fermeneci
lerde kain merkezi idaresinde SG,at Pn altıda tekrar fevkalade olara){ içti
ma al(dedi}ecçktir. İşbu içtimaa Ticaret KanupunWl bu babdaki hüküm
l~ri rnucibjnc~ bif hisseye malik Pla.n hissedarlartn daht iıtirıı.ke selahi
yeYeri Yf'ı:ttrr. 

Ruznamei Müzakerat 
ı ...., Şirketin b•hri inıaat ve tamirata mahsus fabrikaaumı teşviki sa· 

nayı kanunundan istifadesini tazammun etmek üzere Şirket mukavelena~ 
mesine bir fıkra il!vesi, 

(İlAvesi teklif olunan fıkranı:g şekli : - Şirketin bahri inşaat ve tami
rş.tş. mahıuş fabrikası Te~viki Sş.nayi Kanunu ahk!mından istifade eder. 

Şirketi Hayriyeden: 
4 Nisan 1939 tarihinden itibann Cumartesi ve Pazar giinleri yapılacak 

araba vapuru seferleri : 
Cumarteıi günleri : 

Osküdardan 8,25 
Kabataı ıı 8,.(5 
Sirkeci ıı 9,03 
Sirkeciden 9,30 
Kabataı ı: O,M 
Üsküdar 10,10 

Paur gtlnleri : 
Oıküdardan Kııbata5ı 

S. D. 

8,SO 
10,00 
19,90 
17.00 
J.9,SO 

19,30 
1S,45 

-·---.-
14:,00 
14,15 

Fiatlarda fevkal'ad~ tellftilAt : 
Binek otomo}Jill~rinden : 

ı1.oo 
17,15 

-.-
l'l,30 
17.45 

Yalnız gidi§ için 150 Kuruş yerine 100 

17,50 
-.-
18,10 
18,15 
18.30 
18,45 

S. D. 

9,00 
10,SO 
H,00 
17,30 
20,00 

19,ŞO 

19,45 
--..-
-.-
20,00 
20,15 

Gidiş ve geliş ,, 250 ,, ,, 150 kuruş almacaktıl". 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan 

Otobü~ garajı cephe dıvarı inşaat1n~ ait ilan iptal edilmiş 
ve keyfiyetin aşağıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum gö
rülmüştür. 

A - Eksiltmeye konulan iş Otobüs iinıjı cephe ve 
yan duvarı ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 
11615,54 liradır. 

B - Şartname ve projesi Belediye Fen Direktörlüğün
den bu işlerle meşgul Mimar, Mühendis veya ta§ÇI esnafı 
olduklarına dair ~ctirilecek vesika mukabilinde Otobüs 
Direktörlüğünden parasız olarftk alınır. 

C - İhalesi 4-4-936 günü saat 10.30 da Otobüs Di-
rektörlüğünde yapılacaktır. 

D .,.__Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
E - Muvakkat teminat mikdaııı 871, l 7 liradır. 
F - İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz 

olmaları laz1mdır. 
G- Teklif me}ctµbları 4.-4-936 günü saat 10 da Ko-

misyona verilmiş olmalıdır. ( 14 4 3) 2 4 7 3 

lstanbul 7 inci icre memurluğundan: 

Em.niyet Sandığına 
( 135) lira.mukabilinde birinci derecede ipotelcli olup 

paraya çevrilmes~ne karar verilen ve tamamına ( 1160 li
ra .k;ıymet takdir edilen Beyoğlµ Kasıqıpa~ada Bedrettin 
mahallesinde Yen.iyol sokağınd(l. eski S yeni ~ n.1.lmcıralar
la murakkam Ah~ap bir evin tamamı açık arttırm~ya va-
zedilmiştir. i 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek milşteri
lerin kıymeti muhammenin vi' mde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektqbupu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tpnzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma §artnamesi 
17-4-936 tarihine müsadif cuma ı:ünil Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 11-5 .. 936 
tarihine mUsadif pazartesi günü dair~mizde saat 14 ten 
l 6 ya kadar \er~ edilecek birinci arttffmada bedel, kıy
meti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde JiOU arttırmanın teahhüdii baki 
kalmak üıere arttırma on be§ gün da.ha temdit edilerek 
26-5-936 tarihine müsadif Salt günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. ~004 numaralı İc
ra ve: İflas kanununun 126 ıncı madde~ine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipoteldi alacaklarla 
djğer alaka daranın vt: irtifak hakkı şah iplerinin bu hak· 
lannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrFtkı müsbite· 
!erile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımBır. Aksi tak· 
dirde hakları tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. MµterAkim vergi, 
lenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve 
Valtıf icaresi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli mü
zayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak is
tiyenlerin 934-4447 numaralı dosyada mevc"t evrak 
v~ mahallen haciı ve takdiri kıymet raporunu görilp 

ı anlayacak lan ilan ol un ur. ( 1 714) 
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VENi EVROLE 
Masrafı az, randmanı çok olan yeğane otomobil 

Yeni hidrolik frenler 
Veni Fişer karoıerilerde 

ceryanıız havalandırma tertibatı 

,MOkemmoıe,ml• mOllakil 
Gn tekerlek tortlbah 

(y•lnıı OtlOkı modelltrdt\ 

YOksek komprosyonlu, 

supapları tepeden motoru 

Yekpare çeUk tavınletl"ı 
Sarsıntısız dlr-ekıyon 

GENERAL MOTORS MAMULATIDIR 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğli.sinde inşa edilecek bez fabrikası buhar kuv
vet santrali inşaatı vahidi fiat esasile eksiltıneye çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen İn§aat bedeli 136611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe aid eksiltıne evrakı şunlardır : 

A- Eksiltıne eartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname, ölçü usulü 
D - Vahidi fiat ve keşif hülasası 
E-Projeler 

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

3 - Eksiltıne 10 Nisan 1936 Cuma günü saat on altıda Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltıne kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Bundan başka eksiltıneye girecekler ilan edilen bu bina cesame
tinde bir fabrika binası İn§aatını muvaffakiyetle yaptıklarını tev

sik ederek eksiltıne gününden üç gün evvele kadar Bankaya müra
caatla bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu teklif mektuplarına 
leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yszıldığı gün ve saattan bir sa.at 
evveline kadar Sümer Bank Umumi Miidürlüğüne makpuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 

saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 

bulunması lazımdır. 

2485 

8 ANZOPiRiN kaıcıleri HER vERoe40KuR~ş 
NEFE s 80RUL..OR1NI TEMİZLER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERiR 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Saçla· 
rın köklerini kuvvetlendirir ve 

besler. Tabü renklerini bozmaz, 

latif bir rayihası vardır. 

fNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu. - lstanbu.I 

Dr. Hafız Cemal 
OAHlLlYE MUTEHASSISI 

Pazardan başka gilnlerde (2,30 
dan 6) ya lstanbul Divanyolu (104) 

yeni numaralı lıususl kabinesinde lıas 
talara bakar. Salı, Cumartesi aabah 
(9,30 - 12) saatleri bakikl fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te· 
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

Umumi Neşnyatı idare Eden: 
S.SALIM 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. 
Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 
Basıldığı yer: TAN .Matbaam 

Ba.ftalık on beş günlük ve aylık 
taksitle elbise yapılır 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet 
han lkinci kat No. 6 .. 2481 

TEMAŞA VE TlY ATRO 
OMNIUM 

TORK ANONİM Ş!RKET1 

31 Mart 1936 salı günü adi suret
te toplanması lazım gelen Hissedar
lar Heyeti Umumiyesi için yatırılan 
hisse senetleri miktarı Ticaret Kanu 
nunun 366 ve Şirket Esas Mukavele 
namesinin 51 inci maddelerinde ta
yin edilen en za mıktarı tutmadığın
dan ,Meclisi İdare Heyeti Umumiye
yi 28 Nisan 1936 salı günü saat on 
dört buçukta Şirketin Taksimde Mak 
sim-Bar'da kain merkezinde aşağıda 
yazılı ilk toplantı ruznamesinde mu
harrer işler hakkında miizakere et
mek üzere ikinci defa olarak toplan 
tıya davet eder. 

1 - Meclisi İdare ve Murakıp ra
porlannın okunması, 

2 - 1935 senesi Bilanço- Muvaze
ne ve kar ve zarar hesabının tasdiki, 
mezkiır sene netaicine dair Meclisi 
İdarenin teklifi hakkında karar itti
hazı ve Meclisi İdare azalarının teb
riyei zimmeti, 

3 - Meclisi İdareden çıkan azala
rın yerine aza tayini, 

4 - 1936 senesi için bir murakıp 

tayini ve ücretinin tesbiti, 
5 - Şirket umurunun tedviri ile 

mükellef Meclisi İdare azalarına ve
rilecek ücretin tesbiti için Meclisi İ
dareye selahiyet ita,sı, 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 324. 
üncü maddelerine tevfikan Şirketle 

aktı muamele hususunda Meclisi İ
dare azalarına müsaade itası, 

Ticaret kanunu ve şirketin Esas 
Mukavelenamesi hükiimlerince işbu 
toplantıda mevcut bulunan veya tem
sil edilen ortaklık senetlerinin mık
tarı ne olursa olsun, yapılacak mü
zakereler muteber olacaktır. 

Meclisi ldare 

ASLAN VE ESK1H1SAR 
Müttehit Çimento ve Su Ki

reci Fabrikaları Anonim 
ir e i e 

1KtNC1 DA VEI'NAME 

Aslan ve Eskihisar milttehit Çi
mento ve su kireci fabrikaları Ano
nim şirketinin 30 Mart 1936 tarihin
de içtima eden adi hissedaran heye
ti umunıiyesinde ticaret kanununun 
366 ıncı maddesinin istilzam ettiği 
nisabı müzakere hasıl olmadığından 
şirketi mezkiıre hissedaranı zirde 
münderiç aynı ruznameyi müzakere 
etmek üzre 24 Nisan 1936 tarihine 
müsadif Cuma günil saat 16 da Gala 
tada Agopyan hanında 4 ncü kattaki 
şirket merkezinde aktolunacak ikin
ci bir adi içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare raporu ile mura

kib raporunun kıraati. 
2 - 1935 senesi muamelatına aid 

hesabatın kabulü ve meclisi idare a
zasının ibrası ve senei mezkfıre ne
tayici muamelatına dair meclisi ida
renin teklifi, 

3 - Meclisi ldare azasına verile
cek ücreti huzurun tayini ile bera
ber umuru şirketin idaresine sureti 
mahsusada memur edilecek aza ai
datının tesbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan azanın 
yerine yenilerinin intihabı, 

5 - 1936 senesi için bir murakib 
intihabiyle aidatının tesbiti ve mura
kibin mazereti halinde ifayi vazife et 
mek üzre diğer bir zatın intihabı. 

Uakal 25 hisse senedine malik o
lup da içtimaı mezkfırde hazır bulun
mak isteyen zevat ticaret kanunu
nun 371 inci maddesine tevfikan iç
tima tarihinden bir hafta evvel his
selerini Gaitada Doyçe Oryentbank -
Dresdner Bank şubesi gişelerine tev 
di etmelidirler. 

Diğer bankalara tevdi olunan his· 
se senedatı mukabilinde mezkur 
Bankalardan alınan makpuzlar heye 
ti umumiyeye dahil olmak üzre Doy
çe Oryentbank Dresdner Bank şube
sine tevdiat mahiyetinde olarak mez
kür bankaca kabul olunacaktır. 

Meclisi İdare 

Emniyet Sandığı Müdürlüğiinden: 
Bayazıt Bakırcılar Muradiye so

kak 24 No. lu evde oturan Bayan 
Ümmühan 25 Nisan 934 tarihinde 
Sandığımıza bıraktığı para için veri
len 53.328 No. lu bonoyu kaybettiği
ni söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eskinin hükmü olmıyacağı illi.n olu
nur, 

2-4-936 

DAiMON 
Anod- Bataryaları 

VE 

TELEFON 
PiLLERi 

Emsalinden iki misli fazla dayanır 
Umum Sabş Deposu: 

• • 

VOLT MUESSESESi 
ORHAN GIR.AY 

lstanbul, Galata, Bankalar caddesi rto.59 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en biiyiik felaket olan ölUın ve malilliyetin acı
larından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat
tik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta.Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sıgortalannda mühim bir inkılii.p 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Öliim ve maliıliyet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve· 
rilir - Vefat halinde miieınmen meblağ derhal ödenir - Mukave
Jenamenin hitamında sigortalı bayatta bulunursa ve maliıliyete 
uğramamış loe müemmen meblağ % 10 fazlaalyle tediye olunur 

~- ·-'~ Muvakkat ve da1mi m ıye mu e ınce ere a ınma.ı. -
Daimi malfi.Jiyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitamında müem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

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

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

İstanbul Yeni Postane karşısında Büyük Han. 

TELEFON 

·~!-- 2465 

lstanbul Vakıflar Dlrektörlüğü ilanarı 

Gram 
Ayvalık kazası merkezinde 
Bürhaniye kazası ,, 

Kilo 
11218 

4854 
19240 

5052 
14027 

3819 

500 Edremidin Havran nahiyesinde 
Altın oluk 

600 
900 

Zeytinlik köyünden 
Avcular köyünde 

58212 00 Yekfr~ 
Evkaf İdaresine aid olup yukarıda isimleri yazılı mevki 

ve depolardaki yemeklik ekistire zeytin yağlan depolarda 
teslim edilmek üzere pazarlık ve peşin para ile satılığa çı
karılmıştır. İsteklilerin gazete ilanından itibaren bir haf
ta zarfında Balıkesir Vakıflar Direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri bildirilir. ( 1 7 2 O) 

YENi ŞUBE 
Elias Karako ve Biraderi Halefı 

Ticarethanesinin 
İstanbulda Bahçekapuda 45/47 numerolu , 

YENi ŞUBESi BUGÜN SAAT 
15 DE AÇILIYOR 

Muhterem müşteriler, bu şubede daha kolay olarak 
PORSÖLEN, KRiSTAL, EMAYE TAKIMLARl
LE MUTBAH LEVAZIMATI ve HEDİ· 

YELİK EŞYANIN 
en müntahab ve zengin çeşitlerini bulacaklardır. 

FİYATLAR PEK ELVERİŞLİDİR 


