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Sayf 

Londra, 2 (Tan) - Ribentrop'un yamı ak
ıam Hitlerle .rörüımek üzere tayyare ile 
Berline aitmeai muhtemeldir. Eden yarm 
Avam Kamaraımda Ribentrop'la yapbiı 
son mülikatlar bakkmda izahat verecektir. 

Yd 11. N.S42 / S645 ~ 5 kuruş 
ISTANIUL 

lngiltere Fransoya teminat mektubu verdi 1+;~ 

İngiltere bir tecavüz karşısında iste~ikleri 
Uzak Şarkta h6diseler 

Mongol uçakları Mançu 
askerlerini bombaladı Fransaya yardımı kabul etti 

Erkanı harbiyeler 
ve yapda.cak 

arasında derhal temasa girişilecek 

yardımın şekli tesbit olunacakflr 

Almı lY& tarafından yttsak edilmesi isttnın ,, içi yetmit kiti alan hUcum tanklarından biri 

Vaziyet 
Londra, 2 (Tan) - Dlflfler Baka

nı Eden bu~ Franm: elçisi Gorbini 
kabul ederek kendialne iki mektup 
vermiftir. Bu mektuplarda 1925 ma-

~l ma n cevabı yıa tarih': Lokaıuo muahedeei muci
bince, Ingilterenln kefil devlet ııfa-

~ Lokarao devletleri ta- tile alacab vaziyet turlh olunmak
,.t.adaa yapılan tekliflere kaıwı ver- tadır. Paktm 11 inci maddesine göre, 
dlil eevap Londnda ~k mÖ8alt bir eğer Fran1& 1ebebiyet verilmeden 
tmlr h•ale getlrm.lftlr. Bllhee1a Wt- bir tecavüze maruz kalırBa, lngilte
lerla ıealt bir sulh plim ortaya koy- re kendisine her tUrHl vesaitle yar
=~ ne Belçlkaya ne de Fnuaya dım edecektir. Bunun için, derhal 
~ .. t.necllibal tekit et- ertllll harblyeler araamda temas ::U. Londradald a1yual mahaftlde yapılacaktır. Bu mektuplar diinktl 

ya.ıım sulhperver emellerine ye kabine toplantw eınaamda kaleme 
al bir delil olink Wilrld edil~ al ştJr. Mektubun bir sureti de 

İtalya - Habeş mese

lesinde serbest bırakı- Japonya, Ruslarm mevzii hudut hcidiselerine 
Iırsa Avrupa işlerine de müdahale edip etmiyeceklerini soruyor 
i ş t i r a k edebilecek 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Herald 
gazeteaine göre, dün aksş.m Pariae 
hareket eden 
Fransanın Ro -
ına bUyük elçi
si de Cha.m -
brun ltaıyanm, 
aşağıdaki ıart
lar dahilinde 
Avrupa işleri -
ne iftirake ha
zır bulundu -
ğunu Fllnde
ne bildirmi§ -
tir, 

1 - 7.ecrt Kont dö Şambrön 
Uıdblrlerin derhal kaldınlmuı, 

2 - llabetlstana brtı olan hare
ketinden dolayı Milletler Cemiyeti ta
ralmdan lt&lya aleyhine yapdaa it -
tibunm derhal geri almmuı, 

S - Sulh görütmelert lt&lya v~ Japon B&fbakanı Hirota Japon yanın Nankln elçisi Ilı beraber 

babetlıdaaa blralolac8k lllUetler Ce- Tokyo, 2 (A.A.) - Sovyetler bir- ğu takdirde Sovyet htikfunetinin Bl. 
:mlyetl bu ite kanfmıyacaktır. liğinln, bir UçUncil devlet tarafından J lihlı muavenete mecbur olacab hak-
..,..... ........ ~ dıe Mongolistana taamız vuku buldu- [Arkası 7 incide] 

• 

Bir Ha.beş z;a:ferl 

Habeşler 4 . ltalyan mevkiini aldılar 
700 ltalyan, 2 bin Eritreli öldürdüler 
•••••••••••••••••••••••• 

Goncların ıaphna ve 

Amba Alaal 

~ 
8

Sokol&' 
A 11 ~.&ı 1610 

Twıa rölii 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Erı Bilyilk Ka.t:ll 
Araplann ateşten daha §lddetli bulduklan intfzarm cehenneminde ya

tan Hauptmaıı için, ölüm, artık bir ceza. değil, ya.p.mıya muadil bir mü
ldifattır. Şu satırlarm yazıldığı ana kadar hakkında verilen karan bil
mediğim bu adam, beraet kazanarak hapisten !;lkY blle hayat onun için 
bir işkence olmıya devam edecek; asıl katil yakalanmadığına göre, onu 
şimdiye kadar hapiste tutan şüphe, beraetlnden sonra da bütün dünyanın 
gözlerine dolarak, tabii ömrünü bitiıiıfceye kadar, zaptedllmlş bir linet 
,.e nefret halinde onun peşinden gidecektir. Asıl ka.tll yakala.nma.ilıkça bu 
şüpheyi öldürmek kabil mi! 

Ve bu şüpheli öldürmedikçe Hauptrnan'ı idam etmekte, salıvermek te, 
mahpus bırakmak ta, adalet hislerimizi tatmin edemn. idam edilirse: 
"nelki ma umdu, nl~ öldürüldü!,, diyebllectğiz; beraet kaz.ansa: "BelkJ 
mü erimdi, niçin sa.ın·erildl ! ,. tliye soracağız; hapiste bırakılsa: "Suçlu ise 
neden idam edllmJyor? Suçsuzsa neden serbest bırakılnuyor!,, diye köpU
receğlz. 

Hauptman'dan evvel, Desdemona'nm temsil ettiği masum a.,klan bo
fan şüpheli, bu en büJük katili öldürmek lazımdır. 

·' " .. 

OndülCisyon Bir karar 

Eski binalar 
yıktırıhyor 

Bir kısım makinelerin 
zararh olduğu anlaslldı 

Kadm berber erinin kullandığı on
dWasyon makineleri hakkında bele
diye fen heyetince bir talimatname 
hazırlanmaktadır. Şimdiye kadar ya
pılan tetkiklere göre, mevcut ondü
lasyon makineleri başlıca Uç tipe ay
rılmış ve bunlardan iki tipi, saç kı
vırma işlerinde kullanılmaya elveriş
li görülmilştlir. UçüncU tipin ise za
rarlı olduğu anlaşılmıştır. 

• 
Betediye, her türlU kazaların önü-

Öğrendiğimize göre, yeni talimat-

'<============:========P=e.,;y=a=m=İ=S=A=F=A= name ile bu tip makinelerin kullanıl
ması yasak edilecek, diğerleri için de 

ne geçmek için mühim bir karar ver
miştir. Bu karara göre, şehir hudut
lan içinde bulunan ve yıkılmaya yüz 
tutmuş olan bütün binalar belediye
nin emrile yıktırılacaktır. Bu gibi bi
naların mahallen ve birer birer tes
bit edilmelerine başlanılmıştır. Bu 
iş biter bitmez bina sahiplerine bu 
gibi binaları tahliye etmeleri için on 
beşer gilnlUk mühlet verilecek, sa · 
hipleri bulunmayan binaları ise on 
heş gün bekledikten sonra belediye 
kendi vesaitile yıktıracaktır. c.u 

Bir soru 

ıer:~t~~~:i:~~an biri te - Bilginizi Yoklayınız 
- "Bilginizi yoklayınız,, için gU -

zel bir soru buldum, koyar mısınız? Sorular 
- Memnuniyetle. Nedir bu so

nı? 

- "Çıkmayan canda ümit vardır,, 
sözünü kim ve kimin için söylemiş
tir? 

- Ben söyledim; Hauptman için. 

iskambilden askerler 
Almanya Lokarnoyu bozduktan 

ıonra §imdi de Avusturya Sen-Jer
men muahedesini bozdu. 

- (Aleko Paşa) kimdir! 
- bkenderlye lngiliz donanması 

tarafından hangi tarihte bombardı -
man edilmiştir ,.e bombardıman neka 
dar ıtlrmil§tür! 

- Alpaga nedir! 
- Alemlnyum kaç ıeneslnde ,.e kJ-

mln tarafından 1 tihsal edilmiştir! 
- Aşkı "se\mek, başkasının saa-

detine ~evinmek, ba.5kasınm saadeti
ni kendi Madetl yapmaktlr,. diye ta -
ril eden kimdir? • 

birtakım kayit ve şartlar konacak -
tır. 

Feri kurbanları 
• 

Askeri Baytar mektebinde dün 
büyük bir ihtifal yaplldı 

Türk baytarhğmm iki büyük fen Yener söz almış ve Ahmet ite HUdai
kurbanı olan binbaşı Ahmet ve mua- nin mesailerinden, meziyetlerinden 
vini Yüzbaşı Hidayetin dokuzuncu ö- bahsederek bu büyük kayıp karşısın
lüm yılmın dönümleri münasebetile da, baytarlığın yegane teselli çaresi· 
dün büyük bir ihtifal yapılmıştır. lh- ni, onları unutmamakta bulduğunu 
tüale, Istanbulda bulunan bütün as· söylemiştir. 
keri ve sivil baytarlar iştirak etmişler Stajiyerlerden Nail Uçar, Zeki Ma· 
dir. denli, doktor Ekrem, ve Hakkı Bel-
Haydarpaşa askeri baytar mektebi ler'de birer hitabe söyliyerek ihti~s 

müdürü General Nureddin Önal, sa - larını anlatmışlardır. Baytar Safi Toık 
at ikide, ihtifali açarak, rüam gibi teh söz ile muallim Necibin sözlerinden 
likeli bir mikrop üzerinde çalışırker. sonra kabre çiçekler serilmiş ve ihti -
vazife başında ölen, bu iki büyük fen fale nihayet verilmiştir. 
kurbanının mesaisinden bahsetmiş 
ve bunlardan başka Pariste rüam üze Server Hilmi ihtifali 

Elektrik 

Yeni tarife bugün 
tatbik edilecek 

UskUdar ve Kadıköy ıu fiyatlarını 
tesbit edecek tarife komisyonu, dün, 
Nafıa Vekaleti !başmüfettişi lbrahi
min riyaseti altında şirket ve beledi
ye murahhaslarının iştirakile toplan
mıştır. 

Toplantıda, şirketin geçen seneki 
bilançosu tetkik edilmiş, yeni sene i
çin masraf ve malzeme fiyatlan gö
zönünde tutularak tarifede bazı kil
c;:Uk değişiklikler yapılmıştır. Komis
yonun hazırladığı proje bugiln Veki
lde gönderilecek ve tasdikten sonra 
tatbik edilecektir. 

Uç aylık elektrik tarifesini tesbit 
edeeek komiııyon da, bugün toplana
caktır. 

M,,.arif 

Bir tıp heyetimiz 
A tinaya gidecek 

Niaan ortumda toplanacak olan 
beynelmilel hıbloji tıp kongresine 
üniversitemizde davet edilmiftir. 

Rektörlük Tıp f akUltesi profesörle 
rınden bir heyetin oraya gitme1ine 
muvafakat etmlttlr. 

Küçük Haberler 
• Sular idaresi için depo - Bel&f 

diyeye bağlı Sular idaresi 35208 lira· 
ya bir arsa almıştır. Bu arsa üzerin
de evvelce bir boru fabrikası ve bir 
depo yapılması takarrür etmiş, bu i
tibarla idarenin 935 biltçesile burası 
satm alınmıştı. Fabrika işi şimdilik 
teehhür ettiğinden belediye burada 
yalnız bir depo yaptıracaktır. 

• Havuzlar müdürü döndü -
!kinci beş senelik sanayi planı ile ge
mi tamir ve muayene havuzlan ge
nişletilecektir. Bu iş için, on beş gün 
evvel &karaya giden Havuzlar mü
dilrü Cemil §ehrimize dönmüştilr. 

• Vapurlarda tahlisiye vesaiti -
Deniz Ticaret müdürlüğü liman da
hilinde i§liyen deniz vesaitinin can 
kurtarma i.Jetleri ve malzemesi üze
rinde yaptığı son kontroller netice
sinde bazı vapurlarda kafi miktarda 
tahlisiye simidi bulunmadığını tesbit 
etmit ve keyfiyeti alakadarlara bll
dirmiftlr. Akay ve Şirketi Hayriye 
vapurlarındaki tahlisiye simitlerinin 
adedini çoğaltmışlardır. 

• Yeni ~mUdUriin tetkikleri -
'lw GUmrUk ba.şmüdilr vekili Mus
tafa Nuri, GUmrUklerde yapılacak ıs
lahat i,ı ile meşgul olmak Uzere tet
kiklerine bqlamıF. 

• Türklstanh bacılar döndüler -
Bundan bir müddet evvel Adnan va
purile hacca giden 400 Türkistanlı 

bir lngiliz .,nebile avdet etmişlerdir. 
• Emniyet dlrektörIUğUnde bir ta

yin - İstanbul Emniyet direktörlil
ğU birinci ışube merkez memurlann· 
dan Celll GUmUşhane Emniyet me-
murluğuna, onun yerine de hukuk fa
kültesi mezunlarından Zeki tayin e
dilmişlerdir. 

Çocuklar eski Urıkambilleri uzun
lamasına olarak ortasından ikiye 
bükerler, adi kiremit şekline sokar
lar, sonra bunları biribiri önUne di
zerler, iskambilden askerler yapar -
lar, nihayet en gerideki nefere par
mağın ucile dokunurlar: iskambil -
den askerler de biribirini kovalıya

Dünkü Soruların 
Cevapları rinde tahsil ederken ölen baytar yüz

S - Kromlu çeliğin dikkate değer başı Kemal Cemilin hatırasını anmış-
Diş tabibi ve eczacı mektebi müdü· 

rü Profesör doktor Server Hilminin 
ölümilnUn yıldönUmU mUnasebctil'! 
dün Merkezefendideki kabrinde bir 
ihtifal yapılmıştır. 

• Orta ınekteplerle liselerdeki ba
kalların sattığı maddelerden bazı ta
lebelerin hastalandığı görülme)ltedir. 
Maarif idaresi, bu hususta bir tali
matname hazırlamıya başlamıştır. 
Şimdiye kadar al!kadar mektep mU
dUrleri tarafından tayin edllen ba
kallar, bundan sonra bu talimatname 
hükümleri dairesinde Maarif idare
since seçilecektir. Bundan başka, Ba
tışlar, daimf murakabe altında bu

• Çocuk Esirgeme kongresi -
4 Nisanda Atinada toplanacak olan 
Balkan milletleri <;ocukları Esirgeme 
dernekleri kongresino" bulunacak 
otan heyet. diln akşam Çeru vapuri
le gitmişlerdir. 

rak yıkılır. 
Muahedeler, çocukların bu iskam

bilden askerlerine benzedi. Fnkat ne 
tuhaftır ki, her iskambıldf>n as:ter 
yıkıldıkça Abici askerler meydana 
çıkıyor. 

Tek kale 
Iki aydır Anadolunun muhtelif 

yerlerinde yaptığı bir turneden dönen 
bir arkadaşrmu: dün matbaaya gel
di ve şu va.k'ayı anlattı: 

Cenup vilayetlerimizin ufak bir 
kasabasında gençler futbole merak 
sardırmışlar. Nihayet işi büyüterek 
biribirine rakip olabilecek iki takım 
meydana getirmişler ve iddialı bir 
maç yapmağa karar vermışler. 

Gel gelelim ki, bu kMabada, de
ve meydanından başka maç yapma
ğa müsait bir yer yokmuş. Nihayet 
kaymakama müracaat ederek o mey 
danda maç yapmak için izin almış
lar. 
Akşam nstU maçm en hararetli 

bir zamanında uzaktan olr deve ker
vanı sökün etmiş. Biraz sonra da ker 
van, önde bir merkep, arkada bir sü
rü deve olduğu halde meydana gir
miş. Meydanın tam orta yerinde de
veler çökmüşler ve iddialı maç ta ya
rım kalmış. 

Gençler hemen, maçı aeyretmekte 
olan kaymakam& koşmuşlar ve ne 
yapmak IA.zımgeldiğini sormuşlar. 

Kasaba.nm ne ticaret ve ne de spor 
hayatını lhl!l etmiyecek kadar dira -
yetil olan genç kaymakam hemen bir 
çare bulmu§: · 

- Develer olduklan yerde kalsm, 
•iz de tek kale oynayın! 

Ev icadını lcöıesf 
Cevizli sandöviç: - Kiloluk ekmek 

ten ince dlllmler keeıneli. Biraz cevizi 
havanda döv~eli ve biraz tereyağı, 
biraz da toz eekerle karıştırdıktan 
BOnra ekmek dilimlerinden birine sUr 
meli ve başka bir dilimle kapatmalı. 

* Sardalyalı Sandoviç: - Zeytinya • 
ğmda durmuş sardalyeleri alarak de
mini, kuynığunu, kılçığını çıkarma -
h. Biru tereyağile ezmeli, limon sık
malı ve ekmek dilimlerine ııürerek aan 
döviç yapmalı. 

* Tonlu ııandövlç: - Kiloluk elonek
ten keeilmie iki ince dilime tereyağı 

ıürdUkten ıonra dilimlerin a.raama 
marul yapraklan, ton balıfI parçalan 
koymalı ve karabiber ekmeli. 

Etli ıandöviçler: - Yine kiloluk 
ekmekten kesilmiş ince dilimlere har
dal sUrdUkten sonra her nevi soğuk 
etleri dilimlerin arasma yerleetirme -
lL 

hassaları nedir , ur. lundurulacaktır. 
• Film operatörlertnln tfitktlderl-,.. 

tngili~ film operatörlerinden Vayn
ravt. HiJ ve tuı.hel dOn de ~hrln 
muhteHf verlerinde tetklkatta bu
lunmuşlardır. Filmriler. Boifarlclnde 
bir '°tl':lntl vanmıslar ve !stanhulun 
hı."ı' ~~lliklerint gözden geçlrmiş
lerdlr. 

C - Ku\.'Vetl, dayanıklığı, a,ınmaz Bundan sonra, marazi teşrih muııl • Hukuk talebe cemiyetinin hesap
lan vilayetçe tetkik edilmekte idi.On 
gündenberi yapılan tetkikat bitmiş 
ve hesapların muntazam olduğu an
laşılmıştır. Hukuk talebe cemiyeti 
mayısta bir tenezzüh yapacaktır. 

olması. Umi Uveyz Mazhar, Türk mikrobiyo-
ihtifale ilniversite profesörlerile ta 

!ebeleri ve dostları iştirak etmiş ve 
merhumun kabrine çelenkler konmuş 
tur. Cerrahi profesöril doktor Ziya 
Cemal Aksoy, Server Hilminin f azi -
letli hocalık hayatından bahseden bir 
nutuk söylemiş, hizmetlerini saymış
tır. Bundan sonra Doçent Suat İsmail 
Gürkan, Doçent Orhan Okyay, diş ta 
babeti talebesinden Enver, Mwıtafa 
söz söylemi§lerdir. 

S - Asor' cıda kın, ismini ncredeıı loji cemiyeti umumi katibi doktor 
almı§tı 1 Nureddin namına, cemiyetin, kalpten 

C - "Akbaba,. demek olan Porte - gelen teessürlerini bildirmiştir . 
klzce "~orez., kelimesindtn. Bu ada- Muallim Turgut Argun, laboratuvar 
lard~ akbabalar pek çoktur. da fen kurbanlannm çalıştıklan ma

s - (Svcnska Akademietı) ned.ir1 sa başında, onların yaptıkları işlerin 
C - ineç dillnl tekemmül ettir - mahiyetini izah etmiştir. Ihtifalin 

mekle meşgul olan "bveç akademisi,. mektepteki kısmı bittikten ~onra, ön-

• Cenevre UniversitMi 11eriryatı 
dalı'iliye profesörU Roch, bugün saa 
18,30 da üniversite konferans salo- '----ı:::i==ı::ıc:====~-=

S - Habc~tandaki Taana gölü- de çelenkler olduğu halde, Karacaah· nunda (iç ihzaılı guddelerin tansiyo
na tesiri) mevzuu etrafında bir kon
ferans verecelfür. Profesörün ikinci 

konferansının mevzuu menenjittir: 
pazartesi günil yine 18,30 da ayni 

nün eni ı·e boyu ne kadardır1 met §ehitler mezarlığına gidilmiştir. 
yerde verecektir. C - 100 kilometro uzunluk, 60 kJlo Mezarlıkta ilk önce, muallim Sabr! 

metro genişlik . 

Vilayette 

Memurin kanunundaki 
son değiıiklikler 

Memurin kanununda yapılan deği
şiklikler hakkındaki kanun dün vila
yete bildirilmiştir. Yeni kanuna göre, 
tayinleri merkeze ait bütün memur -
larm sicilleri vekilet veya dairele
rinde ve tayinleri vekiletlere ait me
murların micilleri de vilayetlerde bu
lunacaktır. Tayinleri vilayetlere ait 
memurlardan icap edenlerin sicilleri
nin merkezde bulunma.şı da caizdir. 

A serisine dahil memurların sicil
lerinin bir sureti Başvekalete veri
lecektir. Bir sene içinde tercümeihal 
vermiyen memurlarIJl cezaen birer 
maaşlan kesilir. 

Devlet, idarei hususiye ve beledi
yeler hesabına memleket içinde tahsil 
görenlerden orta tahsili bitirenler 5, 
yüksek tahsili bitirenler 8 sene ve 
ayni daireler hesabına ecnebi memlt
ketlerde tahsilini bitirenler de tahsil 
müddetinin iki misli kadar meslek ve 
ihtisaslan dahilinde hizmete mecbur
durlar. Kadroda açık bir memuriyet 
bulunma.sa bile bunlar, kanunen ta
yin edilebilecekleri memuriyete mah
sus, maa, ve emsali kendilerine Ucret 
olarak verilmek •&rtile, lhtisaslan 
dahilindeki vazifelere stajyer olarak 
alınacaklardır. 

Mecburt hizmet müddetini ikmal 
etmeden evvel vazüeden ayrılanlar 
tahsil mUddetlerince kendilerine ya
pılan masrafı faizile birlikte ödeme
ğe mecburdurlar. 

Hususi kanunlarle bu kanuna gö
re, mecburl hizmete tlbi olanlardan 
banka, imtiyazlı tirket veya. herhan
gi bir hueusi if istiyenlerin mecburi 
hizmetlerini ifa ettiklerini veya taz
minatı ödediklerini vesika ile iıbat 
etmeleri lazımdır. Bu şekilde vesika 
göstermiyen mecburi hizmet erbabı
nı istihdam eden müesseseler kanu • 
nun tayin eylediği tazminatı Uzerle· 

qeledive Selimin katilleri dün tevkif edildi 
Sular idaresinin 
birikmiı alacakları 

Belediye sular idaresinin 115515 li
rası resmf daire ve müesseselerden, 
122328 lirası hususi abonelerden ol -
mak Uzere 237839 lira alacağı vardır. 
lki senedenberi biriken bu alacaklar, 

Suçlular, .çaldıkları P.açavraları 280 
kuruşa bir tüccara satmışlar! 

idarenin 936 senesi hesabına devı:edil Sarayburnundaki paçavra mahze -
miştlr. Ancak idare bu paranm be • ninde ölü olarak bulunan bekçi Seli -
hemehal 936 yılında tamamile tahsil min katilleri dün meydana çıkarılmış 
edilmeai i~in esasli tedbirler a.Imıya, tır. Bunlardan Abdullah Valde Hanın 
idari ve hukukt takibatta bulunmaya daki metresi Saimenin odasında, Ser
karar vermiştir. kis Karaka§ ta Kwnkapıda yakalan-

nndaki paçavralarla beraber Mercan ___________ ,....__... 
. ..... ........ ...,-.... ---.. ...... -..... -........... -,..~-...... da Kilit hanında paçavra tıcareti ya • .......,.. uxz as •>• 

• Inek ahırlarında sUt sağılıp ııatI- mışlardır. 
lamıyacağı ve bu gibi ahırlarda mUn- Katiller, poliste sorguya çekilmiş -
ha.sıran hayvanların muhafaza. edile- ler, ve uçlannı itira.f etmWerdir. 
ceği dün belediye riyasetinden şube - Tahkikatın seyrine göre, cinayet şöy
lere taminı edilmiştir. Ayni zamanda. le işlenmiştir: 

pan Mi§ona giderek hepsini lki yUz 
seksen kuruşa satmışlar ve hemen sı
vışmışlardır. Bundan sonra iki arka
da biribirlerinden ayrılmışlar, Sergiı5. 
eskisi gibi orada burada gezmeğe bat· 
lamt§, Abdullah ta Valde ba.nmdald 
metresinin yanma g\tmiıtır. Çalman 
paçavralar, paçavra tUcca.rmdan geri 
alınmıştll'. Abdullah ve SeJ"lis hakkın 
da dUn akşam geç vakit tevki! kara-
n verilmiltlr. 

bu gibi ahırların hafta tatili kanunu- Abdullah ve Sergis Karakaş ~açav 
na. da tabi tutulamıyacaklan ili.ve o- ra aatıcısıdır. Sarayburnunda.ki depo
lunmuştur. dan birkaç defa paçavra çalan bu iki 

• Yeni yıl bUtçesintn tatbiklle bele- a.rkadaıs, ııon defa Gill Mehmedin pa - A 
diye eubelerindekl eeflerle memurlar çavra deposunu tamamile ıoymağa dliye 
arasında bazı değişiklikler ve terfiler karar vermİ§lerdir. 

Kendine avukat süsü 
veren bir suçlu 

yapılacaktır. Bir hazirandan itibaren Cinayetten iki gUn önce Abdullah 
yeni kadronun derhal tatbik edilebil- ve Sergis, Abdullahın odumda bulut· 
mesi için şimdiden hazırlıklara başla- muılar ve soygunculuk plinmı hazır
nılmıştır. Bu maksatla diln belediye- la.ınıtlardır. Pazartesi gUnü öğleden 
de bir komisyon toplanmıt ve tetkik- sonra sa.at altı 1Ularmda. Saraybur • 
lere girişmiştir. nundald mahzen civarına gelmifler, Kendiııine avUkat lilaU vererek ba-

• Kundura boya.cılarmm kahvelere Abdullah, ıigarasmı yakmak bahane- 11 kimseleri dolandırmaktall ıuçlu Le
girlp boya boyamalan evvelce yasak sile deponun k&pl8Dll açarak Selimin on Faraeyanm dunlflll .. m.a dtın de 
edilmişti. Bu yasağa riayet edilme- yanma gitmiştir. birinci cezada devam edilmlttır. Ba
diği g6rWdUğU için, dün belediye re- Sergia, dıtarda gözcU kalmıştır. Fa rodan gelen cevapta, bu iıılınde bir 
iıtiğinden eubelere bir tamim gönde· kat Selim, Abdullahm maksadını an- kimaenin baro defterinde kayıtlı ol
rilerek kararın ıiddetle tatbiki bildi- lam11, BOygunculuğa mlni olmak üste- madıfı bUdirilmlftlr. 
rilmf,tir. mlftir. T-. F 
-----------... -- Bunun üzerine Abdulla.h, Selimin Müddeiumumilik uvvD araeyanın 

üzerine çullanml§, &rgı. te eline ge- kendisine avukat süsü vermesinden 
rine almıt olacaklardır. 

Ne Dersiniz ? 
ispanyadan lirnon ! .. 
ıuradenlz "e Akdeııb kıydanmıs 

biter limon, portakal bahçesidir. O 
kadar ki, ceoup kıyılan limon yettş
tlren RU1yaya bUe buradan ihracat 
yaparız. Lik1n prlbi §udur ld, bu a
rada kendi ihtiytıÇlanmızı pek gözö • 
nünde tutmuyormuşuz. Bunu t pan • 
yaya 700 bln lıllo limon kontenjaru 
verilmMindeP anlıyoruz. Memleketi 
Umouus bl)'9kmamak için verllmi~ o
lan bu Qnı"& diyecek yoktur. Yalnız 
şayanı d(kkat olan cihet şudur: Biz 
limon ve p0rtakal ihraç ediyoruz. Ma
dem ki; limonumuz blıe yeti mlyor 
ve dıprdan Uınon almaya mlıhtaç o
luyoruz. O baJde neden kendi m.ahnu 
zı ba.-.kasma satıp, ba.5kasmın limo-

" nuna möht.89 oluyoruz. 
işte buna aklımız ermiyor. Bel 

ltalyanm zecri tedbirlere nnıkabel 
ederek bile limon göndennediğl b 
sırada bu bir kirh iş olmasa gerektir 

Biz t>öyle düşünüyoruz. 

Slı ne dersini~ 
• Mülkiye mektebi ve hukuk fakUl

teııi mezunlan Dahiliye Veklletinin 
merkez ve villyetltr betinci derece
deki memurluklarmm bUttın anııfla
rına tayin olunacaklar ve ııtajla.rmı 
bu amıflarda geçireceklerdir. Ancak 
ba,kaca lstihkaklan yoksa kendileri
ne 2!5 liradan fazla mut verilmiye
cektir. 

çirdiği kalın bir sopayı alarak içeriye dolayı hakkında ceza kesilmesini late
ginniı ve bunu bütün lıl%ile Selimin mif, duruşma, karar verilmek Uzere 
batma vurmuştur. 9 mayısa bırakılmıştır. keme, Gilliu.n serbest bırakmıştır. 

Selimin b~ı parçala.nmı§ ve zaval- •Yerli mallar pazarından bir man- • Behçet isminde biri, çal'§ı içintl 

•Bu sene lltanbul dairelerinde ya? 
çaltfm& aa.atleri mayısın başında tat
bik olunacaktır. 

lı adam yere yığılarak ölmUıtür. Cese toluk çalmakt&Q ıuçlu GUUzar. ismln- ıeçerken Mebrureye sarkmtılık et 
din ~mda ~yara vardır. Sergil, i- de biri, dün, jandarma ref&katlnde mek ı.temif, Mebrurenin §ikayetl 
fadeıe~de v~ a eı:snaamda Abdulla - birinci ırulh ceza mahkem..tne getiril r.erine, poUaler Behçeti yakahunışla 
hm elınde bır demır aaç bulunduğunu . ıl _..... GUllz dır Suçlunun dün ikinci sulh 
söylemiştir. !kinci yaranın Abdulla - mış, duruoması yap m.9w.. ar. · . 
hm vurduğu demirle açıldığı anll.fıl- mantoluğu çalan kendisi olmadığı • mahkemesınde duruşması yap 
mI3Ur • nı, ayni evde oturduklan Hanüe 1a • ve mahkeme, kendisinin tevkifine k 

Dd arka.dq, bunda.n IOnr&, y&l\la- minde birinin caldığmı ıöylem\f, mah rar verllmlftlr. 
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Kazanç ve muamele ~ 
ver9ilerinde değişiklik 

1 
Ankara 2 (Tan) - Finans Bakanlığı tarafından getirtilmiş bulunan ı 

finans mUtehassısı Pişarl'in memleket içinde muhtelif vergi kanunlarımı- 1 
zın tatbikatı etrafında yaptığı tetkikat sonunda hazırlayarak Bakanlık , ! 
makamına verın.iş olduğu raporlar üzerinde Bakanlıkça incelemeler ya- t 
pılmaktadır. Bu cümleden olarak mütehassısın kazanç vergisine ait ra
porunun tetkiki sonun~a kazanç veı_:gisi kanununda bazı tadilat ya~ıl~ 
nıası ka.rarlaşmıştır. Finans Bakanlıgı, tetkik bürosu, kazanç vergısı 
kanununun tatbikinde tesadüf edilen güçlüklerle mütehassısın lüzum 
gösterdiği değişiklikleri bir kanun projesi 'halinde hazırlamıya başlamıştır. 

Tetkik bürosu muamele vergisi kanununda yapılacak değişikliğin esas
larını da tesbit etmektedir. 

öğrendiğimize göre, ~emleketimize gelen ecnebi san'atkô.rlardan alın- "" 
makta olan vergi haddı de kazanç vergisi kanununda yapılacak değişik
likler arasında yüzde 50 den yüzde 10 a indirilecektir. 

Razkrya sancağına 

yerleştirilecek Asuriler 
An.kara, 2 (Tan) - Uluslar Sosye

tesi tarafından iki sene içinde Suriye 
de Razkıya. sancağına naklojunmala
rma karar verilen 20 bin Iraklı Asu
rinin Türkiye hudutları dahilinden 
rt"ra.nsit suretile g~lmesi esnasm • 
da. hükUınetinıiz tarafından almması 
llzmıgelen resim ve harçların alınma
ması teklif edilmiştir. Hükfunet, Asu
rilerden ve beraberlerindeki hayvıuı
lardan resim ve harç alınıp a.lınmıya
cağı etrafında tetkikat yapmaktadır. 

Türk. Sovyet doktor
ları arasında İ§ birliği 

Moskova, 2 (A.A.) - 31 martta 
':el oks cemlyeti merkezinde yapılan bir 
toplantıda altıncı Türk tıp kongresi
!IB iştirak eden Sovyet doktorlar he -
yetinin verdiği izahat dinlenmiştir. 

Toplantıya Türkiye bUyük elçisi Ze
k!i Apaydın ile Sovyetler birliği sıh -
hat komiseri Kaminskl, Sovyet dok
torları, Türkiye büyük elçiliği, dış ko 
miserliği ve Voks erkanı ve diğer ~ 
~at h~ bulUlUD!Jjlardır, 

Heyet başkanı profeaör Dani§evs
ki, ve heyet A.zasmdan profeeör Bur
denkot, Türk ve Sovyet doktorları a
rasındaki teşriki mesaiyi kuvvetlen -
dirmek için Sovyetıer birliği ilim ku -
rulla.rmm mühim neşriyatile büyük 
Sovyet Türk ansiklopedisinin tam 
neşriyatınm An.karaya ve lstanbula 
göndet•ileceğini kaydetmiştir. 

Buğday komisyonu 
bugün toplanıYor 

i\.ankara, 2 (Tan) - Buğday ka
nununa göre kıırulan komisyon yarın 
tarım bakanmm reisliğinde toplana
caktır. Bilindiği üzere, bu konıısyona, 
tarnn, finans ve iç bakanlıkları mUs
teşarlarile ziraat bankası idare mecli
si reisi ve umum direktörü iştirak et
mektedir. 

Kamisyonun bu toplantısında buğ
day satış işleri üzerinde konuşulacak 
tır. 

Ankarada Ruam 
mücadelesi başladı 

Ankara, 2 (Tan) - Mevsim dola
yısile Ankarada rüam mücadelesi 
başlamıştır. Mücadeleyi baytar fakül 
tesi hıfzıssıhha enstitüsü idare etmek 
tedir. 

----------------------
D ı ı bakan h ğ ı n da bir tayin 
Ankara, 2 {Tan) - Dış Bakanlık 

üçüncü daire memurlarından lsmail 
Hakkı Kabil büyük elçiliğiınizde kon
solosluk işlerini tedvire memur ed!l
miştir. Baş konsolos Fuat Izzet Ker
man, 7 inci dereceden 6 ıncı derece
ye terfi ettirilmiştir. 

ltriyat imalathanelerinin muamele vergisine 
tabi tutulacağı af akadarf ara bildirildi 

Ankara, 2 (Tan) - Muamele ver
gisinin 2 inci maddesile tesis olu
n a n i s t i s n a hükmünden 
hariç bırakılıp ayni fıkranın sonunda 
ve parantez içinde yazılı eşya ara
sında zikredilen ıtriyatın ne gibi 
maddeler olduğundar. tereddüt edil
diği. anlaşıl~tır. Finans Bakanlığı 
l:iu tereddüdil oıta~ kaldırmak i
çin valiliklere bir tamim yapmıştır. 
Bakanlık bu tamiminde munhasıran, 

Küçük Ankara 

Haberleri 

kokusu için kullanılan losyon, ko
lonya, lavanta ve esans gibi ıtriyat 
mefhumuna giren alellımum tuvale
te mahsus maddelerin ve gümrük 
tarifesinin 358 inci numarasının tek
mil pozisyonlarından sayılan eşyanın 
imal edildiği yerlerin motör kuvveti
ne ve ifçi -YJlllD• balalmakıuzm ınu. 
amele vergisine tAbi tutulmasını bil
dirmiştir. 

Bakanlar Heyeti 
dün toplandı 

Ankara, 2 (Tan) - Bakımlar He
yeti öğleden sonra bir toplantı yap
mıştır. 

• Ankara, 2 (Tan} - Denizyolları 
idaresi yük ve yolcu tarifesini tetkik 
eden komisyonun tesbit ettiği ye
ni tarifede bazı tenzilatı esasları var
dır. Bunlar üzerinde tarife bürosu 
icap eden tetkikleri yapacak ve tari- CelcSI Bayar bugün 
~.Bakanlığın tasvibine arzedilecek- şehrimize geliyor 

Muahedeler yırtıhrken 

A ""V"Lı!!it:Lırycı.cl~ 

Et.!!ik~rllk 
Dünkü telgraflar Avusturya ~!ikıl

metinin Senjerınen muahedesi nila
fma, mecliste, mecburi askerliği tesis 
eden bir karar aldığını bildiriyordu. 

Sen Jermen muahedesi, umumi 
harpten mağlup çıkan Avusturya -
Macaristan imparatorluğunu parça • 
lıyor, Avusturyayı adeta vücutsuz bir 
baş halinde bırakıyordu. Artık A vua 
turyanın muntazam bir ordusu olmı
yacaktı. 

Gönüllü asker kullanacak ve bu or
dunun mevcudu otuz bini geçmiye -
cekti. Eski Avusturya - Macaristan 
imparatorluğu başında olan ve bu im 
paratorluk parçalanınca Avusturya -
dan çekilen Habsburg ailesi için bu 
muahedede bir kayıt yoktu. Habs -
burğlarm tekrar Avusturya tahtına 
geçmemelerine dair alman kararı, 
sonradan toplanan "sefirler konfe -
ransı,, vermiştir. 

O zamandanberi, Avusturyalrlar 
başlıca iki şey istiyorlardı: 

f 1 

1 - Habsburglarm tahta iadesi Viv!!tnada Mari Terezin heykeli 
2 - Sen-Jermen muahedesinin tek 

rar tetkiki . kuvvetleri iki kısma ayırarak, bunlar 
Bugün A vusturyahlar işe ikinci dan üç fırkasını Viyana ya, dört fır

maddeden başlamış oluyorlar. Bunun kayı da Selzburg'a yerleştiriyorlardı. 
birçok sebepleri vardır. Avusturya.da bugünkü tasavvurlal'In 

Evvela, küçük anlaşma Habsburg- henüz ne şekilde olduğu belli değildir. 
larm tahta getirilmesini bir harp se -
bebi olarak telakki edeceklerini bil -
dirmişlerdi. Bununla beraber, Fran
sa, lngiltere ve ltalya, "anşlus,. tehli
kesine karşı en kuvvetli silfı.h olarak 
muahedeleri yeniden tetkik işlerine 
gelmediği için - Habsburgların tek -
rar Avusturya tahtına geçmesi fik -
rine karşı uysal davranıyorlardı ve 
Çekoslovakyayı da oldukça fikirleri

Avusutryanm bu kararı alırken son 
yapılan Roma görüşmelerinden istifa 
de etmiş olduğu şüphesizdir. Çünkiı 

Roma da Avusturya - Macaristan ve 
ltalya arasında yapılan son anlaşma
da Mussolini Şusnige silahlanma hu -
susunda A vusturyaya yardım edece
ğini bildirmişti. 

ne iştirak ettirmişlerdi. Yalnız Yugos ---============-=--
lavya ve Romanya hükumetleri buna 
yanaşmıyor ve İngiltere kralının ölü
münden sonra Pariste yapılan görüş
melerde bu noktai nazarını teyit et -
miş bulunuyorlardı. 

Bunun üzerine, Avusturya fa.şistle
ri reisi Prens Ştarhemberg'te Habs -
burg meselesi üzerinde ısrar etmiye -
ceği bildirmişti. 

Parlamentolar birliği 
konseyinin toplantısı 

Arsıulusal parlamentolar birliği 

konseyi 9 nisanda Niste toplanacak
t:u:. Konseyde Kamutayımızı temsil 
edecek olan saylavlardan Falih Rıf
kı Atay dün akşam saat yirmide ha-
reket eden Çelli vapurile, saylav Zeki 
Mesut ta Avrupa ekspresile gitmiş
lerdir. Sorbonda Türkiye hakkında 

Sonra, Almanya Versay muahede -
sinin askeri hükümlerini ihlal etmiş 
buna karşı itilaf devletlerinin aksülıl
meli hemen hemen "sembolik,, olmuş 
tu. Bu, muahedelerin tekrar tetkiki- konferanslar vermekte olan Fazıl 
nin bir taraflı olarak ta kabil olabi - Ahmet heyetimize Niste iltihak ede
leceğinl zımnen gösteriyordu ve cesa- cektir. 
.ret --vei-dfrlcJ bir mahiyette idi. 

Nerede kaldı ki, Avusturya hükil- R d 1 •1• El •ı• .... • 
meti, geçen sene bugünlerde askeri Oma a ngı iZ ÇI ICJI 
müsavata ait iddialarmı alakadar dev 
Jetler nezdine bildirmişti. o zaman. önünde nümayiş 
Avusturya hükumeti 70 bin kişilik 
muntazam bir ordu teijkil etmek isti
yordu. 

Askerlik müddetinin, A vusturyada 
iki seneye çıkarılması ileri sürülüyor, 

Londra, 2 (A.A.) - Rom adan Roy 
ter ajansına bildirildiğine göre Habe
şistanda kazanılan son zaferi kutlula 
mak üzere şenlik yapan 100 kadar İ
talyan talebesi, lngiliz elçiliği binası 
önünde durarak şarkılar söylemiş ve 
İngiltere aleyhinde nümayişte bulun
muşlardır. Bundan sonra lngiliz kon
solosluğuna yürümek istiyen talebeyi 
polis yan sokaklardan birinde durdur 
mağa muvaffak olmuştur. 

Yazıktır Hauptman'a! 
Amerikalı maruf tayyareci (Lind

berg) in çocuğunun a..51rılıp sonra ölü 
bulunması nasıl vaktile amme vicdam 
ru yarahyan bir facia olduyl'\a bugün 
o !'OCUğpn katili diye tutulmuş ve ida
ma mahkfıın olmuş olan Bruno 
Hauptman'ın idamı da, dünya \•icda-

1 nmda hemen o derinlikte aeıklı bir 
yara oldu. 

Yaktile yavrucağı öldürdiiğü için 
herltesin yurnnık sıktığr bugünkü 
rnahkfımun idamı 48 saat geriye kal
dı diye halk "Hurra?,, diye baWrıruş. 
Düşünün duygular nekadar değiş -
miş ! insanlık, adaletin son noktası 
di:re idam cezasını bulmuştur. 

·Bunun medeniyet tarihinden evvel 
bir buluş olduğuna ve niha~·et kana 
kan istiyen ilk insanlann biribrileri -
ni öldür~1edense bunu bir üçüncü kuv 
velin yapma..'iı an'anesine da~·anan es
ki .ama tarihten esk} bir iıdet idüğüne 
şüphe yoktur. 

insan lan idam etmeli mi'! etme-me
ti mi'! Burada müııal<aşa uzun olduğu 
kadar ~·er.;;izdir de. Bu bir uzun ceza 
nazarl)'f'sidir. 

I<'akat dikkat e<lilecek nokta şodur: 
idam cezası tatbik edilince hiten bir 

cezadır. Onun biitün azabı tatbikten 
en·eldir. 

Bir adamın hayabna hatime çek
mek nihayet 10-U sani~·elik bir iş
tir. Bütün eza ve cefası 10-15 saniye 
olan bu ceza.nın a.o;ııJ kötü tarafı mah
kumun hükümden, icra~·a karlar ge -
çen ölçiilmü~ ömür parçasının her an 
kısaldıj:;mı görmesinde \'e her an ölüm 
teri dölnncsindedir. 

Lindbergin çocuğumı öldiirınck su
çile idama mahkum Bnıno Haupt
man işte bu yüzden o kadar azap 
çekti ve o kallar· cezalandı ki, dün 
aleyhincle olan dünya efldin hu~ün 
kendisine merhamet ediyor, kurtul • 
ması yolunun bulnnma.-.mı özlüyor. 
Buna sebep adaletin Amerikanvari 
tevziidir. 
Mahkfıın edildiğindenheri n ... ; defa. 

t 
idamı geri brrakdan, bu suretle iki de 
fa. öfüme yaklaştığım llu~·arak kına
nan Hauptman'm artık itlammı geri 
bırakae.ak hic:bir şey kalmamış ve bu 
facianın son perdesi elektrik sandal
yesine oynanıp bitmesi takarrür ede
rek 31 mart akşamı mahküm, saçlan 
kesilmek ,.e dini telkinat yapilmak 
su.retile idama hazırlanmış iken, idam 
dan beş dakika evvel hiikmiin icrası, 
tekrar 48 saat geri bırakılmı~tır. 

E, artık giinahtır! Biliyorum ki, 
bu satırların, o hükmü icra veya te
hir edeceklerin gözlerine iliş~esine 
onların yaznndan haberdar ohnalan
na. imkan :· 'dur. Lakin oku~-uculan
mızın \icdanı :•amma bu ölüm hafa
kanına artık bir nihayet \'ermelerini 
bağırarak onlardan istemektıın kendi
mi alamadım. 

ı·azıktır bu katile! •• 

8. FELEK 

Büyük elçi Zekai Apaydm, So'\l'yet 
bilginlerinin Türkiyeye ziyareti ile 
hasıl olan güzel neticeleri kaydettik
ten sonra, heyet hasma teşekkürle
rini bildirmiş ve bu ziyaretin Türkiye 
ne 5';ovyetler birliğini bağlayan kültür 
bağlatn:ım bundan böyle inkişaf ve 
takviyesinı;; hadim olacağı kanaatini 
göstermiştir. 

•Ankara, 2 (Tan} - Amerika 
BUyük elçisi bu akşamki trenle ls
tanbula hareket etmiştir. 

Ankara, 2 (Tan) - Ekonomi Ba -
kanı Celal Bayar bu 
akşam 7.10 treniyle Ista n bu -

la hareket etmiş, istasyonda bakan -
!ık ve ofis erkaru tarafından uğurlan 
mıştır. Celal Bayar, Pazartesi günü 
Ankaraya dönecektir. Türkofis reisi 
doktor Mecdet Alkın ile ticareti teş • 
kilatlandırma bürosu direktörü Ser
vet te ayni trenle Istanbula gitmişler 
dir. Celal Bayar yarın sabah lstan
bulda bulunacaktır. 

Ingiliz elçiliği sıkı bir muhafazaoe.l
tmda bulundurulmaktadır. Bu hadise 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

münasebetile Royter ajansı. son haf 
talarda vuku bulan Ingiliz aleyhtarlı
ğı vakalan hakkında tafsilat vermek 
tedirler. 

1 ve 2 numaralı resimler: Eski Dişçi mektebi müdOrU merhum Server mln dlln yakalanan katilleri: Karakaş ve Abdullah_ 5 ve 6 _ Kadıkö
Hilmi için Merkez Efendideki mezarı başında yapılan ihtifalden intiba- yünde mücevher hırsızlığı yapan ve dün yakalanan Emin ve Bahrinin bir 
lar - 3 ve 4 numaralı resimler: Paçavra deP.osunda öldürülen bekçi Seli- arada alınmıJ resimleri \ 

Ev kraliçesi müsabakamızın 
ev idaresi imtihanları başhyor 

İmtihanlar Selçuk Kız San'at mektebin

de yapılacak ve yarın akşam bitecektir 

Ev kraliçesi müsabakamızın dikiş 
ve biçki imtihanları evvelki hafta, 
yemek pişirme imtihanları da geçen 
hafta yapılmıştı. Bu iki imtihanın 

neticesi, kazananlar ve dereceleri 
jüri heyeti tarafından tayin edilmiş
ti. Bunlar tasnif edilmektedir ve ya
kında ilan olunacaktır. 

Şimdi sıra ev idaresi imtihanlann
dadır. Ev idaresi imtihanları da Sel
~uk Kız San'at mektebinde, mekte
bin değerli müdürü Asımm nezaretin

de bugün yapılacaktır. Bu sabah sa
at dokuzda başlayacak olan imtihan
lar yann akşam bitecektir. 

Ev idaresi için idaremizde kaydolunanlar idaremiz 
tarafından ' kendilerine verilen kuponlarla birlikte bu· 
gün saat dokuzda Selçuk Kız San'at Mektebinde ha· 
zır bulunmahdırlar. 

• 



s Polis 

Kazazede genç dün 

Bandırmadan geldi 

TAN 3 - 4. 936 

No. 91 Ziya ŞAICIR 
Geçen cumartesi günü Bakırkö

yii!ıden rnotörle denize açılan ve bir 
iki gün sonra Bandırma önlerine dü
şen iki gençten Suat, dün sabah Ban
dırmadan getirilmiş ve derhal tedavi 
altına almtnıştır. Motörde soğuktan 

donarak ölen lsmet, Bandırmada gö
mülmüştür. 

Yeni vilayet bütçeleri 
Veliaht Mecit Efendi bu macerayı 
Vahdettinin idare ettiğini anlamadı 

Samsun umumi meclisi 

toplantllarını bitirdi 
Böylece kızlarının aşk maceralan

nı dinlemeğe alışmış olan Vahdettin, 
Şehzade Faruk Efendinin aşkını da 
pek tabii telakki etmiş; ve derhal 
bundan istifade etmek istemişti. 
Eğer Şehzade Faruk Efendiyi bu aşk 
dolayısile elde ederse, hiç şüphesiz 
ki Veliaht Mecit Efendi, artık kendi 
aleyhinde bir harekete geçemiyecek
ti. 

Vahdettin bu kararı verdikten 
sonra, artık bu aşkın icabatma daha 
geniş bir müsamaha göstermişti ... 
Padişahın kızı ile veliahdin oğlu; her 
gün !stanbulun bibedel bir köşesinde 
tatlı bir zevk hayatı geçirmektelerdi. 

Nihayet bir gün Şehzade Faruk 
Efendi, son sözünü söylemiş: 

- Sabiha Sultanı nikahla alaca
ğım. 

Demişti. Ve bunu demek te tabii 
bir zaruret haline gelmişti. 

Veliaht Mecit Efendi, bu vaziyet 
karşısında şaşırmıştı. Hatta o kadar 
şaşırmıştı ki, bütün macerayı, kur
naz Vahdettinin el altından idare et
tiğini anlıyamamıştı. 

O zaman Vahdettine karşı olan 
hissiyatını durdurmağa ve bu izdiva
ca müsaade etmesi için haber yolla
rnağa mecbur kalmıştı. 

Vahdettin; (335 senesi) Teşrini

sanisinin 10 uncu pazartesi günü, 
Veliaht Mecit Efendiyi Yıldız Sara
yına davet etmiş; şerefine küçük bir 
'ftyaf et vermiş; kızı Sabiha Sultanın 
Şehzade Faruk Efendi ile nişanlan
masına müsaade ettiğini tebşir eyle
mişti (1) ve ayni günde de, Faruk 
Efendinin (piyade mülaznnıevvel) 
rütbesinin (yüzbaşı) lığa terfüni ira
de etmişti. 

lşte bugünden itibaren artık Veli
aht Mecit Efendi, Padişah Vahdet
tinin kurduğu pusuya düşüvermiş; 
vaktinden evvel saltanat makamına 
geçmek için girişmek istediği müca
dele fikirlerinden vazgeçmişti. 

Fakat şimdi Yıldız Sarayında baş
ka entrikalar baş göstermişti... Fe
rit Paşanın sadareti zamanında ls
tanbula girmeğe muvaffak oliı.mıy~n 
(Prens Sabahaddin Bey), Ali Rıza 
Paşa kabinesinin iktidar mevkiine 
gelmesini müteakıp, yanında Husu
si Katibi (Ahmet Bedevi Bey) (2) 
olduğu halde İsviçreyi ter ketmiş; 
(335 senesi) teşrinisanisinin 21 inci 
günU lstanbula gelmişti. 

Fakat Sabahaddin Bey lstanbula 
gelirken (Roma) dan geçmiş ve ls
tanbulda atılacağı siyaseti, hayattaki 
muvaffakıyeti için İtalya siyasi rica
linden müzaheret istemişti... Italya 
Hariciye Nazın Kont Isforçiya, 
Prens Sabahaddin Beye, büyük bir 
hUsnü kfbul göstermekle beraber, 
Türkiye siyaseti için her zaman tes
hilata amade olduğunu söylemi' ve 
rnanevt müzaheret vadeylemişti. 

Sabahaddin Bey, o aralık Romada 
bulunan bazı Osmanlı ricali siyasi
yesile görüşmeği de ihmal etmemişti. 
Kahire Sefiri Mehmet Ali Şevki Pa
şa ve hususi bir vazife ile Romada 
oturan Galip Kemali Beylerle de mü
lakatlar icra etmiştL 

Sabahaddin Bey, İstanbula ayak 
basar basmaz etrafı gazeteciler tara
fından ihata edilmişti. Bunların 
sordukları sual şu nokta üzerinde 
temerküz etmekte idi: 

- Anadoludaki mUselllh mUcade
le hakkındaki fikriniz nedir? .. 

Prens Sabahaddin Bey, sorulan 
ıuallere kestirme olarak: 

- -İstilaya maruz kalan bir 
memleket halkmm, nefsini müdafaa 
etmek için silaha sarılması pek tabii
dir. 

Diye cevap vermişti. 
Prens Sabahaddin Beyin bu beya

natı, lstanbuldaki milliyetperverleri 
nekadar memnun etmiş ise; muha
lifleri de o derece hiddetlendirmişti. 
Derhal Vahdettine müteaddit jur
nallar verilmiş; bu zat ile Kuvayi 
Milliye arasında gizli bir itilaf ve it 
tif ak olduğu iddia edilmi§ti. 

Halbuki o ane kadar Prens Saba.
haddin Beyin ne doğnıdan doğnıya 
Sıva8taki Heyeti Temsillye ile, ve 
ne de sai:r milliyetperverlerle hiçbir 
alakası mevcut değildi. lst.anbula 
gelmekten maksadı, evvell memleke
tin vaziyetini esaslı bir ıurette tet
kik etmek ve eğer muhiti müsait 
bulursa, kendi taraftarlarile işe gi
rişmekten ibaretti. 

Hu, (iş meselesi) de, iki şektlde 
tefsir edilebilirdi .. Biri, intihaba iş
tirak ederek lstanbulda namzetliği
ni ilan etmekti. lstanbulda muhale
fet ha.vumm lruvvı!!tle unıesine na-

zaran Prens Sabahaddin Beyin meb
us olması ilmit edilebilir4i. Meb'us 
olduğu takdirde ise, - senelerden
beri siyaset sahnesindeki hizmetine 
mük8.fatan, tıpkı vaktile Ahmet Rı
za Beye yapıldığı gib1; - Meclisi 
Meb'usan riyasetine geçirilmesi muh
temeldi... Şayet bu iş olmazsa, pren
sin taraftarları el altından çalışa
caklar; kendisini sadaret mevkiine 
getireceklerdi. 

Görülüyor ki; (sadaret mevkii) 
için yanıp tutuşan (Ahmet Rıza) ve 
(Miralay Sadık) Beylerle (Damat 
Ferit Paşa) dan mürekkep safa, ni
hayet Prens Sabahaddin Bey de di
zilmişti. 

Osmanlı İmparatorluğunun şu son 
~nlerinde .. -ta~. taht ve saltanat ... 
hepsi birden derin bir zeval ve in
kıra'r. uçurumuna doğru silriiklenip 
giderken; daha hala (sadaret maka
mı) köhne bir koltuk gibi müzayede-

r 

Son Osmanlı Velialıdi Mecit Efendi-
nin oğlu, Şehzade Ömer Faruk Ef. 

de idi. Bu milzayedenin en hararet
li taliplerinden Damat Ferit Paşa 
ile Miralay Sadık Bey; esasen lstan
bulda intihabın neticesini beklemek
telerdi. Prens Sabahaddin Bey şim· 
di gelmişti. Ahmet Rıza Beye ge
lince; Damat Ferit Paşayı sadarete 
getiren padişaha küserek lsviçreye 
giden bu zat ta, saraydan gönderi· 
len bir telgrafla lstanbula davet 
edilmişti. 

Şimdi, bu dört rakibin karşılaşma
sı üzerine, bakalım; (ayinei devran 
ne suret gösterecek) ti. 

••• 
650 senelik Osmanlı saltanatına. 

mukadder olan akıbetin baş göster
mesinden daha hala gafil ve biha
ber olanlar, saltanat ve hilafet mer
kezinde, makam ve mevki lhtirasla
rile biribirlerine külah giydirmeğe 
çalışırlarken, harici siyasette de 
mühim hadiseler cereyan ediyordu. 

(335 senesi teşrinisanisinin 21 in
ci gilnü) ajans telgrafları (Pariı 
konferansının feshine dair bir ha· 
ber neşretmişlerdi... Halbuki Os
manlı Hükfuneti bir an evvel sulhiln 
aktini bu konferanstan ümit etmek
te ve Paristen davet beklemekte idi. 
Buna binaen intişar P.den bu habet, 
hiç şüphesiz ki Türkler için düşünü
lecek bir mesele idi. 

(Arkam var) 

Suat kendisile görii§en bir muhar
ririmize başından geçenleri şöyle an
latmıştır: 
"- Cumartesi &kşamı arkadaşım 

İsmetle beraber kendi motörümle ba
lığa çıktık. Fakat gece balık peşinde 
koşarken motöriin benzini bitti. De
mir attık ve elektrik fenerile Yeşil
köy deniz fenerine işaret vermek is
tedik. Fakat mümkün olmadı. Sular 
motörii süriiklemeğe bafladı. O gece 
sabaha kadar denizin ortasında sal
landık. Ertesi gün, akşama kadar 
yanımızdan geçecek bir motör veya. 
vapur aradık. Uzaktan birkaç vapur 
geçti, bizi göremediğinden ümitsizlik 
içinde ikinci geceyi de geçirdik. Fa
kat pazartesi güntl saat 14- kararla
rında Marmarada ıssız iki ada gö -
ründü. Fakat dalgalar pek fazla ol
duğundan bir türlU adalara yaklaşa
madık. O sırada adalar civarında bu
lunan bir motör bizi görerek yanımı
za yaklaştı ve yedeğine alarak ada
ya çekti. Fakat bu zamana kadar ar
kadaşım tsmet kendinden geçmişti. 
Bir müddet sonra da öldü.,, 

Suadin dizkapaklarından aşağısı 
uyuşmuş vaziyettedir. Henüz ayağa 
kalkamamaktadır. 

Kayıp çocuk bulundu 
Birkaç gün evvel ortadan kaybol

duğu iddia edilen, Tepebaşmda otu
ran lsmet dün bulunmuştur. 

iki araba çarpııtı 
Sadullahm gazöz yüklll arabası 

Çenberlitaştan geçerken karşıdan 
gelen tuğla yüklü Sabrinin ara.basile 
çarpışmıştır. Bu sırada Sadullahın 
arabasının kasnağı öteki araba bey
girinin göğsüne çarptığından hayvan 
bayılmış ve bir gözü sakatlanmıştır. 
Yapılan tahklnt ta her iki arabacı
nın da ehliyetsiz arabacılık yaptıkta
n anlaşıldığından yakalanmışlardır. 

Sol böğründen ağır 
surette yaraladı 

Beykozda. Yalrköy caddesindeki 
135 numaralı evde oturan Sıvaslı 1lr 
rahim oğlu Mustafa ile Fevzi paşa. 

caddesinde Mustafanm kahvesinde 
yatan Avni, bir kadm meselesi yü • 
zünden aralarında kavgaya başlamış
lardır. Kavga kızışmış, Avni bıçağile 
Mustafayı sol böğründen ağırca ya
raladığından yakala.nmı9, mecruh 
hastaneye kaldırılmıştır. 

MEVLOT 
Mütekait Marepl Kazım Alpan to

runu ve lsmail Hakkı kızı Merhume 
Muallanın ruhu için 5 Nisan Pazar 
günü saa.t ikide Nişanta.şında Teşvi
kiye Camiinde Hafız Burhan ve Ha
fız Y epr tarafından Mevl\it okuna
caktır. Merhumeyi sevenlerin bulun
maları rica edilmektedir. 

OLOM 
Eski Mektebi Hukuk ve Medreee

tUlkuzat mecelle muallimi mtltekaid 
hakimlerden Kalender Bay Hasan 
dün vefat etmittir. Cenazesi buglln 
öğle vakti hanesinden kaldınlarak 
Ak.l!la.rayda kain Valde camii şerifin-

Samsun, (Tan) - Vilayet umumi 
meclisi bu yılki villyet bütçesini ha
zırladıktan sonra toplantılarını bitir
miştir. Bu yıl yapılan bütçede ba -' 
ymdrrlık kültür, sıhhat ve hayır işle
rine büyük bir ehemmiyet verilmiş ve 
o nispette mühim tahsisat konulmuş
tur. 

Yeni bütçe geçen seneden 123.564 
lira fazla.sile 703.941 lira olarak tcs
bit edilmiştir. Bu bütçeye göre, !l36 
yılındaki kUltUr işlerine 205.680 lira 
bayındırlık işleri için 200.008 lira, 
sağlık ve hayır işlerine de 75.862 li
ra sarf edilecektir. Bundan başka, bu 
yılki ziraat ve baytarlık işlerine de 
laznngcldiği kadar tahsisat konul -
muş ve muhtelif masraflar için de 
113.408 lira ayrılmıştır. 

Muhtaç köylülere 
buğday dağıtlhyor 

Samsun, (Tan) - Samsunda bu se
neki kuraklık yüzünden zarar gören 
muhtaç köylülerin vaziyetlerini ya
kından gören ilbay Fuat Tuksalm il
gili makamlara yaptığı müracaa.t ü
zerine, vardım yapılması kabul edil
miş ve borçlanmak suretile devlet 
buğdaylarından Ziraat Bankası vası
tasiyle köylüye 700 bin kilo ve Has
ta, kimsesiz, çocuk, kadın ve ihtiyar
lar için de kızılay tarafından 200 ki
lo buğdayın dağıtılması hakkında. e
mirler gelmiştir. 
Buğdaylar kazalardaki muhtaç 

köylülerin ihtiyaçlarına göre ilde te
şekkül eden bir heyet tarafından 
taksim olunacaktır. Buğdayların bir 
kısmı Zile ve lstanbuldan getirtilmiş, 
geri kalan kısmı da Konya Ereğlisin 
den gelme~• üzeredir. 

Ziraat bankası vasrt"siyle dağıtı
lacak bul ~aylar hakkında ilbaylık -
tan alakadarlara lazımg~en talimat 
verilmiştir. Tevziata bir iki güne ka
dar başlanacaktır. 

Kızılaym dağıtacağı buğdaylan 

tevzi için de Kızılay müfettişi &ehri

mize gelmiştir. Bu buğdayların tevzi
atına da hemen başlanacaktır. Fakir 
ve yoksul köylülerimizin bu suretle 
korunması memleket çevresinde bil· 
hassa köylüler tarafından sevinç ve 
şükranla kartılanmıştır. 

Bir köy kadını 
muhtarllğa seçildi 

Sıvas, (Tan) - Karaçayır kamu
nu muhtar seçiminde Kamer adlı bir 
Türk kadını köy muhtarlığına seçil
miştir. Yeni muhtar, canla başla uğ
raşmıya ba.şlaıni'ştır. Köylünün, muh 
tarlık İfllerini bqaracağına kuvvetli 
bir inancı vardır. 

Sarı Güllü Ev 

f mroz hUkO met konalı 

imrozda zeytincilik ve 
hayvancılık ilerliyor 

Köylerin kalkanması için yeni tedbirler almıyor 
lmroz, 2 ı lar takılacaktır. Tam te,killth bit 

[Hususi muhabirimiz b11diriyor] kaza olan lmrozun merkezinde yeni• 
5 köyden mürekkep olan Ada ara- ll~e ve ~zelliğe doğru övmeğe ~~et 

zisinin yüzde 75 i dağlıktır. Bunun l- bir faalıyetle çalı!ılmaktadır. Koyle' 
çin lmrozda zeytincilik ve hayvancı- ~n kal~uı içm bir (Ta"'?1 ~ 
lık ilerlemeğe müsait iki mühim gelir dı kooperatifi) ~~· zeytıncılı~ 
kaynağıdır. Köylerde tam teşkilatlı ve meyvacılığı ileri gotürmek içiJS 
(Özel azlık okulları) ve merkezde r> (örnek fidanlığı) yapılmıştır. 
sınıflı muhtelit ilk okur vardır. Kaza- Güzel tarap, peynir imal edilen 1nı' 
da köy yollarına önem verilmektedir. rozda Mevcut katır neslinin ıslahı • 
Yeni yapılan hükiımet dairesiyle kay çin vilayetçe (Merkep aygır) yoll&JJ 
makam konağı adayı güzelleştirmek- makta ve iyi cine Plevne boğalan • 
tedir. lmmaktadır. 
Adanın kaza merkezi olan Panaiya Yakın yıllarda gilzel lmrozu ilerlt 

köyünde 100 yıl 1evvel but"ada yaşı- mit bir kaza olarak görece~ize şiiı 
yan Türklerin yaptığı bir cami var· he yoktur. Hayvan yetiştirme lşhıdl 
dır. Ctimhuriyet devrinin bUtlln yeni- en mUhim Amil olan çayırlarımızıf 
1iklerine katılan TUrk lmrozda yaban mlahı için Sudan ciruıi ~ayır tohumla• 
cı dilden köy adla.rmm yerine yeni ad n denenecektir. - S. T. 

Dört yaşında bir 
/ 

Küçük Telgraf 

Haberleri çocuk diri diri yandı • Sıvas, (Tan) - Ozel yönetinı• 

Balıkesir, (Tan) _Sındırgı kamu- devr~lmesi U7.erine bu yıl harizı:: 
nuna bağlı Aralan köyünde çok feci dan ıtıbaren Sıvaa ve çevresinde 
b' k 

1 
tıijtur 1 ael yönetim t.arafmdan araziye esarı--

ır aza 0 ~ • • lı bir sur~tte tesbite başlanacaktır. 
Köy sakınlermden Mehmet oğlu • Sıvas, (Tan) _ Sıvas, öğretmeJl' 

Mustafanın karısı Fatma, dört ya - leri, on be§ten on beşe tertip ettikl' 
şmdaki çocuğu Ayşeyi ocak başında ri eğlencelerine bu hafta da. kız ort' 
uyku uyurken bırakıp ıu-.uauna. okulunda devam ettiler. Ejlence ç~ 

bulgur öğütmeğe gitmiştir. Bulguru tem.iz ve calili olmuştur. 
öğütüp eve gelen Fatma çocuğunu • Trabzon, (Tan) - Halkevi 'tel 

kömür yığını halinde buın:uştur. Ka- ·~l kol~ Mavi .. yıldırım piyesini t 
~ md sıl e~. Dört hafta arka ar . 

dıncagız bu acıklı hal kal'fıs a sa- muvaffakıyetle temıil olunan bul'\'" 
çını başını yolmağa ve baykırınağa yes dört bin yurttaş tarafmd&n if 
başlamıştır. redilmiftir. .l t 
Feryadı duyan köylüler eve kot- • Iznür, (Tan) - 936 ilkbaıf.: tı. 

muşlar ve bu acıklı vaka ile kar'ıl8.f- kotulan 5 niııan pazar gUnU f1ih~ 
mışlardır. Vakaya adliye el koymu,_ yanf aahumda aut 14: te yap'acaV 
tur. tı:r. 

===============================-=========~~ 
AZAK Sinenıaımda bu hafta 2 filin birde" 

-BAYANLAR 2-PATRON 
14 artist - 8000 figilran ve 120 
kişilik orkestra iftlrakiıe 1ene
nin en muhteeeın eseri ... Bir za
rafet 

RUBY KEELER - DlK PO
WELL - JOIJN BLONDEL 

OLSAYDIM 
FERNAND G~AVEYve 

~ DEARLY 

t&rafmda.n ıtizel bir komedi. 

de cenaze namazı badeleda Topkapı Server Ziya 
haricindeki aile kabristanma defne- HlllllUlllltr•ıf'lllllllHllllHlllllHHlllHtHll-'llHlllHHlltlllll 11f 
dilecekUr. Mevll rahmet eyliye. GÜ re v in Dün MELEK Slnemaaı11da HERKUln 

(1) Nisandan tam Uç hafta ıônra, nl- GECE allllfladıAı 
klh merasimi Topkapı aaraymda Hırkai ________ "!""-_____ K" / • 11 

Saadet dairesinde icra edilmiştir. Sabiha MEVLODU ŞERiF u~Uk Hiklyeler GbeüğZELendiği~liEYECANLABUDUR D~l~lb edefek mevsimin en b.ias!, eıı 
Sultana mabeyin başkltibi Ali Fuat Bey IQIU \.S 
(merhum) Faruk efendiye de ba1 mabe· ,.. ___ 1 f ed ki a..- Mutlaka e· .... 
)'in<~> o,:ı:eY;;:cle~a~e;,e~~;:~i e=~~~i~ 0e':ı:t:~r::ı;:n·~Y e~d'm v~~ okuyunuz A '.1/D VıQ: D '[;9'R 'C'1LD ırroçmocaungı U 
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TAN 
Abone ve ilin şartlan: 

Bir aylık 
3 • 
6 " 1 yıllık 

Türkiye tçln Oqan lcln 

Lln K. Lir• lt. 

l 50 
4-
7 50 

14- ·-14 -·-
Din için Dlncılık ŞirkeUerlne 

mUracaat edilmelidir. 
Ktıc;Uk ll!nlar doÇudan doğ

ruya idaremizce alınabilir. 
Ktlçllk Ulıılarm IS abrllfı bir 

defalık 30 kuruştur. 5 u.brdan 
razıası \çin satır başma 5 kuruş 
alınır. Bir defadan fazla için ye
ldllıdan ,-. 10 tuıııe indirilir. 

tinci Pazar gtıntl 111.1.t ondörtte Her Kitapçıda J'rlllliıca aözltl Metro Goldwyn - MI.yer filmini. 
Anadoluhian camimde mevlud okut- bulursunuz SIZ DE MUTLAKA GÖRMELlSlNlZ 
tunılacaktır. Merhumu tanıyanlar Aynca : Pal'l.Dlouııt Dtınya Ha vadialeri : Parilde ölen Venize... 
veeevenlerin t.etrlfleri rica olunur. Fiyatı 50 kuruıtur loıs'un cenazesi, FRANSA • URUGVAY futbol maçı vesaire .. · 

Saat on ilçte köpıilden vapur var· ~----------- llUIDlıll .-11ım11 
dır. 

1 Beyoflu Sull Kahkemeel Bqkl
tipllğinden : Tan pzeteainin 330-
3633 aayılı nllahumd& ilk arttırma
sı 22-4-938 çarpmba ıunn eaat 15 
ten 18 kadar icra edilecefi bildirilen 
BeyOğlunda Kamerbatun mahallesin
de Topçular aokafmda eski 19 ve ye
ni 23 No. lu bir ev ile Gal&tada A.
rab camii mahallesinde Dofru aobk 
ta eül ve yenl 18 No. lu evlerin mll
zayedem 22+938 çarpmb& gtınil öğ
leden. eonra tatil olmaıı dolayisile 
yalnız birinci arttırmaemm aJnI gtın 
sabahleyin saa.t 11 den 12 kadar ve 
ikinci arttırmanın il!nı sabık veçhi· 
le icra edileceği tashihen ilin olu-
nur. .(21828), 

Bugün matinelerden başhyarak iPEK sinmasında 
2 btlytlkve aon derecede gtlzel film birden 

1 • GiZLi YUVA 
Heyecan ve merakla dolu bir DıeVJ~· herkesin beğeneceği Franmca aözlü bir film. Bat "Ollerde : .. ~ 

ROBERT MONTGOMERY • MAUREN O'SULLlVN"' 
• 
1 UNUTMA BEN 2 -tSTANBUL ve ANKARA sinemalarmd8. senenin en çok beğenilen pheseri. Bat rollerde : 

BENJAMINO GlGLl - MAGDA SCHNElDER 

' 
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Alman cevabı karşısında 
gazetelerin yazdıkl~rı 

lngilizler cevabı müsait karsdaddar 
-Londra., 2 (A.A.) - Bu sabahki 
!İngiliz gazeteleri Alman sulh planı 
hakkında. neşriyat yapmakta ve mü
talea yürütınektedirler. 

Tiınes diyor ki: 
"Hitlerin yeni tekliflerine verdiği 

,ekil sulh müzakeresi yapmak husu
sunda samimi olduğu hakknıdaki ka
naati kuvvetlendirecektir. Müzakere
ye derhal başlanmasına bir mani var
dır ki 0 da Lokarno paktmm ihlUini 
bilmemezlikten gelmek imkans12hğı
dır.,, 

Time&, erkAnı ha.rblyeler arasmda
Jd görüşmelere dair olan Alman be
yanatı hakkında diyor ki: 

" Alman itirazı büyük bir güç
lük doğurmaktadır. Almanlar, Lo
kamo paktmm hiçbir suretle ihlll e
dilmediği. hakkındaki noktai nazarı
nm Fransa tarafından tamamen ka
bul edilmesini istemektedirler. 

Hitlerln sözleri milzakereyt. redde
den mahiyette kat'fyyen değildir. 

PlA.nm. her nokt8.81 mt1zakereye da
nt mahiyetindedir. 
· DeyU Telegraf •öyle ya.zıyor: 

., Alman teklifleri geniş bir müza
kere zemini açmaktadır. Fakat en 
belli bqlı engel olduğu gibi duruyor. 
~manya kabahatli olduğunu kabul 
etmek istememektedir. Atııl gUçlük U
zerlnde mutabık kalman noktalara. 
sadakatle rlayet edileceği kanaatini 
uyandıran bir itimat duygusu tesi
sidir.,, 
Bel~iko gazeteleri ne 
diyor 1 

BrUksel,·2 (A.A.) - Belçika gaze
teleri, bugün, Alman cevabı hakkın
da kın mütalealarla iktifa etmekte
dirler. 

La Libre Belgique diyor ki: 
"7 Martta Ren mmtakasmda vtlcu

~e getirilen emrivakiin devamr ve 
Londra tekllflerlnin reddi menfi şey
lerdir. Faı<at bununfa oeraber .Alman 
cevabında müsbet teklifler de vardrr. 

Etoile Belge gazetesi de, Almanya 
ne müzakerelere girişilmesini iste
mektedir. 

Yalnız Nation Belge, Alman tek • 
liflerini tamamen reddetmekte ve 
'.Almanya.ya hukuk mUsavatınm ve
rilmem aleyhinde vaziyet a.Inuş bu • 
lunmaktad.Ir. 

~vusfurya müsait karııladr 
Viyana., 2 (A.A.) - Reichspost 

gazetesi, Alman sulh teklifleri hak
kında bilhassa diyor ki: 

"Hitlerin cevabı, vakıa. Loka.rno 
devlP.tlerl tekliflerini reddetmektedir. 
Fakat bu ret keyfiyeti gayet uzla~ıcı 
bir tarzda yapı:lnuf ve ayrıca, hiç ol
mazsa mUza.kerata bir esas teşkil e
debilecek büyilk bir sulh pl!nı gen~
llğinde mukabil teklifler ileri sürül • 
ınüştUr.,. 

Yunanistanda 
Atina, 2 (A.A.) - Yunan ma.tbu

atı umumiyet itibarile Alman eulh 
planını müsait bir ~ekilde kar~Ilaın.ak 
tadır. Halkçı Parti ile alakası olan 
Katimerini gazetesi, bu plinın, Al • 
manyanm samimi niyetlerinden şüp
he ettirmiyecek derecede açık oldu
ğunu yazmaktadır. Halkçı Partisi 
organı olan Proia gazetesine göre, Al 
man planı, kat'l bir hal çaresine gide· 
bilecek olan yeni bir görU~e devre
si açacaktır. 

Fransız gazeteleri ne 
yazıyorlar? 

Paris, 2. (A.A) - Diplomatik ma 
hafit, şimdilik, Alman cevabı karşı
sındaki.dUşUncelerl bahsinde katt blr 
ketumiye't muhafaza etmektedirler. 
Fransız gazetelerinin fikri Alman 

tekliflerinin Fransız sulh noktai na
zarına aykırı bulunmuı dolıı.yisile 
kabili kabul olmadıkları merkezinde
dir. Gazeteler, bu projenin diğer 
devletlere yüzde yüz Alman zihniye
tine göre çizilmiş bir sulh kabul et
tirmeği gözeten bir nasyonal·IOSY!I.· 
lizın propaganda eııeri olduğunu .~te
ri ıUrmektedirler Gazetelere. gore, 
Fransız hüklımetinin diplomatik mü
zakerelerden vazgeçerek Alman tek
lifini reddetmesi, fakat diğer taraf
tan öteki Lokarno devletlerile bir
likte vaziyetin icap ettirdiği tedbir
leri alması lbım gelmektedir. Yal
nız birkaç !!ol cenıı.h gazetesi, hUkfı
meti mukabil teklifler yıı.pmağa ve 
herhalde aradaki bütün köprüleri 
yıkmağıt gayret etmektedir. -

Le Jour diyor ki : 
., Alman cevabı, ne bir hakiki fe

dakA.rlık, ne de kendisinden beklenen 
sembolik bir jest ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan ıtunu da l!löylemek 
JAzrm gelir ki, bu cevap, çok iyi ha
zırlanmıştır .Teklitlerin bazılsrı, hat 
tl ileride yapılacak müzakereler için 
esas olarak dahi alınabilir. 

Echo de Paris gazetesi diyor kf : 
" Almanya, öyle bir program tek

lif ediyor ki, eğer tatbik edilirse,Av
rupa. kana boyanacıı.ktır. Hitler, ay
ni zamanda. gazetelfırin ağzmın ka
pa tılmaeını da istemektedir, ta ki 
P'raruıız gazeteleri Almanya.da yapı
lan şeyleri tenkit edemesin. Bu teh
didkA.r veeika karşısında Franın.z 

dış işleri bakanının bir tek yıı.pa.ca.k 
şeyi vardır, 11 mart tekliflerinin Al· 
man hUldlıneti tarafından reddedil
nıl~ tellkki edilmesi llzım geldiğini 
Londraya bildirmek ve daha eonra
ya bırakılacak olan tedbirleri alma.k 
Uzere Fran~m:, İngiliz ve Belçika dev 
let adamlarının derh&l toplan.muını 
istemek. 

TAN 

Yunan liderleri 
dün toplanddar 

Dış siyasayı görüştüler 
Atina, 2 (Tan) - Bugünkü lider -

ler meclisinde Ba.,bakan, Yunan Ka
nunu E!!asisinde yaptlacak taCliıit için 
toplanacak encümene bütün parti li· 
derlerinin iştirakini istiyecektir. Ba~
bakan yapılacak tadilatın parlamen
toda tasdikini kolaylaştırmak için en 
muvafık tedbirin btı olduğu kanaatin 
dedir. Bu encümende General Metak· 
eıus hilkiımeti temsil edecektir. Hüku-

Ceneral Metaksas 

met parllmentonun üç ay müddetle 
tatilini istemektedir. 

El~iler maluma istediler 
Atin&, 2 (Tan) - Türkiye, lngilte 

re, Yugoslavya devletlerinin burada-
ki elçileri dün ayn ayrı Başbakan 

Demircisi ziyaret ederek uzun boylu 
görüşmüşlerdir. Romanya elçisi de 
Başbakan muavini ve Sil Bakanı Gene 
ral Metaksa.s ile görüşmüştür. Bura 
gazetelerine göre elçiler bu ziyaretle
ri esnasında liderlerin bugilnki.i milza
kereleri ve Yunanistamn vaziyeti hak 
kmda malftmat almışlardır. 

Ölüm işkencesi 

Hauptmanın idamı 

Cumaya bırakıldı 
Trenton, 2 (A.A.) - Hauptman 

cuma günii ısalt 20 de idam edilecf'k
tir. 

Hapishane. direktörü, Kimberlirıg. 
büyük jüri heyeti cuma günü akşamı 
na kadar, Pol Vendeli meselesi ha.ıt • 
kmda bir karar vermezse, Hauptma
nm idamı yine tehir edilebileceğini 
8Öylerni§tir. Vendel, evvelce itira.ita 
bulunmuş, fakat sonradan sözlerini 
inklr etmiştir. 

Direktör, jürinin hafta sonundan 
daha. ileriye tehire salahiyeti olmadı· 
ğmı, bunun için bir mahkeme ve ya -
hut sali.hiyetli memur kararı !azını 
olduğunu illve etmiştir. 

Doktor Ekener 

Zeplin balonu 
kumandanı 

Doktor Ekener Alman 

şeflerin gözünden düştü 
Bertin, 2 (A.A.) - Reutır ajansı 

bildiriyor: 
Göbels, Alman matbuatına, Ecke

ncrln isminden bahsedilmemesi ve fo 
toğrafmm neşrolunınaması hakkında 
talimat vermiştir. 

Ekener neden gözden 
dü§fÜ? 

\Londra, 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
nm haber verdiğine göre Eckener, ye 
nl Hindenburg zeplinini kendi isteğiy
le seçim mücadelesi emrine amade kt 
hmaktan imtina ettiği için hükftmet 
mahfellerinin gözünden düşmüştür. 

Mumaileyhin, bundan başka, zepli
nin bulunduğu hangardan seçim afiş 
!erinin kaldırılması emrini verdiği de 
söylenmektedir. 
Ayrıca Eckenerin, seçi.m hakkında 

nahoş sözler söylediği de iddia olunu
yor. 

Halen Hindenburg zcplininde bu
lunan Eckenerin bu vazifeyi terket
mek mecburiyetinde kal::ı,...,.-. •"nne
di!mektedir. 

Sebep ne imiş? 
Berlin, 2. (A.A.)- Havas muhabi

rinin öğrendiğine göre Eckener'in 
gözden düşmesinin sebebi yeni Zep
linin Hitler adını almasını red et
miş olmasıdır. 

Hindenburg balonu 
Hamburg, 2 (A.A.) - Lz. 129 nu

maralr ve Hindenburg adlı yeni kabi
lisevk balonu dün, saat 17 de, Made
re adasının 280 mil şimalinde bu 1• • ..., • 

makta idi. 

lngiltereye dönen 

harp CJemileri 
Londra, 2 (A.A.) - Adenden bilc.!i

riliyor: 
Anayurd filosu ikmci filotillasm . 

dan Kempenfeld muhribi ile Crıısa. 
der, Crexent, Comet ve Cygne torpi
to muhripleri bugün lngiltereye dön
müşlerdir. 

ln9Uterede mecburt 
askerlik meselesi 

• Londra, 2 (A.A.) - Dün Avam Ka 
marasında, hükUmetin sulh hali de
vam ettiği müddetçe mecburi asker • 
lik yahut buna benzer herhangi "bir 
tedbirin almmıyacağı hakkında te -
minat verip vermiyeceği Başbakan 
Baldvinden sorulmuştur. Baldvin şim
diki hükı'.imet namına bu hususta te
minat verebileceğini söylemiştir. 
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Ghtlı ın~~-ıı:::::ı _o __ n_n _J 
1 ürl<çede menfi anlamlar 
meziz" yerine "'gelmeyiz" denir l 4). 

Milzari sıgasındaki bu istisnanın 
neden ileri gedliğini de deskriptif 
gramer izah edemez. Yalnız vakıayı 
ifade ile iktifa eder. 

Menfi sözleri 
Bu iki "menfi eki,, nden başka bir 

tak.un edat ve kelimeler de umenfi 
anlamı" verir. Bunların en önemlisi, 
aslında daha çok istifham için kulla
mlan "ne" edatıclır ki, tekerrür ede
rek menfi anlamı verebilir: "Bunu 
ne sen bilirsin, ne o!,~ Yahut "kasır· 
ga bu dereceyi bulunca onun karşı
sında ne ağaç dayanır, ne de bina ... ,, 
sözlerinde olduğu gibi, ki, bu müker
rer "ne" ler, dahil oldukJan müspet 
hükümleri menfi kılmaktadırlar; ya
ni bu sözler "bunu sen de bilmezsin, 
o da bilmez" ve "kasırga bu derece
yi bulunca onun karşısında ağaç t& 
dayanmaz, bina da ... " makammdad
dırlar. 

Bu mükerrer "ne" cdatmdan sonra 
gelecek fii':n müspet şekilde mi, 
menfi şekilde mi ola.cağı hakkında 
bizim eski sarfçılarımız arasındaki 
münakaşalar malumdur. Bahis o ka
dar ehemmiyet ke:;petmişti ki bir a· 

Başı 1 incide 
ralık Mülkiye mektebinin Edebiyat 
kilrsüsüne ve Recaizade Ekremin 
"Talimi edebiyat,. mm sahifelerine 
kadar çıkmıştır (5). 

İşte deskriptif gramerde ileri sü
rülen "nefi gösterir,, sözlerin başlı· 
caları bunlardır. Bunlardan asıl "ek,, 
sayılanlar, "siz,, ve "me" şekilleridir 
"ne,, daha çok ayrı bir ''edat,, ola
rak kullanılmakta. olduğu gibi, yine 
menfi anlamı veren "yok, değil, ha
yır ... ,, gibi kelimeler de, başl,lbaşma 

sözlerdir. ( 6) 

Şimdi, önce eklerden başlıyarak bil 
tün bu "nefi anlamlı sözler" i "Gü
neş - Dil" teorisi esaslarına göre 
"Türk analitik grameri" bakımmde..n 
analiz edelim (7). 

1. N. DiLMEN 

(4) Eıki metinlerde ''celme%im" va 
"rtelmc:ıız" ~ekilleri de vardır : 
Bilmezim bu hilkati llemde mi insaf yok 
Olmadım mı yoksa ben hlli ıezayt merha-

met 
beytinde olduğu eibi. 

(5) Talimi edebiyat : sahife 96-101. 
(6) "Yok" kelimes'nin analir.i "Uluı" uı:ı 

ı 111<kinun 1935 te çıkan sayısında basıl
mıştır. 

(7) Bu analizlere yarınki sayımızda 
başlıyacağız. 

A vusturyadan sonra 

Macarların da muahedeyi 
yırtmasından korkuluyor 

Yugoslavya protesto et H. Titülesko Praija 
geliyor. Orta Avrupada heyecc:sn başladı 

hizmetinin tesisi meselesinden bahse
derek diyor ki: 

"Bu Almanyanın açtığı umumi 
emrivaki siyasetinin sistematik tarz
da devamıdır. Yugoslavya, muahede

i !erin ve cemiyeti Akvam paktmm ih
lfıl edilmelerine karşı protestoda bu
lunmuştur. 

B'l~J 1 inci de 

Macar mahf ellerinde ileri sürülen 
başlıca fikir, Maccıristanın, Alman
ya tarafından ihlal edilmiş olan Ver
say muahedesi askeri hükümlerile 
artık bağlı bulunmadığıdır. 

Çelcoslovakyanın vaıiyeti 
Prağ, 2 (A.A. l - lyi haber alan 

mahafilden öğrenildiğine göre, Çekos 
Romenler Macarlardan ıovak hükumeti, Avusturya hükiime-
korkuyorlar tinin mecburi askerlik ihdası hakkın· 

Bükreş, 2 (A.A.) _ Salahiyetli daki niyetinden evvelce .haberdar ol
mahfeller, Avusturyanın yaptığı ha-1 mamıştır. Bu hususta Vıyanad~~ ~e
reket hakkında mütalea yürütmemek ı len haberler Çekoslovakya.da auku -
le beraber gazetelerin ekserisi Maca- netle karşılanmı,lardır. Bununla be
ristanm bu hareketi nümune ittihaz raber. A v;.ısturya Ue .. Çekoslov~kya 
t · d k k kt d ı arasındakı dostane munasebetlerı na-e mesm en or ma a ır ar. . . . 
Curentul gazetesi diyor ki: z.arı ıtıbare alan C:.koslo~ak mahafı· 
"A st b' h d "hl"l t it. Avusturyanm böyle bır karar al· vu urya ır mue. e e ı a e - k h"·k· · 
· t' B R k f ·ık nıadan evvel Cekoslova va u umetı 

mıt~ ır. "d' u oma on eransmın 1 ile temas etmemiş olmasını hayr~tle 
ne ıcesı ır.,, k 

1 
t 

Macarlar memnuniyetle 
kar§ıladılar 

Peşte, 2 (A.A.)- Yarı resmi mah~ 
feller. A vusturyanm yaptığı harekt:
ti memnuniyetle karşılnmakta ve 
Macaristanm vaziyetinin Avusturya
nın ayni olduğunu ilave etmektedir
ler. 

arşt amrş ır . 

-----·- -------- - . -

Cekoslovakva hükumeti. Viyana 
elçisinin raporunu ve Küçük Antan
ta mensup diğer ;ki devletin alacnğı 
vaziyeti hekliyerektir. A vusturyanrn 
hareketi Saint-Germain andlaşma~·nı 
çiğnediği takdirde Cc-koslovakya hu
mı prote5to edec•Pktir. T"hmin edil • 
~_:,ıı;.ine göre. Londradnn d~nerken Ti
tii1Psko. Prıtı'rda duracak ve vaziyet 
hakkında ÇekoslovRk hükumeti a
damları ile görüşecektir. SiYAH RAHiP • 13 

f!İK (,E\.f?'\O !1'-M EVET HER KES\ 
lST~O\G\ttl'Z.\ UYANOlRMAS\N\ ~ 
"' SÔVLtnt VL~O\M. ~iLQER 

OL.00RULDU 

BEN Yl\Ll\N SÖYL
EMl VORUM. LO~D 
yE.\.FO~ O R~HS\T· 
,5(1, E.DlLME.S 
JNİ tUEMIVOR 

ul0l8 B~KA. 
L\M \ 

Edgar Wallace'in Resimli Romanı 
iKi KİŞt K ~TL E TtLOİKTE."9 
SONRA UYKU HA~ Bf.N 
YALl\rt YUTMAM' 

lnqlliı el~iliği raporları 
tetkik ediyor 

Londra, 2, (A.A.) - İngiliz dış 
bakanlığı halen VivanA, Belgrat. 
Prağ ve Bükreş'deki İngiliz elçilerin
den Avusturyada mecburi askerliğin 
tekrar tesisi meselesi hakkmda ge
len raporları tetkik ile meşguldür. 
Kiir.ijk anfantın vaıiyetl 

Belgrat, 2 (A.A.) - Havas mu • 
habiri bildirivor: Haber verildi -
ğine göre, Küçük ltilM'a mensup 
üç devlet, yakında, Avusturyanm son 
vaziyeti hakkmda ki görüşmelerinin 
mutabakatını bildiren müşterek bir 
tebliğ neşredeceklerdir. Halen, Belg
rad, Prağ ve Bükreş arasında faali
yetle telefon muhabereleri devam et
mektedir. 

SelAhiyetli mahfeller, Küçük An
tant daimt konseyinin evvelce tesbit 
edilmiş olan 5 mayıs tarihinden evvel 
toplanmayacağını beyan etmektedir· 
ler. 

Mısır ve ltalya 
Roma, 2 (A.A.l - Bazı Kahire ga

zeteleri, yş,.bancı gazeteler tarafından 
neşredilen ve ltalya ile Mıeırm karşr
lıklı bir ademi tecavüz paktı akdi için 
mUzakerelere başlamış olduklarına 
dair olan bir haber vermişlerdir. 

Siya.sal mahfeller bu haberin hiç .. 
blr eeası olmadı~ beya.n etmekte • 
dirler. 
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ltalyan hava müşavirmin bir iddiası 
1 

Habeş harbi, İtalyan hava kuvvetinin 
tatbiki kabiliyetini filen isbat etmiş! 

General Valle Saylavlar kamarasında beyanatta bulundu 
Times'den: 

!talyan hava bakanlığı müşaviri 
General Valle son on iki ay zarfında. 
İtalyan havacılığının tekamülü hak
kında İtalyan saylavlar kamarasında 
beyanatta bulunmuştur. 

General Valle, haklı addettiği bir 
iftiharla Akdeniz semasının hiçbir 
tarafını İtalyan kontrolundan kurtu
lamıyacağını söylemiş, ve mayıs ni
hayetinde Akdenizin dört bir tarafı
na bir ila bir buçuk ton sıkletinde 
bomba taşıyabilecek tayyarelerin ya-

. p1lmış bulunacağını ilave etmiştir. 1-
talyan gençleri ha va ile ünsiyet pey
da edebilecek bir şekilde yetiştirile -
cek. Bu gayeyi istihsal için dünyada 
llk defa olmak üzere Mussolini hava 
hizmetini mecburi kılacak bir kanu
mm neşrini istemiştir. Hava kuvvet
leri için yakacak madde temini mese
lesine gelince, General Valle, ltalya
da herhangi beklenilmiyen bir hadi
tıey:i karşılıyacak derecede kafi pet
rol olduğunu bildirmiş ve 1 marttan 
itibaren İtalyanın petrol ithalatını 
durdurduğunu söylemiştir. 

Planı bir sene evvel ilan edilmiş 
olan hava tekamül faaliyetine ttalya 
hararetle devam etmekteymış ve di
ğer devletlerin bu husustaki hümma
h faaliyetleri karşısında İtalya gafil 
avlanmamış. Bütün takip uçak.lan 
yeni imiş ve en son modellerde ya -
kında tecrübe edileceklermi§. Yeni 

ltalyan Hava Bakanlığı mUşaviri 
Qeneral Valle 

modeller hayret uyandıracak derece 
de mükemmelmiş. Takip uçaklarının 
yerini tutacak olan yeni harp tayya
relerine gelince, bunlar altı makinalı 
tüf ek taşıyıp, fevkalade yüksek sür
at rekorları temin edeceklermiş. Son 
ım iki ay zarfında filo adetleri hemen 
hemen iki misline çıkarılacak, ilk de
fa olarak bir uçak fırkası ihdas edil
ıniş. 

iki tayyare uçuşa hazırlanıyor 

erodrom'un inşa edilmiş bulunduğu- müdlil kararlar vermiş bulunmakta
nu bildirmekle bu aerodromlarm dır." 
harp nihayetlendiği zaman da yerle- , 
rinde kalacaklarını anlatmıştır: IZarya dan: 
"ÇünkU böyle vasi bir ülke ancak Zarya gazetesinde Nikolayef, "Yi
tayyare kuvvetleri say~~in~e ko~t- ne ecnebi miidahalesi"başlığı altında 
rol altında bulundurulabilır. demış- yazdığı bir baş yazıda Damyan Vel -
tir. çef hakkında verilen kararın bazı ec

Velçef hakkındaki idam ka
rarının tasdikinden sonra 
Miralay Damyan Velçef ve arkadaş 

Zarı hakkında Sofya Divanı Harbin
ce verı1en karar temyiz tarafından 
tMdik edilmiştir. Muhtelif gazete
lerde buna dair kısaca ~ haberler 
vardır: 

Askeri temyiz mahkemesi Damyan 
Velçef, Kiril Stançef ve arkadaşları 
hakkındı:>'· ' ··· t 'k miştir. 

Tasdik hakkındaki esbabr mucibeli 
karar birkaç sahif edı>n ibarettir. 
Mahkeme, mahkumlar tarafından ka 

rann nakzmı istediklerine dair gös-
terilen sebepleri tamamen reddetmiş
tir. Dosya verilen tasdik kararile bir
likte bu gün divanı harbe gönderil -
mi$ bulunacaktır. Divanı harp te 
Müddeiumumiye kararın bir suretini 
Müddeiumumi bu kararı Sofya ağır 
ceza mahkemesine bildirecektir. Hük 
mün içün infazı ne kadar bir zamana 
ihtiyaç görüldüğü belli değil ise de 
kanunda bu gibi hükümlerin infazı
nın geciktirilmemesi kaydı vardır. 

Haber alındığına göre Damyan Vel
çef ve Kiril Stan<~ef krala müracaat 
ederek merhamet istemişlerdir. 

nebileri harekete getirdiğini ve ecne
bi basınında yersiz boş neşriyatın ya
pıl dığmı söyleyerek Temps' de Sof ya 
muhabirine atfen şu telgrafı okudu
ğunu ileri sürüyor: 

"Damyan Velçef ve arkadaşları 

hakkında verilen karar, burada yani 
Sofyada Fransa, lngiltere ve küçük 
itilaf devletlerine miltemı:ıviJ ve ta
raftar olanlar fu:erinde müthiş bir te
sir hasıl etmiştir. Damyan Velçef ve 
arkada$lart hakkında. böyle bir k ara
rın verilmesine sebep olan Makidon
yalılardır. YoguslavyanLı biaman 
düşmanı Makedonyalıları da Alman
ya himaye etmektedir. Bunların bu 
seferki emelleri, mükemmel bir zabit 
olan ve siyasi kanaatleri bütün garp 
devletlerince takdir edilmiş bulunan 
Damyan Velçefi ortadan kaldırmak -
tır ... Ve, bütün bunlar, Kral Borisin 
Londra, Paris ve Belgradı ziyareti -
nin daha ferdasında olmuştur." 

Muharrir bu telgrafın devlet reisi 
için müthiş bir hakaret olduğunu yaz 
dıktan sonra Temps gibi büyük bir 
Fransız gazetesinde nasıl yer buldu
ğuna şaşmakta.dır. 

Makale sahibine göre bu telgraf 
gazetenin Sofyadaki özel aytarı tara
fmdan yazılmış değildir; yahut Dam
yan Velçef tarafdarlarmdan herhan -
gi bir muhterisin verdiği telkin üzeri
ne yazılmıştrr. Halbuki bunlara ne 1ü 
zum vardır?. Mahkftmlar hakkında 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Elde çıkan siğiller 
Güzel el, şairin dediği gibi: "Aşk 

bahçesinde yetişen nadir ve seçme 
bir çiçek" olduktan başka, kibarlığın 
en kıymetli alametidir. Kibar insan
ları herkesten iyi tanıyan bir ktal: 
"Güzel bir el benim indimde prens
lik armasına bedeldir." dermiş. Gü
zel elin sahibi - kadın olsun, erkek 
olsun - tabiati kibar bir insan sa
yılır. 
Yazık ki, siğil, elin manasını, kıy

metini bilmez. Kaba. ellere olduğu 
gibi, güzel ellere de musallat olur. 
Zaten güzel olmıyan bir elde bulu
nursa onu daima eldiven içinde tu
tarak göstermemek mümkündür. Gü
zel eli de, güzelliğini korumak için 
eldiven içinde saklamak, lazım ol
makla beraber, arada sırada mahfa
zasından çıkarılarak bir mücevher 
gibi takınacağı zamanlar ve yerler 
olur. 

Siğilin can sıkacak bir tarafı da 
en ziyade genç kızlarda yani ellerin 
buruşmağa başlıyacakları zamandan 
çok önce çıkmasıdır. Bir de ihtiyar
larda olur. Fakat o siğil büsbütün 
başka bir şeydir. Gençlerin ellerinde 
çıkanlar - tırnakların altında ol
mazlarsa - acı vermezler, yalnız 

elin üzerinde, tek te olsalar, birçok 
sayıda da olsalar, hoş görünmezler. 

Bir vakitler bunu yalnız okutmak
la geçirirlerdi. Hem yalnız bizde de
ğil. Her memlekette· öyleydi. Siğilin 
bulaşık bir şey olduğu anlaşıldıktan, 
ona sebep pek ince bir mikrop oldu
ğu gösterildikten sonra bile, okut
makla geçen siğiller görülmüştü. 
Bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur. 
Çünkü siğilin kaybol~u okumanın 
tesirinden değil, hastanın kendi ka
naatinden ileri gelir. Buna telkin 
derler. 

Bu zamanda okumanın tesirine ka
naat getirecek kimse kalmadığı gibi 
böyle telkin kabul edenler de az ol
duğundan siğiller maddi ilaçlarla ge
çirilir. 

Bunu kaybetmenin türlü türlü yol
ları vardır. Fakat hepsi ya hekim 
reçetesine, ya hekim eline bağlıdır. 
!çerden ilaç içmekle kaybedilen, si
ğiller vardır. Böyle geçmezse siğili 
yakma usullliıe baş vurulur. Elek
tdkle yakılır, asitlerle yakılır, rönt
gen ışıklarile yakılır, siğil kaybedi
lir . 

BazJları bir kibrit çöpünün ucunu 
tuzruhuna batırarak, onunla, hergün 
iki üç defa ve birkaç gün sırayla 
si~ilin üzerine dokunmağı sağlık ve
rirler. Siz de bunu guyarsanız kendi 
'{endinize yapmayınız; korkarım, gü-
7.el elinizin siğil olmıyan tarafını da 
yakarsınız. 

Sizin yapabileceğiniz şey, bir eli
nize pertevsiz a larak, güneş ışığını 
öteki elinizdeki siğilin üzerine topla
mak ... ve Uşenmezseniz, böylece bir
kaç gün içinde siğili, küçükse, yak
maktır. Fakat o da yine elinizin 
başka tarafını da beraber yakmamak 
şartile. 

HERGUN BiR ROPORTA..J 

Her kiracıyı ev sahibi 
yapmanın yollarr aranıyor! 

Bu teşebbüs büyilk bir alaka uyandırdı, mü

tahassıs raporunu yakında hükumete verecek .• 

Boş apartman ve ev bulup taşınmak kiracılığın başlıca üzüntülerindendir 

Türkiye vatandaşlarının öyle sanı- panm birçok yerlerinde emlik banka• 
rım ki, yüzde sekseni, kiracı vaziye- !arı, müsait şartlar ,. · uzun vadeler
tindedirler. Oturdukları eve, her ay, le, ikrazatta bulunarak halkın birer 
vardan yoktan, az çok bir kira verir- yuvaya olan ihtiyacını temin eder
ler. On beş senedenberi, kira evlerin- ler. Fakat bunun için her şeyden ev· 
de sürünen bir memuru düşünelim: vel, oradaki şartların bizde de tee~ 
Bu adamcağızın her ay verdiği ev 1d- süs etmesi lazımdır. Memleketin ik
ralarını biribiri üzerine (15) liradan tısadi durumu başkadır. 
hesap edersek, on beş sene içinde ta- Orada iyi yürüyen bir iş, bizde ay
manı 2700 lira ödemiş olduğunu gö- ni surette yürürı.iyebilir. Çünkü vası
rürüı. 2700 lira ile bugünkü şartlar ta1arda, şartlardı., muhitte, telakki
içinde, mütevazı bir ailenin oturabi- lerde değişiklik vardır. 
leceği küçük, fakat konforlu bir ev Bununla beraber, mütehassısın ku-
satınalınabilirdi. racağı esaslar dairesinde hazırlana-

Ev sahibinin bir evi var, kiracının cak bir kanunla; mesela faiz ınikta
bin evi... derler. Bu söz, bir zügürt rmı indirmek, ikrazatm vadelerini 
tesellisi olmaktan ileri geçemez. Çün- uzatmak mümkün olımyacak şeyler
ku, hakikatte bu bin evden bir tane- den değildir. Ancak dediğim gibi, 
sinin, hatta damındaki kiremitleri bi- müspet olarak henüz ortada bir şey 
le kiracının değildir. Bütün bir ömür yok. Hele bakalım, mütehassıs rapo
müddetince, kira ödemeğe çalışma - runu versin, hUkfımetin biı hususta· 
nın ne demek olduğunu hep biliriz. ki noktai nazarı kat'i olarak ~aşıl• 

Hükfunetin, bütün Türkiye vatan- sın, sizinle ondan sonra. görüşüriıı. ... 
daşJanm birer eve sahip etmek yolun Bundan sonra bir kiracı ile konuş
daki teşebbüsü, her tarafta büyük tum. Kiracılıktan cam yanan bu a
Uaka ile karşılandı. Kiracılar arasın- damcağiz, bana dedi ki: 
da şimdiden düğün bayram yapanlar - Tamam kı:rk senedenberi, kira 
var. evlerinde sürter durunun. Şimdiye 

Daha ortada fol yok, yumurta yok kadar on beş, yirmi ev değiştirdim.. 
ken, Emlak ve Eytam bankalarına Birib ir i üstüne kira olarak verdiğim 
müracaatlar başladığı söyleniyor. pi'rayla, bir değil, belki iki apurtı· 
Bankanın Istanbul şubesinde sala- man yapılırdı. Kiracı olarak yaşıyan 

hiyettar bir zatla, dün bir hasbıhal vatandaşlar birer yuvanın sahibi o • 
yaptım. Bu zat, sözlerinin banka na- lurlarsa, hem memleket, baymdır1a
mma s(fylenmı:;ı r<!ll&ml bir mahiyet! _şacak, hem de yeniden yaaıh~Ç!lk ı:v
olmadığını tekrarladıktan sonra dedı form ge ırecegı vergı e ev et btit• 
ki: çesi zenginleşecektir. 

__ Siz de biliyorsunuz, ki hUkuınet Ben şöyle düşünüyorum: Meseli, 
Fransadan altı ay için Henri Gaut- ayda yirmi lira kira ödiyen bir adam 
rant isminde bir mütehassıs getirt- ilerde kendisine ait olacak bir ev için 
ti. Bu mütehassıs, Emlak ve Eytam yirmi beş, batta otuz lirayı gözden 
bankalarından şimdikinden daha ve- çıkarabilir. Bu para, bankanın faizi· 
rimli surette istifade imkanlarını a- ne ve diğer amortismanlarına karşı .. 
rayıp bulmağa çalışıyor. Bankanın lık tutulursa, mesele kalmaz sanı" 
birçok şubelerinde tetkikat yaptı. nm.,, . • 
Simdi raporunu hazırlamakla meşgul Şimdilik bize tatlı bir r ··'va gıbı 
d.. görünen bu tasa.vvur, yakında ger ... ur. • 

Cümhuriyet hükfımetinin bütün va çekleşecek o1ursa. emlak sahipJerinın 

Lokman ÔEKlM 

tandaşları birer yuvaya sahip etmek artık biz kiracılara, neleriJ\e ırtıvene• 
hususunda kuvvetli bir arzusu oldu- rek kafa tutacakları. g-özilmün önüne 
ğunu ötedenberi işitiyoruz. An~ak bu geliyor da sevincim<len içim içime 

Yeşilköyden, Deli Ömer diye im- mesele etrafında size fazla ızahat sığmıyor. Ah, füınI 0 giinler? .. 
za eden okuyucuya - Size böyle verebilecek vaziyette değilim. A vru- Salahaddin GUNGOR 
uzaktan ilaç sağlık verirsem bana = 
gerçekten deli derler. Kendinizi mü
tehassıs bir deri hekimine gösteri-

Denizlide böcekç ilik 
mektebi açıldı 

Fransız ticaret odasının 
50 inci ylldönümü Bundan sonra general Valle tayya

re f abrikalarınm bu yeni programa. 
ve htimmalı inşaat faaliyetine uymak 
için gösterecekleri fedakarlıklardan 

bahsetmiş ve zecri tedbirlerin ta.tbikı 
İtalyayı kendi mem.balarma güvenme 
ye sevkettiği bi~ anda bu fedakarlık
ların çok büyük bir ehemmiyet ka
zandıklarına işaret ederek, tayyare 
inşaatına taalluk eden !talyan ithala
tının yüzde 23 ten yüzde 8 e düştü
ğünü bildirmiştir. 

Askeri temyiz mahkemesi Damyan 
Velçef davası h~kkında dün gece aşa 
ğıdaki tebliği neşretmiştir: "Yüksek 
temyiz mahkemesi verdiği bir karar
la Sofya divanı harbinin komplo da
vası hakkındaki hükmtinü tasdik et
miştir." 

ki karar haricin müdahalesile değişe- niz. L. H . Denizli, 2 (A.A.) - Eğe bölgesi bö 
cekçilik ilk okulu buglin törenle ve il
bay Ekrem Ertenin güzel bir söylevi
le açıldı. İkinci olarak söz alan okul 
direktörü böcekçiliğin ehemmiyetine 
ve cumhuriyet idaresinin ve tarım 
bakanlığmm buna verdiği ehemmiye
ti anlattı ve ilk dersini verdi.Bundan 
sonra şarbay şehir adına söylediği 
söylevde yeşil Denizlide açılan bu oku 
lun yurda pek yarar bir müessese ol
duğunu anlattı. Ve şehir adına tesek
kür etti. 

!stanbuldaki Fransız ticaret oda.sI4 

nm 50 inci Ytldönümü bugün saat oıı 
üçte Mesajeri Maritim kumpanyası • 
nın Patriya vapurunda kutlulanacak" 
tır. Bu münasebetle, vapurda bir ziya
fet verilecek, kuruluş hatıraları amla 
caktır. Yıldönümü toplantısına Fran• 
sız ticaret odasmm bütün ft.zalı:ı;rile 
şehrimizdeki Fransız tebaası i$.irak 
edeceklerdir. 

General Valle, sözlerine nihayet 
vermeden şarki Afrika harbinin Ha
va kuvvetlerinin tatbiki kabiliyetini 
filen ispat etmiş olduğunu iddia et
miştir. Eritrede 25 ve Somalide 54 a-

Mir' den: 
Askeri temyiz mahkemesi Damyan 

Velçef ve arkadaşları hakkındaki 
hükmü tasdik etmiştir Temyiz reisi 
Miralay Nikif orof basın mümessille
rine demiştir ki: 

" - Mahkeme, bütün itirazları ve 
şikayetleri inceliyerek bu hususta 

tlir lta.lyan tayyare filosu l:IÇUŞ halind• 

bilir mi?. 
Neden yurdun prestijini kırıyorlar? 
Bulgar kanunlarında bu hususta sa • 
rahat vardır. Mahkfunlar divanı 

harp kanunlarile kanunu esasi ahka
mına tevfikan "hatalarım sarih bir 
surette itiraf ettiklerini yazarak dü -
ne kadar devirme:. iı:-tedikleri hükO.
metten af dilerler ve Sü bakanı vasi -
tasile devlet reisinin merhametine sı
ğınırlar. "Kanunu esasinin 14 üncü 
maddesi mucibince bütün idam mah
kO.mları gibi onlar da bu hakka malik 
bulunuyorlar ve belki de merhamete 
layık görüleceklerdir. Muharrir yazı
sını bitirirken mahkO.mların aflarını 
dilemek için "imza toplamanın da doğ
ru olmadığını, bizzat kendilerinin 
merhamet dilemelerini aksi halde ha
rici tesirler veya in.zalarla yapılacak 
bir bağışlamanın da bunlar için te -
şebbüslerir le bir r evi muvaffakiyet 

ı olmıyacağınm ~-azdıktan sonra şöyle 

1 

demektedir: 
"Bütün bu meselelerin esasları, 

1 devletin siyasasına ve otoritesine te
. mas etmektedir. Binaenaleyh bu me-
seleleri hallederken bu cihetleri naza
rı itibara almak.lığımız gerektir. 

Bu işte bir kere daha tebarüz etti
rilecek nokta, istiklalimiz ve hakiıni
yetimizdir. Blıtün yollar Romaya çı
kar. Fakat Balkanlarda Bulgar kuv
vetini yerine getirmek için yalnız ve 
tek bir yol vardır." 

lstanbul hapishanesindeki 
mahkumların vaziyeti 

tsta.nbul hapishane ve tevkifhane
sı, 935 yılı hakkında bir grafik tan
zim edilmiştir. 

Bu istatistiğe göre, hapishaneye 
1929 yılında 1350, 1930 da 2006, 931 
de 3210, 1932 de 3342, 1933 te 3181, 
934 te 2338, 1935 te 4163 kişi girmiş
tir. Geçen sene hapishaneye girenle
rin sa.ytsı, son yedi sene içinde en 
çok olanıdır. 

Bunların cürüm itibarile tasn!fi 
şudur: 628 hırsızlık, 295 kaçakçılık, 
33 eroin ve esrar kullananlar, 10 fi
li şeni ve izalei bikir, 22 şaka.vet, 65 
katil, 71 cerh, 18 suiistimal, 7 ihtilas, 
8 sahtekarlrk, 10 kadın ka~ırma, 3 
komünist, 2 ölüme sebebiyet. 29 do
landmcılık, 8 zimmet, 2954 ü de kav
ga, hakaret, borç, sarhoşluk, darp ve 
sairedir. 

Hapishanenin hastanesinde 935 se
nesinde 521 tedavi görmüştür. tsta.n
bul tevkifbanesine de geçen yıl 1633 
kişi girmiştir . ------

Romanya Kralhğı 
orkestrası geliyor 

Romanya krallığı orkestrası 22 ni
sanda şehrimize gelecek ve burad~ 
Kızılay cemiyeti için iki senfonik kon 
ser verecektir. Orkestra heyeti 130 
kişiden mürekkeptir~ 

lım irde tüyler ürpertici 
bir cinayet 

lzmir, (Ta.n) - Dün sabah Tepe· 
cik semtinde çok feci ve tüyler ür
pertici bir cinayet olmuştur. Hüseyin 
oğlu Mehmet adında bir adam, kıs
kançlıkla karısı Hasibeyi iki kurşun
la yere sermiş, bunu da kafi görıni
yerek kasaturasını zavallı kadının 
vücudünün muhteHf yerlerine 19 de
fa saplamıştır. Hasibe ölmüştür. Ka
til aranıyor. ------

Tamire muhtaç mektep 
binaları 

Belediye tamire mühtaç olan· ilk 
mektep binalarını tesbit ettirmekte -
dir. Bu gibi binaların işe yarar bir şe
kilde tamir edilmeleri i<;in 936 bütçe
sine icap eden tahsisat konulmq.ş ol -
duğundan hazirandan itibaren, bu gi
bi mektepler tamir ettirilecektir. 

Fransız ticaret odasının senelik top 
lantısı da yarın saat 15 te Unyon 
Fransezde yapılacaktır. Toplantıya 
konsolosluk memurlarından Lecuyer 
riyaset edecektir. 

iki konferans 
Galatasaray lisesi muallimlerinden 

Chiappe, dün saat 18,30 da. Unyon 
Fransezde Alfred Mussenin aşkları 
hakkm()a bir konferans vermiştir. 

Sofya üniversitesi İspanyol lisani • 
yat profesörü Stanislas'da bugün sa.
at 17 de Fransız tiyatrosunda "garbi 
ve şarki tspanya., adlı bir konferans 
verecektir. Profesör, konferansını 
projeksiyonla da canlandıracalrtıt. 
Stanislas'm pazartesi günü İstanbul .. 
dan ayrılması muhterr;eldir. 

Ecza tetkik komisyonu 
Ecza kodeksi tetkik komisyonu bU 

gün öğleden sonm Sıhhiye mUdürlil· 
ğünde toplanacaktır Toplantıya. ri· 
yaset edecek olan HıfzISsıhha Umu:Pl 
müdürü Asımın bugün Ankarada.IJ. 
gelmesi beklenmektedir. 
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Ekonomi -Piyasa -Borsa 
Yas meyva ihracaflmız 

Meyvacdar ihracatı 
Avrupa ile temas 

lemin için 
ediyorlar 

Yaş meyve ihracatı yapan tacirle
rimiz, yazlık meyvelerin ihracatı için 
şimdiden hazırlıklara başlamışlardır. 
öğrendiğimize göre, bazı meyve ta
cirleri, Almanyaya çilek sevketmek 
için, Alman yaş meyve alıcılariyle 

muhabere etmektedirler. 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre 

bu sene çilek mahsulü bol olacaktır 
ve bu itibarla çilek bu sene bol mik
tarda dışarıya ihraç edileceği 
limit olunmaktadır. Istanbul çilekleri 
evsafı itibariyle Avrupada pek beğe
nilecektir. Vakıa Bulgaristan birkaç 
senedenberi merkezi Avrupaya çilek 
göndermektedir. Fakat Istanbul çi -
!eklerinin Bulgar çileklerine rekabet 
edeceğine Şüphe yoktur. 

Ereylide de çilek mahsulünün bol 
olacağı hakkında haberler almmakta 
dır. Yall' meyve ihracat tacirleri Erey 
liye de çok ehemı~.iyet vermektedir. 

'Avusturyanın yaş meyva 
ithalatı 

Avusturya, ehemmiyetlice yaş 

meyve ahcılarmdandır. Uzüm, elma, 
narenciye mahsulleri ve diğer yaş 

meyvalar için Viyana. iyi bir piyasa
dır. 

A vusturyada bağ sahası 30 bin 
hektar tahmin edilmektedir. Fakat 
yetiştirilen tizümle en çok şarap ya
pılmaktadır. Bu itibarla da dışardan 
yaş üzüm ithal edilmektedir. 

A vusturyanm 1930 da yaş üzüm 
ithalatı 12,400 ve 1~34 te 6.'iOO ton 
raddesinde olmuştur. 

Avusturyaya en çok üzüm satan 
memleketler Yunanistan, Bulgaris
tan, Yugoslavya, İtalya ve Macaris
tandır. 

Yunanistandan gelen üzümler, çe
kirdeksiz, parmak ve ~aVU::$ dnsleri
dir. Soğuk hava tertibatı vagonlarla 
sevkedilir. Uzüm Triyeste yoliyle Vi
yanaya 7 günde varmaktadır. 

Pulgaristandan giden üzümler Ha
fız Ali, Russa ve Damiyat dnsleridir. 
Bunlar kaim kabuklu, iri taneli ve az 
çekirdekli çavuş cinsleridi"t". 

Yugoslavya üzümleri, bilhassa Se
mendere üzümleri makbuldur. Bul
gar ve Yunan üzümlerine nispetle çe
kirdekleri azdır. Fakat lezzetlidir. Ev 
saf itibariyle ince kabuklu çavuşlan
mızı andırır. Semende~e üzümleri, 
soğuk ha va tertibatı olm.ıyan Tuna 
vapurlariyle sevkedilir. 

Avusturya piyasasmda yaş meyve
ler arasında en verimli olan cins yaş 
tizümdür. 

Avusturya piyasası elma da almak 
tadır. 1929 da mUbayaatı 40 bin, 
1933 te 16 bin kadar idi. Avusturya 
ya elma. satan memleketler Birle 'k 
Amerika, Yugoslavya, İtalya, İsviç
redir. 

Ecnebi elmalarının satış mevsimi 
bilhassa şubat ayında başlar ve mar
tın sonuna kadar devam eder. 

Amerika Kaliforniya elmaları on 
yıl evvel A vusturyaya ithal edilen ve 
geniş ölçüde ve sistematik surette ya 
pılan sürekli reklam sayesinde piya
sayı tutmuştur. Bu cins elmaların 
'A vusturyada gördüğü rağbet Uzerine 
hilk1imet, iklimi müsait sahalarda ve 
bilhassa cenup (Tirol) da bu ne"Vi el-

No. 91 

Yddız. Yaijmuru 
Fa.nılı Nafiz ÇAMLIBt.:l 

Ziyanın canı sıkıldı. Hani buraya 
Saradan başka biri gelmiyecekti? 
Hemşireye, yarı alay, yan ciddi: 

- Doktor konuşmaklığuna müsaa
de ediyor mu? 

Dedi. Kadın gülerek: 
- Tabii.. Yirmi gün geçti, zaafı

nızdan başka bir şeyµriz kalmadı ki.. 
Cevabını verdi. Ziya, Saraya. dön

dü, müsaade edip etmiyeceğini sora
caktı. Fakat genç kadın ayağa. kalk
mış, eldivenini giyiyordu. Ziya, gele
ne lanet etti, zaten yarım saat sürmi 
yen bu sabah ziyaretini, gelen hangi 
münasebetsiz dost ise, yarıya indir
mişti. Hasta bakıcının kaybolduğu 
kapı aralığından içeriye dostu girdi. 
Bu, Belklsle olan davasını halletmek 
için vekil ettiği avukflttT c:ı0 ... ~ ........ . 

ve avukat Ziyanın yanındaki tek Ban 
dalyeye oturdu. Ziya bu san<..ı.d.ı.j'-.ı .... 
aneak Saranın oturduğunu düşüne
rek adamı kaldıracaktı, fakat kendi
ni tuttu, elini dostuna uzattı: 

- Ne haber? 
- Aeıl sana eonnalı ..• Ne oldu! 

t!u hastalık nereden çıktı! 

ma yetiştirilmesine ehemmiyet ver -
miş ve oldukça da muvaffak olmuş
tur. Gerek bu nevi teşvikler ve gerek 
se kontenjan tedbirleri sayesinde el
ma ithalatının kısmen önü alınmıştır. 
Bununla beraber, Amerika ithalatı 

değer itibarile ehemmiyetli bir yekU.n 
tutmaktadır. 

Amerikadan A vusturyaya gelen 
elmalar tad, görtinüş ve ambalaj iti
bariyle en çok aranan lüks nevilerdir. 

A vusturyarun narenciye ithalatı 

Hl30 yılında 27 bin tonu bulmuştur. 
Narenciye ve hususile portakal ve 
mandarin ltalyadan gelmektedir. İs
panyanın A vusturyaya ihracatı son 
zamanlarda azalmış, 1934 te yalnız 
6.052 kental raddesinde olmuştur. 

Erik, Yugoslavyadan gelmektedir .. 

Mısır ya§ meyvo ithalatı 
Mısırda kafi miktarda yetişme

mekte olmak hasebiyle dış ülkeler
den de alınan meyve cinsleri şunlar
dır: 

Uzüm, elma ,armut, şeftali, kayıı, 
kiraz, vişne, kavun, kestane, yaş ü-

züm en çok Yunanistandan gelir .. 
Mısırın bütün yaş üzüm ithala.tı 929 
da 12.600 tona varmışken 1934 te 
7,400 e inmiştir. 

Elma, Türkiye, Avusturya, Birle
şik Amerika, Kanada, ltalya ve Yu
nanistandan ithal edilir. 1930 da ya
pılan elma ithalatında birinci derece
de Türkiye, ikinci derecede Birleşik 
Amerika ve üçüncü derecede A vus

tralya gelmişti. Türkiyenin yıl için
de Mısıra yaptığı elma satışları mik
tarı 3.688.217 kiloyu bulmuştur. Bu 
miktar müteakip yıllarda azalmıştır. 

Armut az miktarda Ttirkiyeden ve 
İtalya ile Yunanistandan ithal edilir. 

Kavun, az miktarda Türkiyeden 
gelir ve 11on yıllarda miktarı daha a
zalmıştır. 

Mısırın 1934 te bizden yaptığı ka

vun ithalatı yalnız 60.778 kilodan i
baret olmuştur. 

Umumi ekin 
vaziyeti iyi 

Zile, (Tan) - Yağmurlar mevsim 
ve zamanında yağdığından ilçemizin 
ekin durumu bu yıl pek güzeldir. Son 
bahar ekişi geçen seneye nispetle 
yüzde yirmi fazladır. 20670 hektar 
buğday, 4720 hektar arpa, 127 hek
tar afyon ekilmiştir. Nisan içinde 
yağmur yağacak olsa bu yıl feyzi be· 
reketin çok fazla olacağı anlaşılmak
tadır. Çiftçiler mütemadiyen pancar 
tarlalarına tohum atmaktadırlar. 

Yunonistana kuzu ihracatı 
Yunanistan& kuzu ihracatı mene

dilmişti. TUrkofis tarafından yapılan 
teşebbüsler üzerine tekrar ihracata 
karar verilmiştir. 

Ziyada, söylemekten ziyade, dinli
yecek kadar kuvvet birikmişti. A vu
kat, mesleğinin adamı olduğunu gös
teren bir talakatle, Ziyanın hutalığı
nı ondan iyi anlatıyordu. Bunun için 
basta hiç yorulmadı. Yalnız söz ken
diliğinden bitince, dostu, mesleğinin 
ağır yüzünü takındı: 

- Senin dava için geldim ... 
- Gelmiye !Uzum yok, istediğin 

gibi hareket edersin ! 
- Seni sıkmak, üzmek istemem ... 

Bunun için sana çok az başvuracağım 
Şu var ki, hazırlık için, davaya baş
lamak için, elbet senin de zahmetin 
olacak ... İstersen başka. bir gün gele
yim, görilşürüz ! 

Ziya, başka bir ~. tekrar keyfi
nin kaçacağını düşü~rek her uıtıra
ba katlanacağını gösteren bir yüzle: 

- Hayır, sana çok zahmet olur ... 
Ne eorarsan cevap veririm! 

Diye atıldı. Avukat, ayni çatık 
kaşlar ve ölçülU bakıflarla aordu: 

- öyleyse .. önce bir teklif: BarI.f
mak istemez misin? 

Ziyanın tepeden tırnağa kadar tit
riyen vücudu bir keman telinin inilti
sini çıkardı ; 

- Hiçbir zaman ..• 
Sonra nefes nefese devam etti: 
- Ben vu vaziyeti ica.t edinceye 

Tütün piyasası ! ............................ 
BORSA · PIY ASA 

lzmitte satışlarda 
canhhk var 

2 NlSAN PERŞENBE Sevgili hakkın da bir haber 

İstanbul mıntakasmm Bursa ve 
Düzce bölgelerinde tütün alım satım
ları şimdiye kadar görülmemiş bir 
hararetle devam etmektedir. Ekiciler 
vaziyetten çok memnundurlar. Al
manya ve Hollanda ile iş yapan fir
maların mümessilleri tütün satmal
mak için lzmite gitmişlerdir. 

Ege mmtakası tütünleri kamilen 
satılmıştxr. Ispanya İnhisar Idaresl
nin memleketimizden alacağı 30 bin 
kilo tütün için lzmirde bir firma ile 
temas etmekte olduğu ve henUz ne
ticenin taayyün etmediği bildiril
mektedir. 

Samsun mmtakası tütün piyasa
sında gerek İnhisar ldaresi ve gerek 
tüccar mubayaatı istekli olarak de
vam etmektedir. Mm.takanın muhte
lif istihsa mıntakalarında durumu şa 
yanı memnuniyet bir şekildedir. 

Dış piyasalarda - lskenderiye tü
tün piyasası oldukça hararetli geç
miştir. Trabzon, Artvin ve Hasan
keyf tütünleri üzerinde de oldukça 
ehemmiyetli muameleler olmuştur. 
Maamafih TUrkiyeden az mal gel
mektedir. Gerek piyasa ve gerek 
tütün gümrüğünde mevcut fazla 
Türk tütünü stoku olmadığından alı
cıların ihtiyaçlarını diğer tütünler -
den almak suretile tatmin etmek 
mecburiyetinde kaldıkları bilidiril
mektedir. 

Tütün piyasası yins 
hararetlendi 

Tütün piyasası hararetli bir devre 
geçirmektedir. Alman haberlere göre 
Samsun mıntakasmda kilosu 220 ku
ruşa kadar tütün satılmaktadır. Bir 
taraftan ecnebi kumpanyaları, diğer 
taraftan inhisarlar idaresi tarafın
dan tütün aıı,ıarına devam edilmek
tedir. 

Tütün işleriyle ala.kadar :revatm 
söylediğine göre, bu seneki tlitün 
mahsulU, bu talepler karşısında ta -
mamiyle satılmış olacaktır. Yalnız 
yeni sene mahsulüne inhisar etmiyor 
bilhasııa kumpanyalar geçen 6~ne 

mahsullerinden de almaktadır. 

Samsunda tütün 
satışları 

Para Borsası 

Alı ı 

Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

20 rransız frangı 164.-
20 Belçika franeı 80.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 810.-
20 Çek Kuron 93.-
20 Ley 11.-
20 Dinar 51.-
Liret 150.-
Florin 81.-
Avuıturya ı;ilin Z2.-
Mark. 31.-
Zlotl 22.-
Peneo 20.-
Lcva 22.-
Yen 32.-
t~vec; kuronu :n.-
Altm 970.-
Banknot 235.-

Çekler 

Paris üzerine 
İngiliz lizerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avuııturya 
Mark 
hveç kuronu 
İıpanya pezeta 

Esham 
lı Bankası Mü. .. N. 

,, ,, Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. 3100 
Sirketih~yriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Reji 
f1. ~hn ç ;mento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banltuı 
Şark Merkez Eczanesi 

Is ti le r a·ı 1 ar 
Türk Borcu I 

" II ., ,. III 
İıtikrazi dahili 
Erııani A. B. C. 

Sat ıı 

623.-
126.-
167.-
83.-
24.-

815.-
95.-
13.-
54.-

155.-
83.-
24.-
33.-
24.-
23.-
24.-
34.-
32.-

972.-
236.-

12.06 
623,75 
0,79,60 

10.04.64 
4,70.-
3,44,25 

64,20,95 
1,17,10 

19,20.25 
4.2" ~6 
1,97,84 
3 ,11 ,46 
5,82,30 

95.
ıo.80 
10,80 
23,45 
39.-
15-
20,25 

• 8.40 
13,75 
2,05 

10.30 
64.-
28.-
4.45 

~3,3 i ,50 
22,15 
22,25 
97,50 

Sıvas Erzurum I Kupon kcsilı: 
.. II 

99.50 
95.-
95.-

Mısır Tahvilleri 
1886 1 -.-
1903 il 90.-
191 ı III Ku.Kesik 83 .. ~o 

Ta hvllôt 

-.-
91-
P' ~O 

Rıhtım 1~ .~J 
Anadolu l ve 11 Kupon kesik 42.30 

Maçkadan üzgün i:ınzasile: 
"Ben oku.yucula.rınızdan genç bir 

kızım. Bir 8enedenberi '~viştiğim ve 
evlenmek üzere sözleştiğim bir genç 
var. Omm vaziyeti icabı daha birkaç 
ay beklemem lcizım. Bu bekleyiş ba~ 
na güç gelmiyor; onu çok 8evdiğim 
içüı büyük ümit ile yaştyordum. Fa
kat geçen güm fena bir tesadüf oldu 
ve ümitlerimi altüst etti. Şimdi deli 
gibiyim. Onsuz yaşamama imkan 
göremiyorum. 

Bir mecliste 8evdiğim genci tanı
yan birisine rastgeldim. Onu sordıum. 
Evvela bir dudak büktü, 8onra beıı 
ısrarla sorunca çapkın bir çocuk ol
dıığımu. ve çok zamandır onu b-ir 
genç kızla daima beraber görüyo
rum diye söyledi; çok feııa oldum ve 
düşündükçe daha çok inanmağa 

ba.şladım. Çiinkü biz biribirimizi çok 
seyrek görüyoruz. Hatta onun ta
til günlerinin bile nasıl geçtiğini bil· 
miyorum. Bu seyrek görüşmemizi 
biraz da kendisi istiyor. Ben de ıs
rar edemiyorum. Çünkü nişanlı bile 
değiliz. Şimdi ne yapayım'" 
Doğrudan doğruya kendisine sor

manız daha doğru olur. Sizin bu 
haberi tahkik etmeniz güçtür. Vere
ceği cevaplar kuvvetli ve sizi temin 
edecek mahiyette ise ve zaten bir
kaç ay içinde evlenmeniz sözleşil
diğine göre müsterih olarak bu bir
kaç ayı beklersiniz. Maamafih, he
nüz nişanlı bile olmadığınıza göre 
onun tanıdığı, dost olduğu, yahut 
dostunun tanıdığı kızlarla dolaşma
sına müsamaha etmelisiniz. Bu hiç 
bir zaman sizi ihmal ettiğini gös
termez. Kaldı ki bir kadını çıldıra
sıya seven, fakat başka kadınlarla. 
dolaşmaktan zevk alan erkekler de 
çoktur. Onun - eğer varsa - bu 
zevkini evlendikten sonra kökünden 
baltalamak sizin elinizde olacaktır. 
Şimdi xapacağınız şey, son derece 
lakayt ve asla heyecana kapılmadan 
ağzını aramak, eğer lakayt ve müs
pet cevap verirse asla aldırmamak, 
telaşınızı belli etmemektir. 

• 
Bir babanın miiracaati yü· 
zünden bozulan tasavvur 
V. S. imzasile: 
"26 yafındayım. Ve bilhassa ka

dınlarla aldkadar olan bir mesleğim 

Samsun, (Ta.n) ~ Samsun tütün Anaıi'oıu Mü~~ssil :::~g 
piyasası hararetle devam etmekte- ııc' =============.._ 

1 vardır. Az çok kazanıyorum. Bun -
dan bir 8ene evvel akrabalarımdan 
birimin kızıyla tamşmtştım ve arıı
mızda yalnız birse/kat olduğu halde 
bıt kızla evlenmeğe karar verdim ve 
kararımı kıza ve ailesine söyl.edim. 
Çok sevindiler. 1936 kdnıınusani&i -
nin nihayetine doğru kat'i sözümü 
verecektim. Daima tereddütte idim. 
Çünkü ihtiyat param yoktu. 1 şte bu 
sırada pederim benim için zengin bir 
kıza talip olmuş ve bazı sebeple red
dolunmuş. Şimdi sevdigim olan kız 
bunu işitmiş ve gayet tabii ol.arak 
gücenmiş. Ben onunla ef!lenmek i,,
tiyoru.m. Acaba na8ıl aöyliyeyim, on?L 
mes'ut etmek istiyorum. ihtiyat pa
ram olmaması beni çok dii~ndüril
yor, nasıl hareket edeyim1" 

dir. Bu sene kuraklık yüzünden tü
tünlerin az olması ve alıcıların is
tekli bulunmasından satış fiyatları 
müstahsili memnun edecek yüksek 
bir derecededir. Mahsulün kilosu 85 
130 ve görmezin kilosu da·lO - 30 
kuruş arasında. satılmıştır. 

Bugüne kadar 4.500 zürradan 
2.300 ünün ambara indirdiği tütün 
miktarı 800.000 kiloya yakındır. Bu 
miktar 935 rekoltesinin be~te üçünü 
teşkil etmektedir. Şimdiye kadar sa
tilan miktar 700.000 kilodan fazla
dır. Di Amerikan Şirketi 800, Nem
li Mithat 150, Geri Tobako 150, İn
hisarlar İdaresi 120 ve Kefeli Mu
harrem firması da 100 bin kilo tU
tün mubayaa etmişlerdir. Köylerde 

kadar insan acılarının her türlüsünü 
tattım .... Bir daha mı? Görmüyor mu 
sun, birinci tecrübem beni hasta et
ti, ikincisi mutlaka öldürür! 

Avukat, Ziyanın gözlerinde, demin 
gördüğü güzel sarışının bütün çizgi
lerini seyretti. Nekada.r ısrar etmeşe 
bo~u. Ha. vada i91iyen bir gemi çarkı 
gibi bUtUn kuvveti hiç olacaktı, bunu 
anladı. Dostunun a~kı ile belki lltife 
edecekti, fakat bukalemun gibi yata
ğm rengini alan kansız dudaklarına 
ve benzine bakmca ne hastanın, ne ,de 
a9kmm lltlfe edilemiyecek kadar a
ğır olan vaziyetini kavradı, sözün ge
li9ini bôzmaclı: 

- Ayrılığın ıebebi? . 
- Anlaşmamazlık! 

- Umuınt bir ifade .. Likin bunun 
üstünde işliye biliriz! 
Davayı kazanmanın. birinci şartı, 

mes'uliyeti yüklenmekti. Çünkü Zi
yanın Belkis için keşfettiği bUtün ku
surlar a.ncak iki mekteplinin dargın
lığına ıebep te3kil edecek kadar ço
cukçaydı ve hukukl bir bakış bu ço
cukla !!ebepler de bile, Ziyayı hak
lı bulamazdı. Ziya, neticenin ayrılık 
olması şartiyle, hiçbir cezadan çekin
miyordu. 

- Bu böyle olduktan sonra mesele 
kolaylaşır ... Yeter ki ha.son tarafı 

A lman ticaret heyeti 
Türk - Alman ticaret anlaşmasını 

imza etmek üzere bir heyet Berlin -
den hareket etmiştir. Heyetin iki gü
ne kadar !stanbula gelebileceği haber 
verilmektedir. 

pek az dizi tonga daha kalmıstır. Bu 
cins tütünlerin ahm satımı 'bitmek 
üzeredir. 

Satrlan tütünlerin çoğu Canik mın
takası tütünleridir. Geri kalan kısmı 
az miktarda Dereler ve Maden ile 
Evkaf tUtunleridir. Bunlar da demet 
yapılmaktadır. Dizi dengi satışı bit
tikten sonra bunların satışma başla
nacaktır. 

ayrılığa yanaşmamazhk etmesin! 
- O cihetten hiç üzülmiyeceksin .. 

Belkis de, ailesi de, bu ayrılığı bana 
işkencelerle kazandırmıyacak kadar 
asildir, buna eminim ... Senden ancak 
bir şey eoracağım: Bu iı:ı nekadar za
manda biter? 
Avukat iki elini iki yana açtı, alt du
dağını bilktü: 

- Onu kimbilir? Ne desem, gUnU
nU değil, ayını bile kestirememiş o
lurum ... 

Ziyanın kat'f bir cevap almak için 
yalvaran gözleriyle karşılaşınca: 

- Dava, tabü seyrini takip eder
se, belki de bir senede ... 

Dedi, ve cümlenin alt tarafı şuu

runda kaldı. Hastanın yalvaran göz
leri birdenbire çtldırmışa döndü: 

- Bir &ene mi? lmkln yok bekli
yemem ! 

Ziyanın daha beyaz olamıyacak sa 
nıla.n cildi, bir gömlek daha ağardı, 
dudaktan titriyodu: 

- Hayatımı ne doktorlara, ne şu
na, buna, kimseye borçlu olmam, sa
na olurum ... Ne yaparsan yap, beni 
bir ayak evvel kurtar! Bir sene, çok 
uzun ... Yemin ederim, hayatımdan 
uzun... Bu bir sene bu halde yaşıya
mam ! 

Hukukçu dost, Ziyaya, hayretle do 

Eğer sevdiğiniz kızla görüşebili
yorsanız onu temin etmek, tatmin 
etme}\. güç değildir. Yoksa mektupla 
her şeyi olduğu gibi anlatınız. Baba
nızın size haber vermeden yaptığı 

lu gözlerini açtı. 0, davanın mtidde-
ini bir seneye indirmekle, her şeyin 

yolunda gideceğini hesaplamı,tı. U -
fak bir pürüz, bir fikir ayrılığı, bir 
,ahidin gününde gelmemesi, mahke
meyi, daha çok uzatabilirdi. Ziya, 
buna nasıl akıl erdiremiyordu? O za
man hatırladı ki bu talak Ziyanın ilk 
davasıdır, ve Ziya, bir ıözle bir aile
nin yıkıldığı devirleri henüz hafıza.sın 
dan silmemiştir. .. Bu tesiri dağrtma
ğa çalışmakla Ziyayı yeniden bir 
hastalığa. atmanın arasında fark ol
madığını sezen avukat, bir hekim me 
baretiyle, sözünU idare etti: 

- Ben mesleğimde en yakın ihti
mal diye en uzun zamanı alırım .. Sa
na bir yıl mı dedim! Belki de altı ay 
sürer, sürmez, karan elde ederiz. An
cak neticenin bu kadar hızla kendi
ni göstermesi bir baht işidir, yüzde 
yiiz kestirilemez ... Fakat senin bah
tmdaki açıklık, teptiğin kısmetlerden 
belli! Bunun için bu yandan hiç Uzün
tu çekmemelisin ... 

Ziya., altı aydan başka, bir ketime 
duymamıştı. Hastalığmm en yüksek 
hararetli bir nöbetini geçirir "gibi ıa
yıklıyordu: 

- Altı ay, altı ay ... Ben beklesem 
bile onu bu altr aya ansıl inandırı
rım? Onun emniyetini bir daha. ear-

teşebbüs, mUspet netice verseydi bi
le sizin kabul etmiyeceğinizi bildiri· 
niz. Para meselesine gelince, bunu 
da açıktan açığa anlatmakta hiçbir 
mahzur yoktur. Bir ev geçin<;Iirecek 
geliriniz olduğu halde tek bıızı me
rasime, düğün masraflarına tekabül 
edecek paranızın olmaması yüzün -
den onun bütün tereddütlerini ve 
size karşı iğbirarım hemen bir anda 
izale edememekten mütevellit yesi
nizi, bununla beraber çok sevişerek 
her şeye razı olanlar gibi evlenmeğe 
onu hazır bulduğunuz takdirde her 
türlü fedakarlığı ihtiyar edeceğinizi 
ilave ediniz. 

• 
Müsrif bir icadın ve 

gegimsiılik 
Samatyadan A. A. Z. H. imzasile: 
"iki senedir evliyim. Çocuğum 

yoktur. Soıri~den evlendik, iki ay 
danberi annesi ve kardeşlerile bir 
yerde oturuyoruz. Yirmi lira ma.aşı 
aslim var. Bunu bildiği halde gez -
meği, eğlemneği çok 8eviyor, israfa 
gidiyor. Zevcemin uzaktan akrabası 
olduğunu söylediği . birkaç erkekle 
fazla yüzgöz olduğunu da görüyo
rum. Aımemi ve benim soyumdan o· 
Zanları istemiyor, bu halleri tisabıma 
dokunuyor. Birkaç defa kavga ettik, 
bunlar ayrılmak için kanuni sebep 
teşkil eder mi1" 

Devamlı geçimsizlik - iki tara
fın da ayrılmak isteği olunca - ay
rılmağa sebep teşkil eder. Fakat bu
na teşebbüs etmeden evvel, evinize, 
iradenize hakim olmağı, karınızı 

haklı, mantıki mütalealarmızla yo
la getirmeği tecrübe ediniz. Tuttuğu 
yolun kurulan bu ocağı yıkmağa 
doğru gittiğini anlatınız. Erkekler 
çok defa başlangıçta karılarına J<ar
şı münakaşayı kabul etmemek va 
emrivakiler karşısında y e i ı e ve 
ümitsizliğe düşmek yüzünden parti
yi kaybederler. 

Onun mUsrif olabilmesi için sizin 
idareyi ona teslim etmiş olmanız la
zmı. Yavag yavaş evinizi siz idare 
edln~ ve bu yoldan başlıyarak tat
lılıkla ve daima ocağınızın huzuru 
için çalıştığınızı ilave ederek kay
bettiğiniz hakimiyeti ele alınız. 

* Yerinde bir cevap 
Tekirdağından Güleryüz imzasile: 
"21 yaşındayım. Bir senedenberi 

bir kızla 8evişiyorum.. Fakat annesi 
kızını başkasına vermek istiyor. 
Daha yeni yeni para kaza11maktayım. 
Şimdiki halde bir eve bakacak vazi· 
yette değilim. Kız bana mektupl.I 
vaziyeti bildirdi. Acele gidip kendi• 
sini almaklığımı yazdı. Onu çılgıll· 
ca sevdiğim halde halen buna imkfi.n 
olmadığından bir müddet beklemtr8i
ni yazdım. Ve beklemek imkanı ol
madığı takdirde 8erbest olduğunu, 
§ayet annesinin ıararına kar§ı gele
mezse mes'ut olmasını bildirdim. Bu. 
suretle harekeHm doğru mudurt Siz 
ne der8iniz'" 

Keseniz olduğu kadar yaşınız da. 
evlenmeğe müsait değildir. Pek doğ
ru cevap vermişsiniz. Bize mali va
ziyetinizin müsait olduğunu yazsay
dınız, size yine birkaç sene bekleme-
nizi tavsiye ederdik. ' 

sılmış görsem ben ne yaparım'! 
Avukat, acıyan bir hiddetJe, ayağa. 

kalktı: 

- Sen yirmi gündenberi süt, yo
ğurt yiye yiye sahiden bebek olmuş
sun, fakat ben dadı değilim ... Bir ke
re fU rengine, şu vücuduna bak! Bir 
kere eski halini bulmak için, en az, 
altı ay lazım ... Nekahat devrini böy
le sebepsiz UzUntülerle geçirirsen, bel 
ki bir yılda doğrultamazsın! Hayatı
nı kurtardığına şUkretmiyorsun da 
yeniden dertler icat ediyorsun ... Sa· 
na bu halinle, bu izdırabınla inan· 
mıyacak, olan hangi kadındır, bile
mem, böyle bir kadın varsa görmeyi 
çok merak ediyorum . . . Sert 
deli misin, Ziya? Dün ölümden kur
tuldun, bugün intihara kalkıyorsun! 

Perde perde yükselttiği sesini bir• 
den bire indirdi: 

- Bir daha bu bahsi seninle ko
nuşmıyacağım, bildiğim gibi hareket 
edeceğim... Yoksa faydasız yere seni 
yormuş olacağım! Hasta yatağında 
dUğUn odasını düşünen bir adanııa 
nasıl konuşulur? Kabahat bende, ıd 
senden akıl öğrenmeye çalışıyorUin···· 

O gittikten sonra, Ziya, bu altı ~
yı doldurmak için akşama kadar biJl 

(Arkası varl 
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Ne divane olduğu fotoğrafından belli! .. Yerinden fırlayan 
gözleri resminin çerçevesine sığmıyor !.. 

Beklenilmiyen misafir 
Kaç gündür Raiften bir haber çık

ınadı. lyi bir cevap alsaydı, mutlaka 
Adnana koşacaktı. Süheylayı kendi
sine vermiyeceklerini Adnan zaten 
biliyordu. Sokak kapısı çalındı. Ad • 
nan Raüin geldiğini ...ııladı. Ve bu 
kadar gtin sonra gelişinden belliydi 
ki Adnana fena haber getiriyordu. 
Taliinin aksiliğinden acı bir tad du
yarak, ve Raifin fazilete inanan saf
fetiyle alay etmeye hazırlanmış bir 
çehreyle Adnan sokak kapısını a
~ınca şaştı : 

Kapmm mUs~til b o ş 1 u -
ğ u n d a - bir kulisde gibi - tek 
gözlükle, yakasında çiçekle Cön 
Türk Süleyman kahkahalarla duru
yordu; ağzı mevzu dolu idi: 

- Ummadın değil mi? dedi. 
Herkesin susarak girdiği bu has

talı eve daha sokak kapısında hay
kırarak gülen bir adam ilk defa geli
yordu. 

Adnan - Hangi rüzgar attı seni 
Süleyman? 

Stileyman - Rüzgar değil, fırtı
na ! . . O ne mektup y ah u ? 
Okuyunca Hidayet fenalaştı; "Ba
na Adnan böyle mektup yazmaz; o. 
nun yazısını taklit etmişler.,, dedi. 
Mektubu geri verdi; getirdim; gözü
mün önünde yırtacaksın; seni alıp 
konağa götüreceğim! 

Adnan, mektubu başka zarfa koy
du; üstüne Hidayetin adresini yazdı; 
Süleymana uzattı: Bir sahne tavrı
nın tatlı gururu ile. 

Süleyman mektubu cebine koyar
ken, Adnanm konağa gelmiyeceğine 

seviniyordu. Hidayetin konağına ne
kadar az adam gelirse dalkavuk Sü. 
leyman o kadar bahtiyar olurdu. Fa'! 
kat birdenbire Ad.nanın bu dargınlık 
tan vazgeçmiyeceğine iyice emin ol· 
mak istedi: 

- Sacit de sana yalvarıyor; Bu 
dargınlığa onun da canı sıkıldı! dedi. 

Adnan - Sacit mi? Ne münase· 
bet? Haberim yok: Sacitle o kadar 
dost muyuz? 

SUleyman - Sacid şimdi biraz da 
konak sahibi srfatiyle müteessir ..• 
Haberin yok: Sacidin anası öldü, ka
bağı bağlıyalı üç gün oluyor; Sacit 
de pılıyı pırtıyı topladı, Hidayetin 
konağına taşındı. 

Hidayet'in konağına Sacidi'n yer
leşmesinden, Dalkavuk Süleyman 
muztaripti; ve Hidayet'! çekiştirmek 
ihtiyacındaydı; Adnan'm önünde 
Hidayet'ten gördüğü hakaretlerin 
de intikamını alınanın sırası gel
mişti : 

_ Cannn Adnan, dedi; ben senin 
akıllı olduğundan şilphelennıeğe 
başhyacağım. 

Adnan: 
_ Hakkın var Süleyman, Benin 

akıllı dediğin adamların yanında ben 
deliyim! 

Süleyman: 
- Yine edebiyat! .. Ayol Hidayet'e 

kızılır mı? O, delinin biri ... Geçen 
hafta (Naima) yı kafama nasıl at
tı, unuttun mu? 

Süleyman'& bu hakareti Hidayet, 
'.Adnan'ın yanında yapmıştı. Adnan, 

0 
gün vak'anm, bugün de hikayesi

nin karşısında Süleyman'm hesabı
na utandı: 

_ Yanılıyorsun, ben o gUn ko-
uokta değildim, dedi 

Süleyman: 
_ Konakta değil miydin? Laf! 

Hidayet Naima'nın beşinci cildini 
altı ınetro uzaktan başıma fırlattığı 
gün sen Şark Odasında değil miy. 
din yani? Evet, beşinci cildini! Ma
lfun ya, Hid~y~t . ~aima 

1 
Tarihinin 

Yalnız beşincı cıldını okur. 
Süleyman. I!,1analı ~~kl:ırıa gü

lüyordu; çünku bu beşmcı cıltte Ka
ı-a Çelebi Aziz Efendinin uşaklarile 
halvet yaptığı açık saçık yazılıdır. 
Adnan, anlamanıazlıkt:.ı.n geldi. 

Süleyman: 
- Azizim, Hidayet soyca delidir!. 

Büyµk babası Kazasl<er Gıyaseddin 
Efendi (Pembe Yalının Deli Molla
sı) diye Beylerbeyinde bir tarihtir. 
Elçilikte ölen babası ise salı geceleri 
uğursuzdur diye karısile münase -
bette bulunmazmış. Ya saraydaki 
anıcası? o. artık zırdeli! Ne divane 

olduğu fotoğrafından belli. Yerin
den fırlıyan gözleri resminin çerçe
vesine sığmıyor... Sokağa çıkacağı 
zaman geri geri koşar, sonra sokak 
kapısına doğru yavaş yavaş yürür, 
sıra sağ ayağına gelmezse bir tür
lü sokağa çıkmazmış. Amedi hule
fasmdan Ratip'le bir akşam iki ka
deh rakı iç, sana hepsini anlatsın! 

Adnan, zaten bildiği bu şeyleri 
tekrar dinlediğine rahatsız oluyor· 
Süleyman, bunları söylerken, Adna~ 
nın çehresindeki istiskali görmemek 
için yüzüne bakmıyordu. 

Adnan'ın artık, konağa gelmiye
ceğine sevinen Süleyman, sokak ka
pısından çıkarken, durdu; mektubu 
cebinden çıkardı: 1 Arkası , uı 

lstanbul muhteliti, 3 takım halinde büyük 
bir Anadolu turnesine çıl<ıyor 

. Dün akşam toplanan Futbol heye
ti, İstanbul Muhtelit takımının 35 id
mancıdan mürekkep bir kafile ha
linde temmuz bidayetinde başlamak 
üzere Anadoluda bir ay sürecek bü
yük bir seyahat yapmasına karar 
vermiştir. 

nk iş olarak Istanbul klüplerini 
12 ye çıkaran ve maç adetlerini faz
lalaştırarak futbolcülerimizin müsa. 
baka kabiliyetini beynelmilel futbol 
aleminde olduğu gibi normal bir va
ziyete sokan futbol heyetinin bu i
kinci hayırlı teşebbüsü, Anadolu 
mıntakalarmda, şüphesiz, memnuni
yetle karşılanacaktır. 

Seyahat programına göre, Kocaeli, 
Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kayseri, 
Samsun, Adana, Mersin, Konya, Af. 
yon, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, 
Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bandırma, 
Bursa mmtakalarında birer müsa
baka yapılacaktır. 

Futbol heyetinin bu hayırlı teşeb
büsü başarabilmesi, Anadolu mmta
kalannm yapılan tekliflere müsait 
cevap vermelerine bağlıdır. Bilhassa 
kırk kişiden mürekkep bir kafilenin 
bir ay müddetle seyahat, iaşe ve iba
te masraflarını gözönUnde tutacak 
olursak külliyetli bir paraya ihtiyaç 
hissedileceğini ve bunun da ancak 
mrntakalarm mukabil şeraitlerinin 
müsait olmasile temin edilebileceği 
muhakkaktır. 

Heyetin bu yeni teşebbüsü Ana
dolu mmtakalarmm futbolümüzün 
tekniği hakkında bir malumat edine
bilmesi ve lstanbul takımları ile çok 
az karşılaşabilen mmtakalara temsi
li bir takımla temaslar yapmak fır. 
satını vermesi bakımından faydalı o
lacaktır. Muktedir antrenörler elinde 
çalışan ve birçok ecnebi takımlarla 
temaslarda bulunarak bu karşılaş
malardan Türkiye futbolü namına a
zami istifade eden tstanbul futbolcü
lerinin Anadoluda yapacağı mUsaba
kalar çok alaka uvandıracaktır. 

Mutabık kalındığı takdirde, bu 
maçların kontratları 13 nisanda An
karada toplanacak olan umumi kon
grede mrntaka murahhaelarile İstan
bul Futbol heyeti baı:;kanı Kemal Ri· 
fat arasında taat.i edilecektir. 

Fenrebalrçe but:ıün 
Anlcaraya gidiyor 

Gençler Birliği ve Ankara Gücü i
le iki maç :vapmak Uzere davet edi-

len Fenerbahçe birinci futbol takmu, 
16 kişilik bir kafile halinde bugün 
2,50 trenile Ankaraya hareket ede
cektir. 

Bayramda yapılan müsabakalarda 
Çankayanın Güneş ve Fenerbahçe 
karşısında aldtğI iyi derecelerden 
sonra Fenerbah~enin Ankarada ya
pacağı mRclara çok fazla ehemmiyet 
verilmektedir. 

(BULMACAMIZ] 
I 2 3 4 5 6 S 9 1011 

1 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAOI : 

1 - Kaşığın arkadaşı (5). Ser
sem (4). 

2 - Küstah ( 4). !kametini temin 
(5). 

3 - Keder (4). Akıl (2). Şişmiş 
lastiğin sönerken çıkardığı ses (3). 

4 - Amca (3). Kraliçe (3). No-
ta (2). 

5 - Yuvarlak (5). 
6 - üç vıranyel (3). 
7-Dür (4). Bir maden (5). 
8-Su (2). Marmarada bir kör-

fez (5). 
9-Ukırdı (3). Çabuk (3). 

10 - Koku ( 4.). İplik ( 4). 
11- Portföy ( 4). Kapıların üze

rinde döndüğü şey (4). 

DUNKü BULMACAMIZIN HALLI: 

1 - Kağıt (5). Aba (3). 
2 - Arı (3). Ulus (4). 
3 - Gıda (4). Laz (3). 
4-Ada (3). 
5 -Tu (2). Alaman (6), 
6 - Amaç (4). Ki (2). 
7 - Bulama (6). "3.rk (4). 
8 - Sa (2). Açık (4). 
9 - Zer (3). At (2). 
10 - Kı (2). Ter (3). 
11- Akıl (4). !ki (3). Re (2). 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
hıtanbuJ 

17: İnkıllp dersi. Oniversiteden nakil. 
Hikmet Bayur. 18: Manon operasmdan bi
rinci ve ikinci perdeler. 19: Haberler. 19, 
ıs: Hafif musiki (plak). 20: Halk musi
kisi (Osman pehlivan). 20,30: Stüdyo or
kestrasL 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

B~ 

12,35-15,10: Orkestra ve haberler. 18.15: 
Plak. 19,15: Plik. 20: Borsa. 20,15: Kon
ferans. 20,35: Romen operasından nakil. 23, 
45: Ecnebilere haberler 24: Konser nakli. 

Varşova 

17,15: Orkestra. 17,45: Çocuklara. 18: 
Konf. 18,20: Koro konseri. 18,50: Spor. 19 
Sözler. 21: Senfonik konser (Hende!, Men
delson). 23,30: Posta kutusu. 23,50: Muh· 
telif postalardan nakiller. 

Mosko\'a 

18,30: Rus halk ~arkıları. 19,45: Festi
val neşriyatı. 21: Konser. 22: Çekçe emis· 
yon. 23,05: İngilizzce. 24: Almanca. 

Prağ 

17,10: Mor-Ostravadan hafif musiki 18.15 
Yaylı kuartet. 18,40: Konf. 19,10: Almanca 
neşriyat. 20.20: Halk şarkdarr. 20,35: Söz
ler. 20.50: Popüler Çek musikisi. 23,20: 
Piyano konseri. 23.50: Rusça haberler. 

Beri in 

20,20: Bando (Serenadlar). 20,45: Aktü
alite. 21: Haberler. 21,10: Eğlenceli konser. 
21,45: Brahma konseri. 23: Haberler. 23.30: 
Hafif musiki. 1: Dans plliklarL 

Rudnı~eşte 

18,30: Farogato ve Piyano. 19: Tatar 
şarkılatt. 19,30: Konf. 20: Macar şarkılan 
21,15: Ernest Dohnanyinin idaresinde ve vi
yolonist Erika Morininin idaresinde ve vi
yolonist Erika Morininin iştrakle senfonik 
konser. 23,30: Salon orkestrasL 

Seçme program 
Bükreş, 20,35: Operadan nakil. 
Varşova, 21: Senfonik konser (Hendcl, 

Mendelson, List.) 
Moskova, 18,30: Rus halk şarkıları. 
Prag, 18.1 S: Yaylı kuartet konseri. 20,50 

Popüler Çek musikisi. 
Bertin, 20,20: Serenadlar. 21,10: Eğlen· 

celi musiki. 21,45: Brahms konseri. 
Budapeşte, 21,15: Ernest Dohnanyinin 

idaresinde ve Erika Morininin iştirakile 
senfonik konser. 

Kısa Dalgalar 
Bertin 

Çalı~ma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
ı 74 m. ve 31, 45 m. Sut 15.00 - 18.35: 
31.38 m. Saar 19 - 23.35: 25. 49 m. ve 
49 83 m. 

Londra 

Ça.ışma saatleri: ıo - 12,20 : 2~.53 m 
ve 31. SS m Saat 13 - 1545 : 16. 86 m 
ve 1!>, 82 m. Saat 16 - 18 : Gcisterilen 
postalardan ikisi: 19.82 m. 25. 29 ın. Ye 
31, 55 m. 

S. at l:ı,15 - 23,30 : Gösterilen 2 veya 
t posta 19. 6t- m. 25. 53 m., 31, 55 ve 49. 
10 m. 
Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Saat 20,45 te 
Çamhcayı Güzelleştirme Cemiyeti 
menfaatine komik Na~it ve Fahrinin 
iştirakile (Sürpik Dudu), Eftalya ve 
Arkadaşları tarafından konser. 

• TAN: (Güzel Günler) ve (Aşk ve Kan) 
• ŞIK : (Kontinantal). 
• YILDIZ : (Mayerling) 

• TÜRK : (İ1ihlar Eğleniyor). 
• SARAY : (İhtilil Çiçeği). 
• MELEK : (David Koperfild). 
• SÜMER : (Saadet Gecesi). 

• ALEMDAR : (Golem) ve (Vahşilere 
Hücum). 

• İPEK : (Unutma Beni ve (Gizli Yu
va). 

• ASRt : (Büyük Katerina) ve (Kor
kunc Suvari). 

• AÖLKA.ZAR : (Çin Batakhaneleri) ve 
( lüm ve Zafer). 

• SARK : (İlk ıece) ve (Dailarm Kızı) 
• ALEMDAR : (Kadmlar Gölü) ve (Ka

feste Aşk). 
• AZAK : (Venedik Sarkuı) ve (Son

suz lztrrap). 
•MtLLt : (Madam Dübarry) ve (Kor

sanlar Definesi). 
• HİLAL : (1 No. lu Halk Düşmanı) ve 

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

Beni). 
• O~Kttn.&.R HALE : (Karyoka). 
• KADIKÖY HALE : (Siyah İnci). 

Davf'ltlf!r. l'oplantılar 

BEŞ!KT AŞ HALKEVINDEKI 
TOPLANTI 

. Beşikta, Halkevi, her cumarteıi giinü Be
~ı~ta;ı İlçesinde bulunan ilk ve orta okul 
ıçın ayn ayrı okul temsillerine başlamış
tı:.. Birinci gösteri 28-3-936 cumartesi gii 
nu saat on beşte Niııantaşı Kız Orta oku
lu talebelerine tahsis edilmiştir. Evimiz 
ı?.ster~t ırupu (Ümidin Güneşi) piyesi 
ıosterilmiştir. Çocuklarmıızm ulusal ve 
genel terbiyeleri için çok büyük inançlar
ı~ başlandan bu toplantıda ayrıca Evimiz 
dıl, tarih, edebiyat komitesi delegesi ve 
Ka~ataş ve Boğaziçi liseleri tarih ve coğ
rafıya öğretmeni Sami Nafiz tarafından 
(Genç kızların adabı muaşerette yeri) ko
nusu etrafında çok önemli bir söylev ve
rilmiştir. 

Bu söylevde Atatilrkün cizdiği inkılap 
yolun.ta yürüyen gençliğin ve bilhassa ya
rmm anaları olan bugiln.kü kularmıızm me
deni icaplara uygun olarak yürüyebilmele
ri iç~n nasıl çalışmaları ve ne &"İbi esasla
r~ dıkkat ve hürmet etmeleri lbmıgelece-
ği Y"avrulanmıza ilmf bir lisan Ue bir kere 
daha anlatılmıştır. Bu toplantılar bu şekil-
de her hafta devam edecektir. ,. 

ŞiŞLi HALKEVlNDE KONFERANS 
$işli Halkevinde bugünkü cuma akşamı 

aaat 21 de Doktor Muhittin Celil tarafm
dan (Sosyal yardımın soysal önemi) mev
zulu bir konferans verilecclc, bunu mütea-
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lki giindür kar durdu, fakat yol
lar buz tutmuş. Sabah çok erken 
Dursun Ağanın kapısı ağır ağır açı
larak, ellerinde iki kocaman bakraç 
taşıyan Halime dışan süzüldü. Yü
zunu yemenısıne soğuktan korun
mak için sıkı sıkı sarmış, sırtına ba
basının eski yün ceketini giymişti. 
Yolda yürürken sokağın köşesinden 
birkaç kadın daha ellerinde testileri 
göründü. Hep beraber çeşmeye doğ
ru ilerlediler. Genç kız aksıyan a
yağının zorundan buzlarda .kayma
mak için onlara yetişemiyor ,arka
da kalıyordu. Birdenoire biri elin
den bakracım çekmek ister gibi tut
tu. Halime büsbütün sendeliyerek 
düşecek gibi sallandı. fakat arka
dan uzanan iki kuvvetli kol onu be
linden iyice kavrayıvermiş, düşme
sine mani olmuştu. Kendisini bu 
yabancı kollardan kurtarıp başmı 
arkaya çevirince şaşırdı. Elinden 
bakracım çeken, sonra onu düşmek
ten koruyan yakın komşuları Akba
larm biricik oğlu Kara Hüseyindi. 
Kara Hüseyin genç kızın elinden 
düşerek buzların üzerinde devrilip 
kalan bakraçlarından birini yerden 
aldı, kendi elinde tuttuğu küçük tes
tiyi de işaret ederek gülümsedi: 

- Arhandan geliyodum heli.. Gız 
anama tezce su ilazım olmuş ta ile
tiverem dedim. Saa da yardımı do
hunsun istedim emme gorhuttum se
ni samyom? 

Halime hiç cevap vermeden yavaş 
yavaş yürümeğe başlamıştı. Hüse
yin genç kızın ince soluk renkli şal
varının altında titriyen zayıf, fa • 
kat biçimli vücudunda, hafü aksı
yan ayağına rağmen bu vücudun 
bozulmıyan ince hatlarına gülUmsi
yerek bakışlarım kapttrmış, arka
sından ağır ağır ilerliyordu. 

Kara Hüseyin simsiyah bıyıkla
rı, pırıl pırıl yanan siyah şeytan ba
kışlı gözlerile köyde çapkınlıkta 
nam salmıştı. Hem epey sürüleri 
vardı. Oturduğu dam da kendisinin
di. Dursun Ağanın karısı onu gör
dükçe göz süzerek çenesini okşar: 
"Oy, bana güvey olasın e mi?" di
ye, gfıya takılırdı. Fakat bil şaka
nın altında kuvveUi bir arzu gizliy
di ve delikanlıyı büylik kızı Fatma 
için biçilmiş kaftan buluyordu. 

Günler geçti. Su taşımak için her 
sabah sokağa çıkan Halime, bin bir 
baha.ne ile Hüseyini arkasında bu
luyor, genç adam yük olmasın de
yip ekseri onun elinden yarı zorla 
bakraçları alarak, üşümesin diye 
de sırtından çıkardığı yün gocuğu 
omuzuna koyuyordu. Kara Hüseyi
nin sık sık Halimenin peşinde gö
rülmesi köyde herkesin dilinde do
laşmağa baslamıştı. Fakat analığı 
Emine etrafta dönen dedikodulara 
aldırmıyarak: "Bu budala gızı Hü
seyin nilesin ki?" diye, genç kızı, 
yine eskisi gibi çeşmeye göndermek
te devam ediyordu. Şimdi bu yüz
den kendisi çeşmeye su taşımaya 
çıkacak yahut gül gibi kızlarını so-

kip piyano ve kemanla bir konser veril
dikten sonra Babikyan tarafından muhtelif 
garp musiki parçalan taganni edilecektir. 

ADALAR[ GÜZELLEŞTiRME 
CEMlYETI 

Adalar Güzelle,trime Cemiyetinden: 
Koniramızm 4 Nisan cumartesi günü 

saat 15,5 da Büyükadada Fırka binasında 
toplanacağı evvelce gazetelerde ilan edil
mişti. sbabı mucbire dolayisile, bu top
lantı bir hafta sonraya ayni 11 Nisan cu
martesi günü saat 15,5 e talik edildiğinden 
1935 senesi aidatma veren azalarunızm 
o gün teşriflerini dileriz. 

EŞYA PiYANGOSU 

T. H. K. Ü•küdar Şubesinden ı 
Şubemizce tertip edilen eıya piyangosu 

aşağ1da yazılı günlerde Doğancılarda 
C. H. P. Üsküdar İlçe merkezi binasmda 
teşhir, keııide ve hediyeler tevzi edilecek
tir. Biletler az kalmıştır. Bilet tedarik et
m;k lsteyenlerin bir an evvel şube merke· 
zimize müracaatları. 8. 9. 1 O nisan 936 
Çargamba, Perşembe ve Cuma günleri he
diyeler teşhir edilecektir. 11-4-936 cumar 
tesi aaat ondörtten ve müteakip günler 
saat 10 dan itibaren piyango keşide edile
cektir. Boı bilet yoktur. Her bilete isabet 

ğuklarda donduracak değildi ya! 
Kara Hüseyin Halimeye göster

diği bütün alakaya karşı ondan 
gördüğü daimi sükut için için hırs
lanmağa b11şlamıştı. Daima gözleri 
dalgın, dudaklarmda garip bir gü
lümseme ile yüzüne sessiz sessiz ba
kan bu glU gibi taze genç kız ~h
resine bakarken hem yüreğinde de
rin arzular uyanıyor, hem de onun • 
bir dilsiz gibi susuşundan derin sı
kıntılar duymağa başlıyordu. 

Bir akşnm kasabadan yeni dön
müştü. Yine lapa lapa kar yağı
yordu. Evinden içeri girerken elin
de testilerle titriye titriye dışarı çı
kan Halimeyi gördü. Birdenbire ge· 
ri dönüp o da kızın peşinden yürü
meğe ba.cıladı. kıza sokulup, kulağı
na eğilerek: "Hele şuracığa benimle 
gelir misin Helime dedi, balı saa 
niler adım. Borda göstesem olmaz, 
soğuktan buyarız sonram?" Genç 
kızın testileri dolmuştu. Eline ala
rak sesini çıkarmadan Kara Hüse
yinin arkasından yürüdü. Boş ağıl
lardan birinin içine girince, Hüse
yin gözleri neş'e ile parhyarak koy
nundan bir şeyler çıkarmıştı: "Ni 
de yahışacak gız saa .. " diye, elinde
kileri Halimeye gösterdi. Onun iri 
siyah gözlerinde birdenbire yanan 
garip ışığın ilk defa farkına vara
rak ,sevinçle kasabadan hediye al
dığJ .. ma vi oyalı yemeniyi genç kızın 
örgülerinin üzerine kendi elile ör
tüp, bir sıra mavi boncuğu yine eli
le onun ince bileğine taktı. Artık 
gülümsiyen gözlerini yüzüne çevir
mekten sakınmıyan Halimeyi kuv
vetli kollarile belinden sararak göğ· 
süne çekti. 

* Bahar gelince kışın daldığı uyu .. 
şukluktan uyanan köy yeniden can
landı. Bahçeleri beyaz bulutlar gi
bi kaplıyan erik ağaçlarının dalları
na konan serceler günün ilk ışığile 
uyanıp, biribirlerine sokulup cIVIlda· 
şırken köyün ak sıvalı kulübelerin 
kapıları telaşla açılıyor, ellerinde 
yazma çıkmlarile pembe yuvarlak 
yüzlü kadınlar, iri vücutlu, gözleri 
baharın getirdiği ışıkln aydınlık de
likanlılar neş'eyle tarlaların yolu
nu tutuyorlardı. Büyük nineler evde 
kalmış. küçükler meydanlarda oyuna 
dalmış ve her elinin kuvvetine güve • 
nen erkek, kadın tarlaya koşmuştu. 

Halime sabah erkenden evden çık
mı~ tarlaya gidiyordu. Bağçeleri ku
şatan siyah çalılardan çitlerin iki ya 
nmı sardığı dar yola sapınca tel§.şla 
etrafına bakındı. Sonra aradığını bu
lamamış gibi birdenbire gözleri bula
nık bir mana ile yolun ucuna çevrildi. 
Uzaklarda onun gibi tarlaya giden 
birkaç kadının allı, morlu şalvarları 
güneşin taze ışıklan altında canlı çi
çekler gibi göz alıyordu. Halime çit
lerden uzanan erik çiçeklerini yüzü
ne sürünür gibi değen dallardan sa -
kınmayı bile düşünmeden başı önün· 
de düşünceli düşünceli yürümesine de 
vam etti. 

(Arkası yann) 

edecek hediye hazrr bulunan sahiplerine 
derhal tevzi edilecektir. Keşidede çıkacak 
numaralıır liste halinde gazetelerle ilan edi. 
leceğinden nisan ıayesine kadar sahibi ta
rafmdan aldırrlmavarak 1·5-936 tarihinde 
şubemizde kalan hediyeler teberrü addiy
le kuruma irat kaydedilecektir. 
\1i11-,ı •ırn f \' f'rlf'l"I 

Oem2 yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkoy ıskeleıl bat 

memurlufu) 43732 
l:lark Demirvollsrı m!lra. 

caııt kalemi Sirkeci 
Telefon: 2307!> 

Devlet Demlryolları mıtra-
caat kalemi Haydar· 
oua 1'elt>fon 42145 

ltfıılyf' Telf!fonlan 

(staob.J ıtfaıyeıl 24222 
Kadık~ itfaiyesi 60020 
Veşilköy Bakırkö}', 

Büvükoerı. Uıküdar 
ltfııiveıı 6~2~ 

Beyoğlu •tfaiyeıi 4464-4 
Paşabahçe. Kandilli. Erenkoy. Kartal. 

Bil,;.tkada. Heybeli Burraz. Kınalı mnı
talıcalar• itin telefon ıantralmdald memıı~ 
yangm demek klifidir. 
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Denizlide yeni bir okul daha aidclı ııe ıu~!! :L.t,._ ıstanbul GayrimUbadlller Komisyonundan~ 
ok gibi aplamr. • Semti ve mabal1eıd 8chla JCmllk No, Cimi.,. illa. Biwye 

Yeni ,apllan okul blna11. 

Delllsll, (Tu) - ........ ıra ........... --· ....... latlk6-
-- ele Jardanlle atmel '*' olml ,.... ıllr. a. olad ,IMıt denueU. 
aynea ııreım- ve ..U. cdehn olmM -.. 'I oü11 w ....,_ kati ve 
latbk teneftu.ıaue.I .... a.n .... --· llatlJM& llAft ... Mwlır. 
lllfUI tamamUe blttlAladela, ba hafta .... ...... ..... .,....... 0-
bay, ldlltUr dlnkt.6rtl, hep ................ olnll1I ta..a. .............. 
Bu suretle DeabU m ctize1 bir kWttlr m~e daha kaVUfmUftv. 

" Sams-.n gecesi •• çok güzel oldu 

VENOS RUJU 
Gt.11t culb renklerile kullanan· 

lan h.,,.U.. clUtQrilr, 24 1a&t dl> 
dakta l&blt bllr, bcıau1mu" yat .. 
maz. 

VENOS PUDRASI 
Terkibe Ventıa Co14 kremi bt11-

tınlm&k _,..mde aaıin ve IMLllk 
clldlerl teahir eden her tene unua 
renklerde yWuıek evl&flı ttldl bir 
pudraclır. 

VENOSKREMI 
Terkibindeki huaual maddel baya. 

tiye dolaylaile iJllanı pyam hayret 
bir IW'ltte pnglettfrlr, l.fbelleetlrir 
w 1mnt stbl bir VenU. ,apar w ha1 
ntlere dUftlrilr. 

D.No. 

6'l1 

HIO ... 
2831 
3013 

3754: 

3983 

Curtulut Yeniteblr 

091dld.r Wtmı Ali 

" " 

AlrAray Kltip Kaaım 

Kurtul ut 

Kıı ......... 

8111-

" 
ve SiWI-

dar lal#çeel 

Adalı ve Bekçi 
CAmU Şerit 

Kumaal Yalı 

B:wt oflu 

18 

IU99 
'r.201 

271-280-
183..a 

3-5-26 
E. "-" 
mlbrrer 

Y. 81~ 
E.112 
Y.ıGl 
E. S5 
Y. 59 
.... 11 
Y. U 
...... 9 
& • T.12 .... 

l'ulll1 ... .... 
,...ati 

m. ıe.ıe ıa Y.• 
mıh•JJe 18 
.. 17 
1' .... 

so 
.. 

" 
" 

22 metre ana " 
BafgeU k&flr 
h ..... 21& BJa. 

4000 Kapalı 
arı 

Boan "" meyva 1000 
bafgeel ve l&lr mu,temi
Jltm 1'1'8 m.. 
2805 .... .... le,.,... .... ku-
1\ıbenba 718/3860 BlL 
.... .._ IOO 

Mıı..lolu 
1IO metre anama 
l/IBa 
M,BO metre ana 

IOO 

111 

.. 

" 
.. 
.. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eclal klmyeviye &llt 'Ve ltriyat cıt. 

polU, lstanbul. 

.. • UJO metre ara- 140 .. 
Adi d8 .. 'lll/l820 BiL 

Pu'lll2 ........ .. 
blta Y. it 
T. 0eJtt Qomak iDi,,.,,_ 11 

8093 Beyojlu Kurtuıue IJ. Paçacı '"O "O ..n ana 
y enleehir y. Katmerli 

• 

• 
Yulrarda evaata yuılJ pyrlmeDkUller cıa glD maddetlt lltlll flbtdauııtır. Dlahlıd 17...._ tarlllfne 

.at edin CUma gUnU mt H dedir. 11.tll mlıı!Unu pyrblltllla4U bonomtladır. 

Samtunun eskf dUIUnlerrnı, ldetlerlnl ve tUrkUlerlnl muvaffakıyetle l!I 
canlandıran Bozkurt ilk Okul talebell mlllt kıyafetlerle ve mual· KuttUytl yastık Ta 1cunı_., ııu.tUYil 

llmlerlle bir arada ntln kilon TB lmruttur. Kutttıytl fil· 
.. _ ._.,_ ... '-lerirı ha tma ti, ;yorp.n, yutık takımı 2& liradır. 

Samsun, (Tan) - Halkevi dil, t&- I ilin""" ;'/ .. ~ .~· . 1~ .. "" KutttıyUııe mabııua Jnımqlar bultı· 

ADEMi 
iKTiDARA 

lnhiHıl•r U111u111 M iri ilinden: 

3239 kilo Iskarta ~viçe 
121 " " tp 
lt ., ,, Kınnap 

rilı, edebiyat ve ar tubell tarafmdan Samaunun mılli idetlenne aıt löyle- n 
Kbmıpqa atnernumda "Samaun dikleri llCSylevler &lika ile dbıleıımit- ~kmü~ Sandal:vacılar '°"' 
Geceai" toplulqu yapilmJfbr. Dbay, tir. kafmda KutttlyU fabrikası. 
Şarbay, ve Parti bqkam ile ytıaler- Bundan 90Dl'& Lise Musild Mu&Jll.. Sabf yerleri. Aııkarada Yerli ıhı· YOK ;0&~ 
ee ba1lmı 1ftirü ettil1 bu toplanb mi J'ikretiıı idaıwiDde Boakurt ilk lal' Pw.n, ı*uıddll ~ --

110 .. " Amerikan bezi 
Yukarda cifti w mikdarlan yuıh etY• pazarlıkla sa 

tilacaktır. İsteklilerin bunları SÖI mwk üzere her &iin 
iaziçi Depolar Gtabu Mtldürl jiine n puarlık için 
ı 6-4-9~6 1 teminat pa 
ralarly:ı tiscı evaztttı \'e Müöayaa Su 
besl Müdürlüğündeki Alını, Satım Komisyonuna mür 

P gt1r.el olJrıuttur. To~ QJr.ul tah'88i W'almdaa lllWI laya.. Karlman ve Laaro ~nJ; TdaDlt: ~Ü ,J9B:llııltm ... 
8amaun tolt1Jr direktörllnUn folklo- fetlerle tem8il ve teald.r olunan Sam· lan mafualan. lzmirde: lflaarö;. · 
run ehemmiyeti balrkmda, Boüurt IUDUD eski dtlğtlnleri, Adetleri ve nünde yorpacı Muharrem Ult& Slmer Bank 

Samsun iskelesi 

caatlan. ( 1716) 6f!'etmeni Şlnuinin SanıBUJl tarihi- Wrktlleri çdpıca aUnflırla kup. ll&Jıdunılin. 
ne ve dJ.P.r ~tmenlerln Sam8un lanmıttJr. 

KUHASEBB MEMURU AB.ANnOR 
---------- Sümer Bank Ereğli (Konya) Bel 

YENi NESRiYAT Ademi iktidar fabrlkall muaabaka ile iki muhılebe 
memuru alaoaktlr. Havacıhk ve ıpor . Taliplerin ticaret, 1l88 veya mua· 

FiL 
tamir ediliyor '11avacı1ık'" •por,, mecmuumm Bel gevQekliğıne dW me~ muuııu o1muı v• ,..ıe.. 

gok zengin bir mtlııderecatıa dolu olan Y nma 30 u pçmemeel IAumdJr. 
Samaun, (Tan> - Usun zaman- son nUahuı çıkmıetır. içinde Tllrk ha- ....... U ..... na .. ---voJN dit th· Mut mıkd&tl ehliyetlert 4erece- Türki ... ..ı9 b=• tanedir Fabrikası danberl harap ve perltan bir halde vacıJıtnu yalmıdan allll:adar eden y&• en -.J". uu uew W\o • llnde olaciktlr. l''&\ıl .. 

duran ttıtiln merkes lüeleeinin ta· alar oldufu Cibi dünya uçucululu tl""1&ra a-cıtk, ~ dinç- l'&brikeda fAl'I"'• olanlarla ...- Bir 90k tecrilbeclea IOnra varmq 

Kontr-Pllk tahtas 
mıratı H.000 liraya bir mtlteahhlde hakkında da l'lllmlerle .o.ıu makllt ilk 'VWlr. ~ 1T5 lmruf& a&ıct. bl 1ll&DJ bilenler tercih t4llecektlr. Nihayet kusura mal ıkanmt 
ihale edtımı9 ve tamirata hwf11nmıt- ler Yardır. Memleketin &utilrl hava ~erla IUlwnlu evraJdanm l'ab UI ç 
tır. tüeıentn tahta 1mnm t.amemııe hareketlerini Ja1rm Gbjektltlerle ay • rillr. rlka Dlrekt&rltılllM rvım11 iat1d& Artık YOrm& kendini batuna 
ve ite yaramıyan deınirlerl de klml- dmlatan bu biricik hava mecmuunu Sitkeel Metba Bcuneel Ali lbl& ile ,,,. •• ,.... bun:ı;. = rıra Fil markadır ya1ıus sidebilir bot1~ .. len .CSldllerek )'eııiden yapılmakta- bitUn okuyucul&nmaa t&ffi19 tdt- Mektup adrell: WUINI, Batlrelaila laaD ıto. 111 Telefm: IM08 
dır. Tamiratı tıç aya kadar blttrl1e- r1s • k F · k 
cek olan bu iskeleden sonra yapıla. latanbUl uu,. tlglhıcU hukuk mail D. tHSAN SAMt Türk Kontr. p rı ası 
eak blr it vana o da gttmrtlk lake- lltanbul ikinci icra Dl.irelinden: kmellndea : lmçrede Ulandı Kol ~J Labo,.ıua.-ı 
leaindeki el Ue mi1teharrlk vinçlerin Paraya çevrilmesine tarar ftrilen IOllpl IOltafmda mUldm •bDr hart.. ll:ılp • Bü& 1'118 NC). ı · 2 
deliftirllmeal ve bunlarm yerin~,~~ KU~ Bebekde Marut Delfrmend· ci19 memurlU'mdaıı Ohanla Nafll. .,:.u~~:= 25 Mart 916 taribirıdeD kibu'ISI toptan fıa 
tarle mUcehhez ve ihtiyacı karfw,.- yanin 388 numaralı k6fldlnde 310 11· yan tıevcm Elilabet Naflqaa ftt1ll ,. Kaim tMmlllm) kan kire)'· ıunlardır: 
cak derecede bir vinç almmaeıdır. ra kıymetindeki muhtelif haDt eua- taftfındaa aılletldllae a.t.e. Be1- .ata IQl1muı. Tifo ft mtma C1u B B8 
Eler bu da oluna Samınm ...u bir 1an ıe Nı.a 838 larihbıe -.ıat ollııııd& Paııp1tlıla Ra!Uldr Gu1 1ı1•'Mın ...,,,.., ı.ııv, ı.ı- - '"'üi c 
dertten kurtulmut olacall:br. ec1en pereembe gUntı 1aat ıa,ao c1uı • ..._. .. s.ım Pümes aleyhine .-. GINh&t. ._....t ve IU taJa.. Beher 11 a 'f .L. 171 • 

Bet kiti nez.-et ttibaren 611 aegen evde Jıam m- 1bme olUnaa mt11kkllee1ıı1n ta.,..... 111&t1. oıtra mlJaıaüopl. hmaa! ..... 
05
..._MAN __ Ll ...... B-ANKAS-----
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Iunıoak olln memuru t&ratmdua p&- ta llWaiyetar oldup imi lılo MI" ....., Wllwn. Kanda tlre, .. 1 L a. N 
afflna allncll raya çevrUeoeii Ub olunur (il.817) tıllat ft .ıaiytt bn1111u,.a olmıllı 1111', KICll'llr, KoUlltarln mı11tp. A 
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§ Türk Hava Kurumu Büyük 
i a · 

elWDW &IM@@~l\JJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

8 cı ke9ld• 11 • "'••n - 838 d•d.r. 

Büyük ikramiye 

200.000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numara

lannı havi cetveller tertip edilerek ihtiva ettiği bü
C: tün numaralarda iıtirald tuammun etmek üzere = satış yapıldığı ve alakadarlara billet verilmeyüp 

i yalına bu ..cetvellervt(l"il4iii J.t,idilo>ektediz, 
Bu suretle yapılan satıtlanla DirektiSrlUiUmü-

11 zün alakam olmadıtmı saym halkımıza bildiririz. 
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~ Dr. HORHORUNi (Berksoy)--. 
Muayene her gUn akl}8.ma. kadar Emlnönn Valde klraathaneel yanında 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

Kızılay genel mecllıl 1938 leııeli nlunmm Jtrm1 befbad cumarteel 
gUnU sabah u.at 10 da Anlcarada Ylllltth1rde oemt)'etba pml merkezi 

binumda alellde içtima.mı yapacafmdan mtlrahhalarm yuk&nda )'Uıll 

• gUn ve u.atte Kııılay genel merkezine plmeleri rica olunur. 

GörUtWecek itler ı 

1-Bqkan ve lklncl batlwılarla klttplerln m.çtım•, 

2 - Genel mecllai tetkik konıilyonu ve pneı merkllOI )'&pdan itleri 
göıterlr raporlarm tetkiki ve kabulü halinde reneı merkll llmmettnin 
lbrul, 

8 -1938-1937 bUtQelfnln tutlJd, 

, _Çıkacak Uyelerln yerine diprlertnbı •cllm•, 

15 -Tetkik komlayonu Uyelerlnbı ,_.mden llÇllmell, 
e - Genel merka teklifleri, 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
'1 - Halkevi karakolundan ince ıu dereainl takiben bu 

derenin Yeniıehirde Kbun pap caddesini kat ettili nok
taya kadar olan kısmındaki piı ve memurin evleri civarın
daki tahtezzemin suların toplaftarak kapah bir tekilde 
lnce suya akıtılacaktır. Bu itin kelif bedeli 24520 liradır. 

2 - Keıfini ve ıartnameaini ıörmek için Fen Kalemi
ne ıelinecektir. 

3 - İhale, 21-4-936 tarihine rastlayan Sah ıünU .. at 
on buçukta Belediye Encümeninde kapalı •arf uaulile 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1839 liradır. 
5 - Teklif mektublan yukarıda yazılı gUn ve saatten 

bir saat evveline kadar arttırma kanununun 32 nci mad
desine uygun bir şekilde olarak Encümene verilecektir. 

6 - Posta ile gön?erilecek mektubların nihayet iha
le saatından bir saatevveline kadar gelmesi şarttır. Pos
tada vul~ua gelecek teehhür nazarı itibare alınmaz. (717) 

!1723} 

• 

Karaköse ilbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ağrı Vilayeti merkezinde 

beş dershaneli ilk okul ve tezeklik binasında keşif bedeli 
20557 lira 4 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri şeraiti umumisi 
D - Fenni şartname 
E-Reıim 
F - Keşif name 
G - Rayiç cetveli 

İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz alarak Encü
men Kaleminden alabilirler. Eksiltme 10-4-936 tarihinde 
Cuma günü saat 15 de Encümen Vilayet Odasında ya
pılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 15 4 2 lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki va
sıfları hamil olup göstermesi lazımdır. En aşağı 10000 
liralık bu gibi inşaat yapmış olmak ve diplomalı memur 
ve inşaat mühendisi bulunmak ve nafıa mühendisliğin
den vesika almış olmak &ar.um.. 

4 - Teklif mektublatı yıiltanda UçQncU maddede ya-
Zilı saatten bir saat evveline kadar Encümeni Vilayet O
dasında getirilecektir. Posta ile gönderilecek mektubla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiı 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi kapatılmış olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 

S - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası vilayetten 935 
bütçesindeki tahsilattan 935 mali yılı sonuna kadar ka
lacaksa geri kalan 14217 lira 4 kuruşuda 936 bütçesin
deki tahsisattan 936 Eylul ayı sonuna kadar yapılacağı 
nisbetinde tediye edilecekir. 

6 - Bu inşaata aid keşif şartname ve rayiç ve cet
vellerinin tasdikli birer örneği Erzurum, Kars, Trab
zon :Vilayetlerine gönderilmiştir. İsteklilerin adı geçen 
vilayetlere müracaat ederek okuyabilirler. ( 1632) 
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Beyoğlu Tahsil Direktörlüğünden: 
Taksimde Pürtelaş mahallesi Alçakdam yokuşu 4 sayı

lı Zişan uhdesınde mukayyet arsanın nısıf hissesi vergi 
borcundan dolayi tahsili emval kanunu hükümlerine tev-. 
fikan bilmüzayede satılacakdır. 

İsteklilerin 27-4-936 tarihine rastalyan Pazartesi 
günü saat 14 den sonra Beyoğlu kazası Kaymakamlı
ğında toplanan İdare Hey' etine başvurmaları ilan olu
nur. (1747) 

istanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Adalar Kazası mıntakası dahilinde kain olup sahiple

rinin ikametgahı meçhul olan binaların mevki ve evsafı 
ile umumi bina tahririnde tak~ir edilen gayri safi iratları 
ve vergi mikdarları aşağıda gösterilmiştir. Mezkur gayri 
safi iratlara yarından itibaren onbeş gün zarfında (res
mi tatil günleri hariç) itiraz olunabileceği bina vergisi 
nizamnamesinin 29 uncu maddesi delaleti ile hukuk usulü 
muhakmeleri kanununun 141, 142 inci maddeleri muci
bince ilin olunur. 

Mahalleli " .oblı M. Cinıi Gam .. n 

B.A.Nizam Ke
maliye 

B.A.Maden 
Mezarlık 

nridatı Niıbeti Verıiıi 

f A.Oda 50 L. 12 4.80 

3 A.Hane 120 12 11.52 

Umumi Netriyata ldare Edeıı: S. SA ı .(M 

Sahibi 

Patrik-
yadis oğ'

lu Sava 
M.Ana 
(1734) 

Gazetecilik ve Matbaacılık 1T. 1:.. Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 
Buıldığı yer: TAN Matb~ 

il 

Açık Eksiltme ilanı 

Hava Y alları Devlet 
işletme idaresinden: 

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

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

ye kadar nakli için 36 kuruş altmış metreye kadar nakli 
için 42, yüz rqetreye 54, yüz elli metreye 58, İki yüz 
metreye 60, İkiyüz elli metreye 62, Üçyüz metreye nakli 
için de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

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

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

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

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

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 
Hava yolları Müdürlüğüne İşi deruhte etmek isteyenle
rinde yukarıda yazılı gün ve saatte ehliyetnameleri ve 
712,5 liralık teminat mektupları ve diğer muktazi evra
kiyle birlikte müracaat etmeleri. ( 694) ( 16 7 2) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yalova - Adalar ve Anadolu 

hatlarına işleyen vapurların Kahve Ocakları mültezimli
ği 1 Haziran 936 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 15 Mayıs 9 3 6 Cuma günü Akay Şefler En
cümeninde saat 15 de başlıyarak 16 da ihalesi yapılaca
ğından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün İş
letme Sefliğine ve arttırma için de yüzde 7 ,5 guvenme 
paralarile Encümene gelmeleri. ( 16 91 ) 

Ankarada Jandarma Genel Komu· 
tanhğı Satınalma Komisyonundan: 

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

Bir tanesine ( 7 5 O) kuruş değer biçilen battaniye şart
namesi (338) kuruş karşılığında Komisyondan alınabi
lir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler ( 4625) liralık ilk temi
natlarını ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bu
lundurulacak teklif zarflarını en geç eksiltme saatından 
bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olmaları. 

(718) (1722) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır· 
ma ve Eksıltme Komisyonundan : 
Mekteb makina laburatuvan ~çin açık eksiltme sure

tile su tesisatı yapılacaktır. Keşif bedeli (806) lira (78) 
kuruş pey akçesi ~ 60) lira ( 5 O) kuruştur, ve eksiltme-
6-4-936 saat 14 te yapılacağından isteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de 
belli ~ün ve saatte Komisyona ~elmeleri. ( 14 5 2) 218 2 
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193 6 MODELi iLE BU 
MUCiZELERi YARATTI!. 

1 - istasyonların mesafesini kendiliğinden 
ayar eden (Sihirli) göz. 

2 - insan dimağı gibi işleyen hassas bir 
maki na. 

3 - Parazitleri süzen tamamile ·çelikten 
mamul lambalar. 

4 - Sekiz plakı kendi kendine değiştirip 
çalan bir Gramofon. 

5 - BütUn dünya Radyo istasyonlarının. 
neşriyatını zapteden eşsiz bir Radyo 

. 
Bütün Bu Mükemmel Teçhizafl R. C. ~ nın ·Yeni Radyb • Gramofonlannda 

bulacaksınm. ve Dinlerken Hayran. k'alacaks1111z. R. C-. A. Radyo • Gramofo

nunu Görmek ve lıitmek Sizin için Herhalde LaZlmdır. 

O • T . .. · t . A-. $ • 
1 

:sEYO~LU iSTiKLAL CADDE si . TOKATllYAN KARŞISINDA .. 

1 

ANADOt.UDA· 1SATIŞ · YERLERi : . 
. . 

Samsunda: Albata - Adanada~ Muharrem Hilmi - Kayseride : Saatman - ' 
Giresonda : Hacı Hasan - Trabzonda : Hacı Harun Zadeler - Bursada: Soef 
Konyada: A 1.i ·UM -Baltkesird~: Sah Mehmet .~ .Gazi AnteRte: GÜ.b.ıd-

- bey Zade mliesseseleri. 

- J 

Bu Göz! 
Bizim Gözümüzün Görmediğini 
Görüyor! 

Ve Bu Dimağ Bizimkinden Daha 
iyi 1 şliyor ! .... 


