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5 kuruş 

Londra,4(A.A.)- 5 İngiliz torpido mulıri• 
bi Maltadan Cebelitarika gelmiı ve oradan 
da lngiltereye hareket etmiıtir .Adenden ge
len Kempenfeld amiral gemiai dört torpido 
muhribi de keza lngiltereye gibniıtir. 

Fransızların sulh plô.nı hazırlanıyor 

Fransa Lokarno · konferansının 
Çarşambaya içtimaını istedi 

Sulh teıebbüsü 

ltalyanlar 
pek nazlı 
davranıyor 

, ltalyan uçakları faaliyeffe 

Adisababada bir meydan 
bombardıman edildi 

ltalyanlar müıkülatıa ilerlediklerin • ve hatta 
bir yerele mağlOp olduklarını itiraf ediyorlar •• gun 

Zehirli gazlara dair 
Eden Elçilere o 13 ler Komitesinin 
ve Lokarno içtimaında bir fayda 

toplanacağını 

görmediğini söyledi 
,. a 

suale cevap vermediler 

Paris, 4 (Tan) - Fransız Dıt Ba
kanı Flandin, bugün ltalyan elçisi 
Cirruti'yi kabul etmittir. IWyan el
çisi Ç&rfamba günU Cenevrede topla
nacak olan 13 ler komitesi hakkında 
ma16mat vermiftir. Haber alındığına 
göre, 1Wyanlar 13 ler komitesine bir 
murahhas göndereceklerdir. Cirruti 
bu mUlikat esnumaa lWyanlarm 
Ha~lerle sulh mllzakeresine gir • 
mege hazır olduldannı bildirmiş, fa
kat bu mllzakerelerin muhJLrip dev-
le5Jcp"~ araam44 d~ ~ 
~umı~.~b
........ tJlmlu ~ 
..-., ltDCat iti ttidI~ .. 
....-. hntndea ibaret- ol•lJ&r .. 

1 lfir iom,,.ıl •r•• t iade Adllababada bir IMydan ve otomobinere yol ıasteren 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Hauptmanın idamı 
llauptman idam edilmeseydi şu satırlar yazılabilirdi: Kontrol Mecidiye köyü Küçük Haberler 
"Amerikada yeni tip bir icra kuvnti peyda olmuştur: Gangıter de\·letL 

Klasik adliyeJi ve hükUınetl parmağında OJ natan bu kuvvet, işte, Haupt
man'ı da polisin ve jandarmanın elinden kurtararak, kim blllr kaç insanın 
kanma daha girebilmesi için, namuslu adamlann, arasına kapıp koyuverdi. 

Her kö~e ba51 bir Bauptman tehdidile ~evrilen Amerikada, ntandaşm n 
ecnebinin bayatı tehlike i~indedir. AJın ha.ngi haftasında, ha.ftanm hangi 
gününde, günün hangi saatinde, nerede, nasıl karşınıza çıkacağını bilmedi
ğiniz namlunun cüreti, bu katilin beraetinden sonra, bir zerre hükfunet 
korkm,u nrsa ondan da sıyrılmıştır ve Amerikada ya§amak, onun için 
değil, sizin l~in blr cüret haline gelmiştir. En ileri burjun medeniyetinde 
can ve mal emniyetinin ne hale geldiğini de bir tasavvur ediniz!,, 

Kırmızı bibere kepek Civardaki arazi 

k t t 1 
taksitle sattlacak 

Limanda 

İktisat Vekili dün 
bazı tetkikler yaptr 

• Franşız Ticaret odasında - Düıı 
Fransız Ticaret odası meclisi idaresi 
Unyon Fransezde saat Uçte toplan
mıştır. Toplanbyı Fransa maslahat
güzarı Lccuyer açmış, kısa bir söy
levden sonra idare meclisinin bir se
nelik faaliyetini gösteren rapor okun
muştur. Bunu müteakıp, meclisi ida
re azahklarma yeni Uyelerin seçıml 
yapılmış ve toplantıya nihayet veril
miştir. 

arış ırıp sa an ar Mecidiye köyü ·ve civarındaki ara -
zinin vaziyeti tesbit edilerek köylll -

Hauptman'ın idamından sonra da şu satırlar yazılabilir: 

"Zavallının elektrikli sandalyeye otururken söylediklerini okudunuz 
mu? idam rnahkiımlannın yüzde doksanı ölümün sarahati karşısında iti
raf etmi. lerdir. Geri kalan yüzde on da. idam edilmeden enet ölmeğe 

başladık1an için susar!ar. Hauptman gibi masumiyetinde ısrar edebilmek 
n bir iftiranın dehşetine ölümtiıı bitaraf iklimini tercih ederek mesut ol
duğunu söyliyebilmek l~in bir tek şart vardır: l\lasum olmak! . 

"Ormanda duyulan bir sesin müphem teşhisi \'eya bir merdivenin dilsiz 

Toz kırmızı bibere yüzde doksan 
nisbetinde boyalı kepek karışbrddığı 
görülmüş, evvelce bu hususta beledi
ye zabıtasmm nazari dikkati ceibedil 
mişti. 

Dahilde sarfedilmekle beraber, Su
riye, Filistin ve Mısır gibi memleket
lere de ihraç edilen bu maddenin, es
ki tebliğata rağmen hata karışık sa
Wdığı anlaşılmış, belediye şubelerine 
yeni ve şiddetli bir emir verilmiştir. 

Memurlar toptan ticaret yapan 
bibercilerden birer mikta.r nümune a
la.rak tahlil ettirecek ve hileli olanla-
n eezalandıracaktır. 

lere tafviz suretile satılması hakkın
da vilayete emir gelmiştir. Kadastro, 
milli emlak ve diğer alakalı dairelerin 
mümessillerinden mürekkep bir ko -
misyon, bu arazinin kadastrosunu 
yapacaktır. 

Mecidiye köy ve civarındaki birçok 
arazi ve arsalara. köyliller tar.afmdan 
evler yaptırılmıştır. Halbuki, arsalar 
hazinenin malı olduğundan bittabi ta 
pusu çıkanlamamıştır. Bu gibi yerler, 
binayı yaptırmış olanlara tafviz edile 
rek satılacak ve parası taksite bağ
lanacaktır. 

Balmumcu çiftliğine ait arazinin 
de parçalara ayrılarak o civar köylil
lere taksitle aaWması çok kuvvetli -
dir. 

• Sinan ihtifali hazırlanıyor -
Mimar Sinanm 348 inci ö!Um ytldö
nümü münasebetne 9 nisanda yapı

lacak olan ihtifale ait program ha
zırlanmıştır. llk ve ortamektep tale
belerile ihtifale iştirak edecek heyet, 
saat 15 te Süleymaniyede toplana
caklar, orada konferanslar verıtccck, 
sonra saat 16 da Sinanm mezarı ba· 
şma gidilecektir. eehadetUe idam edilen bu zavallı, sizden n benden daha az masum de

ğildi. Amerikada bulunan herhangi bir namuslu adamm yarın ayni nevi
den bir şüphe ile elektrikli koltukta ebedi bir istirahate c:.ağnlmıyacağıru 

kim temin eder? Görlilüyor kl, Amerikada hükumetin veya Gangsterlerin 
kurtiaıu olmak arasında fark yoktur.,, 

Hauptman, kendisi hakkında nrUecek en zıt hüküm.lere haklı olmak lh. 
timallni bahşedecek kadar, l~inde her ümidin, her idealin, her korkunun, 
her tehlikenin, her tefsirin ve her imkanın kao~ halinde yattığı ve şimdi
ye kadar çözülemiyen büyük m~huliln sembolü oldu. Ne deseniz hak1ınıı:z 
\·ar. 

Sehir meclisi toplanıyor 

lki gündenberi şehrimizde bulu
nan lktısat Vekili Celal Bayar, dün 
de bazı tetkikler yapmıştır. Vekil, öğ
leden evvel Uyuşturucu Maddeler in
hisarı Direktörlüğüne gitmiş, yeni i
dare meclisi reisi Yusuf Ziya ile U
mum mildür Hamza Osmandan idari 
isler etrafında izahat almıştır. Celal 
Bayarm Uyuşturucu Maddeler !nhi
sarındaki tetkikleri öğleye kadar 'de

vam etmiştir. Bundan sonra Vekil, 
Liman Umum Müdürlüğüne giderek, 
bir müddet meşgul olmu,tur. Bu a
rada, esaslı surette ıslahı ve geni~le
tilmesi kararlaştırılan antrepolar ge
zilmiş, Celii.1 Bayara refakat eden U
mum Müdilr Rauft, yükleme ve bo
şaltma direktörü Zihni, gümrükler 
başmüdürü Mustafa Nuri ve antre
polar şefi Hüsamettin izahat ver
mişlerdir. 

• Yat KJübUndekl toplantı - Yat 
klübünün Beyoğlu kışlık şubesinde 

dün saat on altıda konserli ve damdı 
bir çay verilmJştir. Çay, çok samimi 
olmuş, neşeli bir hava içinde geçmit
tir. 

Yutmıyalım 
l nisanda çıkan A. vnıpa gazete ve 

mecmuaları gelmeğe ~!adı. Bunlar 
çeşit çeşit nisan balıklannı ortaya 
atarlar ve bu balıklar gazeteden ga -
z~teye intikal ederek dünyayı dolaşır, 
nıhayet kendileri de inanırlar. 

1 nisanda çıkan Vu mecmuası bir 
batında doğan altı kardeşin mevcudi
yetini haber veriyor ve çocukların da 
resimlerini dercealyor. 

Altı resim de bir çocuğa aittir ve 
bu çocuklar bir batından doğan ni -
san balıklarıdır. 

Vu okuyucularına ve bilhassa mes
lektaşlarımıza haber veriyoruz: Bu 
balıklan yutmıyalmı. 

En büyük ağag 
Geçenlerde "bilginizi yoklaymız,,da 

dünyanın en bUyUk ağacı han~i ol
duğunu sormuş ve ertesi gi.ln de ver
diğimiz cevaplarda baobap ağacı ol
duğunu bildirmiştik. 
KadıköyUnde oturan okuyuculan -

mızda.n mütekait zabit H. Şekip bize 
gönderdiği mektupta diyor ki : 
"Dünyanın en büyUk ağacı baobap 

olduğunu ve bunun yüksekliği on met 
royu geçmemekle beraber çevre uzun 
l uğu 23 metroya kadar vardığını ya
zıyorsunuz. 

''Wissen und Fortchritt - malQ -
mat ve terakki adlı Almanca bir mec
muanın nisan 1935 nUshasmda dUn 
tesadüfen okuduğum bir bendi işte a
§ağıya dercediyorum: 

"DUnyanm en yaşlı ağacı bir servi 
(Cypres.se = Cyprea) tir ki, Meksi -
kada. Santa Maria del Tule köyUnUn 
kabristanında bulunmaktadır. Bu a
ğacın kökünün muhiti 52,5 metrodur 
ve her Rne kutru 2 15antimetro büyü
mektedir. Şimdiki halde muhiti 52,5 
metro olduğuna. göre bilheeap kutru
nun 16,7 metrodan ibaret bulunduğu 
anlaşılır. Ağacın yaşı 5000 ila 10000 
11ene tahmin ve takdir edilmektedir. 
':':/ a~mm bu kadar çok olmasına rağ -
men irtif ai 60 metroya yaklaşmakta
dır. Ağaç ta.mamile sağlamdır. Eğer 
kesilecek olsa idi hasıl edeceği ke -
reste 20 den fazla ev inşasına kifayet 
ederdi,, 

Okuyucumuza verdiği malUmattan 
dolayı te..:;ekkür ederiz. 

Sporcular kö§esl 
Bugün yapılacak lik ma<;ları neti

celerini, ayni takırnlarm ilk devre -
deki karşılaşmalarda aldıkları şu ne
ticelerle mükayese ediniz: 

Fenerbahçe Beykozu 0-9 yenmişti. 
(Fenerbahçe Ankaraya gittiği için 
bugün Fenerbahçe - Beykoz maçı ol
nuyacaktır) 

Hilll EyUbu 2-S yenmişti. 
Beşikta§ Topkapıya 0-4 galip gel -

mişti. 
Süleymantye Anadoluya 2-2 yenil

mişti. 
Galatasaray ile Istanbulspor l!J&yı -

ıız berabere kalmışlardı (bugil.n en 
mühim maç budur) 

Gfineş Vefayı 1-2 mağliıp etmişti. 

Sular 
biriken 

idaresinin abonelerde 
alacağı tahsil edilecek 

Istanbul tarafındaki bu tetkikler
den sonra, Celal Bayar, yanındaki he 
yetle birlikte bir motöre binerek Ga· 
lata cihetine geçmiş ve oradaki gUm
rilk ambarlarını, . rıhtim antrepoları
nı gezmiştir. 

• Profesörün dünkü tetkikleri -
Cenevre üniversitesi dahili hastalık· 
lar ordinaryüs profesörü Roch, düıı 
ordinaryüs profesör doktor Akil M ub 
tar ile birlikte Cerrahpa~a hastane· 
sini ziyaret etmişlerdir. Profe~ör 

Roch, Cerrahpaşa müessesesini, ora· 
da gördüğü intizamı çok beğenmi~-tir. 

Peyami SAFA Şehir meclisi yarın toplanacak, be
lediyeye bağlı sular idar~inin geçen 
yıla ait bilançosunu tetkik edecektir. 
Apcak vali Ankaradan dönerse ayni 
zamanda belediyenin 933 kat't he.sap 
raporunu da inceliyecektir. 

Bu rapor belediye muhasebesini ten 
kit eylediği cihetle müzakere!i ga· 
yet ehemmiyetli ve münakaşalı ola -
caktır. 

ruz 935 ten 38383 lira ve diğer yıllar 
dan da iki yUz bin küsur lira olmak 
lizere abonelerden mühim bir miktar 
da alacağı olduğu cihetle bu bon; bu 
yıl bakayanın derhal tahsil suretile 
itfa edilecektir. 

Yalnız idarenin Floryada yaptığı 
tesisattan dolayı 21080 lira belediye
den alacağı vardır. 

Bilginizi Yoklayınız 

Bundan bqka kanunun yanlış tef. 
Sular idaresinin alacağı ıiri yüzünden elektrik istihlak res . 

Afyon inhisarı, Liman ve Gümrük 
idarelerindeki bu incelemeler, 13 bu~ 
çuğa kadar sürmüştür Oğlcden son
ra perapalasa dönen Celal Baya~ Doy 
çe Oryent Bank ve Felemenk B n
kası Clirektörlerini kabul ederek gö· 
rüşmüştür. Celal Bayar, bu nk~am

ki ekspresle Ankarnya hareket ede

cektir. 

Ölen komiserin cenazesi 
Vazife uğrunda ölen Kumkapı sel"'" 

ltoıı:ıi!eri Münirin kardeşleri. ağabey
lerinin cenazesinde bulunmak sureti• 
le teessürlerlı.e ortak olan Vilayet ve 
Emniyet amirlerme Ve bütün dostla
rına teşekkür etmektecıı 1.er. 

Sular idaresi 935 yılında 135549 li· minden fazla verdiği 10413 lira da 936 
ra borçlanrnı§tır. Ancak idarenin yal- hesabına mahsup edilecektir. 

Sorular 
- Bildiğimiz Ankaradan ba§ka 9ef edive 

Ankara nr mıdır! 

pund!~; adası, hangi adalar gru - Ekmek fiatleri tetkik 
sldır,teso han1ı1;i memJeketlerin para- ediliyor 

- Petrografi nedir! ., Narh komisyonu yarın toplana· 
- 1863 te Fransa himayesini ka- · · · 

bul eden Kamboç kralJ kl~dir'? cak, ekmek v~ francalaya yenı fıyat 
koyacaktır. Fiyatların aynen muha-

Dünkü Sorularm ' faza edileceği umulmaktadcr. 
Cevapları .. İtfaiye efradına yeni yazlık el-

S - Şark meaelui hakktndllki bise alınıp dağıtilmaaı kararlaştırıl-
1878 Berliıı Kongresine kim riyaset mıştır. 
etti1 

O - Almanya imparatoru ikinci 
Vllhelm 

S - Elektrik cereyanları kuvv~t 
mikyasıncı amper i.!mi ne :aman ve 
nerede verildi1 

O - 1881 de Part te toplanan arsı· 
ulusal eleldrikçller kongresbıde. 

S - .Amaterdam ~ehrindetı geçen 
nehrin ismi nedir 1 
O- Amstel 
S - "EndüWsler plajı,, nere11idir' 
O - l"panyada.n ko"ıılan berberl

lerin, Afrikada Oran'm 15 kUometro 
garbinde ve J.lndles bumile Falkon 
burnu arasında yerleştikleri pllj. 

S - Mozar öldUğü zaman karı

aından aan'atkdnn bütün uerlerini 
kim satın almtştır1 

C - Meşhur musiki~inas Jan Ofen
bah. 

Dün sabah saat on birde Londra -
da Oksf ort ile Kembriç arasında ya
pılan skif yarışını beş skif boyu fark 
la ve dört millik mesafeyi 21 dakika 
yedi buçuk saniyede alarak yine Kem 
briç kazandı. Kembrlç on üç sene Ust 
Uste bu yarışı kazanmaktadır. 

* Dün öğleden sonra Londrada İngil-
tere - lskoçya futbol milli takımları 
karşılaştılar. 

Dk devrede meşhur Bastin'in çok 
gilzel hazırladığı bir fırsattan istifa -
de eden merkez milhacim Kemzl İn
giltere heeabına bir gol yaptı.Maç i
kinci devrenin bitmesine 20dakika ka 
laya kadar daha fazla lngilizlerin ha
kimiyeti altında oynandı; Jngilizler, 
bilhassa Kemzl birçok gol fırsatları 
kaçırdılar. 

Oyunun sonlarına doğru hakimiyet 
Iskoçla.ra geçti ve hentbolden verilen 
penaltı sayesinde Arsenalin 12000 İn
giliz lirasına almak iştediği rivayet 
edilen Iskoç sağiçi Voker !skoçyanm 
beraberlik sayısını yaptı. Bu suretle 
Ingiltere - lskoçya maçı 1-1 berabere 
biterek Iskoçya milli takmıına bilyUk 
Britanya §ampiyonluğunu kazandır -
dı. 

Romen artistleri 
Romanya. artjstlerinden mürekkep 

80 kifilik bir heyet bu ayın 26 smda 
şehrimize gelecektir. Artistlerin ek
serisini Bükreş operaamdaki kadın

lar teşkil etmektedir. Heyet burada 
Kızılay Cemiyeti hesabına Fransız ti-
yatrosunda iki konser verecektir. Ro
men artistleri, lstanbuldan sonra. An-
karaya gideceklerdir. 

Bundan bir iki gün evvel, Roman
ya. Krallık orkestrasının bura.ya ge
leceğinden bahsetrniftik. Öğrendiği
mize göre orkestra heyetinin ıeya

hati §imdilik tehir edilmiftir. 

Romanyct Üniversiteli· 

leri bugün geliyorlar 
Bugün Romanya.dan 50 kitilik bir 

tiniversite k&fileıi gelecektir. Meclisi 
mebusan ikinci reisi Barkanın baf
kanliğındaki mebus kafilesi de bek· 

lenmektedir. 

Hisseli biletler 
Son günlerde, bazı bayilerin onar 

ve yirmi9er hisseli tayyare bileti sat
mak istedikleri haber alınmıştır. Ba
yilerin menfaatine uygun olan bu his 
seli, matbu kağıtlar bir liraya satıl· 
makta ve halk aldattlmaktadır. 

Hisseli bilet listeleri müddei umu
milik tarafmdan toplattırılmı9tır. Bu 
hususta Piyango mUdilrü tunları &öy 
!emiştir: 

"- Bu gibi hi11ell listelerden mU
dUriyetin mesul olamryacağı illn e
dilmiştir. BütUn bayilere tebligat ya
pılmış, bu nevi listelerin satışa çıka· 
rılamıyacağı bildirilmiştir.,, 

Maama.fih, 9imdiye kadar bu his
seli lbtelerden ıatm aımı, olanlarm 
haklan mahfuz tutulacaktır. 

Cevdet için dünkü ihtifal 
Kız Lisesinde büyük 

yapılarak merhumun 
bir toplantı 

hatırası 

Dünkü ihtifalden 

Muallim Cevdetin ölümü münase -
betile dün saat 14 te kız lise.sinde bir 
ihtifal yapılmıştır. Birçok muallimler 
le Cevdeti gevenlerin iştirak ettiği bir 
ihtifali maarif müdür muavinlerinden 
Nurullah açmış ve muallim Kemal 
toplantmm b~kanlığma. seçilmiştir. 

Bundan aonra, doktor Feridun söz 
alarak merhumun hayatından bahset 
miş ve Ahllik hakkındaki kıymetli 
eserini anlatmı~tır. 

Merhumun hatırasına hürmeten bir 
dakika sükut edildikten sonra, deniz 

Alman heyeti bugün 
şehrimize geliyor 

Müddeti biten TUrk - Alman tica
ret anlaşması esaslannı müzakere 
etmek üzere Berlinden hareket eden 
heyetin bugUn fehrlmize gelmesi bek 
lenmektedir. Hyet azalan arasmda 
Maliye Bakanlığı kAtibi umumisi Vu
cherer'le iktisat müşavirlerinden 
Shülz, Reg, Baron Von Mu, Schöne, 
Bahıı vardır. 

._ . 

bir görünüş 

lisesi muallimlerinden Ubeyit söz aJ
mış merhumun mektep hayatını an -
latmıştır. Ubeyidt muallirn Feridun 
takip etmiş, o da "vazife başında Cev 
det, hariçte Cevdet ve husust hayatın 
da Cevdet,, diye merhumun hayatını 
ilç Bafbaya taksim ederek anla~
tır. 

Bundan sonra mektupçu Osman. 
Cevdet için vücuda getirilecek kütüp 
haneden bahsetmiştir. Toplantıdan 
sonra merhumun mezarına gidilerek 
mtlhtelif çelenkler konulmuştur. 

Film operatörleri dün 
akşam 9ittiler 

!ngilterenin Vaynrayt film şirketi 
direktörü Vaynrayt Ue operatör 
Mlle. lzabel Bernar ve müellif Hil 
dün akşamki konvansiyonelle lstan
buldan ayrılmışlardır. Filmciler, doğ
ru Seli.niğe gidecekler ve orada Ka
vala ile diğer bazı bUyUk san'at te· 
birlerini gezeceklerdir. Operatörlerin 
film alma bakımından lstanbulu be
ğendikleri anlaJ}ılmaktadır. baslan 
Londrada kararlaştırılacak olan film, 

M kt t 1 b 1 1 k lstanbulun en gU.zel ve tarihi değeri • •P a • eı ne Y yece hm olan yerlerini de g&rterecektlr 
satan bakkallar San'atklrlar. Sellntk ve diğer Yunan 

Mektep bakallıldan için hazırlanan fellirlerinde bir hafta kadar kalarak 
talimatname dün, bütün mekteplere Londraya döneceklerdir. 

Ne Oersini1 ? 
Buz dolabı· motör 

EAektrlkle itler buz dolaplanndae 
harç mı, ceza nu bir nevi para almaca 
ğlnı geçenlerde gazeteler yazdı. Be
tediye erkAnı bu parama buz dolabı • 
oa değil, dolabın içindeki motire alt 
olduğunu söyledi. 

Elektrik ,medeni hayatın ekmek 
kadar muhtaç olduğu ilk uıunır hali • 
ne girdikten sonra onun Kan§madığl 
yer kalmadı. Elektri]de l§ler bir ıllrii 
aletler icat ettiler. Bunların pek hü • 
yük bir kısmuıın içinde irili ufaklı mo 
törler \'a.1'· Şu halde bütün bunlardan 
motör parası mı alınacak! Meseli 
"-antllitör blr motördUr. Ufak ve e
lektrikle lşllyen ustura maldnelerlnln 
içinde de motörü \vdır. ElektTik sa
atleri birer motördür. ~anlardan da 
mı \'ergi alınacak. O baldl'I gtıL!llOfon, 
dikiş makinesi gibi clhazlann da bu 
araya girmemesine sebep yok. '.lkln 
bu kadar Deriye gitmek bilmeyiz esa.
~a ay kın dU,mez ml ! 

B~ böyle dü.5ünUyonıı. 

Slı n• dersiniz ? _ _...._ 
Otomobil takılmetrelerlnln 

yılhk muayenelerl 
ölçü ve Ayarlar mUfettişlerl, taksi 

ot'omobil saatlerini gözden geçlrme
ğe başlamışlardır. Bu muayene neti
cesinde dilne kadar 103 taksi aati
nin zamanı geçtiği halde muayene et
tirilmediği, damgasız veya bozuk ol
duğu teabit edilmiftir. 

gönderilmiştir. Bu talimatnameye ------------
göre, bakallık yapabilmek için bun- sıhhatli bulundukları hakkında birer 
dan sonra, bir müzayede açılacak ve sıhhat raporu ile mektep dahilinde 
bu müzayedeye iştirak edecekler bi- daima temiz mal satacakları hakkm
rer hilviyet veı::ikası, hUsnU hal erba- da birer taahhiltname vermeğe mec
bındi n olduğuna dair birer Vef!ika, bur tutulacııklardır. 

Bunlardan damgası bozuk ol~n 74 
taksi ıaati derhal mUhUrlenm~~ ve o
tomobtller eeyrllsefere brrakılmıı;ılar· 
dır. 8 Taksi saati de ta.mire 91Uht~ 
görülmUş ve tamir tçln alıkonulnn~ 
tur. 

Geriye kalan, 21 taksinin sahiple
ri henUz damga için öl<;Uler milfettiş· 
liğine milracaat Ptmemişlerdir 

, 
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Kaymakamlar arasında 

terfiler tayin ve • 
yenı 

~nkara, 4 (Tan) - Torbalı kaymakamlığına eski Tefenni kayınakamı 
Halit, Çine kaymakamlığına eski Çatalca kayınakamı Cevdet, Akhisar 
kaymakamlığına Tra~ya Umumi Müfettişliği Yazı Işleri Direktörü Halil, 
Tefenni kaymakamlıgına Antalya maiyet memuru Bedrettin, lnegöl kay
makamlığına Şe~in Kara_ Hisar kaymakamı Ahmet Baha, Şebin Kara Hi
sar kayrnakamlıgma eski Ardıhan kaymakamı Bedri, Beşiri kaymakam
lığına eski Elezk~ kaymakamı Rahmi, Küre kaymakamlığına Dörtyol 
kaymakamı Abdurrahman tayin edilmişlerdir. 

Meb 'usların alacağı 
tekaüt maaşları 

~nkara, 4 (Tan) - Mebusluktan 
.anra. memuriyet kabul ederek bilii • 
bara tekaUtlüğU icra edilenlere tahsis 
olunacak tekaUt maaşına dair encU -
ıneni şu kanun maddesini hazırlaya • 
rak umumi heyetin tasvibine arzet • 
JDiştir: 

"Mesleki, memuriyeti, olup birinci 
ııve ikinci Büyük Millet Meclisi azalık
larında bulunmuş olanlara • bilahara 
ınemuriyet kabul etmiş olsun, olma _ 
ınn - tahsis olunacak tekaUt maaşının 
h~bmda 125 lira esas tutulur. An • 
cak bunların birinci maddenin {A) 
fık;asmın son bendi mucibince mükte 
Eep haklan mahfuzdur. 
• 1 Mektupçular arasında 
' '.A:nka.ra, 4 (Tan) - Gaziantep mek 
lupçuluğuna Diyarl>ekir mektupçusu 
Vehbi, Diyarbekir mektupçuluğuna 
Orhaneli kaymakamı Namn, Çonıh 
mektupçuluğuna eski Artvin kav.ma
kamı Hüsnli, Hakkari JX>P1-tupçuluğu. 
na eski tahrirat diı"e1c örlerinden Mah 
mut Bey na.hire:si direktörü Agah, 
Maras =oktupçuluğuna Elti.ziz mek • 
c.upçusu Şerif, Elii.ziz mektupçuluğu _ 
na Maraş mektupçusu Mithat tayin e
dilmİ§Ierd ir. 

Kömür isçilerinin 
tedavileri için 

Ankara, 4 (Tan) - Sağlık Bakan
hğlbütçesindcn verilen tahsisatın 
küayetsizliği dolayısile Ereğli kömür 
ha vzasmda oturan işçi ailelerin teda
visi işinde amele birliği müşkül mev
kide kalmış olduğundan birliği bu 
müşkülden kurtarmak için madenci
lerden alman aidatın yalnız 1936 se
nesine şamil olmak üzere yüzde 2 ye 
çıkarılması Bakanlar Heyetince ka -
bul olunmu§tur .• 

''Tan" ~~ ~içeliği müsabaka.smm 1 mektebi müdürü Asımla, uzmanlar -
ev idareSl ımtihanlanna dün de sabah dan Nora öğretmenlerden Behin · Üb 
saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar .. .' ' . 
devam edildi ve imtihanlar neticelen- hct, Munıre, çalışmalara nezaret edi-
dirlldi. Hazırlanan programlar, evvel yorlardı. 
ki günün ayni idi. Yalmz fazla olarak, Dünkü imtihanlara iştirak eden 
''alüminyom kapların temizlenmesi,, Bayanlann isimlerini yazryotuz: U
ınevzuu ilave edilmişti. mia Mazhar, Samiye Feridun, Muaz • 

Imtihana girenler, iki kısma ayn - zez Nuri, Hatiçe Rüştü, Adile lbra -
Jarak, ayn ayn salonlarda, çalıştınl • him, Aliye Reşat, Rüştiye Fa.zıl, Gül
clı. ser Mustafa. Selma Nazmi, Naile Fey 

Jüri vazifesini, Beyoğlu San'at mek zi, Suat Nedim, Neriman Ahmet, Me
t.ehi müdürü Ayşe, kız muallim mekte lahat Hakkı,Nedime Raik, Naciye 11-
bi ev idaresi ve dikiş muallimi Seniye, gaz, hlihal, Süheyla, Naciye Osman, 
kız lisesi ev idaresi muallimi Saadet - Nusret, Şükran, Nimet, Semiha, Ve. 
ten mürekkep bir heyet üzerine alnuş dia, Neriman, Vecihe Altuğ, Hadiye . 
tı. Bundan başka, Selçuk Kız San'at lmtihanlarda herkese muhtelif yer 
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Yeni teşkil edilen 
kazaların hududu 

Ankara, 4 (Tan) - Van 'rilayetin
de Gürpınar, Hakkô.ri vilayetinde Şem 
dinli, Diyarbekir vilayetinde Bismil, 
Eğil, Eliziz vilayetinde Sivrice ve 
Karakoçan adlarile yeni teşkil olunan 
6 kazanın budutlarma tayin edilmiş 
ve bu kazalara bağlanacak nahiye ve 
köylerin isimleri Bakanlar Heyetince 
tasdik olunmuştur. 

Kamutay yarın toplanıyor 
Ankara, 4 (Tan) - Kamutayın Pa 

zartesi toplantısında açık bulunan ba
zı encümen üyeliklerine üye seçile -
cektir. 

Ham zeytinyağı ithali 
Ankara. 4 <Tan) - Ecnebi mem -

leketlere Türkiyeye ham zeytinyağı 

itha1i için kontenjan verilmesi karar
laştınlmıştır. 

Ieri makasla kesilmiş kumaş parça • 
ları dağıtılmıştı. Bayanlar, kumaşla
rm kesilmiş yerlerini, ekleri, hiç belli 
olmıyacak şekilde, tamir ederek, ya
malamağa çalışWar ve cidden muvaf 
fak olmuş örnekler vücude getirdiler. 

Lekeleri cıkanlmak üzere seçilen 
kwna.şlarda, kalın erkek elbiSelik ku
maşlaırı idi. 

Bunlar, Uzerlcrine bol miktarda ye
mek yağı dökülerek lekeletilmişti. 

Bayanlar, bu lekeleri çıkarmak için 
dakikalarca uğraştılar. Leke çıkar -
mak, çorap ve kumaş tamir etmek a
lüminyom kaplan temizlemek işlerin 
de, imtihana giren genç kız ve genç 

REN SAHiLLERiNDE 

K13rtct.1 - He>re>.z 

- Pasaportunuzdaki resim size murlarm sert çehreleri gözlerimin ö-
benzemiyor? nünde tekrar canlandı. 

- Dikkat ediniz, rica ederim, vak- Milletler arasındaki düşmanca his· 
tim yok, aceleyim... leri temsil etmek hususunda Straz-

- Almanyaya ne için geçiyorsu- burg ve Kchl şehirlerini biribirine 
nuz? bağlayan bu köprü kadar tarihe ha-

- Gezmek için. kim bir başka köprü var mı, bil-
- Fransada neden gezmiyorsu- miyorum. 

nuz? 
- Fransada gezdim, biraz da Al

manyada gezeceğim. 
- Almanyada kimleri tanıyorsu-

nuz? 
- Hiç kimseyi ..• 
- Ne vakit döneceksiniz? 
- Bir hafta sonra ... Belki on gün .. 

Belli değil. 
- Belli olmaz olur mu? Ne işiniz 

var? 
- Gezeceğim, dedim ya ... 
Birkaç dakika sonra Fransa - Al

manya hududunun öbür tarafında 
Almanlarla karşılaşıyorum: 

- Nerden nereye gidiyorsunuz? 
- Alsastan geliyorum. Biraz ge-

zeceğim. 

- Yanınızda Fransız gazetesi var 
mı? 

- Hayır! Yalnız bir paketin sarılı 
olduğu eski bir gazete var. 
.- Bakayım, gösteriniz. 
- {Baktıktan sonra) Bu Almanya 

aleyhtarı bir gazetedir, girmesi caiz 
olmıyan gazetelerdendir, burada bı
rakacaksınız ..• Paranız var mı? 

-Var .. 
- Geri dönerken fazla para götü-

remezsiniz ..• 

kadınlarımız gösterdikleri yüksek ka 
biliyet ve bilgi derecesi ile jüri heyeti 
nin takdirlerini kazanmışlardır. 

imtihanlar, akşam geç vakit netice 
lenmiştir. Kazananlar, bugünlerde 
ilan edilecektir. 

Gerek yemek pi§irme ve gerek ev 
idaresi imtihanlarmda, başından so • 
nuna kadar, gösterilen büyük kolay
lıklar ve temin edilen intizamdan do
layı, Selçuk Kız San'at mektebinin 
idare ve öğretmen heyctlerıne ayrı 
ayn teşekkür ctmeği "Tan", kendisi 
için bir borç bilir. 
Yukarıki resimler dünkU imtihan

lara iştirak eden bayanların nasıl ça
lıştıklarını gösteriyor. 

Kuzu eti yerine!. 
Çok hodbin adamlan7 .. Hiç kendi • 

mizln aldanma rna tahnrnmül edeme
~iz. likln eldmı geldiği kadar ba ka
lanm aldntncak şeyleri yapmaktan 
~-ekinmeyiz.Hattii hunu san'nt ç~e
ve i içine de soJmnz. 

Gazeteler, şu günlerde kasaphınn 
sıkı bir kontrole tubi tutulacağım ha
ber \'eriyorlar. Çiinkü her tarafta ku 
zu eti tılıJ·onnu fnknt mezbaha ka 
:l ıtler:ine bah,lırsa bunların :rarı ı ke
çi eti imi • Eshiden etlerin u· tüne ku
zu, keçi falan damga ile yazılırdı. on 
eneler bu u ul kalld:ı. }~ğer o usul 

kalkmasa idi, imdi belediye kuzuyu 
keçiden ayırt etmek için l•a aplan 
tefti e mecbur olm zdı. 

Ney e!l Mnk admı bu değil. Ben 
diyonım ki, keçinin kuıu eti diye a.. 
tılmasına belediye müsaade et;ru.J or 
da: 

- Anadan dol;"llla SİJ nh açlr kn • 
dınlnnn açlnnnr anya boyayıp nçık 
kumral \'eJa sarı~m görünmelerine; 

- Yaşı 45 iken yüzde 30 i kont.o 
yapıp 30 yn ındn giiriinmelerine; 

- Bakkala 250, ka nba 180, zer • 
ZC\'ntçıya 125, C\" ahibine 850 lira 
borç tr?.k•J• lüks otomobil alarak zen
gin göriinenlere; 

- Bilmediği şeylere knnşıp bilgiç
lik edenlere; 

Ve huliısa: olmadı~ı gibi görünen
lere neden es çrliarnuyor?. 

Acaba bu söJ·lediğinı şeJ leri J'apan
lann bize, ize \"e ort:nJ ıı \'erdikleri 
zarar, keçiyi kuzu diye ) emekten da
ha nu azdır! 

Ke i ve lm:ı:u nihayet her ikisi de 
fil ııl fa ilel e men up \'C biribiridh 
çok ynkın dört aynlı:h hayvanlardır. 
Ya be..rlkller?!. 

B. FELEK 
- Çine öğretmenlerinden Bay Ah

met Ozdemire: 
Arzunuzu idareye bildirdim. Uma

rım ki, istediğinizi yaparlar. Saygıla-
rım. B.F. 

lstanbul Adliyesinin 
bk yıllık faaliyeti 

latnnbul mahkemelerinin her birin

de günde 25 - 30 da vnya bakılmakta
dır. Geçen senenin istatistiklerine 
göre, yalnız Beyoğlu sulh mahkeme
lerinde bir yılda 8157 davaya bakıl· 
mıştır. Bu davalardan 1819 u birinci 
sulh hukuk, l 60 ı ıkıncı sulh hukuk, 
2133 ü bir · Mılh ceza, 2315 i de i
kınce sulh ce la gorülmüştür. Üs

küdar asliye 'e h;.ıkuk mahkemelerin 
de de bu sayıya yakın darnya bakıl
mıştır. 

zaktan temaşa etmemek lazımdır. Bu 
köprüyü söylctiniz: O, s~ eşyan 
esasını, vak'alnnn manasını hikaye 
edecektir. Eğer Versayın çiğnenme
mesi, devletler hukuku namına mua
hedelere hürmet esası isteniyorsa her 
şeyden önce yapılacak şey. bu köır 
rüden geçenlerin, köprünün iki ucun
da şahit oldukları haleti ruhiyeleri 
izale etmektir. Nasıl? Bunun bir :cör 
düğüm olduğunu söylemek mümkün
dür. Fakat her şeye ·ağmen Versaya 
hürmetin veyn hiirmetsizliğin bu J-8r 
düğiimü çözmeğe bağlı olduğunda 
şüphe etmemelidir. 

Ren mıntlı.kasım dünya harbi so
nunda işgal eden Fransız ordusu, 
köprünün Alman tarafından Cermen 
kartalım atnrak yerine tunçtan bir 
Gol horozu koymuştu. Bu horo~un 
muzaffer başı, Almanyaya bakıyor
du. 1930 da bu mmtakayı Fransırlar 
tahliye ettiler, cekilen ordu horozu 
köprüden merasimle ayırarak. Fran
sız hududu tnrafmdnki köprüye tak
tı. 1870 de Alman ordusu, bu horozu 
büsbütün •erinden atmıs, şehirde 

bir Fransız taraftnnnm Fransız bay
rağının üç rengine boyadığı hakild 
bir horozu ıiivam harp kararile kur
şuna dizmiş idi! Bu suretle Rl'n köp
rüsünün fıkibeti, ayni zamanda Cer
men lmı talı Ue, Gol horozunun çar
pışması tarih~"t-idir de ..• 

!ki hafta evve. "ıene giren 'l\.lınan 

ordusu, befer-iyete yeni bir Kartal· 
Horoz sava~ mı 1:11.. 'iye edecek? Ren 
sahillerinde geze. "ıir 1'ürk seyyahı• 
nm düşündüğü şe~ ' 'l\vle meşum bir. 
ihtimalin gevşemesh. --e silinme-
sinden başka bir şey ol •• 
Jstanbul Univcrsitesi DO\, ·ı·inden 

Ziya ttin Fahri 

(1) Hitler'in iktidar mevkünc ccı le. 
evvel "iıcuda s:etirdi i milıs kuvvetler. 
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SC>N" ı-I.Al3ER 
Almanların yeni' Hindenburg 
l;aalonu Rio de Janeiro'ya vard~ 

Hindenburg f'ıava gemisi uçuş esnasında 

• 

• Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajansı- ğini ve Almanyada kemali huzur -~le 
nm hwıusl muhabiri Hindenburg zep- Y8.fıyacağından emin oltfoğu.nu soy
lininin ihtimal ki, bu sabah konaklıya lemlitir. Bundan iki yıl evvel Makon 
cağı Rio de Jeneiro'ya doğru, Brezil- adındaki balonla kaza.ya. uğrayım A· 
ya kıyılanndan ağır ağır geçmekte mertkl\ bahriyesine mensup binbaşı 
olduğunu bildiriyor. , .. Pek'te, Rına..nburgun mürettebatı 

Balon Rio de J(!.neiro ya dun ak- arasında rasrtlık vtzl!eaini ıörmekte
eamda ~araoili~. ancak bJeceleyin dlr . 
karaya i:uııdk istemeyen . 0.nun su Hindenburg balonu beş mayısta, 
.-c1.rısi Ekener, yolunu kesmıştır. 
' Ekener, bazı gazetelerin kendi hak Amerikanın Lakehu.rst şehrine v!srl 
kında neler ya.zmıJ olduklarını haber oluncaya kadar, binbaşı Pek bu vazi
alınca şaşmış ve kendisinin siyasal fede kalacaktır. 

Yunanistan 
dört muhrip 
ıs~arlıyor 

Yunan yüksek harp mec

lisinde verilen kararlar 

Atina, 4 (Tan) - Buradaki Ingili 
elçisinin Sil Bakanı General Metaksas 
ile yaptığı son mülakatın Yunanista
nın yeniden ısmarhyacağı dört torpi
to muhribine ait olduğu ve elçinin bu 
hususta izahat istediği haber alınmtt 
tır. 

Tebliğ edildiğine göre bu muhriple
rin ismarlanma muamelesi Yunani11-
tanpı yüksek müdafaa meclisi tarafın 
dan tanzi.m edilecektir. 

Yunanfstonda askerlik 
müddeti 

Atina, 4 (Tan) - Dtin General 
Metaksasın riyasetinde toplanan yUk 
sek harp meclisinde Yunanletanın tes 
lihat için pek geniş müzakereler ce -
reyan etmiş, ittihaz edilen birçok ka
rarlar arasında milletler arMı siyase
tinin karışık olduğu 'u Sirada a{'lbr
lik müddetinin eskisi gibi on sekiz ay 
olarak ipka.et kabul olunmuştur. 

Amerika yeniden iki 
zırhh yaptırıyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 
Nazırı vekili Amiral Stanley, 1937 
senesi zarfında. iki tane zırhlı ve ge
lecek dört yd içinde de 13 kruvazör 
yapılacağuu söylemiştir. 

Amiralin ifadesine göre. bu gPmi
lerin in,a.sını zaruri kılan, Vaşington 
ve Londra andlaşmalarmm sona er
mesi bir, bir de lngil terenin zırhlı ı; e 
kruvazörlerinin aayısını artırmak is
temesidir. 

bir ,a.hsiyet olmadığını, hayatında Balon 810 de Janelrodo 
en büyük alakayı ancak kabilisevk " 

Amiral Stanleyin tahminine naza
ran yapılacak olan bu iki zırhlı beş 

Rio de Janeiro, 4 (A.A.) - Hin • ila on milyon dolara mal olacaktır. 
denburg balonu bu,.-sabah Greenvich 

balonlar meselesine hasreylediğini, 
Nazi xejimine can ant tar bulun. 
duğunu, intihabatta buna rey verdi-

Alman Nazırı Frank 
Mussolini il görüıtü 

saatiyle 9 da. buraya vAsll oım.~. 

Çinde komünistlerle 
harp 

Roma, 4 (A.A.) - Alman huku- Pekin, 4 (A.A.) - Pingyanflt'yu 
tunun yeni veçhel!li hakkında bir kon bir haftadan beridir muhasara eden 
ferans vermek Uzere buraya gelrni9 Çin komünist kuvv6tlerini periş~n ~
olan Alman Adliye Nazın Frank, 'den .. çetin bir muh~rebe netice~ın~e, 

ıfnj il uzun bir millakat yap- hükumet kuvvetierı bu ,ehre gırmıf-
:Mu.sso e . !erdir. 
mıştır. . Komünistlerden yüzlerce efrat hu 

Yeni Alman hukukunda, lıbera.ı ve muharebede makttll düşmilşlerdir. 
e.n'aneye bağlı !lddeler yerine kah
ramA.tllık imam ve idealizm geçnıek

ted.ir. 
Frank, verdiği konferansta bilhas-

•a 9unıarı söylemiştir: 
"Mussolini ve Hitler, yeni hedef

lere erişmek istiyen sağlam millet
lerin, mütemerkiz kuvvetlerinin a
lemdarlarıdırlar.,, 

Almanydnın ticari politika· 
sında bir değiılklik yok 

Berlin, 4 (A.A.) - Şaht'm organı 
oıan Deut.scher Volkswirt gazetesi 
markin kıymetten düşUrUleceğlne ve 
Almanyanın ticart polltikMmda bir 
değişiklik olacağına dair olan pyia
ları tekzip etmektedir. 

Arnavutluğun f tal yan 

yardımı ile ıslahı 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d'lta

li&'ya göre, Arnavutluk ile yapılan 
!On muahedeler 12 anlaşmayı ihtiva 
etr:Mktedir ki, bunların hepsi ekono
mik, mali ve ticarldir. Bu anlaşma· 
tar paı:'lamentoya sevkedllmiştlr. 

Bunlarda Arnavutluğun bUtiln sa· 
halarda ltalyanm yardımı ile ıslahr 
derpi9 olunmaktadır. Arn~vutluk I· 
talyaya. Berat'ta üçüncü hır petrol 
imtiyazı vermektedir. 

Bir vapur battı 
Nagasaki, 4 (A.A.) -Talko - Ma· 

ru adlı Japon vapuru, Nagasaki ci· 
~arında şiddetli bir fırtına esnasında 
batmıJbr. Vapurda bulunan 14 kifi 
boğulmuftur. • 

Yunan liderler 
. meclisinde 

Yunanistan ve Balkan ha

ncı yapılan taahhüdat 

mes'r.lesi tetkik edildi 

Kendisinden izahat alınan 
Maksimos 

Atlna, 4 (Tan) - Siyasi mahfe) • 
lerde söylendiğine göre evvelki gün
kü liderler meclisinde, hUktı.metin Yu 
na.nistanm Balkanlar harici taahhil· 
dat altına girmediği hakkında yaptığı 
resmi beyanatın Cenevre protokoluna 
milgayir bulunduğu bildirilmiş proto
kolu imza eden Maksimostan sarih 
izahat istenmiştir. Maksimos proto • 
kolun imzasından evvel yapılan milli 
katlarda Yunanistanın Balkanlar ha
rici taahhüt altına girmeği kabul etme 
dtğini söylediğim ve arkadaşlarının da 
bunu tasvip ettiklerini söylemiştir. 

Eski dış bakanı Mihalakopulos Yu
goslavya hükümetinin ge~enlerde Yu 
nanistandan istizah ettiği bazı mese
lelere göre o vakit Cenevrede arala -
rındaki şifahi konuşmalarda takarrUr 
eden şeylerin nazarı dikkate ahnm~dı 
ğrnı söylemiştir. Tam bu arada Çalda 
ris rahat~ızlandığından mUzllkere bu 
noktada kesilmiş ve devamı başka 
bir gUne bırakılmıştır. 

Liberaller ve komünistler 
Atina, 4 (Tan) - Ahali partisi li · 

deri Çaldaris gazetecilere yaptığı be
yanatta Liberal partinin komttnistler 
ile anlaşmasını küçüklük olarak tav -
sif etmiş ve teessüflerini söylemiştir. 
B~bakan Demircis bu itilaf hak -

kınd tiır fiJttii Blfylemekten ifutina et 
mlş ise de htiktlmct. mıı.hfellcri itilafın 
siyasi alemde hayret uyandırdığını 
gizlememektedirler. 
B~bakan muavini General Metak

sas ta gazetecllere hükumetin bilhas
ea kanlıni partilerin reylerine istinat 
edeceğini söylemiştir . 

Veniıelosun oğlu Kral 
farafından lcabul edilecek 

Atina, 4 (Tan) - Venizelosun k~· 
çük oğlu Sofoklis bugiln kral tarafın
dan kabul edilerek babasının vefatı 
milnasebetile gösterdiği al!kadan do 
layı teşekkür edecektir. 

Liberal ve bitaraf gazetelerin söy
lediğine göre, Sofoklis Veni7.elos kral 
ile memleketin siyasi vaziyeti hakkın 
da da görüşecektir. 

Plastiros Surlyeye gidiyor 
Atina, 4 (Tan) - General Plasti. 

ras dün Kudüse gitmek üzere Marsil
yadan hareket etmiştir. Plastiras Su
riyede iki ay kadar kalacaktır. 

lürkçede menfi anlamlar 
Not: 3. - Deskriptif gramerlerde 

{muza! eki) denilen (il nin böyle bir 
(iğ) den kısalma olduğu ve bu (ğ) 
nin de (s) leşmeğe mütemayil bulun-

,:duğu görillüyor: Bu hal, bize yine des 
; kriptif gramerin baıka bir kaidesini 
: de hatrrlatnıaktadrr: 
; MalQm olduğu Uzere deskriptif 
· gramerde, vokalle biten bir kelime 
; muzaf yapılacalf olursa "i" muzaf 
: ekinden önce bir de "s" aralık harfi 
: gelir: "Kapı - kapısı, kedi - kedlıııi, 
! kuyu • kuymıu, bahçe - bahçesi. .. ,, 
: gibi. Işte buraya gelen "s'' ler dahi 

' 

birer "ğ" den deği4medir. Çünkü, 
zaten "kapı" dediğimiz zaman bu
nun sonundaki "r" hakikatte "ığ" 
dır. Buna 0 muzaf eki" olan bir ''ığ" 
daha katılınca kelime "kapığrğ,, şek
lini almak lizımgelir. Bundaki fone
tik gllç!Uk birinci (ğ) yi (8) ye çevi
rerek (kapısığ = kapısı) şekli husu
le gelir. 

Not: 4. - Böylece elde edilen (e

viğ = evis) şekli henüz mUspettlr. 
Şimdi bunu {iğ) siljesinin en uzak 
sahasına atan bir: 

(4) iz: eki getirelim: (Ev) mefhu
munun {iğ> sUjeı:ıinden çok uzak ol
duğunu, yani süjenin (ev) e malik 
olmadığını ifade etmiş oluruz. 

GörUlUyor ki (evsiz) kelimesinin 
hakiki etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) (4) 
n. {eğ ...L ev + iğ ...:... iz) 

dir. Bundaki her elemanın anlamım 

bir kelimeyle ifade edecek olursak: 
(1) (2) (3) (4) 

Ateş + obje + sUje + uzaklık 
diyebiliriz. Bu da "içinde ateş bulu· 
nan bir objenin • yani derununda ra
hatca oturulup haricin soğuğund11n 
korunulabilen bir erğmağın - bir sfiie
den çok uzak bulunuşu,, demek olur 
ki "evsiz .. deyince anlaşılan mana da 
bundan iba;ettir. 

Başı ı incide 
(Eğ+ ev+ iğ + iz= eğeviği:P<) 

şeklinde fonetik ve morfolojik ola
rak şu değişmeler vukua gelmi§tir : 

ı. Ana kök kendisinden sonra ge
lerek kendi mefhumunu bir objede 
temessül ettiren elemanla kaynaşa
rak birleşmt,tir. 

II. U~UncU (iğ) un.suıı.f' - ki ana 
kök mefhumunun süjesini göstermek 
tedir - vokalini kaybet~tir • 
III. Vokali düşerek sonuncu (iz) ile 
kaynaşan (ğ) konsonu (z) ile yakın
lığı olan (s) konsonuna çevrilmiştir. 

lşte bu değişmelerle kelinıe son 
morfolojik ve fonetik şeklini almıi
trr: Evsiz. 

Bu analiz, bize hem "ev'' kelinle&i· 
ain esasını, hem de buna gelen "l!liz,. 
ekinin hakikatte "iğ + iz" elemanla.
rından mürekkep olduğunu göster• 
mektedir. Bu elemanlardan birinciai 
mefhumun bir süjeye aidiyetini göı· 
tererek manasını tamamlamakta. ud 
menfi anlamı - sUjeden çok uzak bir 
saha anlatmak suretiyle - Czl konBO
mında, yahut • dahn tam bir ifade ile 
'"· + z) elemanında bulunmakta• 
dır. 

Not: 5. - Bundnn sonraki analiz
lerde de hep bu tV + zl elemanına 
ve onun tllrlü rt,..ı;.ıflmf"lerinl" tesndlif 
edeceğl1 Onun lcirı huradsı ne111fl!n 
h'llTrlaUı.lım ki (zl konı:ınnu ve oımn 
mensup olrlıımı 1rnte ori~"n •lll'ln fs, 
ş. c. ~. i ı kflnR"" \qn, < iY) VI" onını 
1{3tp<""riı::in~"" olıın <v. k. ~. l\) kon· 
ı:ıonlıın İ}(> ıi"IM;:ı f1pi?i""'"'rtı:•rtir. )1"t8 
hınıun ı,.in. "il? lq ... ı~uitu gıbl, 

"iz iP. - iv t\0 o1ahilir. 
Bıı fipmqnıpJ" .. ı"' 'lt>i'l"pri, R ıı ıı )izimi

zin ilerlerinde görlilecel<tir (3). 

1. N. DIUfF.N 

(3) "Siz" ekinin örn~1rı .. rind(:n nlıtı 
"pıırıı.sız" ktlimtsin1n PnaPzfoi de yar?" va
:raca~n:. 

Rayştagda Çek. T. Rüştü Aras 
Meb'uslar 'Belgrad'da 

Almanlar Çeklerin yaptığı 

protestoya cevap vermediler 
Berlin, 4 (A.A.) - Havas muha

birinin haber aldığına göre Dahıliye 
Nazm l'rank, Çekoslovakyalı ihti
lalci Yung ile Krebs'ln Alman savlav 
namzetleri llc;tesine konduklnı ınrlnn 

dolayı Çekoslovak hükumeti tarafrn

dan yapılan protestoya. cevap verme· 
miştlr. 

Yung ile Krebs'in halihazırda 

Ray~tagda aza bulundukları ınalftm
dur. Hitler taraftarlarından A ~ustur 

yalı Frauenfeld, Reşni ve Prokoş da 
Alman Rayştağına aza olmuşlP.ıdır. 
Bu da gösterir ki. resmJ mahP.fil, A· 
vusturya meselesi hakkında herhıı.n

gi bir mütalea beyanından çeldndik
leri halde, Almanya. Avustııryadnki 

Nazi propagandasile hila alakad.ır
dır. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Türkiye Dı, 
Ba\tanı Tevfik Rli3t.ü Aras bu saban 
Parist.en Belgrada gelmiş ve iata.eyun 
da Ba§bakan muavini Martinatz, dııt 
bakanlık erkanı, Tilrkiye elçisi \'e Bal 
kan antantı devletlerinin mümessil • 
!eri tarafından karşılanmıştır. 

Aras saat 11 de Başbakan Vt' rlıı 
bakam Stoyadinovtç'i ziyaret ederı>k 
yarım saat kadar görüşmü~. $Rat 
11,30 da naip Prens Pal tarafından 
kabul olunmuş ve 11aat 13 te de Sto· 
yadınov\ç'in öğle ziyafetinde hazır bu 
lunmuştur. Aras, yemekten aonra 
Başbakan ile tekrar görüflmilştiir. 

Bu akşam Türkiye elçiliğinde verı
lecel· ziyafete iştirak edecektir. 

Ami Mollirol!!'ba 
l ondra ·Kap rekoru 

SiY AH RAHiP • 15 Edgar Wallace'in Resimli Rom"~' 

Cezair, 4 (A.A.) - Kap ile Londra 
arasrnda yeni bir rekor kurmak Uz&o 
re dUn sabah Londradan hareket et
miş olan kadın uçman Amy Mollison 
saat 13,48 de Oran Uzerinden Uçmuş 
ve 16,44 te Colombechar'da. karaya 
inmiştir. 
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Tayyare sakatlandı 
Kolomb • Beear. 4 (A.A.) - Ug. 

man Bayan Amy Molliaon'un uçağı • 
nrn iniş cihazı Miamiye doğru ha va • 
lanırken u.katla.ndığmdan UÇUitaD 
vaı geçmesi muhtemeldir. 

Uzak Şarktaki müsademede 
ölen Japon askerleri 

Moskova, 4 (A.A.) - 25 mart ta. 
rihindeki müsademenin vukubulduğu 
Sovyet - Mançurl hududu hakkında 
2 nisanda Sovyetler Birliği ile Japon
ya arasında yapılan anlaşma nıuci

bince, bu müsademede Ölen bir Japon 
zabiti ite bir Japon askerinin cesedi 

mutat askeri merasimle teslim edil· 
miştir. 

Volga nehri taı+. 
Moakova, 4 CA.A.l - Volg. ıeb· 

rı Y a.roala v yakınında ta.şw ':>ır-
çok klSyleri ba&mtf ve Yaı o ta\ h· 
rini de tehdit etmekte bulun uf}.ut. 

Stratosferde rekor 
Va.rşova, 4 (A.A.) - 29 martta bir 

atratosfer uçuşuna çıkan Varşo\"\tl 2. 
balonu 10.853 metreye yüksemek au
retile 4000 metre mikabı balonlar re
korunu 1400 metre kırmıştır. 
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IKatnn D=DalUlptmaırı0doır 

Mezarhkta fidyei necat. veren 
Kondon hatlralannı anlat.yor 

__ , 
SAG' IK 

öGOTLERI 
Güzelliğe dokunan 

bir hastahk 

" Hauptmanı on, on iki katil arasında gördüğüm zaman 
derhal tanıdım, bu mezarhkta konust uaum adamdı 

Pek çok hastalık güzelliğe doku· 
nur ama, bu söyliyeceğim hastalık, 

yüzde, hem de en ziyade bayanlatm 
yüzünde olduğu için epeyce can sı
kar. Buna onu tarif eden hekimin a
dıyle, Kinke (Quinque) hastabğr 

derler. Lindbergin çocwğunun kaçınlması 
meselesinde en büyük rolü oynayan 
Jilphesiz profesör Kondondur. 

Çocuğun kaçmlmasmdao büyük 
bir teessür duyan• profesör, kü~ük 
Lindbergi bulmak için şahsen araş
tırmalara başlamış, tayyareci Lind
berg ile tanışarak onun itimadını 

kazannu1;1 idi. Bundan sonra Wood
lawn mezarlığında çocuğu kM;ıran 
lara fidye parasını vermek üzere ran· 
devü alan da o olmuştu. Orada da 
Kondon, 70 bi~ dolar olarak tesbit e
dilmiş olan fidye parasını 50 bin do
lara indirmeğe muvaffak oldu ve 
Saint-Raymond mezarlığında paral', 
\'ennek üzere ikinci bir ra.ndevü aldı. 
Lindberg ile Kondon mezarlığa git
tiler. Llndberg bir kenarda bekledi. 
Kondon götürüp parayı verdi. Lakin 
küçük Lindbergi bulmak mümkün 
olmadı ve biraz sonra. bir ormanda 
~ocuğun cesedi buhuıdu. Kondon, 
kendisinden çocuğu vereceğim diye 
parayı alan ve mezarlıkta görüştü
ğü haydudu bulmak üzere tekrar a
raştırmalarına ba.5Jadı. Bu haydut 
kendisine Jon ismini vermişti. 

B1U1nnla beraber, Kondonun hiçbir 
menfaat peşinde olmadan bu işe gi
rişmiş olması, 50 bin dolan hayduda 
verirken yalnız olması, h8.diRe ile 
meşgul olan polis müffettişi Walsh'm 
süphelerini uyandırmıştı ve Kondono 
bir gün Walsh polis müdüriyetine ça
ğırarak sıkı bir sorguya çekmişti. 
Kondon, polis müfettişi tarafından 
epeyce hırpalandıktan sonra bırakıl
dı, evine döndü. Fakat da.imi bir ne
Earet altında bulunduruluyordu. 

Bütün bu hadiseler, Kondonun a
sabım bozmuştu. Kendisi bir cinaye
te karşı nefret duymuş, bütün Ame
rikanın sevdiği Lindberg gibi bir şah
siyetin ~ocuğuna karşı yapılmış bir 
ıuikaetin faillerini meydana çıkar
mak ~in l5in1, gücünü bırakarak, 
şahsi servetini ortaya atarak çahş
tıi!ı halde şünhe altına alını<ı.ma ('anı 

sıkılmış ve hatırırtmı yazmağa karar 
vermişti. Ve yazdı. 

Bugün, blırada, Hanptmanm idam 
edildiği bir zamanda, Kondonun 
Hauptmam itham eden hatıratının 
son kı~mım yazmağı faydalı bulduk. 
Jfabratm, Kondon, polis müfettişi 
Wa.lsch tarafından sorJ?:OY& «;ekilip 
serbest bırakıldıktan sonrasını aynen 
naklediyoruz: 

Aradan aylar geçti. Sıkı bir suret
te nezaret altında bulundurulduğum 
asikar idi. Telefon müka.Iemelerim 
diııleniyordu Gönaerdiğim mektup • 
\ar, bana gelenler hep açılıyordu. E
vimin duvarlarını JCamilen yeniden 
kağıtlatmak mecburiyetinde kalmıl}
tım. Çünkü polisler, fidye parası o
larak Jona 50 bin doları verdiğimden 
şüphe ediyorlar, bu parayı benim a
lıkoyduğumu zannediyorlar ve bulu
ruz ümidile evin her tarafını aramış
lar ve bu meyanda duvarlardaki ka
ğıtları da sökmüşlerdi. 

Her gün bana yeni izler haber ve
ren mektuplar ve birçok telefonlar 
geliyordu. lşin garibi bana telefon 
edenler mükaleme ücretini benim he
sa bnna kaydettirmeğe de muvaffak 
oluyorlardı. Böylece ay sonunda, te
lefon faturası 50 dolar olarak gel
mişti. Bu h!dise canımı sıkmış ve ka
taloğa kaydedilmeden yeni bir tele
fon numarası almıştım. Dava esna
sında bu numara değiştirişim birçok 
dedikodulara sebep olmuştu. Nastl o
lup ta telefon numaram Jon tarafın· 
dan biliniyor ve evinde. eski bir do
labın üzerinde yazılı bulunuyor? de
niliyordu. 

Vaziyet şudur! 
Jonun evindeki telefon numaram 

Sedgwick 3-7154 idi ki, bu kataloğ
da da mevcut olan eski telefon nu
maram idi. 

16 Ağustosta gazetelerde Lindber
gin yeni bir oğlu dünyaya geldiğini 
okudum. Bu haber beni çok sevindir
di. Zira, iki yeni küçük kolun genç ev
lilere, hayatlarını zehir eden faciayı 
unutturacağını düşünüyordum. 

Bununla beraber, ar8Jjltırmalarıma 
devam ediyordum. Birçok tehlikeli 
yerlere girip çıkıyor, kaçakçılarla 
düşüp kalkıyordum. Böylece, kendi 
cebimden 12 bin dolar kadar para 
sarf ettim. 

Derhal ilave edeyim ki, bütün bun-
lardan dolayı ne teşekkür, ne de mü
kafat istemiyordum. Bunu siiYlemek· 

Çok defa hiçbir sebep olmadan, ba
zılarında küc;ük bir yorgunluktan, 
yahut bir öfkeden sonra, yüz birden
bire, bir iki dakika içinde, nihayet 
bir iki saat içinde, şişer. !nsanm de
risi iki, üç santimetre yükselir. Du
dakları kabarır. Göz kapakları geri
lir, güzel yüz tanınmaz bir hale ge
lir. Şişin nerede başladığı, nereye ka
dar gittiği pek de belli olmaz. Yüzde 
olduğu vakit kaşınmaz. 

Fakat kollarda veya bacaklarda 
yahut başka yerlerde olursa, parça 
parça şişler olur ve Ü?.erlerinde c;ıkan 
kırmızı kırmızı noktalar c;ok kaşınır. 

Bereket versin ki, bu hastalık gel
diği gibi çabuk geçer. Birkaç saat i
çinde, nihayet bir iki ~n sonra, kay
bolur ve hiçbir iz bırakmaz. 

Lindbe'rg, karısı ve çocuğuyla beraber haydutların şerrind' 

l ngiltereye kaçmıştı 

Ancakk. tekrar gelir. Haftada bir
kaç defa, her ay gene meydana çı
kar. Bazrlarmda şiş büsbütün kay
bolmadan yenisi başlar. Ast! can sı
kacak tarafı da budur. Aradı:ı. sırada 
olursa insan evde kapanır. şişi g-ös
termiyebilir. Fakat öyle sık sık ge-

Kondonun şehadetine r&ğmen kati
l in kendisi olduğunu söyli yen 

Paul Wendel 

ten maksadım, sadece, kısmen veya 
tamamen fidye parasını aşırmış ol
makla itham edilen bir adamın, ken
di cebinden para sarfedecek kadar 
aptal olamıyacağmı söylemek içindir. 
Yanımda, bu hadiseye ait olarak, 

küc;ük Lindbergin oyuncakları ile, ço
cuğun yatağındaki örtüleri tutan iki 
kancalı iğneyi muhafaza ediyorum. 
Geri kalan çocuğun eşyasını Lind
berge, Miralay Breckinridge ve adli
yeye teslim ettim. Bende bir şey kal· 
madı. Hatta mektupları bile sakla· 
madım. Hayatını, Broux şehrinde ta
mamen açıkta geçti. Gizliyecek bir 
şeyim yoktu. 

Zaman zaman Miralay Breckin
ridge ziyaretime geliyordu. Fakat o 
acıklı pazar akşammdanberi Lind -
bergi görmemiştim. Fakat bir gün, 
kendisinden bir akşam yemeği için 
davetiye aldım ve ziyaretµıe gittim. 

Lindberg ile zevcesi, her zaman ol· 
doğu gibi fevkalade nazik ve sevim
li idiler Ve facialar yaşamış yuvaya 
neşe getirmiş olan san bukleli yav· 
rularmı gördüm. 

Bununla beraber, zaman geçiyor
du ve 1934 senesi yazı da geldiği hal
de araştırmalarımı bırakmıyordum. 
Bir gün, çocuğun kaçırıldığından iki 

buçuk sene sonra, bir otobüs ile 
Williams Bridge'e gidiyordum. Pel
haln parkından geçerken pencereden 
bakıyordum. Birdenbire, amele kıya.
f etli birisinin o civardaki ormana 
doğru ilerlediğini gördüm. Bir an, 
yüzünü görebildim ve derhal yerim· 

den sıçrayarak şoföre: 
- Ot.obüsü durdur, Allah aşkına 

durdur! 
Diye haykırdmı. Şoför beni tanı· 

yordu. Başım çevirerek: 
-- Maalesef, profesör ,-dedi,-bUra· 

da duramam, imklıu yok, arkam
dan gelen otomobillerden bir kaza çı
kar. 

Neden sonra otobUs durdu. Fakat 
ne yazık ki Jon kaybolup gitmişti. 
Çünkü o gördüğüm amele kıyafetli 
adam Jon idi. 

Bu hadiseden üç hafta kadar son-
ra, eve iki polis geldi ve: 

- Derhal, de<liler, geliniz. Jon tev· 
kif edildi. 

Bu cümleyi o zamana kadar çok 
işitmiştim. Ve onları, ne de olsa ta
kip ederken hiç ümidim yoktu. 

Greenwich sokağındaki karakolda. 
büyük bir asabiyet hüküm sürüyor
du. Koridorlarda polisler, gazeteciler, 
birçok halk, tarif edilmez bir heye
can içinde dolaşıp duruyorlar, haykı
nşıyorlardı. Biraz sonra beni müva
cehe için çağırdılar. Karşımda on iki 
kadar cani vardı. 

Bir polis: 
- Profesör, dedi, eğer Jonu tanı

yorsanız, ilerleyiniz ve elinizi onun 
omuzuna koyunuz. 
Karşımdaki adamlara dikkatle 

baktım. Orada, içlerinde, zayıf, sol
gun benizli, yüz\inün çizgileri geril
miş , her tarafta, uzun aylardır ara
dığım, Lindbergin çocuğunu kaçıran, 
kendisine 50 bin dolar fidye parasını 
verdiğim ve yüzünden bu kadar şüp
helere, hakaretlere maruz kaldığım 
adam, Jon doruyordu. 

Onu derhal tanıdım. Fakat hiçbir 
hareket yapmadım. Kendimi tuttum. 
Sözlerin ehemmiyetini anlıyordum. 
Bir insanın hayatı dilimin ucunda i
di. Hem Jon 'artık kurtulamazdı. Zi
ra, fidye parası evinde bulunmuştu. 
Ve er veya geç itiraf edecekti. Me
zarlıkta kendisile görüşen tek adam 
olduğum için, onu şehadetimle ezme
li mi idim? Hayır. Sakin, rahat, dil· 
şünmem lD.zımdr. Ve bunu yapmak, 
o gürültülü. asabi karakol odasında 
kabil değildi. 

Bu sebepten, kendisine birkaç su-
al sorup, onun Jon olduğuna kanaat 
getirdim , ve polislerin teşvikine 
rağmen, o gün, hiçbir ifşaatta bulun
mamağa karar verdim. Bu kararım, 
avukat Reilly'nin aleyhime birçok hü 
cumlar yapmasına sebep olmuştu. 

Fakat Jonu teşhis etmekten imti
na edişim, kat'i verilmiş bir karar 
değildi. Bunun da vakti geleceğini 
biliyordum. Ve vakti gelince, yani 
muhakemede, vicdanrm serbest ola
rak üademi verecektim. 

lince... \ 
Gene pek ziyade can sıkacak bir 

tarafı yirmi ile kırk beş yaş arasında 
bulunan bayanlarda. yani güzelliğin 
en büyük kıymeti olduğu bir yaşta 
meydana çıkmasıdır. Birc;oğunda ana 
dan kıza geçer. Ayni familyanın kız
lan ya çokqa kaşınırlar, ya nefes 
darlığına tutulurlar, ya ekzemadan 
rahatsız olurlar. Yahut yüzleri şişer, 

bazılarında da hepsi birden olur. 
Bu hastalıilın sebebi, sinirler

den bir türlüsUnün bozukluğudur. Fa 
kat o bozukluğun nereden geldiğini 

anlamak biraz derin iştir. Kimisi so
ğuktan, sıcaktan, heyecandan müte
essir olur. 

Kimis i de bazr yemeklerden, man-

tarlardan, istiridyeden.. mid yeden, 
ıstakozdan, balıktan, yumurtadan, 
yahut bazı ilaçlardan, aspirinden. an
tipirinden, kininden müteessir olur. 
Bunlardan birini yeyince biraz sonra 
yüz şişer. Bazılarına şiddetli bir ateş 
bile gelir. Yumurta yedikten sonra 
yahut kininli bir ilaç içtikten sonra, 
yüzü birdenbire şişerek ateşler için
de iki üç gün yatmağa mecbur olan 
bayanları belki işitmişsinizdir. 

Bayanların bazılarında bu ioıastahk 
muayyen günlerden hemen önceki 
günlerde gelir, kimiı:;inde o muayyen 
günlerden kurtulacağı - yahut o 
günleri gösteren gençliğe yanacağı
devirde başiar. O vakit can sıkıntısı 
iki kat olur. Bayanların kimisi de ço
cuk annesi olacağını anladığı vakit 
yüzünün şişmesinden kurtulur. O za 
man da sevinç iki kat olur. Bazıla
rında boyundaki tiroit rru1desi ya 
fazla işler, ya eksik işler de yüzü on

dan şişer. 
Yüz şişmesinin nereden geldiğini 

anlamak, şüphesiz, ancak hekime 
düşen iştir. Sebebi anladıktan sonra 
hastalığı iyi edecek olan da gene an-

Haftalar geçti. Hauptmanm dava- Lokman IJEKlM 
sı yakında Flemingtonda başlayacak- ı 

cak odur. 

tı. Muhakemenin başlayacağı gün --=-=-======-====-"""""""' 
baş müddei umum! Willentz'e git- medim. işte beklediğim vakit gel-
tim. Beni nezaketle karşıladı ve: m.işti. 

- Sizi görmekle memnun oldum, Vaktimi, gayretlerimi, paramı, 

dedi, muhakemede alacağınız vaziyet her iyi Amerikalı va.tandaşm vazife
h ak kında bir türlü karar veremiyor- si telakki ettiğim şeye sarfetmiştim. 
duk. Bazı gazeteler, Hauptmanı kat'i 
olarak tanıdığınızı, bazıları aksini ya- Bu yüzden tayip edildim, hakaret gör 

1 düm, şüphe edildim, küfürlere ma-
zıyor ar ... 

- Beni dinleyiniz, dedim, ilk defa ruz kaldım. 
olarak size ifade ediyorum: Mezar- Buna mukabil elinde ne kaldı? di· 
hkta gördüğüm adamın, Jonun, yeceksiniz. Hiç mi? Hayır. Buna mu
Hauptman olduğunu tasdik ederim. kabil, fevkalade iki insanın dostluk-

Oldukça uzun bir görüşmeden son- lannı ve itimatlarını kazandmı. Bun
ra., baş müddei umumi, Hauptman i-
le bir mülakat yapmamı söyledi. Der- lar Miralay Lindberg ile Miralay 
hal kabul ettim.Kendisile kısa bir gö- Breckinridge'dir. 
rüşme ya.ptmı.Müphem birkaç söz söy Amerika adaletinin, Alınan maran
ledi, ve ona, oğlu Manfred'den bahse- gozlardan Bruno - Richard Haupt· 
dince biraz ağladı. Sonra çıktım ve man'ı cinayetten suçlu olarak tanı
onu 9 kanunusani 1935 gününe. yani dığı ve artık onun elektrik sandalye
baş müddei umuminin bana, mahke- sinden kurtulmak ihtimali olmadığı 
mede: 

_ Jon kimdir? bugünde, bu acıklı hikayedeki faali-
Deyip te: yetimin hikayesini yapmakla rnem-
- Jon, Brumo • Richard Haupt· mm oluyorum. Okuyucular hükümle-

man'dır. rini versinler. 
Dediğim güne kadar bir daha gör- CONDON 
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M E M LEK ET M E.KTUPLA RI 

Gökbel'den geçerken 
Çakırcalt. Efenin 

menkıbesi hatırlanır 
Şöf ör devam etti: "İşte, son olarak şurada bir posta· 

yı soymuştu... Fakat, çok geçmeden yakalandı!,, 

• ,. 

Otomobil bataklık tan kurtarılırken ... 

Muğla 

Aydın Muğla arasını dört beş saat 
diyenler var, fakat bizim posta oto
büsü Aydından üçte kalktı ve akşa
mın tam yirmi birinde Muğlanm ışık
larını gösterebildi. Şoförün yanında 
lüks yer diye bir bilet kestiler. Arka
lara bakılırsa hakikaten doğru. Fa
kat bu lüks yerdeki sallantıdan ya
nımdaki bavullardan birini mecruh 
vermiştim. Şoförümüzün tam ense 
kökünde yanık yüzlü bir Muğlah za
hireci, onun yanında posta onbaşısı 
ve anası, daha arkalar o kadar biri
birine geçmiş ki, bütün yol esnasında 
yalnız bir yere saplandığımız zaman 
arabayı çukurdan çıkarmak için uğ
raşırlarken kendilerini görebildim. 

Otobüs mü, kamyon mu, bir türlü 
isim veremediğim bu arabada, öğle
den birkaç saat sonra yola düzüldük. 
Aydının şehri güzel, fakat yollı;ı.rı fe
na. Kırk kilometrelik Çine kasabası
na güç bela iki saatte .gidebildik. 
Yemyeşil dağlar ve yaylalar arasın
da arabamız ve içindeki bizler biribi
rine giriyordu. Arada bir civarda dağ 
kenarlarma yap~ köyler çok ti· 
rin görünüyor . 

Haylice meşekkatli yolumuza de
vam ediyoruz. Birdenbire arabamız 
geniş bir çayıra dalıverdi. Ben ada
mın kaçırdığına hamlettim, o da bu
nun farkına varmış olacak ki: 

- Bayım, benim ismim deli Ah
met. dereler tepeler bana vız gelir, 
geçerim, dedi. 

Muğlalı lafa girdi: 
- Buraya Dalama çayı derler. 

köprü bozuk yollara tesadüf ettiğin
den buralardan arabalar geçiyor. Fa
kat korkulacak bir şey yok, derneğe 
kalmadı. 

Filmlerdeki askeri manevralarda 
olduğu gibi, yansına kadar suya bat
mış arabamız, tam işini muvaffakı
yetle bitirirken, çayın kenarındaki 

çamura saplanmaz mı? 
Su kenarını hepimiz biribirinin sır

tında atladık. Bizim bavullar ~idene
le kuru yere kadar geldi. Evvela u -
cuz müşteriler biraz dehlediler, imka
nı yok. Zaten bu işlere pek alışık bir 
çift manda, hemen kenardaki otur
dukları yerden yavaş yavaş kalkarak 
yanımıza geldiler ve alışkın vaziyet
te boyunlarını ipe uzattılar. Bir iki 
hareketten sonra rakipleri yirminci 
asrın bu müthiş harikasını çekip dı
şarı atıverdiler. Ve tekrar kuyrukla
rını sallıya sallıya çekilip gittiler. 

Bizim meşhur deli Ahmet, biraz o
kudu, üfledi, ve tekrar yola koyuldu. 

Çine uzaktan yeşilliklere gömül
müş görünüyordu. Tepedeki Gölez
Madran llöyü imiş. Burada çıkan su
yun emsali olmadığını söylüyorlar. 
Çine pastahanesine paketi verirken, 
muavin şoföre Muğlalı bağınyordu: 

- Arap, köfteciden bir bardak su 
alıver. 

Termosu arap muavine uzattım ve 
biraz sonra dolmuş olarak döndü, 
hakikaten fevkalade su. Fakat iki 
bardak içmek kısmet olabildi. nerki 
yokuşlarda otobüsün su kızdırışma 
tahammül edilemediğinden, bizim 
meşhur Madran suyu da karanlık bir 
yamaçta arabİ.nm su deposuna ilave 
edildi. 

16 sene buralarda derebeylik etmt, 
bu efenin menkıbelerini naklediyor 
ve nihayet: 

- İl}te, şurada son olarak bir pos.
tayı soydu. Artık iflah olmadı. yaka· 
landı, diyor. 

Otobüs sesler çıkararak kıvrımllı.· 
rı dönüyor. Mütemadiyen tırmanıyor. 
Arada bir dağlarda yaşıyan yanık 
köylü tipleri davarlarını almışlar yer 
lerine dönüyorlar. Yukardan aşağı 
kayalıklardan inen suların sedası ak· 
şamm güneşi arasında bütün dağı 
kaplıyordu. İnip çıkışı yirmi kilomet
reden fazla bu müthiş dağın üç yüz 
altmış altı virajı varmış ve biz bunla. 
rı tam. iki buçuk saatte nihayetlen· 
dire bildik. 

Gece karanlığı bir kavak ağacının 
yanıba~mda başladı Burası tam 
Muğla - Aydın hududu imış.~r~j
lar şimdi çıkıştan inişe dönmüş, kor
kulu yarlar atlattıkça ~oför deli Ah· 
met ensesindeki Muğlahya bağırı
yor: 

- Altmdiş buraları çıra ışığı ile 
geçtiğimizi unuttun mu? 

Belli '1. b:Y. 1ws1t\\W: yerleri heri· 
k isi de çok senelerdenoerl geçmfş er. 
Muğlalı söze başlıyor : 

- Bundan dört sene evvel bu ka
vağın dibinde bir dişi kaplanı kanlar 
içinde görmüştüm. Hayvanlannı aan
sardan lrortttnalt 1Sttyen kOyiüler jrl 
bir kapan kurmuşlar. Dişi kaplan da 
gece dolaşırken bu kapana yakala
nıvermiş,. Sonra etraftan yetişen 

k&ylüler, beynine birkaç kurşun in
direrek öldürmüşler. Derisini de koca 
göbekli Hüseyin dayı on beş kağıda 
alıvermişti. Ama bundan sonra dişi
sini arıyan erkek kaplan buraları 
haraca kesti, epeyce davar, sığır ka· 

m akıttı. 
Şoför cevap veriyor' 
- Ben o zaman muavin şofördüm. 

Bir gece karşıki tepede bağırtısını 
işittim. Ustam kör Mehmet, ışığı o 
tarafa çevirdiği zaman pırıl pırıl 
gözleri yanıyordu. Vıtkineye kuvvet, 
kendimizi uzaklıı~ırdık. 

Karanlıkta otobüsümüz yoluna de· 
yam ediyor, fenerlerden çıkan ışck· 
lar yalnız beş metreyi bile aydınlat
mıyordu, Muğlalıya soruyorum: 

- Bu dağda vahşi hayvanlar var 
mı? 

- Kaplan, ayı, geyik var. Fakat 
bunlar daha tepelerde. Aradabir so
ğuklarda buraya kadar inerler. 

Bir hikaye b8Jj1lıyor. 
- Şu kahvenin (1) yanındaki ku .. 

lübede birkaç sene evvel ihtiyar bir 
nine ekmek yaparken kapı açılmış, 
bir de arkasına bakmış, iri bir ayı. 
Ayı, ses c;ıkarmaması için elile ağzı
nı tutarak yakınlaşmış. Kadın kor· 
kudan şaşalamış. Ayı etrafı karış•ır
mış ve hamuru yedikten sonra kapı
yı <;ekip git:.niş. Fakat sonra tekr ar 
gelip birkaç iri kaya ile pencereleıi 
karmakarışık etmiş. 

Şoför: 
- Ayıdan zaten kaçılamaz ki, bir 

Dokuz kilometre sonn eski Çineyi 
geçiyoruz. Burası J!anık bir köy man
zarasında. Geçenki sellerde su altın
da kalan köyler de sol tarafımızda 
birer birer işaret edilerek geçiyor, 
şimdi, büyük bir dağın kenarından 
yükseklere tırmanıyorduk. Bu dağ 
Çakırcalmm bir zamanlar fing attığı 
Gökbelmiş. Şoför dağdan geçerken 

ilin bi?.irn srk1'1ıiaşı v?lda yakaladı, 
kaçmak istediğini anlayınca arkMTn
dan iki kaya fırlattı. Kayanın biri, 
makine kaputuna geldi, diğeri de içer 
de bir köylüyü yaraladı. Bereket ver
sin, arkadaş bütün kuvvetiyle arayı 
açtı. 

Ayıların, kaplanların daha birçok 
hikayelerini dinliye dinlive gece ka
ranlığında Muğlanın ışıklarmt gör
dük, uzakta pırıl pırıl yanan yıl'lız.. 

lar gibi... 
Salt ÇELEBi 

(1) Yayan yürüyenlerin konak yerlerin• 
haralarda kahve diyorlar. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 

Türkiyede is meselesi Yerli mallar 
4 NiSAN CUMARTESi 

Para· Borsası • 

Ekonomi Bakanlıijı iş 

bürosunun yaptığı tetkik 

Sergi bu sene cok 
evvel açılacak 

A lıı 

Sterlin 623,25 
1 Dolar 123.-

20 Franı~ fraıısı 164-
20 Belçika francı 80.-

Bu sene yerli mallar sergisi, Tak - 20 Drahmi 22.-

la tıı 

623,25 
126.-
167.-
13.-
24.-

Ekonomi bakanlığı iş bürosu Tür
İı:iyeye ait amele meseleleri hakkın· 
daki tetkiklerine devam etmektedir. 
Bu tetkikler yapılırken amele çavuş· 
ları ve müteahhitl.erle amele arasın
daki münasebetleri de araştırmak la
zımdır. Bu münasebetleri şu suretle 
izah edebilmiştir. lnşaat işlerinde, 
kömür ocaklarında amele, fabrika i
daresinden evvel, amele çavuşları ile 
münasebette bulunmaktadır. Yani 
bir amele çaVU§u, şirkete karşı şu ka
dar jş yapacağını taahhüt etmekte
dir. Çavuş bu taahhüdünü üa etmek 
i~in başına ameleleri toplar ve hu işe 
girişir. Bu şerait altında amele çavu
şu taahhüdünü yerine getirmek için 
ameleyi çok çalıştırır. Ve az ücret 
verir. Bu suretle ameleyle fabrika a
rasındaki münasebetler amele çavuş
ları vasıtasiyle idare edilir. 

Amele çavuşlarının veyahut müte
ahhitlerin bir fabrikadan götürü ola
rak iş alması iptidai iş alma. usullPri
nin devamından ibarettir. Bu şerait 
devam ettikçe, endüstri mmtakalarrn 
da amele fiatlarını tanzim etmek de 
:mümkün olamaz. Halbuki, endüstri 
işlerinde maliyet fiatı hesapları ya
pılırken, bir mınta.kada amele ücret
leri piyasasını elde etmekte büyük 
bir müşkülat vardır. 

Bundan başka, endüstri mıntaka
larında çalışma saatleri arasında da 
urnunıt bir ahenk yoktur. Büyük mü
esseseler ameleyi çalıştırmak için 
muayyen bir calışma saati tahdit et
mişlerdir. Halbuki amele çavu.şları 
idaresinde çalışan amele için böyle 
bir iş saati tahdit edilmemiştir. Bu 

yüzden bir mmtakada amelenin me- sim bahçesinde açılacaktır. Şimdiye 20 İsviçre fr. 810.-
saisini umumiyet itibariyle anlamak kadar her sene yerli mallar sergisi 20 Çek Kuron 93.-

da müşkül olacaktır. Galatasaray lisesinin alt katında ve ~~ ~~~ar ! ~:: 
Amele çavuşlarının ve kahyaları- koridorlarında açılmaktaydı, Bu se- . Liret ıso.-

nın amele kullanması, ı.ş kanununun ne, sergi Ağustostan evvel, açılacağı Florin aı.-
tatbikatmda birtakım müşkülat çıka. için, Galatasaray lisesinde kurulma- Avusturya ıilin 22.-
racaktır. J{anun ahkamı yalnız ame- sına imkan görülememiştir. Çünk~ Mark 29.-
lc ile fabrikatöriin karşı karşıya gel- mektepte imtihanlar haziran nihaye- Zloti 22.-

diği fabrikalarda tatbik edilecektir. tine kadar devam etmel(tedir. albuki i~~~o ~~'.: 
Amele a 

-·t·· .. . bu sene sergi ağustostan çok evvel Yen 32.-5 vuşuna go uru lŞ veren t 
fabrikalar kanun hükümlerinin tıı.t· a.çılacaktır. Henüz bunun günU de ta İ.tti. kuronıa 9~k: 
b'k ndan d l b' , ı· t k b 1 yin edilmiş değildir. Banknot 237.-

1 1 0 ayı ır mes u ıye a u Yerli malla.r aergiıfnfn ağustostan 
etmiyeceklerdir. Bu suretle ameleça- evvel açılmuında pUyUk fa.ydalar gö- Ç e le I e r 
wşları ve müteahhitler vasıtasiyle rillmektedir. Evvelce de yazdığımız · 
iş gören müesseseler, ameleyi çokça- gibi ıhndiye kadar rnemleketimiıde 
lıştırmak suretiyle, diğer müessese- açılan yerli mallar sergileri arahmn • 
lere rekabet edebileceklerdir. "ijasılı, da bilyük bir fasıla yoktu. Aşağı yu • 
amele çavuşu tar.zmdaki mutava~sıt- karı her tarafta sergiler ayni ıama.n 
larm amele çalıştırması bu gibi mah- da açılıyordu. Bu yilzden tücc11r ve sa 
zurlan meydana verecektir. nayi erbabı, hangi sergiye iştirak ede 

!ş kanunu iş verenle iş alan arasın- ceğini şqrnyordu. Sergilerin açtlrp 
da ahengi tanzim eden bir kanun kapanma zamanlan arasında bir a -
olduğuna göre, her şeyden evvel, henk bulmak, sergi işini tanzim et • 
muhtelü müesseseler arasında amele mek bir zaruret haline girmişti. An· 
çalıştırma usulleri arasında bir a- karada Tlirkofiste toplanan 11ergiler 
henk olması 18.zımdır. tşin tanzimi komisyonu, bu i§i U1.erine ıı.lıırnk. ser
bakımrndan bu ahengi tanzim etmek gilerin açılıp ve kapanma zamanlarını 
için ameleyle fabrikatör arasında bir nizama wkmuştur. Bu rnünuebet 
mutavassıt rolü ifa eden çavuş, mil· le İstanbul yerli mallar sergisi ile, lz. 
teahhit gibi anasırın vazivetini açık mir 9 eylül sergisi arumda iki ay ka
tetkik etmek icap eder. Eğer bu mu· dar bir fasıla bulul\ması münaaip gö
tavassıt anasır, memleketimizde il} rtilmU3ttir. 
alma ve çalıştırma usulleri arasında Sergi için Taksim bahçesi daha mU 
umumt ahengi bozacak mahiyette bir 11.it görülmektedir. Gala.ta.saray liae· 
rol ifa ediyorsa, bunun önüne geç- •inin alt katındaki denıhanelerde, iı· 
mek lazımdır. tenilen şekilde pavyon yapılamıdığI 

.. .. gibi, fazla kalabalık olduğu r.amanlar, 
lş burosunda .mutehassıs bul~nan ziyaretçilerin bile serbest hır surette 

Oskar Vayknenn bu me~leler ~ze • dolB.§lllası mümkün değildi. Halbuki 
rinde tetkikat yaparak ısabetlı ka· Taksim bahçeainde bu gibi mahzurlar 
rarlar vereceğine eminiz. olmadığı için, istenilen §ekilde bir ıer 

Parla üzerine 
lnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevrt 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İlvıç kuronu 
İlpanya peıeta 

Eıltom 

1t Bankaıı Mü. 
• • N. 
.. ,, Hamiline 
Anadolu % 60 

.. %100 
S!rketihayriyı 

Tramvay• 
Bomonti Nektar 
Terlıtoa 

Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

6ark Merkn Ecıaneal 

ıus.

~s.-
13.-
54.-

155.-
13.-
24.-
32.-
24.-
23.-
25--
34.-
32.-

974.-
238.-

·12.06 
623.-

0,79,SO 
.ıo.ouo 

4,70.-
2,44,-

64.20,95 
1,17,13 

19,20,11 
4,24,25 
1,97,68 
3,11,20 
.U2.30 

95.-
10,80 
10.80 
23,45 
39.-
15.
ıo.-

8,40' 
13,75 

2,05 
10,30 
64.50 
27,50 
4,45 

z:::===:::ıı::=======================......: gi açmak kabil olacaktır • lstilcrazfar 
Dı§ piyasalarda 

Bashca ihracat 
malları vaziyeti 

Tilrkof"ıs taraf mdan yapılan tetkik 
lere göre, başlıca ihracat maddeleri • 
mizin, dış piyasalardaki vaziyeti ıu 

suretle iah edilmektedir • 
Kuru üiüm - Ha.mburg 1r:uııJ. UzUm 

piyuası reçen on bet i'Ül1 içinde bi
raz da.ha. canlılık götterıni.ftir. Ro • 
manya.da. kuru Uztim piyuası durgun 
dur. Mevcut ı"ikla.r yüzünden ıip& • 
rişlere lüıum görtilmllyor, 

lncir - Almanyada incir piyasa.8l 
durgunluğunu muhafaza etmektedir. 
Fiatlerde geçen haftaya. naza.ra.n bir 
tahavvül yoktur. 

Fındık - Fındık vaziyeti temevvüç 
etmektedir. Geçen hafta canlı bir ha· 
reket göze çarpıyordu. Bu yüzden 
fiatlerde hafif bir yükseliş olmuştur. 
Rorna.nya.da fındık aatl§ları azalm11-

Mısır piyasası 

fiatlerin yakında 

düşeceği umuluyor 
Ziraat bankasının Romanyaôan 

5000 ton mısll' alacağından bahset -
miştik. Mrsırlar, birka.ç güne kadar 
piyasaya arzedileceği için, fiatlerde 
bir dü§künlük başlamıştır. Adapazarı 
manan 4 buçuk kuruşa kadar düt • 
mügtilr. Evvelce de yazdığrmız gibi, 

ziraat bankasının mıınr piyuuma 
müdafaa etmeai Jtş.radeniz vilayetle -
rinde köylüyü ,himaye içindir. Sahil 
köylUleri ekseriyet itibarile mISil' ye· 
mektedirler. Öğrendiğimize göre, ban 
ka, getireceği mısırları, bazı mmtaka 
la.rda fakir köyltiye tohumluk olarak 
dağıtacaktır. Bu suretle ziraat banka 
sı bir taraftan, mısır ihtikinnm önü
ne geçecek, diğer ta.raftan fakir köy 
lUye de yardım edecektir. 

tır. Paskalya yortulan münuebetile denecek derecede bir ha.reket yoktur. 
muamelelerin hara.retli bir devreye Pamuk - Fiatler durıundur. Bu 
girdiği anlqılmaktadır. durıunluk netic.i ol&rak ~toklar ço 

Ceviz - Ceviz piyuumda mlihlm i&lmlftır. 

---------~ 

No. 98 

Y Ildız _Yağmuru 
Faruk Nafiz ÇAMJ.IB~l. 

yakışaıı yerdi. Orada ıJeslerin ıonba· 
harla beraber perde perde alçalaca· 
ğmı ve kışın siikütla birleşeceğini 

hayal ediyor, ve orada ıükuta kavu
,ur ka~maz lstanbula dönmek ka· 
rarını veriyordu. 

Bu dü9Unceyle .A.hmedi hemen Bur 
gaza göndermek iltedi, fakat Sara· 
nrn fikrine baJ vurmadan yer arama· 
ğa cesaret edemezdi. Sara, onu, Bur
gazd1. da yalnız bırakmıyacaktı. Bu
na emindi. Fakat bir kadmm her • 
gün, kendisi için, oldukça uzun bir 
deniı yolculuğuna katlanmaımı late. 
mek inıafıızltktı. Ziyanın emniyeti, 
eski ıa!erlol".inin hlll ~nlifinde hU· 
küm ıUren akialtrinden ıeliyordu. 
'.Ancak, bir genç dulun sUııdeUk d· 
yaretlerl öyle fena tahminlere yol 
açardı ki, uzun deniz yolculuğunun 
eziyeti bu tt.hminlerin yanında bir 
saadet gibi kalırdı. O halde, Sara 
Burcaza tafınmalı idi! Nasıl olsa ha· 
yatlarını birleftirecek deiil ml idt • 
ler? Sara, şehirden uzaklaştıktan 
ıı;onra, herkes istediği kadar söylen
pin, dur8U?l ... Söylenenleri 1,itrneyin· 

ee, ne o, ne lc.ondiıi, elbet üzülmez. 
lerdi. · 

Ziya, itidaUı dilfUnmek isterken, 
daha ileri gittiğini anlamıyacak ka· 
dar zihin yorgunluğu içindeydi. Sara 
gelmediği zaman ba.şmm içindeki ıcü
rük bina düştü, yıkıldı. Bildiği bir 
şey varsa, o da, hastaneden çıkacağı 
idi. Bunu Saraya söyleyince, artık, 
ne emrederse o olacaktı. 

- Bugün, yarın hastaneden çıkı
yorum ... Ne yapayım, nereye ıtde· 
yim, söyle? 

Genç kadın, memnun bir hayretle, 
hasta aşığının yüzüne baktı, ıordu: 

- Doktor nereıini aöylUyorJa ora
ya gideceksin tabii ... 

- öyle ... Doktorun tavıiye ettifi 
yer bir olsa kalaydı, fa.kat ... 

Söyledi: htanbulda bu tl.vılyeyı 
uygun on. on be• yer vardı, bunlarm 
içinden birini ıeçmek ilamdı, Eren• 
köyden ba9lryarak Burıuda blttn 
lıimlert bir bir saydı. Hanpbı• rtt
metiydi ! 

Sara, dalgın, onu dinliyordu. Bu, 
dinlemeden ziyade, aöylemek lçin VI• 
sile ve zaman anyan bir kadının te· 
reddUtlU vaziyetini andırıyordu. Zi
ya. sözünü bitirince, uykudan silkinir 
gibi: 

- Ya sen, dedi, bu yerlerden hl.n• 

f zmirin incir ve 
üzüm ihracah 

İzmir ticaret odismca hazırlanan 
bir istatistiğe göre, çekirdeksiz kuru 
üzümün ihracına ba,ıangıç tarihi o -
lan 16 ağustos 1935 tarihinden 29 
şubat 936 tarihine kadar !zmir lima
nından muhtelif yabancı memleket
lere 65,946 ton Uzüm ihraç edilmiı,
tir. Bir yıl evvel ayni müddet içinde 
35.630 ton ihracat yapılmı,tJ. Bu ne
ticeye göre bu seneki ihracatın baş
langıç tarihi olan 20 ağustos 935 ten 
29 şubat 936 tarihine kadar Izmir li· 
manmdan muhtelit yabancı Ulkelere 
35,786.5 ton incir ihraç edilmi,tir. 
Bir yıl evvel ..ayni tarihteki ihracat 
26.147 ton 900 kilo idi. Arada. bu ıe· 
ne lehine mühim bir fark vardll'. 

Erfranıla hava anlaıması 
Nafıa Vekileti ile, Fransız hava şir 

keti olan Erfrans araıında yeni bir 
hava anl~ması yapıldığından bahse
dilmişti. Aldığımız malfımata. göre, 
şirket direktörü Piyerin Paristen aldr
ğr bir emir üzerine, evvelki gtin Pa • 
rise hareket etmi§tir. Piyerin, ıirket 
merkeziııden yeni talimat alarak bu. 
raya gelecektir. 

gisini muvafık buldun 1 
Ziy&, ha.yaline dönmek imklmıu 

buldufu için, aevinerek atıldı: 
- Burgazı ... Bilsen, oranm yem· 

yeşil aUkO.nu içinde nekadar iyi ol&· 
cağım •.. Bana kalM, biç durmad•n 
oraya fideceflm! 

Sara, anlamamı, gibi, durduı 
- Neden gitmiyor1un ! 
- Gidersem seni göremem diye 

korkuyorum ... Senden nasıl bergün 
bir feragat iatiyebilirl:rn '! Halbuki 
sana bugünlerde o kadar şiddetle 
muhtacım ki ! 

- Niçin bugünlerde'! 
Ziya., avukatla neler konuıstuğunu, 

Saray11. anlattı, altı ay bekleınek icap 
ediyordu, bu bir fellket defi.l mi idi ? 
Sara, töz ırraeı kendine relinı:e. eıı 
cana ya km edasile cevap verdi: 

- Üzülmekte hakkm var, sen ha
yatı emri vakilerle dolu bir meydan 
tanıdın, güçlUk cörUrıce yolunu de
ğiştirdin, bunun içt11 aşılması llzrm
gelen meıafeleri gördUfUn zaman 
bu kadar uhmete katlınannyacafını 
sanıyorıun ... lşte, bazı da, böyle in
sanın karı;ısma değiştiremiyece'ği bir 
yol ı;ıkıyor ... Ne çare? Buna bıış eğe
ceksin! Şimdiye kadar erkek göğ3iln
de bir çocuk kalbi taşımı"tm, artık 
bunu o gBi .. llvık bir yürekle tebdil 

Türk Borcu I 

" .. lI 
,, ,, III 

İstikrazi dahili 
Ercan! A. B. C. 
SJvaı Er%Urum I Kupon kesik 

• .. u 

23,35 
22.-
22_20 
97,50 
99.50 
95.-
95.-

Mrs r r Tahvilleri 
1886 1 -.-
1903 II 90.-
1911 llI Ku.Keaik 13.50 

TahvllSI 
Rıhtım 

Anadolu I ve II Kupoll Jcuik 
,. III 

Aııadolu Müme11U 

Akıeh lrde ekim 

-.-
91-
84.50 

10,2~ 

42.40 
45,75 
49-10 

Akşehir, (Tan) - llçemizin ekim 
vaziyeti bu yıl geçen yıllardan çok i
yidir. Kışın yağan sürekli yağmurlar 
ekiliş nispetini çoğaltmıştır. Çiftçiler 
mütemadiyen tohum saçmakta ve 
yer hazırlamaktadırlar. Bu sene çok 
ürUn alınacağı umulmaktadır. 

Yaban domuzu mücadelesi 
Konya, (Tan) - Akşehir, Çomra, 

Ereğli ve Armenak kazalarında yapı
la.n mücadelede 177 yabandomuzu öl
dürülmüştür. Mücadele devam edi
yor. 

\ 

etmenin vakti reldi... Gözlerin ya -
nndan dah.. ötesini görecek kadar 
keskin bakııh olmalı... Ben insanın 
fellketten ölıniyeceğine inanan biri
yim, yokaa buıtııı eenin kartında o
lamazc:hm ... 

- Sara! 
- Yok, geçmı§l bu kadarla atlıya· 

cağım. Çünkü bu mevzua dönmemek 
istediğiuıi söyliyeli aylar oldu, hala 
o mevzuun üzerindeyiz ... Sus, bir §eY 
ıöyleme, ben söyliyeceğim... Sen de 
benden aı ıstırap çekmedin, hem iki 
türlü ... Vücudun en ağır bir hastalık
la. erirken nıhun daha ağır buhran
lar ıeçirdi. .. Ne oldun? !şte, hergün 
seni biraz daha kuvvetle hayata ve 
,saa.d~te bağlıyor ... Bırak, bu altı ay 
da geçsin, bir sene de geçsin,.. Be· 
nim sana candan bıı.ğblığımdan emin 
değil misin! 

-Ben mi? .• 
- Öyleyse \'eklemekten ne ~kar! 

Bir kalbin öbUr kalp için vurduğuııu 
bilen biri, ölüme kadar" gözünü yum
madan bekler ... 

- Bunları bana. Jcuvvet vermek 
için söylilyorsan, varlıği yeter! 

- Şeklin ne değeri var? Gözleri
ni !'\Iha çevir dediğimdenbri sende 
muhakkak bir lnkıllp belirdi, bunu 
elle tutulur kadar ye.kından seziyo· 

5 - '. 936 

evit~~r 1 ef)Meler 
Altı sene ayrıhktan sonra ... 

C ... yazıyor: 
" Daha talebelik hayatımda hafta 

başı izinlerinde eve gellliğim ;;amaıı 
oımnla tanışmı§ ve ka?·de§çe 11evi~
ıneğe ba§lamışt1k. Senelerce bu kar
deşlik devam etti, sonra derin biı 
a~ka inkılap etti. Fakat bu aşk be
nim tahsilimi Bursada yapmağa mec
bur olmam ve ondan ayrılmam üze
rine bir fasıla geçirdi. Bu sırada o
nu seviyor, dü§ünüyordum. 11.ma bir 
gün lstanbuldaıı, beni ve onu tam
ya,n arkadaşlardan birinden bir mek
tıtp aldım. Onuıı evleııeccği haber 
veriliyordu. Mektepte mes'uliyeti 
göze alarak kaçtım, lstaııbu"la geldim. 
Onu evinde buldum. O zammı bana 
panııa(jındaki yüzüğü gösterdi ve 
ağlıyarak: "Ne yapayım, dedi, anam 
babam yok. Eniştemin evinde oturu
yorum. Beni mecbur ettiler_" Btt acı 
habctden sonra oıfwıUı birkaç gütı 
daha göri~§mek, hatta bir defa da 
dan.s etmek fırsatım buldum. BO§ı 
göğsiimde dakikalarca ağladı. Ondan 
sonra artık bü.sbiWin ayrıldık ve o 
zengin, fakat manen düşkün bir genç 
ilf evlendi. Uzak memleketlerden bi
rine gitti. Şimdi aradan tam altı se
ne geçmiştir. Oım unutamıyorum. 

Hayatıma başka kadınlar karı.ştığı 
halde unutamıyorum. Hatta onun yü,
cüllden tahsilimi yanda bırakıp sr.v
diğim mesleğimden ayrıldım. Omı 

ve ailesini görüp tanımı.J olan bir 
arkadaş, hayatının bir işkence için
de geçtiğini haber verdi. Ne yapa-

ymı '" 
Seven adamın, bu sevgisinde saa-

det bulabilmesi için sevdiğini de 
mes'ut etmesi lbımdrr. Sevişmişsi

niz. Meş'um bir tesadüf sizi ayırmış 
ve o altr senedenberi başka birisile 
bağlanmrş. · Bugün bulundukları şeh 
rin ve muhitinin darlığı yüzünden 
belki onun hayatı biraz söntik ve sı· 
k1nbhdır. Fakat acaba, altı senedir 
haşhaşa yaşadığı adama karşı bir 
bağ, bir alışkanlık duynıuyor mu? 
Kendi hissiyatınızdan onunkini \3 • 
tidlale kalkışmayınız. Arada farklar 
vardır. Siz hiqbir kadınla bağJana· 
mamak yüzünden onu unutamamış· 
sınız. Fakat onun için mesele ayni 
değildir ve altı senedenberi görmedi
ği sevgiliyi çoktan unutmuş olsa ge· 
rektir. Daha gençsiniz, hayatınızı boş 
bir hillyaya kaptırarak zehir etme
yiniz. Sizin başkalarile rabıtanıza da 
tesir eden bu hülyayı ve ümidi bıra· 
kırıanıı rahat edereiniz. .. 

Hlıcınlısının ilk karısı 
E. Suzan iınzasile : 
"Nişanlıyım. Yakımla nlkdhlana • 

cağız. Nişanlım benden on iki ya~ 
büyüktür ve ben onun iktnci karısı 
olacağım. Evvelce ba{jka bir kadın
la sevişerek eulenmif. Jtnlapmıya • 
rak aynlmtş. Beni endi§eye d~ren 
bu değildir, Onun ikinci karısı olma· 
ğa razı oluyorum. Çilnkü üzerimde 
iyi bir tesir bıraktı. Fakat dü§iindü· 
ğüm bir iki hddi8e var ki, onları aiı· 
elen aoracağım. Ni§anlımın ilk karıaı 
ile benim 'aramda :ev1• ve itiyat hu.· 
susunda baıı benzeyf4lt:r varmıf. 
Bunu. tanıyanlar aöylüyorlar. Bu 

rum. Artık ağlıyorsun, hasret ve &• 

zap çekiyorsun, yalnız clsmlne ait do· 
ğil, gönlüne alt acıları d& duyuyor· 
sun ... Hastalık bile seni duyrula.rm 
kadar Hramadı. Sade nıh olacafm 
günler çok uzakt& değil, Ziya! Burtın 
sana baktıkça gunırda.n neteıim ke· 
siliyor, o kadar kendimle dolayonım 
hiç blr sanatklr en güzel r.serine be· 
nim sana baktığım gözlerle baka· 
maz! Ben hayatta muradına erenler
denim, çünkü yaptığım bir eser var, 
c;ünkU sen varsın ... 

- Ben deniz iıstilnde gezen bir 
sandal gibi kendimi hadiselere hl· 
kim biliyordum, ve, yalnır., deniz ka.· 
dar geni• olan bu hadiaelerin keyfini 
sürUyordum ... Ansr:ıı;m bir dalga geldi, 
benim bu ıonımzluk içinde ne 1etU 
bir zerre olduğumu anlattı ... !tte, o 
dalga geldifindenberl, hadllelorin ı • 
Unde bir oyuncaltm 1 

- Senl o zaman dfnltyenle buR{ln 
duyan, aenln aynt adam oldui'ma 
iıı.anır mı? O zaman acıyı duymamak 
için 1evinç arardm, timdi aevlnci p 
rilneo acıya ıığuııyor1un... Dert, !ıt· 
sanı öldilrmUyor, belki yaptJyor bi· 
le ... Dert katil olaydı, senin vücudun· 
la ruhuna yaptığı hücumlardan an
cak mezarda nefeı alırdın! Tevekkül, 
hem tatlı, hem müessir blr il!çtır ... 

benzeyi§ler nişanlını üzerinde fena 
tesir bırak1yor. Meseza o kadm aan 
~enktelı hoşlanırmıı. Bu rengi ben 
de 8everim ve bu renkte bir rop yap
tım. Nişanlım bu robu giymemf1 
mtiııf oldu. Acaba nedent O kadını 
hatırlıyarak tçhıde bir sızı duyaca
ğı için mi, yoksa nefret ve kin hatı
raları uyanacağı için mit işte merak 
ettiğim nokta budur." 

Bir kadınla evli olarak bir :müddet 
yaşamış olan bir ada.mm hem iyi, 
hem de fena birtakım hatıraları ol
maması kabil değildir. Sabık kansı· 
na benzediğiniz zaman onda bir nef
ret veya tahassür mil uyandırdığını. 
ıı dü§linmeyiniz ve zamanın naatl 
olsa ıilip süpüreceği bu hatıraları 
daima ne§'eli halinizle, kadıohfmız. 
la, inceliğinizle bir an evvel silmeğı 
çalışınız. Mademki ondan aynldıktan 
sonra sizinle evlenmeğe hazırdır, de. 
mek ki ona karşı bili zatı olduğunu 
kabul etaek bile onu hayatından ta.
mamile uzaklaotırmağa azmetmiştir. 
Ne dil§UnUyomınuz? 

• 
Anneılne lcogtı 1 

!zmirden S. A. imıaaile: 
"tJç 8enedenberi evliyiz. Bir gü?I 

rahat ve huzur görmedim. Hergün 
a3abf, her gün hiddetli olan karım bif" 

buçuk aydanberi annesine kaçtı. Evi
ııin aemtine uğramıyor. Polise mü
racaat ettim, kart§may1:1 dedf.lef'. 
Ana3ının evine gidip :orla getirmeğ• 
çal?§acağım. Ne yapayım,1' 

Bugün evinden kaçmak euretilt 
haksız olan karınızı, zorbalık ederse
niz mazlum mevkie çıkarırsınız. Eli· 
nJzden geldiği kadar onu yola. getir· 
mek, evine döndürmek üzere ricada 
bulununuz. Annesine eöyleylnb, na· 
sihat ediniz ve bunlar fayda verme
diği takdirde artık her tUrlU ha~ • 
kette kendinizi serbest addedeceğini· 
zi bildiriniz. Yine gelmezae mahke • 
meye ~llracaat ediJliz. FJL~at annesi· 
ntn evini ve onu zorlamağa teşebbUft 
etmeyiniz: bu sefer hakeız mevkie . 
siz dUşersiniı. 

• 
Ayr1 dinden sevgililer 

Beyoğlundan All ve Sara imzala• 
rlle: 

"/ki seızedcnbcri sevi~iyoruz. Fa,. 
'kat ikimiz de ayrı ayrı dinlerdeniz. 
Bundan dolayı ikimizin a..ilesi de ev
renmemize ra:ı değil. Ne yapabili • 
riz111 

Ayrı ayn dinden olanlarm NVil
mesl, hele evlenmesi, nazik mesele. 
Evlendikten sonra da birçok mUşktll• 
leri olan bu meaelenin bUtUn tefer• 
ruatile evveli aranızda görüıtllmeıl 
ve anla§ılması lazımdır. Birlbirlnizin 
dini merasimine, itikadına kanpıı • 
yacağınızı, çocuklannııın ne olaca • 
ğrnı görüşmeli, anlaıtmalııınız. Son• 
ra. bu anla§mayı ailelerinize anla • 
tır, dini bahislerde blribirinizle ula 
alakadar olmıyacafmızı temin eder• 
seniz onlann muva.takatlnl temin et;. 
meniz kolaylaıır. Olmazsa ya bekle
meye, ya ayrılmaya, yahut - yaıla.· 
nnız milaaitae- ailelerinizi emri va• 
kile karfılqtırm&ya mecbursunuz. 

e mutlu ondan içenlere! Kederle 
neşeyi bir aekilde ıörürler ... 

- Bana onu sen elinle içirdtn ..• 
Ziya iğilerek Saranın elini öptU. 

dudaklarında hiç silinmiyecek bir 
leızetin sira.yetini duydu. Sara, yaşa· 
ran gözlerini bu ellerle sildi: 

- Artık istediğin yere gider, dlle
diğin kadar kalırsın ... lstanbulun bir 
köşesi ile dünyanın ucu bence bir
dir. Değil mi ki, ben değil!'!eın bile 
düşüncem senin başucunda.dır. 

Ziyanın kanı yüzünden hemen si
lindi, kendisini yavaş yavaş kapıya. 

itilen bir adam yerinde gördü. Sara, 
onun ı,ikiyetine meydan vermedf'.n, 
.<>ıüne devam t!ttl, Ziya söze başla.· 
ısa, iradesinin dizginlerini elinden bı· 
rakacakmlş gibi korktu: 

- Yok, bir kelime ıöylemiyeçı k
ıin ... Ben senden söz değil, hare.tct 
istiyorum ... Sana. ne dedim, işitme
din mi? Gideceksin, sıhhatin için en 
iyi neresi ise oraya gideceksin, ve 
her zaman ben gelemezsem haberimi 
bekliyeceksin .. Gene beni kendimden 
bahsetnıiye mecbur ediyorsu~: Ben 

(Arkası var ı 
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Fenerbahçe Ankaragücünü 
Ankarada 3-1 mağlup etti 

Başr 1 incide 

Tsana gölünde 

İtalyanlar toprağı bizim, 
suyu İngilizlerin diyorlar 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale d1lta

lia gazetesinde, bundan önceki lngi -
!iz - ltalyan uzlaşmalannm tahlilini 
yapan muharrir Virginio Gayda di -
yor ki: 

yer almışlardı. den Ankara güçlülere geçti. O valcit "Ingilterenin Tsana gölil üzerinde· 

[Sa~ı 1 incide] 
dan verilen rapora dikkati çekiyor ve 
elçinin ordu ile Hitler arasındaki iyi 
münasebatı kaydettiğini bildiriyor. 
Aynı gaz~te. diğer bazı gazeteler gi
bi, Fransanın hiçbir halde Almanya
nm reddettiği sembolik hareketten 
vazgeçmiycceğini yazmaktadır. 

Saat 15,45 te Fenerbahçe takımı yerli takımın çok güzel çok konıbıne ki hakları yalnız gölün suyuna, ltal -
s .ı.haya çıktı. Alışkın nazarlarla der- hücumlarına şahit olmıya başladık. yanın hakları ise bütün araziye ait· 
hat takım arasında iki mühım oyun- Sağdan ve soldan muntazam ve sü - tir. ltalya bu hakları, ancak İngilte
cunun mevcut olmadığım tefrik etti- ratli paslarla ilerliyen Ankara güçlü- re ile kendi arasında Ha.beşistana da
ler. Bunlardan Şaban asker olduğu ler, Fener kalesi önünde daimi 'ıir ir esasen münakit andlaşmalar daire 
için gelememiş ve sol açık Fikret ak- tehlike halinde dolaşıyorlardı. Fener sinde mUnakaşa edebilir.,, 
§ım hareket edeceğini bildirdiği hal- defansının da bugün, çok iyi olmama Gayda, 1925 tarihli uzlaşmada, 1- frasanın cevabı 
de takımını fena bir vaziyete düşüre- sı kendilerine daimi bir muvaffakıyet talya hükumetinin bazı şartlar altm- Paris, 4 (A.A.) _ Fransanm Al
c ... 3'ıni kale bıle almadan yola çıkma- ümidi vermekte idi. Bunun için S~mi- da, Tsana gölünden Sudan hududuna man sulh planına karşı çıkardığı mu 
nuştı. Bu sebeple takım forvet hat _ hin güzel yardımları ile beslenen An- kadar amut bir yolun inşasına muva- kabil plan bir cevap mahiyetinde 
t ·nda sağdan sola doğru Niyazi, Na- kara forvedi adeta silik bir hal al· fakat edebileceğinin tasrih edilmiş bu olup, bu akşam veya yarın Flanden 
c•. Ali Rıza, Alaaddin ve Namık şek- mış olan Fener takımı karşısında gö· lunduğunu hatırlatıyor ve: tarafından başbakana verilecektir. 
l•nde bir tebeddül yapmıştı. İkinci ze batar derecede açık bir tefeV\-iik "Bu itibarla, diyor, 1925 tarihli uz Sarraut bu cevabı kabinenin salı gü-
devreı:le ise ayni hat Niyazi, Namık, gösterdi fakat gol çıkaramadı. !aşma, Ingilterenin, göl çevresindeki nü Reisicumurun riyaseti altında 
Ali Rıza, Naci ve Nevzat şekline gir- Bu tazyikten kendini kurtaran Fe- topraklar üzerinde bir hakimiyet id- yapacağı toplantıdan evvel tetkik et-
m·1iti. nerbahçe. sol taraftan bir iki akm dia etmesine esasen mahal bırakma - mek istemekte1iir. 

Oyun Ankara GilcUnUn seri bir a- yaptı. ve bunların birisinde yirmi beş maktadır.,, Bu cevap bir nota şeklinde olup, 
kı"lı He başladı. Fakat Fenerliler ara- yardadan şiddetli bir §Üt ile topu ka- lngiliı elçisiyle Suviç. Lokarno devletlerine yani İngiltere, 

leye havale eden sol haf Cevat önün ı · 
f:I rok geçmeden, nlsbi bir hakimiyet arasındaki mül&kaf Belçika ve talyaya verilecektır. 
t 0 sisinde geçikmediler. tık 15-20 da- deki bütün oyuncuları aşırarak Fe - Dlğer taraftan Fransa bütün işin 
kıka Feneri~ oldukç.a güzel bir .~om- ~~~~~~ns~!~n~a~~~üA~~~~:;~ m!~~:~.\~~i~.)büyük ~~!~~i:t~~ Milletler Cemiyeti kadrosu içinde.yda-
b~ne oyunu ıle ge~tı. ve bu mudd~t ümitslzlenmediler hücumları ve güzel viç arasında vuku bulan görüşmenin pılmasını istediğinden bir sureti e 
b~r karg~şal~tan 1.stüad~ eden ~acı- paslan daha epey müddet devam et- Tsana havzasındaki lngiliz menfaat· genel sekreterliğe verilecektir. 
nın attıgı bır gol ıle netıcelendı. Bu- ti Fakat onlar müsavatı temine çalı· leri meselesine taall(ik ettiği haberi- R •L t Ed 1 b • d h 
na Ankar~.<?~c~ iki dak.i.ka s.onra.mu ş~ken, Fener takımı bu sefer de yap- ni yalanlamakta ve bu görüşmenin g~~:~t~op en e ır a a 
kabele. ettıgı ıçın 1-1 ?'usavı va.zıy~- tığı bir akın esnasında Ali Rizanın a- mutlak surette normal mahiyetini :r 
yete gıren oyun Fenerın pek hafıf bır yağile üçüncü bir gol daha yapıver · teyit etmektedirler. Londra, 4 (A.A.) - Eden, bugün 
faikiyeti altında devre sonuna kadar di. Alman delegesi Von Ribentrop ile 
devam etti. Bu esnada Fenerb_:ıh~e Bu sayı Ankara takımı üzerinde ltalyanların verdiği görüşmüştür. 
üç dört gol fırsatı kaçırdı. Hatta bır uyuşturucu bir tesir yapmış gibi teminat Bu mülakat sırasında eden Alman 
defasında Nacinin çok şiddetli şütU forvedin hücumlarını yavaş yavaş Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajan- delegesine bilhassa şunu söylemiştir 
golposta vurarak geri sıçramış ve kesti.Takım biraz mtiddet daha mün- sr bildiriyor: Grandi tarafından, 1- ki, İngiliz hükfımetinin bütün gayret 
Jrüçük Alaaddinin voleden ayni şid· ferit hücumlar yaptı ise de bunların talyanın Habeşistandaki bütün Ingi- !erine rağmen Alınan hükumeti Ren
detle havale:si tekrar direğe Garpa • hiçbirinde gol çıkarmak, yenmek ve- liz hak ve menfaatlerine tamamen de tahkimat yapmak hususundaki 
rak gol olmamıştır. Ankara GUçlüler ya hiç olmazsa musavatı temin et- riayet edeceği hakkında dün Van Sit- hattı hareketinde velev intikal dev
de iyj akınlar yantılar. Bazı fırsatlar mek azmi görülmiyordu. MaG da bu tart'a kendiliğinden verdiği teminat resi için olsa. da hiçbir değişiklik 
da kaçırdılar. Fakat binnetice birinci netice ile yani 3/ 1 Fenerbahçenin Londrada pek müsait bir intiba ~a- yapmaktan istinkafta israr göster-
haftaym bir bir beraberlikle bitti. galibiyetiyle bitti. sıl etmiştir. Bu ani teminatın 13 ler mektedir. 

İkinci devt"ede Fenerbahce forvet Türkiye birincisi Fenerbahçenin komitesinin vazifesini kolaylaştıra- Bu mülAkat münhasıran erklnı 
hattında yukarda kaydettiğimiz tadi- bugün gösterdiği oyunu tenkit etıne- cak mahiyette olduğu tahmin edil- harbiveler arasındaki müzakereler, 
!Atı yapmıştır. Fakat muhacimlcr a- rnek kabil değildir. Bunda kendi ta- mektedir. istihkamlar ve buna milteallik diğer 
rasmda asıl bozuk olan ve hattı ta- kımma fena bir oyun oynamış olan ... ._.,, ..... ., ...... ., ....... ,,. ..... "" ... tıııı•tffA•lllla .. ·11ıa .. -11ıa .. ._ ...... _ .. -...... _ .... ..,. .. meseleler üzerinde cereyan etmiştir. 
mamile akamete sürilkliyen Ali Rıza sol açık Fikretin bulunmaması da -=====::::ıı:ı=========---
idl.Ayağma gelen her topu mahveden müessir olomuş ise de takım heyeti b b Loid Corç Ribenfropla 
bu oyuncu forvet hattmm mütema- umumiv~si itibariyle .. yor~n .ve ta- Sulh . feşe ÜsÜ konu§fU 
di bir surette bocalamasına sebebivet katsız bır manzara gostermıştır. Londra, 4 (A.A.) _ Von Riben _ 
verdi. Diğer taraftan Nivazi ve Na- Ankara Gücüne gelince, temiz oyu- ı• t 1 1 trop ve Loyd Çorç dün akşam bir 
cinin münferit gayretleri de semere nunu, güzel paslarını takdir ile kay- a yan ar mülakat yapmışlardrr. 
vermiyordu. detmek icap eder. İçlerinde kaleci. 

Oyı;n bu sekilde 15 nııldka kadar sağ bek santrhaf en muvaffak olan- Almanlar Edenin son nutku-
va.m ettikten sonra hakimiyet bir- ıarıdır. pek nazlı nu §İddetle tenkit ediyorlar 

* * * Berlin, 4. (A.A.) - Havas : Na!-

Dünkü B takımları maçında Eyüp Hilali, 
lstanbulspor· Ga1atasarayı yendiler 

Oiin Uç statta devam edilen B ta • 
Kımlan maçlarında EyUp - Hilali 1-3, 
tstanbulspor - Galatasarayı 1-3 mağ
lftp etmi~tir. Vefa - GUneşe hük -
men galip gelmiş, yaptık.lan husum 
bi royun 1-1 berabere neticelenmiştir. 

Hakem Hurinin cezası 
kaldırıldı 

Lik maçları bidayetinde Güneş -
Galata.sarayın ilk karşılaşmasını ida
re eden hakem Nuri Bosut hakkında 
verilen bir senelik boykot karan, ha
kem komitesince, 3 aya tenzil edilmiş 
ve keyfiyet federasyona bildirilmig -
ti. Nuri Boautun federasyona vaki o
lan müracaatJ üzerine, mütebaki oe -
zasmm af!edilmesi karar altına alın- 1 
mı§ ve hakem komitesine cezanın kal 
dınldığı bildirilnıi§tir. Bu kararı 
memnuniyetle kar§ılarız. 

Sporcuların muayeneleri 
Merkezi umumt bütün mmtakalara 

gönderdiği son bir tamimle, sporcu -
lann muayenesini ve bünyelerinin 
ıpora müsait olup olmadık.lan hak -
kında doktor raporu hazırlanmasını 1 
l.stemi§ti. 

Bu yüzden klüp idarecileri ile dok 
torlar arasında birtakım ihtilaf zu -
hur ettiğinden wnumi merkez tara -

yığı biraz sonra rakibinin hizaema 
yetişmekte ve sonra onu geçmekte 
geçikmemiştir. 

Kembriç, beş kayık boyu mesafe 
ile yarışı kazanmıştır. Bununla. on 
üçüncü senedir ki, Kembriç bu ya~r 
kazanmaktadır. Yarış 21 dakika 24 
saniye sürmüştür. 

Herekede stai gören 
Kandırab kadınlar 

d yona! - sosyalist mahafil, Eden'in 
avranıyor dünkü söylevini şiddetle tenkit edi

yor ve onun için : 

[Başı 1 incide] 
de Madariağa: 

1 - Komite tarafından kendisine 
verilen vazifeyi ne gibi şerait altında 
üa ettiği ve kazanılan yegane netice
nin ltalya tarafından paskalyadıtn 
sonra bir müşahit gönderlime4'iae ma 
vafakat edilmesi olduğunu kaydede -
cek, ve, 

2 - ltalya hükumetinin, İtalyan 
kuvvetleri tarafından zehirli gazlar 
kullanılması meselesi hakkındaki su
allerine asla cevap vermediğini bildi
recektir. 

13 ler, de Madariaganm raporun -
dan memnun kalmıyacaklar ve istik · 
bal iGin vaziyetlerini tesbite mecbur 
kalacaklardır. 

Zecri fedbir/er komitesi 

1 toplantıya çağrllmıyor 
1 Cenevre, 4 (A.A.) - Zecrl tedblr
/ ler komitesi reisi Vasconcellos, A ve-
1 nolU, 13 ler komitesinin, ltalyan - Ha 
İ beş ihtilafına muslihane bir sureti tes 
ı viye bulmak husustindaki meeaisi de
: vam ettiği müddetçe zecri tedbirler 
l komitesini toplantıya çağırnuyacağı
İ nı blldir.miştir. 

i Şimdilik sulh feldiflerine 
j intizar edilecek 
1 Cenevre, 4 (A.A.) - Itaıyaya kar
, şı tatbik edilmekte olan zecri tedbir -
·terin şiddetlendirilmesi hakkında 

" Tarihin 7 martta başladığını 
zannedenlerden ve bu tarihten önce 
olup bitenleri ve bu arada Fransa -
Sovyet antlaşmaeınm akdini unutan
lardan biri,, olduğunu söyliyorlar. 

Hariciye mahafili, vaziyeti tefsir 
etmekten çekiniyorlar. Bu mahafil, 
Eden 'in erkanı harbiyeler arasında 
cereyan edecek mükalemelere dair o· 
lan ve Alman muhtırasına birinci bir 
cevap teşkil eden beyanatının, İngil
terenin Almanyayı bir emrivAki kar
şısında bulundurmak istediğini gös
terir mahiyette olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Erlcônı harbiyeler arasın
daki temaslar ve Almanya 

Londra, 4. (A.A.) - Eden ile Von 
Ribentrop a.rumdald ton görütme 

lere dair deveran eden muhtelif §8.· 

yialar münuebetiyle, reeml mah· 
feller, erklnı harbiyeler arasmdaki 
görilşmelerin Ren'de istihk1m.lar 
yapılmasına ka.rfı bir nevi mukabele 
olamıyacağını ehemmiyetle kaydet· 
mektedirler. 

Von Ribentrop'un dilnkU ziyare • 
tinin hedefi, sırf hUkümetinin erki.nı 
harbiyeler arasındaki görUomeler 
kar§ısmdakl hattı hareketini Al· 
man notumda teırih edildiği veçhi
le, açıkça izah etmekten ibaret idi. 

• fmdan İstanbul mıntakasmm ve fe -
derasyonlarm göndereceği sporcula -
rm tıbbi muayeneleri içhı doktor E
min Şükrü tavzif edilmiştir. 

mart bidayetinde bir karar verecek 
iken bu kararı tehir eyliyen 18 ler ko 

ı mitesi başkanı aza devletlere birer 
mektup göndererek, Milletler cerniye 
ti konseyinin şimdilik sulh teşrbbüs -
terinin inkişafına intizar edilmek is • 
tendiğini bildirmiştir . 

Amerikalılar Alman plSnını 
iyi karırladllar 
Vaşington, 4 (A.A.) - Amerikan 

matbuatı, Avrupa durumunu İngiliz 
görüşüne nazaran tahlil ve tesbit et
mek itiyatındadrr. Bu suretle Al -
man har.ıı pli.ru, gazeteler tara.fmdar. 
iyi ka.I'§ılanmaktadır. 

* 
Kembriç Oksford yarı· 

ıında Kembriç kazandı 
Londra, 4 (A.A.) - Kembriç ve 

Okaf ord üniversiteleri arasında her 
sene yapılan kayık yanfI bu sabah 
Taymi.e nehrlnln kıyılarma. yığılan 
büyük bir kalabalık önünde yapılmlş
tır. 

Oksford Universitesi istediği kıyıyı 
takip etmek hakkını kazanmış ve 
Kembriçe karşı kendisine bir faikiyet 
veren cenup kıyıaım seçmiştir. 
Yanşm birinci milinde Oksford 

başta geliyordu. Fakat Kembriçin ka 

Stajdan dönen Kandıralı kadınlar 
muhabirimizle beraber 

hmit, (Tan) - Keten bezlerinin 
ne suretle beyazlandığmı görmek ü
zere, Kocaili hususf muhasebe birlik 
teşkilAtı tarafından Hereke fabrika
sına staja gönderilen sekiz kadın, 
müddetlerini doldurarak geri dön
müşlerdir. Köylüler Hereke fabrika
sım gezerken büyük bir hayranlık 

duyduklannı söylemişlerdir. Stajları

nı bitiren kadınlar, Kandıranın muh
telif köylerine gitmişlerdir. Kandıra
nın keten istihsalatı son yıllar içinde 

ifa/yaya kredi ambargosu 

Almanya ve Polonya 

Stokholm, 4 (A.A.) - Parllmento, 
hükumete Itaıyaya tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirlere uygun kredi 
ambargosu t!!all.hiyetl veren kanunu 
kabul etmiştir. Varşova, ~ (A.A.l - Berltnden · : ı =====--=----'"""!il----- dirildiğine göre Von Neurath, Polon
dikkati üzerine toplryacak kadar art
mıştır. Bunun hariç piyasalarda re • 
vacmı temin etmek için yeni tedbir
ler düşünülmektedir. 

Seçimden sonra Halk sineması sa
hipleri Akyeşil gençlere hususi bir 
matine göstermi§ller ve ayrıca. çay ik
ram edilmiştir, 

ya elçisiyle Alman meınorandomu 

hakkında görüşmüştür. 

Salahiyetli Polonya mahfelleri, he· 
nüz bu husustaki fikirlerini tavzıb 

etmemişlerdir. Sanıldığına göre dçi · 
ye Alman milhtırasmda 11arld ve gar· 
bi Avrupa arasında ihdas edilen fark 

Leh elçisi ile Almanyanın Şark hu

dutları meselesini görUfen Alman 

Dış Bakanı Neurath 

tan dolayı tavzihat istemesi vazifesi 
verilmiştir. 

lngiliz Müdafaa Bakanının 
bir nutku 

Londra, 4 (A.A.) - Millt mUda • 
faabakanı Sir Tomas Enskip, Porta
mavsta muhafazakarların bir toplan· 
tısında söylediği nutukta Almanya -
nm gayri askeri bölgedeki icraatını 

tenkit ve muahedelere inancının tet -
rar tesisi lüzumunu kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

Almanyanm intikal devresinde du
rumun yatışmasına hadim olmasmr 
siddetle arzu ettik, Ingiliz ulusu ha. • 
İen Almanyaya karşı U%Un müddet -
tenberi mevcut olmayan bir dostluk 
göstermektedir. 
Komşumuz ve müttefiklerimiz Fran 

• 

Hitlerln pl!nına kıırşı yeni bir ıul~ 
planı hazırlıyarak Cenevreye göıv 
dermek Uzere olan Fransız D~ 

Bakanı Fllnden 

sızlara karşı olan muhabbetimizi dl 
kaybetmediğimizi ümit ediyorum. ~~ 
niyet arzularında onlarla beraber* 
Fakat !ngiliz ulusu yalnız Fransa ili 
değil, ayni zamanda Almanya ile dl 
dostane mUnasebat idame etmek sf 
zusunu göstermektedir. Ulusla~ 
barış arzu ettiği böyle bir dunınıd" 
devlet adamlannm deva.ıfılı bir barı~ 
varmaları herhalde imkansız oımaıııJ 
lıdır. Ve durumun bir müddet eV'-t 
zannettiğimden çok fazla imkanlel 
ihtiva ettiğini zannediyorum. Bir ~ 
raftan lngilter~Alman teklifleriıv 
bunlardan en iyj neticeler çıkarn1V 
arzusu ile tetkik ederken, diğ~ .~' ~ 
raftan Renin iki tarafında, gen doll 
leceği yerde ileri bakılarak, vesi1<~ 
larda.n öteye gitmek arzusu ha.ltıd 
olacağını Umlt ediyorum. 

ltalyan uçakları faaliyette 

Adisababada bir meydan 
bombardıman e i 

çocuklarla. dolmuştur. 
Akalli telsiz istasyonu tahripten 

masun kalmıştır. 
Görünüşe nazaran, dU,man uçak • 

lan şehre de ilişmemi,lerdir. 

Clcllca yine bombardıman 
edildi 

Adisababa, 4 (A.A.) - Reuter'ifJ 
öğrendiğine göre, Italyan uçaktan 
Dlredaoua uçak meydanını mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. Başka bir uçak 
Harrar Uzerinde uçmuştur. 

Adisababa, 4 (A.A.) - Bu sabah 
erkenden Diredaoua Uzerinde uçan 
Italyan uçakları Cicigayı bombardı· 
man etmişlerdir. 

ltalyanlar bir yerde mağ· 
lup olduklarını feslim 
ediyorlar 

Asmara, 4 (A.A.) - Havu mu• 
ha birinden: 

A,iyangi gölU bölietıinde Italyan
lar, her türJU muvuali. yollarından 
mahrum, ıarp ve çetin bir arazi Ü· 
zerinde ve şiddetli bir yağmur altın· 
da, yavq yavaf ve metot dairesinde 
yeniden Uerlemeğe batl&m1'lardır. 

imparator ordusunun mağlfıbiyeU 
Ue neticelenen 31 mart muharebel!li 
kuırgalı bir havada cereyan etmiş
tir. 

Habeşlerin zorlu hamlelerinP. a6Il 
ltalyan askerleri sanıılma.dan dRyan
mışlardır. Ancak, ateşten korunmak 
lstiyen yerli askerlerin fevkalade oy-
naklıklan yüzünden. Habeşler bunla
ra karşı gafletle ufak bir muvaffa• 
kıyet kazanmışlardır. Maamafih ltal
yan zabitlerinin idaresi altında as
kerler çarçabuk toplanıp mukabil ta
arruza geçmişlerdir. 

Başı 1 incide 

Habeş Dışişler Bakana 

sekiz top bıra.kmışlardrr. 
Italyanlarm zayiatı ise ölü ve Y6 

ralı kırk kadardır. . 
Habe§ler bombardımanı 

ita/yanlar "halci yürüyo· protesto ettiler 
ruz .. diyorlar Paris, t (Tan) - Paristeki lJ~~ 

Roma. 4 <A.A.) - Mareeal Badog ... lçiai Miryam Wold Habeş Dış~~ 
üodan gelen bir telgrafa göre. birinof lakanlığmdan aldığı bir telgraf et 
kolordu Uk hatta AJfina ve Sabaudt -tne ınusla.r Kurumuna mllraca.st tıl 
tırkala.n oldufu halde cenuba doğnl ın1t ve ltalyan ucaldarmm Adifi11ıe' 
Uerl yUrllytlfUne tekrar bqlamıt ve bayı bombardıman etmelerini pro 
düşmanla. temua ge.lmi§tir. öğleden to etmi§tjr. ·fJ 
sonra Şesedezbanrn cenubundaki bil • Ha.beş Dış Bakanlığına göre. Ad~ 
tün düşman mevzileri i§gal edilmiş bu babayı bomb rd~an tx:?'Ile~mıl~de; 
ıunuyordu. Düşman ricat etmekte ve haye mukavcl sının 14 uncu ma ud 
tayyareler tarafından bomba ve mit- ne muh~iftir.~disaba~a açık ve r',".ş 
ralyöz ateşine tutulmaktadır. faasız bır şehır oldugu halde .ta>·

9 Habeşlerin zayiatı ağırdır ve bin • reler çok alçaktan uçarak Adısııb f 
lerce tüfek, yjrmi otuz mitralyöz ve bayı mitralyöz ateşine tutm11 1Rr'l

1 
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TA 
Basımevinin Bastığı 

'lra &f. Dalım .... 

Kitaplar ...... - -
l 25 Git1illden Qönille 
o 40 Mu,.ıtıldJet 
o 50 Propllld "' • 
o 75 Çok Seri Kaıans Yollan • • 
o 75 Kendlnt Tamı mmn t .. • 
o '15 Tali Saaaiıl • • 
• ,. llapillltrlı .Mücadele • • 
o IO ld-180ro • • 
o 50 Yıı:ai MUfteri Bulmak Suıau • • 
l 50 Aıketl Mektepler için 

Muallim Osıun Senal Y ini Kıraat Kitaba .,. Bq Mürebbi MuaJUm Hll.ı,et Bekir ., Cıhcnm IOrl"rtı• ·~ .... 

35 yaşında bir kadın 
18 p8fında sarıtın bir kızın 

Nişanhsını kaçırıyor 
Mahlrana hlyanet 

35 yqlarmda bulunan ba
yan Sadde, 19 yqlannda 
bir arışın kızın zengin,bir 
tüccar olan nişanlısını a
yartmafı ve aşkına rakip 
oımatı kunııuştu. Bayan 
Sacide zeki ve dessas idi. ~ 
Makudma nail oldu. Çün
iü, o da rakibeei kadar 
pne ve pyam arıu göriln
mete muvaffak olmuştu. 

O, Bioeel tabir edilen ve 
her befereye pnçllk w gilzellik ve
reıı kıymettar bir cevherin Viyanada 
lıetfedfldtji bükmda yazılan maka
leleri okumuftu. Cilt için elzem bir 
UD1Ur olan itbu cevherin Tokalon 
'fl"9mi terkibinde bulundufunu lSfre- Viyana üniversitesi profesörü dok· 

..-e hemen her gUn muntazaman to K Ste' kal b k tta b r . JB , u ıyme rcev e-
ı'okalon kremini kullanmafa bqla- ri dikkatle -..u ı.. h .-.. ı·
dı. Bir ay sarfında bunıtUkluklan . . -w lllav pnç a,,,,_ ... 
tamamen ull olduğu ve cildi hır cildinden istihale mu:vaffak olm~ 
PllG kızın cildi kadar tue ve açık tur. Her akl&D1 yabnaroan evvel cild 
bir hal aldı. lçin elzem bir uııaur olan Biocel To-

aıt, Btoeel cevherlnl bybedhıee kalon kremi kullanıldıkta her kadın, 
yüzün adeleleri zayıflar ve burtlfUk· bu ~gi ve burışukluklardıuı kolay· 
luklarla çilsiler meydana çıkar ve ca kurtulabilir. Solmuş cildini genç· 
cilde bu cevheri iade edince buıııai- leştirebilir ve 10.20 yq daha pnç 
tamamen zail olur. görünebilir. 

Bet tuedtn fule alanlara ~ 90 lılronto npıln. 

Gedlkpaıada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

L---...:::.miiiiiİİıİİİİIİİİİİİİİıİıılıİİİİİİliiiiiiiiliıiiiiilııill• .. •• Mevcut ömeiine göre Jandanna kıt'atı ihtiyacı için a-

Halbl ve hakUd tabletleri dllaatlnlst 
soğuktan ve bUtün ağn1a.rdan korur 

lııııin.e J)iklalt 
12:s8 

F EM 1 L 
Kaclmlarm idet ._,.; 
W1D •• lmJ&l'm left •ve kuJ. 
lım~ p,et mhJd. tıllldıl. ,... 
muşak, ekonomik aybafl bezleri· 
dlr. e.r .... .,. parftlmerl Dl&· 

!ftısılennrtıt kutu8U 60 lrunqtur. 

MM 

Çocuklarım, lngilt.ere, A. vuaturya, 
Belçika, FnDla ft !mçre'de okut
turmalr isteyen amıebabalar çoculrla
rmm isim, yq, hltitdlği mektebi han· 
gi lisan üzerinden ve ne tahsil edece
ğini evvela bu adrese : 

~ ... 
a-eisneits •t• et elit C-. 

aeila d' eclucation 
Wlen, I. Falkeltrule I,ID./ 9 

bildirirlerse bedavadan bilğiç, tecıil-
, ___________ beli p}mılar tarafmdan kendilerine 

•••••••••• ... her türlü malfunat verilerek proe
pectua'ler gönderi*ek ve barfey p-

BEBEK BAHÇESi 
AÇILMl,TIR 

Sayın mtttterllerini aelimlar. 

yet açık olarak btı4lrilecektir. 

SGmer Bank 
__ ._ ________ _. ____ ._.MUHASEBEMEJIURVARANIYOR 

IUmer Bank ...CU (Konya) Bez 

Dr. Hafız Cemal ::::::-:..~ 0·ikimu1ıuebe 
TaHplertn ticmet, Ul9 veya mua-

DAHIUYE MUTEHASSISI dili mektep m-.mu obnUJ ve yqla
rmm SO u pememeti lbmıdır. 

Jtuardan bqb cinlerde (2,90 Mut mıkdan ehli)'etleri derece
C!aıa 6) ya lıtanbul Dinnyolu (104) ainde oluütu'. 
7eıd numarab hulDll kablaaüu!ı hu J'abftkada ~lll"lf olanlarla eeae
talua bakar. Sah, Cumarteai ubab bi lisam bilenler tercih edilecektir. 
:co.11 - 12) uatleri baki1d fıklraya isteklilerin lüzumlu ewaklarmı Fab 
malnatur. Herkeain haline ı&e mu· rika DirektörltlğUne yamlmq iatida 
... olum. Muayenehane ve ev te- ile göndermeleri. 
Jefoaa 22398. Kıfblr telefon Zl044. 

şağıda cins ve mıktarı yazılı dört kalem semer açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Semerler yerli fabrikalar işinden 
olacak ve Demirkapuda Jandarma qya ve Levazım an
barnia teslim olacaktır. 

Ekstilme 21-4-936 salı günü saat on beşde Gedikpap
da Dikim evi binasındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

Nümuneleri evsaf ve şeraitini istekliler herıün komis
yona gelerek görebilirler. 

İstekliler şartnamenin dördüncü maddesindeki vesaiki 
hamil olarak belli günde komisyona gelmeleri. ( 1 785) 
İlk teminat Tahmin olanan Maa teferriiat 

bedel Almacak 

Cin ı i 

fen:dıit makineli 

8~ 
tüfek semeri 

36 00 480 00 6 Maa teferrüat havan to-
pu semeri. 

36 00 480 00 80 00 6 Maa teferrüat havan 
topu döşeme semeri 

36 00 480 00 80 00 6 Maa teferrüat havan 
___. ~ __,_, ~ topu cephanelik semeri. 

113 48 1513 00 

Ankara Jandarma Genel komu
tanhğı Satınalma Komısyonundan 
Eldeki örnek n ftllflanna uygun 2450 ponetif Ca

dır ı t-4-936 cumartesi günü ıaat 10 da kapalı zarf ek
liJtmeliyle satın alınacaktır. Bir tanesine 616 kuruı değer 
biçilen Çadır şartnanıesi parasız Komisyondan alınabi-

lir. 1 nl . Eksiltmeye girmek steye erın 1 131 lira 90 kuruş 
ilk teminatları ve şartnamede Yazılı diğer belgeler içinde 
bulundurulacak teklif zarflarmı en geç eksiltme vaktin
den bir saat evvel Komişyona vermiş olmaları. ( ı s 9 ~ l 

24TS 

it 

Kapah Zarf Usullle 
Eksiltme ilanı 

OMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - KmJ& J'.nllltlnde lnp. edilecek bez fabrlkul buhar OV• 
vet 1&11trali bltlıb fthicU ft&t llUile ebiltmeye çıkanfmlltu'. 

Tahmin .uı- blpat bedeli ıaeu Ura ıo Jaıruttur. 

2 - Bu ... ald ebiltme evrakı twılardrr · 
A - Ebiltme tartnamem 
B - Mukavele projem 

C- Femıt prtname, ölçU uaulü 
O-Vahidi fiat ve bfif bUllMll 
E-Projeler 

İateyenler bu evrakı, 1.90 lira bedel mulrablJlnde Sllmer Bank 
Ankara ıubeeinden utm alabilirler. 

3 - Ekailtme 10 Ni.An 1938 Cuma pil aat OD altıda Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komışyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf U8Ulile olacaktır. 
5- lateklilerin 8081 lira muvakkat teminat verm~t tlzımdır 

Bundan bqka ekalltmeye gireeeJrler llln edilen bu bına c..-ea&me· 
tinde bir fabrika binası inşaatını muvaffakıyetle yaptıklannı tev 

sik ederek eksiltme gününden üç gUn evvele kadar BankaY!' mQra· 

caatla bir 'ıliyet vllikaaı alacaklar ve bunu teklif mektuplarma 

leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve ısa.attan btr Mat 

evveline kadar Sümer Bank Umumi MUdürlütUne makpua mukabı· 

tinde verilecektir. 

Poeta Ue &önderilecek mektuplarm nihayet \bale aattnden btr 

saat •vvellne kadar gelmif ve l&rflD kanuni tekilde upatil~ 

bulunması lllırrntır 

Güzelliğin 

Snrı 
Ventıe markamu tqtyan: krem 

pudra, ruj, rimel. allık, sünne, bn 
ya.ntin, tırnak ctli.sı, ubun, 108yorı 
esans ve kolonyalar asri kadın gü 
zelliğinin tıhumı oldu. Herkeg om 
aevc:U ve şimdi herkee onu kullanıyor 

Evliya Zade Nureddin Eren Ec 
ayı Kimyevi19 AJ&t ve ltriyat de~ 
su . .fstanbul - Bahçekapı. 

Ankara Beledıye Reisliğinden: 
1 - Halkcvi karakolundan ince su deresini takiben bu 

derenin Y enifehirde Kazım paşa caddesinı kat ettiği nok· 
taya kadar olan kısmındaki piı ve memurin evleri civarın
daki tahtezzemin suların toplanarak kapalı bir şekilde 
İnce suya akıtılacaktır. Bu işın keşif bedeli 24520 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için Fen Kalemi
ne gelinec~tir. 

3 - İhale, 21-4-936 tarihine rastlayan Sah pnü saat 
on buçukta Belediye Encümeninde kapah za 1 , ile 
yapılacaktır. 

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

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

6 - Posta ile gönderilecek mektublann nihayet iha· 
le saatmdan bir saatevveline kadar gelmesi şarttır. Pos-t 
tada vukua gelecek teehhür nazarı itibare alınınaz. ( 71 7) 

(1723) 

lzmir Lbnan işleri Umum Mü· 
dürlüğünden : . 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metro 
mık'abı çıralı çam azmanı satın alınacaktır. Eksiltme 
müddeti 1 Nisan 936 dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. 
İhale 30 Nisan 936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
1 ~ da İzmir Liman işleri idaresinde müdürler Encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 18 7 S lirayı ldar-e veznesine nakden ver
meğe veya Milli bir Batıkadan bu mıktar da teminat mek
tubu getil]lleie veyahut Devletce çıkanlnuş olan Tahvi .. 
lattan bu miktar vermeie mecburdur. Sartnaıneyi ıör
mek ve fazla izahat almak istevenJerin İdaremiz yaz ·ş
leri 18flitine müracaatlan. ( 1 7 9 2) 

\ lSTANBUL BELEDiYESi ILAl'I' \qf -----DtlekUnler evine lbmı olan tlbbJ ecza ve llit açık eksiltmeye konul-
mUldur. Bu ecza1arm hepsine 1039 lira 62 kuruş bedel tahmin olunmuş
dur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve llitm listesi ve p.rtnameai Leva· 
&Ull MüdürlQillnde ıörülür. Eksiltmeye Jirmek iateyeııler 2480 llWD&l'U' 
artırma ve ekailtnıe kanununda yasılı veaika ve 78 liralık muvUkat ı.. 
minat makbua veya mektubile beraber M·936 puarteai IÜDÜ aa ı:s de 
Dafm! Encllmende bUlunmalıdır. (1493) 



UYKUSUZ GEÇEN GECE 

• 
Ne~~-yere iztırab çekiyor. Bir tek kaşe G R t P 1 N bu ta.. 1 

h,::ımül edilmez ağrıyı dindirmeğe ::i idi. __ _I 
GRİPİN: En şiddetli baş ve e GRİPİN: Gripe, baş nezle-
diş ağrılarını keser. sine ve diğer nezlelere karşı 

çok mtiessi~dir. 
GRlPlN: Soğuk algmlı-
ğından mütevellid bütün ağ- • GRİPİN: Bel, sinir, roma-

rı, sızı ve S&Jlcıları sür'atle 
geçirir. 

il 

1 
tizma ağrılarmda hararetle 
tavsiye edilmektedir. 

il 

1 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

1 
G R 1 p 1 N : Radyolin Diş Macunu fabrikası~ müt;;:-;_:--ı 

sıs kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 
--- ~·~~------~ 

Her eczanede bulunur. Fiyatı 7,5 kuruştur. 

KASE 

L 

S ene~n, en hoşunuza gidecek 
eserı. 

A radığmız, beklediğiniz sevim
li kitap. 

R uhunuzda silinmez izler bıra
kacak hikayeler. 

1 stırap, sevgi ve heyecanla do
lu hayattan parçalar. 

G ·önlün bütün fırtınaları, 

O züntü sevinç ve gözyaşı, 

L irik ve içli sayıfalar. 

' 
akayt kalamıyacağınız bir tis
!up. 
midinizin üstünde zevk alacak-
smız. 

E lli kuruş 
V erecek ve değerli bir eser elde 

edeceksiniz. 

BALTIC 
markalı 

Süt Makinasını 
tanımayan yoktur. 

Ciddi ve şayanı itimad elli se· 
nelik bir güzellik kremidir. Bir 
defa (Krem Balsamin) kulla· 

nan başka krem kullanamaz. • . 
1NGIL IZ KANZUK ECZA.NESi 

Beyoğlu - lst.anbul 

5 - 4 - 936 

Sizi bu akibetten kurtanr!'. 
Zira her cihetçe .. __ , _________ ıl 

Dişleri, diş etlerini ve bütün ağzı evvela temizler, sonra güzelleştirir, 
Dişleri parlatrr. dicı etlerine tabii renklerini verir, ağız kokusunu 
keser, mikropları yüzde yüz kat'iyetle öldürerek dişlerin çürümesine, 

emsaline faikdir. 

:TürK..:JltJrUPa LTD. $Ti. 
ISTANBU~ , OALATA. PEA$EMBE l9.ZAltt 64 

ADEMi 
iKTiDARA 

İştanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayi mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer Schu
bert et Salzer markalı 1085 iğneli ve 
26 f. inceliğinde 15 pus kutrunda bü
tün aksamı ve tef errüatmı haiz yeni 
bir fanila makinasının birinci açık 
artırması tstanbulda Mahmutpaşada 
Abut Ef. Han 47-48 No da 10-4-936 
tarihli Cuma günü1saat 10 dan itiba
ren ve satılamadığı takdirde ikinci 
artırması 13-4-936 tarihli pazartesi 
günü ayni mahal ve saatte yapılaca
ğından, istekli olanların tarih ve saa
tı mezkürda mahallinde hazır bulu
nacak memura müracaatları ilan olu 

diş etlerinin kanamasına ve ağız hasta1tklarma mani olur. 

Kullanacaiunız yegane d iş macunudur. 

C'ı Paristen mezun iki kardeş terzi ve şapka evi , 

Tafsilat: Galata P.K. 1255 Hormobin nur. (21913) E.R~ygu~Ağf:~~~~J !an~o~~~~ııei:E~~ =I 

ADAPAZARI 

• TÜRK TiCARET BA A 
Tamamı ödenmiş sermayesi : 2.200.000 T. L. 

Grip· rtevralji. Baş ve Diş Ağrlları • Artrltizm ·Romatizma 
________ ..., - -------

lstanbu ı Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D,No. 

250 

641 

707 

876 

924 

1029 

1323 

1582 

3093 

5255 

5733 

6666 

8012 

8043 

8070 

8089 

Semti ve mahallesi 

Eğrika.pı Avcubey 

Ayvansaray eski Mus-
Mustafa paşa 
Koca Mustafapaşa Hob-
yar 
Kumkapı Çadırcı 

Büytikdere Kefeli köy 

Ortaköy 

Sarıyer Yenimahalle 

Paşabağçe 

Kadıköy Osmanağa. 

Büyükdere 
Kefeliköy 
Kadıköy Rasimpaşs. 

Beyoğlu Pangaltı 

Küçükpazar 
Rüstem paşa 

Paşabağçe 

lncirliköy 
Kumkapı Muhsine 
hatun 

Taksim Çeşme Hüseyin 

Sokağı 

E. Çukur 
Y. Avcubaşı 
Papas 

Haseki Cad. 

Arapzade 

Kefeliköy Cad. 

Dere boyu 

E. Bayır 
Y. Ağır topçu 
Fenerli 

Söğütlü Çeşme 

Kefeliköy Cad. 

Emlak No. 

E. 17 
.Y. 14 

3 

E. 81 
Y.101 

1-65 

E . ve Y. 
13-15 
21-23 

5 

27/1 

E.122-122 Mü. 
Y.122 
E.veY.13 

Karakolhane E. 10-10 
Cad. mükerrer Y.26-28 
Baruthane Cad. ve 137 Mü. 
Ferah ve Kokino ve 
diğer sokak 
Canbatı hanı . 7 

Kilise 31 Mü. 

E. Kömürcü E . 26-26 Mil. 
Y. Samsun 26 Mü. 26 Mü. 

Y.24-6-2~26-80 
mahallen 2-4-6-28 

Topçubaşı çıkma- E. ve yeni 
zı mahallen Güneşli 10 
sokak mahallen 9 

Cinsi ve His. 

29,50 metre arsa 

Hisseye gön 
muhammen K. 

30 Açık 
arttırma 

Kagir hanenin 
48/ 168 His. 
Ahşap dükkanın 

1/ 16 His. 

255 

15 

Kagir iki dükkan ve 50 
odaların 2,50/ 120 His. 
Ahşap hanenin 900 
2/ 3 His. 
50 metre arsanın va- 130 
kıf mahallinin 18/72 
hissesile mülk mahal
linin 28/72 His. 
88,50 metre arsa 100 

Ahşap hanenin 1/4 60 
His. 
Ahşap dükkanın ve 80 
bağçenin 2/ 5 His. 
118 metre arsa ve 60 
içindeki baraka 

" 

" 
,, 

" 

,, 

,; 

11 

,, 

Kagir iki dükkanın 1500 Kapalı 
1/ 2 His. zarf 
6201 metre arsa 3110 " 

385 ,, Büyük Çukur Han 
Bodurum kat kagir 
odanın 1/3 His. 
158 metre arsa 130 Açık 

arttırma 

Ki.gir hane ve dük· 3270 Kapalı 
kanların 2616/5760 His. zarf 

Kagir hane 3680 ,, 

EN MÜSAiT 

Ticari Krediler 
Senet iskontosu 
Senet Tahsilatı 

ŞARTLARLA: 

Kumbara Hesabı 
Cari Hesaplar 
Tediye Emirleri 

Teminat Mektup!arı Vadeli Mevduat 
VE 

Faizleri Her Ayın Birinde Ödenen 
' 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
1 izahat İCjin Banka gişelerine müracaat ediniz. 

Merkezi: ANKARA 

lstanbul Şubesi: Dördüncü Vakıf Han 

Şubeleri : Ankara, Adapazarı\ Bandırma, Bartm, Biga, Bolu, BozUyUk, 
Bursa, Düzce, Eskişehir, GemliK, lzmit, Kütahya, Safranbolu, Tekirdağ 

Haftalık on beş günlük ve aylık 
taksitle elbise yapılır 

MAÇKADA KÜÇÜK ÇlFLlK PARKI 

KiRA YA VERiLECEKTiR 

1 

GÜZEL İŞ Beyoğlu, Parmakkapı, İzzet Bey apartıman, birin-
Yeni Postahane karşısında Anado- ci k::ıt 1 No. va saat 5 den sonra müracaat. 
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