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Atinada bir şayia çıktı 
. 

Bulgaristan Yugoslavyaya 
tecavüz ederse Yunanistanın 
alacağı vaziyet ne olacak ? 

ltalya, Yugoslavya ile Bulgaristan arasında zuhur edecek 
bir müsademeye Yunanistanın karışmamasını istiyor 

Yunanistan 
Balkan 

Paktına sadık 
A t i n a , 6 - Burada, !tal~•a 

tarafından, Yugoslayya ile Bulgarıs: 
tan arasında zuhur edecek herhangı 
bir müsademeye Yunanistan tarafın· 
dan müdahale edilmemesini istendiği 
şayi olmuştur. Efkarı umumi~ede e • 
hemmiyetli bir heyecan tevlıt eden 
bu haber Balkanlarda sulhiln tehli • 
kede olduğu hissini vermiştir. 

ltalyanın bu teşebbüsü etrafında 
neşriyat yapan bütün gazeteler Yu • 
nanistanm sulhiln ldamesi ve Bal
kanlarda bugünkli vaziyetin tahkimi 
için elinden gelen her şeyi yapacağı
nın muhakkak olduğunu yazmakta-

' dırlar. 

Türkiye el~isi Demircisi 
ziyaret etti 

A t i n a , 6 - Türkiye elçisi 
Ruşen Eşref dün başbakan Demircisi 
ziyaretle uzun müddet görüşmüştür. 

Bugiln de Romanya ve Yugoslav· 
ya elçileri başbakan Demircisi ziya
ret edeceklerdir • 

.Buradaki gın;etı(lloJ:'iıı f;tjhb;tr~tm.a 
gQre Türkiye elçisinin d llnkll ziyaretJ 
Mayı m dördünde Belgradda topla· 
nacak Balkan paktı devletleri konse
yinde miizakere edilecek meselelerle 
a13.kadar bulunmıı.ktadır. 

Gazeteler, Türkiye elçisinin Bel· 
graa lr'lnseyinde Yunanistanm Bal· 
kan paktmııı +.ahJnil ettiği taahhütle
ri ne ş~kilde telakk1 t:mekte olduğu· 
nu ve mesela Bulgaristan t ..... afından 
:Yugoslavyaya tahriksiz bir 

[Arkası 10 uncuda] 

Atinada Balkan Paktı imzalanırken 

Balkan devletlerini, ve Atina telgrafına göre Balkanlar harici bir ~~vlet 
.+.11.rafından bir Balkan devletine karşı yapılma~• iht.irnal dahılınde 

a:örülen hareketin istikamet ini gösterır harıta 

Avam Kamarasında hükumete hücum edildi 

Eğer İngiltere daha eneriik davransa 
idi bugün Habeş harbi bitmiş olurdu 

Hitler de vaziyetten istifade ile Ren 'e girmezdi 

Eden cevap verdi : 
Cenevrede barı~tan bahsedi
lırken Habeşistanda harbin 

devamı tecviz edilemez 
Londra, 6 (A. A.) -Avam kama· 

!'asında dış siyasa hakkında çok mü
him müzakereler olmuştur. 

lşçi partisi lideri Atllee, hükiime • 
tin dış sıyasasma hücum ederek de· 
ıniştir ki: 

Laval - Hoare plAnmdan sonra hü Eden, Osten Çimberlayn ve Çorçil 
kumetin siyaseti wzuhunu kaybet--·------------------------·--
miştir. Hükumetin enerjik bir hare· 
keti Habeş harbma mani olabilirdi. 

Ren meselesine gelince, milletler 
cemiyetinin ltaıyan. Habeş ibtilii.fm· 
daki iflası, Almanyanm ileri atılma
sını intaç etmiştir. Lokarno paktının 
esası çok dardır. lşçi partisi ister ki, 
Ingiltere milletler cemiyetini sefer • 
ber etsin fakat bunu yalnız garp Av
rupası sulbünü değil, fakat cenup ve 
şark Avrupası sulbünü de muhafaza 
için yapsın. SulhU koruyacak olan 
ittifaklar siyaseti değil, ancak ve an· 
cak milletler cemiyetidir. Hükt1met, 
milletin itlmadmt kaybetmiştir. Ken
disini suya kaptırması tehlikeli bir 
fey olur.,, 

Muhafazakar Çurçil de hükfımeti 
tenkit ederek demiştir ki: 

[Arkası 10 uncuda] 

13 ler komitesi toplantısında 

Zecri tedbir tatbikinden 
vazgeçileceği söyleniyor 
Londr a, 6 (A. A.) - Çarşamba 

gilnü Cenevrede başlıyacak olan 13 
ler komitesi görüşmelerini mevzu
bahs eden Daily Telegraph gazetesi, 
komitenin Italyan - Habeş ihtilafını 
halletmeye çalışacağını ve bunun için 
de şu iki noktayı nazan itibara ala
cağını yazmaktadır. 

1 - Habeş imparatoru, memleketi 
nin bütün modern silah ve vasrtala-

nna sahip bir düşmana daha uzuıı 
müddet karşı gelemiyeceğini teslim 
etmiştir. 

2 - Milletler Cemiyetinin nüfuzlu 
azası olan bazı bUyük devletler, ltal
yaya karşı zecrl tedbirler tazyikını 
uzatmaya mütemayil görünmemekte 
dırler. Bu devletler bundan başka, 
zeCii tedbirleri arttıran, mutaarr.ıza 

[Arkası 10 uncuda] 

Milli müdafaada 
Kara Bütçesine 
bir milyon lira 
~ahsisat konuldu 

Ankara,6 (Tan)- Kamutayın bu· 
gün Nuri Conkerin başkanlığında 
yaptığı toplantıda dliye, arzıhal, da· 
biliye, hariciye, iktisat, maliye, na· 
fia, sıhhiye ve teşkilatı esasiye encü 
menlerindeki açıklara üyeler seçil· 
miş ve milli mildafaa vekaleti 1935 
yılı kara bütçesine 1.000.000 liralık 
tahsisat konulmasına, askeri ve mül· 
ki tekaüd kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bazı madde 
ferine fıkra eklenmesine dair kanun 
layihaları müzakere ve kabul edil
miştir. 

Bugün Kamutayda tekaüt kanunu 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ne ve bazı maddelerine fıkra eklen -
mesine dair olan kanunun ikinci gö· 
rüşillmesi yapılırken, 30 sene memu
riyet yapmadıkları halde sıhhi mazl' 
retleri dolayısile de tekaüde sevk e
dilenlere de ikramiye verilmesi hak • 
kında Mustafa (Çorum) tarafından 
bir takrir verilmiştir. Takrir. müna · 
ka§ah müzakerelere vesile olmuş, ne· 
ticede reddedilmiştir. Kamutay çar· 
şamba günü toplanacaktır. 

K fer nsı 

ltalyanlar da 
iştirak ediyor 

Fransız cevabı dün kabinede 

görüşüldü ve tasdik edildi 
Paris, 6 (Tan) - Bakanlar Meclisi 

Elizede, Cümhurbaşkanı Alber Löb
rön'un riyasetinde toplanmış ve Al
man cevabı karşısında Fransanın ala 
cağı durumu müzakere etmiştir. Içti
ma saat 15 ten 19 u on gec;:eye kadar 
sürmüştür. Dışişler Bakanı Flanden 
vaziyet hakkında izahat vermiştir. 

Haber alındığına göre Hitlerin mu
kabil tekliflerine verilecek Fransız ce 
vabı iki kısmı ihtiva etmektedir . 

1 - HiUerin tekliflerine karşı mu
kabil Fransız teklifleri 

2 - Hitlerin hazırladığı sulh planı
na karşı Fransız sulh planı ... 

Kabine Flanden tarafından verilen 
izahatı tasdik etmiştir. Dışişler Baka
nı yann saat 23 te Cenevreye hareket 
edecek orada Edenle buluşacaktır. 

[Yazısı 10 uncu sayfada 1 

Macaristanda 

Başvekil bir meb 'usu 
düelloya çağırdı 

Peşte, 6 (A.A.) - Havas ajansın
dan : 

Geçen perşembe eilııil. milli ınüda 
faa komitesinin 
bir toplantısın • 
da, Başvekil 
Gömböş ile Çift. 
çi Partisi Lideri 
Tibor Eckkardt 
arasında şiddet
li bir hadise ce
reyan etmiştir. 
Gömböş, Eck • 
kardt'ı düelloya 
çağırmı§tır. Zan 
nedildiğine göre 
muhasımlar kı· GOMneş 
lıçla döğUşeceklerdır. 

Resmi mahfeller bu mesele hakkrn
da sUkfıtu muhafaza etmektedirler 
Gazeteler de bu hadiselerden bahset
memek üzere talimat almışlardır. 

imparator ölür üm, 
teslim olmam diyor 

Telgraflar S inci sayfada 

Ankaradaki atış poli&ronu açıldı. Yukarda solda Halk Partisi Cienet 
Sekreteri Recep Peker'i poligonda bir atış yaparken, sağda merasimden 

bir ıntibaı görüyorsunuz, aşağıda Saracoğlu nişan alıyor 

Kıskançhk yüzünden bir cinayet islendi 

Pehlivan Hüseyinı dostunu 
vurdu, kendisi ağır yaralı! 

-= 

Katil Hüseyin pehlıvan hastaneye getiriiiyor 
Dün, saat 14,30 da Karaköyde f eı.. 

bir cinayet işlenmiştir. Alaturka gü -
reşçilerden Uzunköprülü Hüseyın, 
dostu Akbıyıklı Merzukayı tabanra 
ile üç yerinden vurmuş, çıkan kurşun 
lardnnbiri kendisinin de gırtlnğıodan 
yaralanmasına sebep olmuştıır. Eu 
kanlı hadisenin tafsilatı şudur: 

Uzunköprülil Hüseyin pchlıvan, 
Merzuka ile bir müddet evvel tanış • 
mış ve onu kendisine dost tutmu~tur. 
!{adının Beyoğlunda Topçel<C'rkr:i(' 
öir apartimanı vardır. Hüseyın , Mer 
zuka ile arkadaşlığını ilerlettikten 
sonra, evini Topçekerlerdeki apnrtı -
mana nakletmiş ve kadınla beraber 
düşüp kalkmağa başlamıştır. Riva • 
yete göre, Merzukanm ayrıca banKa· 
da mühimce bir parası da vardır u. 
zun müddet randevü evi işleten Mer
zuka bundan üç sene evvel bu ~şi bı· 
rakmış, apartımanm kira.sile ve ban· 
kadaki paralarının faizile geçtnmeğe Katil Hüseyin pehlivan cinayetten 

[ArkAsı 10 ııncudal 5 dakika sonra 

lürkçede menfi anlamlar 
iV. 

"'Siz" ekiyle yapılan "gönülsüz" ve ,,uygunsuz., kelime· 
lerinin etimoloji, morfoloji, fonetik ve semantik 

bakımından analizi 
[Birkaç günden heri d ilimizde menfi anlamlann kurulu unu analiz 

ediyoruz. Deskriptlf gramerlerde " menfi eki,, denilen eklerden Uk onoe 
"slzn ekini aldık ve bunu "evsiz,, ve " para ız,, ömeklt>.rl Uzerinde anıı.llı 
ettik. Bugün de aynJ ekin "gönillsll.i,, l'e "uygunsuz,, örnekleri üaerinde 
analizüıe devam ediyoruz.] 

GÖNÜLSÜZ 
(GQnül) kelimesindeki (n), öteden 

beri bütün Türk lehçelerinde • sağır 
kef denilen ve genizden söylenen 
(nğ) dir ki bunun tahallülüyle (n = 
ğ) olduğu malUmdur. Buna katılan 
(süz) parçasındaki (s) nin de (ğl 
den değişme olduğu, bu mürekkep e
kin dUnkU yazımızda yapılan anali
zinden anlaşılmıştı. Bu iki tebadUI 

gözönünde tutulursa (gönülsüz) kc· 
limcsinin etimolojik şekli şu olur: 

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

(ög + öğ + Ul + ilğ +Uz) 
(1) Oğ: Ana kök yerine geçen ve 

onun anlnmını kendinde temessül ıe 
tecelli ettiren birinci derece prcnsipal 
bir köktür. (Oğ = ög = ök - öy~ 
olduğu malumdur. :Burada kök anla
mı doğrudan doğruya "zeka. a kıl. 

rva'PISI 5 incirle 1 
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Karabatak 
ltalyan kaynaklardan gelen ha- Bilninizi Yokl 

berlere göre Habeşlerin hali duman... ":I ayınız 
Eğer bu haberler harfi harfine 

doğru ise tnuslar Kurumunun müza- Sorular 
kereleri, kararları Habeşlere deva ol
madı gibidir. Kurumun işin sonunda 
Nasrettin Hocanın dediği gibi: 

- Ne yapalım, besliyemedik öldü 
demesinden korkarız. ' 

. uı~slar Kurumu insanlık için çok 
iyı bır ,ey ama, aklına estikçe topla
nıp kararlar vermekle kalması işleri 
pek de düzeltmiyor. 
Tanınmış mizah muharrirlerinden 

Bernar Şo bir gazetede, bilmeyiz 
hangi denizin volkanik bir mrntaka
l!ıında küçük bir adanın denizin ıı.ıat

~ında ikide bir peydalanıp kayboldu
gunu okuyormuş. 

- Gördtintiz mil işte, demiş, lJlus
lar Kurumunun toplantı merkezi ola
cak yer burasıdır! 

Bir düıünaenln kıymeti 
Bernar Şonun böyle çok güzel sa

yısız esprileri vardır. Bir tanesini an
latıverelim: 

Nevyorkun pek meşhur bir kitap
~ısı, bir ziyafette, ne yapmış yapmış 
Bernar Şon'un yanına oturmak yolu
nu b~l~uş. Muharrir kitapçının ge
vezelığinden kurtulmak için derin 
bir düşünceye dalmış gibi davranı
yormuş. 

Bir zaman zonra kendini tutamı

- \' enedlkte kaç adacık vardır! 
- Mettemih kimdir! 
- nk "La Hey,, ıııulh konferansı 

hangi senede toplanmıitır! 
- Kepler kimdir! 
- En tanmmı~ böcekler 11anlyt'4le 

kaç defa kanat çll'parlar! 

Dünkii Soruların 
Cevapları 

S - Forvaldsen kimdir ' 
C - Danimarkalı heykeltraş. Baş

lıca ~erleri: "Büyük lskenderin Ra
hile girişiu ve "Lü~ern arslanı,. dlr. 

S - 1858 de Çini Avrupalılara a
çan muah,.de rıerPl'ie imznlandı 1 

C - (Tien - Tsin) şehrinde. 
S - ltalyada ilk mu.~iki mektebi 

nerede, rıe zam.an ve kimin ta.rafın
dan açılm~rt 

C - On beşinci Ull'da Na.policle 
Belrikalı musikişinas Tinktori tara.
fnıdao. 

S - Bir iyilik yapmadığı gün 
"Günü mü beyhude geçirdim,, demek 
cidcti olan hrrnai hilkilnıdardt 1 

C - Roma hükümdarlanndan Ti· 
tüs. 

S - Puccini'nin en meşhur eseri 
harrgisid;r 1 

C - "La Toska,, OJ1Pruı. 
yan Amerikalı boşanmış: 

- Nihayet, Bay Şo, ne dü~ündü- ~41--. 0 
.......... ...., 

ğünüzü öğrenmek için bir dolar ve- Sulhe doğru ! 
ı·irdim. 

Şo hemen cevap vermiş: 
- Bir dolar mı? Faranrza yazık 

c:Unkü dü,ündüğüm 'eyin bir dolar~ 
lık ktymeti yoktur. 

- Allah. Allah? Öyleyse nedir bu 
dUşUndUğünüz? 

- Sizi düşünüyordum. •• 

'Hltler ve Almanya 

Dünyanın en büyük top ticareti 
tröstlerinden Vickers limtet Hı34 te 
iki buçuk milyon türk lirası kar et
mişti. Bu kar 1935 te sekiz milyon 
kilsur tilrk lirasına çıkmıştır. 

Vickersin ~irketlerinden olan (Vic
kers Arnuıtrong) un kln da. 934 te
ki 3,5 milyon türk lirasından, 935 te 
yedi milyon tlirk lirasma. yUkselmik
tir. 

Kim (jiyor ki dünya sulhe doğru 
gitmiyor? 
Hazır ol cenge eğer ister isen sulhU 

ealah .. 

lslahat 

Kömür depolarında 

bazı tadilat yapılacak 
Liman umum müdürü Raufi Man

Y8;ıııi,~ün,. öğle treniyle Ankaraya bit
mıştır. Lımanın ıslahı faaliyetine sü
ratle başlanabilmesi için timdiden 
tertibat alınacaktır. 

Şehrimizde tetkikler yapan lktısat 
Vekili Celal Bayar, ıslah işine derhal 
başlanması hususunda alakadarlara 
emir vermi~tir. Verilen maliı.mata gö 
re, ilk iş olarak, rıhtımların inşası ü
zerinde Nafıa Vekaletiyle göriişmele
re başlanacaktır. Antrepo, umumi 
mağaza ve soğuk hava depolannın 

yapılması meselesi de liman umum 
müdürlüğünce tetkik edilmektedir. 

Son vaziyete göre, kömür depolan 
bugünkü yerinde kalacaktır. Yalnız, 
civardaki halkın sıhhatine dokunmı
yacak şekilde, depolarda bazı tadilat 
yapılması temin edilecektir. Dün, An 
karaya giden umum müdür, bu hu
suslar üzerinde temaslarda buluna
caktır. 

Adliye 

Veznedar Remzinin 
muhakemesi baıladı 

Geçen şubat ayının ortalarında 
1588 lirayı zimmetine geçirerek bir
kaç gün için ortadan kaybolduktan 
sonra, müddeiumumiliğe kendiliğin -
den teslim olan rüsumu bahriye vez
nedarı Remıinin duruşmasına dün U
çüncU ceza mahkemesinde başlanmış 
tır. 

Hıızine namına avukat Sami, suçlu 
vekili olarak da Hamdi Mahkemede 
bulunmuştur. Remzi, hakimin sorgu· 
larma. cevap vererek şunları söyle
mü:}tir: 

"- O gün saat bir buçukta, daire
den çıkmıştım. Yanımda 1588 lira 32 
kuruş para vardı. Bunları, doğruca 
merkez bankasına yatıracaktım. Fa
ka.t Şişlide oturan annemin rahatsız 

"Yeni Rantağda Alman hudutları 
haricindeki Alman ırk zü.mrelerine 
mensup ve diğer Avrupa devletleri 
tebaaerndan bef saylavm bulunmasr 
Nazi zimamdarlarının, yeni Alman 
meclisini yalnız memleket hudutlsm 
lçind~ ya.şıyan 67 milyonluk Alman
yaya değil belki memleket dıı~mda: ya 
,ryan Almanlarla beraber 100 milyon 
luk bir milleti temsil eden bUyük Al
ınanyanm ilk meclisi haline getirmek 
!stedikleri kanaatini uyandırmakta • 
dır.,, 

Anadolu ajansının yuka.nya. ys.zdt
ğımız telgrafını okuduktan sonra 
~imdi de Hitler hakkında. anlatılan şu 
fıkn.yı okuyunuz: 

'olduğunu duyduğum için ilk evvel 
kendisini ziyaret etmek istedim. 
Tramvaya bindim. Paralan yeleği -
min cebine koymuştum. Şi,liye gel -
dığim zaman, yeleğimin önünü açık 
buldum. Başıma bir felaket geldiğini 
anlıyarak, terg yüzüne döndüm. 

Hitler on on bef gU.n evvel A vmı
turyalı bir diplomata f(iyle aöyle-
mit: 

- Tarihin en sefil Almanyaımıı ta-
nıdrm. Şimdi de tarihin en büyük Al
ınanyumı tAıtnak istiyorum. 

Sonra da ,u sözleri ilave etmiş: 
- 1918 deki kadar ezici bir fel~

ltet 11.ltmda kendinden geçmiyen bir 
:millet dünyada hUkmetmeğe layık-
tır! 

DUnyanm her gUn adı geçen adam
larından birkaçını, arada bir, bu kö
§ede bulacaksınıı. 

Polis 1 Vilayette 

Y edl socuk peynirden 1 D~hiliye teıki16t 
ıehlrlendiler kadrosu geniıliyecek 

Cibalide Ferhan, Perihan, Burhan, 
'l'urha.n, Nurhan, Orhan ve Cevdet a.
dmda. yedi çocuk yedikleri peynirden 
zehirlenmi§ler ve hastaneye kaldırıl • 
llllŞla.rdıt. 

!stanbul dahiliye te,kila.t kadrosu
nun bugünkü ihtiyacı tamamiyle kar 
~ılıyamadığı göriilınektedir. Soy adı 
yazılması dolayısiyle nüfus şubeleri
nin işleri de fazlalaşmıştır. Vilayet 

iki ev yandı mektupçuluk kalemi ile kaymakam
lıklardaki tahrirat kalemlerinin de i'-

Usldlda.rda. Murat Bey mahalleatn- leri artmıştır. 
'de oturan Ferdane adında bir kadın, Vilayet, dahiliye kadrosunun ge-

Polise mUracaati düşünmedim de· 
ği.l. Fakat çaldırdığım parayı tedarik 
edebileceğimi düşünüyordum. Böyle
likle, mes'uliyetten kendimi kurtar. 
mıı olacaktım. Fakat, a.kraba ve dost 
la11mdan hiçbirisinden yardım göre
medim. Gazeteler, benim 'iddetle a • 
randığıını yazıyorlardı. Hemen nıi1d
deiumumiliğe müracaat ederek ka • 
çak olmadığımı ispat ettim.,, 

!ddia makamı, m.almUdürü Meh
met Ali ile, adliye polis memurlarm
dan Faikın şahit olarak çağrılmaları
nı istemiftir. Bunlardan Mehmet Ali 
Ankarada olduğundan ifadesi istina· 
be ıuretiyle alınacaktır. 

Suçlu vekili Hamdi, salı günü kaea 
da. 3000 lira pu& olduğunu, fakat 
müekkilinin bunlar& el ıürmediğini 
söylemif, mahkeme, ,ahitleri dinle -
mek üzere duru,mayı 27 nisan pa· 
zartesi gününe bırakmıştır. 

• Balıkçı Ahmet oğlu Alinin mo· 
töriinden 75 çift torik balığı çalan 
balıkçı Tosun oğlu Ali, birinci sulh 
ceza. mahkemesinde bir ay hapse 
mahkum olmuttur. 

çamaşır yıkamak üzere ocağı yakmış, 
baca kurumlarının tutuşmasından çı- nişletilerek yüksek derece ve aylıklı 

Türkofis reisi dün 
Atinaya gitti 

Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü 
Aras dün geldi 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Riiş 

tU Aras, dün sabah Belgraddan şeh
rimize gelmiştir. İstasyonda vali mu
a. vini Hüdai Karataban, Polis Müdiri 
Salih Kılıç, Tevfik Amir ve dostları 
tarafından karşılanmıştır. Hariciye 
kalemi mahsus müdiri Refik Amir, 
küçük bir rahatsızlığı dolayısiyle, 

Par iste kalmış, gelmemiştir. 
Hariciye Vekilimiz, Perapalas ote

line giderek orada öğleye kadar isti
rahat etmiş, öğleden sonra Kadıkö
yüne geçmiştir. Tevfik Rüştü Aras, 
saat 16 da şehrimizde bulunan İtal
yan sefil'i Galliyi kabul ederek ken
disiyle bir saat kadar görüşmüştür. 

Tevfik Rüştü Aras, dün akşamki 

trenle Ankaraya gitmiştir. 

Şirketi Hayriye fabrikasın· 
da inıaat haıırhğı 

Şirketihayriyenin kendi fabrika
sında vapur yapmak için müsaade ve 

rilmesi yolunda hazırladığı projele
rin deniz ticaret fen heyeti ve iktısat 
veki.leti tarafından yapılan tetkikleri 
bitirilmiştir. Şirket, bu husustaki 
müsaadenin birkaç güne kadar ken
disine tebliğ edilmesini Umit etmekte 
dir. Bu müsaade verildiği takdirde 
ilk gemi 9 ayda bitirilecektir. 

Haliç 

Sirket 90 bin lirayı 

Belediyeye ödeyecek 
H~liç şirketi tarafından,belediye a· 

leyhıne açılan dava, neticelenmiştir . 
Mahkeme, belediye hissesinden biri
ke~ bu borcun mücbir sebepler dola· 
yısı.yl~ v~rilemediğini ileri süren şir
ketın ıddıasını kabul etmemiş, dava
yı reddetmistir. 

Diğer taraftan belediye tarafından 
9? bin liranın tahsili için şirket aley
hıne açılan dava da dün, hukuk mah 
k_e~esinde neticelenmiş, Haliç Şirke
tının 90 bin lirayı ödemesine karar 
Yermil".'~~r. Mahkemenin kararı, şirke 
tc teblıg edilmiştir. • 

Deniz ticaretindeki yeni 
teıkilat 

tstanbul deniz ticaret müdürlüğü

nün umum müdürlüğe tahvili halUun 

da iktısat veklletince hazırlanan ka~ 
nun layihası, maliye encümeninden 
çıkmıştır. 

Maliye encümeni yeni sene bütçe 
vaziyetine göre §imdilik bu şeklin 

tatbikının kabil olaınıyacağı mütale
asiyle layihayı reddetmiştir. Layiha 
diğer encUmenlerdeki tetkikleri biti ~ 
rildikten sonra meclise sevkedilecek
tir. Layiha. kabul edilmediği takdir
de, bugünkü kadronun genişletilmesi 
imkanları aranacaktır. 

Küçük Haberler 

• Çocuklan Koruma Cemiyetinden 
- Çocukları Koruma Cemiyet i !stan 
bul merkezi idare heyeti yıllık top
lanlısıru 15 Nisan çarşamba günü sa· 
at 15 buçukta cemiyetin Cağaloğlun· 
daki merkezinde yapacaktır. 

• Ekmek fiatJan değişmedi - Ek· 
mek ve francala fiatları narh komis
yonu tarafından aynen ibka edilmiş-
tir. ' 

* Güzel Sanatlar Akademisi l\lüdü
rü - Güzel Sanatlar Akademisi Mü
dür Vekili lsmail Hikmet, Maarif Ve
k!letinin daveti üzerine Ankara ya ha 
reket etmiştir. 

• Usküdar tramvay Ucretleri -
Üsküdar, Kadıköy ve havalisi Halk 
Tramvayları Şirketi hükumete müra
caat ederek Ucret tarifelerinin artı
rılması için müsaade almaya karar 
vermiştir. 

Buna sebep şirketin bir yıl içinde 
taşıdığı y_olcu miktarına göre _aldığı 
para yekununun senelik tesis ve ida
me ve işletme masraflarını kapatma
ya kafi olamamasıdır. Nafıa Vekfile
ti bu talebi kabul ettiği takdirde üc .. 
retler derhal artırılacaktır. 

• l"rofe~ör Rock'un konferansı _ 
Cenevre Universitesi dahili hastalık· 
lar ordinary\l.s profesörii Rock dUn 
akşam, Üniversite konferans salonun 
da ikinci konfer~ı.uı vermiş ve me
nenjitten bahsetmiştir. 

* Rumen s~n·ahlan gittiler - Ev .. 
velki gün şehrimize gelen Rumen ta
lebe ve saylavlardan bir kısmı düıa 

aqam şehrimizden ayrılmışlardır. 

Sehir meclisinde dün görüsü len isler 

Üsküdar • 
yenı 

• 

isteklerini inceliyecek 
Şe~ir meclisi, dün, Tevfiğin baş -1 tinin bu yeni taleplerini tetkik ve bir 1 ------------

kanhgında toplandı. ölülerin teçhiz karara raptetmek Uure bir muhtelit 
ve te)d'\n1 ne ıı1ure · defni hakkında, men kuruldu. ıneolieht bu..hu•u• 

mezarlıklar müdürlüğünce hazırlanan lara ait kat'i kararlarını şirketin he
~uva~kat t~~imatna:-ne . ile tar~e, t~t y~ti umumiye içtimamı yapacağı 18 
kık edılmek ~z~re mulkıye encumenı- nısandan evvel ikmal etmesi kararlaş 
ne h.avale edildı. tırılarak birinci celseye nihayet ve • 

Vıli.yet ve beldiye yollan hakkmda rildi. 
yeniden hazırlanan üç ıııenelik yol 
programının gelecek celselerde görü
ıülmesi kararlaştı. 

Bundan sonra Usküdar halk tram
vayları eirketi. hakkında hazırlanan 
gayet uzun bir raporla bu şirket için 
belediye reisliği tarafından istenilen 
baıı hwıusatı ihtiva eden bir tezkere 
okundu. 

Kat'i hesap raporrar.ı 
üzerinde münakaıcılar 

!kinci celsede belediye ve vilayetin 
933 senesi hesabı kat't raporunun mü 
zakeresine geçildi, raporun esbabı mu 
cibeti okunduktan sonrı:ı . reis muavi 
ni Nuri söz aldı ve raporda belediyeyi 
tenkit ve bkdtr eden kısımlar hak -

Bu rapor ve teklifnanıede. evvela. kinda makamın noktai nazarını an -
şirketin kurulmaya başlandığı gün · !attıktan sonra. dedi ki: 
den bugüne kadar geçirdiği safahat "- Belediye muhasebesi, vasatı he 
ile çalışma tarzları anlatılarak mec • sapla on milyon lira varidat toplar. 
listen şunlar isteniyordu: · On milyon liralık masraf yapar, bu 

1 - Kadıköy şebekesinin tesisinde yirmi milyonluk hesaplar, bu hesapla 
akdedilen mukavelename mucibince rın vesikaları evvela muhasebece, son 
tedarik edilen malzeme için, belediye ra daimi encümence birer birer tetkik 
ce tekeffül edilmiş miktardan eimdiye edilir, noksanlar varsa tamamlattı • 
kadar şirketçe ancak 211500 lira ö - rılır. Bu kadar az&metli bir bütçeyi 
denmiştir. on beş gi.lnde tetkiki hesap encümeni 

Bu taahhUtlerden bakiye kalan 800 bile tetkik edememiştir. Bunun i~in 
bin liranın yine belediye tarafından tetkiki hesabın g~ kalması icabtha.l 
tekeffülü. ve mıuıla.ha.ttan bqka bir ıey değil • 

2 - inşaat masrafları olarak 934; dir · · 
93:Sve 936 bütçelerinden verilmi• olan Varidatımızm bakaya kıannla.n hak 
162186 lira ile inea ameliyelerinin te- kaıdaki tenkitlere gelince, mesell 933 
mini mUmkün olamadığından gerek te tahminlere göre yUzde 96, tabak -
bu paranın, gerek 119 bin liralık in· kuka, göre yt1zde 94 belediye gelirle -
ıaat mura.fmm, tutan bulunan 280 rinden ve tahminlere na.zaran ytlzde 
bln lira mukabilinde belediyenin tir· 98 tdarei hususiye varidatından tah-
ketten yeni hisse senedi aımuı. ıillt yaptlmıttir. 

Diğer taraftan, ıirket bir ıenede Halbuki bir dairede y U ı d e 
6 milyon yolcu tqıyacağmı tahmin 80 bile tahıili.t olsa o dairenin tenkit 
etmiıs, bu tahmini yUzde 6 noksanile değil takdir edilmesi 18.zımdır kana -

Ne Dersiniz ? 
Cankurtarma 
vasıtaları ••• 

Açık denize çıkan vapw ıar her se. 
terlerinde mutloks bir tahlisiye ma
nevruı ya.l'ar• yolcula.n tahlisiye ye
JcAieriyle birlikte can kurtaran san. 
dallannm yanına toplarlar •• 

insan yalnız a.çlk denizde boğul· 
mu ve kaza yalnız a.çık denizde ol· 
maz. Bunun en büyük delili liman i· 
çlnde çalışan ufak \'&purlarda da 
tahlisiye yelekleri, tahlisiye simitleri 
ve sandallar bulunuşudur. Bu va.
purlarda ara.sıra denize düşme kaza
lan da olur. Bu kazazedeler ger~I 
kurtarılır anıa vapurlardaki bütün 
tahlisiye \•asrtalan mükemmel halde 
midir, pek de bilinmez. • 

Meııfell ekseri tahlisiye yeleklerl 
güçlükle alınabilecek, ve telô.ş anın· 
da insanın gözüne ilişmiyecek yer

lerdedir. Bunlann bir kısmı &il~ km· 
hr parmaklıklara yerleştirilmiştir. 

Vapurların kenarlanna dizilen simit
ler de parmaklıklara sıla sıkı bal· 
landığmdan bir kaza vukuunda hele 
vapur eeylr halindeyken, kazazedeye 
bunlardan blrlııln derhal atılmasl 

mümkün olmaz. 

kan yangın, yandaki 92 numaralı eve memurlar istihdamına lüzum göster
de sirayet etmiştir. !ki ey yandıktan · miştir. Bu dilek dahiliye veki.letine 
tonra, ateş söndürülmüştür. gönderilmiştir. Vekalet, bütçeye tah

sisat koyduğu takdirde nüfus şube
leri ve tahrirat kalemleri kadroları 
Haziranda. genişletilecektir. 

Bir amele yaralandı 
Dün bir vagon altında temizlik ya

pan şark şimendüferleri amelelerin -
den Zekiye Fehmi ve Seyfinin idare 
ettiği bir marşandiz treni çarpmış, 
10l bacağından yaralamıştır. Zeki te
davi edilmek üzere hastaneye kaldı
rılmıştrr. Tahkikata başlanılmıştır. 

• Mecidiyeköyündeki arazinin mül
kiyet cihetini tesbit etmek üzere Be
yoğlu kaymakamı Danişin reisliğinde 
teşkil edilen komisyon, yakında işe 
baı:ılryacaktır. Faaliyet ancak iki sene 
içinde bitirilecektir. Komisyona, ta -
pudan da bir ha seçilecektir. 

Tilrkofis reisi Mecdet dün sabah 
Atinaya hareket etmiştir. Mecdet, A
tinada Türkofis 'ubesinde tertibat 
yaptıktan sonra, Filistinde Telaviv 
şehrinde açılacak olan panayırda bu
lunacaktrr. 

zuhur etmiştir. Yani bir senede atindeyim. 
5965745 yolcu taşınmıştır. Fakat, hU- Nurinin izahatı, mecliste bir mUrıa
kumet karada ve denizde ucuz ta - kaşa kapısı açtı. Azadan lsmail SıtkI, 
rife tatbikini prensip olarak kabul et- tetkiki hesabın geç kalmasında muha 
tiğinden birinci mevki ücretlerinde sebenin de, encümenin de, meclisin de 
yüzde 36, ikinci mevki fiatlerinde yüz vebali olduğunu söyliyerek aradan üç 
de 19 nisbetinde tenzilat yaptırmıf • sene geçtinkten sonra hesabatı tetkik 
tir. Bu itibarla şirketin 6 milyon yol- etmenin hiçbir manası olmadığını. her 
cu üzerinden hesapladığı varidat büt işin belediye kanunu mucibince dev -
çeei bu vaziyet karııımda tahmin • resi içinde mutlaka bitilirmesi \Amn-

Bunun içindir ki bu vapurlarda 
ayda blr iki defa hiç değilse vapur 
mürettebatı tarafından bir tahlisiye 
manevnu11 yapılarak denize adam 
düşünce veya bir kaza \'\llmunda ah· 
nacak tedbirler biliniyor mu? Bllin· 
miyor mn ! Eldeki \'asıtalar bu ted· 
birlerin ahnmuına yetişiyor mu blr 
kere kontrol edilse ~ok iyi olur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 

Denize düıtü, kurtarlldı 
DUn aaba.b saat sekizde Kadıköy 

!ııkelesinden hareket eden vapur Hay 
darpqa. önlerinde iken, hurdacı Mer
mlıı denize düşmüş, kurtarılmıştır. 

Kamyonun devirdiği ağaç 
Şoför Cavidin idaresindeki kereste 

yüklü kamyon Sarıyere giderken Zin 
eirlikuyuda. belediyece dikilerek yetiş
tirilen bir ağaca <;arpmış ve kökün • 
4en çıkarmıştır. Şoför hakkında ta· 

kibat yapılmaktadır. 

Koyunları qüderken 
Sarıyerde Ayazağa köyünde Eşre

fin yanında çobanlık yapan Hasan, 
koyunları güderken birkaç koyun 
Veyselin tarla.sına girmiştir. Veysel, 
buna. kızmış ve çoban Hasanı yarala
mıştır. Veysel hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Taksimetrelerin muayenesi 
Olçü ve ayarlar baş müfet~liği, o

tomobil ta.ksimetrolarının muayene -
sine devun etmektedir. Dün de 29 tak 
ıi aahibi, muayene için mUfettiıliğe 
müracaat etmiştir. Muayeneler nor • 
mal ve ça.buk olarak yapümaktadır. 

Havalar serin CJİdiyor 
Geçen hafta ılık ve güne9ll geçen 

hava, mevsim fırtınalan dolayısiyle 
e\rvelki gündenberi soğumuştur. Sü
hunet derecesi, dün, 8 e kadar dü~
mü,, ha.va bulutlu ve &erin geçmif
tir. 

Siz ne dersiniz ? 
den epeyce noksan ola.ra.k tahakkuk geldiğiıii U&ve etti. Azadan eski def- .. ..,. ... T._ .................. sııııır1111-a.-ııııı? ... ııııı-...... --.. ,._ ..... _.-.-ııııı.1111•11141111--ııııı4ıııııe-1114r't 
etmiştir. terdar Reşit te evvela tetkiki hesap -------------• 

ltte ıirket bu esbabı mucibelere üi- encümenini tenkit ederek dedi ki: 
Una.den belediye riya.setinden bu Ud "- Tetkiki hesap raporlan bOyle 
maddenin kabulünü istemiştir. Bu ta:- ibare şeklinde olmaz. Muamelatı umu 
lep belediye ret.liğtnce muvafık gö • miyenln bir tablol!IU ile muhamJDPna.t, 
rtilmUı, fakat ayrıca ıirketin Alman tah&kkukat, tahsili.t, imha b~1 ve 
müesseselerine olan borçla.rmm tedi • ıaire gibi ayn ayn kısımlan ihtiva e
ye müddetlerile taksit tutarlarının u- den bir cetvel halinde yapılmalıdır. 
zatılması ve yeniden tesbit edilmesi Bunu geçen sene temenni ettiğınıiz 
için de maka.ma. salahiyet verilmesi halde encümen bu sene yine bu te -
istenilmiştir. menniyi nazari dikkate almamıştır. 

Bu tezkere okunduktan sonra, ma- Sonra, makam hesapları tasfiye et-
kamın kabul eylediği Üsküdar ıirke- tirmemiştir. Bundan başka Nuri yüz-

de 96 tahsilattan bahsediyor. Tahıi· 
11.tm yU7.de aekl!lenden fazla olmadığJ 
muhakkaktır. Yekfuıun 96 ya ~ıkma· 
11 o yQ içinde umulmadık bazı gelirler 
elde edilmesi ve baka.yadan beklenil· 
diğinden fazla tahsilat yapılmasından 
ileri geliyor. Bundan istifade ederek 
işi büyük göstermivelim. 

Bundan sonra müzakere illi görü
lerek maddelere geçildi. Fakat vaktin 
geç olması yüzünden içtima perşeın • 
beye bırakıldı. 
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Ziraat Vekaleti mühim bir layiha hazırladı 

Bu yıl gelecek göçmenlere 25 bin ton 
buğday dağıtılacak. IGyiha kamutayda 

'.Ankara, 6 (Tan) - Göçemenlere 
•e mühtaç çiftçilere tohumluk ve yem 
lik dağıtılması hakkında Ziraat Ve ·~ 
kaleti mühim bir kanun layihası ha
zırlamıştır. 

Memlekete yeniden yerleştirilen 
göçemenlerin ve muhtaç çiftçilerin 
tohumluk ve yemlik ihtiyacını temin 
eden yardım kanunlarının tadili sure-
tile hazırlanan bu layiha, önUmüzdeki 
kampanya zarfında yurda yerleştiri· 
lecek göçemenlerin 25 bin tonluk ih· 
tiyacile, kuraklık ve saire gibi afetler 
dolayısile halen mevcut ve ileride ola· · 
cak ihtiyaçları karşılamak için hazır· 
Ja.nmıştxr. 

Bu layiha esaslarına göre, hükıl • 
ınet namına Ziraat Bankasınca satm 
alman buğdaylardan Bakanlar He • 
retince tyin olunacak miktarı müha .. 
cirlere ve kuraklık sel, dolu gibi afet .. 
lere uğrayan çiftçilere ihtiyaç komis
)'onlarmca tanzim edilecek cetveller 
lizerinden ve tevzi anma kadar mas -
l"afile birlikte mal olduğu fiatle nak
aen tahsil olunmak ti.zere zencirleme 
borçlanma. yolile ve göçmenlere iki 
yıl, yerlilere bir yıl vade ile faizsiz, to 
humluk ve yemlik olarak verilecek -
tir. 

Yurda gelen ·göçmenlerden bir grup vapurdan rıhtıma çıkıyorlar 
• 

komisyonlarınca da tasdik edilecek - dımlarda ziraat bankasının bu husus 
tir. Köylerin senetleri, köy ihtiyal" be- için açacağı krediden maa masraf ve 
yetlerince de tasdik olu•ıabilecektir. faiz mahsup olunacaktır. Bunların 
Tahsil edilmiyen borçlam tahsili em~ tahsilleri mal olduğu fiatlF~rle nakden 
va! kanunun:ı mahalli mnlnıemurları veya aynen yapılacaktır. Aynen tahsi 
toplryacaklardır. 4 sene zarfında talı tattan elde edilecek buğdaylar ya sa
sil edilmiyen buğday bedelleri hazine trlcak veya buğday hesabına o sıra -
hesabına devrolunacaktır. raki rayiç üzerinden devredilecektir. 

2661 ve 283& numaralı kanunlarla ~u takdirde tevziden tahsil veya 
tevzi edilen ve 2661 numaralı kanu - devır veya satışa kadar bilumum ır.as 
nun neşrinden daha e\'Vel dağılıp ta raflarla arada satış ve döviz farkmp 
bu kanun delaletile 1 milyonluk he • dan hasıl olacak zarar hükiımetçe 
sap haddi dahilinde kabul t:dilen yar- tesviye olunacaktır. 

Bakanlar Heyeti kararile dağıtıl
lnası kabul olunacak miktarların o es 
nada. bulundukları yerlerdeki maliyet 
liatleri üzerinden tutarlarile dağıtma 
ıun ve tahsilin, sevk, fire, memur ma
aşı, harcirah ve yevmiyeleri ve çuval 
bedeli ve saire gibi zaruri masrafları 

ınecmuu bu husus için ziraat banka- Al , tk" nın ı 1 K k d ~=~~ ~~!:i~:a~s~d=a~:;:dt~: man san a ar1 s anunu ya ın a 
cektir. Vade yılının mahsulü çiftçinin A k d k• k • M 1 

KRONiK 

Ibrıl!!iirıE:1.'rıırı 

ölilmil 
İstanbul Üniversitesinin Tıp Tarihi 

enstitüsünde bir toplantı yapılmış ve 
büyük İbnisinanm dokuz yüzüncü yıl 
dönümünün - 1937 de - parlak bir 
surette hatırlatılmasına karar veril
miş ... 

Bu haberi veren gazete "tes'it edil
mesine,. diyorsa da, öyle derneğe be
nim dilim varmadı. tbnisina gibi bü
tün insanların en büyüklerinden olan 
bir adamın değil, hiç kimsenin ölüm 
yılı "tes'it,, edilemez. Tabirde bir 
yanlışlık olacak. 

Her halde hatırlatma olsun. tes'it 
Jlsun, verilen kararı elbette herkes 
~andan alkışhyacaktır. Büyük adam
_ları her vesileyle hatırhyarak yapmış 
oldukları büyük işleri anmak ve onla
rı halka, en ziyade gençlere tanıtmak 
pek güzel bir medeniyet adetidir. İs
tanbul Üniversitesinin bu adete ria
yet etmesi gönüllere ferahlık verecek 
bir şeydir. 

lemesi.ne çalıştıkları gibi, biraz müd
det sonra, islam inkılabını kabul e
den birçok kavimler, hele acemler, 
Türkler, Hintliler, Bi1..ans imparator
luğu memleketlerinden gelen ve gene 
türlü türlü ırklardan adamlar hep 
ayni medeniyete hizmet etmişlerdir. 

İslam inkılabı denilince bundan is
lam dini bile :;nlaşılmamahdır. tslam 
kültürü tarihinde islam dininden ol
mıyan hıristiyanlar, museviler, me -
cusiler bile o kadar çoktur ki bu kül
türü meydana getirenler arasında 
hangi dinden olanların daha ziyade 
olduğunu ayırdetmek pek güç ve za
ten buna lüzum da yoktur. 

Avrupalılar islam inkılabında din 
ayrtlığmm hiç ehemmiyeti olmadığı
nı iyice görerek o inkılap tarihinin 
büyük isimleri arasında islam dinin
den olmıyanları iyice ayırt etmişler
se de o inkılabın dili arapça olması
na bakarak, kültürü de arap medeni
yeti diye bir araya toplayıvennişler
dir. 

Fakat tbnisinanm ölüm yılmm ls
tanbulda, Türk Üniversitesinde hatır
latrlmasmm bir başka büyük manası 
daha vardır. Vakıa o inkılabı kabul etmiş olan 

Yakm vakitlere gelinceye kadar kavimlerin hepsinde kiiltür ayni kül
Avrupalılar, İbnisinanm eserlerinin türdür. Fakat bu kültüre arap deni
arapça yazılmış olduğuna bakarak, Lince, arap tabirinin şimdiki manası
bu büyük ~damın arap olduğunu sap na göre, büyük bir karışıklık meyda
nırlardı. Bırçokları hala öyle sanrrlar na çıkmış ve İbnisina gibi, Farabi 
Halbuki tbnisina kendisinin arap ol- gibi Türk olan büyük adamlar arap
madığmı, Türkistanda ve Türk ırkm- tarın arasına karıştırılmıştır. Avru
dan doğmuş olduğunu bildirmeğe palı alimler arasında lbnisinanın ap 
kendisi ehemmiyet vermiştir. I{endi rap olmadığım anlıyan, ben kendi be
yazmış olduğu biyografisinde, Buha- sabnna, yalnız bir kişiyi tıp dok
raya yakın büyük köylerden biri 0 _ trinleri tarihini yazan Bordeu'yü 
lan Harmesin köyünde doğmuş oldu- buldum. O, büyük filozofa yalnız 
ğunu anlatır.Bir büyük adamın haya müslüman demiş, fakat Buharanm 
tını - ondan bir kısmını olsun _ lranda bulunduğunu söyliyerek o da 
kendisinin anlatmış olınası az bulu- ikinci bir karışıklık yapmıştır. Bir 
nur bir vesika olduğundan, büyük fi- de ingilizce Türk edebiyatı tarihi 
lozofun kendi yazdığı hayatı, sonra- y~ış olan Ch. Wells !bnisinanın 
dan onun eserlerini tetkik eden kitap- ~r~. halk edebiy~t~ tarihindeki yeri
larrn hepsine girmiş olduğu halde, o- ~ı gostererek lbnısınanm Türk oldu
nun arap olmadığını anlıyabilen pek gunu hissetmiş gibi görünür. 
az kimse bulunmuştur. İşte, İstanbul liniversitesinin kara-

:.~:: :.=~·:~~r~~:,.ı:. ol~ n ara a 1 onserı ec iste görüşülecek 

Buna sebep A vrupalılarm eski me- rı bu -~a;ı~ıklı ı düzeltmeğe hizmet 
deniyetleri tetkik ederken, şimdiki edecegı 1~~n . on~n bUyUk bir manası 
milliyet fikrine göre hareket etmele- v.~r.~~~· Buytik fıl?z?fun dokuz ytizUn 
ridir.Medeniyetle milliyeti biribirine c~ .olum yılı devrını hatırlatmak fik
karıştırmak, şimdi bile bir yanlışlık rının _İstanbul Tilrk üniversitesinden 
iken, eski medeniyetleri o medeniyet- çıktıg_ı.m <'••ya~lar, bu b.üyük filozo

'.Ankara, 6 (Tan) _ Kamutay yaz terin diliyle karıştırmak daha büyük fun Türk oldugunu beJkı anlamağa borç geri bırakılabilecektir. '.Ankara, 6 (Tan) - Dün Alman el-

Tevziden sonra tahakkuk eden ve çiliğinin değerli bir dinleyici kalabalı
borclandırmaya. girmemiş olan sarfi- ğı huzurunda ilk konserini veren ve 
yat dahi bu kreditlen malisup edile - haklı takdirler kaza.nan Bertin Rolet 
rek htik\ı.metçe tesviye edi.le~e'!rtir. operası birinci sopranosu Mariya Mili 
Bu kanunun tatbik safhasına ait borç ler bu akşam da Halkevinde içtimai 
!andırma ve Bair muamelelerdeki ev- muavenet şubesi menfaatine ikinci 
rıi.k ve senetlere pul yapıştırılDllya - konserini vermiştir. Halkevi salonun
caktrr. da tek boş yer kalmamıştır. San'at -

· · . bir yalışlıktır çalışaca,klardır. 

Bu buğdayla.'" ziraat bankasınca kar, sürekli alkışlar arasında tekrar 
kendi usulile dağıtıl~]{ ve ayni usul tekrar sahneye dönmek nezaketini 
le tahsil edilecektir. Seneo'l:IJP, ihtiyaç gösterıniştir. 

tatiluıe gırmeden evvel çıkacak k.a.... • B yn:nlrşJık, en ziyacfo, artıp mede· Bir büyük Türkü Türklüğe mal et-
nunıar arasında, iş kanunu da bulun- nı'yetı" d"'nı'len kültu"rde en iyı· bellı' 0 _ mek ı' • d - J .. .. .. çın, onun ogum yı mı değil de 
maktadır. Muhtelit encümen proje U- lur. Vakıa bu kültürün temeli olan o~um yılını ~ec;mek ba?.ılarına belki 
zerinde tetkiklerini ilerletmiştir. Ka - islam inkılabını araplar kurmuşlar- bıraz garip görünürse de, bence, bun
nun çıktıktan sonra tatbiki için yirmi dır. Fakat islam kültürü daha ilk dev da da isabet vardır. Çünkü tbnisinn
ye yakın .Di?;a.mna.me hazırlanacak • rinde yalnrz arap olmııktan çıkmıştı. nm hayatında yalnız ölümünün tarihi 
tır. Bundan başka ekonomf bakan- ktsıam imparato.rluğu ~am şehrinde hakkında ittifak vardır.Büyük filozo-

- . . . .. . ,.. urulunca, Surıyede hıç de arap ol- fun hayatını yazmış olan kitapların 
lıgı ış ve ışçıler burosu teşkilatı da frLiyan türlü türlü ırklardan kavim- hepsi ölüm tarihi olarak, lbni Ebi U
gen~letilecektir. ler o kültürün derinleşmesine ,geniş- saybia'nm gösterdiği hicri 428 yılını 

----- ·---------~ 
kabul ederler. Hatta kitaplardan bir
çoğu, gene ayni müellifin yazdığı ve 
o zamanlarda zarif geçinen ukala a
damların söyledikleri: TAN olb>Jektlifö 

i1 - Ticaret müzakereleri için dün şelırimize gerereı< Ankaraya giden 1111< .. 4 - :Yararı HU~yin hastaneye ·g·· ötür··ı .. k 5 '"'I h · 2 K k" d · · · u ur en.. - Kadrn, imdadı 
" man eyetı. - ara oy e ışlenen cınayetın kurbanı Merzuka, has- sıhhi otomobiline naklediliyor. 6 - Evvelk' ·· A k 
tanede bitap bir halde .. 3 - Mahallebici dükkinının önündeki kalaba-! poligonunda gençlere ilk atış dersi verilirk~n~un n arada açılan atı~ 

. "Şifa .kitabı onun ölüm acısıru ge
çıremedı, Necat kitabı onu ölümden 
kurtaramadı!,, mealindeki beyti de 
nakletmekte kusur etmezler. Türk fi
lozofunun talebesi Cuzcani üstadının 
ramazanda akşam ezanında ölmüş ol
duğunu söyliyerek tarihi biraz daha 
ziyade belli etmiştir. Fakat ramaza
nrn kacıncı !?Ünü olduğunu bilmivo
ruz. Hicri 428 yılının Miladi 25 · bi
rir.citeşrin 1036 da başlamış olducru
na göre, dokuz yüz yıl sonra f'a~a
zan ayı 1937 de gelecek demektir. 
w BUyük filozofun ne vakit doğdu
gu hakkında iki rivayet vardır: MU
elliflerin bazıları tabakat ile birlikte 
hicri 375 yılını gösterirler. Bazıları 
da - bunların arasında daha geçen 
yıl çıkan fransızca yeni bir kitap -
370 yılını kabul ederler. Aradaki 
fark az da değildir. 

!bnisinanm ölüm yılını hatırlatma 
merasiminin arsıulusal yapılarak bu 
merasime dünyadaki bütün üniversi
telerin de davet edilmesini gönül ar
zu eder. Fakat öyle yapılınca bizim 
dilimiz~e de ~nisina üzerine' yapıl
mış derın tetk~kler bulunduğunu gös
termek gereklır. Halbuki İstanbul ü
ı:tiversi~~si d~ha pek gençtir. Avrupa
da lbnısına uzerme tetkikler 0 kadar 
çoktur ki biz daha onların sayısını 

· adlannı bile bilmiyoruz. ' 
~lki elli yahut kırk sekiz yıl sonra 
bızde de lbnisina üzerine derin ve ye
m tetkikler yapılmış olur ve o vakte 
kadar büyük TUrk Filozofunun do
•ğum yılı tesbit edilmiş olur da o yılı 
gerçekten kutlulamak için arsıulusal 
merasim yapılır! 

Dr. 01llip ATAÇ 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

Ankara, 6. (A.A.) - İcra vekille
ri heyeti bugün Başvekil İsmet 1nö
nünün reisliği altında toplanarak 
muhtelif işler ti.zerinde görüşmelerde 

ı bulunmuş ve bu işlere ait kararlar 
vermiştir. 

Tarih dersi .. 
Barut bir garip tarih dersi \'erdl· 

Ier. O kadar enteresan buldum ki ben 
de bu dersi size tekrarlamaktan ken
dimi alama.dmı. Bu ders bir tarih, bir 
de tarihi tabii dersidir. 
Tanıdıklanmdan çok gezmi5, çok 

görmüş ve gördüğünü bildiğini hadi
selere tatbik ederek muhakeme t>tmeı
ye alışmış birisi vardır. Dün oturu
yorduk. Bana şunu anlattı. 

"- Tarihi tahlide akrep neyse, ta
rihi siyaı.ide eski hükiimdarlar da ~ 
dur. Anlatayım da bakımz. 

Akrep nasıl ürer bilir misiniz?. Er
kek dişi~·ı a.,ıar a':'lamaz, dişi erke~ 
öldüri.ir ve dişi gebe kalır. l\liiddt-tinl 
doldurup da yavrular do_ı:ncakları zo. 
man nnalarmm karnını yarıp çıkar· 
lar ve bu ameliyeden dolayı di!;ti ak
rep de ölür. Bu ezeli bir kanundur ve 
tabiatın bu eins hayvanlara \'erdiği 
hükmün tatbikından ibarettir. 

Hükümdarlara gelinee; bunlar için 
de kardcsini, babaı:ıını ve ynknum öl· 
dürmek bir kaide, tahtın ezeJi hir ka
nunu olmuştur; en küçük prensten 
en büyiik imparatora karlar. Bn lkJ 
kanunun birleştikleri noktaları siz 
araşbrm!,, 

Bu benzeyişten o kadar irkildim ki 
artıl< bu iki benzerin tabi oldukJan 
siyasi ve tahii kanunların birleşti!,le
ri noktalan arama.ya takat bulama
dım. 

B. FELEK 

Sıhhiyede yeni 
tayin ve terfiler 

Ankara, 6 (Tan) - lstanbul sıtma 
mücadele reisi doktor Asım Bursa 
sıtma mücadele reisliğine, umum sıt
ma mücadele müfettişi Ekrem lstan -
bul sıtma mücadele reisliğine, Antal· 
ya sıtma mücadelesinden Nuri Mani· 
sa sıtma mücadelesine, Samsun sıtma 
mücadelesinden Kemal terfian labo
ratuvar şefliğine, rontken mütehassı
sı Şefik Diyarbekir nümune hastane
si mütehassrslığma, Daday hükumet 
doktoru Rifat Çatalcr hükfımet dok· 
torluğuna, doktor Safiye Ankara nü
mune hastanesi asistanlığına, İnegöl 
belediye doktoru Hamdi Geyve hükü· 
met aoktorluğuna, Bolvadin hükumet 
doktoru Nazif Ezine hük(ımet doktor 
luğuna. Balya hükumet doktoru Fa· 
zıl Antalya merkez hükfımct doktor
luğuna nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Izmir baytar direktörü Kemal bi· 
rer derece terfi ettirilmişlerdir. Ko
caeli baytar direktörü Ziya bir dere
ce terfile Bursaya nakledilmiştir. 

inallı aygır deposu direktörü Meh· 
met Geray T _:. ;rdağ baytar direktör 
lüğüne, Eğe mın~:ıkası eski zootekni 
mütehassısı Mithat !nallı aygrr de • 
posu direktörltiğtine, Kars baytar di· 
rektötii Kemal üçüncü umumi müfet
tişlik ziraat muavinliğine tayin edil • 
mişlerdir. 

Suikast davası 

dosyası temyiz 

mahkemesinde 
Ankara, 6 (Tan) -Temyiz mahk"4 

mesi ceza dairesi, Ankara müddeiu
mumiliği tarafınd~ temyiz edilen su
ikast davasr dosyası üzerinde tetkik· 
lerine başlamış bulunmaktadır. 

Ankarada kurulacak 

Üniversite mahallesi 
Ankara, 6 (Tan) - Profesör Yazı. 

sen, şehrin bazı i•r mıntakalarmm 
projelerini hazırlamakla meşguldür. 
Bu arada Ankara civarile üniversite 
mahallesinin projeler\ hazırlanmakta
dır. üniversite mahallesi olarak şim
diki erkek lisesinin bulunduğu saha -
nın kabul edilmesi ihtimali kuvvetli· 
dir. 

Sağlık Bakanhğının 

getirttiği filmler 
Ankara, 6 (Tan) - Sağlık ve sos

yal yardım bakanlığı Amerikadan iki 
sıhhi film getirtmiştir. Birisinin adı 
"gıdalarm en üstünü süttür diğeri
nin de "hastalıkların yayıl~;a~ırun ö
nüne nasıl geçilir?,, dir. Bu filmler eli 
~ , 
ger on Uç sıhhi filmle birlikte sinema 
olan kaza ve vilayetlerde gösterilmek 
üzere sağlık ve sosyal yardım direk • 
törlüğtine gönderilmekte ve halka pa 
rasız olarak gösterilmf>l{tedir. 

iktisat Vekili Ankarada 
Ankara, 6 (Tan) - Ekonomi Ba. 

kanı Celal Bayar bu sabah lstanbula 
dan şehrimize dönmilştür. 
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No. 11 zır• JAllı 

Gayreffere rağmen Meb'uslardan 
bir lusmı Ankaraya CJ•lmlılerdl 

Kasap dükk&ılan 
Sivas bele•y•sl yeni 

Wrk .... ver• 
Sıvaa, (Tan) - Sıvaa ,arbayhiı. 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN bap dUkkinJan iGiıı bir karar tler!' 
miftir. 

AŞACI : DUkklnlarm cepheal cameklnh ola-
1-Dördüncü harften sonra bir (t) cak, et satılan yene tel kafeale ayn. 

koyarsanız bugün herkesin lacü. dBkJrln mninl beton, duvarla
meıgul olduğu bir adamın ismi n pyıtJrabUI nllfua ve mtlceDl bir 
çıkar (7). satıh olaak, tmıa'Ja _,....çini ve-

2-Arka (3). Kartaca kahramam ya plrodın yapdacakbr. Aynca 
(6). dil!drAnm IÇinde n tUıtı balmuna-

3 - Hicap etmek (7). Mwrm .uyu aı da twvlıpuffv. 
(3), Bu 1wv lla7Jll&an ltibarea DIY~-"'ıocC'.' 

9-Dakik (2). BUyUk anne (4). ta tatbik ecmme,. .... ,a .. Mlr. 
56- tmGöarrmekediJ(m6)tı yBire~ ( 6). • --,_ Uray, tebrlD wnlltelif • ılll ı l'ltlle 

- • vuıtai ua&· iki veya clM .. ,.,_..._. ...., •· 
li~ (5). klm yapbracübr .......... ,... bj. 

'1-tyı (3). llmata ........ ............. 
8-Yum\lf&k (4). Bir renk (3). ba9lrJ•. 
9-tkinci (4). KUIWl ağzı (4). • ._ ...... ....,....,.._ 
10-Meşhur tayyareci (8). 

intihap mUcadefelerlne eahne olan EyUbUn k&rfld&n slrUnOfO 11-Rabıt edatı (2). Geri vermek 

( ... Tetkillb mllliyemlzin buglln ta- Fakat.. p.terileD blltUD bu PY· ""!!]; 
kip ettiği pye; vatanın inkısamdan retlere rağmen, yine mebualardan bil Du.ı.,Au BULMACAMIZIN HALLI 
ve milletin euretten tahlisine matuf yt1k bir Jmmı Ankaraya gebıüfler; 1-Karaca (6). Av (2). 
tur ... Y&km zamanda tetkillb milliye Muatafa Kemal Paf&dın talimat ala- 2-Acı (3). Kat (3). 
bu pyeniıı ı.tibsalile, deruhte ettiği rak ı.t&nbula ıwv.et etmiflerdi. 3-Rıza (4). Ar (2). At (2). 
vuifei vataniyealni lfa edecektir. MWlt&fa Kemal Plf&, fesat atetle- 4 - Akit ( 4). Saka ( 4). 

(Fakat. •• Vazifeaini ikmal etmit sa ri kayn&JU bir muhite gidecek olan :=~ (:~). 
ydmıyacakbr. Bence, bundan sonra mebualarm hefl8yden evvel kuVvei 7 - Zar (3). Lav (3). 
da pek mtthlm vuifel vataniye ve mil vi·-1 ... rini 
liyemis v&rdır ... l'Aıctlmle, ahvali da. mane .,_. arttıracak teJkiaatta 8-Ak (2). Sa (2). İlk (3). 

hiliyemlat m1ah ile medeni mHletler bulunuyordu. 9-Ahali (5). 
aramda ful bh' uzuv olabilecefiml. Ve bu telJdnler de. bqlıC".a ışu nok- 10-Atak (4). Al (2). Af (2). 
si filen itlıat etmek llzmıdır. Bu pye talar tberillde temerldlz ediyordu: 11-Ta (2). Evkaf (5). 
de muvattak olmak için liyul meaai 1 - [Dahili ve harici vaziyetin em 
den lllyade iotima1 meutye ihtiyaç niyet ve ferah verici mahiyette olan YENi NEŞRıYA T 
ftl'dır. ve blkifaf etmekte bulwwı cihetleri· Yücel Jlecmua.n _ Aylık Fikir ve 

TetkiJlb mllllyemlsln böyle bir ıa- nl bıah; Sanat mecmuuı olan Yücerin NiaaD 
)'e için nud bir '8kil almuı lbmıp- 2 - M•ıayyen. mabat etrafında ayıaı çok zengin bir mUnderecatla 
leceltnl. fllphem mlllettmtstn lma1l tuurlu ve uimklralle ittihadm, Ar- çıktı. İçindeki otuzdan fazla J'U1 i
umumiyem tayin ve tetbft edecektll'. mlmu bir kuvvet olcluiunu lsbat; çlnde bilhusa (Prof. Ali Fuat, Prof. 
Şimdilik (heyeti temaUiye) mebuala· 3-Va+.uun halbı, mtikllltn t.eml· Röpke, Doçent Sadl Anadolu'nun 'O
l1Jl keDıali emniyetle ifayl vulfe ey. nl '4iD ....ıı bir tefldlM vllcude seti· nlverıdte ve talebe hayatım aJüadar 
ledlklerl tahakkuk edeceli ,une U. rilmeline. ve bu tefldWı lclaıeye mtlk eden yazılan - Hilmi Ziyanın, Sinat 
dar aktal gibi vazifMine devam edl· tedlr d•matıarm ve enerjileriıı; bir dl lnkıllp ve felaefelli - Doçent GWte
llyecektlr.] mal ve bir enerji halinde birle,mesi· Jdnln Stuadhalm hayati ve eeer • 

ı,te bu llSzler; artık Tllrk milleti- ne lhtiyao bulunduğuna ikna... leri, lldebl eeer ve münekkit, Leyi& 

nhı tarih ve mukıdderatınm ~ MU8tafa -~-~·~:-1111- ~ .::ı;.1 ~~11ıii:İl1il~ililil 
11 ı~.--•• ... ~ w..-~,. ... tiı • 
retti. a. • • "" tqplanan • ınebualara, yorulmak ve Bunlardan başka (Tagore, Oscar 

Mutafa Kemal Pqanm Ankaraya aandmak bilmeyen o büyük azim ve Wilde, A. :Pope. Alpbonae Daude, 
pJm.t, pnk yollarda ve gerek An- imam De bu tellriaıtı tekrat' ediyor; Bluco İbl.llez v. ı. tercUmeler) var. 
karada halk taratmdan keııdiaine htanbulda ••eak meelt.I mebman· 611-
eotkun bir muhabbet gösterilmeli; da; kuvvetli, mUteeanit bir Cmüdafa 
arayı, muhalifleri ve itiW hilklmet- al luıkuk cemiyeti crupu) nwı .... 
Jed m&hafWal bt1)'ilk bir teJip ... 1armı kurmak lltiyorclu. 
ketmlftl. lılebatl&1'la bu lllNtle Anbraya 

Rlb•-· ı.taabulda topluaeak o- utramaJan ve KU8tafa Kemal Pata
lan mebaalanll Anb.n.ya ujrayarq dan talimat a1mı1an; arayı "8 •"' 
Maltafa Kemal Pata ile mtlllbt ve ray etz.atmda toplıDU'ın JEw1mtu. 

FEMtL -~ 
Kadmlarm i.det bezleri 
Kadın ve kızların leV8 1eve kul· 
•anarajı pyet alıhl, temls, yu
mupk, ekonomik aybap buJeri. 
dlr. Hw eczane ve parftlmeri ma
,luatannda kutullU 80 kuru.ıur. 

tntlsüenJe strlfmelerl, btrilıb'ine b 
netlanlf olall bu Uç JanrNtln lliDe yordu. 
pbnem1ft1. Onun için mahtruıe bir Bltnn ı.at 1D8kl•ı..t,,.ı ı..tan ı•- .,._..,._ .,. Stll --.ı 
entrlb ~ Dahili'9 DUll'I 1ıarüete plmlftl. B8tb muhalefet ....,._ .. 
Damat Şerif Pqanm tesirlle 1lltln • rDeum; yeni bqtan Damat l'erlt Pa· 
buldakl mebuslar birleetirflmit; ve f&DJll etrafım ihata etmltlerdl. Balta 
bunlarm nımma: (Aydm meban, Bil IJmanmdılri yalıda bir ıec:e sabaha 
meyin Klzmı Bey) vuıtasile Anado- olan 
ludald mebualara birer tel.:raf ~ktl· kadar dren içtimada, mtımıdllı 

Uzel Mobilya 
Meraklılanna 

ri1m1f; (en teri vurta ile Denaadete her vuıtaya milracaat edilerek Xec-

plmeleri) blldirilıaı.tL.. Bun4aD Uai llebuaanm açtmlm&mum& karar B A E R 
mabat. mebualarm Ankaradan do • veıilmlftl. K 
lqmalarma meydan vermemekti. :rant bu karar, nud tatbik "81~ 

A1nf amanda htanbuldald mebus ra edilecekti? .. Buna, f6ylece bir ça
lar namma BUMyln Kbml ve Tahlhl re bulmakta da pctkmemltlerdi: 
BeYfer, • ht tf temalllyenln htanbul _ -.. ..... 9-.. 111. Muhipler Cemiyeti 

welkl 

HA Y DEN da murahhur tanman • Harbiye Na· __,,_ ..._.._ 
sın Cemal Pafaya mtıracaat etmif: ile Hirrl,.ı ve ttDlf flrlruı olduiu Jlaluala,nDda 1'al aQl1aa 
'{RUleJla nam, TaludD. c.1tleddm balcte, bllttln tırblar P14'f&ha art- MOBiLYA ALOIL 
~. Blmltl bma1arm1 tlf11an A'· .ıer tıMm eıt.cRJer: Ane4oJuda 
le bir takrir ftl'llllflerdl: IDtlbap edllea _..,........ laıftyl 

(1 - 11ecJ1a1 mebmanm bir ID W- mllllyenln cebir Ye talJDa De -cUdi• 
ftl lcthuı el...ttr. 111 .... ilDdlD blb_,.,.. ba tatlhalım (PJ 
mebmlırm Anbraya 4aftt edflmel• 
rl, Jılecllm mUaraatm .V-ı•ı rl metni • '"·gayri bnunt) oldula-
mlnl oıaeütır. n nert lllrecekler: mecHn bunlarla 

2 - Bu halin~ davet b'ftyetlnln ~ lddla eyliyecekler; ye ----------ıiiJ 
meydan "8recelf mltefalr arumda, nlden bıtlbap yapdmuı lgln Padlp .. ~·-------..ıııı.•111ııı;J 
en ziyade calibi dikkati ahar otan ; hm mtıdahale1hd lllteyeceklerdL 
Jru"91 teıpilYf'Dhı, batka kuvvetlerin Bu karan Termler, PadJpbm ela 
tahtı telllrinde hareket etmekte olma ayrıl temayWlta tlbl oluverecettne tAN 
11 zannıdır. Bunun, dahilde ve harl~
te pek blJft bir ftlmmr.hlr te\'llt htıkmeylemlflerdt Ancak fU var Jd; M.w ft Dan prtlanı 
edeeell muhakkaktır. böyle mflhlm bir maeleyl Padlfaha 
ı _ Böyle 111r uı .,. .....,._; naıen anetmeden evvel, onun hun

lleclt.tn, kendl.tnden beklenilen hld• at wrette &rinl almaya UllWD ıar
matı ifa edeblJmMI mthnldln dellldtr. mtltltrdl-

4 - Jl:nelce yapıkhll slbl mebu- Dt.111 alD Damıt :r.tt Pata • 
lu1a ı.na. ve mtlnı,.,,.... bahm • ftJ& Ptmlf; '* ..-Wf9I ,.,.ıaa 
r•1r ftMN. u1l1tfvetf vhfayr hats bir tctima le ..U.. bnn ~ V• 
.. ~ "',.,.,.,, •• tıtf9+n• , ... llbaJa - hlcletıttne .......,,fll l'alrat: ba ar. 
ır· • .,,, '""""""- 1'lfl"'1". " ~ --- daha 9lkl ft 

S - Aftbraya dawt edDeD 1fttbal. Jmmu dllıflDDlll o1ua ValıkWtln. 
1""" tehi"'" utmetlerl ve orada ~ clll'llal bD1tlk lılr telif ,W..Ddf: 
lall&Jl ..atm c1a hem• Jatanbula ha - Zbdıar, bB"8 btr ~ "'1-
reketlerl hıkkmda yenfclen te\llptı Iunntmum. Derhal reddederim ... ÇOn 
meria ifuma intizar edilmektedir.] ktl, bu lnttllabr fet1hecler ve relen me 

GörWtlyor Jd: tqrada bulunan me- bualan ela ıerl rönderlnek: bunla-
1'ualan prc:abuk ı.tanbula ""tlrtmek rm Anadoluda toplanmılan ve Mec
IUNtlle, Ankara4& yapıl&cak olan mi lilll an.da aemalan, inuhakkaktlr. E
ant w mthakerelert. üamet.e ut· ter lıleeli8 Ani.doluda aodn'A-
ratmak t.tennmellte tm. r Ara• ..,1 

llr8'lılt • • , .... 
Un &. 

ı .. ·-, . .. _ 
.. \11119 ............. .... 

•ırlıl•ll ..., ..... . ................... 
,.. .... h •• .,....... :ıu••• ................. 
defah~ ., kuruetur. a •tırdu 
fulul I~ 1atır bqma 5 ~ 
ahmr. Bir defadan fula için .,. 
kbdan ~ ıo tunıe indirilir. 

'i-4-936 
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Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
~ Banka Umumi fleyetini 11 Mayıs 936 pa
lilltMi IUaii mt 15 de Ankarada Banka İdare Mer· 
kezinde fevk;llide içti.ınaa davet etmiye karar ver-... -... ..... -., 

Hissedarlann Bankadan aönc:lerilecek davet vara-
kalarile birlikde toplantı saatmdan enel Bankaya 
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Küçük Antant 

__ ._... ________ . ______________________________ .._,. __ _... __ . __ 

Avusturyayı 

İtalyan zaferi nihai değil ! 

imparator ölecek fak at 
asla teslim olmıyacak 

Deniz muahedesi 

bütün devletleri 

müsavi yaptı 

protesto etti 1 ürkçede menfi anlamlar 
Başı 1 incide 

[Safı 1 incide] 
duygu" dur. Paris, 6 (A. A.) - M. Pietri, tn. 

transigeant gazetesine ,·erdiği bey~ 
natta Londra deniz muahedesinin bü· 
tün mllletlert müsa"i dereceye getir
diğini söylemiş ve "Fransa., kendi fi
losunu Britanya. bahriyesinin ü~te bi
rine indiren "·e ltalya ile müsa"i dr
receye getire!! Va.5ington taahhütle
rinden kurtulmu,c;tur,, dedikten son
ra Sovyet Rusya ile Almanyanm 
Londra muahedesine iştirak ettikle
rini görmek arzusunu izhar etmiştir. 

Bükreş , 6 (Tan) - Bugün öğleden 
sonra Yugoslavya ile Çekoslovakya. 
elçileri, Bratiano'nun başkanlrğmda. 
toplanarak, A vusturyada mecbw-i as 
kerliğin tesisi hakkında verilen kara
rr protesto etmiştir. Bu hususta A
vusturya dışişler bakanı Berger Val· 
deneg'e bir nota gönderilmiştir. 

(2) Oğ: Ana kök mefhumunun 
kendisine taallük eylediği süje veya 
objeyi gösteren prensipal elemandır. 

mektedir. Bu temessülün neticesi o
larak "uy0 sözü ana kök mefhum
larının taalluk ettikleri süje v'eya olr 
je üzerinde "tetabuk,, u anlamını da 
verir .. 

ltalyanlar ilerlediklerini bildiriyorlar. Bir 

ltalyan tayyaresi mevziine dön~emiıtir 

Bu notada, Yugoslavya, Çekoslo
vakya ve Romanya devletlerinin A
vusturyada federal diyet meclisinin 
verdiği kararı Sen Jermen muahede· 
sinin 5 nci paragrafma. mugayir ad
dettikleri bildirilmekte ve bu hareket 
enerjik bir surette protesto edilmek
tedir. 

Askerliği meslek ya· 
panlardan ·bir ordu 

Londra, 6 (A.A.) - "Pcople" gaze. 
tesinin yazdığına göre, Fransız erka· 

' nıharbiyesi uzun müddet servis ya ~ 
pan ve askerliği meslek ittihaz etmiı;ı 
bulunan efrattan mürekkep hususi 
bir ordu kurmaya karar vermiştir. 

ı 
300 bin kişilik bir kadrosu bulunacak 
olan bu ordu, istihkamlar mmtakasm 
da yerleştirilecektir. Bu orduya gire 
cek olanlar, mecburi askeri hizmetle
rinden sonra 12 sene için taahhüt al-
tına gireceklerdir. 

Bu devletlere göre Avusturya tek 
taraflı hareket ederek muahede ah
kamını bozamaz. Ve bunu yapmakla 
Avusturya bir hak kazanamaz. 

Yugoslavya, Romanya ve Çekoslo· 
vakya devletleri, notada bilahare ken 
di menfaatlerini müdafaa etmek hak
kını da muhafaza ettiklerini kaydet
mektedirler. 

Viyanadaki akisler 
Viyana, 6 (Tan) - Küçük antant 

notası, Viyanada hiçbir hayret uyan
dırmamıştır. HUktimet ı:ıimdilik her· 
hangi bir münakaşaya girmekten iç
tinap etmektedir. 

Oondar ,ehrlnl l"al eden ltalyan makinalı kuvvetleri aondar yolunda 

Roma, 6 (A.A.) - 177 numaralı bulunan diğer bir tayyareyi nıitral-
reanıt harp tebliği: yöz ateşine tutmuş ve tahribetınişler-

Suriyede karışıkhk 

Samda binlerce amele grev yapfl 
Lübnanda kanh hadiseler oldu 

Mareşal Ba.doğlio, telgrafla bildiri- dir • 
yor: Italyanlara esir düşen imparator 
Neca~ ord~unun ao.n kümelerini hassa alayından milteaddit zabit, dUş 

ta.kip etmekte olan krtalanmız ileri man kuvvetlerinin kıymeti hakkında 
hareketlerine devam eylemektedirler. hataya düştüklerini söylemişlerdir. 
Aşangi gölünü geçen birinci kolor-

du ile Eritre kolordusu ehemmiyetli imparator asla silalunr 
bir mevki olan Koram't işgal etmiş - teslim efmiyecelctir 
ler ve dün Koram'm 1:5 kilometro ce _ 
nubunda Desııie yolu üzerinde kaip 
:Almataya varmışlardır. 

Garp mmtakasmda, bir kolumuz, 
'.A n.garen ve Dandua nehirleri araam
aa. Gabari HabeŞ gümrük mevkiini i§ 
gal eylemi;ılerdir. 

Somien nuntakuı şefleri ve !yanı. 
bıkiyat etlnek üzere Debarek'teki as
kerl makıunlarıınıza. müracaat eyle -
Jnekt:Adirler. Debarek mmtakasında 
yapılmakta •l:tn temizleme hareketin 
de 2 top, birçok t~k ve mühimmat 
tle geçirilmiştir. 

Şimal cephesindeki tayya.relenııd ... 
den birisi hareket üssüne dönmemiş • 
tir. Somali mınttkasmdaki kuvvetle
rimiıden bir tayyare filosu Sassaba -
ııehteki Habeş mevzilerini muvaffaki 
Jetle bombardıman etmiştir. 

•ır Habeı tayyaresini 
'lale ip 

Italyan umumt kararglhı, 6 (A.A.) 
- Hava.1 ajansı muhabiri bildiriyor: 

Dessie'ye kadar gelen bir Habeş 
tayyaresi ta.kibedilmit ve Adisababa 
tayyare meydanına. inmeğe mecbur 
olmuştur. Fakat Ita.Iyan tayyareleri, 
ırerek bu tayyareyi, gerek meydanda 

Londra, 6 (A.A.) - Habe' elçfsj 
doktor Martin, News Chronicle gaze
tesine şu beyanatta bulunmuştur: 
"Habeş krt' alarrnm ııılmalde sxkr§tr

rıldıkları şüphesizdir. Faıtat ordüla -
rınuz henilz sağlamdır ve mücadeleye 
iktidarları vardır. İmparator sonuna 
kadar harp edecek ve icabederse c;ar
pışacak ölecek, asla teslimi silah et • 
miyecektir.,, 

ltalyan ıoferi nihai 
değildir Şamdan bf r manzara 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Telgraf ga~i diyor ki: Kudill!, 6 (A. A.) - Şamdan ge- hak edeceği söylenmektedir. 
"Hab"'ı:ı orauıCU"Ulm mukavemet len haberlere göre dokuma fabrika· L. 

..,,.. tarının iki bin amelesi yevmiye mese· libnanda kanlı hôdiıeler 
kuvvetinin artık tükenmek üzere ol - K ması muhtemeldir. Diger taraftan lesinden dolayı grev ilan etmişlerdir. . udüs, 6 (A. A.) - LUbnanoi Su· 

13 !erin çarşamba günü toplanmaları Daha beş bin dokumacının bir ittüak rıyeye iltihakı için yapılan bir imza 
en nikbin kimselere bile cesaret vermi nümayişi olmak Uzere grevcilere ilti- toplama gezisinde Lübnanın cenubun 
yecek kadar şilptıelidir. Mamafih Mil- ~~!""'!"!!~'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!"~~"!!!!!!!!!!!!!!~ da kain Cerele köytinde halk ile polis 
Jetler Cemiyeti kan dökülmesine niha- de, karşılarında, bundan daha a~ bü- arasında kanlı çarpışmalar olmuş
yet vermek için mesat sarfetmekten yük olmıyan engeller vardır. A~aba tur. Fransız kumandası altında bulu
geri durmamalıdır.,, ba henüz çok uzaktadır ve Habeşı~t~- nan 400 kisilik bir askeri kuvvet mü-

Morning Post gazetesinin askeri nm ihtiyat muharip kuvvetlennın dah~!e .etm~k mecburiyetinde kalmr~ 
muhabiri diyor ki: miktarını da bilmiyoruz. Diğer taraf- v~ sukun nıhayet tesis edilebilmiştir. 

"!talyanlarm kazandığı zafer çok tan yağmur mevsimi ya.kmdır ve ltal Bır Fransız zabiti ve birkaç nefer 
)?üyük, fakat nihai değildir. Düşmanı yan kollan harekata ayni kolaylıkla taşla yaralanmıştır. Birçok kimseler 
kuvvetli mevzilerden tardetmi~lerse devam edemiyeceklerdir.,, yakalanmıştır. 

(3) Ul: Bir süje veya objeye taal· 
luk eden "zeka, ve hassasiyet., in şa· 
mil, yaygın, mutlak olduğunu göııte
rir. 

(Og + oğ +ili= ögüğül) 
şeklinde baş vokal dü,erek ve ikinci 
elemanın (ğ) si de (n) ye çevrilerek 
kelime, son morfolojik ve fonetik şek 
lini alır : GöNOL. 

(Gönül) : " Alelıtlak zekl ve 
h a ıs ıı a I! iye .ti n kendisine ta. 
allük eylediği manevi ve mücerret 
bir obje., demek olur ki ineanlarm 
(gönül) dedikleri mefhumun anlamı 
da bundan ibarettir. 

Görülüyor ki burada ( gönUI) keli
mesi henüz hiçbir 11Ujeye taalluk et· 
memif mücerret bir mefhum halinde
dir. 

(4) Uğ: (Gönill) mefhumunun 
kendisine taalluk ettiği eüjeyi göste
rir elemandır. 

(5) Uz: (GönU]) mefhumunun bu 
süjenin çok uzağında tecelli ettiğini. 
yani bu BUienin (gönilll den uzak ve 
onunla. m,iksiz bulunduğunu anlatan 
ektir. 

Bu son (Uğ + Uz) elemanlarmm 
yan yana gelmeıi, gene (ğ) nin (8) 

ye veçrilmesini intaç eder. Bu (ğ) 
nin vokali dU,erek iki eleman kayna.
fır ve (aUz) mürekkep ,eklini alır. 
Bu da (gönül) kelimesine eklenerek 
(gönül + iliz = gönUISUz) olur ki 
"zeka ve hıu,ısasiyetin mutlak olarak 
taalluk eylediği obje veya süjenin bir 
şahsın veya bir şeyin c:ok uzağında 
bulunuşunu,. yani "o fahıs veya •e
yin gönülden uzak ve mahrum bulun
duğunu,, anlatır. 

UYGUNSUZ 
Burada (suz) mürekkep eki (uy

gun) gibi eıfat olarak kullanılan bir 
kelimeye gelmiftir. Deskriptif gra· 
merin müstesna fekillerinden sayılan 
bu ,ekli de analiz edelim. Kelimenin 
etiı:nolojik tekli ,uaur: 

(1) (2) (3) <•> (5) 
(uy+ ug +un+ uf+ ıuz} 

(1) Uy: Ana köy yerine geçen ve 
onun anlamını kendinde tecelli etti
ren birinci derece prenıipal kökler
den biridir. "Tarama Derılıi., nde bu 
kelimenin anlamları töyle atytlmış
tır: 

I. Fikir, hftş, tefekkUr, ha-
yal, tahayyül (19ık anltmmm 
abstre mefhuma nakli) : 

iL Sada, akllsada, haber, vlt (a. 
na köktln aee anlttnmm tenıea. 
aülü); 

nı. Kast, meram, niyet (birinci an-
lamların temessülü) ; . 

IV. Vakit, (ana kökün zaman anla· 
mmm temessülU) ; 

V, Hayvanatı bakariye Cana k~
kün kuvvet ve kudret anlamı
nın temessülü). 

Görülüyor ki bu prensipal eleman
da. ana kökün "kuvvet, kudret. ı,ık, 
zaman, seı" anlamları temessül et-
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(2) Ug. Ana kök anlamının taalluk 
eylediği süje veya objeyi gösteren 
elemandır. (Uy) ile birleşerek (uyug 
şeklini alır ki (uyuk) gibi tetabuk e-
den ~ahıa veya şey anlamım vermif 
otur. 

( 3) Un: Bu teta bukun siljeuln ya
kın muhitine de ta§trğmı gösteren ek 
tir. Bir süjenin, en yakın sahasında. 
ana kök mefhumiyle birle~erek ona 
uyduğunu Mlatan söz, bu (uygun) 
gözüdür. Burada yalnız ikinci elema.• 
nın vokali dilşmiistür. 

(4) Uğ: (Uygunl anlamının U~e

rinde tecelli eylediği süje veya oh~E'yi 
gösterir. Morfolojik şekildd son (z) 
nin fonetik tesiriyle (us• olmuştur. 

(5l Uz: (Uygun) anlamının (uğ) 

!Üjesinden çok uzak sahada bulundu· 
ğunu, yani bu süjede uyg-nnluk vaı;;ft 

olmadığını gösteren ektir ki işte 
••menfi anlamı .. bundadır.. 

Bu anafü:ler, "siz., mürf'kkep eki· 
nln, .. biri süje veya obje göBteren 
''iz .. olmak üzere - iki t•lemandım lcu· 
rulduihınu "iğ,, in konıııonunun son .. 
radan "s" ye <;evrildiğini ve menfl 
manasının - uzak saha anlamiyle • 
"z .. de olduğunu ispat etmi,t.ir. (1) 

/. Türk Dili ltigati; Lehçei Tatar( 
Büyiik Türk Ltigati "O.!manlı, 
Kazan, Çagatay lehçeleri,, Ratl 
lof, 1. "Kazan, Teleiit, Şor, Le
bed, Kırgız, Karakırgız, Küe
rik, Çagatay lehçeleri.,, 

11. Türk Dili lügati; Tercümnnüllıl
ga; Uygurca Kuran tercümesi. 

111. Meta l11cm tercilmeai; Türk~· 
li lügati. 

iV. /bnimii.henna 1tigati. 
1. Badlof, I. "Altay, Tob, Taranct1 

Çagatay lehçeleri." 
L N. OD.MEN 

(1) Bu ınıli:r:lcre yarm da devam edec .. 
iiz. 

Orta okullarda 

muallimlik için 
imtihanlar 

Ankara, 6 (A.A.) - Kültür Bakan 
lığı 5 ve 6 ımıflı ilk öğretmen okull& 
rı mezunlan arumdan orta okullar • 
da tUrkçe, tarih ve coğrafya, riya.zf. 
ye, fen bilgiıi ve biyoloji öğretmenli
ği yapmak iııtiyenler için ha.ziran ayı 
t~lnde yuılı ve aöılU bir sınav açacak
tır. 

1- Ya.zıh ımavlar vilayet merket
lerinde olacak ve tUrkçe grupu amavı 
15 haziranda, tarih-coğrafya 16 ha
ziranda, riyaziye 17 haziranda, f eıı 
bilgiıi ve biyoloji 18 haziranda ya, .. 
ptlacaktır. 

2 - Yazılı ıınavda kaztnanlar a • 
ğuıtosun 17 inci günü Ankarada Ga
ıi Enstitüsünde yapılacak ıözlü ama.· 
va gireceklerdir. 

3 - Bu sınavlara en az üç. yıl m" 
]ekte muvaffak oldukları iıpekter ra
poru ile belli olmuş olanlardan, adla • 
rı bakanlıkça kültür direktörlükleri· 
ne bildirilenler girebileceklerdir . 

4 - Sınavları kazananlara ort.a öf . 
retim ehliyetnamesi verilecek ve ba
kanlığın uygun göreceği okullara &• 
tanae&kla.rdır. 

:S.- Ya.zıh smavla.ra glrlp te söz
lüye alınacak kadar muvaffaktyet 
göateremiyenlerden veya slSzlUye 
girerek orta öğretim ehliyetnamesi 
alamıyanlardan isteyenler ~ları ~ 
tuzu geçmemiş olmak şart4f le Gazi 
eğitim entitüsüne leyli meccani tale
be olarak alınacaklar ve üç sömestir· 
lik bir tahsil sonunda muve,ffak ol
duklan takdirde kendilerine prta öğ· 
retmen okulu diploması veri\,acektir. 

küçük Ankara 

Haberleri 
• Ankara, 6 (Tan) - Ta~ Ba • 

kanlığı baytar umum dfrekt.örJüğü 
zootekni işleri direktörU NLıreıidln, 
ba.zı tetkikler tçln gitmiş olduğu F.ğo 
mmtakasmdan dönmUş ve haznladtğl 
raporu vekAlete vermiştir • 

• Ankara, 6 (Tan) - Ankara to • 
hum lsli.b istuyonu §efl doktoı Yu • 
suf Salın Ekonomi Bakanlığı fonjök· 
tör. servisine tayin edilm!ştir. 

•Ankara, 6 {Tan) - Pendik bak
teriyoloji enstitüsü direktöıil Şefik 
enstitüye ait ba.zı İ§ler hakkında ba
kanlıkla temas etmek ilzeı-c Ankara
ya ıelmiştir • 
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Dailg Telegra.Ph 'ın mühim bir yazısı SAGLIK 
HERGUN SiR ROPORTAJ 

Seyyar saİlcılarla köşe 
kapmaca oyunla rı ... Hitlerin geniş prensipleri bütün Garbi 

A vrupada memnuniyetle karşılandı 
öGOTLERI 

Baş ağrısı Yırtık kunduralarını kaldırımda bırakıp 

Alman planında lngilizlerin en çok beğendikleri sey teferrüatı 
Bir gün, her türlü mütehassıs 

hekimlerin kurdukları bir akademiye, · 
otuz yaşlarında bir bayan gelir, ba -
şındaki ağrıya bir çare bulunmasını 
ister. Bunu işiten mütehassıs hekim
lerin hepsi birden ayağa kalkarlar, 
her biri baş ağrısının kendi ihtisası
na ait olduğunu iddia eder. Kimisi 
k~dının başını, kimiı:;i kalbini. kimi
sı sinirlerini, bir başkası gözünü. da
ha bir başkası kulaı{mı ve bumunu 
öteki kadınlık aletlerini muayene e ~ 
der. Onlar başağrısına bır qare bula
madıktan sonra, bir köy hekimi orta
ya çıkar. baş ağrıı-;ının bayağı bir ı:ırt 
madan ileri geldiğini anhwırak kadı
na biraz kinin verir ve ağrıyr gr.çirir. 

pabuçsuz kaçanlar vardı 
~~-·~~~......-.........:=--~~~~~~~~~~~---
tam manasile 

havi bir tahdidi teslihat programı ileri sürülmesidir 
"Daily Telegraph"dan: 

'.Almanyanın teklifleri yeni müza. 
kere kapılan açmaktadır. Bu teklif • 
ler tatbik sahasına girdiO-i takdirde 
hal~hazırda yaşıyan nesiİ, harp endi
~esınde~ kurtaracağı gibi, harp oldu
gu takdırde medeniyeti ifna ile tehdit 
eden bazı tahripkar silahların ve va
sıtaların kullanılmasına mani olacak
tır. Almanya, Lokarnocular tarafın
dan müzakereler esnasında muzafaza 
sr istenilen bazı ahvali, mesela Ren 
mıntakasmda tahkimat yapılmasını 
reddediyorsa da buna mukabil bazı 

•tekliflerde bulunuyor ve müzakereler 
esnasında bu mıntakada kuvvetle-
rin arttırılmamasını kabul edi-
liyor. Bu teklif kabul e· 
dildiği takdirde, bu taahhü-
dün ifa edilip edilmediğini tetkik için 
arsıulusal bir komisyonun kurulması
nı da muvafık buluyor. lngiliz efkarı 
umumiyesi Ren mıntakasında beynel 
milel kuvvetler bulundurulması ve 
Fransız - Sovyet paktı ile Lokarnonun 
ihlali meselesinin Lahaye ali divanına 
gönderilmesi tekliflerinin Almanya 
tarafından reddedileceğine evvelden 
kani idi. Herr Hitler her iki teklife de 
b.~ka bir hal çaresi bulduğu için, ih
tilafın devam etmesine sebep kalma • 
mıştır. Ren mmtakasmda ehemmiyet 
siz beynelmilel bir kuvvet bulundur -
maktansa müzakereler devam ettiğ·i 

esnada Ren mrntakasmdaki kuvvei 
askeriyenin arttırılmaması herhıtl.:l~ 

daha şayanı arzudur. Çünkü, bu suret 
le arsıulusal bir kuvvetin bulundut'lll
ması ile temin edilecek olan emniyet.
ten daha emin bir garanti elde edil • 
miş olacaktır. Eski Lokarno muahe • 
desinin ihlal edilip edilmemesi keyfi
yeti yeni ve daha şümullu bir rJOkar
no yapılması ile bir mesele olmaktan 
çıkmış olacaktır. 

Alma.nyanm buraya kadar olan tek 
lifleri şayanı memnuniyettir. Yalnn: 
uzl~ma yolundaki asri mani kaldrr;J. 
mış değildir. Büyük Britanyanm fay
deli tavassutunu kttllanmağıı devamı 
için kafi teklifler yapılmışsa da Bel -
çika ve Fransayı Almanya ile müza • 
kereye sevkedecek vaziyet ihdas etlil
memiştir. 

Yani açıkcası Almanya suçlu oldu
ğunu kabul etmemektt"dir. Dilftkis tek 
liflerin ba7l.mgıçtaki uzun parağraf
ları, onu masum \'t' ziyana uğramış 
taraf olarak gö0 termek istemektedir. 

Almanya, B--lçika ve Fransanın şüp. 
besini izale edecek hiçbir harekette 
bulunmamakta ve müzakereler esna 
smda Ren mmtakas:::ı.ın tahkim edil
menıe;;.ni kaha etmemektedir. Bunu 
kabul etmediği h·dd11 Fransız, Belci
ka \e lngiliz P.'"1rnn•hJrb:yelcri aras~n 
daki görüşme!ertı de itiraz etmE'kte • 
dir. Halbuki b11 görüşmeler Lokarno 
taahhüdatmm hi: neticesidir ve Fran 
sa ile Belçikay11, Alrranyanrn reddet
tiği emniyeti vermek gayesini göster 
mektedir. 

Fransa seçim bitmenen durumunu 
değiştirmiyeceği için bu müddet zar
fında İngiltere Berl!ııden vaziyetin 
icap ettirdiği ·iArcları temine .;alışa
t.ılir. Ş?.yet, H'!r .. Hitler, tekliflerinin 
~ vrupa sulhünü temine matuf olan 
ikinci kısmının tahakkukunu istivor
sa, müzakere masasına oturmağı· ka· 
bul etmelidir. Hitlerin geniş teklifleri 
prensip itibarile bütün garbi Avrupa
ca tasvip edilecektir, yalnız itimadın 
iadesi lazımdır. Almanyanın kendi is
teği ile imzaladığı Lokarno parçalan
mışken "ihlal edilemiyecek mahiyet. 
te,. olan müstakbel anlaşmalardan 
bahsetmek abestir. Mesele, Almanya
nın topraklan üzerinde tasarruf tama 
miyetine malik olması ve Almanyanm 
müzakerelerde diğerlert ile müı;avi ol 
ması değil, muahedelerin tefsirinde 
'.Almanyanın yegane ve kendi hakkni 
olması iddiasındadır. tık aşıla<:ak ma
nia budur. Almanya bunu nazarı iti
bara almakla beraber aşılması için 
pek ileri gitmemektedir. 

Alman planmm İngilizlerin arzula
rına en ziyade tetabuk eden kısmı 
tef errüatı havi tahdidi teslihat tekli· 
fidir. Gaz ve yakıcı bombaların men'i 
ve şehirlerin bombardıman edilmeme
si istikbal harbini daha beşerileştire
cektir. Fakat bunda da esas, müşkil 
elde edilen anlaşmanın hakikaten tat 
bik edileceğine itimat edilmesidir. · 

Boğazların tahkimi 
ıağrepde çıkan "Obzor" gazetesi 

boğazların tahkimi hakkında PariB· 

Amerikah bir mizah mıılrnrririnin 

uydurduğu bu hikave g-et·cek te ola
bilir. Çünkü başağr1sı hemen her tür 
lü hastalıktan gelebilir ve - iı:;in aı-.ıl 

mühim ve giic noktası sudur kı- onu 
büsbiltiin iyi etmek ic:in nereden gel
diğ'ini teşhis etmek lazımdır. Bıı:ıun 
da ne kadar kolay bir is olrluğ'l.ınu an 
latmak üzere. size basa~rtsmm nere
lerden gelebileceğini birer nuınara ko 
yarak sayacağım: 

Seyyar satıcılar çok defa işlek caddelerde de görtiliiyor 

Bir ayak satıcısından portakal ala- . Ama biraz sonra, onlar kapıdan, 
caktrm. Bir köşe başına durup porta- bız bacadan ... Memurlar da bunu bi
kallarr seçmeğe başladım. Fakat tam lir ya .. Ne yapsınlar, emir almışlar 
bu sırada, küfenin içinde dolaşan e- bı .. k • ere .. 
lim boşulukta kala kaldı. S e ç t i - Bu arada, etrafıma şöyle bir bak
ğ i m P o r t a k a l l a r teker tım: Deın..in, çil yavrusu gibi <la:!ılan 
m e k e r yere yuvarlandılar. Ba- b··t·· l l 

0 

. u un gezg n satıcı ar, gene bir ara.· 

1 - Rir kere. atesli hastahklf!rdan 
grip hastalığında. srtma hıı.stah;!mda, 
kara hummada basağr1sının sidıleti
ni çekmedinizse hile ellıette rlııvnıuş
sunuzdur. 2 - Reyin zarının iltiha -
nında, btı iltihap neden Heri gelmiş o
lursa olsun. baş ağ'rrsı pek zorlu o
hır. 3 - Beyin hastahkbırının birc·o · 
ğunda baş ağrrtr. 3 -lnsan bası~m 
üstüne düşer. yara olmasa bile başı 
ağırrr. 5 - Kömür vurur, bir ilaç do-

.şımı kaldırıp baktığım zaman, satıcı ya toplanmışlal'dı. Adım başında bir 
orta~a yoktu. Sade benim portakal küfeci, adım başında bir ayak satı• 
aldıgım satıcı değil. yol boyunca ne-d crnı ... 
ka ar satıcı varsa, hepsi bir~r t.stra!a Benim onlara baktığım1 gören po~ 
savuşmuşlardı. Bu arada, yırtık kun- takalcı gülümsedi: 

l 
kunur yine baı:; aıhnr. 6 - Damarlar 
daki tansiyon artar. yahut eksilir. yi-

Hitler seçim münasebetiyle son nutkunu veriyor 'ne baş ağırır. 7 - Kana üre karışır. 
baş ağırır. 8 - Frengi hastalığının 

r 

şularmdan ayıran çok önemli bir ikinci devresinde baRa~rısı miihim 
mevkide bulunduğunu söylersek, her bir alamettir. 9 - Kafa kemiğinde 

1 
halde ortaya yeni bir hakikat atrnı~ b~ iltihap veya kireçlenme olur baş 
olmayız. Reich, Morbon ve Neuchf:tel agırır. 10 - Bunmda bir hastalık, 
üzerinden hücum ederek Brieux NPu- hatta hafif bir nezle olur. insanın he· 
chatel - Lausanne - Geneve yolu il€t men başı ağırır. 11- Göz hastalrkla 
stratejik bakımdan çok ehemmiy.-tli rında yine baş ağrısı gelir. Hatta in
olan Lyon havzasını ele geçir~enin sanın gözlüğü gözdeki bozukluğu dü-
nekadar kolay olacaO-ını tabiatiyle zeltmei!e yetismezı:ı~ yine baş ağırır. 
takdir er. 1914 ten~ri vazi et ok 12 - Beynin içindeki tansiyon artar. 
değişmiştir. Mütehassıslara göre har ba . ·-~a ~ ~. ~.o~ur .. . 8 . af• 
bm i!anr sıralarında, tsviçrenin or _ kemıgıyle belkemıgının ıc:ındckı su -
dusu, herhangi bir taarruza karşı gP- .vun tansiyonu azalır. he~ baş ağrır. 
lebilecek vaziyetteydi. Fakat tnyva _ 14 - lnsanm şuraı:;ınrlakı burasmda
reciliğin, tankların, motörlü kıt~~la • ki guddeler. hele bayanların yumur
rm terakkisindenberi her şey bar;ka- tı:Iık gud?eleri iyi işlemez oh.~r, baş 
!aştı. Şimdi harp, uzun merasimlerle, agrısı gclır 15 A - Başa. ~~ak bır tara 
diplomatik yollarla ilan olunmuyor. fnnızda. mesel.a k'.aracı.ı;erde yahut 
Komşulanmızla, bizle kıyas kabul et- · b~sakla:da b~r h~stalık olur. Başa 
ıniyecek kadar cabuk hareket etmek agırı gehr. Mıdesı bozuk olanların 
imkanına maliktir bası1ğTısı mE'"hurdur. 

• _ • A • 16 - Bütün bu sebeplerden başka 
Bıtarafhgımız, bu noksanı tclafı başağrısı sinirlerin zayıflığından şı;elir 

edemez. Belçika böyle bir ŞE'yin nP.ka- lir. En çok bulunan sebep te budur. 
dar faydasız olduğunu çok a<'J bir şe- O vakit ufacık bir soğuk, yahut !lZT

kilde anlamıştır. Bizim de ayni akıbe- cık bir sıcak başağ'rısını artırır. tn-
te duçar olmamız için lazımgPler. şe- sanın bi~şe!'den canı ~ıkılsa. bir yere 

den gönderilen bir haberi birinci sa- kilde hazırlanmamız muhakkak su • - mesela tıyatroda. sınemada - fazla 
1ıifcsinde ne§'retmektedir. Bu habere rette lazımdır., ' baksa, uzun bir müddet piyano dinle-

Hitler ve C~befs 

göre : J ' 
1 

d G , 
1 

• ı:ıe. biraz şiddetli bir levanta kokusu 
"Fransa hariciye nazırının Rüştü ourna e e eneve t en· duysa hemen baş ağrısı ~elir. 

Aras ve Lilvinof ile ve Yugoslavya Journal de Geneve diyor ki: "Son 17 - Hekimlerin bildikleri bu 16 
ve Polonya sefirleri ile yaptığı rnüla- hadiselerden lüzumundan fazl:ı fü·k· türlü başağrısına bir de, isterseniz; 
katların başlıca mevzuunu boğazla- miyerek bunu bir ders telakki etme- siz ilave edebilirsiniz: Bu öğütler gi
rın, tahkimi meselesi teşkil etmiştir. liyiz. Kuvvetli bir ordu, çabucak yır- bi yazıları okumaktan da başağrrs1 
Türkiye Lozan muahedesinin vazetti- gelebilir. Başağnsının bu türlüsı'ınil 
ği hükümlerden kurtulmak için uzun tılan muahedelerden daha emindir. siz kendi kendinize gcci.·ebilirsiniz. 
zamandanberi faaliyette bulunmakta Bunun için tereddüt etmeden lazım • Fakat öteki türlülerinrlen l.angisi o
drr. Türkiye bu hususta sovyetlerin gelen maddi fedakarlıklara katlan - tursa olsun, baş ağ'nstn' kökünrlr>n 
yardımını temin etmiştir. Karadeni • mamız icap eder. Asri bir tayyare iyi etmek için. kendi kendinize ilaç 
zin kapanmasına Romanyanın dahi 250.000 frank, bir tayyare topu ba • yapmadan hekiminize gitmelisiniz. 
itiraz etmesini icap ettirecek bir se . taryası ise bir buçuk milyon frank- Başa~nsmı kökünden iyi etmek he-
bep yoktur. Bunun için Türkiyenin kimlikte en güç işlerden biridir. 

tır, fakat bütlin bunlar herhangi bir 
bu sahadaki faaliyetine Romanya aa-
hi yardım edecektir. Litvinof dün şehrimizin bir defalık bombardıma • 
Flanden ile vaki olan mülakatında, nından daha ucuzdur.,, 

Ingiltere Ren havzasında Fransız 
menafiini himaye etmez ise Fransa • 
nm boğazların tahkimi meselesinde 
Türkiyeye yardım etmesini teklif et~ 
miştir. Sovyetler Karadenizin yaban
cı gemilere kapalı bulunmasını çok 
arzu etmektedir. Flanden Litvinofa 
verdiği cevapta Türkiyenin boğazları 
tahkim arzusunu beslemesinin tama
men mantıki olduğunu ve Almanya 
Versay muahedesibin askeri hüküm· 
lerini feshettikten sonra Türkiyenin 
taahhütlerinden kurtulmak isteme -
mesini icap ettiren bir sebep olmadı
ğını söylemiştir. 

5.600 sene evvel 

gömülmüş bir Kraliçe 
mezarı bulundu 

Daily Telegraph'dan: 

Yüzünü yaraladı 
Küçükpazarda amcası ahçı Hasa

nm evine misafir gelen Abbas. sabah 
leyin, amcası evden çıktıktan sonra, 
yenge~i Hasibe ile kavga etmiştir 
Hasibe. eline geçirdiği bir bıçakla Ab 
basın. yüzünü, elini ve burnunu yara
lamıştır. Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

viyatı biraz yerinden oynamış gözük
mektedir. Buna sebep olarak Nilin 
taşması gösterilmektedir. Yalnız me
zar Nil seviyesinden oldukça yüksek 
olduğundan Nilin fevkalade hır taş· 
masmrn mezara kadar uzandığı iddia 
edilmektedir . 

duralarım kaldırımda bırakıp tam _ Dedim ya ... Onlar, kapıdan, biJı 
man::ı.siyle pabuçsuz kaçanlar vardı. bacadan... Dövülsek te,sövülsek t41 

"Ne oluyoruz?, , diye etrafıma göz buradayız. Ka<:ar kaçar gene geliri~ 
attım. Görünürde hiçbir "fevkalade- Kör boğaz, durmaz ki... Çocuklar 
lik .. yoktu. Herkes. gene alışında, ve- akşama ekmek isterler! 
rişindeydi. Ayak satıcısının acele ile Hem (efendi) bizim belediye me
fırlatrp attığı portakallar, kimsesiz murlarına. acaba ne zar:ırımrz var? .• 
sokak çocukları gibi, boyunl8rını bük Küfe sırtnnrzda, bütün gün dolaşı• 
müş, bana bakıyorlardı. Onlan birer nz. lç mahallelerde, ne alışveriş o • 
birer kaldırımdan topladım. Adamca- !ur ki... Azıcık yüzümüzü güldüren 
!lızrn yeniden dönmesini beklivor- böyle kalabalık yerlerdir, fakat, gel· 
dum. Neden sonra geldi. Kan t~r i- l 1. ge e ım ... 
,.incJPvni NPf P~ nPfefle soluyordu.Ha- Portakalcınm anlattıklımna 'baka· 
tine acıyarak !!Ordum: rak hüküm verecek değilim Fakat, 

- Neye öyle kaçtın? ~ok defa, bu ayak s:ıttcılııriyle, hele-
- Nasıl kaçmazsın. bayım. derli, diye memurlan arasındaki köse ka~ 

"'enın 1ntnwna,.1 .,_.\il_ o nund~~k _g!.ilün~ sahnele-
mı? re ras an ıgımsaıtlıyarrrıya~gnn. 

Sonra. bir sır söylüyor gibi. kula- E~er yasak kat'i ise, arkasını hi~ 
~rna iğildi: bır:ıkmamalı. "Günün herhangi bir 

- Bugün gene pek <:.tvırya girli- saatinde: ayak satıcılan. yol üzerin• 
vorlar! .. Aaınaaltmda sekiz çocuğa i· de durmıvacak! .... Runıı ~nıarım Fa-
kiRer lira ceza ketıwnia_ler. kat mem~r. bir eoıtağm başmda gö-

Bilmemezlikten gelerek: ...fmt1r ~orUnme7 bsı tarağı toplavi1' 
- Kim onlar. dedim, belediye me- ka~ .. Sonra. "tehlik~. ~ednce C"f•ne 

murları mı?.. eski yerine dörı ... fFıte. bf>nim ~.ıbi bir 
Bir yandan portakalları kese ki.ıh- coklarmnr- an ııma.dıklarma emın ol • 

dına doldt.ruyor, bir yandan anlııtz dt.ıl!'itm nokta budur. 
yordu: Sonra. birtakrrn kürü'K ~.::nafı. me-

- Belediye memurları ya .. Bizim murlar fazlaca hrrnahyorlar. O gün 
de zrailimiz onlar ... Nefes aldrrmı- gözümle gördüm 'Bir beledive memu· 
vorlar gezf!lncilere ... Sokak ortasında ru zavallı bir küferivi kedi yovruou 
durma. kfüıe başında durma .. Dük- gibi kula!lınrhın V$1kalamış, bağırta. 
Idinların öniinde dw·ma ... Peki ama. ca!Ttrta e-ötiiriiyordu. 
nert"de rluralım be aP-abPwiğim... Gene dediiTime rlnniivorum: Yııı;n'k 

Hepimizin de eflnaf t.P?kereımz var v::ı vardır. o haM<> f"iiniin bütün ~aat· 
hani ya. Ya olmasa ... Allahm g-tinü. terinde tatbik edilsin. Ya yoktnr, o 
bu köşe k::ınmaca ovununu oynarız. hıılde kimseve. vol üstünde durdu 
Memurun dııha e:öle:e!'lini. göriince; diye dokunulmasın! 
kimimiz o yırna. kimimiz bu yana... · · SalahıuMin GtTNOOR 

Belediye meclisi 
lzmitin şehir planını 

tasdik etti 
tzmit. (Tan l - Şehrimiz belediye 

meclisi dün saat 15 te toplanmış Pro
fE'sör Yansen tarafından gönderilen 
planı tetkik ederek onaylamı~tır. 
Bundan başka belediyece istimlak e
dilen yangın yerleri arsalarının planı 
mucibince satılması kRParlaşmıştır. 
Şehir meclisi. 936 yılı bütçesinin tas
dik ve tetkiki ile mezarlıkların tanzi
mi işlerini de görüşmüştür. 

Izmit, (Tan l - lzmit köycüler bir
liği köy yatı okullarına 2000 liralık 
bir yardımda bulunmuştur. Bu para 
ile fakir yatı okulu talebelerine ya
tak, yorgan, karyola ve battanıye a
lınacaktır. 

Feci bir kaza 
Tabanca patladı, bir 

kadın öldü 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Karaca" 

beyde genç bir kadının ölümU ile ne
ticelenen bir kaza olmuştur. 

Tüccar Abalı Ahmedin evinde raf 
üzerinde bulunan dolu bir tabanca 
nasılsa yere dilşerek patlamıştır. çı
kan kurşun o sırada oda içinde bulu· 
nan Obalı Ahmedin karısırnn sol 
göğsilne rasgelmiş ve kurşun kadın· 
cağızın vücudunda kalmıŞtır. 

Yaralı kadın derhal Bursa mem • 
leket hastanesine gönderilmişse de 
kurtarılması kabil olmamış, bir müd· 
det sonra ölmüştür. Cesedi Karaca• 
beye nakledılerek defnolunmuştur. 

lsviçre silc1hlanmak 
istiyor 

Sem hafta içinde lsviçre gazeteleri
tıin hemen hepsi, ba§makalelerindc 
f sviçrenin, vaziyetin icap ettirdiği 
bir şekilde silahlanması Wzumundan 
bahsediyorlar. 

''Gazette de Lausanne"dan: 
Isviçrenin Almanyayı garp kom· 

Bir mliddettenberi Mısırda Gizeh 
ehramlarmda Mısır üniversitesi na
mına hafriyat yapan profesör Selim 
Hasan, mühim bir mezar keşfetmiş
tir. Bu mezarın milattan 3600 sene 
evvele ait olduğu söyleniyor. lddia
lara göre, bulunan mezar ikinci ehra
mı in§a eden Firavun Çefrenin kızı
na aittir. Çefren ehramı Mısırın ikin
ci en yüksek ehramıdır ve 450 kadem 
yüksekliğindedir. En yüksek ehram 
Çeops ehra.mıdır ki irtifaı 480 ka
demdir. 

Yeni keşfedilen mezar Çefrenin iki 
oğlunun mezarlarının ortasındadır. 
Ölünün yaptığı oda dört büyük kireç 
taşı ile kapatılmıştır. Odanın muhte-

Lahit beyaz kireç taşmdandır ve 
açılmış değildir. Lahtin önünde tam 
bir öküz, iskeleti bulunmuştur. Ayıll 
zamanda beyaz mermerden mamul 
bir baş koyacağı ile birçok çanak 
çömlek bulunmuştur. Bu çanakların 
prenses hayatta iken kullanıldığı zan 
nedilmektedir. Bulunan diğer şeyler 
meyanında da birçok bronz aletler ve 
eşya vardır. 

Mahmudiye çiffliii 
göçmenlere veriliyor 

lzmit, (Tan) - K•.caelinde ve mill 
hakatmda göçmenleri yerleştirme ve 
müstahsil bir hale koymak için başlı· 
yan hazırlıklr..r devam etmektedir. 
Bu arada Sünbüle Mahmudiye çiftli
ğinin satınalınarak gq~menlere veril
mesi kararlaşmış ve bu iş için bir de 
komisyon -ıeçilmistir. 

Karamürselde yüzme 
havuzu yapıhyor 

Karamürsel, (Tan) - Vilayet. 'Et•" 
ramürselde bir yüzme hauzu y>ı.pta " 
mak için teşebbusata ~irişmis ve \ti· 
la yet encümeni de bu h usuı:ıta lfır.Irtl 
olan tahsisatı vermiştır. Havuzl.ll1 
yapılmasına başlanacaktır. 
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Berlin'de açılan sergiyi gezen her 
Türk denizlerimizi hatırlar 

Her sınıf Alınana denizi sevdirmek Uzere kurulan bir teşkilatın aylığı 100 liraya kadar olan memurların 
seyalıatleri için yaptırdığı 20,000 tonluk geminin ma~eti . ~· 

.. · · · · ft kazançlar yüksek, obür 1 yosu bıle eksık degıl... 
Turkıye Avrupanm en fazla sahih 1 Bır tara a~ . tl oksan hem de Küçük kikler: Milli ve sevilen bir 

olan memleketlerinden biridir. Hal- yan~an he fıya NS: i~ olur bir ras- spor. Yalnız birliğe girmiş olanların 
buki, bazı mmtakalardan, sırf ekmek taksil~ler u_zun ... li (D iz spor vası- adedi 50 bine çıkıyor. Şimdi eski re
parası kazanmak için, hiçbir °2'emle- yonalıze, b!r yer ru~~a ve memle- vacını kaybetmiş olmasına rağmen, 
ket ahalisinin karşılaşamıyaca~ı teh- tal~rı fab~ka~ı) ku tı~ gibi, Almanlar b spora olimpiyatlarda 
likelerle göğüsleşmekten çekınn:ıe~- k~ti alkol .mhıs~rın: f~::t taksiltle büyük ümitler bağlıyorlar. 1933 te 
ken, "su sporu,, yapmak ancak bır ı- guzel reklamlar aE . . 'htiyaç du- Almanlar 7 müsabakanın beşini ka-
ki İstanbul ve lzmir klüplerine nasip satışa çıkarılsa... mınım 1 rf r zanmışlar 
olabilmektedir. yup ta alamıyanlar?an. sa maza_' .... ··· .... 

bu gün aklından geçır~uyenler d~. bı- . Kur~~ ç~ekme: Buyuk gruplar ha-Berlinde açılan hava ve su sporları 
fJergisine bunları düşünerek girelim. 
lçeri girildiği zaman merasim halin
de 12 büyük direk arasında muaz-, .. . 
zam bir gamalı haç ve onun ustilnde 
bir Alman kartalı ile karşılaşılıyor. 
Biraz ilerleyince hakiki sergi ortaya 
çıkıyor. Evvela yelkenliler. Bir Al
ınan sairi bunların karşısında: "Kal-

le büyük bir istek dog~rmak mu~- lı~de ~u~ege asılma: ... ~m~n~arın ~ev 
ki.in olur. Hele bir yerli pamuk Lı- dıklerı bır spor ... Çunku bırlık halın
mas, çam ve saireye kavuşaın:ı, el- de çalışma var. 1< 'ınanlar 100 sene
bette buna da sıra gelir ... Tesellım!. denberi bu spora ehemmiyet veriy..>r-

y lkenli teshir eden fabrikaların lar. Ne güzel flikaları var ... 
d ~nin çokl~ğu bu spora heves e- Sergide, Deniz Polisi ve Kurtarma 

~e~lerle mütenasip. Almanyada 30 teşekkülleri d~hi temsil olunuyor: 
bin kişi yalnız yelkenli ile spor yapı- Halka muhtelif kurtarma usullen 

Su sporları için yaratılmış sahillerimizi ve m~vi deni~leri~i~.i ~atırlıyarak e:ezdi2'im "Berlin su sporları,, 
ser&isınden bır gorunu~ 

blm yelken dalgalanmaları gibi çır
pmıyor,, diyor. Burada ne deniz var, 
ne de dalgalanma ... Fakat muazz~ 
salona dizilmiş marti gibi yelkenliler 
şairin sözlerine yine hak verdiriyor. 
J\ncak, kalp çarpıntıları arasında 
fark var. Bazıları bu güzel manzara 
karşısında, yazın tatlı gezintil~!ftıi 
öüşünerek heyecan duy.ark~n, dig~r
leri de yoksuzluğun ve ımkansızlı~ 
çenberi içinde acı çırpıntılar geçın
yor. 

Fakat, bahtiyar Almanlar aras17:1· 
aa hiç olmazsa bir Padilbota sahı~ 
olamıvacak is sahipleri o kadar az ki. 

Yor Bu bahtiyar kimselerin emrine ı öğretiliyor. Diğer yandan bu t1eşek-. · • ·· ~ o unu-9 bin parçalık bir filo amade. ~alnız, kullere aza yazmaga gayret 
Berlin sularında 3.500 yelkenlı var. yor. 
Almanya bu spora b~yük bir ehem- Serginin en hoşuma giden yerle
miyet verdiği i~i~. Kı~l'de yapılacak rinden biri "eğlenerek süslenme,, 
Olimpiyatlara buyuk hır hararetle ha t h" tt·~· kısıın Bu-kurumunun eş ır e ıgı • 
zırlık yapmaktadır. S alist .... ..ti11inin 

Motörlü yatlar: Bize, nisbeten zor rada Nasyonal osy ı-- -
gir bilecek bir spor. Bugünkü pren- kazancı az olan kimselere, ame~eye 
sip~erimize göre, ~vvela ~ir motör deniz sporunun tadını tattı"':1ak ~çin 
fabrikası yapmaklıgımı~ luı~ ... F~- nasıl çalıştığı görünüyor. Bır mısal 
kat Yacht (yat_)l~~n guzellegme di- olarak bu teşekkülün 1935 senesin-

k Ok Evınızın konforunu ça - . .. .. w ttigıw · 
1
· yece Y ··· ·· 1 de ı 250 000 kişıye yuzme ogre n b k ·k krvrılışlarla en guze ve en · · .. . 

u .' çevıill ötürüyor. İçinde rad- zikredeyim. Bu kurum en endustrı-
yeşıl sah ere g . b"l ·· h uzl yalize şehırlerde ı e yuzme av a-

rı yapmak üzeredir. Sahillerde aça
cağı otellerde amele çok ucuz fiyat
larla deniz sporuna kavuşacaktır. 

Nihayet motörbotlar kliıpleri: Al
manyada ilk motörbot spor klübü 
bundan yirmi beş sene evvel kurul
muş. Şimdi, klüplerin isimleri uzun 
bir liste tutuyor. Malını teşhir ede
miyen fabrikaların adedi ise, eaen 
kalabalıktan çok fazla. .. Bizde taam
mümü zor olan motörlü spor kwm
lan üzerinde durmıyacağım. 

Güzel birkaç cetvel de deniz Ppor
lannm iktısadi ehemmiyetini göste
riyor. Burada kereste, boya, bez, de
mir ve sair birçok malzemenin SÜt'ü
mü üzerine olan biiyük önemi güzel 
grafiklerle ortaya konulmuş. 

Hemen her ay uzun seyahatler yapan Almanların vröpa tr~nsatlantiğinin 

B 
'

. anına çıkardıgvı üç tayyare [Bu tayyareler uç saat sonra 

İçimde tatlı bir yaz rüzgarı esiyeır. 
Etrafımda ekserisi üniformalı bir 
kalabalık. Artık beni alakadar ede
miyor. Ben Heybeliada açıklarmda-

yun. N. S. Ç. 

remen ım ··b·· 
hemen havalanarak birkaç saat sonra Almanyanın,, ur ucuna 

konmuş olacaklardır.! 

• 

Her şeyi tamaınlanmıf olan Kuiıı Meri sUr'at tecrübesi için açık denize çıkıyor 

lngiliz gemisi herkese parmak ıs ırtıyor 

Deniz üstünde gezen 
yapılan tertibat 

bu çelik 
şaşdacak 

adanın içinde 
şeylerdir 

Ingilizlerin 80.773 tonluk Kuin 
Meri transatlantiği kızaktan indi. 
Sür'at tecrübeleri yapıldı. Amerika
ya yapacağı ilk yarış seferi için bir 
daha havuza çekildi. 

Okyanusu aşan ~n yollu gemi un
vaniyle beraber meşhur mavi kordc
li.,)a almağa sav~acak ola.o o deh
şetli vapurun hareket günil yaklaştık 
ça bütün dünya merak içinde günle
ri saymağa başladılar. 

Milletleri büyük bir rekabete so -
kan meşhur mavi kordelıi 19 uncu 
asrın nibayetlerine doğru icat edil
miştir. Gemi yapan, denizcilik iddia
sında olan milletler o tarihtenbf'ri 
mavi kordelayı milli bir şeref haline 
koymuşlardır. 

Mavi lcordelônın tarihi 
19 uncu asrın ekser senelerinde 

mavi kordela İngilizlerin elindeydi. 
Fakat Britanya ile denizde rekabete 
girişen Almanya yeni inşa etmiş ol
duğu gemilerle kordelayı kazandı, 
fakat çok geçmeden 1907 de J ngilte
re Mauretania ve Lusitania ikiz ge
mileri ile kordelayı geri aldı. Maure
tania transatlantiği şampiyonluğu 22 
sene muhafaza etmişti. 

1929 da Bremen Alman gemisi 
Mauretania rekorunu kırdı ve İngi
lizler mavi kordelayı kaybettiler. Al
manların muzafferiyeti de çok uzun 
sürmedi, İtalyan Rex gemisi yeni bir 
rekorla Bremeni geri bıraktı. Fakat 
rekabet alıp yürümüştü. Fransızlar 
İtalyanları rahat bırakmadılar mu
azzam Normandie gemisi 80.000 e ya 
km tonajı ile Atlantik Okyanusunu 
o zamana "kadar en kısa bir müddet
te geçerek yeni bir rekor yaptı, ve 

lngilizlerin iftilıar ettikleri ejder transatlantiğini Amerika yolunda 
idare edecek olan deniz kurtlarından Süvari 

kordeli Fransız ellerine geçti. "Guen 
Mary,, şimdi Fransızların ''Norman
die,, sine ve galibiyetlerine bir mu
kabele olarak iddialı bir şekilde ta
mamlanmıştır. 27 mayısta rekoru kı
rabilecek mi? 

lngiliz mühendisleri "Gueen Ma
ry., yi inşa ederlerken her şeyden 

evvel mukavemet ve sağlamlığı na
zarı itibara alınmış. yolcuların en az 
rahatsız olmaları için fennin en son 
keşiflerinden istifade edilmiştir. 

Geminin tonajı 86,773 tür, suya na 
zaran ton ölçüsünün bundan daha 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. 
Uzunluğu 1,018 kadem, genişliği 118 
kademdir. 

Maamafih geminin denize muka
vim olması ve büyük olması kafi de· 
ğildi. ÇUnkü "Gueen Mary,, nin Nev
york ile Sauthampton arasındaki se
feri dört günde yapması icap edi-

yordu ki, bu dört gün saatte 30 m 
yapmayı icap ettiriyordu. Bunun içi 
200,000 beygir kuvvetinde buh 
makineleri inşa edildi. Bu makinele 
dört kısma ayrılmıştır. Geminin için 
de 220 kadem uzunlugunda bir yer 
işgal etmektedirler. Şimdiye kad 
misli görülmemiş büyüklükte 27 ka 
zan ise makinelere yiiksek tazyik al 
tında buhar sevkeder. 

"Gucen Mary,, 2000 den fazla yol 
cu alabilecek ve bunlara her nev 
konfor temin edebilecektir. Tayf 
adedi 1,050 olacaktır. Salonlarım A 
merika ve lngilterenin en mümta 
sanatkarlan tezyin etmişlerdir. 
minin 27 güvertesi olacaktır. As 
bir şehirde tesis edilen her nevi eğ 
ience ve istirahat vasıtası bulun 
caktır. 

Gemi inşasmda 256 bin ameleni 
çalışmış olduğu tahmin edilmekt · 

l ngiliz gemisinin tier kumanClası elektrikle lfliyen başkaptaft • tvkll 
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EKONOMi 
Pamuk piyasasının vaziyeti 

Ege mıntakasında pamuk üzerine 
son hafta hararetli işler oldu 

Ege mmtakasmda son hafta içinde 
tıamuk üzerine hararetli muameleler 
olmuştur. Piyasada görülen bu du
rum üzerine 1zmire dahilden fazla 
mal arzedilmektedir. Almanlar fiatla
rı 4 mark kadar tenzil etmişlerdir. 
Bu iki sebebin önümüzdeki hafta i
çinde piyasanın gevşiyeceğine sebep 
olacağı kaydedilmektedir. Son hafta 
içinde yapılan muamele fiatlan şöy
ledir: 

Prese I. hazır 4.1,50-42,50 
Prese I. vadeli 42,50-42,50 
Prese II. 40 -40 
Kaba I. 40 42 
Menin mıntakatııında bazı cinslerin 

tiatlarında 1 - 2 kuruş kadar düşük
lük görülmüştür. Müstahsillerin bu 
fiatlar üzerinde mal satmak istemedi
ği bildirilmektedir. Mnıtakanm ıon 
fiat durumu şöyledir. 

Adana borsasında 
lane I. 39-41 
İane II. 35-38 
Kapı malı 36 
Parlak 34,5-35,:ı; 

Merl!lin borsal!lında: 
lane I. 
Yerli 
Dış piyasalarda! 

40-41 
36-37 

Liverpool borsasında muhtelif mem 
Jeketlerin pamuk fiatleri şu suretle
dir: 
Amerika (Middling) 

Mısır, Sakallaridis 
F. G. F. 

lstanbul 

Mart 6.16 
Mayrs 6.01 

Temmuz 5.88 
llk Teş. 5,53 

Mart 8.37 
Mayıs 8.59 

Tem.muz 8.44 

• 
cevız 

piyasası durgun 
tsta.nbul ceviz piyasası durgundur. 

Piyal!ladaki fiyatlar şöyledir: 
Ceviz iç 23- 28; kabuklu 10 kuruş 
Ege mmtakasında kabuklu ceviz 

piyuıası son hafta içinde bir derece 
daha sağlamla§mıştır. Satıcılar 10 -
12 kuruştan aşağı mal vermek iste
memektedirler, 10 kuru§tan muame
le olmuştur. Mevl!lim bitmek üzere -
dir. Stoklar ~ok azalmıştır. 
DIŞ PİYASALARDA: 
Hamburg borsasında ceviz fiyatla

rı 100 kilo başına cif Hamburg ol
mak üzere şu suretledir: 

Türkiye malı derhal tahmil 12 
!'ürk lirası; İtalya malı Sarrento, 
derhal tahmil 210 liret; İtalya malı 
Ordinaire, derhal tahmil 170 liret; 
Romanya malı, derhal tahmil 55 
Rayş.ma.rk. 

lakla piyasası 
İstanbul rnıntakasında bakla mev

ıimi geçmiştir. Stok kUınamıştır. 

Fiatlar ismen 5 kuruştur. 
Ege mm.takasında bakla mevsimi 

geçmiş sayılmaktadır. Stoklar !;Ok a
zalmıştır. Piyasadan toplanan mallar 
'.Almanyaya ihraç edilmektedir. Fiat
lar ismen 5 kuruştur. Son hafta için
de Almanyaya 35 ton bakla. ihra~ 
edilmiştir. 
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Yıldız Yağmuru 
Faruk Nafiz ÇAMLIBEt 

nıuallardakl devler azametinde gö
rür, akşamlan karanlık içinde eri -
meğe başlarken bir gölge kadar hiç
liğine inanırdı. Yeisle ümidin kalıp
tan kalıba koyduğu adam, yalnız, 
yerken, içerken, tabiileşiyordu. Bu
nun için kalbindeki süzülmeye mu
kabil vücudunda bir gelişme göze 
'3-rpıyor, viran bir binanın sefaletini 
eaklıyan yük5ek ve 11ağlam duvarlar 
gibi bu vücut o kalbin siperi olu
LfOrdu. 

Ziya, timdi, yalnızlığı günden gti
ııe sevmektedir. Denebilir ki, hasta ve 
sevdalı olmadan da, artık o yalnızlık· 
tan a.yrılmayacaktır. !nııan kalabalık 
ta. birkaç tanı:dıkla kon11fur, halbuki 
Ziya. yalnızken tanıdıkları ile değil, ta 
nımadıklan ile de ba~başadır. Yüzle
rini göstermiyen, adlarım gizleyen 
dert ortakları kadar hangi dost sami 
mfdir? Ziya, yer yüzünden, kimseye 
kalbinin sırlarını açmamıştır, çünkü 
o en büyük derdini candan dinleyen 
bir yüzün ardındaki düşünceyi çok 
tyi bilir, çünkü kendi de bir zamanlar 

Uppeer F. G. F. 
Son Teş. 8.17 

Mart 7.11 
Mayıs 7.13 

Temmuz 7.10 
' Son Teş 6.69 

Bombay borsası: 
M. G. Bengal, Fully Good 

Kapanış 

Mayıs 146 
Temmuz 146 

M. G. Omra, Fine 
Mayıs 181 

Temmuz 180 
M. G. Brooch, Fully Good 

Açılış 
149 
146 

182 
181 

Nisan - .Mayıs 198 198 
Tem - Ağustos 199 200 

Fiatlar: Liverpool borsasında Ame
rikan ve Mısır pamukları için İngiliz 
librası ( 453.50 gramdır) başma 
Pens ve Desimdir. Bombay borsası 
fiatlan ise Gandy (bir Gandy 253 
Kg. dır) başına Rupei'dir.) 

lskenderiye borsasındaki fiatlar a
şağıda gösterilmiştir: 

Sakallaridis F. G. F. 
Açılış 

Mayıs 15.31 
Temmuz 
Son Teş. • 

Son Ka. 
Ashınouni F. G. F. 

Nisan 13.50 
Haziran. 13.21 
Ağustos 
İlk Teş. • 
nk Ka .• 
Mart 

Kapanış 
15.18 
14.97 
14.92 
14.62 

13.43 
13,15 
12,77 
12.19 
12.96 
11.84 

(Fiatlar: Kantar başına 

kantar 99.05 İngiliz !ibrası) 
Tallarisidir.) 

(beher 
Mısır 

Arpa fiatleri 
eski seviyesinde 

İstanbul a.~ piyasası son hafta 
içinde gevşemiş ise de fiyatlar eski 
seviyelerini mu haf aza etmektedirler. 
Kilosu 3,75 - 4 kuruştur. 

Ege mıntakası arpa piyasası Mar
mara havzasından ve Mersinden ge
len teklifler yüzünden gevşemi~+.ir. 
Teklifler 4,375 kuru§ üzerindendir. 
Bu fiyat üzerinden İzmir piyasasına 
700 ton arpa l5atılmıştır. 

Mersin mıntakası arpa piyasası, 
son hafta içinde nisbeten faaliyetli 
geçmiştir. Son fiyatlar eıöyledir: 

Ceyhanda 3, Diyarbekirde 2,60 -
2,75, Osmaniyede 3,5. 

Samsun mıntakaıııı arpa piyasasın
da yeni bir de?:işiklik görülmemiştir. 
Diyarbekirden '"samsuna yapılan ar
pa sevkiyatmın bu piyasadaki fiyat
ların daha ziyade yüktıelmesine ma
ni olduğu bildirilmektedir. Son haf
ta içinde Samsuna 150 ton Kars ar
pası gelmiştir. 

DIŞ PİYASALARDA: 

Romanyada gerek ihraç limanla
rında ve gerekse piyasalarda satışa 
hazır mevcut arpa miktarının çok az 
olduğu bildirilmekte ve son fiyatlar 
şu suretle gösterilmektedir: 

60 Kg. yüzde 3 karışık, Köstence 
26.125, 58 - 5 9Kg. alivre 25.000 ley-

öyle düşünmüştü. Bunun için hayali 
dostlarını hakikilerinden daha çok ıe 
viyor, herkesten kaçtrğı halde yalnız 
onları arıyor... Onların aranmadan 
geldikleri de çoktu. 

Yalnız onun, kokusunda esrar tü
ten ve renginde feragat beliren iri 
ve solgun gülü, onu ömrünce avutma 
ya yeterdi, elverirdi ki şu beklemek 
olmasın, her akşam göklerden nur 
inmesini bekliyen nebiler gibi gözler 
enginlere dalmasın, ve beklenenle 
gelıniyenin hasreti bu yalnızlığa baf
ka bir renk ve bir koku vermesin ... 

Ziya hiç şehre inmiyor, şehir onun 
gözünde boşalmış gibidir. O, ancak, 
Saranın ulaştığı yerleri biliyor. Sara. 
hangi şehre girdi ise o meskfuıdur, 
hangi şehirden çıktı ise baştan başa. 
yanpn geçirmiş bir virane halinde
dir. Ista.nbula niçin gitsin? Yalnızlık 
içlnl!le, o, burada da yok mu? Sonra. 
.,ehir ona o kadar uzak görünüyor ki. 
Bu uıun yolculuğa bir ~elirken kat
landı, bir de dönerken tahammtil ede 
cek. 

Vapurlar, yelkenliler, balıkçı tsan
dallan, açıkta iken, ona bir mü.ide 
getiriyor gibi gelirdi, fakat bunlar 
uzaktan konuştukları halde yakla,tık 
~fi dilsiz ke"'ilir, ıııu~arlardı. Hl'lsretli
lerl en ~ok kavu~uran denizken Zi-

İncir piyasası 

Hurda mal üzerine 
fek lifler yapıhyor 

Ege mıntakası incir piyasası nor
mal seyrini takip etmektedir. Hava
ların mülayim gitmesinden istihlakat 
azalmış ise de işler tamamen dur
muş değildir. Hurda üzerine dış piya
salardan teklifler gelmektedir. lzmir 
borsasında son hafta içinde 5 - 5,25 
kuruş üzerinden hurda muameleleri 
olmuştur. 

Bu mevsim başlangıcından 24.3.936 
akşamına kadar İzmir borsasında sa
tılan incir miktarı, hurda dahil ol
mak üzere 25.285.796 kilodur. 

Yine mevsim iptidasından 21,3,936 
akşamına kadar İzmir limanından 
yapılan incir ihracatı aşağıda yazıl
mıştır: 

Ülkeler Bu l!!ene (ton) 

Almanya. 15.458,2 
Amerika 1.716.5 
Avusturya. 1.728,0 
Avustralya 431,2 
Arjantin 39.9 
Belçika 1.384,3 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 212,2 
Danimarka. 13,9 
Estonya 7,3 
Fenlandiya 47.4. 
Filistin 6,5 
Fransa 3.568,7 
Hicaz 0.6 
Hindistan 5,6 
Hollanda 383,0 
İngiltere 6.061.l 
İtalya 440,6 
İsveç 834.7 
tıwiçre 470,7 
İspanya. 
Kap 33,0 
Kanada 1,770.8 
Kolombo 1,3 
Japonya 
Lehistan 165,3 
Mısır 473,2 
Macaristan 236.0 
Meksika 0,9 
Mançuri ' 
Norveç 555,5 
Romanya. 18.3 
Rusya 27,5 
Suriye 
Yugoslavya 90,6 
Yunanistan 

Yekuun 36.246,7 
Dış piyualarda: 
Hamburg incir piya.15ae1 gevşekli

ğini muhafaza etmektedir. Almanya.
da ihtiyaca kifayet edecek miktarda 
incir stoku bulunmasının piyasanın 
durgunluğuna sebep olduğu bildiril
mektedir. 

İzmir ihracatçıları 68-70 tanelik 
Cenuin İzmir natürel incirleri için 
100 kilo başına cif Hamburg 11,50 
lira istemişlerdir. Hanıburgdaki ayni 
kalite malların ise 10 liraya kadar 
teklif olunduğu yazılmaktadır. 

dir. 
Londra borsasındaki son arpa fi

yatları şöyledir: 
Kaliforniya mart 25, Laplata 16,6 

şilindir. 

Bu fiyatlar Kaliforniya arpalarm
da 448 ve Laplata arpaları için 400 
libre içindir. Kıymet üzerine yüzde 
10 ithalat resmi ilave olunmaktadır. 

yayi niçin boynu bükük bırakıyordu? 
Ziya, kaç kere, böyle düşündü: 

- Beklenen olmazsa yalnızlık en 
güzel şey. .. Hapisten çıkacağı günü 
parmaklan ile sayan bir mahkfun za 
valhdır, fakat kendini bir manastıra 
vakfeden mütevekkil bahtiyardır ..• 
Ben bunlardan birincisine ben:r.ivo
rum ... Ne olurdu, benim de bekledi -
ğim olmasaydı! 

Yoksa, üç dört günde bir, en uzu
nu iki satırı geçmiyen mektuplar ge
tiriyordu. Ziya bunun acısına da alış· 
mıştı. önceleri ona adanm dört yanı
nı rüzgar gibi dolaştıran bu mektup
lar. gitgide, onda bir 11ükfın uyandrr· 
dı. Ziya, kadından gelen kısa mektup 
larla memleketin birkaç köyilnU yeni 
ba,tan öğrendi. 

- Ahmet, ca.nm ııkılıyor mu ? 
- Siz sıkılmaym da ben ııaail ol-

ıa. eğlenirim. 
Ziyanın en uzun konufmUI bu ka

da.rdı. 
Aylar, onun bUtUn varlığı içinde 

yegA.ne zayıf yer kalan kalbine basa 
rak. ağır ağır geçiyor, beklenen bir 
türlü gelmiyordu. Ziyanın beklenen
den Umidi kesilmediğ'i halde, bir za
man geldi ki, tek cümleli mektupla
rın arkası keı:ı.ildi. Ziya, haftalarla 
mektup gelmediğini görlince, iki satı 

BORSA · PIY ASA --6 NlSAN PAZARTESi 

Para Borsası 

Alıı Satıı 

Sterlin 
1 Dolar 

624.-
123.-

20 Fransız frangı 164.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. ııo.-

20 Çek Kuron 86.-
20 Ley 11.-
20 Dinar 47.-
Liret ıso.-
Florin 81.-
Avuıtunı:a •ilin 22.-
Mark 29.-
Zloti 22.-
Penco 
l-eva 
Yen 
t ~vec kurona 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Pariı iizerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Bel ıra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelı:oılovak 

Avuııturya 

Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta. 

Esham 
1ı Bankası Mü. 

" ,. N. 

20.-
22.-
32.,, _ 

973.-
237.-

" ,. Hamiline 
Anadolu 3 60 

" 3100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankur 
Oımanh Bankaıı 
Şarlr Merkez Eczaneıi 

lsfllcr aılo r 

Türk Borcu I 
.. .. il 
" ,, III 

\ 

624.-
125.-
167.-
83.-
24.-

ııs.-

92.-
13.-
53.-

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

974.-
23!3.-

12.06 
623.25 

0,79,56.50 
10.02,60 
4'.69.36 
2.43.64 

64.04.40 
1,17.-

19,19,25 
4,23,17 
1,97,33 
3, 10,50 
5,80,12 

9S.-
10.80 
10.80 
23.50 
39.-
ıs.-

ıo.-

8,40 
13.75 
2.05 

10,40 
t54.50 
27.50 

4,45 

23,35 
22.-

fstikrazi dahili 
Ers ani A. B. C. 
Sıvat Erruram l Kupon fceıik 

22,15 
97.50 
99.SO 
95.-
95.-.. • IJ 

M ısır Ta hv illeri 
18"6 l -.-
1903 !I 90.-
1911 IIJ Ku.Kesik 83 50 

Toh vll &t 

Rıtıtnn 

Anadolu I ve I1 Kupon lı:eailı: 

" III 
Anadolu Mümeuil 

91-
84.50 

l0.25 
42.65 
46.-
49.20 

[Ru sütunlar lçln gönderilecek mektuplann "Evlenmeler ıutunuıia• 
kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olması rica olunur) 

Nişanhhğı uzatan bir kız .. 
Parmakkapıdan Kadri imzasile: kan noktalan karınızla baş başa, SÜ· 
"lh-"i 8enedenberi n~anlıyız. Pek az kün ve itidal ile görüşünüz. Çaresini 

tanışt1ktan 8onra, daha 8evi~meye aramaya çalışınız. Üç çocukla bir e
vakit bulmadan nişanlanmamızı ace- vin, böyle çaresi bulunur scbeplflP 
le istiyen o olmuştu. Halbuki iki se- yüzünden dağılması kabil değildir. 
nedenberi nikahlanmamızı geri bıra- • 
kıyar. Bunun için hastalık, mev8int, Bir mektubun cevabı 
hazırlık gibi birçok behaneler icat e- Zonguldaktan M. Nami imzasile: 
diyor. Halim vaktim bir aileyi geçin- "Bir ay evvel bir kızla tanuıtık se-
dirmeye mü8ait olduğu gibi onun va- v~tik. Gelirim bir evi fevkalade ge
ziyeti de pek iyi değildir. Her hu8us-
ta benim yardtmıma muhtaçtır. Bu- çi11direcek kadar iyidir. Bu vaziyette 

kendisine evlenme teklif ini havi bir 
gün bile evlerine ben bakıyorum. 
Böyle olduğu halde onun benimle ev- mektup gönderdim. l'e bulunduğum 

yerde akrabalarım vasıtasiyle onun 
lenmemesine bir sebep bulamıyorum. isteteccğimi bildirdim. Cevap olarak 
Ne dcrsiniz1,, 
Anlaşılıyor ki, aranızda sevO'iden e- gayet samimı olan aşkını itiraf edi-

o· yor ve sonra eskiden birisi ile sözlü 
ser yoktur. Onun bir hamiye ihtiya- b ı d - ··t k · · b k 1 B' . u un ugunu, ve o e ·ının ıra ı ma-
cı va.rmış. ır hamı ve ~~rdı~cı; bu- sına imkan olmadığını anlatarak bu 
nu sızde bulmuş. Kendı ..ıdealıne da- b r · · · b · ka d · · 
ha vakm bir ko~a bultıncava k::ııfar e ıren ~evg~~ın ır r eş sev~~-

. · avut y h t b' ·b kJ d' •. ne çevrılmesını ve unutulmasını ısft· 
sızı uyor. a u ır e e ıgı M kt ~ b · · v b • . . 1 yor. e uvu em ınandtrmıyor. Bu 
var. e u oyuna alet olmamak ıst~- vaziyet beni onunla daha çok me':ıgul 
yor. Onunla evlenme.kte hayır bekh- etti. Bana ne tavsiye edcrsiniz1n 
y?r~anız ve onu .~evıyors~nız derhal Anlaşılıyor ki, siz tamamiyle gö
nıkahlanmak~a. ~unasebetı kesmek a- rüştip anlaşmadan, biraz acele hare-
rasmda kendısını muhtar bırakınız k t tm' k" "k b" t' · d b . . . . . e e ış ve uçu ır sempa ıye 
ve. 8!Z e u ıki yoldan hırını kabul evlenme talebine kafi addetmişsiniz. 
edınız. Zaten bir aydanberi tanışmakta ol• 

*' manız da bunun delilidir. 
Üç t;oc:uklu bir ev ..• 

Gedikpaşadan Mercan imzasile: 
"Oç çocuğumuz var. Evlendiiiimiz 

laman genç ve oldukça cazibeli olan 
karım bir sene i{·inde, bir hizmetçi 
hali aldı. Şişmanlamaya, evinde son 
derece derbeder, çocuklarla pr~an 

bir hal almaya başladı. iki çocu.ğu
muz olduktan sonra artık benimle 
hiç meşgul olamıyor, perişanltk için
de bocalayıp duruyordu. O zaman e
vimizin karşısında oturan dttl b1r 
komşu ile karımın yanında, önünde 
göz ve el i.şaretleriyle anlaştık. Ak
~<&mZan onunlct ~ktan flt!C kal

maya ba~layınca karım anladı. Ve 
aynldık. Dört ay çoauklardan biri 
bende, iki3i onda ya§adık. Sonra ge· 
ne barıştık. Fakat evdeki hayatım 

bana çok azap verdiği için bu hal bir 
kere daha b~mıza geldi ve bu aefer 
başka bir kadın, onun yakın bir ak
rabası aebep ouıJ. Şimdi altı aydan
beri gene aynyız. Çocuklarımın &efil 
hali beni muazzep ediyor. Fakat ne 
yapabilirim, elimde değil ••. ,, 

Onun evlenme talebinize karşı naz 
landığmı sanmak kolay değildir; bu· 
na lüzum yok. Belki bu red cevabın& 
bulduğu sebep, yani başka bir sebep
le evvelce sözleşmiş olması, doğru de
ğildir. Bir behaneden ibarettir. Fakat 
sizinle evlenme)i hemen kabul etmek 
istemediği muhakkak. Buna karşı a· 
ranızda hiçbir şey olmamış gibi ta
reket etmek, mektuptan ve cevaptan 
bahsetmiyerek dostluğunuzu temadi 
ettirmek, zemini müsait bulunca, bu 
sefer bizzat ağzını aramak. İşte ya,. 
pacağmız budur. 

* fcaf§flılClı goz ya§ları 
Adanadan Ertala imzasile: 

Köylülere dut fidanı Çocuklannız pek küçük11e, yani a-
ralarında birer ikişer yq fark varsa, 

"Sevdiğim ktzla dört aydanberf 
göriişmüyordum. Geçen gün evins 
kadar gittim. Kapıya gelen sevgi
limin ağladtğınt gördüm ve niçin ağ
ladığını bilmediğim halde ben d~ 

ağ'lamağa başlad1m. Yarım saat son• 
ra. kcnd~ni başkasına n~anladık· 

la.rmı söyledi ve kaçırmamı i3tedi. 
Acaba ben bu kızı kaçırırsam iyi 

eder miyimt" 

dağıtlldı hizmetçiniz yoksa kabahati ya.lııız 
Izmit, (Tan) - Izmit köyler birli- kadına yüklemeyiniz. Üç küçük "ço

ği on bin dut fidanı mübayaa ederek cukla bir kadının bir evde nizam te-
sis etmesi kolay değildir. Bir kadının 

bunları, Karamürsel, Geyve, Kandı - çocukları arasında en aşağı dörder 
ra ve köylerine parasız olarak dağıt- beşer yaş fark bırakarak çocuk do
mıştır. ğurması yalnız sıhhi değil, işte bu ev 

Cümhuriyet buğdayı 
Izmit, ·(Tan) - Bu sene Izınitin 

her tarafına çok bol ekilmiş olan etim 
huriyet buğdayı başak çıkarmıştır. 

Söylendiğine göre bu buğdayı Mayıs 
ayında. hasat etmek mümkün olacak

tır. 

rın değerini anladı. Biribiri ardından 
gelen üzüntüler onu öyle sarsmıştı 
ki isyan etmeyi aklından bile geçir
miyordu. Yalnız her gün, her gece 
Ahmede soruyordu: 

- Mektup var mı? 
- Hayır, birşey gelmedi! 
Ahmet, cevap verirken, içinin sız

ladığını belli ediyordu. 
Sara niçin gelmez? Niçin mektup 

yazmaz? Ziyanın sonsuz ihtiyacını 
bilmiyor mu? Onu bir eski sandal gi
bi adanın bir kıyısına bağladıktan 
sonra, gelmese bile, mektup yazma
mak ne demektir? Ziya, hırçınlığını 
çoktan kaybetmifil, sinirlerile, bu sual 
lE'r üstünde durdu, ve her mektup 
g&lmediği gün bunların cevabını işle· 
yerek şu neticeye erişti: Sara ya se
yahatinden döndüğü için yoldadır, 

yahut yolculukta hasta olmuştur da 
mektup yazmaya vakit bulamıyor! 
!kinci fikir. hastalıktan canmJ yeni 
kurtaran Zivaya bir heyecan verdi. 
Telefonla Saranın adını aradı. ses 
yok. Sabahtan akşama kadar yirmi 
otuz kere aradtğı bir numara ona 
hep siikfıtla cevap verdi. Sara hasta 
olıı bilir. Sara belki de yolculuktadır. 
Fa kat bu sebeplerdt-n hic: biri evin 
bo~almfl.!!mı izaha kAfi geleme:ı.:di. 

Bunun için bir sabah Ahmedi İ!-

nizamı sebebiple de zaruridir. Olan 
olmuş. Sizin rahatsızlığınızı anlı:,,· 
ruz. Fakat araya c:apktnhk girivnr. 
Evdeki rahatsızlığınızı çapkınlıkla 
mı izale edebiliyorsunuz? Burada hod 
binlik aşikirdır. Anlaşılan artık us
lanmanızı icap ettirecek bir yaşa da 
gelmiş, çocuklarınıza karşı endişeniz 
artmaya başlaml§. Bütün canınızı sı-

tanbula yolladı, Saradan mutlaka bir 
haber getirmesini istiyordu. İyi. kö
tü, nasıl olursa olsun, bir habere ken 
disi beklenmedik bir hadise ile karşı
laşmadan korkacak kadar sinirlerine 
hakim değildi. 

Sabahleyin giden Ahmet, Ziyayi 
bekletmemiş olmak için, öğleye doğ
ru telefonla Ziyayi buldu. Sorduğu, 
öğrendiği şeyler bundan ibaretti: 

- Saranın evinde yalnız bir bekçi 
ailesi var ... Hepsi ile konuştum. aı?ız
larını aradım, ev ıahibine dair bir 
f,ley bilmiyorlar... Oradan rahmetli 
Havri Mümtazın idare merkezine uğ 
radrm. Şemseddin Aliye !!lordum, de
diler ki: "O, seyahate çıktığından be
ri. burada görünmemiştir... Müesse
ıenin işlerine 'imdi başka biri veka
let ediyor!" 

- Gen~ mi, ihtiyar mı? 
- Adını söylediler , kendisini göre-

medim, akşama doğru gelirmiş.. . ts
terseniz s iz ona telefonla sorarsınız! 
Doğrusu da bu idi. Ziya, Ahmetten 

fikir alacak kadar muhakemesinin za 
yıfladığmı düşünmeden, her iş ada -
mınm masası başmda bulunacağı sa
ati bekledi, ve adım henüz öğrendi
ği, yii:ı.:ünü hiç tanımadığı bu adamla 
konuştu. Kendi

1
ism!nl verirken, se

sinde, bu müesseseden her seyi sor-

Böyle tehlikeli maceralara ne lü· 
zum var? Mademki sevişiyorsunuz, 
anlaşmak ve birleşmek imkanını he• 
nüz bulabilirsiniz. Fakat neden şim
diye kadar bu ciheti düşünmemişti
niz? Eğer vaziyetiniz müsait değilse 
kızı kaçırmakla bu vaziyet düzelmez. 
Yok, eğer hiçbir mani yoksa hemen 
ailesine müracaat ediniz; döktü
ğünüz gözyaşlarını biraz da annesi· 
nin önünde sarfcdiniz; kadınların 

yüreği yumuşaktır. Eğer kızı da si· 
ze yardım ederse aleyhinize olan ce
reyanı lehinize çevirebilirsiniz. 

mağa hakkı olanların ağır başlı eda
sı seziliyordu. 

- Sara hanımefendi ne zaman dö-
necekler? 

Telefondan gelen ses, nazik ve se
vimli idi. 

- Sara hanımla Şemseddin Ali 
Bey, deniz yolu ile, üç gün sonra, ls
tanbulda bulunacaklardır ..• 

Ziya, tahminlerinden birinin doğru 
çıktığına sevindi, doğru çıkan tahmi
nin hastalık olmaması bu sevincini 
bir kat daha arttırdı. Ziya, üç ay var 
ki, ilk defa seviniyor ... Sara geldiği 
gün, iki satırlık mektuplarla vermiş 
olduğu acının ve çektirdiği bitmez, 
tUkenmez hasretin şikayetlerini Zi
yadan uzun uzun dlnliyecek. Bir ke
re gelsin o, Ziyanın nekadar söyliye
ct•kleri var! Uç ay niçin sustu, niçin 
durgun suya iğilmiş bir baş f?\bi yal 
ru% kendini seyretti, durdu. niçin 
bunca eziyetlere ses çıkarmadan kat· 
landı? Bunlar, hep Saraya sitem için 
hazırlık değil mi? Sara. kim bilir. bu 
şikayetleri, bu sitemleri nasıl sevil
miş, özlenmiş, beklenmiş bir kadın 

hazzı ile karşılıyacaktır! 
Sarayı düşünen Ziya, Şem~eddin 

Ali Usttinde de bir ıiakika durdu Ru 
(Arka"' \'ttı 



TAN 

No. 49 Yazan: MITHAT CEMAL 

Bu konaktaki refah ok adar büyüktü ki hizmetçilerin hanım 
santlması için bir sandalyaya oturmaları kafiydi 

Gözü de toktu. Hiçbir karşılık 1 
beklemeden İstanbulda dalkavukluk 
ederdi; fakat bundan, o, Tekirdağın
da istifade edecekti!'. !stanbuldaki 
konaklara girip çıktığı için Tekirda
ğında mutasarrıftan sonra gelirdi. 
Fakat kusurları da vardı; mesela, 
beş vakit namazını bir "iş adamı" 
gibi kılıyordu. Ve bu namazlan, Te
kirdağrnda kahvede anlatan küçük 
ınemurlara bayramlarda çil çeyrek
ler dolu yumruğunu öptürürdü. An
cak, peygamberlerin bile aleyhinde 
rıel~ söylenmemiştir! Cemile'nin de, 
gençliğinde, müezzinle yakalandığını 
Tekirdağında söyliyenler vard. Ama 
bunu da kimler söylüyordu? İ!ji ters 
giden hırçın bir ihtiyar .. '.Veremli ve 
kavgacı bir delikanlı ..• Bir de topal 
bir oğlan ... Zaten ihtiyarlar kime 
rıamuslu derler? Zaten hastalar kimi 
kıskanmazlar? Sonra, mahlm ki, sa
katlar da küstah olur! .• 

zel diyorlardı. Yüzünde 12 çocuk do
ğuracak derecede kan vardı.Cemile,kı 
zmı, erkanı harp müşirinin kızma ba
karak yetiştirmişti: O da "Belkis" di; 
o da roman okuyordu; o da fransızca 
biliyordu: Tekirdağmda reji katibin
den iki ay ders almıştı! Yalnız topal
dı. Fakat topallayan sol ayağının al
tına Cemilenin Tekirdağmdaki kar -
puz tarlası konursa bu topallık bir 
yürüyüş tarzı sayılabilirdi. 

bir ~!ayete mektupçu yaptıracaktı, 
çünkü Dahiliye Nazırının karısmm rü 
yalarını Cemile tabir ediyordu. 
Erkanı harp müşirinin kızı Bel

kis, sofradaki mürebbiyenin bi
rine ingilizce sual sormuş, ö
tekine almanca cevap verecek· 
ken çay masasından sıçradı; vekil • 
harç (Salih) in elindeki tepsiden tel
grafı kaptı; makbuzu fransızca imza
ladı; altın kurşun kalemile telgrafı 
parçalayarak açtı, haykırdı: 

- Hüsrev geliyor! 
(Arkam varl 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbnl 

18: Orkestra eserleri (pllk). 19: Haber
ler. 19,15: Manon operası: üçüncü ve dör
düncü perdeler. 20,30: Stüdyo orkestrala
rı. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu aianstnm 
gazetelere mahsus havadis aervisi verile
cektir. 
Bü.laef 

13,05: Orkestra. 13,40: Orkestra. 14,30: 
Orkestra. 18,ı5: Plllk. 19,15: Pille. 20,15: 
Kifüe musikisi. 21,25: Senfonik konser 
(Goldmark. Vidor, Frank, Strauss). 23,25: 
Hafif musiki. 
\'arşova 

18,20: Plik. 19,30: Viyolonsel - Piyano. 
20,30: PiyanQ konseri. 21,30: Radyo salon 
orkestrası. 23,15: "Parsifal,. operasmm Ü· 
c;üncü perdesi 

Moskova 

19,15: Rus musikisi. 20: Mikrofon tiyat
roıu. 21,15: Sözler. 22: Muhtelif dilelrle 
neşriyat. 

Bforlin 

20,ı5: Y~i musiki. 20,45: Aktüalite. 21, 
10: Şubertın eserlerinden solist konseri. 
23: Haberler. 23,30: Musikili piyes, 24 30: 
Eğlenceli halk musikisi. ' 
Prağ 

16,30: Koro. 17,10: Hafif musiki. 18 20· 
İspanyol musikisi. 18,50: Plik. 19,10: ·Al~ 
manca neşriyat. 20.10: Şen halk şarkıları. 
20,40: Halk musikisi. 2ı,20: Piyes. 23,15: 
Caz. 
Viyana 

18,15: Koro konseri. 19: Muhtelif, 20: 
Haberler; 20: Büro ve atölyeden reportaj. 
21: Klbık operetlerden (Vanda Achsel 
Kari Ziegler). 22,35: Hafta haberleri. 23' 
10: Orc musikisi. 24,15: Eğlenceli musiki'. 

Se~me program 
Viyana, 21: Klisik opereUcr. 
Bükreıs, 21,25: Senfoni ((Goldmarlı:, Vi

dor, Frank, Strauss). 
Budapeşte, 19,30: Viyolonsel konseri 

(Pyano ile). 
Varşova, 21: Richard Vagnerin "Hayali 

cemi.. operasL 
Berlin, 21,10: Şubertin eserlerinden solist 

konseri. 
Prac, 18,20: İspanyol musikisi. 20,10: 

Halk ııarkıları. 

Kısa Dalgalar 
Berllo 

Çalışma saatleri: Saat 10 45 - 14.20 : 
ı 74 m. ve 31, 45 m Saat 15.00 - 18.35 : 

Tekirdağlı Cemile bir aydanberi 
erkanıharp müşirinin mermer yalı
Bmda misafirdi. O, bu konakta ha
layıklara düşmandı. Buradaki refah 
o kadar büyüktü ki, hizmetçilerin 
hanım zannedilmesi için bir sandal
sreye oturmaları kafiydi. Ama Te
kirdağlı Cemile Hanım, bu hizm.etçi
lerin teklifsiz gözlerine sert sert 
bakar, suallerini cevapsız bırakırdı; 
Vr> r'emile Hanımı kendilerinden say
. :: istiyen hizmetçiler, hizmetçi ol
duklarını hemen anlarlardı. Cemile 
Hanımın da hanım olduğu en ziyade 
yemekte anlaşılırdı: o, eofraya ha
nımefendilerle beraber oturur, ve 
halayıklar ona yemek verirken, onun 
da hanım olduğunu kabul ~tmis olur
lardı. 

Ancak Cemileye iftira eden işi bo
zuk ihtiyar, veremli genç, topal oğ -
lan Cemilenin kızının adını da kötüye 
çıkarmışlardı : Gftya kız reji katibin
den fransızca öğrenmemiş te çocuk 
dtı,urmUşmilf. Cemile emindi: Ad· 
nan Cemile Hanımın karpuz tarlıunru 
öğrendikten l!lonra bu iftiraya inan
mıyacaktı, zaten Adnan evlendiği ge 
ce karısmm namuslu olduğunu göre
cekti :Tekirdağmdaki hekim Cemile 
Hannna yemin etmişti. 

? 
31,38 m. Saat 19 - 23.35: 25, 49 m. ve 

Bir cinayet mi ~-~-· •cı. ~ m. 

Adnana devlet fuıu 
'lconacalctı 

Adııan, Süheylaya da, Belkise de, 

rahatsız olmak için gidiyordu; bu iki 
ders, iki ıztrraptı. Fakat bu iki ıztı
rap biribirine Belkisle Süheyla kadar 
benzemiyordu: Adııan, Süheyla ile 
hususi olduğuna muztaripti, Belkis
le olamadığına! Nihayet bugün, erki. 
hl harp müşirinin yalısında, ikindi 
kahvaltısına Adnanı da aldılar. Ye· 
:ınek od.asma girince Adııan, kendini 
Yalıya karışmış sandı, sevinecekti. 
Fakat sofraya oturur oturmaz yalı
daki mevkii bütün acılığiyle ortada 
durdu: Belkisin hocasiydi, ailenin 
tiostu değildi ! 

Yemek masasında erklm harp mil
• irinin yaldızlı isim başlarını taşıyan 
11'Mepl" koltuklarının arkalan kafa
larm üstünden yükseliyordu. Masa
da. iki mürebbiye ve bu iki kadından 
ıııonra Uç bet koltuk vardı, bu üç 
k o ı t u k t a n sonra da Tekirdağlı 
Cem.ile oturuyordu. Cemile, bu masa
da, yalI11% insanlardan değil, bu kol
tuklardan da sonra geliyordu. Adııan 
kendisini tam Cemilenin karfısmda 
görünce fenala§tı. 

Bir müddetten beri, Cemile bu ya
bda en çok AdnanI seviyordu: Gü
zel, genç, tciz olduğu için! .. v 

Adnan, aşkının ve fıkarahgmm ver 
dtği toylukla çay masasında bakacak 
başka yer bulamayıp Tekirdağlı Ce
.nıileye daldıkça elli yaşında kadı~ 
kendisinden gözlerini alamayan d~lı
kanlı ile Etyemezde Boh<;acı Hayrıye 
nin evinde geçiremiyeceği ılık gecele
re yanıyor, son tövbesine kızıyordu. 
Adnanm yüzünden sonra da fıkaralı
ğı Cemilenin hoşuna gidiy~rdu: 
Bu masada Cemileye en çok musavı 
olan insan Adnandı. 

Cemile, bu ç a y m a s a s ı n • 
d a b i r gi.in Adnanm yü
züne' bakarken karar verdi: Belkisi 
:A.dııana verecekti! Bu Belkis, tabü 
erkanı harp müş~ kız: Belk~s de
ğildi; Cemilenin Tekirdagmdaki kızı 
Bel kisti. 
Tekirdağmda, Cemileyi, kocası mU 

Anadoluhiaarmda cumartesi gilnii Loadra 
bir vak'a olmuş, on yedi yD,§larında 
Seher isminde bir kız, evden çı!,;ardk Ça.ııma uatlerf: 10 - 12,20 : 25,53 m 

ve !l. 55 m Saaı 13 - 15 45 : 16. 86 m 
Kurbağahdere istikametinde gitmiş ve l\r, 82 m Saaı ı G _ 18 : Goaterilen 
ve bir daha dönmemiştir. Seher, por- poıtalardan ikiıi. 19.82 m. 25. 29 ın. .,11 

Ib 
31, 55 m. 

takal tüccarı rahimin yannıda evlat S at ı.ı,15 - 23,30 : Gösterilen 2 ve,.. 
lıktır. Nereye gittiği henüz tesbit edi- t posta ısı. 6t' m. 25, 53 m., 31, 55 ve 49 

Erkam harp müşirinin damadı hah 
riye Miralayı Hüsrev Almanyadan ya 
kında dönecekti. Cemile onu bekliyor 
du: Kızı Adııana Hüsrev teklif edecek 
ti fakat kendiliğinden! .. 

lememiştir. 10 m.. 
Yalnız, Kurbağalıdere civarındaki Sinemalar, Tiyatrolar 

Bostan havuzltrından birinin kenarın 
da kızın ayakkabıları çorabı ve ca.ke- • ŞEHİR TİYATROSU : Saat 20 de 
ti bulunmuş, bunun merine havuzda (Tosun). 
araştırma yapılmıştır. Fakat bu araş • HALK OPERETİ : Saat 20,45 te 'Bugün çay masasında, Cemilenin (Florya). 

kaşlarının iki ucundan ehemmiyetli 
bir mesele halledilerek sarkıyordu: 

tınna da bir netice .vermemiştir Kı -
zın bir cinayete kurban gitmesinden • TURAN TİYATROSU: Saat 20,30 da (Habibe Molla). 

Cemile Adnanı damat aldıktan sonra endişe edilmektedir • / TAN : (Son Vals) ve (Aşk ve Kan). 
==========:::==::::::::::::::===================== • ŞIK : (Pergünt). 

Günes klübü hakkındaki hükmen 
mağlübiyet kararı Federasyonca bozuldu 
Gilnef kUlbU birinci devre lik maç

larında Silleymaniye ile yaptığı mü• 
sabakayı kazanmasına rağmen gayri 
nizami bir oyuncu oynattığından 
hükmen mağlftp sayılmış ve üç pu

GUneş klübti Uç puvan alarak bu haf
taki puvan cetveline göre beşinciliğe, 
Süleymaniye de iki puvan kaybede
rek sekizinciliğe geçeceklerdir. 

van alamamıştı. Güneş klübünün u • Lik ma~ları 
mumi merkez nezdinde yaptığı iti- İstanbul lik maçları son hafta mil· 
raz, aidiyeti dolayısiyle futbol fede- sabakalanyla heyecanlı bir safhaya 
rasyonuna havale edilmişti. girmiştir. Başta giden Fenerbahçe i-

lstanbul mmtakasmın vermiş oldu le BeŞ'iktaşın puvan cetvelinde biri· 
ğu hükmen mağlubiyet kararını fede- birlerini çok yakından takip etmesi 

' rasyon tetkik etmiş ve müsabaka ü- şayanı dikkattir. llerdeki müsabaka-
zerinde bir tesir yapmıyacağı kanaa- larda ·alınacak neticeler, birincilik ve 
tini edindiğinden mezkQ.r kararı nak- ikincilik bakımından müessir olacak-

zederek İstanbul mmtakasma bildir- tır. 
miştir. Aldığımız malumata nazaran, Fenerbahçe ile Beykozdan maada 
mıntaka merkez heyeti bu kararı ka- diğer klüpler on beşer maç yap:nışlar 
bul etmiyerek umu.mi merkez nezdin- dır. Lik maçlarında klüplerin aldık
de tekrar itirazda bulunacaktır. Bu ları dereceleri ve gol adetlerini aşa
karar kat'iyet kespettiği takdirde ğıda takip edebilirsiniz: 

Klüp Yaptığı Galibi· Berabere Maglup Attığı Yediği Puvan 
Maç yet gol gol 
15 14 1 51 13 
14 13 1 59 4 
15 12 1 2 59 19 
14 7 2 5 26 31 

43 
41 
40 
30 

• TÜRK : (İlihlar Eğleniyor). 
~ SARA. Y: (İhtilal Çiçeği) ve (Samson). 

MELEK : (Da.vid Koperfild). 
• SÜMER : (Saadet Gecesi). 
• AHI::EMDAR : (Golem) ve (Vah,ilere 

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

va). 
• E(L~AMRA : (Oğlumun Metresi) ve 

Studyo Çılgmlıkları). 
• A~Rt : (Maskeli Kadm) ve (Eıraren

rız hane). 
: SARK : (İlk rece) ve (Hayatı İsa). 

AZAK : (Bayanlar) ve (Patron 01-
saydını). 

• HbİLAL : (Korsanlar Definesi) (Foli
erıer). 

• Fd~RAH: (Brodvay Melodi) ve (Fe. 
ailer AJayı). 

• KADIKÖY HALE: (Kadınlar Gölü) 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Barkarol) 

. • Ü'SKÜDAR HALE : (Yaralı Kuş) .. 
KONS.ERVATUAR: 8 inci Konser Ömer 

Refık, Ali Sezin, 8 Nisan 1936 c;~r~am
ba saat 21 de Saray Sinemasında. 

Davetler, Toplantdar 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN 
Kutlama telarafnameleri. 

Çocuk Eairıreme Kurumundan • 
23 Nisan ulusal bayramı yakla;ıyor. Bu 

~ayı:amda da tebriklerinizi büyükleriniz ve 
., oatla~rnız Çocuk Esirgeme Kurumunun 
L~ks ' telgraf kağıdı üzerinde okumaları-

~ı ı.st.ers~nia, çekeceğiniz telgraf müsved
esının üzerine "Lliks" kelimesini yazma

nBız ve _ 15 kuruş fazla vermeniz kafidir 
u kigıtlarm geliri tamamen yurdumuz~ 

YO,~s~I ~.avrularmm bakDTiına ayrılmıştır. 
Luks telgraf kağıdını kullanmakla hem 

muhatabınıza kareı fazla hürmet ve hem de 
zarafetlnizi ıöatermi:ı olursunuz. 

BEYO~LU ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 

9 ,...._ ___ .........-..__......_....._ 

Hergün biti 
Blkiye SAÇlbARD 

~~.,. ~~ ) 
GÜ·~;;rt~d~:·it;:lı"Ça~";rmanları ıhtiya'; olan kocasına' sadık kal.1-

pırıl pırıl parlıyor, <;am dalları, yurdu. 
üzerlerindeki karların ağırlığı ile es- Bir gün, bir baloda, ona genç bir 
Diyorlardı. sefaret katibi takdim ettiler. Katip 

Sinaya dağlarına, her sene olduğu çılgıncasına fü.;ık oldu ve bu nı;;.ınru 

gibi, o sene de kış mevsimi için bir- en büyük fedakarlıklarla ispata ça
çok halk gelmişti. Karpat dağlarınd'-l hştı. Bir kadın kalhini yumuşatmak 
havanın her gün güneşli olmasına \'(' fethetmek için ne lazımsa yaptı. 
mukabil, gece bol l:ol kar yağıyor Hükümet onu başka bir vazifeye ta
gündüzden kalan bütün izleri kaybe- yin etti. Gene; katip istifa etti, git
derek, sabaha tertemiz bir çarşafla mecii. Bunun Uzerine Marioan, ihti -
örtülü, yeni bir manzara veriyordu. yar kocasının şatosuna gitti. Katip 
Ben dağda yalnız kalmağı pek seve- derhal şato civarında bir köşk tuttu 
rim. O kadar ki, bu pamuklu sükünu. ve., Marioanı. kocasının şüpheli ve kıs 
insana teselli, azamet ve huşu hisleri kanç bakışları altmda görmekte de. 
veren bu yalnrzhğı duymak için her vam etti. 
kesden uzağa çekilir tenha köşeleri Marioanm kocası o aralık bir se-
arar, ve yalnız bru:?rma dolasırdrm. yahate çıkmıştı. Marioan da şehre 
Dağlarda tek başıma dolaşırken, inmişti. Genç katip onu takip etti. 

benim gibi sessizliği seven birisine Fakat Marioan tekrar şatosuna döıı
rasladım. Bu, oldukça ya~h bir adam dü ve ertesi gün bir mektup aldı. 
dı. Fakat ikimiz de münzeviliğimizi Mektupta, aşrkr, ona, kocasından ay
kıskan<;Iıkla muhafaza etmek istedi- nlmasını ve kendisiyle evlennıeRini 
ğimiz için biribirimizle uzun müddet istiyordu. Eğer buna razı olmazsa, ö
konuşmadık. Nihayet, bir gün, se- leceğini ilave ediyordu, Düşünmek i
lamlaştık, ve tanıştık. çin de Mariovana üç gün mühlet ve-

Çok kibar bir adamdı. Eski bir Ro- riyordu. 
manyalı diplomattı. Civarda mü- Arad?.n dört ı:riin r'f'<'ti. Marinan 
kemmel bir köşkü, köşkünde mükem- cevap vermemişti. O gün kendisine 
mel bir kütüphanesi vardı. Çabucak kızıl güllerden yapılJlllş bir buket ge
dost olduk. Haftanın muayyen gün- tirdiler. Mariovan derhal kızn~ına hi
lerinde gider, onda yemek yerdim, o nerek şehre indi. Fakat kızak miithiş 
da gelir, otelimde yemek yerdi. bir kar fırtınasına tuhılmuştu , giiç-

Otelime geldiği günler, dostum, lükle ilcrliyebiliyordu. Niha\·et. Gll -
hayli müddettir nazarı dikkatimi g-Tn bi,. ,.,..ı,.111ııktım ~orırı:ı Mı:ırin..,n 

c;ekmiş olan yaşlr, fakat yüzünün çiz- genç katibin otelim~ geldiği zamım, 
gileri hala güzelliğini muhafaza eden o, coktan, ölüm yatağında yahyor· 
beyaz saçlı bir kadının gidip hiirmet- du. Buz gibi donmustu. Snzünii tut
le elini öperdi. Bu ihtiyar kadında muş, \'e onsuz yaşarvıak isterıwmt~ti. 
büyük bir şahsiyet ve teshir kuvveti Genç kadın. i1füniin kıın:ıcımrl.ıı. 

vardı. Nihayet bir gün, dayanamrya- hiiviik bir asahi hıı'1rnn P-erirdi. O 
rak sordı,.ım: gi.ine kadar gizlediği hisleri artık 

- Bu kibar, ve her görenin nazarı mukavemetini kırmış rosgun bir ne
dikkatini üzerinde tutan kadın kim- hir gibi taşmıştı. !çin için sr>vdiği 
dir. gt:nç diplomata karşı teesRUflf'rini 

Dostum cevap verdi: nasıl izhar edebileceğini bilmiyordu. 
- Romanyalı bir kadındır. Madam Bir an rlüsiindli , sonra . ı::ı<'larmr. o 

neana Mari0nn ... Harpten evvel cnk hariktılane saclarını çözdii hir :wı '''1 '3 
rahat ve güzel bir hayat geçiriyordu. getirtip keı::ti, din!omn1 ın cö7"'•ine 
Senenin altı ayını Roma, Paris veya kavu~·mmı ell<'rine sardı Ona en ktv• 
Viyanada geçirirdi. Madam Marionn mrtli. gii":Plli~inin en yiiks 0 k ziyneti~ 
o zamanların en güzel ve en zengin ni feda etmiı:ıti. 
kı:ıdmıydı. Marioan'm hn h :ı r,.ı~n.ti . o :ı: :unan 

Onu ilk defa J?Ördüğii.m 7.Rman ben herkesin aıhmfln <lola~tı. 
daha gen~tim. Fakat hala onu o es- Dostum sm;muştu. • Yavaşça ı::;or-
ki güzelliği ile görUyorum. Tacıavvur dum: 
edilmez. anlatmak imkanı olmryım - Kocası ne yantı~ 
bir ~\i7.r11iğe ırnhipti, CehreRirı1n tam - Derhal boşandı. 
beyziliği, teninin mat beyazlığı, yeşil - P.eki, Marioan tı>krar e\·lı-nnıeıll 
t:fü:leri harikulilde Rivah gür ve uzun mi? 
.. .,,.Jıırivt .. h;;.,.;11, h;r t<t•ı>t vnntvnrnu - Havır. hu fıı<'i::ıchırı ~onra ur.ıın 

O zamanlar k:ıdınlnr ı:ıarhırının m:ım sen<'ler, rl;nın,..,sıt ın cP.ı:;etliııin n::tld? ılf 
luklnrivle iftlhnr f'rlf'rlerni ve Mr.rio- lin gönıiilıliiiYii hir vııl--.,nr.ı ı::Phird" . n
an şlinheı;;iz o of"vrin Pn miikr>mmc>I nıın me7.Rrmm v::ı,.,mrlq . h"""trnrn ··e 
ve Pn uzun ~arlarına ı::nhinni . r.::ı.rihi ""Rne nı;;kmm gömlWi ntrln;:,ı w•r"'e 
ı::u ki. Ptraf•nıfa nervanP !?İhi rlol:ıconn wısanı Ve n 7"mnndanberi hep !'ey:ı
hayranlanna rağmen Marioan 7.alim h at edc>r . durur. 

a) H~p birden İstiklal marşı ı;öylcnecek 1 •••• 
b) Guzel Sanatlar Akademısi mimari ı;u

besinden Orhan 
c) Yüksek Mühendis mektebinden Sadık 

Taşkömür. 

ç) Milli Tiırk talebe birliğinden A. Ka
rahan. 

d) Belediye İmar Müdürü Ziya 
Birer söylev söyleceklerdir. 

e) Yıne hep bir ağızdan soylenecek İs
tiklal marşı ile ihtifale son verilecektir. 

3.- İhtifalden evvel saat 15 te civar Li. 
se ve Orta okullarla, Giızel Sanatlar Aka
demisi, Yiıksek Muhendis. Fen ve Sanayı 
okullarmdan ge(e,ek talebeye ve diğer arzu 
edenlere Mimar Aptullah Ziya ve Samih 
Suleymaniye c amisinde, Ytice Mimar~ 
hayat ve eserleri hakkında izahat verecek
lerdir. 

4.- Kültür D:rektörluğü o gün ilk o-. 
ku~larda talebeye (Mimar Sinan) ve eser
lerı hakkında maliımat verdirecektir. 

5.- O gün yurtda~lara parasız olarak 
(Mımar Sinan) rozetleri dağıtılacaktır, 

6.- Aynı gunun akşamı saat 21,15 te Mü
zeler Mimarı Kemal radyoda bır konferans 
verecektir. 

7.- İhtifalde Şarbaylık, İstanbul Halk
evleri, Jl'.v.kaf Dırektörluğü, Güzel Sanatlar 
A~ademısı, Yukıtek Muhendıı mektebi 
Mılli Türk Talebe, Mımarlar ve Mıihcn: 
disler birlikleri birer çelenk koyacaklardır. 
(İsteyen diğer kurumJar da çelenk koyabi
leceklerdir.) 

Bu büyük Türk Mimarını anma ihtifali • 
ne bütün yurtdaşları çağırırız. 
ltfal~·e Telefonlan 

İ5tanbul İtfaiyesi 24222 
Kadıköy itfjiiyesi 60020 
Y eşilköy, Bakırköy, Büyü.kdere 
Üsküdar itfaiyesi ' 60625 
Beyoflu itfaiyesi 44640 
Bıiyükada, Heybeli, Burgaz Kınalı mm-

takaları için telefon santralhıd~ki memura 
yanım demek kafidir. 

Hastane Telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi 21693 
Gureb~ hastanesi Yenibahçe 230ı7 
Hasekı ka.dıı~lar hastanesi 24553 
Zeynep Kamı! hastanesi Üsküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
B~!oğlu Zükür hastanesi 43341 
Gulhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Sieli 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16.60 

Çabuk Slhhl Yardmı Teşkilatı 

Bu numaradan imdat otomo
bili ia teni r 44998 

ÇOs-< 
LEZZETLi OLUR 

A 

Ur Hattz Cemal 
'>AHILIYE MUTEHASSJSI 

Pazardan başka ~ünlerde ( 2.30 
dan 6) va İstanbul Divdnyolu C 104) 
veni numaralı husu-;i kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesı sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev tc· 
lefonu 22398 Kışlık telefon 21044. 

(Eski Foto Franse) 

l\.f emleketimizin tanmmı 
Film Opera tör teri 

C E Z M 1 ve R E M Z t 
Ressam Salahaddin 

ezzinle yakaladıktan bir dakika son
ra dövmüş, btr hafta sonra da boşa
mıı:ıtı. ÇünkU vaka ancak bir hafta 
sonra duyulmuştu. 

Beşiktaş 

Fenerbahçe 
Galatasara:v, 
Beykoz 
İstanbulspor 
Vefa 
Süleymaniye 
Güneş 
Anadolu 
Eyüp 
Topkapu 
Hil&l 

15 3 8 4 22 28 
15 4 4 7 31 29 
15 4 4 7 21 39 

29 
27 
27 
26 
25 
24 
21 
20 

Bey?flu emvalinden maliil maa§mı alan 
Em.eklı Subaylarla maliıl emekli eratm ve 
§ehı~ yetimlerinin 936 yılma ait yapılacak 
tespı~. muameleleri için 25~3-1936 tarihin
den ı~baren her ıün Beyoflu Askerlik 
Şubesıne müracaat etmeleri. r: ---- - -, 

9 NiSAN MiMAR SINAN iHTİFALi '--· _____ • ___ n,_d_i_ri_k_ı_._r ___ _ 
rlıOGRAMI 

ndi burada çalışıyorlar 
~inema ve Güze] F ~togref 

Çabuk dul kaldığı için Cemilenin 
bir tek çocuğu vardı; bu kız çocµğu
na erkam harp müşirinin kızının adı
ıu koymuştu. Kız, toparlak ve krrmı
m olduğu için Teldrdağında ona gf1 -

15 6 2 7 27 22 
15 3 4 8 15 38 
15 4 1 10 20 48 
15 • 2 2 11 20 54 
15 2 1 12 13 39 

latanbul Halkevleri Adına Eminönü 
Halkevinden : 
~·- ~ilce Türk Mimarı (Sinan) m ihti

f~!ı 9 Nıs:ın 936 Perşembe günü ııaat 16 da 
Suleymanıyede kabrinin başında yapılacak
tı:r. 

2.- İhtifal aşafıdaki ma iledir: 

Altınordu Spor Klüp Genel Sekreterli
iinden: 
İda.re heyetimiz, gördüğü lüzum üzerine 

2~ Nısan 936 pazar ~ünü saat 15 te Klüp 
bınasında fevkalide bır koncrenin toıtlanma 
s~ı kıra~_laştırdığmdan Üyelerimizin aynı 
gunde Klup merkezine celmeleri. 

Cumur Batkanı ATATURK Yf' 

Bakanlar Kunılu üyelerilf' 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ge 
!enlerine ait fotoiPafJann en iy ı 

leri d~ burada bulunur 
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Avam Kamarasında hükumete hücum edildi· 
Eğer İngiltere daha eneriik davransa 
idi bugün Habeş harbi bitmiş olurdu 

(Başı 1 incide] 
"öyle anl~ı1ıyor ki, Habeş milleti, 

ağır maglubiyetlere uğramaktadır ve 
hatta bazı makamlar Habeş mukaYe
metinin yağmur mevsimine kadar bi
le idame edilebileceğinden şüphe edi
yorlar. Demek oluyor ki, boğucu gaz
lardan kurtulabilen bütün Habeşler 

boyunduruk altına girecekler ve mem 
leketleri Italyaya ilhak olunacaktır. 
Böyle bir Qıtimal Büyük Britanya ta
rihinde elim bir fasıl teşkil edec~ktir. 
Mütecaviz galip gelecek ve Milletler 
Cemiyeti de Habeşler için en ufak 
bir istifade temin edebilecek bir şey 
yapamamış olacaktır. Bütün yaptığı
mız i,, Habeşler tecavüze uğramadan 
evvel onlara silah gitmesine mani ol
muş bulunmaklığımızdan ibaret kala
caktır. Bittabi nutuklar müstesna. 
İptidai bir milleti ümitsiz bir harbe 
teşvik ettikten sonra onu kendi mu
kadderatına terketmek çok hazin bir 
feydir. 

Bu işte müspet hiçbir tŞey yapma
dık diyordum. Hayır, yaptık. ltalya
nm düşmanlığını kazandık ve bu, or
dumuzun, donanmamızın ve hava 
kuvvetlerimizin masraflarını arttır • 
mak gibi bir netice doğuracaktır. 

Fransa üzerine, bir hattı hareket 
ittihazı için, yaptığımız tazyik Habeş 
lere yardım edecek kadar ileri gide -
medi fakat Italya ile Fransanm ara -
smı açacak derecede müessir oldu ve 
bu, muahedeleri yırtmak ve Reni tek
rar işgal etmek için Hitlere güzel bir 
fırsat verdi. 

Bu meselelerde bütün mesuliyet do 
rudan doğruya hükiımetimize racidir 
n Başbakan kendi hissesine düşen 
mesuliyetten kurtulamaz. 

Bütün bunlardan çıkan netice .,u -
dur: Sonuna kadar gitmeğe hazır bu 
lunmadığmıız bir işe kanşmıyahm. 

Sonra manda altındaki müstemleke 
terin Almanyaya iadesi hususundaki 
vaziyeti de öğrenmek isterim • . 
Eden•in cevabı 

. Eden, hükumetin !talyan - Habeı:ı 
ihtilafı hakkında Cenevredeki hattı 
hareketini müdafaa ederek dç!lliştir 
ki : 

Bu ihtilaftan alman dersler 'Şi.idur : 
1 - Azası adedittibariyle mahdut 

olan Milletler Cemiyetinin tesiri de 
bizzarure mahduttur. 

2 - Bütün milletler bu cemiyete 
dahil bulunmazlarsa ekonomik ve ma 
li sanksiyonlarda derhal müessir ol -
maz . 

Bütün bu olanlardan hiç te harbi 
durdurmaya çalışmamalı idik denebi
lir. Fakat ben bu fikirde değilim. Bey 
nelmilel hukuka muhalif hareketlere 
müzaheret edilmekle beynelmilel hu
kuk tesis olunamaz. 
Şunu hatırlamalıyım ki, büyük Bri 

tanya petrol ambargosuna müzahe • 
ret etmi§ fakat Fransa ve bu ambar -
goya konulmadan evvel son bir barış 
teşebbüsünde daha bulunulmasını 

terviç eylemiştir. 13 ler komitesi de 
bu fikre iltihak etmiş ve alakadar iki 
taraf bunu kabul etmiştir. 

Fakat eurasıru da ehemmiyetle kay 
detmeliyim ki, bu barış kabul edileli 
beri !talyan hükumeti tecavüzünü ar 
tırmıştır. Cenevrede barıştan bahse
derken Habeşistanda harbin devam 
etmesi lngiliz hükumetinin mütalea -
amca gayri kabili tecviz bir şeydir. 
Ya. hakild bir barıı olmalıdır yani 
muayyen bir müddet iiçnde muhasa
matın tatiline müncer olacak bir ba
rışa yahut da 18 ler Komitesi uhde
eine dilşen vazifeye avdet etme
lidir. Britanya hükumetinin vaziyeti 
milbarezenin bütün itimadınca ne idi
f!"' bueiin de tamamivle avnen odur. 
Diğerlerile birlikte her türlü ekono
mik ve malt tedbirleri ittihaza ama
deyiz, yeter ki, diğerleri de aynen 
bizim zihniyetimizle bunları kabul ve 
tatbik etsinler. 

Alman cevabının ihdas ettiği vazi
yete ve Lokarno devletlerinin toplan
ması projesine gelince, İngiliz hüku· 
meti şu mütalaadadır ki, böyle bir 
toplantıya giderek barışın akim kal
dığını müşahede etmeden evvel bir 
noktai nazar taatisi çok faydalı ve 
kıymetli olur. 

Milletler Cemiyetinin tık fI?'Batta 
müzakerelere iştirak etmesi husu
ıundaki Fransız teklifi ile mutabı
knn. Hitlerin teklifleri Lokarno dev
letlerinden başka devletleri de alaka
dar eden hususatı ihtiva eylemekte
dir. Binaenaleyh bu tekliflerin Millet 
ter Cemiyeti tarafından koordonne e
i il mesi şarttır. 
Eğer Garp A vrupasında Lokarno-

81.n yerine yeni bir nizam koyabilir 
, ,. diğer taraflarda da bizzat Mil-

!etler Cemiyetinin doğrudan doğru
ya nezaret ve kontrolu altında bir 
takım sureti hallerle emniyeti tesis 
edebilirsek, Avrupa için evvelkinden 
daha fazla bir emniyet elde etmiş o
luruz, ve o vakit, ekonomik mesele
ler, silahsızlanma vesaire gibi daha 
büyük projelere geçebiliriz. 
Şayet benim şimdiki proğram1m 

Kıskançhk yüzünden 

bir cinaye~ işlendi 

başlamıştır. 
[Başı 1 incide] 

Son geçimsizlik 
Merzuka ilk önceleri Hüseyinln he

men her istediğini yapmağa ba~la -
mış ve ara sıra aralarında çıkarı kav
galarda. bile daima itidalini muhafazn 
etmiştir. Bundan bir müddet evvel. a
ralarında yeni bir geçimsizlik baş:a -
mıştır. Merzukanm kiracıları orun 
Hü.seyinle olan münasebetini şöyle an 
!atmaktadırlar: 

''Hüseyin hemen her zaman bu eve 
gelir, üst katta oturan Merzukanm 
yanma çıkar. 

Fakat, son zamanlarda pehlivanın, 
hemen her gelişinde kavga olmağa 

başladı. Hüseyin gittikten sonra, Mer 
zuka, aralarında geçen vak'aları bize 
anlatır ve '.benden yine para istiyor, 
vermeyince de kızryor, bağırıp çağırı
yor!,. derdi. Son kavgalarında da HU 
seyin Merrukayı bırakıp gitti ve bun
dan dört gün evvel tekrar geldi. Fa
kat, Merzuka dargın olduğu için ka
pryı açmadı. Bundan hiddetlenen Hü· 
seyin, apartımanın arka pencerelerin
den birini açarak içeri girdi ve doğru
ca yukarıya çıktı. Merzuka ile ağız 
ka.vgasma başladı, kavga büyüdü. Ka 
rakoldan polisler gelerek ikisini de 
alıp götürdüler. Ondan sonra, Hüse
yin bir daha görünmedi. Merzuka da 
cumarte8i gilnü hazırlandı ve dışarı
ya çıkarken de, "misafirliğe gidiyo -
rum, bir iki gün sonra gelirim.,, dedi 
ve gitti. Bu saate kadar da gelmedi. 
Nerede oldugunu bilmiyoruz.,, 

Cf nayeften önce 
Hüseyin, Merzuka ile karakola ak

seden son kavga günü, e-şyasmı Te -
pebaşındaki Briı:ıtol oteline nakletmiş, 
orada yatıp kalkmağa başlamıştır. 
Dün, Merzuka ile buluşan pehlivan, 
onu Karakövdeki muhallebici dükka
nına götünnilştilr. Arka masalardan 
birisine oturmu~lar, Hüseyin, yedik -
leri kahvaltmm para.4'tnı garsona ta
mamen ödemiştir. 

Facia, bu sırada olmuştur. Garson, 
parayı alrp uzakla.şmca, Hüseyin, ar
ka cebinden çıkardığı tabanca.sile, bir 
an içinde, kadına doğru Uç el ateş et
miştir. Merzuka, kanlar içinde yere 
yuvarlanırken, pehlivanın elinden bı
raktığı tabanca nasılsa ateş almış ve 
çıkan kurşun gırtlağına isabet ederek 
ağırca yaralanmasına sebep olm~ -
tur. 

" Hôlô ölmedi mi?,, 
Bu sırada, pehlivan, tekrar doğrul

mağa çalışmış, yerde yatan kadına ba 
karak, "hl!! ölmedi mi?,, diye mırıl
danmıftır. Dükkanda.ki müşteriler, 

telaşla etrafa kaçışmışlar, zabrta me
murları zaten yaralı olan Hüseyini ya 
ka.lamışlardır. 

Merzuka imdadı sıhhi otomobiltle 
Senjorj hastanesine kaldırılmış, HU -
seyin de zükilr hasta.nesine götürül • 
müştür. 

Bir muharririmiz, hastane metha • 
!inde yaralı Hüseyinle görüşmek iste
miştir. Hilseyin, cebinden bir kart çı
kararak Uzerlne bazı şeyler yazmağa 
çalışmış, fakat muvaffak olamamış
tır. 

Yaralıya, biraz sonra ameliyat ya
pılmı;,, gırtlağı temizlenerek tekrar 
dikilmiştir. Cebinden çıkardığı kart
ta, cumartesi günü taşındığı Bristol 
oteli müstccirinin adresi yazılıdır. 

Merzuka dün gece öldü 
Merzuka, Senjorj hastanesinde ar

kı bir tedavi altına almmI§, fakat. 
kurşunlar kafatumı parçaladığı için 
kurtarmak mümkün olamamıştır. KR 
dm. dün gece geç vakit ölmilşttlr. 

Hastanede verdiği ifade de, HUse
yinin kendisini kıskandığını, sık sık 
kavga çıkararak iz'aç ettiğini anlat. 
mış, cinayetin bu kıskançlık yüzünden 
işlendiğini söylemiştir. 

Hadiseye, müddeiumumflik te el 
koymuştur. Tahkikata devanı edil -
mektedir. 

çok basit ise, bir çok büyUk konfe
ransların toplandığı ve akim kaldı
ğını hatırlayınız. Bütün yapacakla
rımız Milletler Cemiyeti paktına is
tinat etmelidir ve öyle limit ediyo
rum ki, bu paktın tadiline hakikatte 
teşebbüs eylemiyeceğiz. · Ta ki, her 
şeyden evvel bütün alakadarların 
bunu yapacağına emin olalım. 

Yuna nistan Balkan 

Pakt.na sadık 
reası 1 incidel 

Atina Elçımiz Ruşen Eşref 

arruz vukuu ve bilnetice Yunanistan 
Balkan paktı mucibince Yugoslavya. 
ya müsellehan yardım eylediği tak· 
dirde İtalya tarafından Yunanista
nın taahhütten mütevellit bu hareke. 
ti harbe vesile ittihaz edilirse Yuna· 
nistanın. bu hali Balkanlal' amil 
olmıyan bir vaziyet olarak mı tela k
ki edeceğinin tasrihi isteneceğini söy
lemiştir. 
Başbakanı bugün ziyaret edecek 

olan Romanya ve Yugoslavya el<;ile
rinin de ayni mesele üzerinde görü
şecekleri haber verilmektedir .. 

ltalyanın müracaati teyit 
edilmiyor 

Atina, 6 - BugUn Italyanm, tah
rik edilmeden yapılan bir tecavüzden 
dolayı Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasında çıkacak bir müsademede Yu 
nanistanm Yugoslavya tarafını ilti -
zam etmemesi hakkında bir müracaat 
ta bulunduğu haberi teyit edilmemiş
tir. Resmi mahafilde buna ihtimal de 
verilmemektedir. 

Yunanistan Balkan 
Antantına sadık 

Atina, 6 - Bugün Lider meclisi 
toplantısına devam etmiş ve Yunanis 
tanın dış siyasası hakkında müzake -
relerde bulunarak, bu siyasanın Bal -
kan paktı dahilinde devam etmesini 
kararlaştırmıştır. 

Baldvin 
kabinesinde 
Yine büyük bir değişiklikten 

bahsediliyor 
Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan -

smm parlamento muhabiri bildiriyor: 
Yakın bir atide kabinede büyük 

mikyasta değişiklik olacağı ve Bald -
vinin istifa edeceği hakkında bugün 
Daily Meyi' de intişar eden haber etra
fında resmi mahfeller mutalea yürüt· 
mekten çekinmektedirler. 

Ba haber, şimdilik, herhalde ciddi· 
•etle karşı!anmamaktadır. 
Arsıulusal vaziyetin. bövle bir il

male yer vermemeğe başlı başma k~ 
ci geldiği söylenmektedir. Diğer tar
an, ileri sürülen değişikliklerin ekıır 
sine muhtelif sebeplerle ihtimal ve 
lmemektedir. 

Hindenburg balonu 
'dönüyor 

Rio-de-Janeiro, 6 (A.A.) - "Hin· 
denburg,, kabilisevk balonu bu sabah 
6 da Santacruz tayyare meydanından 
Almanya.ya doğru hareket etmekte
dir. 

Lokarno Konferansı 

ltalyanlar da 
iştirak ediyor 

(Başı 1 incide] 

Paris, 6. (A.A.)" - Paris-Soir ga· 
zetesi, Fransanm mukabil teklifleri 
hakkında diyor ki : 

Bu teklifler şunu ihtiva etmekte
dir: 

1.- Lokamo muahedesini ihlA.lini 
muhik göstermek için Almanyanın 
ileri sürdüğü hukuki delillerin cerhi 

2.- Renmıntakası vaziyetini tet
kik edip bu bapta bir karar verecek
lere mahsus muhtıra, 

3.- Kurucu bir sulh planı, Bu 
plan şunları derpiş etmektedir : 

a) Sulhu herkes için müsavi hak· 
lar dairesinde teşkilatlandırmak. 

b) Milletler Cemiyeti paktının 16 
mcı maddesinin, daha seri ve daha 
müessir bir ·şekilde oynıyabilmesi i
çin tevsii ve bu hususta Milletler Ce· 
miyeti emrine beynelmilel bir kuv
vet verilmesi, 

c) Gerek Garbi Avrupa gerek Şar
ki Avrupada Sovyet Rusya da dahil 
olmak üzere tecavüze uğnyacak dev 
!etlere müteakibiliyet esası dahilinde 
yardım. 

Mezkur gazetenin diplomatik mu
habiri Fransanın mıntakavt paktlara 
rücu ettiğini, bunların ancak Avru
pa için muteber olacağını, çünkü 
son hadiselerin gösterdiği gibi Mil
letler Cemiyetinin artık Amerika, 
Asya ve Afrika.da nufuzu kalmadığı
nı yazmaktadır. 

ltalya iftirak ediyor 
Paris, 6 (Tan) - Romadan haber 

alındığına göre, ltalya Lokarno dev -
!etleri konferansına iştirak edecektir. 
Bunun için Aloizi, Buti ve Rocco'dan 
mürekkep bir heyet Cenevreye gön
derilecektir. Bu heyet 13 ler komitesi 
toplanWarında bulunmıyacaktır. 

Hazırlık konu~maları 
Londra, 6 (A.A.) - Cenevrede 

toplanacak olan Lokarno devletleri 
konferansından evvelki müzakereler, 
13 ler komitesinin içtimaı münasebe
tiyle, pazartesi ve salı günleri Londra 
da yapılacaktır. 

Corbin dün akşam Londraya av -
det etmiş olup, ağlebi ihtimal bugün 
Edeni görecektir. 
Fransız planının, Paristeki lngili? 

elçiliğine mi, yoksa Corbin tarafınd;uı 
doğrudan doğruya Eden'e mi verile -
ceği henüz malUm değildir. Fakat, bu 
planın, Fransız - İngiliz göri.işmeleri· 
nin baş mevzuunu teşkil edeceği mu
hakkaktır. 

Corbin ayni zamanda, Fransız hUkf:ı 
metinin Alman sulh planı hakkmdakı 
son kararım da izah edecektir. 

Ingiltere, her iki pla'.nı, Milletler Ce 
miyeti çerçevesi içinde telif etmeğ~ 
matuf mesai sarfedecektir. 

Hafta başında yapılacak görüı,me
ler esnasmda, Habeşistan sulhU 13ler 
komitesinin toplantısı hakkındaki 
Fransız - Ingiliz noktai nazarları da 
karşılaştırtlacaktır. 

lngiltere Fransayı Almanya 
ile görü§mefere girmeğe 
ikna ediyor 

Londra, 6 (A~.) - Lokarno, dev
letleri arasında pek yakında yapıla· 
cak olan görü,meleri mevzuu baniı;: 
eden Daily Telegraf gazetesi şunlan 
yazıyor: 

Dışişleri Bakanlan arasında yapı
lacak görüşmeler kat'i bir şekil .ıla
caktrr. İngiliz hükumeti, Avrupa em· 
niyeti hakkında Almanya ile görüşmf 
lere girmek lüzumuna Fransayı ikna 
etmeye çalışıtcaktır. 

Lokarna 9 Nisanda 
toplanacak 

Paris, 6 (A.A.) - Belçika Başve -
kili Van Zeeland, 9 nisan sabahı Ce -
nevrede hazır bulunabileceğini Lokaı 
no devletlerine haber vermiştir. Bina 
enaleyh, Lokarnocularm o tarihte top 
!anacağı tahmin edilmektedir. 

Flanden' in isteği 
Paris, 6 (A.A.) - Iyi haber alan 

mahfeller, Fli.nden'in, gelecek Cenev 
re toplantısında, 19 mart tarihli Lo 
karno andlaşmasmda yazılı bütün 
hükümlerin tamamen tatbikini Lokıu 
no devletlerinden istiyecektir. 

Erkônı harhiyeler Çarıam
&a günü mü lconuıacalc? 

Paris, 6 (A.A. ) - Salahiyetli mah 
reller, erkanlharbiyeler arasında yap1 
lacak görüşmelerin hangi tarihte baş 
lıyacağı hakkında herhangi beyanat· 
ta bulunmaktan imtina ediyorlar • 

Mamafih Havas ajansı, bu görllş
rnelere, .çarşamba günU, Londrada baş 
\anacağını mühtemel görmektedir. 

lnglliı kabinesi toplandı 
Londra, 6 (A.A.) - 13 lerin ya -

7-4-936 ~ 

13 ler komitesi toplantısında 

Zecri tedbir tatbikinden 
vazgeçileceği söyleniyor 

13 ler komitesinde evvelce 5 ler komite.si 

tarafından yapllan sulh teklifi konuşulacak 

Başı 1 incide 
hiçbir maddi fayda vermiyecek bir 
sulhil kabul ettirmek cihetini de hiç 
bir ı,ekilde kabul etmemektedirler .. 

Bu itibarla komite, Milletler Cemi· 
yetinin zecri tedbirlerin tatbikı husu
sundaki ilk kararından vazgeçmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

5 ferin teklifi ileri sürülecek 
Londra, 6 (A. A.) - Deyll Tel~

graph gazetesinin diplomatik muhar
riri, 13 ler komitesinin çarşamba gü
nü yapacağı toplantıda ltalyanm, ge
c;en eylfılde beşler komitesi tarafın~ 
dan tesbit edilen umumi prensipleri 
kabul etmesi için Mussolinl üzerinde 
kuvvetli bir manevi tazyik icrasına 
çahşacaJbnı tahmin etmektedir. 

Deyl! Telegraf diyor ki: 
0 Belki hUkfimet, ltalyanm, yakın

da A vrupadaki dostlannm bUyUk bir 
yardımına muhtaç olacağı ve A vus
turyaya yardım etmesini zaruri kıla
cak bir Alman müdahalesi karşısında 
klllacağı fikrinden mülhem olacak
tır.,, • 
Suviçle Madariaga'nın 
arası açılmıı 

Parla, 6 (A. A.) - Exelsior gaze
tesi, ahiren Suvich ile De Madariaga 
arasında çıkan bir auitefehhüm dola
yısiyle 13 ler komitesi müzakereleri
nin çok hararetli olması muhtemel 
bulunduğunu yazmaktadır. Bu gaze
tenin yazdığına ~öre, Suvich de Ma
dariayayı Mussolini ile görüşmek U -
zere Romaya davet etmiş, fakat mu
maileyh bu daveti reddetmiştir. 

Excelsior gazetesi, miJletler cemi
yeti katipliği tarafından neşredilen 
de Madariaganm raporunun, ltalyan 
matbuatında şiddetli tenkitlere yol 
açtığını ilave etmektedir. 

!talyan gazeteleri, bu raporun, Ma· 
rPşal Badoglionun harp metodlan Ü· 
~erinde c:ok fasla arar etti&i halde 
Habeş mezaliminden kafi derecede 
rsrarla bahsetmediğini ve Ttalya iJe 
Habeş imparatoru arasındaki sulh 
imkanları hakkında hiGbir şey söyle
mediğini ileri sürmektedirler. 

Tan gazetesi sulhü 
ıaruri görüyor 

Paris, 6 ( ~. A.) - tta.lyan • Ha
be~ aavaşmm aldığı yeni istikameti 
tahlil eden Temps gazetesi, durumun 
bugün iGin vehametli bir tekil alma-

ya başladığını görüyor ve diyor ~ 
"Şimdi NegUs için yapacak bir!" 

vardır. O da, barış müzakereleriJI' 
başlamaktır. Italya hükfımeti, Bad0 

glionun kazandığı muvaffakiyetlef. 
sayesinde, beşler komitesi tarafında' 
tesbit edilen prensipler çerçevesi .i~ 
de hakkaniyetli bir hal tarzı derpış 
mektedır. Yalnız Italyan tekniğiııl' 
tefevvuku yUziinden yenilmiş ol-' 
Negüs de. nlümkün olanı kurtara~ 
olan böyle bir anlaşmanın zarurl 
duğunu ispat edebilecektir. Hab .. 
şinin halli şimdi müstacel bir 11/' 
rettir. ÇUnkU Avrupa durumu ~ 
rinde fena akisler husule getiren tJ 
çok hatalar irtikap edilmiştir. ı~: 
nusanidenberi vukubulan hadi,el 
Laval. Hor teklifini kabul etmenıeJ 
!iğin yanlış olduğunu göstermiştir· 
Şimdi Avrupa barışı tehlikededft 

Ve yeni hiçbir hata yapılmamaltd' 
Italya, eğer havatt menfaatlerini~ 
min etmek istiyorsa, Akdenizde 
Orta A vrupadaki vaziyeti itibari)': 
Avrupa teşriki mesaisinin dıı:ırıı 
kalmamalıdır. Diğer taraftan, ttalY' 
nm faa.1 iştiraki olmadıkça, bir A~ 
na emniveti sisteminin kurulması 
di surette derpiş edilemez. 

Zehirli gaz meselesi 
Londra, 6 (A. A.) - Reuter aj., 

ımm haber verdiğine göre Habefi' 
tandaki harpte İtalyanlar tarafınd-' 
zehirli gaz kullanılmasına kartı 1' 
giltere tarafından müstakil bir bat' 
kette bulunulmamıttır. Bu meseteıı' 
13 !er komitesinin salahiyeti dahili# 
de olduğu söylenmektedir. 

lngllfere ltalyanların 
zehirli gaz lcullandıldarınd 
kanaat getirdi 

Londra, 6 CA. A.) - Reuter a1'. 
sının haber verdiğine göre, lngii1 
resmi makamatı İtalyanların ze~ 
gaz kullandıklarına artık kanaat.' 
tirmiştir. Bu kanaati veren Addil 
Ababadaki Ingiliz elçiliğinden ge'J! 
bir rapordur. Bu rapor, lngiliz elli1 

nin ve elçilik memurlarmm, zelı 
gaz kullandığına kendi gözlcri1 
oıahit olmadıklarını söylemekle ~ 
ber, bu haberi teyit mahiyetinde il' 
teaddit müstakil kaynaklardan fed 
d~tini ileri sUrmektedir. 

Alman 
CJeldi 

ticaret heyeti dün 
ve Ankaraya CJİtti 

Türk • Alman ticaret anlaşmasmm 
yeni mUzakerelerinde bulunmak üze
re dlin Almanyadan şehrimize bir he
yet gelmiştir. Heyet, Almanya mali
ye müsteşarı Wücher'in başkanlığın
da ve Rayşbank azalarından Treue. 
iktısat müsteşarı Maks, iktısat mü
şaviri Selultzer, kambiyo müşaviri 
Şeliöne'den müteşekkildir. 

Alman ticaret heyeti, Parkotele 
giderek orada bir müddet kal011' ve 
saat on buçukta Alman başkonsolo
sunu ziyaret etmiştir. Ba,konsolol!IUD 
da iftirak ettiği bir toplantı yapıldık
tan sonra heyet azalarına bir ziyafet 
verilmif, sa.at 16 dan sonra şehrin 
bazı yerleri gezdirilmiştir. 

Hevet reisi Wücher. yeni görüşUle-

cek ticaret anlaşması esaslan ett' 
fmda şimdiden bir şey ııöylenenıi.1' 
ceğini, maamafih heyetin Türkiye) 
yaptığı bu kısa seyahatin müsp~t ~ 
ticelerle nihayet bulacağına emtıı 
duğunu üade etmiştir. 
· Türk - Alman ticaret mUnue~ 
terinin her gUn biraz daha. inldf' 
ettiğini söyliyen Wilcher, istikbal~ 
ki mütekabil, samimt ticaret ha.relt 
terinin devamından her iki meınlej 
için c:ok feyizli semereler bekled 
nJ anlatmıştır. ..ıı 

Heyet, dün akşam ~nka!'S.ys ı·· 
miş ve lı!tasyonda ba,konl!lolos ~ 
fmdan uğurlanmıştır. Ticaret nıUı' 
kerelerinin bir haftadan fazla ~ 
np~ umulmaktadır. 

Amerikada müthiş bir kasırga 
oldu yüzlerce adam öldü 

Birmingham, 6 {A.A.) - Görülme 
niş derecede şiddetli bir ka.•nrga, Tu· 
pelo şehrini hemen baştan başa ha -
rap etmiştir. 

Yüzlerce yaralı, kırk kadar ölil var 
dır. 
KHırga muhtelif yerlerde yangın -

\ara sebep olmuttur. 
Civar şehirlerin hepsinden, Tupe 

ıoya doktorlar ve U!ç gönderilmiftir 
Tenneuee, Misisipi ve Ala.bama m1J 

... 1,..,..1""- n-" ... ;",.1"'"" ..; .... ı,... .... a;rt,:tn+' 

kında yapacakları toplantıda ve Lo • 
karno devletlerinin mllzakeratı esna
sında mevzuu bahis olabilecek me
seleleri tetkik etmek üzere kabine bu 
~n içtima etmiştir. 

Eden yarın Cenevreye gidecektir. 
Elde bulunan işleri paskalyadan 

evvel halletmek üzere bu hafta kabi· 
ne üç defa toplanacaktır 

•ortumlar geç.m.iştir. 
Bu mmtakalatdaki şehJJlcrderı <f 

'lğunda biı·ka.ç ölü ve müteaddit ' 
ralı vardır. 

Yüzlerce ölü var ,..., 
Tulepo, 6 CA.A.) -Misisipi- ?. 

rin büyük bir kısmmı harap ~ 
kasırga neticesinde yüzleree kiş, 
·ımllş olmaamdan korkuhıvor. tfl'l,ıl 
ıeyetleri. kUTT'n kurbanlarını t11 
• avdmhı?ı attmda enk:ız ar~TT'd' 
ıkarmakta.dırlar. Bardaktan boş~ 
·sma yilan va.imurlar imdat isle- .4 
engel olmakla beraber, yan~ısı· 
sirayet etmemesine yanyacaktn'• 

Mısır askeri ~erhis etmit~ 
Kahire, 6 (A.A:.) - Mısır bult 

meti, haziranın otuzunda terhisi 1 
beden efradı altı ay daha silah sıt 
da tutmağa karar ve~istir 
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Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin Teminatı Saatx 
bedeli 

22 aded marangoz tezgahı. 1O12 79 14 
Muhtelif tersim levazımı. 923 70 15 
Resim kağıdı vesaire. ı 730 140 15.30 

Mekteb ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarr yazılı me
vat açık eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme günü 
22-4-936 da hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklile
rin eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte ve şartna
meleri görmek için de her gün Komisyona müracaatları 
ilan olunur. ( 1808) 

ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARI 

Senelik muhammen kirası 20 lira olan Rumelikavağında iskele sokağın
da 7 No. 1ı kayıkhane 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar ki
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Levazım Müdürlüğiin
de görülür. Artırmaya girmek isteyenler 150 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27-4-936 pazartesi günü saat 15 te Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B) (1817) 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan Yenibah~ede Katip Muslihiddin 
mahallesinde Hastane sokağında yeni 112-114 eski 88 No. lu evin müfrez 
kısmı olan iki oda bir sofa ve kömürlüğü havi kısım 937 senesi Mayıs so
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. Şartname
ai Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekliler 360 kuruşluk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 27-4-936 Pazartesi günü saat 15 de 
Daimt Encümende bulunmalıdır. (B} (1822) 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

1 - Bafra kazasında vaki Bafra göllerile Bafra gölü
nün denizle iltisak ettiği noktaya kadar olan kısmından 
sayd olunacak bilumum balıkların hasilatı saydiye rusu
rnu ma resmi miri balık avlamak hakkı 31 May.ıs 1936 ta
rihinden 31 Mayıs 1939 tarihine kadar üç sene müddet
le kiraya verilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 
~ 2 - Tahmin edilen bedel 11200 liradır. 
' 3 -Talipler arttırmaya iştirak için tahmin olunan 
bedelin yüzde 7,5 olan 840 lira muvakkat teminat vere
cektir. Muvakkat teminat nakit veya nakit yerine banka 
mektubu istikrazi dahili Ergani ve bunların evsafındaki 
d~vl;t tahvilleri ve bonoları hükumetçe tayin edilecek 
n:ıllı e~ham ve tahvilat 2490 sayılı kanunu 7 inci madde~ 
sı mucıbince kabul olunacaktır. 

4 - Bedel haddı layik görülmediği takdirde ihale 
9-4-936 perşembe günü saat 15 te Bafra maliyesinde 
yapılacaktır. 

5 .- ar~namenin bir sureti Samsun Defterdarlığında 
ve hır suretı İstanbul Av vergileri Müdürlüğünde de var
dır. 

6 - İsteklilerin bu tarihe kadar her gi.in Bafra Mal
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 1809) 

İstanbul Üı;UncU !cra Memurluğun
C!an ı Paraya çevrilmesi mukarrer 
bulunan 11 balye tiftik 10-4-936 ta
lihine müeadi! Cuma. giinti saat 10 
ilan 12 ye kadar !stanbul Zahire bor
ıasnıda açık artırma suretile satıla
ıea.ktrr. Artırma bedeli mahcuz tifti
ğin o günkü rayicinin yüzde 75 şini 
bulmadığı takdirde satış geri bırakı
larak H-i-936 tarihine müsadif çar
eanıbt. günü saat 10 dan 12 ye kadar 
'7ine ayni mahalde ikinci artırması 
icra edilerek mal en çok artırana 
ihale edileceğinden mezkur gün ve 
tarihlerde bıteklilerin mahallinde ha
il? buluna.ca.k memuruna müracaat
ları illn olunur. (21923) 

Befiktq İcra. Daire!inden J Bir 

~rçtan dolayi tahtı hacze alınıp pa· 

taya çevrilmesine karar verilen bir 

adet Royal yazı makinası belediye nı 

su.mi ve ihale pulları müşteril'line ait 
olarak üzere 10-4-936 tarihine mU

aadff cuma. günü saat 10 dan 12 ye 

kadar İstanbul Sandal Bedestanmda 
eatılacağından talip olanların mahal 

Jlnde ha.zır bulunacak memuruna mü 

racaatları ilan olunur. (21921} 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 

Mahkemesinden : İstanbul Ziraat 

Bankası tarafından Maksudiye ha

nında 12 numarada Diran Antreas
yan aleyhine açılan alacak davasın-

Gayrimenkul açık artırma ilanı !s
tanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Tamamı (3100) lira kıymeti muham 
mineli Kadxköyünde Bahariye cad
desinde eski mükerrer 33 ve yeni 
93-95 numaralı maa bahçe bir hane
nin onaitıda üç hissesi ilan tarihin
den itibaren otuz gün müddetle açık 
artırmaya konmuş olup birinci açık 
artırma 11 Mayis 1936 tarihine te
sadüf eden pazartesi giinü saat 14 
ile 16 arasında dairede yapılacak 
ve kıymeti muhamminesinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde i
kinci açık artırması dahi 27 Mıtyıs 
1936 tarihine tesadüf eden Çarşam
ba günü aynr mahal ve saatta yapı
lacağından isteklilerin kıymeti mu
hammenesinin yü7.de yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
Banka teminat mektubu ibraz etme
leri lazımdır. Hakları tapu sicilleri
le sabit olmayan ipotekli alacaklar
la diğer alakadaranın ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu!'!u
sile faiz ve mesarife dair olan iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi 
glin zarfında ev_r!kı . m_üspitel~~e 
birlikte dairemıze bıldırmelen la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayanlar satış be
delinin paylaşmasıt~an ha:iç kala
cakları ve daha fazla malumat al
mak isteyenlere bu işe ait dairemi
zin 932 - 4515 numaralı dosyasr irae 
ve tafsilat verileceği gibi müddeti 
kanuniyesi zarfında daire divanhane
sine asrlacak ohm aı:rk utırma şart
namesini okuya. bilecekleri ilin olu-

nur.·------------
Beşiktaş !cra Dairesinden : Bir 

borçtan dolayı tahtı hacte alınıp pa
raya çevrilmesine karar verilen kes
me ayna berber dolabı üzeri mermer
li ve mermer raflı büyük orta Dl8.1'1a· 

sı berber koltuğu adi iskemle elekti
rik lambası 9-4-936 tarihine müsadit 
perşembe günü Ba.at 10 dan 12 
ye k a d a r G a 1 a t a d a Top
çularda 190 No.da berber dük
kanında açık artırma suretiyle satı-

TAN 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilinı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1-Gemlikde inşa edilecek sunğipek fabrikası ve mUştemilatı 
binaları toprak tesviyesi iskele ve saire inşaatı kapalı zarf usulile 
ve vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif 
bedeli 660 439,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B} Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni §artname ve ölcü u~-ulleri 
E} Hususi şartnameler 
F) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 33,10 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara 
şubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Nisan 1936 Pazartesi günü saat 16 da Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyoqda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi lazım
dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 3 gün ev
veline kadar banka tarafından teşkil edilecek ehliyet komisyonuna 
resmi vesaik ibraz ederek bu işi başarabileceklerini isbat edecekler 
gerek mali ve gerek fenni cephelreden yapacağı tetkikat netice
sinde komisyonca bu hususa kanaat hasıl olduğu takdirde kendi
lerine ehliyet vesikası verilecektir. Bu vesikaların teklif mektupla
rına leffcdilmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bh· 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüııe makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı~ bu
lunmaSJ lazımdır. 

2581 
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BETON ·MAMULATI 

ANADOLU (iNfNTOLARI tA.,S. 
TELEF'ON : l<AllTAL 9 154.9) 

~------------------------

HAYAT Sf gorta arın da 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetın acı 
}arından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinızi ve yakınlennızı : 

Malüliyeti de temin eden Sene•ik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigor.a 

ile koruyabilirsıniz. Bu sıgortayı memleketımızde y~gane tat· 
tik eden : 

ANADOLU ANONIN~ 
Türk· Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sıgortalarmda mühim bır inkılap 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Ölüm ve malüHyet temın olunur - Her sene nakdi temettü ve· 
rilir - Vefat halinde müemmen meblağ derhaJ ödenir - Mukave· 
lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve mahlliyete 
uğramamış ise müemmen meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimJ malüliyet müddetince ücret alınmaz _ 
Daimi malüliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitam~da mUem· 
men mebllğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden ço~. üstün faideleri olan bu sigor· 
tamzı yaptırmak uzere şu adreslere müracaat ' 
ecliı.iz : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamellt merkezi : 

lstanbul Yeni Postane karşısında Büyük Kına 1·..,...,. H c .J- an. 

TELEFON· 

da müddeialeyh Diran Antreasyanm 

gösterilen adresi terk ettiği ve ika
metgô.hmm meçhul bulunduğu dava 
arzuhali tebliğ varakası zahrma ve
rilen şerhten anla~ılmakla milddeia
leyhe bir ay müddetle illnen tebliğat 
icrasına karar verilmiş ve muhake-

mesi 13-5-1936 çarşamba günü saat 
14,30 bmıktlmrş olmakla keyfiyet 
malumu bulunmak üzere ilin olunur. 

lacağından talip olanların rusumu ı460 
dellılliye ve ihale pulları müşterisine ==ıı=::zı-=-======-===================~= 
ait olmak üzere mahalind~ ha.zır bu- Umumi Neşrıyatı lda.re Eden: S. SALIM 
lunacak memuruna müracaatları ilao Gazetecilik ve Matbaacıhk T. A Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 

(21916} olunur. (21934) Basıldığı yer: TAN Ma.tbaa..ın 

il 

Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır 

Yapılm.asl laıLmgelen 

Fen, senelerle sık sık yaptıran mak 
yajdan •iizde yaşın ilerlediği izler 
belirir. Bu ise bir genç kız teninin 
güzelliği için tehlikelidir. Fakat 
bu gibi hallerde cild, Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihaya edici 
unsurlarla beslendiği takdirde der
hal tazeliği, güzelliği ve yumuşak
lığı iktisap eder. Bu k1ymetli cev
her, Viyana üniversitesi profesörü 
doktor K. Stejskal tarafından hu
susi bir usul dıüresinde genç hay
vanlardan istihsale muvaffak olınuş
tur. Bu cevher, pembe rengindeki To
kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Akşamlan yatmazdan evvel kulla
nıldıkta siz uyurken cildin zayıfla· ,:.-____ , -----· 

mış ve solmuş ada· 
lelerini sıklaştırır 

ve bcşereyi besler 
ve gençleıltirir. Sa-
bahleyin beyaz ren· 

gindeki (yağsız) Tokalon kremi tat
bik ediniz. Çünkü beyazlatıcı ve mu
kavvidir. İşte bu suretle makyaj ve 
solmu§ bir ten yeni ve cazip bir gü· 
zellik tabakasile kuşanır. 

Açık Eksiltme ilanı 

Hava Y alları Devlet 
işletme idaresinden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılme1k üzere satın alınan An· 
karadaki eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 

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

ye kadar nakli için 3 6 kuruş altmış metreye kadar nakli 
için 42, yüz metreye 54, yüz elli metreye 58, İki yüz 
metreye 60, İkiyüz elli metreye 62. Üçyü.ı metreye nakli 
için de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 1 

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

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

5 - Bilfi 'il toprak tesviyesine ihaJe tarihinden azami 
bir ay içinde başlanıış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bit
miş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 1 7 Nisan 936 Cuma glinil s?at 
11

• "O da Nafıa Vekaıeti fviünaka!at Reis muavinliği oda
sında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fa71a bilgi edinmek isteyenlerin 
Hava yolJarı Miidiirlü5.ilne tşi deruhte etmek isteyenle
rintl~ yu1;c rıda yazılı giin ve saatte ehliyetnan1eleri ve 
712. 5 lira Irk teminat mekt unları ve diger muktazi evı a
'piyle birlikte: müracaat etme1eri . (694) ( 1§72) 

·-
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Yağsı z ka r, yarım 
yağh gece ve Acı 

badem yağh ve yağsız A A KREMLERi . 
Dünyada mevcud bütün kremlerin en mükemmelidir. Ergenlik, sivilce, uçukları tamamen ve kat'iyyen iyileştirir, çil ve lekeleri izale eder. Çirkinleri güzelleştirir. İhtiyarları gençleştirir. Bir kadın için bundan 

mükemmel ve hayati bir krem yoktur. Hasan pudralarını kadınlar unutmazlar. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

Çahşamıyor, devasız bir derde s enenin, en hoşunuza gidecek 
eseri. 

Pastıl Antisept~k 
KArtZUK 

uğramış gibi meyustur. A 
R 

radığınız, beklediğiniz sevim
li kitap. 
uhunuzda silinmez izler bıra
kacak hikayeler. 

Düşünmüyor ki 
Bir iki kaşe 

GRiPiN 
onu bu yarım baş 

ağrısile sinir ağ

rılarııfdan kurtar
maya ktıfi ge

lecektir. 

il 

1 
Biltün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe, 

romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılarile 

kırıklığa karşı bilhassa milessirdir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 70000 kilo muhtelif ebatta kahve rengi ambalaj kağıdı. 
20000 ,, 70X 100 eb'adında beyaz şişe amabalaj kağıdı 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesine göre 

yukarıda cins ve mikdan yazılı kağıtlar pazarlıkla satın 
alınacaktır. Vermek isteyenlerin 28 - IV - 936 salı günü 
saat 14 te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. ( 1 8 O 7) 

1 
G 
o 
L 

' o 

stırap, sevgi ve heyecanla do
lu hayattan parçalar. 

önlün bütün fırtınaları, 

züntü sevinç ve gözyaşı, 

irik ve içli sayıfalar. 

akayt kalamıyacağınız bir üs
lup. 
midinizin üstünde zevk alacak
sınız. 

lli kuruş 

erecek ve değerli bir eser elde 
edeceksiniz. 

2461 

Teneffüs yollarile geçen hasta 
lıklara karşı koruyucu, tesirı 

kati pastillerdir. Nezle, Bronşit. 
Grip ve Boğaz rahatsızlıkların· 
da, ses kısıklığında pek fayda· 
lıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu, lstanbul. 

Haftalık on beş günliik VE" ayllk 
tak~itle elhise yapıhr 

GÜZEL iŞ 
" UÇ U K 1 l Ati l A R 1 Yeni Postahane karı,ısında Anado-

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafe' 
Dr. MEHMET ALİ AKSOY Haseki han Ikınci kat No. 6 
hastanesi cilt ve zührevi hastalıklar 
mütehassısı. Sirkeci - Beşir Kemal 
eczanesi ittisalinde 4 No. 3 - 7 ye 

.. 
VENOS RlMELl 

2481 

kadar. 
2567 ile tuvalet gören kirpikler kalplere 

ok gibi saplanır. 

* 
Çok Karlı mühim bir fırsat 
İzmirin en şerefli bir yeri olan 

KORDON da bulevarların birleştiği 
noktanın kurbinde ve köşe başında 

sekiz odalı bir ev ile Birinci - Kor
donda Sakarya sineması namiyle 
malum gayrimenkul müsait şeraitle 
satılık ve kiralıktır. 

Görmek için müracaat lZMtRDE 
Ziraat Bankası hukuk müşaviri Bay 
Kahraman. Fazla mal 

ler, Galatada Bahtiyar hanında dör
düncü katta No. 54. Angilos'a müra
caat edebilirler. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerilc kullanan

ları hayretlere düşürür, 24 saat du-
dakta sabit kalır, bozulmaz ve yak
maz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karış

tırılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz blr 
pudradır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususi maddei haya

tiye dolaj'.isile insanı şayanı hayret 
bir surette genGleştirir, güzelleştirir 
ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay 
retlere düşürür. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eczai kimyeviye alat ve itriyat de

posu, İstanbul. 

Sizi bu akibetten kurtarır! 
Dişleri, diş etlerini ve bütün ağzı evvela temizler, sonra 
güzelleştirir. Dişleri parlatır, diş etlerine tabii renklerini 
verir. ağız kokusunu keser, mikropları yüzde yüz kat'i
yetle öldürerek dişlerin çürümesine, diş ellerinin 

kanamasına ve ağız hastalıklarına mani olur. 

RADYOLiN 
ku ı•anaca~unız ıegane dış ma cun u d ur. 

7 Nisan SALI AKSAMI 

KEMENCECi ANAST ASIN 
53 üncü SAN'A T HA YATI 

AG A 
(ESKi MULENRUJDE) KUTLUNACAKTIR 

EFl AL YA ~ ADI , eE TEl<AR BIMEN KANUNJ ARTAKI 
Baba Ovrik. Fikriye, Müzeyyen, Monolog Mazlum. Çigan dansları ve 

bütün me~lek arkad~larının büyük MUSiKi ZIY AFETi.Telefon 40335 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

l\ccnteleri Karakôy Koprüba 
Tı-1 42362 - Sirkecı Mühürrl:ı 

ıadt' Han Tel 22740 

Yalnız bu haftaya mahsus ol
mak üzere bugünkü Mersin yo
lu postası yapılmıyacaktır. 

(1814) 


