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Habeşistanda umumi 
seferberlik ilan edil · · 

Yd 11.N. 347 / 3650 , ~-
ISTANBUL 

Eden Zecri tedbirlerde • 
ısrar edecek 

.73 fer komitesi ljar.ın Cenevrede lop/anıyor 

italya, Habeşi müstemleke 
yapmak şartlyla- sulhe r8zı ! 
Londrada siyasi mahfeller bu kabil tekliflerin ltalyan aleyhtarı 

duyguları büsbütün arttıracağını söylemektedirler 
Cenevre, 7 (A.A.) - Avrupalı dev 

lıet ada.mlan şu anda Cenevreye ha -
reket etıru. bulunuyorlar. Yann, sa
at 11 de 13 ler komitesi toplanacak -
tır. Flanden, Titülesko ve Eden içti -
Jnaa iştirak edeceklerdir. Litvinof, 
Moskovadan ayrılmadığı için, Paris
teki Rus elçisi Potemkin tarafından 
temsil edilecektir. Doktor Tevfik RUş 
dU Arası,Paris elçisi Suat Davaz tem 
ail edecektir. lçtimaa Madariaga riya 
let edecektir . 

Milletler Cemiyetinin yeni sarayı 
tamamen hazırlanmadığı için, dele
geler eeki urayda toplanacaklardır. 

luınamede nefer var? 
Cenevre, 7 (A.A.) - 13 ler komi

teei, yann, de Madariaga'nm şu nok 
talara dair olan raporunu tetkik ede
'9ektir. 

1 - Muhtemel ·11ulh mUzakeratı 
ha"1nda de Madariaga ile ltalya hü
lrlımeti arumda teati edilen mektup
lar komite de Madariaga'nm ltalya 
hUldlınett tarafından,Romaya gitme
•i için vlki olan daveti kabul etmesi 
lcabedip etmediğine karar verecektir. 

2 - lWyanla.rm r.ehirli gaz kullan 
malan meselesi, Habet hükllmetinin 
..bu meseleyi C(>nevre nezdinde ., .. • -e;.,.,. u etttıtı Adlaatııab& ma
kamatmm iddialan efklrı umumiye-
71 ve bilhuea lngilfz efkln umumiye 
arini ıiddetle mllteeulr ettiği mal(im
.. ur. 

Musa1arr,ınfn ıarfları 
Londra, 7 (a... ) - Burada dola -

p.n rivayetlere göre, ~ussolininin 
ıartııın, Menelikin IWyanlnca. ı..•r~ı 
kazandığı zaferden evvelki 1895 tarih 
il ucciali muahedesinin esaslı hatlan
na müstenit bir uzlaşma yapmaktan 
ibarettir. 

Uceialı muahedesi, ltaıyaya Habe
-'8ta.n üzerinde ve bilhana. H~is • 
tanm dış siyasetine müteallik husus-= 
!arda tam bir kontrol hakkı vermek
te idi. 

Slyul mahfeUer, bu bbD tekllfle
l'ln lngiıteredekl ltaıya.n aleyhtarı 
8uygulan arttıracabm aöylemekte -
lirler. 

Edenin, P~mbe gttntı Milletler 
~yeti Konseyinde mevcut Meri 
tedbirlerin arttınlnuwna karar veril
mesi talebinde bultınacalı, çok muh
temel görülmektedir. 

lıl•r Pasliafyadan sonraya 
"'' bırakılıyor 

Cenevre, 7 (A.A.) - Havae ajansı 
Jnuhabiı'inden: 

13ler komiteıdnhı elde edeceği ilk 
aeticeleri mevzuu bahaeden Havaa a
Jaım diplomatik muharrir\, bu komi
tıe mesaisinin iki sebepten dolayı bil
laa.ua miişkil olacağını yazmaktadır. 

Bu sebeplerden biri: ltalyan ordu
Jarmm kazandığı aon muvaffakiyet
Jer, diğeri de Milletler Cemiyeti paktı 
DJl1 tatbiki meselesinde, komite bası 
araeında, bilhassa büyük devletler 
beyninde mevcut :noktai nazar ihtila-

fıdır. ' Yalım bir §ekilden ibaret kalablle -
~k olan yarınki toplantıda hiçbir I
taıyan delegesinin ha.zır bulunnuyaca 
fı hatırlatılmakta.dır. Komitenin a
aıl mesaisi, paskalyadan aonra ve l:taı 
yan hilkiimetinin Cen~ye bir dele
re göndererek Habeşistanla sulh 
prt.Iannı izah edeceği zaman bqlıya
eaktır. 

lfolyo foplonfıyı ltayrefle 
tarıılodı 

Roma, 7 (AA.) - Siyut m&hfel
[Arkası 10 uncuda] 

Beşler Komltesi toplantı halinde 

. . ı"' -t , • ·~ , .. ,, ı • • :. ·~ • .:- :) •· \'-"..! N '! ~~~ -~~ 

ltalyan sulh tekliflerinin . esasları 
~ '1 (A.A.~ - Oeuvre pse 
.._.a"8ııelıt ... : 
1 - Halen Jtalyaa kıfalannm lfplf altında bulunan topraldar 
Jtalyan mu.temlekesi olacaktır. 
2 - llabeflstanm Amharik arazisi, Habeş imparatorunun resmi 
hiklmJyeti altında ltalyan mandasına ~ececektir. Arsıulusal eko
nomik ve mali meselelerle meşgul olmak üzere msaoaoıya olr 
ltalyan vali ile müteaddit eksperler tayin edilecektir. 
S - llabeşlstanm kalan kısmı tıpkı Fas'm Fransa ile olan vaziyeti 
gibi ltalyan himayesi altına konulacaktır. Oteki devletlerin huku
lnılla hürmet edilecektir. .--. 24 

" Habeşler mağlup olmamıştır .. 

Habeşler sulh değil. 
zecri tedbir istiyorlar 

"Milletler Cemiyeti bu barbarca harbi. biran 

evvel bitirmek için harekete geçmeli .. diyorlar 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter bildi· r 
riyor: Eritre membalarmdan bildiril
diğine göre, cenuba doğru ileri hare
ketlerinde devam etmekte olan mu
zaffer İtalyan kıtalan Koran'm 20 
kilometre ilerisinde Necaşi ordusu 
bakiyesinin geri çekilişini müdafaa 
eden fff.bef hassa ordusunun bazı kı
talarmı mağlfip etmiştir. Diğer ta
raftan Habef mahafilinin söylediği • 
ne göre, imparator, hassa ordusunu 
yeniden tanzim eylemektedir. Habe • 
9illtan mağliip edilmi9 değildir. 

Qondardan bir man1ara 

--•• -.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-•• -.-.- I m po rator nasıl ita rp etti? 
3 üncü sayfamızda Aka 
Gündüz'ün Yüz Yıllık 
Maya adlı gilz:el bir yazısı 
•••••••••••••••••••••••• 

Röyterin Adisababa muhabiri baş
ka bir telgrafında son muharebeler 
hakkında Adiaababaya gelen tafsila
tı bildirmektedir: Bu muharebe esna· 

{Ark&11 10 unC4.lda] Bombardımandan sonra Harrarı 

f Arabi standa 

lrakla lbnissuud 
arasındaki anlaşma 
İltifaka Yemenin de girmesi 
için müzakereler yapılıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Irak krallığı 
ile !bnissuud ArııhiRt.Anı A.rııı:ıınnsı sair. 
tedilen on se
nelik karşılıklı 
yardım paktı 
neşredilmiştir. 

Şimdiye ka -
dar bu iki A
rap devleti ara
sındaki hudut 
mıntaka-
1 arın da kan 
lı çarpışmalara 

sebebiyet veren 
bütün münazaa 
li meseleler bun lBNISSUUD 
dan böyle uzlaşma yolu ile, halledile
cektir. 

lki memleket, üçüncü bir memleke 
1 tin hücumunu birlikte tardedecekler-

1 
dir. Ayni zamanda iki memleket, a.ı;i
lerin biribirlerinin arazisine iltica et

i melerine de mani olacaklardır. lki 
memleketin yabancı memleketlerdeki 
siyasi memurları her iki memleketin 
menfaatlarma da nezaret edecekler -
dir. 

Bu ittifaka Yemen 'in de girmesi 
için halen müzakereler yapılmakta -
dır. 

---------------------
Eden' in Çanakkale 

Boğazına dair Avam 

mcla izahah 
Lonclra, 7 (A.A.) - Avam Kama

rasında bir ıuale cevap veren Eden 
demiştir ki: "Çanakkalede tekrar is
tihklmlar yapmak hususunda Türk 
hllldtmetinden resmf bir tebligat gel
memiş ise de, Türkiye Hariciye Veki
li hükumetinin bu meseleyi herhangi 
bir münasip zamanda mevzuu bahset 
mek arzusunda bulunduğunu bildir -
miştir." 

Gömböş tabanca 
ile düello yaptı 
Peşte, 7 (A.A.) - Gömböş ve Eck 

hardt bu sabah saat 10 da tabanca 
ile düello etmişler, ne biri, ne öteki 
yaralanmadığı gibi banşmamışlardır. 

Düellonun sebebi, Gömböşün, milli 
müdafaa encümeni toplantısında Eck 
hardt'a söylediği nahoş bazı sözlerdir. 
Eckhardt bu sözlerden almml§ ve 
GömböşU düelloya çağırmıştır. 

Köprü önünde 

Maltepe vapurile 54 
numara çarpışfl 

DUn adalara saat 19,15 postasını 

1 yapan Akaym Mustafa kaptan idare-

Fransanın sulh planı 

Uluslar Kurumu emrine 
askeri bir kuvvet vermeli 
Kollektif emniyeti korumak için, bu kuvvetler 

tecavüze uğrıyanın lehine hareket etmelidir 

Müzakerelerin Cenevreye intikali üzerine Londrada işi kalmayan 
Alman heyeti 

Paris, 7 (A.A.) - Ekselsiyor gaze 
tesi, Fransız planı hakkında şu iza
hatı vermektedir : 

Harp tehlikesine karşı durmak i -
çin Avrupa milletleri arasında ser-

best bir ortaklık vücude getirilecek 
ve bu milletler kendileri için istedik• 
leri hilkfımet şeklini vermekte ser -
best olacaklardır. Milletler Cemiyeti-

[Arkası 10 uncuda) 

Amerikada müthiş tayfun 

20 kadar şehi.r harap oldu 
yüzlerce insan öldü ! 

Pensilvanyadaki su baskınlarından bir manzart 

sindeki Maltepe vapuru Köprüden ay ======;:::::::::;== ======= =::============
rtldığı sırada Boğazdan gelen ve Köp 

[Yazısı 10 uncu sayfada] 

rünün boğaz iskelesine yanaşacak o -
' lan Ziya Kaptanın idaresindeki 54 nu 
maralı Şirketi Hayriye vapurile çar
pışmıştır. lki vapur da burunlarından 

___ ,, __ ~Ilı~ 1 __ .._, __ ..... _ ___________ _., __ 

yaralanmıştır. Nüfusça kaza olma - --------------------------~ 
mıştrr. Fakat müsademe çok şiddetli 
olduğundan her iki vapurdaki halle 
bUyUk korku geçirmişlerdir. 

Kaza şöyle olmuştur. Maltepe va -
puru tam süratle giderken Şirketi 
Hayriyenin 54 numaralı vapuru iske
leye yanaşmak üzere manevra yapı -
yordu. işte bu esnada Maltepe 54 nu
maranın üzerine bindirmiş ve yolcu -
tar korkudan bağırmağa başlamışlar
dır. Vapurlarda hakikt bir panik ol
muştur. 

Vapurların yaralan su kesiminden 
yukardadır. Maltepenin yarası büyük 
tür. Ali.kadarlar vapurlan muayene 
etmişler ve yollarına devam etmeme
si için bir sebep görmemişlerdir. · 

Yarm her iki vapur da tamire alı
nacaktır. Zarar ve ziyan tesbit edil -
llMtmiı#Jr • 

l ürkçede menfi anlamlar 
v. 

Fiillere gelen " me, ma " menfi eklerinin ,; Güneş - Dil ,. 
teorisi esaslarına ve analitik gramer metoduna 

göre analizi 
[Şimdiye kadar menfi eklerinden "sız" tizerinde al'8fUı'malar' ft 

analizler yaptık. Şimdi de fiillere gelen ve onlan m.,nfileştiren 
"me" ekinin analizine başbyoruz]: 

Me • Ma \ rünür: 
"Fiil maddelerinin sonuna gelerek (l) (22 

fiilin manasını mı ıfi kılan ek" ol- I. - (em + eg) 
mak üzere deski'iptif gramerin bi?.e veya: Cam + al> 
verdiği bu "me, ma" ekini analiz ede- "Türkçede menfi anlamlar" seri -
lim. nk bakışta bunun - bir ek ola- sinin ilk yazısında izah ettiğhn9 
- (1) - eti"°'8jll lliUi ..,. .. (Aric.M• ' --j 
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DOŞONDOKÇE 

Okumadın · mı ? 
ftrldyede ttlrks:e yazı (kitap, mecmua, pzete) okumayu halk değil, 

nıüaevverdir. 

Bir mtinevver vardır ki hiç blr teY okumaz, tt.elden ebede kadar yazdmıf 
ve yazılacak heqeyi blldljbıe emindir; blr mtiDevver de vardır ki türks:e 
okumaz, Garp........_ aNı W'kkl ettlgl rtlrk zekümdaa ook blrfey 
ummadığı lcla Jerll bir kltüa ullle wfetmek lltemediil ·-· emebl 
bir eaer okumaya verir. Her iki tipin içinde de rutgellnen bir bafka mü
nevver daha vardır ki, mlDI bir eeerden bahsedlldlğl r.aman, "okumadnn !" 
demek için okumu. 

Bu söz, o eserin muhantrbıl istihfaf yollyle 61dllrebllecek en kuvvetli 
zehlrl taşıdığı halde, bizim memlekette, söyleyen aduna hiç bir zarar ver
mez; batt&, blr ıınl teref verlrı bu adamq o eMrl olmmamuı IJelmmek 
korkusundan doğduğu halde befenmemek imtiyazı teklinde priinilr: 0-
ln•nwlnn, ne tenezzWsü.zltlkl Okumadım, izah ve lab&t mecburiyetinden ne 
rahat kAClf! Olmımdm, ne kolayllk! Hafif blr omu kaldınf, bir dudak 
biikilf, üç hece, tek kelime: Okumadım! 

Türk kitabı üsttiDde en çok IÖS möyllyealer de bu • çok .. okumadım" 
diyenlerdir. 'l'ilrk müellifi, bahal geçen m1lU bir eaer için "oknınadnn" d• 
meala teref delil, &JIP olMajl söatl bekliyor.·• o stlall JÜ)aftırmak 
~in tlmdlden aöylemeğe bafbyakm: 

- Olrmnedıa • f AJıptır, koca mlbaevver, &)'ipi 

'•Y••l SAFA 

Bu yaz 

Adalar arasında bir 
vapur isletilecek 

Belediye, bu yu, Burpa, Heybeli 
ve BüyUkada arasında Halicin küçük 
vapurlarından birini işletmeğe karar 
vermiştir. Vapur, Burgudan kalka
cak, Heybeliada pli.jma yapllacak is
keleye uğradıktan sonra Heybeli ve 
Büyükada iskelelerinden yolcu alarak 
Yürllkall plljma gidecektir. YUrllka· 
li pli.jmm bir kısım tesisatı yaza ka
dar bitirilecektir. 

Bu seferlerin ihduı Adalar arasın
da daimi bir rabıta tesisini de temin 
etmif olacaktır. Bu yıl, BUyUkadada 
Çiçek Bayramı, Heybelide de deniz 
eğlenceleri yapdacaktır. Belediye, A
dalara raj'betiJl artması için yapıla
cak tellaat muraflanna i•tiraki ka
bul eden adalan cllzellettirme cemi· 
yetinden, YUrllkall plljmda yapıla -
cak muraf için on bin lira istemiftir. 

Çöpler 

Şehirde be§ 
istasyon açıllyor 

lstanbulun temizlik ve çöp işlerinin 
asrileştirilmeai yolunda ilk hazırlık· 
lara başla.nmJ'°1'. Biri Daıilli.ceze ci
varında, diğeri Zincirlikuyuda Tesbi
tiye karakolu tarafında olmak üzere 
Beyoğlu cihetinde iki, biri Topkapı. 
diğeri Edirnekapı haricinde olarak 
lstanbul tarafında iki, ve diğeri Ka
dıköyünde Acıbademde olmak üzere 
timdilik bef çöp imha istasyonu ku
rulacaktır. Çöpler mahallelerden top
lanacak, şehrin muhtelif yerlerinde 
tesia edilecek olan dört istasyona ge
tirilecek, bu letuyonlardan kamyon
lara doldurularak imha istasyonlan
na taşınacaktır. Orada, gübre haline 
relmesi için çöplerin Ustil örtWecek
tir. 

Dört toplama iatasyonunun yerlerı 
bentız teebit edilmemiftlr. 

Teıkitaı 

Laavedilecek maliye 
subelerinin tesbiti 

Küçük Haberler 

•Şark Demlryollarmda - Hattın 
teftltl için Trakyaya giden Şark De
miryallan bafmüfettifi Salihaddin. 
dOn Bdirneden d&ımtlft(lr. 

• Bomea mebuslan geUyor - Ontl 
mUzdeki cuma rünü pukalya müna· 

Bina ve arazi vergilerinin haziran. 1ebetile 50 Romen mebuau daha şeh
dan itibaren maliyeden vHlyet husu- riıni7.e gel~ktlr. Klfıle fehrimizdıl 
si i~ine devri dolaymlle Maliye gUn kalacaktır. 
şubelerinden bazılan kaldınlacak. ge • Dd lngllla &alebeel geldi _ Con 
rlye kalanlar da Jstanbul millld tet- Keli ve Fredrlk Prokoş adında iki in 
killtırıa uydurulacaktır. Llğvedllecek giliz talebesi husuaf otomobillerile 
şubelerin memurlan yeniden ihdas e- dün, Londradan fehriınize. gelrnişler
dileeek şubelere verilecek Ye biç bir dir. Talebeler, buıthı, deniz yoliyle A· 
memur açıkta kalnuyacaktır. tinaya gideceklerdir. Oradan Bel

lstanbul mmtakasmda Yenicaml. f?r8.d, Paria ve Londraya dönecekler
Aksaray. Şehzade, Edimekapı. Şeb- dir. 
remini, Mercan, Dlvanyolu tubeleri • Zehlrll &-. lwnfenuı - Bllkt
kaldınlacaktır. Bunlardan maada, met tabiplerine, dün. Etibba odum· 
Samatyada, Beyazrtta ve Alemdarda da zehirli gazlar hakkında bir konf .. 
yeniden birer Maliye fllbesi ihdas • rana verilıniftir. 
dilecekttr. Beyoflu ve UskUdar mm- • 'l'llbslle c~k talebeler -
ta alarmdaki Mali e ubelerinin ala- Devlet .~~izyollan ~esabma Avrupa 

. Y ' da deDJZCJhk ve gemı m.atye mühell4 
cağı tekil yakında tayin edilecektir. disliği tahlil etmek üzere gönderile • 

cek talebelerin hareketleri bir mUd• 

GJ T ı t k ı • Adi" · ~.t,.dive det için prl kamu.tır. Bunun ıaebebl 
1 e eıon mu ave esı ıye imtlhanmı kazanan altı talebeden bl· 

Kopru·· .. iizerlncle yeni r1n1n mhht MJ1:1armm uyıun rörlll-

A k d • 1 Pehlivan Hüseyin dün memesidir. 
Ne ldlyorlar 7 .... .,.. ... ..__..~ ... ........_ ... -.. ... .._ ... -.. ... ..._ ... ....._ ... , ... , .... -.. .... .._ __ ._ n ara a imza anıyor bir durak yeri ymıtı11I• • Profesör ı,erenne ztyafet - şeıı.. 

Franmlar, Lokarno konferaum· lltlnfzl Y _.J.Ln...- SOfCJUJG çekil• -r- rfmizde bulunan Profesör Rok şerefi• 
da, ~anyanm teklitlerine verecek· ..,. ..... ,..... FAki telefon ıirketi murahhuı Bu- Belediyenin tefebbtlatl berine tram ne bugün saat 20 de Perapalasta 
leri cevabı huai.aımtlaı'· Hemen Al· vayyo, dUn tehrimize gelmit ve ak - -~öy cinayetinin auçlU!u U~- vay şirketi köpril o.tthıde yeni bir TUrk doktorlan tarafından bir ziya-
lah fifa verici temini halk buyurawı. Soralar şam trenile Ankaraya hareket etmi4- koprlllil Htlaeyin, dUn hutanede 11 - tavakkuf mahall lhdu etmlftlr. Bu fet verilecektir. 

Son rUnlerde HoJMJdalı bir diplo- _ "Olmıya devlet clleuda bir ... tir. Buvayyo, Ankarada, Nafıa Vekl- ticvap edilmiftlr. Yaraları lyUeten HU durak, Galata cihetinden tat&nbula • OtomobO takalmetrelerlnln mua-
mat Göring'e aormUf: f• 9lhlla& Pbl" .W Jdwlwllrf letile temaa edecek ve hazırlanan mu seyin, aorulan auallere muntar:am ce- geçen tramvaylara tahala edilmietir. çil 

- Franudan bt1 olarak ne ı.tJ. _ Kalave .pa leBede be kere çl- kavelenin lnızalanmumda firket mU v~plar vermJetir. Zabıta _ve adliye tah Tramvaylar, Haliç ve adalar lekele ==-Ufet+~ 0=~ya· pö~a~ 
yonunua! oek ..-r meuili olarak hazır bulunacaktır. kikata devam etmektedir. sine inilen merdivenlerin 3nilndeki W9&'6• 

Görtnr ceva vermlf• • Btlyllkadada oturan Esterya ill - yeni durak yerlerinde dUnden itibaren taksimetre muayenelerine devam edil 
- Ya .. ıani. ya ~ fakat Ddll· A - TUrldJe •lltwa• • allbetl Alman Sobranoıunun minde bir kızı dövmek ve ölümle teh- durmaya bql&IDJllardlr • mektedir. Geçen haftanın son Uç gll· 

nln ortumı delil! , .... ~ve ae......,.. AaJa taraflllda. konseri dit etmekten ıuçlu Avni ile k~rdetı • BUyUkdere - latinye yolununu - nünde 103 ta.kalmetre muayene edil• 
ıucu Klmilln dUrutmalarma, dün bl- falt olarak tnşuı kararlqbnlmıftı . 

Sullıe doğru I - (Leoardo dl Vlllel) ala lllfJlhar Me,hur Alman aobranoıu Marla rincl aulh ceza mahkemesinde bqlan Bu yolun yalım Tarabyada DOO meı.: mif, bunlardan aekizi bozuk görllldtl• 
Dün Vickera ve Vlckera Armatroua (Jokond) tablosunun ba§hca hususi- Müller-Ankaradan ~hrimize gelerek mış, phitlerln çağinlmuı için dUl'UI roluk bir kmm kalmlfbr. Bu lmmm tUnden damgalanınamıttır. 

un l935 de l934 aeneaine göre yap- yeti nedlrf yarm gece Totonya klUbUnde bir kon- ma bqka güne bırakılmıetır. da hazirana kadar bitlrilnıeal için be- • Suadiyede Şqlmıbakkalda denİ• 
tıklan kir fazlalığım Y8ZJD1'tık. - Kleopatra De maceruı baya.tına ser verecektir. •Hatta tatili kanununa muhalif o- lediyece emir verilmlttlr. ze mUntebi olan KUçükağa sokağı, '1· 

Bugün de Almanlarm Krupp fabrl- mal ola ldmdlrf ~·~ pazar günü dükkanını ac;tığı • ltfaiyeye ait merdivenli otomo - kivetler u.rine belediyece kapatıl • 
kalarmm faaliyet derecesini •ea•w"a Dii•iii Soruları• Vilayet ve beledlyenln kat'f ıçın hakkında muamele yapmağa ge - bil" mf dal v u ı rd ..,,ctır. 

~·"' len zabıta memurlarına hakarette bu- m res re e m essese e en 
kaydediyoruz: Cevapları hesap raporu lunan Niko, dün mUddeiumumlliğe mütemadiyen bayrak umak. ampı·ı 

Bu fabrikalar 1935 1eneainde bet di -· 'u faciasının suçluları milyon TUrk liruı klr temin etmif- 8 - Venedikte ~ Atl.Gcsk vardır1 Istan'bul belediye reiı muavini Nu- veril.mittir. Niko istintak hakimi ka- takmak ve laire için istenil gı be, 

tir. l934 aeneeincle 75000 amele kul- C - W. . rl TUrkkq'dan bir mektup. rarile v cıclil'tl.ittiJ! ~IJi~~~ftll~ifl!~~~~~-----~~~~~~~ 
laDDUf olan Krupp. geçen eene bu mik 8 --: 'il etternı1' 1rimdir 1 ta, "betNJi~ V@ • ne'Şı aş a, öekÇiTia arı;1RSVm~ _, ~~ 
dan doksan bine çıkarmıftır. C - A\'USturyanm me,hur devlet 933 ~nesine ait kat'i hesap raporu ten ıuçlu Sadık ve Nurinin duruşma- merdivene ihtiyaç olduğundan bunwı 

adamlarmduı olu Jfetternib önce mecliste görllşUIUrken tiddetll tenkit l dü ü Uncü hkem-'"de bad hl b" d · · tenllın · ler yapıldığı yolunda bazı gazeteler an, n ç ceza ma .......... ema ç ır aırece ıs emesı 
Püf nolcfall Parla leftrllll, IODl'a Dit Ba.kuh~ de .-Ar\llen n-rlyata temas edilmekte- neticelenmiş ve suçlan sabit olama - allkadarlara bildirilmiltlr. 

ve Ba9bekulık ya-•tır V·"'-- •" -~ • Bel-.ıı: to bW · .... ı.· · in Parillten plen bir telgrafa göre r·-r • ~· .... dir Bunda deniliyor ki· dığmdan beraetlerine karar varijml~- ııııuıye o mo erın v-aır ıç -
Pi "ln ..m maharebMlnden sonra Napolyon Bo- · · • de~ adam tqnnumı menet- .. 

"etrl, transigeant" suet e ~ llarl. Lablia evlellmeel ltlal "Bahaolunan heu.bı kat'tde mnta- tir o. .. . . . . • mişti. OtoMaba...ııipleTlle 90f"örler, Çocuk •aftası hC1StrllCJI 
verdiği beyanatta Loııdra deniz mua- müzakere etmlt ve Avru.- polltlka- reke ve ondan evvelki 1eDelere ait ta- ht. C. Muddeı~~ığinden. belediyenin bu karan lııılllii Takslm Anneler blrliv;, 11ugüı saat 14 te 
hedesinln bütün milletleri mUaa.vi de- aıncla mühim roller o,........,tır. ha.kkukat bakayulle bazı huauaatm MUnlıal memurin ıçın ıcra kılınan ile Boğaziçi arumda otobU. flatine Cai l,.,ŞZı.llldaki merkezinde toplana • 
receye getlrdillnl töylemlt. (BllUlıı 8 - IUc "U lletf au!A kOtaJeranaı daha iyi yapılmunu arzu mahiyetin- imtihana Cifenlerden ilk imtihanı ka- müşteri tqımaya bqlamıoiardır. Fa- rak ~ niaanda bqlıyacak olan ço • 
ınilletierden kastedilen bUyUk denizci hangi aened~ toplanml§tırt de mUtalealar aerdedilmit olmakla zananlarm isimleri encümen kalemi kat bu merde o~ hwuaan -'- .. _. __ 1 in h laııaıı pro....-..m• 
JDilletlerdir). C - 1899 da. . . . . ile müddeiumumilik daireaj koridoru şiklyete ~fl)ardu'· Sır taraftan çua ~...- ç azır r-

Vi.kla ö le lca eder fakat 116 ı. 8 - Kepler kimdir ' beraber, heyeti umumiyeai ttibarile na utlmııtır. Kazanantarm 10 ııtln otobtlaçllleria bU iddiaaı. diler tan.t- eon teklinl verecektir. 
dikl . :a .fuıdi Am~ c _ lletbQI' AJmu beyetflwı. muhaebemizin takdir edildlji tab n 938 tarihine mttndif Cuma riinil .., tan şoförlerin talebi belediyece tet • 
ter~= u.ıZ:.. feklinde bazı tavlzl:; ~ıyut.on'ml eulbe prealblal çıkardı- tevzi edllmit olan tetkiki hesap encll- at on da yazıdan ikinci imtihanlan ya kik olunmaktadır. Tıp .. yeti Atlnaya gidiyor 
olınu&)'llllf muahedeyi ula imzala • il "Kepler ba11111an" dellllea f_. meni raporunun birinci sayfeainde pılacağmdan o u.att.e huır bulunma- Bu aym içinde Atinada toplanacak 
ınamif olacıklarmı 16y1Uyorlanmf. mevmtlle taw•...,tır. başlıyan (muhasebe tetkllltnnmn lan.. Cemal Hiı11i dile tekll olan miıkayeaeli emraz kongresinde 
(Nev York Berald) psete8inin ver· B - E" tcsnmmtf b/Joe1cler aan«- çok çahfkan ve vazife ve mea'uliyeti- ve AnkarayCI glffl bulunacak olan heyetimiz cuma günü 
diği maltbnata bakıhru. Amerika pek yede 7cac defa kaut ÇW'1>G= tm ni çok iyi idrak etmie bir unsur oldu Ecnebi ,,.plarla temaslar Eski Bern elçimiz Cemal HllsnU, sabahleyin aaat 11ekizde tstanbul lima 
yakında bir . .uı:u adalan ve bu arada k:..; ~ ~;:f bet :.~ ğunu takdirle aöylemek bir vicdan devam ediyor dUn sabahki ekspresle Avrupadan nmdan hareket edecektir. 
Havay ve Fillpın adalarml tahkim • ,...,_,.. 

0 0 
' bo d Muh be ku d bnm b Devlet denlzyollan idaresinin yap. ,ehrimize gelmiş ve akfam trenile 

decekmlf. Bu tahkimat, Londra mua- bek ota, mavi llaek oa, J'ÜUI rcu ur... ue yu a u eni ı · · A -' ·+-;..+;.. Et1Lb d d ki toplantı 
bed

eaile , ____ tahdit edilmif olan bO U'fll Od yt1s. gün en milfkW hesaplan m.Ukem. elen tıracağl Y vapur ar ıçm vrupanm Ankara,,. llwauw....... uı a O aıın a 
.......- dana ık ak b" hali in muhtelif şantiye gruplarmm yaptıkta Etibba odaaı idare heyeti, ann .... 

ylik zırhhlardan Amerlkanm elinde ,............_._..,...-...-..., mey ç arac ır tizama n tekliflerin tetkikine devam olun - Sovyet Rusyaya alt bir fllm at 15 de Cağaloilundaki merkezinde 
mevcut yirmi yedi mhlmm kıymeti- duklarl hlMlnl uyancbracak tekilde konulduğu, evrakı mUsbitenin pek maktadır· Ancak, Danimarka grupu- baftalık toPiıf.Dtıımıı yaplllJftlr Top-
ni iki mı.ııne çJbrmJt olacalnn'f- muamele etmemeli çUnkfl bu hla btl- mazbut bir pkilde tanzimi temin olun nun projesiiıi izah etmek üzere gelen Rusyanm terakkilerine ait bir flhn lantıda doktorlarQı IIiuflara aynim&· 

Görlllilyor ki, erbap muahedelere ... _ ha .,, ___ .,.:.,_ ed bU--'- blr duğu ve tahaili.tta da aon zamanlar • mümelıilin, diğer prtıarm müzake- bu ayın oaunda ,ehrimlzde Sovyet .. ,_, ve oda bı---da !ILMıla-'- 1.11. 

rafmen, heqeyiD bir pQf ll8ktuml ""' y&wu-wa w.u- e ~ da büy1lk faaliyetler gösterildiği lu.- rest için ıallhtyetl mahdut görWdU - kOllllOloahaneelnde hıtanbal Matbuat - ...,. ıu.-ıu ----• •~ 
buluyor! dUfkl1n1tlk blufne yol açar. bili inklr delildir.) Fıkralardan açık ğiinden, bu gruptan, daha salihlyet - mümeuillerine gaaterllecektlr. tUpballe,e IJmarak kitaplar m~ 

7 
Bunun için çocuklara kuvvetlerinin ve kat'! ıurette anlaeılmakta olduğu tar bir mUmeuil illtenmiltir. Yeni Tllrk ediplerini ihtiva eden ıörilfWmtlftür. &imdiye kadar .. .., 

Nisfı fa11Maınıılar a.tbde vulfe vermemeU aıeyhlerl- gibi yine heu.bı kat'inin hatime bat- 11Uzakere1ere fimdild halde Frana nl8Ç& bir antolojinin de So,,..t Ru- haneye tlç ta kitap pldili anla11
1
• 

Son pmJerde AJman•v haJrJnncla ne olarak \ıatb. putlarla mtlbye- lığı altmclaki aon fJkrumda ( prek tanu,elerl IJ'Upunun mUm..W De • yada hamlaDm&kta o14a1a ..._ a- IDlf, yeniden bir ınlkdar Slpadfhı bil· 
lıiklyeler moda olclu. Bu blklye1slll ~ 11 anJar1& ala ~eli tahsillt ve gerek l&l'flyat heaabatm- tut Oe dnam edDmektedll'. tmımttzr. lUDulm&m ~· 
birçotuDu ortaya tabBdlr ki l'ranm- • fl'I 111118 ' 1 em ' da muhuebenlıı vezaift mevduumı ___________ _: ____ ı..-------~-------------
lar atıyorlar. lfte gO.ı bir tan.ı: • . kanuna ve unle muvafık 19kllde hüs 

Hava Bakanı Görinr, Propapnda Ktlçtlk blr. çocuğun, bir dUzUye dik nü ifa ettttt cörtllmelde muhulbl mee 
Bakanı Göbelıl ve Flnana Bakanı Şaht kat altmda bulundunılmumdan ve ulün beraatinin tahtı karara almmuı 
Berlinhı büyük lokantalarmd&n biri- bir dUzUye uçok kilçUksiln, bir yerint m teklif ederiz) •• CHmlMile bu takdi-
ne gitmifler. acrtacakmn! dikkat et! dokunma o- rat teyit ve teekit olunm\J,ftur. Rapo 

:Fakat lokantadaki mllfterllerden run müzakereai mumda yukanda 
hlç kimle kendilerine aldmf etmemif, na,, eözlerine muhatap tutulmum- bah~diği veçhile bakayaya kalan 
hiç kimle allnflamam'f, hiç 1dJDlıe dan, aruıra dilfUp 6tealnl berlalnl vandat ile daha iyi yapılmul arzu o
"hayl" diye bain'mamlf. blru acrtmuı daha lytdir. Toy ana lunan huauaatm neden mUtevellit ol-

ktanbul vahsinin Ankaradaki temaslan 
Gazi Köprüsünün a proiesinde 

• 
yenı bazı değişiklikler yapıhyor Bu hali bir dostuna anlatan $aht: ve babalar bilmelidirler ki normal ço duğu ve bunlarm pek çok eeneler ev

- Dl1fUn bir kere, hiç Jdımıe bbDe culdar, umduklarmclan daha becerik· veline ait .olup allk•darlarm himmet 
aikkat etmedi, olur f8Y mi bu! •• de- lidirler. ve pyretile rtlnden. güne tufiye ve Epey zamandan beri &. ... "·-da bu-1 letince de tudik edilen bu proje da- ~ya ıö~tlfttlr. 
mlf. l'akat ben büııun •bebini billyo- ~~::~ fl~Y:e ~-=~:: lwwı vali ve belediye ;.;ti~din bilinde köprünün İDfUI bir milyoıı altı Bu IOD tadillt, Nafta Ve~lletlnd 
rum... Viıl:ıyeffe dolayı kaybedilen varidat, evvelce Ustündalm bucUn Anbradan hare- yUa kU8ur btD lira)'& lhaJe ecmmıf ille tdlik ed

11
d

11i takdlrde, Gar:ı ~öprtl-
- Nedir ıaebebl ! Y tahmin edilen miktardan dilfllldtık • ket etmem muhtemeldir. Vali Anka- de köprlintln bu para U. ve ayni pro- IÜDilll ıenl .-U. Dıale edDdığine 
- Herhalde blsi : tamyamadılar ten IOnr& umum tlhall&tm umumi rada bqlJca llç mllblm • m•ele De jeye ıöre yaplm• IJDk&ın Qlm•dqlr aran epeyce dtiifmif olacaktır. 

Çllnkti Görlng ldvll gtylnmifti, Gö • lıtclftMlla ............ mnhammenata nazaran belediye im m,.w olmuttm'. Baalardaa biri bu ~· 
be1.I ağzım açıp tek kelime konUflll~ J' ... mmda ytbde 98 ve ldarel hu-1ye im ,., __ .. _ &&&1w"- plrıelr ola - nvm bllı!IJ9 -.jelle 
dl .. Ben de hesabı ödedim, .... -... -., __ .--- ..... - _ .--. ftÜMriik hissesi mmda JU.ıde 88 • balll oı'"'6 .. ve ~ mltelae •• lıl. Pıalıta alt bul tedllt ,...._ • .,... mu• ~ 
A11nefer ilıeıl ,._.. heyeti beublymılslıı ddclea takcllre cl89ls lfldlr • ....,,.. Bulruden ltlll& at .tildft • melrPetlı beleli)mlr 

93ıS malt ydmm - 1lg aylık ylhJde llyik bulunduiu heJdrmda tarafım • ren tatbik eclUwlr ola ,..a taedDr yollar .. ldlprllea' m1ı11r1 Gelip P8ı- ket eden belediye, bu t.adUlta blle .,. 
Çocuk daha ilk ıtmlerlnden anla. an sUJDrllk payından belediyelere illa- dan verllmlt olan tallillt ve labat ve tBPler' bnba ....,_ıan t.w w rtM ~· ftllat a.JjlD • ~dab -bu ~ rl&yet etıne" 

mağa baflar. Onlara iyi huylar ver· bet eden miktan gölterlr cetvel vill- D.zerine mısbatada yuıh takdirat en- vealt tedariki için lca1t ec1en da9tz teklifleri mtltehMm Pljo tarafmdan ili tlphelidlr. 11aamaf"ıh diğer grup 
ınenin muıdır. Çocuklar fena Juıyla yete bildirilmlftlr. Istanbul belediye - ctlmeD namma heyeti um~yede bir mllle•delldlr. En mUldml D.çUncll me reddedilmlftlr. Bunun tızerine beledi- laJ' evvelce bu köprUnün in'8BUU Ud' 
n birkaç günde kaparlar. Sonra bu aine 153,971 lira ayrılmllbr. daha tekrarltnmak llUJ"etile mllzak• aeledlr: ye projede Hlzumlu g8rUlen taclilltJ rlne ala rra1'& ~re c;ok yüksek fi-
huylan kaybettirmek için aylar il · • Beykos malmtıdtlrU lbrahim, Çor- re Wl rörWerek mazbatanın varida- ,..__.,.,_.,elde bir Alınan yap~ ve bu 17 maddelik yeni bir ta yat teklif etm'4 olduklarmdan bu de-
mngellr. , lu malmtıdUrltiğUne tayin edilmiltlr. ta ait kıamı okunmut ve bu auretle ........ UU'VY y Gul k6prn.tl sru'J: Umatıwne hazırlamlfbr. Bir batta fa bu gibi taleplerde bulunmalann• 

• •Maarif mUdilr muavinliğine hpar celAye nihayet verllmittir. Yanlıı ihale edilen tlteh P~ kadar evvel Parilten dönen Galip, ve bulunsalar dahi neticeyi elde ede-
Qoeaklar, f(lphells 1d, uarlamrlar. ta maarif müdür muavini Nept.iıı ta- netrlyatm diU.eltllm•l lçin bu baha- 1l'ranm köprtl~-~-+• N': V ti bu 17 maddelik talimatla FOjeyi An- blbnelerlne hnkln görWemiyor. 

l'akat cmJarda acmer.ak mahlilll ol· yiD edildiii villylte blldirilmlltlr. tm ııetrlnl rica ederim... dan Pijoya yapwuuw.yw. e 
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No. 96 Ziya · fAICIR 

Şeyh Eşref kısa bir zaman 
· sonra cezasını görmüştü 

(Mustafa Kemal Pa,a) bUyUk mefkôresi etrafında k5ylülerle 
toıasbUhal ederken 

Vahidettin, bu cümleaini ikmal e • 
dememifti. Zira, söylemek istediği 
•özlerin aklına gelmesi bile, onun kal
bine büyük bir dehşet vermişti... Fa
kat, birkaç dakika süren bu düşünce
nin korkusu geçtikten sonra, dudak
larında hasıl ola.n hain ve sinsi bır t~
beHümle: 

- Bırakın .. Meclis, açılsın ... Böy· 
lesi, daha iyi olacaktır. 

Sözlerini ili. ve etmif ti. 

* "(Mustafa Kemal paşa) nm Anka
raya gelişi, milli hareketlere daha 
büyük bir faaliyet vermişti... Derhal, 
bütün cepheler, esaslı bir surette 
(Ankara) ya bağlanmıştı. Ayni za -
manda milletin mefkfıresine tercü -
man olmak üzere (Ankara) da (Ha
kimiyeti milliye) gazetesi intişara 
başlamıetı (10 Kanunusani 1336 -
1920). 

Fakat her tarafta başgösteren en
geller, (Heyeti Temsiliye) yi huzur 
ve sük\in içinde çalışmak için, rahat 
bırakmıyorlardı. 

kezine davet etml§lerdi... Şeyh Eşref 
bu heyete karşı kudurmuı bir katır 
gibi §ah lanmış; 

- Ben, (Mehdi) yim ... Meşrikten, 
mağribe kadar hUkmUmti yürütece -
ğim. Şeriatime itaat etmiyenleri, ka
milen kılıçtan geçireceğim • 

Diye bağırmıştı. 
Artık iş, anlaşılmıştı ... Bu mec:n.u

nun çıkarmak istediği gaile ve feli.
ketin önüne geçilmek için kaza mer
kezinden tedarik edilebilen jandarma 
ve saireden mürekkep l50 kişilik bir 
müfreze (Hart) a yollanmıştı. Fakat 
Şeyh Eşref bu müfrezenin hareketi
ni vaktiyle haber almış; müfrezenin 
geçeceği yollan bağlatmış; bnnlan 
pusuya düşürerek müsademeye başla 
mış ... Müfrezeye kumandt eden za. 
bitlerle efrattan bazılarmı şehit et
miş; kalanları da, kuvvet ve kudreti
ni göstermek için perişan bir halde 
kaza merkezine göndermişti. 

Mesele, ehemmiyet kespetmişti ... 
Hadise, birdenbire muhite yayılarak 
fena blr tesir husule getirmi§ti. Bir
denbire pa.rlıyan bu atet bUtnn. o ha.. 

valide rahat ve huzuru selbedecek 

İstanbuldaki fesat kaynaklan, bir 
t!raftan (Heyeti Temsiliye) yi müş
külattan müşkülata sürüklemeye ça
lışırlarken; diğer taraftan da memle bir istidat göstermişti. 
ketin muhtelif yerlerinde gene kan- Erzurum vilayetinin merkezi de te
h hadiseler çıkarmaya başlamışlardı. laş içindeydi... Şeyh Eşrefin bir 

(Bozkır) da hürriyet ve itil8.f fır- hamlede yaptığı şeni cinayetlere rağ
kasının teşvikiyle, gene bir isyan çı- men, meseleyi daha fazla bUyUltme
karmışlardı. Fakat; artık vaziyete mek için muslihane bir siyaset taki
tam bir kudretle hakim olan heyeti 
temsiliyenin - Konyadaki kolordu - bi tercih edilmekteydi. 
:ya_ verdiği emirle, bu isyan derhal Bir taraftan, bu yalancı ve sahte 
bastınlmıştı. peygamber üzerine - Bayburda ge-

Onu müteakip, ıark vilayetlerinin lerek 9 uncu fırkanın kumandasını 
müntehasmda, (Bayburd) kazasında alan - kaymakam Halit beyin em· 
gene garip bir isyan ateşi başlamı§- rinde bir kuvvet sevkedilirken, diğer 
tı. Muhalif partinin en kuvvetli un- taraftan da Erzurum kadısının riya· 
•urlarını teşkil eden (kürt) cemiyet- şeti altında Erzurum ve mülhaka
lerinin körüklediği bu ateşte; şimdi-
ye kadar çıkanlan isyanlardan bam- tındaki ulema, eşraf ve ümeradan 
başka bir hususiyet vardı. mürekkep heyetler gönderilmişti. 
Bayburda 4 saat mesafede,52 köyden Fakat Şeyh Eşref, bu heyetlerin 
mürekkep (Hart) nahiyesine yakın sözlerini ve nasihatlerini dinlemek ıu 
bir köyde, (Eşref) isminde oldukça tarafa dursun, bilakis, şımardıkça şı
nüfuzlu bir kürt şeyhi oturuyor; bu 
da, diğer emsali gibi; cahil halk ara- marmış; hatt.A. bu heyetleri: 
11mda manevi bir ealtanat sürüyordu. - Hepiniz, ki.firBiniz. Kimseyi ta-
Şeyh Eşref, günün birinde bütün nımam, ve itaat etmem ... Harbedece

müritlerini davet etmiş; onlara uzun ğim.Allah; bana, eeriat ilinma me -
bir ayin yaptırdıktan sonra: mursun; dedi. 

- Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve Diye, acı bir lisanla tahkir etmll· 
bana, Cenabı Hak tarafından emir ge tf. 
ti:cH· Memleke~te yeni.türeyen (kifir Ve ayni zamanda kendilinin Clhır 
zümresi) ile cıhada gırmemi ferman ' 
etti ... Senelerdenberl kuvvetini kay- vakitte beklenen Mehdi) oldufuna 
beden (eeriat) ı, yeniden ilin etmek dair btltllıı köylere ve mUcavir kaza
llzmıgeliyor. Biz, bu vazifeye memur lara beyannameler yollam11; bunla
edildik ... Bugünden itibaren vazife - rın altlarını da {Sahibi eeriat) ve 
mizi illn edeceğiz. Hakkın emrine {Mehdii Muntazır) diye imzalamıştı. 
itaat etmiyenlerle mücadeleye girişe- Cahil halkın bir kısmı bu (Mehdii 
ceğiz. Bu uğurda silaha sarılacak o- . 
lan müritlerim ölmiyecek. Kafir ta- ~evzuhur) a iman etm:şti. Fakat bu 
rafından atılan kurşunlar, onların ıman; kalplerinde dogan kanaatten 
vücutlarına dokunur dokunmaz, leb- ziyade, İstanbuldan yapılan gizli tah
lebi gibi yerlere .dökülecek. Bayrağı- rikltm tesiriyle husule gelmişti. 
mın altına toplananların bütün gU • Vaziyet· adeta bellibaşlı bir isyan 
nahları silinecek. Kendileri de doğru- mah· t• :kt· 

1 

1 mı· ati so··z ve 
t .d k ıye ı ı ısap ey e ~ . 

ea cenne e gı ece . . • . 
Diye bir nutuk irat etmişti. nasıhat kar etmiyen Şeyh Eerefe, 
Saf ve cahil mUritler, derhal bu artık icap eden tekilde dera vermek 

.azlere inanmışlar; silahlarını kapa - lüzumu hiaedilmişti. 
rak şeyh Eşrefin etrafına toplanını§- Kaymakam Halit bey, 19yhln feeat 

TAN 

Polis 

Kaybolan kızın izi bir 
türlü bulunamıyor 
Anadoluhisarında oturan. portakal 

Ulccarı lbrahimin evlatlığı Seher, he
nüz bulunamamıştır. Tahkikata vazi. 
yet eden Beykoz jandarma kumandan 
lığı, dün geç vakite kadar kızın izi ü
zerinde meşgul olmuş, şüpheli gördü
ğü bazı kimseleri isticvap etmiştir. 

Tahkikatın son aldığı şekle göre Se 
herin bir cinayete kurban gitmediği, 
fakat kendisini seven biri tarafından 
~kaçırıldığı kanaati hasıl olmaktadır. 

DUn, yeniden bazı kimselerin malı1 
matma müracaat edilmiş, bu arada 
Izzet ve Sadık isminde iki kişi sorgu
ya çekilmişlerdir. . 

Bir kötk yandı 
Kadrköyünde Acıbademde Atıf Bey 

!!!Okağmda Haydarpaşa entaniye has
taneei müdürü doktor Galip Atanın 
T.evcesi, baldızı ve kayın valdesine ait 
61 numaralı köşkten dün sabah bir 
yangın çıkmış, köşk tamamen yan -
mıştır. Yapılan tahkikat, yangının 

köıkte bekçi olarak oturan Alinin ka 
nsı Hacer tarafından bırakılan man
galdan çıkmıştır. Tahkikata devam e
dilmektedir • 

Arkadaılarını yaraladılar 
Asmaaltmdaki borulu hanın 3 nu

maralı odasında oturan Bağdatlı Is -
mail, Acem Abbas ve Mehmet Ali a
ralarında kavgaya tutuşmuşlardır. 

Bu sırada Mehmet Ali ile Abbas bir
leşerek Iamaili dövmüş ve onu iki ye
rinden yaralamışlardır. Suçlular hak 
kında takibat yapılmaktadır. 

Bir kamyon soyuldu 

Sivas kaplıcaları 

lslah itine bu Jll 
başlanması kararlaı+. 

Sivas, (Tan) - Genkurulu, Sivu 
kaplıcalarının sür'atle ıslahını karar- , 
laştırmıştır. Sağlık ve Sosyal Yar- • 
dım Direktörlüğünün tezkeresi üzeri4 

ne, gen kurul tarafından yapılan tet
kikler, kaplıcaları bugünkü halinde 
bırakmanın doğru olmadığı neticesini 
vermiştir. 935 bütçesinde kaplıcııla· 

rm ıslah edilmesi için ayrılan tahsi
sat projelerin yapılmaması yüzünden 
sarfedilmemiştir. Bu itibarla, yeni yı 
lrn bütçesinden kafi tahflisat ayrıla
cak, derhal işe başlanacaktır. Bu ka
rar, memnuuniyet uyandırmıştır. 
Her yı1 10 - 15 bin kişinin gidip gel
diği kaplıcalar, ıslahtan sonra, daha 
çok rağbet kazanacaktır. 

llCJın hastaı.ğ, 
kurutuluyor 

Konya, (Tan) - Konyanm ilk ıu 
faaliyeti, bugün llgm bataklıklarının 
kurtulması ameliyesi ile ba,lamıştır. 

Atçada imar 
Getirilen su yakında 

kasabaya dağıtllacak 

iki kadln yaralandı Aydın, (Tan) - lzmirden Nazil· 
liye giderken son lıstuyon Atçadan 

soyguncular aranıyor geçenler, istasyonun ilerisinde yapı
sı süren bUyUk bir mektep binası gö-

SUrmene, (Tan) - İki akşam ev· rürler. Yirmi bin liraya çıkacak o
vel Trabzondan yolcu alarak Ofa ha 
reket eden bir kamyonete Yanbolu lan bu mektebin yapısına bugüne ka 
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3ıcak kaplıcaya ~ıden tren durak yerınd' 

Karabayır geçidi doğuda 
bir dere içine alınacak 

Bu tasavvur tatbik edildiği tak~irde Zara-Suıehri 
ıosesi beı kilometre daha kıselacaktır 

[Buaual mwbfm&ü batfiriyor) 
Slvu, S 

Zara • Suşehri eosesi üzerindeki 
Karabayır bölgesi, kıf aylarında nak· 
liyata yol vermemektedir. Bu geçidin 
Doğudaki "Ekinözü" köyünü taki
ben dere içine almmaBI düşünülmek· 
tedir. Bu takdirde, hem yolun bet ki· 
loınetre kısalacağını, hem de, tehli
kenin önüne geçilmit olacağı anl8J}ıl· 
maktadır. Bu sayede, nakliyatın aksa 
madan gidip gelmesi de temin edil • 
mif olacaktır. 

Tuavvur. Uç yıllık mesai proıramı 
na alınacaktır. 

Köylünün borsları 
Ziraat Bankasına borçlu olan köy

lUnUn borçlarım takdir, tahmin ve tak 
sitlendirmek için merkezde ve Ziraat 
Bankası şubeleri olan ilçelerde bir 
yıl sürmek ve biri asli, diğeri de ye-

dek olmak üzere iki ehli wkuf ııeçil• 
miştir. Bu heyetlere, Sivas için Ferit 
Karlı, Zara Sıtkı, Yıldızeline Tevfik, 
Şarkışlaya Halil Köse, Kangala Os • 
ma.n Güngör, Su9ehrine Nafi Sinan• 
oğlu, Divriğe Suphi Gilnday, GilrüA 
ilçesine de ŞUkril ayrılmışlardır, 

inhisar ldarsinin binası 
Sivas, Inhisarlar idaresinin yeni bl 

nasma ait inşaata istasyon yolu üze. 
rinde başlanmıştır. Bina tamamlan• 
dıktan sonra, lnhisarlar idaresi der
hal buraya taşınacaktır. 

20 Nisan Çocuk bayramı için mek .. 
teplerde timdiden hazırlıklara b&f • 
lanmıştır. Bu sene, bayramın daha 
canlı geçmesi için esaslı hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar şehirde satılması 
yasak edilen 25 gramlık Samsun tü• 
tilnlerinin sa.tr1mrusm• müsaade edil· 
mtştir. - N. N. 

deresi mevkiinde meçhul birkaç şa- dar çmbeş bin liradan fazla bir para 
hiıs tarafından ateş açılmış ve atılan harcanmıştır. Bunun 3100 liraısı n 
kurşunlar yolculardan iki kadına i· bütçesinden temin edilmiş, UstünU 
şabet ederek hafif surette yaralan- Atça halkı vermiş ve çalışarak öde-
malarına sebeb olmuştur. Şoför,ma- . t· Halkev·ı bandosu 
kineyi durdurmuş, aoyğuncular bil· mış ır 
tun yolcnlart soymuşlardtI". Katt'll=- ı.t...y- oyakmmda m.elrte~ yqae- L....-""-~~n=~.;.:..:;.:;ıa~&;?L..:..~:.:.::: 
lık olduğu için soyguncuların kim oı: lirken Atça içinde de bir çok eser· 
dukları anlaşılamamıştır. Hadise, ler yapılmıştır. Atça urayınm yüzde ' 
Sürmene ilçesinin Karadere kamun- 90 tahakkuk ve tahsil edilen 11.000 
baylığı jandarma karakoluna h&btr 
verilmiş, Sürmene kaymakamı ile 
jandarma komutanı hadise yerine 
gitmi§lerdir. Soyguncuların kim ol
dukları henüz anlaşılamamı~tır. Ta· 
ldbat ıiddetle devam etmektedir. 

Örnek bir köy 
Donduranda şimdiye 

kadar yapllan işler 

liralık bir bütc:esi vardır, bu bütçe 
daha ziyade kasabanm ima.rma bar

canıyor. Geçen yıl çok modern bir 
uray binası yapılmıştır. Şimdi de bir 
Parti kurafı yapılacaktır. Uray ö· 
nündeki parkın, havuz kısmı .tamam· 

ıanmıf, etrafı çevrilmiştir. 
Kaısaba dıeına kadar fenniğ bir 

şekilde demir borularla getirilen BU· 

yun kasabaya dağıtılmam lı;in bir 
depo yapılmaktadır. Su, projeye gö
re kaBa.baya taktim olunacaktır. Bu· 
nun için lazım ola.n on bin lira uray 

Aydın, (Tan) - Yenipazar kamu- bütçesinden yıllara taksim edilerek 
nuna bağlı Donduran köyü, harabe· ödenecektir. Balıkesir (Tan) - Evimizin bandoeu gUnbegUn ilerilemektedir. Bir öğ• 
terini bu gtinde sinesinde sakladığı Atça kamunbayı Mehmetle, \ Uray retmenin nezareti altmda çalıf&!l gençler ihtisaalarmı bir haylı ilerletmif-
osmanlı kulesi, eski cami ve çeşme- k h lerdir. Yukarıld resim, bandoda çalışan gençleri bir arada pteriyor. 
!erile tarih bakımından önemli bir ve Parti baş anı Mustafa bu ueua- ========================"""""
yurt köşesidir. Donduran köylüleri; ta bUyUk gayret köstermişlerdir. 
son yıllarda çalışmalarile ilimiz köy- Atça zirai kredi kooperatifi, em· 
leri içinde önemli bir mevki kazan· salleri arasında ilk defa modern bir 
dılar. 280 evli 930 nufusu ola.n bu yapı yaptıran kooperatiftir, 226 or· 
köy halkı 8000 lira ısarfile modern tağı olan kooperatifin 31530 lira 
bir mektep yaptırmıelardır. Bu mek· taahhüt edilmiı, ı 7807 lira tahlil 
tebe il bUtçuinden yapılan yardim edllmlt 1ermayeet vardır. ihtiyat 
400 liradır, u.tnııu köy halla ve köy .. rma,.ı t8U5 Jlradır. tkru1ardan 
sandıfl vennlftlr. almaP y08de 10 mecburi tuarruf 

Amerikanın en meıhur caz p.rkıcuıı BING KROSPY ve en BEN'ı 
en tatlı ıanım YILDIZI MARYON DA.vts 

YUzlerce danaöz • 150 kitilik orkeetı:a • Nefia mUlild 

AŞK. %EVK-EGLENCE·MUSIKI ve DANS FiLMi 

HOLIVUT 
EGLENIVOR 

DonduranWar, ıeçen yıl tc: bakan· ~ 1ua1 Ura 11 buJmqtur. 
tığından bir arnek kay pllm ptir- 2880 Uraya pdwı kooperatif ,a
mişlerdir. Bu pl!na göre mekt.ebin ar pmmm 1963 Urunu ldare he)'etl al· 
kasma çor alanı önüne Cumurlyet makta olduJdan lkramlyelerden öde 
ala.nı, park ve iııkıllp alanı yapıla· mtılerdir. Kalan '17 Urayıda bu 8U• l'ralllllC& 161ltı ve ortjlnal prJalı bUyUk lıletro Go14w1B fllml 
caktır. retle ödeyerek kurduklan, yUrlltttllt· 

tAN 
AJ;one ve ilin prtlanı 

\eri, ilerlettikleri eserlerine bir de AKY" ... '"• M E L E K sinemasında 
yapı armağan edeceklerdir. 

O.Be~rik ............................. 1 .......... .. 

1111111~1111111tlllllltlılllltllll11!111111111111&111111111111111111illlltllltllllllll!lllllllllıltlllilll!lllllllll•:talllllll1 

Yarm alqam ı GALA SUVARELERI olarak 

Lira it. Lira it. SA R·A Y VE SOMER 
Bir uldl - ı 50 --1 • 4.- ·- 1 

ainemalannda Wrdm 
lardı. ocağını bir anda piyade ve topçu kuv· ı • • ' 50 14-

1 fiil* 14- ·- 1 mevsimin harikuı sinema san'atmın phOMri ve Jtl'LES VERNE ' in ölmez eseri 
Şeyh Eşref, bir iki yUz kltfden f· vetleriyle oevirmiı; müeademeye gf

b~ret olan bu kuvveti, mağlO.p.olmak rişmişti. Bu yeni peypmber duası be 
ihttmaH oJmıyan bir ordu mnııetm1'; rekitiyle, Mıker tarafından tbıerlerine 
(Cenabı Hak tarafından kendisine atılacak kurşunlarm leblebi gibi dö
tevdi edilen vazife) yl bir klğlda ya· küleceğinden emin olan cahil ve gafil 
zarak kaza merkezine göndermiş; ka- müritler, yer -yer içtima etmitler; ve 
za halkmı da yeşil bayrağınm altma çılgınca bir müdafaa göstermişlerdi .. 
davet eylemişti. Lakin ne çare ki, bu (mecnunane 

Bayburdun kaymakam ve mUfttl!ü iman) !arının ceı.umı pek acı bir 
lle ulema ve ukallsı; bu mecnunane ıurette görmüşler; kanlı bir çarıaı· 
hareketin önüne aükO.netle geçmek madan sonra, delikdetik bir hal~ Y,er 
lıttemişler. Şeyh Eşrefi (hakiki hak lere aerilmiflerdi. 
yolu) na irca etmek için kaza mer- {Arb11 tv) 

-

m~.:::~~- Michel Strogoff 
Kllcllk lllnlar dofrudu dol : . 

ruya idaremizce almablllr. 

1 

:

1 
filmine bqlı}rorla.r. R.ElCHBERC tantmdaa .ecuda ptlrlJm w KUycmlaia mal olnaut 9IDllrı ve muh-

Ktıçllk U&nlarm 5 •eatırlığı bh tepm bir mizanıısene malik olan bu filmin bl.f rollerinde : 
defalık so kuruştur. 5 satırdaıı 1 i ADOLF WOHLBRUCK (Strogoff) CHARLES VANEL (Opreff) ve 
ruıam tçtn satır başına 5 kurw$ 1 ı ı· C L A U D E T T E D A R F E U l L 
alınır. Bir defadan fazla l~n y& , • 
ldhıdan ~ ıo tunıt tndlrlllr. i Biletler ıimdiden her ik~ si nem~ gişesinde satılmaktadır' i 

"'------------- 1 iuı 111111111 nn ı n111111ın111111rrr111mm111ur11tınt11111w ın111111n1111n 11nunıımt1111n ı t1111111ı11111111111 ı 
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SC>N l-l.Al3ER 1 Glllıne~ a DüD 

ll"-1 u-.. r_k_ç_e_d e_m_e,__n_fi_._a_n l_a_m_I a-r 
Avam kamarasında 

lngiltere hiçbir devlete sömürge 
veya manda terketmek istemiyor 
Hükumete 145 reye karşı 361 reyle itimad edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Avam kama
rasının dün akşamki toplantısınd~ 
sonra, hükılmetin mutattan daha az 
bir ekseriyet kazandığı görülmüştür. 
Müşahitler, hükumetin sağ ve sol ce
nahlarm şiddetli hücumları karşısın
da şaşırmış göründüğünü söylemek -
tedirler. 
Müzakeratın mümeyyiz vasfı, ltal

yan-Habeş meselesinin sene başında 
büküm silren havadan başka bir ha
va içinde tekrar birden bire birinci 
planda yer almış olmasıdır. Habeşis
tandan gelen son haberler celseyi son 
derece gllrültUlU bir hale getirmiştir. 
Çünkü hükumete muhalif olanlar, bu 
meselede hükO.metin zecrl tedbirler 
bahsindeki çok bUytik çekingenliğin 
teflllrl mevcut olduğu fikrindedirler. 
Esasen hükumet taraftarları, Sir Sa 
muel Hoar'ın istifasından beri ekse
riyette mevcut ,uphenin artmakta ol 
4uğunu hiseediyorlardı. 

~usfen Chaml>erlaln:in 
•öılerl 

Londra, T (A.A.) - Dlin Avam ka 
ınaraıımda Austen Chamberlain de
Jniştir ki: "Habeş harbinden ve Mil
letler Cemiyetinin bu harp karşısın
daki hareketinden çıkan dersler şunu 
lsbat etmektedir ki eğer kollektif em 
niyeti bir hakikat haline getirmek ia 
tiyorsak lngilterede ve diğer memle
ketlerde birçok kararlar alınmalıdır. 
Öyle sanıyorum ki .Milletler Cemiye
ti •iatemini inkifaf ettirebilir iseniz, 
bu dünya için harbe karşı en mükem 
ınel garanti olacaktır.,, 

Sir Austen Chamberlain Alman 
teklifleri hakkında da demiştir ki: : 

•'Blıler lngilterede, Almanya ile 
müzakerelere girişilmesini istiyoruz. 
Bana kalına he.tf.P.: bunu biraz da faz 
la surette ietiyoruz. Eğer yeni bir 
_ • ._. __ "P-l"ilOMJıi lff J>U!&f.'P .. rtlaw 

nnı gayet aarih surette bilmek arzu
ıu ndayız. Muahedenin tatbikı için ne 
gibi garantiler mevcut olduğunu ve 
\:ıir muahede ihlal edilirse ne gibi zec. 
rl t~lerin kullanılabileceğini ya -
kmlarda göı-.uııt.. Ben, Alman teklif
lerinin mahiyeti ka.'t'<lmda biraz mü 
tebayyirim. En evvel bilmeh 4.cıt..~iği
ıniz aevlerden birisi.sarih surette Aı
ına.nyanm, manda altındaki araziler 
b~hsi~deki müsavattan kendisine ge
rı verılmesi lbımgelen müstemleke
ler i~~nden ne mana kasdeylediğidir." 
pıger taraftan Austen Chamber

laın, Yalnız iki tarafit ademi tecavüz 
~aktlarmm, herhangi bakımdan, hiç 
bır garanti arzetm~iğini de bildirmiş 
tir. Bundan Mnra hüklımet adına. en 
ton olarak söz alan Nt'!ville Cham -
berlain mtıırtemlekeler ile manda al
tındaki arazi arasındaki farkı iyice 
tebarüz ettirdikten eonra demiştir ki: 

'"Benim bildiğime göre, hiç kiıMe 
•t~ bir zaman büyük Brintanya !mpa 
ratorluğunun herhangi bir müstem.le 

' 
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kesini terketmesi talebiude bulunma
mıştır. Eğer böyle bir talep yapılmış 
olsa dahi, bugün, tetkik edilmek üze
re bu talep kabul edilemez. Manda 
altındaki arazi hakkında da Neville 
Chamberlain şunları söylemiştir: 

.. Benim anladığıma göre, bu man
dalar verildiği zaman bun
ların v a z i y e t l e r i n d e her
hangi bir gün bir değişikliğin ya
pılabileceği düşünülmemiştir. Bir ara 
zinin mandasının başkasına tevdii i
çin, en aşağı, mandayı halen haiz bu
lunan devletin muvafakati, manda
yı alacak devletin muvafakati ve ni
hayet Milletler Cemiyeti konseyinin 
muvafakati lazımdır. Bu hususta ln
giltere hükumetinin noktai nazarı i
se baska bir İngiliz bakanı tarafın
dan hlldirilmiştir. Bu Bakan verdiği 
bir cevapta demisti ki: İngiltere hü
kumeti, büyük Britanya müstemleke 
terinden herhangi birisinin veyahut 
Ingiliz mandası altındaki herh~ngi 
bir arazinin başka bir devlete verılme 
sini mü:ı:11 ker~ etmemi~ ve halen de 
etmemekte bulunmuı,tur. 

Bu meselenin istikbalde alacağı va 
ziyet hakkında da şunu söyliyebili -
rim: Vakıa herhangi bir müstakbel 
İngiliz hükumetini takyit etmek iste 
mem. Fakat herhangi bir hükumetin 
kendi mandası altındaki arazinin baş 
kalarma tevdii meRelesini hatta mü
nakaşa edebileceğine dahi kani ola -
mam. 

Manda altındaki arazide oturan a· 
haliye karşı vazifelerimiz vardır. Bun 
!art kabul etmiş bulunuyoruz. Bu ara 
zilerde oturan halkın her tabakasmm 
ve her kısmının bütün menfaatlerinin 
tam surette muhafaza edileceğine bil 
tiln manasiyle kani olmadığımız tak
dirde, hatta hepimizin arzu ettiği -
miz umumt ve 'SUlhçu bir sureti halle 
vasıl olmak icin dahi. bu vazifeleri
iiiif terlııetm~ ve 1'u aruf"' bqka
larma vermefi dil~nmemekteyiz." 

Bu müzakerat 11onunda, hükOmet. 
145 reye karın 361 rey ile Avam Ka
maraamdan itimat reyi almıştır. 

Habeıler gazla boğulurken 
Britanyanın bir §ey 
yapmaması ayıptır 

L<>naı a, "! (A.A.) Sabah gazete • 
leri, hük~metin dUtı altı;am A vartı Ka 
marasmda itimat reyini kazaıı19 tar
ztndan memnun gözilkınUyorlar. Ti
mes gazetesi bile, bir müddettir hü
kflmetin A va.m Kamal'8.Siyle teşriki 
mesaisinde bir talihsizliğe uğramak -
ta olduğunu müşahede ettikten son
ra diyor ki: 

Maamafih Avam Kamarası dün ak 
şamk1 reyi ile, Ingilterenin Dış siya
sasını idare eden bakana itimadı ol
duğunu göstermiştir. Fakat muhale
fetin böyle vahim bir anda hlikıimete 
ıı.demi itimat reyi vermesi takbih edi
lecek bir ,eydir. Daily Telegraph ga-

• 18 

Yunanistanda 

Dış siyasada liderler 
arasında tam bir 

fikir beraberliği var 
Atina, 7 (A.A.) - Dış siya.sa işleri 

nin müzakeresine tahsis edilen siyasi 
~fler konferansı sonunda B~bakan 
Demircis, aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"Bütün siyasi partiler şefleri il~ hil 
kiimet arasında, dış siyasanın her nok 
tasında tam bir noktai nazar beraber 
liği tezahür etmiş ve bu meselelerin 
tetkik ve mütaleası vazifesi hükume
te verilmiştir.,, 

Demircis, bu beyanatının, resmf 
tebliğ yerini tutmakta olduğunu da 
ilave etmiştir. 

Siyasi partiler şefleri konferansı, 
milli müdafaa meselelerini tetkik et
mek üzere, 20 nisanda yeniden top· 
!anacaktır. 

Yunan Parlamentosu 
Atina, 7 (Tan) - Yunan parli.men 

tosunun ayın 22 inci çarşamba günü 
içtima edeceği hükumet tarafından 

gazetelere verilen bir tebliğde bildi -
rilmektedir. 

Prens Pol'ün bir kızı oldu 
Belgrad, 7 (A.A.) - Pol'Un ka -

rısı Prenses Olga'nm bu sabah bir kız 
evladı dünyaya gelmiştir. 

Dobriçanın Bulgarista

na ilhakını istiyen 

Romenler 
Bükreş, 7 (A.A.) - Oobriçada 

Golebina şehrinde zabita kendisine 
gilya sporcu bir mahiyet izafe eden 
bir teşekkülün otuz iki azasını birden 
tevkif etmiştir. Bu adamlar, memle
ketlerinin Bulgaristana ilhakı yolun
da çalı9f11akta.rı-euçludurlar. Bunların 
buJundukJan bltıada Bulgarr ekaJUye
tl genclE'rine hitap eden propaganda 
vesaiti de ele geçirilmiştir. 

Mussolini son Roma protokolunu 
imzalarken 

Avusturya ve 
Küçük Antant 

Belgrad, 7 (A.A.) -- Vreme gaze
tesi yazı yar: 

"Küçük antantın A vusturyaya ver 
miş olduğu protesto notası mütedil 
bir lisanla yazılmış, fakat bunda va -
zih ve azimkarane tabirler kullanıl -
nuştır. 

Küçük antant devletleri, 6 mayıs 
tarihli toplantılarında ihtimal ki, A
vusturyanm bu jestine karşı mUşte -
reken tutacakları hattı hareket hak
kında kat't bir karar vereceklerdir.,. 

Maearistanın vaziyeti 
BUkreş, 7 (A.A.) - Siyasal maha

fil, kUçUk antant devletlerinin Maca
ristanm da Trianon muahedesinin as 
keri ahklmmı feshetmeğe sevkede -
cek bir örnek teşkiline cevaz verme
mek azminde bulunduklarını söylü -
yorlar. 

Ayni mahafilin ifadesine göre kü
çük antantın vermiş olduğu protesto 
notası, daha ziyade bu teşekkülün em 
niyetini temine matuf müşterek bir 
hareketin baglangıcı demektir. 

Amerikan ticaret 

gemilerine suikast 
Nevyork, 7 (A.A.) - Mürettebatı 

yabnc .dev~Ltebaası kimselerden mü 
rekkep Amerikan gemilerinde ahi -
ren yapılan ııuikast te,ebbüaleri bak 
kında vukubulan şikayetler üzerine, 

=-===-===-=------,,,..= Ruzvelt, Ticaret Nazın Roperi tahki 
zetesi de, uhalefetin böyle münase- kata memur etmiştir. Gemilerin men 
betsiz bir zamamıa~ bu kadar mu- sup olduğu kumpanyaların yolcu ser
tecavizane bir şekilde hükumete hü-
cum etmesi hadisesinin pek ender gö visinden zarara uğramamaları için 
rüldüğünü yazmaktadır. bu gemilerin isimleri gizli tutulmak 

News Chronicle gazetesi de diyor tadır. Bu suikast te,ebbüslerinden bi 
ki : rinin, büyük bir yolcu gemisinde vu-

Şura81 muhakkak ki muhalefet ha kua geldıği söylenmektedir. Bu gemi, 
tipleri ltalyanm Habet harbindeki tayfalarının hemen hemen hepsi Al
hareketlerini tenkit ederken İngiliz mandır. Diğer bir gemi, Cenova lima
milletinin ekseriyetine tercüman ol - nma demirlediği sırada, yabancı mil
muşlardır. Kızılhaç teekilatları, açık letten tayfa arasında, ciddi karışık
şehirler ve insanlar dünya efkan u- lıklar zuhur etmiştir. 
mumiyesini hiçe sayan bir §iddetle 
bombardıman edilir ve gazlarla boğu 
!urken, Büyük Britanya hükumetinin 
hiçbir şey yapmamış olması ayıptır. 
BugünkU beynelmilel vaziyetten me
sıtl tutmak için hlikilmetin, Milletler 
Cemiyetinin kueurlarmdan bahsetme 
sine hiç te lüzum yoktu. 

Eski Avusturya Baıbakan 
muavini mevkuf 

Viyana, 7 (A.A.) - Eski Başba
kan muavini Kartler, Nasyonal Sos
yalist hareketlerine iştirak etmek su
çiyle tevkif edilmiştir. 

gibi fiil sigalarında bu "me - ma" eki 
şu değişmelere uğrar: 

I. - Deskriptif gramerlerde (mas
tar )adı verilen (fiil adları) ile (şu
hudi mazi, nakli mazi, temenni, vü
cubi) denilen sigalarc·~ ve (emir) si
gasmın ikinci müfret şahsile üçüncü 
şahıslannda (me • ma) şeklinde tas
rif olunu.. ki bu şekiller, hakikatte 
(meğ - mağ) demektir. 

il. - .(Istikbal), (iltizam) ve 
(hal) sigalan ile emir sigasmın ikin
ci cemi şahsında ve ismi faillerde 
(mw - mıyl şekillerini alır. 

m. - (Milzari) sigasmm birinci 
müfret ,ahsmda, (mel yani (meğ), 
birinci cemi şahsında (mey), ikinci 
ve il<~üncü şahıslarında (mez) şekil
lerinde görUlUr. 

Bütün bu değişmelerin eebepleri, 
deskriptif gramerlerde şimdiye ka
dar bulunamamış bir eır şeklinde ka
lır ki bu sım ancak "Güneş - Dil" 
teorisi analizlerinin yarattıi?l "Türk 
aMiitik grameri" halledebilir. 

Bunu anlamak için de şu noktayı 
gözönüne almak litzmıdır: 

"Menfi eki" denilen bu "me - ma" 
eklerinin bir rolleri de "fiil adı" 
yapmaktır.. Mesela. "gelme, olma" 
kelimeleri - pek kilelik bir aksan far
kile - hem "gelmek işi olmak işi" 
manalar.na, hem de "g~lmeme buyu
ruğu. olmama buyuruğu'' anlamları
na gelirler. Mrıell "onun gelmesi 
üzerinden bir Raat geçmemişti ki...", 
vahut ''bu işin böyle olması hayırlı
dır." dediiHmiz zaman buradaki ••'!el
me" ve "olma" fiilin adıdır. "Sakm 
bugiin burava gelme!". vahııt "artık 
bu kadar tembel olma!" derlii'imiz 
zaman ise "eelmek" v ... "olmak" iş
lerinin v:mılmaması buyuruğunu ver
mi<: oluruz. 

Biri fiil maddesini isimlendirmek 
öteki fiilin anlattrğr isin yapılmasını 
menetmek gibi biribirinde. tamami
le ayrı iki rnl .. bu "me - ma" ekine 
nasıl verilebilir? 

Deskriptif gramer, bu suale de ce
vap \'C'remez. Bunun halli de yine 
'Giir ... Dil,. analizlerinin bizi göfür
dtıfü "Türk analitik grameri'' ne ait· 
tir. • 

H... iki noktayı çözümlemek üze
re, ÖnC'f' yukarıya aldığımJz etimolo
jik feklı. "GUnet - Dil" metodile göz
den geçirelim: 

(1) Em, am: Hangi kelimenin so
nuna gelirse onun süje veya objesi· 
ni gösteren, doğrudan doğruya ıego) 
mefhumunu anlatır bir elemanda-. 
Bunun vokali kendisinden önce ge
len kelimenin vokaline U.bidir. 

Mesela ,yukarda aldığımız "gelme" 
ve "olma." örneklerinde bunlar ''im'' 
ve "um" olur: 

(Gel + im = gelim): (gel) buyu
ruğunun bir süje veya objeye taallu
kunu anlatır. 

(Ol + um = olum) da böyledir. 
(2) Eğ, ağ: Kelimeyi tamamhyan, 

manasını tayin ve ifade eden, onu 
isimlendiren bir ektir. 

Bu halde, (gel + im + eğ = '.;e· 
limeğ = gelme): (gel) sözüyle anla· 
tılan fiilin bir süje veya objeye taal-

Edgar Wallace'in- Resimli Romanı 

Dilt (.El.FO~D i~i 
LENİYETL VURDU 

Bu .S~FE.R H~A ŞEY 
~ ......... -.ıANLA~ILAC.Alt{ 

Başı 1 incide 

lükunun ifadesidir. 
Bunun gibi (01 1- um + ağ =ıı 

olumağ = olma) da: (ol) ile ifade 
edilen işin bir süje veya obje taraf m
dan yapılmasının ismidir. 

Görülüyor ki burada çıkan mana
lar, hep (fiil adı) manalarıdır ki, 
deskriptif gramerlerde (tahfifi mas
tar) denilen şekillerdir. Menfi anla· 
mı verecek bir elemanı bu analizde 
göremiyoruz. 

O halde bu ayni "gülme'' ve "ol· 
ma" sözlerine - bir aksan farkile • 
menfi anlamı veren eleman nedir? 

işte bunu bize Türk dilinin milfa
ri sigası göstermektedir. Yıne bu fi. 
illeri müzari şekline koyalmı: "gel
mez" ve "olmaz" kelimeleri ortaya 
çıkar. Bunların sonundaki (mez • 
maz) eklerinin etimolojik ~ekillert 
şudur: 

(1) (2) 
il. - (em+ ez) 

veya : (am +az) 
(1) Em, am: Yine sonuna geldiği 

kelimenin süje veya objesini anlatan 
elemandır. 

(2) Ez. az: Kelime mefhumunu 
bu süie veya objeden çok uzak bir 
sa hada gösteren, yani ~üje ve obje· 
nin o kelime mefhumundan çok uzak 
ayrr kaldrfunı, binaenaleyh o mı>fhu· 
mun o süie veva objede bulunmadı
ITTJ'l' anlatan ,..ktir. 

İRte "men fi anlamı" bu "ez - az'' 
elemanmdadır. 

Bu halde - dcskriptif gra,ınerlcrin 
"me - ma" dedikleri - fiil menfi ekle
rinin, hakikatte "ez - az" oldukları 
anlaşrlmış olur. Bu "ez • az" eklen 
de - bundan önce birçok defa hatıra 
getirdiğimiz - (V. + z) formülüne 
tamamile uymaktadır. 

Demek oluyor ki "me • ma" ışeklin· 
de görülen ekler, "mürekkep" ekler
dir. Bunlar şu iki yolda analiz edile
bilir: 

!. ..Em + eğ = meğ) ve ••am ~ 
ağ = mağ" şekillerinde fiillerin adla• 
nnı yapmağa yarar. Burada (em) 
veya ( am), fiilin taalluk ettiği sil ie 
veva objeyi gösterir; (eğ) yahut 
(ağ) da kelimeyi tamamlryarak 
isimlendirir. 

II. "Em + ez = mez" ve "am ....ı..: 
az = maz" şekillerinde fiil anlamla
rını süje vey:- objeden çok uzak bir 
sahada tecelli ettirerek fiillerin men· 
filerini kurmda yarar. BuradA <la 
(em) veya (am) yine fiilin taalli'ık 

ettiği stije veya objeyi l!'Österir: (f'Z) 
vahut (az) \se fiili o sUie veya obie
den çok uzak bir sahava atmak BU• 

rPtn .. nıPnfl ıınlıı.mmı verlr. 
(Ez) ve (az) elemanlarmdaki tz) 

konsonu. doğrudan doğruya (ğ) ve 
onun kategorisinden olan (y, k. g. h) 
konsonlan ile değişebileceğinden bu 
değişmelerle (mez) ve (maz) mürek 
kep ekleri (meğ • mağ), (mey -
nıay" olabilir ki işte fiillerin birtakım 
şekillerinde görüldüğünü yukarda 
zikrettiğimiz ( me - ma) , ( miy - mıy) 
ve (mey - may) şekilleri bu değiş· 
melerin verimidir. 

Bu noktayı daha açık olarak gös
termek üzere - örnek olarak - aldığı

mız "gel" ve "ol" fiil maddelerinin 
sigalarmda menfi anlamlarını göz. 
den geçirelim. (2) 

t N. DiLMEN 

(1- "Bir ek olarak,, bydmdan maksat. 
nten başka bir kelimeye eldeneceli için 
başmda ana kök aranuya lilRm olmadıtım 
ıöstennektir. 

(2) Bu ara~tırmayı yarınki ta)'mlu4a o. 
kuyUnuz. 

Dışişler Bakanı Partide 

izahat verdi 
Ankara, 7. (A.A.) - C. H. Parti· 

ai Kamutay grupu idare heyeti baı
kanlığından: 

C. H. Partisi Kamutay gnıpu bu· 
gün öğleden sonra Dr. Cemal Tun
canın başkanlığında toplandı. 
Dış işleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 

ArM genel siyasal durum hakkında 
Partiye izahat verdi. 

Breslav radyosunda 

Türk gecesi 
Ankara, 7. (A.A.) - Almanyada 

Breslav radyo istasyonunda 8 nisan 
akpmı Türkiye saatiyle 23,20 den 
yirmi dörde kadar Türk müziği hak
kında bir konferans verilecek ve beı
tekarlanmum bazı parçalan çalına
caktır. 
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Hauptmanın ölüşünü gördüm 

"içtinabı imkansız ölüm karşısmda 
sakiniz, sinirlerimize hakimiz .. 

Elleri elôn - kollukta tabii duruyordu. Birdenbire 
soluk bir duman, miğferi saran bir buğu yükseldi 
Paris- Solr gazetesinin, Haupt -

rnaıun idam hükmünde bulunmuş o
lan Amerika muhabiri, idamın nasıl 
yapıldığını anlatıyor. Bu fevkalade 
sade, alayişsiz yazı, insanın tüylerini 
ürpertecek kadar ha.kiki ve samimi -
dir. Aynen naklediyoruz. 

Htauptmanm öltişünü gördüm. Bir 
elektrikle idam sahnesine ilk defa o
larak şahit oluyordum. İtiraf ederim 
ki, birkaç gtindenberi muhayyelem, 
elektrik koltuğunda ölüm hakkında 
çalışıyordu, ve bu hususta hakikatin 
tekzip ettiği bir fikir ediniyordum. 

Herkes gibi, gazetelerde birçok taf 
ıilat okumuştur, ve 2000 voltluk cere 
yanın müthiş çarpmasile altüst olan 
bir yüz, taka1Jüs eden uzuvlar, kıvra
nan bir vücut göreceğimi zannediyor
dum. Elektirkle ölüm, her zaman bu 
feci manzarayı arzetmiyor. Elektrik,~ 
şahitlerin, belki de mahkiiınun bile 
hissetmedikleri yumuşak bir çarpma 
ile Bruno Richard Hauptmann'm ru
hunu kabzetmiş gibi görünüyor. 

Kala&alığ1n üzerine garip 
bir sessizlik ~öküyor 
öğleden sonra Trenton hapishane

sine gittiğim zaman, yabancı bir ye
re gitmiş olmuyordum. Geçen salı da, 
oraya davet edilmiştik. Salı günü, ta
rihi bir gündü ve ha1kın fevkalade a
sabiyeti hepimize sirayet etmiş, bara
retlendirmişti. Fakat bugün kalaba -
lık daha pek çok azdı. Ayni zamanda 
sakindi. Heyecan tutuna~amıştı, düş 
müştti ve belki de biı, şahitleri bu ka 
dar sakin yapan umumi bezginlik 
idi. 

Ga.rlp şey. Bu &qam, hepimiz, 
Hauptmanın bu sefer artık öleceğini 
biliyoruz. Salı günü esrarengiz bir in 
sıyak,idamm tatbik edilmiyeceğini bi 
le haber veriyordu. Buna rağmen, 
lctinab1 kabil olmıyan ölümün karşı
ıllllda, bu ak§ralll sakiniz, sinirlerimi
ze hakimlı:. 

Şahitlerin üstleri altı dela 
aranıyor 

Hapishanenin demir parmaklığını 

geçiyoruz. Ceplerimizi yokluyorlar. 
Bu ilk araştırma çabuk yapılıyor. Fa 
kat bundan sonra, ölüm odasına gir -
meden evvel altı defa daha Ustlerimi
zi arıyorlar ve hemen hemen soyuyor 
lar. 

Işte Kimberling'in bUroeuna bitişik 
odadayız. Saat 7 ,15. Sigara içerek, ko 
nuşarak bekliyoruz • 

Bu bekleyi!} uzun stirüyor ve mu -
hakkak ki, bu gecenin en sinirlendiri 
ci safhası bu. Saat 8 de vesikalarnnı
ZI itina ile muayene ediyorlar. Sonra 
miralay Kimberling görünüyor ve bi
ze bir nutuk veriyor. Kimberling bize 
sükut tavsiye ediyor ve hapishaneye 
fotoğraf sokmak tecrübesinde bulu -
rıulduğu takdirde tatbik edilecek şid
detli nizam.lan anlatzyor. Bu akşam 
en korkulan şey budur. ÇünkU aylar -
danberi, yakında ölecek ole.nm. haya
lini tesbit için bazı gazetelerin birbir 
hileye müracaat edeceklerinden bah
•edilmektedir • 

Saat 8,5 de bizi sıraya diziyorlar,ve 
ikişer ikişer, bir g~'yanm nezareti 
altında, h8.pishane avlusunu geçiyo -
ruz. Işte ölüm evi, Küçük, dört köşe 
bir bina. Derhal t nıy -um. Yolda, 
tistümüzü dört defa daha arzyorJar ve 

, kapıdan geçeceğimiz sırada, iti-
nalı bir araştırma daha yapılıyor. So
ğuğa rağmen rUzginn içinde bir kere 
daha hepimizi, hemen hemen soyu -
yorlar. 

IColfulctan dörf metre öfede 
Nihayet giriyoruz. Oda çıplak, so-

Sir Fransız karikatüristine göre Nevyork'un önüne dikilmesi lazımgefen 
"Hürriyet Abidesi" 

ğuk, kuvvetli ampullerle aydınlıktır. 
Koltuğun karşısına birçok sıralar di -
zilmiş. Bu koltuk 1906 da imal edil -
miştir. Tuhaf, rustai bir şekli var. Kol 
tuktan duvara uzana:o teller var. Otu 
ruyoruz. !kinci sirada, koltuktan dört 
metro ötedeyim. 

Gardiyanlar bize nezaret 'diyor • 
lar. Burada geçireceğimiz büttin müd
det esnasında gözlerini üzerimizden 
wırmıya.caklaröır. Kimberling içeri 
-nriyor. Tekrar l-' ;"Ylle konu~uyor 

Krprrdamamamrzr, ellerimizi cepleri • 
mize götürmememizi veya ka1kmamı
zı menediyor. En kü~ük şüpheli bir 
hareket yaparsak derhal dışarı çıka
nlacağız. 

lıte cellat 
Bir köşede, karşrmda, beyaz bir la

vabo. Cellat Robert Elliott, bir leğe
nin başına çömelmiş, süngerleri yıkı
yor. Onu sırtından görüyorum. Zaif 
fakat henüz dik bir ihtiyar sırtı. Ebe· 
dileşeceğe benzer bir sessizlik. 
Arkadaşlarıma bakıyorum. Sakin -

dirler. Ben de sakinim. Niçin her şey 
bu kadar sade, Tabii? Bu kadar az 
heyecanlı oluşuma şaşıyorum. 

Rfc hard Haupfman kendine 
tamamen hôkim 

Birdenbire, kUçük bir kapıdan a
yak sesleri geliyor ve yaklaşıyor. Ka· 
pı açılıyor. Üniformalı iki gardiyan 
görünüyor. Kapı dardır ve Ud gardi
yanm ortasındaki adam biraz geride 
kalıyor: Gardiyanlar giriyorlar, 
Hauptman onları takip ediyor. Sonra 
üç adam içeri giriyorlar ve cepheden 
ilerliyorlar. Bu ani heyecanla bekli
yordum. Hauptmanı hiç görmemiş
tim. Gazeteler onun bitkin, düşmüş 
korkudan çıldırmış bir lök haline gel 
diğini yazıyorlardı. 

önümden, bir metro ilerden ge -
çen adam ise sakindi. YUzü balmumu 
gibi idi. Iki gU.nlük traşı vardı ki, bu, 
yüzünün alt tarafına kurşuni bir renk 
veriyordu. Tabii bir adımla yürüyor
du. Gardiyanları onu tutmak ihtiya
cını duymuyorlardı. 

- Rire'den -

Girerken, içeriye, etrafa şöyle bir 
bakmıştı. Bizi süratle tetkik etmişti. 
Yüzünde hiçbir korku, bir asabiyet 
ifadesi yoktu. Ne de bir hiddet ve bir 
meydan okuyuş, hiçbir bitkinlik ema
resi yok. 

Hauptman, buraya, herhangi bir a
dam, yeni bir yere giriyormuş gibi gi 
riyordu. Ba~tabli btr 'im 
Doğruca li.o1tuğa Yfuiidü ve tama -

men tabü bir harekl-t: ı çlönüp oturdu. 
Gardiyanlar derhal onu bağladrlar 
Kolları ve ayakları tesbit edilmiştir. 
Ayni zamanda cellat, kafasına made
nt bir miğfer koydu, ve koltuğun 
sırtına bağlı bir maskeyi yüzüne ge -
çirerek kafasını biraz geri çekti. 

Sonra, sağ bacağına ikinci elektro
du bağladı. Pantalonu oradan kesil • 
mişti. Fakat cellat paçasını diz kapa
ğına kadar kıvmp, Styll'd.L 

Mahkumun elleri t i t remedi 
bile ... 
Şimdi Hauptmanm koltuğun kolla

rına dayalı olan ellerinden başka bir 
şey görm.iyorum. Onlara dikkatle ba
kıyorum. Parmaklan, tabii bir şekil
de, rahat olarak duruyor. 

Cellat kolunu uzatıyor ve kolayca
e le k t r i k cereyanını 
verecek kolu çekiyor. Dinamoların hr 
rıltılarmı bekliyordum. Fakat önce 
bir şey duymadım, sonra, ancak his
sedilir bir uğultu duydum. Vücudün 
müthiş bir teşennüç içinde çırpan· 
masım bekliyordum. Halbuki vücut 
titremedi bile. 

Kendi kendime aldanıp aldanmadı
ğımı, ameliyenin henüz başlayıp baş
lamadığını soruyordum. Eller, el'an 
koltuğun kollarında, tabii bir vaziyet
te duruyor. Fakat birdenbire, Haupt
manm alnından soluk bir_ duman, 
miğferin etrafını saran bir buğu yük 
seliyor. 

Cellat, eli elektrik kolunda, eğili -
yor. Hauptmanın vücudU, gtiçlükle 
hissedilir bir şekilde çöküyor. Sanki, 
biraz rahatlanmak üzere adalelerini 
gevşeterek koltuğa gömülen bir in -
san hareketi gibi. O kadar. Haupt -
mana refakat edip, Almanca dualar 
mırıldanan iki papa.s susuyor. Artık 
hiçbir ses duyulmryor. Doktorlar iler 
liyorlar, miğferi kaldırıyorlar. 

Bu adam ölmü§für 
Yüzli sakin, gözleri kapanmrştır. 

Doktor göz kapaklarını kaldınyor. 
Gözün akı görünüyor. Gömleğini açrp, 
bir aletle kalbini dinliyor ve bize dö
nerek: 

- Bu adamın öldüğilnü beyan ede
rim, 

Diyor. O zaman, gardiyanlar, cese.
din bağlarını çözüyorlar, ve otopsi sa
lonuna giden küçük bir kapıdan çıka
rıp götürüyorlar. 

Llndberg Canısterler memleketinden kaçıyor 

Biz, kalkıyor ve ikişer ikişer avlu
ya çıkıyoruz. Birer sigara yakıyoruz. 
Kimse heyecanlı görilnmiyor. Bir ada 
mm öllişünU gördüğiimiizü biliyoruz, 
fakat hepimiz fani olduiumuz için - Rire'c!m -

HERGUN BiR ROPORTAJ 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Hal ı n ı n " paha lıs ı ucuzu 
olmaz, iyisi kötüsü olur! n 

Böbrek neden kayar ? Eski halı meraklıları kalmadı, 

istatistik meraklısı hekimlerden 
bazılarmm dediklerine bakılırsa, ba

şimdi ..• varsa, yoksa k·ı· ., ı ım. 

yanlardan yüzde ellisinin bir yahut Arkadaşlarımdan biri, halı alacak-
iki böbreği yerinden aşağıya kaymış tı. Çarşı içi d ... bir halıcı dükk8.nma 
bulunur. Ben kendim bunun için is- gittik. Burası, o kadar kuytu bir yer
tatistik tutmadımsa da bayanlarda di ki, karanlığı güçlükle delen gözle
böbrek kaymasını pek çok gördüğüm rimle ilkin hiç birşey göremedim. He
için istatistik meraklılarmm bu söz- le neyse, elektriği yaktılar. Ortalık 
lerine kolayca inanırım. Böbrek kay- bir parça aydınlandı.. Hamamların 
ması, hem de en çoğu genç - yirmi soyunma odalarını hatırlatan, sedir
ile kırk yaş arasında - bayanlarda Ier Ustüne renk renk halılar sermiş
görülür. lerdi. Halrcı, bunların içinden bir ta-

nesini çekip önümüze koydu. Bu, bir 
Bunun en büyük sebebi zayıflamak Buhara halısı idi. Dünyada. tasavvur 

tır. Insan herhangi bir hastalıktan edilebilecek bütün renklerden. bu ha
zayıflar, böbreği küçük bir mahfaza lmm üstünde birer parça vardı. Halı 
içinde gibi tutan ince yağ tabakası e- değil. Adeta bir tablo! .. 
rir, böbrek oynamıya başlar. Fakat O kadar da küçüktü ki, bir çocuk, 
zayıflama sebeplerinin arasında da üzerine boylu boyunca uzanacak ol
en başta gelen şişmanlıktan korkan sa, ayaklan dışarda kalacaktı. Bu mi 
bayanların bir hekime danışmadan nimini halıyı, alıcı gözüyle değil, sa
kendi kendilerine zayıflamak isteme- dece hayranlığımı anlatan bakışlarla 
teridir. süzüyordum. 

Bazılarında böbrek bir zorlamadan Satrcı, halrsmm değerini, mühal!-
mesela ağır bir yük kaldırdıktan ya- ğalı cümlelerle anlatmağa başladı: 
but bir yere düştükten sonra kayar. _ Böyle bir halı, ancak bir senede 
Genç bayanların gittikçe daha ziyade meydana gelir. Zaten elimizde bım
merak ettikleri tenis oyunu, fazla oy- dan başkasr kalmadı. Şimdi sokağa 
nanmca ve fazla zorlanınca, böbrek atacak olsam, 150 lira eder. 
kaymasına sebep olur. Arkadaşnn, halıyı, sokağa atmn.ğa 

Her ne sebepten olursa olsun böb- hacet kalmasın diye alıcı olduğunu 
rek yerinden kaydığı vakit mutlaka anlatmak isteyen bir tavırla: 
bir rahatsızlık verir demek değildir. _ Yazık ki, yüz liradan fazla pa
Birçok bayanlar bunun farkma bile ram yok, dedi, yoksa bu halıyı ka.çtr-
varmazlar. Bazısı arada sırada yan zd ma nn ... 
taraflarından birinde biraz ağrı du • 

Satıcı gUlümsedi: 
yar. Yalnız böbrek fazlaca inmiş o · 
lursa o vakit ağrr da ziyade olur. - Zarar yok! Siz, 100 lirayı verin •. 

Ancak, kendilerine sinirli diyen, Geri kalan para.yı da. azar azar öder-
bazmmm bozukluğundan, karmlan • sıniz. 
nın ağırlığından, şişmesinden, mide- Arkadaşını: 
lerinin ekşimesinden ve burkulma - - Hele, bakalım, dedi, başka ne 
sından, bütün bellerini kaplıyan san- halılarınız var ... 
cılardan şikayet eden bayanlardan Satıcı, "başka" halılarını da, çıka
birçoğunda bütün bu sinir halleri rıp gösterdi. lsfahan, Şiraz, Sina, Taş 
böbrek kaymasından ileri gelir. Böb· kend, Tebriz, Büluç, Pencap... daha 
rek kayması zaten zayıflıktan oldu- böyle Iranda, Turanda, Hindde. Lend 
ğu için bu şikayetlere iştahstzlık, hal- de ne kadu halı yapılıyorsa burada., 
sizlik, neşesizlik, uykusuzluk ve daha hepsinden birer nümune vardı. 
başka türlü türlU sinir rahatsızlıkla- - Bunların en pahalıları hangile-
rı kat1lrr. Hele iştPhsızlrk zayıflığı ridir? 
daha ziyade arttrrdığmdan şikayetle- - Halının pahalrsı, ucuzu olmaz. 
.rin .arkıun hi<! k esilm ez . tyiai v& kötüsü olu-r,. lyi hah, tablatile 

Böbrek kaymasinın niçin daha ziya pahalı sat:ıl1r. Kötü halı da ucuz gi
de genç bayanlarda olmasmın sebebi- der. 
ni elbette kendi kendinize de bulmuş- Bakın: size bir Büluç halısı göstere 
ırunuzdur: Bayan kırk beş, elli yaşına yim: 250 senelik bir balidrr. Amma, 
gelince semirmeğe, şişmanlamağa h.i<; bir yerinde, ne yırtığı var, ne ya· 
baŞlar ve böbreklerine lazım olan in- ms.sI'" 
ce yağdan yastık gene yerine gelir de 

Halının böylesini ömrün C'ldukça 
kullan ... Sonra da vakfiyes:ni yaptı • 
rıp çoluğa çocuğa vasiyet et! 

- Peki, diye sordum, bizim Türk 
halılarının en iyileri nerede yapılır!. 

- lspartada yapılır. Isparta halı· 
larmm tüyleri kalın. renkleri sabit, 
boyalan biribirine uygundur. 
Şimdi halının bu düşkün zama,. 

nmda, lsparta cinsi yekpare bir salon 
halısı yine de yüz liradan aşağı ve. 
rilmez. Kemaliyede de çok zengin ha,. 
lı yaparlar. 

Bir Kemaliye malı oda halısını bun 
dan aıtr sene evvel tamam 000 !ıraya. 
satmıştım. 

Kula'da, Uşakta, Simavda, Sivasta, 
Diyanbekirde, Kayseride, daha bir • 
çok yerlerimizde, iyi halılar yapılır. 
Türk halıları içinde en ucuzu Demirci 
hahlandır. 

Orta büyüklükte Demirel halilan, 
35 lira ile 40 lira arasında satılıyor. 
Piyasada en çok görülenler Demirci 
haltlarıdır. Bunlara ucuz .oldukları 

için, fazla rağbet oluyor. 
Isparta balılan, her kesenin harcı 

değildir. Halı fiyat1arında gülen...dU 
şüklük, daha çok adi cins halılarda 
kendini gösterdi. 

Yoksa, iyi halı, her zamarı i~in p&• 
halıdır. 

- Halı alış verişi nasıl bugünle~ 
de? .• 

- Mal olsa satacağız. Fakat, mal 
gelmiyor. Şimdilik memleket halıla· 
nndan elde kalanları satıyor11z! 

Halıcı ile ' konuşurken, birkaç mu.,. 
teri dükkana geldi. Fakat halı değil, 
kilim sordular. Halı isteyen yoktu. 

Satıcı bir aralık bundan da. bahset• 
ti: 

- Eski balı merakWarı kalmadı1 
Şimdi, varsa kilim, yoksa kilim .. Mil' 
teriler, odaya serecek birşey arıyor· 
tar. Halı olmazsa, ki1im olsun. kilini 
olmazsa hasır olsun. Biz vaktiyle bu• 
rada., balı satışı zamam, kendi maita.
rni1ızı elden çıkardıktan başka, konu• 
nun komşunun halılarım da satardık! 
Son senelerde. bir frenk halısı icadı 
~ıktı. Satış arın durı;unltıı•p·•u'"'""'"
bu frenk haltlarmm ('Ok tesiri oluvor. 

Bilir bilmez, alanlar var. Biztiıl 
haltların vanmda bunlar, taban tah
tası olmaz!.." 

Sa.lahaddln GUl'Tnnll 

ondan. Fakat bayan o yaşta yine şiş
manlaınazsa o vakit sancılan acına • 
cak bir hal alırlar. 

Bu kadar rahatsrzhkla.ra., şikiyet
Iere sebep olan böbrek kaymasmm 
tedavisi pek kolaydır da. Birçok ba • ,_ 
yanlar karınlarına mhsus bir kemer, 
hatta bir kuşak, takınca kaymış böb
rek yerinde rahat durur ve bütün ra
hatsızlıklar çabuk kaybolur. Kimisin-

Son muharebelerin taf silafl 
cesaretle ltalyan Habeşler 

hücumuna karşı 
de kemerin altına mahsus kü<ıük bir ''Times., den: 
yastık koymak lazım olur. Bereket Umumi karargah tarafından neş-
versin, pek az görülen, pek ins.tçı ka! redilen bir tebliğde Aşangi gölünün 
mala.r en sonunda bir ameliyatla dil· şımalinde imparator ordularmm bir 
?:elir. Fakat operatör aıneliya.tlarm- galibiyet .kazandığı söylenmektedir .. 
da artık eski zamanlarda görülen 31 Martta başlıyan harbin 1 Nisan 
tehlikeler kalmadığından ° da insanı gecesine kadar devam ettiği söylen · 
korkutacak bir iş değildir. mektedir. ilk günü Habeş kuvveUerı 

En iyisi böbrek kaymasını önceden evvelce Italyanlar tarafından işgal e
kuşakla. kemerle. karın korsası ile dilen Mai Çio ve Debara vasıl olınUŞ" 
zaptederek ilerlemeğe brrakmamak. ıard:ır. ttalyan ileri hattını yar1p ge
inatcıı olmadan önce onu yerine oturt çerek Italyanlar tarafından tahkim 
makttr. ef:ıilmiş olan yedi mevkii işgal etmiş-

Lokman D'EI<P' ler ve 200 ltalyan askeri öldürmüş· 
- -==="""'=======---- Lerdir. Harbin ikinci giinü 36 beyaz 

Çin hükumeti 
Moskovayı 

protesto etti 
Nankin, 7. (A.A.) !_ ·çın hükume

ti, 1924 tarihli Çin-Sovyet muahede· 
sine istinaden Sovyet R u s y a 
ile Dış MogQlistan arasında aktolu
nan karşılıklı yardım paktını Mos
kova hükfuneti nezdinde protesto et· 
miştir. 1924 muahedesiyle Sovyet 
hükfuneti Dış Mogolistanm Çin'in bir 
cüzü oldu~nu tasdik etmektedir. 

Çin hükftmeti, karşılıklı yardr.m 
paktım 1924 muahedesini ve Çin'in 
Dış Mogolistan üzerindeki hukuku 
hükünıranisini muhil addetmekte ve 
bu paktı asll tanımıyacağmı bildir· 
mektedir. 

zabit ve 500 beyaz nefer öldürülmüş
tür. Askerilere gelince bunların tele
fatı 2000 i tecavüz etmektedir. Yara~ 
lılarm adedi belli değildir. Habeşler
den ise 887 kişi öldüğü ve 345 irişi 
yaralandığı bildirilmektedir. Habeş
ler birçok toplar, makineli tilfekler, 
ve tabancalar aıdık.larıru iddia etmek 
tedirler. 

Bildirig, ttalyan uçaklannm Habeş 
ihtiyat krt'alarmı sıkı bombardıman 
etmiş ve gazlamış olmalarına rağmen 
ltalyan top<:usunun bütün gayretine 
makinah tüfek ateşinin teksif'ıne 
rağmen Habeşlerin kahramanca har
bettiklerini ve ltalyanlara karşı koy
duklarını bildirmektedir. Bu tebliğde 
bildirilmediği halde imparatorun şah 
sen muharebede hazır olduğu ve ken
di idare ettiği zannedilmektedir. 

Italyan tebliğlerinde de anlaşıldığı
na göre, Habeşler her zamanki gibi 
büyük bir cesaretle ttaıyanlara karşı 

değil midir ki, bu ölUm.Un fecaati ü- koymuşlardIT. Bundan bir müddet ev 
zerinde mutabıkız. Bunun için sessiz vel Habeşlerin kuvvei maneviyesi kı
duruyoruz, yoksa bir can çeki§meye nlmış olduğuna dair dolaşan şayi.ala· 
şahit olduğumuz için değil. rm asılsız olduğu anlaştlmaktadrr. 

Bu tatlı; sessiz, yıldırımla vuruluş Şimdi ası:! nazarı itibara alınacak 
dünyada gördüğüm şeylerin en garip mesele Mareşal Badoglionun kuo
tarzda ehemmiyetl:iz olanıdır. ram ve Dessiye'ye doğru ileri hareke 

Lester Tolotschko tine devam edip etmiyeğidlr. Şa-

koydular 
yet ileri harekete devam etmezse Ba
doglionun vaziyetini tahkim etmeye 
çalışacağı anlaşılacaktır. . .. 
Habeş imparatorunun Aşangı golll 

cenubunda büyük bir ordusu vardır 
ve Habeşistan içlerinin ve Dessie yo
lunun !talyanlara açılması için bu 
büyük ordunun oıağlQp edilmesi la • 
zmıdır. 

31 Mart muhar.tesinde imparııt.o
run Hassa kuvvetlerinden 20,000 kf .. 
şiJik bir kuvvevti ltalyanlan cenup
tan vurmak ve Badoglo ordusunu 
ikiye ayırmak için kullandığı anlaşıl· 
maktadır. 50.000 kişilik esas Habef 
prdusu bu muharebeye iştirak etme
miştir. 

Aşangi göJil muharebesi şimal ce~ 
besinde Habeşlere son darbeyi vur • 
mak için girilen teşebbüsün tlk adımJ 
addedilmektedir. 

Ras Kassa ve Ras Seyyum impa. .. 

ratorun beraberindedir. Haıle Sela&
siyenin her ne' pahasına otursa olsun 
Italyanla.ra karşı koymağa. hazırlan• 

dlğı zannedilmektedir. 

Ayni zamanda Habeş çevenleri şhıı 
di bile başlamış olan yağmurlara gü· 
venmektedirler. Geçen gece müthi!I 
bir sağanak İtalyan askerlerim güzel 
ce ıslatmış ve ince çadrrlar yağnıu
run geçmesine mlıl olamarmşlardı.I'· 
Yağmurlarla ve 60,000 kişilik iıyi teç• 
hiz edilmif esas ordusu ile imparator 
ttalyanlara karşı koym.ağa. el'an mu.lı 
tedir olduğu.na kanidir. 

Venizelosun lca rrsrnın 

fılcaraya yardımı 
Atina, 7 (Tanı - Paskalye muıı ..ı. · 

sebetiyle fıkaraya tevzi edilmek üze
re Madam Venizelos, müteveffa f'; i rıl 
hurreisi Kondüryotisin karısına 3~ 
bin drahmi göndermi§tir. 
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GUZEL SAN'AT LER 

FORAİN Bir bakır ibriğin hikCiyesi 
Kim demiş bizim eseri san'ati teş

hir eden bir galerimiz yok. Kim de
miş bizde san'at yok ki galeri olsun! 
San'ati en mükemmel galerisinde 
görmek istiyenlere yürekten bir tav
siye: Bit Pazarına gidin, fakat ora
ya gitmeden birkaç san'at tarihi ki
tabı kanştırmağı ihmal etmeyin. 
Eseri san'at hakkında dörtbaşı ma
mur bir fikir edinmeden Bit Pazarı
na gidenlere pazar bir yangın yeri, 
bir çilingir dükkanı hissini verir. Fa
kat ne de olsa bir yangın yerinde 
yan yanmış olduğu halde, hala bir 
müzeye girmeğe yeltenen san'at 
eserleri bulunabileceği gibi bir çi
lingir dükkanında da ucunda hari
kulade güzel bir yılan kafası taşıyan 
bir anahtara rastgelebilirsiniz. 

* Ben her zaman Kapalıçarşınrn özü-
nü emerek bir posa gibi karanlık 
kapılarından dışarı fırlattığı Bit Pa
zarını, tavan yerine masmavi bir 
gök parçası taşıyan, ışıklı, bir mü
ze gibi dolaştım.. Ve onu ekseriya 
müzelere tercih ettim. Bu tercihim
de belki halkın ayağına kadar inen 
bazı san'at eserlerini düştükleri yer
den kaldırmanın vereceği gurur. 
Belki de müzelerin kıskanç ve titiz 
ihtimamile teşhir ettikleri eşyanın 
hayatla tamamile alakalarını kes
miş, damızlık bir hayvan gibi besle
nilen eserlerine karşı bir kinim var
dı. Orada eserlerin gündelik haya
tımıza bir daha ebediyen karışanu
yacağını düşündükçe içime her za
man bir üzüntü çöktü .. 

Belki bir gün bir türlü kendimi 
tutamıyarak ellerimle de dokunmak 
istediğim, Rodin'in bir kafası önün
de kaba bir gardiyan tarafından fe
Dll halde azarlanmış olmamda içim-

cam üzerine boyanmış iki halk res
mini yok pahasına aatınalıp evime 
götürmüş ve bu resimlerin çerçeve
lerinde odamdaki tahtakuruları en 
yanıan istihkamlarda bulunanııya
cak emin ve sağlam bir kişane edin
mişlerdi. Bit Pazarına verilen ismi 
o zaman bütün manasile anlamış ve 
pazardan bir parça soğumuştum ... 
Fakat geçen gün, orada bir ibrik 
gördüm. Ve tam devreli bir pazar
lıktan sonra, yani tam ibrikten vaz
geçer gibi davranıp giderken geri 
çağrıldım. Ve istediğim fiyata bu 
canını ibriği sırtlayıp odamda her 
sabah san bir gill gibi açan Çanak
kale testisine müthiş bir rakip ge
tirmiş oldum. Bu bakır renkte ibrik
te muazzam bir mimari vardı, bir 
kobra kafası kadar ekspressif şişkin 
kapağında "Sinan" m ııehvetli bir 
göğüs gibi kabaran kubbelerini kav
radmı. 

lbriğimin bir kuğu boynunu göl
gede bırakacak kadar dolgun bir 
boynu ve bir karpuz iştahile kaba
rıp, hiç umulmadık bir yerde birden 
gözden kaybolmasını bilen girinti ve 
çıkıntıları vardı. 

Form itibarile san testim, bakır 
ibriğin yanında zavallı kalıyor gibi 
oldu. Fakat o daha çok üstündeki 
gevrek "sır" mın içe bir gül ferahlı
ğı veren rengile hoşuma gidiyordu. 
Bu ibrikte şark en asil ve en sağ
lam mimarisini buluyor, onu Süley
maniye kadar seviyor ve medresele
rimiz kadar derin ve saygılı bir hisle 
önünde ürperiyordum ... San testim 
bana resimde rengin hakim olduğu
nu öğretmişti. Bakır ibrikten 
"form" un resimde mimarinin hiç
bir zaman ihmal edilmiyeceğinl anla
tıyordu. 

KAR PO 

Meşhur Fransız heykeltraşı "Car
peaux., 1827 de Valansiyada doğmuş 
1875 te ölmUe ve Pariste muhtelif 
abideler yapmI§ bir sanatkardır. 

Karponun eserlerinde daima kuv -
vetli bir enerji görUnUr. Bu enerji ve 
hareket bolluğu onun eserlerini ka -

. balığa sürüklememiş, bilakis ince ve 
1 narin bir gür.elliğe götUrmUttUr. Kar 
ponun, Napolili genç balıkçı, opera-

daki me§hur Darır gnıpu, op&ervatu
var caddesindeki Avenilsteki çeşme, 
"Flore,, nebatat pavyonunun ferden
tonu .. 

Dercettiğimiz resim, opera binuı
nın cephesindeki "Dans,, kompozisyo 
nunu gösteriyor. Burada dikkat edi
lirse el ele vermiş genç kızların ha • 
reketlerinde nekadar canlı, canlı ol
makla beraber ince ve cazip bir a • 
henk vardır. lşte Karpo bu demektir. 
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EKONOMi. BORSA · PiYASA 
7 NiSAN SALI 

Türkiyede fındık mahsulü 
Memleketlmlıde fındık istihıalatı 
son seneler zarfında çok artmııtır 

Yün ve yapak 

lstanbul piyasası 
hararetli geçti 

Para Borsası 

TllrJdyede fındık latlbaalltı rfttik· Memleketfmkfn huılat vuaU.I l-
~ artmaktadır. Ttırkiye fmdJJdan taıya ve lapanya vuatnerlne nlapet fa~nbul pamuk plyaauı son haf. 
evsafı itibariyle İtalya, t.puıya fJJl- edlliae bunlara nuaran apfl bir. ta fçınde de hararetli geçmiştir. AJ. 
dıklarmdan pek yttbektir. BilU.. levi)"Jde oJdutu görfllUr ttaıyada manya 1 çln yapılan alıılardan maa
fındıklarm yqh ve tombul olUfU, vuatl huılat hektar ~ 1.500, da Sovyet Ticaret mUmeullliğlnln ve 
yilzUnden dünya plyualarmda bllytlk lapuyad& l .800 kilodur. Buııunla be- yerli fabrlkalarm da alıcı vaziyette 
bir rafbet rörme8tne 1ebep olmakta- raber bu vuat!ler de pek kat't layı- bulunmaları piyasayı bir kat daha 

-dır. Türklyede fmdık tat.tbMlltmm tamu. Netekim lapanya va.utla! ba- ~flamlaştırmaktadır. Son fiatlar 
nekaclar arttıfmı anl•rnak lcln '.l'Ur- zı .menbalarda 2.000 kllo olarak p t<>Yledir: 
koft. tarafından yapdan bir tetkikten terilmittfr. Son hafta 
ıu parçayı apfıya alıyoruz: latihaal miktarlarına pllnce, Tür- Anadolu 50 - 51,5 

Tllrkiyede bugünktl fmdıkldr aha- kiye fmdılc rekolteli IOll senelere ka· tnce 54 - 55 
lan 156 - eo bin hektar olarak tahmin dar normal mahau1 yıllarmda 4 7 48 Trakya 65 
edilmektedir. Daha eüt bir tahmin bin ton heMp edilmekte idi. Yeni a- Ep mm~.k~mda yapalı ıtoku 
bu abayı &O - 156 bin hektar olarak çılan veya metruk olup imar edilen kalmamıı gıbıdir. 15 gün sonra yeni 
göstermektedir. fındık bahçelerinin, 4: - 8 1e11elik i • mallar piyasaya gelmeğe başlıyacak· 

Her Ud tahmin, efv ayni Mlılar mar devreleri tonunda, birkaç tene- tır. Son hafta içinde ince mallar 55-
dahdıil~ yaplmıpa, aralarmdakl denberi mab"UJ vermete bl.tlam11 oı- 56, kaba mallar 48 . 50 kuruştur. 
fm AU& l&Jıa1armm IOD lleDelerde malan latihaU mahaua bir derecede . 
gentf)emeei ile izah olunablllr. Ata _ arbrmıftD'. Meram mıntakaııı: yUn ve yapa.fi 
ğıda rekolte Jmmmda da a&1lJecell l'illlaldlra 192:5 - 1935 devrainde piyasau iateklidir. Fiatlar yüıılerilı 
gibi Tllrldyenbı fındık latlhtall art· Ud l8nede bir alman bereketli rekol- 41, yapaklarm 45 kunıttur. 
mıştır. BU da fındıklık 1ab111Dm p- te, bu devrenlll Uk yedi aeneeinde l>lf piyasada: Almanyada yünler 
nişledijini ~. Bqlıca tmdık yalms öç sene tf'ı...errtır ettifi halde ilzerine aon hafta içinde de bazı işler 
mUatablill diler ~ memleketten ı. 1932 dm itlb&mı dört aenellk çok . 
panwwftl fmdıkJJk lahul 17 000 ı . daha Jma müddet zartmda u yapılmııtır. Flatıar umumıyetıe ıe -

A ll ı 

l terHn 824.-
1 Dolar 123.-

20 Fran• .. fnn11 164-
20 B.ıelka fnDp I0-
20 Dralıml 22-
20 tmçre fr. 110-
20 Çü ICarOA 93.-
20 Le1 11.-
20 Dinar 51.-
Lfret J50.-
Floria ıı.-
Avuıt11rn ıilin 22.-
Marlı: 29.-
Zloti 
Penco 
Leva 
Yen 
f .. vec broma 
Altm 
Banknot 

Ç •ile r 
Parf• Uzerine 
tn&ili.r U.reriııe 
Dolar 
Liret 
Belp 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelı:oılovalr 
Avuıturya 
Mark 
tıveç kurona 
hpan1a pczeta 

22.-
20.-
22.-
12.-
31-

975.-
237.-

~- ' ç sene haftaki . el . 
talyum 10.000 hektardır. iyi rekolte almclıfı görülmektedir. çen sevıy erini muhafaza 

TllrJdye fındık budatı ftll.tlll. Bu arada 1935 rekoltesi ıı senelik etmittir. Yani yüzde U - 4:5 randı· _E_ı_lt_a_m_ 
hektar bqma bereketli yıllarda 1000 18tlhaal fçide bir rekor tetkil etmek· manlı Anadolu kirll yünleri 100 kilo 
1.100, kıt yıllarda 800 kilo olarak h• tedlr. Diğer taraftan kıt sene- batma cif Hamburg 56 • 57 Ura, 
eap ~·Ancak lltlhlal •· ~er rekoltem, 1925 -1935 devreainln yüzde 54 randımanlı Rumeli kirli 
haııı Irat lyet.le ~ bur- alk yedi 18De8lnde, 1929 rekolteaf mUa yünleri ise 70 lira üzerinden muame-
lat nllpetln1n rekolte mlktarlariyle temıa, 21-24: bin ton raddeaiııde iken 1 •• üttilr 
kontrole tam ve fiiru fikir verme - dört senelik müte&Jdp devrede 34: bin e ıo_rm_.;;...__· _ ___ _ _ 

mektec!fı'. tona çıkmıştır. Almanya ile 

Tiftik Zeytinyağı 

lst anbulda fiatler 
Ankarada yapllacak 
ticaret müzakeresi 

tı Banka11 M8. 
• • N. 
• " Hamlllu 

Anadolu % 150 

" %100 
SirketibaJri:r• 
Tramva1 
Bomontl Nektat 
Terlro• 
Reji 
A.ı.a Çimento 
Merlıea Banlı:a•ı 
0-.nh Baalraıı 
lark llerlra lkau..S 

lıfliraalor 

lauı 

1524.
ıze.-
167.-,,._ 
24.-
ııs-
95-
13-
54.-

155.-
13.-
24-
32.-
24.
n-
24-
14.-
32.-

9715.-
238.-

12.0lt 
823.-

0,79.52.50 
10.07.36 
4.70.25 
2,44,16 

64.11.31 
1,17,12 

' 

19,21.50 
4.24.10 
1,97,60 
3 11 70 
c • ") 

95.-
lo.ao 
10.IO 
23,75 
39,50 
15 -
20.-

8.40 
13.75 
2.05 

10.40 
64.25 
27.50 
4.45 

Son haf ta tiftik 
stokları azaldı 

• d .. k ld• Türk loRa 1 23.60 

yenı en yu se ı bi~::ı-.:= ;--;.~ :! : : ~I ~::: 
fatanbul tiftik piyaııaaı son hafta lstanbul mmtakaamda meytinyaiı bir Alman heyeti Aııbraya sitmlt- htilrrui dahili 
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fptidasmda biraz durgunluk göster • fiatlan yeniden yWraelmiftlr. Son fi- tir. IJQrM.. AallaN.cla ,..a Mir •· ~IUI. A. .. c,.. ~ tıı.ai ::,: 
mipe de moıauna doinı tekrar hara- atlar 'f(Syledir: anlqmuı il.zerinde milukrata bqlı- • • ll 

9
s.-

retlenerek tuıa itler yapılnuttrr. Son batta yacaktır. M ı ı ı r T o il v 11 I • r 1 
Yüksek kalitede mallarin flatlarmda Ebtra Cl9 Evvelce c19 JUdriımm sibl TUrJd-
hafif bir prileme, apiı clnalerde 1- Yemeklik M ye_ .Almanya arunıdald tf~ mtı- l: u tÖ-
ııe ufak bir yUklelme vardır. Stoklar Sabunluk 48 be 1911 m Ka.Knik 13 ~n 
da a,zalmJttır. 8oA ftatlar tOJltdlr: Ep mmtakılJDda bet ultU yallar nase t stttikçe inkitaf bulmakta· T O lı .. 1 I' f 
Oğlak iN 43 • 4e kurula ~ Yemek· dır. Bu turetle Ttlrkiyenln dıt ticare- ., 
iyi mallar a 1Uder BO lnıruatur Ba ftatkrt,, ibra- tinde Almanya birinci pllnda pi • -.-.-t1111- - -
0rta mallar 'l'T • Ti ta lmkb -....ı:.--.ktedlr mekte4tr. Tl1rldye Almanyaya atıcı Aaaclol• I •• n Xapoa bllk 
Deri 70·71 ca •v•- · olduiu kadar, ayni lll8pett.e oraya ,. m 

Menin mmtablmda 'tiftik pi,.._ Dıt plyualarda: Bambars bora- kartı ahcr vaziyettedir'. Aaadola lllimalil 

--tl-
100 

10.2! 
41,10 
4'.-
49,70 

•ı i~ttldl durumuma muhıfaa itmek llDda yUzde G ultU Lamput ll)'tlıı- Tilrkf)'lde enc1tıatrüili. kurul 
tedir. l'iatlar 70 kuruttm'. yatı flaparr 100 kilo bqma clf Bam Almanyayla olan mtlnue~ llt, makine, yedek ilet. mal11me al-

burı olmö Ye derhal )'llbelmek tar- arttJnmttır. Tllrldyede endUI dJiı pbi, Almanya da TUrJdyeden st-
l•Üaa&fe .... ııı U71e 92 Ranmarktır. ki----- .a.1---- .. - demir .. trt in- rd mabaul&t almaktadır. Bu zirai r-• •,. 9CWMU&I Allll.u~- .-e maki mablullertn bqmda kuru meyveler 

Budapetta Ucaret ft 1&111.JI oda- ne yapan fabrikaları ve elektrik mal· plmektedir. Usllm. incir, fmdık gibi 
lm1ID tertip ettlil beyne1mllel Buda- Tlrli • Yııeıln ffcaref zemesi sanayii ile büyük bir alikası mallarımızın birinci müşterisi Al· 

::~~1!'!!. ~!-~~ ~ aRlaflllGll vardır. manyad'ır. Bu lene içinde tiftik ve 
J- .-ua&" .... ._ Her Tl1 yapağıya karlı da bUytlk bir talep 

cektir. Bu tene ltl'llye, bllttln Macar Od tarafça feUıecHJftledillnden rldye - Almanya ticari mUna.se- olmuıtur. Son zamanlarda, Almanya· 
eanaytinden m&da birçok ecnebi dev· dolayı JrendDttlnden 20 temmua ka- betlerinin lnkitafmdan yalım Alınan da tue meyvelerimiz büyük b:r rağ
letler ve firmalarda. ltttrak edectk1er dar uayuı Tllrkiye. Yu,.ıa~ ti- yanın demir ve elektrik 1&11ayii ala- bet görmüştür. Bilhaw. taze elmala· 
dir. et.ret anlıf"'uma ballı A ve B u.te- kadar değildir. TUrkiye endllltri lfl- rınm Alman~da bUytlk bir talep 
~ebl memleketlerden Buclapefte lerl,yerlne Ticaret ve Klirlnl anJq- ne gtritmekle beraber, dıprdan uzun karşısında kalmıştır. Tue meyve ih· 

mergulnt liyaret edecöler d6vls, otel mumm cbll mtttemmtmf olmak be zaınaıı için smat mamullt almak ihtf racatı yapan tacirler, beynelmilel 
ve lokantalarda, hamam, U,atıo,ve re )'tDlden lld J1tte yapılmlf ve sam- şartlara uygwı amballjlar yapmak 
eğlence mahallerinde fevkallde temd- rWdln tebUI ~ yacmdadır. Meseli. bu ımaf mamuli.t suretiyle bu rafbetf arttırmaia c;alı· 
llt yapıldıfl slbl veu.ltl nakliyelerde ' arumda boya. kimyevi maddeler bi- 11yorlar. Uztım tacirleri, Almanyaya 
)'tlzde BO tnsl•lt temin edlJmlttlr. I k-..1-L .. I k I rincl derecede plmektedir. Bunlar • taze t1ltlm 1evketmek için, tlmdlden 

Macar cWılll btlytlk 1'raD1 Uut 1- W _. 018 •Y••• dan bqka, Almanyanm Tttrkl;yeye hamlıklara bqJ•mıtlardır. 
Cin tertip edile "Ltut ltlltll,, milD&- J'.ca kodeb lromllyonu, bucUa lda yaptığı itballt eguı aramda yUn- ADbrada Japılwk yeni tlc:arat 
aebetile verUecek yU1llek muatld 16 • hlf9 mtıcltlrlqtlnde toplanarak ko • Ul ve pamuklu mallar da mtiblm bir anlır11"'m Ud memleket arumda
ıenıert de ...P tarlh1ne rulamakta • deb Jdtabmm )'U'lmur itile megul mevki tutmaktadır. ki mtlnalebetlerl, daha mtıult bir 
dır • olacübr. Türkiye, Almuıyadan aıal mamu- hale koyaealmdan emlnis. 

--------
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[Ba •t iN - ................. , ........ ........ .., __ 
.,.. ............. " .. o ........ ...., .. oa.. .... olaallr] 

Bir artist kadının endlıeıi 
Teklrdalnıdan S. T. ımaetJe~ hnJrtnmı ıördUllDU. 16re ona 
"il rcaflllda bir llrfflffm. Baya~ il dfmrz da kelmam11 demektir. 

mı bu 1at1'Gtl4J ka.ıcltlıyonım. KOOGM ten •neler ltlren ltimatlızlık ve 
em ~ bir mwakactdır. Ot11ıt1 dilenin flktan eaer bıır&kmamlll 
lht.,.,.ltğındtul ,ıkdyettm yoktur. mtlmktlndtlr. Bu takdirde kadım, 
Es<IN'n f1ri Yt.lflM geleft bir de oğ1tl- tlkbalinl emnl,et altına almuı l 
mu.ı oldu. llakot beta Aayatmt 1aer· aerbelt bıralnhanm doğnı olur. 
keM karfWl'ldo eüfarak k&ıa,..,.. zaman m de daha ağlam ve 
ğa mecburum. f""" ~'"' Uta- yetil bir aile ocağı kurmağa -.111.nıı 
balW cli§itdir1ıM h Uff1cbaM 9ok llDIZ. Yok eter bl1l aevdiğinlsl 
ka1'11ftlck gMyorv•. Çlltlldı ,,_ ,,.... recek oluru.nız bir müddet onu 
ııkGOI Mr koosyo .,...,_ '9k N- beet bırakarak tecrübe edtnlz. Gl 
tün ,..,,_.,_," atMttecle ~k ~ me8lnl iltemedittnlz yerlere sfdi 
bu~ Balhld oğlı"n Mra.ı rtfmeclliinl, nereye gittifini, ne ya 
büyfiyfıp te MtteMtn cwffat oJcluP- tığım birkag batta kollaymız. 
nu onlar• ne d.tnctJ ~ ola- cak ondan sonra bııdialne ltlma 
ta~ı ~ talı,,. ed'yoncm "' edilip edilemlJ9Cellnl anlam11 
işte hflG td1ultnMfll .....,,..,,., IUDUL 

Bu Aayatta AıurlNZ..U .... --.. lt•Hf H M sevgili 
dan ayni..,., fMfm.ae 9"1ntnelf 
d~ye>rv•. O ....,. oflum w- Breaköyden Köy Hekimi 
rinM bir ev kacltt11 ~ gire • le: 
cek, Mr aQe ""94e bi~. "I»rf aenedeflberi ~ 
11'a1"d o ....... • abli kalacok ... -- Wrkc19 lcere U&cıMt 
belld ben de ma'ut olllfrıtfltlOIİltrn: Bunu çok lyt biltUğım gibi ben'm 
Ç'ünldi bu,a.. de 1comtn1 aeuiyonatn. di§'mi o da ba'Yor. Onun tıaU 
Ne ,,_,.,._,. üıeriM yine ~Jcü ~m ~ 

Sizi bu kadar eııdteeye ctu,Uren bir Bundan birkaç ay eweZ çok aamt 
sahne utiltl oJmann delil de bun· vkadaflanmdan btriaUe danlm 
dan ilerde çocutunuzun mUteelalr ttm. Bu dargsmılc ıızun müddet ri 
olmuı ihtimalidir, değil mt? Sahne- tlfı. Bmara bayram münaaebetUe 
nin, ne de olu. rtızeı aan'atlere da- nttt1c. itte ~tğtm 7cızın bu genç 
bil oldutunu. halkın bu .u'ate ve de minaaebeti old.uğıınıı biliyorum. 
menauplarma ıra,.. noktat nazarmm Banfttktan aonra o da anlatts ,,. 
büsbütün deilştiftni, hele birkaç her /ıraa.t buldu7cço kendtaile bul 
sene sonra bir artistle bir memur 'uğunu itiraf etti. Ben o kadar m ·· 
arumda hiç kimsenin hiçbir fark teeuir oldum ki bir mektup yazarak 
görmiyeceğini dübünerek mtıtellelli kıza henim ~ktma ldyık olmadı 
olunuz. ?.engin c1eğillinis, bu ayıp '" ~~rdlm. A <J_ew.p gelmedi. Onu 
değildir. Hayatınızı namuaklrane Mki birkaç Qfıgı oldu6unu bUiyo • 
kazanıyor ve kocamza yardım edi • rum. Ama bent hepsine tercih eder. 
yorsunuz. Bu da ayıp değildir. Fa· ,.,ünkil bende yedi aüt fotoU,-afı var 
kat aklınızdan ~ endiee ile ço- '1.ır! B~!"'" ~ktubuma bir cet>ap ve'!, 
cuğunuza yabancı bir adamı baba o- ~ede ozfir dile!Je onu yine affe~ 
tarak tanıtmak, sevdiğiniz ve aevil- ~m. Fakat belki de kurtulduf/1': 
diğiniz adamdan aynlmak ilerde aizi '11lkre.tmem ldzım. Siz ne derstnız1 , 
M9Jli8ftH=~ ıwPRM"Lll*JriM.• ~- Bu kadar uzun attn!tl, sonu gelml• 
t!Ul< düşllriCe~ür."lleiii 01.i~ nn )'&· ~ ~ 
şmda olan çocuiunuzun sizin düşün- ie bunun g'lbi tatsızlıkları tabii gti 
düklerinizi düşünebilmesi için daha ınek lA.znndır. Her genç kız. sonu 
seneler lazımdır. o zamana kadar nu düşünür, kendisllP flört yapan 
beklemediğiniz ne hidiseler olur ve -;ence. eter izdivaç vadi alırsa ve bu 
siz de aileniz de eWemin zihniyeti- vadi ciddf bulursa bağlı kalmak 
de deİis,ebllir. ' •er. Yoksa bu teminatı verecek ba 

" "'" ,._v.,.,lf RT'R ftrmRlrtR kf'ndit1I· 
ICfllt altıadald •••fyef ni mazur görtir. Siz eenelerce onu 

Asmalımescitten lsmall iınzaııfle: temin edememişseniz gelip geçici bi 
11!8 JIGflndayım. Oç aene evvel Mr aşkla kendisini avuttuğunuzu Mn

evde dllfkii.n bir kadınla tanıtm'f - iDii· Artık safiyetini kaybeden bu 
tım. Bu kadının bir annen w bir sevgide hiçbir tlmit beklemeylnts. 
kar~ var 1d mılar da k~ gibi Hele yazdrfmız mektuba ftimr ma
dilf7'iln w pol~ kall'flıdır. Bu ka- hlyetlnde cevap vermedift halde o
dvıı a6W1'ek çi1'kttt Aa,,ahtldatl kt&r- na dehalet edeneniz Blzl sinirlendi • 
tardtm; 6Vİ7M aldım. U 9 atnt«lfr fM. ren hallerine devam edeceğinden ltl 
raber Yflf'JIO"l'Z· Bu iç aene tçtnde he etmeylntz. 

onun Mçbir ftmaıı#ıt1• ~~ Kadınlara iarıı lcayıtsız 
1Altet1 ao'k;ala, 1aatt4 ~"' evtne • 
bUe yalnı.ı gttmeaiM ,,..Qaaade etme- llır geng 
mekteyim. O da benim bu tazyikime Beşlktaştan S. A. imzuile: 
tahammül etti. Fakat §imdi kendiri- u Altı aenedenberi arkadaşım olart 
le nikdhlanmamı Utiyor. Benimle ni- bir genci akrabamdan bir kız Çllgın
kdhlandı1ctat1 ammı onun de~ ca aevmektedir. '1'akat bu gencin 
Bittüta korkuycmım. Çüt&kiı ona w dınlara karrı hiç aldkast yok. Bun
aUaine ZllM'e l«ldar itimadım flOk. dan dolayı akrabam olon kua lcarfl 
Bu kad~,aan. !ynlıp bafka biri.rile da lakayt. Ne yapo.yımt" 
evleneyim mıt Kadınlara karşı kayıtsız olan gen 

BucUne kadar onun dojruluju terde allka zamanla. ve teeadttflerle 
ba!;Juııdald tecrilbelerlnlziD hiçbir uyanır. Bunlan birdenbire bir Iradı 
kıymeti yoktur. Çllnkt1 kWt ve taz. om 1evglal Ue allkadar etmek kola 
yik altında, bafka ttlrltı olmaama ~dir. Beyhude uirafma 
lmkln olmadıkça bir lrlAmm dotru AkrabanDı olaD pnç km bu (ay 
olup olm•dılı natıl anlı"1ır! m aektaD vugeçirmeje çalıgmıh 

Ondan aynlıp ••etle 8'llerlmek mm. 

' 

ubn elde tmiftfr-· Zlya71 ıfJrdlljfl 

1 

bafka idi: Ziya, yarının maddi tarafı ' rece- uablarla bir hutayı tyi edl • gun, kahveden rıhtıma, nhtımden ı na kadar defll.kalall ömrlinttn 
------ ------ IUD&ll, o da yolculupn bil tatm ha- ile deifi, yalnız arzu ve sevct tarafı yordu! Sara ona: "Bekle ve iyi ol!" kahveye gitti.geldi. Galata nbmma na kadar beklemeye razı idi,yeterld 
ı y ıldıı Yag· muru d~ herörereetmtk~, Ziya bun- ne zihnini yoruyordu. Böyle olmuay demiftl. o da bekledi ve ıy1 oldu. Sa- iki, ı.tanbuı nhtmıma bir vapur, yol· ge1a1n.o mutlaka geıain ... 0na bu tU 
1 ın ., .. p 3 vn•U. cu ıetirmifti, ve yolcularm arasmda he neden geldi, nereden onun RMllCtH 

l'arllls atll (!ANIDD. Hamdi Onurun Ziya lçtn bulcluiu dı, Ziya, sıhhatinin. yerine p lditi bu ranm nefeal, ufuk1arm ötesinde eHll ne Sarayı ~ördil. ne de Şeımettin A- ğine karşı bır itlmatlızlık gyancsr, 
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lf, batırma btle plmtyordu. Sara t1e rUnJerde durup dinlenmeden ifinin senit rUqlrlarm kuvvetini ve tifuı- liyi... Merdivenden inen bir Ud tam· bilmiyordu. Sara elbet bu llJa d.liil 
l&D8&r ba1afh adamın bir dallb- birleşecek hayatında maddt hiçbir za bqına giderdL m tqıyordu. Onu bir rtın görmese dıktan kaçınmak için temeiyeyi yüztt ae yarın geleoelrti, onu dördüııcl va. 
dan fula durulmağa dejer tarafı sa- ret ed ezdi Ha Ziyanm hutane kotufu dediği a - kahrolacaflm anan Ziya. bir töcU ne indiriyor yatmurun lhıUcü damla- pur getii'm.eae elbet beflncl, a1tmcr 
ten yoktu. Sansar gibi olgun bir pay ;Umt:: ~;::1ıfı =ah v~ıtaı:! da, bu Uç ıtfn, ona zmdan keeildi. Ar- ile, aylan aa)'Dllltl ... Sara onu böyle larr altında' IOll yolcuyu gözltiyordu. vapur gettrece~. öyleyae bu korku 
çıkaracak kümesleri iyi aeçen bu a • . . .. tık, eski devirlerde, buraya IÜl'IÜJ1 ··rtınce aerlne DUJl ha olacak· Uç vapurdan bukadar yolcu bofaldı· neden? &mrllnün yarı~a kadar bit 
damı hemen milelweden uzaklqtır- böyle du,tlııcelerm onUne ~ecek ka ~ 1 yran it halde tc:lerinde neden bir Sara ek· lemeye rur olan Ziya nıçin bu 
ınak, Ziyanın aldma 1lk plen fikirdi. dar,aengin ve aaywzdı. Ziya. ki Bel· ltlenlerle kendi hayab arumda ya- kar ıikti, bunu bir ttırUl anlamıyordu. ubınmlık gtieterlyor? Sara ona 89 
·-- ı ......... ~.:... IDl1a evlendiit uman onun altm pa. km bir mOnuebet buluyor. e1mc11 o Uç stln IOnra yalmurlarm IO- TT •• "'--'anııncmda ak .. mlar erken ay bekletti,birkaç etin daha bekletae 
~onun yo ar-...a- b da k ı. .. ._ • .5. .ı.ı .. .ı.. ... u tı,sA,.. bu1amk bir bava- ™".,... .. , • 

mutlab nlnlmlf olacaktı. GöJp in • nltım t8flYUI wvettndea tlrkmtlfttl, ura &er.er en, arama, aellwm ............ \: ... olur, fakat Ziyanın gUndOzll daha 1lk ne o.ur··· 
ll&DI rabatan etmes, fakat bu adam tfmcll Saraya ~ bltytık mlrua kaybediyor, unutuyor, ve uırlarca ~·= v=: :ı vapur ıetClttt IUll&ll llarVmJftL U - ~ yan ö~ft bekleme yol· 
gölp delil karanlık bir yıimdı. Sara ,as kırpmadan bakıyordu. BelJrcaJı evvelki tUrsUnJerdeD biriDID ruhu nhtıma yanı,.•lm' ICJl'du. Blıeadi tanmıu, ber vaparun IGll yolcann- Iarmda geçirmek iltemem, kalaD yıl 
mecbur olma• , elbet onunla JOlculu- 8aranm Mrvetl arumda cl..m bir 1.1 bDdl ,.Jdını ch'mlf .....,.., ODlarm uaktan her vapur sörUndllkçe, bir' dan llOllft. ,...ıs. yurt8us. bir aval- llil'IDI md8tle plJirmek rUyumdan 
ta lmıu Ye onunla yoleiılutunu bu nhk vardı, ve ftlpheü biriDclflnlnkl uabr U. yuu,or,cmlarm ı.-- U. kere mtmdıll dumuh kahveden dıfa b slbl. yolun bir ~ıeıbı4e alhYacü- deri pllyorctu. Sarayı, eon nefMtnde 
k~ tm rAı ÇllııkU ondan b&h· ikinclelndea daha ueeref Jancr ldi.zt tçt mhyor- Bu tlg gan içinde, tıg •Y• n fırlıyor, vapur açlktaya 11ndılla- b- Sara niçin Ql)amJordu! Bilmiyor bile, bqm! kucaJrl•mıt g6rmek, b8 

uza 1 • tırlane.t ll.llm• yat pim tıer ilk yahuz1ıia rıud blf eldJllne mı. rm gelmesinl, yanıp .... yolcularm mı idi ki o.ay yalms builntlD hayali ttln &nrtlntl dolcfurmaP yeten bir ... 
eederken ytlztbıtln teldi ttrenç bir yanın ' eli de .,..u, ve btlyUleıımlf olclujuna mmeslnl bekliyordu. Ahmedln kendi· ile yqadı? yedi ile, lc;tf tae, pzdt ve ~. ll'alıat, bu itin değt1ae yamı I' 
manzara brpmda bulunanların çis- vetten, bu Urldlntüytı daha çok duy- inandı. Yokla, ya çıldırır, ya ölUrdU. line zorla verdiii feDlliye bqmı yağ- dinlendi ise, hep o gelecek, kendillnl leeek olan Sara, onun beklediği kadu 
gilerlni tqıyordu. Daima çirkin bir muı icap ederdi. Saranın Hayri lıltlm Halbuki Uç ayda hem daha olrun bir murdan koruyor, fakat ayaklan he - iyi ve aııöztlnU dlDlemlf görecek diye olmadıktan BOlll'&, neye yarardı" ŞUp 
koku il•~ inlanJ allfbra- tudan hediye kalan refahına timdi- adam oldu, hem de •ki haline kavut- nü.ı tehre a1ışmiyan admılarile diz ka yapmıfb, bunlan bilmiyor mu idi? benin uh t.ıe buradaydı: Sara, yol
bilir .... Sara da ŞemMtün Alinin yol den mmmuı belki hot ıörUnmezdi, tu. .. Bunda mutlaka Saranm tıhmnı paklarma kadar çamur serpintileri u Ziyaya : "bir yolcu vapuru da ak· dan. de#f"'1i• dönecekti. Ziya bund11D 
arlradqlıtma tab•mmW etmifae, an· belki bunu bir ruh alçalı9ma veren • it ıc>rmilftU. Bu ne kuvvetli bir Wı • çıyordu. Sababtanberi her aaat blru ,amdan sonra gel~k, belki rece ya- korkuyordu. Korkulunun esaslan da 
eak böyle bir ıhpınlıjm teeirile bu ter olurdu, fakat hakikat bllablltUn ımıdı ki aağlam bir vtıcudu yere 1e - daha aef'ıl, her dakika biraz daha yor nama doğru ... " dediler. o gece yarım- (Arkw ver• 
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No. 50 Yazan: MITHAT CEMAL 

Adnan, saha kalkan bu erkek güzelliğinin karsısında 
fenalasfl; karısını sevdiği adamdan utandı 

lallrly• mfralayı Hüsrev 
Bugün mermer yalmm bahçe mer

Clivenlerinden çıkarken Adnan omuz
lannı t a ı ı y a m ı Y o r d u : ce
bindeki gazetede Belkisin kocasının 
Almanyadan geldiği vardı. Zaten Ad
nan ealona girince, taclı çerçevelerde
ki Alman prenslerinin resimlerinden 
de yalıya Almanyadan birinin geldi
ti büsbUtiln anlaşıldı. Zaten uşakla
rın da gözleri değişmifti; korkaktılar. 
Zaten ,Adnan da demindenberi salon
dabekliyor, Belkis bir türlü gelmi -
yordu. Hasılı miralayın geldiği her 
eeyden belliydi. 

Salonun kapısı nihayet açıldı. Ad
ııan Belkis için ayağa kalktı. Halbu
ki kahve getiriyorlardı. İçeriye Bel
kisin girmiyeceğini Adnan anlamalı 
idi; çünkü kapının kanadına bir ha
remağası yapışmamıştı. 

Adnan, kadın ka§lı, erkek gözlil 
~iman prenslerinin resimlerine dal-
11111. elindeki kahveyi unutmu§tu; ka 
pı yine hızla açıldı, ve bu 
sefer kanadına bir harema
ğaaı yapıştı. Ve Adnan bu sefer 
haklı olarak Belkise ayağa kalktı; fa 
kat karşısında bahriye miralayı Hüs 
rev durdu. Adnanm yUzU bitmemiş 
bir resme benzedi :Kopmuş çi2'.~lerle; 
tamamlanmamı§ bakışlarla, bu yüz, 
bir ressamın ancak birkaç ay sonra 
imzasını koyabileceği bir taslaktı. 

Miralay kapının uzun boşluğunda 
baş ac:;ık, güzel endamı ile durarak 
Ceketinin cebini dışından yokladı. 
Almancaya benzeyen bir sesle: 

- Kim var orada? diye haykırdı. 
Koşan haremağalannıf bağırdı: ''Yu
Jtanli-,nıro--ubakamnr unutiiitijtU.,, 
Sonra emir verdi: "Arabamı hazırla
eınlar.,, 

Bir haremağam, korkusundan tak· 
riben çıkan bir sesle: 

- Arabanızı, mektebe gönderdi
ler, Cevat beyefendiyi almak icin ... 
Küçük hannnef endi emrettiler. Dedi. 
Cevadı mı almak için? Sultanide 

okuyan bu Cevat Belkisin amcasının 
oğlu ve Hidayetin konağındaki süs 
insanlardan ataşenava Naşidin ana 
ayn kardeşidir. Hüsrev, Naşidi de 
eevmezdi, Cevadı da ... 

.Kızdı "bu oğlanı mektepten almak 
lçın bula bula onun Londradan gelen 
arab~ı mı bulmuşlardı?" Faytonu 
emretti. Ona da paşa binmişti; çünkü 
paşanın kendi arabası tamirdeydi. O 
halde Serkldoryana kaynanasının ku
pasiyle gidecekti. 

Bahriye miralayı, bu arabalan Ad· 
1lanm ayakta dinlemesini tabitt bulu
JOr, ve bu emirleri acele etmiyerek 
veriyordu. Salona girdi. Kendini tak
Clim ett: 

- Miralay Husrev! -.-
• 2' yqmdakl miralay Hllsrev mat
rut bıyıklıydı, o devirde bıyığım traş 
ilden tek TUrk! .• Erkek kemiğinin ne 
güzel ,,ey olduğunu g&stereıı etm vtı
eut. .. Uzun ve ahenkli boy ... Tamam 
pratılmam11 bir yeri yok: Elleri el
di, kollan kol. .• Ve bahriye miralayı 
Jnımral aaçlarmda kat'ı dalgalarla, 
llclvert ceketinde yaver kordonunun 
altın örgUıU ile Alonun ortasında 
dunınca. Adnan, p.lıa kalkan bu er
kek gtl7.elliğinin kal"fıımda fenalaş
tı. :Kanımı sevdiği adamdan uatan-
aı. 

Adnan her denıde miralayı kamı-
na. daha 16.yık görüyordu. Bu yüzde 
bir hayvan güzelliği vardı. Ayakda 
dururken bastığı yer, bir Paladin'in 
at UstUnde durduğu bir kayanın u
cuna benziyordu. 

Adnanl& bir kaç haftada arkadaş 
oldular, birbirlerini isimlerile çağn
yorlardı. Hilsrev, Adnanın yanında 
Abdunıamide pislik laimlerile sövU-

rordu. 
Alafranga olan miralayın ktlftlrle-

rıem de Hidayet gibi, Husrev gibi 
yakın adamlan. 
Yalnız Hidayet~ Husrev'in farkı 

vardı. Husrev her tarafı görünen 
düz meydandı. Li.kırdısmda kuytu 
köşeler yoktu. Ufmm hiçbir köşe
si ağzında takılıp kalmıyordu. Son
ra tamamlanmamış tek bir tavrı 
yoktu: Otururken ayaklannı uzata
caksa bacakları bitmiyordu. Bir şey 
anlatıyorsa lakırdısının söylenmedik 
yeri kalmıyacaktı. 

Almanyadan geldiği halde, Hus
rev, İngiltere doluydu. Londrada, 
göriinmemeği bilen kibarlığı bitire
miyordu: 

- İngiliz, !ngntereye benzer; an
Umak için yıllar Jliirii... lnguiiüi 
ldbarbiı htlkbıetl sfbtcllr; dildm.t 
etnıeuen göremeain... lngllia aptal 
olmadan on iki aaat 8Ul&D adamdır .. 
diyordu. 

Her yere Alman filosile gitmişti; 
bunu anlattıktan 11onra: 

- Asya, Asyadır; Amerika, Ame
r~kadır; fakat Avrupa, İngilteredir, 
diyordu. "Pariste yaptırdığı elbise
lerini Londrada giymeğe utanmış" • 
tı. lstanbula kahkahalarla gülüyor; 
tap ta saraylarla; kadife salonlarla; 

~rvellerini parmaklarıncfa, gö&kle
rınde taşıyan adamlarla eğleniyor
du. Bir Londradaki büyük ailelc •in 
sadeliğine bakıyordu. Bir de "bi
zimkilerin'' iptidai bıyıklarına, ağ
dalı seslerine, suratlarını bir tek çiz
gile beygirleştiren azametlerine ... 

Kendi mevkiinde gençlerle görüş
meğe tahammUlü yoktu; ve Adna
nın fıkaralığından rahat ettiği için 
"ondaki sadeliği seviyorum" sanı
yordu. Dostluğu da tembeldi; ve 
Adnan'ın da Husrev gibi bir insan 
olduğuıfan hiç hatıra gelmemesi... 
Husrev bunun için onunla dosttu. 
Onunla karşılaşınca, bir mevcudiyet
le karşılaşmıyordu; onunla konuşur
ken dinı.niyordu; 

Bir gUn Balonda yalnızdılar. Rue
rev'in içi sıkılıyordu; galiba dün ge
ce oyunda vermişti. Sinirli sinirli 
esniyecekti; esnemekten vazgeçti; 
karısını sevmediğini Adnan'a söyle
di: "Belkis kemiklimiş!" Adnan ke
miklerine çıldırdığı kadına sarardı. 
Fakat onun yanında Belkis'i, kocası 
kendi elile nasıl soyardı? Adnan 
kendinin miralaya bu kadar mah
rem olmasına inanmadı. Şaşırmıştı. 

(Ark&SJ V&rJ 

Viyana muhtelit takımı birkaç maç 
yapmak üzere şehrimize davet edildi 

Iatanbul muhtelitinln ~nadoluda 
bilyllk bir turneye çıkmasmı karar
lqtıran futbol heyeti, aynca Viyana 
muhtelitini şehrimize davet etmeği 
dÜfÜDDlilf ve alakadarlara müracaat 
etmiştir. İçlerinde dört veya bet ta
nmmif oyuncu bulunması ,art konu
lan kuvvetli bir Viyana muhtelitinin 
lik maçlan dolayısile formunda bulu
nan İstanbul muhtelitile yapacağı 
maç merakla beklenebilir. 

Holanda, lel~llcayı acı bir 
mağfSbiyete uğrattı 

Am.sterdamda 35,000 seyirci önlln· 
de Holandalılar Belçikalılan baştan 

aşağı hi.kim bir oyunla sıfıra lta11ı 
sekiz gol yaparak ağır bir mağlftbiye
te uğratmışlardır. Birinci devreyi 4 • 
O bitiren Holandalılar, ikinci devrede 
Belçikayı kendi nısıf sahasına ııkıJtı· 
rarak 4 gol daha yapınış ve maçı tah
minin fevkinde 8 - O galibiyetle bitir
mi§lerdir. 

tecrUbell güre,ı:iler arasında greko 
romen müsabakaları yapılmıştır. 

56 ICllo: 
Gftne,ten KUçilk Hüseyin Galatasa 

raydan Kenana sayı hesabile, Güneş
ten Mustafa, GUne,ten Aliye hilkme.a 
galip :"gelmiJler ve finalde KüçUk 
Hüseyin Mustafayı da tuf}a on iki da 
itikada mağlup ederek birinciliği al
mıf, Kenan da ikinci olmuştur. 

66 ICllo: 
Güneşten Yusuf Arslan yine Gil -

neşten Mustafayı dokuz dakikada tuş 
la, Güneşten Yaşar Güneşten Vefiğe
sayı hesabile galip gelmişler ve final 
de Yusuf Arslan Ya§ara da tuşla ga
lip gelerek birinciği almIJ, Yaşar ıkin
ci olmuf, Mustafayı yenen Refik ü -
çUncU gelmiştir. 

72 ICflo: 
GUnetten Saim Gllne,ten Mehmet 

Aliyi 6 dakikada tu.tla yenerek birin· 
el, Mehmet Ali ikinci olm\lflardır. 

79 lllo: 

Holandalılarm gösterdikleri tefev· 
vuk takdirle karJılanmaama raimen 
Belçikalılarm bilhuaa ikinci devrede ri alaturka idi. Fakat Adnan bu çok 

pia küfürlerde bile Avnıpanm sun'i 
gübrelerinin kimya temizliğini bu- filt yağmuruna tutulan kalelerini par Galataaa~ydan ~url Güneşten 
Juyordu. Adnan için bu salonda her çalanırcuma mUdafaalarmdan aita • Mehmet Aliyi bet dakikada tufla ga-
feY temUdi: Kırılmış bir kUngUn yifle balıaedilmekted. lip gelerek birinciliği almı,, Mehmet 
parçalarını yuvarlanarak çağlayan .. .. •• Ali ikinci olmuftur. 
bu san çamurlar bile! Guneı Klubu salonunda Ağır sllclet: 

Miralay bağıran sesile: 
- Tenkit mi? Almanya imparato- tecrübe CJÜreclerİ Çoban rahatsız olduğu için glireşe-

nı tenkit edilir ; Bizimkine ancak S' ınemiş Bllyük Mustafa da Urfalı Sa-
aövtllUr, diyordu. Adnan şaştı. Ab- Evvelki gece Fatihte Güneş klllbll- lihin güreşi terketmesi üzerine birin-
fillıamtde adam.lan da ıövUY,ordu; niln lstanbul B bölgesi aalonl~da el sayılmıftır. Urfalı Salih ikincidir. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bu9ünkü Pro9ram 
btanbnl 

18: Hafif musiki. 19: Haberler. 19,15: 
Vokal musikisi (plak). 20: Viyolonsel so
lo. Stüdyo aanatklrları tarafından. 20,30: 
Stüdyo orkestraları. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu ajansmm &•· 
zetelere mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

BtiJmıt 

13,05-15,10: Pille ve haberler. 18.15: Or: 
lı:estra. 20,55: Mozartm "Don Jouan., ope
rasL 

Budapr,şte 

18,30: Koro konseri. 19,40: R. Salon or
kestrası. 20,50: "Kovadis,.. 22,45: Çinııene 
muıikiıi. 

\·a~va 

18,20: Oda musikisi. 19: Koro. 19.30: 
Muhtelif. 21: Radyo piyesi. 21,30: Plik. 
22: Şopcn musikisi. 23,05: Küçiılı: orkes
tra. 24,05: Plik. 

Moskova 

18.30: Karışık konser. 19,15: Şarkı ve 
enstürmantal triyo. 20: Konser nakli. 20 50 
Spor. 21: Konserin devamL 22: Yab~cı 
dillerle neınyat. 

~rfio 

19: Şarkılı konser. 20: Radyo orkestra
sı. 20,45: Aktualite. 21: Haberler. 21,15: 
Milli netriyat. 21,45: İlkbahar rütmünde 
havalar. 23: Haberler. 23,30: Gece musiki
si ve dans havalarL 

20,30: Paskalye neşriyatı. 20,50: Radyo 
orkcstruı. 21,50: R. Stolz'un "Dana yuzlin 
den saadet., adlı opereti. 

Viyana 

18,20: Piyano - şarkL 18.55: Bir artistin 
nezdınden reportaj. 19,30: Sspcrantoca 
ders. 20: Haberler. 20,10: Doktor sporcu
lara hıtap ediyor. 20.30: Valslar. 22.10: r."!a 
car saati. 23: Haberler. 23,20: Viyana mu. 
aildsi. 

Seçme program 
Bükreı, 20,55: Mozart'm ''Don 

operasL 
Varşova, 22: Şopen konseri. 

Jouan,. 

Moskova, 19,15: Şarkı ve cnıtürmantal 
triyo. 

Beri in, 21 ,45: İlkbahar tempolu danı ha. 
valarL 23,30: Dans .• 

Prae, 21,50: Robert Stolı'un 'Dans yü. 
zünden saadet .. opereti. 

Viyana, 20,30: Viyana valsleri. 23,20: Vi
yana musikisi. 

Kısa Dalgalar 
Berfin 

Çal"mı natleri: Sut 10 45 - 14 20 
1 74 m te 31 4~ m Sııat l'ıOO - 183'1 
31.311 m Saat 11) - 23.35: 25, 411 m. n 
49 ı:; m. 

l.ondra 

Ça.ııma saatlerf: tO - 12.20 : 2S 'i3 m 
ve 31, 55 m Saat 13 - 15 45 : 16 86 m 
Ye ı~. 82 m Saat 16 - 18 : Gosterılen 
poıtalardan ikisi. 19.82 m 25 29 m .,, 
31. ss ın. 

S at lıı,15 - 23 30 : Gosterilen 2 11ey11 
t P<>sta 10. 6t m. 25, 53 m., 31 55 ve 4!1 
10 m,. • 

Sinemalar, 'nyatrolar 

• ŞEHlR TlY ATROSU : Saat 20 de 
(Tosun). 

ti HALK OPERETİ : Saat 20,45 te 
(Florya), 

~ TAN : (Son Vals) ve (Aşk ve Kan). 
ŞIK : (Per Gilnt). 

• TÜRK : (İllhlar Efleniyor). 
: SARAY: (lhtilil Çiçefi) ve (Samson). 
• MELEK : (Dııvid Koperfıld). 

SUMER : (Saadet Gecesi) . . 
AHl;-EMDAR : (Golem) ve (Vahşilere 

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

va). 

• E(SL~AMRA : (Oilumun Metresi) ve 
tudyo Çı!gmlıkları). 

• A~Rl : (Maskeli Kadm) ve (Eırarcn
ıu hane). 

: SARK : (tık eece) ve (Hayab taa). 
ALKAZAR : (Ölum KHırcaaı) n 
(Dantcnin Cehennemi), 

• AZAK : (Bayanlar) ve (Patron 01-
aaydun), 

• HİLAL : (Koraanlar Definesi) (Foli
bereer), 

• MlLLl : (Tarzan Yamyamlar Araam· 
da) ve (Avlanan Goniıl). 

• F~RAH: (Brodvay Melodi) ve (Fe • 
daıler Alayı). 

• KADIKÖY HALE: (Kadınlar Gölü) 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Barkarol). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Yaralı Ku$). 
KONSERVATUAR: 8 inci Konser, Omer 

Refik, Ali Sezin, 8 Nisan 1936 çarıam
ba aaat 21 de Saray Sinemasında. 

Davetler, Toplantılar 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN 
Kutlama telırafnameleri. 

Cocak Eıir•em• Kurumundan ı 
23 Niaan ulusal bayramı yaklaıryor. Bu 

bayramda da tebriklerinizi büyukleriniz ve 
doıtlarm11 Çocuk Eıirceme Kurumunun 
"L~ks" telıraf lı:ifıdı ıizerinde okumaları· 
nı ı.st.ersenis, çelı:eceiinis telıraf müıved
deıının uzerine "Lüks" kelimeııini yazma
nız ve 15 kuruı fazla vermeniz klfidir. 
Bu kiiıtlarm ıelirl tamamen yurdumuzun 
yoksul yavrularının bakunma ayrılmqtır 
"L\kı" telıtraf klfıdını kullanmakla h~m 

muhalabmıza karıı fazla hürmet ve hem de 
zarafetinizi ııostermiı olursunuz. 

KONFERANS 

İlctiıad ~e 1çtimai7at Enetitüıünden ı 
Enstitümüzce tertip edilmiı olan Komün 

Bilııileri serı,,ıt konferamlarmm on ucun-

(0;:"1:ı.. HAS EKMEK j 
"----..:.-.------- Peride CELAL _) 
Akşam karanlığı basınca mahalle

nin çocukları yavaş yavaş oyunlarını 
bırakıp evlerinin yolunu tuttular. 
Meydanda yalnız kUçük Ahmet kal
mıştı .. Kocaman bir taşın üzerine o
turmuş, kumral kıvırcık saçtan yüzil
ne dökülerek. çenesini eline dayamış 
düşünüyordu. 

Bütün arkadaşlarını evlerinde sı -
cak bir çorba. fmndan yeni çıkmış 
yumuşak buğday ekmeği bekliyordu. 
Halbuki ablası Fatmanm ona iki di
lim kuru siyah ekmeği Uç dört zeytin 
le verirken daima yUzil muztarip bir 
ifade alırdı. Ahmet yavaşça yerinden 
kalkarak yürümeye başladı. Yolda gi 
derken arkadaşı Selimin ne mes'ut bir 
~cuk olduğunu düşünüyordu. Selim· 
terde sıcacık mısır çorbası, çırçır ha
muru eksik olmazdı. Ve her hafta 
muhakkak fırın yanar, taze has ek
mek yapılırdı. Selim demin meydan· 
da bir aralık bugilnlerde evd~ ekmek 
yapılacağım arkadaşlarına söylemiş
ti. 

Ahmet mahallesine girince, Selim· 
lerin ak badanalı bir katlı evlerinin 
yanında yıkık bir harabe gibi kalan 
kendi kulübelerine baktı .. Kederli ke
derli içini çekti. Ahmedin Selim gibi 
ne babası, ne de ninesi vardı. Ablası 
!<'atma sabahtan akşama kadar evdP 
yün dokuduğu halde bütün kazancı 
birkaç dilim siyah kuru ekmekle, zey 
Un temin etmeye ancak yetiyordu. 
Ah hele o kurumuş, su~an artığı gibi 
parça parça ekmek yok mu? Kaç ke
re Ahmcdin boğazına takılmış, acı
dan gözlerini yakan yaşlan, göster
memek için hemen yüzünü s.blasın -
dan saklamıştı. 

Elleri yırtık pantalonunun cebinde 
bir müddet kapısının önünde durdu. 
Kafeslerin ölgün. belirsiz ışıklar sı -
zıyor, sokağın çarpık taşlarını aydın
latıyordu. Her taraf derin bir sessiz
lik içinde idi. Ahmet gözlerini Selim
lerin avlu kapısından ayıramıyordu. 
Bu tahta kapı hafif aralıkb. Ahmet 
şimdi yeni fınndan çıkmış. yumuşak 
kar gibi hils ekmeklerin içerde tahta
lara dizilercı:k. soğumaya bırakılfüğı. 
nı iyi bilivordu. Yenem~rl\i:ri şiddetli 
bir arzu içini kapladı Hiı' olmRZRR ek 
mekleri yRkmdan görmek. taze koku 
tarını Mrin derin i<:ine ~ekmek i<:in 
yavaş adımlarla Selimlerin kapısına 

cüsü Prof. Dr Hınch tarafından g ı 4 193'6 
çarşamba ıunu Tıp Fakultcsı Bınncı sınıf 
ders salonunda projeksıyon ıle verilecek 
tır. Mevzuu : $eh rlerde su ışlerl'dır. Kon 
feranııa saat 17 de ba,lanacaktır. 

CÜLHANE MÜSAMERELERi 

Gulhane serır yatı 10 ncu musamereıi 
Profcsor Dr. Nıy zı Goz-.unun ba kımlı .. ı 
altında top! ıunı~tır. Muı;amcrcdc: P ro
fesör Dr. M. Kemal Öke tarafınd n plas 
tik yapılmış bır hdı p cerhası 'llak 'ası, dahı
liye baııaı;ıstanı Dr. Hamdı tarafından la
vaj pulmoncı le ıyı edılmi hır rıe hurra
cı vak'ası. Cıldıyc asıstanı Dr. Suphı tara
fından 5P• otrıkoıt bır tuberkuloz zamkı 
vak'ası, Haricıye asistanı Dr. Cevdet taı d· 
fmdan lamınektomı yapılmış b r kırık 
vak'ası, Harıciye asistanı Dr. Cemal tard
f mdan bir osteomıyelit vak'ası, Cıldıye a
sistanı Dr. Tacettin tarafından bir pol teli 
vak'asL Asabiye bapsııtanı Dr. Lutfu ta· 
rafından toksıkomanide leaıtın tedavısıne 
aıt vak alar gosterilm ştir. 

Mıinakaplara: Profesor Dr. Abdulkadrr 
Noyan, Naznn Sakır Sanı Yaver, Sukru E
mın, Burhan Remzi Uruıı ve Dr. Nejad 
Mustafa, Hamdı ıştirak etmltlerdir. 
kuyunuz. 

BiSiKLET YARIŞLARI 

lıtanbul Mıntakuı Biıiklet Heyetinden ı 
Bu ıene heyetııfuz tarafından tertip edi

len b"siklet yarıılarmın dordunciıııi olarak 
5 Nisan 936 tarihinde Mecidiye köyü -
Büyilkdere arasında yapılan yarqm, latan· 
bul Belediyesi Seyrüsefer Müdıirluiil ta· 
rafından bisikletçilerin yarıı eın11mda 
Maalak yolu üzerinde jandarmalar tarafın· 
dan çevirtılerek bisikletleri üzerinden zor
la indirilmek saretlie yarıp manı olunma-
11 ve ıporcu aençlere karıı Seyrüsefer 
Müdilrluiii tarafmdan ııoıterilcn bu hare
ket üzerine muhtelif tarihlerde yapılması 
evvelce ilin edilmiş olan yarıılarm ıcra

ımdan ıimdılık vazııeçUmiıtir. 

itfaiye Telefonlan 

İstanbul İtfaiyesi 
Kadılı:oy ıt{Jiyeıi 

' 24222 
60020 

Yeıilköy, Bakırköy, Büyükdere. 
Üskudar itfaiyeı: 
Beyofla itfaiyesi 

~062~ 

44640 
Büyiıkada, Heybeli, Burcaz, Kmalı mm· 

takaları için telefon santralındaki memura 
yanam demek kifidır. • 

Hastane Telefonlan 

Cerrahpap hastanesi 21693 
Gureba haıtaneıi Y cnibahçe 23017 
Haaelı:ı kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimi! haıtanesi Oalrildar 60170 
Kudm hastanctl ÇaPll 22ı42 
Beyoilu ZıilrQr b11taneal 43341 
Gülhane haıtanesi Gülhane 20510 
Haydarpap Nümune baıtaneal 60ı07 
Etfal haıtaneıi Sitil 42426 
Bakırköy Akıl hHtaneal 16.60 

Çabuk Sıhhi Yardım Tetkllltı 

Bu numaradan imdat otomo
bili istenir 

Müracaat Yerleri 
44998 

Deniz yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iıkeleıı) 43732 
Şark Demiryolları Sirked 230751 
nevl~t Demiryolları Haydarpap 42145 

yaklaştı. Bir kedi sesslzliğiyle içeri 
girdi. 

Bi.raz sonra gözleri sevinçle parla
yarak koltuğunda kocaman bir has 
ekmek dışarı çıkıyordu. Evde ablası, 
hayretle, elindekıni nereden bulduğu 
nu sorunca büyük bir hırsla kucakla
dığı ekmeği. biraz daha göğsünde sı
karak kısık bir sesle: "Selimin anası 
verdi." dedi ve ablasının getireceği 
zeytin çanağını beklemeden ucundan 
kocaman bir parça koparıp daha so
ğumamış sıcak hamurun ağzını ha~la 
masma aldırmadan çabuk çabuk ye
meye başladı. Ablası onun aylardan 
beri hasret kaldığı yumuşak lokmala 
n kücük avurtlarını şişirerek, gözle
ri iştiha ile açılmış sür'atle yiyişine 

bir mfü1d€'t h~vretle bııktı ve ağlama 
mak için kendini zor tuttu. 

O gece koyun koyuna yattıklan tek 
katlı şilte ikisine de her zamankin • 
den fazla sert geldi. Ahmet durma
dan bir yandan bir yana dönüyor, 
Fatma yarım aralık gözlerle uyur 
görünerek kardeşini merakla tetkik 
ediyordu. Gece yansına doğru çocuk 
birdenbire yatağın içinde doğrularnk 
elini midesine basıp ağlamağa baslı· 
dı Ablası telişla kalktı. Ahmet: "Kar 
nım. Juımım.. dive. inlemeve başla
mıştı. Fatma onu kucağına çekerek 
teskine çalıştı. Sonra ocağa biraz çalı 
cöpil atarak yaktı. Tuğla ısıtıp karnı 
na koydu. Yarım saat sonra Ahmedin 
ağrılan biraz hafiflemişti. Ablası ye
niden yatağa girince. küçüğtin kıvır
cık kumral sa5lannı okşayarak: "lş
te 11çgözllilüğünün cezası. dedi. Ek· 
mefi sıcak sıcak yer misin? Hamur 
midene oturdu." Küçiik oğlan bird<>n• 
hire yeniden a~lamaya başlamrntl. 
FatmRnrıı göi!silnP ivice sokularRk: 

- Onrlan değil abla dedi. Banıı o 
ekmeği Selimin anası vermedi idi, 
çaldım hen onu' Hnram mala el silr· 
mem Tanrının ~cüne ~tti ... 
Basmı kaldırmış. ahlasmın yüzi.ine 

korku ile bakıyor. fena bir cevap. ff'k 

r1ir hPklivordu. Fııkııt lm: kolhmm u
zatm onun başını eö•~iinP çekmek• ~n 
hı:ıc'ka hiı'f;eV vanRJYlflOI Vf' VAW• <>C'a: 
"811 son ~ııC'un olsun Ahmet" dedi. 

O ~ece iki kRrclcs kııC'ıık kucııı;a 
eabaha kadar uyuvamadılar ve Ah· 
.... pt •nvhl>lı>r Pn,..rı>lc 'T'ıınrı~m~o:ın af 
dilerken ahlnaı uzun uzun ağladı. 

SOLDAN SACA VE YUKARDA?' 
AŞACI: 

1 - Şans (4). Tarla (6). 
2 - Meyan (3). isimleri sıfat ya

pan edatlarda.n biri (2). 
3 - JAf (5). Bir hece (2). 
4 - Eski Tilrk ilinde bir dağ ia-

mi (5). 

5 - Mazeret (4) . Hitit (3). 

6 - Çıngırak (3). 
7 - Balık tutulur (4). Duman le

kesi (21. Ced (3). 
8 - Askeri (4). Şeref (2). 
9 - Bir hece (2). Sonuna bir (n) 

gelirse kızıllaşır (2). 

10 - Akıl (2). Beygir (2). Dün
yanın en şerefli milleti ( 4}. 

11 - Güzel (3). Valide (3). 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ 
1- Hauptman (8). 
2 - Arka (4) ( Anibal (6). 

3-Utanmak (7). Nil (3). 
4- Un (2). Nine (4). 
5-Mamure (6). 
6 - Anane (5). Araba (5). 

7-Nik (3). 
8 - Nerm (4). Gri (3). 
9 - Sani (4). Gaga (4). 

10-Lindberg (8). 
11-Le 

DOKTOR 

K·emal N. Emre 
ClLT VE ZUHREvt 

HASTALIKLAR MUTEHASSJSl 
Adres: Beyoğlu istiklal caddesı 
Rumeli Han No. 16 

Hergün öğleden sonra hastala 
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 

' 

\ 
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. UluslAar :Kurumu emrine. 20 kadar şehir harap oldu 
askerı bır kuvvet vermelı yüzlerce insan öldü ı 
Kollektif emniyeti korumak için, bu kuvvetler 
tecavüze uğrıyanın lehine hareket etmelidir 

En ziyade Tupelo ve Gainsville ışehir· 
!eri bu kasırgalardan müteessir ol • 
muştur. 

139 ceset sıkarıldı 

8. 4. 936 -
11 Habeşler mağlüp olmamıştır ,, 

Habeşler sulh değil, 
tedbir istiyorlar 

A 

zecrı 

"Milletler Cemiyeti bu barbarca harbi biran 
evvel bitirmek isin harekete geçmeli .. diyorlar 

• Bası 1 incide 

nin emrinde diğer herhangi bir ~1em
leketin bava kuvvetinden daha üstün 
bir hava kuvveti bulunacaktır. Bu 
kuvvet Milletler Cemiyeti konseyinin 
kararı üzerine sebepsiz tecavüze uğ. 
rayan herhangi bir memleket lehinde 
müdahalede bulunacaktır. Kollektif 
emniyet"herkes, herkes için.,prensibi
ne istinat edecek ve Lokarno nevinden 
mıntakavi paktlarla tahdit olunacak· 
tır. Bütün bu paktlar Milletler Cemi
yetinin kontrolü altında bir zencir teş 
kil edecekler ve bu suretle müşterek 
hudutları ve menfaatleri olan grup
lar tesanüt garantisi taahhüdünde 
bulunmuş olacaklardır. lşte böylece 
bir garp paktı, bir ~ark paktı, bir Tu
na paktı, bir Akdeniz paktı ilah vücu 
da getirilecektir. 

Başı 1 incide 

Fransada asker 
terhis edilmiyor 

Tupelo, 7 (A.A.) - Arkansasdan 
Missisipi'nin şimali ,arkisi, Alabame 
istikametinde geçen ve Temnesse'nin 
cenubuna kadar yürüyen Siklon, öy
le bir süratie geçmiştir ki köylerde 

Gaineville, 7 (A.A.) - "Georgie" 
Kasırga neticesilıde harap olan şeh ., 

1 rin merkezinde dumanlan tüten an • 
kaz arasında 139 ceset çıkarılmiştır. 

Kasırgadan sonra çıkan yangınlar, 

ölü mikdarını üç yüzden fazlaya çı· 
karmıştır. 

Milletler Cemiyeti emrine 
askeri m Uf re:ıeler 
vermelidir 

Paris, 7 (A.A.) -Sabah gazeteleri 
de, Fransız muhtıra.smm mühteviya • 
tı hakkında akşam gazetelerinin ver
diği havadislerin aynini neşretmekte
dirler. Bilhassa tebarüz ettirilen nok
talar şunlardır: 

Beynelmilel hukukun şerefinin kur 
tarılması, Ren mmtakasmda istihkam 
yapılmumm reddi ve A vrupada kuru 
lacak emniyet sistemine Sovyet Rus -
yanın da ithali. 

Petit Parisien ·gazetesinin fikrine 
göre, muhtelif memleketler, milletler 
cemiyeti emrine askeri kıtalar ·ver • 
melidirler. Bu askerler, tehlike takdi 
rinde, bir nevi sulh polisi vazifesini 
görecektir. Bu tarzda bir beynelmi -
le1 müdafaa teşkilatı, silahlanma ya
nşmm önüne geçebilecektir. Bu su -
retle Fransız planı, vaziyete bir sureti 
hal bulunmak için bazı yollar açmak 
tadır. 

Petit Journal diyor ki: 
Kabine tarafından tasvip edilen 

muhtıra daha tamamen kat'i değil • 
dir. Çünkü daha bazı görüşmeler bi • 
tiril memiştir. 

L'oeuvre gazetesi, Ingiltere ve Bel 
~ikanın Lokarno muahedesindeki ta
ahhütlerini tutmadıkları ve zecrt ted
birler ve yahut bir seferberlik gibi ta 
ahhUtler altına girmek istemedikleri 
takdirde, Franııanm yalnız başına ha 
reket edip edemiyeceğl megelesiyle 
meşgul olmakta.dır. Bu gazete bu hu· 
susta diyor ki: 

Birkaç gündenberl Parlste ekono • 
mik ve finansal tedbirler üzerinde mU 
zakere1er cereyan etmiş ve bunların, 
yalnız Fransa tarafından tatbiki tak· 
dirinde dahi, ~ok müsmir olacakları 

neticesine varılmıştır. 

Fransız plcim neırediliyor 
Paris, 7. (A.A.) - Fransız sulh 

planının tam metni, Belçika, İngilte
re ve !talya hükumetlerince malu
mat basıl olduktan sonra, bugün neş· 
redilecektir. 
Zannolunduğuna göre Milletler Ce· 

miyeti Konseyi, Framız ve Alman 
planların?, Fraruıada intihabat ya • 
pıldıktan sonra münakaşaya girişe· 

cektir .Bundan sonra, belki de yaz 
iptidasında büyük bir sulh kon! eran 
l!lmm toplantıya. çağırıhnası muhte
meldir. 

Plônın kabulü çok müıkül 
görülüyor 

Cenevre, 7 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

• 
Fransız planı arsrulusal nokta! na-

zardan ve Milletler Cemiyeti bakrnun 
dan şayanı tavsiye olmakla. beraber 
kabulü için zamanın münasip olma • 
dığı hissi vardır. Milletler Cemiyeti • 
nin kuvvetli bir 8.za~ı daha zaif dlğer 

bir aza ile harp ettiği ve kuvvetli di
ğer bir devlet imzasını inkar etmiş 
bulunduğu şu sırada, devlt-tlerin, der 
hal bir harbe l!lebebiyet verebilecek 
taahhütlere girmelerine intiza.r etır.ek 
güçtür. Tehlikeler, Milletler Cemiyeti 
nin, bu nevi bir plln hakkmda sükQ. 
netli ve afaki bir fikir edinemiyece • 
ği kadar hakiki ve yakındır. 

Binaenaleyh, Milletler Cemiyeti 

1 
mahfelleri, Fransız p18.nınm kabulil, 
uzun ve müşkil bir mesele olacağını 
zannetmektedirler. 

Ribenf rop dönüyor 
Londra, 7 (A.A.) - Von Riben -

trop'un perşembe gtlnü Berline hare
ket edecefi h~_yerllmektedfıo. 

Par.is, 7 (A.A.) - HükUmet, 15 ni
sanda terhisi ica'~den biitün efradı, 
yeni bir emre kadar, silah altnıda mu 
hafazaya karar ıern.iştir. 

Salahiyetli mahf :!:er, yeni bir em
re kadar silah altmda muhafaza edi
len efradın, 175.000 kişi, yani Fran -
san.n sulh zamannırlaki o· du mevr.ı 
dunun takriben yansı nisbetinde oldu ı 
ğunu söylemektedirler. Bu karara se· 1 

bep, Maginot hattına muallim efrat j 
verilmesi zaruretidir. Bu karar bu · 
geceki kabine toplantısında verilmiş
tir. 

ErlcSnı harbiye 
müzakereleri 

Paris 7 (A.A.) - lntransigeant ga. 
zetesinin öğrendiğine göre, Fransız 
ve Ingiliz erkaruharbiyeleri arasında
ki müzakereler 15 nisana tehir edil -
mi§tir. 

Flônden Titüfeslco ile 
konuıtu 

Paris, 7 (A.A.) - Fransız Dış Ba
kanı Flanden bu sabah Romanya Dı9 

Flandin ve Kont dö Şambrun 

Fitsburg sular altınd& 

halkı uykularında bastırmıştır. Sik
lonu görenler, bunun bütün süratiyle 
koşmakta olan bir düzine marşandiz 
treninin gürültüsü ile ilerlediğini söy 
lemektedirler. Siklon, 400 metre bir 
cephe üzerinden geçmiş ve yo1una dü 
~en herşeyi yıkıp ha.vaya uçurmuştur 
Şimdiye kadar 120 kişinin öldüğü bil
dirilmektedir. 

20 kadar köy ve §ehir 
harap oldu 

A!Janta (Amerika birleşik devletle 
ri) 7 (A.A.) - Beş cenup hükiimetin 
de yirmi kadar köy ve şehir, vukua 
gelen kasırgalardan harap olmuştur. 
Şimdiye kadar 22/:S ceset bulunmuş · 
tur. Kızılhaç teşkilatı memurları ölU 
mikdarmm, taharriyat neticesinde, 
daha ziyade artacağını söylemektedir 
ter. Birçok yangınlar çıkmış ve su bo 
rulan kopmuş oldufundan itfaiye teş 
kilatı bunların önüne geçmemiştir. 

13 ler komitesi bugün 

toplanıyor 
[Başı 1 incide] 

Bakanı Tituleskoyu kabul ederek ter, 13 ıer komitesinin birdenbire top
kendisiyle bir buçuk saat görüşmüş- ıantıya davet edilmesini hayretle kar
tür. İyi malumat alan mahafilden şılamışlardır. Bu mahfeller. de Mada 
öğrenildiğine göre, Flanden Roman· riaganın, Musolini ile görüşmek üze
yalı mcslekdaşını Fransız muhtırası· re Romaya gelmesine intizar ediyor -
nm muhteviyatından haberdar etmiş tardı. 
ve her iki bakan ayni zamanda 13 ler Umumiyetle zannedildiğine göre, 
komitesiyle Lokamo konferansının bu davet, yakında, yeni bir zecrt ted 
Cenevrede ne gibi şartlar altında ak· bir faaliyetinin patlak vereceğine de
dedildilmekte olduğunu da. göıden lil teşkil etmektedir. Mamafih bu fa. 
geçirmişlerdir. Maamafih müzakere· aJiyet, vaziyette hic;bir deği.şik1ik ya
nin esa.smı A vusturyada mecburl as- pamıya.caktır, çünkü Habeşistandaki 
kerliğin yeniden tesisi ve bu hareke· İtalyan zaferi burada nihai telakki e
tin muhtemel netayici teşkil eylemiş· dilmektedir. 
tir. Flanden bu gece Cenevreye hare- Siyasi mahfeller, ancak, doğrudan 
ket edecektir. Kendisine Paul - Bon- doğruya İtalya ile Habeşistan araslll 
kur refakat etmektedir. Eden, Titu- da bir sulh müzakeresine imkan ol
lesko ve belki de Potemkin ayni tren duğunu söylemektedirler. 
le Cenevreve gideceklerdir. Eden bu Eden muhasamah durdur
akşam Parise ~elmekctdir. Ancak Ce 
neVl'eve harek~tten evvel FlandE>nin malc i~in lfalyaya mühlet 
kendisiyle görüşmesi beklenmiyor. .verilmesini isflyecek 
Bir blok yapıldığı Cenvre, 7. (A.A.) - Eden 13 ler 
yalanlanıyor Komitesinden İtalyan hükfımetine 

muhasamatı durdurması ve bir ce-
Londra, 7 (A.A.) - Siyast mahfel vap vermesi içirı önUmüzdeki pazar· 

ler, bir Alman taarruzu vukuunda tesi veya salıya kadıu- bir müddet 
Almanyanm bombardımana tutulma. 
sma dair bir pl!n üzerinde büyük tayinini istemek fikrindedir. Bu ha· 
Britanya Fransa ve Belçikanm muta rekete daha bUyUk bir tesir verilme· 
bık kaldıklarını bildiren matbuat ha· nl için de 18 ler Komitesi önU· 
berlerini kat't surette tekzip etmek· ınü:ı:deki hafta içillde toplantıya çağrı 
tedirler. Bu mahfeller bu gibi yanlış Iacaktır. Deme~ oluyor ki muhtelif 
haberlerin neşrini büyük bir teessüf- devletlerin mümessilleri Paskalya
le ka11ılamaktadrrlar. dan ıonraya kadar da Cenevrede 

kalacaklardır. Bu münasebetle Lo-

6 milyon zarar var 
Nevyork, 7 (A.A. )- Misisipi, de

orgie Temmesiee, Arkansas ve Aba· 
bamada patlıyan kasırgalar yüzlerce 
kişinin ölümüne ve altı milyon dolar 
maddi zarara sebep olmuştur. 

Ölenlerin sayısı artıyor 
Nevyork, 7 (A.A.) - Tupelo şehri 

ni harap eden kasırga neticesinde ö
lenlerin şimdiye kadar tesbit edilen 
mikdarı 370 e çıkmıştır. 2500 kadar 
yaralı, garajlarda. kliselerde ve mek· 

Sokak tdeta ·dereye dö~müftU 
teplerde Kızılhaç teşkilatı tarafından 
tedavi a.ltına alınmıştır. Maddi zarar· 
lar on milyon dolardan fazla t&hmin 
edilmektedir. 

lr.anın ~nkara Büyük 

Elçiliği 
Tahran,7 (A.A.) - Şarki Azarbay 

can umum.t valisi Fahiıni, Ankara. bü 
yük elçiliği.ne ve Ticaret genel direk· 
törü Aalam da Bağdat elçiliğine ta -
yin erilmlştir. Her ikisi de yakında 
vazüeleri başına hareket edecekler
dir. 

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

Türkf ye. Finlandiya 
ticaret anlaıması 
feshedildi 

Ankara, 7 (Tan) - MUddeti bu &· 

yın 6 ısında biten Türkiye· Fenlandi· 
ya. ticaret anl~ması feshedilmiştir. 

Almanlarla ticaret 
muahedesi müzakereleri 
Ankara, 7 (A.A.) - Türkiye ile Al 

manya arasında yeni ticaret muahede 
sini mUıakereye memur Alman heye
ti bu sabah Ankaraya. gelmiş ve du • 
rakta Dışişleri ve Ekonomi Baka.nlığı 
mümessilleri ta.raiında.n karşıl&nm11· 
tır. 

Bu mUı:akerelerin ilk celsesi bugUn 
saat 16,30 da Dı§igleri Bakanlığı sa.· 
lonlarmda aktedilecektir. 

Kazım Özalp geliyor 
Ankara, 7 (Tan) - Sü Bakanı KA.· 

zım Ozalp, bu akeam Ietanbula gitm.i§ 
tir. 

Kültür direktörleri 
arasındaki tayinler 

karno devletleri arasında derpiş e- Hariciye Vekili Ankarada 
dilen müzaker~lerde va.kıt bırakıl- A k 7 ( 

Ankara, 7 (Tan) - Çankm kUltUr 
direıctörlüğüne Burdur kült~r direk
törü Fazıl, Burdur ktiltür direktör • 
lüğüne Bolu kültür direktörü Kaşif, 
Bolu kültür direktörlüğüne Kocaeli 
ilk tedrisat müfettişlerinden !hsan, 
Bitlis kültür direktörlüğüne Elbistan 
ikmal orta mektebi direktörü Ham.dl, 
Tunçell kültür direktörlUğUne Un:ve 
orta mektebi direktörii Ka.drl tayin 
edilmişlerdir. 

Ankarada Alman 
Ataıemiliterl 

•Ankara, 7 (Tan) - Harbiumum.t 
denberi Almanya Türkiyeye ilk defa 
olarak ataşemiliter göndermiş bulun
maktadrr. At31;emiliter kaymakam 
Rode bu ısabah eehrim.ize gelerek va. 
zif esine b8.§la.mı§t!r. 

k "h t" d"" ·· ··ı U 1 kt .. n ara, Tan) - Dıf Bakan Dr. 
ma cı e 1 uşunu m ş 0 aca ır. ~Rüştü Aras bu sabah §ehritni-
11uen bu müzakereler ancak .cuma ze ~-
günil başlayacaktır. 

Habe§İstan Milletler Cemi• kadar her türlil müessir tedbirlerin 
yefine bir daha boıvurdu alınmasına mani olan savsaklama ta· 

biyesi devam edecek midir? Mütece-
Cenevre, 7. (A.A.) - 13 ler Ko

mitesinin içtimai arifesinde Habe
şlstamn Paris elçisi Milletler Cemi· 
yetine son bir müracaatta daha bu
lunarak Babeşista.na pakt mucibince 
kesbi istihkak et.mi§ olduğu ya.rdı

mm ya.pılmaaını istemiştir. 
Notada deniliyor ki : 
Mütecavizin barbarca hareketi 

her iki tarafa müzakereye girişmek 
ve ınuhasamatı durdurmak durumla 
n için yapılan platonik davetten 
başka hi~ bir engele uğramayacak 
mıdır? Harbin bitniesi için simdiye 

vizin mazhar olduğu masuniyetin 
btitün dünyada. çıkardığı karışıklık· 

lar felaket verici neti~eler doğurma
ya başlamıştır. Bugün ıulhuıı ka· 
bili taksim olmadıfmdan çok bahse
diliyor. Muahedelerfn ihlill halinde 
bütün devletler yardım ı vazifelerini 
ihmal eder veya bu vazifeyi yapmak· 
tan kaçmrrlarsa nasıl kollektif em· 
niyet olabilir ! Kollektif emniyet 
mütecavize platonik protestolar yap
mak ve tecavüze uğrayana da şefkat 
sözleri söylemekten ibaret midir? 

Harrardan bir manzara 

smda İmparator, kendi hassa ordusu ti genel sekreterliğine bir telgraf glll 
ile birlikte iki giin uyku uyumadan dererek Maiceu civarında yapılal 
bizzat harbetmiş ve mitralyöz başın· son harpte Habeşlerin bir ltalyal 
da mütemadiyen ateş etmiştir. Muha· seyyar hastanesini topçu ile bomba!"' 
rebenin ilk 36 saati zarfında lmpara· dıman etmelerini protesto etmif 1Jf 
tor, müdafaayı tanziın ile uğraşarak bunun Cenevre mukavelesini ihliı.l rn• 
karargahı umumide bulunmuş, fakat biyetinde olduğunu ehemmiyetle kit 
billhara İtalyanların, sillh, mühim • deylemi~tir. 
mat ve adet faikiyeti kaJ"fısında Ha-be' ordusunun sıkışmakta olduğunu Adisababa &om&ardımoır 
görür görmez, bir mitralyöz bölüğü edilmiyec:ek 
ile cepheye gelmiş ve bizzat çarpış- Londra., 7 (A.A.) - Reuter Ajan" 
rnalara iştirak eyle~ştir. İmparator bildiryor: Romadaki tngiliz elçisi, A.• 
cephede emirler vermiş, birçokları ze disababa Ue Diredaoua'nm bombardl 
hirli gazdan ıstırap çekmekte olan as man edilmiyeceğine dair Suvich'deJI 
kerlerini teşvik etmiş ve nihayet şim itminan verici teminat almıştır. İtai' 
dilik sevkülceyşt bir çekilişin en ma- yan bilkiimeti, buna mukabil, bu ~ 
kul hareket olacağına karar vermiş- hirlerin, kıtaat ve harp malzemeleı4 
tır. Hassa ordusunun Uçte biri ihti· için bir tecemmu merkezi haline geU-

, yatta kalmıştı. imparator, ordunun rilmiyeceğini 9art koşmuşlardır. 
bu kısmmm bulunduğu yere varmrş 
ve hassa ordusunun öteki iki sülüsü- Mısrr ve Tsana gölünün 
nün yeniden tanzimi ile meşgul olmak ltolyonlar tarafından 
ta bulunmustur. Ağır zayiat vermi~ İ§gall 
olmasına rağmen Habeş hassa ordu-
sunun maneviyatının gayet iyi oldu- Kahire, 7 {A.A.) - Istefani Ajaıt' 
ğu bildirilmektedir. Birc;ok zabit öl . sı muhabirinden: 
rnU.,t.Ur. Fakat. haaaa ordusu. nihayet Mısır matbuatır, Tsana gölUniln f• 
geri çekilmesine rağmen düşmana taıyan ar tal"ann:aan şgaıı eticeıit< 
kendisinin zayiatı kadar zayiat ver • hakkında bazı lngiliı; gaıeteleri)118 

d münakaşaya devam etmektedir. 
dirdiğinden dolayı memnun ur. Elbelağ gazetesi, lngilizlerin telA-
Milletler cemiyeti daha şını, halihazırdaki ln~iz • Mısır mU• 
ener/ik olmalı zakeratrna tesir yapmıtk ve Mısır dl 

legelerini Mısırın Ingil~ işğali altın• 
Adisababa, 7 (A.A.) - İmparator, aa bulunması lüzumuna ikna etıneı 

umumi karargihmdan Adisababa maksadına atfetmektedir. 
muhabirine aşağıdaki mektubu gön· 
dermiştir: 

"Habeşistan mağlılp edilmi, değil
dir. Ordularım arWIDiz üzerinde bir 
tek ltalyan kalıncaya kadar çarpış • 
maya hazırdır. Biz sulh talep etmi· 
yoruz. Biz yalnız, bu vahfl harbi bi
tirecek hakiki ve müsmir zecrt tedbir 
ler alması için Milletler Cemiyetinin 
mütemadi tehirlerinden ,a,ırınış bu· 
tunuyoruz. Milletler Cemiyetinin mil· 
dahalesinden evvel cesur askerleri
mizi mağlUp etmek ümidiyle düşman 
bu teahhürden istifade etmekte ve bü 
tün medeni milletler tarafından rne· 

Mısrra teminat verlldf 
Roma., 7 (A.A.) - Dış Bakanlıl 

mtisteşan Mısıra. gönrerdiği bir noW 
da. lta.lyan hükumetinin Mısır men., 
filne kareı hiç bir h~kette buluD" 
mayacağmı temin eyleıniştir. Bu te ' 
ıninat ltalyanm birkaç gün evvel İıt' 
giliz hükumetine verdiği teminatıJt 
aynidir. Burada söylendiğine göre bU 
nota Tsana gölQ meselesi hakkmdaıd 
bütUn suitef ehhilmler~ izale edec~ 
ma.hiyettedir. 

nedilmiş olan en barbar ve en kor - Habeıistanda umumi 
kunç usullere başvurmaktadır. Harar f •k 
gibi açık şehirler bombardıman edil- se erberlı 
miştir. Yalnız askerlerimiz, değil, ay- Adisababa, 7 (A.A.) - BugU11 Adi 
ni zamanda cephelerden uzak ya~a. • ıababada imparatorun umum.t sefet' 
yan sulhperver sivil ahali, ttalyanm berlik hakkındaki emirna.meıi neşro' 
bu gibi usullere müracaat etmiyece· lunmUştur. Bu emirnamede eli sllll 
ğine dair aldığı blitUn , taahhütlere 
rağmen zehirli gazlarla feci surette tutan bütün Habef}er askere çağırd• 
öldürülmektedir. ttalyanlarm bUyUk maktadır. Böyle blr davete Habe9ir 
f'aikiyetine ve kullanılan bu usullere tanda ancak tevkallde müstesna vr 
ve yapılan mezalime rağmen askerle- hamet h&llerinde müracaat edilm~· 
rimfzln ve milletimin maneviyatı mü· tedir. I 
kemmeldir. Bunun aksini bildiren !tal 
yan haberleri, müzakereler esnasın· 
da Milletler Cemiyeti azalan üzerin
de tesir icra etmek için ortaya çıka· 
rılmış yalan havadislerdir. Biz şuna 
hila kat'i surette kanii.z ki Milletler 
Cemiyeti kollektif emniyetin kıymet 
siz bir kelime olarak kalmasına. mü
saade etmiyecektir ve Milletler 
Cemiyeti savaşımı~;ın hakhlığınr na· 
zarı dikkate alarak milsmir zecrl ted· 
birler tatbik edecek ve sadık azalar 
lehine kollektif emniyet prensipinln 
harekete geçmesini lstiyecektir • 

imparatorun otomobili 
Asmara, 7 ( A.A. > - Reuter Ajantiı 

muhabiri bildiriyor: Bir ltalyan pio 
dar kolu, lmparatora ait olduğu zan 
nedilen siyah bir otomobil iğtinam et
miştir. İtalyan . keşif kollan şimdi 
Koram'm elli kilometre cenubunda. bu 
lunuyorlar. 

ltalyanfar da protesto 
ediyorlar 

Cenevre, 7 (A.A.) - ltalya Dıf 
Bakanlık müstesan Milletler Cemiye-

Amerika ordusll 
diğerlerine göre 
çok geridedir 
Şikago, 7 (A.A.) - Amerika Bit' 

leşik devletleri Harbiye Bakanı Detf 
bir nutkunda demiştir ki: 

Amerika ordusu diğer memleketli' 
rin ordularına nazar&n çok geridediı• 
Fakat orduyu yeniden teslih yolund' 
cıimdiye kadar alman neticeler çal 
memnuniyet ba.hft,ir. 

Dem aynca fU fikirleri de ileti 
sUrmüştür: 

Umumi harp biı.e ,unu g6sterdl 
ki, dünyanm herhangi tara!1ııda oııll 
sa olsun çıkacak blr harp, hatti el 
uzakta bulunan milletleri dahi bu Dl" 
direye karıştırabilir. Her nerede O' 

lursa olsun çıkacak herhangi beyııel• 
milel mtinazaa. dünya ıulhü için bit 
tehlike teşkil eylemektedir. 
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Kayseri Uçak fabrikasında Türk 
Kuşu için iki planör inşa edildi 

Kayseri tayyare fabrikamızda, Ti1rkku9u için Pı • 2 tipinde iki planör 

bı,a edilrni9tir. Yukarki resim, in9aaı biten planörlerden birini gösteriyor. 

Samsunda Kızllavın vardımları 

tıa.mırun, (Tan) - Sammn Kızılay kurulu iki aydanberl mekteplerdeki 
1etim ve yoksul çocukJan her gün munhazaman öğle yemeği vermektedir. 
Yuka.nki resim, bu yoksul yavrularda.n bir kısmını yemek yerken gösteri
yor. 

ZA Yl - Ankara memurin Koopera
tif Şirketinin 621 Sayılı hisse sene-. 
dimi zayi eyledim yeni.sini çıkaraca
fmıdan hilkmü olmadığı illn olunur. 
Oahiliye Vekaleti memurlarından 

Zühtü 

Göz Hekimi 
Dr. ŞÜKRÜ ERTAN 
Caialotla Nara O.maniye ead. No.30 

(Catakilu &csaani bititiii). 

Ttl 225~ 

Dr. Hafız Cemal 
DA.HfUYE MUTEHASSISI 

Puudan batka ıünlerde (2,!0 
.. n 6) ya İ•tanbul Divanyolu (10.\) 
,eni numaralı busu•t lrabineainde bas 
talara bakar. Sah, Cumartesi Hbab 
K0.30 - 12) aaatleri bakikt hkaraya 
•ah•uatur. Herkeain haline cöre mu· 
~ele olunur. Muayenehane ve e• te
lefonu 2235>8. Kıtlık telefon 21044. 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franae) 

Memleketimizin tanmmıf 
Film Opera törleri 

CEZMi Ye REMZi 
Re11am Salahaddin 
ndi burada çahşıyorlar 

)inetn• Ye Güzel F .... towraf 

Cuınur Batkanı ATA. nJRIC ve 

Bakanlar 1'unılu Üyelerilf' 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ~e. 
lenf erin• ait fototrııı.flann en iy· 

leri ~,. bnr.ııırfıı htılunur 

AKBA _ _.. 

müesseseıerı 
) utiiD k , apıanmzı Levaı:ını 

Joa,anıu, Ecaebı n Türlcç4' 
İ•aaJarda ııaıete n meemu·ıı 

lar1nı11 erı ·~ oıeraitlt 

Akba mUesseselerınden 

Kartal Tapu idaresinden : Kartal
d& İskele meyda.pı mevkiinde 
1276/ 11 No. lu ve Maltepede İskele 
mevkünde 163/1 No. lu ve Pendikde 
751/21 No.lu tlç kita vapur iskele 
ve müştemilatlan Akay idaresi na
mına senetsiz tasarrufatıı kıyasen ta 
puca teacll muamelesi yapılacağın
dan bu yerlere iddiayi tasarruf e
denler varsa vesaiki resmiyelerile 
birlikde 15 gün zarfında Kartal tapu 
idareaine müracaat etmeleri ve ya
hut tahkikat ~nü olan 18-~-936 ta· 
ribine tesadüf eden cumartesi günü 
mahallinde bulunmaları ilin olunur. 

(21952) 

ZAYİ - 3865 sicil numerolu araba• 
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan hükmü kalma
mıştır. Hamid 

TAN 
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~ Türk Hava Kurumu Büyük s - -= -

!~öw &~@@~WJ! = = i Şimdiye kadar bınıerce kişıyı zengın etmıştır § 
e 8 cı ketlde 11 • nıaan. 936 dadar~ §i 

§ Büyük ikramiye ~ 

İ 200.000 Liradır 1 
= Bazı kimseler tarafından Piyango bilet numara· 3 
=: tarını havi cetvellef tertip edilerek ihtiva ettiği bü- §3 -;:: tün numaralarda iştiraki tazammun etmek üzere = 
e satış yapıldığı ve alakadarlara bilJet verilmeyüp 3 
~ yalnız bu cetvellerverildiği işidilmektedir. § 
= Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümü- =: - -E ·din a lakao;;ı olmrırl1~ım s;ıvm halkrmı?a hi1fliririz :; 

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllJllJllllllllllllllllllllllllriii 

lSTANBUL TELEFON 
Türk Anonim Şirketi 

31 Mart 1936 salı günü sureti a.· 
diyede i<;timaa davet olunan lstan
bul Telefon Türk Anonim Şirketi 
Hissedarları heyeti umumiyesi için 
Ticaret Kanununun 366 ncı ve Da· 
hili NizammımPnin 28 n<'i msırlrlı-lı:-
rinin istilzam ettiği müzakere nisabı 
hasıl olmadığından mezkür Şirket 
Hissedarları aşağıda yazılı aynı ruz 
nameyi miizakere etmek üzere 30 
Nisan 1936 Perşembe gilnü saat 
10,30 da İstanbul Birinci Vakıf Ha
nındaki Şirket merkezinde akdolu
nacak ikinci bir adi içtimaa davet 
olunurlar. 

il 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 5872 lira 20 kuruş olan Kadıköy ve Haydarpaşa arasında
ki rıhtım ve şosanın tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Ek
siltme 9 nisan 936 Perşembe günü saat 16 da daimt encümende yapıla· 
caktır. İstekliler şartname ve projesini 30 kuruş mukabilinde Levazım 
Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı 
artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 440 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi zarflarmı yukar
da yazılı günde saat 15 şe kadar Daimi Encümene vermelidir. (İ) (1583) 

Bir metro murabbaına 4 lira değer biçilen Cihangir yangın yerinde 
Ekmekçi başı mahallesinde 9 uncu adada 5 metro 72 santimetro murab
baı yüzsüz arsa: satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 172 ku· 
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 9 nisan 935 
Perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (1562) 

Keşif bedeli 654 lira (2) kuruş oJan Beykoz ağaçlama fidanlığındaki 
büyük havuzun tamiri açık eksiltmeye konulmu.~tur. Keşif evrakı ve şart
namesi Levazım Müd\.irlüğilnde görülür. İstekliler 2490 No. h artırma 
ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve bayındırlık direktörlüğünden tas
dikli fen ehliyet vesikası ve 50 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28-4-936 sah günü saat 15 le Daimi Encümende bulun-
malıdır. (İ) (1848) · 

~lik muhammen Muvakkat 
Kirası temi na ti 

Yakacıkta Yakacık Mesire mahalli Uç sene 
dl'aya 200 15 L. 
Osküdarda Ve.ide Atik mahallesinde Cami so-
.cağında 48 yeni N: lı Valde Atik Medresesi 
\:}37 veya 938-939 Mayısı sonuna kadar 180 13.50 

Yukaı"da semti senelik muhammen kiraları ve kira müddetleri yazıhı 
ulan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri Levazım MUdürHığünde görülür. İstekliler hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28-4-936 
salı giini.i saat !5 te Daiıni Encümende bulunmalıdır. (İJ (1847) 

Şehir hududu haricına çıkarılacak kasaplık hayvanların takip edecekle
ri yullar hakkında. 30 numaralı ve 6-1-936 tarihli karara göre Hukuk 
lşie. 1 Muclürlügünce tanzim edilen, b ır :. . ı ı...ıı ı , , ıwı hi bclctll 
müsveddesinin kabuJune Dainu Encılmcnm 19 - 3-~:Jö tarihli içtullamda 
kaı ar verileli. 

Teııl.Jihi beledi : 

Ruznamei müzakerat: Madde 1 - Şehir huduc'lu h11.rıl'ma. çıkarrfacak kasapkhk hayvanların 
1 - 1934 ve 1935 senelerine mU- geçeceği yollar İstahbul Daimi Encümenince aşağıda gösterildiği üzcı,. 

tMliik idare meclisi raporu ile Mu- kararlaştırılmı§tır. 
rakıpler raporu. 2 - Hayvan borsa.smdan çıkarılıp Kağıthane, Ayazağa, Bahçeköy \"8 

2 _ 31Ukkanun1934 ve 31 1lkka- ci ;arına götürülece!c hayvanlar Fiı:ekhanc cHddesi , Kağıthane köylı e 
nun 1935 tarihlerinde nihayet bulan oıadan da şehir hududundaki asfalta çıkarıhnaksrnın Ayazaia köyü ·isti-
senelere aid hesapların tasdiki ve 'tame~ iıü ve daha ileriye götürülecek olanlar bu istikametten sonra Mi\11 
tdare Meclisinin 0 seneler netayi Tabii nıl!yve usart!l~r1le hazı r mlak MlidürlüğunUn malO.ma.tı altında Hadım korusu ger.ilerek Bahçe. 
cine müteallik teklifleri. , nını~ ycg~rıt' meyv& tu.mdu ıy ve 'P:ivarmdaki kö~1ler istikametini takiben sevk edileceklerdir. 

3 t Ml.de, bar·sak. •·anH•tg·er bot 3 - Kemerburgaz ve civarına götürti.lecek bayvanlnr, Fişekhane cad· 
- dare Meclisine üye tayini, " 

1 
.. k tıastalrkla,.ırıda fpvkala ı' . sinde Sünnet köprüsü Kemerburgaz şosesi istikametini takip edecek· 

4 - dare Meclisi üyelerinin 1934 " ., dir. 
1935 1936 Seı l · u··cretl · · aydalıdıt Hazmı kolayla..,trn ve ıe erı erınııı "' 4 - Alibey köyü, Küçükköy ile Fatih ve Bakırköy kazalanna tabi di• 
tayini. rıkibazı izale ecter er köyle?·e götürülecek hayvanlar, Fişekhane caddesinde Sl!nn~t köprü-

ıs - Şirketin idaref umumiyesile ' - ..... ;li2 k' ıt.n'ul. Ec,..,.-r - ü ile Fil köprüı:ıü geçilerek dağ yolları istikametini takiben sevk edile-
mükellef İdare Meclisi üyelerine ~Mıori lıı l.<(t"nlml - .,,ktir. 

ilcr_etlerle 1936 r.ııı için_ mü~ü~lere _.sı~ıta_n-~hmet Be.şıncı Sul11 Hukuk h~ıyvanlıtr da deniz yolile gelip mezbahaya gö~ürülcn h:ı.yvanların gcç-
1935 v.e.J.936 seneleri için verilecek 

1 

. -- -:--· . - 5 - Kadrkö~. Osküdnr. Beykoz kazalarına bağlı krivlere götüriilt>•·ek 

tedıye ol~nacak ucr~t~erın ~yı.nı hu- Halnmlıgınden: A~a ve bnbada_n nıah ~ıcsine miısa .• c1c ('dilen yolu yan. Okmeyd ını. Kula ' :srz .Nalıncı yukuı>u, 
~usunda ıdare mechsıne selahıyet i- nım olması sebebıle Mııhkemeı muh- Dört Kuyu. Bahariye cRddesi, Dlvanhune .voku"u, !"'i-hane ve Kule d;bi-
ası, . . . .. tercmemizce tahtı vesayete alınan ni t,~' ibcn Lüleci Hendek, Borrnzl·e8cn. Tophanr ı;ah ili veya tramvay yo-

6 - Murakıplerın ınhhabı ve uc- kendisine büyük kardeı,i Adnan Rüş- 11JP T'ın1l 1dı veya Kı.ı.batRA i~keleleri istiluımetini la'dp edeceklerdir. 
retlerinin tayini'. . . tü vası tayin olunan ktiçük Murat . 6 ~- Hnyvan bo~~::ı.sından çıkarılıp . A:i.hey köyü , K:Iitu.va köylerile 

Heueti umumıyeye dahıl olmak ı- C 1.1. taht t . f d b 1 rıvu ıhııına ve Üslcudar mıntRkasındnkı ko71lere opv)r ed1Je,.Plr olan h:ıv. 
J • • • 25 . i e ı ın ı asaı ru un a u un an 1 . . B td . f . . • 

çin nizamnamei dahılmın mc y .. vau ar l Gin orsa aresı tara mdan verılen vesıknhr azamı 24 saat miid-
maddesile Ticaret kanununun 371 in eş~lkoyde hat_ bo~ında 26 sayılı _ha- 1 det için muteber olacak, vani bu müddet zarfında hayvnlar ı::P.hir çenbert 
ci maddesi mucibince hiseedarların nenın 3/ 144 hıssesı mahkememızce 

1 
hıırrcmıı çıl\mııı bulumıcalrtır. 

hisse senetlerini veya bunlara mu- açık arttırmaya çıkarılmıştır. Mcz- 7 - u taliMat :ı mur~ 'ı ::ı. ' t ede ~ ere P e1edi• evnınir ve ta
tasanıf olduğunu müsbit vesikaları kur g~yrimenkuliln tem:,- m kıymeti 1 lin atımı muhalif hnrelte ' ' .-.r hald.ı:rna 1d cezalar tatbik olunacaktır. 
zirde irae edilen mahallere tevd~ ey- 4200 ı~:a.~~~: Bu.nda~ yalnız _nmm~i- 1 8 ,. Bu t r>Pl•ih1 belf'A~ ,.,; ı k gar.e t t>lerle ilan E'dildiği tarihden itilı rt>ı:•n 
lemeleri ve keyfiyeti içtima tarıbln- leyh kuçu~n hısı:esı sat ılı a ç.ka · mer ı ola··a 'kt,r •Rl . ( ı \1 J , 

den laakal yedi giln evvel Şirkete is- nlmıştır. Mezkur hissenin birinci a 
bat etmeleri muktazidir. çık arttırması 13-5·0~6 çar~amb:ı 

tstanbulda Şirket !darei Merkezi- g'llnü saat 16 dır. O gün hisse bedel 

yesine. ' kıymetinin yüzde 75 ni bulmafüğ'ı 
takdirde on beş gün sonra 28-5-flZ6 
perşembe günü saat 16 da tekra r 
arttırmaya <:ıkarılarak ve Ul'>Ulen i
halesi icra edilecel<tir. Tnlip olanla
rın yüzde 7 .. "> nisbctinde pey a kı;:a.
sile mezkur giin ve ~aatte mııhkeme
mize miiracaatları lüzumu ilan olu
nur. (21954) 

Londrada, Throgınorton Street, 
26, E. C. 2., Osmanlı Bankasına, 

204, Dashwood House, 69, OJd 
Broad Street, E. C. 2. 

Parisde Boulevard Haussma nn, 
173 Tho~son-Hou8ton Fransız Şir-' . 
ketine. Elli hisse senedinden dun 
hisseye malik olan hissedarlar beyin 
!erinde içtima ederek adedi mezkuru 
bitteşkil içlerinden birini veya He· 
yeti Umumiye azasından bir zatı mü 

messil tayin edP.biltrler. 
• Meclisi İdare emrile 
Katibi Umumi P. Mahony 

'{ed yüz Adet An Kovanı 
Satına ınacaktır 

7ira~t f ankasi stan uı Şobes·n ie": 
Trnkya ve Ha valisi ihtiyacı için pazarlık suretiyle Ye

diyüz adet Arı kovanı yaptırılması tekarrür etnıiştir. 
İhalesi 11 Nisan 936 Cumartesi günü saat 12 de Barı

kamızda vap1lacaktır. Şartnameler Umumi Kapıya asıl
drı{ı gibi isteyenlere de verilir, ve Kovan nüınunesi her
gün Bankan11zda görüJebilir. 

Muvakkat teminatı Altıyüz liradır. ( 1856) 
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HASAN CAMASIR, BULASIK, CiLA TOZU Leke ·. u 
Deri, yün, tpet w laer ttirHl ~ne ınttöıı elbiselerde ve çamaşırlardaki mürekkep, yağ, pas ve demir ve 
her nevi lekeleri ka.t'iyen ve gayet kolayblda fi.yanı hayret bir surette temizler -.e yeni gibi yapar.f 
Şişesi 25 kuruştur. f 

Çlımaşırlan ıııcak mda yıkarken bu to7.dan koymalı ve uğu§turmalı, çam~ırlarda.ki lekeler ve bütUn kiri 
kolaylıkla. çıkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 lruruttur. 

Hasan depo•u: lıtanbul - Ankara - Beyoğlu. 

2 ve 20 knmortrneli1c ambalajlarda 

bulunur .. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsa li 

olan ED markasını arayınız. 

Ankarada Jandarma Genel Komu-
• 

tanllğı Satınalma Komisyonundan · 
Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ( 9, bin) battaniye 

0

20-4-9 3 6 pazartesi günü ·saat ( 11) de kapalı zarf eksilt-
mc~ile satın alınacakdır. 

Bir tanesine ( 7 50) kuruş değer biçilen ~attaniye şart 
namesi (33S) kuruş karşılığında Komisyondan alınabi· 
lir. ı 

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

(718) (1722) 2540 -

TAN 
Basımevinin Bastığ ı Kitaplar 

rira K§. 

1 25 
o 40 
o 50 
o 75 
o 75 
o 75 
o 75 
o 50 
o 50 
1 50 

75 
50 

Kitabın ismi Müellifi 

Gönülden Gönüle M Turan 
Muvaffakiyet Gasson tercümesi Muallim Mübahat 
Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yol1an 
Kendini Tanır mısın ? 
Tali Sensin 
Müşküllerle Mücadele 

İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Askeri Mektepler için 

.. .. .. 
• .. .. .. 

• 
• 
• .. 
"' • 

• 
Yeni Klraat Kitabı Muatlim Osman Senal 
Beş Mürebbi Muallim Hüviyet Bekir 
Kıhcnru Sürllvorulb Re~1 Eni• 
Beş taneden lıı1la alanlara % 30 iskonto vapılır. 

an h ısar ıar Umum Müdürıüğünden: 

3239 kilo Iskarta kanaviçe 
628 ,, ,, İp 
412 ,, ,, Kınnap 
2 5 O ,, ,, Amerikan bezi 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı eşya pazarlıkla sa
tılacaktır. İsteklilerin bunları görmek üzere her gün Bo
ğaziçi Depolar Grubu Müdürlüğüne ve pazarlık için de 
16-4-936 Perşembe günü saat 10 da yüzde 15 teminat pa
ralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Su
besi Müdürlüğündeki Alım, Satım Komisyonuna müra· 
<'aatları. ( 1 716) 2539 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince muhtelif 
cins kapsüllerle yağlı ve keçe tapalar pazarlıkla satın 
alınacaktır. Vermek isteyenlerin şartname ve listeleri 
almak üzere her gün, pazarlık için de 21-4-936 salı günü 
saat 15 te yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba
taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis
yonuna müracaatlarr. ( 1765) 8 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

Bı~ R EV_ u E~ . 
saatı alan ne ald ığ ı nı blllr, 

ç ünkl e o s enelik ~ecrübe g i b i bir 
garanti y e malikti r . 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 

REV UE saatları tanınmış saat91larda 
satılmaktadır. 

U mumf deposu 1 latanbul Bahçekapı, Ta' Han, Birinci kat 19. Telefon 21354 

ı _ - -
istanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan: l s erver 

l 
leri. 

Ziya'nm küçük hikiye-

D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye gör 

A IA.ka 
muhammen kıymetı 

ile okuyacağınız bir eser. 

1695 Yenikö:Y; Köybaşı Cad E. 84 44 ınetre arsanın 

R akips 
ve Malakof Y. 78-2 84 No. }usunun 9/ 14 160 Açık 

iz, e§Siz bir kitap. 

mahlö.p No. lu yeni ve 78 No. lu arsanın arttırma 

1 srarl 
74-2 mahallen 76-2 5/ 14 his.ve 2 No.lu arsa . a tavsiye edebileceğimiz 

3389 M'ahmutpap Medrese 6 41 metre arsanın 360 tt 

40/ 60 Hil!I. G Uzel, 

34:5:S Ferik öl E . Şişlinin 1raerm ıt'. 67 158 metre arsa 475 tt •• zerin 
paşa Cad. yeni Bo:ı u uslii 

içli sayıfalar. · " 

de 7.eVkle durulacak bir 
p. 

Sizi bu akibetten kurtann 
Dişleri, diş etlerini ve bütün ağzı evvela temizler, sonra 
güzelleştirir. Dişleri parlatır, diş etlerine tabii renklerini 
verir, ağız kokusunu keser, mikroplan yüzde yUz kat'i
yetle öldürerek dişlerin çuruınesine, diş etlerinin 

kanamasına ve ağız hastalıklarına mani olur. 

YOLi 
KULLANACAC INIZ YEGANE Dl$ MACUNUDUR. 

KiNOPRiN kar<ll<lrİ HFRVFRoE15KuRus 
BAŞ. Dİ .ROMATİZMA AGRILARİlE.GRİP. VE NEZLEYE KAR f BİRicii< İLAÇ-TIR "'-" 

ihracat Tacirterine 
Mühim ilan 

IST ANBUL TiCARET ve SANA YI ODASINDAN: 
25-3-936 tarihli heyeti vekile kararnamesi ah.kamına tevfikan 

tktisat Vekaletinden Odamıza vaki olan tebliğata müsteniden hu
susatı atiye ilan olunur. 

1 - Türkiyeden herhangi bir ecnebi memlekete ihraç olunacak 
mallar için mutlaka menşe şehadetnamesi alınmalıdır. 

2 - Karaname tarihinden itibaren sevki mUteakip hiçbir SU· 

retle menşe şehadetnameleri verilmiyecektir. 
3 - Evveh!e menşe şehadetnamesi alırunaksızm ihraç edilmiş 

mallar için bir def aya mahsus olmak üzere menşe şehadetnamesi 
verilecektir. 

(Fazla izahat için Oda Muamelat şubesine müra
"'aat edilmesi.) 

Kurt Cad. ezzet 
3564/2 Kadıköy Osmanağa E. Yoğurthang. 63 118,25 metre arsanın 320 L ve heyecan veren hayat .. ••••••••••••••••••••••••• 

" . 
Y. Mühürdar Fuat harita 19 4/ 6 His. 

3564/3 ,. ,, 65 118 metre arsanın 320 .. 
harita 18 4/ 6 His. - E. 17-17 Mil. Bostan kuyusu ve ta' 3614 .. Halit ağa 

pusunda yazılı suyu 1200 Kapalı 
olan 882 metre a~ zarf 
sanm 2/ 9 His. 

4123 EmlnBntl Ahi çelebi Limoncular Cad E. 37 Üstünde odaları o- 900 Açık 

Y. 34 lan kagir dükkanm arttırma 

1485/ 4800 His. 

4621/1 Tophane Ekmekciba11 Kadiriler yokusu E. 73 Mü. 105;64 metre arsa 792 Açık 

Y. 91/ 1 arttırma 

6240 Paıaba.tçe E. Köybaşı E. 79 Ahşap hane ve 
I 
290 

" . Y. Fenerli çıkmazı Y. 2 bağçe . . 
7888 

. 
FeriköJ E. Korenti E. 27 Mtl. Bağçeli ahşap ha.ne· 270 " . Y. Kuyu mahallen 6 nin 60 / 100 His. 

Harita 2 

7889 E . 27 Mll. Bağçell ahşap hane- 145 .. .. - harita 3 nin 60/ 100 His. 
mahallen 4: --- ..... 

70 7970 Feriköy E. Sabun Fabrikası E. 6 Bağçeli ahşap haile· .. 
Y. Sağdıç Y. 18 nin 1/10 His. - E. 25 Y. 31 Üstünde odalan olan 230 8016 Arnavutk~! Birinci~ " 

! kigir dükkanın 30/240 His. 

8091 Yenik6' Malakofve 9-4 38 metre arsanın 102 .. 
. Eczacı mahallen 4-1 2/ 3 His. 

8101 Kadıköy ôsmanah 'E. Halitağa E. 25 Mü. 4: 79 metre arsa· 1350 Kapal 
... ,,~ 

Y .Reşit Ef. ve Talimhane nın 4/ 6 His. zarf 
' 

·- T' 
Yukarda efsafI yazılı gayrlmenlCuller on gUn mUddetle satışa çıkanlmı~tır. İhaleleri 22-4-936 tarihine te~: 

ii f edfln Ca~amba ~nü saat 14 teıiir ~::ıh~ miinhaınran ~rimübııdiJ hnnncıihıdrr. 

L 
o 
E 
v 

- -

-

sahn eleri. · 
aka yt kalamıyacağmn: mevzu-
tar. 
mit edilıniyecek kadar temiz 

askı. bir b 

lli 

ere 
caks 

rek iyi bir eeer kazana· 
mız. 

2461 

Doktor 

HO RHORUNi 

1 

Eminönü 

nmda h 

V alde kıraathanesi ya

astalarmı kabul eder. 

- Tel 24131 --••il 
2483 

KUÇ UK ILAtlLAR 

ıJr. ME HMET AlJ AKSOY Haseki 
cilt ve zührevi hastalıklar 

. Sirkeci - Beşir Kemal 
isallnde 4: No. 8 • 1 ye 

ııastanesi 

rnU teha.ssısı 
•czanesi itt 
<adar. 

2567 

.. --· -· -- . . -·--

Ademi iktidar 3. 
VE • ~ 

BELGEVŞEKLiC3iNE / , 
. KARŞ ' 

~~3'ı 

iHT iYARLl<:H 
YOK ~D~R 

Tafsilat · Galata posta kutusu 1255 HORMOBİN 

Umumı Neıırıyat..ı lda.re Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. .ı\ . Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 

Basıldığı yer: TAN Matbaası 


