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Fransa silah kontrolu 
için komisyon istiyor 

[ Yazısı 5 inci sayfada] 
Yd tı. N.S41 / H51 

5 kuruş 
ISTANIUL 

13 ler komitesi sulhü lemin edetektni't 

italyanlar sulhü 
mecburiyetinde 

kabul etmek 
bırakılacak 1 

Eden ltalym tayyarelerinin zehirJi gaz kuUanmalannın arsıulusal 
rrdcaveleye muha&f olduğunu söyledi, tahkikat yapılmasını istedi 

ınan 

abideleri 
Ml•ar Kemal ALTA 

Tllrlder Ortaçat medenlyetmcıen 
&ıce veyahut IODI'& ös llUl'at an'aae
lıerini biç blrakmJyarak ,...utıtı de
virlere mahu Uatb mlmarlaint ga.. 
termlflerdlr. Selçuk Tllrlderinin biri
birlerindeD aynim& tarihlerinde kl 
Iznikten aonra Konya fe]ırinde t.oplu 
bir medeniyet yaratan Bhiacl Kılıç 
Anlan, kille; pJJıcbğı yerlere TUr
kUn l&D'&t wıaurlarml da beraber 
J81'l8fdrmiftl Anadoluya yayılan bu Eden Annol vı Flandln 
....ıer gittikçe yUDelerek 13 tlnc\l • 

MimU' 8"11tlh'ın ,ahlleri: SULEVMANl\'E 

Dahi &an'atkAP Mimar Sinan 
çln bugon bir lhtffal yapılıyor 

urm IOD1aı'm& dotru ·bir b.rdflflen Cenevre, 8. (A:.A.) - Flandin, yapılacaktlr. Flandin busabab Ave • 
bir brdet eline • yani Oğ\ızlardan Pa:ul Boncour,Eden, Stranl• 4e Mada nol'a ıulh pllnı metnini tevdi edecek 
Kayi 'l'Urlderlne pçtikteD llOlll'& Wda riap.. Tituleako, Suat ve Bruce bu ve bu metin ötleden IODr& ne,redile- ----------
Bunada ıörUnmeie baflayan örnek· 1&bah Cenevreye ge1miflerdir. celrtir. 
Jer arkumdan Yefilcaml ile beraber Komitenin ilk top11.ntD111&&t ll de [Arkuı 10 uncuda) 

Edirnecle Uç Şerefell gibi çok değerli ====::::aıı:ıı-=-==-=---=========-=---=======--==-ııı:=:mıı::s 
eaerlerin meydana konnlmaaiJe en te-
mis ulualal tarzımJz tamamlanmı,U. 

Yeeilin. pllıı aeldl ; htaııbwda ilk 
mra yapılan camilerimize Joyn'ıetli e
...ıar vermlfijr. Fatih amanma alt 
Kabm?tplfl ile JI~ cunPerl· 
Din • )'aDJUI& al bbbl Nil n. .... 
rulut ld8temi tıpkı y eon.camll•e ben 
zer. ~ııif açıldığı örtmek için kartı-

Dessie ıehri tehlikede mi ? 

V ·aht taze kuvvetle 
ardıma li 

ı ... lnöni ,..... 
içinde bir tetkik 

seyahatlile çlloyor 
Ankara, 8 (Tuı) - Bqbakan lı -

met ı.&atl; ~ Ekonomi Bakan• 
CeW Bayar olduiu halde &)'Pt 3t alni9 
clofı'.u memleket içln4e bir tetkik • 
,_.tine çıkacaktır. ln~tt, ve~ 

te1•te ·y.-!M4.attır 

[1afllllt 1 Oft911 •Jfamada] 

5-iacide Günet-Dil 
1i mcıda Mimar Sinan 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Bitpazar1 ve san 'af kar 
Sanatkar ve genç dostum Bedri Rahmi Bitpazanna hayrandır. Tan'da 

dünkü yazısının bu sevgi)i bize kadar taşıran bir sirayet \.'e cazibesi vardı. 
Oradan alıp evine götürc.lüğü bir Çanakkale destlı;lnin "san bir gUl gibi" 
her sabah nasıl açtığmı, sonra da "rakip olarak yanma getirip koyduğu 
balın renkli ibriğin bir Kobra kafası kadar lf adeU, flşldn kapağında Slna
nm şehvetli bir göğüs gibi kabaran kubbelerini" nasıl görür gibi olduğuna 
anlatıyordu. Ah bu ibrik! "bir kuğu boynunu gölgede bırakacak kadar 
dolgun bir boyun n bir karpuz lştahlle kabanp hiç umulmadık bir yerde 
birdenbire gözden kaybolmasını bilen ıfrintUerlle, ~kmtılarlle" bu ibriği 
ben de gördüm. Çocuk kalmıf her aan'at gibi. lfadesl, bizim büyük teknik 
besaplanmızt şaşırtan sürprizlerle dolu olduğu için ne kadar sevimliydi ı 

Fakat Çarşıiçinl ve Bltpaza.rmı ke,fetmek ,ereflnln kendisinden evvel, 
Pierre Lotl okuyan Beyoğlu alonlarına alt olduğunu san'atki.r dostu
ma söyledim. Bütün o eski çerçe\•eli :resimler, destller, ibrikler, klllmler, 
yazmalar, heybeler, köhıiede yeniyi ve ucuzda kıymetll)i ke,,fettiğtni sa
nan blr~k salonlamruzda göze çarpıyorlar. 

- Ma ,eri kaça aldım beğenirsin! Çifti otus bet kuruşa. .. Sudan ucuz! 
Yıllar \'ar ki Qa.rlmın Sahaflu Kap11ında duran hususi otomobiller, 

'.Ayaspaşaya Bit Paza.ruıı gizlice taşıyorlar. Kapalı Çarşı, bugün, içinde 
''alafranga" lann yazma, kilim, desti, heğbe aradıklan, "alaturka" lann 
da fan taziye iskarpin, abajür ve saire gibi "son Parla modası!" olmak gu

nırundan hiç blr,ey feda etmeyen flfY& satın aJdıkJan yerdir. Roller değiş
ti: Aksaray Beyoğlu n Beyoğlu da Aksaray olmak istiyor. Bense bir san
atkarın kendi kendisi olmasını isterdim. 

Uygun lakaplar 
Anlattılar: 
Bir ailenin dört tane erkek çocu

ğu var: Sırasile beş, altı, yedi ve 
sekiz yaşlarında. 
Çocukların terbiyesi ve bakılma-

11ı işi bir Ingiliz mürebbiyeye veril -
miş. Bu dört Türk çocuğunun isimle
r ini bir türlü beceremiyen İngiliz ka
dın, işin kolayını bulmuş ve çocukla
ra, kendilerine de öğrettiği birer li. -
kap takm13. 
Beş yaşındakine Hltltr, altı yqm

dakine Negfüı, yedi yaşındakine Mus
solini, sekiz yaşındakine de Eden isim 
!erini vermiş. 

Bir gUn ana ve babaya. merak ol
muş, mUrebbiye..ıer. bu lik plann hik 
meuni sormuşla , • da Jat ıı: 

- En kUçüğil klğıt nlmma eJ,•ne 
ne geçerse yırtar, parça parça eder, 
bunun için ona Hitler ismini mUna -
s ip gördüm. )'.etli . :ışındaki altı yaşın 
dakine musallattır, ikide birde gelir 
saçını çeker, kulağını çeker, çimdik · 
ler, tokat atar. Altı yaşındaki mu -
lum mazlum ağabeğisinin şerrinden 
bana kaçar, korka korka §iklyet eder. 
Bundan dolayı yedi yaşındakine Mus
solini ve altı yaşındakine Negils'den 
da.ha yakı,ır lakap ola.bilir mi? .. Fu
la olarak, yedi yaşındaki birl\Jtım jel!!t 
ler yaparak bağıra bağıra konuıur. 
Sekiz Ya.tındaki ise ba.zı kardetlerile 
birlik olur, bana yapmadıklan kal -
maz; bazı herhangi bir kardeelle öte
kilere karşı birleşir; ba.zı üçüne karşı 
ana ve babasını siper eder ve gUnüne. 
ıamanma göre i§ini çevirir. Ona da ni 
çln Eden dediğimi anladınız mı? 

19 sene sonra 

Peyami SAFA 

Bilginizi Y oklayın11 

Sorular 
- Perikle11'in kansmdan aynhııa· 

ıma sebep olan n hayatında miihim 
ioller oynlyaıı kadın kimdi! 

- Astraka.n nedir ve naııtıl yapdır! 
- 1875 senesi t.e§rlnbıanlslnln ikin 

~ı gtinü Parla ra.v.thanesinden P. 
Hanri tarafmdaıı keofedllen 152 inC'I 
küçük eeyyarenln adı nedir! 

- Patlıcan hangi memleketten çık
mıştır! 

- Alterllç muharebesi nedir! 

DUnlrü ıorufarıa 
cevapları 

8 - "Olmıya det'let cihanda bir 
nefea athhat gibi" aözü. kimindir! 

C - Kanuni Silleymanın. 

S - Kah1:e ağacı senede kaç ker~ 
çiçek açar 1 

C - t ç k~re. 
8 - Türkiye nüfıt31mmı "~ nis

beti AVrtıpa tıe ne nisbetı Aaya ta· 
rafındcıdır r 

C - l 'fü:de 7, 8 f Anupa Ye yttzde 
92,2 si A~ya ta.rafında. 

S - (I,eonardo di Vitıci) nin mt~· 
1ıur ( Jokmıd) tablosunwı ba§lıca 
hıt.'1ı.!iyeti nedir 1 

C - ReııJsa.m bu tablosunda kadı
na hiç k~ yapmamıştır. 

S - Kleopatra ile macera.!1 'lıayo
tına mal olmı kimdir 1 

C - Mark Antuan (Markiis An -
tonytta) 

ya batırılmı§ bir bezle nemlendirmeli 
Amerika Birletik devletleri ha.rbi- • 

ye ha.kanı bir nutkunda demit ki: Uyku tutmamağa kaI"§ı: Bir litre 
11u içinde on gram mutfak tuzu on 
gram sulf ato eritmeli. Her akşam yat 
madan evvel bir c;ay fincanı bu su
dan içmeli: Netice muha.kkaktır. 

• 

Havuzlar 

Alman mütehassıs 

bu ay ise bashyor 
lktıaat Veki.leti, Havuzlar idaresi· 

nln ıslahı için Alman mütehuaıaların 
d&n Hans Kravoze isminde bir Al
man mütehauısını angaje etmiştir. 
Kendisine bin lira maq verilecek ve 
1 Mayısta işe ba.9layacaktır. MUteha.s 
sıs gelir gelmez havuzla.nn ıılahı için 
tetkikat yapa.cık ve vereceği rapol'.a 
göre kendi nezareti altında ıslahata 
baflanacaktır. 

Köprü iskelelerinin yerleri 
deiiıecek mi 7 

Limandaki kazala.rdan ekserisinin 
Boğaziçi vapurlarlle Haydarpqa va.
purlarmm manevrala.n esansında bl
ribirlerile müsademe etmelerinden 
meydana geldiği anl&fılmaktadır. Bu 
nun önüne geçmek üzere Haydarpaşa 
ve Adalar va.pur iskelelerinin Köprü
nün Eminönü cihetine ve Boğaz va
purlannm köprünün Galata cihetine 
nakledilmeleri dü,UnUlmektedir. 

Eski mesele 

Hangi eller 
şehre sokulacak 

Fennt mezbahuı, resmi baytarı 
ve laboratuvarı olan civar belediyele
rin hudutları içinde kesilen etlerden 
bir aile rei8inin yiyebileceği miktar
da aldığı eti diğer beTediye hududu 
içine sokması serbesttir. 

Buna istinaden belediye Kartal gi· 
bi bu §artla.n haiz belediyeler hudu
du içinde kesilen etler §ehrimize so • 
kulduğu takdirde müsadere etmemek 
tedir. Ancak Bostancı ile Maltepe a • 
rasmda gayri sıhhi şartlar dahilinde 
kesilen etler şehire sokturulmamaktıı. 
ve bunlar mWıadere olunmaktadır. 

Zehirli taz konferansları 
Dün, Eminönü Halkevinde her h.t 

ta çarfamba günleri muallimlere• ve 
memurlara verilen zehirli gazlar hak 
kında ki konferans serisine devam e
dilmiş, kimyager Necmeddin tarafın
dan "Korunma" mevzuu etrafında 
bir görU,me yapılmı,tır. 

lnhisarlarda değişiklik 

Bir kısım memurların Temmuzda 
tekaüde sevkedileceği anlaşıhyor 

lnhisarlar idaresinde kadro ve ye~ için c;ahşılmaktadır. Ancak, lnhisar
ni teşkilat i,Ieri üzerindeki çal14ma.- lar V~kaleti bu gibi memurların da
lar devam ediyor. 1 Nisanda tekaüde ha uzun zaman beklememeleri için 
sevkedilen memurların adedi ancak resml formalitenin ikmaline kadı r 
4.18 dir. Yaşlan henüz 60 ı doldurma.- bunlara ikramiye tertibinden avans 
yan memurlar için de kanuni müd- verilmesini muvafık görmüştür. 
det gözönünde tutulmaktadır. ldare- Memurların maşlarının artbrılma.
nin bazı memurları bugün 60 ya~mda ~ına ve vazifelerinin derece itibarile 
olmamakla beraber 2-3 a.y içinde bu yilkseltilmel!!ine taallCık eden yeni 
nu doldunı.caklarrlı .Bu itibarla 1 tem kadro, 1 Hazirandan itibaren tatbik 
muzda tekrar ikinci bir taBfiye ya • olunacaktır. Yeni kadronun mali bil· 
pılma.sı mukarrerdir. 1 Temmuzda tün ieaplR.rı. yeni bütçede nazan iti· 
icra edilecek olan bu tMfiye sonunda bf!Ta alınacaktır. 
tekaüde sevkolunanlann yekunu bin Teş1'ili.tta da bazı d~ğişiklikler ya 
iki ~ butacalrtır. lftek.lt.l•_ı:i.n J'ılaca~ maliUnqw:-. Ziraat. fen ve 

1'lmtruı~betertnrtı Xtılllll'lt mnmn a 
boş kalan vazifelerine müttselsilen ziraat fen şube~inin Ziraat müdürlti-
içerideki memurlar arasından terfiler ifüne ve mllmulatm da umum muha
yapılacaktır. Aynca 45 memur nam- scbeye ilhakı mukarrerdir. idare. sa
zedi de kadroya alınacaktır. 1 Tem- tışm' artmlmuı için umum müdürlü
muzda Inhisarlar kadrosundan 1200 .:Ye ba~h birçok perakımde utı, mll
memurun eksilmesi, bir imtihan da- ğa7.aları a<;maktadır. Hazirandan ~on 
ha yapılmasını icap ettirmiştir. Bu iti ra bu satış ma~~ıahı.rmı idare tde
barla yakında bir imtihan açılacak cek bir büronun kurulacağı da ha
ve 35 yaşından a.şağı yaşta olşn her ber verilmektedir. 
lise mezunu mUsabakaya kabul olu· Teşkilat, kadro ve tekaüt 1şlcrl et-
nacR ktır. rafında. vPkAlctle t~mas etmek üzere 

MUtckaitlerin kanunen istedikleri umum mü<lilr Mithat Yenelin bu ilk
ikramiyenin bir an evvel verilmeıi f&M Ankaraya gitmesi muhtemildir. 

Belediye Nakil vasıtaları 

Tahrir 

Komisyon azalan 
nasıl ayrdacak 

Hazirandan itibaren başlıyacak o
lan arazi tahriri komisyonlarında ça
lışmak üzere §İmdiye kadar belediye· 
ye müracaat edenler iki yüzü geçmiş
tir. Bu iş için teşekktll edecek komis· 
yon reislerinin bilhassa şehir ff?lerbıe 
tam vukufla.n olan ve umumt mıtlu • 
matları vasi bulunan kimseler ara.sın· 
dan seçilmeleri, 8.zalann da reiA!P~ 
mUza.heret edebilecek l!leviyedekı kim 
selerden olmaları esu itibarile karar 
laştınlmıştır. 

Buna. sebep te evvelce bina tahririn 
de olduf!ı gibi tonradan konulan kıy 
metlere mütemadi surette itirazlar ya 
ptlmumın önüne geçmek içindir. 

Maarif 

Lise bakaloryasına 
hariçten girecekler 

Hariçten !iae bakaloryıuıma girecek 
ler Nisa.n sonuna kadar mUracaat e
derek kendilerini kaydettirmek mec
buriyetindedirler. Ancak bu suretlt 
imtihana girmeğe Wip olanlardan 
eeksen kişi Maarif Veklletine müra
caat ederek kendilerinin e!!ki bakalor 
ya usulüne göre imtihana tAbi tutul
malarına müsaade edilmesini rica et
mialerdir. V:ekA let bu hususta İstan
bul Maarif MUdürlüğiyle umumt mü
f ettiı~lerinin miltıılealarmı sormuırtur 
Gelecek cevaba ı-öre Vekllet ka.t't ka 
rarmı tebliğ edecektir. 

• Lisan imtihanlarında muvaffak 
olamıyan Ünivereite talebesinin ikma 
le kalmı, ıtddedilerek diğer dersler· 
den imtihRnlara kabul edilmelerine 
müsaade edilmesi hakkında yapıla.n 

teşebbüs Maarif Vekaletince reddedil 
miştir. 

• Maarif Vr~ileti, Dk mekteplerin 
'"-ln..!L•..,.J.l.•·a-......., --~ v.e JiM
lerre dil inkılabınm bu bılgı rananna· 
nını tetkik ettirmeğe karar venni;ı, 
bu hususta alakadarlara tebligat yap 
mıştır. Talebeler tahriri yokl:ımaya 
t!bi tutulacak ve her srnıttan lialet
tayin beşer talebenin imtihan evrak· 
ları dil encümenine gönderilecektir. 

• BelS""flt Universıtesi profesörle
rinden Fehim Bayra ktaroviç eşiyle 

birlikte dlin fehrimize gelmiştir. Pro
fesör, burada 10 gün kadar kalacak 
ve tekrar Belgra.da dönecektir. 

• • 
ıçın talimatname 

Ücretli tahsildarlar bu 
Unkapanı • Azapkapı arasında sene de deijiıecek 

araba vapurundan vazgeçildi 

"Amerika ordusu diğer memleket
lerin ordulanna nazaran çok geridir. 
F akat orduyu yeniden teslih yolunda 
ıimdiye kada.r alman neticeler çok 
memnuniyet bahıtır .. 

1917 yılı Klnunuıanhıinln onyedl -
8irıde Amerika CilmhWTeiai Vileon 
9öyle yuıyordu: 

DiJleri temlzlemek için en kolay ve 

Belediye ücretli tahsildarların bele 
diye gelirlerini toplamak hususunda 
fazla muvaffak clama.dıklarmı nazan 
dikkate almıt ve mevcut tahsildarla • 
n aidatlı tahsildarlarla değifiirmeğe 
kara.r vermifti. ~n aene verilen bu 
kararm müsmir neticeleri ~örüldU~n 
den bu yıl da mevcut tahsild&rlardan 
mühim bir kıammm aidatlı tahsildar 
tarla tebdiline b8'lanaca.ktır. Bu i, 
MllVM Mnlannda ikmal edilecek ve 
ald~tlt bhefühı.rlar Huin.ndan \tiba· 

Gazi ltöprUaünün intaatı bitinceye 
kadar Galata köprüsündeki izdih& • 
mın önüne geçmek Uzere Azapkapı 
ile Unkapanı 1.raamda belediyece ara 
ba vapuru işletilmesine ka.rar veril • 
mişti. Bu vapurların i•leyebilmeai i · 
~in Unkapanı ile Azapkaymıma birer 
iskele yapılmuı zaruri ıörülmü,, is
kele için de ufa.k bir meydan illvesi 
lazım geldiğinden belediyenin her iki 
tarafta istimlakler yapmuı icap et
miştir. Bütçe itibariyle buna imkln 
görUiemediği gibi, Şirketi Hayriye • 
den alınacak bir vapurla bu .ervia 
temin etmenin kabil ol&mıyacağı da 
tetkikat nettceat anla.tılımttır. 

"Eğer, bu ve o taraftan, mUthit or
dular teçhiz ve idameaine devam edi
lecek olursa, milletler arumda bir 
müsavat ve emniyet hiaıi teeuüa ede 
mez,, 

Mesele tudur ki, umumt harbin A
merika cU.mhurreisi VU.On, Amerlka
nm 1936 senesi harbiye bakanından 
tam on doku.z aene geridir. 

• 

en ucUI çare her ıa.bah biraz bika.rbo
ııat dö.Ut ile elitleri uvmaktır. --------------ren c;alı,malarma bqlayaca.klardır. 
llr profesör memleketlmlz

de tetkikler yapacak 
• Florya.daki plljlardan bir kısmı 

bu yıl da kiraya verilecektir. Şimdi
ye kadar solaryom pllj, JdiçUk pllj 
ve havuzlu bahçe kiraya verilmek U
zere ayrılınıf, mtlzayedeye çıkanlmıı 
tır. 

Küçük Haberler 

• Verem Mücadele Cemiyetinde -
Verem Mücadele Cemiyeti idare he
yeti, dün haftalık toplantısını ya~ 
mıştır. Ekseriyet olmadığından husU 
si meseleler etrafında görüşillmüş, 

umumi kongre gününün tayini itini 
başka bir güne bırakılmıştır. 

* Emniyet Direktorlüğünde bir ta-
~ in - Emniyet Direktörlüğü ikinci 
şube cinayet masası merkez memuru 
Hulflsi Kadıköy merkez memurluğu· 
na tayin edilmiş, onun yerine de Ka· 
dıköy merkez memuru Mehmet tayin 
edilmiştir. 

• Tahsile gönderilecek kaptanlar
Denizyollan idaresile Akay idaresinin 
mülazım kaptanlan tarafından on 
bir kişi seçilerek lsveçe gönderilecek 
ler, ve bunlar orada bir sene lsveÇ 
gemilerinde staj göreceklerdir. 

• Halkevindeki konferans - Dok· 
tor Feridun Nafiz dün Halkevinde 
19 uncu asırda Türk tababeti hakkın 
da konferans vermiştir .. Konferan~ 
ta Tıp Fakilltesi talebeleri hazır bu· 
lunmuşlardır. Konferanstan sonra 
Tıp Fakültesi ytldönümü mUnuebetl 
le hazırlanan broşürler dağıtılmıştır. 

• Polonya sefiri Ankaradan ıel• 
dl - Polonya sefiri M. Jorj Patoçkio 
dUn Ankaradan ,ehrimize gelmiştir. 
M. Jorj Potoçki eşiyle birlikte düO 
akşam Varşovaya gitmiştir. 

• Açıkta kalacak memurlar - Os
manlı Bankasında tasarruf maksadi .. 
le bazı şet ve memurların 1 Haziran• 
dan itibaren tekaüt edilmeleri ka.rar
laştırnııftır. Sayısı be~i bulan bu ırıe
mur ve şeflere ;ıimdiden tebligat ya• 
pılmııJbr. 

• Su işleri hakkında konferan11 -
Universite profesörlerinden Hi~ dilO 
Tıp Fakültesi konferans salonunda. 
şehirlerde su işleri mevzulu bir kon• 
feranl!! vermiştir. 

• Hna Kurumunun açacağı 8er· 
~ - Türkiye Hava Kurumu Uskil· 
dar ~ubcsi tarafından hazırlanan e.ş• 
ya piyankosu için bir sergi açılması• 
na karar verilmiştir. Bu eergi 11 Ni .. 
san Cumartesi günü saat 14 ~ Us• 
küdardaki kurum merkezinde açıla'" 
cak ve ptyanko e\!Yaları burada tef.' . ....__.,,-.,,,_.,,, ___ ~~~~ 

Avrupaya 15 ta lebe 
t önderildi 

Maarif Vekileti, lisaniyat tahsili 
için A vrupaya 15 talebe göndermiştir 
Bu talebeler eski devirlerde orta A'!t' 
ya lisanları Uzerine ihtisas elde ede"" 
ceklerdir. Talebe grupu, dUn Roman· 
ya. vapurile Avrupaya hareket etmi•· 
tir. Tıtlebe.)i edchivat fakülteııd namt'" 
na Tarih doçenti Mükrimin Halil U'" 

ğurlamıftır. 

Vilayette 

Temmuza kadar her 
kes soyadı almıı olacak 

Soyadı kanununa göre, bUtUn va• 
tandaşlann 2 Temmuza kadar soyadı 
almaları 19.zımdır. Bu tarihten son~ 
soyadı almamış olanlara her semt.ili 
mülkiye amirleri tarafından soyadJ 
ıeçilecektir. Birçok kimseler, soyadı 
bulmak ve seçmekte müşkillat çe1'• 
tiklerinden Dahiliye Vekaleti, eoyav 
lan hakkındaki eserden elli adet vU' 
yete göndermiftir. Bunlar, nahiyelr 
re ve nUf UI memurluklarına verile ' 

ceırtir. 

Eski eoyadlan da yeniden teeçtl r 
dildiği için, nüfus fUbelerlne yapıl .. 
m\lracaatlar son günlerde bir hayd 

çoğalmı,tır. 

• Belediye ile Evkaf arasındaki ~ 
rilzlU işleri tetkik eden hakem he~ 
ti, dün vilayette toplanmı§, iki ta~ 
rm iddialarını dinlemiştir. 

Ta.bil Fransızların anlattıklarına gö 
re, Hitlerle Fon Ribentrop görlltUyor 
larırut. Bir aralık Hitler Ribentrop'un 
sakız gibi bembeyaz gömleğine dik -
kat etmi§. 

Iaviçrede Va.al tarihi tabit mUze11i 
azalarından Lotar Forkart htaııbula 
gelmif, Ana.dolunun bazı tehirlerinde 
etütler yapacağını bildirerek laviçre 
elçiliği vaart.uile Hariciye Veklletin
den mU.aade iatemi9lir. Veklletin 
verdiği mU.aade kendisine tebliğ edil 
mittir. Lotar Forkart, puarteıi gU
nU latanbuldan ayrılacak, Ankara, 
Kayseri, Sivaa ve Samaun villyetle· 
rinde tabit tarih tetkikleri yapacak· 
tır. MUtehaumm hu incelemeleri üç 
ay kadar atlrecektir. 

• Belediyeye ait dilkki.nlan iuntu 
rat mUddetleri bitmeden en az bir 
buçuk, iki ay evvel yeniden konturat 
lan tecdit edilecektir. Bu takdirde 
cari yıla ait teminat akçeleri, e11ki 
konturat müddetinin hitamına kada.r 
muhafflza edilecek, ve allkadarlar 
yeni mukavele yapıht'ken 1.ynca te -
minat akçesi yatıracklardır. 

Bu iki aebepten dolayı belediye ara 
ba vapuru ifletmekten kat1 surette 
vazgeçmi11tir. Arabalar, hamallar.bey 
girler ve saire Gazi köprUaU yapılın· 
caya kadar Galata köprüsünden F:e • 
çebileceklerdir. Ancak bu ve!!aitin 
her aaatte Galata köprüaünden geç
meleri doğru görUlmemi.ftir. Bu iti -
barla tetkikler yapılmaktadır. Ay so
nuna kadar bu tetkikat devam ede -

cek, ondan sonra nakil vuıbJarmın 
köprüden günün hangi saatlerinde 
geçebilecekleri hakkında bir talimat
name hazırlanacaktır. 

Romen ünivrıltellleri 
12 Nisan pazar gUnü Daçya v~~ 

rile fehirmize 60 Romen üniverai~J 
ai ıeıecektir. Universiteliler, ht&DP'"" Gömleğiniıı ne temiz yıkanmı:ı ve 

ne güzel ütUlenmit. Ben de gömlekle
rimin böyle olmumı llterdim. 

Fon Ribentrop: 
- Oyle ise, ılzde ldrll ~&maf1J'l&n· 

rım benim gibi Londn.da yık&tmıa. 
Hitler ceva.p vermlt: 

- Ben de öyle yapmafa ulrafıyo
rum yat 

Ev icadını Jcöıesf 

Rafadan yumurtaların çatlamam&· 
sı veya kınlmamıuıı i~in kaynar ıu -
JUD içine atmadan evvel yurrıurtala.n 
eoiuk suya batırmah veya l!lotuk su· 

iki memur hakkında 
yapllan ta•lkat 

Beyotıu nezafeti fenniye memurla· 
nndan Nail ve Hayreddin hakkında 
mUddeiumumllikçe tahkika.t yapıl· 
maktadır. Nail ve Hayreddinin, ite 
alacaklarını aöyliyerek bazı kimseler
den para. aldıkları iddia olunmuştur. 
Müddeiumumt mua.vini Feridun, tah
kikata el atmış bulunmaktadır. 

lınaf ltanka11 umumi heyeti 
TiirlC • Fra1111s mahlCemeıl cll• toplandı 

reisi tellyor Bali tuft,.&t bulunan ..at ban-
Muhtelit TUrk • Fr&mıs mahkeme- kalı MJetl umumlyem, dtbı toplar.nut 

ai reiai M. Auer 14: Nisan u.lı gUnfi tJr. 
diğer azalarla birlikte l)Sehrimize gele- Toplantıda tuftye heyeti ı.tifası • 
cektir. Mahkeme, 15 Nisanda. içtima m vermlttir. Ancak benpla.rmı kapa 
edecek ve görU~Ulecek olan 12 mad- tamadığmdan, heyeti umumiye, isti -
denin müzakeresine bqlayacaktır. 
Bir hafta kadar sürecek olan toplan· fayı kabul etmemi§tir. Hesaplar tet-
bla.r eanuında bUtün itlerin bitirile- kik edildikten sonra, istifa hakkuıda. 
bilece2i umulmıllch.dTl' bir karar verilecektir. 

Kasaphk hayvanlar her 
sokaktan teslrllmlyecek 
Gerek mezbahaya gerek tehir hu

dudu harlclııe sevkedllecek kuaphk 
ha)'!anlarm belediye •mırlan ile ri
llyet hududu dah!Unde geçebtleceli 
yollar tesblt edllmlftir. Bu hUIUllta. 
daimi encümen tarafından yapılan bir 
talimatname tatbik mevkiine konul • 
muştur. 

Bundan sonra, kasaplık hayvanlar 
ulu orta. her sokaktan ve yoldan re
çemiyeceklerdir. 

dA 3 IÜJı kalarak Talebe Birliği~"' 
f&lllba günü Romanyaya dönece 
l'afmdan ağırlanacak ve ~ NjAD 
dir. 

Marla Müllerln konseri 
Alınan elçiliği tarafından Türld~ 

de konser vermek Uzere davet edU, 
Berlin devlet operası birinci sopr_., cif 
su Maria Müller bu ak§am saat 19--" 
Tötonya Alman kltlbUnde bir koııJI""" 
verecektir. 
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Yahya kaptan Gebze civarında 
feci tekilde ıehit edilmiıti 

(Mustafa Kemal Pqa) yalnız muhte,.m salonlarda defil; dq bqlarında 
ve deveciler aruında da millf mefkQ renin tahakkukuna böyle çalı9ıyordu 

(25 Klnunuevvel 33!5) te bqbyan acaba iatiyecek mi! 
bu b!diae, ertesi ayın 21 aci günij hi- Diye mlikabele etmifti. O zaman 
tama ermit; (Yalancı peygamber)le a~kadql&n ona 111 menkıbeyi nllJl
olullarmm ve bun1arm aldma. uyan- letııii§lerdi: 
lamı ~en tepelenmeeiyle netice- - Dinle Yahya Kaptan. .• iki gün 
Jenmlfti_ Fakat lataııbulda)d fesat evvel, buraya bir arkadaş geldi. 
tebekelerinin bu kanlı tahriklt ve te- Gözleıiııin önünde cereyan eden vak
tebbilatı tekerri1r etmekte gecikme- ayı bize töylece hiklye etti ..• Geçen 
aittL hafta, ltillf Devletleri kumandanl&-

Polis 
--
Bebek yolunda iki 
otomobil çarpııtı 

Tekirdağında bu yll yenidel\ 20 Bebekten lstanhula gelen 169 nu
maralı otomobil, yolda 2085 numara
lı diğer otomobilin sademesine uğra
IDJ§tır. Neticede, araba hasara uğra
Dllf, çarpan otomobil, içindeki müt
terileri bırakarak kaçmıştır. Araba· 
yı, Sait isminde birinin ehliyetname
slz olarak kullandığı anlaşılmıftır. 
Kollej talebesinden Ay,e ve Tevfik, 
çarplflD& sırasında yüzlerinden yara
lanm.Iflardır. Kaçan şoför aranmakta 
dır. 

ilk mektep inıa edilmesi iararlaıtı 
Viliyet ~mum1 meclisi, spor sahası ve çoçuk bahçesi için bütçey 

tahsısat koydu, ha st~neye yirmi yatak daha ilive ediliyor 
[Buauai muhabirimiı bildiriyor] 

~·' 1 ıaıl!ak •ıva . ilimiz gene1 mecliat 936 yı1ı bnt~ 
~ sini yarım milyon Jdlsur lira olarak 

Neptün vapuru süvarisi Faik ve tos teabit ederek toplantılannı bitirmit-
tromosu Ahmedln kamaralarmda tir. Daimi encftmen Uyellklerlne Cev
gtimrllk resmi verilmeden kaçmlmak det (Tekirdağ) Nazmi (Malkara) 
istenilen 8')'a bulundufundan hakkın Zeynel <S8ny) ~ {iorlu ~il ~ 
da kanuni muameleye başlanmıF· mişletdtr. Bu yıl, ttde birçok yeni ie-

Piyango bileti bulundu ler yapılac.htn:'. 
Kfiltür •eriate 21 bbf ttra aarfe • 

Eklpreele hta.nbula gelen Nikolof dilmek ........... 18 -'d 20 '-" 
adında birinin üzerinde, 30 tane ya- ......... -.1 .1- en meaı.ep 
hancı piyanko bileti bulunmUf ve ya- yapılmam tekarrilr et.mit ve aynca 
sak olduğundan dolayı tahkikata haf köy yab mektepleri lnf& edlleeektir. 
lanımftır. Villyet merkezi öjretmen kadrosuna 1 
----------- 18 öğretmen tahsisatı konmuetur. ı r-B U L M A C A M 1 Z 1 .tlimis için 17 dammık •YID' ma-1 
_ _ bayaa. edilecek ve ayni zamanda 2' 

aygll'hk bir depo yapılacaktır. Yeni 
bir fidanlığın teslilf ve aynca tanm 
işleri için bütçeye t.ahsjsat konmut- tu:...LL 
tur. AIMlllml aıaeml ldlJ~ ~ t,ı,rı a&11n1n41 

Mttblde mevorıt ~ ,_ı. ota IPDl' aı.1ll W OOliİk bahge- ~ada,. b1tfec1e 
den 20 yatak ilive edilerek tevsii ci· si yapmıı için btıtçeye llzımgelen ça önemli bir tah.taat aynlnılf 
betin~ ~ ~ki dllpen tabsüıat kmmQftar. ve kaprtl lflerilide JnıJlıınılmak ' 
serlenn daha esaslı bir duruma gir· Tekirdai, Trakyanm ıa.Wıim bir lt.. iki kam.yon mtlbayauı takarrür 
meleri için takviyeleri dt1'8nWmekte- lıallt ve ihracat merkezi olmak ltiba- miftlr. 

Bu (Hart) lllMeleainln .ıntrlere rmın 1erefine earayda bir ziyafet ve
wıdiil he)'ee&ll haUs tamamlyle geç rilmi§. • Bu ziyafete, btıtUn Fransız, 
meden, gene ~ ve kahpece bir ci- İn;iliz, İtalyan, Yunan kumandanla
uyet vuku& plmif; Anadolunun .U- rile bizim pqa ve kumandanlardan 
kl\n ve huzuruna plıpnlarm ruh ve bazılan da davet edilmif... ltilU 
ll&bı Uzeriııde, yeniden bir buhran Devletleri kumandan ve generalleri, 
huaule getirmifti. Bu da; lstanbula bu davete büyük tıııiformalarile ifti
pek yaJmı olan (Gebze) kazuı civa- rak etmişler. Bizimkiler iae, küc;ilk 
rmda TaVll.DCil köyünde Kuvayt üniforma ile gelmifler. Yalnız Mua-
milliye miifrue kumandanlanndan tafa Kemal Pap, büyük tıııiformuı- SOLDAN SAOA VE YUKARDAN 

Cer atelyesinin 
insası hazırlıkları 

Sehir suyu için bir 
moför alınıyor 

KYahya kaptan) m pek feci bir tekil nı giyerek gelmif; icap edenlerle 11e- AŞACI : 
de l8hit edilmeliydi. llml&fJP ayak üzerinde kISaca gö - . Sıvas, (Tan) - Swas latuyonu Aydm, (Tan) - larkurulumwı Balıkesir, (Tan) - Hamidiye 
TllrkmilletininveTUrklnJallbmın ril§tWrten sonra; qgal Ordul&n Bat 1-Yanem (5). Anlamak (5). düzlüklerinde bayındırlık idarelinbı dün lli8an ~toplantılarına bat- mmdan 14 y&flarmda Ali Osm 

Küçük bir çocuk 
arkadasını yaralad 

!(Ulu Ata) m olan (Gul Xmtafa kumandanmm masuma kal'lı bir 2 -Tir (2). Zulmeden (5). Bir he- yaptıracağı cer atölyes~ inşası ha· laDUfbr. DUnldl topbuıtıda 938 flnan.- urammdaıi Muhlttln ottu' 15 ya.t»f 
Kemal) tn bllytu({Nutuk) unda, on muaya yerlepnlf.- Mustafa Kemal ceı (2). zırlıklan ilerlemfttir. Atölyenin 1nı - l&l yllı bl1tç.ını konuprak mali mu rmda tmnaDI bJçakla )'&l'alamJfbr. 
firt ayfalü yer alan bu mühim ha· Pap.nm bu davete büyük Oniforma 3-Bir göz rengi (3). Lillan (3). İ'Ulacağı sahada, toprak tesviyesi a- vaııene encthneniııe vermlftlr. Yeni Yaralı hastaneye kaldın:JmJt ve 
diMnln, ne 18kilde cereyan ettiği bil- ile ittirak etmesi derhal İngiliz bq- 4 _ Uyuem.ak (S). mellyesine b&flanmıttır. bütçe belediye slli'el komiiyonundan ıı de yakalanarak adliyeye teslim 
tUn taftdlltiyle kaydedildiji için biz, Jnımandanmm nazan dikkatini cel- 149,lSOO lira olarak teklif edilmiştir. dilmiftir. 
tekrar bnndan bahaıecJecelr dejllfz. betmif; miralay rllt~ ~ 5 -Ceset <4>. Han <4>. Mil ff b' 1 h Gelir bUtçeıdnde 10,100 Ura belediye 
~~~~~~~~~~~~:•~~~·~~~~~~~~W~~~~~~~-~~~~~·~·~·~~,r~~~ia~• -~ ~---~~~~: 
lradar m ~ perde albndlJ vermiı ... Bu seryaver, aldığı ~ 7 - Bir eeym para lieğeif18): ·· · k k m1 Bolu · ilıof 
lra1m11 olan bul meçhul hakikatleri ifa etmek için derhal Mustafa Ke- him (2). ve suvan a~a .a annd9:11. da ilgenef frurilldan w için yardmı -----....;.-..~.._ 

.. __ .. _.._,_ a_ ... __ ı• 8 Emm kte emir (2) Bir ,__ saylavı Hihıeym Mitbat Benli dün ge vardır Masraf bü+"-'"'den de ~ 000 H-L--'erl M71t bir bl~ ~ ve uf& mal Pqanm önüne gelmit; dimdik - e n • -e ce Şfll1 .ııııat yuı\IDda aaat yirmi · ·"'ı"'D&&& • uucn 
edeeejiz. durup bir reımıl tazim ifa ettikten yemiti (1). bir bqçukta vefat etmiftir. Kiri mu. lira BU için 4000 lii'a da yedek bir -----

Evvell IUJlU an.edelim: Yahya eonra: 9-Nota. (2). BilyUk valide (4). maileyh Halep, Mana fevkalAcle ku· motör getirmek füme konuIDıUftur. • Bahkelir, (Tan) - Dıırak 
Kaptan kimdir! - Galip ordular kumandanl&n te- 10-Büyük (3). Genişlik (2). mandanı müteveffa General Ali Tah- _,.ı_ lllUJlbayı Cem.il, Lapaeld llgeba 

Bu ma1e tam manalile cevap ve- refhle verilen bir ziyafette, mağlUp ll-E~ler (7). Bir denizimiz (3). sinin oğlu ve General Huan izzetin bl Şaraphan999 na atanmıftlr. 
nbilmek için koca bir cilt kitap bir memleket ordusuna mensup bir raderi ve Evra.n d Muh inin da.-
--·"' ilamdır. Onun lc;in biz, bu· --u-, bU.••m. tbıiforma De bu· DUNKO' BULMACAMIZIN J1ALL1 oua e 

8 •r~'T::CllllG • ~e::;J.Tan> - Bir nisan ~-- ........... .w& 3.,,.., madıdiıo. ~~Jl&N> ve eahı aska- mu itibaren hayvan lifadma 
11& pyet km bir cevap venCejb:: lunmumm dofru olamıyacağmı; 1-~ (4). Bostan (8). rl dlttl"f'eicfadtler\Me Y&lltıitan eon- ı ~ Dçelere gidecek a 

- Yahya Kaptan, (Köprülü) lü· bqkumandammdan tellkki ettiflm 2-Ara (3). uı (2). ra ılarbiye mektebine girmlj ve 1313 Bahkeslr, (Tan) - Sahanhtu.r 11· • 
dili'. Ve.. kendini bilditl günden iti- emre binaen satı llilerine arza mec> 3 -Llfm un. Te (2). ~de iyi ~ ~ çık- rammdan Muata.fa ojlu MuJiaman, bir lkf gün içbıde gönderilecektir. 
kNn de hayabnl eiJlhma batla· bur oluyorum. 4 _Altay (5). =tır Balkan 'y:lJJie ilt, cnı. ltv • noter 10kajmdakl Muatafanm prape • Silifke, (Taıı) - SUifkede f 
IDJI.· Btltb Tllrk d11pnaaJarma ~ . Demi .... o anda, koca lalonda.. 5-öztır (4:). Eti (3) binde ~e huffdi wm aücadelede baneatnde Vicdaniye urammctu Ha- 'çocukları koruma laeyetl. bu yıl 
il mtlcadeleden mtlcadeleye atılmJt .. .ta keellmlt; bütün g6zler KU9ta- 8-Zil (3). DlllDlek~ytlk~. KD oihı Ahmedi bıçakla 1ara1aınzt. gocup e1bile, '8 GOCUia 
Balpr ft 8lrp tetecllerlne bJI &i· fa Kemal Pataya Ç891'ilmif. .. Kuata· 7-0lta (4). 1s (2). Ata (3). da ve hizmetlerde bulunmuştur. Keıı- br. yaptırarak giyctırmfttir. 
latmlf.. Kendi muhlttnde; ailıyaıı fa Kemal Pqa, 116ylenen aöıılerl btl· 8-Sflel (4). ttn (2). dlll ,Ubek bir' rtt11a mattkum mı. Yaralı tedavfaltıııa atmm'f ve ya- • SIYU ,(Tan) - Erzincan 
GftC'lldan, (Yahya pllyor) clenlldtll )'ilk bir dikkatle dinledikten aonra: 9-Te (2). Ka (2). naaile b~lnaaııdı. _~t&lni gken ve rabyan da~ lıükmda ta- vı Bilmıet Itık. dlhıtt1 trenle 
amn 1U8turaeü kadar nam al· ağır alır. gayet fulh, her taraftan 10-An (2). At (2). "!'llrk (')'. ~-ili~ 1J1ieauıı • kımta el koyUlm.uftur. mim plmlftir. 
IDJlbr ... Umumi Harpte, (Tetkilltı duyulaeak ve ititilecek derecede her- 11-tyi (3). Ana (3). lurlardı. cenue.ı nlsa.Dm onuncu Cu 1iiiii;i;iiiiiiiii;iiiiiijii:=-=:~::~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
llıhlu&) ma (Omwlcdt) taburu rak bil' lle8le IU cevabi vennif: ma gllııil ıaa.t on ikide )'eşvlkiye ca,. .4111 8 11 a k 1 a m 
u. !rab sttmlf .. Bu taburwi inhiW - Yaver efendi! •• Bqkumandam· 1 1 miinde UllPUl llıdmdıktln soma .ne. S O M E R S A R A y 
w a'Vdetme kadar .lngilislerı. bar- ntza tebliğ ediniz ki.. Bu 1alonda.. R T H A ~ id makberi' Olan1njıllp Sdltanda ddn Ye 
betmif.- ı.tanbuJa avdetbıdell ve Resmi tıııiformasile oturan Mustafa tnbfaarlar umum mU~ürluğtl le~- lunacaktır. Keder gören ailesi v: 81Jıemalarmda birden; mevslmJn m m.tıkemmel phelerl 
mtta.rekeden 80Dl'a da _ latanbulun &,mal Pqa .. mağlap edilmiı bir ım- zım ve mubayaat komıayonu aabik pno yqta hayata atılmak bere 9 • J0LEs VERNE ' in ölmes romanı 
aldılı vulyet içinde ya11maiJ ıa.tı- mandan delildir- Kendileri de bi- reialerinden merhum Su Nazın ~- lan oğulla.ruıa derin tuiyetlerimlzi 
.. keetiremiyerek - Edirnekapı ha- lirler ki .• Mustafa Kemal Pqa, Ana- lip papnm oflu (amca) ~bile llUD&J'IB. 
ridnde bir köye gekilmiftl... lfte, fartalarda ltllif Ordularmı mağliıp maruf Bay Sadık dtlçar oldugu haa- ııevll rahmet 811119-
mtıtaııeke devrine kadar, Yahya Kap- etmif, f\er yerde oldufu gibi, burada talıktan kurtulamayarak rahmeti 

taam mtlealle&t llayatmm hulllUJ- da ilnilormumı tapmak bakkmı lh• rahmana Jravutıtu. Oenı11 .ııamuı bu !-~~-------· 
Yahya Kaptan, o köye gekilmekle ru eylemfttir. gt1n 8119Jln Tetvild'9 omHnde kılı- ÔDUmu.deki Cumartemaam 

'ftcdanl ft millt n•lfeıdnln hitam O anda, l&Ionun her taratmdan narak l'erlk07 Jrabrlatumıa defne- lti,,._ __ 
buldutu& bwt ~· ltlrekli bir ~ kopmue- YUDek dllecektir. Allah rahmet eylealn. !Mıl~ 
Batt&: M91e IKlylenen bu ll&deri ltlten lngl- "-.: M BtltUn tehir halkı 

- Ala-- Bu Jractar ~ -.. u. bqkumandam, herkeale beraber .. ..,.. Y 1LD1 Z Sinemaaaıa 
lada Nlb&,et. bir kateYe gettldiD bu hakUmtl kabul ederek kadehim '!'akacık anator1QDnl ..-tabibi th- totaca:t ve l&JUP liym .,.. 
G&Ub& artık lttll bitti. bli.nnata mecbur almq... .. IUf&tla bir ol1an çoeatu dtınyaya meaıte Senfoni" Din m oı.. 

DiJeD hemrri " arb.c1at1arm&: BeJeCUl içinde kalan Yahp Kap- :::Ofltlr• Uma ömUrltl olmwoı di • 
- Bayırı. ı.. bmMluı llOllla ..,. tan. llOl'!llqtu: S ER E N A D 

byacat. - Soma! .. 
DerdL - Sonra mı! •• Daha ne latiyor-

IAN Yahya Kaptan; anc;ü on bef, yir- aun? .. ~uatafa Kemal Paeanm bo 
mi günde Wr kere ı.tanbula lalyor. hareketi ne deulektir? .. Hiçbir kuv
'Bqka hiçbir yere uğramadan doğ· vet ka.rpmıda ejilmi,yeceğine delA-
ruaa Harbiye Nesaretlııe geliyor; o- let değil midir?.. Abone Te ilin prtlan: 
rada. Bekir Ala b61Ufünde mevkuf Heyeeanı bllabllttm. artan Yab1a 
olu arkaclql&nm siyaret ediyor, di- Kaptaıı, tekrar 10rmqtu: 
linin clOndQI kadar onlara telle1li - Size bunu kim anlattı! .. 
Yerlyor; ltlr ihtiyaçları oluna, elin- - Cevat A.bbu.. Paıanm yaveri. 
den ,.ıcBtl lradar yardDn ediyor, on- - '.1..wımm.. Hem de iyi tamnm .. 
dan ICllar& ela ,.. M1'bae ceJdliyor- Ejer o tö)'ledi ile, cloiruclur- IC. 
da. haydi blm aiJıoakJa ... 

8a slJllNlJeııfn Mrlnde; memleb- Her M.!IWI, aynlırır.a arkadall&-
tl bD .e at.ete bolmü lstljlm Jmv- ımm llltlyaglanm ayn ayn IGl'Ul 
99tlere 1r&rlr ne ,.pdaealı; w ba- Yahıa Kaptan. ~ laer teyl aJtat. 
nu yapmala kimin bq o1aeall mtl- muttu. Kalbinde, al!rf'.mnt lm
aken edDlrbni arJradql&rmdu kin obıuyan bir JıeMr. duJuyor-
IUI: clu- Gittikc:e bilJllyea bu ... ,__, 

- Kmtafa Kemal Pata. artık ona bir Wıza bile h11Zl11' ve atı-
Demtett ... Yahya Kaptan, Çanak· kim vermi~r; tenha köplere çeki

kal• harplerlndenberi, bu iam.bı pe- lerek: 
rt9titkll"I idi. Onun için bu ismi iti- - Acaba ite lıqlıyacat zaman pt. 
tir ftitmes, heyıec:ua pJmll: cl1 ml ? .. 

- mv.t.. O, iatlle yapar •• l'üat. fAr1ruı ftr 1 

Bfr Q'ldi • • • • ı rihti 

Tflrld,.. lclD Dıean lcln 

ı 50 
4-
, 50 

14-

3 nt8 b 

--·-14-·-
Din f otn tJbeılJk 8frbtleı1nt 

11tlraeaat edfJmelfdir. 
Klçllk IJbJar 4tJlrudu ~ 

'11J8 ldaremtzce aJmabtllr. 
KUÇflk lllnlarm 15 •brlıfı bb 

defahk 30 lmıııttur. D atudu 
fazlam için utır bqma 15 kurut 
alımr. Bir defadan fazla lc:ln y. 
ktndan " 10 kul'Q lndlriHI'. 

f"ılminl g(Srecektfr. Selıubert'ln 

e'"tleftt' ~ amu~ 
ceksfnis. o~ · 

Atbi~e 

PatP...._.aon 
'(Ba~~Bo~) 

Bır mu.ltt ve ae"'k rtt1aeıdır. 

~ m lllllhar - IU'b:I• mlHI =TY'~~.-
Yüzlerce elan.as • 

ASK-ZEVlt • 

Hol iv 
J'ranm 611 ft or1jiDal l&l'klll bDytllr Metro Gold1rya fDmt 
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fransanın Almanyaya cevabı 

Fransızlar silahları kontrol için 
de bir komisyon istiyorlar 

Cenevre, 8 (A.A.) - Fransız mu- rasr, Framıanın, Rhin mmtakasının 
kabil teklifleri metni bugün paris mat işgali neticesinde.arsıulusal kanunWl 
buatma tebliğ edilecektir. Bu teklif- derhal tatbikini temin edecek tedbir 
ler yirmi sayfa~an mürekkep ve iki leri arsıulusal ihtiliı.Uara meydan ver 
vesika halindedır. memek maksadiyle a.lmaktan tevak-

Bunlardan biri "Paris hareketi için kı ettiğini hatırlatmaktadır. · 
Fransız cihazlama pl8.nı beyanname- Lokarno devletleri, yaptıkları tek-
si,, başlığını taşımaktadır. liflerde, Alman hissiyatını rencide et 

Dört kuıma. ayrılmI§tır. ve 24 mad memeğe çalışmışlardır. Fakat Alman 
deden ibarettir: ya bu teklifleri Alman şerefi bakı -

1 _Hukuk mUsavatmm tanınma- mından kabulüne imki.n olmadığını 
l!I, söyliyerek reddetmiştir. 

2 _ TaahhUtlere riayet, Muhtırada, Almanyanın şerefine 
3 -Arsıulusal kanuna karf! umum hiç kimsenin dokunmak istemediği 

tarafından gösterilmesi icap eden ri ve kendisine hukuk müsavtı vermek
ayet, te:g çekinmediği söylenmekte ve Al-

4: - Bunun için icap eden garanti- rnanyanın Milletler Cemiyetine girme 
ter, den evvel cemiyet nizamnamesinin tek 

5 _ Her hangi devlete hiç bir ta- rar tetkikini istediği ilave edilmekte-
hakkUm hakkı verilmiyecektir. dir. 

MuhtU'anm ikinci kısmı, ıiyasi ted Muhtırada, Alman delegasyonunun 
• birler baflığr altında. olup fU kısımla- Versayda Ren mmtakasmrn askerlik 

rı ihtiva etmektedir: ten tecridine asla itiraz ı?tmedi.ği ve 

6 _ Mü,terek emniyet, Lokarno paktının Ren mıntakasmm 

7 
_ Karftlıklı yardım, tahliyesinden sonra Almanya tara -

8 
_ Silihıuzla.nma, fmdan serbestçe imzalandığı izah e • 

9 _Avrupa kuvvetleri , dilmektedir. 

10 _Sulh için bir AV:UP~ tali ko Muhtırada deniliy-0r ki: 
ınitesi ve milletler cemıyetı ce~eçe: "Almanyanm hareketleri, ati için, 
vesi içinde münhasıran Avrupa ışlen imzasından bizi şüpheye düşürebilir. 
lli görmek üzere hususi bir komite teş Çünkil, araziye müteallik bazı ta • 
kili ahhütleri tazyik altında kabul etme-n - Yirmi bet senelik sulh, meğe mecbur kaldığını iddia edebi -

12 _ "25 ıenelik : ile müna.se lir. 

bettar karftlıklı yar · Almanya Dantzig, Meme!, Alman 
13 _: Arsıulusal bir kuvv~t teı:ıkili müstemlekeleri meselelerini ve daha 

Bu kuvvet her memlekette vucude ge başka meseleleri uyandırmak niyetin 
tirilecek ve motörlü kıt'alarla tayya- de midir? Almanya bu suallere açık
re kuvvetlerinden mürekkep olacak- ça cevap vermelidir. 
trr. Mezklir kuvvet alakad~r mem~e-
kette bulundurulacak ve bır gergın- Fransız - Sovyet paktının Lokarno 
lik zuhurunda milletler cemiyeti kon- paktı ile kabili telif olup olmadığı me 
ıseyi emrine amade tutulacaktır. selesinin La Haye divanına havalesi-

l4 _ Teslihatm kontrolü, bUtUn ni reddetmesi, Almanyanın haksız ol
ın.illetlerin teslihatını kontrol etmek duğunu isbat eder. 
ti.ıere bir komisyon teşkili. Lokarno devletleri, Almanyanm ha 

Muhtıranın UçUncU kısmı "ekono • reketi neticesinde yeni uzlaşmaları 
mil: nrensinl~ .~f tac.~lrtsı - müzak.~re etıµ bç; 6.ı.uo.<k idilar_ F. -
arr. ı:sunun-m.addeleri şunlar : kat muzaJ{erat "emri vakilere" isti -

15 - Bütün milletler tarafından nat edemez. 
elbirliği yapılmaer, Almanyanm yeni mukabil tekJi.fle-

16 _ Milbadelelerln tanzimi, ri ancak taahhütlerine riayet edeceği 
17 _Pazarları tevsi etmek yolları ne dair teminat verdiği takdirde na-

ve vasıtaları, zarı itibara alınabilir. Rhin mıntaka-
l8 _Mübadeleler için bir mahke- !lınI tahkimi mesele.si Almanyanm 

ıne tesisi. müşterek emniyete riayeti samiml su 

19 
_ Nakit istikrarı, rette arzu edip etmediğini bilmek hu-

2o _ Kredilerin teşmili, susunda yegane tecrübedir. 

21 - tptidaf maddeler, Fransız muhtırası 
22 _ MUstemlekeler piyasRla!", . 
DördUncti kısım milletler cemıyeb 

cer~veai dahilinde bazı uf ak ahkA. -
IXll ihtiva etmektedir. 

"Bir fUbat tarihli Alnutn m~~t~a 
BIDll cevap teşkil eden muhtıra s m 
li fkfncf VE!ftika Alman?'anm R~n 
!DIJlte.ka.emı işgal h?"e~~~~i haklı goa 

t k için ileri surdugu noktalan 
erme 1ill ·nı iht· eerheden Fr8.lllllZ de erı ıva e 

sn.ektedir. 
Fnt.nsrz mukabil tekJiflert, umumi 

1nahlyette kın bir tebliğde nihayet 
bulmaktadır. 

Pariı, 8 (A.A.) - Franttz muhtı 

Alman teklifleri gayri klfidir, zfra 
bir mUşterek sisteme ithal edilemez 
ve şarkta ka.rşılıklr yardım ihtimalini 
bertaraf etmektedir. Franea, garbt 
Avrupamn emniyeti. Avrupanm diğer 
kısnnlarmm emniyetinden ayrı tut -
mamaktadır. 

Fransa, Almanyanm Cenevreye av
detini görmekle bahtiyar olacaktır. 
Fakat Almanyanın hareketleri, bilô.
hara Milletler Cemiyetinden tekrar 
<_:ekilmek tehdidinde bulunmıyacağı -
nı temin edemez. 

Yeni bir hakem mahkemesi lhda. -

Almanya 
ve eski 
sömür9eleri 
İngiliz gazeteleri. Alman is
teğini endişe ile karşıladılar 
Londra, 8 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, 1919 dan evvel Alman müs
temlekesi olan ve ~imdi manda altm 
da bulunan toprakların Alme.nyaya 
iadesi imkanı hususunda hükumetin 
aldığı t~reddütlU vaziyeti endişe ile 
karşllamaktadır. 

Bu gaıete diyor ki: 
Tanganika ve Kamerun Hindistana 

ve Avusturalyaya giden yollarımtzm 
kenarındadır. Ve bu mmtakalar, sa • 
vaşçı ellerde müthiş bir tehdit te!ikil 
eder. Böyle bir iade, kabul edildikçe 
fazfalaşacak olan isteklere yol açacak 
ve bunların nihayeti değil başlangıcı 
nı teşkil edecektir. Binaenaleyh, böy
le bir iadeye imkin ola.madığmm ve 
herhangi mülahaza ile olursa olsun 
Britaqyanın emniyetini tehlikeye ko
yamıyacağımızın daha başlangıçta 
iken açıkça söylenmesi bizce en ma
kul harekettir. 

Ribentrop hôlô 9itmedi 
Londra, 8 (A.A.) - Von Riben -

trop Berline hareketini yarma bırak
mıştır. 

ama dair olan Alman teklifi Ll Ha
ye divanının kararlannı ve bizzat Mil 
letler Cemiyeti Konseyinin salahiyeti 
ni açıkta bırakmaktadır. 

Silahsızlanma hakkındaki Alman 
teklifleri kara ve hava kuvveUerinin 
keyfiyet veya kemmiyet noktai naza 
rmdan tahdidinden bahsetmemekte -
dir. 

Almanyanm, harbi insanile,tirmek 
hususundaki tekliflerine gelince, mü
tearriza karşı yardım huswsatım tan
zim etmek suretiyle harbi imkamu.z 
'kılmak da.ha müeseir olacaktır. 

Fransa. Fransız: - Alman münase
betlerini düzeltmek teklifini reddet -
memektedir ve bu gayeye varmak için 
mümkün olan her§eyi yapacaktır. 

Milletler Cemiyeti, halen, manevf 
silahsızlanmayı tahakkuk ettirmeğe 

çalışmaktadır. 

Fr~nısanm, arsıulusal taahhütleri • 
ne tamamen riayetini temin etmek 
için muahedelerin tekrar tetkikine hiç 
lüzum yoktur. Sulh, karşılıklı haklara 
hürmet esasına müstenit umumt bir 
elbirliği ile temin edilmelidir. Hiçbir 
devlet, ihtiliflarıru ayrı ayn veya 
kendi kornşularile halletmek hakkma 
malik olmamalıdır. 

Almanya, A vrupanm halihazır si
yasi statüsünü kayıtsız şartsız kabul 
ediyor mu? bu statünün karşılıklı yar 
dnn yolu ile korunabileceğini tasdik 
ediyor mu? Londraya verilen teklif
lerde bu nokta sükutla geçiştirilmiş
tir. , 

Witıston Çorçil 

Erkanı harbiyeler 
arasında 

yapllacak temas 
Avam Kamarasındaki 

bazı meb'uslar Bald

vinden şüpheli gör

dükleri şeyleri sordular 

Londra, 8 (A.A.) -Bazı parlamen 
to mahfelleri erkaniharbiycler ara • 
sında yapılacak görüşmelere karşı o • 
lan itirazlarını tekrar etmişler ve bu 
görilşmelere muhalefet etmek husu • 
sundaki azimlerini bir kere daha bil
dirınişlerdir. 

lşçi partisinden Fletcher, dün öğle
den sonra Avam Kamarasında Bald
vine irat ettiği sualde bu görüşmele -
rin erkanıharbiye tarafından değil ka 
bine tarafından hazırlanacağı hakkın 
da teminat vermesini istemiştir. 

Rnşvekil şu cevabı vermiştir: 

Kabinenin bu görüşmeleri çok dik
katle takibedeceğini e.c:;asen Avam Ka 
marasında söylemiştim. 

Bunun üzerine Flctcher şu suali 
sormuştur: 

"In~iliz askeri' e.srarnıdan hiçbir 
şey fiı.ş edilmiyeceğine dair bize temi 
nat -..erelnt1 mıiei.ni•?---

Baldvin bu suale de şu mukabele -
de bulunmuştur: 

"Ben zabitlerimizl tanrrnn, ve böy
le bir şeyin ihtimalden çok iizak oldu 
ğunu da biliyorum. F.JSasen kontrol aJ 
tında bulunacaklardır.,, 

Vinston Churchill: 
"Bir taraf esrarmı faş edecek di -

ğer taraf etmiyecek mi? 
Sualini sormuş, Baldvin buna: 
"Esrar kelimesinin bu mr-scledcki 

mAn;unnı bilmiyorum, cevabını ver -
mi§tir. 

Almanya haksız muameleye 
uğramı§fır 

Londra, 8. ( A.A.) - Lordlar Ka
marasında söz alan hatiplerin ekse
risi, Almanyanm haksız muameleye 
maruz tutulduğu kanaatinde bulun
muşlar ve İngiliz-Fransız-Belçika er
kani harbiyeleri görüşmelerine mu
halif olduklarını bildirmişlerdir. Ha
tiplerden bazıları, Almanya ile Fran
sa arasında İngilterenin iştirakile 
bir uzlaşmaya çalışılması lüzumunu 

[ onu J 
l1ürkçede menfi anlamlar 

vı. 
Fiillere gelen "me, ma" menfi eklerinin "Güneş-Dil" 

teorisi esaslarına ve analitik gramer metoduna 
göre analizi 

[Türk~e mürekkep menfi eklerinden fiillere taallUk eden "me, 
ma" eklerlni dünkü l'a.zıınuzd& tahlile ba.5Jamış n bunWl süje veya 
obje gösteren bir "em" elemanı He uzak saha dolayısiyle menfi 
anlamına delalet eden bir ''ez" ekinden mürekkep olduğunu \'e bu 
sonuncu ekteki "z" ni.n "ğ" ve "y" ye değişebUdlğinl izah etmiştik. 
Bugün de bu analizin ftil srygaJanndaki tezahürlerini tetkik 
edi~oruz] 

Mez • Maı munun süje veya objeden pek uzak 
Türkçe fiil maddelerine gelerek bir s~hada bulunduğu manasiyle -~ıl 

onları menfileştiren "mez • maz,, menfı anla~mı veren (ez.~) ekının 
mürekkep ekim asıl muzari sıyga.la • I konsonu (g) ve (y) ye çevrilerek ku
rmda bulmuştuk Bunun için örnek rulmuş elemanlardır. 
olarak aldığımız 

0 

ııgeJ" ve "ol" fiil , Eğer bunları oldukları gibi_ (ğ) ve· 
maddelerinin önce muzari menfileriru ~a _(y) al~cak .olu_~ak menf~ anlamı 
tasrif edelim. yerme kelımenın ısımleşmesı anlamı 
Şahıs · Gel OJ çıkar. ~itekim '.':ben~m .buray~ ~.el· 

Münferit menfi muzariler mem bır maksat uzerınedır,. ve boy· 
ı. Gelmem Olmam le kayıtsız olmamın bir sebebi var-

ır Gelmezsin Olmazs n dır" dediğimiz zaman buradaki "gel-
nİ Gelmez Olm 

1 ınem" ve "olmam" sözleri • bir süje-
. Cemi menfi mu:ıarilcr az ye izafe edilmiş - "iş adı" anlatır ki 
ı. Gelmeyiz Olmayız ~emi §eki!~erinde de "gelmemiz" \ e 

II. Gelmezsiniz Olmazsınız olmamlız olurllar. (lf>. d 
llI G ı zJ 01 1 (4) m, ım, z, ız: ııl sonun aşa• . e me er maz ar h 1 .. t _ ., k 
G .. "l"' k. ·k· · . .. .. .. ıs an gos ermegc yarıyan e za· 

oru uyor ı ı ıncı 'e uçuncu fa· . 1 . .. t · 1 1 d (?) 
hıslarm gerek müfredinde ve gerek ınışr., en 1~

0d8 erır ekeman .~.1~: .. k .. 
· d .. .. u ana ız e açı ça goru uyor 1 

cemın e mez - maz,, murekkep ekle- .. 1 ,, .. 1 " 1 · " 
· ld - 'b" t ge mem o marn., ge meyız ve 

rı, o ugu gı ı mevcut ur. .. 1 .. ··zı · d f" 1 
B. · · h 1 · o mayız so erın e men ı an amı 
ırıncı şa ıs ara gelını::e, bunların ıl 1 b" (V + ) 1 "f ti · d " .. .1 veren as e eman, ır . z e e-

mu re erın e me • ma ve cemı e- d k' b .. •• · ·ık ·k· k li · d " ., kill · .. _,.1.. mant ır ı unun z sı ı ı ı e • 
rın e mey • may şe en goru u- d dU U ··ı ki ikisinde de " " 
yora& da bu da Bonradan bir kuru- me e . şn:' ~· 0 e Y 
luştur. Şark lehçelerinde ve eski me- ye çevrıl.~ışt~~· . 
tinlerde "gelmezsin, olmazım" ve Muzarım ote~ı ~ahıslarmda bu 
••gelmeziz, olmazız" şekilleri vardır. "mez - maz'' şekillerı zaten vardO" ve 

Bugünkü söylenişleriyle de alsak onlar da: 
"gelmem", ''olmam", "gelmeyiz", (1) (2) 

em -L ez 
am +az 

"olmayız" sözlerinin etimolojik ı;;ekil-
lcri şöyle gösterilebilir: 

(1) (2) (3) (4) 
I. Gelmem: 

gel + im + eğ + im 
II. Gelmeyiz: 

gel + im + ey + iz 
III. Olmam: 

ol + um + ağ + ım 
iV. Olmayız: 

ol + um + ay + ız 
Bu analizlerde: 

(l) numaralı parçalar, olduğu gibi 
alınmış fiil maddeleridir. Bunların 
etimolojik analizleri meşgul olduğu
muz "menfi eki,, analizinden ayn
dır. 

(2) Im, um: fiil maddelerinin dela
let ettikleri iş mefhumunun taalluk 
ettiji süje veya objeyi gösteren ele
manlardır. 

(3) Eğ, ağ, ey, ay: Bu iş mefhu-

kaydetmişlerdir. 

Drş bakanlığı mfü~teearı Stcnhop 
ezcümle demiştir ki : 

Almanya, bir tarflı bir icraatla 
Lokarno paktının bozmuştur. Bu iş
te mühim olan nokta bu bozmada, 
Renin tekrar işgali değildir. Muahe
delerin mukaddes tutulup tutulma
yacash bilinmelidir. Ec7er gelecekte 
muahedeler Akitlerden birinin bir ta
raflı icraatiyle yırtılacaksa, çürük 
temeller üzerine bina kurmuş oluruz. 
Bunun içindir ki, Eden itimat hissi
nin iadesine çalışmaktadır. 

analiai.:le tabidirler ki burada da: 
(1) Em, am: süje veya objeyi güs· 

tcrir. 
(2) Ez, az: fiilin anlattrğr i' mel· 

humunun süje veya objeden pek u • 
zak bulunduğunu göstererek menft 
anlamı verir. 

(Arkası yıırm) 
l. N. DIUIEN 

(1), (2) Böyle kelimelerin sonuna &el• 
rck ıahsa delilct eden "ek-zamirler,. hak
kındı hazırlamakta olduiumuz analiz de 
yakında ncşrcdilcccktir. 

Kalamatada büyük bir 

grev hazırlanıyor 
Atina, 8 (Tan) - Şarapçılık şirke· 

tinin Kalamatadaki fabrikasını ka • 
patması dolayısiyle orada umumi bir 
grev hazırlandığı haber verilmiştir. 
Başbakanın riyasetinde dün gece ya• 
pılan uzun müzakerelerde greve ma
ni olmak için ittihaz edilecek tedbir
ler konuşulmuştur. 

Yunanisfonın sllôhlanması 
Atina, 8 (Tan) - Ayın yirmi ikin

ci pazartesi ve salı gUnleri liderler 
meclisinin toplanrak Yunanistanm 
teslihat ve teçhizat işlerini mUzake· 
re ve buna dair icap eden mali prog
ram hakkında karar vermeleri takar· 
rür etmiştir. • 

SiYAH RAHiP • 19 Edgar Wallace'in Resimli Romanı Yunan Kralı Makedonyado 
seyahate çıkıyor 

VE Şİf:tDİ MİS Sizi İTHAM EDE.N 
GVYINDI!. YOll ! LORO ÇE_L-; 
OAAD~ •• ~ FOAO.J<ARDeŞINIZ. 
l<IZ. I OLDU· ONU IHBAA.. • 
~.ESİLilt.. ED2MEZOJNIZ ! 
BÜTÜN 
J<.A8AHAT 

BE.NDE. ! 

E.VET AMA 
PJ.AN YOK· 
kiı ONU BEN 
YAKl11JT!/ııf f ... . . 

N~HAıN 4U • .5AHiLiNDE, SU 
5ATHININ BiJ:ı. Az AL.TINOA BİR 
ME.THAL VAR. s"' OE.Lİ'1< uÇ.u
RUMA l<ADAA GİDEN YOLUN 
AGZIDIA .LORD CELFOA.D BUR.ADAft/ 

KAÇDı! 

I 

MERAK ETME :ve o' o PLANiı 
YANMADAN ATt:~DEN ! 
ÇIKA Q. D 1 ! ... ---:-:-ıı---.-

~-___,,-

Atina, 8 (Tan) - Kral, Kilkis §eh· 
rinin Haziranın 21 inde yapacağı ışen· 
liklere i,tirak ettikten sonra Make • 
donyada bir seyahat yapacağı Make
donya umum valllıine bildirmiştir. 

Amerikadaki 

kasırgc:da ölenler 
Atlanta, (Amerika birleşik devlet· 

leri) 8 (A.A.) - Kasırga sebebiyle 
ölenlerin şimdiye kadar ankaz altın
dan çıkarılan cesetleri 404 ü bulmuş
tur. 1800 kadar yaralı \'ardır. Kasır
gadan harap olan mıntaka şimdi de 
feyezan tehlikesine marur, bulunmak
tadır. Georgie hükumetinin şimalin -
deki ve Korolin hükumetinin crnu -
bundaki nehirler birçok yerlerden t&f,I 
mış ve 20 bin kişi yurtsuz kalmıştır. 

Yemen de Arap 

ittifakına giriyor 
Kahire, 8 CA.A.l - Yemen Kralı, 

Hicaz ile Irak arasında imza edilen 
Arap ittifakına girmeğe karar ver -
mi, ve Yemen Başbakanı Muhammet 
Ziyat, bu muahedeyi imza edecek o
lan bir heyetin ba.ı::mda, Mısır tarikiy
le Bağdada gitmek Uıere Sanadan ha 
rekct etmiştir. 
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Büyük Türk dahisini heyecanla anıyoruz 
1Siniının başlıca 1 

eserleri 

Koca Sinanın tercümeihali 
Sinan Kayserinin Gırlavuk köyün - Sinana verildi. Sinan malzemenin ve 

de yaşamış. Babası Abdülmenan ve kerestenin azlığına rağmen az bir za 
büyük babası da Doğan Yusuf ağa - manda üç büyük Kadirga yaptı. Mü 
dır. Yavuz Selim zamanında devşir - himmat ve toplarını da kendi tedarik 
me çocukları arasında lstanbula gel- etti. 
di. O zaman, devşirme çocukları TOJ>:". Karşıya g~çerek düşman ahvalin -
kapı Edirne ve At meydanındaki lb- den esaslı malumat aldı. Bu seferden 
rahim Paşa saraylarına gönderilir, dönüşünde kendisine Hasekilik veril
oratarda terbiye edildikten sonra En- di. Biraz sonra Lfıtfi ve Barbaros Hay 
derunda tahsil ettirilir.sonradan da rettin Paşalarla Korfo seferine işti -
:Yeniçeri mesleğine alınırdı. Sinanı At- raketti. ltalya sahillerindeki (Polya) 
meydanındaki saraya ayırdılar. Ora- ya kadar gitti.. 
da büyük mimarların mayetinde han, Kanuni Süleyman Bağdata sefer et 
~eşme, türbe inşaatında çalıştırıldı. tiği zaman ordunun Perut suyundan 
Orduda Yeniçeri olarak Yavuz Selim geçmesi için bir köprü yapılmasına 
ile beraber Çaldıran seferine gitti. Or lüzum görüldü. Ordudaki köprücü ne 
dunun büyük bir zaferle (Tebriz) gi- ferleri, ustalar bu işi başaramdılar. 
rişinde Iran medeniyet e;;erlerinin hu- Perut hem coşkun akıyor. Hem de 
susiyet ve güzelliklerini gördü. lki se- sığlık idi. Köprü kazıkları tutturula
ne sonra yine Yavuz Selim ile Mısır mıyordu. Nihayet bu işi olsa olsa Si
seferine iştirak etti. Sinan ordunun nanın yapacağına hükmettiler. 
(Mercidabık) ve (Rıdanya) galibiye- Ve Padişahrn erorile bu işin yapıl
tile Kahireye girdiği zaman da zengin ması Sinana verildi. Sinan subaşı on 
'.Arap mimarisini, ve eski Mısır mede- üç gün içinde bu köprüyü yaptı. Ve 
niyetini tetkik etti. bütün ordu ağır toplarile bu köprü -

Kanuni Süleyman zamanında Türk den geçti. 
ordusu zaferden zafere koşarken or- Bu köprü ayni zamanda Sinanm as 
duda yine Yeniçeri neferliğile Sinan kerlikten mimarlığa bir geçidi olmuş
(Belgra t) ve (Rodos) a gitti oralarda tur. Ordunun lstanbula dönüşünde 
da Bizans. Roma ve eski Yunan san'- Sadrazam lbrahim Paşanın halefi A
a tlerini gördü. yaspaşa vefat etqıişti. Paşaya bir tür-

Ordu Istanbula döndüğü zaman Si- be yaptırılacaktı. O esnada baş mi • 

İstanbulda 
1 Şehzade camii Istanbul 
2 Mihrimah camii !stanbul 
3 Mihrimah camii Usküdar 
4 Süleymaniye camii lstanbul 
5 Zal Mahmutpaşa camii Eyüp 
6 Rüstem Paşa camii Yemişte 

7 ömmü han sultan namına (So
kullu camii Sultanahmet). 

8 Kapta~ derya Atin Sinan Paşa 
Beşiktaş 

9 Molla çelebi camii Fındıklı 
10 Ahmet Paşa camii Silivrikapıda 
11 Hadım lbrahim Paşa camii Top

kapıda 

12 Şemsi Paşa camii Üsküdar 
. 13 !skender Paşa cam.ii Kanlıca 

14 Kaptan derya büyük Piyale Pa
şa camii Kasımpaşa 

15 Kaptan derya Kılınç Ali Paşa 
Tophane 

16 Atik Valde (Nur Banu) camii 
Usküdar Toptaşı 

ıs Hadım Mesih Paşa Fatih 
19 Boyalı nişancı Mehmet Paşa Fa

tih 

Trakya da 
20 Cedit Ali Paşa camii Babaeski 
21 Sokullu Mehmet Paşa camii Lü-

leburgaz 
22 Rüstem Paşa camii Tekirdağ 
23 Defterdar Tevhit camii Edirne 
24 Şeyhi Çelebi Edirne 
25 Şaheseri Selimiye Edirne 
26 Çatalcada Ferhat Paşa 

Anadolu da 
27 Çoban Mustafa Paşa camii Geb-

ze 
28 Pertev Paşa camıı lzmıt 
29 Muradiye camii Manisa 
30 Cenabi Ahmet Paşa camii An -

kara 
31 Firdevs Paşa Isparta 
32 Bürhaneddin Paşa Isparta (A

ta Bey) 
33 Kurşunlu camii Kayseride 
34 Lala Mustafa Paşa camii Erzu

rum. 

Bunlardan başka 81 cami, 50 mes
cit, 55 medrese, 26 türbe, 14 imaret, 
3 darüşşifa, 8 köprü, 16 Karvansa -
ray, 33 saray, 6 mahzen, 32 hamam 
suyolları, su kemerleri, darülkuralar 
ve saire yapmıştır ki, mecmuu dört 
yüzü mütecavizdir. Macaristandan 
Şama, Erzurumdan Cezaire kadar bü 
tün memleket dışında ve içindeki bel
delere hakim eserler yaratmıştır. 

Biz, bunlardan yukarıda yalnız 

memleket içindekilerinin en başlıca -
larmı zikretmekle iktifa ettik. mar Acem Ali de vefat etmişti. Yeni 

nan (Atlı Sekban) .pınıfına ayrıldı. Sadrazam Lutfi Paşanın tavsiyesile 
Birkaç sene sonra Kanuni Süleyman Sinan hassa mimarlığına tayin edildi. 
ile beraber Muhaç seferine iştirak et- lşte büyük Sinan yirmi üç yaşında 
ti. Zaptettikleri Budin kalesinin za - askerliğe girdi. Yirmi üç sene asker -
rif sarayları, altın tahtlar, Türk sat- lik etti. 46 yaşında san'ate başladı. 
veti karşısında boyun eğen krallar, 1588 senesi nisanın dokuzuncu günü 
devrilen ihtişam Sinanm ruhunda aza 98 yaşında olduğu halde öldü. 
metli, vakur ihtisaslar yarattı. Bel - Vasiyeti üzerine kendisini şaheser
grat seferi Sinan için son bir tetkik !erinden biri olan Süleymaniye cami
sahası oldu. (942) de Türk ordusu inin köşesindeki kendi ellerile sağlı
Van kalesini muhasara ettiği zaman ğmda yaptığı makberesine gömdüler. 
Sinan veziriazam Lfıtfi Paşanın ma - Işte: "Şehzade camii çıraklığımda, 
yetinde bulunuyordu. Ordu Van gölü Slileymaniye kalfalığımda, S:Iimiye -
sahilinde idi. lranlılar. gölün karşı kı- yi de ustahğımda yaptım,, dıyen ve 
yısında idi. Paşa düşman ahvaline da- bugün arsıulusal büyük bir san' at. de 
ir malfı.mat almak istedi. Karşıya geç hası olduğunda bütün dünyanın ıt -
nıek irin vem.ilere lüzum vardı. Bu i~ tifak .ftti~i k~a Sinan bu ada1!1dIT'. 

·~··aı-:r t~ ~" q~~~~elft ~~ 
~. , :'A·l""11';1, ~ ' . ~'ç; 

Koca Sinanın "Ustalı ğımda yaptım." dediği Edirnedeki Se limiye camii ve plan 

Mimar Sinan yalnız bir camiler mimarı değildir 
birçok saraylar, kervansaraylar, su yolları, . 

köprüler de bu büyük Türk dahisinin eseridir 
1919 da, Istanbulun işgal altında 

bulunduğu kara günlerden birinde, 
31 martta ilk Sinan ihtifali yapılmış
tı. Başta Doktor Süheyl olmak üze
re sayısı beşi geçmiyen samimi bir 
grup o gün ilk defa büyük sanatka
rın kabrini ziyarete koşmuşlar; Türk 
medeniyetinin yüksek varlığını değer 
li sanat annağanlariyle bütün dünya
ya tanıtan ve anlatan yüce üstada 
kalpten gelen ae_ygi ve saygılarını 
sunmuşıarar. Hugun aradan l. 7 yıl 

geçti. Bu on yedi yıl içinde yapılan 
her Sinan ihtifali size Sinan için ve 
Türk mimarisi için değerli birçok a
raştırma ve inceleme yollan açtı ve 
epey değerli şeyler de ortaya koydu. 
Bundan sonra da bizim için bu araş
tırmalarımızı arttırmak ve daha yeni 
ve faydalı bilgiler ortaya koymak la
zımdır. O zaman orta Asyada doğan 
ve Anadoluya, Trakyaya ve eski Ru
meliye kadar yaydan Türk mimarisi-
nin hakiki kıymeti ve Sinanm bu mi- Fatihte Boyalı Nişancı Mehmet Paşa 
marideki mevkü ve hizmeti daha zi- camii (bu cami Mimar Sinanın en son 
yade aydınlanmış olacaktır. Biliyo- eserid ir ki bitirmeden vefat etmiştir. 
ruz ki, Selçu.k Türkleri hü~fımet~~ Cami kendisinden sonra Sinanın çı
inkırazı üzenne Osmanlı Türklerınm raklarından Mimar Davut tarafından 
yani Kayıhan kabilesinin saltanatı tamamlanmıştı r.) 
teessüs etmiş ve bu cihetle Selçuk 
medeniyet ve mimarisi de hiç değiş- ı na getiriıdi. Selçuk esaslarından ta
meksizin Osmanlı Türklerine geçmiş- mamen başka olarak Anadolu ve 
ti. Trakyada birçok mühim eserler ya-
Osmanlı Türklerinin ilk zamanları pıldı. 847 - 851 de Fatihin babası !

muharebelerle geçtiği için bu esna - kinci Murat zamanında Edirnede Uç 
larda esaslı mimari bir tarz ortaya Şerefeli camii inşa edildi. · 
koymağa imkan bulunamamıştı. Bu Uç şerefelide ayakları ve kubbele
cihetle aldıkları şehirlerdeki mevcut rin adedini azaltmak ve bu suretle 

. eserleri aynen veyahut bunların tarz kuturları büyültmek esaslan hazırla
larmı değiştirerek kullanmışlar ve ye narak büyük merkezi kubbelerin in
ni yaptıkları eserlerde de bu (mahal- şasma doğru mühim bir terakki elde 
li) eserlerden aldıkları bazı eleman- edilmiştir. 
tarı karıştırmışlardı. Bu gibi eserler Bu cihetle Uç Şerefeli Türk mima-
0 devirdeki mimari tarzımızın karak- risinde büyük kubbe inşası esasları 
teridir ve bunların mimari kıymetle- dahilinde yapılan ilk mühim eserdir. 
rinden ziyade periodik ehemmiyetleri Bu esaslar Istanbulun fethinden son
vardır. r aki eserlerde de t atbik edilmiş ve te-

Bu devir (726 • 761) e kadar de- kemmül ettirilmiştir. Türk mimarisin 
vam eder. 827 de Bursa.da Yeşil Ca- de büyük kubbeler in inşası esaslarını 
miinin inşa.siyle Türk mimarisi kendi evvela hazırlıyan ve bunu tatbik e
sine mahsus yeni ve esaslı bir şekil den mimar Hayreddindir. Hayreddin 

miyede ise o vakte kadar yaptığı 
lerce eserindeki her türlü sanat d 
şüncelerini tatbik etti ve (üstad 
bir eser meydana getirmek için) ç 
lıştı. 

Sanatın yüceliği (cesamet ve ke 
yette) değil, (azamet ve teknikte) 
rıyan Sinan, Ayasofyanm büyük! 
ğünü kubbesinin büyüklüğünde öl 
çenlere karşı da Selimiyede (tekni 
li bir kemiyetJ tefevvuku gösterdi 

.ou ~nıeLre ;::,uıan K tnJ -J .- .u.:1 

sofyada olduğu gibi - dört ayak 
zerine, yani bir murabba dahil· 
yapmıyarak sekiz ayak üzerine, ya 
bir müsemmen dahiline yapmağı d" 
şündü. Ve bu tarzda yaptı. Ve bu 
yaklara gelen ağırlıkları da kontr 
forlarla dışardaki kemerlere sevketl 
ti. 

Bundan başka Ayasofya kubbe 
nin bineceği ayaklar, tuğladan ve · 
zeri mozaik kaplamadır. Büyük ağ 
\ıklara tahammülü azdır. Bu yüzd 
birçok defalar kubbe deforme olırı 
ve bu ayakların tahkimine lilzum g 
rülmüstür. Selimiyede ise kubben· 
bindiğİ ayaklar Ayasofyadaki ayak 
lardan daha büyük olmakla berab 
muntazam kesme taşlardan yapılm 
tır. 

Sinarun Selimiyede tatbik ettiği 
sekiz ayak üzerine kubbenin oturt 
ması zorluğu ile beraber gayet he 
desi düşünülmüş bir inşa tarzıdır. 
kiz ayak üzerinde büyük bir kubb 
nin duruşu insana adeta hayret hi 
si vermektedir . 

Selimiyede, asıl kubbenin dab· 
genişliğinin basıl edeceği tesir itib 
riyle ehemmiyetli olan ayaklar ar 
~mdaki mesafe 31.50 olduğunı'l gö 
31,40 olan Ayasofyadan daha büyü 
tür. 

. almıştır. Yeşil cami mimarimizin ilk İstanbul ve Edirnedeki Beyazıt cami
karakteristik eseridir. Plan itibariyle lerinin mimar ve mimarimizin en bü 
mühimdir. Yeşil cami tamamen Sel- yük üstadıdır. 

· GUk esaslan dahilinde yapılmış ve bu Mimar Hayreddin devri mimari 
esaslara daha yeni elemanlar eklen- tarihimizde iki~i yükselmedevri a
miş ve mimarimiz daha ulusal bir şe- dmı alır ve bu devir Sinan devrinin 
kil almıştır. yüksek tekamül esaslarını !ıazırla-

Bundan başka Ayasofya kubbes 
ne maktamdan bakacak olursak 
yaklar kubbenin içersine girmiş , ya 
kubbeyi geriden başlamışlar. Bu rn 
kavemeti ecsam nazariyesine muh 
liftir. Selimiyede ise kubbe içeri do 
rudur. Ve köşelerde müsellesi kıire" 
lere mukabil istalaktitlerden teş 
edilmiş konsollar vardır. Gayet eııt 
resan ayni zamanda gayet ingenie 
bir inşa tarzıdır. 

Bazı noktalarda mimari tezyinler mıştır. 
itibariyle SelGuk esaslarından ayrıl- Sinan devri 1538 den itibaren baş
mıstır. Mesela Çini endüstrisi terakki lar. Bu devirde Türk mimarisi bütün 
et~ekle beraber tahavvül de etmiş- cihan mimarısının e r i ş em e -
tir. diği en yüce ve Unlü bir tekamüle e-

Yeşil cami, Osmanlı Türklerinin rişmiştir. 
çinicilik sanatındaki yüksek marifet Sinan yarım asırdan f~~ ~~vam 
ve maharetlerinin bir örneği addolu- eden sanat hayatında herbın yuksek 
nabilir. mimari değer ve çalmıda birçok san-

Yeşil camiinin bugünkü şekli, vak- at abidelerini, Süleymaniye ve Seli-
tiyle inşa edilen şeklinin ayni değil- miye gibi iki büyük şaheserini mey· 
dir. Evvelden Sel<~ukiler kubbeleri dana getirmiştir. 

Daha evvel Istanbul ve Edirnede 
eserlerde bu usulün tecrübeleri yap~ 
mış, fakat en son ve en mi.ikemırı 
şekli Selimiyede tatbık olunmustur· 

1

1 Hırkaı Şerif civarında Sinanın kendi 
adını taşıyan mahallesindeki mesci-

sırlr tuğla veya kil ve Gini ile örter- Siı~an Süleymaniyede [ A~asofya
lerdi. Yeşil cami devri mimarimizin daki en büyük kusuru, yanı kuhbe
bir inci yükselme devridir. 827 - 860 nin istinat tarzındaki mantıksızlığı 
Yeşil camiinin inşasından sonra mi- tahkike çalışmış, hem yeni ve hem a
nıarimizde esaslı bir teşkilat meyda- limane bir eser ibda etmistir. l Seli-

Sinanın meydana getirdiği eseri 
yalnız dini abidelere münhasır kal 
mamışbr. Köprüler, su yolları, sarf 
lar, kervansaraylar gibi bir<;ok ıı1 
him mimari eserlerde meydana 
tirmiştir. BütUn bu eserler bize Tilt 
mimarisinin eriştiği en yUksek ve ~ 
gin tekamülü ve Sinanm harikal ı 
yaratan çalışma kudretini ve yU~1 
teknik kabiliyetini göstermeğe bW' 
delildir. 

Türk tarihi araştırmft ~ 
rumu Alacahöyük bal 

Se!1mfyede kabart ma na kışlı duvar çinileri 

1 
dinden kalma bir minare. " Bu zarif 
minare resture ve tamir edilerek bir 

kaide ile güzel bir abide olabili r." 

yatı miman 1' 
Mazhar ALT" 
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EKONOMi 
Zeytinyağı fiatleri 

(;eçen seneye nazaran 
iki misli pahalıdır 

Zeytinyağı fiatleri geçen seneye nis 
betle iki misli pahalıdır. Ticaret bor
sası tarafından çıkarılan piyasa cet . 
vellerinde de, bu nisbeti pahalılık far 
kı rakamlarla daha kat'i bir surette 
gösterilmektedir. Geçen sene ekstra 
zeytin yağların kilosu 33 kuruşla 34 
kuruş arasındaydı. Bu sene 61 kuruş
tur. Birinci kalite yemeklik zeytin 
yağlar 32 kuruştan 57 kuruşa, sabun 
luk yağlar da 28 kuruştan 45 kuruşa 
kadar fırlamıştır. Zeytinyağ niçin bu 
kadar pahaWarunıştır. Bu mesele hak 
kmda alakadarlar nezdinde tahkikat 
yaptık. Verilen izahatı aşağıya ya.zı
yoruz. 

Geçen sene zeytin mahsulü azdı. Fi
atlerin yükselmesine daha esaslı bir 
11ebep aramağa lüzum yoktur. Son 
diğer bir sebep te şudur. ltalya, zey
tin:,•ağ ihraç eden memleketlerin ba -
§mda bulunmaktadır. Fakat zecri ted 
birlere iştirak eden memleketler, ttal 
yadan zeytinyağı almamışlardır.Bu 
nun tesirile evvelce ltalyadan zeytin 
yağı alan memleketler, bu mahsulü 
başka memleketlerden tedarike mee
bur olmuşlardır. Bu yüzden Türkiye
nin de zeytinyağı ihracatı artmıştır. 
Bu da fiatler üzerine tesir yapmıştır. 

Fiatlerin yükselmesine üçüncü bir 
11ebep daha bulabiliriz. Bu da şudur. 
Zeytinyağı fiatlerinin artmasındaki 
ı;ebeplerden, bazı tacirler istifade ede 
rek fiatlerin artma.sına amil olmuş -
lardrr. Nitekim fiatleri daha ziyade 
artırmak için, geçenlerde çıkan şid -

Dış ticaretimiz 

Kanunusani ayı için 
yapılan istatistik. 

detli bir fırtınadan da istif ad~ edil • 
miştir. Bazı zeytin istihsal mmtakala
rmda, fırtınanın şiddetile, zeytin ağaç 
lannın devrildiği haberler ortaya atıl 
mıştı. Pek mübalagal olan bu haber
ler karşısmda ticaret borsası lizımge 
len tahkikatı yapmıştır. Neticede bu 
haberin uydurma olduğu anlaşılmış
tır. Vakıa bazı taraflarda zeytin a -
ğaçları fırtınadan müteessir olmuş
tur. Fakat f ırtmanın yaptığı bu tahri 
bat, mahsulün azlığına ve neticede, fi 
atlerin yük~elmesine sebebiyet vere
cek kadar değildi. 

Mamafih son günlerde, zeytinyağı 
fiatlerinde bir gevşeklik görülmüştür. 
Otedenberi fiatlerin arkasını dört 
gözle bekliyen ve ellerindeki mallan 
bu maksatla saklıyan bazı tacirler, 
son günlerde piyasaya mal çıkarmış
lardır. Bu malların piya.uya arzedi -
lişi fiatler üzerine tesir yapmıştır. 
Mamafih bunun tesiri pek arizidir. Fi 
atlerin tekrar eski seviyeye çıkacağı
na şüphe yoktur. Zeytinyağı talepleri 
ni karşılamak için eldeki mahsulün 
kifi olmadığı anlaşılmaktadır. Dün 
Ankaradan aldığımız bir haberde, ve
killer heyetinin bu mesele hakkında 
verdiği bi rkarar bildirilmekteyqi. Bu 
habere göre, iç ve dış piyasaların zey 
tinyağı taleplerini karşılamak için,dı 
şandan tasfiye edilmemiş zeytinyağ
ların muvakkat kabulü suretile mem 
Jekete ithaline müsaade edilmiştir. Ve 
killer heyetinin verdiği bu karar, pi -
yasada iyi bir tesir uyandırmıştır. 

Yumurta 

Ege mıntakasında 

fiatler yükseldi 

Mısır piyasası 

lstanbulda fiatler 
gevşek gidiyor 

Istanbul mısır piyasası gevş~kliği
ni. muhafaza etmektedir. Fiatlarda 
beş para kadar bir düşüklük vardır. 
Hali hazır fiatlar 5,12 kuruştur. 

Mersin mmtakası mısır piyasası 

sağlamdır. Mevcut stokların ancak 
yerli ihtiyaca kifayet edecek miktar
da olduğu bildirilmektedir. Kilosu 
3,5 kuruştur. 

Dış piyasada: Romanya mısır ih
racatı imkanlarının arttırılması üze
rine ürün fia.tlarmm ve piyasasının 
hararetlenmesi tem.in edilmiştır. 
Mart sonuna kadar teslim f&rtiyle 
mühim miktarlarda mısır satllmıf ol
duğu haber alınmıştır. Yeni zorluk· 
tar çıkmadığı takdirde esasen az olan 
lhraca elverişli mısırın tamamen sa
tılacağı umulmaktadır. Fiatlar aşağı
daki gibidir: 

o/o 17 rütubet, Köstence 25,250 ley. 
dir. 

Li verpol borsası mısır fiatları, re
simleri satıcıya ait olmak üzere cif 
Laplata ve 480 İngil~ libresi baıma 
teslim zamanlarına göre şöyledir: 
Mart 17.4 1/ 2 Şilin 
Mayıs 17 .1 1/2 Şilin 
Haziran 17.l 1/ 2 Şilindir 

Dı!J piyasalarda: 
Marsilya borsasında bakla. fia.tla

n 100 kilo başına. cif Marsilya güm
rük antreposu teslim şartiyle göyle· 
dir: 

Suriye mallan derhal teslim 68 
Fransız frangı. 

Tütünler 

Stok olmadığından 

talep karsllanamıyor 
İstanbul mıntaka.sı tütün vaziyeti 

İstanbul yumurta fiyatları pas- normal durumunu muhafaza etmek
kalya münasebetile geçen haftaya tedir. Almanya piyasasından engin 
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Para Borsası 

Sterlin 

Alıı 

619.-
1 Dolar 123.-

20 Franıu franıı 1154.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 813.-
20 Çek uron 89.-
20 Le 14.-
20 Dinar 4 7 .-
Liret 150.-
Florin 
Avuıturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Penııo 
Leva 
YeJt 
İsveç kuronu 
Altın 

Banknot 

Çekler 
Pariı üzerine 
1nıilis üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avuıturya 

Mark 
1ıveç kurona 
İspanya pezeta 

Es itam 
İl Bankası Mil. 

,. • N. 

82.-
22.-
28.-
22.-
21.-
22.-
32.-
31.-

977.-
238.-

N ,, Haırıiline 

Anadolu 3 60 
"' %100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

lsfilcrorlar 

Sa tıı 

623.-
126.-
167.-
82.-
24.-

818.-
92.-
16.-
52.-

155.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33.-

978.-
239.-

12.04 
1521,25 

0,79,56.-
10.08,17 
4.70,14 
2,44,20 

154,28,60 
1,17,05 

19,22,SO 
4,24,75 
l,97,75 
3,11,95 
5,82,25 

95.-
10,80 
10,80 
24.-
39,50 
15.-
20.-
8,60 

13,75 
2,05 

10,40 
64,25 
'27.50 

4.45 

Türk Borcu l 23.57,50 
,, ,. II 22,30 
,, ,. III 22,40 

!stikrui dahili 97 ,50 
Ersan! A. B. C. 99.50 
Sıvu Erzurum 1 Kuopn kesik 9S.25 

• ,. II 95..-
tstatistik umum müdürlüğü tara -

fından yapılan istatistiklere göre 936 
11enesinin kanunusani ayındaki itha
latımız 9 milyon 421 bin küsur lira -
drr. Ihracatımızda 9 milyon 125 bin 
liradır. lthalat ve ihracat arasında 
umumiyet itibarile bir fark yoktur. 

nazaran bir lira yükselmiştir. Al - tütünler için talep varsa. da elde M 1 5 1 r T a h y f I I e r ; 
manya, Yunanistan ve İspanyadan mevcut stok bulunmadığından bu 

Geçen senenin kanunusani ayında 

ithalatımız 6 milyon 358 bin liraydı. 

Thracat miktarı ise, 9 milyon 210 bin 
lirayı bulmuştu. Aradaki farka göre, 
geçen senenin kanunusani ayındaki 

ithal!tnnız, bu senenin kanunusani 
ayındaki ithalattan 3 milyon lira nok 
sandır. 

Bu sene, kanunusani ayında itha
lat ve ihracat arasında büyük bir 
fark olmamasındaki en büyük sebep, 
klering ticaret muahedelerinin tatbik 
edilmesidir. Bu muahede sisteminin 
her şeyden evvel, dış ticaretimizde 
bir müvazene tesis ettiğini, bu istatis 
tiklerde tekrar teyit etmektedir. 

Kodeksi komisyonu 
Ecza kodeks komisyonu dün saat 

15 de Sıhhiye Müdürlüğünde ikinci 
toplantısını yapmıştır. Toplantıda ba 
zı kimya ıstılahlarının değiştirilmesi 
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Ylldız Yağmuru 
Faruk Nafiz ÇAHLmEı. 

pek boşa benzemiyordu. Sarada bir 
inkılap olmasa mektuplarını bu ka
dar kısa mı bitirirdi? Yorgundu, yol
culukta yazmağa ve cevap istemeğe 
vakit bulmadı farzedilse bile gelece
ği günü yine iki satır içinde bildire
mez mi idi? O sükuttan daha mana
lı mektuplar, bu haber vermemez
lik, hayra yorulacak tesadüfler de
ğildi. 

Ziya., bunları, herkesin akşamı 
geldiği sa.at düşündü, ve, karanlık 
gözlerle, yağmurun bulandırdığı de
nize derin derin baktı. O ka.pkara 
düşüncelerle bu korkunç son arasm
da bir münasebet buldu ve birinci
sinin ikincisinden daha nıüthiı ol
duğuna hükmederek, ümitsiz bir 
dakikada, kendini suya a.tanla.ra bir 
daha hak verdi. 

teklifler gelmektedir. Son fiyatlar talepler karşılanamamaktadır. Muh- 1886 1 -.-
1903 n 90.-

-.-
91-
84.50 çift yarım sandık 18,5 liradır. telif firmalar mmtakanın istihsal 1911 llI Ku.Kesik 83.50 

Ege mmtakası yumurta fiyatları mmtakanın istihsal mahallerinde T a lr y ; I 6 f 
son günlerde yükselerek 100 tanesi devam etmektedirler. 
125 - 130 kuruştan muamele gör- Ege mıntakası tütün piyasasında 

yaztlmağa değer bir yenlik olma-
müştilr. 

Samsun yumurta piyasası dahil
den az mal gelmesi yüzünden dur
gunca bulunmakta ve ihracat yapı
lamamaktadır. 

DIŞ PİYASALARDA - Alman-
ya yumurta piyasa!ı yerli istihsala
tın çoğalması neticesi olarak dahil
de ihtiyaca kifayet edecek kadar 
malın mevcut olduğu anlaşılmakta

dır. Bununla beraber Almanyaya 
yakın memleketlerden oldukça önem 
1i ithalat yapılmaktadır. 

hakkında fikirler ortaya atılmı,trr. 
Fakat, bu meselenin her~eyden evvel 
Akademi tarafından tetkiki lüzumlu 
görülmüştür. 

kendine iyi baka.caksın demedi mi? 
Kalbimden ~üphe etmek en ağır ha
karettir diyen o değil mi? Bunları 
söyliyen kadın, hem ha.yatımı, hem 
aşkımı düşünüyor demektir... Beni 
bu halde gören herhangi bir kadın, 
çektiğim azapların kendi yüzünden 
olduğunu bildiği gün, bana isteme
den kalbini verir. Kaldı ki Sara be
ni seviyor, bunu hem kendi söyledi, 
hem yaptıkları ile beni inandırdı, 

nasıl olur da o beni, en ummadığım 
günde, yüzüstU bırakır? 

mıştır. Son hafta içinde muhtelif 
memleketlere yapılan ihracat 201.900 
kilodur. 

Samsun mmtakası tütün piyuası 
durgundur. Bazı firmalarm mühim 
miktarlara· varan bağlantıları fiyat
ların yükselmesine amil olmu§tur. 

ltriyatfan muamele vergisi 
alınması hakkında 

ltriyattan muamele vergisi alına
cağı vilayete bildirilmiştir. ttriyat, 
münhasıran koku için kullanılan los
yon, kolonya ve esans gibi maddeler· 
den ibaret değildir. Itriyat mefhumu
na alelümum tuvalete mahsus mad
deler de dahildir. Bunlar, gümrük it
halat tarifesinin 857 numarasının tek 
mil pozisyonunda sayılan ,eylerdir. 

ikide bir, kaçmak ve dönmek o ka· 
dar canını sıkıyor ki! 

Boğaziçi ve Kadıköy vapurları, 
uuktan ,yakından, Beyyar bir der 
n.anma halinde geçtikçe, Ziya.ya öy· 
le geldi ki, bunların taşıdığı insan
lar içinde bir tane talihsiz yoktur. 
Çünkü hepsi bir yere gidiyor, hep
sinin gideceği bir yer var. O, rıh
tımdan ayrıldı mt, nereye gideceğini 
bilmiyor, beklenen gelmedi, bekliyen 
de yok. , 

Nihayet bu ışıklı vapurlar da. eey
rekleşerek büsbütün görünmez oldu, 
ve Ziya yağmura., rüzgara, soğuğa 
siyah ıı,emsiyesi ve siyah paltosu ile 
mukavemet ederek bekledi. Ziya, 
beklemenin bu kadar sefaletini, !!liir
lerin mUballğa.smda bile görmemiş
ti. Neden sonra, Gorki ile arkada.şlık 
etmiş kadar iyi kalpli bir .hamal~ ya
nma yaklaştı: 

- Ne bekliyorsun! . 
Upğı ile senli, benli göriiştuğünU 

görse kızacağı bu hamal, ona, en ya
kın dostundan üstün geldi. Vücudu
nu karanlık örtüyor, yüzünü yük!ek 
bir llmbanm düşkün aydınlığı yaka
moılaştırıyordu. 

- Bir yolcu, dedi, Karaden~den 

bir yolcu gelecek te ! 

Rıhtım 
Anadolc l ve il Kupon keıik 

,, III 
Anadolu Mümesail 

10.25 
43,40 
415.-
49.90 

Müstahsil vaziyete geçen 
göçmenler 

G~en yıl Trakyaya yerleştirilmiş 
olan göçemenler, bu yıl müstahsil va
ziyete geçmişlerdir. Bu yıl gelen mu
hacirlerin de çabuk müstahsil olabil
meleri için hükfunet büyük yardımlar 
yapmaktadır. 

Göçemen evlerinin inşasına büyük 
bir çalışma. ile devam edilmektedir. 
Bu yıl beş bin ev yapılmaktadır. Bu -
nun iki bini Tekirdağı vilayeti içinde, 
Uç bini diğer vilayetlerde inşa edile -
cektir. llk muhacir kafilesi olarak, bu 
hafta Bulgaristandan 50 ye yakın mu 
hacir gelmiştir. 

belClersin. .. 
Ziya, sözünün mana.smı sorar gibi, 

adamm yüzüne baktı. Hamal: 
- Bu vakitten sonra gelen va

purların yolcusu ancak ertesi gün 
çıkar da onun için! 

Dedi. Ziya, başmı· eğerek, utanan 
ve üzUlen yüzünU göstermemek iste
di. Yorgun argın yürüdü, bir gemici 
lokantasına girdi, şarap ve balık 
söyledi, göğsünü ısıttıktan ve mide
sini doldurduktan sonra ilk rastladı
ğı otomobile Tepeba.şındaki bir ote
lin ismini verdi. 

Üç aylık rahatı bir günlük ezi~et 
harap etmişti, yatağa uzanırken her 
yanı a.yrı ayn ağrıyordu. Uzun bir 
uyku, ağnyan yerlerini, beyaz bir 
eargı gibi kapladı. Uyandığı zaman 
naaıl ya.tmışısa o vaziyette kalktı: 
Yatağın ve yastığın ancak bir insan 
boyu kadan bozulmuş, kınomıştı. 
Hasta olmadığına hayret etti. 

Otele l!Oll giren yolcu gibi ilk çı
ka.n yolcu da Ziya idi. Caddede, 
alaca ka.ranlığm içinde, yalnız ray
ları tem.izliyen bir iki tramva.y ame
lesi ile birkaç çöpçü gördü. Otomo
bilin kapalı camları altında, nef esile 
ısmarak uyuyan bir şoförü kaldırdı, 
yine rıhtım yoluna dUştU. 

. . . - --· _:3-==-· 
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[Bu ıötunlar için gönderilecek mektuplarm .. Evlenmeler sütununa• 
kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kıu olıruqı rica olwıur] 

Saadet elden gittikten sonra ... 
Ankaradan Leyla imzasile: 
"iki senedenberi evliyiın. Kocam 

benden on yedi yaş büyüktür. Ara
mız<Uı ilk aylar mevcut olan hara· 
retli bir sevgi çoktan söndü. Yerini 
bir tatsızlık dolduruyor. Sebebini 
bilmediğim bu tatsızlığı o da itiraf 
ediyor. Ve ikide bir: "Ben mes'ııt 
olamadım; kabahat bendedir." deyip 
duruyor. Bu sırada karşıma bir genç 
çıktı. Bana kendisile beraber yaşa
mamı teklif etti. Aramızda sevgiye 
dair hiçbir kelime geçmem~ olmak
la beraber onun teklifi beni ciddi 
~rette dü§iindiirmektedir. Eğer öm· 
rümün .!onuna kadar bugünkü gibi 
bedbaht o"lacaksam, mes'ut olamadı
ğını ikide bir yüzüme vuran kocam
dan kaçmam daha doğru hareket ol
maz mı1" 

Sevişmediğiniz, uzun müddet ta
nışmadığınız gençle mes'ut oJacağı
nız, ne malüm? lki senelik ocağını
zı yıkıp meçhul bir akibete kendini
zi atacak kadar saf mısınız? Hem 
şunu biliniz ki insan saadeti yanıba.
şında iken pek hissetmez. Elden 
gittikten sonra aramağa başlar. Ara
nızda. esaslı bir ayrılık olmıyan ko
canız da sizin gibi kendisini mes'ut 
hissetmiyorsa bu, kim bilir nasıl 
küçük ihmallerden ileri geliyor? .. 
Ocağınızdaki bu eksiği, bu ihmali 
a.rayıp bulunuz. Belki kendi kendi
nize yaptığınız telkinlerle, hele ara
ya giren bir yabancmm boş hayalle
rile evinizde ne.ş'eden eser kalma
mı~tır. Bu neş'eyi yaratacak olan 
e~siniz • 

• 
Ba&asr vermiyor l 

Ceyhandan Bekir imzasile: 
"Burada bir zenginin kızını sevi

yorum. Onun da beni sevdiğini an
lıyomm. Çünkü kendi.sile evlenmek 
i.!tediğimi söyledim; kabul etti. Ha.ı
buki baba31 n:m değil. Ne yapabili· 
rimf" 

~izin için yapılacak bir şey yok. 
Babası razı olmadığına göre, sevdi
ğiniz kız buna bir çare düşünebilir. 
Annesi, yahut yaşlı bir yakını vası
tsı sile babası üzerinde müessir ol
mağa çalışır. Eğer onun ailesile 
eranızda büyük bir servet farkı var
AA ve bundan dolayı kızını vermek 
i~temiyorsa sizi seven kız, babasına 
AS.adetin para ile temin edilemediği
ni, kendisinin sade bir evde anlaştı
ğı gençle mes'ut olacağından emin 
olduğunu anlatıp ikna edebilir. 

* 
Sabahsız geceler 

Kumkapıdan Necat imzasile: 
"Vç sene sevi§tik. Artık evlenme

ği ve ba§ba~, ailelerimizden ayn 
bir yuva kurmağı ta.sarlıyorduk. 
Aramız küçük bir ihtilaf yüzünden 
açıldı. iki ay konu~madık; fakat ben 
onu hergün görüyor, uzaktan takip 
ediyordum. Bir gün yine takip eder
ken onun bir gençle görü.ştü.ğiinü, 
gezdiğini gördüm. Deli gibi oldum; 
ertesi günü ona mektup yazdım. Ce
vap vermedi. Birkaç gün 3onra so
kakta, yakaladım. Artık kendisi.le 

ta karşıda dün akşam görmediği bü
yük bir vapur yatıyordu. Sara, bun· 
da olacaktı. Çünkü bu, onu en çok 
bekleten vapurdu. Soracak bir 
adam, binecek bir l!landal aradı, yok. 
Soracak adamı da, binecek sandalı 
da buldcğu zaman, aradan, yarım 
saat geçmişti. Çamurlu elbisesi ve 
karmakarışık yüzü ile Saraya çirkin 
görünmekten çekinmiyerek vapura 
çıktı, ve kamarota beklediği yolcu
nun adını söyledi: "Nereden geli-

aldkadar olmamakl1ifımı, hayatınt 
ba§kastna hasredeceğini söyledi ı•6 
dediğini yaptı . . Şimdi evlidir. Artı· 
dan aylar geçti, onıı ıunutanııyorıtrrl• 
işime gücüme gidemiyorum. Gecele· 
ri sabaha kadar uyuyamıyorum, so· 
bah olmak bilmiyor. Kendimi kAY· 
betmi§ gibiyim. Ne yapayım1" 

Kendinizi ümitsizliğe kaptırmayı• 
nız. Unutamıyacağım, onu kaybet• 
tim, kendimi de kaybediyorum; diye 
düşündükçe ezilir, harap olursunUZ• 
Hele işinizi asla bırakmayınız. Gece, 
gündüz işsizlik, kimsesizlik, yalnıı 
onu dü~nmek, boş yere onunla all· 
kanızı uzatır. Gündüz işinizde, ak• 
şam arkadaşlarınız arasında yoru: 
lur, didinirseniz bu vefasız sevgili)'l 
bir an evvel unutursunuz. Hele bit 
kadm arkadaş daha kolay ve çabu1' 
unutturur. 

... 
Ev liadını değilim l 

Bayazıttan Sam ur imzasile: 
"iki senedcnberi ailelerimizin mıı· 

ıümatı altında tantşıp sevi.ştiğim, ell 

sonunda nişanlandığım bir gençle 
lmgünlerde nik<ihlanacağız. Ben on~ 
çok beğendiğim gibi onun da bett' 
sevdiğine şilphem yoksa da tereddilt 
ettiğim bir cihet var. Bu genç, orttı 
halli, iki kişilik bir evi ancak i,dar6 
edebilir bir gelire 3ahiptir. Evlendi• 
ğimiz zaman onun evinde oturarrw 
yacağımtz gibi, benim ailemle otıtr• 
maktan da kat'iyyen çekiniyor v6 
mutlaka civarımızdaki üç odalı bi~ 
evi tutup yalnız ya~am.am1:::1 istiyor• 
Halbuki ben hayatımda hiçbir ~ 
görmedim. N c yemek, ne bulaş?l~ı 
ne dik"i§ bilmiyorum. Bunu kendi• 
sinden saklamağa mecbur oldıtnı• 

Bu halde hizmetçimiz de olmıyac<J• 
ğına göre nasıl yaşarız' Bir arkad<J• 
şım, erkeklerin intizamsız bir eı•dı1 
aevgilerinı bileo unt ttuklarını aoyl# 
di. Acaba onu lhrak'ip ba§ka birf8il8 

mi evlenmeliyim1" 
Bir genç kızın, ev işi bilemediği 

için her hususta anlaştığı sevgilisin• 
den ayrılmağı dliştinmesi oldukc;~ 
acıdır. Acı olmakla •beraber bu ay• 
rıhğı düşünmekte haklısınız. Arka• 
daşmızın iddiası doğrudur. Şunu dtJ 
biliniz ki genç karı kocadan ibaret 
bir ailede - geliri müsait bile olsa. • 
hizmetçinin yeri yoktur. Aileniziıı 
size ev işi öğretmemesinin günahını 
çekiyorsunuz. Kocanız sizi çıldırası· 
ya sevse karı§tk, tatsız bir sofra, da• 
ğınık bir ev, söküğü dikilmemiş bil' 
ceket bu sevgiyi yavaş yavaş sön· 
dürür. Bununla beraber, bütün bun• 
Lar öğrenilmez şeyler de değildir' 
Hı?le tstanbulda sizin gibi kızlan ve 
hatta kadınları kısa zamanda ev ka.• 
dmı yetiştiren kız san'at mektep!~ 
ri var. Sevdiğiniz nişanlınızdan a"f• 
rılacağmıza ondan izin isteyiniz ve 
bütün endişelerinizi kendisine anla' 
tarak onu mes'ut etmek, yuvantıl 
intizamla. idare edebilmek üzere w· 
sa bir zamanda hazırlanacağınıt1 

vadediniz. Nikahınız birkaç ay, geri 
kalabilir, fakat sevginiz ve yuvan.l' 
zın selameti geri kalmaz. 

sevindireceksin... O da sevinece~: 
belki o benden çok ısevinecek ... 
Kamarotun acıdığı belli idi, heme!J 
koştu, ve Ziya, canı dudaklarında., 0 

büyük haberi bekledi: "Bana acıy~ 
bir Ahmet, bir hamal, bir de kamı; 
rot kaldı... Nerede asıl dostlarıl)l• 
Bir adam, bunca azap karşısınd" 
tek başına bırakılır mı? Çok şUkU1'• 
neredeyse o gelecek, o beni bütU' 
işkencelerden kurtaracak ... O zaınsı' 
kirrısenin yüzüne bakınıyacağım !'' 

Kamarot geldi, bu seferki yüzUit' 
de iyi haber getirmiyenlerin gizli gt 
kmtısı görülüyordu: 

- Yok, dedi, defterlere baktııı1' 
Hiçbir iskeleden bu isimde yolculııl 
binmemiş! 

Ziya adama bir lira daha. uzattl• 
zaten ümitsiz gelmişti. Harap tılf 
halde dönüyordu. Merdivenden sJ11' 
dala binerken muhakkak bir k~ 
geçireceğe benzi~en Ziyayı, kamaJ'Ôt. 
kolundan tuttu, ve sandalcıya teeliJIS 
etti. 
Rıhtıma çıkmca bir sandığın il~ 

tünde nefes aldı. Bugün yağmurıı .• 
yerine kuru bir soğuk geçmişti . ı~ 
ya, her gördüğü vapurda bir Stı 
var sanıyor, her gemide bir Sare.Jlıı' 

- Beni böyle üzen, böyle dli§ün
dUren, yağmurun ve rüzgarın verdi
ği kasvet olmasın? Bu hava ile has
talığım arasındaki yakın alaka, ben
de, bu vehmi uyandıramaz mı? Bu
rada durmak bile hayatım ve aşkım 
için büyUk bir tehlike: Sara, bana, 

O gece son yolcu vs.punınu da 
bekledi. Saranın çıkacağına hiç ümi
di yoktu, ve yalnız beklemek için 
bekliyordu. Gecenin ıslak rüzgin 
paltoeundan içeri sızdıkça hemen 
oradaki bir ka.hveye sığınıyor, du
man, nefes ve soba ile ısınan kahve
den biraz hara.ret almca yine, nh
tmım artık bomboş kalan parkeleri
ni, a.dmılıyordu. Sabahtanberi gir
nıediği, çıkmadığı kahve kalmamış
tı. Hava.dan, yağmurdan ve ııhha
tinden korktuğu için değil, ancak 
Saranm: 11lyi olacaksın!" diye ver
diği emri yerine getirmek için böy
le başını sokacak ılık bir yer arı
yordu. Ona. kalsa, boş bir sandığın 
üstüne oturarak, kımıldamadan, ge
len giden gemileri sayacak... Böyle, - Öyleyse yarın a.baha kadar Burada. da kimseler yoktu, fakat 

yor? Bilmem. Yalnız adı Saradır, 

yanında da bir adam var, Şemsed

din Ali... Tanımıyor musun? Sara ... 
Uzun boylu, sarı saçlı, gözleri koyu 
lacivert, çok güzel, çok iyi bir ka
dın ... Nasıl tanımıyorsun? Sara va
purda olur da. tanılmaz mı?" Kama
rotun cahil yüzil, Sarayı tanımadı
ğını, açıkça söylüyordu. Ona bir li
ra uzattı, ve: "Al, bu senin_. Eğer, 
Sarayı bulursan, on lira, yirmi lira, 
yüz lira, neka.dar i.8tenıen verece
ğim... Koş, ne duruyorsun, onu ara, 
bul!" dedi. Adam karşısındakinin 
deli olup olmP.dığına bafcıyordu. Fa
kat Ziyanın ylizündeki çizgiler o ka
dar hüzünlü idi ki, ilk bakışta, faci
anın büyüklüğünü sezdi. Ziya, dur
madan, yalvarıyordu: "Ara, buL.. 
Herkese sor ... Bilsen, beni nekadar ( Arka.sı "'ar> 
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Kendinden büyük bir kahkahanın içinde Miralayın kolları, 
bacakları kopuyor, duvara, tavana yakın yerlere çarpıyordu 

B !Aftan sonra yüzünün nasıl ol-u a . d .. 
ması lazımdı? Adnan ıcap e en yu-
zünü bulamıyordu. ~ 

Tam bu sırada ha:em a~a~ı, 8,evr 
f nsında çiğ kerevız getırdı. Mıra
I ayakerevizi çiğ yemekteki hikmeti 
anly ttı: Almanyada böyle yerler! de-a a . . . 

di. Adnan da sıhhatını sevıyorsa 
böyle yapmalıymış! 

Adnan bu tavsiyeyi duymadı; de
minki müjdenin önünde sessiz çıldı
rıyordu. Dünyada Belkis'i sevmiyen 
bir adam bulmuştu; hem o adam 
kocasıydı! Belkis tahtından yuvar-

ı ti . miralayın ayaklarının 
anmış ' lk' Adn 

d Yatıyordu Ve Be ıs a-ucun a · . b 
nm kollarına düşseydi, Adn?-11 u 

k d ıldırmıyacaktı. Mıralaym 
a ar ç .. k . t· d b sarılmak, opme ıs ıyor u. 
~~:a ayağının uci~e ittiği bohça 
~dna.n'ı aylardan ben ezen heykel 

kadın mıydı? v •• 

1
.v. 

. Adnan'a yaptıgı ıyı ıgı Mıralay, 

b.1 . Almanya imparatorunu an-
ı mıyor, 

latıyor; . · biridir· ge-
- Kayser, züppenın ' 

. u"'şirine kadın de"kolte-
~elen saray m d b. 

. . d' ·r sarayda oynatır ı; ır 
ıı gıv ırı , k ı 

· d go .. bek atarken karnı a -gece a am 
bine çarptı, öldü! . ..k b' 

D. du. ve kendinden bUyu ır 
ıyor ' , 1 k 11 

kahkahanın içinde mıra ayın o a-
b Cakları kopuyor, duvara, tava-n, a d 

km Yerlere çarpıyor u. 
na ya b't . d 

Husrev'in kahka~as! ı mı~or u, 
:A.dnan'ın da gülmesı lazımg~ldı. Te-

b um.. etti Fakat çok mes ut olan-ess · ,. 
lar gülmezler; dalarlar; uyuşurlar. 
Adnan da _ sanki somurtuy~rdu -
0 kadar sessiz yüzle saadetıne dal
dı; Bu kadın sevilmesin? Adnan ~u 
saadeti, aptal olmadan rüyada bı~e 

öremezdi. Ama bu tuhaf saad~tın f ir ucu bile Adnan'm e~.e geç~ıye-
. . ne çıkar? Belkis m sevılme• 

eek~ş,ümkündü! Adnan bunu gör
m:sı .. ~ imdi kendi de sanki Bel
muştu. Ş. "b" bahtiyardı. 
k . ,. · vmıyormuş gı 1 
ıs ı se. 1 d .. ünü yordu: Şim
Acı bır lezzet e uş Ad 

di Belkis'in cenazesi bu ~daya, k: 
han'dan tarih derKsi almiagS~l~eymle:ı.ı 
. "h hocası anun ti. Tarı •. . k ··ıu kadmI 

beyaz gözlerle d~nlıyece ko b kliyor-
w sıgmayara ' e 

dişleri a~ına. . la da. Almanya 
du. Bahrıye rnıra k:C:ar açgözlü ol
lmpa.ratorunun ne l'nm" konağındaki 

~ Şam'da. va ı 
dugunu, 1 almak için nekadar 
k pe takmıID ana w aDlatıyor: 
flalvardıgını . hükümdar 

B kadar çıngene . . 
.- ~ Balebek harabesını de 

gönnedı~. . ta ıdı ! diyordu. 
Berlin Muzesıne ş d k'" "l .. 

rtık bu salon a. uçumu-
Adna~ık zekiydi; artık natuk

yordurt. k ·ns- -...1• Ayağa kalktı, Altu · a ı ı ~· 

ın~nlar için: 
_ Memleketin kalbini çaldılar, 

Jm adılar. barsaklarmı da aşırdı
! nm ProfesÖr "Peştayn" lerini gön
d~~ler, memlekette harabe bırak
madılar, toprakların koynun~, karnı
nı avuç avuç taşıdılar; dedı. 

Adnan artık sesini bulan adamdı. 
Fakat birdenbire bu sesini kaybetti. 
Oturdu. sustu. Susuyordu. Saadeti 
beş dakika.da e!kimişti. Demin se. 
vindiğine utanıyordu. Kocası .,Bel
kis'i sevmiyorsa bundan ona ne . B~ 

ilmiyen kadın onun mu olacaktı. 
:lds'e kızdı. Sonra düşündü,. BE:~-
k . 'e ne diye kızıyor, onu hangı gu-
ıs · t rd ? D" 
hmm cehennemıne a ıyo u . u-

na .ı... N' . h'" .. d"' gi.inahını buluu: ıçın ur-
•un u, 'i .v. B Ik' 't l 
'!f tin soğuk tabı lıgı e ıs e aza -
rne niçin Belkis onunla aTkadaş 
mıy~r ~rdu? Belkisin gözleri bazan 
<>~ Ybaşka türlU bakmıyor, sesi ~a~ 
nıçın . ·n değişmiyordu? Kendisı 
zan nıçı . . k 
. . "lmek istıyen bır adamın arşı-
ıçınd o turduguw nu Belkis aylardan-
sm a o . · · . . . bilmiyordu? Belkıs nıçın 
ben ruçın . H b"tün k 
ba ka türlü güzeldi? el~ u a-

dmlş dan niçin başkaydı? lşte Bel-
ar ı 

kis 'in günahları· . . 
B "rd bire yı·ne sevındı: Kocası-

1 en kis b' .. Adna edı·gı~· Bel ır gun • nm sevm 
nm olabilirdi. 

Birdenbire yine bedba~t oldu: Ak-
ıla.raydaki küçük ev ... ~ıre~ duvar-
ı Yuk dolabının çıçeklı kapısı ... 
ar... S k k k 
Tahta ötEtn merdiven.... 0 a apı-
emdan toprak avluya ınasnla bera
ber giren sokak... Odayı daha çı.p
lak yapan zayıf pencere perdeler~ ... 
&lkis'le anuımda. nekadar çok dliş-

man vardı! Adnan ehemmiyetsiz adı
na devlette yüksek bir yere değmi-' . yen eski caketine kızdı. Murat Bey gı 
bi vaktile Avrupaya kac;ıp şürayı 
devlete dönseydi, kendisini sevmiyen 
miralaydan bir gün ayrılan Belkis, 
bu şfrrayı devlet azasına varabilirdi. 
Kapı açıldı. Belkis salona kahve

rengi bir elbise içinde giriyordu. 
Kulaklarının bembeyaz uçlarındaki 
blöblan iki tek taş gözbebeklerinin 
altın sathında yanıyordu. Adnan 
baktı; salona sevilmiyen, bir kadın 
girmedi. Husrev'e bakarken alnını 
şefkatle buruşturan Belkis, alnında 
bir tacın güneşten gölgesile ayakta 
duruyordu. Ağzmda sımsıkı, bem
beyaz iki diş sırasile gülerek koca
sma sordu: 

- Adnan Beye neler anlatıyordun 

Husrev? 
Husrev, Adnan•a., hA.la Almanya 

imparatorunu anlatıyordu: 
- Kayser, Bağdat hattını aldı; 

ona mukabil Osmanlı ordusuna bıyı
ğını taktı! diyordu. 

Belkis odaya girince Hcsrev sus
muştu. Demin Belkisi sevmediğini 
söyliyen bahriye miralayı, Belkis'in 
bu güzelliği karşısında, yakalanmış 
bir yalanı söylfyen adam kadar Ad
nan'a mücrim, beceriksiz göründü. 
Adnan sevinmekte nekadar acele et
mişti! Bu kadının sevilmemesi hiç 
kabil miydi? Bu kadar gayritabii sa
adete Adnan nasıl inanmıştı? "Ne
kadar aptaldı!" ve Adnan kendinin 
bu üdar akılsız olduğuna kızıyordu. 

(Arkası var' 

Bisiklet· yarısları hakkındaki karar süratle 
değiştirilmelidir, sporcular bunu bekliyor 
İstanbul bisiklet heyeti, Pazar gU

nü Mecidiye köyü ile Büyükdere ara
sında yapılacak olan dördüncü bisik
let yarışlarının geri kaldığını bir teb
liğle sporculara bildirmiştir. Bunun 
sebebi, yarışların seyrüsefer memur
luğu tarafından menedilmesidir. Bi
siklet heyeti reisi Hikmet, bu husus
ta bize şu malumatı vermiştir: 
"- Son müsabakada, birinci ve i -

kinci sınıf yarışçılardan mürekkep 
15 kişilik bir kafile maslak karako
lu civarında durdurularak yarıştan 
menedilmişlerdir. Mesele, umumi mer 
keze ve federasyonll bildirilmiştir.,, 

Berlin Olimpiyatlarına iştiraki ka
rarlaşan bu spor şubesinin hazırlık 

mahiyetinde olarak tertip ettiği seri 
mUsabakalar, bu kararla, geri kal -
rnış olmaktadır. Yanşlarm, hangi se 
bebe istinaden menedildiği de vazıh 

olarak anlaşılmış değildir. Bu hare
ket, -sporcular ve beveskar genc;ler a
rasında haklı bir teessür uyandırmıs
ttr. Karann, süratle tashih edileceği 
ni umuyoruz. , 

Macar Milli tal<ımı 
maçı kazandı 

Pazar günü Viyana.da oynayan A. • 
vusturya - Macar milli takımları kar 
şılaşmasmı Macarlar üstün bir oyun
la 5 - 3 kazanmışlardır. 

Macarlarm beşinci, Avusturyalıla· 
rm üc;üncü golleri oyunun son daki
kasında yapılmıştır. 

Voleybol müsabakaları 
T. I. C. I. lstanbul Bölgesi Voley

bol Heyeti Başkanlığından: 
Bazı sebeplerle geri bırakılanvoley 

bol teşvik müsabakalarının 11-4-936 
cumartesi günü Gıı.latasaray klUbü lo 
kalinde başlanacaktır. Yapılacak maç 
tar aşağtda yazılıdır: 

Fener Yılmaz - Doğanspor saat 14 
SO hakem Ali Rıdvan. 

Vefa. Topkapı saat 15 hakem Ali 
Rıdvan Altmordu • Beykoz saat 15, ' . 30 hakem Feridun, Anadoluhısan -
tstanbulspor saat 16 hakem Feridun, 
Eyüp • Ortaköy saat 16.30 hak~m Fe 
ridun, Galatasaray - Beylerbeyı saat 
17 hakem Ali Rıdvan. 

Not: Müsabakaları olan kulüplerin 
cuma günü saat 18 de heyetimize mü 
racaat ederek davetiyelerini almala
n lüzumu bildirilir. 

Gazi Köprüsünün esas 
mukavele proiesi 

Gazi köprüsünün esas mukavele 
projesinde yapılan tetkikler etrafın -
da, belediye reis muavinlerinden Nu
ri Türkkan, dün gazetecilere §unları 
söylemiştir: 
"- Köprünün ihalesi yapılırken ba 

zı nevakısı zuhur etmiştir. Köprüniln 
inşasına nezaret edecek olan yollar 
ve köprüler müdürü Galip bu eksik -
leri Pariste Mösyö Pijoya göstermiş, 
Pijo da buna muvafakat etmiştir. Fa
kat projede ve ihalede tadilat mevzu 
bahis değildir. 

Diğer taraftan, belediye reis mu
avinlerinden Ekrem Sevencan imzasi 
le aldığımız mektupta deniliyor ki: 

"Gazi köprüsü inşaatı etrafında i
hale gününden bugüne kadar cere -
yan eden muamelat ve mesai, evvelce 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından tet
kik ve tasdik edilmiş olan esaslara ve 
müteahhitle belediye arasında akte • 
dilmiş bulunan mukavelename ve bu
na bağlı araştnınal.ar hükümlerine ta 
mamile uygun olarak devam etmek -
tedir. Belediye ile müteahhit arasında 
mün'akit mukavelenameler haricinde 
hiçbir değişiklik olmamıştır. Ve olma
sı da varit değildir. Bu hususta bazı 
gazetelerde görülen yanlış ne§riyatm 
düzeltilmesi için bu izahatın gazete -
nizde ne§rini rica ederim~. 

E rergün bir ı 
Riklye 

-·L-------~·--~--~-~----------
FAYDALI AŞK MUVAKKAT 

BiLGiLER 
Bugünkü Program 

lstanbnJ 

17: İnkılip dersi üniversiteden nakil. Re
cep Peker. 18: Ayda operası: Birinci ve 
ikinci perdeler. 19: Haberler. 19,15: Muh
telif plaklar ve aigan musikisi. 20: .Sıssi 
konferans: Operatör Dr. Kbım İsmaıl ta
rafından. 20,30: Stüdyo orkestralarL 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanımm ra
zctelere mahsus havadis ıerviıi verilecek
tir. 

19,15: Plik (Dini musiki). Z0,15: Plak. 
20,40: Tiyatro. 21: Dini kon!ler. 22: Koro 
konseri. 

Buda peşte 

18,30: Plak. 20,15: Mor.art flüt konseri. 
20 '40: "Passion., adlı piyes. 23.10: Haber· 
te;. 23,35: Salon musikisi. 

Va110va 

18,15: Mozartm ~n iyi ıonatlarmdan. 
19: Parsifal ope(1lsmdan parçalar. zı: Rad
yo piyesi. 21,30: Tenor, baıı seslerle kadaı 
korosu konseri. 23, l 5: Senfoni. 

Moskova ___ ., 
18.30: Bir bestekar mikrofonu ziyaret 

ediyor. 20: Solist konseri. 21: Mikrofon 
operası. Mussorgskinin "Soroçin panayırı.,, 
22: Yabancı dillerle ne5riyat. 

Berlin 

-ı97" Şarkılı oda musikisi. 20,15: Org mu
sikisi. 20,45: Aktüalite. 21: Ha herler. 21,10 
Orkestra. 23: Haberler. 23,30: Sesliz ei
lenceli havalar. 

Seçme program 
Budapeşte, 20,15: Mozartm eserlerinden 

flüt konseri. . • 
Varşova, 18,15: Mozartm en ıyı sonat-

larmdan. 23,15: Se~foni. . 
Moskova, 20: Sohst konserı. 21: Mussor

gskinin "Soroçin panayırı,! ?~erası. 
Berlin, Z0,15: Orı musıkıaı. 21,10: Or-

kestra. . 
Praı. 20.10: Virtüöz keman konııerı. 20, 

40: Şarkılar. , . . 
Viyana, Zl,15: Viyana fılharmomsı. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• SEHfR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Tosun). 

• HALK OPERETİ : Saat 20,45 te 
(Florya). 

• TURAN TİYATROSU : Saat 20,30 da 
(Hamiyet Konseri). 

• TAN : (Son Vals) ve (Sevimli Pren
ıes). 

SIK : (Per Günt). 
• TURK : (İllhlar Etleniyor). 
• SARAY : (Mişel Strocof). 
• MELEK : (David Koperfild). 

• SÜMER : (Mişel Strogof). 
• ALEMDAR : (Golem) ve (Vahııilere 

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

va). 
• MELEK : (Holivut Eğleniyor). 
• ELHAMRA : (Oğlumun Metresi) ve 

(Stüdyo Çılgmlıkları). 
• ASRI : (Maskeli Kadm) ve {Esraren

giz hane). 
• SARK : (İlk gece) ve (Hayatı İsa). 
• ALKAZAR : (Ölüm Kaııırııaııı) ve 

(Dantenin Cehennemi). 
• AZAK : (Bayanlar) ve (Patron 01-

saydmı). 

• HİLAL : (Korsanlar Defıneıi) (Foli
berger ). 

• MİLLl : (Tarzan Yamyamlar Arasın
da) ve (Avlanan Gönül). 

• FERAH: (Brodvay Melodi) ve (Fe -
dailer Alayı). 

• KADIKÖY HALE: (Kadmlar Gölü) 
• KADIKÖY SÜREYYA : (Barkarol). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Şen Dul). 

Davetler, Toplantılar 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN 
Kutlama telırafnamaleri. 

Çocuk Eıirrame Kurumundan : 
23 Nisan ulusal bayramı yaklaljıyor. Bu 

bayramda da tebrikleriniıi büyükleriniz ve 
dostlarmız Çocuk Esirgeme Kurumunun 
"Lüks" telsraf kaiıdı üzerinde okumaları
nı iıterseniz, çelı:eceiiııiz telgraf müsved· 
desinin üzerine "Lüks" kelimesini yazma
nız ve 15 kuruş fazla vermeniz kafidir. 
Bu kliıtlarm a:eliri tamamen yurdumuzun 
yoksul yavrularmm bakanına ayrılmıştır. 

"Lüks" telıraf kiiı<lmı kullanmakla hem 
muhatabmıza karıı fazla hürmet ve hem de 
zara{etiniz:i göstermiş olurı;unuz. 

KONGRE 
V •rem Mücadele Cemiyeti Um-:m Mer

kezinden : 
Cemiyetimizin senelik k~ngresi nisanm 

26 pazar cünü saat onda Cağaloğlunda Kı
zılay mümenillik binasında toplanacaktır. 
Saym üyelerin te~rifleri rica olunur. 

Ankara Liıeainden Y etiıenler Cemiyetin
den : 

11 Nisan 936 cumartesi rünü saat 15 te 
Ciülhanede Alay köşkünde Ankara Lisele
rinden yeti,en ııençler bir konser verecek· 
!erdir. Konserde kıymetli sanatkarlardan 
Bayan Bedriye Tü.zün ve Hadiye, Bay Ke 
leci ve Bülent Tercan tarafından muhtelif 
parçalar vardır. Adreslerini bilmediğimiz
den ayrı ayrı davetiye rönderemediiimiz 
arkadaşların ıelmelerini dileriz. 

YENi TÜRK 

Eminönü Halkevi tarafından her ay çı
karılmakta olan (Yeni Türk) ün '40 mcı sa
YtSı çılı:mı$tır. Bu sayıda: Bir çok tanın. 
mı, im.zalarm yazıları vardır, ençlerle mü
nevverleri alakadar eden yazıları toplamıa 
bulunan bu mecmuayı okuyucularnnıza tav 
siye ederiz. 

KONFERANS 

Eminönü Halkoinden : 

10-4-1936 cuma günü saat 17,30 da Evi
ınizin Caialoğlundaki merkez salonunda 
Dr Ethem tıırafmdan Veremden Korunma) 
konulu bir konferans venlecektir. Bu kon. 
~ ... _rans bütün YUrtdaslara acıktır. 

Pol sokağa çıkar çıkmaz Andre
ye: 

-Gördün mü? 
Dedi. Andre, sigarasını yaktı, 

sordu: 
- Neyi gördüm mü? 
- Lidi'nin kafa tutuşunu. Artık 

herkesin yanında baı:ıladı. Eskiden 
hiç olmazsa ,yalnız kalmamızı bek
ler, öyle surat asardı. Hem kendi
sine, senin geleceğini, akşam yeme
ğini bizde yiyeceğini, sonra beraber 
biraz çıkacağımızı evvelden söyle· 
miş, misafirler yanında surat asma
masını tembih te etmiştim. 

Andre durdu, döndü: 
- Doğrusu, dedi, anlanuyorum. 

Üç sene evvel, Amcrikaya giderken, 
sizi biribirinize aşık ve yeni evli 
olarak bırakmıştım. Lidi sevimli, 
hoş bir kızdı. Nasrl oldu da ... 

Pol acı acı güldü: 
- Ben de onu düşünüyorum. Na

sıl oldu da böyle birdenbire değişti. 
Yalnız şunu söyliycyim ki, artık 
tahammülüm kalmadı. 

- Ne zamandır başladı? 
- Bir buçuk sene kadar evvel. 

Bir gün olsun rahat nefes aldığım 
yok. Ne yapsam tenkit ediyor, eve 
erken dönsem : "Demek istesen er
ken dönebiliyorsun", geç dönsem: 
"Niçin geç kaldın?" diye kafa tutu-
yor. 

- O halde al başını, git!.. 
Pol titredi, boğuk bir sesle: 
- Ayrılayıl'l'l mı? dedi, yapamam. 

Lidi'nin btrçok meziyetleri de yok 
değil .. HC'm ben evlendim mi, ayrıl
mağı düşünmem. 

- Sana boşan demiyorum. Fakat 
şöyle bir seyahat.. Mesela, benim 
çalıştığım şirket, uzak bir yere gön
derecek bir memur arıyor. 

- Nereye? 
- Sond adalarına. 
- Pek te uzak doğrusu. 
- Bu işi bana teklif ettiler. FA.-

kat üç senedir hep yabancı memle
ketlerde sıkıldım, biraz dinlenmek 
istiyorum. İstersen benim yerime 

Pol tereddüt ediyordu: 
- Doğrusu fena fikir değil am

ma ... Kaç para veriyorlar? Havası 
nasıl? Sonra burada yazıhaneyi ne 
yaparım? 

- Sen karar ver bir kere, her şey 
hallolunur. Kaç ııenedir daireden 
izin almadın, şöyle altı ay için bır 
izin istersin, gidersin, işine gelirse 
kalırsın, gelmezse istifa edersin. 
Para mC'selesini ben hallederim. Her 
halde burada aldığından üç misli 
fazla. 

Pol düşünmeğe başlamıştı. Yavaş 
yavaş aklı yatmağa başlıyordu: 

- Hem böylece, biribirinizden 
ayrılınca, hem sen, hem Lidi, biribi
rinize olan hislerinizi daha iyi tah
lil edebilecek vaziyette kalırsınız. 
DönUnce, ya eski hayatınıza devam 
eder, yahut ta ayrılırsınız. 

- Doğru söylüyorsun. Hem Lidi 
mütemadiyen bana, miskinliğimden 
bahııeder, başkalarının ne yapıp ya
pıp iyi işler bulduğunu, benim ya
P.thanede kokup kalacağımı söyler 
durur. Evet. Kararımı verdim. Bu 
iş ne zaman olur dersin? 

- On beş güne kadar .. Nihayet 
üç hafta ... 

- Çok iyi. Ben hemen eve dönüp 
Lidi'ye kararımı bildireceğim. Yarın 
buluşuruz. Andre. 

Pol eve döndüğü zaman, Lidi'yi 
soyunmuş buldu. Daha ağzım açıp 
kendisini haşlamasına vakit bırak
madan ona kararını bildirdi. 

Lidi sapsan kesildi, gözleri biiyü
dü: 

- Pol, diye haykırdı, sahi gidecek 
misin? Beni bırakacak mısın? 

- Evet. Ve zannederim ki bu ay
rılıktan pek le müteeı'1ı:ıir olac.'lk de
ğilsin. Mütenıadiyen başını ağrıtıp 
duruyorum, değil mi? 

- Cıldırdın mı Pol? Bütün bun-

tarın ne alakası var? Doğrusu sn.na 
karşı pek iyi davrandım diyemem ... 
Sinirliyim... Ne yapayım?.. Hem 
bazan kendi kendime evlenmekle iyi 
bir hareket yapıp yapmadığımı sor
muyor da değilim ... Llı.kin bütün 
bunların çocukluk olduğunu da an
lıyorum .. Hele şimdi .. Pol.. Gitme, 
vazgeç. 

Pol, karısı ısrar ettikçe, gitmek 
için daha fazla bir iştiyak duyuyor
du. 

- Hayır, dedi, gideceğim. Çok iyi 
para da veriyorlar. İstikbali de dü· 
şünmek lazım. 

Lidi şimdi razı olmuştu: 
- Canını, diyordu, sana htrgUn 

mektup yazacağım. Hiç olmazsa sen 
de bana iki günde bir yaz. Bilsen 
sensiz nekadar sıkılacıığım ... Gidece
ğin yer çok uzak mı? 

Lidi, kocasına hayran hayran ba· 
kıyordu. Onu, tanımadığı bu yaban· 
cı memlekette, sinemıılarda olduğu 
gibi, vahşiler, ormanlar arasında 

yapayalnız görüyor, kahramanca ha
reketler yapacağım tasavvur ederek 
peşin bir iftihar duyuyordu. Bir ta
raftan da, arkadaşları ona kocasının 
nerede olciuğunu sordukları zaman, 
vereceği cevapları tasarlıyordu. 

Hemen yerinden fırladı, uzun za
mandır Pol'ün unuttuğu bir hara· 
retle boynuna atıldı ve kucağında 
öüzüldü. 

Ertesi sabah, hareket hazırlığma 
başladılar. Lidi, her şeyle bizzat meş
gul oluyordu. Sond adnlarınm sı

cak bir memleket olduğunu öğren· 
miş , hafif, keten elbiseler, gömlek· 
ter almıştı. Sonra, sıcak memleket
lerin geceleri serin olduğunu duy· 
muş, bir sürü de yünlü fanilalar ıs
marlamıştı. Apartmanm her tara
fında bavullar, sandıklar dolu idi. 

Böylece aradan on beş gün geçti. 
Pol gidip yeğeni Andre'yi buldu; 

- Ne zaman gidiyorum? 
Diye sordu. Andre: 
- Yakında, dedi, şimdi şirket he

saplarını görüyor, bir haftaya ka
dar olur biter. 

Pol eve dönüp Lidi'ye havadis ge· 
tirdi. Lidi, onu bir hafta daha mu
hnfazıı edebileceğine bir çılgın gibi 
sevinmişti. 

Fakat aradan haftalar geçiyor, 
henüz şirketten bir haber gelmiyorr 
du. Apartmanda bavullar ortalı~ 

işgal etmekte devam ediyordu. Şir· 

kette, Andre, hesapların henüz biti
rilmediğini söylüyordu. Nihayet Pol 
dayandı: 

- Azizim, hareket tarihim mu
hakkak lazım. Zira, paskalyayı ge
çirmek için bir dostum davet etti1 
gidebilir miyim? 

- Tabii gidebilirsin. 
- Peki seyahat? 
- Lidi nasıl? Değişti mi! 
- Çok .. Onu bu kadar sevimli hiç 

görmemiştim, fakat şu bizim iş?~ 
Andre soğuk bir tavırla: 
- lş mi? dedi, fakat böyle bir iş 

yok ki azizim.. Hala anlıyamadın 

mı? Ben sadece Lidi tabiatini değiş
tirsin diye bunu uy<lurmuşlum. 

Pol donakalmıştı. Neden sonra 
kendine geldi ve: 

- Niçin bana söylemedin? 
- Sana söylesem, bir türlü bu ro-

lü oynıyaınazdm. 
- Doğru. Hem iyi ki yazıhaneden 

de tamamen alfıkaınx kesmedim. } .. a. 
kat bir sürü masraf edip öteberı al
dım . Ne ise, bari gidip Lıdi'ye ha· 
ber vereyim. füm bilir nekadar se
vinecek? · 

- Sakın ha! .. Aptallık etme. Ba
vullar e\·de kalsın ve seyahatten 
vazgectiğini söyleme. Lidi, seni gi
decek diye seviyor. Bu aşk muvak
kat.tir. Anlamıyor musun? Bu mu
\•akkat aşk bir itiyat olana kadar 
onn bir şey söyleme! 
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13 fer sufhü 'kabul edecek mi? 
ltalya ,sulhü kabul etmek 

mecburiyetinde bırakllacak 
Başı 1 incide 

muvaffak olmadığını gösterdikleri ci 
hetle, Roma mahfelleri 13 ler komi
tesinin bugünkü toplantısına fazla bir 
ehemmiyet vermemekte ve onun ala
cağı pratik neticeler hakkında şüphe
li bulunmaktadırlar. 

Dessie şehri tehlikede mi? ispanyada 

Veliaht taze kuvvetle Cumhurreisr Zamera 
Negüse. yardıma geliyor istifaya mecbur kaldı 

9-4-936 ~ 

~talyanlar Mısırı 

zapfetmek 
niyetinde değil 

[Başı 1 i;acl 
niyetinde bulunduğunu dil§ 
mantıksızdır. İtalya bugün Mıııt 

Cenevre, 8 (A.A.) - ~3 Ier kom.I
tesi toplantısında, Eden, zehirli gaz 
istimali meselesi hakkında ezcümle 
demiştir ki= 

- Her iki ta.rafm, yani ltalya ile 
Habeşistanm, zehirli gaz istimalini su 
reti katiyede yuak eden 1925 tarihli 
Cenevre anl8'masmı imza ettiklerini 
hatırlamamız icap eder. Her iki ta -
raf, herhangi şekilde veya herhangi 
ahvalde gaz istimal etmiyeceklerinl 
taahhüt eylemişlerdir. İtalyan tayya 
releri tarafından zehirli gaz kullanıl• 
muı &r8rulUBal .anlaşmalarm herhan
gi bir kıymeti haiz olup olmadığı me-
selesini ortaya koymaktadır.,. 

Eden bundan aonra, Milletler Cemi 
yeti sekreterliğinin, Cenevre Kızrlhaç 
makamatmdan herhangi bir haber a. 
hp almadığını sormuştur. Bunun üze
rine, komite, Kızılhaçm, zehirli gaz 
kullımıldJğma dair haberler alıp al ., 
madığmı öğrenmek üzere A venol'u 
Kıztlhaçla temasa getirmeğe memur 
etmiı,tir. Toplantı saat dörde talik e
dilmiştir. 

lngllferenln komiteden 
istedikleri 

Londra, 8 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabiri bildiriyor: Eden ve Lord 
Halifaks'ın şu isteklerde bulun.mala
n ihtimali vardır: 

1 - ltalyanlarm Habeşistanda 
tatbik ettikleri harp metotları hak
kında derhal tahkikat icrası, 

2 - 13 ler komitesi, 11ulh teklifle
rini muhariplere kabul ettirmeğe ve 
bir mütareke akdine muvaffak ola • 
madıklan takdirde lt~lva hakkında
ki zecri tedbirlerin Aiddetlendirilmesi 
tein 18 ler komitesinin derhal içtimaa 
daveti, 

Ayni muhabir, In~iltere hlikftme -
tinin, önce. 18 lerl derhal tonlantrva 
davet etmek niyetinde oldu~ınu, ffl· 
.k-:ıt ltnlv8nm FranMVll hir ittifıok tek 
lifinde buJunm~smdan ~ekindim <'i -
tıetle hu fikrinden vazgeçtiğini ilave 
etmektedir. 

Sivut mahfeller umumiyetle bed -
bindir. 13 ler komitesinin ban•cılrk 
teıebbfuılerf akim kaldıjh takdirde, t
talvanm hıı.lihamdaki siyasi dunnlf 
hıı.sehivle Fransa ile A lmanva ara!(m
dııı nih11i hir tercih yapmasından kor 
kulmaktadır. 

Vaziyet gayef nazik, Fransa 
ile lngllterenin arasının 
o~ılması muhtemel 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Teleg
r"rıh bugiln Cenevrede başlayan mü
ukerelerden bahsederken diyor ki: 

Ayni mahfeller, 13 ter komitesinin, 
Adisababa hükfımeti tarafından Ce -
nevre nezdinde protestoda bulunulma 
smı icap ettiren harp metotları hak
kında tahkikat icrasnıa memur edil
diğini söylemektedirler. !talya, bu ne 
\Tİ hiç bir tahkikattan korkmaz, fa
kat bu vazifenin 13 ler komitesinin 
salahiyeti dahilinde olmadığına kani
dir. Deniliyor. 

Zehirli gaz İ§I komitenin 
salahiyeti dahilinde mi ? 

Cenevre, 8 (A.A.) - 13 ler komi
tesi, uzun müzakereden sonra, !tal -
yanlar tarafından zehirli gaz kullanıl 
ması meselesinin müzakeresi komite
nin salahiyeti içinde olup olmadJğınr 
tetkik için bir hukuki komisyon teş
kiline karar vermiştir. 

Madriaga ile A venolün, vakit kay
betmeksizin Aloizi ile tema.sa geçme
lerine karar verilmiştir. 

Komite yarın öğleden S\Xlra topla
nacaktır. 

Diğer taraftan, 13 ler komJteır;I, 1-
fal)·anlann muharebe usulleri hakkın 
da bir bük.um venneyi salahiyeti dı4 
şında gördiiifinden, gelecek hafta per 
şembe günü konseyin toplanmaya ça 
ğmlması ihtimalinden bahsedilmek • 
tedlr. 

Mussolinlnin lcobine 
toplantısındaki sözleri 

Roma, 8 (A.A.) - Stefani Ajansı 
tebliğ ediyor: Kabine bu sabah Mus
solininin riyaseti altında toplanmış • 
tır. Ruznameye geçilmeden evvel Mus 
solini aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Askerlerimizin parlak müzaf -

feriyetleri ve bilhassa A vrupalılarm 
talim ve teçhiz ve teslih ettiği NegUs 
krtaatma karşı kazandığı Aşangi za
feri, ltalyayı &beş seferberliği üze
rinde silaha müracaat mecburiyetin
de icaldığı ilk gayesine yani müstem
lekelerinin emniyetini tahakkuk ettir 
meye doğru yaklatırınıştrr. 

Böyle bir emniyet Habeı;J asken te
şekküllerinin imhasiyle elde edilecek
tir. O imha iki ne önüne geçilebilir 
ne de tehir edilebilir. 

Kabine, Başkumandan Mareşal Ba 
doglio'ya, bütün arkadaşlarına ve mil 
li Eritreli kıtaata şükran hislerini tek 
rar beyan eyler. 

Frrkalar1mızm işgal ettiği toprak
larda ahali ltalyaya muhabbetini gös 
termiştir. Ve Raslarm itisafatma kar 

· şı himaye edilmekte olduğundan nor
mal iş ve güçlerine koyulmuşlardır. 

Ayni zamanda ltalya 13 ler komi
tesinin talebine de müsbet cevap ver
miştir. 

Diğer bir İtalyan kolunun Magda
la üzerine yürüdükleri söylenmekte
dir. İtalyanlar, ilerlemekte oldukları 
erazide, mühim miktarda levazım mü 
sadere etmektedirler. Bu levazım a
rasında, Addisababa ile muhabere ve 
muhtelif mıntakalardaki kuvvetleri 
idare etmek için !mparatorun kullan 
dığı çok kuvvetli bir telsiz istasyonu 
mevcuttur. Bu tesisatın İtalyanların 
eline geçmesi Şimal cephesi hakkın
daki Habeş haberlerini seyrekleşti
recektir. Tana gölüne varmış olan 
İtalyan kuvvetleri şirridi Cenubi Şar
kiden ve Dtbratabar'a doğru yürü
mektedirler .Sanıldığına göre bu- kol
lar Dessie ve Magdala üzerine yürli -
yen kuvvetlerle iltisak temin etmek 
hedefini takip etmektedirler. Ogaden 
mmlakasmda şiddetli yağmurların 
ya~dığı haber verilmfktedir. Bu yağ 
murların general Graziani'nin taar
ruzunu geciktirmesi muhtemeldir. İ
talyan tayyareleri bu arada Ras Na
sibu'nun müstahkem me1Vkilerini şid 
detli bir bombardıman altında bulun
durmaktadır. 

Polonyalı doktorlara 
İ§kence 

Addisababa, 8. (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor : Habeş kızılhaçm
da çalışan iki Polonyalı doktordan 
biri olan Maksimibai Belan, buradaki 
kızılhaç idaresine bir mektup gönder 
mıştır. Şubatta Ambaaradem'da İtal
yanlara esir düşen doktor Maksimi
bai, bu mektubunda, kendisi ve arka
daşı .Doktor Medynsk'in öfümle teh
dit edilerek sahte bir vesika imza et
mek mecburiyetinde kaldıklarını yaz 
maktadır. Doktor ezcümle şunları 

yazmaktadır : 
" Seyyar hastanede bulunan 35 ya 

ralı ile esir düştüğümüz zaman, İ
talyanlar bizi fırka karargahına gö
türerek hakkımızda çok şiddetli ve 
mütecaviz bir şekilde hareket etti
ler. ltalyan askerleri bizi yere çömel 
terek Habeş usulü zencirlediler. Bun 
dan sonra bir duvar dibine götürül
düm ve kurşuna dizilmekle tehdit e
dildim. Buradan Makalleye g_öJüriil
dük ve bizi 24 saat aç bıraktılar. t>a-

Üniversitede tahsil 
müddeti arttırılıyor 

Universite kurulduğundanberi ver
diği randıman ile bugüne kadar elde 
edilen tecriibeye göre bundan sC1nra 
yaptlacak ıslahat hakkında tetkikat 
yaprlmaktadrr. Bu hususta hukuk .fıl.

kültesi dekanının reisliğinde baıt pro 
fesörlerden mürekkep bir komisyon 
kurulmuştur. 

Bu komisyon bir haftaya kad.ıı r isi 
ni bitirip raporunu rektöre verecek -
tir. Bugüne kadar elde edilen netıceye 
göre, muhtelif fakültelerdeki tedris 
mUddeti gençlere üniversite tahsili 
verebilmek için nqksan görülmUş~iir. 
Bu itibarla tıp fakültesinin 6, hukuk 
ve fen fakültelerile dişçi mektebinin 
dörder seneye çıkarılması muv:ı.fık 
bulunmuştur. 

Meksikada bir trene 

bomaa atddı 

Başı 1 incide 
ha sonra bize yatacak yer gösterdi
ler. Fakat bir gecede iki defa uyan
dırdılar ve dışarıya çıkararak kur
şuna dizileceğimizi söylediler. Daha 
sonra bizi Messaneaya naklederek 
canilerle beraber hapsettiler ve Des
sie bombardımanı hakkında sahte 
vesikalar imza etmeğe mecbur etti
ler.,, 

Dessie bombardıman edlldi 
Adisababa, 8 (A.A.) - Bu sabah 

yedi ltalyan tayyaresi Dessieyi şiddet 
le bombardıman etmiştir. 

Zehirli gaz lelôlcetl 
Addisababa, 8. (A.A.) - Reuter 

muhabiri bildiriyor: Buraya gelen ve 
henliz teyit edilmiyen bazı haberlere 
göre, en modern gaz maskelerine bi
le nüfuz eden yeni bir zehirli gaz İ
talyanların Şimal cephesinde muzaf· 
feriyet kazanmasını çok fazla kolay
laştırmıştır. 

Bu gazla zehirlenenlerin gözlerinin 
kör olduğu, başlarının son derece 
şiştiği ve yirmi dakika can çekiştik· 
ten sonra öldükleri söylenmektedir. 

Harrar bombardımanında 
ölenler 

Adisaba.ba, 8 (A.A.) - Harrardan 
resmen bildirildiğine göre, bombardı
manda 12 kişi ölmüş ve 32 kişi yara· 
lanmıştır. 

Şimdiye kadar 1522 lfalyan 
ölmü§ 

Roma, 8 (A.A.) - Resmi bir teb
liğe göre muhasamatın bidayetinden
beri Metropol ordusunun zayiatı 1522 
kişidir . 

Negüs orduları bir misli 
fazlalaıacak 

Londra, 8 (A.A.) - Habeşistanm 
Londra elçiliği erkanından biri, dün 
Adisababada neşredilen ve eli silah 
tutan herkesi silah altına çağnan u
mumi seferberlik emrinin, Negils or
dulannm b~kü mevcudunu bir 
misffne çikaracağmı söyleiri.iştir. 

Dün kuvvetlice bir 
zelzele oldu 

İstanbul, 8. (A.A.r - Rasathane
den tebliğ edilmiştir : 

Madrit, 8 (A.A.) - Halkçı bloku kında fütuhat veya istimar mı 
partileri geçen parlamentoyu cilmur lan beslemediği gibi atide de asli 
reisinin, lüzumsuz yere feshettiğine liyemez. Libya ile Mısır aras 
dair bir karar sureti kabul etmişler - müeterek hudutlar zihinleri hiçbir 
dir. 

Teşkilatı Esasiye Kanununa göre, Mısırla müşterek hudutların ve, 
parlamentoda basit bir ekseriyetle ve ya için :Mısır hakkında derin bir -..a 
rilen böyle bir karar cümhurreisinin luk duygusundan mlilhem bir siy~ 
azli demektir. Parlamento bu içtima tin muhafazasını tekeffül eden aJPır 
devresinde bu karar suretin müzake- malar akdetmeğe amadedir. 
re edecektir. I 

Bu suretle cUmhurba.şkanı otoma - Mısırla falya arasında 
tik surette vazifesinden çekilmiş bu - notalar taati edilecek 
lunmaktadır. Yeni cümhurba.şkanı se- Roma, 8 (A.A.) -Suviç'le ~ 
çiminin 8 gtin içinde ilan olunması ve maslahatgüzarı arasında arka aP" 
bu tarihten 30 gün sonra icra edilme- ya yapıln görüşmeler neticesinde, fi: 
si lA.zımdır. krnda İtalya ile Mısır arasında nod' 

Parli.mento başkanı Martinez Bar- lar teati edilecektir. Havas aj~ 
rios, Zamoranm halefinin tayinine ka muhabiri İtalyan notasının, Roıxıa ~ 
dar cilmhurbqkanlığr vazifesini gö- kumetinin Habeşi.atandaki Mısır JJlll'I 

recektir. nafiine tamamen riayet etmek h._. -------------=- sundaki azmini tekit edeceğini aöf'. 
Mimar Sinan ihtifali mektedir. 

Salahiyetli mahfeller, ltalya ile~ 
(Başı 1 incide] sır arasındaki münasebetlerin çok• 

kemmel olduğunu ve mavi Nil ~~ 
naklarının İtalya tarafından işga.lPj 
Mısır için bir tehlike teşkil edectr 

sim yapılacaktır. 
Program §Udur: 

Program 
1 - Hep birden istiklll marıı aöy

lenecek, 
2 - Söylevler verilecek: 
A - Güzel San'atler Akademiai mi

mari §.Ubesinden Orhan 
B - Yüksek mühendis mektebin -

den Sadık 
C - Millf Tiirk Talebe Birliğinden 

A. Kara.han. 
D - Belediye imar mlldUrU Ziya 
3 - Hep birden istiklil m~ı söyle 

necek ve mera.sime nihayet verilecek
tir. 

llkmekteplerde ve radyoda 
Bugün, bütün ilkmekteplerde kü -

çUk talebelere Sinan hakkında derli 
toplu malumat verilecek ve hayatı, 
eserleri anlatılacaktır. Bu akşam sa
at 21,15 te müzeler mimarı Kemal 
Altan radyoda bir koıılerans verecek 
tir. 

Tayyare ile iki lngiliı 
seyyahı geldi 

İngiltere Ha.va "Kurumu Başkqı 
ü>n Defi :Mtittll'nu!i kızı Ledi Marga
rit ile kocası Alan Munts dün Kahire
den hususi tayyarelerile şehrimize gel 
mişlerdir. Adana üzerinde bir aralık 
bozuk ha va ile karşılaşan tayyare şe 
bire inmiş ve bir müddet orada bekle
miye mecbur olmuştur. 

Ledi Margarit ve Alan Munta bu
gün Y eşilköyden hareket edecek, Sof 
ya, BUkreş ve Belgrat yolile Viyana-
ya gideceklerdir. ' 

haberini reddetmektedirler • 

Sinan Gb~~Of~!~~~ 
yan duvarlarm açıimamasmı terıl 
eden şevli ayaklar üstündeki -~ 
leri kurşun örtillü- kuleler vası~ 
iki kademe üzerinden büyük k~~ 
etrafmdaki dört kalın payelere Dit 
lanmıştır. Bunlar SUleymaniyesı' 
yüksek kuruluşu manzumesini canı' 
dırmaktadır. 

Sinanm diğer cami tiplerine b~ 
sak hepsinin plinmda ayrı bir 1A 
ve ibdam yüksek tesirlerini bulu~ 

Burada iki önemli eseri üzeriıı• 
biraz tarif yapmak istiyorum. 

1 - (Eyüpte Zal Mahmut Pa•a ~ 
mii) nin iç tertibatında karşılıklı -
kalın ayağa bağlı sıra sütunlarla 
cihetten koridorlu ve tabakalı bir 'Dl 
susiyet şekli görülür. 

2 - (Kasmıpaşada Kaptanı ~ 
ya Büyük Piyale camii) nin iç allPP" 
da münferit iki sütuna bağlan~~ 
merlerle mabet Uatü 6 kubbe t~ 
ederek dışında. bu kubbelerin.. e~ 
kemerlerle çevrilmiş olup esas~ 
ki sağ ve sol kemerlerin altında ıİ 
giriş mahalli, orta kemerin üstunl 
de bir minaresi yükselmiştir. 

Bugün saat altıyı 18 dakika 25 sa 
niye geçe İstanbul rasathanesi, mer
kez tistü 1stanbuldan 380 kilometre 
mesafede tahmin edilen kuvvetlice 
bir zelzele ~aydetmi_ştir. 

Zelzelenin merkezi 
Serez mi? 

Dün, şehrimize Penson ve Purdle 
adlarında iki lngiliz kadın · 11eyyahı 
da.ha gelmiştir. Seyyahlar, 18tanbulda 
Uç gUn kalacak, bu müddet içinde ü
niversitemizi ve müzeleri gezecekler
dir. 

Sofya, 8. (A.A.) - Bu sabah saat 
altıyı 17 geçe Bulgaristanın cenubun
da ve Cenubu garbisinde bir zelzele 
olmuştur. Zelzelenin Sofyanrn cenu
bundan 180 kilometre mesafededir. 
Burasının Serez olması muhtemeldir. 
Bulgaristanda hiçbir hasar olmamış
tır. 

Fransız Elçisi bugün 
şehrimize geliyor · 

lzmirde bir tren 
kazası oldu 

"!talya, 13 ler komitesinde aza de
fildtr. Fakat muhakkak olan birşey 
\•aru Mu11solinlnin mümessili Baron 
~loisi'nin gavet geniş mikyasta din
leneceJ?idir. Jngiltere ve Franea, Itaı
yadan Habeşistandaki ileri hareketi
ne nihayet vermeğe hazır olup olma
dı~ı sorıtcaklardır. Ayni zamanda 
fUnu da Italyaya anlatacaklardır ki 
muhasamata nihayet verilmesi tak
dirinde !talvaya karşı alınan zecri 
tedbirler kaldrrılabilecektir. Ontimüz
dı>ki ~er esnasında Cenevrede rok 
nlzik hava eseceği sanılmaktadır. Bil 
husa lngiltere ile Fransa araı:ıında
ki gerginliğin artma.sına mani olmak 
cok güç olacaktır. Fransanm Italya -
ya ve İtalyanın hatalarına karşı daha 
uzlaşıcı vaziyet almakta bulunmasın
dan gayri, iki memleket arasında 
11ulh pl!nı meselesi hakkında fikir te 
zatları çıkmaması kabil değildir. E -
den, P'ranunm uzla~ma .zamanmm 
geçtiği hakkındaki noktai na.zanna 
iştirak ,etmiyecektir. Eden, bilakis 
kendi fikrinde ısrar eyleyecektir. E. 
denin fikrine göre, eulhU temin ede
cek teklifler hakkmda Almanya ile 
genif miinaka,alar açılabilecek bir za 
mana varmak üzere gayretlerde de
vam olunması lazımdır ... 

ltolya Laval. Hor planını 
bile kabul etmiyor 

Roma, 8 (A.A.) - Havas Ajanm 
bildiriyor: Siyasi mahfeller, Negü~
Un otoritesinin mahvolduğu ve gölge
den ibaret bir iktidar mevkii ile mü
zakereye ,Prifmeğe imkan bulunma • 
dığı mütaleasmdadırlar. 

Doğu Afrikasındaki kıtaatnmz mü
him mevcutlanyle dipdiri duruyor ve 
maneviyatı mükemmeldir. Diğer ta -
raftan metropoldeki kara, deniz ve ha 
va kuvvetlerimizin hazırlıkları gitgi • 
de artan bir süratle devam ediyor. 
Kabine bilhassa tayyare endüstrisine 
ve çalışan işçilere son aylarda başar
dıkları işlerden dolayı medhUsena et
mek ister. Bu istihsalat haftadan haf 
taya da artacaktır. 

Bütün İtalyan milleti dUnyaya Ro
malılarm sebat ve dieiplinini göster
mekte devam ediyor. Zecrl tedbirlere 
kar,ı mücadele her tarafta en büyük 
bir enerji ve muvaffakıyetle yapıl -
maktadır. Ve bu, rejimin bütün teışki 
IAtmm ve imal teşebbüsleri ve IW
yan kadmlarmm her günkü anlatışlı 
tığı teşriki mesaisi sayesinde tahak
kuk etmektedir. 

Lordlar Kamarasında Ha· 
beı meselesi 

Londra, 8 (A.A.) -Lord Halifake 
Lordlar kamarasındaki beyanatında 
tngiliz hüktimetinin Habeşistan hadi 
selerinden mesul olduğunu reddede
rek : 

Meksiko, 8 (A.A.) - Veracruzdan 
Meksikoya giden ve içinde altmış ka 
dar yolcu bulunan bir tren, bir köp
rü.nün ortasına konulan bombanın pat 
laması neticesinde uçuruma yuvar· 
lannu,, yolculardan 9 kişi ölmüş, 7 
kişi yarlannuştır. Intihabattan dönen 
Veracruz hükfunet namzetlerinden 
iki kişiye karşı siyasi bir suikast ya
pılmak istenildiğine hükmolunmakta
dır. Bu suikasdin vuku bulduğu mm
takanm asken şefi General Heriber
ta Jara cinayetin faillerini takip et -
mek Uzere bir alay askerle hareket 
etmişlerdir. 

Fransannı Tokyo elçiliğine tayin e
dilen eski Ankara elçisi Kammerer, 
bu sabah Semplon ekspresile gelecek
tir. Kammerer, Ankaraya giderek hU 
kumet ricalile vedalaştıktan sonra Is
tanbula gelecek ve buradaki Fransız 
balosuna iştirak edecektir. Sefirin 
gelecek hafta içinde Tokyoya gidece
ği haber verilmektedir. 

Eski Bulgar konsolosu 
Eski Bulgar konsolosu Vançef önU

mtizdeki hafta içinde Bulgarist:ına 
gidecektir. Vançef, yeni konsolos I
vanko Slivenski'yi vali, mümessil ve 
konsoloslarla tanıştıracak ve kendi
si de veda edecektir . 

Diğer taraftan, yeni Bulgar elçisi 
Kristofta birkaç güne kadar şehrimi 
ze gelecektir. 

lzmir, 8 (A.A.) - !zmirden Alaşe 
hire gitmekte olan katar Bayraklı ile 
Salhane arasında bir kaza geçirmiş -
tir. Yolun bu kısmında tamirat ile 
meşgul olan ameleler raylar üzerin
de bıraktıktan çelik plaktan kaldır
madıkla.rından lokomotifin yoldan çık 
masma sebebiyet vermişlerdir. Kaza 
yolcular arasında tellş uyandırmış
sa da nüfusça hiçbir zayiat olmamış
tır. Acele olarak alman tedbirler yU -
zUnden lokomotif yola konmuş ve ka
tar da bir müddet teehhUrden aonra 
hareket etmiştir. 

Çarpııan vapurlar 
Evvelki gece köprü önünde çarpı • 

şan Şirketi Hayriyenin 54 numaralı 
vapurile Akayın Maltepe vapurunun 
aldıkları yaralar dtin tetkik edilmiş • 
tir. Ancak, çarpışmanın mahallen de 
mahiyetini tesbit edebilmek için bir 
keşif heyeti kurulması muvafık gö -
rülmüştür. Heyet, bugtin hadiseyi ye 
rinde inceliyecek ve bir keşif raporu 
hazırlıyacaktır. Bu rapor, deniz tica
ret müdürlüğüne verildikten sonra 
suçlunun tayini mUmkün olabilecek -
tir. 

{>iyalenin arka yüz kısmında :; 
büyük üç kemer taksimatı arasın~ 
masif şevli ayaklar görülür. Bu aY 
lar, saçağa kadar uzanarak bir Sit 
me ile nihayet bulduktan sonra se~ 
köşeye kesilerek tepeleri kurşun il 
tülü küçük birer kubbe şeklinde 'fi: 
pılmı9tır. Işte Sinanm ibda farkla~ 
Değişik ve yüksek plan hünerleri! "" 
nan lstanbulda • Şehit Mehmet fi 
şa yokuşundaki - Sokollu Mehinet ~ 
şa camii ile Sillvrikapıda bulunan P 
met Paşa camilerini inşa ettiği za f 
man 6 köşe ile yeni bir tarzı taksi~ 
geçerek değerli etütlerini sıralad!!11 
tan sonra Edirnedeki şaheseri (~ 
miye) de büyük kubbeyi taşım~~ 
mahsus münferit 8 ayak tertiba 
hal ve tatbik ~tmişti. Sinan bu s 
şaheseri arkasından ihtiyar ömrüııd. 
sonuna yaklaşırken son dehası m~ 
aulü, • eserini tamamlayanuyarak ıırt 
raktrğı • Fatihteki "Nişancı Meh~'4 
Paşa camii" olmuştu. Sinan bu ~ 
rinin plinmda Selim.iyede tatbik etıı! 
ği 8 ayak tertibatını münferit olar~.S. 
değil, duvarların iç köşelerinde ys 
nm yuvarlak ve gayet enteresan ~il 
9ekilde yapmıştı. Koca Sinan Ulke~ 
zin her köşesine dağıttığı yUzler;ı 
pllnmm ayrı, ayrı güzellik tipl~ 
yüce dehasını ifte böyle ortaya kOTi 

m=.Sinan elinden çıkan, Tilrk3 
bideleri Bizall8 gibi bir yığın tuğla 
tifini meydana koyan zevksiz, örn 
süz taslak değildir. 

Abide... Daima yaşayan, ölme~ 
maddelerin terkibi bir timsalidir.~11 

lşte Sinan eserleri ... Yekparele~ 
granit bir bünye Uzerinde en in 
zevklerin ve en yüksek bir teknlıflt 
mahsulünü yaşatıyor ve tam man~ 
le birer (abide) dir. 

Çocuk Bayramı 
Anneler Birliği dün, Cağaloğlunda

ki merkezinde haftalık toplantısını 

yaparak 23 Nisanda baıJlayacak olan 

Çekoslovak konsolosu 
Çekoslovak general konsolosu Gr&

lstanbul Arkeoloji müzeıeı' 
mim art 

Bu mahf eller Habeşista.ndald meş
ru menfaatlerin hepsine hürmet edile 
ce&i fakat beşler pl&nma hattl La
VRJ - Hoar n1A.nma mU~enit sulh tek 
liflerinin, İtalya tarafmda.n hiç bir 
tmretle nazan itibara almamıyacağını 
tıave etmektedirler. 

"Bu harbe mlni olmak için yeg!
ne çare, !ngiltere - Italya harbine 
müncer olabilecek bir tedbir olabilir
di,, demiftir. 

lngllferenln muhfırası 
Cenevre, S ( A.A.) - Eden tarafın 

dan, ltalyanların zehirli gaz kullan -
drklarma dair bugün 13 ler komitesi
ne verUen muhtırada birçok deliller 
~ikredill!lektedir. Bu meyanda Habeş 
ler tarafından yapıla.ti şikayetler ve 
bizzat lngili% Kızılhaçı ve Norveç 
doktorları tarafından verilen rapor· 
lar vardlr. 

gor mezunen memleketine gitmiştir. 
Çocuk haftasında birlikçe yapılacak Çekoslovak elçiliği müste§&I'I Hanak 
yardmılan tesbit etmiş ve o haftanın nisan sonunda An.karadan . ayrılacak 
programmı hazırlamıştır. v~ Prağdaki yeni vazifesine gidecek -

Çocuk haftası içinde Anneler Birli- tir. 

Bir çoban korucuyu 

ağır yaraladı 

Kemli Altan 

Profesiir Pal( $& .. ,..f;"e bit 
zivnf P.t verildi 

ltalyanlar toplantıya 
ehemmiyet vermiyorlar 

Roma, 8 (A.A.) - Maziden alman 
tecrübeler, Cenevre toplantılarmm 
ltalyan • Ha~ anl8.41mazlığmı halle 

ği bir müsamere verecektir. Bu mü
samere 26 Nisan Pazar günü saat 15 
buçukta Dağcılık klübü salonunda 
verilecektir. Müsamere programının 
zengin olmasına çalışan birlik, o gün 
için geniş bir program yapmıştır. 

Müsamereyi zengin aile çocukları 
verecektir. 

Dün geceki konser 
Dün gece saat yirmi birde Saray &1 

nemasında Omer Refik ve Ali Sezin 
konservatuvarın sekizinci konserini 
vermişlerdir. Kalabalık bir dinleyici 
huzurunda verilen konserde sa.n'at • 
karlar takdirle karştla.nnuştır. 

Balıkesir, <Tan) - Edremit ilçesi· 
nin KUçükdere köyünden korucu Ya
kup oğlu Halil, kırda dolaşırken ayni 
köy halkından Çoban Hamit oğlu Ö
mer tarafından revolverle ayağından 
ve sol tarafından tehlikeli bir suret
te yaralanmıştır. 

Hastaneye kaldırılan Halil biraz 
sonra ölmüştür. 

Universitemlzde konferanslar t16' 
ren Cenevre üniversitesi dahili haceti' 
lıklar ordinaryüs profeörü Rok fi' 
refine dün gece saat yirmi birde p,t' 
kotelde profesör doktor FahredP 
Kerim tarafından bir ziyafet veriltıılf 
tir. Şöl&nde Şehrimizin tanmmıı ~~ 
fesör ve doktorlan bulunmq, sa.nUP"" 
konuşmalar yaprlnuştrr 
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Konya ilbayhğından: 
Konya Vilayeti bir Kompile Sondaj aleti alacaktır. 
Sondöz Elmas ve Perküsyon ile işleyebilecek ve her 

hangi bir istikamette delik delebilecek vellber türlü top
rak ve kayada işleyebilecek Dokuz santimetro kutrunda 
bir boruyu yüz elli metro derinliğine indirebilecek kabi
liyette olmaları. 

Sondözlerin Sıkleti azami iki ton olacaktır. Sondözle
rin nümune çıkacak aletlerle mücehhez olması gerektir. 
ttsteklilerin teklif mektuplarını Nisanın 30 uncu Perşem
be gününe kadar Konya Vilayetine yollamaları ve fenni 
mütemmin maliımat için Konya Vilayetine müracaat et
meleri. ( 1 8 5 8) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
Sehirler arası konuşması yapanlardan, Şirket ~~ma: 

nında ayrıca alınmakta olan mahalli konuşma ucretı 
bundan sonra alınmıyacaktır. Binaenaleyh gerek kendi 
telefonlarından ve gerek umumi Merkezlerden Şehirler 
arası konuşması yapanların yalnız Şehirler arası ücretini 
vermekle mükellef oldukları ilan olunur. ( 1760) 

-- TİFOBİL --11 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve pa.rati!o hutalıklarma 
tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutuau 

.. __ M lr:unıf. 

2584 

lstanbul Beşincl lcra Memurlu

ğundan : Mahcuz olup paraya çev

rilmeeine karar verilen Karyola, Ay 

na, Konsol, Masa, Gardrop, Pefof 

marka bir dikiş makinesi ve saire 

bu ayın 13 Uncü pazartesi gilnU saat 

14 te Feriköytinde Baruthane cad

delinde , 3 numaralı ev önünde açık 

artırma lle aatılacaktır. Almak is

teyenlerin yerinde bulunacak memu

ta mUrac&atl&n ilin olunur. (21978) 

trUrJdyede en çok 
utılan 

Süt Makinuı 

VtKING 
ınarkalıdır. 

SürK_:lltJrUPa LTD. srı. 
~, .... .,L. IAUTA, •uına11 "•ZA• .. 

ADEMi 
iKTiDARA 

2572 

60 YAŞINDA 
Olduğum haide 

Buruşukluklardan nasıl kurtuldum. 
Ve 20 yaş daha genç görünmeğe 

muvaffak oldum 

" Ben 60 yaşımı bitirmiştim . Bu 
yaşta olan bir kadın artık kendini 
cazibeli göstermeğe uğrapmaz. Fa
kat, ben merak aaikasile tebeddülitı 
havaiyeden solmuş ve buruşmuş yü
zümde cildin unsuru olan Tokalon 
kreminin tesirini tecrilbe etmek ilte 
dim. Bir aylık tedaviden aonra "ti2 
gençleştiniz''dediklerinde hiuettifim 
hayreti tasavvur ediniz. Bu müjde
den cesaret alarak tedavime devam 
ettim ve beş ay sonra harika tamam
lanmıştı. 

Beni görenler ancak oiO - 45 Yat
larında olduğumu söylüyorlardı, Te
nim açık ve cazibeli ve hafifçe pem· 
bele§miş ve yüzümde hiç bir burutuk 
kalmamııtı. 

Bu ıayanı haYfet tesiri nazan iti
bara alarak, her kadın cildin unsuru 
olan yalnız Tokalon kremini kullan
sa artık ihtiyarlamış büyük anneler 
bulunmıyacaktır.,, 

Hamiş - İsminin neşredilmesini 
istemiyen ıu yukanki mektubun aslı 
mahfuzdur. Cildin unsuru olan To
kalon kreminin terkibinde son de
rece besleyici unsurlar bulunduğuna 
. . . . . . lira~a karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumup.k 
ve buruşuksuz kalması için elzem o
lan hayati unsurlarla iıtihzar olun· 
muştur. Akşamlan yatmazdan evvel 
pembe rengindeki ve sabahları be
yaz rengindeki Tokalon kremini kul-

TAN 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Mevcut örneğine göre Jandarma kıt'atı ihtiyacı için a
şağıda cins ve mıktan yazılı dört kalem semer açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Semerler yerli fabrikalar işinden 
olacak ve Demirkapuda Jandarma eşya ve Levazım an
barma teslim olacaktır. 

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

Nümuneleri evsaf ve şeraitini istekliler hergün komis
yona ge~rek görebilirler. 

İstekliler şartnamenin dördüncü maddesindeki vesaiki 
hamil olarak belli günde komisyona gelmeleri. ( 1785) 
İlk teminat Tahmin olunan Maa teferrliat 

Li. K. 

5 48 

36 00 

36 00 

36 00 

bedel bir ıemerin Alnııcak 
bedeli mılı:tar 

L. K. L. K. adet 

73 00 73 00 1 

480 80 00 6 

480 00 80 00 6 

480 00 80 00 6 

C l n ı l 

Maa teferrüat makineli 
tüf ek semeri 
Maa teferrüat havan to
pu semen. 
Maa teferrüat havan 
topu döşeme şemeri 
Maa teferrüat havan 
topu cephanelik semeri. 

113 48 1513 00 

Ankara Beledjye Reisliğinden: 
ı - Halkevi karakolundan ince su deresini takiben bu 

derenin Yenişehirde Kazım paşa caddesini kat ettiği nok
taya kadar olan kısmındaki pis ve memurin evleri civarın
daki tahtezzemin suların toplanarak kapalı bir şekilde 
İnce suya akıtılacaktır. Bu işin keşif bedeli 24520 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için Fen Kalemi
ne gelinecektir. 

3 - İhale, 21-4-936 tarihine rastlayan Salı günü saat 
on buçukta Belediye Encümeninde kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

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

bir saat evveline kadar arttırma kanununun 3 2 nci mad
desine uygun bir şekilde olarak Encümene verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektubların nihayet iha
le saatından bir saatevveline kadar gelmesi şarttır. Pos
tada vukua gelecek teehhür nazarı itibare alınmaz. ( 717) 

(1723) 2599 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
komisyonundan: 

Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşa
ğıda mıktarları yazılı On iki kalem kundura malzemesi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
16 Nisan 936 Perşembe günü saat on beşde Gedikpaşada 
Jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi 
caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayrı ayn istek
lilere ihaleside caizdir. Her kalemin İlk güvenme ve ta
sarlanan bedelleri hizalarında yazılmıştır. Sart kağıdı Ko 
misyondan hergün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin eksiltme &ünü ihale saatinden laakal bir saat 
evvel isteyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu ve
ya muteber Banka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı ka
nunda ve şart kağıdında yazılı belgeleride havi mektup
larını komisyonurpuza vermiş bulunmaları. ( 1654) 

Malumeıiln Cinsi Miktarı Taaarlanan bedeli nk ıtıvenme 
ı.t. 2 inci tın.. Memurlufwıdan: 

Müflis Mehmed Kadrinin muuma 
müracaat eden Süleyman demir Sö
siln iatediff 989 lira ile Xracebeyli A 
dilin iatec:liği 997 lira 65 lrurutwı al· 
tmcı ııraya ve İskonto Ticattt kollek 
tif ıirketinin iıtediği (871lira23 ku
rutun kezalik altmcı ııraya kabulu
na ve sıra defterinin bu suretle dü
zeltilmeaine ve Tel çivi şirketinin iki 
cekle istediği bin liranın teminat o
larak verildiği müfliı tarafından be
ı)'aD edilmesine ve bu cihet alacağın 

lanınız. Bir gece zarfında husule re- Kundura kö1elesl 78000 Kilo 
len tesirden hayrette kalacaksınm. Kundura vaketeal 532:SO ,. 

Lira Kr. Lira Kr. 
117000 00 8775 00 

Hamıı : Vaki külliyetli talep kar- Kundura KapsWtl ı 77:5000 Adet 
§IIInda mevcud nllmunellkler bit- S talı • 284000 Çift 
miştir. Yenileri hazirlanmakta oldu· ı:ık afi bten lpllfl C500 Kilo 
ğundan henüz nUmuneliklerinl al· . 3M 
mamış olanlarm bir kaç gUn daha ~!umu 75 : 
sabretmeleri rica olunur. Çam u.kızl ıM ,, 

reddini milcip görUlmü" olduğundan 
Mahkemeye mUracaatta muhtar ol
mak üıere alacak kayd talebinin red 
dine iflas idareııince karar veril.mit 
olduğu ilıin olunur. (21976) 

Nalça 70000 Çift 
Kabara Çivisi 10000 Kilo 
18 numara Bakır çiVl 600 " 
Kundura kalıbı 
"Alt kısmı demirli" 600 Çift 

101175 00 7~ 13 
621 25 46 60 
491 00 37 28 

27SO 00 206 25 
122 :so 9 19 
6000 450 
•5 00 3 38 

1574 91 118 12 
2500 00 187 50 

192 00 14 40 

840 00 63 00 
2491 

il 

H AYA T Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölUm ve maHUiyetin acı· 
)arından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sıgoıtayı memleketimizde yegane tat· 
tik eden : 

ANADOLU ANONiM 
. . 

Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yenJ nevi ile bayat sigortalannda mUhim bir inkılap 
yapmıştır. Çünkü bu aıgorta ile : 

Ölüm ve malfıHyet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve
rilir - Vefat halinde müemmen mebllğ derhal ödenir - Mukave· 
lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve malüliyete 
uğramamış ıse müemmen meblağ "O 10 fazluiyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daımf maluliyet müddetınce Ucret alınmaz -
Daimi maluliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak veıilir ve vefatta veya mukavelenamenın hitamında mUem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
edil.iz : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelit merkezi : 

İstanbul Yeni Postane karşısında Büyük Kmaciyan Han. 

TELEFON 

~--· 
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Arnavut köyünde Lutfiye mahallesinde 
arka sokakta 14 39 yeni numaralı 2 kat
lı 4 odalı ev 
Cağal oğlunda Cezri Kasım mahallesinde 
Hadım Hasan pap medresesinin 6 numa-

Lira K. 

6 lira 30 

ralı odası S6 2 ,. 70 K. 
Yukarda semti senelik muhammen kira ve muvakkat teminatı yazılı 

olan mahaller 937-938 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
Uzere ayn ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 
Müdilrlüğünde görillür. Artırmaya, girmek isteyenler hizalarında gös
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 14-4-1936 Sa
lı günü saat 15 de Daimt Encümende bulunmalıdır. (İ) (1689) 

w ususT ŞA~TLA~fMIZr 
GiSEl(~iMiZDE:N SOQUNUZ 

OlANT~[ ~ANl<ONJN~ 
l(A~Af(ÖY PALAS-ALALEMCI W4N 

• 
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12 ========================================================TAN 
Beşeriyete bela olan Fareleri imha ediniz .• 

FAR HASAN FARE ZEHiRi 
Fare zehiri macunu 

Bir parça ekmek veya pastırma 
veya yağlı gıdalara sürülerek 
farelerin bulundukları yere bı
rakınız. Bilhassa sıçanlar der-

Fare zehiri buğdayları 
Farelerin bulundukları yerlere 
serpiniz. Bilhassa küçük fareler
le fındık fareleri derhal ölürler. 

hal ölür. 25 kuruştur. 25 kuruş 

MACUN ve BUCDA Y 1K1S1 BiR ARADA 
Bazı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazılan macunu yemek 
ister. Bazı fareler sabah yediklerini akşam yemezler. Bunun için fa

relere her iki çeşidi vermek lazımdır. Bunun içindir ki her ikisini isti 
mal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, baba ve sil· 
silesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kokmazlar. !kisi bir ara-

oda 40 kuruştur. 

Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

erver Ziya'nın küçük hikaye-

9 - 4 - 936 

RADYOLi 
En büyük sergilerde 18 diplo
ma, 48 madalya kazanmıştır. 

" Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOL i N 
kullananların dişleridir . ., 

Diş Tabipleri diyor ki : 
" Dişlerin ve ağzın sıhhati sa

bah ve akşam günde 2 defa diş
leri temizlemekle kabildir.,, 

R A D Y O L l N bilkimiya saf kalaylı tüplerdedi s leri. ••••••••••••••••••••••••• .. 

~-.., t' A 
~----·~/t AZ BENZiNLE_ . .R 
~ SEYAHAT EDINfZ ! ~ 
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laka ile okuyacağınız bir eser. 

akipsiz, eşsiz bir kitap. 

srarla tavsiye edebileceğimiz 

üzel, içli sa.yıfalar. 

zerinde zevkle durulacak bir 
uslUp. 

ezzet ve heyecan veren hayat 
sahneleri. 
akayt kalamıyacağınız mevzu
lar. 

mit edilmiyecek kadar temiz 
bir basla. 

lli kuruş 

Konya ilbayhğından: 
1 - Konyaya 1 O kilometre mesafede Sille ve 20 kil 

metre mesafede Altınapa mevkilerinde yapılacak bar 
yerlerinde 37, 47, 62 mili metre kutrunda icabına gö 
dört metrodan 30 metroya kadar Sondaj yapılacaktır. 

2 - Karamanda tazyıklı su bulmak için iki mevki 
azami yüz elli metre sondaj yapılacaktır. Muvaffakiy 
husulünde Sondaj ameliyesi Konya ovasının muhtel 
yer !erinde tekrar edilecektir. 

3 - Bu sondajları yapmak ve daha fazla malfımat a 
mak isteyenlerin 30 Nisan 936 tarihine müsadif Pe 
şembe günü saat on beşe kadar Konya Vilayetine mür 
caatları ilan olunur. ( 1859) 

E 
v ererek iyi 

caksınız. bir eser kazana- Güzelliğin __ ....... ___ _ 

Y en i h idr ol i k fren l e r 

S a rsıntısı z dir e ks yo n 
(Yalnız Deıüks modellerde) 

• 
Veni Fişer karoseril e rde 
ceryansız havalandırma tertibatı 

• 

Yekpare çelik tavanla~• 

____ .;__ ....... ıpım .... .,. ............. . 

Yüksek kompresyonlu, 
su pap ları te p ede n motö r u 

Mükemmef eşmiş müstakil 
ön tekerlek tertibattı 

(Yalnız Delüks modellerdeJ 

1936 YENi SEVROLE 

Umum! Neşriyatı ldare Eden: S. SALIM 
· Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. Şirketi, Ankara Caddesi No. 100 

Basıldığı yer: TAN Matbauı 

----2461 Sırn 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenınesine mani olur. Saçla

rın köklerini kuvvetlendirir ve 
besler. Tabii renklerini bozmaz, 

latif bir rayihası vardır • 

!NG!LIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbuı 

Haftalık on beş gün.tük ve ayhk 
taksitle elbise yapılır 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşısında Anado

lu Sigorta Şirketi ittisalinde Letafet 
han !kinci kat No. 6 

.. 2481 ' 

"UÇ UK i LANLAR 1 

Dr. MEHMET ALI AKSOY Hasekı 

hastanesi cilt ve zührevi hastalıkla.r 
mütehassısı. Sirkeci - Beşir Kemal 
eczanesi ittisalinde 4 N o. 3 • 7 ye 
kadar. 

2567 

Deniz Yolları 
i Ş LETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprliba~ 
TeL 42362 - Sirkeci Mühiirdar-

zade Han. Tel. 22740. -
İdaremiz kömür nakliyatında 

kullanılmak üzere, pazarlık su
refile yetmiş beşer tonluk 4 aded 
yeni mavuna yaptırılacakdır. Ta-
lihlerin şartnameyi görmek için, 
10-4-936 tarihine kadar her gün 
Levazım ~fliğine müracaatları. 

(1705) 

Venüs markasını taşıyan: krem 

pudra, ruj, rimel, allık, sürme, bri
yantin, tırnak cilası, sabun, losyon, 
esans ve kolonyalar asri kadın gü
zelliğinin tılsımı oldu. Herkes onu 
sevdi ve şimdi herkes onu kullanıyor. 

Evliya Zade Nureddin Eren Ec
zayı Kimyeviye Allt ve Itriyat depo-
su. İstanbul - Bahçekapı. · 

Belediyeler Ban
kasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk 
Mektebi önündeki arsa üzerinde yapdırılacak Bele
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve (anahtar 
teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 3 5 7. 2 5 7 Ü çyüz 
elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1 C)36 Çarşam
ba günü saat 14 te Banka İdare Meclisi huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini. 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve malze
me şartnamelerile sair cedvel ve evrakı ( 5 O ) elli lira 
bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim ,bina proje Mimarı Seyfi Arkandan alabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A ) - Türk Vavandaşı olması, 
B) - En aşağı ikiyüz bin liralık bir binayı muvaf

fakiyetle başardığına dair selahiyetli makamlardan 
alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil 
bulunmasr, 

D) - 3 5 7. 2 5 7 üçyüz elli yedi bin ikiyüz elli yedi 
lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapabilecek 
mali bir iktidarda olduğuna dair Bankalardan bir ve
sika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık mu
vakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları 
eksiltme gününden bir gün evveline kadar Bankaya 
ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra teklif 
zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı eksiltme günii 
azami saat 12 ye kadar, ihale şartnamesind~ yazılı 
şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Bankaya 
tevdi etmiş bul unmalan şarttır. ( 7 6 5) ( 18 6 4) 

~, ....................................... ~ 


