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ntihap Haberler0 

Tahmınlerden ibaret 
-----111!!!!!!!!~•.ee~" ' .. J·------

eni Meclisin Gerek Şekli Ve Gerek HüViyeti Gazi 
Listesinin NeşrinC'en Sonra Anlaşılmış 

Hz. nin 
Olacak 

--~-

... Jvayetler ve Tahminler Arasında 

alk Sınıflarının Me
nafii Telif Edilecek 
Ankara, 1 - Meb'us ol· 
k için fırkaya vukubula11 
racaatların tetkik ve tas· 
ine devam edimektedir. 
ni meclise iltihak edecek 

b'uaların adedi etrafmda 
n günlerde yapılan neıriyat 
ayetlere istinat etmekte· 
· Bu haberler fırka meha· 

inde ne tekzip ve ne de 
Yit edilmektedir· Bir çok 
falar vazıldığı gibi baki
li fimdiden bilmeğe im· 

Son vaziyet yirmi gün 
sonra fırka reisi umumisinin 

listeyi ilan ettiği gün malum 
olacaktır. Diğet taraftan 

yE:ni mecliste çiftçi, tüccar 

ve ameleden mürekkep grup 

lar bulnnacağı hakkında 

ortaya atılan haberler doğ· 

ru dt>ğildir. Şimdiye kadar 
olduğu gibi yeni mecliste de 

bütfin halk sınıflarınm me· 
nafini telif etmek Halk fır-

n yoktur. kasının esas ıiarıdır . . '.. . ca~iı~~ij,~i. ~~~k~~. ii~~k~~; 'f ...... .. 

Rağbet Çok Fazla 
Gerek Halk -*Gerek Ecnebi 
Üesseselerin İtimadını Kazandı 

. Ankara, 1 (A.A) - 15 
••anda hisse kaydi muame
•i kat'i surette hita.na ere· 

ek olan Cümhuriyet Mer
eı bankasının gerek milli, 
erek ecnebi mali müesse· 
eler ve gerek halk arasında 
~ıhar olduğu itimat oayal.l 

l\.ıı.'Y'ıt bir dereceyi bulmuotur. 
ay~t muamelesinin bit

~,. h 8lne daha 15 gün olduğu 

[ tecavüz etmiitir. Misal ola
rak yalnız memleketimizde 
çalııan ecnebi bankaların 
iştir k de.ıeceleri gösterilebi· 
lir ki 50 bin liradan yukarı 
olanlar h~sap edildiği halde 
bile kanunen bu bankalara 
tefrik edilmiş olan 1,500,000 
lirayı 660 bin lira tecavüz 
etmektedir. 

Bu meyanda Osmanlı 

bankası bir milyon, Banka 
(Devamı 3 üncü sayfede) 

lll~lde talepler bidayette ü
. ~t edilen miktarları pek · · · ·ıı~ı;,~ı,· · e;~·~çı~~d~~· ·s;~· ··c;;~p · · · · · · 

Ün Şehrimize Geldi 
ofyaya Gidecekİer, 10 Nisanda 
,l ekrar İstanbula Gelecekler --

Şehrimize gelen ita/yan talebeleri k 1 
fo Muhtelif İtalyan darül- mizde oturacaklar vef da · 
"t°ıu. ı .. d k "ddet zar ın a n.arı ta!ebesinden mu- ı ları mu 
ç~kkep bir heyet profesör Türk Darü'fünunu, ali mek-
()IEırkueu,nin rl yaseti altında tepleri gezeceklerdir. .. l 
ll~&.l~k dün Umbria vapuru ltalyan gençlerine~~~~ ... ~ 

1tllanımızcl gelmiıttr. fünun gençleri, talebe ır ıg. 
S ltalyan gençleri bu adan tarafından birer çay ziyaf~tı 
d af:ya'ya, gideceklerdir. Ora· verilecektir. Bu gençlere dun 
t~ bir kaç gün kalaceklar, sosyete operaya da İtalyan ko· 
d~;ar 10 Nisanda ıehrJmize lonisl namma M • Kumpane~ 

eceklerdir. tarafından bir çay ziyafetı 
Bir hafta kadar gehri· vertlmittir • 

Masraf 
Cetvelleri 
Henüz bitmedi 

~~~~~~~~!!!!!!!!!'!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 

İntihap 
Faaliyeti 
Devam ediyor 

Günün Mes'E·lesi: 

müracaatlar heyeti 
teftişi ye yede 

İntihap faaliyeti de-
vam ediyor. Cedveller top· 
landıktan sonra isimlerinin 
yazılması için dün mahke-
meye müracaat eden kimse 
olmamııtır. Şu bir kaç gün 
içinde müracaat eden olur
sa mahkeme kanunen beı 

gün içinde heyeti teftiıiye

ye bildirerektir. 

Şehir meclisi içtimaı 
dün çok kısa sürdü 

Dün şehir meclisi yarım 
saat kadar devam eden bir 
içtim11. yapmııtır. Şehrin 931 
bütçesi masraf cetvelleri 
henüz ikmal edilmemif ol· 
duğundan önümüzdeki pa· 
zar içtimaına bırakılmıştlr, 

Bu arada daha bazı ufak 
tefek meseleler de mevzuu 
bahs olmuf ve içtimaa ni
hayet verilmiştir. · · · · · ·s·o~çıa~· · Me~eie~f · · · · 

~amillerin Müz;k~reye Girişmek 
istemeleri Memnuniyet Uyandırdı 

Fransız sefiri 
Kont dö Şambron 

Mezunen Parise gitmiı 

olan Fransız sefiri Müsyü 

Türk Ocakları 
Reşit Galip Bey 
Reismi oluyor? 
A:ıkan\ , 31 {Hususi)- • 

10 niı;anda topla nactt k Tıirk 
ocağı kuru tayı için hazırlık· 
lar başlamı§tır. 

Kurvltay bir içtimada bi· 
tecek v :- ocakların Ha k fır• 
kasıma d~vri oe karar vere
cektir. 

Türk ocaklarının fırkaya 
devrin .en sonra. bugünkü 
teşkila tını mıc ha· aza et
mıyecek, ta namen yeni ve 
canlı bir te~k iat y pı !acak
tır. Bu tışkilata "Gençlik" 
teşkilatı,, ismi verilmesi muh
temeldir. 

Memleketin her tarafın· 
da esaslı ve yeni teşkilat ya· 
pılrcak, bütün gençlerin bu 
teşkilat içine alınmasına ça
lııılacaktır. 

Yeni teıkilatın baoma, 
ött?denberi kurutaylarda, 

ocaklara bu ıeklin verilmea·ne 
müdafaa etmekte olan Re· 

1ıt Galip b :yin getiri~me~I 
çok muhtemaldir. Çunku 
tabii namzet gorülüyor. 

"Şambron,, un avdet ettiğini 
dünkü nüshamızda yazmıt· 

tık. 

Sefir İstıınblda iki gün 
kalclıktan sonra dün akıam 
ki ekspresle Anknraya git· 

Mösyö "döŞambron,, ku
pon hamillerlle Pariste te
mas etmiştir. Onların tek
liflerini hamil olduğu için 
Ankarada müzakereye gt

rişecektir. Müzakere bir az 
ilerleyinc<• hamiller vekilleri 
de gelecektir. Sefirin yeni 
tekliflerle gelmesi ıayani 

memnuniyettir • 

Yakın bir air atide ku· 
ponlar mes'elesinin halli kuv· 
vetli bir ihtimal dahilinde· 
eir. Şehrimiz mali muhafili 
bu itin bu sefer halledile
ceğini tahmin etmektedir. 

Muhtelit takımla 
lzmire vasıl o~du 
İzmir, l ( A.A. ) - 811 

sabah saat 9 da İzmir va
puru ile İııtanbul muhtelit 
taklmt şehrimize ge!miştir. 
Vapur limana giı meden ev 
vı... l şehrimi-z spor kulüpleri 
idare heyetile sporcu gençler 
tarafından tedarik edi 'en 
ro .. örk ör ve motörle·le is· 
tikbıd ediimfş'er, pek sami· 
mi ve harar ti: <.İk ı şlar ara
sır da VE pur d an f.: lı rıcı rak 
doğruca aske i otele misafir 
edilm işlerdir. -Bir ingiliz tayya-
resinin hareketi 

Londra, 1 ( A.A) - Loo
rah tayyareci Csott, fngil· 
tere ile Avustralya arasın· 
daki 11 bin millik mesafe· 
yl sekiz buçuk günde kat
etmeğe ve bu suretle bir 
rekor kazanmağa teıebbüı 
ederek .. Lympne,, tayyare 
karaı gahırdan harek~t 
etmiıtir. Bsottt bu akıam 
Sofya'ya varacaimı ümit 
etmektedir. 

-------------------6,300,000 Lira! 
Motori~i Gaz Y;-ine Satanların 

Hazineden Çaldıkları Para ! 
. B~r. kaç senedir, hileli gaz mes,elesi bfr karlı it ma• 

hıyetını aldı. Gaz ticareti yapanlar, gümrük kanununun 
bazı maddelerinden istifade ederek, hem hazlneyl ve hem de 
halkı izrar etmenin yolunu bıılmuflardı. Bir ıene evvel, 
gazın kilosundan 12,60 kf, motorinden bir kı, gümrük 
resmi alınırdı. Halbuki, gaz de, motorin de aynı madde
lerdir. Yalnız, gazı 11 kesafeti fazla olduğu için, daha 
kuvvetli v~ fazla ziyalıdır. Motorin ise, siyahtır, ziyası 
pek azdır. Fakat, motorin de asitsülfürik ile beyazlanır 
ve gaz ~engini alabilir. 

Bazı gaz tüccarları, bu iki madde aruındaki büyük 
farkı düıünerekt Romanyadan motorin getiriyorlar bunları 
tasfiye ede.-ek gaz yerine ve gaz ft ... tına satı~orlardı. 
Bu usul sayesinde hazine milyonlarca lira zarar görmüş, 

halk ta dolandırılmıtbr. ( Devamı 3 üncü şahifede ) 
't •• t t. 1 1 • ••••• ' ••••••••••• •• 1 •• t 1 1 ........ • · ..... ..... i l 

Zaro ağa gibi 
Bir Alman doktoru loo sene 
yaşamanın çaresini tetkik etti 

B,r A'man hekimi (Dr· 

Grcef) Almanya'da yafıyan 
28 tane 100 ve daha fazla 
yaşındaki kimıele•in haya· 
tını inceden inceye tetkik 
ederek, uzun yaşamanın sır
rını bize if:a edecek kıymet
li bir vesika vücuda aretir· 
miııt r. Bu tetkik:n , netice-
sini neırediyoruz. 

Almanyada yaşayan ve 

hayat tarzları kıaınen 

Hanover ( 4). Bu ihtiyaı ların 
çoğu toprağa bı.ğhdır ve çıftçı 
köylü veya rençberdtr. Bu· 
nunla berber, 40 seneden 
beri Berlin'de yaııyor ve 20 

senedenberi artık odasını 

terk etmeyen ihtiyar gibi 100 
yaıındakiJer de mevcuttur. 

Bu insanların hemen 
hemen hepsine has olan bir 
fE'Y varsa oda neı' eli emin 
ve sakin hfr varlıktır. 

tıbbi muayene ve kısmen 100 sene yaıamak için 
kendilerine müracaat edil- ne yapmalı? Bunun için birçok 
mek s• ıretile tetkik o1unan çareler vardır. İhdyarların 
28 tane 100 ve daha fazla hepsinde mutedil bir hayat 

yaşındaki insan ların 23'ü kadın 
ve yalnız 5 i erkektir. Bunların 

17'si köyde, S'i küçük ve 5 i 
büyük ıehirde yaşıyor. Al
manya' da en uzun yaşanılan 
yerler mevcuttur. 

Şarki Prusya (7 kiti) 
Schlesvrg • Holste 11 (6 kişi) 

tarzı, yani her ıeylerinde 

hükiim süren büyük bir iti· 
dal görülüyor. Bunlardan 
hiçbiri yemek hususunda 
bir cihetli değildir. Almanya
daki 100 yaoındakiler ara 

1 
sında, sırf sebze veva mey
(Devamı 3 inci sahifede) 

1 
inhiHr mijj·J dtıar k ı : Alın D1~1 11 Jır ~1;1k ~ ı lo rJtJl 

_lçtiğ miz hl'.de, ın1i~ar a .J~m baş ~a )9
1

<ız y jz g@_ n sı tıJJrl • 

'J 

1 

Dün yüksek kaldırımd,.,, te•adüf ettifim bir manzara: 
Hayretle ıahit oldutumuz bu firkin kaftıkfılıfa zabıta 
böyle mi bakmalı? •. 
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• TENKİT--~ 
~-:=:KÖŞESİ Ş EH i R HABERLERi 
Bazı 
Yeni 
Eserler 

Tarihi tefrikalar yaz· 
makla tanınmıı olan arka· 
datım Kemalettin Şükrü· 

nün ıon ıünlerde çalııkan· 
lafı tuttu. Onun bu çalıt· 
kanlığınua, Kanaat kitapha· 
neıi sahibinin de ıayreti in· 
zimam ed!nce, bir haylı iı· 
tifadeU eserler inti14r ıaha· 

ıına çıktı. Bunlar, sıra ile: Krla
tof Kolomb, Tevfik Fikret, 
Napoleon Bonapart, Fransız 
lhtlllli kebiri hakkında ya· 
zalmıt clltlerdfr • 

Kemalettin Şiikrü, Alim· 
ilk lddiaaında deffldir, sade· 
ce temiz üsldp ıahibi bir 
muharrirdir . Diler bir me· 
ziyeti de, mevzularını iılerken 
tamam un bitaraftır • 

İtte, kolay okunan, bir 
muharrir elinden çıkan bu 
dört eıer ilk ve orta ıevi· 
yeden her karf için istifade
yi mucip olacak bir tarzda 
kaleme alınmıttır. 

Hele Amerikanın talih· 
ıiz katlfinin hayatını bize 
bildiren Krıatof Kolomb .. A· 
merikaoın ketfl,. unvanhıı 

cidden güzeldir. Bu güzel· 
lik, mevzuun, memleketimiz 
için yabancı olmama ·1 be· 
raber a z iılenmiı o ma ı • 
dan ileri gelmekted r. 

Aynı zamanda , kit p ta 
yazı ma11 icap eden bütün 
tafıilit ta vardır . 

Napoleon ve Fransız fh· 
Ulllinden bahseden diler 
iki eıere gelince, bunlar , 
intikal devresinde o 1 a n 
memleketimizin, p ö h l ün e 
demokrasi •fikrtnln ıindlril· 
mealnde yardımı olacak 
amillerdendir • Pek tabiidir 
ki tarihin bu dafdafalı 
aafhalan hakkında 

vücude ıetirilen yüzlerce 
telifin araaında, K. Şükril 

imzasını taııyanlar, llml 
ıeviye noktai nazanndan 
vasat derecededirler. Lakin 
muharririn ıayeıi de, yu· 
karda ita ret ettiğimiz veç• 
bile, yeni bir tezin izah ve 
müdaf aaıı delildir; yahut 
ta nev'i tahıına münhasır 
bir mantığın orij .naliteıini 

ortaya atmak kaıtedilmemlt· 
tir. 

Binaenaleyh, bizim de 
Kemalettin Şükril'nün kitap
larında bunları aramamıza 

lüzum yoktur, ve böyle bir 
taharriye tetebbüs fuzuli 
bir küflet olur. Yalnız tU 
var ki, mezkur eserlerden 
al ika ile bahsedit im izin mü· 
him bir saiki mevcuttur: 
Halka, okumak zevkıni 

Bundan sonra ' 
Paketlerle gelen 

postadan alınacak 
Paket gümrilğüniin ilga 

edildifini yazmııtık. Bun· 
dan sonra herkes paketleri· 
nl posta idaresinden ola· 
caktır. Bu huıuıtaki emir 
muameleıfnce devam olun· 
maktadır, Ilga kararı ftze· 
rine İstanbul ve Galata pa· 
ket ıünrüklerfnfn muayene 
memurları ile İstanbul pa· 
ket gilmrtliftnftn kltipJerf 
lıtanbul fthallt ıümriliil 
emrine alınmıfbr. 

Galata paket gümrüiü 
klUpleİi de Ga1ata ıümrü· 
ğüne veril mittir . Mani feıto 
memurları ve veznedarları 
da ayni suretle lıtanbul ve 
galata g(imrilklerine tayin 
edllmiılerdir. Bu suretle yer· 
ittirilen memurlarm adedi 
otuz bettir:. 

lıtanbul ve galata ıüm· 
rüklerinin iki müdüriyle, 
iki batkatibi henüz açık· 

tadırlar. Bunlar da yakın· 

da bir yere tayin oluna· 
caklardır. 

Bu meseleyi halletmek 
için tehrimlze ıelen Poıta 

telgraf umum müdüriyeti 
paket itleri müdürü Yusuf 
bey faaliyetine devam et· 
mektedlr. 

Asliye /kinci Cezada 

Dünkü Davamız 
Muhakeme Yirmi Bir Nisan 

Tarihine Talik Olundu 
Vaktile, gazetemizde " İsyanın tarihçesi ,. famile bir 

tefrika yazılmııtı . Müddeiumumilik, bu yazının esrarı 
askeriyeyi ifıa ettiğini iddia etmif, yazının muharriri olan 
Muzaffer Muhittin 8. aleyhine bir dava açmtıtı. Bu dava· 
ya, tefrikanın intiıar ettiği zaman mes'ul müdür buluuan 
Süleyman Tevfik B. de ithal t dllmit bulunuyordu. 

Mes'ul müdiir Süleyman Tevfik ve Muzaffer Muhittin 
8. lere aft olan bu davaya,, Aılıye İkinci Ceza mahkeme
sinde dün yeniden baılanmııtır • 

Muhakeme esnaaında. SGleyman Tevfik ve vekili Etem 
Ruhi B. ler hazır bulunmutlarsa da, diğer suçlu Muzaffer 
Muhittin B. gelmediğinden, kendisine yeniden tebligat 
yapılması kararlaıtırılmıttır • 

Muhakeme, 21 Nisan tarihine talik edilmiıtir . 
Bugün saat 10 buçukta Ağırceı:a mahkemeıfnde diğer 

davamıza bakılacaktır . 

Türk tütünü 
Almanyaya ithalat 

Almanların tuttukları 
bir iıtatiıtife göre Almanya 
ya en fazla Türk tütünü 
ithal etmektedir. Buna 
mukabil ffatlerf en dütük 
olan tütünler Türk mallarıdır. 
Yunanlılar ve Bulgarlar da· 
ha az tütün gönderdikleri 
halde onların cins itibariyle 

Daruşşafaka 
Bu sene nel kadar 
yardım yapılacak 

Darünaf aka müe,aese· 
sine bu ıene, idarei huıuıi· 
ye 25 bin belediye S bin Ji. 
ra muavenette bulunacak· 
tır. 

Ticaret ofisi 
Yumurta pamuk sa· 

bşları eyileşti 

fena olan malları daha yüksek 
fiatle ıatılmaktadır. 

DarÜffafaka mektebin· 
de yeni yapılan kimyahane. 
ye, her ıene 1500 liralık 

hikmet ve kimya tatbikatına 
aft alit kararlaıtırılmıttır. 

Harici ticaret offıinden 
aldıfımız malumat göre ıon 
hafta zarfında yumurta ve 
pamuk ıatııları iyi bir va· 
ziyet almıftır. Samsundan 
İspanya, Yunaniınan ve 
Marıflyaya 3087 ıandık 
yumurta ıönderilmfttlr. Ay· 
rıca Mersinden de 192 bin 
370 kilo pamuk ihraç idil· 
mittir. 

ES!!! 

ver"bilmek Te timdiye kadar 
g(lzidelerln malı olmaktan 
maalesef, çıkamayan ve 
p6ble inemeyen mevzulann 
hududunu genitletmek ..• 

Bu m6him hizmet, b&1ft 
tellkki edilip ıeçllmemeli· 
dlr: Ahmet Mithat Ef. nfn 
bu cihetten himmetini na· 
111 unutamazaak, Kemalet· 
tin Şükrü'nün çalııkan· 
lıiını da inkar etmemeliyiz. 

Bahsettiğimiz bu dört 
kitap, gayet güzel tabedfl· 
mit ve nadide, mebzul re
simlerle de ıüılenmittir. He
le Tevfik Fikret'e ait olanı 
büyük! ıairf n tiirle rini de 
ihtiva ettiğinden daha çok 
kıymetlidir. 

Alman'lann bu istatistiği 
lktiıat veklletinin nazarı 

dikkatini celbetmiıtir. Vekl· 
let harici ticaret ofiılnden 
flatlerin tenezzillünün sebep
lerini aormuıtur. Ofiı ceva· 
bını hazırlamaktadır. lsteni· 
len maldmat yakında veka· 
lete gönderilecektir. 

Bozuk yollar 
Bir liste hazırlan

maaı istenildi 
Belediye, kaza kayma· 

kamlanndan, mmtıkala 
rında ki akan ve akmayan 
çetmelerle boeuk yol· 
ı1n çetmelerle bozuk yolların 
bir liıtelini iıtemittir. 

Akmayan çeımelerin kal· 
kadırilacaiı ıöylenmekte ise 
de tamir edilmeleri ihtimali 
de vardır. 

Şirketi Hayriye 
fabrikası 

Şirketi Hayriye, tarife- · 
lerinde tenzilat yapmağa 

karar vermiıttr. Tenzilatın 

ne miktar olacağı henüz 
maldm değildir. Tarifenin 
tatbikına, mayıstan itibaren 
baılanacaktir. 

Cemf yeti tedriıiyeyt fala· 
miye kongresi mayısta ak· 
tedilecektir. 

Haliç şirketi 
memurlara yol 

• 
verıyor 

Haliç vapurlan tirketi 
bir vapurunu daha bağlı· 
yacaiını ve 14 postayı llğ· 
vedecefinf yazonıtık. 

Evvelki fiin, bu 14 po .. 
ta liğvedildifi ıihi 30 me· 
murun da vazifelerine niha· 

yet verllmlttir. Bunlardan 
on tanesi memur, diferlerf 

çımacı, çarkçı ve atetçidir. 

Tütüu buhranı 
Tütiln buhranını bütün 

tücüarları müıkül vaziyete 
ıoktufunu yazmıttık. Bu 
münasebet.le tüccarların el· 

!erindeki stok tütün miktarı 
mühim yekdnlara halli ol
muttur. 

Samsun da 28 Marta 
kadar 6 milyon 545 bin 75 
kilo stok tütün vardı. 

Bunların önünü almak 
için bazı tedbirlere teveaaül 
edilmektedir. 

1 
El yazısı 

mahkemei temyizde 
güçlük çekiliyor 
Mahkeme zabıtları ve 

evrakları bazı mahke· 
melerde el yazııı ile yazıldı· 
ğından mabkemei temyizde 
bu evraklar okunurken faz· 
la güçlk çekilmektedir. 

Bunu anazan dikkate 
alan adliye vekaleti bü• 
tün mahkemelere birer 
tamim ıöndererek bütün 
evrakın Daktilo ile yazılma· 
11nı bildirmlttlr. Daktilosu 
olmayan mahkemeler de çok 
nauntazam olarak yazacak· 
Jardır. 

Ağırcezada 
Sahte Yunan tahvilatı 

yapanlar 
Yunan Milli bankasının 

tahvilatım sahte olarak yap· 
makla maznun olan Y orgl 
ve Cemil B. Ağır Cezaya ve· 
rllmiılerdf. 

Dün Ağır Cezada muha· 
kemelerine devam edilmfı· 

tir. Eınayi muhakemede Yorgi, 
klitelerin kendi tarafından 
yapılmadığını, bunlar Cemil 
beyin verdiğini söylemittir. 

Geçen celsede Cemil Be· 
yin Emniyeti umumtyede 
memur olup olmadığı 

sorulmuıtu. El'an cevap ge· 
lmedfği için muha keme 
baıka bir güne talik edil· 
mfştir. 

Kamili yaralıyan Nu
rinin muhakemesi 
Taık6prüde bir müna· 

zaa neticesi av tüfengi ile 
Kamili yaralayan Nurinin 
muhakemesi dün ağırcezada 
ni ha yetlenmlıtir. 

Nuri iki aydanberf mev· 
kuf bulunmakta oldufundan 
mevkufen devam etmfttir. 

Mahkum iddia olnan bu 
cerh hadisesinde katil kastı 
olmadığından adfyen cerhten 
Nurfnfn tecriminf talep ed· 
mfıttr, Heyeti hakime mü· 
zakerden ıt,nra Nurinin üç 
ay hapse ve 200 lira enayi 
vermesine, yalnız maznunuıı 
timdlye kadar hiç bir ce· 
zaıı olmndığından cezanın 

teciline ve Klmilln de kav· 
gaya sebebiyet verdiğinden 
S lira cezayı nakliye mah· 
kdm etmf ıttr. 

Nazım HikmetB. 
İkinci cezaya verildi 

Şair Nazım Hikmet B. 
in eserleri hakkında müd· 
deiumumilifin tetkikatta 
bulundufunu yaznııttı". Ev
rak ikinci cezaya verilmitti· 

Karagöz ve 1 (Yarın)ın Halk Diplomatı 
--------------------------------------------------------------------------~---1",. _ _ ___ 

KUŞ 

Mükafatlı 
Bilmece 
İki kariime hedİ ... 

verecegım 

/ 

( 
Şu gördüğünüz 

bir zarf içinde masam 
tünde buldum. 

Süslü, renkli ve k 
bir zarftı bu. Arkasın 

tU yazı vardı: 

"Kuı bakııında ba 
mi 11örmek benim ifJI 
zevkolacaktır.,, .. 

imzasını sarih hir 
üzerine aadece " f, 
atan bu zatın kadın 

e kek o!duğunu do 
kestiremedim. 

Herneyse, benim 
mak iatedifim ıey, bu 
ne münasebetle bana 
d~ rilmeıidir. 

Halit Fahrinin" B 
deıem değil, zira yüzO 
yüzilne benziyor. 

Batımda öttürülm 
tenen bir "Bayku,,, d 
o da defli. 

Ben bu muamma 1 

iken bir arkadaıım im 
yetitU: 

- Yahu dedi, ga 
hergün bir bilmece ya 
bir günde sen yap.. k 

sor, belki bu muam 
seni kurtaran olur. 

Arkatımın teklifini 
vafık buldum. Şimdi 

ediyorum ve soruyorull" 

- Bu resimdell 
anladınız? .. 

G~lecek cevapları t• 
dip kura çekeceğim. IJıl 
küçük, fakat candan bl 
diye vereceğim. 

BÜRHANETTIN 

Berberler 
Cumaya açıyor 

Dünkü gazeteler 
yetin umumi kitipliğı11' 
tor Cemli Beyin getiril 
yazıyorlardı. Bu halleri' 
olmadığını dün her 
ıöylemltlerdlr. 

Diğer taraf tan ögr 
mlze g6re berberler 

ıiinü dükklnlarını "' 
lardır. 

.... ""*==--_. ....... ,.,....,_ .. ______ _ 

- Ne ile, 
ı~lrdlk ya! 

Hacı DaTut devirlerini 1 - H!ç olmazsa, saati 
bçırmala ıelmez! 

belli. Dakika 1 Faideli ıörülmtıyor, delil! 



YARIN 

_...,'«"""""'"<"l" ,--~-· 1 Gu·· nu·· n ' l • -ıı:.1 .,. · i .· · mes e esı 
. '-~ ""-· .f! .. q., ... · \ .· =-td!l \t'! • . ' n, ~ ci...,,.,""" tli.HÜ! (1 inci sayfadan devam) nede 2,800,000 lirası gayri· 

meıru ticaret usulile alın
mak~adır. Ayni zamanda, 
halkta ışıksız , sıhhate 
muzır, isli bir ziya ile ka'.
maktadır. 

nadolu'da 1 
'hap faaliyeti 1 
nkııra, 1 (A.A) - Son 
n zarfında Mustafa 

1 Paıa, Terme, Eski· 
lllerkez, Çorlu, Baba
Bursa, Orhangazi,Of, 
Un, Koçhisar, Sivri· 

r, İnebolu, Nevıehir, 
'• Vakfıkebir, An· 

l 

1
' Dıerkez kazalarında 
ehıhı sani intihabatı 

Yet bulmuttur. Birinci 
llrtehipler Cümhuriyet 

Fırkası namzetlerine 
•ermfılerdlr. Rey veren 
lehıp miktarının geçen 

reye nisbetle fazla oldu· 
nıahallerinden bildlril· 

ktedır. 
• 

lspanyad'a 
tahrikat 

Gijon, 31 (A.A) - Kadın 
ele, umum af ilanı lehilı-

bir nümaviş icra etmiıler 
liı memurlarını taılamıı · 
rdır. Polisler kılıç sallama· 

ve havaya silah atmağa 
ecbur kalmıılardır. Birçok 

1ti tevkif edilmiı bir poliı 
em uru yara l&nmııtır. 

Türk-Fransız 
Ticaret muah edesi 

Pnris, 1 (A.A) - Ayan 
meclisi 29.9.929 tarihinde 
akledilen Türk • Fransız 
ticaret ve seyrise fain mu· 
ah edesin! tasdik etmistir. 

Frnsa' da gı revler 
Douai, 21 (A .. A..) - G

reve lttirak eden maden a· 
m.,iesi miktarı yi bde 49 a 
baliğ olmuıtur. fi [ümayiıler 
eınasında grevcile r, Jandar· 
malan taıa tutmu ılardır. Bir 
kaç yaralı vardır, , 6 lehli <>· 

mele tevkif edilm istir. Mulı
telif maden :me'lı :e"zlerinden 
de bir- takım ecr ıebi amele 
tevkif olunmuıtu r. 

İspanyol - . ftalyan 
muaheı rlesi 

Madrit, 31 (1 ~.A.) - Ha
riciye nezareti bı ı akıam 1928 
tarihinde M. l\ı lussoliııi ile 
jenera! Primo de Rive-
ra arasıdna aktedilmiş 

olan gizli mur ıhedenaıneye 
aif nım resmi bi ıı no·a neşr

edileceklir. Nez, ıı.ret, bu mua· 
hedenamenin t amamen ti· 

cari olduğu ta: ırih edilecek· 
tir. 

......... :;v;~~~. i~tfd~l~;,;d~·· .. 

lzmiri Ziyar•et 
Avrupa ve Amerikad an Bir 

Çok Seyyahlar Beki. ~niyor 
İzmir, - Nisan iptida· ı larına sevki k abul olacaktı~. 

ıında Efes harabelerini ziya- Talinıatna ,meye göre ar· 
ret için Amerikalı ve Avru· mutlann sar ıdığı en fazla 
Palılardan mürekkep bir 20 kilo alal >ilecek kadar 
Çok ıey ah relecek'ıir. Vali· mal edilecekt lr. Ve bu san· 
nin riyaaetındc te11üa eden dıkların tahtı .!arı 45 santim 
Turlng kulüp tarafından bu kalınlığında olacaktır. Ay-
ıeyyahlara memleketi mun· rıca meyvala r kağıtlara ıa-
tazam bir programla tanıt· rılacaktır. ---hrmak için lazım gelen 
tertibat alınmağa baıla· 
nıııtır. 

Cihan Asarı Atikaıı ara· 
llnda emsali ender olan 
ıneıhur kadim Efea ıehri 
harabeleri ve mGzeıl Turing 
kulüp tarafından bu seyyah· 
lıı.ra huıuıi trenlerle ıuretl 
ınahsusada ziyaret ettlrile· 

cektir. 
Eıaaen seyyahların ve 

berkesin daima ziyaret ettiği 
bulunan Efeı harabeleri ve 
Müzesinde bu hususu temin 
için İzmir ve ha valisi Asar 
At1ka Muhipleri Cemiyeti re
iri bulunan Vali paıanın ten· 
ılbile yeniden tanzimat yap· 
ınak üzere Aıarı Atika Mü· 
zeu müdürü ye Turinı Ku· 
lüp idare heyeli azasından 
Sallhattin Bey memur olınuı 
ve evvelki ıün Salihettin 
Bey Akıncılara haraket et· 

mittir. 

Gümüşhane 
Ticaret odasının 

bir karan 
Gümüıhane tıraret odası 

elma ve armut sevkıyatına 
dair yeni bl r karar ittihaz 
etmltlir • Bu karara göre 
ambalajlara itina edilmeıl 
için~ alakadarlara tebligat 
yapılmııtır. Bu suretle bütün 
dünya elma ve armutları ile 
rekabet edecek nefaseti haiz 
mahıulilerlmi:ain çilrümeden 
l.tanb11l ve Avrupa piyasa• 

Cümh1 ıriyet M. 
Baınkası 

(Birinci :r< ryfadan devam) 
kommerçial e İtalyana bet 
yüz bin , [ loyçe bank 100 
bin, Doyçt ı orlyant bank 
100 bin , SelAnlk bankası 
100 bin, Fı elemenk bıı.hris~
fit banka11 100 bin, Ameri
kan e k s p r e s 50 bin , 
Kredi Lı · rone 50 bin , 
ve İstanbu 1 elektrik tirketi 
60 bin lira ile mukayyettir. 
Bu hal ser: .naye sahiplerinin 
Türk iktiaa diyatlna karıı olan 
emniyetini ın açık bir delilidir. 
Bunlardar ı baıka 50 bin lira· 
dan dun olarak mukayyet 
birçok ec nebi banka ve mü
e18eaelerc le mevcttur. Kayıt 
müddeti 15 nisanda biteceği 
iç•n meı nleketln en uzak en 
bücra tr ıraflannda bulunan 
vatandaı ılarııı bile Türkiyenin 
en iyi vt 1 iıtikballl iti ve Türk 
rnaliyeı; ınin en yüksek teıeb· 
büsü 0 fan Cümhurlyet Mer· 
kez ba nkasına iıtırak ede· 
cekleri ~de zerre kadar şüp· 
h edi frnemektedir. Bir tek 
h~He 1, ~in bile yazılmak kabil 
olduğı ı için en küçük ıerma· 
!erde müıteflt olabilirler. 

Mezarlıklar 
r 1eledıye, Evkaftan ken-

d dil mezarlık· 
lılı ıe devre en 

ları aatınağa haılaırıııtır. 
Bu kabilden ilk defa ola· 

rak , Fatihte K.ıztaıındakl 
me zarlık bir doktora ıatıl
mı ıtır. 

Maliye ve lktı~at VekA· 
!etleri, bir takım açıkgöz
leri milyoner yapan bu hi· 
lekarlığı anladı. Yeni bir 
kanun yaptı. Fakat, bu ka· 
nunun da kaçamak nokta· 
sının bulunduğunu görüyo· 

ruz! 

Yeııi ka:ıun mucibin· 

ce, 860 derecei kesafetta 
oian goyların kilosundan 12 
60 kş. ve 861 den fazala 
olanlardan bir kş almıyor 
Alakadarlar, Romanyada ;ı 
863 kesafotte motorin geti

riyorlar, bunları bir lira 
rüsum ile memlekete !dha! 
ediyorlar. Burada ise, yüz<le 
65 i gaz, yüzde, 35 motorin 
olmak üzere mahlut bir 
gaz yapıyoriar ki, t•unıın 

derecesi de 831 derecei ke· 
safet oluyor. Halbuki, 815 
ten 835 kadaı· kesafeıler i5 • 
gaz mahiyeti" haizdir. Bun· 
la;, gaz yeri.-c satılıyor. 

Dahası var . Eğer, motc· 
rin, gaz yerine satılmaz ise, 
35.000 gaz <çin tonu 116 
liradan 3.500.000 lira fazl a 
gümrük rüsumu vermek 
lazım . Bu parada hazineye 
verilmiyor , bu işle meşgul 
olanların elinde kalıyor ! 

O halde, halktan 2.800.000 
lira, hazineden de 3.500.000 
lira ki, 6.300.000 liralık bir 
dolandırıcılık karşısındayız! 

Türkiye, senede 52.000 
ton gaz istihlak etmektedir. 
Motorinin makinele•deki 
sarfiyatı ise 1500 ton 't 

geçmemektedir. Halbuki, 1931 
senes:nde 35.000 ton mo· 
torin, 30.000 ton gaz ithal 
o'.unmuştı:r. Vaziyet, gayet 
açık ve sarihtir ! 

Bu işleri kimler yapıyo·, 
halkı ve hazineyi kimler 
izı·ar ediyor? 

Maliye ve lktısat veka
letleri, bn ka·:ışık işlerin 
mes'ullerini meydana çıkar· 
mıyacaklar mı? 

Halbuk', gazın kilosu 18 
kuruş, motorin ise, 10 kuru~· 
tur. Arada 8 kş. bir fark 
vardır ki, halktan dolandırıl· 
maktadır. Türkiyede iee, 
senevi 35,000 ton moto~in 
satfedildiğine göre, halkın sc· -- --z~-~~ · · Aga ·gibi········ 

den birisinin babası 93 ye 
anası 96 yaıında ölmüştü•, 

10 tanesinin ana veya baba"ı 
80 yaşını a~mıştır- 101 ya
şında birinin erkek kardeş! 
85 sene yaşamı~tıı: Bu 3 ka.r 
deşin ya§ları ceman 185 tu· 
tuyor. Mamafih Almanya da 
hayatta bulunan 100 yaşın· 
dakileı in çocukları-da çok 
yaııyor denemez. 

va ile gıda alanlar yok g(· 

bidir. Hatta 102 yaşında 
biri Jambon ve domuz yağ· 
!arını çok seviyor. Çoğu da · 
ha fazla et yemiyor, yedik· 
lni yemekler baharsız ve 

sadedir. 

Mamafih, biberi çok se· 
ven ve !Alınanın her cinsini 
yiyebilen biri de mevcuttur. 

İçtikleri, en ziyade süttür ; 

hatta keçi sütü. 105 yaııncia 

birisi çayı son derece seve• 
rek içiyor • Umumiyetle al· 
kol içenler yok gibidir • 
Yalınız babası 82 ve büyük 
baba11 93 yıışında ölen 104 

Yatında bir köylü kundu· 
racı günde 2 • 3 d e f a 

• ınaksn ( bir nevi rakı ) içi· 
yor. 100 yaıındaki bir ame· 
le son zamana kadar, mun 
tllzaman , günde 3 dafo 

ıakı içiyordu. ( Almanların 

bir çoğu yemekten evvel 
birer kadeh şnaks içerler ) 
102 yaıındaki bir küçük 
ıehirli baytar da , her güıı 
likörünü muntazaman içti· 
ğinl ve piposunu hiç sön· 
dürmedlğlni söylüyor. 

Fakat, 100 yaıındakiler 
arasından tiitün ve allıo· 
lu fazla miktarda içenler 
yoktur. Çok az miktarda 
alınmak ıartile, alkohm 
bu ihtiyarlar üzerinde adeta 
bir ilaç teıiri ..-ardır. 

Uzun yapmak kabiliyeti 
irslmidir. 100 yaıındakilar· 

1 

Hepsinin çocuklan ken· 
dilerinden evvel ö'müftür. 

100 yaıındakilerin gör
mek kabiliyeti umumiyetie 
eyidi • 

Çoğu gözlüksüz okuyor, 
içlerinde kör olan yoktur. 

lııtmek kabiliyetine gelin· 
ce, çoğu hemen tamamile 
sordular. 14 kitinin hafı· 
zası kuvvetlidir, 6 sının iyi 
ve diğerlerinin ile zaiftir. 
6 sının diıleri takmadır; 
mütebaki 22 si 25·30 sane· 
den beri, tamamile dişsiz 

olarak yiyorlar. Sıkletleri 

umumiyetle 50 kilo etra
fındadır. Uykuları 19'unda 
iyidir (günde 8·9 ıaat.) 

Çok yaıamanın l!rrını 

nihayet öğrenebi1dik mi? 
Evet ve hayır. Bunun re· 
çetesi ezelden beri malüm· 
dur: 

Sakin ve muntazam bir 
hayat, her ıeyde büyük 1 ir 
itidal veintizam ve .• Ta 'ih 
Çünkü, l()(ı yaıını aıcn 

lnıanların niabetl ançak 
milyonda birdir. 

Nazarı Dikkate 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazeteler ve Mecmuaların 
Sipariş ve muntazam irsalihnı en müsait 

1erait tahhnda kabul eder. 

Uınunı Gazeteler 
Müteahhitliği 

İstanbul: Ankara caddesi Orhan 8. Han daire! 

Sahife 3 

.,fh!IM Türk ~arihinde ~l!Mı~ 

tyuNAN-ıifrıLALI 
j Etniki Eterya teşkil~ 

~ ... D> Muharriri: Arif Oruç @:mııw 
-32-

Rus ittifakının tecdidi 
mevzubahis olurken iki 
senedenbed baılayan harp 
( 1220-1805) Teşrini evvelin
de denizde dehşetli bir İn
giliz zaferile teteA vüç etti. 
(Tire falkar) deniz muhare• 
besinde, l'lmiral ( Nelıon) 
mecruhan tak hıı.ya etti[ı] 

Beri tarafta Avustur
ya arazisinde harp devam 
ediyordu . Rusların ıon taz· 
yiki üzerine ( 1220- 1805) 
cemaziye!Ahir yirmi dokuz· 

da Ruslarla on bet madde· 
lik ittifakname tecdit eyle
mek mecburiyeti ha11l oldu. 
Ayrıca on mıtddelfk lhafl 
bir mukavelename dahi 
imza edilerek esas itti· 
foknameye rapt olundu . 
Tecdit edilen mukavele, bu 
sefer doku senelik idi • [2] 
İtt ifak muahedesi imza edi'
dikten sonra da Napoleonu .ı 
Viyanaya girdiği haberi 
geldi . işte bu, fena idi . LA. 
kin emri vaki olmuıtu • 
Hatta Napoleon Viyanad" 
iki yüz bin tüfek ve iki top 
igtinam etmitti [3) • 

Napoleon (Uıtorliç) mı .. 
zafferlyetlni de kazandı . 
lstanbulun vaziyeti yine nı:.· 
zikleşiyordu . Türkiye Ru"· 
!ardan çekindiği için Fran· 
sızlara temayül gösteriyor· 
du . lstanbuldaki Fransız 
sefiri kendi hükumeti hiıa· 
bına Türk devlt'ti ricalinin 

fikirlerini çeliyordu. 
Babıalide yeni bir zihni· 

yet bi.ııl olmuıtu : 
-Franıa ile ittifak edi· 

lebilir- Eflak ve Buğdan 
meı'elelerlnl ki.milen hnl 
lede bilmek. Li.kln , vakti 11 

Reiaülkıtabı Vlaıf efenc1
1 

• Hariciye nazırı n bot bu· 
lundu, Eflak beyi KostantLı 

İpsilantlya afzından bazı fE"Y· 
ler kaçırdı • 

Vasıf efendinin İpıilan· 
tı'ye ıfıa ettiği esrar doğru· 
dan doğruya Rusya'yı ha
rekete getirmeite kafi idi · 
VA11f ef. lpsilanti'ye : 

• - Biz Eflak ve Buğ
dan'ın alisini ve bu mem:e· 
ketlere verilen muzır imli· 
yazları Fransızların veıatz. 

tile fuhettirrn~ğe çalıııyo· 

ruz, demlttl• n [ 4] 
İpsilAnt Kostantl aza· 

ten Rus taraftarı idi . Ru!la
ra gizlice hizmet etmek'.e 
beraber Sırpları el altından 
tahrik ettiği de biliniyordu • 
[5) Kostantin Reisülktütap 
efendiden iılttiklerinl Rus 
sefirine anlatıvermltli . Bu· 
nun üzerine Ruslarla İngi· 
lizler telAıe . düımüıler , 

Türkiye ·• İngiltere ittifak 
muahede•lnln de tecdidin! 
iste mitlerdi. 

BabıAİI hakikaten Fra n• 
sızlarla anlaıabilmek eme
lindeydi. İngilizlerin bu tek· 
lifini beı aykadar ıalladı. 
Franıız sefiri ( Rofen ) ile 
icra edilen milzakereler iyi 
netice veriyordu • Fakat 
relıülküttap efendinin bot 
Buğazlıiı, Babıi.lide gizlice 
yapılan müzakerelerin ol
duğu gibi Be yoğlunda ıı. yl 

olmasına yarıyordu. Reisül 
Elkitap Efendi Rum tercü· 

manlarına itimat ediyordu. Bu 
tercümanların Rus ve İngi· 
lizleri habardar edebilecek· 
!erini düıünmiyordu. (6) 

(Devamı var) 

[il Cevdet c. '8 ı. 27 (Fevzi) 
Beyin (Der. iz muharebeleri) eserinde 
talsilAt vardır. s. 41 ili 57 

121 Muehedenin on cördilncü 
maddesi 

[3( Cevdet c. 8 s. 39 
[4) Keza ı. 41 
(5) Asım c. 1 s. 158 
161 K.za Asım c. 1 s. 93 

' . • 1 • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • " 

Hilal vapuru 
Geçenlerde , ıiddetli fır· 

tına yüzünden Karadeniz'de 
' Kefken adası sahiline otu .. 

ren Hilal vapurunun vazi· 
yeti, son fırtınalardan tüıı

bütün fenalaımııtır . Kur· 
tarılması ihtimali kalmamıı· 
tır. 

Kaza yüzünden 
Kuzguncukta, ecza fab· 

rlkaıında, ecza koymağa 

mahsus büyük kazanlardan 
biri patlayarak usta baıı 

mösyö Pist ile tamirci Lu
mat yaraıanmııtır. 

Kadın kavgası 
Sarıgüzelde yangın ye

rinde bir barakada oturan 
Ayşe Hanımla Münire Ha
nım alacak meselesinden 
kavga etmiıler ve bir bir
!erini yarahmıılardır. 

Karısını dövmüş 
Kasınpapda Kamil 

efendi, zevcesi Cemile ha· 
nıını dövdüğünden polisce 
yakalanmııtır. 

Kalp yirmi beşlikler 
Unkapanında seyyar al· 

mite!, Ademle Memiıin fu. 
ru:ıunda kalfa Mehmet kalp 
yirmi beı kuruıluklar, sÜ· 

rerken yakalanmıılardır, 

Sol bacağından 
Yeni Camiıle kürt Muıı

tafanın kahvesinde Ali o
tururken Haımi kel Cemal 
içeri girmlı bıçakla Aliyi 
ıol bacağından vurmuı: kaç· 
mııtır. 

Dava yüzünden 
Kadıköy Orta sokağında 

oturan Halil efendi zevcesi 
ıakine hanım la aralarındaki 
davadan dolayı kendisini 
dövmü~tür. 

Üzerinde sılah çıkmış 
Gala tada topcularda 

Emperlyalde otelinde oturan 
Rizeli Mehmedio üzerinden 
silah çıktıjtından hakkında 
tahkikat baılamııtır. 

Hamalı kaybetmiş 
Galatada Senjorj mek· 

tebl mürebbiyelerinden Sof
ya almıı olduğu 600 yumuı ta 
ile 200 portakalı bir hamala 
yüklettiğini fakak kalaba· 
lıkta hamına lı ka ybettiğinl 
iddia etmittlr. Polis tahki-
kata baılamııtır. ---
Batmak üzere 

yelkenli 
olan 

Atına, 1 (A.A.) - Midil
li ile tenedo s adaları arasında 
batmak üzere olan b:r Türk 
yelkenlisi bir Yunan römorkö 
rü tarafından kuı tarı! mııtır• 



Sahife 4 

Yeni muharebelerin son tehlikesi 

Gazlerin mahiycli 
Hem dostumuz hem de düşma
nımız olan maddelerin bir kısmı 

Yazan: Dr. lng Frit:ı: Schuater 
Biz insanlarla bilumum tün zihayat mahluklar, 

zihayat uzviyetler içün gaz· mevdudiyetlerini oksijen 
\ara her tarafta fazla dikkat tedeffüsüne medyundurlar. 

atfedilmektedir. Çünkü, gaz· Balıklar bile suda hal-
ler mayi veya sulp halindede lolmuı okjiyen teneffüs edi· 
ki clıimlerin aksine olarak yorlar . Nebatatın ıayanı 
hislerimizle doğrudan doğ· dikkat bir rolü vardır. Bun· 
ruya tefrik edilememek. lar, beslenmek için hamızı 
tedir. Renkleri mevcut olma· karbon ve su almak ihtiya· 
dtğından dolayı - renklerile cındadt!. İnsanların teneffü· 
tefrik edilebilen gazlar azdır sünden hasıl olan gaz ha· 
- gözlarlmize gizlenirlar. !inde hamızı karbon. neba· 

cisimlerini hariçten ayrılan 

satıhları mevcut bulunma
masında bunda tesiri vardır. 
İçi Q:azlar dolu bir boıluk bi
ze, o gazın hududunu tetlcil 
eden mayi veya katı clsifl"· 
!erin mevcu<Jlyetlle aıiklr 
olur. Fakat ve belki de bil· 
hasta bunun içlndtrkl gazle
rltı uzvi hayatta çok mühim 
rolleri vardır. 

Onların kolayca hareket 
etmek ha11ası ve haiz oldulr
ları bir nevi maddi hürriyet 
tesir icra edecekleri mahal· 
)ere sühuletle 'hülul etmek 
imkanını bahşeder. 

Üzerinde yaıadığımız 
arz kürresi, bizimle beraber 
fezada hareket eden ve b ir 
kaç kilometre yüksekliğind ,, 

bir hava tabakasile muhat· 
tır. Bu hava tabakası mevc.ıt 
olmaaaydı, her türlü haynt 
ihtimali imkansız olacaktı. 

Kuru iken hava, % 21 ok· 
sljin ve °!o 78 azottan mu· 
hakkaktır. Mütebakiside kıy· 
metli gazlar tesmiye edilea 
cioimler teıkil eder. Bunlrr: 
"Argon" reklam tenvlratır da 
müstamel, "Neon. ve balon· 
culuk için büyük bir kıy· 
meli haiz bulunan "Helum. 
o!ur. Toz gibi pisliklerden 
sarfı nazar ediyoruz. 

Havanın, hayat için muk· 

tezi olan kısmı oksijendir. 
Bu gazın bir kısmı, teneffüs 
suretile cığer!erimize giren 
ha va ile sarf olur ve vücüttan 
ihraç edilecek muzır cisirr>l r 
üzerinde kimyevi tesir icr.ı 
edecek . Onları hamızı kaı · 
bon ve su buharı ~ekliı:de 
atma• fere iade eder.Taharr:· 
muz veya ihtirak tumiy.? 
olunan bu kimyevi hadi•e 
-tamamile bir parça tahta· 
nın ihtirakınôa ol · uğu gilı i -
hararet husule getirir ve lu 
surette haricı hararete naza· 
ran hayli fazla olan vücudl!· 
muzun hararetini idame et· 
tirir . Oksijenin uzviyet üze· 
ri ndeki ha esasından da ze· 
hirli gazlerin te.ırile bayıl· 
mıı veya teneffüsü inkıtaa 

uğramıı kazazede kimselerin 
hayatını iad~ etmek sure· 
tile istifade olunu ı· . Temiz 
oksijen vasıtasile tokveye 
edilmit teneffüs-muvakkat 
bir zaman için- zihayat 
uzviyetin hayatiyetini yük· 
seltir; bunun içindir ki, kür 
remiz hava yerine yalnız 
oksijenle muhat olsaydı ha· 
yat ıeraitimiz tamamile 

baıka olacaktı. 
Oksijenin havadaki, azo· 

tun mevcudiyetile tahdit 
edilen yük.ek bir kimyon 
faaliyet has ıası vardır. 

Oksijene ihtiyacı olan 
yalnız insanlar değildi!. Bli· 

talın yeıil yaprakları vaaı· 

taeile teneffüs edilerek in· 
sanların son dere:>e muhtaç 
olduğu oksijene tahavvül 
eder. Bununla ' beraber ns· 
hatalın teneffüsü , ıene , 
ancak oksijer.ln mevcudl· 
yetine bağlıdır . 

Tarif ettiğimiz bu ha· 
diselerln hepsinde uzvlye-t· 
)arın ldameıi için ı a r t 
olan gaz mubadelesl dalma 
vakidir. 

Yaprakları olan neba· 
tatta olduğu gibi insanda d~ 
bu mübadele cilt vasıtasi'e 
husule gelir. Cilt vasıtasi"e 
v akı olan teneffüs ciğerlerin 
teneffüsünden daha az ehem 
miyetli değildtr. Bu tenf f. 
füsC vücuda zift sürmek sv 
retile bertaraf edecek olur
sak, insan ciğerlerin faaliyc· 
tine rağmen boğulur. 

Bu sul'ette, görüyoruz ~ i 
gazler iki grupa ayrık-. 
Kimyevi faal ve gayri fa r l 
gezler bu iki mefhum far 1 
ve gayrı faal, bize kat'i bir 
hudut çizmez biz, bu iki 

mefhumun mütevasıtı olan ci
simlerin mevcudiyetinede f & h
tdiz: birçok ihtiyatlı tedbirlerle 
muhdaza edebildi~ımiz son 
c:erece bazı gazler • meıela, 
klor gazi hidriyenle berabtr 
güneıin ziya11 altında infi· 
laka benzlyen hadiseler hu
sule getirir • oksijenin~ faa· 
liyet ha Hası daha azdır, 
ozatın çok ıayril faal bir 
gazdır; diğer kıymetm!i 
gazlcre gelince normal su· 
surette bunların acır cisim· 
ler üzerinde hiç bir tesiri 
yok g ibidir. Bunun içindir~d 
balonlaı ı doldurmak için 
kullanılan ve en hafif ga'.!· 
ler;n ikincisi olan • Şebun' 
un büyük bir kıymeti vardır. 

Faal vegayrıfaal tabirlf · 
rini de bir cihetten .akt'i 
sayılamaz, çünkü gazlerin 
faaliyet ha11ası husule gel· 
dikleri ahvalin tebdilile 
tezyit veya tenkis edilebi
lir. Faaliyet hassasını tez· 
yit eden bir vasıta da hara· 
rettir. Elektrik şerareıinde 
havanın mühim kısımları 

olan azotla oksijan biı le
tir(er ıazlerin bu hassa· 
sından istifade olunmuştur, 
meselL azotla oksizenin 
birleımesinden huıule gel!· 
yor. 

Böylece, gazlerln muzır 

veya faydalı olmak üzere 
tekrar ikiye ayırmak ihti
mali hasıl oluyor. Faydalı 
veya muzır! lıte gene mef· 
humların nisbiyeti bize he
men evvelkiden daha bü
yük müıkülllt ihdas ediyor. 
Hayat noktamızpan faydalı 
olan yalnız akıljendir. diğer 

bülün gazler ise hayat için 

YARIN 

~~ı<tKL~Q Oı<l.JYt\MAZ 
-=-=Y••nız 

!l_l~R OKU8UN= 
Kadınların Suallrei 

Kadınlar ara11nda meğerj 
dertleıilecek bir birine ıoru· 
lacak birbirinden akıl da· 
nııılacak nekadar çok mev· 
zu varmı~ karilerimden al
dığım mektuplar bana bu· 

benim sözümden çıkmama11 
için nasıl hareket edeyim? 
Onu iyi ve muti bir koca yap· 
mak için ona nasıl ıörüneyim 
bunu bana bildirir ve öğre· 
tirseniz fevkalade minnet· 
tarınız olurum. 

lzmit M. M. 

E-~ 
Ankarada 
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, ı\sri ve hususi salonları havidir· 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RfSTORAH KARPİ~ 
Fi ·yatlarda mühim tenzil nun tenevvüünü gösteriyor,ka· 

dınların hepsi ya bir dertten 
müıteki ya hayattan korka· 
cak ve tecrübesiz yürekle· 
rinde büyük bir ablaya 

dökülecek o kadar çok dert· 
leri bir büyiik ab~aya sora· 
cak o kadar çok sualleri var 
hele genç kızlar ... Bu gün 
burada kari'lerimden birine 
cevap vereceğim . Sizde gö· 
rünüz bu genç kız bakınız 
ne soruyor. 

M. M. Hanım efendiye, 
iz mit 

Sevgili kariem, 

İzdivaç edeceğinizi bildı- ı•-•• 
riyorsunuz. Böyle müıkül bir Dc>yçe Orı·ant Ban 
annınızda benden bazı 

ıeyler ıoruyorsunuz. 

Sırdaı hanım efendi 
Ben on be ı gün sonra izdivaç ı 

<'diyorum. Fakat bana gayet 
yabancı olan bu evlilik ale· 
mine atılırken pak ziyade 
bir heyecan içindeyim. 

Tecrübesiz bir kız oldu
ğum için kocamı idare 

edemlyece~imden ve izdive.· 
cımda m.,s'ut olamıyacağım· 
dan kokuyorum. 

Kocamın idaresine gir· 

memek ve evimde sözü geçer 
zevce olmak için ne yapa· 
yım? Kocamın beni ~ayması 
•• ' ••••• ' ••• 1 ••• ' •• ' •• ,, 

muzırdır içinde oksijen 
mevcut olmıyan bir havada 

biz ve bütün zihayat mahlü· 
klarboğulmak tehlikesindeyiz. 

Kürremlzln üzerinde ok
ıljen mevcut olmasay<lı 

her türln 'hayat sönecekti; 
netekim ayın sathında 
hiçbir hayat izi göremiyoruz. 

Hayat için muzır olan 
gazlardan bazıları yalnız 

boğmak suretile tedr eder

ler, diğerlerinin ise daha 
baıa muzır tesirleri vardır. 

Hamuzu karbon zehir!! 
gazlaıa çok güzel bir mlsul 

teıkil eden bn madde çc k 

mühimdir, hava gazı dahil 

olmak ilzere yalnlabilen bü
tün ıazlarda mevcuttur. Mu
zır tesirine rağmen bu gazı 

kullanmaktan sarfınazar ede· 
meyiz: Y aakın bir atide ha· 

vagazını zehirden tecrit , t· 
mek imkanı hasıl olacaktlr. 
Bu ancak bir zaman mesilesi 
olur. 

zır 

Zehirli gazlar bize mı· 
mahlukların itlafı için 

için çok kıymetli bir vası -
tadır • Gemiler üzerindeki 
fareleri, nebatata zarar ve
ren böcekleri ve alelumum 
haıaratı sadece hamızı kar· 
bonlu hava ile itlaf etmek 
mümkündür . Bunun ·için 
" Aıid siyanhidrik • in ze
hirleyici tesirinden de hti· 
fade edilmektedir. 

Bilakis, faydalı gazler 
de , b ızen muzır 

ika ederler. İnsana 
tesirjer 
ıon de

recede elzem olan oksijen 
bile , 1hamızı karbonla rutu 
betin yardımile , demir gibi 
ıayri uzvi maddeler üzerin 
de yavaı yavaı imha 
eden bir tesir icra eder . 
Bu surette her ıene mil
yonlorca tonluk demir küf. 
lenerek harap olup gider.Küf 
lenmek tesmiye ettiğimiz ha
disenin önünü aııcak boya 
ıürmek suretlle geçebiliriz. 

1- Bir gün dostu olma· D h Q B dığını göstermek için ben de euts ce ritn ank 
size acele ile cevap veriyo· 

rum. 
lzdivacınız da kocası· 

lst; mbul ,ubesinln müceddeden küıat olunan 
dal resinde bodrum katına mükemmel ve 
mü zeyyen kas.ılar vazolunmuıtur. F ic.tlar 
eh' •endir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Aşi; refendi caddes!nde Yeni Vakıf han 

;r...--11kıiiaıitr ımndaki bankaya müracaatları lazımdır. 
... ·:c'. -

na sözü geçen bir kadın o!
mak için size vereceğim 

nasihatlar ıunlardır . Birin· 
elsi ve en mühimmi ıudur : 

Kocanıüla llbali olm<.· l•ı--•r;:;:zı1111ım--•ı-~-----------n 
yınız • 

2- Onu kavgaya alış· 

tırmayınız . Yani en eheır· 

n~iyetsiz bir ıey hakkında 

bile iddialı konuşmayınız . 
3 - lnatcı görünmeyi· 

niz fakat, ağzınızdan b ir 
kerede bir ıey hakkında söz 
çıktımı kıyamet kopsa o sö· 
zü geri almayınız. Birinci 
ılefa hangi taraf iddasından 
geri dönerse o kaybede:'. 
Ve bütün hayatta onun sö· 
zu birinci gelir. Eger meram 
ve irade ıahibl defilseniz 
sakın inat itmeyiniz. 

4- İlk gününden ona 
vereceğiniz hakları bir dn· 
ha geri alamazsınız. 

Mesela eğer onu tuvr.
latinize karııtırınanız, gez· 
menize evinize glı menizc, 
çıkmanıza velhasıl herhanr,i 
bir itinize karııırsa o adam 
ömrünüzün sonuna kadar 
her zaman aynı ıeylerde 
sizi rahatsız edecektir. 

5) - Kocanıza muhab· 
bet gösteriniz, fakat faz' a 
hayranlık göster meyiniz. 
Sevıinizi ona itidal ile izher 
ediniz. 

6 - Gavgacı olmayınız. 

Fakat azmü irade ıahibi 

olunuz Kocanız sizi hteıli· 
ğiniz ıeyl yapar, istemediği· 
niz ıeyl kıyamate kadar 
yapmaz zannetsin. 

7 - Kıskanç iseniz bile 
bunu izhar etmeyiniz. 

8 - Onun daima canını 
11kmayınız. Dalma neı' eli 
olunuz. 

Eğer daha baılangıçtan 

bu tedabiri ittihaz edecek 
olursanız ümit ediyorum ki 
kocaeile iyi geçinen ve ona 
süzünü saydıran bahtiyar 
bir zevce olacaksınız. 

Size izdivacınızda bir 
çok saadet temenni ederim. 
M. M, Hanım ..• 

Sırdaı 
· ·-· · ·-· · · K:~"ı'ı&~r. · · ·· · · 
Tayyare Cemiyeti menfnatine 

ihsan B. idaresinde, De· 
niz orkestrası tarafından ni· 
sanın üçilncü cuma (Ünü 
aaat 18 de Tepebaıı tlyat· 
rosunda fevkalade sinfonik 
bir konser vericektir. 

Localar 300 ve 200, 
birinci mevki 100, ikinci 
mevki 50, gal.,ri 25 kuruş· 
tur. Biletler tiyatro kiıesln· 
de satılacaktır. 

Bahtrisefit Felemen 
n5 Bankası 

İST AN BUL ŞUBESİ 
la.re merkezi: A M S T E R D A M 
ı\\tzı:n scrLl\18_ esi: 25,000,000 FL. 

fediyt· edilmiş s emayesi: 5,000,000 FL. 
İhtiyat alrç ·si : 3,250,000 fl. 

Galatııdn Karaköy p~l;dta Telefon: Beyoğlu 3711 .5 
!stonb ut tan şubesi : • .Vıerkez Postanesi ittisalinJe 

A11a'Jemecf H:.n. Telefon: fst. 569 
Bilümum banka muamelat 

IEmniyetkasalanicar 
~---.................................... ~ . .................. ,_ ............... ~.-. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MILANO 
ıtalyanın aşlıca: ~hirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
komanıa, Bulgaristan, M15ır, Amerika Cemahiri Müttehidesi 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi: 

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
. ŞEHiR DAHİLİNDEKi ACENT ALAR: 
Istanbul'da : Alalemcıyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

l 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

wwww r . ~ İZMİI:: ~UBE • -

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şabeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: 01lata No. 376 

--
«Harbin 

«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı = 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdıat - Tasarruf 

sandığı-M skükatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı· 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvil.it bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahviIM 

muhafazası vesaire. 
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Habratmı yazan: Naci lSMAlL 

Alihe hicap perdesi alhnda Peştemal 
kuşandı. Yakuttan dökfılı;ı?ş. b~r '!eri 
gibi şirin edalarını, musıkının ınhına
larını ve sevdanın ihtilaç/arını gösteren 

Güneş dansına başladı 
-40-

Alihenin Güneş Dansı 
Bu seı, kafiydi. _Bı~den, bin 1 

bir kös çaidı • Buyuk rakı 
baıladı! Mabedin beşbin mu 
ganniyesi, dikatle sıarlanmıı 
pek dar, kııa korıalar gi· 
yinmfıler, elbise kollarının 
ağızları çanvarl açık, kor· 
aajların telekleri yırtmaçlı, 
pilskilllü ve kenarlı çınıı· 
raklı elbiselerile meydana 
çıktı. He pslnin ellerinde 
mücevherattan tesbihler ve 
gerzuvari çlçeklf!:ler vardı. 

gelin olan mabet aiihesiııin 

önünde bitiyordu. 
Neı'e içinde, eski, ıarap· 

ların, sesJi kahkahaların, 

erkelı. nefeslerinin heyecan· 
ları arasında saatlerce bu 
cem alemi devam etti, 

Nihayet, bekaret alJhe· 
sinden bir ıes itltlldi: 

- Alihemiz oynayacak! 
Hiç bir ses kalmamıştı. 

bir saniye evvelki cem ale· 
mi ilahi bir §Ük(Ue dalmıftı. 
Meı'alel~r ellendi yalnız, 

AJihenln güne~ mabudu 
önündeki oyunu meyda· 
nında kızıl; büyük ııık kal· 
mıttı. Bu ıeık, ıiyalıa bü· 
rünmüı bir insan gibi nefe
sini çıkarmak iııtiyen mabe
di ıehvani bir hüsne boğ· 
muıtu. 

Boyunlarında incilerle sü• 
lenmf ı fdrdanbklarile orta· 
lıia bir nur saçıyorlardı. 

Karıılarma bet bin genç 
muganni çıktı. Bunlar, muh
teıem ukerl kıyaf etler:e3•di. 
Bellerinde madeni kemer· 
lere bağlanmıı uzun düz 
kılıçlar vardı. Ayaklarında 

.,Kakım,, derisinden süvari 
pantalonu ve ince kumaı· 

tan tozluk, önlerintle ba~ 

cı klarm yansına kadar inen 
kaytan tezylnaUle mücehhez 
pardesf.i, çift allk yaka bu· 
lunuyordu. Kemer kalçaları 
kuıakla bağlanmi ıtı. iki 
askı kordonile küçük salip 
baılı hançer asılmıştı. 

Sazendeler binden faz. 
laych. Elleı inde s&z, kitara, 
mandolin, borular vardı ve 
yüz muıiki üstadının tuttu· 
iu bir tempoyla büyilk ma· 
but güneıin • Dilnyayı var 
etmek ,, ıinfonisiai çalma-
ğa baılamıılardı. Musıkinln 
bir hayat safhaeı a i b i 
gülen , ef lenen , bağıran , 
haykıran, ıonra eakin ıakin 
kendisine gelen bir nafmesi 

' vardı. Mufanniyeler, neı e 
•açan nafmelerinl seılerile 
bi rleıtirdiler. Mefenlerde 
hamleli nafmelere kendi 
erkeklerinin gür seıinl, kalp 
lerinin boranan vecdini ar 
talar mabet, nağmeden, 
ahenkten bir yıldız gibi gök· 
lere çıkmıı zannedilirdi. 
küca eğleniyordu.Her yer, 
altun ,amdanlar içinde bin 
bır renkli meıelelerle ay
dınlablmıfb Musikiyi ve ıar· 
kıları danı takip etti. Ayin 
danıı, mabedi süsleyen .. gü· 
Zel melek,. .. ıök,, "yer,, .. kıf,, 
"Sonbahar, .,herp" .,ıulh,, 
heykellerinin önlerinde bat· 
lıyor. Mukaddes güneı 
tıaınına parlayan büyük 
heykelin önünden geçilerek .... 

Deniz itilafı 
Londra, 1 (A.A) - f ran 

•ız lnglliz İtalyan deniz iti· 
llfının kat'ı metninin Pas· 
lralyadan ıonra bitirileceği 
IÖJlenmektedir. 

F' ransız hava nazı
,.111ın devir seyahati 

Paris, 1 (A.A.) - Hava 
itleri nazın M. Dumeınil, 

tranaa'ya ail ıarbı Afraka'nın 
ta11arecilik merkezlerinde 
8 Ntıanda bir devir ve tef tif 
le)ahau yapacakbktır. Na· 
tarın binecefi tayyareyi Coa

lea idare edecektir· 

G\iya, esrarengiz alem· 
)erden getirilen bir füsündu 
bu! .. 

Alfhe hacap perdeıi 

altında peıtemal kuıandı. 
Kızıl ziyalar içinde yakut· 
tan döküJmüt bir yui gibi 
fiirin edalarını, muıikinin 
inhilarmı ve sevdamn ihti-

lalçılarırıı gösteren güneş 

dansına baıland!. Peri masalla· 
nnda söyleneıı bir vücut güzel• 
liğini dans ıan'atının en ince, 
en kıvrak, en manalı, en 
imalı hareketleri takip edl· 
yordu • BGUln Turan, ibadet 
ettiği güzellik aliheainin 
güzellifbıden ıilphe etmi· 
yordu. 

Şimdi, o ıüzellifin tabi· 
attan ıelen bb ürü ve 
ırkın utıf a ıından doian 
bir eser olmadıfını 1ezdı. 
O giizelllkte k.endilfğinden 
elde edilen bir san'at vardı. 
Türk milletinin güzel san'· 
atlar dehasının ve alihane 
tekimillünü görüyor, anlı· 

yordu. 
Herkese benlJğini bildi· 

ren bu ıır, gözlerden ıeh· 
veli ıilmlf, takdir ve tak· 
dis herkesin nazarlarını 
bilinmez derinlfie tılemifti. 
Boı ruhları yükseltti. Zev· 
ke= sinir haricinde bir ma
cera açb. Herkeı hicap 
peı desinin arkasında pt·ıte-
mal kuıandı ve Alihenln 
dansına refakat etti. Alihe 
ldtarannı aldı. Kendisinin 
eon bekaret ıarkııını çal· 
mala baıladı. 

(Devamı var) 

Telsiz tecrebesi 
farlı. 1 ( A.A ) - 18 

ntimetroluk tulü mevçler 
:~ telsiz telgraf ve telsizle 
fatoğraf nakli hususunda 
Celı1.iı ve Douvreı ıehlrlerl 

da ameli ve fenni bii· 
arasın 
yük bir kıymet ve ehemmi· 

. h 1 bazı tecrübeler 
yetı az 
yapılmııtır. 

Yugoslaoya ve 
Çekoslooakya 
Paraıue, 1 (AA)- Çek~· 

ılovakya• Yuıoılovya arasın .8 

yapılan Ucaret muabedesı 
ımu eddmlftlr. 

YARIN 
r 

ılfüthiş Bir Zelzele 

Vasati IAmerikada .. 
Bir Şehir Yıkıldı. Olenler 

Soo Kişiden Fazladır 
Nevyork 31 (A.A)- Ma. j tarı 400-500 kiıidir. Ve ya· 

nagua ıehrinde bugün şid· rahlar 700·800 kiti tahmin 
detli bir zelzele olmuıtur . olunuyor. zelzelenin iki da· 
Panamadan gelen bir telgra- kika kadar devam ettiği 
fa nazaran Managua ıehr:, söyleniyor. Şiddetçe biri 
tamamen harap olmuıtur . birinden farklı 11 zelzele 

Maııagua, 31 (A.A) Tro · hissedilmiıtlr. 

pical Radio Cc:op?'1 'r'anın Sokaklarda naıılar yat-
telııiz memurlarından biri makta ve her taraftan öl· 
saat onu iki geçe vukubulan mek üzere buluııan bir takım 
zelzelenin pek k sa sürın .. :@ adamların eninleri iıitil· 
fakat ıehrin başlıca aksamı- mektcdir. 
nı tahrip etmif olduğunu Amerikan bahrjye siJa-
bildirmi~tir . he11dazlan ellerinden geldiil 

Bu cımada pazar meyda~ kadar halka muavenet edi· 
nın<la çıkan yangın sür'atle yoı-!ar. Milli muhafız kıtaa· 
ıehrjn garp kısmına sirayet tı yangının sirayet dairesi-
etmiştir. Yangmm zelzele ni tahdide uğraırnıı fse de 
felaketinin tahribatını itrnam muvaffak oJamamııtır. Nev· 
etmesinden korkuluyor. Ôl'fi york'tan alınan bir habere 
idara ilan ed1lmi .. tlr. Kab'o göre, bahriye nezareti, ael-
kumpanyasınm bjnaları ha- ze1e afetine uğrayan halka 
rabe haline gelmiştir. mua venet etmek üzere ara· 

Fakat Managua haricin- farında bir tayyare gei..1isi 
deki bir istasyon marifeti- bulunan dört harp gemisi· 
Je muhaberat yhıe temin nin felaket verine gitmesi 
edilmektedir. ÔlenlE rin mik- için emir vermittir. 

- * * * 
İngiltre de Fransa' da 

Almanya- Avusturya Seyyahlara kolaylık 
Gümrük Birliği Paris, 31 (A.A.) - B~z1 

L d 31 (A A) T nazırlarnan müte11ekki! en· oa ra , . . fca· ..-
ret Nazırı M. Graha.m A· cümedin talebi üzerine M. 

vusturyn • Almanya güm

rük birliği projesi hakkında 
Avam kamarasında sorulan 
bir suale verdfil cevapla 
demı,ur ki: 

• Akb muhtemel herhan· 
gi bir gdmr8k iUIAfına bil· 
haıaa ithallt reılmlerlne 

alt ıeralt biltnmedllcçe böyle 

bir ltllifın lngtllz ticareti 
iizerlnde yapması ihtimal 
dahıllnde ıörülen te.drler 

hakkında bir hükam vel" 
mek mümkiln delildir. 

Bu böyle olmakla bera• 
ber mezkdr. IUIAfta teıbit 
edilen reılmler hemen he
men bugiinkO nfıbeti mu· 
hafaza edecek olursa mev· 

zuubahı gümrük birliilnin 
ihracat ticaretimizi çok 
ehemmiyetli ıurette zarara 
sokması ihtimart azdır.,, 

lngiltere'de bir grev 
Londra, 31 (A ·A) -

Londra'nın ilç bGyük demir
yolu marıandiz deposuna 

menıup iki bini milteca vfz 

amele milli demtryollan 
amele eendikaıı tarafından 

ücretlerinin tenzili huıuıu
nun kabul edllmtı olmasına 
kartı protesto makamında 
olmak üzere bnıün grev 
yapmıılardır. 

Bu ayın 23 iinde lısiz· 

lerin miktarı 2.580.118 ki
tiden ibaret idi. Şu hale 
nazaran geçen haftaya nla
beten 59.515 kiti nokean· 
dır. 

M. Macdonald 
Londra, 1 (A.A.) - Bat-

v e k ı 1 M. Macdonald, 
Paskalya yortosunu ıeçfrmek 
üzere tayyare ile Lo11ievo
utha geç!rmiftlr. M. Mac· 
donald bu ,ehlrde dotmuf

tur. 

La val müstemlekat sergisi· 
ni ziyarete ge!ecek ecnebi
lerin bir takım merasim 
icrasından ve paeaport ma
aarlflne glrmeainden muaf 
tutulmannı kab41 etmfttfr. 
Bu gibi seyyahlar için mem· 
leketlerinden verllmlı Ye 
konsoloslar ,tarafından vize 
edllmif olan hüviyet vara· 
kaları kifayet edecektir. 

Arjantinde zirai 
vaziyet 

Buenoı Ayres, 1 (A.A)
Ziraat nazırı, çifçllere Bul· 
day istihsali.tını yüzde 10 
nisbetinde azaltmalarmı 

tavs;ye etmfıtır. 

lngiliz bütçesinin açığı 
Londra 31 (A.A.) - Bu 

g6n biten mali ıeneye alt 
bütçe açıfın.ln 23 milyon 
278 bin 971 İngiliz lirası 
ofduğu reamtın bildiriliyor. 
Varidat 775 milyon :976 lf. 
raya balii olmuı, meearif 
799 milyon 170 bin 140 
lirayı bulmuıtur. Bu son 
miktara 66 milyon 830 bin 
431 lngiliz lirası olan amor· 
tlıman sermaye dahilidir. 

Fransız ayan meclisin
.. de bir takrir 
Pari, 31 (A.A) - Ayan 

meclisinde radikal demok· 
ratlar birlifl azasından M. 
Raynaldy, hilkdmeUn muh· 
telif Avrupa memleketle
ı ile ticaret mizanını yükıelt 
mek için ittihaz etmek ni· 
yelinde buluııdufu tedbirler 
hakkında bir iıtlzah takriri 
vermlıttr. 

Avuaturya-Macaris
tan- Yugoslavya 

Viyaaa, 1 (A.A.) Hükik· 
met, Avusturya ile Macaris
tan ve Yugoslavya arasında 

miinakit Ucaret muahedele
rhıln mefıuh oldufunu bil· 
dlrmiftlr. 

• 
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~ _..a.-1. _H_I K_A_A Y_E _ _,!_I <j 
Yurdumun Işığı • 

Yazan : Saat Deroil 
-2 -

Gitgide kararan gecele· 
rin içinde pınldaıan san, 
gözler, gözlerime bakarke11 
yalnız onların ve benim bil
diğim lisanla, bana hikaye· 
lerini, dertlerini, sevinçlerini, 
kederlerini, ıaadet ve fela
ketlerini anlabrlar.. Ben, 
şehirleri, kasabaları, köylerilP 
bütün yurdumun hlklyeıinl, 
tarihini, mazi ve halini bu 
gözlerin pırdhıında atren• 
dim. Ben yurdumun bGtün 
ıııklarının dostuyum... Bu 
ıtıkların bu, ıııktan, gözle
rin, benden eaklanınıı 
bir tek sırrı yaktu. 

Bu sarı ve ateılf gözlere, 
kimıe benim kadar yakından 
ve benim kadar yakın ola
rak bakmamııtır. 

Bir kaç gündeu beri , 
ıehrin giirültiiıünden kur· 
tulmak ve dinlenmek için 
sessiz, köyilne ıaklandıfım, 
misafir! oldufum, stlt ninem 
ocak baıında çorbamızı ha• 
zırlıyor. Ben küç6k evimi· 
zin pençeresinden, bahçe
mizin nihayetinden geçen 
yolu karıısındakf köy mlaa· 
fir odasını eeyrediyorum • 

lıte bu odanın kapııı 
yeneaçıldı, ve ocağın ııılı, 

çamurların, ıu birikintilerin· 
de kızlı bir ıehriayin ya· 
ratdı. Onları tutuıdurdu ve 
kızıl hatlar ıeklinde karan· 
lığı delerek gözlerimin içine 
doluyor .•• Göz'erlmin içine 
dolarak, gözden göze anla· 
ıılao liıanla, yavaı yavq 
konuımaya baılıyor: 

•Sana aalatacatun hl· 
kaye bundan bir ka9 a11r 
evvel J'&f&Dmlf hakiki bir 
hlklyedir. Bir köy mlıaflr 
odasının ftıfında yatamıı, 
eski ve hakiki bir hlkAye ... 
Şimdi htklyenin yaıaodıfı 
köyiln ismi unutulmıı, ıe· 

neıinin, tarfhl hatırdan çık
mıı kahramanlannın kemik· 
Ied toz toprak olmıtcfır .... 
Fakat bu hiklye, kilçük mi-
safir odaıında ıeçen, haki· 
ki ve giizel bir hlklyec!ir .... 
Ta eskiden geçen güzel bir 
bJk&ye ... ,, 

Bu IH aaakl nefeı almak 
isUyen bir fnıanın ıe:ıf ıtbi 

biraz ı6nilyor, Ye ıonra ına· 
sal söyleyen bir bOyük anne 
resinin tatlılıfı ile tekrar 
söze baıbyor: 

"Bu hiklyenfn yaıandı· 
ğı gece souk, fırbnalı bir 
kıt geceıiydi. O gece kayde 
küçilk kulilbeler, ocakların 
kızıl ve parlak ateıile ııını• 

yor ve aydınlanıyordu. Sıcak 
ateıin batında, kucakların· 
da yavı ularile anneler, ip· 
lik bGken nineler, tezglh 
dokurken mani okuyan genç 
kızlar vardı •• 

Dıarıda donan yollara 
akseden ay ıpfı buzlan ay· 
na gibi parıldatıyordu. Rus
ılrdan ıallanan kuru afaç
larm dalları birbirine çarp
tak ça, kemik 1eü çıkanyor• 
lardı. 

Bütün k6y kadınlan o 

mıı ve oraya gitmiılerdl. 

Orada belki sabaha kadar 
kalacaklardı . Köyün üç 
mlaafir-i vardı . Bu üç mlıa 
firden biri çok mühim bir 
ıahaiyettl • onu köyiln üç 
ihtiyarı tanıyordu . 

O dünyanın h er 
tarafını, bir dafarcık, bir ke
llmıkadlm, bir aıa ile do
latan, bir ıeyhdi. 

Dallarda, ormanlarda vah· 
fi hayvanlardan, yabancı ıehtr• 

ferde, köylerde fena insanlar
dan korkmayan bu aeyya.h o
tuz eene evvel de bu köye mi 
ıafir olmııdı. O zaman henüz 
omuzları böyl·~ bükülmemfı, 
vücudı dinç, sakalı kumral 
ve bakııı cevvaldı. O dün· 
yanın her höıeıini do1aımıı 
harakelade bir adamdı. Bil· 
medlil bir lılm, agah olma· 
dıfı bir fen yoktu ... 

Bir çok lisanlar konu· 
ııyordu. Kimin bir müıkülü 
var .. onu hal edecek ııaıi· 
hatler veriyor, haıtaları iyi 
ediyor, herkesin mazisini ve 
istikbalini biliyordu. Ve bü
tünf bu bilgilerin fevkinde 
herkesi kendiune' bağlayan 
bir meziyeti daha vardı. 
Bu adam, gezdiyi, dolaıtığı 
ölkelerden maeallar, hika· 
yeler, sergüzeıtler öğrenmittl• 
Onun bildiği masallar cilt· 
lerle dolu kiitüı ıhanelerde 
bile bulunmazdı. Onun bil· 
diği nıualları kimse bil"Dez• 
di .. 

V ~ kimıe C\nun anlattığı 
tarzda, o kaclar gilzel o ka· 
dar tatlı anlatamazdı. 

lıte bunun için, o bir 
k&ye misafir oldufu zaman 
b8tün k6yl81er onu büyük 
bir lzzetilkram ile karıılar· 
lar, ıerefine helva söhbet· 
led tertip ederler, ve M• 

bahlara kadar bOyGk bir 
alika ile onun barukulade 

maıallarını dinlerlerdi. Köyün 
Gç ihtiyarı onun otuz sene 
eVTel köyde geçlrdiyi üç 
ıtceyf biltün hayatlarınca 

unutmamıılardı. 

lıte o gece köyün misa· 
fir odası kap111nı önilne 
kadar dolmuıtu. Ocağın 
kuvvetli bir ıtıkla yanan 
cömert ıııfı, odanin çamur 
1tYalı dıvarlarına, tavanına, 

kızıl bir renk vermitdl. 
Kapı açlldıkca, f çeride 
otul'Anlar, Bu kızıl ııık üs
tüne ıiyah kalemle çizılmlt 

inıan tekilleri gibi ıörünl• 
yordu... tıpkı ıenin, benim 
ıfllımda aeçdiyim inıan g61· 
geleri gibi ••. 

Ocafın alevi odanın bO· 
tün difer ıııklannı kuvvet· 

ılz bırakıyordu • Bu alevin 

renfi, beyaz ıakalları kızıla 

eollun alınlan pembeye bo

yamııb • Gaz bebeklerinde 

Junmm yıldızcıklar tutuıtu

ruyor Ye dıvara aksettlrdili 

plgelere, fevkaıtabl mah· 

14kabn ,ekillerfni veriyordu. 
( Devamı var ) 

geceyi yalınız keçın1orlardı. Romen bankası
4 

O gece k6yGn mlıaflr oda· 

ıında kalacak misafirin ..
refine belTa eohbetl varda. 
BBtiln k6y erkekleri akıam 
birer birer evlerinden çık· 

Bükreı, 1 (A.A.) - Ro
men bankaıı iskonto faizini 
ıekize ve ikrazat faizini yüz· 
de dokuza inmlıtir. r 

• 
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KAR AD __ Z İskelelerine Seye~at (~ecek Olanlar Daima 

YELK CI VAPURLARINI 
Tercih etmelidirler. 

Zira: Vapurları gayet lüks ve asri, konforu havidir. 
Her vapurda lüks, birinci, ikinci sınıf kamaralardan maada 

üçüncü sınıf kamaralar da mevcut, fiatlar mutedil, azimet ve 
avdet biletlerinde tenzilat. 

Birinci sınıf lokanta ve servis, seyahat esna-
sında yolcular tel!iizle telgraf muhaberesibr;::ı:;. 
Son defa Avrupadan yeni mubayaa edile ı beynelmilel birinci 

ınıf şahadetnameyi haiz: 

u 
vapuru birinci sınıf kamarala

Al'!P,ııjllll-. rında aileler için hı ısusi kompar
timanlar, müteaddit salonlar ve 

ll an yolar vardır. 

G •• 1 • İstanbul' dan 

ie~'hU:J': Çarşam ha Un eri hareket 
eder er. 

/ ~ T ·•, '\_..-·, , • - ••.., .. ,.._ • , ' , • • 

Büyük ayya e 

p ngosu 
3 üncü Ke9i~e 11 Nisan 9 31 de~ir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, 1s.ooo . 10.000 

8.000 liralık ikramıye ve 30.000 lira

lık bir 

MÜKAFAT VARDIR 
' • . - . .. .. ' J 'ı t. . . : - ~~ ,/ . •. ~ .. ·· ',. .1 
Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erl,ek, kadın ve çocuk· 

tarın dahili (iç) hastahk· 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan 

yolunda 118 numaralı hu
susi kabinesinde tedavl 
eder. 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak r~o 
19 Her gün hastalarını 
kah 1 ve tedavi eder. 

lstanbul müddeiumumi· 

liğind~n: 

Darptan suçlu olup mu

kaddema Galatada Arap ca

miinde Diken sokağında 

17-19 No. h hanede mukim 

iken halen ikametgahı meç· 

hul olan Şükrü efendinin 

muhakemesinin muallak bu

lunduiu 4.5.931 tarihine 

tesadüf eden günde Galata 

sulh ceza mahkemesinde 

hazır bulunması. 

Dokıor -.. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zührevlye Cemiye· 
ti az smdan Beyoğlu Ağa· 
cami kar~ı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Doktor 
Fevz· Ahmet 
Cılt, Saç "e zCcr vi 

bnE.alıkla · müteha 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adre!i Ankara Caddesi N.43 
·eıefon ıstanbu ,,sın 

~~~ıcro:~~~~~~:z= ... 
Meccani bağcılık 

dersi 
Bağcılığın terakkisi için 

üç ıeneden beri lrtanbulda 
tatbikine muvaffak olunan 
Amerikan çubukları üzerine 
l.1gıliz a§ııının tatbikine 1 
nisandan itibaren baolamıı· 
tır. Bu ıan'atı öğrenmek 
iıteyenlere, Eyipte Topcu
larda 59 numarada oturan 
nümune Amerikan bağı ıa· 

hibi Remzi B. tarafından 

meccanen eösterilecektir. 
Bu sene bn4 dikmek lıti· 
yenler de geçen sene aılan
mı , köklü cubuk tedarik 
edebilirler .. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

l ngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT ALIÔf 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye· 
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide ediien poliça· 
lann tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. .. 'M*Ni*W-W -
Çocul< hastant>sl ku lak, bo,,az, 

burun miltehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o ıu Mektep sokak 1 

Telefon B. o. 2496 

---. ' Çocuk hastalıkIL!fı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri bir u 

Şerhli borçlar kanunu .ıı ıı 

(İKBAL) kitaphgnesinde 
~ ---0 

Türkiye lı bankasının 

6388 - 193 983/193 974 ve 

6381 • 193 939/193 920 nu· 

maralarına kayıtiı ve namı· 

mıza yazılı hisse Renetlerini 

gaip ettik. Yenisini alaca

ğımızdan hükümleri olma

dığı ilan olunur. 

Adapazarının Kara Ah

diler karyesinden Hacı 

Seyit oğlu Hüseyin Sert 

oğlu Hacı Mustafa 

İş arıyorum 
Hergün~ akıamları saat 

yediden sonra her hangi bir 

iJ ile İftigal etmek arzuıun· 

dayım. Arzu edenler "Yarın,. 

aazetesine ( F) rumuzile yaz 

maları. 

YARIN 

TIYA TRO SlNEM.4. 

Şehzadebaıı Millet tiyatrosu 
6 Nban perıembe 3 cuma 

gündüz ve akcam 
Sanatkar komik Şevki 

bey tem~illcri 
Türkiyemizin baı hanendesi 
Hafız Burhan B. ve arka ~ 
daıları tarafından sahnede 
büyük konser, tiyatro, var· 
yete, muhtelif danslar Du
huliye 10 mevki 20 koltuk 

30 localar 100 ve 150 
kuruştur 

* Üsküdar 

Hale sinemasında 
Mahpusun Şarkısı 

Mümessili Riıar Bartelemez 
geleck program Çılgın Bakire 
Programlarımız Cumartesi 
ve Çarıamba günleri değiıir 

Hergün gündüz 3 te ge· 
celeri 9 da cuma günleri 
2 de 4 te 9 da .. 

Şehzad~başı 

Ferah Sinemasında' 
Bugece Komik Naıit 8. 

Hermine H. konseri Asso 
Jana (çingeneler) sinemada: 
Lonıaney arz titredi. 

-İstanbul Dö.düncü İcra 
dairesinden : 

Dimitri veledi Kosti efen· 
dinin Ali efendideki alaca
ğının temini istif ası için 
mahcuz ve furuhtu mukar
rer bulunan Yedi kulede 
kürkçü Hüseyin ağa mahal
lesinde atik YedikuJe cedit 
imrahor sokağında 75 - 73 
atik 214 - 216, -210 cedit 
numaralı bir bap dükkan 
maa arsanın nısfı otuz ıün 
müddetle ihalei evveıtye 

müzayedesine vazedilmi1Ur. 

Mezkur dükkanın cep· 
hesi demir parmaklıklı olup 
zemini çimentodur. Ahşap 

merdiven),, yukarıya çıkı· 

lır bir gezinti mahalli üze
rinde bir oda ve bir hala 
me~cutur. Hududu sağ ta· 
rafı Doksimanm fırını arka· 
sı Doksimanın mutfak ma· 
halli sol tarafı Emine ha· 
nımın fırın arsası cephesi 
tarikiam ile mahduttur. 
Miktarı mesahası arsa maa 
ebniye dahil ohııak üzere 
yüz on dokuz arım terbiin· 
de ve 68,75 metre murab
baı olup bundan 33 arım 
bina mahallidir. 

Mezkur bina ahıa p olup 
muhtaçı tamirdir. Mevkiinin 
tramvay istasyon mahalline 
yakan ve ıerefli bulunma
sına nazaran beher metro 
murabbaına üç lira kıymet 

takdir edilmi§tir. Maa dük· 

kan arasının k1ymeti mu· 
hammenesi tamamı 542 lira 

olup talip olanlar kıymeti 

muhammenenin yüzde onu 

nisbetiede pey akçelerini 
alarak 927· 1272 dosya nu-

marasile 11-5 931 tarihinde 

İstanbul dördüncü i=ra me
murluğuna saat on dörtten 

on altıya kadar müracaat 
eylemeleri ilan olur.ur. 

Şahlık bir merpep 
Beı yatında sağlam, 1,20 

yüksekliğinde yerli Kıbrıs 

cinsinden bir merkep satı• 

laktır. Geçen ve evvelki sene 

resmi hayvan sergisinde bi· 

rinci ikramiyeyi kazanmıı· 

tır. 

Görmek ve almak hte
yenler Topkapıda tramvay 

mevkıfinde kahveci Ohanise 

mürı4caat etmelidir. 

2 Nisan 

. 'r' _"..·'lı,f- - '· ,, , 

- . ~ TAVUKÇULARA~ 

ET ve BALIK T ZU 
Tavuk!arı yumurtlatmak !çin Norveçya'nın Et ve Ba· 
lık Tozunu veriniz. 6 gram bir ta'iuk için kafidir. 

Satı§ deposu: Galata
0

da Tünel sokak No. 91 
.. ARI ve KÜMES TiCARETHANESi ~ 

lıtanbul 4 ünçii icra me· 
murluğundan: Tamamına 

(3000) lira kıymet takdir 
eai!cn Bufaziçinde Sarı· 

yerde yeni mahalle cadde
sinde eski 9 yeni 136 nu
maralı bir kıt'a yalının ta
mamı 4 5 931 Tarihine tr'Ü· 

sadif pazartesi gücıü öğleden 
ıonra saat 14 ten l6 ya 
kadar dairemizde açık artır
ması icra ve ıartnamesl 

20-4·931 tarihinde divanha
neye talik olunacaktır -

Artırmaya ittirak için 
yüzde yedi teminat akçesi 
alınır. Hakları Tapu sicille· 
rHe sabit olmıyan ipotek 
alacaklılar ile diğer alaka· 
daranın ve irtifak hakkı 

sahipler inin bu haklarmı 

ve hususile faiz ve 
masarife dair olar. iddi
alarını ilan tarihinden iti
baren (20) gün içinde evra· 
kı müsbitelerile bildirme
leri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu ıiciJleriyle sa· 
bit olmıyanlar satıı bede
linin paylaımasından hariç 
kalırlar. Bilcümle müterRkim 
vergiler ih belediye resim· 
leri ve vakıf icaresi müle· 
riye aittir. Alakadarların 

yeni icra ve iflas kanunu· 
nun 119 uncu maddesi hük
müne göre tevfikı ve hare· 
ket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 
931·9 Dosya numarasile me 
muriyetimize müracaatları 

ilan olunur. 

İstanbul İkinci İcra Me· 
murluğundan: 

Tamamına (Dörtbin Al· 
tıyüz üç) lira kıymet takdir 
eılilen Beyoğlunda Kurlu· 
lu§ta Bilezikd sokağında 
atik 37 cedit 209 numara 
ile murakkam maa bahçe 
bir hanenin birinci arttır· 

ması 4-5-931 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü saat 
14 den 16 ya. kadar Bey
oğlunda Taksimde sıra ıer
vilerde kain dairei mah· 
suıasında ifayı vazife eden 
lsı an bul ikinci icra memur
luğunda icra kılınacaktır. 
Artırmamıza ittirak için mu
hammen kıymetinin yüzde 
yedi nisbetinde teminat ak· 
çesi vermek lazımdır. Hak
ları tapu sicilile sabit olma· 
yan ipotekli alacaklıların di· 
ğer alakadarların irtifak 

hakkı sahip erinin bu hak
lcı.rmı ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiala
rını ilan tarihi ,den itibaren 
20 gün içinde evrakı müs· 
b te!erile dair~ye bildır· 

meleri lazımdır. Aksi h ide 
hakları tapu sicillilc tıabit 

olmayanlar satış bedelinin 
paylb~masından hariç ka
lırlar. Müterakim VP.rgi ile 

belediye rüsumları ve va
kıf icaresi müutcriy eait
tir. Daha fazla malümat 
almak istiyenler 930 463 
No. lu evraka müracaatla 

beraber mezkur mahallin 

evsaf ve mesaha vesaire· 
sini havi 25.4.931 tarihin· 

den itibaren dairede açık 
bulunan arttırma ıartname· 
sini iÖrüp anlayabilecek· 
leri fli."n olunur. 

Dünyanın en mükemmel \C mu· 
ka vvi çocuk gıdasıdır. Eczanelerde 
bulunur. 

-İstanbul Dördüncü icra 
dairesinden : 

Bahçıvan Yani veledi 
Foti ef.nin Yani veledi Ki
ro P.f. den istikraz eylediği 
mebaHğe mukabil rlayin 
u htcsine vef aen mefruğ 

Boğaziçine ortaköyde an

barlı dere sokağında atik 

34,36,36 mükerrer cec:iit 10, 

12, 10·2 numaralarla mu
rnkkam bahçıvan kulübesi-

ni mü,temil bostanda alt

mıı hisse itibarHe 26 hfsae

!i 30 gün müddetle ihalei 

evveliye müzayedesine vaz
edilmiıtir. 

Hududu bir tarafı Re

sul ağa bostanı V<? bir ta· 

rafı Ali ağanın bostanı ve 

bir tarafı ermeni kabristanı 

ve bir tarafı rabii tarik ile 

madut dere ve meııahaıı bos· 

tanın bilmesaha bahçe kıt· 

mı 6 dönüm ve bayır kır 

kısmı t.\hminen 30 dönüm 

mıktarında olup derununıla 

karglr samanlık ve üzeri 3 

odayı muh~evi kulübenin 

31 buçuk metre terbiinde 

arka kısımdaki mutbak ve 

hela mevcut olup 12 bu· 
çuk metre aı azi üzerine 
bina edilmiştir. Bostan da
hilinde üç sakız dolaplı bos· 

lan kuyusu üç adet ha
vuz mevcut olup nıütead

dıt eşcarı müsemmere ve 
gayri müı:emmere vardır . 

Kulübenin zemini toprak 
bir papuçluk bir heli. bir 
mutbak iki oda ve bir san· 
dık odası mevcut olup c- it 
kısmı zemıni toprak ıaman
lıktır. Bina haraptır. Bostanın 
hey'eti umumiyeıi Koçu 
efendinin senevi 150 lira 
ile tahtı isticarındadır. Kıy· 
meti mu bammenesi 2000 
lira olup talip olanlar kıy· 

meti muhammenesinin yüzde 
onu müsbetinde pey akçe· 
!erini alarak saat 14 deıı 

16 ya kndar 926 - 8672 
dosJa numarasile 25 .4. 931 
tarihınde İstanbul Dördüncü 
icra meml riuğuna müracaat 
eylemeleri ,.c fazlt' malumat 
dosyasında bulunduğu ilan 
olunur ... 
----..-..--------~-~--_.,, 

TAK 'İM 

Nisan 
2 

Perşembe 

1931 
Sabah !S,!14 1 Akşanı ıs,28 
Öğle 12,20 Yatsı J9,59 

ikindi l!S,~ fmsftk '·1' 
Sil •i& ;. 

Mse'ul mildilr ve ınllnıeııU 
Bralaan•ııin Ali 


