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Cenevrede bugün bü-1
......---At-atü-;k·--

"eybeıide 

italya Akdeniz mese
lesinin hallini istiyor 

yük isler görüsülecek ~;:::=: Bir gazete diyor ki: 
bell lskele8lnde Ba.,vekil İnönii 

ASSAMBLE TOPLANIYOR 
karşdaımuştır ve beraberce hal
km samimi f;ezahUra.tı arasm.da 
na.,vekllln köşküne gitmişlerdir. 

Bu y·apı!madıkça İtalya, Avrupanın 
emniyeti işinde rol alamaz 

Millet_er Cemiyeti, Ha
beşin lta!yaya i:hakına 

taraftar değil 
Bugün Assamblede ispanya mese
lesi de müzakere mevzuu olacak 

Londra, 20 (Radyo - TAN) - Milletler Cemiyetinin 
umumi heyeti (Asamble) bugün Cenevrede toplanacak· 
br. Toplantıda cemiyetin yuaımı ıslah ve tadil mese
leai konuıulacak, devletler bu nokta üzerinde fikirlerini 
bildireceklerdir. içtima bu balamdan tarihi bir değeri 
haiz olacaktır. 

Toplantıda muharip taraflara silah vermek meselesi -
nin ileri sürülmesi de kararlaştınlmış, bu da İspanya 
dahili harbi hakkında söz söylenmesi imkanını hazırla
mıştır. Asamblenin bunlardan evvel kararlaştıracağı 
mühim bir mesele, Habeş murahhaslarını toplantıya ka
bul etmemenin çaresini bulmaktır • 

Habe,in ilhakı 

Alman devlet retsi Ber Hitler, geçen hafta Nürembergde Bok]eviklik aleyhinde çok şiddetli nutuklar söyle
di. Şimdi Alman ordU8U sonbahar manevralarına ba,şlamı§ bulunuyor. Mühim Avrupa merkezlerinden gel.en 
haberlerde, Almanyanın günden güne ktiwetlmtmekte olduğunu bildirmektedir. Şu re.rim, NiJ.remberg/k Hit"le· 
rin önünde Alman ordusu tarafından yapılan büyük geçit resminden bir intıbaı giJBtermektedir. 

İngilterenin, gelece 
T e ş r i n i e v v e 1 ayı i 
çinde yeni Lokamo içi 
Beşler konferansını topla 
mak hususunda vukubula 
teşebbüsü, Almanya ve İtal 
ya tarafından muhalefeti 
karşılanmış ,bu iki devle 
evvela diplomatik konuşm 
larla zeminin hazırlanma 
sı lazmıgeldiğini, bunun i 
çin teşrinievvel ayı içind 
toplanmanın mümkün ola
mıyacağını bildirmişlerdi. 

Son haberlen İtalyanın beşler ko 
f cransmı geciktirmek ist.emeslnhı 
beplerlni aydınlatmakta ve ttaı 
Akdeniz meselesi halloln111D81)ık 

rnnl LOkamo müzakerelerine 
nak istemediğini anlatmaktadır. 
İtalyan noktal na.zannı 

~ütalea ~udur: 

Roma, 20 (Radyo - TAN) - Co 
riere Padano gazetesi yazıyor: 

"İtalyanın Lokarno konferaıumı 
iştiraki, şimdiki halde Akdeniz m 
lesinin halledilmesine bağlıdır. 

Kollektif emniyet sisteminin i • 
smdan sonra İtalya, şimdi de 

Bu çare bulunduktan sonra İtal
yan murahhaslarının itimatnamesini 
tetkik etmek de bir mesele teşkil e-
4.ecektir. ltjınatn&me İtalya Kralı ta-

------------------------------------- takavf emniyet projesini kabule da 

Jlflletler Cemiyet'nde lngiltere ba§ 
m.t&rala.Aaal Lord EDEN 

~5,.ı::.,~tm~e!~a~!! 
bulü, İtalyanın Habeşistanı ilhakını 
kabul etmeyi tazammün eder. Millet· 
ler Cemiyeti ilhakı tanımamak fik
rinde olduğu için bu meseleyi de bir 
karara bağlamak icap etmektedir. 

Sal&laiyet maelui: 
Bu mesele hakkında aldığımız son 

haberler şunlardır: 

Cenevre, 20 (A.A.) - Sal8.hiyetle
ri tetkik komitesinin yarm sabah 
halletmesi llzmı gelen nazik mesele 
Habeş murahhaslarının sal8.hiyet -
lerini muteber addetmemek mesele -
sidir. 

Bunun için üç hal sureti derpiş f!
dilmektedir: 

1 - Bu salAlı.iyetlerin muteber ad 
dedllmesi en az muhtemel <1.ddedilen 
faraziye budur. 

~~!. aöi~YAL~: Madrit sokaklarında 
siperler kazı ıyor 
Mayor~ada ltalyanlar . 

~da ltalyan işgaline geçmiş, Kristof Kolomp 
ailesinin son yaşayanı da kurşuna dizildi 

Paris, 20 (Radyo - TAN) - İspanyadaki isyan va
ziyeti hakkında alınan son haberler şöyle hulasa edile -
bilir: 

. Hükumet kuvvetleri asilerin Madrit yolları üzerin
de Madritle rabrtalannı kesmeğe kısmen muvaffak ol
muşlardır. Bununla hükiimet her ihtimale karşı Madrit 
sokaklarında siperler kazdırmakta, hakim noktada müs
tahkem mevkiler vücuda getirmektedir. Bir çok evler, 
müstahkem birer mevzi haJine getirilmiştir • 

vet ediliyor. İtalya, Coğrafi bakım 
dan bu proje ile allk:ası yoktur. l 
ya kendi emniyetinin garantisi m 
kabilinde bunlarla miltenaalp 
feY talep etmeblzbı vtıcude ptfr 
mek mecburiyetindedir. Akdeniz 
selesi Habeşistanm fethi ve bu f 
nin hukuki ihtilafları ve bilhassa 
gilterenin Akdeniz siyaseti mesel 
si halleailmeden evvel İtalya, ye 
bir Lokarno konferansına naSil işti 
rak edebilir? Konfera.nsr hazırla 
mak için diplomasinin yapacağı b" 
çok şeyler daha vardır.,, • 

Londra, 20 (Radyo • TAN) - t 
talyanm Akdeniz meselesi haileci" 
medikçe Lokarno konferansına · 
tirak etmiyeceği hakkında 
kaynaklarından sızan haberler 
zetelerde muhtelü şekillerde tefsir 
lere uğramaktadır • 

Yan resmi kaynaklara ~"Öre, b 
hususta bir hal tarzı derpiş edil 
mek temayülleri kendini gösterme 
tedir .. 

Hitlerin 
nutukları 

ve Sovyetle·r · 
2 - Komisyon azası arasında ih

tillf zuhuru takdirinde ekseriyet ile 
ak&lliyetin bir raporunun Asamble 

Anarşistler, Başvekile bir teklif .------:-------~-------------J 

Fülırer sadece iki rejim 
arasında bir mukayese 

yapmıı 

yaparak hususi servetin ilgasmt, 17 

ye gönderilmesi ve yahut meselenin d~n 45 Y&.§m& kadar bütün erkekle-
tamami ı siyast ld ğu "tal nn askere almmasmı, bankalardaki 

Y e O U "llU eası Romanyalı boksör dün de Galatasaraylı aral · · · · 
ile keyfiyetin asambl h :ıl edil . . P arm musaderesmı ıstemişlerdiT. eye av e - Melih ile karırlaıtı ve sayı heaabile maililP HükA- ...ı 1 d d ·· 
mesi. oldu. Müsabakanın tam tahlilini '"TAN.. wnet, !i'Ama hu u unu da mu-

3 _ Salihiyetlerin muteber adde- muharririnin kaleminden altmcı sayfa~ d&.faa için bir dağ alayı teşkil etmig-
dlim • •Por bmınnızda bulacakamız. Solda Melih, tir• 

emesı. 12ida Romanyalı. 

Berlin, 20 (A.A.) - Ahnan htih- Bu son takdirde bazr devletler, -----------
barat Ajamı, Bitlerin Ntıremberg Habet heyetini veya diğer bir hey- Karadenizde 

fırtına dinmedi 

MAYORKADA l'l'ALYANLAR 

Barcelon, 20 CA.A.) - Solidaridad 
Obera gazetesi Mayorka ada8ma ltal
yanlarm ıçlktığmı ve İtalyanlarm 
kumandasında bulunan adada şimdi 
iki renkli hpanyol bayrağmm yanın-

nutklinun gnya Atmanyanm Uk:an- et. tarafından Necqinin mUmessille
ya, Ural ve Siberyayı istediği tanm- rinin tanınmaması hususunun onun 
da tefsirini §i&letle protesto edereiE htlkftmetini tanımamak manasını ta

diyor ki: N ıammun edip etmediği meselesini 
''Bitler ancak Bolşevik ve " VO. halletmek üzere keyfiyetin L Ah Vekillerimiz 

da Italyan bayrağmm dalgalandığını 
seyahatle- temin etmektedir. 

nal Sosyalist ekonomi rejiinleri an&- di • . a ey • 

mak 
·sıe ı._ vamna havalesı suretinde yapıla - rıne devam edemediler Bu gazeteye göre, İtalyan subayı, 

smda bir mukayese yap 1 mır ca teklife müzaheret edeceklerdir Rossl, adanın hakikt diktatörüdür. 
tir. Port • • . ,. • . Sinop, 20 'Tan muhibirinden) - Jon Marş tarafından Batın alınan 

Diiğer taraftan Ntırembergde söyle ~lıizla-ın plaayeti . İktısat ve Maliye Vekilleri bugün de birçok İtalyan tayyaresi adaya gel _ 
nen Bolşevik aleyhtan nutuklar. Al. Din ' ~ (A.A.) - ~vr ~etesı- tehriınizde tetkiklerine devam etti - miştir. Marş da bu tayyarelerden 
manya ile Sovyetler Birliği arasın · verdiği malfunata göre, MilleLle" ler. Bugün vapurların Trabzona doğ- biriyle gelerek adayı gah.Ban ziyaret 

daki normal mU.nasebatta değişikHk ~Yetbıdeki İspanyol Delegesi bir ru yola çıkmalan llzmıdır. Fakat etmiştir. 
yapan hiçbir fiili hareketle tezaiW... ra~ererek,. Po~kiz'den L'lpan· denizde fırtına şiddetlendiği için Ve- ASİLER MACLUP 

ya~ llllı. Verilınesının yasak edil- killer yollarına devam edemediler. Barselon, 20 (A.A.) - Albay San-etmemigtir.,, ı be 
mesı çın Y!lelmilel bir komısyc·n dno'nun bir teblt#inde, asilerin cuma 

Lehi.tan Almanyaya malıabele teşkilini ve bu takrir reddedildi - 'ı.k kt .., kat b liak' . tanın günü öğleden sonra ve dün de ısabclh· et1• 1.. yo ur ..... a u ımıyet • 
ıyor dircie de sillh ambargosunun Porte- madıkça o da diğer devletlerin Ha.be· leyin Hueska bölgesinde htikfunet 

Varşova, 20 (A.A.) - Polonyada kiz'e de teşmilini istiyecektir. şistandaki mümessillerini tanmnya _ mevzilerine .. karşı şiddetli hUcumlar-
gönülltl i!I servisinin ihdası doğnı - caktır. Cenevrede Habeş Delegeleri- da bulundugunu ve her defasında da 
dan doğnıya Almanyada askerlik ltalyaıl,an cevap: nin bulunması İtalyayı kendiliğinden tardedildikle.ri bildirilmektedir. 
Jniiddetinin uzabJmHma bir cevap Roma, 20 (A..A.) - Voce Ditalf& Cenevreden uzaklaştıracaktır. Ve BEYANNAMEJ.ER 
le§kil eddr, çllnktl Polonya askerlik gazetesi yazıyor: • Milletler Cemiyeti Konseyi, İtalyanm ValladoHd, 20 (A.A..) -Asi Gene-
llıtlddetiıil ild veya tlç ~ olarak Itaı~ Habeşıstandaki İtalyan huzuriyle görii§ebilecek miihim ın~ ral Mola, Btlbao ve Santaııder tızeri-
tesbit etmek lıst.ememekt.edir. baJdml)'etinin tanmmasma. ihtiyacı leleri hiç §i1phesiz göriifebilecektir. [Arkası 3 Unctlde J 

Moskovada güreşte ka 
zandık eskırim berabe 

Bisiklette Orhan ikinci oldu, bugün Rus 
takımile ikinci futbol maçı yapacağız 

Dün Socyetlerle mi'8abakaYf1ı giren ~tçlerlmfzden ~ 

Moskova 20 (Tan muhabirinden) - Eskrimde Rus takmıiyle be 
berekaldık. Güreflerde 3 - 4 kazandık. Hüseyin, Nuri, Mersinli ayı il 
Mustafa tU§la galıptir. 

(blslklet mtisabalrasmm tafsllitı spor sayfaırnWadır). 



TAN ?1 

mektubu 

Bir yandan da Slav ittihadı için 
1 

çalışmalar görülüyor 
S of ya (hususi muhabirimiz ya

zıyor) - Mebus seçimi gün
lerı yakl~ıyor. Hükfunet ve muha
lif siyasi mahafilinde siyasi faaliyet 
devam ediyor. Partilerin ilgası hak
kında çikarılan kanuıı mucibince 
Bulgaristanda partizanlık ve siyasi 
içtimalar yapmak yasak olma.sına 

rağmen, eski partiler, gizlice siyasi 
içtimalar yapmaktan çekinmiyorlar. 
Çiftçi mebuslardan St. Tsanof ile 
Karlef, Vracede gizlice siya.si bir 
toplantı yapmak suçundan tevkif o. 
lunmuşlar ve partileri ilga eden ka
nun mucibince mahkemeye verilmiş
lerdir. Siyasi partizanlar ara.smda 
burada ve memleket dahilinde bu 
gibi hadiselerden dolayı tevkifler hiç 
eksik değildir. 

Çiftçi lideri Dim. Giçef'in de ge
çen ay burada büyük harflerle ''Ka
nunu esasiyi iade edelim, milleti kur
taralnn,, başlrklannda. dağıttığı yüz
lerce beyanname ve mektuplanndatı 
dolayı muhakemesi henüz neticelen 
memiştir. 

Hükumet kazanacak 

tJamJ.ni maksadile yapılımaktadrr. 
Slav birliği fikrini, burada Slav kon
gerelerine iştirak eden yabancı mu
rahhasların bu yolda beyanatları ve 
gazetelerin neşriyatı da açıkla.mak
tadır. Slav coğrafya - Etnoğrafya 
filimlerinin, Slav turitistlerinin, Slav 
tıp talebelerinin kongrelerinden son
ra son Slav doktorlarmrri da kongre
si geçe:n gün burada dağıldı. Bu kon
gerelere, Lehistan, Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Bulgaristanda.n yüz
lerce murahhas iştirak etti. Yalnız 
bu kongrelere, Sovyet birliğini işti
rak ettiremediler. 

Slav doktorlar 

S ovyet Rusya ilmi mahiyette 
yapılmakta olan bu kongre 

lerin nihayet bir gün siyasi yola çı
kabileceğinden ötürU hiç birisine iş
tirak etmedi. Yahuz Slav etnoğrafya 
- coğrafya 8.limlerinin kongresine mü 
şahit sıfatiyle 'bir profesör gönder
nişti. Bu sebeple muhtelif Slav kon
greleri riyaseti, toplantılarmm niha· 
yetinde Sovyet Rusyanm, gelecek 
kongrelerine tekrar davet edilmesini 
kararlaştırmışlardır. Slav doktorla
rının gelecek kongresi 1938 de Prag
da toplanacktır. Buna Rusya, tek
rar çağnılacaktır. 

Slav diştabiplerinin toplantısmdan 
sonra aym 27 sinde Slav eczacılarmm 

Yapılan imtihanlarla bu 
ihtiyacın önüne geçildi 

Şehrim.izde bulunan Maarif Vekili 
Saffet Arıkan bu seneki tedris işle

ri etrafında gazetecilere şu beyanat-: 
ta bulımmuştur: 
"- lstanbulda bir hafta kadar 

kalarak killtür işleriyle m~gul 

olacağını. Hukuk fakültesinin dört 
seneye çıkanlması hakkında tstan · 
bul Üniversitesi tara.fmdan verilen 

karan tetkik etmekteyiz. Şimdilik 
bu iş için verilmiş kat'i bir kararl!lllZ 

yoktur. Yakmda bu meseleyi halle

deceğiz. Orta mektep muallim ihti
yacını karşılamak için alınan tedbir
ler iyi neticeler vermektedir. Bu se -

ne yapılan imtihanla ihtiyacm önüne 
geçilmiştir. Gelecek sene bir imtihan 
daha açacağız. 

Cumhuriyetin on üçüncü yıJdönü
mU için parti merkezinde btiyiik bir 

program hazırladık. Bu btiyUk bay
ram yurdun her tarafında parlak bir 
şekilde kutlulanaca.ktır.,, 

Ev ve elişleri 
• • • • 

sergısı ıçın •• 

hurdahaş oldu 
sonra öldü 

ve biraz 

Dün Beyoğlunda Tünelde 1<ok acık 
lı bir facia olmuş, genç ve güzel bir 
kız, oturduğu evin dördüncü katm • 
dan sokağa yuvarlanarak olmüştür. 
Kızcağız henüz 25 yaşında idi. Kara 
köyde kunduracı Balyanın torunu o
lan Mari Balya Tünelde Sün bül so -
kağında Ali Sadi hanının dördüncü 
katında oturmaktadır. Dün öğle üze. 
ri yemek yemiş, bir aralık pencere • 
nin önünde oturmak iatemiştir. Bu 
szrada sokakta bir gürültü işiten Ma 
ri Balya, pencereden dışarıya uzan
nıış, fakat fazla sarkmış olacak ki, 

birden müvazenesi bozulmuş, kendi

ni kurtarmaya vakit ve imkan bula -
madan sokağa, kaldrrımlar üzerine 
düşmüştür. 

Derhal hastaneye kaldırılan genç Faci.a kurbanı Mart 

1 

-l 
j . 

j 
ı 

kız, vUcudü hürdehaş olduğu için bi- male karşı bu ölüm hadisesini tahkik 
raz sonra ölmüştür. Zabıta iter ihti- etmektedir. 

Arabanın arka
sında hırsızlık 

Arabacı farkında bile 
olmamıştı •• 

Bir günde ölüm
den kurtulanlar 
Eski bir akıl hastası 

kuyuya düştü 

Siyaset aıe~i 

A.sambıen.n ıçtımaı 

MDletler Cemiyetinin umumi heye.
ti bugün t.oplanryor. Toplantı, belki 
de Milletler Cemiyetinin şimdiye ka.
dar yaptığı toplantıların en mühimle
rinden olacak ve Milletler Cemiyeti 
tarihi değeri ha.iz ka.ra.rlar vermeğs 
davet edilecektir. 

Miaakın ulahı: 
Cemiyetin umumi heyeti tarafın .. 

daıı görüşülecek meselelerin en mtt
bhmni, Cemiyet misakmm 1Slahıdır. 
Şimdiye kadar birçok devletler bu 
mesele haklmıda dü~ündükJerini bil· 
dimıiş, kimi misakın tadili lehinde, 
kiınl tadllJ aleyhinde söz söylemi~ 
fa.kat büyük devletlerin çoğu bu me
sele hakkında mütaleasmı henüz an
latmamıştır. 

Fraılsa devleti bunlar arasmdadır. 
Gerçi Fransa bo mesele üzerinde ta
kip edeceği siyaset hakkında noktai 
nazamu gizlemeğe lüzum görmemiş, 

F)'ansrz siyasileri bu mevzua temas 

ettikçe Fransanm dış siyasasını Mil
letler Cemiyetine bağlamakta devam 

edeceğini ve kollektif emniyet esası

nı sağlamlryacağmı söylemlşler, fa

kat Fra.nsanın Milletler Cemiyeti mi
sakı hakkında ne düşündüğtinii izah 
etmek L,i bu lçtimaa bırakılmış oı.. 

duğundan keyfiyet Ha.rlclye Nazırı 

M. Delbos tarafmda.n izah edilecek· 
tll'. 

İngiltere de Fransanm vaziyetin• 
dedir. Onun da Hariciye Nazın Mis
ter F.clen asamblenin bu t.oplantısm .. 
da lngilt.erenln aynı mevzu ttzerindet 
fikrini anlatacaktır. 

Asa.mblede bu mühim mesele ko

nuşulacağı için devletler, murahhas 

Ş imdiki Köseivanof kabinesine, 
Tsankof, Lapçef partilerin

den ve Zveno siya.sal grupundan baş
ka diğer partiler, iştirak ettirilme
dikleri için, Teşrinievvelin son 15 gü
nü içerisinde yapılacağı bildirilen 
mebus seçimmde topluca hükUınete 
karşı rey vereceklerdir. Bu sebeple 
intihaplarm gürültülü olacağı samlı. 

da kongresi gene burada toplanacak- Dün çok garip bir şekilde hırsızlık 
tır. Siyasi mahafilde bu Slav kon- Hararetli bir hazır'ık yapan iki Musevi cürmü meşhut ha-

Yeşil köyde Şerbetçi sokak 12 nu · heyetlerini kuvvetlendJnnfş ve bu de
marada oturan Edirneli Nesim oğlu fa müteaddit devlet ricalini Cenevre
Moiz dünkü gün bahçesinde dolaşır- ye göndemılş bulunuyorlar. yor. 

Vaktin dar o1masma rağmen in
tihap hazırlıkları burada çok ilerile
~tir. Yeni seçim kanununun ka
bulü hakkında mecliste devam eden 
1nüza.kereler henüz neticeelnmemiş

greelrine çok ehemmiyet verilmekte- var, sergi zengin olacak tinde yakalanmıştır. 
dir. Bulgarların, Slav memleketlerin- Yasef ve arkadaşı evvelki gün Be- ken müvazenesini kaybederek üstü Fakat asamble, bu mühim mesele. 

açık olan kuyunun içine dilşmUştür yl konuşma~ başlamadan evvel Ha.. 
Tesadüf olarak etraftan hadiseyi gö- bet - tt.aıya harbinden arta.kalan me
ren bırkaç kişiİıin yetişmesi üzerine selelerle karşrlasacaktrr. 

tir. 
Dağitılan intihap listeleri, eski se

~im kanununa göre tanzim edilmiş
lerdir. Bunlarda kadmlarm isimleri 
mevcut olmadığından, seçime kadın
ların iştirak ettirilmiyeceği anlaşıl

den hangi teşkilatlan veya cemiyet- 29 Teşrinievvelde Ankara.da açıla. 
leri davet ederek burada daha ne tür cak ev ve elişleri sergisi için şehri-
m Slav kongrelerinin yaprlmasmı dti- mizdeki komite hergün Ticaret Oda
şünınekte ol<lukları söylenmektedir. d to 1 tıl ' ktad 'l:'t-. 

Z arya ~de ihtiyat-" mi
ralay Filip Skalonkof "Slav 

milletlerinin ve devletlerinin yakın

laşması,, başlıklı makalesinde diyor 
ki: 

sm a p an ar yapma ır. ~u 

280 milyon Slav küçük işçilerin ve hatta ailelerin bile 

eserlerini sergiye gönderme.si için li
zuu bt:lt:u t.e<lblL"lt:L allu.ıux9tn-. Tioa.r"*' 

Odasında açılan büroda, · milracaat 

edenlere tafsilat verilmekte ve ser
giye iştirak etmek istiyenler de kay· 

yoğlunda ev eşyası yüklü bir araba
nın arkasına takılmışlar ve içindek1 
eşyaları birer bire raşırmaya başla

mışlardır. 

Ara'bacı önde olduğu için bir müd

det blınun farkına varmamış, fakat 
Tarlabaşıbdan geçerken cıvafda.n bu 

vaziyeti görenlerden birkaç kişinin 

mtidahalesile iki hırsız ya~alanmış -

Moiz baygın bir halde kuyudan çıka-, Habq muelui: 
rılmıştır. Moizin bundan bir mtld- Bu meaelelerbı birincisi llabet mu

det evvel hastalanarak Bakırköy alrı. . rabluuala.nn• 1r&1.n1 ... un ..tın .. ~. 
ua.ı:ıc;ananesınae teaa vı oıaugu aa azı· 1wmıat1fır OelDljitl, llabetlıdanı, aza-
laşıl.nuştrr. · sı aruıada t8iumakta devam ediyor. 

Fakat ttaıya, 11.abetlstanı Dhak et.
Sanaal devrilince 

maktadır. 

J(.ralın tetkikleri 

"Slav milletlerinin ve devletlerinin 
yakınlaşma. ve birleşme fikri yeni 
değildir. Mazide Slii.vyanlık iyi, şart
lar mevcut olmadığı zamanlarda bi
le birçok maruf Sla vyanlar çalıŞmış
tırla.r. 

dedilmktdir. tır. -----------
Evvelki akşam saa.t ı ,30 da ·os. mit old1Jlmnı, llabetlstanm kimilen 

kenc1181ne alt bulunduğunu, bhiaena. küdar iskelesine bağlı 3750 numaralı 
Sanayi müfettişi Daniş, bugün Bur 

saya. giderek oradan sergiye iştirak 

edecekl~rin eserlerini buraya getire-
A •vnıpa seyahatinden dönen 

Kral Şimali Bulgarista.nda 
askeri teftişlerde bulunmaktadır. 

Kral Boris, Gorna Orehovitsa kasa· 
basının civarında Tırnovo ve Rusçuk 
garn.izonlarmm yaptığı askert talim
lerine de iştirak etmiştir. Halk, Kra-

cektir. 
Fakat Slavyanlar, mazide, harbi 1stanbu1dan sergiye olan alakayı 

umumiden sonra şimdiki gibi ya.km- radyoda 

lı büyük tezahüratla karşılamıştır. mışlardır ... ,, 

arttrrmak için sinema ve 
la.pnalan için hiç iyi şerait bulma- da propaganda yapılması kararlaş-

Ziraat Nazırı, Radi Vasilef de ?o- Bundan sonra gazete. Slavya.nla.-
mak Türklerinin en ziyade yaşadık· rm Avrupada 280 milyon oldukları
lan Rodop havalisinde ekonomi tet- nı ve Avrupa nüfusunun bir çeyreği-
kik seyahatinde bulunmaktadır. ni teşkil ettiklerini bildirmektedir. Kral Boris, memleketine döner ________ ....,. ______ _ 

dönmez başta Başvekil Köseivanof, 
Dahiliye Nazırı Krasnovski olmak 
Uzere -mühim siya.si şahsiyetleri da
vet ederek siyasi vaziyet ve dahiµ iş
ler hakkında kendileriyle uzun boy
lu görüşmüştür. 

D iğer taraftan bu yazın Sofya, 
muhtelif birçok Slav kongre

lerinin merkezi oldu. Bu kongreler, 
burada şimdilik ilmi noktadan yü
rünmekle ileride bir Slav birliğinin 

Deri • 
pıyasası 

\ 

Talep!er arttıkça fiatler 
yükseliyor 

Deri piyasası gittikçe hararetlen
mektedir. Son haftalarda bilhassa 
Sovyet Rusyadan yapılan ~a.leplel']e 

piyasa daha ziyade kuvvetlenmiş • 
tir. Şimdilik Almanyaya fazla deri 
ihracatı yapılmaktadır. 

Somanın kurtuluş yıldönümünde .. 

Soma, (Hususi muhabirimizden) tir. Gönderdiğipı resim, bu münase
Somanm kurtuluş yıl dönümü mü- betle yapılan merasimden bir intibaı 
ııasebetile büyük şenlikler yapılmış- tesbit ediyor. 

mıştrr. 

Sergıye iştirak edeceklere Ticaret 
Odasındaki 'bilro tarafından birer 
vesika verilecek ve bunun hem eşya

ları ve hem kendileri bedava seyahat 

edeceklerdir. 

Suriye heyeti 

Ôbürgün Paristen 
şehrimize gelecek 

l . 
Suriyenin istiklali müzakerelerin-

de Suriye namına Pariste bulunan 
ve yapılan mı.ıahedena.meyi imzalı. 

yan Suriye heyeti, memleketine dö
nerken buradan geçecektir. Heyet 
çarşamba glinü buraya gelecek, bir
kaç gün burada kadacaktır. 

Felemenkli seyY.ahlar 
Cumartesi gUnU Köstence tariklle 

şehrimize bir Felemenk seyyah ka

filesi gelmiştir. 15 seyyahtan mürek· 
kep olan bu grup içinde eski Cava va
lisi Jan Pino, birçok doktor ve profe

törler vardır. Kafile bugün tekrar 
Köstence yoliyle memleketlerine dö

necektir. 

Yenice ikramiye kupon
ları değiştiriliyor 

tnhisarlar idaresi Yenice paketle
rindeki ikramiye ku~niarmm kolay 
ca taklit edilebileceğini görerek ye -
ol kuponlar hazırlamaktadır. - Yeni 

kuponlar çok itinalı ve ta.kllt edilmi 
yecek bir şekilde olacaktır. 

Radyo için ~andaJcı Ali Yemjş iskelesine fıçı ge- leyh, MIDetler Cemiyetinde aynca bir 
Ha.bet htllriiınetl murahlıuı bulunma. tirmekte iken Sarayburnu açıkların

da vapur dalgaiarmdan sandalı dev

rilmiştir. Ali feryada başlamış ve 

mm razı olamıyacağmı, Da.beş mu. 

rahhuı kabuJ ediline Milletler Cem!• 
yeti t.opluıtıl&rma iştirak etmfyece

Yeni layihada gümrük 
resmi azaltıldı 

Nafıa Veklleti h8.ıkm rad.Yodan is 
tifadesi için yeni bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. Bu kanun ile rad
yo gümrük resmi azaltılacaktır. Ay

ni zamanda radyo idaresi tarafından 
her makine için gümrillrte a.ımmak
ta olan resim de kaldınlacağı bu su

retle radyo makinelerinin bugiinkillı 
den Uçte bir nisbetinde ucuzlıyacağı 

hesap edilmiştir. ' 

o civardan geçmekte olan rüsumat 
motörıeri tarafından kurtanlmıştır. ~ blldlnnl§ bulunuyor. 

Bana kart• bahman çare, Ha.beşle-

Avrupada tetkikler 
Evvelki gün Romanya yoliyle Av

rupaya. hareket eden yolcu salonu 
müdürü Cevat ve Galata ithallt güm

rüğü müdürü Medhi Almanyada altı 

ay kadar kalarak gtlınrük işleri u~ 
rinde tetkiklerde bulunacaklardır. 

Fındık fÜkseldi 
Fındık fiyatları son günlerde git

tikçe yükselmektedir. Son hafta zar
fında. fiyatlar 65 kuruşa çıkmıştır. 

İspanyadaki kargaşalık, fiyatların 

yükselmesine sebep olmuştur. 

Türk tütünü 
Fransız rejisi 400 bin 

kilo alacak 
Fransız rejisi geçen sene mahsu • 

tünden 400 bin kilo tütün a.lmıı.k i~ln 
bir münakasa açmıştır. Münakasa • 
ya yerli birçok firmalar i§tirak et -
mektedir. Tütün tacirleri bu sen~ 
mahsul için de ecnebi memleketlerle 
taahhütlere girişmektedirler. Bu tte

ne diğer senelerden da.ha fazla ihra

cat yapılacağı umulmaktadır. 

Çabuk söndürüldü 
Aksarayda Çakırağa ma.ha.lle~inde 

13 numaralı Zekinin evinde oturan 
tramvaycı Zekeriyanın karısı evvel
ki a.kşam sofada mangal ya.kar}ten 
etrafa sıçrayan kıvılcımlardan yan • 
gm çık.ını.ştır. Kadının feryadı üzeri 
ne itfaiyeye haber verilmiş ve yeti • 
şen itfaiye yangını söndürmüştür. 

21. 9. 1936 ., 
PAZARTESi !.Sugünkü Hava : KAPALI 

Rasat aletlerinin teabit ettiğine söre, bu
ıün hava nıütehavvil ve bulutlu olacaktır 
Yatmur yafmak ihtimali yoktur. 

Memleketimizde umumi hava vaziyetine 
selince: Bugün kısmen fena olacaktıT. Şi
mali Anadoluda havalann yağmurJn ve 
rüzrirh olması muhtemeldir. Rüzgarlar da 
Anadolu ve. Karadeniz mıntakalarmda mü
tehavvil esecektir. 
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Dünkü hava yüzde 65 tir. Rüzgar yıldızdan esmekte 
Dü.n hava &çık ırec;miştir. Hararet en devam etmiştir. Sür'ati saniyede beş metre 

çok 22,4 kaydedilmiştir, rütubet derecP.Si idi. · 

ri muntazam bir hüldlınet tarafından 

gönderllmlş murahhas saymıyarak a
sambleye kabol etmemekti. Bu su

t"etle Habeşistan Milletler Cemiyeti 
i.zası olarak kalacak, Habeşistan is

tilisı tanmmaı:ıuş olacak, elhasıl va
nyet bir müddet içİn bu §ekilde idare 

edilecekti. 

ltalyanlann itimatnamelm: 
Fakat mesele bo tedbir ile hallo-

1unamıyor. Çünkü tta.Jyan murahruts. 

larmm yeni ltlmatnamelerhıl kabol 

etmek de. Jl&betlstaıım tta.ıya tara
fından ilhakını tanımaktan farksız o

laca.ktı:r. SebebJ, yeni itimatnamele-. 
rin İtalya kralı t&rafmdan Habeş im• 
'lal'atoru sdatile de verilmiş olması
dır. Bu ltlmatnameleri kabul etmek 
ınııetıer Cemlyethd müşkül bir vazi~ 
yete düşti.reeıek, kabul etmemek ise 
İtalyayı asamble haricinde bıraka· 

caktır. 
Henüz hallolunmadığı anlaşılan bd 

meselenin halli merakla heklf'nivor. 

ômer Rıza DOCRU L 

._....._._. n n c:sı•an __ ..,..., 

BiR KAÇ 
SA~l IRLA 

K asımpaııada Cami altmda reım, bi1 

ambardan kurşun ve bakır pa.t· 
çalan çalmakta olan Sürmeneli $J.la' 
battia :pakalanmıtur. 

• • • 
E nelki gün ıehrimize tayyJ"e ile 

Ceyms Valantin isminde /\vtı8' 
tralyah bir meb'us gelmiştir. 

• • • r• 
V iJana radyosunda 23 EyHU ~O 

p.mba akşam1 bizim saatle zo,. i 
dan 21 ,20 ye kadar bfr Türk gece6 

ya ınlacalrttr. .. --. ·-----~ ~UUX4fr .. W.R.$4 
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1 l iSTANBULDA MURURU UBURI 

. .. . .. Sağ-sol nakil vasıta-
Bır gunde Avrupanın dort ye- larınada tatbik edi~se 
rinde komünist hareketi oldu Yazan:V.BIRSON 

Roman yada 
tevkifler 

ve Lelıistanda 
yapıldı 

Lizbon, 20 (A.A.) - Oportoda bft
)'Uk bir komünist aleyhtan miting 
yapılmış ve buna ekserisi şimal eyar 
Jetleri işçilerinden olmak Umre yirmi 
bin kişi iştirak etmiştir. 

Bütün hatipler komUnfstliğin bil
tün dünyaya "§8ll1il olan tehlikesini 
ve İspanyada yaptığı t&hribatı t.e -
barliz ettirmişlerdir. 

Biilıre,te tevlıiRer 

BaloJıa bomba 
Grenahle, 20 ( A.A.) - Genç ko

mUn.istlerin Saiııt Mourice'de tertip 

et.miş olduklan bir balo yapılırken 

meçhul bir şahıs balonun tam orta 
yerine bir bomba atmıştır. Baloda 
iki yüz çift bulunuyordu. Dansörler
den biri bombayı salonun dışma at
mıştır. Vukua gelen infilak mühim 
maddi hasarlara bais olmU§tur. 

V cırfO'Hllla baskın 

Haberler arasından 

seçtiklerimiz 
Çinde Hankende bir Japon polisi 

öldürülmesi üzerine iki hükQmet 
arasında mühim konuımalar yapılıyor. 

Yonanistanda =r mektep talebesi 1 
biriktirmiı olduğu bir doları, 

hüldbnetin ıiriıtiii ıııali tedbirlere 
yardım olmak arzusile Ba1Vekil Metalı;. 
aasa söndermiıtir. 

* F ransadalri Güzel San'atlar Akade -
misi, lspanyada kıymetli tarihi 

eserlerin tahripten korunması maksa -
dile teıebbüslere giriımi!itir. 

* 
M 11ırm Tahran Orta Elçisi Abdür. 

rahman Bey, Iran Şehinıahı Rıza 
Hana itimat mektubunu vermiştir. 

Bükre§, 20 (A.A.) - Bir taM.si 
kadın olan beş komünist, nasyonalist 
gazetelerin satılmakta olduğu gaze
te kulübelerini t&hrip etmiş olmak 
ithamiyle onar sene hapse mahldUn 
edilmişlerdir. 

Vll'fOva, 20 (A.A.) -Bir Yahudi 1-..------------"' 
tilccarm evkıde toplantı yapan ı2 Fransa ve küçük 
komünist memnu faaliyette bulun -

mak cUrmU ile tevki fedilmi§lerdir. antant 

Yunanislanda 
yeni idare 

rejimine doğru 
Ademimerkeziyet 

kanunu tasvip edildi 

Fransanın 
sulh 

beyannamesi 
Paris, 20 (Radyo - TAN) - Mil

ıt Müdafaa Namı: ve radikal soeya
list teflerinden eski Başvekil Dalad
ye, Fransanm şu günlerde bütün 

.Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı dünyaya hitaben bir sulh beyanna-
bildiriyor: mesi neşredeceğini, Fransanm kendi 

Bakanlar meclllli tarat.mdan tu- elindeki bütün vasıtaJan kullanarak 
Tpt edilen idari ademimerkeziyet ka- memlekete hürmet ettirmek azmin
nunu, her vili.yet merkezinde bir ge- de bulunduğunu söylemiştir. 
nel konsey bulwıacağuu ve konısey 
azasının hüklimet tarafından valinin 
ıgöstereceği memurlar ve eı§!'af lis
tesinden seçileceğini tespit etmekte-

Kaçınlan kız 400 lira 
da kaçırmış 

M. Delbos, fevfık Rüştü 
Arasla görüştü 

Cenevre, 20 (A.A.) - Havastan: 
Fransa hariciye nazın Delbosun dün 
Litvinof, Tevfik RüştU Aras, Ozus-

ki, Antonesko,Subotiç ve Bek ile 

yaptığı görüşmeler Fransanm bil • 
hassa Küçilk Antant önündeki mü

sait durumunun değişmemiş oldu -

ğunu, Bratislava gör\l§melerinin 
Fransa ile Küçük Antant arasında -
ki bağları sıkıla.ştırmış bulunduğu -
nu, ne münferit bir manevra ve ne 

de Küçük Anlaşma - Fran müna = 
sebetlerinin gevşemesinin mevzuu 
bahsolmadığmı göstermiştir. 

Lehistan hariciye nazın Bekin 

dir. Biga (Hususi) - Burada Gügem- Berlinden Dantzig statüsüne ve Le-
Diğer bir kanun da, miD.t hissin alan köyü halkından f.smail oğlu A- histan menfaatlerine hürmet taah -

)ilbeltilmesi ve Yunan gençliğinin liettin., Dimetokadan Yusuf kızı Me- hüt temin ettiği ~e fakat Berlinin 
... _1...ı.t _, .. _ ·-"-"~ 1MfttYJb- lUıati ~- Kızın yaşı: 16 illetler Cemiyeti ko~..; , __ 
tırılması amaciyle ı:ıu.u.t .Jnr ~ ~vır~' ~ .... AGU &a.1--&va•ırım na- tıaıma muanz oıcıuğu zanneclllmek -
lAt ihdasDıl del"Pif etmektedir. Bu nesinden aldığı 400 lirayı dahi bera- tedir • 
te,kllltm başında. valiaht Pol bulu- berinde götürdüğü için adli tahkikat 

Taksim meydanmda Boğaziçine iı!iyen otobüslerin inhisar altma aldıklan ve bütün 
nakil vasıtaları için en uygun olan bir yolda aat ve sol tanımıyarak en munta

zam durdukları zamanlardan birine ait bir fotoğraf 

Dünkü yazımda takribi bir hesap kilde ve mahaldedir. Ayni ~ehirde, 
yürütmüş ve 1stanbulda işler hal- hatta ayni bir meydandaki bu "azim 
de 24000 otomobil, otobüs ve kam - farkı,, ben bir türlü anlıyamıyorum. 
yon gibi motörlü nakliye vasrtasma Ne olur? Boğaziçine işliyen otobüs
mukabil her gün sokaklara dökülen terden müşteri bekliyen bir tanesi de 
şehir halkını de bunun 100 misli ola- (ancak bir tanesi) meseli. Beşiktaş 
rak 240.000 kişi tahmin etmi~tim. otobüsü arkasında bir yerde dursa, 
Bir tramvayda giderken kendi ken - halka kolaylı kolur; şehir çehresinde 
dime yaptığım bu hesap neticesinde de düzen verir. Nöbeti gelmiyen di
şunu merak etmiştim: Halka nisbet- ğer otobüslerin muhakkak toplu bir 
le yüz kat daha az olan nakliye vıı.- halde yollarda beklemeleri "t1art,, ise 
srtalarma sağ - sol farkı tamamile bu toplantıyı meydandan daha uzn k 
gösterildi ve tatbik edildi mi? ça bir caddede yapamazlar mı? Bu 

Bu merakla Taksimden Beyazıda §ekil ve usul tatbik edilse Taksim 
kadar gittim. Senelerdenberi göre gö meydanı bize bambatka ve dah'a. gü
re ezberle'diğim yerlerde ve şekiller- zel görünür. Otomobilciler de, halk 
de şu son günlerde olsun bir değişik ta yollarda sağ ve sol taraf hakkın -
lik var mı, yok mu? Bunu bir daha da bir fikir ve ders almış olurlar. 
tetkik ettiın. Değişiklik yok. Bakın, TOKATLİYAN ÖNÜNDE: Tam 
size de anlatayım: kapının önünde burun buruna ver • 
TAKSİMDE: Boğaziçi otobüsleri, miş iki otomobil. Beyoğlu caddesin· 

Ayaspaşa tarafından gelen veya her- de otomobillerin en ziyade durup 
hangi bir suretle Taksim meyda • kalktığı bu noktada cadl!enin darlı -
nını dolaşarak Tarlabaşı cihetine sap ğı kili gelmiyormuş gı"bi buraya bir 
ma.k istiyen otomobillere en milsait de tramvay durak yeri yapılmıştır. 
olan yolu hala ve adeta inhisar şek- Bu durak yeri Galatasarayma da 
linde ve "müçtemian,, işgal ediyor . ha yakın veya Taksime doğru daha 
)ar. BuravA sttfr • fU\1 lrA.id-i nsuli ileri bir ycro..-ua.Jdedilııe "t.rannra}P 1§
re?I e aııcak sdti teftişler neticesin- lemeei bakımından mahzur değil fay 
de tatbik edilir, sebep nedir, bilir mi da hasıl olur. Tokatliyan ünündeki 
siniz? "Seyrüsefer,, kaideleri muci - "müruru ubur,, yüzde elli nisbetinde 

yeni Balıkesir valisi bince meydamn sağ ıara:mı _takip e- ferahlar ve kolaylaşır. 
4erek dolaşmak mecbunyetınde kaJ TEPEBAŞINDA: Şimdi sinema 

ııacaktJr. başlam$r. 

Dr. Göbbels 
Balkanlarda 

• 
lngiltereye yeni 
bir müstemleke! 

t Balıkesir, (Tan) - Yeni valimiz madan ve "müruru ubur,, usullerine olan Amfiteatr binasına tayin ve 
Ekrem, geçen pazar günü şehrimize "muhalif,, şekilde kalkar kalkmaz Halk bahçesine mahsus kapı önün -
gelmiş, Pazartesi günü de yeni va - "sola saparak,, Şişli istikametini a • de "Ankara,, plakasını taşıyan bir o
zif esine batlanuştır. Yeni vali bütün labilmek için. Buna mukabil Beşikta- tomobil yolun bu en dar yerinde ve 
daireleri gezmiş ve tetkiklerde bu - şa işliyen otobüslerin durak yeri solunda duruyor. Tramvay durak 

Alman propaganda Filistin meselesi böyle- lunmuştur. tam medeni bir §ehre yakışır bir şe- ::d;:
1 
~;:ıas!~a ~~ :~~k h=~ 

nazın Atinaya gitti likle halledilecekmiş B ı . b k fında "İstanbul& müşteri,, avlıyan i-u eser eri a imsiz ki taksi burasını büsbütün kapat -
Belgrad, 20 {A.A.) - Atinaya Londra, 20 {A..A.) - Sunday Dis- D11' bulunuyor. 

gitmekte olan Almanya propaganda ~ gazetesine göre, Fili&tinde Arap - k k k PERAPALAS ÖNÜNDE: Biri 
aıazm doktor Göbbels ve maiyeti bu- Yahudi anl~~ığmm hal~ine ma - a ma tan · urtarmalı yolun sağında biri solunda olmak ü • 
w..-ı.. öğleden ta ile bura- tuf olan proJe, ıımalde Sunye budu- zere karşı karşıya bekliyen iki oto • 
6

\U.& aonra. yyaıe du ile cenupta Hayfa ve Kannel dağı 
n. varmı§lar ve Alman işgüderi ile arumda bir lngiliz müstemlekesi ih- mobil : 

birçok Yuplav f&bsiyetleri tsra. dumıderpişetmektedir.Bumüstem- Selçuk sanatinin kıymetli birer ha::~~1:ı~o~:~~:~0~~!: 
fnıdan aelimlamn1flanbr. Daha ev • leke Muırul - Hayfa petrol borusunun 

kar o·. rn egv ı· sa 1 ke 1 perşembe pazanna sapan yokuş ba -•el Buda.peft.ede ele aya inmil o - ve Hayfa deniz Ü88ilnün htmayeşini yı an rvansaray ar, şında duran bir taksi. Buna dair bir 
lan tayyare biraz sonra Atinaya doğ temin: edecektir. 

tu yoluna devam~- Memleketin dJ~~r ~Arap ve Antalyada ahır gibi kullanıhyor ~:~~ ~=!~a:~~a!i~ 
Doktor Göbbels Yunanistanda kal- Yahudi nüfuz bölgelenne aynlacak kalar caddesinde sağda durmak im 

dığı müddetçe Yunan h~n Te bUnlar belki de bir Kantonlar fe- • kanı olmadığı için bankalar ve ma _ 
lrajeefiri oJacaktır. ~ deral birliği §eklinde idare edilecek- ğazlarda işi olanların otomobilleri 

Sıhhat Vekili tir. daima yolun solunda beklemek mec-
Bu plinm teferrtıatı Arap ve Yahu- buriyetindedirler. 

Trakyada 
di aeflere verilmiştir. KARAKÖYDE: Burası İatanbul 

Fransada grev 
hareketi 

' ~bmva.nldSytl, 20 (Tan muhabirin 
~) - Sıhhiye Vekili Refık Say • 
danı dün, umumi müfettiş Klziın Di
lik Kırklareli ve Tekirdağı valileri 
ile 

1

beraber buraya geldi. Mehmetcik İşgal altındaki 65 fabrika 
'hidesinin töreninde bulundu. Tö • bugün tahliye edilecek ı 
~e İstiklil ınarfile b841andL Sıhhi ı>an8, 20 (A.A.) - Voj'daki men- ı 
~ Vekili: sucat işçileri heyetleri, grevciler ta· 
"- Sizin çok yerinde ve coşkun 1'8.fmdan iıgal edilmiş olan 65 fabri

biaeiyatmn:a katacak bir teY yok • kanın ı>azartesi sabahına kadar bo -
l\ır. Ben de sizin duygularmm duy- p.ltılmaanu dün akşam taahhüt et -
~yım.,, diyerek abidenin kurde- mişlerdir. Bölgenin 42 bin işçisin -
~ kesti. den 31 bini greve iltihak etmi§ti. 

Ayni zamanda JiraD kredi koopeı- Paris, 20 (A.A.) - Halle cephesi 
~ de açıldı. • gueteleri, cephenin bir katar sureti-

Jeplin İspanya 
sulannda 

llaınburg, 20 (A.A.) - Hinden -
~ .balonu &&at 13 de Lakeborstde 
.. ..,~ ınmiftir • 
L ~ubl Amerikadan dönmekte o • 
:'il- ~nt Zeplin balonu saat 19 da 

ni neşrediyorlar: 

Karar suretinde patron ve amele 
arasmdaki anlatmayı· baltalamak te
!!€bbi1Bleri önünde, cephenin, progra
mını başarması için Blum hUk\lmeti
ne tamamen müzaheret etmeye karar 
verdiği bildirilmekte, hürriyet için 
kahramanca savaşan İspanyol ulus
na kar§ı tesanüdü teyit edilmekte ve 
IBpanyol meselesinin Mmetıer Cemi
ı,etine verilmet1i fstenllmektdir. 

Anıalyaaa nctı:•s tıycuro.yu tıaratJc.-n 

Antalya, {Hususi muhabirimiz ya
zıyor) - Selçuklar .zamanında inşa 
edilen ve gerek tarih, gerekse Selçuk 
san'ati noktasından çok kıymeUi o -
lan kervansaraylar bugün harap bir 
haldedir. Bunlardan bir kısmı ahır o
larak kullanılmaktadır. Evdir, Kırk
göz, susuz incir, Eğirdir, Dost han -
lan ile şimal yolundaki Kargı, Dul, 
Orta Payam, Seydi ve Yenişehir han
larından ancak birkaçı harap olma • 
mış bir vaziycUcdir. En bUyilk ta
rih ve tezyini kıymeti haiz olan sus~ 

kervansaray bugün gelip geçen yol
culann atıarmı bağladıklan bir ahır
dır. 

Denizyollan idaresi buradaki tarl
ht eserleri seyyahlara tanıtmak ıııak 
sadile bir rehber hazırlamaktadır. 
tdare buradaki tarihi yerlerle §ehre 
olan mesafelerini ve seyyahlann ika 
met edeceği otel olup olmadığım mü 
ze idaresinden sormuştur. 

Prof. Dr. NAZIM ŞAKIR 
Seyahatten avdet etmi§tir 

şehri "müruru ubur0 ve "aeyrllte -
fer,, iflerindeki hastalığın en nazik 
ve en mühim noktasıdır. Buna rağ
men enkolay ve en çabuk dtlzel~bi -
lir. Fakat bunu birkaç şatırla değil, 
ancak biribl.rini takip edecek birkaç 
yazı ile anlatmak kabildir. 
EMİNÖNÜ: Yenicami kemeri al -

tındaki dar geçit yerine otomobillere 
camii dolaştırmak sureWe yol veril
se Ötomobilcller de, halk ta rahat e -
der ve memnun kalır. 

BELEDiYE ÖNÜ: Ti qağıdaki 
iç sokaklarda karmakarışık bir hal
de duran taksiler müstesna olmak ü
zere bugün belediyenin önU munta -
zam, fakat hazan öyle hallere tesa-
düf edilir ki, ayn bqma tetkik e • 
dilmeye değer. 

BEYAZIT MEYDANI: BUtUn şeb 
re bir örnek teşkil edecek kadar her 
türlü seyriisef er kaidelerinin en ge
niş manalan ile tatbik sahası bulabi 
lecekleri bu koca meydan hep sağ -
dan dolaşarak Beyazıttan dönen 
tramvaylar istisna ediliree :iiğer ve
sait seyrüsefer niza.mlannın en ipti 
dai kaideleri bile hilafına olara.k ıae-

Havyar mı bu ·ı 
Bir Frenk karlkatüribıde gördtim. · 
Küçük bir kır ot.eli. Miyop (yani 

yakım gönnlyen) bir mlişterl. Masa
nın üsttlndeld tabağın j~fnde siyah bir 
şey görüyor ve garsona soruyor: 

- Havyar mı bu! 
- Hayır efendim! Me,•sbn sıcak .. 

Bu sene de çok kara sbıek \"8.J' da. .. 
Alt tarafmı söylemeğe hacet yok, 

değil mi?! 
Cenabıhak cüırllemizl göz nunmdaıa 

malınım bırakmasm. Görmemek kötü 
şeydir. 

Onun içindir ki bumunu gönnlye
cek kadar sarhoş olanlara hem kı
zar, hem de acrmn. Lakin bizim bir 
arkadaşnmz l'&nlır. Biraz içer. Jla.nl 
lçer dersem adamakıllı içer ,.e bumu. 
nu görmez. Amma ayık iken de gör
mez. Çünkü oğlanm burnu pek ufak. 
tır. Diyeceksiniz ki: 

- Ne zaran var. Bunın büyiir. 
G~.ek öyledir. Ne kUçücük bunm

lulan tanımn ki biraz paJazlanm. 
ca burunlan büyür ve o kadar bü)'ilr 
ki; burnundan ilerislndekinl - dost 
olsun, düşman olsun - görmez. Di
yebllirslniz ki: 

- Böylelerinin görüp görüştülderl 
adamlar yok mu! 

Vardır. Li.k1n onlar, o burnu btiyii
mti§ olanın gözüne girerler de onun 
için görünürler. 

Bundan başka bir müşahedem da. 
ha var. Bir takım1an var. Yakım 
görmezler. Gözlüksüz gazete okuya. 
mazlar. BunJann hail pek t.ehlikell de. 
ğildlr. ÇünkU nihayet okumada güç. 
lük çekerler. 

Bir kısmı da vardır ki mab gör
mezler. Hatta gazete)i koklar gibi 
)'ilzUne sokup okuyanlan bilirim. Bu 
umğı görmemek tehlikelidir. Ve işin 
fenası bu uzağı görmemek hastalığı 

dünyada salgın haline gelml,tlr. 
Bir iiçüncüsti var ki; ne uzağı gö

riir, ne yakım. Buna ne dersiniz? O 
mertebeye vannca artık Derisi rahat. 
tır. Lildn oraya vannası pek kolay 
değildir. 

Titülesku çok 
ağırlaşh 

Paris, 20 (Radyodan) - Sen Ma.. 
riç'de çok ağır hasta olan eski Ro
manya hariciye nazın Titülesku buh
ranlı saatler geçirmektedir. 

Doktorlar hastaya fiziyolojik SC• 

rom tatbik etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Romanyalı diplomat şu 
dakikada çok ağır bir vaziyettedir. 

Madrit sokaklarında 
[Başı 1 incide] 

ne tayyarelerle aşağıdruki beyanna. • 
meyi attırmıştır: 

"Masum kam dökülmesine mani 
olmak maksadiyle kadın '\"e çocukla.
nn kurtarılması için icabeden müh
leti veriyorum. Yanımızda mevki 
alınak istiyenlere ve sililılarnıı tes
lim eden ihtiliılcilere ilişilmiyeecktir.,, 

Burgos, 20 (A.A.) - Vittoria, CU• 

ma günü üç tayyare tarafından bom· 
bardıman edihJıiştir. Hasta.haneye 
bomba düşmüştür. 10 ölü vardır. 

Kristof Kolomb ailesiniin son ya. 
şayanı 76 yaşında dük Verakua'nun 
cuma günü kurşuna dizildiği bildiri
liyorr. 

çer ve durur. 
Ümit ederim ki, bugünlük bu ka· 

dar gezinti ve tetkik yeter. Siz de 
yavaş 'Y&vaş bu halleri. manzaraları 

gözönUne getirebileceksiniz. Ve his. 
sediyorum ki, bana hak vererek be • 
nim fikrime iştirak edeceksiniz: Sağ 
sol kaidesi daha tamamile nakliye 
vaaıtalanna tatbik edilmemistir. 
Edilmemiş, ama tatbik edilebilir 

mi? Bence evet. Yollanmtzın darlığı 
na rağmen yüzde yilz değilse de az 

zamanda ve his olmazsa yüzde sek -
sen nisbetinde bir fark ve terakki 
görmek imkinlan vardır. Bunu te -
min edebilsek otomobillerin yüz mis 
li olan İstanbul sokaklarm.iakı halk 
ta sağ • sol kaidelerinin diri misalle 
rini göre göre bunu diğer §eiıirlerde 
olduğu gibi bir "itiyat,, haline geti • 
rirdi. 

Buna rağmen halka yol yürümesi 
ni öğretmek hususundaki teşebbüsü 
yerinde muvafık bulunını. Yalnız ba
sitten mürekkebe doğru gitmek da
ha kolaydır, rikrindeyim. 

• V. BİRSON 
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Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikird, 
her.eyde temiz, dürüst, aamim 
olmak, kariin guetesi olmayt 

çahtmaktır. 

~! 

Bal tutan 
v 

parmagın 

yalar 

1 Günün meselele~ 1 

Asri sebiller 
Türklerın güzel eserleri arasınd .. ~....-.=o-L--~-

Yavuz Sultan Selim şehr.adeliğinl, 
Fatihin fethettiği Trabzon eyaletin
Je g~ridi. Yavuz ehli ke)ifti. Ba
bası Beyazıt veli olmasına rağmen 

oğlu veli değildi. Sofuluk yanından 
geçmezdi. Hatta padişahlann sakal 
koyuvermesi kökleşmiş bir adet iken 
Yavuz, Sultanı Selimi evvel olduktan 
sonra. bile koyunrmedi. Türk şeh
leventlerine has olan palabıyıklanm 
muhafaza etti. Çaldıran savaşında 
yeniçerilerin, çadırına kurşun atma. 
lan, belki, biraz da bJyıklanru kıs
kımdıklan içindi. 

suya ait tesislerini de zikredebiliıü. 
Suya verilen ehemmiyet, her devirde, 
medeniyetin yüksekliğile mütenasip 
giden bir ölçü olmuştur. Türklerde 
de bu, daima göze çarpmıştır. O cüm 
leden olarak sebillerimiz meşhurdur. 
Pek genç olmayan).a.rmuZ onların faal 
devrini hatırlarlar. Sıcaklarda terle
yip susayan halk, sebillerin kalaylı 
maşrapalanndaıı kana kana su içer
di. Nihayet, za.ın.a.nlar değişti. Adet
ler, yaşama t.a.rzıan tekemmül etti. 
Bugün, tazyikli sular evlerimizdeki ih
tiyacı gideriyor. Ağızdan ağıza dola.
~an ıııaşrapalardan su içmek adeti 

• kalktı ; bir çokları oldukça. güzel bir 
mima.riye malik olan sebiller ise, ö
tede berlde vazifesiz kaldı. 

Bumm farkına varan Evkaf, çok 
a.caip bir buluş1a, orala.n birer su 
satışı yerine çevtrmlş. İdare, bir gUn 
de, bostania.nndan yetişecek patlıcan 
la.rı, volilerinden çtka.cak palamutla
"' cema:ı.tsız ca.m1 avlularında satışa 
a.rzetse, zevki selim ve estetikle tezat 
bakımından an~ bu kadar muvd
fak olabilir. Evkaf, su satışı gibi ba
sit bir L,ı, onu kendilerine meslek 
edinml11 olanlara. terkedemez ın1 ! 

Bo hal, ~u hiki.yeyi aklıma getirdi: 
Eski kafah bir aşçı, Gala.tada dev. 

ren bir lo.k&ııta. kiralamış. Duvarlar
da., yansı balık, yansı san saçlı, çıp
lak, güzel deniz kızı freskler vannış. 
Sofu adamcağız bunlara sinirlenir. 
miş. Fakat, bir badana ile resimleri 
büsbütün yok etmeye de layamadı

ğmdan. bir ressam çağmnış ve kız 
vücutlarını silerek yerlerine, münasip 
başka birşey yapmasını rica etmiş. 
Ressam biraz düşündükten sonra, ne
fis vücuttan bir boya. tabakası De 
örtmüs. ve. ortada ka.la.n-yamn balık
ıa.rm uzenne - buer denıet salata VA 

kırmızı torp oturtmu.,. 
4-

Bir zihniyet 
1 - Otuz sene kadar evvel, bir yaz 

gecesi, açık penceremin dibinde, ma
halle bekçisi sopasını ıa.,a vuruyor ve 
bağınyordu: 

- Yangın vaaar. Galat.ada, Norpı
go.vısucaJudaaaaa .• 

Hayretle sordum: 
- Yangmm semtini anlryamaihrn, 

şunn açıkça söyler misin! 
- Beyefendü, ben de bilmiyorum. 

Köşklü birşey bağmp gitti, Met ye
rini bulsun diye bir §eyler uydurup 
bağı:rcyoruz işte. 

2 - Bir tanıdığımın, Beşiktaş ver
gi d~lnde bir işi var. (tt(;en mali 
ısene b8§1Dda evinin vergisini şubeye 
tam olarak yatmnış. Sonra, yüzde 
yirmi beş tenzilittan istifade edece
ğini anladığmda.n, fazla paranın ken
dine iadesi için istida vermiş. Ara
dan yanın sene geçtiği halde, ortada 
bir muamele başlang1cı bile yok. Ye
gine suçunun, ödevini za.marunda ve 
tam olarak yapmak olduğunu, vergi 
vermekte mali sene sonuna kadar ge
clkenlerln mhat ettiğini hayretle gö
:ren mtıst.ed'i, işini tactı için tekrar 
ı,ubeye başvurmuş. Kendisine !ifU ce
vabı vennl~le~: 

Hıroat kilisesine h1ruatçayı 3oknuık 
için isyan çılcaratı papazın heykeli 

Dubrovuih 15 Eylül 

M eğer bizim için bir ka
palı kutu olan Yu

goslavyada neler varmış, 
neler!.. 
Yugoslavyanın uzun bir 

sahil hattına malik oldu
ğunu biliyordum, fakat bu 
nokta üzerinde hiçbir za. 
man durmanus_tım Bu sa
nıHerôe Yugoslav bayrak-
lı birkaç vapur işlediğini 
tasavvur ediyordi.ım. Fa
kat hepsi bukadar ... 

S usak limanına geldikten son
ra Yugoslavyayı denizcilik 

bakımından da tanıdık. Limana 
nazır bir yerde, ölen Kral Alek
sandrın amiral elbiseli bir heykeli 
var. Bu heykel de Yugoslavyanın 
her köşesini mükemmel eserlerle 
dolduran büyük Yugoslav beykel
traşı Mestroviçin san'atli elinden 
çıkmış. Tamamile İslav olan sa
hil halkı Yugoslav idaresine geç
tikten sonra Yugoslav milletinin 
çok denizci bir millet haline geldi
ğini insana derhal hatırlatıyor. 

Filhakika Yugoslavya bu sahil
leri alqrktan ve bu denizci 

halkın hilktimeti oldqktan sonra 
denizcilikte harikalar yapmıştır. 
Bugün Yugoslavyanın elindeki açık 
deniz nakliye vasrtalan 250.000 to 
na yakındır. Nehirler üzerindeki 
nakliye vasıtaları yekiınu da 450 
bin tondur. 

Bugün 20, 25 bin tonluk Yugos
lav vapurları Çin denizlerine ka
dar giderek yolcu ve eşya taşıyor. 
Merkezi Londrada Yugoslav inşa
at şirketleri vardrr ki sırf Ingilte
reye ait nakliyata memur ve işçi· 

- İsterseniz, işbıizJ siz t.al<ip edin; 
istidaruzı size verelim. La.kin, geri 
çevirirler. Bize kahnca; terkin mua
melesi yapılmak 18.zrmdır. İdarei hu
snslye bize hesap göndermelidir, fa· 
kat işi benimsemiyor, bizden istiyor. 
Cetvellerin ne zaman biteeeğinl bile
ıneyiz. On bir kuruşluk pul getirin. 
Sonra, emanete ala.cağız; reddiyat 
tahsisatı istiyeceğiz; maama.fih, işin 
ne suretle yapılat'.ağına dair elde sa
l'ahat ~·oktur, merke7.den sorulacak. 
İşiniz bitince adresinize malfımat ve
ririz; evrakmm alır daire daire do· 
Ja.,tınp ta.kip edersiniz. 

Bu alacağın, bu sene verilecek ba."'
lra bir vergi ile takasına. da bu.kin 
bulunamıyormuş. 

dra)'& gidecek trene dotnı yol almı§-1 
tun. Bir'memur, elimdeki küçük bavu 
lun, katann arkasındaki furgon& hı
rakılması icap ettiğbıi söyledi. Fakat, 
orada blrşey na.zan dikkatimi cet~ 
betti. Herkes çant.asınr bırakıp nu
mara veya. makbuz gibi bir vesika al
madan aYnJıyordu. Memura yakla
şa.ra.k endi§enii anla.ttmı ve, başka bl
ri:nhı eşyamı alına.sma mani olmak i
çin neden bir tedbir ahnmadığııu sor
dum. Şu nefis izahatı verdi: 

Otuz sene evvel bek!:ide gördü~m 
bir haleti ruhiye bugün bir tahsil me
llıtırunda. aynen yaşamaktadır. 

* 1ngiliz doğruluğu 
Bir dostum anlatmıştı: 
- Gatalsden Do,·ere g~mlş, Lon-

- Kendinize ait oltnıyaıı bir çan
tayı almaya sfztn niyetiniz var mı? 

- Aman ne ınttnasebet; o nasıl 
söz? 

- O halde, böyle bir yolsuzluğu 

ba.5kalannm yapma.sma. neden Uıti
mal veriyorsunuz? 

'.A.. N. P. 

Yugoslavyadan 

Denizci Yugoslavya 

Split kole.,,inin bugünkü halile 
deniuien görüniLfü. 

Yugos1av deniz ticaret 

filosunun 250.000 ton-

luk koca koca gemi-

leri hep memleket 

içinde yapılmıştır 

Yavuzun ~hzadeliğinde Edirnede 
bir Revani Ç,elebi türedi .İlyas Şüca 
Revani Çelebi de Yavuz gibi rint
meşrep idi. Şarabı pelc severdi. Şara
bm cismen ve ruhen müptelası idi. 

RevıinJ Çelebi, sohbet adabına, 

yani adabı mua§erete dair bir eser 
vücuda getirdi. Bu eser üslup ve fi. 
kir itibariyle, za.ma.nma göre bir icat
tı. Eserinde şarabın nasıl içileceğini, 
şarap meclisleri nasıl kurulaeağmı, 

şarap sohbeti nasd yapılabileceğini 

tMvir ve tarif etti. Eserinin adına da 
"Şarapname., dedi. 

Revani İlyas Şüca. Çelebi Şa.rap
namesiyle şöhret kazandı, her gitti~i 
yerde hürmet ve !icram gördüı meclisi 
sohbeti aranır oldu. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bilmem tesadüf mü veya tevarüt 
mü'! Kader ild rintme~rebi, Şehzade 
Selimle Reva.ni'yj Trabzonda. birleş
tirdi. Trabzonda tarap ve Çengü çe
gane göklere yükseldi. ücretlerinin ucuzluğu sayesinde 

tngiliz vapurlarına rekabet ediyor
lar. 

Bütün bu vapurlar Yugoslav in· 
şaat tezgahlarında yapılmıştır. He
le Dalmaçya sahillerinde turist 
nakliyat için hazırlanan ve yine 
Yugoslav tezgahlarında yapılan 

vapurlar cidden mükemmeldir. Bu 
vapurlar, tip olarak seri halinde 
yapılmış ve ucuza çıkanlmıştır. 
BU yükler 1 600 tonllılttu• 1 r;: ı:: -u 
sur atııcıır. 'uç yüz yo1cu taşıyor. 
Yolcuların zevki ve istirahati için 

..ı~ kawfma, umumi kucaklaşma
lar, sevinç rakısla.n ...• 

V apur çok kalacağı için Split 
(eski Spelto) limanına çık-

tık. Şehri gezdik. Tarihi güzellik· 

lere hayran kaldık. Tarihi bina
lar arasmda, eski asırların dar so

kakları, eski evler .. Arada bir yeni 
~-"'~ sıoı::ıfalth ntJ'\mobil yolu ... F:ı. 

kat yenilik kat'iyyen muhitin tari
hi rengini ve ahengini bozmuyor. 

Dalmaçya sahill~riade .'le.ri halinde yapılan ve orada i~liyen 
•ıapurlardan biri 

her şey inceden inceye düşünül· Eski sokaklardaki yeni binalar 
mUştür. Temizlik, intizam, hizmet stil itibarile mutlaka eskilere uy-
fevkaladedir. durulmuş. Ahenge halel gelmiyor, 

Vapuru zevk ve neş'e içinde ta- göz ve ruh rahatsız olmuyon. 
şa taşa dolduran yolcuların çoğu MeselA. eski kilise meydanmda 

· İngiliz ve Amerikalı idi. Ya..ıı Dal- kocamın bir heykel \Tar: Hırvat 
maçyanm tarihi eserlerle dolu, gü- kiliselerinden 18.tinceyi çıkararak 
zel sahillerinde geçirmek için uzun yerine Hırvat lisanını ikame et -
bir seyahati göze almışlardı. mek için on dokuzuncu asrın orta-
. Yogaslav dostlarımız bize büyük ıında isyan bayrağını açan, Yu-

bir sevgi eseri göstermişler, vapu· goslavyanın tarihi kahramanları 
run direğine Türk bayrağını çek- sıra.sına g~çen bir papazın heyke· 
mişlerdi. li... Meşhur heykeltraş Mestroviç 

bunu yeni yapmış. Fakat muhite 
öyle uydurmuş ki insan asırlarca 
evvel yapılmış bir heykel gördüğü- ' 
nü zannediyor. 

Split mUzesinde türlü türlü halk 
kıyafetlerini gördük. Fa.kat garibi 
şu ki, bu müzedeki eşya hayat 
içinde yaşıyor. Bugünün Hırvat 

kadmlan, müzedeki kıyafetlerde 
olduğu gibi nefislerini tecavüze 
karşı korumak için birer bıçak ta
şımıyorlar. Fakat diğer bütün te
ferruatta eski kıyafet, hele köylü 
kadınlar arasında, tamamile muha
faza edilmiştir. Dalmaçya sahiline 
hususi rengini veren ve seyyah 
toplıyan amillerden biri de budur. 

A kşam geç vakit Dubrovnik li· 
manına vardık. Burada iki 

gece geçirecektik. Odalarımız haf
talarca evvel telgrafla ayrılmıştı. 
Fakat hele Ingiltere kralının ziya
retinden sonra bu şehre öyle bir 
hücum var ki biz ve bizimle bera
ber telgrafla yer ayıran yüzlerce 
seyyah açıkta kaldı. Çünkü odalar 
daha. evvel tutulmuştu. Şehir in
sandan taşıyordu. 15 Ağustostan 
sonra yalnız Londra. Yugoslav 
konsolosluğu bilhassa Dubrovnike 
gelmek Uzere üç bin pasaport vi
ze etmiştir. 

Ayrı ayrı otellere birçok resmi 
teşebbüs ve uğral}malardan sonra 
yerleştirildik. Bu şehre bu kadar 
hücumun sebebini birdenbire anla
madık. Yalnız lngillz kralının gel
mesi bu kadar tesir yapmı~ ola -
mazdı. Fakat ertesi gün, gündüz 
gözile şehri görUnce buraya a.kıp 
gelen insanlara hak verdik. 

Tarihin kaydettiğine göre pa
rlifahlarda ayya~lık Yıldırım 
Beyazıtla ba~lar, Selimi sanide 
artar. Bana göre de Mahmudu 
Adlide körkütük olur •. 

Yavuz, Trabzon eyaletbtde kabına 
sığamadı. Kapıkulu ile İsbuıbul iize
rine yürüdü. İstanbul kapılarına. da
yandı.. Halkı kendine biat ettirdi. 
Onda.il sonra babasmm tahtına geçti, 
oturdu. 

Kabma sığamıyan Yanız, padl,ab 
olduktan sonra dünyalara da sığmaz 

oldu. Şah İsnıalli Çaldıranda ~arha.
ya tuttu; arkasından kovaladı. Yavuz 
bununla da kanmadı. Kansugavriyi 

Mısırda. kana boğdu. mcaza ~ip 
Mekke ve Medineyi aldı. 

Mekke n.Iınmca fıkarasma tasa.dduk 
li.zım geldi. Her sene Mekke fıka. 
ra.~ma stirre yani çıkın göndenneğe 
başladı. Senenin birinde de, şaraba 
t.övbe etmi !}Olan yarü ağyan Revani 
Çelebiyi surre emanetiyle ~ırağ etti. 
Fakat Revani Çelebi bu defa. cibilli
yetsizlik etti. Fıkaranm tahsisatiyle 
cebini doldurdu. Bu hal bittabi arzJ 

mahzarlara. sebep oldu. Mekke hal
kı Revini Çelebi elinden dad bir fer
yat iki dediler. 

Bevini Çelebi surre emanetinden 

dönünce Yavuzun ha.kipayine yüz 
sürdü, Yavuz ona: 

"- A, Revinl sana. neler derler!,, 
dedi. 

Revi.ni nyas Şüca Çelebi mukabe
le etti: 
"- Bal tnt.aıı parmağın yalart 

derler • ., oova.bmı verdi. 

Abdurrahman Alil EREN Vapur, Dalmaçya sahilini doldu· _ 
ran beş yüz küsur ada arasından 1 ·-----------------------'--- --------------------

ilerliyordu. Ekser zamanlar bir göl 
içinde gidiyor gibiydik. Denizden 
çok korkan Ercüment Ekrem Talu, 
programdaki deniz seyahatinin sı
kıntısını günlerce çekmiş, bir ara· 
hk karadan gitmeyi bile düşün
müştü. Vapurdaki güzel ve rahat 
yolculuğu görünce böyle bir şey 

GORDÜGÜM ŞEYL·ER·· 
Ben 

yapmadığına sevinip duruyordu. - Hey Mehmet, bak .. Ben ne <:;3. 
Vapur güzel güzel iskelelere uğ- buk atlıyorum! 

ruyordu. Her ta.rafta yolcu alıyor, - Ya ben .. Bana baksana. Mus • 
veriyordu. Her yerin kendine mah- tafa.. 

sus hususiyeti, gijzelllği, tarih ha· Çocuklar biribirlerini kovalıyar
tıralan vardı. Her tarafta. taşkın la.r ve cami a.vlqaunun ortasındaki 
bir n~·e görülUyordu. 

beyaz t&§m üzerinden arka. arkaya Vapurda grup halinde seyahat 
eden bir kısım Yugoslavları. daha atlıyorlar ... 
evvel iskeleye varan arkadaşları
nın iskelede istikbal etmesini gö
rünce Yugoslav ruhunda nekadar 
zevk ve neş'e saklı olduğunu anla
dık. Bir ağızdan pek güzel usullü 
şarkılar, vapurdan perde perde 
mukabeleler, nihayet iskele üzerin-

~ 

Sa.at o~ bir olmalı. Dışarda srcak 
bir güneş var .. Yeşil yapraklarla ör
tülü bu cami avlusunun hoş bir se -
rinliği var. 

Camiin yeşil kapısı örtülü... Ve 
avlu, yetişen genç neslin neşeli çığlık 

buna inanmadım 
larile kahkahalarilc dolu. 

Çocuklar biribirlerinden çevik ve 
biribirlerinden canlı ateş gibi oradan 

oraya koşuyorlar. Ve en bUyUk ~ğ -
lenceleri bu taşm üzerinden atla • 
mak .• 

- Senin bacaklarm yere değdi. 
- K&t'iyyen kabul etmem ... Hiç-

bir yere değmedi. İşte bir kere da • 
ha atlıyorum. 

* 
Burası Menemen.. Bu karşrd;ki 

cami bundan birkaç sene evvel esrar
keş serserinin içinden şeriat namma 
yeşil sancak çıkardıkları cami ve bu 

avlu, bu avludaki çocuklarm böyle 

neşeli ve pilrhayat oynıyabilmeleri 

için kendini feda eden Kubilay'ın can 

verdiği avlu ... 
Yanıma biri yaklaştı ve kulağı • 

ma: 
- Şu çocuklahn tıstünden atladık 

lan yuvarlak taşm üzerinde Kubila
ym başı kesildi, dedi. 

- Üstünden çocukların atladığı 
bu taşm üstünde mı? Kabil değil.. 

- Evet, dedi o, ve ısrar etti a • 

ma .. Ben buna inanmadım. 

Suat DERVtŞ 
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[Fıkir ve düşünceler 1 

İstanbul 
sebzeciliği 
nasıl kurtarılır? 
İstanbul sebı.eclliğiDln geçlrmekte 

olduğu buhranın sebeplerini söylemiş
tik (1). 1stanbulda Uç sebze mınta.ka
sı vardır. Her nuntaka senelerdenbe· 
ri; kendi topraklanna, sularmm mlk
tarma, ve alı§tıldan cinslere göre seb
ze yetlşt 1 r i r 1 er. B iz d e s e b z e
yetiştiricUerln ekserisi rençberlikten 
çıraklıktan, veya babadan gönne es
ki usulleri aynen t.atblk ederek yetiş. 
bllş adamlardır. Bostancı denilen bu 
adamlarm geceli gUndlizlü dunnaksı· 
zm ~ıştıklan, çoluk ,.e !:QCuklannm 
da bütün balıçe i lerile uğraştıkları 
gözönUne getirilirse; ebze. yet"ştiri • 
cilerin çiftçilerden daha ağır şerait al
tında uğra§tiklan tahmin edilebilir. 
Sebzeclle.rimlzin senelerdenberf yetiş
tiregeldiklerf sebze nevileri değişml5 
değildir. Her sene damızlığında.o aJı. 
nan tohumlar ertesi senenin mahsu
ltinü yeti tirir •. İlalbukl fenni bir bil
giyi kazanamamış bostancılann yal
nız görgülerlle, ameli sahadaki alış • 
kanlıklarile, pi kin i~iliklerile geniş 
bir rekabet karşısında dayanabilme
lerlne imkan olamaz. Buradaki reka
bette sermayenin de rıok ehemmiyeti 
vardır. Halbuki sebzecUerlmlzin he • 
men hepsi denilebilir ki, bo~ludurlar. 
Borçlannı ödemekt.en -.arfı nazar, bah 
çelerinln klrall)rlJU bile veremlyorlar. 
Şu halde '-azlyet açıktır: Borçlu, ser
mayesiz, bilgisiz bir eanaf kÜt1e!ilnln 
halini ve istikbalini kurtaracak ted -
birler alma.k \Te tstanbulun ~k ehem
nıiyetll, hayati hir meselesi olan 1'eb
zeciliğini öldürmemek lhmıdır. Alı • 
nacak tedbirJcrin ba.~ında: BilgfU seb
~ yeti tinnek gelir. t ta.nbulda ye
tfştfn1en sebzelerin bir kısmı dejenere 
olmuştur. Bunlann cinslerinin ısla • 
hı ve t.ohnmon d tlrilıiıesi Ji.zlm.. 
dır. Avrupada her meVl!Jhn için ye
tlstlrllen neviler elde edilml,tir. Bu 
neviler arasında 90k turfanda yeti • 
&enler \Vdır. Yer eamek&nla.n, cam
b kasalar, portatif seralar gibi büyük 
sermayeye dahJ ihtiyaç göriilmlyen 
~la yeni turfanda çeşitlerle 

lstaııbulda Adanadan evvel .eıne ye
tf.5tirmek kabUdJr. Fakat bu işi ya
pabilmek için bllgill bahçıvan ol.ma
bdır. Nevi ve çeşitler ha.kkmda ma
lfimat sahibi olmadıkça, bu gibi t~l
atı idare edebilecek feııni kabiliyet 
bulunmadıkça iyi netice alınamaz. 
Bilgili sebzeci yetiştirmekten maksat 
budur. Menlleketimlzde, bilhassa ~e
hlr tiraatçlllğinln ÜQ eısash §ubesi o
lan meyva, sebze, ~~ yetiştiricili
ği hiç himaye edilmemJ. ti. Fakat dört 
beş 8Medeoberi bu işlerden yalno; 
111eyvacılık li.yık olduğu de.recede hl
aıa.ye gördü. Bugün fidanlığı, mekte
bi ve yetJ mekte bulunan san'atkin 
vardır. Fakat sebze i ı ,hila dü.,ti • 
n.iilınemi§tir. Bunun diişlinübnesl İs· 
tan.bulun iki ~ yüz bah~"&D allesl
aJ kw1annakla beraber htanbul bal
kmm sıhhi ve gıdai ihtiyaçJannı dü
~M demektir. Temiz ve \it.arnln
U sebze, bol ve ucuz sebze; İstanbul 
baJkmm en büyük lhtlyaçlarmııı 1>aı-
11Dda gelir. Eti, ekmeği pahab olan 
bir §ehlrde halk için; hem canianctm. 
tır, hem kanlandmc.a biricik gıda seb
aedlr. Sebze sarfiyatmm gittik~ art
lbakta ohıuw mutfaklarda sebzelere 
gittlk~.e fazla ) e.r ver:ilmeğe ~lan
hll§ bulunmasmdandır. Bu iŞi b~r
lnak Jçin lstanbulda bir sebzecilik 
enstittisü ~imalıdır. İstanbulun da
~bağını çamlamak, köylerini mey
\'alanmrmak nekadar JizrJnq. şehir 
halkma da senenin her rnevmmmde 
bol ve temiz sebze yecJf.rebllmf"k on
lanıan daha ziyade lizmldır. Etten 
&ehze~·e do~ başhyan dönttc hM'fl • 
kr.tı <11:~hlr hıt'kmm 151'hhntt fttrn-rtle 
!.'Ok hayırlı bir ll'!f.fr. Kendi kendine 
l>Mlrvan bu döntt<ıitl tnJcviT'e .-hnek 
lyt bir cerevanJa kuvvetli neticeler ve 
l"ebi1Mek olan im yUrih>t;c:n bfld eel'· 
~Mıtne alanwk, f!8Mh hlr prof!J'am. 
la idare f'~Pk en miihfm mtl""lekP.t 
lı.lf'rinifen biridir. BüvUkilP.l'f! Mem 

~stitüsU yanında, BeykM.da Arpacı
da mUsaJt yerler vardır. Olmazu; 

~artalda, yahut MaJteı>e, Kiiçükyah 
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münevver kadına ! 

göre İzmir: 
İzmirli 

1 

AGUSTOS AŞ Si 1 Ziraat takvimi 1 Yazan: SUAT DERVİŞ 

Anız k k Münevver kadın için Ağustos ayından itibaren Eyliil 
sonuna kadar yaptlan durgun güz 
aşılarına Ağustos aşısı derler. Bu aşı 
daha ziyade meyva ağaçlarile, gül
lere, limonlara, ve yapraklarını dö
ken ağaç cinslerine yapılmaktadır. 

Aşmm Ağustostan itibaren yapılma
smm sebebi, yaz sonu olması itibari
le nebat kanı dediğimiz Nüsgün de
veranının yavaş yavaş azalmaya baş 
laması ve aşı güzünü boğamıyacak 

kadar kuvvetinden kaybetmesidir. 
Ağustos aşısı ilkbahar güz aşısından 
istifade edemiyenler için kaçınlmaz 

bir fırsattır. Gerçi ilkbaharda yapı

lan aşılardan güzler çabuk ı:ıürer ve 
hemen bir iki ay içinde çiçek bile ve
rirlerse de Ağustos aşısında da Ey
ltil ve Birincitcşrinde havalar müsait 
giderse aşı glizleri canlanır ve bazı 
lan çiçek verebilirler, eğer havalar 
müsait gitmezse o zaman canlanma 
ve çiçeklenme ilkbahara kalır. 

Aşılama 

Aşılamaya başlamadan evvel ana
çm hazırlanması lazımdır. Anaçların 
hazırlanması için fidanları gözden 
geçirmeli, diplerinden, gövdelerin
den sürmüş olan filiz ve sürgünle
ri kesip temizlemeli, aşılanacak dalı 

A ı göz"i.nü böyle çık.arımz 

temizleyip uçlarını budamalı ve aşı

layıncayn kadar fidanları naftada 
1 - 2 'defa bolca ~ulrımahdrr. A§l-a
lmac:ık dalların kuvvetli yetişmiş, 

güzleri sağlam bulunmalıdır. Aşı alı
nacak dal üzerine tırnakla basıldığı 

vakit kabuğu zedelenmemelidir. Her 
dalın alt tarafmd:ı.ki güzler en iyile
ridir. Günde kaç fidan aşılanacaksa 
onlara yetişecek miktarda güzü olan 
dalı kesmeli ve serin bir yerde su 
içinde muhafaza etmelidir. Uzak bir 
yerden aşı kalemı tedarik edilmişse 
kalemler gelir gelm z hemen su içi
ne koyup 3 - 4 saat ıslak tuttuktan 
sonra kullanmalıdır. Aşı yapmaya 
başlamadan evvel aşılanacak ağaç
ların adedini, yerini, aşı kaleminin 
.çeşitlerine göre etiketlerini tesbit 
etmelidir. Aşılanacak anaçm kabuğu 
aşı çakısının ucu ile yırtılma.ksızm 
kolayca kalkabilirse anaçm aşılan • 
maya müsait olduğu anlaşılır buna 
"anaçın suyu vardır.,, deriz Şayet 
kabuk kolay kalkmıyor veya yırtılr
yorsa buna "anaçrn suyu çekilmiş
tir., deriz. O zaman iki üç akşam fi. 
danlara bol su vermek kafidir. Dör
düncü glinU sabahı a§Ilarnaya başla
nabilir. 

Tatb:kat 
Aşı için iyi bir aşı çakısı ile bir 

makas ve biraz da Rafya sazı lazım
dır. Çakının bir tarafı kemikten düz 
bir ucu hamil bulunmalıdır. Rafya 
88.ZI yerine ıhlamur elyafı veya yün 
iplik kullamlabilir. Evvelce kesilen 
aşı dalmm üzerindeki gözlerden çı

karmak için, her gözün üst ve altın
dan birer santim uzunluğunda fakat 
yalnız kabuğu kesebilecek derinlikte 
birer çizgi yapılır. Bunun için dalı 
sol ele ve çakıyı sağ ele alarak çizgi
yi yaptıktan sonra; yine çakı ile üst 
taraftaki çizgiden başlıyarak alt ta
raftaki çizgiye doğru ve kalıp halin
de çıkanlmak üzere gözü çıkarmalı
dır. Her göz çıkarılırken altındaki 
ince öz kısmı da beraber çıkarılma-

gibi turfanda yerlerde turfanda seb
zecilik l~ln bir mektep yapılabilir. BJz 
bunu Ankara Ziraat kongresinde da
bl söyle~ ve kongreye kabul ettir
miştik. VstUndağın, bu sebze işini de 
llsttin gözU ile görerek ba.5ara.cağm1 
limit ederiz. 

1.Aıtfi Arif KENBER 

(l) "Tan" Çiftçilik ve bahçe sayfası 
18-8-936. 

1936 senesi ıl! h~~ı. gir- ,· z mı· r sonsuz ço· · ı d Ü r 
mişti. Bu sene kötü bir kış beklenir-

Yerlcştirilmi.ş ue Aşı gözünün ka
saz1a bağlaıtmı§ mık altına yer. 

göz aşısı lcştirilme.çi 

lıdır. Odun kısmını çıkarmaya lüzum 
yoktur. Eğer göz özsüz çıkmış ise bir 
işe yaramaz çünkü aşıyı tutturacak 
odur. Gözler çıkanhnca hemen aşıla
malıdır. ~ğer bir mecburiyet sebe
bile aşılananuyacak olursa bir iki sa
at içi nsu içinde muhafaza etmelidir. 
İki saat sonra gözler bozulabilir. A
naclar hazırlanmış iseler bir taraf
tan da onlarla işlenmeye b~lanılır. 

Ayni çakı ile aşılanacak dal üzerine 
T harfi şekİinde ayni derinlikte ya
tak yeri çizilerek çakının kemik ucu 
ile kabuk açılarak kaldırılır ve bura
ya evvelce hazırlanmış olan aşı gözü 
yeri ştlrilir. Kabuk aşı gözünü kapa
yacak surette örttiliir. Yukarıdan a
şağıya doğru sazla bağlanır. Bu bağ. 
lama gevşek olmamalı fakat gözü 
boğacak kadar da çok sıkı yapılmalı
dır. Gözü tersine yani baş aşağı koy
mamaya ve kabuğu çizerken odun 
kısmını yaralamamaya dikkat etme
lidir. Bu nevi aşılar anaçın hem dal 
lannda hem gövdesi üzerinde yapıla
bilir. Ancak her ikisinde de aşı yata
ğı olara.k açılacak ve yapılacak çiz
gilerin boyu ruıı gözünün boyu kadar 
olmalıdır ki; ağaç yaralanmasın. 

Netice 

ken, bahar gibi ılık havalarla marta 
kadar kış görmemiştik. Kışsız ziraat
te, karsız ekinde bereket olmaz der
ler. Hakikaten bu sene tarlaların, 
bağların, bahçelerin mahsulleri hep 
bozulmuştur. Bu bozukluğu bir de; 
böceklerin, tırtılların, kelebeklerin 
yaptıkları tahribat ile baş gösteren 
birçok hastalıklar takip etti. Ekin
leri daha fena bir mevkie koymuştu. 
Kış sert ve devamlı olursa: ekinler 
de ona göre kendilerini alıştırırlar, 
çabuk büyümezler. Ayni zamanda 
toprakta, şurada burada yumurtala
rını bırakmış böceklerin yumurtala
rı, uyuşmuş tırlıllnn. sürfelerl dona- ı 
rak mahvolurtar. Ekinlerimiz de za
rarlı dtişmanlarmdan kurtulurdu. Bu 
sene böcekler artmıştır. Tırtıllar ço
ğalmıştır. Ziraat mücadelelerine rağ 
men bu çoğalış tesirini göstermiştir. : 
Böceklerin hayatı. yaşayışı, çoğal -
malan pek gariptir. Hepsi de ytımur 
talannı zarar verdikleri ağacın, fi -
danın üzerine veya yanındaki otlar 
iizerine yapıştırır vahut toprağın sat 
hına bırakırlar. Eğer önümüzdeki 
bahar ve yaz mahsullerini bu tahrip
ldir böceklerin hücumundan kurtar
mak isterseniz hemen yağmurlar 
başlamadan. fırsat buldukça tarlalar 
da anızları, çayırlarda kuru otla.,.ı, 
vakınız. Tabii çayırlıklara dokunma
yınız. Fakat dere kenarı, bağ ve bah 
cıe kenan gibi böcek yataklarını mab 
vetmck irin oraların otlarını yakmak 
favdalrdır. Bu umumi bir çaredir. 
Bütün çiftdlere bağ' ve bahçe sahip
lerine tavsive ederiz. 

rakılmtş olan dal kısmı faşıdan 2 
santim üstten) makasla kesilir. Ve 
aşmm altından üstünden stirecek di

Aşıl .......... adan bı" r hafta sonra fı"dan-"''" ğer anaç gözleri körletilir. 
lar muayene olunur. Gevşemiş bağ- _ . .. 
.ı t k b ·ı r,.,...k rki 1 1 A~ustosa ka9ar çıç_ek açan sus a-
ıar e rnl' a0 anır. '-""' o an :ır 
,gevşetilir Tutmuş Olan 'Zlşmm ğlSZ" ğaçlflrl ile çiçekleri kurumaya baş-

kısmı daimi rengini muhafaza eder. lıyan ortancaların kurumuş çiçekleri 
Şayet tutmnmı.ş ise sararmıya ve budanır. Bazı ağaçlar vardır ki çiçek 
kurumaya başlar. Aşılama işi çok lendıkten sonra budanırlar, bu usul 
dikkat istediğinden sık sık fidanları ile onların kış gelmeden yeni ve genç 
gözden g~irmeli, aşının kaynaması dallar sürmesi temin edilir. Ağustos
başlarnadan bağları çözmemelidir. A ta çiçek açanlardan hatmi, ağaç Kle
şmın annçla kaynaşmış olmaSJ göziln matis, Budlea, kabuksuz ağaç deni
sürmeyn başlamasile anlaşılır. O za. len Sarjestremya ve Klerodendron'
man hemen aşının üst tarafında bı- lan budamalıdır. 

Aşı • • değişecek nazarıyesı 
Ziraat yetiştiriciliğinde, iki neba· aşılamıştır. Bunun gibi daha birçok 

tın biribirine aşılanarak, iyi cins nebatlann aşılanması kabil olmuş · 
mahsul almak usulU herkesçe nıR - tur. Eğer Profesör Gladkov odun · 
lumdur. Bu usul bir buçuk asırlık" laşan nebatların da odunlaşmıyan 
aşı nazariyesinin tatbikatı ıdı. 1'ia- I ve saklan haşişi (ot gibi) olan ne • 
zariyenin esası da şu idi: "Bir fasile hatlar gibi her istenilen nev'i bir di
içinde biribirine benzi yen aile çeşit- ğerile aşılamaya muvaffak olursa, 
lerinin fertleri biribirine aşılanabi • eski aşı nazariyesi tamamen değiş
lirler. Ayrı ayn ailelerin çeşitleri ve mekle beraber ziraat yetiştiriciliğin
ya fertleri biribirine aşılanamazlar. de de büyük bir inkılap olacaktır. 
Insan ve hayvanlardaki kan yakın· * 
lığı, nebatlarda da vardır. Aşmm Meyva hastalıkları 
tutması için mutlak iki çeşidin de 
ayni aile fertlerinden olması lazım· 
dır. " Nebatlardaki nüsg yakınlığını 
tetkik ile uğraşanlar eski nazariyede 
lSra.r etmişlerse de Rus alimlerinden 
Gladkov, yaptığı birçok tecrübelerle 
aşı nazariyesini tamamile çürütebi · 
lecek pratik neticelere varmıştır. 

Gladkov'un yaptığı tecrübeleri Fran· 
sız Profesörü L. Daniel teyit etmek
tedir. Daniel, fasile değişmesinin aşı 
lizerindP. bir tesiri olamıyacağmı is
pat etmiştir. Bünyeleri az çok ayni 
yapılışta olan nebatlann biribirleri· 
le de asılanabilcccğini ortaya koyan 
Gladkov ise, Moskovada Timirasef 
Enstitüsüne verdiği raporda tecrübe 
ettiği usulün muvaffakıyetli netice
sini göstermiş ve aşıladığı nebatları 
da enstitüye göndermiştir. Bu nebat
ların içinde herkesin kolaylıkla tanı
vabilece!?i ve ayrı avrı fasilelerin 
fertleri olanlar da vardır. ~teselli do· 
mates iizPrine (patlıcaniye fasilesi), 
senelik krizantem (mürekkebeden) 
aşılamıştır. Ağaççileği (verdiyeden) 
Uzerine senelik krizantem, domates 
üzerine apsent denilen pelin (mürek· 
kebeden), senelik krizantem üzerine 
de bakla (bakliyeden) ve hançer ve
ya Iatin çiçeği denilen kapusin (je
ranyase), tütün (patlıcaniye) üze
rine zinya veya cinya (mürekkebe) 

Elma ve armutlann meyvalan üze
rinde, yapraklarının üstünde husule 
gelen çok zararlı bir hastalık vardır. 
Buna benekli hastalık (tavelur) der
ler. lstan bul bahçelerinde her sene 
elma ve armutları çürüten bu hasta
lığın mevsimi ağustostur. Bunun 
için biri ağustosun on beşinde, diğeri 
eylülde iki defa olarak elma ve ar
mutları ilaçlamak lazımdır. Ayni a
ğaçlar üzerinde meyva mildiyusu de
nilen bir hastalık daha vardır. Bu iki 
hastalık ta parazit birtakım mantar
lardan meydana gelir. Bunun için 
de ağaçları eylfıl bidayetine kadar 
onar gün aralıkla üç defa ilaçlama
lıdır. Kullanılacak ilaç Bordo bula -
macıdır. Bu ilaç iki kilo göztaşı ile 
iki kilo sönmüş kirecin yüz litre su 
içinde eritilmiş bir mahlfl.tudur. 

Okuyuculanmıza 
' 

Ziraate ait suallerinizi 
"Tan ziraat muharriri,, 

adresine gönderiniz 

1- Suallerinize cevap almak için 

sorulacak şeylerin sıra ve nu
mara ile, ayn ayn ve kağıdın 
bir taraf ma yazılması 

2 - Cevaplar sırasile çiftçilik say-

" Birçok sosyetelerde kare, ful, floş ve bföf 
seslerinden başka b r şey 1 şitilmez ! ,, 

Leman Dııra sıiy7ıivor: Acaba lstanbul Konscrvatuarı sene~ 
bıı· K C'f e J zmire ge'lcmez mif 

Bahçelerinde yüksek palmiyelerin 
şemsiye açtıkları, gül ve yasemin gi
bi güzel kokan çiçeklerin biribirine 
dolandığı villaların önünden bir oto
mobille geçtim. Şimdi büyük bir zev
ki selimle döşeınıni{J sevimli bir evin 
içinde ve en iyi br ev kadını ihtima
mile hazırlanmış bir dost sofrasmda
yım ... 

İki Uç gündür biraz hasta olmaklı
ğmıa rağmen şayanı hürmet bir an
nenin riyaset ettiği bu samimi sofra
da adeta yavaş yavaş kendimi iyile
şir hissediyorum. 
Yağmur henilz dinmiş, pencereler 

yarım açık. DL']nrda taze bir toprak 
kokusu perdeleri şişire şişire içeri 

giriyor. 
Evin genç sahibi Bayan Leman 

Dura değerli bir varlık olan Kültür 
mecmuamnda tercllmeler n~rediyor. 

Erkeklerimiz iki eski arkadaş. On
larnı İstiklal harbine ait beraber ya
şanmış bir sUrü hatıralan var. On
ları bu masada biraz ba.şbaşa bırak
mak yerinde bir nezaket olacak .. Bu
nun için de bizim haşhaşa kalmamız 
18.zrm. Esasen kıymetli anneleri de 
bir kenara çekildi. 

Biz de yavaş, yavaş kocalarrmızm 
muhaverelerinden sıyrılıyoruz ve a
ramızda konuşmağa b~~lıyoruz: 

lzmirde münevver kadınlar 
- lzmır şchı1 beni çok ala.kadar 

ediyor. Hele bilhassa buradaki kadın 
hayatını öğrenmek için büyük iste
ğim var .. !zmirde münevver bir ka
dın nasıl vakit geçirir, münevver bir 

yatı vücuda getiriyor ve bu sahada 
istidadı olanların inkişafına yardım 

ediyor. Resim hakkında hiç bir ~ey 
söyliyemiyeeeğim. Zira İzmirde re -
sim hakkında en ufak bir hareket 
bile görmedim. 

Tiyatro-. Yok! 
- Siz !zmirin münevver bayan • 

farı konser, konferans ve tiyatro ih
tiyaslarmızı tatmin edebiliyor musu
nuz? 

- İzmirde tiyatro yoktur. Senede 
bir kere Şehir Tiyatrosu gelir. O da 
ekseriya hafif beş on eser temsil e
der, gider. Hepsi bu kadar. Konser 
ihtiyacına gelince; Halkevlerinin ve 
müzik severlerin verdikleri ko~ 
ler tabii daha ziyade amatör san'at
karlarm iştirakile oluyor. Acaba fs. 
tanbul Konservatuan senede bir 

kere lzmire gelip bir iki konser ve
remez mi"' •. 

Kitap ihtiyacı 
- İzmirde zengin bir bütçesi ol

mıyan ve kitaba fazla bir şey ayıra. 
mıyan münevver kadmrn kitap oku • 
mak ihtiyacını karşılıyacak ucuz ve
ya bedava bir kütüphane bulunabilir 
mi? 

- Milli kütüphane çok zengindir. 
Sonra da Halkevi okumak istiyenle
re kapilarmı atll}lŞbr. İstiyenler hi~ 
bir ücret vermeden kitap alabilirler. 
Yalnız müdavimler arasında bayan
lN'a rastgelmek biraz gliçtür. 

- İzmirli genç kızlar münevvet' 
olarak mı yetiştiriliyorlar, hayat 
mücadelesine hazırlanıyorlar mı'! İz
mirli kız en fazla ne seviyor? 

n uhit bulabilir mi? 
- İzmirli kızlar hayat ve ekmek 

Muhatabım acı, acı gUlümsiyor : 
_ Münevver bir kadın irin, inanı- mücadelesine hazır yetiştirilmiyor • 

l"""· lar. Onlar daha fazla ev kadını ola-
nız bana, İzmir sonsuz bir çöldür. E .. • f.3--J rnk yetişiyorla~ • ~ 

Sonra zmirlileri gücendirmekten resının en ince teferrUatı • 
çekiniyor mu, bilmiyorum, her ne-
denS<..: nı bilen, güzel yemek pişirdiği dere-

-Belki de ben yanılıyorum, di- cede, şık blüzlar ve danteller ören, 
yor; İzmirde belki mUnevver bir ka- elinde filesi çarşıya, pazara gidip. 
dının, valcit geçirebileceği bir muhit glizel dikiş diken, kımzlük~rdel .. ha.m

1
ur 

• 1zm. açan sayısız genç ar go um. z. 
mevcuttur. Lakın ben irde geçen mir kızlarının kısmı azamı orta t.ah-
yedi senelik ömrümün içinde böyle .11 "kt'f d" 1 
b

. . . k saad sı e ı ı a e ıyor ar. 
ır muhıte gırme et ve şerefine •. 

mazhar olamadım. Pek parlak ümit- Munevve~~er ar~nda 
ferle içme sokulduğum birçok ""ksek - 1zmlrde munevver msa.nlar &-

sosyetelerde kulagıw m KareyuFul rasmda bir topluluk yapmak imkanı 
• ' ' d ., 

Floş, ve Blöften başka bir kelime i- var mı ır · . • . 
şitmedi. Poker lzmırde ba .-. • - Şilphesız bu imkan her va.kıt 

zı uayan · · ard A k b "hti k lann hem kesesini hem d hh ·~ . ıçın v ır. nca u ı yacı pe 
' e sı awnı d d 1 bö" 1 1 

kemiren, azgın bir hastalıktır. can an uymuş o an ve Y •. e topu-
. luklara susa.m,ş bulunan munevver-

Y azı, mu•iki, re•im Ierin; kızmadan küsmeden elele ~-
- Yazı yazarı veya musikı, resim Iışmalan lazım. Bundan beş altı se

istidadı olan kadınların bu istidatları- ne evvel "Cemiyeti Edebiye,, diye 
nın inkişaf edebilmesi için lazım ge- bir şey yapılmış, fakat nedense bu 
len sahayı bulmalarına imkan var mı- cemiyetin ömrü ancak birkaç toplan
:lır? .. tı kadar sürmüştü. Şimdilik en ufak 

- Yazıya istidadı olan ve yazan bir hareket bile yoktur. 
kadınlar için bu saha vardır. Gazete- Kızıl tırnaklı beyaz ve güzel eliyle 
ler ve bilhassa çok değerli ellerin çı- pek yüklü kitap raflarını gösteren 
kar.makta olduğu Kültür mecmuası Bakan Leman Dura: 
yazı yazmak istiyen kadınların yazı- - İzmirli münevver kadın kitap. 
lnrmı memnuniyetle alıyoı·lar. Musi larmm ve afasmın yarattığı alemin 
kiye gelince; Halkevinin verdiği kon- içinde kendi kendini tatmin ebneğe 
serler ve az çok müzik bilen ve se- çalışarak yaşamağa mahkumdur, di
venlerin konser mahiyetindeki top- yor. 
'uluklıın olduk~a ivi bir musiki ha· - Bu da iyi bir atem değil mi'! 

fasında verilecektir 
3 -Acele istenilecek cevaplar için 

1>0Sta l)ulu gönderilmelidir. 

diyorum. 
Acaba samimi miyim? .. Yoksa de

ğerli meslekd~ımı teselli etmek mi 
istedim! 
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Kastamonuda kendir M.v Kemalpaşada 
• • • dogum evı açıldı 

f abrıkasına ıhtıraç var 
Her yıl bir milyon kiloya yakın 
Amasya elması ihraç ediliyor 

Dahiliye Vekiletinden 
1 - Ankarada Yenifehirde 'Villyeler evi ar~s~da

ki sahanın tesviye ve tanzimi işi kapalı zarf usulıyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - lşiı\ muhammen keşif bedeli 7077 lira 89 kUI'Ul-
tur. 

3 - Bu işe ait eartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi. 
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni prtname. 
C - Keşif cetveli. 
D - Projeler. 
4 - İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz ola-, 

rakı Vekalet levazun Bürosundan alabilirler. 
5 - Eksiltme 28-9-936 tarihinde saat 15,30 da Ve

kalet binası içinde toplanacak satmalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 
7 - Teklif m'1ruplan yukarda Sinci maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar Dahiliye Vekaletine geti
rilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine makouz mukabi
linde verilecektir. Posta ile cönderilecek teklif mektup
lan yine 5 inci maCidede yazılı saate kadar Reisliie gel
miş bulunmalan prttır. Teklif mektuplannm dıt zarf. 
ları mühür mumu ile iyice kapatıhmt olmalan şarttır. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez (937) 
(1199) 1469 

BANZOPiRiN kcıreleri .. ~-. ·•~2l40Ku"-l; 
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M. Klmalpaşa, (Tan) - Şehrimi

zin Bağlık baknnmdan bUyUk bir 
eksiği vardı: Hiçbir doğum doktoru 
ve bir doğum evi bulunmaması. Bu 
yüzden acele ve tehlikeli doğum vak
aları için hutanm BurB&ya gödde • 
rilmesi Ilzmıgeliyordu. Bu da fazla 
masraflı ve tehlikeli oluyordu. 

Şehrimiz urayı bu seneki bütçesi
ne doğum mütehassıaı l~in tahai.Bat 

ayırmak ve sağlık bakanlığınca gön
derilen bir mUtehauıa doktoru tayin 

SiGARA 

Izmir: Necip Sadık Balıkçılar 156 

Bunla: Saa.tçt Nureddhı Neşet. 

Konya: Sarraf Atta Yalvaç 

Samnn: Saatçi Avni Peker 
Taklitlerinden sakınınız 

1 KiTAPLAR ARASINDA 

APAÇIK 
1 Demiryolculuğumuzun 

Şiirler: Burl GticW - ı.tubul, 1938 

inSIHHi 

Kal&tya: Lkm çlkol&tıcı Dn 
him~. 
Bttlla: Tuhafiyeci Hamdl Ercan 
Adana: Tuhafiyeci Halil Kuau 
Muğla: Muğla Boıımarteai Sab 
Amaya: Cemalettin Kitaphanesi 
Diyarbekir: Ayyıldız tuhafiye 
puan. 

Taklitlerinden sakınınız 

mühim bir zaferi 
Aydın hatbnda eski idare ile Devlet idaresi 
arasındaki mukayese Nafıamız hesabına 

sevinilecek bir zaferdir 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine almacak Gaz, Benzin ve yağlar on 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (9423,65) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (706,77) liradır. 
4 - Şartname ve listesini sCSrmek isteyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve ihale 25 Eylül 1936 cuma günü 
saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağından is
teklilerin o gün saat ona kadar teminatlarile teklif mek
tuplarının Belediye Encümenine vermeleri. ( 1235) 

l150l. 

lstanbul Vakdıar OirektörtOOü ilAnıarı 
Cinsi Miktarı 

Rontken alltı 9 b.lem 

Muhammen 

bedeli Lira 
HOO 

Uk teminat 
Ura 
105 

ihale sOnO 

S/101938 
Puartesi A&t 1G de 

Gureba Hastahanesine ]Uzuınu olan yukarda cins ve 
miktarı yazılı rontken alatı açık eksiltmeye konmuıtur. 
İhalesi yukarda yazılı gün ve satte Vakıflar Başmüdürlü· 
ğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Sartnamesi her 
gün Levazım kaleminde görülebilir. ( 1374) 
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sumediğimizd Himalaya dagw larında 

şeyler en 

K~;i~;""içinpo;t~ yeni bir zafer kazanıldı 
ço~i~:~~~=~:~:::~:~:~i:u!~~ 7816 METREDE 
kalan vardır ki, buraları kışın kalın 
karlarla örtülür. Fırtınalar da şid • 
detli olduğundan bu mmtakal$ll'd& -
ki kuşlar yiyecek bulamazlar ve ölür 
ler. 

Posta idareleri, buralardaki köy 
. ve şehirlere mektup götüren posta -

cilara, küçük paketler içinde yem 
vermeğe başlamışlardır. Postacilıır 

Asker görüşü : 

Beşinci Alman 
manevrasından 

kolordusun'un 
alınan netice 

Keşif klt'a'arı motörlü vasıtalar 
zırhlı keşif arabaları kullan~ı 

Manevra için çok anzalı ve ormanlı 
bir yer in~ihap edilmişti 

Almanyada sonbahar manevraları on beş gün kadar 
, önce başlamıştı. Bugün de devam etmektedir. Manev

raya ilk başlayan beşinci Alman kolordusunun aldığı 
neticeleri ve manevranın cereyan tarzı hakkında Alman 
gazetelerinde gördüğümüz tafsilatı buraya alıyoruz 
Beşinci Kolordu erkAru harbiyesi 

tarafından manevra için seçilen sa
ha, yüksek ve küçük sevk makama
tı ile k.ıtalara, tallın ve terbiye dere
celeııini arazi üstünde tam mana.siy
le kıymetlendirebileoek imkanı.arı 

veren, bir karakterdeydi. 
Derin su yata.klan, birçok büyük 

küçük t.epeleıi kuşatmakta ve bu te
pelerin bazı yerlerinde ormanlar gö
rünmekteydi. 

Bütün hazrrlıklar ve maınevraının 
eevk ve idaresi V. kolordu kuma.n • 
danıGeyerle erkanı harbiyesi tara -
fmda.n yapılmıştır. 

Harp vaziyeti 
Mavi 15 inci fırka. idi, kırmm 10 

uncu fD."kadan ibaret olan iki taraf 
için vaziyet şudur: 

Mavi bir B. ordusu cenuba dôğn.ı 

yürürken, kırmım bir C. ,ordusuna 

çarpmI§ ve şimdiye kadar neticesiz 
taarruzlar yapmrtşır. Her iki tara

fın garp kanadı Windshein - Roten
burg' dadır. Yeni sevkedilen mavi 

15 inci fırka 11 Eylül 936 günü için, 
Creglingen garıbmdaki mıntakadır. 

Düşmanın yan ve gerilerine taarru:ı 
etmek maksa.d.ile, hazırlık vaziyeti 
alm~ı emredilmişti 

Buna mukabil kırmızmm gerisi.ne 
1evkedilmiş ola.n 10 uncu kırmızı 
fırkaya da, Creglnigen'in iki t.ara -
fmda olmak üzere Tauber ın.nıtaka
ıımdaki geçi.tleri geniş bir cephe ile 
açık bulundurmak, bil!ha.re gelecek 
fırkalarla birlikte (maruz) ve iha
ta. suretiyle, garpta kırmm için 
kat'i neticeyi almak vazifesi veril
mişti. 

'K.arplapna 
Karşılıklı bu vazifelere dikkat edi-

Bııgün manevra hayatı yaş1yan Alman ordusundan iki görür;iiş 

kanadında. neticei kat'iyyei bir taar- mukabil taarruzlar, mukabil darbe -
ruza sevkedinciye kadar devam et- ter yapıyordu. 

ti Bı.ı sırada kırmızı piyade ile kırmı-
Taarruz seyyal ve muvaffakıyet zr to~unwı muharebe ödevlerini ha-

vadedici bir şekilde cereyan ediyor, fi:fletmek üzere sahneye iki smü si -
mavi için gayri müsait vaziyetler lah daha karıştı. 

bildiren haberler ve bu meyanda ma- Bir muharebe arabası kıtası ma -
vi, 15 inci piyade tümenine Creglin· 
gen cenubu garbisin.deki mmtakada 
müdafaa tertibatı alması emredildi. 

11/12 gecesinin, muharebe ileri ka 
rakoUannı postaları geniş bir cep • 
hede temas halinde geçirdiler. 

Kırmızı 10 uncu tümen daha. 11 ey 
itil akşamı şu takviye kıta.atını al -
nuştı: 2 makineli tüfek taburu, (ma 

ıtım olan kadrolarındaki A. M. T Jer 

le muazzam bir ateş kuvveti halin -
deydi) Bir de muharebe ara.bası kı
tası vardı. Bu kuvvet takaddUmU 12 
eylül taarruzunu ytı.prlabilecek bir 
hale getirmişti. 

Muharebenin cereyanı: 

vi fırkanın tam merkezine doğru Her 
liyordu. Fa.kat daha evvelden müla -
haza edilmemiş olan birtakım ara • 
zi müşkülatı tankların harekatını 
güçleştiriyordu. 

Ayni zamandaı cenubu garbiden 
birdenbire ~ıkan kırmızı tayyarelflr, 
mavi cephesi UstUnde 50, ve 100 met 
raya kadar alçalarak ve cephe bo .. 
yunca yayılarak, M. T lerile küçük 
bombalarile mavi cephesine bir "de
rin taarruz,, yaptılar. 

Mavi bu sırada, kırmızı topçunun 
fazlaca attığı gaz dolayısile, maske
li olarak muharebe ediyordu. Kırmı
zmm taarruzu, inkişaf hıı:Jinde de -
vam ederken, harekat ınüdilni iki ta 
rafr da durdurdu. 

yemleri her zaman muayyen bir yere 
boşaltırlar. AZ zaman içinde kuşl:ır 

bu tarzda yemlenmeye o kadar alış -
mışlardır ki, postacının geleceği gü -
nıı saati saatine bilirler ve ':>üyUk sü
rüler halinde onu beklerler. 

Greta Garbonun bir 
damla Gözyaşı !. 

Orijinal koleksiyonlardan söz nçı
lmca Los Ancelos'taki sinema miize
sini hatırlamamak mümkün değildir. 
Bu müzede çoktan ölmüş eski artist
lerle yaşamakta olanlara ait birçok 
hatıralar toplanmıştır. Müze idaresi 
meşhur artistlere ait malzemaye faz
la para vermektedir. Son günlerde 
müze çok para vermek suretne çok 
zengin bir hatıraya sahip '3lmuştur. 
Bu hatıra, müzeyi gezenler tarafın -
dan büyük bir alaka ile seyredilmekte 
dir. Bu da koyu renkli ipek bir yas
tığın üstünde çok değerli bir şişenin 
içindeki bir damla gözyaşıdır. Meş -
bur Greta Garbo'nun bir damla g<i:ı:
yaşı! 

Bu hatıranın yanıbaşmdaki bir lev 
hada, bu bir damla gözyaşmm glise
rin tesirile akmadığı:, artistin keder
li bir zama.nmda dilşmliş hakiki bir 
damla olduğu, ve bu damlanın kadir
şinas bir insan tarafından bu şişeye 
alındığı yazılıdır. 

Meyvalardan Parfüm 

Kaliforniyalı bir kimyager yap • 
tığı tecvrübeler sayesinde çiçek par 
fümleri yerine meyvalardan koku çı
kartmaya m,uvaffak olmuştur. Czun 
laboratuvar çalışmaları sonunda te
kamül eden usulile taze portakal ve 
meyvalardan güzel yağlar çıkart -
makta sonra bunları kendi !'!istemi i
le biribirine karıştırmak suretile par 
füm elde etmeye başlamıştır. 

lşin garip tarafı, Kalifomiyah bu 
kimya üstadının bulduğu meyva par 
fümU, çiçek parfümlerinden daha u
cuza mal olmaktadır. 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en J:ı.03 

meyva usarelerile hazırlanmıg

tır. Hazmı kolaylaştırır. İnkı -

bazı izale edeı-. Kanı teınizliye

rek vücuda tazelik ve canlılık 
bahşeder. 

!NG!LİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

lince, kırmızı ve mavi tümenlerin 
Rothenburg ~ Niderstetten mmtaka
smda karşılaşacakları anlaşılıyordu. 
Kınmzı 10 uncu tümen, takviyeli üç 
alay ile biribirlerine müvazi üç kol 

halinde ilerlerken, ma.vi on beşinci 

fırkanın takviyeli iki alayı ileriden 
yürüyor, takviyelj 13 üncü alayı or

ta geriden takip ediyordu. Her iki 
tümen.in, keşif kitala.n bittabi garp 
kanatta · vazi.f e almışlardı. 

Bugün seyirciler, zamanımıztn 

muharebe sevk ve idaresinin incelik 
Ieri hakkında kendilerinde büyük 
intibalar bırakan manzaralara şa -
hit oldular. 

ingiliz ordusunda yenilikler 

Bu kabil keşif lataları, süvari, bi· 
siklet ve motörlU (motôsiklet, mh· 
lı keşif arabalan) k}&Jm}ardan terek

küp ederler. 

Tendi.il harpleri 
Rinderf eld cenupta.ki arazide öte

de beride bir tak.mı tesadüf muhare
beleri başladı ve kırmızı bidayett.e a
ğır bastı. Kırmızının bir üstünlüğü, 
mavi, 13 üncü alayını öğleden sonra
Niederstetten ~rlmıdaki kendi garp 

Ağrr ve hafif toplar gümbürder -
ken, sayısız derecede çok ağır ve ha
fif makineU tüfeklerin sesleri bunla
rı adeta bastırıyordu. 

Araziden istifade meselesi bil • 
hasaa. çok ,ayam dikkat bir ustalık 
ve çeviklikle yapılıyordu. Kı:rmtzt, ta 
a.rruza ba,lar başlamaz ilkönce piya 
desi görUndU. Avcılar, H. M. T krta· 
tarının ve pi~de toplamım sıkr hi
mayesi altında mavi milda!aa cephe 
sine doğru çabalıyorlardı. 

Bu sırada mavi de elleri ooğründe 
durmuyor taarruz cephesinde gevşek 
gördüğü yerlere karşı yukarıdan ve 
rilen emirlerle yahut küçük komutan 
lann kendi iniciativlerile milıanike 

/ngiliz Harbiye Nezcıreti ordunun takviyesi için ehemmiyetli kararlar 
almıştır. Bunlar tıJtbik edilmektedir. Bu suret'le lngilia: piyade alay
ları, eskisine ni.sbeılc tsildh kudreti bakımından çok kuvvetkıımektedir. 
Burada tak1ıiyeli bir alaya mt:rbut ağır bataryaJn..rdan yeni bir obüs 
görillüyar. 

ingiliz - Amerikan heyeti 
Nanda - Devive kadar cıktı 

liimaUJ.yalartn 8arp ve 1earlı tepelerine bir bakı§ 

Dünya gazeteleri Garhwal - Hima- ya düşüyor. Bu kayalık sirkin, bit 
la.yadaki, Nanda Devi'ye bir Ameri - kenarmdaki irtifa.J.a.r 5000 den baş
kan heyetinin çıktığını yazıyorlar. lıyarak 6000 hatta 7000 metre yük
' Bu suretle Britanya nüfuzu altın- sekliği buluyor. Nanda Devi'nin şart( 
daki en yüksek dağ ve Garhwal - Hi- tepesinde, 7 434 metreye çıkan irtifa, 
malaya'nm en yüksek ejderi yenil - bu da.ğm garp yahut anat.epesi ola.11 
miş, şimdiye kadar henüz tek bir in- asıl Nanda Devi'de 7816 metrelik bit 
san ayağı basmamış olan bu dağ do. ihtişam oluyor. 
insanlara boyun eğmiştit. Hulisa: Tilman ile Shiptan'xn 1934 

Bu çıkış bütün dünyada büyilk bir deki muhtelif denemesi bir fayda ver' 
hadise olarak karşılanmıştır. Böy\e medi. Asi dağın tepesine şeref b·ıy .. 
karşilanmasına, Nanda Devi çıkışının rağmı dikmek sonradan başka da.ğeJ· 
da Kutup keşifleri ayarında tutulma- lara nasip oldu. 
sma yerden göğe kadar hak veriyo - Vakıa rekor baklmmdan 7816 met-

relik irtifa bir şey değildir. Fakat ruz. 
Çıkılan tepe 25,463 !ngiliz kademi dağcılık bakımından Nanda Devi'ye 

yani 7816 metredir. 1931 de Smyt çıkmak azametli bir iştiı::. İrtifa re• 
ve Birmi adındaki iki Ingilizin çıktık- koruna gelince, bu 1933 senesi11de 
tarı Kamet dağı 7755 metre idi. Ve Evreste çıkmak teşebbüsünde hnlu• 
insanlar bugüne kadar, İngiliz nüfu- nan ve (8600) metreye kadar da çı· 
zu hudutları içinde ikinci bir Dev o- kan lngiliz Smythe'dir. 
lan Ka.met'ten daha yükseğe . ~ıka- 8400 ile 8500 metre arasındaki irti· 
mamışlardı. faa Mollary ile Irvine çıktılaı- ve bit 

ANGLO _ AMERIKAN HEYETI daha geriye dönmediler. 1934 de Al .. 
rnanlarm yolladığı bir kafile 8120 
metreyi buldu. Fakat bütün kafile 
bu uğurda can verdi. 

Büyük bir za!ere ermiş olan bu 
heyet İngiltere ve Amerikanın maruf 
dağcılarından olmak üzere sekiz ka
şiften mürekkepti. 

. Prof. Graham T. Braw'm bu heye
te riyaset ediyordu. Prof. Brarw'm 
54 yaşında olmakla beraber bugün bi
le eşi az bulunur bir dağcıdır. Bu 

zatin kudretini anlama.ık için yaptık
larından bazılarını gözden geçirelim: 

Montblane'a üç defa muvaffakiyet
le çıkmış olan bu zat Monta. Rosa'ya 
yaptığı çıkışlarla da büyük neticeler 
elde etmiştir.. Hele Alastadaki 5242 
metreli :Mount Faraker dağına 10 A· 
ğustos 934 deki çıkışı azametli bir 

~~! 1 

NANDA DEVl 

Nıın.da Devi ve havfl.lhıi, yıllardan
beridir dağcılarx tahrik eden bir sa
ha idi. Dağcıların bu alakası, yalnız 
dağJn fevkalade cazip bir güzelUkte 
olun.şundan değil, ayni zamanda, !n
giliz Hükümdarlığı: içindeki en yük -
sek dağ olarak bUlunmasından ileri 1 

Birçok kafileler bu dağa yaklaşma
yı. tecrübeye giriştikleri halde, çık- 1 mak kimsenin aklına gelıniy~rdu . 

1 
Çünkü 1934 senesinde lngiliz Shıptan 
ile Tilman dağın ancak eteğine kadar 
varabildiler. Halbuki dağa yaklaş· 1 

mak çıkmaktan çok daha kolaydı?! .. 
8888 metre Maunt Evrest'e çıkmak 

için birçok tehlikeli tecrübeler geçir
mış olan ve buna rağınen 1935 de bu 
tecrübeyi bir daha tekrardan çekin -
memiş olan TUman anca.k edindiği 
yüksek teerUbeler sayesinde, bir de.
ğa. yaklaşmanın kolayını bulabildi. 
Dağa yaklaşmak çok zor, hele kayıı. -
ldtlar arasındaki uçunnnlarda gafla. 
yan. Rishi Ganga'yı geçmek, ideta 
bir harika olnıuş, fakat, bütün ezi .. 
yetlere rağmen dağa ulaşıldıktan son
ra, k~iflerin gözü önüne, harikulade 
bir manzara dikilmiştir. 

HARlKULA.DE BIR MANAZRA 

Düz, cümudiyeli bir zemin, at na
lı şeklinde, hemen hemen 90 derece -
lik, duvarlarla çevrelenmiş! Bunlara 
bakınca, dağa tırmanmak ümidi su-

Pa.uı Bauer ve arkadaşları, dünyantıJ 
üçüncü dağı olan 8579 metrelik {taıv 
gçendanga,ya ç1ktıla.r. 

Ölümler, tehlikeler kaşif ruhlu in· 
sanları Him.alaya'ya saldırmaktaJI. 

bil." türlü alıkoyamıyor. Şüphesit 

ki günün birinde bu dağ bütün malı• 
remiyetini insanlara açmak mecburi" 
yetinde kalacaktır. 

Saç dökülmeai ve kepekler" 

kartı en iyi ve çok rağbet gör 
müş bir ilaçtır. 
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ilaçlarınızı :::.~: SALiH NECA 1 i ~~i~~~~=a~~~~uır. 
• c • Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. F O S F A T 1 N N E AT 1 Bununla b~lene~ yavrular tombul 

. ve kuvvetlı neşelı olur. 

Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalmar~- saraçhanebaşı H · L. · Gunduz -~ 
Horhor caddesi ayrıye 15e51 Yatı 

komisyonundan ANA - iLK - ORTA - LiSE - TAM DEVRE 
Cinsi Kilo Tahmini Muvakkat Iha.le gün- Günü . Saati Nuıl olacağı 

bedel Teminat !emeci 
L. K. L. K. 

Ekmeklik un 668133 93538 63 5926 93 28 / 9/1936 Pa%artesi 16 Kapalı zarfla 
Sığır eti 128661 28305 42 2212 91 29 / 9 / 1936 Sa lI 16 Kapalı zarfla 

1. - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 Sayılı Jandarma okullarile J. Hastanesinin 1 Eylfil 
9 3 6 günlemec;nden 9 3 7 Nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yukarda yazılı ( 2) 
kalem erzakrn hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9. Sayılı 1 andar
ma Okul ordu evinde salahiyettar Komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 
2. - Teminat mektupları inale günü saat 14,30 za kadar Komisyona teslim 
edilmiş olacaktır. 
3. - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi ( 4) lira (67) kuruş mukabilinde 
Çanakkalede Jandarma satınalma Komisyonunda verile bilir. 

İstekliler kanunun istediği vesikalan beraberinde bulundurmaları şarttır. (1092) 

SATILIK ARSA 
Sümer Bank Umum . Müdürlüğünden: 

l 

. 

C oe'o'«-',. 1 . ·=ı--
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An1taranın en mühim ticaret merkezi olan Anafartalar caddesinde Kmac1 lianı 1Ca11111nda 
mev:;i ve mahalli krokide İfaret edilen beheri 366.12 metro murabbaı dahilinde 732.24 metro 
murabbalık iki parsel arsa kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmıttır. 

Tekliflerin pefİn parası esası üzerinden ve yahut bet müsavi taksitte, ilk taksitinin peşi • 
Den Ve diğer dört taksitinin Satif tarihinden itibaren birer Fene Vade İle dördÜnCÜ lene nİha • 
yetinde ödenmesi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arsanın tamamının birinci ımıf ve bi 
rinci derece üzerinden Bankamıza ipotek edilmesi f&rttrr. 

Taliplerin en nihayet 25 eylül 1936 akf8.D1ma kadar tekliflerini Umumi Müdürlüğümüze 
bildirmeleri ili.n olunur. 

·-----ODEON---... 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan MUZEYYEI'ı 
No. 270095 - Beste: Zeki Duygulu 

Suzinak şarkı - LEYLA 
Nihavent şarkı - BlR GIZLI SO ZUM 

Bayan NEDiME 
No. 270098 - Beste: Nebil oğlu 1 HAKKI 

Hicaz şarkı - BACLARINDA UZüM VAR 
:Muhayyer şarkı - YİNE BİNMİŞ GÜZELİM 

Bayan RADiFE 
No. 270101 - Beste: Zeki Duygulu 

Uşak şar~ - SİTEM ETTİM O YARE 

.. ___ Hica'.': şarkı - SENi SEVEN BİR BENIM ----ı• 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden~ 
Akademiye talebe kayıt ve kabulü devam etmektedir. 

Yüksek Mimari Subesine lise olgunluğunu verenler, Re
sim, Heykel, tezyini san'atlar şubelerine orta mektep me
zunları, şark tezyini san'atlar şubesine san' at istidadı gös .. 
terenler alınacaktır. Kayıt için 30 Eylüle kadar her gün 
saat 9 ile 12 arasında müracaat eclilmelidir. Taliplerin AP 
kademi Direktörlüğüne hitap eden bir istida vermeleri ve 
bunda girecekleri şubeyi tasrih eylemeleri lazımdır. Be. 
raber getirilecek vesaik şunlardır: 

Nüfus hiiviyet cüzdanı. 
Sİhhat ve aşı raporu 
Resmi tahsil vesikası. 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten bu sene çıkanlardan is· 

tenmez,, 
6 tane vesika fotoğrafı. 
Fazla tafsilat için Yar Direktörlüğe müracaat edilme -

Jidir. (1433) 

Ye..şaclığımız ekonomi dev

rinde size pahalıya ınal edil 
mek istenen nasihatleri şüp 
heli görünüz. 

Her yerde ve her hangi 
bir saatte Krem Perte"i 
kullana.bilirsiniz. Yarını sa
at zarfında. o tesirini gös-

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in yanm asır
hk şöhreti asılsız değildir. 
Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sora.bilirsiniz. 

Glandokratin 
Ademi iktidara, zafiyeti u .. 

mumiyeye ve asa.bl buhranla.ra 
·karşı, meşhur Prof. Brown 
Sequa.rd ve Şteinahnı keofidif. 
Eczanelerde kUtusu 200 kuru§. 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuru08ma.niye cad No. 30 

(Cagaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
teQ.risatmı yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi 
otobüslerile nehari talebe her gün evlerinden a.Idp-ılır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Kayit için her 

gün saat 10 da.n 16 ya. kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon: 2 O 5 3 O 

KUPONLU· VADELi · MEVDUA~ 

HER ·AYIN~ BiBiNDE · PAR8N\N · l="AiZ_i:VERiLiR - ~ 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

Sahibi:Ahmet Emin l'ALMAN -

Umuıxı.t Ne3riyab idare Eden: 
S.SALIM 

Ga~tecilik ve Neşriyat Türk Ltmitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Açık Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankarada Polis ve Jan

darma Mektebinin çamaşır ve yemek asansörleri inşaat 
ve tesisatıdır. 

Tesisatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır .. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır~ 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E -- Keşif cetveli, 
F - Proje, Grafik. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 21 kuruş mukabi

linde Yapı İşlt::ri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28/ 9/936 tarihinde pazartesi günü sa

at 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında 
açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3 18 lira 
4 5 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan başka 
1/ 6/ 936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(824), (1188) 1498 

Ankara Belediyesinden 
l - Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçalan 

15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeH (5500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 412,50) liradır. 
4 - Şartname ve lıstesini görmek isteyenler hergün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın -
dan o gün saat ona kadar teminatlarila birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. ( 12 3 6) 

15n2 
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HASAN 
KUVVET 
ŞURUBU 
Zafı umumi kansızlık 

ve kemik hastahkları

na şifai tesirleri çok-
tur. Çocuklar, Genç-. 
ler, Genç Kızlar ve 
ihtiyarlar her yaşta is
timal edebilirler 

111''" ııl 
z 
'111;111111111111 

NORVEÇYANIN 1936 -1937 
baş mahsulü 

MORiNA Balıkyağı 
Halis Morina balığının ciğerlerinden çıkarılmıştır. İçmesi 

kolay ve nefistir. Gayet temiz ve muakkam ve yeni Hasan 

markalı şişelerde satılıL. Taklitlerinden sakınınız. 1/.4 

litre 40, 1/2 litrelik 100 kuruştur. 

Hasan özlü unları 
Çocukların seve seve yedikleri ve bayıldıkları gıdalardan 

Yulaf, Pirinç, Buğday, Nişasta, Patates, Mercimek, Be -
zelye, 1 rmik, Patates türlü, Badem mısır (kornflauv) öz

lü unları Allahm insanlara ihsan ettiği ve Eczacı Hasan.m 
fenni vesaitle yaptığı vitamini ve kalorisi bol gıdadır. Ço

cuklar bu unlarla beslenirler. Çabuk diş çıkarırlar. Tak
litlerinden sakınınız . Deposu: 1STANBUL, ANKARA. 
BEYOGLU. 

LiSESi Eski FEYZiATi 

l ı 

- 1614 
_._ Nişantaşında - Tramvay ve Şakayik caddesinde ~-

,... . . . . . ..... . ,• ,t ;ı.. Nişantaşında 4! • 
-· ..... • .. ... ~ • ' ?' ~ • .. • .. \ı - 1,..,__ 1 . ,P$1,..IUll:l ............ llo,lllMJtl~•.ııııııt11MllO ili 

IŞIK Eskı . L 1 Feyzıye,, LiSESl 
Memleketim.zin en eski hususi lisesidir 

~ Yatı ı Şişli T ~rakki Lisesi ı~unduz 1 

ANA·· iLK • ORTA • LiSE 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇlN yanyana ve geniş bahçeli iki binada YARI YATI T-E$· 
K1LA Ti vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, lNGiL!ZCE kurslarına dokuz yaşın· 
,~.., ;+;haren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. Kayıt ;!". 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir 
lstiyenlere mekten tarifnamesj e'ÖJıderili.r Tele frın: 440~~ 

- lerine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefon: 42517 -

Telsiz makinisti aranıyor 
Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden : 
Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

t"\1akiniRti alınacaktır. 
1 - Orta mektepten mezun olacalr 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin

den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde ihtisası 
bulunacak. 

4 - En az iki sene bil'fiil telsiz makinistliği yapmış 
olacak ve' bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek 

5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile

cek. 
İngilizce, Almanca, Fransızca lisan1armdaıı birini bi

len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. İmti
han günü ayrıca ilan olunacaktrr. Talin!erin yazr ile Es
kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaat]arı 

(1426) 1653 , 

Be.onarme Köprü inşaah Eksiltme ilanı: 

Nafıa Vekileti 
Şose ve Köprüler Reısliğınden : 
Sinop Vilayetinde Sinop - Ayancık yolu üzerinde 

31500 lira keşif bedelli Karasu köprüsü inşaatının ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmesi 29/ 9/ 936 salı günü saat 
1 6 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
kon1isyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnarnesi ve buna müteferri evrak 157,5 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 2362,50 liradır. · Eksiltmeye ,gir -
mck isteyenlerin resmi gazetenin 3 2 9 7 sayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesi
kasını haiz olmaları ve bizzat mühendis olmadiklan ve
ya bir mühendisle beraber bu işe girmedikleri takdirde 
asgari 1 O metre açıklığında betonarme bir köprü yapmış 
olıluklarına dair vesika ibraz etmeler~ lazımdır. 

Teklif mektuplarının 29/ 9/ 936 salı günü saat 15 c. 
kadar Ankarada Sose ve Köprüler reisliğine verilmesi. 
lazımdır. (768) (1091) 

H90 

VENi MODELLER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 

her pl6k maoazasında satılmaktadır. 

-~---- ~ --· ··-·- ·------
Pa w ari ıkla Eksi me i ~ inı 

r~afia Veka·~ etinden: 
1 -- 3-9-1936 günü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuş olan Ankarada Cebecide 
Musiki muallim mektebine ilave olarak yapılacak çalış -
ma odaları ve jimnastikhane inşaatına istekli çıkmamış 
olmasından ötürü yeniden ayni şartlarla ve pazarlık usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A -·· Eksiltme şartnamesi. 
D - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - llususi şartname ( Fennı şartname) 
E - Kesif cetveli. 
F - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş muka

bilinde yapı işleri u: Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretile ve 25-9-1936 tari -

hine müsadif Cuma günü saat 16 da Eksiltme Komis -
yonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 183 5 lira
lık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesin -
deki evsafı haiz olması ve bundan başka bu büyükliikte 
biI yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden ahn
mrş yapı müteahhitliği vesikası alınış bulunması lazımdır. 

5 - İstenilen vesikaların 3 üncü maddede yazılı saat -
ten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verilme-
si şa rttrr. ( 7 7 S ) ( 1 O 8 8 ) ı ~02 

POKER 
DAiMON 

!ut.>.&.. 

Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi 

DA ı· M O N d ı r. 
Bunlar. görmek isterseniz 

iZMiR SERGıSinDE 

83 -· 92 nu 

maralı pa
viyona mü 

racaat e -
diniz, biz
zat görü -
nüz. 

TIRAŞ Bl~Ac;il iLE 
FENER VE PıLLERi de 

Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 
ÇATAL'larım da daima tercih ediniz. . 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi i18nlan 

128, 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i 
portlant çin.~ntosu 1-10-1936 Perşembe günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, res~ 
mi gazetenin 7-5-~936 G. 3297 No: lu nushasında inti 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika · ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis-
liğine vermeleri lazımdır. ' 

Sartnameler 14.5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. ( 1291) 

1567 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su idaresine alxnacak demir boru ve teferrüatı ile 

çimento ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6690,50) lirad~ 
3 - Muvakkat teminatı (501,78) liradır. 

. 4 -- Şartname ve listesini görmek isteyenler herg-On 
Yazı İşleri kalemine. isteklilerin de 25 Eylul 1936 cuma 
günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağın~ 
dan o gün saat ona kadar teminatlariyla teklif İne~tupla
rmr Belediye Encümenine vermeleri ( 12 3 4) 

ı:l:\nıı 


