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Küçük antant mühim kararlar aldı 
............................................................... .... 

Trianon, Sen - Jermen, Nöyyi 
muahedeleri asla bozulamaz 
Küçük Arrtant Cenevre siyasetini takip edecek, üç devlet sulhü ve 
vatanlarını müdafaa için lüzumlu tedbirleri birlikte alacaklardır 
Belgrat, 8 (Tan) - KüçUk Antant 

Konseyi dün toplanWarmı bitirmiş 
hatta bu hususta bir de tebliğ neşre
dilmişse de üç devlet Dış Bakanı bu
gün de görüşmelerine devam etmi§ler 
dir. Oğleden evvel Yugoslavya harici 
ye vekili Stoyadinoviç, Çekoslovakya 
hariciye vekili Krofta ve Romanya 
d~ işleri Bakanı Titülesko beynelmi
lel hadiseler karşısında küçük antan 
dm vaziyetini tetkik etmişlerdir. 

Tebliij 
Neşredilen tebliğ şudur: 
Küçük anlaşma devletlerinin daimi 

konseyi 7 mayısta Belgratta Yugos
lavya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı 
Stoyadinoviçin başkanlığında toplan
IDIŞtır. 

Daimi Konsey, hali hazırdaki bey
nelmilel durumu derin bir surette tet 
kik ettikten ve üç küçük anlaşma 
devletini alakadar eden bütün dış si· 
yasa meselelerini derin bir surette 
tahlilden sonra üç devletin müşterek 
siyasasının direktiflerini aşağıdaki 
tarzda tespit etmiştir: 
l - Küçük anlaşma devletleri, 16 

senedenberi banşı ve beynel
milel taahhütlere riayeti sadı
kane bir surette Milletler Ce
miyeti çerçevesi dairesinde 
müdafaa ve A vrupada Uluslar 
arasında teşriki mesainin kar
§ılıklı bir anlaşma ruhu vası
t.aeiyle iadesine ça111ma ktadır
lar. 

3 - Bütiln uluslarm en büyük ni
meti olan barışın muhafa.z8;SinI 
arzu eden bu devletler, orta 
Avrupadaki vaziyeti haZJl'ayı 

bozabilecek her şeye en büyük 
enerji ile karşı gelmektedirler. 
Bu sebepledir ki, batı devlet
lerinin A vusturyanın istikbali
-·. vardım eden siyasalarına 
daıma nınZCl.!n:.4 ~" -· • , ....ı· 
Bu devletler, hudutla~ - m;.. 
zur tadil sistemi ile değişmesi

Balkan konseyi toplantısından sonra Dış işler bakanları gazetecilere 
izahat veriyorlar 

Balkan konseyi azaları 

1 Baldvin kabinesini 
devirmeğe çahşıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Nevs Chro-
nicle gazetesine göre muhafazakar 

1 par tisi içinde hlikumet e aleyhtar kuv 
1 vetli bir cereyan hAsll olm~ur. Bu 
j hareket, BaJdvin kabinesi yerine bir 
Neville Chamberlnin kabinesi getir

! meği istihdaf etmektedir. Teşkili tal savvur edil('n kabine, sağ cenah mu, 

1 
hafazakarlarmdan ve bilhassa Sir 

· Robert Horne ve Sir Samvel Hor gibi 
l ze\'attan teşekkül edecek ve Baldvin 
l ile Eden, açıkta bırakılacaktır. Müf-

1 

rit mtıhafazakarlann bu manevrala
rı. Baldvinin kabineye girmesi için 
Sir Samvcl Hor'u davet etmek kara-

1 nnı tenvir ve izah etmektedir. 

ne ve mevcudiyeti Tuna hav-....----- ------------------------
zasında gayri kabili içtinap o
larak en vahim anlaşmazlık 
tevlit edecek olan hanedanın 
tahta dönmesine muhalefet et
mektedirler. 

3 - Bugün, Avrupa siyasası için 
bilhassa müşk~ olan şu anda, 
resmen beyan ederiz ki, küçük 
anlaşma devletleri kat'i bir 
sadakat, azim ve fikri takiple 
tatbik edilmiş olan siyasaların 
da herhangi bir tadilata h içbir 
11ebep görmemektedirler. Bu
gün her zamankinden ziyade 
ehemmiyet verdikleri bu siya-
11ayı ayni enerji ile ve Avrupa 
barışı menfaati dairesinde son 
neticelerine kadar takip ede -
ceklerdir. 

1 - Bu sebepten dola.yıdir ki, ilç 
küçük antant devleti, hayati 
menf aatıerin de dünün, bugü
nün ve yarının tarihi mecburi
yetlerinin kendilerini daima 
ayrılmaz bir tarzda biribirle -
rine bağlı bulundurmağa mec
bur ettiğini hususi bir ısrarla 
bildirirler. Bu keyfiyet, bu ka
dar güçlüklerle ve hatta Av
rupada sulhe müteveccih va
him tehditlerle dolu olan bu
günkü beynelmilel vaziyette 

~ d~a ziyade doğrudur. 
- Yıne bu sebepten dolayıdir ki, 

bu devletler, siyasetlerinin e
sasındaki derim birliği tebarüz 
ettirirler ister A vusturyanm 
istikbali ve yahut Habsburg 
Dinastisinin tahta dönüşü mev 
zuu bahsolsun, ister hudutla
ı-a ve muahedelerin askeri ta
ahhütleri mütazammın ahka • 
~ına ve umumiyet itibariyle 
hır kelime ile beynelmilel ta
ahhütlere hürmet mevzuu bah 
Bolsun ve yahut ister bu devlet 
le · 
1 

rın FransaY-a ve Ingiltereye, 

Habeş meselesi C enevrede 

İngiltere yeni Fransız 

bekliyor kabinesini 
Zecrt tedbirler görüımeleri geri bırakdacak 

Cenevrede esaslı hiçbir karar abnmıyacak 

Fransız: Sosyalistler ile t emas edecek 
olan lnıi liz işçi lide ri At lee 

Londra, 8 (Tan) - Siyasi mahafi
lin kanaatine göre, ltalyan hükume
ti Habeşistan hakkındaki tasavvurla
rmı Cenevre toplantısından evvel ala
kadar devletlere bildirecektir. 

Fa§it meclisinin lcararı 
bekleniyor 

Cenevrede Fransız hükômetini tem-
si l edecek olan Pol Bonkur 

kilmek için müzakeratta bulunacak 
olan şimal ve Baltık küçük devletle
ri, bu hususta bir karar vermeden ev 
vel, Faşist büyük meclisinin toplantı
sından sonra Mussolininin yapacağı 
beyanatı bekliyecekleri anlaşılmış • 
tır. 

Zecri tedbirler 
ta.ıyaya yahut Almanyaya Ma 

Londra, 8 (Tan) - Yarın Cenevre
[Arkası 3 üncüde] de toplanıp Milletler Cemiyetinden çe-

Hariciye nezaretinde hakim olan 
rArkası 5 incide] 

Mısırda vaziyet 

Kral naipleri 
tayin edildi 

Londra, 8 (Tan) - Kahireden bil
dirildiğine göre, bugün müteveffa 
Kral Fuadin Saltanat naipliğine da
ir bırakmış olduğu vasiyetname açıl 
mıştır. Bunda Nesimi, Mahmut Fah
ri ve üçüncü bir paşanın isimleri zik 
redilmektcdir. Fakat yeni seçilmiş 
olan parlamento bunlardan hiç biri
ni muvafık bulmamış ve Mehmet Ali, 
Aziz lzzet ve Şerif Sadettin paşaları 
niyabet meclisine tayin etmişlerdir. 

Nahas Pa§a baıvekil 

oluyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Naiplerden 

Prens Mehmet Ali sabık Hidivin oğlu 
dur. Aziz izzet Paşa eskiden Mısırın 
Londra sefiri idi. Şerif Sabri Paşa ise 
l{ral Fuadin zevcesi kraliçenin karde
şidir. 

Uç naip bugün parlamento önünde 
yemin etmişlerdir. Sanıldığına göre, 
Ali Mahir Paşa kabinesi yarın isti'!a ı 
edecek ve yerine V cft reisi N ahas Pa ı 
şanın başkanlığında bir kabine gele-{ 
cektir. 

Ren meselesi 

Almanyaya sorulan 
suallerin esaslan 

1 

Harrar da yanıyor ! 

İtalyanlar Harrara da dün 
mukavemetsiz girdiler 
Ras Seyyum ltalyanlara dehalet etti 
Adisababada bir dJvanı harp kuruldu 

1.ağmacdar bu divcnd= muhckeme c d Jacek 

Habeşistanın en giizel sehirlerindan: 
Cibuti, 8 (A.A.) - Harrar'da bü

yük kargaşalıklar çıkmış olduğuna 
dair haberler gelmiştir. Şehrin bü
yük bir kısmı alevler içindedir. Yağ
macı çeteleri, bu saatte Diredaouaha 
doğru ilerlemektedirler. Bu mevki • 
deki Fransız garnizonu, bu çeteleri 
püskürtmek için tertibat almaktadır. 
ltalyan kuvvetlerinin şimdiden Har
rara 15 kilometre mesafede bulun
dukları bildirilmektedir. 

Harrarr aldılar 
Paris, 8 (Tan) - Habeşistandan 

bildirildiğine göre, General Graziani
nin kuvvetleri bugün Harrara girmiş 
\erdir. Halk mukavemet göstermek
sizin ltalyanlara dehalet etmiŞtir. 

Ras Seyyum dehalet etti 
Asmara, 8 (A.A.) - Reuter Ajan

sı muhabirinden: Ras Seyyum, Sko
tadaki İtalyan memurlarına dehalet 
etmiştir. 

Adisababada bir divam 
harp kuruldu 

Berlin, 8 (Tan) - İtalyan işgalin
den sonra Adisababaya sükun avdet 
etmiştir. Halka hitaben neşrettiği bir 

Harrar 

1 

beyannamede, Mareşal Badoglio bir 
divanı harp kurulmuş olduğunu ve 
yağmacılığa tekrar teşebbüs etmek 
istiyenlerin ve asayişi ihlal edenlerin 

Hitler 

Londra. S (A.A.) - fngilterenin 
Almanyaya vermiş olduğu muhtıra , 
mutedilanc ve sulhcuyane bir lisan
la kaleme alınmıştır. 

Muhtıra, başlıca sekiz noktayı ih
tiva etmektedir: 

1 - lngiltcre hükümeti, Almanya
nın halihazırda samimi muahedeler 
akdcdecek halde olup olmadığını sor
maktadır. 

2 - lngiltere hükümeti, Versay 
muahedcnamesinin tamamının ve bx 
mu~hededen doğmuş olan muahede- ·ı 
lerin hükümsüzlüğü hakkında Al -
manyanın ileri sü1'mekte olduğu de
lilleri reddetmektedir. 

3 - ~ı Mart tarihli Alman muhtı
rasında "Reicl"ı" tabiri ile "Alman 
milleti" tabiri arasında fark gözetil
miş olduğundan lngiltere hükumeti, 

1 Arkası 3 üncüde ı 

Polis memurların ın 

maaşları arthrllacak 
Ankara, 8 (Tan) - lç Bakanlık 

tarafından hazırlanmış bulunan po
lis teşkilat kanun layihası Kamutaya 
verilmek üzeredir. Layihanın ihtiva 
ettiği esaslara göre, merkez memur
luğu kaldınlmakta, birinci komiser
le başkomiser, ikinci komiserle ko
miser, üçüncü komiserle komiser mu 
avini Unvanını almaktadır. Layihaya 
bağlı kadro ile polis adedi çoğaltd -
makta ve maaşlar bir mikdar arttı
nlmaktadır. Ayni layiha ile birlikte 
Ankarada kurulacak polis enstitüsü 
kanun projesi de Kamutaya verile
cektir. 

bu divan tarafından cezalandınlacak 
t Arkası ~ ıncıde 1 ltalyanlara dehalet eden Ras Seyyum 

Eti Bank Direktörünün beyanatı 

·Ergani 
büyük 

bakır ·madeninde 
tesisat yapılıyor 

~~anı macıenıncıe kuyu agzt 

Ankara, 9 (Tan) - Etibank umum 
direktörü Ilha.mi Nafiz Pamir, lstan
bula hareketinden evvel bankanın fa
aliyeti etrafında bana §U izahatı ver
di: 

- "Etibankın teş_kiline ait kanun 
mucibince bankaya intikal etmiş olan 
bazı madenler, maden imtiyazları ve 
ruhsat tezkereleri vardır. Banka bü
tün bu saydıklarımın idaresini ele al
mış bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
bankaya intikal eden madenler 26 yı 
mütecaviz kömür ocağı ile 7-8 krom 

madeninden ibarettir. 
Ayn bir kanun mucibince devlete 

intikal etmiş ve bankaya devredılmiş 
olan madenleri, doğrudan doğruya 

işletmiyoruz. Bunların bir!.nci sPthiple 
ri tarafından işletilmesini muhafaza 
etmekteyiz. Biz ancak bizt? mukavele 
lerle intikal eden madenlerin mucir sı 
fatile istihsalatı kontrol vazifesini gö
rüyoruz. Diğer mekşuf ve metruk ma 
denleri birer birer ele almakta ve iş
letmeye geçmekteyiz. 

1 Arkası 3 Uncüdel 
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HERGON BiR FIKRA 

V et.ret.~ kı:ı.ç ? 
DDe gel de en ıııöyle tramvay tekerle~i ! Bugüne kadar kaç kişinin ca.

nına kıydm ! Tramvay altında, "içindekileri hesaba katnuyoruın,, inek 
kadar çabuk orta-.ından ikiye bölünen, kannca kadar sessizce can veren
lerin adedi neyi buldu! ~ikbı.5fa pa.ra.mpar~a olan çöcuk k~mca ! Bu 
\·aran kaç? .. Senden hayır yok tramvay tekerleği siz aöylt>yin tram,·ay 
raylan, k~ defa taze, sıcak insan kanlle sulandrnız? "Köpekleri, kedileri 
hesaba kabnıyorum,, söyle)in kaç, !:lft parmak 4'ize tutunmak için sarıl
dı. Kaç kan n iztıiap dolu çene ~ırtınmla kenetlendi. Kaç sıra diş aizl 
ısırc'h. SöyJe)in ! 

Söyle.~nize? Siz! llesabmı kitabını c:ok iyi bilen, Karaköyde bineni bi
letinin hm tükendi diye Beyazrtta küfürle, polisle, indirmesini bilen, tram
\'ay şirketi memurlanl Bu varan k~ıncı? 

Bu şirket hesabını kitabını bilen bir ~irkettir. Tramvaylannm sebebiyet 
verdiği ölümler için bir istati..,tik yapmak; kara kaph bir defter tutmak 
masmfma girişmemiş olsa bile, hiç olmazsa. bir çetele obun kertmlştir. 

Bu çetelenin kaçme1 kertiği? Bize bir rakam \'erin. Kurbanlann kaçı 
çocuk? Bana öyle geliyor ki, tramvayların yer yüzünde daha rahat dol&
şabilmek, taksilerle yan. edebilmek için hazfettiği canlı mahlukat ara<;m
da çocuklnr fazla yer tutuyor. Çocuklara ka~ı bu elektrikll canannn 
işti.ha..~ı yerinde. 

- Sen mi in diyor, tramvar tekerle~, benim blletçilerlmln ana"ma "ö
\"en, vatmaıılanmın yüJ:üne tükürüp k~an, ~oluk çocuğu ba.}ıma musallat 
eden İstanbul şehri ehlri ! Sen misin tramvaylarda halk çok eziyet çeki
yor diye gazetelere sütün · ühin yazı ynzdıran merhamet! 

Al sana! Ben i~te (nqan oğluna. ŞÖ)'le di5lerimi bir geçirdim mi, enel 
'.Allah sonra şlrket, barsa.klanııı dışa.n dökerim. 

~ta sözü 
Adisababa düştükten sonra, "düşe 

nin dostu olmaz,, sözünü hatırlatmış 
ve bu sözün doğru olup olmadığı

nın asıl bundan sonra belli olacağını 
söyliyerek "bekliyelim,, demiştik. 

Galiba fazla beklemeğe lüzum kal
mıyacak, çünkü dünkü telgraflar a
rasında bir tanesi ''İngiliz Bakanla
nn Habeşistanı taksime taraftar gö 
rUndüklerini", bir başkası da "zecri 
tedbirlerin kaldırılması muhtemel 
olduğunu,, bildiriyordu. 

Yıllarca tecrUbeden sonra doğan 

ve yine yıllarca tecrübeden sonra 
kökleşen ata sözlerini yalancı çıkar
mak pek kolay bir iş olmasa gerek! 

Parsa meselesi 
Geçen gün Adisababaya ltalyanla

nn nasıl girdiğini tasvir eden uzun 
bir telgrafta dikkate çarpan bir nok
ta vardı: 
Şehre ilk olarak motörlü milf reze

ler, daha sonra başta Mareşal Badog 
lio olduğu halde ltalyan askerleri, 
en sonda da Eritrenin yerli askerleri 
girmişler. 

İtalya - Habeş harbinin en civcivli 
zamanlarında gelen telgraflarda ise 
daima ön safta Eritre yerli askerle
rinin hareketinden bahsediliyor ve 
yine zayiat listelerinde de birkaç !tal 
yan asker ve zabitine mukabil yüz
lerce, binlerce yerli askerin ölümün
den demvuruluyordu. 

Ateşe atılırken Eritrcll önde, şehre 
girilirken Eritreli arkada ... 

Ezeli ve ebedi "tefi çalan başka, 

parsayı toplayan b~ka,, hikayesi! ... 

Etmesin! 
Annesi, alt:I yaşındaki oğlunu iyi

ce azarlıyordu. Çocuk havuza düş

müş, gibi terlemişti, yüzü de haşlan
mış istakoz gibi kıpkırmızı olmuş
tu. 

- Bu ne hal böyle? .. Herşeyin bir 
aerecesi vardır ... Bu terle bir UşUye
cek ve hastalanacak olursan kim uğ
raşacak seninle!. .• Eğer bir daha se
ni bu halde görürsem ... 

Çocuk annesinin boynuna sanldı: 
- Ne yapayım anneciğim. ltalya

Habeş oyunu oynuyorduk. Beni lm
parator yaptılar. İmparatorun kaç -
ması lazımmış. Kaçınca da insan 
böyle terliyor işte ..• 

Allah kimseyi çocukların oyunu 
~e oyuncağı etmesin! 

lnsanlığın dü§manı 
Bu yılın başında diyorlardı ki: 

"'Buhran bitmiştir" veyahut "buhran 
geçmek üzeredir,, 

Bu sözün doğruluğuna inanmak 
şifa ise inanalım. Fakat biraz da doğ 
ruluğuna inanılmak lazımgelen bir 
,ay varsa, o da statistiklerdir. 
~te o statistiklerden bir tanesi: 
Birleşik Amerika hükUıneUerl için 

Cieki işsizlerin sayısı 935 senesi Ka
nun uevvelinde 8.992.000 iken 936 
senesi Kanunusanisinde 9. 715.000 
kışiye çıkmış ve aşağı yukan yüzde 
sekiz artmış. 

Milyonlarca kimse işsiz kalıyor: 
lnsan bolluğundan. 

ltalya Habeşistanı yutuyor: İnsan 
lloll uğun dan. 

Japonya adalarına sığamıyor: In· 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- :&leşhur Ediıron ti7.erine -

- F...diıwn'un babMı ne iş yapardı? 
- Edisona telgrafçıhğı kim öğret-

ti? 
- Edi ·on k~ kere evlenmiştir ve 

kanlan kimlerdi? 
- Edison nasıl bir adamdı 'f 
- Ediıwn hangi tarih~, nerede 

do~u~tur ve tam ismi nedir! 

Dünkü soruların cevapları 
s - nk defa erkek sanatk<irl.ar 

yanında oyJııyan J a-pon aktrisi kim
dir 1 

C - l 870 t doitnuş olan Sada 

Yakko. Bu Ja~n aktrisi 1900 P&r!-ı 
sergisinde verdiği teııuiJillerle büyük 
bir mu\-"&ffakiyet kazanmıştır. 

S - A/rikanın Viktarya Niyan:::a 
gölü. hangi tarihte tıc kimin tara
fmdan keşfedilmiştir 1 

C - 1859 da Spe.k tarafmdan. 
S - Troçki'nin a.sıl i'mi nedir1 
C - Leyba Bronştayn. 
S - Şahttame kimin ueridir 1 
C - Flrde,·si'nfn • 
8 - Mttsolini kaç ya§ındadır1 
C- Elli üç. 

san bolluğundan. 
Almanya müstemlekeler istiyor: 

lnsan bolluğundan. 
Dünyanın ihtiyar başındaki bin 

bir zırıltının içyüzü karıştırılsa iş ni
hayet insan bolluğuna dayanıyor. 

Demek ki "in!\anlık" diye herke.~in 
ter ter tepindiği şeyin düşmanı yine 
kendisidir. 

Sporcu lcöşesl 

Yarın lstanbul birinci küme lik 
maçlarından yalnız dördü oynana • 
cak. 

Sekiz takrmm yapacağı hu maçla.· 
rm neticelerini, ayni takmılann ilk 
devre karşılaşmalarmda aldıklan ne
ticelerle mukayese etmek ilzere, eski 
neticeleri aşağıya sıralıyoruz: 

Anadolu ile HilA.l, ilk devre karşı
laşmalarında birer sayı yaparak be
rabere kalmışlardı. 

Istanbulspor ile Silleymaniye de 
berabere kalmışlardı: Fakat birer sa
yı yerine ikişer sayı ile ... 

Galatasray Beykozu 2 • O mağlup 

etmişti. 
Güneş, Fenerbahçeye 5 • O yenil-

mişti. 

Beı kömür deposu 
faaliyetini tatil etti 

Kuruçeşmedeld kömUr depolan • 
nm kaldırılması hakkındaki tebligat 
üzerine, bu depolardan 43, 57, 91, 
93 ve 99 numaralı depolar mallarını 
tahliye ederek faaliyetlerini tatil et
mişlerdir. Evvelce tebligat yapılma~ 
mış olan bazı depolara da icra me • 
murları ta.rafından dün tebligat ya • 
pıhruştır. Bu hususta Temyizin vere 
ceği karar ayın 13 ünde tebliğ edile
cektir. 

IAN 9 - 5 - 936 

Şehir otobüsleri 

Belediye, isletme işini 

filen üzerine ahyor 
Aldığımız mal\ımata göre, İstan

bul belediyesi, şehirde otobüs işlet
mek hakkını kulla.nmağa karar ver· 
miş ve bir proje hazırlamıştır. Pro
jeye göre, Istanbulda 12 otobüs hat
tı kurulacaktır. Bu hatlar şunlardır: 
Başlangıcı Eminönü olmak üzere 
Topkapı, Edirnekapı, Yedikule, Ra
mi, Eyüp, Kocamustafapaşa, Bakır
köy, Yeşilköy, ve Florya. Bu hatlar, 
kısmen tramvay hattı olan, kısmen 
de olmayan yerlerden geçecektir. 
Beyoğlu kısmına. gelince; Galatadan 
kalkacak bir hat Şişhane yokuşile 
Beyoğluna çıkacak, Taksim, Harbi · 
ye, Nişantaşı, Maçka, Valdeçeşmesi, 
Beşiktaş, Fındıklı, Tophaneden ge
çerek tekrar Galataya gelecektir. Ga 
lata.dan aksi istikamete, yani Kaba
taş, Beşiktaş, Maçka, Harbiye, Tak
sim yoliyle Galatasaraya inen bir 
hat ta bulunacaktır. Ayrıca Kara
köy - Şişli • Mecidiyeköyli, Karaköy
K urtuluş hatlan tesis edilecektir. 
Boğaz otobüsleri Mecidiye köyün

den kalkacaktır. Mecidiye köyü ile 
Bliyükdere ve lstinye arasında iki 
hat işleyecektir. Yol dar olduğundan, 
Bebeğe otobüs hattı tesis edilmiye -
cektir. Bu hatlar için yüz kadar oto
büse ihtiyaç vardır. Belediye, son sis 
tem otobüsler getirtmek için mali 
imkanlar aramaktadır. lcap eden pa
ranın uzun vadeli kredilerle temin e
dilmesi düşünülmüştür. Otobüsler, 
döşemeli ve bir mevkili olacaktır. 
Bilet ücreUeri, tramvay ikinci mev
ki ücretlerinden biraz yüksek olacak 
fakat birinci mevki ücretini geçmi
yecektlr. Otobüs işledikten sonra, in 
şa edilecek Gazi köprüsü üzerinden 
tramvay hattı geçirilmesine lüzum 
kalmıyacak, buradan da otobüs se
ferleri tesis edilecektir. Bu hat Şeb 
zadcbaşından başlıyarak Azapkapı, 
Tepebaşı, Tarlabaşı, Taksimden ge
<;ecck ve Pangaltıya gelecektir. Be • 
ledlye otobUsleri işleUnc , eskil ri or 
tadan kalkacaktır. Yeni otobils ser
visinden belediyeye senede safi ola
rak 100,000 lira kalacak, bu para yol 
inşasına tahsis edilece~t~r. A~.cak .o
tobüslerin ne vakit getınlecegı ve ış
letilmeğe ne zaman başlanacağı ha.~ 
kında kat'i bir karar yoktur. Beledi
ye, Dahiliye Vekaletine mU:.acaatla 
getirilecek otobüslerin gU~ruk re~ -
minden muaf tutulmasını ı&temiştir. 

Adliye 
Eyüp Sabrinin kardeıi 

de tevkif edildi 
Dördüncü Vakıf hanında bir ya

zıhane açarak, şehrin muhtelif semt
lerinde geniş mikyasta hırsızlıklar 
yapan şebekenin elebaşılanndan E
yi.ip Sabrinin kardeşi lsmail de d~ 
tevkif edilmiştir. lsmailin Erdekte 
satılmak üzer Mahmut !aminde biri
ne gram of on, radyo ve elbllıe gibi bir 
takım eşyalar verdiği tesbit edilmiş 
ve suçlu dün birinci sulh ceza. hakimi 
Reşit tarafından sorguya çekilerek 
tevkifine karar verilmiştir. 

• Askeri yetiın ve dulla.rm m8.8.fm· 
dan 14 bin küsur lira ihtilas eden Fa
tih malmüdilrlüğü tevzi memuru Sa
lim oğlu Ahmet, evvelce ağır ceza 
mahkemesinde 6 sene hapse mahkUın 
olm~tu. Ahmedi bu işe sevketmek · 
ten suçlu Fatih malmUdürlilğü muha
sebe katibi Cevdetin ikinci ceza ma.h 
kemesinde dUn duruşma.sına devam e
dilmiştir. Dünkü celsede, fezlikeyi 
tanzim eden ba.ş mürakip Ra.şit, ve 
Beşiktaş malmüdürü Ragıp şahit o
larak dinlenmişler, müddeiumumi
liğin evrakı tetkik etmesi için du
ruşma başka güne kalmıştır. 

• Avram isminde birinin cigara pa
ketini çalmağa. teşebbüs eden Is.mail 
ile tark şimendüf erleri vagonlarından 
külçe demir aşrra.n Sadi, birinci sulh 
cezada tevkif edilmişlerdir. 

Edebiyat cıünü hazırlandı 

Branşman kirası 

Ücretler yarı 
yarıya indirildi 
Elektrik şirketi şimdiye kadar müş 

terilerinden branşman kirası olarak 
her ay tahtezzemin olan tesisat için 
25 veya 50 kuruş, hattı havailer için 
de 10 veya 20 kuruş kira alıyordu. 
Belediye ve hükumet komiserlikleri 
müştereken tetkikat yapmışlar, bu 
mikdan çok bularak yeni bir tarife 
tanzim etmişlerdir. Nafia Vekaletin
ce de tasdik edilen yeni tarifeye gö
re, tahtezzemin tesisat için 12,5 ku
ruş, hattı havai için 10 kuruş branş
man kirası tesbit olunmuştur. 

Maarif 

Lisan imtihanlarına 

bu hafta baılanıyor 
Universitede lisan imtihanlarına 

11 Mayısta başlanacaktır. Dil mekte
bi, imtihan hazırlıklannı bitirmiştir. 
Fakültelerin birinci sınıflarında tale
be olup ta sınıfına göre dil mektebin
de daha yüksek kurlardaki talebeler 
hangi şerait altında olursa olsun 
mensup oldukları kurdan imtihan 
vermeğe mecburdurlar. Ancak şubat 
ta kur atlayanlar bu kayıttan müs
tesnadır. 

• Hususi mektep idareleri, Maarif 
müdürlüğüne müracaat ederek esa -
sen Anadolulu olan talebelerin kamp 
müddetlerini Ana.doluda.ki liselerde 
geçirmelerine müsaade edilmesini is 
temişlerdir. Bunun sebebi° ekserisi A
nadoludan gelen bu gibi talebeler ta
tilde ebeveyinlerini ziyarete gideme
mektedirler. 

• Zürih üniversitesi profesörlerin
den Flayner, dün Universitede ikinci 
konferansını vermiştir. "amme huku 
kunun esas temelleri,, mevzuu altın
daki bu konferans Bülent Cemil ta
rafından türkçeye çevrilmiştir. Pro
fesör, Ankara hukuk ilmi yayma ce
miyeti tarafından Ankaraya dav t e
dildiği cihetle bugün şehrimizden An 
karaya hareket edecektir. 

• Ecnebi mekteplerden bazılarının 

Faşist toplantısı 

ltalyan sefiri dün 
Romaya hareket etti 

İtalyanın Ankara büyük elçisi Kar 
lo Galli, dün akşam Romaya hare -
ket etmiştir. Aldığımız malumata na
zaran elçi, cumartesi akşamı Musso
lininin riyaseti altında toplanacak o
lan Faşist büyük idare meclisi içti -
maında hazır bulunacaktır. Salahiyet 
tar mahafilden sızan haberlere göre, 
A vrupanın başka memleketlerinde 
bulunan ltalyan elçileri de bu toplan 
tıya iştirak edeceklerdir. Bunu müte 
akıp hususi bir içtima akdederek bey 
nelmilel vaziyeti ve İtalyayı alakadar 
eden meseleleri görüşmeleri muhte
meldir. 

Karlo Galli, on güne kadar avdet 
etmiş bulunacaktır. 

Vilayette 

Göçmenlere dağıtılan 

ziraat aletleri 
Ziraat umumi mildilrll Abidin şeh· 

rimizde yaptığı tetkikleri bitirerek 
dün Trakyaya gitmiştir. Abidin Trak 
yaya yerleştirilmiş olan göçmenlerin 
zirai vaziyetlerini tetkik edecektir. 
Göçmenlerin ziraat işlerine ait sapan 
ve saire tamamen alınmıştır. Trak
ya köylülerinin bal yetiştirmelerine 
çok ehemmiyet verilmektedir. Fenni 
arı kovanları alınarak köylülere ve
rilmiştir. 

• Vilayet Ziraat müdürlüğü tara
fından tertip edilen ziraat sergisi, 
bu yıl sonbaharda açılacaktır. 

• Bina ve arazi vergisinin vilA.yet 
hususi idaresine devri dolayısile, Ma 
liyeden hususi idareye geçecek me • 
murlara ait bütün hazırlıklar bitiril
miştir. Yeni kadronun ayın yirmi be 
şinde gelmesi beklenmektedir. He
men devir işi yapılacaktır. 

a.skerlik dersi için talebeden her ay 
ellişer kuruş aldığı hakkında maari
fe bir şikayet yapılmıştır. Maarif bu 
meseleyi tetkik etmektedir. 

Küçük Haberler 

• Romen milli bayramı - Roman
yanm milli bayramı münasebetile pa
zar günü şehrimizin Romen genel kon 
solosu Kreuz, saat 11,30 da koloniyi 
kabul edecektir. 

• Danimarka elçisl döndü - Mezu
nen memleketine gitmiş olan Dani
markanın Ankara elçisi Noergard, 
pazar gUnü şehrimize dönecektir. An· 
karada bulunan Danimarka masla • 
hatgüzarı, dün şehrimize gelmiştir. 

• Emniyet direktörü dönüyor -
Viyana ve Peşt~e tetkikat yapmak 
üzere bir müddet evvel A vrupaya gi
den Istanbul emniyet direktörU Salih 
Kılıç, bu sabah şehrimize dönecektir. 

• Güzel San'atler Akademisinde _: 
Bugün, Güzel San'atler Akademisin· 
de lstanbul üniversitesi arkeoloji pro
fesörü Bos..c;ert tarafından "Avrupa
da. halk kültürü, bilhassa mobile,, 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Konferansla beraber projeksiyon 
da yapılacaktır. Tamamen serbest ve 
herkesin gidebileceği bu konferans 
sa.at 14 te verilecektir. 

• Bulgar mektebi kapanıyor - Çar 
şıkapıdaki Bulgar mektebi sene so
nunda tedrisatı tatil edeceğini maari
fe bildirmiştir. Bu mektebin olduğu 
yerde bir orta mektep tesisi muhte· 
meldir. 

•Yeni Iran sefiri- Dost Iran hlikü 
metinin Ankara büyük elçiliğine ta· 
yin edilen Tibrlz valisi Fehmi Halil 
han, Karaköse yolile Trabzona ve o
radan vapurla Samsuna gelmi3, Sam
sundan da trenle Ankaraya hareket 
etmiştir, Şehrimiz Iran konsoloshane 
sinden aldığımız malumata göre se
fir, dün akşam Ankaraya müva.salat 

etmiş bulunmaktadır. 

• Yolcu tayyareleri dün gelmedi -
Ingiltereden satın alman üç yolcu tay 
yaresi, havanın bozukluğundan dün 
şehrimize gelmemişlerdir. Tayyare • 
lerin Belgrat veya Sofyada kaldıkla
rı zannedilmektedir. 

Tayyareci Kost 
Ankaraya gitmiş olan Fransız tay· 

yarecisi Kost, dUn şehrimize dönmüş
tür. Yakında Franshya hareket ~dc
cektir. 

Dün Gümrükte mühim bir topl antl yapıldı 

Ambar ve antrepoların devri ·i!lorl ~ 111 

ayın sonuna bitirwı..-lm_iş_o_la_c_a_~.-
Hazirandan itibaren Liman Umum 

müdürlüğüne devri kararlaştırılan 
gümrük ambar ve antrepolan için 
dün gümrilk başmüdürü Mustafa Nu 
rinin ya.nmda bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıya, Liman işleri umum 
müdürü Raufi, muavini Hamit, Li -
man yükleme ve boşaltma mUdürU 
Zihni, antrepolar şefi Hüsameddin ve 
gümrük ambarlar şefi Nuri iştirak 
etmişlerdir. 

Toplantıda ambar ve antrepolarla, 
içlerindeki eşyaların, ve bilhassa 
gllmrük hamallarmm ne suretle 
devrolunacaklan göpi.şülmüştür. Dev 
roluna.cak ambarların 9 u Saraybur
nunda 4 O. lstanbulda ve 3 ti Gala.ta
da oldıak üzere 16 tanedir. Devir 
muamelesinde en ziyade ehemmiyet 
verilen nokta hamallann devri mese 
lesidir. ÇünkU ambarlardak~ b~tlin 
nakil tesisatı ve bazı eşya Uzerınde 
hamalların birtakım hukuku mevcut 
tur. Devir muamelesi esnasında bu 
haklann ziyaa uğramamasına çalışı-
lacaktır. 

tamında neticeyi her iki müdürlUk _______ 
1111111 
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:~~~~t::::n ::k:~:::r:::.:: >CV-N;=ôe;ST~z ? 
la antrepolar limana devrolunduktan 
sonra bu sahadaki işlerin modern ha
le getirilmesi için fa.aliyete geçilec~ek
tir. Gümrük işlerile antrepoculugun 
biribirinden tamamen aynlması bu ta 
savvurlarm tahakkuku için en müsait 
imkanı venniş olacaktır. 

Binaların nalcli hazırlığı 
Liman ve gümrük idarelerinin bü

tün bürolarının Galatadaki Çinili ve 
Merkez Rıhtım hanlarına nakli işi i
çin de hazırlıklara başlanmıştır. A
ğustos nihayetine kadar her iki han
daki müstecirler, binaları tahliye ede 
cekler ve idarelerin oraya nakli teş
rinisaniye kadar sürecektir. Çünkü bi 
naların da.bili taksimatında bilrola
rm ihtiyacına göre bazı tadilat yap
mak zarureti baş göstermektedir. 

Ancak idarelerin bu tarafa nakli, 
hanların şimdiki mUstecirlerini çok 
mUşkill vaziyete sokacaktır. Çünkü 
bunların yerleri, işlerinin icabı olarak 
en müsait yerdir ve o civarda daha 
başka han da mevcut değildir. 

Sokakaki çocuklar 
Bizde, sokakta çok ~ocuk ölüyor. 

Kih bir otomobil kah bir tramvay al· 
tında, kimi bir beygir tekmesile canı
nı veriyor. Bunun sebebini yalnız So"' 

kaldann darhjtma, şoför veyıı. "at
ma.nlarm acemiliğine \·ereme)iZ. BO 
gibi çocuk ı;;iğneme yUzUnden mu~IY 
keme edilen ,•atmanlardan pek ço~
nun beraet ettikleri görülüyor. çun
kü yüzde doksan bu kazalara çoculi· 
lar sebebiyet veriyorlar. pıl-

E bunun önüne g~mell değil 1 
yiz?

0

! Nedir sokaklarda bu çocuk bO: 
luğuf. Nerede bu yavnılann kaY~ 
ıuz tasasu ruıalanf ! Çocuk, hele bOY 
le dört beş ya.5mda iken sokağa bıt'IY 
kılır mı!. ı. 

Kaç defa yazdık, yine yazyyoroııç 
Bizde çocuktan konuna işi yat~ı~Jir
kalanlan yedirmek, çıplaklan gı~. n 
mektf'tn ibaret değildir. Sokağa chıŞ~. 
çocuğu oradan çekmek, onlnn ya 601• 
lak yoksulu, yahut ku.a kurban•. ,·e 
maktan kul't.a.rmak ta doyurnuık ıa 
~h·dirmek kıMlar, belki daha fa7~ıt 
mÜhimdir. Binaenaleyh nrtı~ heri~
bir tanesi çiğnenen ve her ,,;ın b r 
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çı ebedi serseriler arasına karışn~oıa
kak çoculdannm ortadan kaldın \"o!{ 
sı için tedbir aJrruya kaJ~a1rrz·. bi
sa bütün bu çocuklar ilensı içın ~ a 
rer ölü yahut birer kötiidiirler. 

Eminönü Halkevi mayısm 12 sinde 
bir edebiyat günü yapmayı ka.rarlaş
tırml.§tır. Toplantı, Eminönü Halkevi 
binasında olacaktır. Sivastan gelen 
iki eaz şairi, muhtelif parçalar çala
caklar, Cemal tarafından halk edebi
yatı, Mes'ut Cemil tarafından da halk 
musikisi hakkında. birer musahabe 
yapılacaktır. Edebiyat gilnüniln prog 
ramı tcsbit edilmLqtir 

Bundan başka, ambarlardaki pas
kül ve itfaiye teşkilatının ileride ala
cağı şekil de tetkik edilmektedir. A~ 
barların arasındaki bölmelerle fu.zulı 
taksimatın da kaldırılarak ambarla· 
nn genişletilmesi ve aydınlatılması 
bu arada gözönünde tutulan esaslar
dandır. Ambar ve antrepolar bugün 
gilmrük idaresinin emrinde olarak 
30 memurla çalışmaktadır. Liman i
daresi, bu kadar memura ihtiyaç ol
madığı kanaatindedir. Devirden son
ra, diğer memurlar açığa çıkanlmı
yacak ve ambarlarda gümrük idare· 
sinin muraka.beeini temin yolunda ça
Iıştınla.caklardır. 

Bütün bu esaslar dünkü toplantı
da etrafile görUşUlmUş ve bu ayın so 
nuna. kadar devir işlerine ait bütUn 
hazırlıkların tamamen bitirilmcaine 
karar verilmiştir. Bu iş için gümrllk 
ve liman mildürlilkleri daimi surette 
tPmıuı edecekler ve haztrlıklarmm ht 

Diğer taraftan gümrük idaresi Ga
lataya geçtikten sonra Sirkecideki 
hanları işgal eden bütün gilmrük ko
misyoncuları yazıhanelerini o tarafa 
taşıyacaklarından Sirkecideki hanlar 
da boşalacaktır. Buna mukabil Gala
ta tarafında icar fiatlerl mühim mik 
tarda bir yükseliş gösterecektir. Hat 
ti. şimdiden Galata ta.rafında küçük 
bir han odasının icar fiati bir buçuk 
misline çıkmı:ştır. 

Gümrülderdeld ıslahat 
Diğer taraftan İstanbul gümrükle

rindeki ısla.hata devam olunmakta • 
dır. 

Istanbul ve Galata ithalat gümri.lk 
terinin birl~tirilmesl hakkındaki ha
ber. tahakkuk etmistir. Dk olarak. 

Biz böyle dü~ilnüyonız. 

Sil ne ,t,,.rct .. t•; 
~...-:=----··- . ıe-
h 'ki .. "gun··· muhasebe serviS. er ı gurnru . nl bUtiIIl 
ri birleştirilmektedır. Zaına a da.Jl 
servisler tevhit edilecektir. Bun ııı
sonra işleri fazla olan yerlerde rnk .. 
taka 

0

müdUrlilkleri ihdas oıunacs 
tır. 



teoroloii iJleri için 
direktörlük kuruluyor 
~e iklim rasat teşekküllerinin bir elden 

tesj için kanun proiesi hazırlandı 
8 l'l'an) B .. - h 
~ - utun ava, 
İÇln teşekküllerinin bir 

ltı_'" B~bakanlığa bir 
.""ti genel direktörlüğü 

·Bu hususta teşkil 
lit Un hazırladığı ka -

~; ... Olduğu makamlarca ..., •e l" 
~ Uzumlu bazı deği-

Pılrnıştır. Layiha bu-
. ~taya gönderilecektir. 

tı>..ı:ı. a g~re, devlet mete-
"Uı~l direktörlüğU,hava 

atına ait olmak üze 
' ikisi mali ve idari 
~~ü:ekkep olacakbr. 

• lıılilı etin ha va, ve iklim 
•)\~ taç olduğu her tür

lllag ve alakalı devlet 
e ha2!Ir bulundurmak 
arazisi üzerinde beş 

'~ istasyonları çalış 
~"- Yonlardan büyük

uer\erini alıp vermek 
ltlUcehhez buluna • 

~ k hava rasat istas -
~tıla olacak ve teş
ııt- genişletilecektir. 
~l.ily ed·1d··· Münferit ve müstakil bir halde kal-
~ ~ kabul 

1 ıgı ması istenen Kandilli rasathanesi ~ roloji umum mü 
t ans yılı içinde faa
e bundan sonra cüm-

~~ti. hudutları içinde 
hiç bir ayn hava 

t.'."~ bulunmıyacak -
ı.~lı rasathanesi va-
ta.ı.:.;t!ıldeki hususiyet 
,·_"'-teai olmaması dola-
t't~ ~üstakil bir rasat 
~bi faaliyete de-

vam edecektir. Devletin her türlü 
hava, su ve iklim bilgilerine ait ihti
yaçlarını temin edecek olan bu te
şekkülün mevcut teşekküllerin bütçe 
lerindeki tahsisatı bir araya topla
yacağına ve tek idari bir daireye ma-
lik bulunac9.ı,Oına göre teşekkülün 

devlet içinde çok tasarruflu olacağı 
anlaşılmaktadır. 

~ Direktörünün beyanatı 

~i bakır madeninde 
Uk tesisat yapılıyor 

[Ba,ı 1 incide] 

~aden tetkik ve ara
~ıtı.f ve fenni tetkik

llta, bankaya veril
~ ~dt tetkiklerini 

fÖl'düklerini ele al-

kikler ikmal edilmiş olsun. 

Döviz temin edecek 
madenler 

Maden tetkik ve arama enstitüsü-
nün tetkik etmekte olduğu bazı ma
denler daha vardır. Bunlardan bir 
kısmının e1.uı.u .. ~ .... ~- .__ .. , ... ,A icinde 
biteceğini ümit ediyoruz. Eğer alınan 
neticeler müsbet zuhur ederse mem 
leketler ehemmiyetli mikdarda dö -
viz sokacak olan bu madenleri işlet
mekte bir an tereddüt etmiyeceğiz. 

Bunların haricinde olarak banka -
mızın iştigal mevzuuna dahil elektri 
fika.syon işleri de vardır. Kurulması 
düşünülen bazı elektrik mmtaka san 
trallerinin etütleri ikmal edilmek ü
zeredir. Bunları tatbikat sahasına 
koymayı şüphesiz ki bankamız eline 
alacaktır. Bankamız programının 

hükumet tarafından hazırlanmakta 
olan ik inci beş senelik endüstri pla
nile zenginleşeceğini tabii telakki edi 
yoruz. Kütahyadaki liynit madenleri 
üzerinde 7 - 8 aydan beri yapılmak
ta olan etütler bitmek üzeredir. Bu 
mevzuun da yakında bankaya inti
kalini ümit etmekteyiz. 

Bankanın teşkilatını genişletmeğe 

gelince, biliyorsunuz ki bankamız ye 
ni teessüs etmiştir. Teşkilatı genişlet 

meyi ihtiyaç doğurabilir. Fakat bu 
belki ileride bahse mevzu olabilir., 

lzmirde bir marangoz 

karısını 8 yerinden 

vurarak öldürdü 
Izmir, 8 (Tan) - Marangoz Meh

met isminde birisi, bir aydanberi ken
disinden ayn ya.şıyan kansı Hamide
ye dün gece yolda tesadüf etm~ ve 
tekrar birleşmek istedi~i söylemi§
tir. Hamide, bu teklifleri reddetmiş
tir. Sonunda karısmm bu vaziyetine 
fena halde içerliyen marangoz biça
ğmı çekerek karısını 8 yerinden yara 
lamış ve öldürmüştür. Katil, kendisi 
teslim olmuştur. Sorgusu yapılırken 
cinayeti düşünerek ve bilerek işledi

ğini, hatta onsuz yaşıyamıyacağı için 
tedarik ettiği biçağı bilettiğini de iti
raf etmiştir. 

T A N 

lraktaki isyan 
tamamen bastırıldı 
Ankara, 8 (A.A.) - lrak elçiliğin

den bildirilmiştir: Takriben bir haf
ta evvel orta Fıratta Divaniye muta
sarrıflığında mukim Elzevalim ve 
Benianz aşiretleri umumi emniyete 
mugayir bazı hareketlerde bulunmuş 
lar ve icrayi şaka vete tasaddi etmiş
lerdi. Bu mıntakada sükiınu kurmak 
ve asayişi iade etmek üzere lrak hü
kumeti tarafından yapılan askeri ha 
rekat neticesinde asiler birçok zayia
ta uğramışlar ve mezkur aşiret şef
leri bila kaydü şart hükumete teslim 
olmuşlar ve muhakemeleri icra edil
mek üzere mutasarrıflık merkezine 
gönderilmişlerdir. Böylece isyan bas
tırılmış ve bu mıntakadaki emniyet 
ve sükun iade edilmiş ve harekatı as
keriyeye hitam bulmuş nazariyle ba
kılabilir. 

1 Kü~ük Haberler J 1...----
•Ankara, 8 (Tan) - Finans Ba

kanlığı, valiliklere bir tamim yapa -
rak hayvanlarından bir kısmını veya 
tamamını saklamış olmalarından do 
layı hayvan sahiplerine tutulacak 
zabıt varakalannın iki nüsha olarak 
tanzim edilmesini ve ileride herhangi 
bir ihtilafa meydan vermemek üze
re bir nüshasının hayvan sahipleri
ne verilmesini bildirmiştir. 

• Ankara. 8 (Tan) - Gümrük ve 
lnhisarlar Bakanlığı memurların sıh 
hi ve senelik izinlerini kullanmak 
üzere gittikleri mahallerdeki açık ad 
reslerini Bakanlığa bildirmeleri lüzu 
munu gümrük idarelerine tebliğ et
miştir. 

Ren meselesi 

Almanyaya sorulan 
suallerin esaslar ı 

[Batı 1 incide] 

Almanyanm halihazırda emellerini 
tahakkuk ettirip ettirmemiş olduğu
nu ve Avrupanın halihazırdaki siya
si ve arzi statüsünü tanıdığını ve bi
lahara yapılacak müzakere ve ser -
bestçe muvafakat edilmiş itilaflarla 
tadil edilmedikçe bu statüye riayet 
edeceğini beyan ve ilan edip ctmiyece 
ğini sormakta~ır. 

4 - Sualname, bundan sonra Hit
ıer tarafından Zl Mayıs 1935 de Ra
yiştagda "Garpte ir hava misakı" 
akdini teklif sadedinde yapılmış o
lan beyanatı geçmektedir. Sualname, 
garbe ait bu hava misakını takipten 
hava kuvvetlerinin tahdidi maksadiy 
le mıntakavi birtakım itilafnameler 
yapılmaması kararı İngiltere hüku -
metini büyük teesı:1iirlere garkedece
ğini ilave etmektedir. 

5 - Ingiltere hükumeti, Alman
yanm Fransa ve Belçika ile ad..,mi te 
cavüz misakları akdi teklifinde bu -
lıınmuş olmasını memnuniyetle kay
deder. İngiltere hükumeti, Alman hü 
kumetinin bu misaklarla müter8.fik 
olarak ziman muahedenameleri ak
tedilmesine mütemayil olduğundan 
da kaydı mal\ımat eder. 

6 - İngiltere hükumeti, Alman
yanın cenubi şarki ve şimali ı;;arki 
hudutlarındaki devletlerle aderni te
cavüz misakı teklifinde bulunmuş 

olması keyfiyetini de kaydeder. An
cak bu gibi misakların müteknbil yar 
dıın itilafnameleri ile zıman a!tına a
lınıp alınmıyacağını öğrenmek ister. 

7 - Almanyanm Milletler Gemiye 
tınc girmeğe mütemayil olauğunıı. da. 
ir olan haber, mevzuu bahis misakla 
rın mezkür cemiyet mukavelcname
sinin çerçevesi dahilinde icrayi hü -
küm edeceğini ümit ctmeğe mURait
tir. 

8 - Almanya, "Almanyantn cenu
l:;u şarki ve şimali şarki hudutları ü-
7.erindeki devletler" tabiri da.lıiline 
Sovyet Rusya ile Letonya ve Eston
yayı da ithal edecek olursa umumi 
bir itilafname akdi geniş mikyasta 
kolaylaştırılmış olur. 

Graf Zeppelin döndü 
Paris , 8 (A.A.) - Brezilyadan dön 

mekte olan Graf Zeppelin balonu ha
vaların fenalığından dolayı Alp dağ
larını aşamıyacağından diin saat 16 
da Fransız toprağı üzerinden uçmak 
için mezuniyet istemiştir. Bu mezu
niyet verilmiştir. 

Küçük Antantln kararları 

Trianon, Sen • Jermen ve 
bozulamaz Nöyyi asla 
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caristana, Bulgaristana, A vus
turyaya ve yahut Polonya, Bal 
kan Antantına yahut Sovyet -
ler tirliğine karşı olan müna
sebetleri mevzuu bahsolunsun, 
ayni prensiplere ayni hislere 
ve ayni müşterek menfaatlere 
istinat eden siyasaları mutlak 
surette ayni kalacaktır. 
Küçük antant devletleri, her 
türlü suitefehhümlerin ve yan
lışlıkların önüne geçmek ıçın 
bunu alenen beyanı bir vazife 
bilirler. Uç Antant memleketi
nin herhangi bir memleket 
karşısındaki vaziyeti, daima 
ayni, müşterek ve tam surette 
mütesanit olacaktır. 

6.- MiUetler Cemiyetinin bugUnkU 
buhranı atlatacağını kati su

rette ümit eden KüçUk Antant 
devletleri, en büyük selabetle 
Milletler Cemiyeti siyasasını 
takipte devam edeceklerdir. 
Bu devletler, kollektif ve mües
sir emniyet pernsipine taraf
tardırlar ve bu prensipe iştira
ke ve bu prensipi tatbik mev
kine koymağa hazırdırlar. Fa
kat mazide olduğu gibi istik
balde de kendi milletlerinin si
yasalarına lüzumlu kuvvet ve 
müessirllği başka vasıtalarla 
da verebileceklerdir. 

7.- Lokarno muahedesiylP. bu mua
hedenin ihlalinin verdiği neti
celer meselesinde, üç Kilçük 
Antant devleti, Lokarno dev
letleri arasında Avrupa kollek
tif emniyeti için yapılmakta 
olan ihzari mü?..akerelerin ça
bukça nihayete ermesini gör
uıeğe haheşkerdiler. Ta ki Kü
çük Antant, umumi sulhun tak
viyesi eserine Merkezi ve Şar
ki Avrupada olduğu gibi Garbi 
A vrupada da iştirak edebilsin. 
Ren paktının doğrudan doğru
ya mumzisi olmamakla ber~
ber, Küçük Antant devletlerı, 
bu hususta çıkacak bir anlaş
mazlığın kendileri için de neti
celer vereceğini bilerek, bu mü
zaker.elerin inkişafını dikkatle 
takibetme;ktedirler. 

8.- Küçük Antant devletleri, St
Germen, Trianon ve Neuilly 
muahedclerine hürmet bahsin
de hayati menleri bulunduğuna 
işaret ederler. Esasen bu dev
letler bu hususta noktayi na
zarlarını daha evvel bildirmiş 
ve malfım hattı hareketlerini 

almışlardır. Bu günü müzake
reler esnasında kendi hak ve 
menfaatlerinin tam surette 
siyaneti için istikbaldeki pra
tik hattı hareketleri hakıknda 
karar alan bu devletler şunu 

kr•'yctle ifadee derler ki, za
manında bu haklara ve bu ha
yati menfaatlere hürmet edil~ 
mesi için lüzumu olan her şeyı 
yapacaklardır, yani iı'ltikbal i
çin hareketlerinde tam bir s~r
bestiyi muhafaza etmektedır
ler. Ayrıca ve bir kerre daha 
şunu tespit ederler ki, diğer 
mumzi devletlerle birlikte miiş
terek surette bağlı bulunduk
ları bir beynelmilel hükmün 
değiştirilmesinin meşru bir 
hal iktisap etmesine. eğer 
bu değişiklik hakkında kendi
leri ile müzakere edilmez ve 
beynelmilel hukuk prensipleri 
mucibince uzalaşılmaz ise, ka
tiyen tasviplerini vermiyecek
lerdir. 

9.- Halen meri muahedelere hür
met hakkındaki bu vaziyet 
Küçük Antant devletlerinin 
Tuna havzası devletleri arasın
da ekonomik iş birliğini mey
daoa getirmek için bütün e
nerjileri ile teşebbüslerini ta
kip etmelerine bir mani teş~il 
etmemektedir. Bu suretle ken
di ayan hüsnüniyetlerini vesi
kalarla takviye etmek ve bu 
hususta bir uzlaşmaya varmak 
üzere Küçük Antant dev -

Jetleri, şimdiye kadar bir çok 
kerre, Roma hükUıneti ile ve 
Almanya ile ekonomik iş bir
liği prensiplerine iltihak et
mekte olduklarını bildirmişler
dir. 

10.-Küçük Antant devletleri, bey
nelmilel vaziyetin çok ciddi ol
duğunu bilmektedirler. Millet
ler Cemiyetinin müessis dev
letleri olmak sıfatiyle KüçUk 
Antant devletleri derin surette 
sulha bağlıdırlar, 1914 - 1918 

harbine iştirak etmiş devletler 
olmak sifatiyle de sulhun ve 
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Milletler arasında uzlaşmanın 
kıymetini takdir etmektedirler. 
Fakat, derin surette sulhper-

ver bir iş birliğine varacak 
doğru bir siyaset yolunun lü
zumuna kani 'bulunan Küçük 
Antant devletleri sulhu ve va
tanhğını dost ve müttefik mil
letlerinin halen elinde bulunan 
ve ilerde eline geçeoek olan her 
türlü vasıtalarla müdafaa için 
bütün lüzumlu tedbirleri birlik
te almak kararındadırlar. 

11.- Gerek Cenevrede olsun gere'k 
adi diplomatik yollarla olsun 
çok yakında bütün bu mesele
ler üzerinde cereyan edecek o
lan mühim müzakereler bah
sinde, üç bakan daimi surette 
irtibat halinde buluncaklardır. 

Çek Dış Bakanı Krofta bugün 
meçhul asker abidesine gitmiş ve çe
lenk koymuştur. Bunu mütcakıp 
Krofta, Belgrad Üniversitesini ziya
ret etmiştir. Romanya Hariciye Ve
kili Titülesko saat 16,30 da Avalada
ki meçhul askerin mezarına ve müte 
veffa Kral Aleksandrın mezarına çe
lenk koymuştur. 

Titülesko, yarın (bugtin) Bükreşe 
dönecektir. Çek Hariciye Vekili Krof 
ta, gazetecileri kabul ederek Küçük 
Antantm çalışması etrafında kat'i 
bir lisanla izahat vermiş, ant.antta da 
hil olan devletler arasında tam bir 
ahenk ve iştirak birliğinin kuruldu
ğunu ve anlaşma yolunda müsbet a
meli neticeler elde edildiğini söylemiş 
tir. Çek Dış Bakanı bu akşam Pra
ö-a hareket etmiştir. Titulcsko da ya
~n Uluıılar kurumu konseyinde bu -
lunmak üzere Cenevreye gidecektir. 

Metaksas Atinaya döndü 
Atina, 8 (Tan) - Başbakan Ge

neral Metaksas dün akşam saatse -
kiz buçukta Atinaya dönm~ştür: Bil
tün bakanlar, sivil ve askerı erkan ve 
Balkru1 devletleri elçileri tarafından 
karşılanmıştır. 

tstasyonda elçiler ile konuşan Gc 
neral Metaksas Balkan paktının, Bel 
grad konseyinden sonra, h er . vakit -
ten daha ziyade km'Vetlenmış -0ldu
ğun u temin eyİemiştir. 

Toplanan ahali Başbakanı şiddetli 
bir surette alkışlamışlarcltr. Başba -
kan istasyonda bulunan Bakanlar ile 
birlikte Dıs Bakanlığına giderek o -
rada içtim~ eden Bakanlar heyetine 
B~lgrad konseyi kararını izah etmiş 
tir. 

Liderler meclisi 
toplanıyor 

Atina, 8 (Tan) - Pazartesi gUnü 
Liderler meclisi toplanacaktır. Baş
bakan Metaksas, Meclise Belgrat kon 
scyinin neticelerini bildirecektir. Son 
ra Yunanistanm harici borçları me
selesi müzakere edilecek ve esham 
hamilleri ile konuşmak üzere I...on -
daraya gidecek heyete talimat \'erile 
ccktir. 

Makedonyada seller 

altında kalan köyler 
Atina, 8 (Tan) - Dış Bakanlığına 

gelen resmi telgraflarda Tsalya taraf 
lannda hala şiddetli yağmurlann de
vam ettiği bildirilmektedir. Makedon 
yada da birçok köyler sular altında 
kalmış, mezruat mahvolmuştur. Pi -
niyos ve Pamisos irmakları da taş -
mıştır. 

Londra -Tokyo 
müzakereleri 

Paris, 8 (A.A.) - Madam Tabou
is. Oeuvre gazetesinde yazıyor: Lon· 
dranrn muhafazakar mahafilinden 
birçoğu, İngiltere ile Japonya arasın
da bir mukarenet vücude getirilme
sine taraftar bulunmaktadırlar. Ma
dam Tabouis'nin istihbaratına göre 
bu husus hakkında şimdiden Londra 
ile Tokyo arasında müzakerelere gi
rişilmiştir. 

Varşovada gizli bir 
. teşkil&+ 

Varşova, 8 (A.A.) - Polis gizli 
bir tethişçi teşkilatı meydana çıkar
mış ve yüz kişi tevkif etmiştir. Bun· 
lann birçoğu suikastta bulunmak ü
zere iken yakalanmıştır. Evlerinde 
yapılan ara ·tırmalarda da mühim 
mikdarda silah ve cephane ele geç · 
miştir. 

ı 

Bir rüya ! 
Adisababa düı:;tü diişeli kanr;ık rü

yalar görmekteyim. Ak5amlan radyo 
da şehrin yanmakta olduğunu, çetele
rin ha.ta ç.apuleuluk ettikle.ıini, Noc_aşi 
nin Kudü~ vardığım, ora.dan Cene• 
reye gideceğini velhasıl ı:u bedbaht 
Ha.beş harbinin safahatını dinliye din 
tiye tahteşşuunımuzda bir Habeş §U· 

besi açılmı~tır. Bu dinlediğimiz sözler 
ara..c;ında ltalyan zimamdarlarınm la
kırdılan da ,·ardır. 

Bunlardan birisi Habeşlstanm ar
tık ltalya olduğunu öylemişti. ilet 
kaziye gibi bunun aksi de sahih olSIJ 
artık ltalyanm llab~istan olduğu ... 
iddia edilebilir. 

Hele bu "renkli zaff'r., den dola), 
söylenen sözler arasında "otuz asırlık 
m~zimiz,, diye bir Roma \'eraseti icl
dia edenler de bulunuyor. Kork.ulur 
ki, ( N eron) dirilip: 

- Adisababanm ahwlcri Roma ta
rihine yaraşmaz... Diyerek Romayı 
bir daha ateşe nnnesin! .. 

iste bu ve buna benzer malihiilya
larla uykum geldi. ı•atağıma knnl
drm. Arada bir sürü ha ka rüyalar 
gördüm ya! Fakat belli başlısı şu ol
du. 

Bir bi.iyük beynelmilel siyasi ce
mi~·ette imişiz. Bf>n gazeteci olarnk 
bulunuyormuşum. Dikkat ediyorum. 
Bizim murahhasımız da yok. lle~·et
t.e bir heyecan var. Yanımdaki arka
da.<;a sonıvorum: 

:_ Ku~m, neclir hu heyecan? 
- Bilmi~'or musnuz?. Ne<-.aşi ge

lecekte onu bek1i\·orlar. 
- Yaaaa ! (ke~di kf':ndime ama ita 

battal gazı>ted imisim diyonım) bi
raz sonra muzika bnshyor. GariJl blr 
şe,y (ku.funnn ölümü) parçası çahnr
yor. Biraz sonra beyazlar gi~,nis ihi 
İrişi birisi -resminden tanıdım- Neca
şi önde, diğeri -onu da yanımdaki sö~·
ledi- Ras Kassa salondan i!;'-eri giri
yorlar. 

Herkes a~·a~a kalkıyor ve Ne<>nşi
nin yoluna iki k~eli diziliyorlar. Ne
ca5i ağır a~ır ilerliyor. Kudiisten ı~ 
nüz geldiği üzerincleJ\i giiııliik kolm
larmdan anla.ı;ı!ıyor. Sıra ile lılit:ün 

dele~elerin elini sıkıyor \ 'C her biri
nin elini sıktıktan ıo>oııra: 

- Tuti! diye suratına tiil•lrüyor. 
On liç.ünciiye tükürdükten onra N~ 
caşinin ntl'Jnda tiikrifli" kalmadığın
dan arkasındaki Ras Ka..'isaya: 

- De\-am et! Diyor \'e Ha ... Kas~a 
ayni suretle namı imparatoriye hu ~·a-

7.İf e~·i ifa ederken kendisi af,•ır n~r 
alondan çıkıyor. Tam o ırada heyet 
azasından birisi: 

- Am:ın l\lajeste! Rendenizi unut
hınuz. Paflaı::onya mumhha!.ıyıın ... 

Neca';iinin huhınıhığu yerle Pafla.
{~on~·a murahhasının anısında ~n az 
sel<iz metro mesafe \111'. Orayn kaclar 
tüküremiyece~ini hilen imparntorlar 
imparatoru üzninde miihrii siileymnn 
bulunan bir altın ~;izii~ii hiimil sa~ 
elinin işaret parmağını n~.ıına sokuı> 
ıslatıyor Pafla~on~·a murah!ıasınm 

surnhna bir fiske tiikriik gönclniyor. 
Ben o sırada yanımdakine soruyo

rum: 
- Bu nedir yahu?! 
- Bu bir ne\'İ iltifattır. tmparnto-

nın bi7.zat suratına tiikiirdiiklr-ri (Ra
cii saba) nişanmrn hirin<'i rüthes.i.nl, 
Ras Kassanrnkiler de ikin<"i rütbesini 
a lacaklar .•.. 

Diyor ve o sıra bizim sokaldakf 
çöp araha<Jı tan~rdıyanık geçtiği için 
rii~'Bmr harap ediyor \·e ht-.ni uyan
dınyor. 

8. FELEK 

Müzeler Direktörünün 
konferanst 

Dün Eminönü Halkevinde Müz~r 
umum müdürü Aziz Oğan tarafın -
dan bir konferans verilmiştir. Aziz 
Oğan, Höyük hafriyatında çıkan kıy 
rnetli Hitit eserlerinin bütün arkeo
loji aleminde alaka celbettiğini anla
tarak, eski !stanbul yapılarından 
bahsetmiştir. Bu arada, birçok eser· 
ler projeksiyonla gösterilmiştir. 

Viyanada Vatanseverler 
lideri öldürüldü mü? 

Viyana, 8 (A.A.) - Prens Star· 
hemberg'in eski yaveri ve Vatanse
verler cephesi lideri . Berthold Cu • 
rand'm esrarengiz bir surette .ölmilf 
olduğu haber verilmektedir • 

Alman mekteplerinde 
İngilizce öğretilecek 

Berlin, 8 (A.A.) - Almanya KUi
tür Bakanı Rust 1937 senesinden iti
baren bütün Alman yüksek mektep
lerinde yabancı dil olarak Ingiliz li
sanının öğretileceği hakkında bir e
mirname imza etmiştir. 
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Felahı Vatan Grupu 
harekete sür'atle 

Ziya ŞAKIR 

derhal ve 
geçmişti 

Bunun tizeri~e It~~ ~evlet- j ~in~ye .itimat reyi verip venn~~e~ sa 
ıeri mümessillerı Babıalıye bır no- lahıyetı de tamamen meclısındir ... 
ta vermişler. Bu cinayetlerin fail- Memleketin vükela buhranına ve ka
leri olan (ittihatçı ve Kuvayı Milli- bine oyunlarına tahammülü yoktur. 
yeci) !erden isim sn-asile _(~30 kişi)- O~u_n iç~ zatı şa~a~e evve~.a teşkilatı 
yi istemişler. Bunların ıçınde, (30 millıyenın, o teşkilattan vucude ge -
adet te meb'us) varmış ... Sadrazam len meclisin ve milletin ekseriyetinin 
Rıza Paşa - biri Kuvayı Milliye, fikrini nazarı dikkate almalı .. lyi dü
diğeri de Itilaf Devletleri olmak şünmeli .. Vaziyetin nezaketi ile müte 
tizere - iki ateş arasında kalmı.ş . .Bu nasip bir kabine teşkil etmeli ... Her 
ateşe dayanamıyacağını anlar anla- şeyden evvel şunu bilmek lazımdır ki. 
maz, istifayı basarak kendini kur- Damat Ferit P~anrn riyas_eti altında 
tamuş. teşekkül edecek bir kabine, hiçbir za 

4 - Vaziyet, gayet vahim imiş. 
Eğer Damat Ferit Paşa sadaret 
mevkiine gelip te işleri düzeltmez
se bu vahamet bir felaket husule 1 
g~tirecekmiş... Asıl meselenin fena 
ciheti şurası imiş ki; Damat Ferit 
Paşaya sadareti kabul etmesi rica 
edildiği halde: 

- Mazurum. 
Buyunnaktalarmış .. 
Bu (mış) lann altına oir hayli 

'(mış) Iar daha sıralanıyor; bu iğ
renç zehirler, damla damla milletin 
kalbine akıtılıyordu. 

Istanbul, dedikodu içinde çalkanı
yordu. Her saat başında korkunç şa
yialar çıkarılıyor; şehrin en hücra 
köşelerine kadar duyuruluyordu. Esa 
een lstanbul, fevkalade hadiselerle 
sarsılıyordu. Aylardanberi maaş ala· 
mıyan mektep muallimlerinin ıki. gün 
evvel başlıyan grevi devam edıyor; 
tam yüzelli mektep, kapalı bulunuyor, 
halk, bu idaresizliği takbih için söyli
yecek söz bulamıyordu. 

Ayni zamanda mecliste başlryan te 
t&ş ve heyecan da artıyordu. En kil
çük bir hadise, büyük akisler yapmak 
istidadı gösteriyordu... Vefat eden 

Abdülhiz Mecdi Efendi 

man meclisimizden itimat reyi alamı
yacaktır Hatti; riyaset Tevfik Paşa
ya verilirse.o zat te ayni akıbete du
çar olacaktır. Bu gibi ,zevat iktidar 
mevkiine getirilirse, neticesi buhran
dır. 

meclis reisinin yerine kimin intihap Abdülaziz Mecdi Efendinin bu sert, 

Okuyucu 
Mektupları 
Bir okuyucumuzun dileği 

Bayazıtta Tavşantaşı mahallesin
de 24 numaralı evde Salahaddin ve 
Halime yazıyorlar: 
"- İcra dairelerindeki muamelele -
rin uzayışı, esbabı mesalihin sızlan- , 
malarını mucip olmaktadır. Vaktin 
kaybedilmemesi için muamele gecik- ı 
melcrini önliyecek tedbirler alınma-
sı çok yerinde olur." ı 
Gürültüden §ilcôyet 
ediliyor 

Tophanede Boğazkesende Sobacı 
Ahmet şunlan yazıyor: 
"- Beyoğlu hastanesine yeniden 

ilave edilen pavyonun karşısındaki 
bir apartmanda oturuyorum. Gece 
ve gündüz hastaneye sıhhi imdat o
tomobilile durmadan hasta getirili
yor. Otomobilin insana korku veren 
acı çığlıklarından kurtulup ta isti
rahat etmenin imkanı yoktur. Ya 
otomobil kornesi çalınmamalı, yahut 
mahalle aralarındaki bu hastane 
başka tarafa taşınmalıdır.' • 

Cevaplarımız 

• Edremitte Noter Katibi Nasuh 
Atılgana: 

"- 1940 Harbi adlı tariht tefri
kamız, 25 - 4 - 936 tarihli nüsha
mızda başlık olarak 3 numarayı a
lacakken 4 numara konmuştur. Ya
zının sonunda başı birincide ibaresi 
vardır. 4 numara 3 ve başı birinci
de cümlesi de arkası var olacaktır. 
Özür dileriz." 

• Bakırköyde M. Yıldırıma: 
"- Düşündüğünüz fikir caziptir. 

Ancak jilet bıçağı satışı menedilemi
yeceği gibi, üzerine yüzde yüz pul 
da yapıştırılmasına imkan yoktur. 
Ticaret serbesttir." 

• İzmir karilerimizden A. Muhit
tine: 
"- Yazınızı okuduk. Sormak is

tediğiniz noktalar üzerinde yeni çı
kacak olan lş Kanununda sarih hü
kümler bulunacaktır. Alakanıza 

edileceğine dair meclis koridorların
da hararetli müzakereler cereyan e
derken: memleket, hükfunetsiz ya

kat'i ve tehditkar sözlerini derin bir müteşekkiriz. Arzunuzu ilk fırsatta 
dikkatle dinliyen; ve vaziyetlerinden, ... y=e=ri=n=e=g•e=t=irrn=e=ğ=e=ça=l=ış=a=ca=ğı=z.="-
bu sözlere hak verdiği hissedilen baş 
katip Ali Fuat Bey, Vahidettinin hır. 
zuruna gitmiş.. Bir hayli kaldıktan 
sonra avdet ederek, şu cevabı getir -

ııyordu. 
(Feliı.hı vatan grupu) derhal hare

kete geçmişti. (grup reisi) Celalettin 
Arif Beyle meclis reis vekilleri, Ab
dilliziz Mecdi efendi ile Hüseyin Ka
zım ~y sa.ı:aya gönderilmişti.. Bu 
zatlar meclis grup namına padışabı 
görecekler; (amali milliyeye muvafık 
bir kabine teşkili) için rica edecekler
di. 

Halbuki padişah Vahidettin bu zat 
lan huzuruna kabul etmemiş; 
-Başkatip ve baş mabeyinci ile 

müzakere etsinler. 
Diye ha.ber göndermişti... Bu irade, 

Saltanat makamını işgal eden hükiim 
dann, böyle buhranlı bir zamanda mil 
letine karşı beslediği hisleri, bir kere 
daha isba.t ve teyide ki.fi gelmekte 
ldi . 

PadU,ahm gösterdiği bu kayıtsız -
lık (Abdülaziz Mecdi Eefendi) yi çok 
mllteessir etmişti. Hamiyetin ve mil
liyetperverliğin timsali olan bu koca 
Türk, şahsi ve milli gururunu muha
faza etmek için derhal sarayı terket
mek istemişti. Fakat, Hüseyin Kazım 
&yle Celalettin Arif Bey, deruhte e
dilen vazifenin ehemmiyetinden bahse 
derek Mecdi Efendiyi ikna etmişler: 
(Vahidettin sarayı) nm bütün levs, 
riya ve ihanet cereyanları ka.rşmın~a. 
nasiyesinin temizliğini ve bttaraflıgı
nı muhafaza eden başkatip Ali Fuat 
Bey ile müzakereye girişmişlerdi. 

Grup reisi sıfoci.le Celilettin Arif 
Bey §U !Özleri söylemişti: 

:__ Arkadaşlardan aldığımız temi· 
nat üzerine bizde zatı ş&haneye temin 
edebi.liriz ki: Teşkilatı milliye, zatı 
Hazreti Padişahlye tama.men sadık -
tır. Buna binaen bu teşkilattan do -
ğan bugünkü meclisi mebusan da, za 
tı şiı.haneye ayni sadakat hislerile mü
tehaseistir. Meclis, heyeti vilkellnm 
istifasından dolayı müteessirdir. Fa
kat, zatı şlhanenin imali milliyeye 
muvafık bir kabinenin teşkilini fer -
man buyuracaklanndan emin olan ar 
kada.şlarnnız, bir dereceye kadar müs 
terihtir. Zatı Hazreti Padişahinin ma 
IUmu Şahaneleridir ki; teşkilatı milli
ye, bütiln matalibatmı hüllsa etmiş
tir. O da, Misakı Milli dir. Tamamen 
kaniiz ki.zatı şahane de ayni maksadı 
terviç ve takip edecek bir kabinenin 
teşekkülünü ferman buyurarak milli 
gnveyi tatmin edeceklerdir. 

Hüsevin Kazrm Bey de b&ZJ .,eyler 

l BU~ACAMIZ] 
1 2 3 4 ~ 6 1 8 9 10 11 

mişti. ı 1 .._..._ _ _.__ 
- Zatı Şahane, bütün meb'us 2 

rı---t-4--....;--
b e y e f e n d l ı e r e selam b u - 3 
yuruyo~lar; ft diyor 4 
lar ki ... Ahval ve vaziyetin vahameti
ni ben de onlar kadar biliyor ve id- 5 

rak ediyorum. Onun için kabinenin 
teşkilini, zamanın hal ve ahvaline uy 
gun bir zata havale edeceğim ... Fa -
kat; o zat, refakatine klmleri alacak .. 
KabiMsi kimlerden mürekkep ola
cak? .. Bunu, bilemem. Şunu ve yahut 
bunu intihap et, diyerek o zatın hak 
ve salahiyetine tecavüz edemem ... 
Yapsam, yapsam; bir şey yapabilirim. 
Kendisine, meclisteki ekseriyet gru
pile anlaşmasını tavsiye edebilirim. 

Başkatip Ali Fuat Beyin pad~ah 
namına söylediği bu sözler: heyeti bir 
dereceye kadar tatmin etmişti. Padi
şahın, (icabı hal ve zamana muvafık 
bir zatı) intihap edeceğine dair gön
derdiği haber, meclis: ile mücadeleye 
girişmek fikrinde olmadığını ihsas et 
mekte idi. 

( Arka81 var] 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Bir &1'hlı 
s • 
a • 
ı "1• 

Tiirktye ida 0..-n lcir 

Lln K. 

1 so 
4-
7 50 

14 -

Lira it. 

8-
14 -
28 -

Sl~rtah abone prllan 
l'ılhk Altı aylık 

1700 900 

tlln için hA.ncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Küçük lllnlar doğrudan doğ· 
ruya idaremizce &lmabilir. 

KUçük lllnlann 5 eatırlığı bir 
defalık 30 lrunıştur. 5 eatırdan 
razıası için satrr başma 5 ~ 
almır. Bir detadan fazla için ye. 
lôlndan 3 10 kunıs lndiriltr. 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞACI : 

1 - Arpa suyu ( 4). Sancak (6) 
2 - Ozirisin arkadaşı ( 4). Büyük 

(3). Nota (2). 
3 - İstirham (4). 
4 - Sinirli (5). Başına bir harf 

gelirse yıldının olur ( 4:). 
5 - Mezun (6). 
6 - Bir adet (3). Mahvetmek (5) 
7 - Sanat (2). Fehme (7). 
8 - Bir hece (2). Belgem ( 4). O

kun kirişi (3). 
9 - Yeterlik (7). 
10 - Trakyada bir nehir ( i). Ek

mekle yenen şey (5). 
11 - Bir hece (2). Köpek (2). Ra-

bıt edatı (2). 

DÜNKÜ BULMC.AMIZIN ll ALLl 

1 - Yangın (6). İki (2). 
2 - Ermeni (6). 
3 - Negila (5}. Elmas (5). 
' - Üzüm (4). Ait (3). 
5 - Sübay (5). 
6 - Ne (2). Macar (5). Ka (2). 
8 - tmıa (4). Tura (4). 
9 - Kemik (5). Umma C•). 
10 - İnat (4). Karmen (6) 
11 - !s (2). Baba ana (7). 

TEŞEKKUR 
Refikama yaptıJHan mUhim 

bir ameliyatla onun hayatını 
kurtarmak yolunda gösterdik
leri yüksek ihtimam ve alaka
dan dolayi kıymetli Hocamız 
Profesör Operatör (Ahmet Ke
mal Ataya) teşekkür ve Mygı
la.r sunmayı bir vazife bilirim. 

Dr. Ziya Kaya 

r. -

MEMLEKET MAN ZARALARINDAN Tek irdağ iskelesi 

MEMLEKETTE "TAN, 
Aydın mıntakasında yeni 
zeytin mahsulü çok ümitli 

Aydın, (Tan) - Geçen senekinden çok fazla olan sebze ve hububat, 
kuraklık yüzünden bu sene mahsus derecede az rekolte verecektir. Bu 
yıl 55305 hektar arazi ekilmiştir. Pamuk ve kuru sebze ekimine husu
si bir ehemmiyet verilmesi, hububat ziraatine tesir etmiştir. Aydının 
başlıca ihraç maddesi, incirdir. lncir rekoltesinin çoğaltılmaSI için has
talıkla mücadeleye ait bütün tedbirler alınmıştır. İhtiyar ağaçların ye
rine tazeleri dikilecektir. 

935 mahsulü, sürmenin iyi yapılmamasından ufak kalmış ve kurak
lık hakiki rekolteyi 934 senesindekinden de aşağı düşürmüştür. Bunun
la beraber, budama işleri henüz bir yoluna konmamıştır. Rekoltenin az
lığındaki yegane amillerden biri de budur. 

Sureti umumiyede 936 mahsulü çok verimli olacaktır. Ziraat memur
larının zeytin mıntakalarında sürekli seyahatleri, zeytin ticaretinin en 
faydalı bir yola gireceğini ummak yerinde sayılacaktır. 

Karamürsel zirai kooperati/i 
Karamürsel, (Tan) - 535 numaralı Karamürsel Tarım kredi koope

ratifinin fevkalade ve alelade heyeti umumiye içtimaları Gençler birli
ği salonunda yapılmıştır. 

Fevkalade içtima hararetli münakaşalardan sonra neticelenmiştir. 
Bütün ortaklar 2836 sayılı kanuna uymağı kabul etmişlerdir. Yalnız iç
lerinden ademi intibak arzusunda bulunan 13 ortak, fikirleri kabul e
dilmediği için, içtimaı terketmişlerdir. 

Okunan iş raporuna ve bilançoya göre kooperatif 935 yılı içinde zirai 
lhtiyaçlarmı görmeleri i in ortaklarına 12152 lira ödünç para vermiştir. 
Bütün masraflar çıktıktan sonra da hesabatını 114 lira safi karla ka
patmıştır. Seçim neticesinde: Reşat Güler, A. Riza Aslanalp, M. Saim 
BUcer ve Cemal gür yönetim kurulu üyeleri \\O Osman Vasfi Algüzey 
ile Halil Güven de kontrolör olmuşlardır. 

Ödemiş muallimlerinin seyahati 

nre, (Tan) - Odemiş öğretmenleri ilçemize gelmişlerdir. Tire öğ 
retmenleri tarafından karşılanan misafirler ,erefine ikinci okulda biı 
fölen verilmiştir. Akşam hususi otoray ile Tireden ayrılmışlardır. Yu
karki resim, öğretmenleri bir arada gösteriyor. 

Kayseride bahar at Adana Türkkusu bu 
kosuları baslıyor hafta açılıyor 

Kayseri, (Tan) - nkbahar at ko
şulan 17 mayıs pazar gUnU yapıla
caktır. Bunun için Atlıspor klübU -
nün Çorakçılardaki meydanında icap 
eden hazırlıklar başlamıştır. Müsa -
bakalar, tay deneme koşusu, Erciyeş 
koşu.su ile mukavemet koşusundan 

ibarettir. Atlıspor için aynca kon -
kur hipik ilA.ve edilmiştir. BUtUn ko
şu birincilerine mük&f atıar verile -
cektir. 

Konya ov 
barajlar 
Konya, (Tan) ..,., 

Irk işlerlle mücad 
let, sulama işlerine 
yet vermektedir. 
da yapılacak bara~ 
valisinde kuruta 
bir an evvel faali 
rarlaştınlmıştır. 

zerine açılan bir !il 
tır. Sondaj işlerine 
muştur. ŞirkeUeriD 
edilmektedir. 

binası s 
Merzifon, (Tan) 

elinde bulunan s· 
evine vermiştir. 
rinde keşif yaptı 
ta lüzum görülJJl 
dilik Çocuk Esir. 
etmiştir. ôğren11 

carlardan bazılatlı 
Esirgeme KunıJJlıl 
faaliyete getir_aıc 
şekilde düzeltilec
içinde yine Hatkt' 
cektir. Maamafib 
Halkevi büyük t 
da yapabilecektit· 

Sıva!, (Tan) .,,, 
treninin yak 
Divrik, her sah•" 
tutan bir kasa 
rikte bir okuJJl~ .it 
rUlmüştür. EV~-. 
oda haline geti 
mıştır. ln.şaat 
cektir. 

Kayserll 
müsO 

Kayseri, ('J'&I'~ 
defa bir bokS 'fi>' 
Halkevi ringi~!e~ 
boksörlerle Ka~ 
arasında cere 

1
, 

çok kalabalık !ııJ' 
ıunmue, hak~J 
yapml§tır. )laÇV"_.. 
zamla cereyan e 
Iı spor saatleri 

Elflll ., 
:Mülga maliye · 

inhisarlar id~ 
ğundan mü tel< r • 
baş hekimi do1'~ 
maliye meJJlurl 
Beylerin babaSl t 
ral dün vef at~4 
gün Beylerbe 

1 kaldırılarak~ ~ 
defnedilecek~, 
murluk ha~':_ ... dt 
ruluğile ça.lJP"'"' 
sevilmiştir. <-11~ 

Ailesine. "'" 
dileriz. f 

Vefa idrna.JJ 

snvledikten sonra. Abdülaziz Mecdi 
J<:fendi fikrini ou suretle izah eylemiş- Bugün MELEK' de----. Böce!·;illk enstitüsü 

Adana, (Tan) - Şehrimizde Ma -
yıs içinde bir Türkkuşu açılacaktır. 
Hazırlıklar devam etmektedir. TUrk
kuşuna yazılmak istiyenlerin sayısı 
çoğalmıştır.Şimdiye kadar müracaat 
edenler 400 kişidir. Tıbbi muayene -
den geçirildikten sonra kabul edilen
ler birisi kadın olmak üzere 70 kişi
dir. Türkkuşu muallimleri Ankara -
dan gelınişlerdir. Kayseridf;n iki pla
nör gönderilmiştir. Hazırlıkları ya 
pan komisyon. Adana Türkkuım'lur 
bu hafta içinde açılmasına karar veı 
miştir. 

ti: . 
- Müracaatımız, ya.nl11 anl&fllma 

sm. Biz, Kanunu Esasi ile mileyyet o
lan Padişahm hukukuna tecavil% et
miyoruz. Kabine reisi ile Şehisllmı 
bizzat intihap etmek hakkı, tamamen 
kendilerinlndir. Ancak şu var ki, ita-

1 -
2 fllm birden: 

RENKLi E Ç 
Adapazan, (Tan) - Burada açı-p E lan böcekçillk kursuna yirmi beş ta-

GARBO lebe devam etmektedir. Kurs, Bur-Bat Rolde GRETA 

K U Ş sa böcekçilik enstitüsünden böcek 
tohumu alarak köylüye bedava da-

VJl;SSELY -----lıiğıtmaktadır. 
- YARALI 

Oynıyaa: PAULA 

Bahkesirde bir zahire 
mağazası yandı 

Balıkesir, (Tan) - Arap Sadetti
nin pamuk zahire mağazasında gece 
saat 3 de çıkan yangın, 200 kilo pa
mukla mağaza çatısı yandıktan son· 
t"- Röndüriilmüstiir 

lecektir. 
lakelede 

buluearak ~u ;1 
ya son va.sif 



9-5-936 

Yazan: H. G. Wells -16- Çeviren: Nuri Mahmut 

TAN 

Filistin de 

Liderler Meclisi 
lngilizleri dinlemiyor 

Kudüs, 8 (A.A.) - Yüksek Arap 
Meclisi şu kararlan ·;ermiştir: 
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Habeş meselesi Cenevrede 

İngiltere yeni Fransız 
kabinesini bekliyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
dilşilnce §udur: ~-··-a111· .. a111· .. a111· .. a111• .. a111• .. a111·-·111·-·•·1111a••-•••---.. 

Passvorthy koltuğunu Hardingin yanına çekti, 
eğildi, kulağına bir şeyler fıslldamağa başladı 

1 - 15 Mayıstan itibaren vergileri 
tediyeden imtina etmek, 

2 - Greve devam etmek, 
3 - Arap liderleri, ili komiserin 

ihtarlarına rağmen memleket dahi -
tinde propaganda turnesine çıkacak
lardır. 

Pazartesi günü toplanacak olan Mil 
letler cemiyeti konseyi, zecri tedbir· 
ler meselesi hakkında alacağı karan 
yeni Fransız kabinesi teşekkill edin -
ceye kadar tehir edecektir . 

Fransızlarla İngilizler arasında bu 
hafta sonunda yapılacak olan görüş
melerin Fransız - İngiliz noktai nazar 
larını telif etmeği istihdaf edeceği 
tahmin edilmektedir. 

imparator Kudiise 
vardı ve askeri 
törenle karıllandı 

L çok mesut, ya da çok mUked
nsanlara nasip olan tabiatla bir 
.k hissi onun bUtün benliğini 
1.mışb. 

ıgün hayatının en bUyük ümit
~ ile karşılaşan Dr. Harding Bir 
.n sokaklıktan çıkmış, bir taşlık 
ış sokaklarında yürtirken ken
en geçmiş, sadece bir ayna ol -
.u. Geçtiği muhit, gördüğü şey
şittiği sedalar şuurunda aksedi
u, fakat orada hiçbir iz bırak -
uı, bpkı bir aynadaki akisler 
silinip gidiyordu. 
U'ding zaman ve mekln hissini 
ıebniş olarak böyle saatlerce do-

Mes'ut mu, mükedder mi ol -
ınu bilmiyerek, yaşayıp yaşama
ll idrak etmiyerek -. O bir an 
tabiatla bir olmuş, gah bir ağaç 
bir çiçek, g&h bir an uğultusu 

.balln evinin önüne geldiği za
doktorun şahsiyeti gene şuuru
üstüne çıkb. Harding, Harding 
Bu ev onda birçok hatıralar ya 

.ış. Tanıdığı o küçük bahçe ka
:ı görür görmez gözü bir ayna 
oktan çıkmıştı. 
Lpıda zil filan yoktu. Esasen 
i değildi ki, zile ihtiyaç olsun. 
:amanlar en nadide çiçeklerin 
Jir itina ile büyütüldüğü bahçe 
oprak yığmmdan ibaret kalmış
l a.Inız bir köşede yaprakların a
da biribirinden gizlenen birkaç 
ltesle birkaç patlıcan görünü
tı.Cabal zevk sahibi bir adam ol-
için evinin inşasına kendi neza
tmiş, en ince teferrüatı nazar -
kaçırmamışb. Ev her zaman 
eni boyanmıştı. Gelinlik bir kız 
silslü idi. Halbuki şimdi kendi-
1.rdingin gözlerine arzeden man
ne berbattı yarabbi! Doktor evi 
ali ile evvelden de görmüştü. 
t bu bırı<aç saatiık ecrlibelerl 
yi onun hayalinae canlandırmış 
~ için eski ile yeniyi pek bariz 
urette görebiliyordu. 
urma odasında Passvorthy'yi 
uyuklarken buldu. 
Merhaba, dedi. Bir koltuğa çök
>erin bir nefes aldı. Nekadar 
!muştu? 
,.." .. 0 -rlhv Hardingin geldiğine 
ıneınnun uıuu.6-•• - _ .. ..,;qJiven 
ğızla gösterdi. 
Gözlerimiz yolda kaldı yahu, 
mdır görünmüyordun? 
fil. 
Lrding dola,ma hastalığı hak -
ı bir münakaşa açmaktan kor -
k sadece: 
Çok meşguldüm, demekle ikti

lti. 
nra da mevzuu çevirmek için: 
Cabal nerede? diye sordu. 

'88Vort.hy'nin ağzı daha denişle
Ll'kadaşmm merakını tahrik i-

Gittı, dedt 
Nereye? 

• 

Cardon kardeşini tutUJl 

Passvorthy koltuğunu Hardingin -
kine yaklaştırdı. Söylediklerinin e -
hemmiyetini tavazzuh ettirmek için 
alçak sesle, ve ağ7.ını doktorun ku
lağına yaklaştırarak anlattı. .. 

Harding çıkıb gittikten sonra iki 
genç hastanın odasında iki iskemle
ye çöktüler. 
Konuşmadan düşUncelerine daldı

lar. Çok geçmeden yatağında mil -
temadiyen lhpır kıpır kımıldayan 

Janet ayağa kalktı, daha doğrusu fır 
ladı. Yüzü duvarın beyaz badanasın
dan daha beyaz, gözleri cam gibi par 
lıyordu. Kapıya doğru yürilmeğe 
başlayınca Gordon bir an tereddüt 
etti, ve sonra kardeşinin peşine düş
tü. Meri yerinde mıhlandı kaldı. 

Janet önde Gordon arkada merkez 
meydana geldiler. lanet bir an için 
durdu, bakındı. Sonra tekrar yilril
meye başlıyarak bir aşağı bir yuka
n dolaşmağa başladL 

Gordon: 
- Hayır, bu devam edemez. Do

laşmak, dolaşmak yorgun düşüp ö
lünceye kadar dolaşmak olamaz! 
Onu muhakkak eve götürüp yatır • 
malıynn, belki. .. 

J?iye düşündü. Yaklaşarak karde
şını kolunuan ""'"up kendine doğru 
çevirdi. 

- Janet! 
dedi. Gözlerini hemşiresine dikti. 

Janet bir şey görmüyordu. Tanıma -
dan, manasız, yapma bebek nazarla
n Gordonunkilcre çarptı. Bir silkin· 
di, hasta vücudunu sıyırarak ileri, 
onları seyir için toplanmış kalabalı
ğa doğru yürüdü. Halk çil yavrusu 
gibi dağıldı. Yalnız eli silahlı nöbet
çi yerin 1e duruyordu. Janet farkın
da olmadan nöbetçiye doğru ilerli -
yordu. Adam tüfeğini kaldrıdı, nişan 
alıyordu. Bir gölge gibi hastayı ta-
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yatırmak rsciyotdu . 
kip eden sabık makinist ileri atıldı, 
vücudunu kardeşine siper ederek: 
-Ateş etme! 
diye bağırdı. ' 

Fillstine Mısırdan asker 
gönderildi 

Londra, 8 (A.A.) - Kahireden ve
rilen bir habere göre, Mısırdan Filisti 
ne tayyare ile lngiliz kıtaatı gönde
rilmiştir. Bunların kaç nefer olduğu 
belli değildir. Hava Bakanlığı bu ha.
beri henüz teyit etmemiştir. 

İngiliz komiserini 
protesto ediyorlar 

Kudüs 8 (A.A.) - İngiliz komiser 
!iği, vergi grevine teşvik cUrmUnü 
altı ay hapis ve 50 lira ceza ile ceza· 
landıran bir emirname neşretmiştir. 
Muhtelif yerlerden, KudUs araplan 
lehine tesanüt grevi yapıldığı bildiril 
mektedir. Bütiln Suriyede pazar gü
nU bir günlük bir grev ilan edilecek
tir. Suriye milliyetperverleri Kudüs
teki İngiliz fevkalade komiserine pro 
tcsto telgrafı göndermişlerdir. Bağ • 
dattan bildirildiğine göre, bazı Irak 
mebusları İngiliz orta elçisine İngiliz 
komiserliği tarafından ittihaz edilen 
tedbirleri protesto eden bir muhtıra 
vermişlerdir. 

No~e:;!: yok, dedi. Nekadar çabuk Harrar yanıyor 
giderse o kadar iyi. [Başı 1 incide] 

- Hayır, hayır. Olmaz ... Belki.. !arını bildirmiştir. 

diye itiraz etti. N kr t ı · d 
Nöbetçi ısrarla: a ıya mese esın en 
- Emir öyle! çıkan ihtilcSf 
Cevabını verdi. Londra, 8 {A.A.) - Cibutiden ge-
Janet Gordonun önüne geçmek, i- len bir telgrafa göre, Cibuti - Adisa-

lerlemek istedi. Fakat makinist ma- baba demiryolu üzerinde asker ve 
ni oldu. O da ilerliyerek hep hastaya harp levazımı nakli meselesinden do
siper olmağa çalışarak nöbetçiye layı İtalyanlar ile Fransız şirketi a
yalvarmağa başladı. rasında vahim bir ihtilaf çıkmıştır. 

- Çok rica ederim, merhamet, Bu bapta ne Romada ne de Parisin 
merhamet, belki... resmi mahafilinde hiçbir malümat 

Tüf eğin namlusu elan onlara işa - yoktur. 
ret ediyordu. Roma, 8 (.A:.A.) - lstefani Ajansı, 

- OyleYBe beni 'de beraber vur..- Habeşistandaki Italyan kumandanlı-
Beni vurmadan onu vuramazsın! ğmm halihazırda Fransız Somalisi-

Namlu tereddütle bir aşağı bir yu- ne kadar demiryolu boyunca askeri 
karı doğru sallandı. İki kardeş iler- kuvvetler bulundurabileceğini haber 

vermektedir. 
liyorlardı. Şehrin en harap sokakla-
rına sapacaklardı. E$asen hastaları 
takip için emir yoktu. Nöbetçi nrka
smı dönerek aksi istikamette yürü
meye başladı. 

Harabeler arasında iki kardeş bi
nalar gibi toz toprak olmuş yıkılmış 
hayatlarını peşlerinden sürükliyerek 
saatlerce dolaştılar. 

Sokaklıktan çıkmış taşlık olmuş 
yolların taşlan ayaklarına çarpıyor, 

kızı yere düşilrtiyor, fakat o gene al
dırmıyarak kalkıp yoluna devam e -
diyordu. Yere düşmekten avuçlan 
kanamış, dizleri yara bere içinde 
kalmıştı. Yırtık olan pabuçlarının 
biri düşmüş. elbiseleri param parça 
olmuştu. Fakat göz bebekleri sanki 
mıhlanmış gibi yerlerinden oynamı -
yor, daima ileri bakıyordu. Bir oto
mobilin ikin fen eri gibi ... 

(Arkası var) 

Ecnebi sefir/ere yol 
göründü 

Roma, 8. (A.A.) - Selahiycttar 
İtalyan menbalarmdan öğrenildiğine 
göre, Mareşal Badoglio, yabancı 

devletler diplomatik mümessillerine, 
nezdinde tayin edilmi§ oldukları hü
kumet artık mevcut bulunmadığın
dan, vazifelerinin nihayet bulmug 
olduğunu bildirmiştir. Fakat nezaket 
icabı olarak Mareşal, diplomatlara 
kendi memleketleri tebaalarının si
yaneti işlerine bakmalarına milsaa
de etmiştir. 

Mussolini'yi tebrik 
İtalyan askerlerinin zaferinden ve 

Adisababanın işgalinden dolayı Ma -
car Başvekili Gömböş ve Arnavutluk 
Kralı Zoğu dahi Mussoliniye tebrik 
telgrafları göndermişlerdir. 

16 Edgar Wallace'in 

Flindenin Cenevreye giderken Pa
rise uğrayacak olan Eden ile görüş -
tüğil sırada mumaileyhe Milletler Ce
miyetine mütemayil 8.zimkarane bir 
siyaset takip edilmesini istiyen halk
çılar cephesinin haricl siyaset prog
ramı hakkında malumat vereceği zan 
nolunmaktadır. Diğer taraftan Fran
sız halkçılar cephesi liderleri, şimdi
den Eden ile temasa girmişlerdir. Pek 
yakında Fransız Başvekili olması 
muhtemel bulunan Leon Blum, sol ce 
nah mebuslarından ve Milletler Cemi
yeti mukavelenamesinin ateşli taraf. 
tarlanndan olan rüfekasından Pierre 
Vienot'yu şimdiden Londraya gönder 
miştir. 

Vienot. Ingiliz hariciye nezareti mü 
şavirlerinden Vilyam Strang ile görüş 
müş olup bugün de Eden ile görüş -
mesi muhtemeldir. 

Siyasi mahafil, yarı resmi olan bu 
görüşmelerin Milletler Cemiyetinin 
Italyaya karşı takip etmekte olduğu 
siyaset üzerinde mUhim bir tesir icra 
edeceğini beyan etmektedirler. 

Amele fırkası lideri Attlee'nin pek 
yakında Parise yapacağı seyyahatte 
de bilyUk bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. Mumaileyh, Pariste Fransız 

sosyalist liderleri ile görüşecektir. 
Muhalifler mahaJillndc zecri ted

birler hakkmda ittihaz edilecek kat'i 
hatti hareketin binhıı.şı A ttlee'nin Pa
ris seyahatinin neticesine bağlı oldu
ğu beyan edilmektedir. 

Liberal oartisi Avam Kamarasına 
"Milletler Cemiyeti prensihine uygun 
hir tar?.T hal hulunımrıya kıııiar 7.P.C· 

ri tedhirlerin idamesi ve şiddetlendiril 
mesinin Cenevrede miidRfaasım .. hU
kfımetten istivcn bir takrir vermeyi 
kararla.ştrrmıştrr. 

ltalya dostane uzlaı maya 
ômade 

Londra, 8 (A.A.) - Morning Post 
gazeteı:>ine göre ltaJyan elçisi, Italya
nın Habeşistanda bir zenci ordu teş
kil edeceğine dair Londrada dolaşan 
şayiaları tekzip etmektedir. Habeş 
garnizonlarının ::ncak asayişin muha 
fazası için elzem olduğu nisbette ida-
me edildiği Ingiltereye resmen haber 
verilmiştir. Binaenaleyh bu maksatla 
bir miktar yerlinin silah albna alınma 
sı derpiş edilmemektedir. 

Tsana gölündeki ve Nilin Habeşis
tandaki kollarındaki Ingiliz menafiine 
gelince. Italya dostane bir uzlaşma 
yapmaya amadedir. Adisababadaki 
ecnebi elçiliklerin şimdilik orada kala 
bileceklerinden ve mamafih ergeç o
radan ayrılmaları lazım geleceğinden 
Ingiliz hükumeti haberdar edilmiştir. 
Çünkü Habeşistanda bir devlet reisi 
olmadığı için orada elçi bulunmasına 
da imkan yoktur. 

Resimli romanı 

Londra, 8 (Tan) - Habeş Lmpara
toru bugün Hayfaye gelmiş ve bir 
lngiliz müfrezesi tarafından karşılan
mıştır. Bir askeri bando Habeş milli 
marşını çalmıştır. 

imparator burada hiç durmamış ve 
hususi trenle Kudüse hareket etmiş
tir. Haile Selisi)·e, Kudüste binlerce 
halk tarafmdan ve Filistin hava ku
mandanı Ue Kudüs bölgesi komiseri 
tarafından karşılanmıştır. 

imparator ilk kararı hilifrna ola
rak Kudüsün Ha)·fa kapısında King 
Da\.·e otelinde ikamet edecektir. 
Habeş imparatoru yorgunluğuna 

binaen erkenden odasına çekilmiştir. 
Fakat daha evvel de bir rahin heye
tini ve ayni zamanda Habeş Dışişle
ri Bakanını kabul etmiştir. lmpara -
tor Melik otelde hususi bir daireyi iş
gal eylemektedir. imparatorun daire
sinin kapısı önünde slingülü bir İngi
liz neferi nöbet beklemektedir. impa
rator, bugün hiç kimseyi kabul ede -
miyeceğini fakat varın ~azetecilerle 
konuşmak niyetinde olduğunu bildir
miştir. 
............._,~ . ....., 
ltalya icabederse silah 
kullanacak 

Paris, 8 (A.A.) - Temps gazetesi 
yazıyor: "Mussolininin beyanatı açık 
ça göstermiştir ki, Italya, kazandı -
ğı askeri zaferden azami derecede ıs
tifade etmeye ve buna mani olmak 
istiyenlere karşı icap ederse silahla 
ka~ı koymaya azmetmiştir. 

Binaenaleyh Habeşistanın İtalyan 
o l m a s ı n a hiç kimse mani o
l a m ı y a c a k t ı r. Ancak Habe -
şistanda Italyan kontrolunun tesisi 
için birçok usuller vardır. Evvela il
hak sonra da himaye ve beyneJmilel 
bir manda şekilleri mevcuttur. 

lialyan gazetelerininin. Cenevre ile 
ve hattA doğu Afrikasmda doğrudan 
doğruya menfaatleri olan devletlerle 
her türlü müzakereyi ceffelkalem 
reddetmeleri bazı endişelerle müşa
hede edilmektedir. 

Milletler Cemiyeti taahhUtleriyle 
bağlı olan devletler ve bilhassa fngi
lizler bu tezi biraz güç kabil edebilir 
ler. Ingiliz dı• bakanı ''hakikate isti
nat etmiyen bir dış siyasa kadar teh 
likeli bir şey olamıyacağ'ını.. söyle
miştir. A vrupanın bugUn içinde bu
lunduğu karışrklık başlıca Ingiltere
nin on tıenedenberi yeni mesuliyetler 
altına girmek iste.memesinden ileri 
gelmektedir. OnUmUzdeki hafta Ce
nevrede Italyaya tatbik edilmekte o
lan zecri tedbirlerle mütenasip ola
rak bugünkü intibaları izale etmek 
ve şuursuz teşebbüslerde bulunma
mak cesaretinin gösterilmesi şayanı 
temennidir . ., 

Milletler Cemiyeti ile bir 
ihtilaf kalmamı§ 

Londra, 8 (Tan) - "Ciomale d't
talia" gazetesinin bugilnkü sayısında 
bir makale yazmış olan Gayda, bun
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dkn böyle Italya - Habeş muhasama· 
tı kalmamış olduğunu ve binaena
leyh ltalya ile Milletler Cemiyeti ara 
sında dahi hiçbir ihtillfın mevcut ol!. 
mıyacağmı aöyliyerek, Avrupa işle -
rlnin halli için İtalyanın diğer dev
letlerle Çallfabileceğini lllve etmekte 
dir. 
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Zecri tedbirler ve Fransa 
Parla, 8 (A.A.) - Habeşistanda 

vaziyetin gösterdiği son inkişaf üze
rine Fransız matbuab zecri tedbirle· 
rin kaldırılmasını artan bir hararet
le istemekte ve hususiyle Mussolini
nin cumarteıi akşamı Habcşistanm 
ilhakını ilan etmesi muhtemel olciu
iıınu yazmaktadır. Journal gazetesi, 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına Ce • 
nevrede teşebbüs ebnesini hükumet
ten istemektedir. Matin gazeteal, 
Fransanm bekliyecek yerde İngiltere 
ile ttalya barışmadan evvel fırsattaa 
istifade etmesini ihtar ebnektedir. 

Exelsior gazetesi de şu mUtaleada
dır : 

"Halk~ılar cephesi hükfım( ti ..,de 
dış siyasnda rol oynıya~alı olan l ul 
Boncour"dur. Bunun hattı harekeli, 
kollektif emniyeti ve Habeşistan me 
selesinde de Milletler Cemiyetinin 
noktainazannı tiddetle mtldafaa et -
mek olacaktır. Avrupa aulhtlnUn ica
ba tını bittabi gözönUnde bulundura
cak olan Habeş meselesindeki tarzı 
hal, büyük prensip dahilinde İtalyan 
hükumetinin ölçUlU hatb hareketine 
bağlıdır.,. 



6 TAN 

Habeş mağlUbiyetinin sebepleri SAGLIK 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

öGOTLERI ve zehirli Tayyare 
Habeşlere dehşet 

gazler 
saldı 

Taze yemişler 
Çilek hepsine yol açtı. Kiraz de 

neredeyse dallan basacak ve hepsi 
biri biri arkasından kendilerini gös
terecekler ... Geçen sene yemişler bi
rer birer çıktıkça hepsinin tarihlerin 
den başlıyarak hassalarını anlatmış
tım. Bu sene de her birini ayrı ayrı 
söylesem yemişler temcid pilavına 
dönerler. Fakat Tan gazetesini oku
yanların gittikçe artmasına göre, 
bu yemiş mevsiminde sağlık öğütle
rine iltifat eden okuyuculardan ba
zılarının geçen yılın mevsimindeki 

Daily Telegra.ph'm meşhur askeri ı 
ınu.aarriri IngLiz generali Temperley 
yazıyor: 

lmparatorun refakatinde kuman -
danları Ras Kassa ve Ras Desta ol -
duğu hade kaçışı Habeşlerin Italyan 
istilasına mukavemetlerinin sona er
miş olduğunu ispat eder. 

Esasen son bir aydır şimal cephe
sinde Habeş mukavemeti müessir ol
maktan çıkmıştır. Maamafih iç eya -
letlerde mücadelenin devam etmesi 
beklenebilir. 
Medenileşmemiş, yolsuz memleket

lerin istila tarihleri çete harbinin u
zun müddet devam ettiğine delild;r. 

Burrn ;ı, Madagaskar, Ispanyol 
Fasının istilfiları merkez hükumet 
düştükten sonra bile mukavemetin 
uzun zaman sürdüğünü hakiki tarihr 
delillerle ispat eder. Fakat ne de olsa 
bundan sonraki Habeş mukavemeti
nin şümülü ve devamlı olmıyacağı 
aşikardır. 

Ta baştan belli idi ki uluslar kuru
mu harbi bilfiil durduramadığı tak -
dirde muhtemel netice tek ve şarihti. 
Habeş mağliibiyeti. 

Bir taraftan 42.000.000 nüfusa ma 
lik kuvvetli ve medeni bir devlet var
dı. Bu devletin başında irade sahibi, 
ve diktatör Duçe bulunuyordu ki, 
milletin bütün varlığını istila gayesi
nin istihsali uğrunda fedaya hazır -
dı. Ayni zamanda o, iyi talim görmüş 
ve aklı beşerin icat ettiği bütün yıkı
cı yakıcı vasıtalara malik mükemmel 
bir orduya sahipti. 
Diğer taraftan ise ekseriyeti vah

şilerden mürekkep teşkilatsız ufak 
bir ~illet. var~ı. Bunların yegane gü
vendıklen amiller, memleketin coğra 
fi vaziyetinin istilaya büyük maniler 
t~kil edecek mahiyette olması ve 
başlarında dahi bir önder bulunması 
idi. 

<Tabii şimdi bu önderin memleketi
ni bırakarak kaçması kendi menfaa
ti bakımından ne kadar dahiyane ha
reket etmesini bildiğini ispat eder!) 
Italyan - Habeş harbi hakikatte ta
bancalı bir adamla boks eldiveni bir 
a~ın arasındaki düellodan başka 
hır şey değildi. Habeşleri mağlup 
e_~en ordunun yekunu 400.000 e ba
lıg oluyor ki bu Habeş imparatoru
n un ordusunun mevcudundan fazla
dır. 

İtalyan bakrmmdan Habeşleri yağ 
nı urlar başlamadan harp sahasın -
da~ tecrit etmek elzemdi. Çünkii 
yagmurlar başladığı takdirde istila 
ordus~ beş aylık bir faaliyetsizliğe 
mahkum olmuş bulunacaktı ki bu 
müddet zarfında Habeşler nefe~ al
mağa vakit bulacaklar, ve zecri ted
birler tesirini göstermeye başlıya -
caklar~. Ondan dolayı seri bir gale
be temın etmek için 15 fırka kullan
dılar. 

Harbi dört devreye ayırabiliriz: 
Birinci kısım seferin başlangıcın

dan_ Aduanm zaptından sonteşrinin 
7 sınde Makallenin alınmasına ka -
dar devam etti. İkinci kısım Makal
lenin düşmesinden 10 şubata kadar 
devam eder ki, bu müddet esnasın
da İtalyanların faaliyetsizliğine mu
kabil Habeşler mukabil taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

. Üçüncü devirde mareşal Badoglio 
Amba Arada.m, Tembien ve Şireye 
1.iç hamle yaptL Son devirde ise im
paratorun Mai Chio'da 2 nisanda 
şahsen yaptığı taarruz istisna edilir 
se İtalyanlar hiçbir mukabeleye ma
ruz kalmadan Adis - Ababa üzerine 
yürümüşlerdir. 

Habeşliler için en ümit bahşeden 
ikinci devirdi. İyi çete harbi yapma
ğa kadir olduklarını ve bu suretle t
talyanlan müdafaada kalmağa icbar 
edebileceklerini ispat ettiler. 

Fakat Mareşal Badogliyo Mareşal 
di Bononun yerine tayin olunmuş ve 
sefer planında büyük bir tahavvül 
vukua gelmişti: Mareşal Badoglio şi
mal çephesinde üç Habeş ordusunu 
birden mağlup ediverdi. Fakat bu 
galebeleri temin ederken Badoglio 
Italyanlann, çok vakit zayi etmiş ol 
duklannı idrak etmiş olsa gerektir 
ki yağmurlardan evvel Habeş muka
vemetini kırmak için en son çarele
re başvurmağa karar verdi. 

Bu sebebe mebni İtalyan hüklime
ti gaz kullanmağa karar verdi. Bu 
andan itibaren İtalyanlara mukave
met kırıldı. Adis - Ababaya yağmur 
lardan evvel varmak bir askeri ha -
reket işi değil, bir mühendis işi, yol 
ve levazım t edarik etme işi oldu. 

Cenup cephesine gelince, şubata 
kadar general Graziani levazım te
darik edebilmek nıüskülü ile karsı!as 

· yazılan görmem.iş olacaklarını, ga
zetenin başlangıcından beri lutfeden 
okuyuculardan bazılarının da unut
muş olabileceklerini düşünerek ye
mişlerin hassalarını toptan hatırla
tacağım. 

Adisababanın en işlek meydanlarından bırl 

mıştı. J toplıyabilir ve mukavemete devam 
400 kilometrelik geniş bir cephede edebilir. Halbuki Habeş ordusu gibi 

iki fırkadan ziyade kuvvet bulundu- disiplinsiz bir ordu ezici birkaç mağ
ramıyordu, çünkü bu miktarı fazla- lfıbiyete uğradıktan sonra çil yavru
laştırrrsa iaşe ve ibate müşkülü do- su gibi dağılıverdi. 
ğuyordu. Habeş mağlubi~tine sebebiyet ve-

Sassabaneh üzerine vaki olan son ren diğer amiller meyanında tayya
ltalyan hücumundan başka cenup re ve zehirli gazı önde saymalıyız. 
cephesinde hiçbir ciddi çarpışma ol- Hiç durmadan devam eden tayya-
madı. re bombardımanı Habeş ordularının 

Vaziyeti uzaktan ve natamam ma kuvvei maneviyelerini kırmakta bü
Hlmat aydmlığmda tetkik edecek o - yük bir rol oynamıştır. Habeşlerin 
lursak İtalyanın ani galebesi hayret- tayyareye karşı koyacak hiçbir si -
bahş görünebilir. Daha birkaç hafta !ahlan olmaması tayyarenin dehşet
evvel İtalyanlar Adis - Ababadan ni arttırmıştır. 
400 kilometre uzakta idiler. Fakat Habeş muharip ve sivil hal-

Maamafih Habeşlerin mağ!Up ol- kına asıl dehşet salan zehirli gaz ol
masını iltizam ettiren sebepleri in - muştur. Gazin öldürücü tesiri altm
celediğimiz takdirde hayret edecek da hi<;bir mukavemet ve korunma va 
bir şey olmadığım görürüz. Habeşle- sıtalan olmıyan böyle bir şeyi ömür
rin taktikleri büyük bir nispette lerinde tahayyül bile etmemiş olan 
mağlfıbiyete sebebiyet vermiştir. Çe Habeşler, zehirli gaz karşısında ta
te harbine devam ettikleri takdirde mamiyle çaresiz kalmışlar ve sela -
daha uzun müddet dayanabilirlerdi. meti kaçmakta bulmuşlardır. 
Fakat kumandanların beceriksizliği Maamafih İtalyanların öldürücü 
ve gururlan onları birkaç meydan silahlan kullanmaktaki meharetini 
muharebesi yapmağa sevketti. Bu teslim etmekle beraber uluslar ku -
muharebelerde İtalyanlar faik silah- rumundan müessir bir yardım gör -
lannı kullanarak Habeşleri istedik - meyip tamamiyle müsavi şartlar tah 
leri gibi ezdiler. tında ta acı neticeye kadar savaşan 

Iyi disiplin görmüş bir ordu bir - mağlup milletin cesaretini tasdik i
·kaç mağliibiyet üzerine de kendini cap eder. 

Polis 

Gece yarısı Ahırkapı açığında 
sandalda bir boğuşma oldu 

Evvelki gece, Ahırkapı açıklarında 
denizde bir boğuşma olmuştur. Inebo
lulu lızet isminde bir sabıkalı, iki ar
kada.şile ve sandalla Yenikapıya gel
miş, Murat reisin kayığına girmiştir. 
Uç arkadaş, sandalda bulduklan ~şya 
yı aldıktan sonra denize açılmışlardır. 
Muradın kayığında çalışan Şevki, hır 
sızlan görerek bir başka sandalla ken 
dilerini takip etmiştir. Iki sandal bir
leşince bir boğazlaşma olmuş, İzzetin 
sandalı devrilmiştir. Şevki, denlze yu 
varlananlan kurtarmak istemiş, Izze
ti sandalı.na almağa muvaffak olmuş
tur. 

Diğerleri yüzerek sahile çıkmıştrr. 
Şevki, lzzeti polise teslim etmiş, Hü
seyin ve Nuri ismindeki diğer iki ki
şi de bir müddet sonra yakalanmış -
lardır. 

Bir fırın yandı 
Dün sabah Kurtuluşta Tepe üs

tünde Bozkurt caddesinde 86 numa
ralı ekmekçi fırınından yangın çıkmış 
tır. Çıkan yalazilar fırının yanındaki 
80 numaralı eve de sirayet etmiş, ve 
ateş fırının üst kısmile evin çatısı 

yandıktan sonra itfaiye tarafmdan 
söndürülmüştür. 

Aksarayda bir evi 
soydular 

Evvelki gün Aksarayda bir soygun 
culuk vak'ası olmuştur. Pertevniyal 
lisesi karşısındaki 122 numaralı evde 
elli yaşlarında Nadire ile 14 ya.şlann
daki evlatlığı oturmaktadır. Evvelki 
gün, öğleye doğru kapı çalınmış, ka
pıyı açan Nadire karşısında şrk giyin
miş iki kişi bulmuştur. Ziyaretçiler, 
elektri~ f;aatini muayene edeceklerini 
söyliyerek içeri girmişler, kapı kapa
nır kapanmaz kadrom üzerine çullan
m:ışlardır. lki dakika içinde Nadirenin 
eli kolu bağlanmış, bir yemeni ile de 
ağzı tıkanmıştır. Bundan sonra. iki 

ziyaretçi bütün evi aramışlar, 16 be
şiborlik, iki iki buçukluk altın ile 14 
sarı lira, bir çift elmas küpe, altın 
yüzük ve daha bazı mücevherati ala
rak yine geldikleri gibi kaçmışlardır. 
Taşlıkta bağlI kalan Nadire, bir müd
det sonra ayılmış, sürüne sürü.ne kom 
şu duvarına yaklaşarak ayaklarile 
vurmağa başlamıştır. Gürültüye ko
şan komşular, kadının bağlarını çöze 
rek polise haber vermişlerdir. Suçlu
lar henüz yakalanamamıştır. 

Ortaköy yangını 
Dün gece sabaha karşı Ortaköyde 

çrka.n yangın hakkındaki za'bıta tah
kikatı devam etmektedir. Ateş, 60 mt 
maralı demirci Rifata ait evin alt kat 
odasından çıkmıştır. Yangının neden 
çıktığı bugün anlaşılace,ktır. 

Bozdoğan Kemerinden 
düıen ima~ öldü 

Bozdoğan kemerinde dolaşırken a
yağı kayıp düşen imam Ishak Sabrı, 
dün kaldırıldığı Cerrahpaşa hastane
sinde ölmüştür. 

Ishak Sabri, bir haftadanberi, ak
şamlan Bozdoğan kemerine çıkarak 
kuran okurmuş. Oraya niçin çıktığını 
soranlara: 
"- Ben de bilmiyoıı.ım, dermiş, i

çimde bir sıkıntı var. Allah, hayırlara 
tebdil etsin ... ,, 

Imam Ishak Sabri, geçen akşam, 

yine kemerin üzerine çıkmış ve yanık 
bir sesle kuran okumağa başlamış
tır. Fakat bu sırada, bir taş parçası
nın yerinden fırlaması yüzünden, 
imam, ayağı kayarak, tepe üstü yere 
yuvarlanmıştır. Zavallı adamın, "im
dat ... ,, diye bağırdığını komşular du
yarak, yanma koşmuşlardır. lshak 
Sabrinin kafatasr parçalanmıştı. Ad
liye tabibi Enver, cesedini muayene 
ederek gömtilmemne izin vermiştir. 

Taze yemişlerin insanı beslemek 
bakımından ehemmiyetleri büyük ol
madığını söylemeğe pekte ihtiyaç ol
masa gerektir. Zaten herkes onları 

kendisini doyurmak için yemekten 
sonra soğukluk olsun diye yer. Fa
kat yemişlerin hangisi olursa olsun 
şekerle karışıpta reçel olunca en iyi 
besliyen gıdalardan biri olur. 

Hepsinde az çok vitamin bulundu-
ğundan bu cihetten ehemmiyetleri 
büyüktür. Biliyorsunuz ki bu zaman 
da, insan nekadar iyi beslense yine 
vitamine ihtiyacı olduğu kaidesi sağ 
lık bahsinde büyük yer tutmaktadır. 

Taze yemişlerin soğukluk olması
da sadece bir keyif demek değildir. 
O lezzetli soğuklukların her biri ka
nımızın fazla ekşiliğini gidermeğe 
hizmet eder. Yediğiniz vakit ekşi ya 
hut mayhoş bulduğunuz yemişlerin 
bile böyle hizmetleri vardır. Çünkü 
yemişlerdeki ekşilik vücuda girince 
- ekşinin aksi olan - kalevi hale gi
rer. 
Hazım cihetine gelice , bu cihet 

yem.işlerin yumuşak veya katı olma 
larma bağlıdır. Mesela o güzel koku
lu çilek ile şeftali ( kabuğu soyul
mak şartile) , Kiraz, ağaç çileği, Fi· 
renk üzümü, dut kolay hazmedilen 
yemişlerdendir. Yalnız kaysıyı reçel 
c:inde yerseniz elbette daha iyi olur. 
Bununla beraber t aze yemiş halinde 
de fazla yemeyince zararlı olmaz. 
Yemişlerin elma gibi katı olanları 

bile iyice çiğnendiği vakit hazımları 
kolaylaşır. 

Pek çok kimseler yemişler iyice 
olmadan yenildiği zaman en çok za
rarlı olur diye sanırlar. Ham yemiş 
zarar verir amma, pek olmuş yemiş 
ondan daha zararlıdır. Onun için 
tam kıvamında olanları seçmek la
zımdır. 
Yemişlerden bazılarının kendile:r\Tte 

mahsus hassaları olduğunu bilirsiniz: 
Çileğin romatizma ağrılarına faydası 
vardır. Ancak bazı kimseler çilek yi
yince kaşınmağa başlarlar ... Ağaç çi
leği de yalnız şuruplara, dondurmala-
ra güzel rengini vermekle kalmaz. 
Sık sık burnu kanayanlara, bir taraf
larında küçük bir kesik olunca çok 
kan akıtanlara da fayda verir ... u~u
mün çıkmasına daha epeyce ?.aman 
olmakla beraber, karaciğer, t;arsak 
ve böbrek hastalıklarında faydasını 
şimdiden hatırınızda tutabilirsiniz. 

Taze yemişlerden bir çoğunun linet 
verdikleri, ihtiyacı olanlar iç~, unu
tulmıyacak bir hassadır. Hele erikler
le incir. Bu iki yemiş şekerle karış
tırılarak reçeli yapılınca kış yaz kul-
lanılacak iyi bir müleyyin olur. 

Buna karşılık bazdarmm da büsbü
tün aksi tesirleri vardır: Muşmula ve 
ayva gibi. 

Yemişleri en ziyade çocuklar sever
lerse de, üç yaşından önce çocuklara 
çiy yemiş yedirmek barsak rahatsız
lıklarına yol açmak olur. Daha bü
yüklerinde de mide veya barsak sık 
sık bozulursa yemişleri hoşaf, kom-
posto veya reçel içinde yedirmek da
ha ihtiyatlıdır. 

Lokman HEKiM 

Yefd Partisi ayanda 
62 azallk aldı 

Kahire, 8 (A.A.) - Dün yapılmış 
olan ayan intihabatında Vefd Fırkası 
namzetleri, 79 azalıktan 62 azalığı el 
de etmişlerdir. Mütebaki 52 aza inti
hap edilmiyecek, tayin olunacaktır. 

Ayan ve mebusan meclisleri, bugün 
öğleden sonra saat 16 da toplanacak 
lardır. Ali Mahir Paşa, müteveffa 
Kralın vasiyetnamesini okuyacaktır. 
Parlamentonun Kral Fuadin niyabet 
meclisi azalığı için seçmiş olduğu ze
vatın tayinlerini tasvip edeceği tah
min olunmaktadır. 
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lürkkuşu şefi Savni ile 
dikkate değer bir mülakat 

• 

Pilot olarak yetişecek gençlerden vatan müda

faasında da büyük hizmetler bekli ye biliriz 
Türk havasında yalnız "Türkku

şu., na yer var. Bütün gençlik, hep 
bir ağızdan bunu tekrarlıyor. Fakat 
"Türkkuşu" nedir? Yarın Türk ha -
valarında nasıl bir rol oynamağa ha 
zır lanı yor? Müsaadenizle, bunların 
cevabını, Türkkuşunurr değerli şefi 

Savminin ağzından dinleyelim: Sav
m.i, bizde ilk yetişen ve en iyi yetişen 
tayyareciler arasındadır. Uzun müd
det Almanyada bulundu. Rorbah fab
rikalarında, üç sene tecrübe pilotlu -
ğu yaptı. Bir aralık, 12 kişilik çift 
motorlu tayyare ile Kil kanalı köp
rülerinden birinin altından geçerek 
bir hava akrobatlık rekoru kırdı. 

Bugün ise, Türk gençliğine kanat 
takıp, onları göklere ulaştırmak gibi 
her bakımdan yüksek bir işi üzerine 
almış bulunuyor. 

Bay Sa vmi, sözüne şöyle başladı: 
- Siz de biliyorsunuz ki Türkkuşu 

gençlerimizi motorsuz tayyare adı -
ru da verdiğimiz planörle uçmağa a
lıştırmak için kuruldu ; bu işi motor
lu tayyarelere de gördürebilirdik. 
Fakat, planörlerin faik tarafları şu
dur: 

Bir kere, çok az masrafla pilot ye
tiştirir. Uçuşları, motörlü tayyare ile 
yapacak olsak, büyük hangarlar te
sis etmek, birçok tayyareyi bu işe 
bağlamak, ve tonlarla benzin ve yağ 
sarfetmek suretile pek büyük mas -
raflara girmek lazım gelecekti. 

Sonra planörler daha hassas, tay
yareci yetiştirmeğe yarar.Çünkü pla
nörcü, motörün yardımından mah
rum olduğu için, hava cereyanlarını 
çok iyi hesap etmeğe mecburdur. Bu 
hesaplı hareket mecburiyeti, onu da
ha çevik, daha görgülü yapar. Bulut
tan nem kapacak hale getirir. 

Motörsüz tayyarelerin bir iyi tarafı 
da, bunlarla daha az zamanda uçmak 
öğrenilmesidir. Motörlülerde uçuş, 
yorucu, ve güç olur. Planörle uçma
ğı öğrenen bir pilotun motörlü tay
yarede yalnız uçabilmek için mual -
limle yirmi defa uçması kafidir. 

Halbuki doğrudan doğruya motör
lü tayyarede uçmağı öğrenmek için 
muaUimle birlikte yüz elli iki yüz u
çuş yapmak lazımdır. En mühimmi 
tayyareciliğe kabiliyeti olanlarla ol
mıyanlar, planör uçuşlarında daha 
çabuk ayırt edilirler. 

lşte bütün bunlar göz önünde tu
tularak, Türk gençleri arasında sivil 
tayyareciliği inkişaf ettirmek için 
planörlerden istifade edilmesi düşü
nüldü. 

Pilot olarak yetişecek genclı>rif P .,., 

ileride va tan müda.fa.d::.ınaa da büyük 
blZınoU..r hP li!P-y:abiliriz. 

Türkkuşunun açıldığı gün, (50) 
den fazla genç, yazıldı. Gençler grup 
halinde müracat ederek Türkkuşuna 
yazılmağa tehalük göstermektedir -
ler. Gençlerde, havacılığa karşı müt
ıiş bir sempati var. Türkkuşu bu 
sempatinin açığa vurulmasına fırsat 
verdi. 

Planörcü gençlere askerlik vazife
lerini yaparken büyük kolaylıklar 
gösterilecektir. 

Bay Savmi bundan sonra, planörle 
nasıl uçulduğunu bana şöyle anlat
tı: 

- Planör, tabii kendiliğindE:!n ha
valanamaz. Mutlaka bir kuvvet tat -
:>ik ederek onu uçurmak lazımdır. 
Bunun için birkaç usul var: 

1 - Planör, evvela kuyruğundan 
bir telle demir bir kazığa bağlanılır 
baş tarafında bulunan bir kancaya 
65 metro tulünde olan lastik halatın 
bir ucundaki halka takılrr. Altı kişi 
lastik halatın diğer ucuna geçerek 
halatı çekerler. Bir yandan, telin, bir 
yandan da lastik halatın aksi isti -
kametlerdeki tazyikı altında bulunan 
planör, kuyruktaki telin pilot tara -
fmdan bırakıtmasile birdenbire hava
lanır, ve lastik halat gerginliği gev
şeyince kendiliğinden yere düşer. 

2 - Motosikletle uçurma usu
lüdür.Planör ÇE'lik bir tel vasıtasile 
motosiklete bağlanır. Motosiklet 
hareket edince planörü de arazi üze
rinde arkasından sürükliyerek uçu -
rur. 

3 - Yerinde d u r a n b i r o
tomobil sasıtasile uçurmaktır. Bakı
nız bu da nasıl olur: Otomobilin te
kerlekri ıden biri, havaya kaldırıla -
rak üzerine bir kasnak geçirilir. Mo
tör harekete geçince, boşta kalan te
kerlek, olduğu yerde şiddetle dönme
ğe başlar. Bir ucu planöre takılı o -
lan telin diğer ucu da kasnak üzeri
ne sarılmağa ve planörü çekmeğe 
başlar ve havalandırır. 
Diğer bir ustil de planörü tayyare 

ile havalandırrnaktır. Bu da şöyle o
lur : Yüz on metro tulünde olan çelik 
hir telin bir ucu ta are e di - er u-

Türkkuşu şefi Savmi 

cu da planörün ön ve alt tarafındaki 
kancaya takılır. Tayyare gittikçe ar· 
tan bir sür'atle yerde yürümeğe baş· 
lar ve kendisi henüz ha valanmadall 
arkasında çekmekte olduğu planör 
ondan evvel havalanır. Bu yedek tel· 
leri bilahare icap e<len irtifaa çıkıl· 
dıktan sonra planörün pilotu tarafın· 
dan otomatik olarak çözülür. 

- Kaç planörtimüz olduğunu sora.· 
bilir miyim? 

- Şimdilik 35! ... Fakat, Kavc;cri 
fabrikasına, yeniden sipariş ve. :lik· 
Bir taraftan yapıp gönderiyorlar. Ta 
lim planörleri, çok ucuza mal olu • 
yor bize... 300 - 350 lira arasında! .. 
üstelik bunların ne benzini var, ne 
yağı ... 
Başlangıç talim planörlerinden baŞ 

ka, yelken uçuşu, yani yükselici hava 
cereyanlarından istifade ederek uzun 
müddet havada kalmak için kanat 
mesahai sathiyesi fazla olan planor· 
ler, çifte kumandalı iki kişilik ve teJc 
kişilik akrobasi ve rekor planörleri 
vardır. Akrobasi ve rekor planörleri 
diğerlerinden daha pahalıdır. . 

- Türkkuşu teşkilatı hakkında bı 
raz malumat verir misiniz? 

- Merkezimiz Ankaradadır. Bida.· 
yeti teşekkülde Rusyaadn gelen iki 
mütehassıs tarafından bir muallinl 
grupu yetiştirilmeğe başlandı. Bun• 
lardan yedi tanesi Rusyaya gönderıl· 
di. Diğer on ikisi Ankarada yetişti• 
rildi. Bunlardan başka daha birço1' 
genç amatörler planörcü olarak ye • 
tişti. d 

'P ··-J .... .>'... ı;;ıaenıer yakın zaman a 
memleketimize dönerek Türkkuşll 
teşkilatının muhtelif şubelerinde ça• 
lışacaklardır. Şimdilik, Istanbul, J~· 
mir Bursa, Adana ve Kayseride bı· 
rer 'şubemiz var. Şubelere pilot ol • 
mak için müracaat eden gençler, ııa• 
ziran nihayetine kadar talim ettirite" 
cek ve aralarında fazla kabiliyet 
gösterenler, Inönüne çağırılacakl.~t~ 
Bunun da sebebini anlatayım: Ino 
nünde, Temmuza doğru kamp halirı· 
de birer planör mektebi açılacak. J3ıl 
mektep, bir nevi planörcülük üniver· 
sitesi olacaktır. Bu kamp Temmuı· 
dan başlıyarak mekteplerin açılrıııı. 
müddetine kadar devat}l edecektir· 
Türkkuşu şubelerinde gösterilen :~ 

!imlerin daha yüksek dereceleri In<Y 
nü hava mektebinde gençlere göste" 
rilecektir. ~ 

- Planörle yapılan talimler, ne 
lerdir? 

- Arazi üzerinde müvazene uıJirtı' 
!erinden işe başlanır. Planörcü, lıfl" 
vada temin edeceği muvazeneyi. yer· 
de talim eder. lknici talim, rule d~ 
diğimiz, planörü yerde, muayyen bl6 
hedefe müstekim bir hat üzerinde g 
türmeğe alışmaktır. Bundan sonf8"1 
küçük sıçramalar yapılır. 

Inönündeki mektepte, uzun ı;ıçr~: 
malar, süzülme uçuşları, dönüşlü ıcı~ 
zülme uçuşları, yelken ve akro~~~t 
uçuşları gibi daha yüksek kabili)" 
istiyen talimler gösterilecektir!'' ··r-

Savmi sözünü bitirmeden, pıarı01'ı 
cülüğtin dünya sporları arasınd1j1 
yüksek mevkiine işaret ederek ac 
ki: 

Planör pilotu, koşma, atıarı1:~ 
ağır sıklet kaldırma ve daha 1:>

11 
..,, 

benzer birçok bedeni harekteleri, 11'eJ 
ni zamanda yaptığı için, mükerrııı1tı' 
bir sporcudur. Bundan başka, b~~1' 
ca meziyetler arasında sayılan sog

1 
; 

kanlılık, kararda çabukluk, itidıı 4, 

kavrayış, görgü, i~tiza_m ... Ar~lld~, 
lık ve tesanüt ... Iyı yetışmış bır P lC' 
nörcüde bu meziyetlerin hiçbiri pO 
san değildir. rf' 

Bence, gençlerde suora ka~ı tl~ıf 
nan alaka, ancak planörcülüge ıt O' 
tıktan sonra, tam hedefini bulmllş 
lacaktır ! ,.n1' 

• G l V'" 
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'l'i!_ Ti!.. Ti! .. 
Borazanın, sabah karanlığını yır

tan ve güne ışık veren keskin sesi, 
izçi karargahının sancak gönderi di
binden ta çadırımın içine kadar bir 
Yel gibi esti. 

O kadar yorgunum ki; iki gün ev
\"el Mudanyadan Bursaya şimdi de, o 
Bursadan Yenişehire, tam elli beş ki
lometro yUrümüştük, Yenişehire gel
dikten sonra, şehrin haricinde kamp 
kurduk, gece izci ateşi oyunu yapma
dan ta.m saat \:lokuz 'buçukta yatmış
tık, fevkalade yorgun olduğum halde, 
borunun kalk borusundan evvel dik
kat işaretile uyandığım zaman yap
raktan yapılı yatağım üzerinde kendi
nıi dipdiri bulmuştwn. 

Mahruti çadırda on kişi varız, he
pimizin başları çadır eteğine doğru ve 
başlarımızın altında çantalarımız var. 

ğu halde kalkay geliyor ... 
Kalkay, ihtiyar kırk beşlik bir a

dam ... Fakat, nekadar dinç ve ne de
rece çevik ve sportm'-n bir zat oldu-
ğu yürüyüşünden belli ... Hele, elbise-
si çok yakışmış !>endine .. . 

Kalkay, çevik admtlarla bir asker 
gibi yürüdü. Sancak me .• ·danma şimal 
tarafından girdi. Yüksek ''?sle: 

- Günaydın ·.ıciler! 
Diye bağırdı. Hep l)irden: 
- Günaydın! diye 
Mukabele ettik ... Kalkaym sozü bit 

memişti. Şunları da sert bir sada ile 
söyl ... di: 

- Hazır mısınız? 
Hep birden mukabele ettik: 
- Daima hazır!. 
Birkaç adım yürüdü. Sancak dire

ğinin dibine geldi. Gönderek sancak 
savlosunu çözdü. Elinde bulunan şan 
h Hilali öptü başına köydü. Ve sav
loya izci düğümile toplu olarak bağ
ladı. 

Sancak, bir gelin oohçası gibi, der-

le :r 
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Nasıl nefes alıp veriyoruz? 
Bir masanın üstüne camdan üç 

kapak koyununz. Bunlardan birincı 
sinin altına bir fare, ikincisinin altı
yanar bir mum, üçüncünün al
tına da bir praça ateş koyunuz. Az 
sonra hayvan sersemlemeğe başlar. 
Camın içine girer girmez, kaçmak 
için öteye beriye baş vurmadan vaz 
geçer, nihayet uyuşur kalır. Yani ö
lür. Mumun alevi titremcğe başlar, 
en nihayet söner. Ucunda kalan kı
zıl korda derhal kararır. Ateş parça 
sına gelince, camın altına kapanma 
dan evelki parlak renğini birden bi 
re kaybeder. Eğer dokunulacak olur
sa, soğuduğu hissedilir 

Demek oluyor ki canlılara ve ya
nan maddelere hava lazımdır. 

Hava nedir? 
Hava azot ve müvellidülhumuza 

denilen iki gaz karı§masmdan te
şekkül etmiştir, azot müvellidülhu
muzanın tesirini azalttıktan başka 

ihtiraka ve teneffüse de yarar. 
Teneffüs etmek bir nevi yanmak 

gibi bir şeydir. Hayvanların ve insan 
lann etinden büyük bir kısmı kö
mürdür. 

Bir et parçasmı yakarsanız, netice 
de kömür elde edersiniz. Onun için
dir ki " nefes almak yavaş bir ihti
rak" dır. Biz herşeyden evvvel muh 
tac olduğumuz havayı başlıca ciğer-

lerimizlc alınz. Başlıca dediğimizin
sebebi cildimizle de teneffüs ettiği
miz içindir. 

Nefes alırız , havanın müvellidül
humuzası kanımızla vücudumuza ya 
yılır. Müvellidülhumuza vücudumuz
da tesadüf ettiği karbonla birleşerek 
hamlZI karbonu teşkil eder ve tıpkı 
ocak yanıyormuş gibi, vücudumuza 
hararet verir. 

Vücudumuzun her tarafından ge
çen hamızı karbon yine kanla ciger 
lere gelir ve göğsün darlaşması üze
rine dışarıya çıkar. 

Demek ki biz havadan müvellidül
humuza alıyoruz ve geriye hamızı 
karbon veriyoruz. 
Hamızı karbonla beraber de, her 

teneffüste mühim miktarda su buha 
rı dcfediyoruz. Bu buhar kış günleri 
su damlası haline de gelir. Bu su vü
cudumuzu teşkil eden anasırdan biri 
illan müvellidülmı ile teneffüs esna
sında vücudumuza giren müvellidül
humuzanın birleşmesinden ileri gelir 

Acaba yaşayabilmek için nekadar 
bnvaya muhtacız? 

Hesaplara göre geneler dakıkada 
16 - 14 defa teneffüs ederler. Yanı 
günde aşağı yukarı on bin kere her 

göküs kabarmasında iÇerimize yarım 
litre hava girer. Yani yirmi dört sa
atte aşağı yukarı on bin litre hava .. 

Zannedilir ki teneffüs için buka
dar hava kafidir. Hayır! çünkü ha
vada daha teneffüs edilmeden evvel 
hamızı karbon vardır bu nisbet iki 
misli olunca , hava bozulmağa baş
lar. Hamızı karbon teneffüse yara
maz. Havadaki miktarı çoğaldıkça 

kanımızda biriken hamızı karbonun 
dışarıya çıkmasına mani olur. Onun 
için nefes alıp vermek güçleşir. 

Biz her saatte on bin litre havayı 
üsad edecek hamızı karbon neşredi
yoruz. 

• •• san mus n lar · amız 
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GARiP ŞEYLER: 

Kargaya Allah diye . tapanlar 
Amerikanın şimal taraflarında A

laska diye bir yer vardır. Coğrafya
da okumuşsunuzdur. Orada birçok ga 
rip şeylere rast gelinir. 

Alaskalılar eski adetlerini bırakma 
mışlardır. "Totem,, denilen acayip a· 
nıtlan vardır. 

Alaskalılar, bu abideleri tahtadan 
yaparlar. On beş, yirmi metro boyu 
vardır. Bazen otuz beş metroya ka
dar yükselir. 

Bu abideler, aşağıdan yukarıya ka 
dar birçok resimlerle süslenmiştir. 

Hayvan ve insan resimleri bu abidele 
rin süsüdür. Alaskalılar bu resimleri 
Allah tanırlar ve taparlar. 

Bu garip adetin menşeini arryaC'-ak 
olursak ilk insanın yaşadığı <;ok eski 
zamanlara kadar yükselmemiz lazım
gelir. Tabiatile bir arada yaşıyan ilk 
insan gerek yırtıcı hayvanlara, gerek 
tabiatin fırtına, kar, gök gürültüsü 
hadiselerine karşı mUcadeleye alışmış 
tır. Korktuğu yalnız bir şey vardı: 

Cin, peri gibi hayaller .. Etrafında se
bebini anlıyamadığı hadiseleri cinle
rin, perilerin yaptığına inanır, ve bu 
göze gözükmiyen kuvvetlerden kor • 
kardı. 

Cini, periyi hayvan zanneder ve bu 
düşünce ile her hayvana i}i, fena kıy
metler verirdi. Hayvanları, iyilik, fe
nalık yapan diye ikiye ayırırdı. 

Mesela; Alaska yerlileri için bali, 
na balığı , karga, kurt, ayı, kartal iyi 
hayvanlardır. 

V .. 1 fena hayvanlar olarak görillUr. Ve 
e onlara hurmet beslerler . .Bu hay ~ ... t •~l • kk" dil' 

şeJ ~an '...:: a ı e ı ır. 
vanJarın tahta üzerine resimlerini o- Alaskahlar, ekŞeriyetle karga.)'a 
yarak heykel yaparlar ve sokaklara taparlar. Onların Allahı kargadır. 
dikerler. Bunlara taparlar ve ibadet Çünkü; onu sulann, ormanların ve 
ederler. Bunlar, Alaskalılann Allahı
dır. 

Amerika yerlilerinin yukarıda say
diğımız gibi Allahları vardır. Lakin, 
bir yerde balinaya, kargaya Allah di
ye tapıhrken diğer bir yerde bunlar 

dağlann yaratıcısı olarak tanırlar. 

Fakat, b~ka yerliler kargadan nef
ret ederler. 
Bir Totem Uzerinde bazen bütün bir 

ailenin resimleri toplanır. Resimde 
gördüğünüz bunlardan biridir. 

Vüt:ut 
Kafa 
Boynuz 
Sakal 
On ayak 
Arka ayak 
Kuyruk 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
PIY ASA VAZiYETi 

Mısır fiatleri tekrar yükselmekte
dir. Dün mısır üzerine 6 kuruşa ka
dar muamele olmuştur. Halbuki bir 
iki hafta evvel mısır fiyatları 4 bu
çuk kuruşa düşmüştü. Bunun sebebi, 
ziraat bankası tarafından Romanya
dan 6000 ton kadar mısır getirilmesin 
den ileri geliyordu. Evvelce de yaz
dığımız gibi bu Samsun ile Hopa ara 
sındaki iskelelere dağıtılmıştır. Tür
kiye, mısır piyasasında 6000 ton mı
sırın büyük bir tesiri görülmemiştir. 
llk günler 5 kuruşa olan fiyat, 4 bu
~uk kuruşa kadar indirrnişttr. Fakat 
mısırlar piyasada sarfedildikten son
ra fiyatlar tekrar yükselmiştir. Zira
at Bankası Romanyadan yeniden 
1500 ton daha mısır getirecektir. 

Fakat 1500 ton mısır, piyasada fi
yatlann ucuzlamasına bir tesir yapa
ınıyacaktır. Anlaşılıyor ki, yeni mah
sul idrak edilinceye kadar, mısır fi
yatlarındaki bu ihtikar devam ede -
cektir. 

Buğday fiyatları 

Mısır fiyatlarında ihtikar denecek 
aerecede bir pahalılık olduğu halde, 
buğday fiyatları da düşmektedir Dün 
ve evvelki gün, borsada yumuşak 

buğday üzerine 5 kuruş 30 paradan 
muamele olmuştur. Fakat son iki üç 
hafta içinde buğday fiyatlarındaki 
bu ucuzluk ekmek fiyatlarına intikal 
etmemiştir. Herhalde belediye lktı
Eat müdiriyetinin yeni bir ekmek 
narhı tanzim etmesine ihtiyaç var -
dır. Piyasada kepek fiyatları artmak 
tadır. Son zamanlarda Karadeniz is
kelelerine fazla mikdarda kepek sev
kedilmektedir. Bu yüzden kepek fi
yatı 3 kuruşa kadar düşmüştür. Kı
zılay cemiyetinin piyasadan 6000 çu
val kadar buğday satın alınacağı söy 
lenmektedir. Kızılay cemiyeti satın 
alacağı buğdayları Anadoluda fakir 
ve mühtaç ahaliye tevzi edecektir. 

Glikoz fiyatları 
Istanbulda Uç Glinoz fabrikası bu

lunmaktadır. Son günlerde bu üç fab 
rika arasında şiddetli bir rekabet baş 
lamıştır. Bu yüzden Glinozun kilosu 
18 kuruşa kadar düşmilştur. Halbu
ki rekabet hadisesinden evvel Glinoz 
23 kuruşa satılıyordu. O zaman piya 
saya iki fabrika hakimdi. üçüncü bir 
fabrikanın açılışı bu şiddetli rekabe
te meydan vermiş, fiyatlar 23 kuruş
tan 18 kuruşa kadar düşmüştür. Hal 
buki Glinoz 23 kuruşa satıldığı za
man mısırın kilosu da 100 paraydı. 

Lastik ayakkapları 
fiyatları pahah 

Ham kauçuktan alman istihlak 
vergisi arttırılmış olduğundan bu se
ne lastik ayakkabı fiatlan geçen se
neye nispetle pahalıdır. Bwıdan do
layı, satışlarda çok düşüktür. 

Evvelki seneler ham kauçuğun be
her kilosundan 100, imal edildikte;, 
sonra da 150 kuruş istihlak vergisi 
almıyordu. Lastik fabrikalarmm mU
racaati tizerine geçen sene alınan is
tihlak vergisinden tenzilat yapılmış
tı. Bu sene ise tenzilat kaldırılmıştır. 
Şu halde, bugün piya.cıada satılan 

lastik ayakkabılannm beher kilosu
nun vergisi 150, 200 kuruş arasında
dır. 
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Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

Sonra isteksiz, yorgun gibi ilave 
ediyor: 

- Sevilmek kafi değil ki! 
- Bu ihtiyaçtır Hayal, bir genç 

kız ... 
Maksadımı anlamış gibi sözümü 

kesiyor: 
- Her kız, her kadın bir olmaz 

Kamıran Bey. Ben hislerimi idare 
etıneğe alı§kmım. 

Güldüm: 
- Peki beni niçin yolumdan çe

virdin? 
Akşamın loşluğu içinde bile yüzün

deki hatların katılaştığını gördüm. 
Başındaki kollarını birdenbire çekti. 
Sert, sinirli bir sesle: 

- Bunda arkadaşlıktan başka hiç 
bir maksat yok. Hem fena mı, bura
ları da görmüş oldunu?.. 

- Hani senli benli konuşacaktık. 
Görmüş oldun. de bakayım. 

- Hayır gör:mUş oldunuz. 
- Yanma geleceğim. 
- Yanıma gelebilirsiniz. Fakat 

41cdiğinizi söyletemezsiniz. 
- Peki hani söz vermiştin. Senli, 

Yunanistan ve Bulgaristanda 
Geçen sene ve bu 

üzerine yapllan 
sene tütünler 

muameleler 
Yunanista.nda: lşlenmemiş tütün Kıbrıs 17.316 510.495 

piyasası mart ayı içinde hararetli geç Hollanda 9.836 622.178 
miştir. 1935 rekoltesine karşı Alman Finlandiya 5.930 435.487 
ve Amerikan firmaları tarafından is- Danimarka 4.324 246.229 
tek vardır. Fiatlar geçen seneki Se\'i- Trieste (Transit) 4.045 170.638 
yeyi muhafaza ebnişlerdir. 20 Şubat Estonya , 2.896 294.347 
20 Mart 1936 devresi içinde 3.387.591 Belçika 2.625 299.035 
okka işlenmiş tütün satışı kaydolun- Letonya 1.706 281.500 
muştur. Arjantin 1.149 99.538 

20 şubat 1936 tarihine kadar yapı- Filistin 615 33.600 
lan satışlara bu rakam ilave edilir- Cezair 514 18.249 
se 20 mart 1936 tarihine kadar, mec- Macaristan 427 25.050 
muu 35.376.332 okkaya baliğ olan Japonya 416 137.000 
1935 tütün rekoltesinin 27.613.876 Tunus 278 10.79(; 
okkası satılmış bulunduğu anlaşılır. Yekun 3.898.316 289.459.68~ 
Şubat 1936 ayı içinde Yunanista- Bulgaristanm 1936 yılı ikincikanu 

nm tütün ihracatı 289.459.684 drahmi ayındaki tütün ihracatı 239.289 mu• 
değerinde 3.898.316 kilo tutmuştur. yon leva değerinde 4212 ton tutmuş
Bu rakamlar ikincikanun içinde sıra- tur. Bu miktar 1935 yılının ayni a. -
sile 335.432.976 ve 4.062.983 idi. Bu yındaki ihracattan 193.376 milyon 
suretle içinde bulunduğumuz senenin leva ve 3.269 ton fazladır. 
ilk iki ayında Yunanistanm tütün ih· Bulgaristanm 1935 yılında tütüa 
racatı 624.892.660 drahmi değerinde ihracatı memleketler itibariyle aşa-
7.961.299 kiloya baliğ olmuştur. ğıda verilmiştir: 

1935 yılı ile mukayese edilirse bu Memleketler 
senenin iki aylrk ihracatı değer itiba
rile 193.660.683 drahmilik ve miktar 
?tiariyle de 3.991.554 kiloluk bir aza
lış göstermektedir. Yunanistanın ge
çen yılki iki aylık ihracatı 818.553.343 
drahmi değerinde 11.952.853 kiloyu 
bulmuştu. 

Ton 
1.444 

198 
148 

14.150 
421 

1.206 
1.905 

86 

1000 leva. 
93.729 
10.196 

5.070 
762.241 
16.885 
57.683 

104.666 
Şubat 1936 ayı içinde Yunanista -

nın tütün ihracatı memleket itibarile 
aşağıda verilmiştir: 

Memleketler 
Almanya 
Avusturya 
Mısır 

Amerika B. D. 
Rusya 
Çekoslovakya 
Fransa 
lngiltere 

Miktar Değer 
kilo Drahmi 

2.996.914 197.702.972 
269.375 36.33.172 

188.171 11.868.453 
132.064 19.051.471 
113.575 6.445.669 

76.001 5.018.038 
50.000 7.114.295 
20,139 2.712.473 

Lehistan ithalôtı 

menetti 
Varşova, 8 (A.A.) - Pat Ajansı 

bildiriyor: 
Bakanlar Kurulu her türlü ~yanın 

ithalini meneden bir karar almıştır. 

Avustury~ 

Ingiltere 
Belçika. 
Almanya 
Danimarka 
Mısır 

Italya 
Norveç 
Filistin 
Polonya 
Romanya 
Amerika 
Macaristan 
Fransa 
Hollanda 
Çekoslovakya 
lsviçre 

2 
509 
22 
16 

754 
581 
441 

Diğer memleketler 

1.596 
221 
297 

Yekiin 24.288 

4.122 
105 

40.083 
2.360 
1.399 

59.512 
14.884 
15.479 

173.329 
11.886 
10.491 

1.384.123 

Muamele vergisi ve 

ham maddeler 
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Para Borsası 

Alat 

Sterlin 622,-
1 Dolar 125,-

20 Fransız francı 164.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 115.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 47.-
Liret vesikah 190,-
Florin 82,50 
Avusturya $ilin 22.-
Mark 30.-
Zloti 21.-
Pengo 22.-
Leva 22.-
Yen 32.-
İ~vcç kuronu 30,-
Altm 968,-
Ban.k:not 241.-

Çelcler 

Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 

Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pczeta 

Esham 

Sa tst 

624, 
125. 
167-

84. 
23. 

120. 
92. 
16. 
52, 

196. 
83. 
24. 
32 
24. 
24, 
24. 
54. 
32. 

970, 
242. 

12, 06 
627, 50 

0,79, 30 

10,11, 93 
4,67, 25 
2,44, 58 

64,04, 75 
1,17 ,07 

19,17 ,40 
2,24 ,30 
1,96 ,70 
3,10 ,30 
5,82 ,ZO 

İt Bankaıı Mil. Kupon kesik 12 
,J • N. 9 .90 .. ı. Hamiline 9 ,90 
Anadolu % 60 23 ,80 .. %100 41 ,-
Sirketihayriye il\ 
Tramvay 19 ,50 
Bomonti Nektar Kupon kesik 7 ,90 
Terkoı 12 ,35 
Aslan Çimento 10 ,50 
Merkez Bankası Kupon kesılc 62 .-
Osmanh Ban.kası 27 .-
$arlı: Merlı:u EczıncsJ • . •s 

fstllcraılar 
Tiirk Borcu I 23,35 

.. .. lI 22,15 
,. ,. III 22,25 

İıtilı:razı dahili Kuoım kesik 94.50 
Ercani A. B. C. 95,
Sıvas Erzurum 1 Kupon lıtcsik 95,75 .. .. il 95,75 

Mısır TaltvillerJ 
" 1886 1 --

1903 II K. lı:eeilı: 88,50 
1911 Ill K. kceik 83,50 

Tahv116f 
Rıhtn:ı 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

" III 
Anadolu ümcaıil M 

-.-
89,50 
84.50 

10.25 
43,75 
'47.-
50,80 

Bank de Frans'ın 
bilançosu 

Bu hususta neşredilen izahnameye 
göre, bugünkü vaziyette bu tedbir, 
son zamanlarda vücuda getirilen dö
viz kontrolu çerçevesi dahilinde ya
bancı memleketlerle olan mübadelele 
rin tediyesini kolayl~tırma.ğa yan
yan bir teknik formaliteden başka 

bir şey değildir. Ve dış memleketler
le ticaret alanında yeni kuyut koyma 
makta.dır. Bu tedbir neticesinde mem 
lekete hiçbir nevi eşyanın girmiyece
ği tabiatiyle mevzuu bahsolamaz. Fa
kat bu tedbir sayesinde şimdiye ka
dar kuyut altına alınmamış olan itha 
latm kontrolu kabil olacaktır. Bu i~e 
yeni döviz rejiminin icabettirdiği bir 
keyfiyettir. Prensip itibariyle ithali 
menedilmiş olan eşya ithala~ıları, 

kontenjanlar çerçevesi dahilinde li
sans ala.bileceklerdir. 

Paris, 8 (A.A.) - Bank de Fransm 
Sanayi birliğinin kanuna konulma- bu ayin birinde tanzim ve dün neşre

smı teklif ettiği esas şudur: tptidaf dilmiş olan bilançosu 1.169,000,000 
maddelerini hariçten getiren eanayiin frank altının bankadan çekilmiş oldu 

ğunu göstermektedir. Nisan ayinin 
muamele vergilerine göre almmasr son haftasında banka.dan çekilen altın 

Muamele vergisi kanunda yapıla
cak tadilat üzerinde milli fabrikalar
dan alınmakta olan muamele vergisi
nin tahsil şekilleri üzerinde, sanayici
lerimizin ileri sürdükleri teklifin ma
liye vekaletince müsait karşılandığı 

bildirilmektedir. 

benli konuşacaktık! 
- Fakat siz hareketlerinizi de pek 

senli benli yapmak istediniz. Muka
vele bozuldu. 

Bu şikayeti hoşuma gitti. 
- Peki Hayal, dedim. Uslu olaca

ğım. Yalnız benimle istediğim gibi 
konuş. Söyle şimdi benimle gelecek 
misin? 

- Gelmek isterim. Babam bura
dan ayrılmıyor. Kaç yıldır memle
ketten uzak yaşıyor. Parise ancak 
bir kere gittik. 

- Burada canı sıkılmaz mı? 
- Ahbapları var. Gazinoya gider. 

Burada bekir bir erkeği meşgul ede
cek şeyler çoktur. 

- Pek yaşlı değil. Evlenebilir! 
Başmı kaldırdı. Kaşları yine çatıl

dı: 
- Babam, kansının hatırasını kir 

letecek kadar vah§i nıhlu bir erkek 
değildir. Siz olsanız .. 

- Sen olsan! 
- Peki sen olsan böyle mi düşü-

nürdün! -
- Ben olmadığım için bir ~y söy

tiyemem. Ba.şkalan hesabına düşün
mek daima mümkündür. Değil mi? 

- O halde bırak ta zavallı babam 
masum düşüncelerile yaşasın! 

- Peki bir şey daha sorayım. Sen 

muvafık olacaktır. Bu sanayi ara . miktarı 551,000 franga baliğ olmuştu. 
sında mensucat, demir, trikotaj, ço . Bankanın altın ihtiyatı,60.768.500,000 
rap, fanila, çikolata, kauçuk, bakır, franga baliğ bulunmaktadır. Altın 
alüminyom ve kısmen deri vardır. karşılığı yüzde 66.47 den 64,83 e in-

miştir. 
Vergi bu şekilde alındığı takdirde 

hem sana.yic)lerin işi daha pratik bir lht•I " •1 şekilde göriilebile<:ek ve hem de vergı 1 as suçu 1 e 
kaçakçılığının önüne g~ilecektir. 

Ham maddelerini dahilden tedarik 
eden fabrikaların muamele vergilen 
de, mal fabrikadan çıkarken alına

caktır. 

evlenmeği düşünmedin mi? 
- Her genç kız gibi elbet benim 

de dilşüncelerim vardır. Fa.kat genç 
kızların düşüncelerini haya.ta tatbik 
etmeleri için tesadUfler yardım et
melidir. 

- Doğru! 
- Erkekler de öyle değil midir? 
- Şüphesiz. 

- Siz ne düşünüyorsunuz? 
- Mukaveleyi bozma! 
- Peki sen ne düşünüyorsun? 
Güldüm: 
- Şu dakikada kafamı, ruhumu o 

kadar doldurdun ki başka hiç bir şey 
düşünmek istemiyorum. 

- Zarar yok. Yarın öbürgtin Pa
rise gider, Belçikaya geçer unutur
sun! 

Bu kız hareketlerile, fikirlerile a
deta içimi gıcıklıyor,bu minyatür gi· 
bi ince mahlliku zaptedememek hlıı
leri beni kudurtmağa başladı.Tabia
tin bu nefis san' at eserinden mahrum 
kalmak korkusu daha 9imdiden kal
bime çökmüştü. 

Birdenbire muhakememi kaybeder 
gibi oldum: 

- Hayal, dedim. Ya sen benimle 
geleceksin yan ben buradan gitmiye
ceğim. 

Ve bir hamlede biraz evvelki yere, 

tevkif edi!di 
Izmit, 8 (Tan) - Adapazarı inhi

sarlar idaresi muhasebecisi Muam
mer, 7200 lira ihtilas etmek suçu ile 
tevkif olunmuştur. 

onun dizlerinin dibine çöktüm. Elle
rini yakaladım: 

- Ya seni götüreceğim. Yan ben 
kalacağım. 

Saçları alnnnı gıcıklıyor. Nefis bir 
koku benliğimi narkos gibi kapladı. 

Kulaklarım uğulduyor. Onun sesini 
uzaktan gelen bir musiki gibi dinli
yorum. 

- Peki Kamıran. Hislerimize ha
kim olalım. Herşeyi düşünürüz. 
Yumuşak parmaklan saçlarımın a

rasında dolaşıyor. Leziz, keyif verici 
bir içki sarhoı,>luğu içindeyim. Batan 
güneşin pembe gölgeleri içinde bu 
hava, bu korku, bu temasla unutu
lup gitmek istiyorum. Onun nefesle
ri gittikçe sıkl~ıyor ve yaklaşıyor. 

Ve artık onun adından başka bir 
kelime söyliyemiyorum. 

- Hayal, Hayal, Hayal 

* Baba.mm Paristen bekledi~ mf"k-
tubu ancak bir hafta sonra yazar
ken fU iki Uç satın ilave ettim. 

"Yolda eski arkadaşlarınızdan ... 
Paşa zade Şevket Vamık Beye tesa
düf etmiştim. Sizin danlmıyacağını

zı temin ederek beni Nise kadar gö
türdü. Şevket Vamık Bey de kızını 
Brükscle resim tahsiline götürecek
miş. Bizi Parise kadar getirdi. Bu ak-
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Param yok, fakat • 
sevıyorum •• 

Beyzıt'tan I. H. Sönmez. 
Şebinkarahisarlıyım. Orta mektep -
ten çıktım. Hiçbir iş sahibi eğilim. 
Altı saat yakınımızdaki kaza merke
zine yerleştim. Burada, tesadüf kar -
şıma 14 yaşında bir kız çıkardı. O -
nunla ~lsa seviştik. Uç ay sonra 
benim tarafımdan kıza bir yalan uy
durarak memleketten kaçırdılar. Fa
kat bulundu, bir tecavüze uğramadı
ğı tesbit edildi. Yine sevi§meğe de
t:am ettik. Fakat büyüklerimiz kızı 
almama izin vermediler. Biribirimizi 
fazla seviyoroz. Bir senedir, ben ls
tanlmldayım, o memlekette. Şimdi 
ben yirmi iki ya.,ındayım, on 19 ya
~ndadır. Onu terketmekle mesuı olur 
muyumt Elimde ekmeğim yok, ne 
yapayım, 8izin bana bir ol gösterme
nizi saygılarımla dilerim. 

Manen bu kız ile evlenmeğe mec
bursunuz. Yapacağınız şey, kendini
ze muhakkak bir kazanç temin ede
rek o zavallı kızı getirtip onun, kır
dığınız hayatını tamir etmektir. 

* 
Şimdi serbestim, fakat 

o değil! 

Şehzadebaşındna Selma imzasile: 
"Uzun zamandır evliydim. Betbaht 

bir hayat aürüyordum. Bu esnada bir 
adamla tanıştım. Onu sevdim. O da 
beni sevdi. Fakat aramızda hiçbir 

YENi NEŞRiVAT 

Türk c;ocuğu yaıamalıdır 
Değerli hocamız Dr. Besim Ome

rin yeni çıkardığı bu kıymetli eser 
Türk çocuğunun sosyal bakımdan o
lan değerini ve ona atfedilmesi la
zımgelen ehemmiyetin genişliğini 

gösterir bir kitaptır. Müellif hekim
likle filozofluğu mezcederek zaten 
zengin olan telifleri arasına bir tane 
daha katmak suretile milli neşriyatı
mızı takviye etmiştir. Ana ve halara 
tavsiye ederiz. 

Yeni Türk 
Eminönü halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) 
ün 41 nci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da : 

Agah Sım Levent, Aziz Oğan, Na
hit Sım, Salih Milnir Çorlu, Kazım 
Sevinç, Sabri Esat Ander, Şükufe 
Nihal, Meliha Avni, Sözen, C. Sena 
Ongun, Vahit Lutfi Salcı gibi tanın
mış imzalann yazıları vardır. Genç
lerle münevverleri alakadar eden ya
zıları toplamış bulunan bu mecmua
yı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

HAV ACILIK ve SPOR 
15 mayı~da Server Ziya.'nm 

(Yıldtz'dan Atıa Vatana) 
adındaki büyük hikayesini neşret
meğe başlıyor. Bu hikayeyi zevk ve 
heyecanla takip edeceksiniz. 

Balıkçılık, Avcılık ve Atıcılık -
Tanınmış avcılarımızdan Necip Se
lam bu isim altında çok güzel bir av 
mecmuası çıkarmağa başlamıştır. 

nk sayısı elimizde bulunan bu mec-

,am hareket ediyoruz.,, 
O kadar düşündüğüm halde bu 

~acerayı babama başka §ekllde 
ıza hedecek yolu bulamadım. 

Bu, hakikate en yakın olan bir ifa
de idi. Çünkü Şevket Vamık Bey bi
zi Parise kadar getirmişti. 

Niste kaldığım bir haftanın sar
hoşluğu hali devam ediyor. Hayal 
babasına vaziyeti nasıl anlattı bil
mem. Bir akşam yemekten sonra 
Şevket Vamık Beyle yalnız kaldığı
mız zaman bana dedi ki: 

- Hayal için düşündüklerini bana 
söyledi. Babanı o kadar iyi bilirim ki 
onun bir kaç gündür tanıdığım oğlu
nu yabancı saymam. Saadetiniz için 
bir baba için yapılacak her şeyi ben
den bekliyebilirsiniz. 

Bütün konuşmamız bu oldu. 
O akşamdan sonra hayatımızın ye 

ni şekli için Hayalle görUştUk. O be
nim Uç yıllık mühendislik tahsilime 
razı oldu. Bu yıllan kendisi de res -
me çalışmakla geçirecek. Şimdiki 
halde en kuvvetli bağımız kalbimiz. 
Niste iken aramızda bir nişanlanma 
merasimi yaptık. Yüzüklerimizi ken
dimiz takdis ettik. 

Böyle tahsil yolunun daha ilk adı
mında babama bir nişan haberi ver . 
meyi benim gibi Şevket Vamık bey 

:ıey olmadı. O adamla bir gün karşı-
1.aştık. Bana, bozamıyacağı bir bağ 
ile bağlı olduğunu, fakat beni gene 
sevdiğini söyledi. Ne yapayımt 
Yapılacak şey açık. Siz serbestsi

niz, o değil. Kader sizi biribiriniz -
den ayırıyor.Artık maziyi unutunuz. 
Gözlerinizi yeni bir hayata çeviriniz. 

* 
Tan11madan sevİ§İyoruz 
Büyükdereden M. M. imzasiyle: 
"!5 yaşındayım. Benden be§ ya§ 

kadar büyük bir gencin bana yakın
dan al<ikadar olduğunu biliyorum. 
Sık sık kendi.<rine tesadüf ediyorum. 
Doğrusunu söylemek l<lzımgelirse 
ben de ona karşı bigane değilim. 
Sonra, bir arkadaşım oosıtasiyle, bıı 
gencin benimle evlenmek niyetinde 
olduğunu öğrendim. Kendisinin cid
di ve iyi bir aileye mcnS1ıp olduğunu 
da haber aldım. Ne yapayım1 Betıt 
lutfcn tenvir eder misinizt 

Bekleyiniz. llk teşebbüsü yapmak 
erkeğe düşer. Eğer onun hislerini 
size söyliyen arkadaşınıza eminseniz, 
sizin de bu teklifi reddetmiyeceğinizi 
ihsas edebilirsiniz. Bu gençle tanıdık 
bir kimse yanında görüşmenizde de 
mahzur yoktur. Hem böylece, biraz 
da fikirlerinizi karşılaştırmış, biribi· 
riniz hakkında daha fazla malumat 
sahibi olmuş olursunuz. Bununla be
raber, daima tedbirli de olunuz. 

Türkkuşu üyeleri 115 i 
buldu 

Türkkuşu hazırlıkları devam et
mektedir. Dün akşama kadar kay
dol unanlarm adedi 115 i bulmuştur. 
Bunlardan yedisi kızdır. Türkkuşu 

üyeleri, bugün saat 15 de Cağaloğ· 
lundaki Tayyare Cemiyeti binasında 
oplanacaklardır. Muallim Savni, aza 

!arla bir konuşma yapacak, derslerin 
gün ve saati tesbit edilecektir. Dün 
sabah, Üniversite meydanında iki 
planörün uçuş tecrtibeleri ile 8 muh· 
telif sıçrama hareketi yapılmıştır. 

Amerikada ıehircilik 
tetkikleri 

Avrupa ve Amerika.da şehircilik 

hakkında tetkikler yapan Ankara be
lediyesi fen heyeti müdürü Asım, 

dün sabah Semplon ekspresile §ehri· 
mize gelmiştir. Asım, dünya şehirleri 
içinde belediyecilik itibarile en güzel 
Vaşington olduğunu, Ankaranm he
nüz imar edilmiyen kısımlan için bu 
nüıuuneden istifa.de edileceğini söy• 
!emiştir. 

Istanbuldan Nevyorka 8 günde gi· 
dilmektedir. Gidiş, geliş yol masrafı 
375 liraya indirilmiştir. 

mua avcılık ve atıcılık ile meşgul 
olanlara bor ve faideli yazılar sun
maktadır. Avcının bil~eği şeyler, 
fermacı köpekler nasıl terbiye edi· 
lir?, Avcılıkta başa gelenler, taban· 
ca atmak, tilki avı için yeni bir u
sul yazılan enteresandır. 

de doğru bulmadı. Bu işi o üstüne 
aldı: 

- Ben münasip zamanda kendi!J) 
yazarım. !)aha iyi olur. 

Dedi. 

Parise bu vaziyette geldik. Şevket 
Vamık bey bizimle bir hafta kaldık· 
tan sonra Nise döndü. Biz Brüksele 
hareket ettik. 

İkinci bir dert Brükselde beni bek 
liyordu. 

Babam, elçilik başkatibi Hidayet 
beyle temas etmemi söylemişti. Be· 
nim Belçikada adeta velim o olacak• 
tı. 

Ona kolumda bir kızla gidip: 
- Beni mühendis mektebine yer· 

leştir! 

Demek pek hoş bir şey olmıya • 
caktı. 

Avrupaya tahsile gidip de dönüşte 
diploma yerine bir işçi veyahut köy· 
lü kızını nişanlı diye getirenleri çolC 
işittik ama, Avrupaya tahsile gider· 
ken peşinde bir de nişanlı sUrükli· 
yeni pek duymadım. 

Babam en ziyade benim Avrupıa· 
da bir sokak kızı ile işi evlenmeye 
kadar vardıracağımdan korkard1• 

ı Arkas• var> 
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alarının saadetini · onun çehresi 
k bir hizmetçi kadar kı.skanıyordu 

Saidin muntazam 
çerçeve gibi ku

eabah dar kaç
Çtrpmınuını bilen 

Senih Efendi, bir 
\t l'eye giderken her 

'8finin evine uğru
' Bôvtıyor, kızı inat 
•"-okşuyor, dövüyor, 
"ba.amin evine dön

babasmm evinde, 
"1 boyasından bir 
~bua gibi onu bek

eııtindi; babasının 
ez; Senih Efendi 
~k. herif du

tebessUmle lıf ela
bir felaket gibi 

Cirecekti. Yatakta 
bUruşınıyan bu kas

bir gece yattığı 
korkunç geli-

hi lflı:lan düşilnUlen, 
~ l'O.ya sarkan bu 
~- ~ ınahvetmi§tl. 
~ tekrar gelmese 
~ evine ne di
h. __ ? O, Senihanm 
--.'uttu ki! 
~ e.,de olmadığı za
lfa llba.t, bir de sık 
ıı~;:1Ye biıibirlerinde 

~~· Melihat 
uabaama da söy-
~ C&ııavar gibi gü-
ett· tUau ile haykır-

ı. 

bi~rrı korkarak tat
'-tı~y BÜrdU. Geçin
\1 a.cak eşyası kal-}!1:: Melihati istis
~lan duvarlar
~d ra.k Meli.hatle 

~erı ayrıldılar. 
~ hçacı Hayriye

e\'de erkeksiz 
~ bUtUn göğsile 
bttttUıııb er Seniha da 
~erinin vücu -
~ Uyorlardı.Ge-
~ krle doluyordu: 

~ol, bacak, kal
tı~-.. ka.ranıığmda 
~e korkunç bir 

111.t... ~~: Meli.hat 
ı."' ita olmaktan 
t.~' YriYenin gün
~~rlerin gece 

' Sabahlara ")a tlerde bir za-
~ ! Bunrar. 

şimdi başkalarının saadetiydi. Me-
18.hat bu aşkların yataklarını yapı

yor, yastıklarını koyuyordu. Buna 
razı olmazsa onu kapıda sokak bek
liyordu. Ve bu talihine katlandı; 
kadından kadına mektup taşırken 
başkalarının saadetini onun çehresi 
ancak bir hizmetiç kadar kıskana

biliyordu. Kız, bir zamanlar içinde 
titrediği, yatakları başkaları için se
riyor, arsasını kendi yaptığı binala-

nn iskeletlerini, katlarını, çatılarını 
anahtar deliklerinden görmeğe razı 
oluyordu. Odasına çekiliyor, çını çıp 
lak soyunuyor, gördüğü şeyleri, ço
cuklaşan yüzünde büyüyen gözlerle 
düşünüyor, yatağına sokularak ken
disini kucaklıyor, yorganının altında 
bir an titriyor, kırmızı kandilin ışı
ğında, salyasının ıslattığı san yas
tıkta esmer yüzü çiziyordu. 

(Arkası var J 

...: 
serbest güres şampiyonluğunu Dünya 

kazanan "Ali Baba" kimdir? 
Dünkü Ajans telgraftan Ali Baba 

isminde dev cüsseli bir Türk güreş
çisinin Amerikada dünya serbest gü
reş şampiyonu Shikati ağır bir mağ
lti.biyete uğratarak şampiyonluğu e
linden aldığını bildirmiştir. Dün yap
tığımız tahkikat, şampiyonluğu kaza 
nan güreşçinin Kara Ali olmadığını, 
Kara Alinin müsabakalar yapmak ü
Eere menajeri Asımla beraber Mani
sada bulunduğunu göstermiştir. Di
ğer taraftan, Dinarlı Mehmet te adı 
geçen şampiyonun Ali Hasan ismin
de Elizizli bir Türk olduğunu ve 26 
senedir Amerikada bulunduğunu ile
ri sürmüştür. öğrendiğimize göre, 
bu tahmin de doğru değildir. Yalnız, 
dün temas ettiğimiz bazı alakadarlar 
.. Ali Baba" ismi verilen dünya şam
piyonunun kim olabileceği hakkında 
şu malumatı vermişlerdir: 

Sirkecide, otobüs tamircilerinden 
Mesut usta namında bir güreş me -
raklısı vardır. Miço isminde iri yan 
bir genç, Mesut ustanın yanında 10 
seneden fazla çalışmıştır. Bir oturuş 
ta bir buçuk kilo ekmekle 50 köfte yi 
yen bu genç, bir defasında Edirne · 
lt\tanbul hattında çamura saplanan 
bir otobüsü, sırtile ve mUşterile bera 
her çamurdan çıkarmıştır. 300 kilo 
ağırlığındaki otobüs motörlerini yar 
dım görmeden söküp takan Miço, ara 
sıra alaturkacılar arasında güreş te 
yapmıştır. 2 sene evvel onun bu acı 
kuvvetini gören bir müteşebbis, ken
disini Fransaya götürmüş ve Pariste 
serbest güreşe çalıştırarak mütead -
dit müsabakalar yaptırmıştır. Bir tür 
lü serbest güreş tekniğine alışamı -
yan Miço, Pariste ikinci planda kal
mağa mahkum iken organizatörlerin 
bir dalaveresile King Kong namile 
maruf Bulgar pehlivanile karşılaştı -
nlmıştır. Bu mUsabakanm kendisini 
meşhur yapmağa kafi geldiği, usta -
ama Paristen gönderdiği bir mektup 
mUnderecatmdan anlaşılmaktadır. 

King Kongu ağır bir mağl\lbiyetf' 
uğra.tarak bUtUn nazarları tizerine 
çeken Miço, ayni zamanda ya.kışıkb 
olduğu için Amerikada tutulacağını 
dilşUnen organizatörler, kendisini bu 
sefer Amerikaya götilrmilşler, ismi· 
nin biraz şatafatlı olması için de es
ki pehlivanlardan Aliçonun ismini 
\•ermişlerdir. 
Yapılan tahminlere göre, şampl -

yonluıhı kazanan 2'enc bu ise. AH is-

' 

minin Aliçodan galat olması çok 
muhtemeldir. 

Miço, Amerikadan Mesut ustaya 
yazdığı son mektubunda yakında ser 
best güreş birincisile karşılaşacağını 
bildirmiş. serbest güreşten çok baş
ka bir şekilde yapılan Amerikan gü
reşine bir türlü alışamadığını aynca 
kaydetmiştir. Bu son tahmin, dünya 
serbest güreş şampiyonluğunu kaza
nan Ali Babanın Miço olması ihtima 
tini bir kat daha kuvvetlendirmekte
dir. 

Fenlandiya· güre§çiferi ne 
zaman gelecek? 

Berlin olimpiyatları arifesinde, 
Şimali Avrupa takımlarile karşılaş -
mağı kararlaştıran Güreş Federasyo 
nu, serbest ve greko romen güreş ta 
kımlanmızı hazırlamak gayesile Fen 
landiya ve Almanya güreş federas -
yonlarına müracaat etmişti. Teklifi
mizi esas itibarile kabul eedn Fenlan 
diyaWar Milli takını seçme mUsaba
kalan dolayısile ancak Mayısın 17 
sinden sonra gelebileceklerini bildir
mişlerdi. 

Müsabakaların tarihini Ankarada
ki spor kongresinden sonraya bıra
kan güreş federasyonu karşılaşma· 
nın spor kurumu genel merkezile te 
mas ederek Mayısın son haftaların
da yapılmasını, Fenlandiyaya bildir
miştir. Dünya Grileş aleminin tanın
mış güreşçilerine malik bulunan Fen 
landiya güreşçileri çok kuvevtli bir 
ekiple şehrimize geleceklerdir. Fen
landiyalıların 25 Mayısta şehrimizde 
bulunmalan çok muhtemeldir. Müsa
baka tarihleri ve yerleri sonradan 
tesbit edilecektir. 

Almanlarla muhabere devam et
mekte ve içinde Fogedos, Şperllng 
gibi Olimpiyat ve Avrupa şampiyon
lan bulunan Alman güreşçilerinden 
mtirekkep bir takımın Haziranda ge
lebilecekleri tahinin edilmektedir. 

Yunan Milli Talrımı 
salı günü geliyor 

Yunan Milli takıınmm Balkan ku
pası maçları dolayısile Bükreşe gi -
derken şehrimizde 24 saat kalarak 
bir egzersiz yapmak istediğini yaz
mıştık. lcap eden yerlerden müsaade 
t.Pmin edildiiti icin salı ~nü Taksim 

FAYDALI 
r Hergtio bir 1 

Hikaye ı 
Nlçıırı imtihan 
veremedim? J 

BiLGiLER 
Bugünkü Program 

lstanbol 

ı8.- Danı musikisi (plik). 19,- Ha
berler. 19,lS Muhtelif plaklar, 19,30 Ço
cuk saatı, Hikayeler, 20,- Şan: Bayan 01-
ga de Sançes tarafından. 20,30 Stüdyo or
kestralarL 2ı,30 Son haberler. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm razetelere mah
sus havadis servisi verilecektir. 
BUKREŞ 

ı3 - ıs: Plak ve haberler: 18: Bando 
mızıka; ı9.20: Darıs; 20.20: Senfonik plak 
lar; 22.30: Radyo cazı; 22.45: Orkestra: 
21: Caz. 
BUDAPEŞTE ı 

19.05: Şopen konseri: 20.05: Salon or
kestrası; 21: Skeç; 22.45: Haberler; 23.0S : 
Çingene musikisi; 23.SO: Orkestra. 

MOSKOVA 1 

18.30: Karışık konser; 20: Kuartet kon
seri: 2ı: "Mayıs Gecesi" operasının rad
yo adaptasyonu; 22: Yabancı dillerle neş
riyat. 
VAKŞOVA 

16.30: Salon kuarteti - Muhtelif; 19: So
list konseri; 21: Piyano - keman • Jdir
net musikısi; 22: Uzakta bulunan yurttaş
lara mahsus neşriyat: 22.30: Eğlencelı 
emisyon; 23: flenfonik konser; 24.0S: Dans 

Seçme program 
Bükrq, ı9.20: Dans; 2920: Senfonik 

plildar; 2230: Radyo cazL 
Budapeıte, ı 9.0S: Şopen konseri: 
Moskova, 21: MAYIS GECESİ opera

ımm radyo adaptasyonu. 
Prag, 20.45: Bando mızıka; 23.30: Salon 

musikisi. 
Varıova, 19: Solist konseri: 21: Piyano 

keman - klarnet konseri; 23: Senfonik 
konser. 

Berlin, 23.30: Eilenceli hafta sonu neı
riyatL 

Kısa Dalgalar 

Çalıtnuı ıaııtlerf: Saat 10.45 - 14.20 ı 
ı 74 m. ve 31, 45 m Saat 15.00 - 18.35: 
31.38 m. Saat 19 - 23.35: 25, 49 ın. ve 
•9 g~ m. 

Londn 

Ça.ıtma aaatlerf: 10 - 12,20 ı 25,53 m 
ıre 3ı. 55 m Saat 13 - 15.45 : 16. 86 m 
ve ı~. 82 m. Saat 16 - ıs ı Goıterilen 
poıtalardan ikisi. 19.82 m. 25. 29 aı. ,,. 
31, 55 m. 

Iiaziran sonıarına doğru idi. Imti
hanlar gelip çatmıştı. Her yirmi yaş
ta olanın geçirdiği heyecanlı anlan 
ben de yaşıyordum. Ertesi gün saat 
9 da hukuk fakültesine gidip imti
han olacağım için, kitaplarımı açıp 
son bir defa olarak gözden geçinne
ğe başladım. 

Yarım saat sonra kapı çalındı . 

dostlarımdan bir sene evvel avukat 
olmuş birisinden bir mektup geldi. 
Bu avukat dostum. daha iki ay evvel 
çok meşhur bir cinayet davasındrı 
caninin müdafaasını üzerine almıı 

parlak bir müdafaa yapmış fakat za 
vallının kellesini giyotinden kurta 
ramamıştı. 

Mektup şöyle diyordu: 
"Azizim, senden bir ricam uar. Bı 

liyorsun ki, bütün mevcudiyetimk 
müdafaa ettiğim zavallı idama mah-
1.."iim edildi. Affı için yaptığım mil· 
racaat diın reddedildi. Halbuki ailesı 
çok iyi kim.~eler ve onun a/fedilec.e
ğini umuyorlardı. Hem babası, dah<ı 
bir hafta evvel hüsnü hareketi için 
iyi ve niimune işçilere verilen madal 
yayı alm1.ştı, bunun, af talebinde te
siri olacağını sanıyordu. idam hük· 
mü yann sabah beşte olacak.Senden 
ricam şu ki, gidip zavallının ailesin• 

Onu ora'Ya göt~rdüm. Papasll gi • 
dip hadiseyi anlattım, onu teseli e
demiyeceğimi söyledim. Bana: 

- Zavallıyı bana getiriniz, ben 
çahşınm, 

Dedi. Alıp yanma soktum. Dön
düm. Saat sekize yaklaşıyordu. Biraz 
kahvaltı etmek üzere bir yere gir
dim. Fakat yiyemedim. Kalkıp üni -
versiteye yüriidüm. Ve pek tabii im
tihan veremedim. 

S !it ı ı1,l.S - 23.30 : Göıterilen 2 Yeya 
L poıta 19. 6t- ın. 25. S3 m~ 31. 55 Ye •~ 
10 m~ 
Sinemalar, Tiyatrolar 

• TEPEBAŞI ANFl T~ATROSU ; 
(Liilciia Hapt). 

• HALK OPERETİ : Balihs~ Selllr 
Sinemasında: cündiiz (Halime) ıece: 

(Telli Turna). 

bu feci haberi, benim namıma ve ga 
zetelerden evuel ver. Zira, ben idan 
hükmünde bulımacağım için gide·mi 
11cceğim. Senin de imtihanın olduğ-ıı 
nv lHligorum. Fakat saat 9 ~Brmft•• 
bu iyiliği yapabilirsin. ------------

• TAN : (Karyoka), 
Anne). 

Derhal kitaplarımı kapattım. Ça
lışamıyacak bir hale gelmiştim. Bu 

yarın (Küçlik hizmeti de reddedemezdim. Fakat fe-

• TURK ı (Altm Toplıyan Kızlar) . 
(Uçuruma Dofru). 

• YILDIZ : (Gönül Acısı) ve (Seven 
Kadm). 

• SÜMER : (Eıranrengiz Tayyare) . 
• İPEK : (Herşey Senin İçin) ''e (Sa
nım Karmen). 

ci haberi nasıl verecektim? Olüme, 
hem de giyotin altında ölüme karşı 
hangi kelimeler teselli verebilirdi? 
Sabaha kadar gözüme uyku girmedi, 
ve sabahleyin, yataktan kalktığım 
'2:8.man, idam mahkumu kadar ben de 

• ELHAMRA : (Öldürdüiüm 
ve (Valntsız Baba) 

Adam) heyecan içindeydim. 

• SARAY : (Zevk Gemisi). Saat beşe çeyrek vardı. Bir otomo
bile athyarak mahkiımµn ailesinin 

: SIK : (Zayu) ve .<Aık Hüzünleri). bulunduğu evin adresini verdim. O 
MELEK : (Renklı Peçe) ve (Yaralı tt p · tenh d H w k 
Kuı). saa e, ans a ır. ava sogu -

• M1LU : (Meyerdinr Faciası), (Ka- tu ve rütubet vaı:dı. Otomobilde gi-
hk Gecesi). . . derken, söyliyeceğim sözleri arıyor, 

• '!11LI:I (Meyerhnr Facıası) ve (Ka. düşünüyordum. Nihayet otomobil 
lıfomıa Haydutları) v~ (Kulrırıca). . .. . 

• KADIKÖY SURXYY-' ~ (Unutma durdu. Korkunç hır sokaktı. gozlen 
Beni). Yarm (Aşk Bandosu). uykudan şiş, saçı başı dağınık bir 

• ÜSKUDAR HALE: (Küçük Albay). kadın, küçük bir kahvenin kepenkle-
Çabuk Sıhhi Yardım Teşkilatı rini açıyordu. Otomobilden indim, 

aradığım evin numarasını buldum, 
Bu numaradan ımdat otomo
bili istenir 44998 içeri girdim. Kapıcı olmadığı için, 

katlan çıkarken, her kapının önünde 
durup, isimlere bakıyordum. Nihayet 
felaket haberini vereceğim ailenin 
ismini bir kapıda gördüm ve bin bir 
tereddütten sonra kapıyı çaldım. 

Müracaat Yerleri 

Denız yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi) 43732 
Şark Demiryollan Sirked 23079 
Devlet Demiryollan Haydarııa .. 421'5 

itfaiye Telefonlan Bekleme uzun olmadı, fakat bana 
asırlar kadar gelmişti. 

lstanba.I lUaıyeei 
Kaıhköy itfııyesi 

Z42Z2 Sanki bütil!ı gece uyuyamamış da 

Yetilköy, Bakırlı:ö~. Bllrilkdere. 60020 birisini bekliyormuş gibi, siyahlar 

UslriJdar ıttaıYeai eo62S 
Beyofla itfaiyesi 44640 
Büyülrada. Heybeli. Barsu. ltmab aım-

talralan için telefon aantralmdakl memara 
nnırm deme• lı:lfidir 

Hastane Telefonlan 

Cerrahpap bastanesl 21693 
Gureba hastanesi Yenibahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Klmil baıtanesl OuUdar 60179 
Kuduz hastanesi Çıpa 22ı42 
BeyofJu Zükilr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi GUlbane 20510 
Haydarpaşa Nümane hastanesi 60107 
EtfaJ hastanesi Sieli 42426 
Bakırköy Akıl hastanesi 16.60 

stadında antreneman yapacaklardır. 

Dinarlı Mehmet ve Mülô· 
ylm lzmirde lrarıılaııyorfar 

Kara Ali, Dinarlı Mehmet, Manlsi.
lı Rifat gibi memleketin tanınmış ba 
zı güreşçileri lzmir ve Manisada bu
lunmaktadırlar. Dün sabah Edirneye 
hareket eden MtilA.yim pehlivan da 
avdetinde lzmire gideceğinden bil . 
tün güreşçiler lzmirde toplanacak -
lar ve Dinarlı ile Milliyim İstanbul· 
daki maçın revanşını yapmağa da -
vet edileceklerdir. Kabul ettikleri tak 
dirde bu karşılaşmanın çok heye -
canlı ve mühim olacağı şUphE"Bizdir. 

giyinmiş bir kadın, gelip kapıyı açtı. 
(çeri girdim. Baba, bir sandalyeye 
ata biner gibi oturmuşı gözleri boş
lukta, oğlu nasıl şu dakika bekliyor
sa, öylece bekliyordu. Beni görür 
görmez, bo§ gözleri yaş doldu. 

Bir köşede yirmi yaşlarındR bir 
genç ız aptal aptal çırpınıyordu. 

Bir tek kelime söyliyemedim. An· 
ne, hıçkırarak omuzuma dayanıyor
du. Yüzü, paltomdan geçen harare
tiyle omuzumu yakıyordu diyebili -
rim. Elimi uzattım, babanın sırtına 
koydum. Şimdi üçümüz de ağlıyor
duk. 
Yalnız genç kız, kimsenin içmiye

ceği bir kahve pişirmekle meşgul, 
aptal aptal sırıtmakla meşguldü. Ilk 
sözümü nihayet söyliyebildim. O da 
k~dına: 

- Geliniz! 
Demek oldu. Hiç seeini çıkarma -

dan peşimden geldi. Sokağa çıktık. 
Yavaş yavaş etrafa kalabalık bas -
mağa başlamıştı. Bundan. lc!am hük
münün infaz edilmiş olduğunu anla· 
dım. Ve kadına sordum : 

- Kilise nerede? Yerini biliyor 
musunuz? 

- Pek sık gitmeyiz ama yerini 
biliyorum. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköv Köprüba~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda r· 

zade Han. Tel. 22740. -

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Perşem b 
15 de. 

izmir Sür'at 
Postaıarı 

Cumartesi 15 de Pazartesi 
16 da. 

Mersin postaları 
Sah, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşa.m ba 

18de 
lzmit - Pazar, Salı, Perşembe, 

Cuma 9,30 da 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

şamba. Perşembe, Cumarte. 
si 21 de. 

Karabıga - Salı, Cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Sah 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersın postaları
na kalkış günleri yük alınmaz. 

2524 

Mudanya hattı 
10 Mayıstan itibaren yaz tari

feleri başlayacaktır. 
Vapurlar lstanbuldan Cumar· 

tesi günleri 14 de diğer günler 
8,30 da Mudanyadan Pazardan 
maada günler 11 de Pazar gün
leri 18,30 da kalkacaktır. 

lstanbuldan Cuma, Sah, Per
şembe günleri kalkan postalar 
Armutlu ve Mudanyaya uğra
yarak Gemliğe kadar gidecek
ler ve Gemlikten ertesi günleri 
kalkıp ayni iskelelere uğrayarak 
lstanbula döneceklerdir. 

Vapurların Yaz seferlerinde 
Sür'atleri arttınlm,tır. 

Pazar günleri stanbuldan 
8.30 da kalkan vapur Mudanya. 
ya 12,15 de varacak ve Mudan
yadan 18,30 da kalkarak lstan
bula 22.30 da varacağından 
Bursayı gezerek ayni gün dön· 
mek isteyenler bu postadan isti
fade edebilP~PklPMir. (24~R) 
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J-1 A STALIK 

Ge t"ir İ yor-.u 2:. 

Tahta. kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, 
karınca, örümcek ve bütün haşeratı kö
künden keser, yuvalarına ve eşyaların üze
rine ve odaların havasına ve tahtaların, 

duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
ile tahrib ediniz 

Bütün yaz bu muzır ha

şarattan kurtulacak ve 
rahat edeceksiniz. Bil

hassa apartımanlarda, 

mutfaklarda yemekle

rinizi, erzaklarınızı tel-
vis eden hamam böceklerini, aptesaneler
de, hamalarda bulunan küçük böcekleri, tır
tılları, kümes hayvanatmda, köpeklerde 
bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan ke
neleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerin
deki tırtılları behemehal FAYDA ile im
ha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yarım 

kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 

FAZLA PARA VERMEYlN:tZ. Tesiri daha 

az olduğu halde ecnebi malı diye fazla 
para koparmak i::ıteyenlerden sakınınız. 

FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

H asan deposu: ANKARA, lSTANBUL, BEYOCLU 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 1 
Mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece elkonulan 
Emanüel Karasonun uhdesinde olup; 
1-Büyükadada Meşrutiyet mahal
lesinde eski Cakoroi, yeni Çankaya 
caddesinde kain Conpa.şa köşkü na
mile maruf 68 numaralı maabahçe 
ve müştemilat hane ile kezalik, 2 -
Büyükadada Cakomi caddesinde 50 
mükerrer numaralı tamamı 3525 met 

ADEMi 
iKTiDARA 

VEREN 

ro murabbaı olan arsanın kırk sekiz TafsilAt: Galata P.K. 1255 Hormobin 
hisse itibarile on hissesi. açık arttır
ma suretile 10-6-936 tarihine mUsa-

3336 

dif çarşamba günU saat 16 da satı- - - - TİFOBİL 
Iacaktır. Köşkün kıymeti muhamme- D l N S Ml 

. d v 3 T . . . r. HSA A nesi 24900 lira ır. e eşnnısanı 

939 tarihine kadar konturat ile kira- Tifo ve paratifo hastalıklarına 
l d Ars t k ti tutulmamak için ağızdan alınan 
ı ır. a amamınm ıyme mu-

tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
hammenesi beher metro murabbaı vermez: Herkes alabilir.Kutusu 
yarım lira hesabile 1762 lira 52 ku-

55 
kuruş 

ruştur. Arttırmaya girebilmek için 
kıvmeti muhammenelerin yüzde ye-
d! buçuk nisbetinde pey akçesi yatır
mak lazımdır. Dellaliye resmi ile iha
le pulu ve yirmi senelik evkaf icare
si müşteriye aittir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenelerin yüzde yet
miş beşi bulduğu takdirde ihale yapı
lacaktır. Aksi takdirde ikinci arttır
ması 29-6-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 16 da icra edilece-

392 

ğinden isteklilerin yukarıda gösteri -
len giln ve saatlerde Beyoğlu Dör • 
düncü Sulh Hukuk Mahkemesine gel 
melen ve fazla malô.mat almak iste
yenlerin 934-78 No. ile mahkeme ka
lemine müracaat etmeleri ilan olu -
nur. (22853) 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştınr. 

tnkıbazı izale eder. Kanı temiz-

1 

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

3356 

MiLLi MUDAF AA VE
KALETiNDEN : 

Cümhuriyet kara ve deniz 
ordusunda kullanılmak üze
re 14 5 5 sayılı Askeri me
murlar kanununa ve buna 
aid talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şart 
larla yedinci sınıf .. Askeri 
Bareme göre 3 O lira maaşı 
asli,, Askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 - 3 5 yaşından yukarı 

olmamak 
4 - Başkasına geçer 

Hast;,lığı ve vazifesini gere
gi gibi yapmağa mani olabi
lecek vücut ve akılca bir a
rızası bulunmamak. 

Tam teşkilatlı bir Askeri 
Hastahanede muayene etti
rilecektir. 

5 - Yanbancı ile evli ol
mamak 

6 - Seref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan mutlak su
rette bir cürümden dolayı 
üç ay veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir 
suçtan takip altında bulun
mamak. 

Sıhhat ve güzellık 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel dişleride 

HADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en Ustad doktorlar1n b\le sebeb 

ve menşelni bulamadıkları bir hasta· 

h§ın, diş iltihabından ileri geldi§i pek 

~ok tecrUbelerle anlatllmıttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 

Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde aralık 
sokakta 2/7 No. lu ev 
Ortaköyde Cavid ağa mahallesinde 15 No. 
Cavid ağa mektebi 
Arnavut köyünde ön sokakta 4/31 No. ev 

,, ,. Küçük ayazma So. 5/7 ev 
,. ,, Lütfiye mahallesinde Küçük 

Ayazma sokağında 29/ 67 No. lu ev 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesi Küçük 
Ayazma So. 1/3 ev ve dükkan 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde KüçUk 
Ayazma So. 14/ 45 No. lu ev 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde 25/51 
No. lu ev 
Orta köyde Mecidiye mahallesinde Vapur iskele· 
si So. 8 No. lu Mecidiye mektebi 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde elçi 
So. 27/55 No. lu ev 

kirası teminatı 

60 

60 
48 
72 

48 

120 

84 

78 

144 

36 

4,50 

4,50 
3,60 
5,40 

3,60 

9 • 

6,30 

5,85 

10,80 

2,70 
Beşiktaşda Sinan pa'.'B. medresesinin (4-7 ve 10 nu-
maralı odaları hariçdir) medresesi 240 18 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itioaren 937 veya 9381939 seneleri mayısı so
nuna kadar ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş
dur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek 
isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 28 Mayıs 936 Perşembe gUnü sa.at 15 te Daiınf Encümende 
bulunmalıdır. (İ) (2533) 

FOTOGRAFC.ILı 

İCABETTİRDIGI . . 
EN iYi VE EN HASSAS 

MALZEME 

7 - Sarhoşluk, kumar
bazlığı adet etmiş kumar 
oynatmış ahlak ve sairece 
hakimliğe yaramayacak bir ' 
hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

Fotoğraf malzemesi Birleşik fabrikalar 

KAPPELLi • FERRAniA 
Türkiye umum acentası : 

UMBERTOJ. REFORZO 
Beyoğlu P. Kutusu 2295 

8 - N uf us kağıdı sureti 
ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tereli· . 
mesı. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riy le birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 gunu
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As
kerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri. ( 6 7 7 ) ( 2 3 7 O ) 

3306 

Hali Tasfiye bulunan 

VAPURCULUK 
TORK ANONİM Ş1RKET1 

Tasfiye Heyetinden : 
Karadenizde Karaburun mevkiln

de karaya oturtulmuş olan GERZE 
vapuru ankazmm bulunduğu bal ve 
mevkide açık artırma suretile satıl
masına karar verilmiş olduğundan 
talip olanların ihale günü olan 23 
Mayıs 936 cumartesi günü saat on
da Liman hanında dairei mahsusa
smdaki Şirket tasfiye memurlarına 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

3416 

Istanbul ikinci lflb Memurluğun
dan: Müflis Berna.r Freyman masa
ema müracaat eden Hazinei Maliye
nin istediği 4242 lira 40 kuruf hak
kında lf1b idaresince yapılan tetki· 
katta al!kadar olduğu maliye şube
since evvelce verilen cevapta müfli
sin yalnız 749 lira borcu olduğu bil
dirilmiş ve bu para kabul edilmiştir. 
Halen tahakkuk etmiş bir alacağın 
mevcudiyeti anlaşılamadığından dört 

bin iki yilz kırk iki lira 40 kuruş ala
cak kayıt talebinin davada mühtar 
olmak üzere reddine karar verilmiş 
olduğu bilinmek üzere ilin olunur. 

(22845) 

Istanbul 6 mcı Icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
yazıhane ve daktilo makinası ve ka· 
nape takımı 12-5-936 salı günü sabah 
saat 9 dan itibaren Tahta.kale cadde
sinde 95,97 numarada boya fabrika
sında birinci açık artırması icra kıh 
nacağından isteklilerin mezkur gün 
ve saatte yerinde bulunacak memu
runa müracaatları ilin olunur. 

(22852) 

3300 

9 

su 

"Güzelli 
Tecrii 

Tokalon pud 
yazlı yeni ( çi 
yesinde cildin 
veriyor. Bu 
tecrübesini ya 
Parmaklar 

yeni Tokalon 
da su barda y 

nızı bardakt 
ne de parlam 
"mat" olduğu 
rada (çifte k 
tubete mukav 
dlr ki Tokalo 
kalır ve böyl 
cak salonda 
niniz, ilk gird' 
şeklini muhaf 
Mat,, Tokalon 
ve rüzgardan 
teessir olur. 
nihayet verildi 
dir. 

lstanbul Y 

ğundan: Bir 
sına. karar ve 
kımı, kornişli 

yük halı vem 
ev eşyası 15-5-
9 ,30 dan iti 
Mehmet paşa 
sokak 21 No. 1 
lunacak memu 
tırma suretile 
nur. 

KADIN 

TORKI 
Sigorta ş· 

Ticaret ka!I 
kA.mına istina:; 
hine müsadif 
FEVKALADJ!İ 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

İlk eksiltmesi bozulmuş olan, muhammen bedelleri 
7,500 lira bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas 
tkımı 23 Haziran 936 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
irf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
u işe gir~ek isteyenlerin 4, 125 liralık muvakkat temi
at ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
.zımdır. 

Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay
arpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2378) 

İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 
3-6-936 Perşembe günü hizalarında gösterilen saat
rde Ankarada İdare binasında ayn ayrı ve kapalı zarf 
mlü ile satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin 
zalarında gösterilen muvakkat teminatlar ile kanunun 
yin ettiği vesikaları ve teklif mektublarını aynı gün 
stik malzeme için (saat 14 e) ; dinamo kayışları için 
;aat 14,30 a); kapalı ebonit kutular içinde (saat 15 e) 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iş
re aid şartname Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
irlüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız da
tılmaktadır. (2526) 

1 S M t Muhammen bedeli Muvakltat teminat Eksiltme saati 

uhtelifülcins las- ) 22765 Lira 1707 ,38 Lira 15 
t malzeme. ) 

uhtelif eb'atta ) 
, 1 O metre bezli ) 
uçuktan mamul ) 13116 
gon dinamosu ) 
yışı. ) 

) 

" 

Oaded kapaklı 
>nit akkümüla
:- kutusu 

) 4800 " 
) 

983,70 

360 

Biga Belediyesinden: 

" 
15,30 

., 16 

Belediyemiz Elektrik santralının 1-6-936 gününden 
-5-937 nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 
0,000) kilo mazut ( 3400) ve "1 ,000" kilo makina ya
la ( 160) lira fiat tahmini ile 20-4-936 pazartesi gü
nden itibaren 11-5-936 pazartesi günü saat 15 e ka
r kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazu
ı ve yağın evsafını anlamak isteyenlerin müddeti i
ıde Belediye Santral Memurluğuna, .şartnameyi gör-

4!K isteyenlerin muhasebeye müracaatları ve kanunen 
rekli olan yüzde 7,5 teminatlı teklif mektublarını 
lediye Başkanlığına göndermeleri ve ihalenin Komis-
n huzuru ile yapılacağı ilan olunur. (2385) ( 

Açık arttırma usulile ilan 

ekirdağ Ticaret ve Zahire 
orsası Komiser liğinden : 

3368 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağında Kurnalı 
ıvkiinde Ticaret ve Zahire Borsası salonunun inşası 
olub keşif bedeli ( 1224) lira ( 5 9) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cedveli 
B- Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Hususi şartname 
E - Resim 

İ~teyenler bu şartnameleri ve evrakı Tekirdağ Borsası 
:sıltme Komisyonunda görebilirler. 

+ 
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1 1 

; "TAN" ın içtimai yardım tesebbüsü 1 
1 ~ .. -------.....----ı 1 
-

11 Tan 11 a "Sigortala Abone"~ 
: kaydedilecek karilerimizi 1,0001 
1 

liraya sigorta ettiriyoruz i 
ı Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigortal 

ı şirketi olan (Anadolu) temin etmekte diri 

1 (Tan) ın büyük içti· 
mat yardım teıebbüsü-

1 nü teıkll eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA ETTiRMEK) fikri· 
ı miz, teıebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
1 uygun bir intizamla A· 

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 
ı ilk adım, gazetemi· 

ze <SIGORTALI ABO· 
1 NEJ yazılacak olan O· 

- kuyucularımızın sigor· 
1 ta edilmesiyle attlmıı 
1 bulunmaktadır. 

ikinci adım CSigor· 
1 tah perakende satıı) 

olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında baıhya· 
1 cağız. 

TAN 
Sigortası 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
n 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo

~~-~~~~~-~~--~-~~~~~-~~ 1 neler,ytlhkolarak 17 liravealtıaylıkolarak 9 lirate- I 

PEllLODENT 
-----

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en bilyilk felaket ola.n ölüm ve maHlliyetlD acı· 
!arından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinJerini%i : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat
bik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile bayat sigortalarında mllhim bir inkılap 
yapmıştır. ÇünkU bu sigorta ile : 

Ölüm ve maJQliyet temin olunur - Her sene nakdi temettU v~ 
rilir - Vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - Mukave
lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve malfıliyete 
uğramamış ise müemmen meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunw 
- Muvakkat ve daimi malüliyet milddetinee Ucret alınmaz -
Daimi malfıliyct halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitamında milem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
erliı İ7. : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 

ı diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 1 
ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 1 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- ı 
hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 
Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. ··= .. •"* 1 

1 ___ ._.. __ _....,_,__.. __ ~~~---~~~~---.--~~~~~ 
" TAN " aazeteainin 1000 liralık sigorta 1 

1 Adı, baba adı 
i soy adı 

1 

I Doğduğu yer ve yıl 

1 

' tşl ve gücU 

Adresi 

Bedeni bir sakat-
lığı var mıdır, var 

; ise nedir? 

abone kuponu 
Tarih : 9/ 5/ 1936 1 

~---

1 

ı ı 

-

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•• 
1 

1 

1 

1 
3 - Eksiltme 7-5-936 tarihinden 22-5-936 Cuma gü- Muamelat merkezi : 
saat 15 te Tekirdağ Borsa Encümeni odasında yapı- !stanbuJ Yeni Postane karşısmda Büyük Kınaciyan Han. 1 
:akdır. TELEF ON. = ı 

Nekadar zaman 1 

1 lc:fn abone olduğu 

4 - Eksiltme açık usul ı"le yapılacakdır. I ' 
5 - Eksiltmeye girebilmek isteyenlerin ( 91) lira ~ ı ı,· Bu kupona dercedılecek vuıla ı ca yeı okunakl ı ViOZ ılmı~ ulııı .. lıdıı 

14)kuru~ukmuwkkat~min~~~e~wbundanbaş- ----------------------3-~_2 =· Wu~~Tupu~i~~m~~~& 
Yukardaki vesikaları haiz olub göstermesi lazımdır. 1 İ Gazetenizin 23 Nisan 1986 ntishuında yazıb şartlar dalrr"lı 

f 1 

-- - -- ----
' 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına ve ehil olduk- ~ 1 kazaya kutı 1000 Unahk ılı:ortah abone yazılmak ı"th·oru n \1 n' 

~1!1a dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alacakları ş ,· rketı' Hayrı· yeden·. ~ ! man bedeli gönderilmiştir. Slgom muamelesinin yapılmasını dil -
~ikadan ibarettir. ( 2 5 2 5) = ! rlm. • n n -

~ı••ıııı•ııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııliıl ;;: 
inhisarlar Umum Müdürl iiiiündent .... 

BUyUkdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir 
derecede tamir ve tadil edildiği gi bi bir kısmı da aile ikamet edecek 
şekle ifrağ olunmuştur.Kiraya verilecek olan her iki kısmada gerek 
birden ve gerek ayrı ayrı talip olanların Cumartesi günlerinden maa
da Teftiş Heyeti Riyasetine müracaatları. 

Sartname ve nümunesi mucibince 7 50 kilo mavi oto
~tik mürekkep pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek 

5ey~nlerin 27-V-936 çarşamba günü saat 14 te yüzde 
~gtivenmepa~lari~ebklikte~ab~qda Levazım ve ~-~---~~~--~~-~--~~--~~-oo_ 

bayaat Şubesındekı Alım Komısyonuna müracaatları. 
............ (2507) 

I 
14.239 Kilo Kanaveça çul ve çuval 
2.soo ,, İp 

~ 3 5 O . ,, . Amerikan bezi. . 
l'tt Ukarıda cınsı ve mıktarlan yazdı ıskarta malzemenin 
lirı1.~rrıa pazarlığı 15-V-936 tarihine rastlayan Cuma 
lla~!'le uz?t~lmıştrr . . İsteklilerin yüzde 15 güvenme pa
lşd ıy}e bırlıkte tayın olunan günde saat 1 O da Kaba
._t a ~ev~zım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 

ış n..on11syonuna müracaatları. (2506) 

inhisarlar Jstanbul Başmüdür
lüğünden: 

Hükmü Mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı 
tezkerelerinin yenilenme muamelesi Beyoğlu dahilindekı 
satıcılar için 936 Mayıs 15 ila 22 ve İstanbul ile diğer 
mıntakalardaki satıcılar için de aynı ayın 22 ila 30 tarihi 
arasında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe 
kadar tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında 
kanuni icablann tatbik edileceğini ve mıntıkaları dahilin
deki satıcıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zama
nında müracaat ederek yeni tezkerelerini almaları ilan o
lunur. (2277) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve 

Rumeli cihetlerinde Sayfiye 
tedarik etmek istevan muh
terem halkımızın nazarı di! 
katine: 

Şirketce bu sene Boğazm gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evlerin bUyUklilğü· 
nü ve küçliklüğünü adres ve fiyatlarını gösterir muntazam bir bro
şür bastırılmıştır. Her iskeledeki Şirket memurları arzu edenlere 
bunlardan meccanen takdim edecek ~e talep edilen teahilitı da göste
recelr .. ir. 
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1936 Senesinin Şaheser o eli 

MAD E ON LY BY 

Soğuk Hava Dolabını görmeden, muayene etmeden, ne 
kadar idareli olduğunu anlamadan karannızı vermeyiniz. 

FRiGiDAiRE 
Soğuk hava dolabının 

EKOVAT 
kompresörlü modelini her hangi bir so
ğuk hava dolabı ile mukayese etmek 
doğru değildir. 
Dünyanın en tanınmış marka11 

FRiGiDAiRE 
bu emsalsiz kompresörü ile elektrik 
cereyanını yarıya yakın bir nisbette ta
sarruf ettirir. 

Halep orada İse arşın buradadır. 
Kullandığınız zaman paranızı ne 

kadar yerinde kullanmış olduğunu an
layacaksınız. 

EK O VAT KOMPRESÖRÜ 

DiYORLARKi ... 
1936 modeli en yeni 

FRiGiDAiRE 
soğuk hava dolabı o kadar az elektrik 
sarf ediyor ki her kullanan hayretten 
kendini alamıyor. 

Bu Bir Hakikattir 
Geliniz E K OVA T kompresörü 

ile işleyen 1936 modeli F R l G l -
D A l R E ' i görünüz ve tereddüdü
nüzü izale ediniz. 

FRiGiDAiRE 
Yeni EKOV AT kompresörü ile si

ze azami tasarruf imkanı verdiğinden 
· dolayi bahtiyardır. 

. . 
• • • • • • ' '•' t ••• :. 

ile işleyen 1936 modeli FRIGIDAIRE elektrik cereyan mı % 30 ila % 50 tasarruf ettirir. Bu demektir ki ha§• 
kalarmm verdiği paranın yarısı ile ihtiyacınız temin edilmiş olur. 

BiRADERLER ve ŞÜREKASI 
Galata, Hezaran Caddesi - Beyoğlu, istiklal Caddesi - Ankara, Bankalar Caddesi - İzmir, Gazi Bulvari 


