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Ergani tahvilleri 
ikramiyeleri çekildi 

[Yamı 3 Uncu BayfamızdaJ 

Cenevredeki ·müzakerat bir cıkmaza girdi 

lngiltere kafi asker göndermiyor. Belçika 
Frnsanın askeri yardımını istemiyor 

13 !er komitesi sulhu temin ediyor 

Zecri tedbirleri tetkik edecek 
komite pazartesi toplanıyor 
ltalya muhasamatı tatil etmiyor ve mütarekenin Negüsle 

Maresal Badogliyo arasında yapılmasını ileri sürüyor 

Habesler Dessienin 
zaphnı yalanhyor 

ltalyanlar Dessie'yi 
aldık diye Romada 

ıenlikler yapıyorlar 
Roma, 16 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Burada dolaşan şayialara göre, Ge 

neral Graziani kıt'alan Ogaden cep
hesinde ilerlemekte ve ltalyanlarla 
Raa Nasibunun muharipleri anı.smda 
harp cereyan etmektedir. 

Resmi mahfeller bu haberi teYit et 
[Arkası 10 uncuda] 

f ön iks sigorta 
sirketinin vaziyeti 

Mussolini cevap olarak cenup 
ordularını taarruza 9eçirdi! 

Karilerin:-ıl.zl 

SiGORTA 

Ecllye>r"Lı.z 

·y AN 

Sigortası 

·"Tan,, okuyuculanna 

hiçbir külfet yüklemeden 
onlan sig,orta ettirecektir 
Gündelik hayatın karga
şalığı içinde unutulan bir 
tedbiri ve bütün dünyada 
mevcut bu içtimai yardımı 
okuyucularının nasıl is-
tifadelerine arzedeceğini 

"Tan,, milli bayramımız 
ve ayni zamanda intişan
nın yıldönümü olan 2 3 Ni
sanda bildirecektir. 

23 NİSANDA BAŞLIYORUZ 

Ademle 
Havva 

Burhan Cahidin Romanı 

1940 
HARBi 

Vfls'in Eser; 



===ı TAN =============================== - - 17 • 4 • 938 

Yetglı kayış 
' Bir dakika evvel ellınl sıkan doetum, elleriııl birer armut gibi evire çevire 
koklamağa ,.e sonra tuhaf tuhaf etrafına bakınarak bumuna bulaşan mU
nasebetshc kokunun birdenbire nereden peyda olduğunu yanımızdakilere 
aorma~a başladı. 

Ben, şlmdJye kadar hiç bir zaman, ellerimi arkadaşl&nma, titiz bir Al
man mühendisinin ttzerlne ılneldertn bDe konmap eaaret edemedikleri 
tertemiz bir kitabı ıibi uzatmamıştım. Ellerim, her zaman için, ya nezleli 
bir dolmakalemin damgasını taşnnağa mahkum, veyahut bir kurşun kalem 
tozunun avuçlaıımı yaygarae1 bir ftlllkle boya.muma alıı,kmdılar. Ve ben, 
bu muum boya lekelerine arkadqlannu da &lıftınmttım da! Fakat bu 
Beler, benim de, gayri ihtlya.rf, göt:lerlm ellerime gitti. Ukln, leke ftli.n 
ögremeyince, ben de ellerimi kokladım ve dünyanın en mide bulandıncı 
kokularından birine yataklık yapan onlan arkadaşlanma uzattım. Hepsi 
koklaJılar, hepsi yüzünü buruşturdu, fakat hiç bir tanesi bu kokunun ne 
kokusu olduğunu kestirmedi. 

işin kötüsü, ben ellerime musallat olan bu berbat kokunun nereden pey
da olduğunu anlayabilmek için tam bir hafta sarfettlm. Sabahleyin evden 
bol SAbunla yıkaD.11111J bir tllt el Ue çıkıyor ve a.kşama e'\ime bir ç.lft mur
dar, Mld pap~ kadar iğren!: elle dönü~·ordum. Ellerlmln eeld papuç de~l 
de, tamamile suda ıslanmış bir kayış kokusu neşrettiklerini anladığım gün, 
bu Jirenç kolumun ikinci mevki bir tramvayda boğuma unldon: 

- Bu bir kayıttı 1 
HergUn hepimizin tramnylarda fizik kaidelerine u:rgun bir nzintte 

durabilmem.i:ı için cömert bir şirketin başımızın üstünde. sallandırdığı 3·ağlı 
bir kayıf, bır elektrik llmbumm netrettiğl ziya kadar piAllk l'e koku neş
red?a bir kayış, binlerce yorgq elha terlııi bir kunıtma klğıdı lftlhasile 
tekıp ic;-t>.n yaman bir kayış! 

Kıs.liadan hisse: Bu kayıf, bu yağb kayışın tram,·a~·larda mutlaka ı. 
t~mn fürtUnde salla1U11N1 llllJllP, tram,·ay uhanlıklanna afak çapta 
hır mmduk, bir kalıp sabun, ve tramva~· raylan kadar uzun bir ha,·lu kon
ması da unutulmamalıdır. 

ledrl 1.alıml Eyübojlu 

5 x 58 - 290 
ltalyadan gelen ıwmf haberlere gö 8"-lnlzl yoklayınız 

re, ltalya.n ukerleri 1'5 nisanda Des- ,.,. 
ı1ie'ye girmiflerdir. Yine ltalyadan 
verlen ma.lümata bakılırsa, İtalyan Sorular 
ordusu 21 nisanda Adisababayı i§i:tl - Karamela nedir! 
etmek dü§Unceslndedir. - Kaza.nova ldmdlr, anası babuı 

De.le Ue Adiaababanm arası 200 ldmlerdlr, hangi millettendir! 
kilometrodur. Dessie'ye girilen tarih - Ka~tometnı nedir! 
ile Adisababaya giri1"'ceği kestirilen - (Benvmut.o Celllnl) kimdir! 
tarih anmda tam bet gün vudır. Şu - Sellüloylt'l ilk defa ortaya ataıı 
halde lta.lyan ukerleri, bu dU§Unceyı kimlerdir! 
yerine getirebilmek için, si.inde tam 
elli sekiz kilometro almak ve bunu Dünkü ıoruların cevapları 
beş gün üst Uate yapmak mecburiye.. 8 - Budape~te eakiden kaç ıe-
tindedlrler. Mrdi ve bu irim ne .ıamandanberi ııe-

Dessie-Adisbaba yolu bfr koeu ple- rilmiftir1 
ti değildir: Bozuktur, lnzalıdır, düş
man elindedir, ıudur, budur. ltalyaıı C - Buda, O-Buda ve Pette olmak 
ukerlerl, aya.kta çivili, 'baca.kta ~ lbere " ~; 1813 ........ denbe
pa.ntalon, ıırtta çanta, belde cephane rl be ti~ fe)ıll' Bud&Pette ilmi altında 
vardır, eu vardır, bu vardır. " blrl'fllllttlr'. 

Böyle olunca ..• 
Alkerlikten biraz anlıyan bir arka 

dqımız diyordu ki: 

8 - Kahire ~e1ı.ri hangi tarihte 
kurulmu#ur1 

9 Temmuz 969 (ID<ıretln M8 aene
.ı 18 Şabanmda 

- Bu ıartlar altında, lWyan u
kerlerinin, değil "i.dt yüriiyiifle", de
jil ''Cebrl yUriiytifle'', hatU. "ok 8 - Bukalemtoı tknilM hayvanı" 
gibi yüriiyüşile" de bet ıün içinde rettgt Mlltrr 
~disababaya girebileceklerine... A - () - Bukalana11, 16yleadlll gtbl, 
yıp değil a.... Ben inanamıyorum. Me üatöade balundutu .. yla reagbll al
ğer ki, bUtUn Habeşler zehirli gazler
le uyutullun ve bUtUn İtalyan uker- mu. Gen~ Bukalemunlarm renct ye
leri tayyarelerle nakledilsin! ılle çalar sandır; büyttk Bukalemun-

lar kül rengi sandır; 1~blann rengi 
~çınıı fOgatl 1 ise kirli esmerdir. Bukalemunl&nll 

Hüngür hüngür ağladığı söylenen renk değiştirmesi ke)1Jyeti, bu hay
Habeo imparatoriçesi radyoda dUn - vanm derisinin pul pul olmasından 
yaya hitap eden bir nutuk IÖylemiı. ve bUsöltlp yayıldığı r.anuuılarda pul 
Verilen haberlere göre, ayni dalg& - lamı blrlbirt üatüne bhımMI veya bl
daki teleizlerle bozulmak istenen bu ribirinden aynlması netiCMinde ye
nutuktan '~yet namma hndat ılllmtrak san De kttl rengi •n ara -
istiyorum,, cümlesi na.sılsa işitilmiş. sında bir reıık dalgalanmumdan ga-

Tarifeler 

Balkanlarda yeni 
tenzilat yapılacak 

Beynelmilel demiryollan tenzilatlı 
tarife konferanıı 20 Nisanda Peştede 
toplanacktır. Şark demiryollan kum
panyası, altı devletin kabul ettiği bu 
tenzillth tarife hakkında Bayındırlık 
Bakanlığına mUraca.at etmi• ve esaı 
itibarile kendisinin muvafık bulduğu 
tenzilatın yapılması içiıı Vekaletin 
müsudesini lstemi,tir. Bayındırlık 
Veklleti, tenzilatlı tarife esasları üze 
rinde yapmakta o1duğu tetkikleri he
nüz bitirmeıni,tir. Talep edilen mUsa 
ade, bir iki tün i~incle verlle"ek ve 
kumnanya adına hareket ve münaka
lat daire!!i reisi Antomarl ile kontrol 
direktörü Kohen Pe,teye ~derek kon 
feransa iştirak edeceklerdir. 

Pe.,te konferansı 27 Nisana kadar 
ıürecek ve tarife esaslarını tayin e
decelrtri. Bu tenzilltlı tarife Nafia 
VekAletince de tetkik olunduktan son 
ra ihracat mevsimi batında tatbik e
dilecektir. 

Balkanlarda yolcu, e9ya ve bagaj 
nakliyatında kolaylıklar temini hak
kında Balkan Antantı Ekonomi kon-
ıeyinin verdiği karar U.zerinde de tat 
bikata g"eçilecektir. Bu maksatla, Ni
unm 28 inde Balkan devletleri Demlr 
yollan mUmeeeilleri ve Şark flmendl· 
ferleri murahhası hareket ve mUna
kallt dairesi reiıi Antomari'nin i11tl
rakile LUbliya.no'da bir konferans top 
luıacaktır. 

Vilavette 

Sayım kolları 

Çallımağa baıllyor 
Yeni hayvan verg\ısi kanununa gö 

re, sayınım ne suretle yapılacağını 
t.bit için teşkil edilen kobilsyon. 
dUn illt toplantnnnı vali muavll'WH11-
dat Karatabanın tiqkanbfmct& ya~ 
mı.,trr. 

Komiı!yonda ıltanbul, UskUdar. 
Beyoğlu maliye t~killtı mUdUrl~ri 
bulunmuoiardır. Sayım ifi, tehir içlıı
de ve köylerde mmtakalara ayırt -
maktadır. Bu mmtakalarda ıaym 

kollan ~heacaklardtr. lılıntalulann 
•e uynn kollarmm ıayuıı 11dnci l~ti
mada tamamile tesbtt edildikten soıı 
ra memurlar ite başltyacaklardır. 

• U•küda.r tahakkuk müfettiti ŞUk 
rU t.tanbul tahakkuk müf etti,liğine, 
l.tanbul tahakkuk mUdUr muavini 
Nazım, Beyoğlu tahakkuk mUdUr mu 
avinliğine tayin edilmiflerdir . 

• Sivu mektupçusu FaJıri Befel, 
Buçka kayma.kamlığm& tayin edilmit 
tir. Eski bir Franm karikatüril hatı- lettlr. 

rımıza geldi: 8 _ Kanadanın Şark .!ahillerini • Bina ve arazi vergilerinin hazi -
Paris sokaklarından birinin köşe - ilk bulmalar kimlerdir 1 neden villyet husuat idaresine geç -

einde bir serseri bir yolcunun sırtına c _ lnıtJterenln hizmetinde bulu- meal dolaymile llzmıgelen huırlıklar 
bir blçak saplamış, soymağa çalışı- nan Od Cenuvalı gemici: (J. Ka.bo) yapılmaktadır. Haumf idareye pçe
yor. Yaralı "imdat, imdat!,, diye ba- ve s. Kabo) a cek memurlann kadrosu da bugünler 
ğınyor. Oradan geçen ve feryadı işi- ______ - _ _ _ _ _ _ _ de Finan8 Bakanlığına ıetecektir. 

I 

ten ecnebi bir seyyah bağtranm ne s:zwu:owns •~auncr..,.._ _ 
demek iatediğinl anJıyabilmek için ce ş~stuıa yardım edecekler,, ama zen- Maar"ıf 
~ ..ıı k rd ğı JA tt "imd t k ginln smıu oluncaya kadar ... 
uınuen 51 a ı uga a a ,, e- Teveklru d '-1 . I' ki · 

Türkkuşu 

Şehrimizde iki 
§Ube açıhyor 

Türkkuşu İstanbul şubeeinin, önü
müzdeki mayıs ayı zarfında açılması 
için hazırlıklara devam edilmektedir. 
Verilen malfunata göre, İstanbul ve 
Beyoğlunda iki 9ube açılacaktır. lki 
taraf için de yer aranmaktadır. 
TUrkkufU talimatnamesi mucibince, 
TUrkkUfU üyeleri Uç kısma aynlm19-
tır. Bunlardan 18 ile 35 Y&f arasmda
olanlar uçlcu, diğerleri yardımcı ve 
f ahrl aza dır. Ankarada toplanan ld -
man cemiyetleri ittifakı kongresinde 
ıpor klUpleri azalarının, Türkku,una 
Uye yazılmalan kararlatmıştır. Şeh
rimizde takriben altı bin kadar klUp 
aıaıı vardır. TUrkkutu için getirilen 
8 planör, İstanbul gümrüklerine gel
mi9tir. Faaliyet başladığı zaman çıka 
rılacaktır. Sovyet Rusyada stajlarını 
tamamlayan bir tayyareci genç, Ma
yısın ilk haftasında şehrimize gele -
cektir. 

23 Nisan layranu 
• 23 Nisan bayramı münasebetile, 

o gün her yer tatil edilecektir. Kamu 
tayda geçen yıl kabul edilen bir ka
nunla, 23 Nisan bayramı, bu yıl ilk 

defa olarak 22 Nisan günü saat 13 
te ba§layacaktır. 

Araya cuma ve cumarteai girdiği 
için bütün mektepler 22 nisan günü 
tatil edilecek ve 27 nisan pazartesi 
tabahı açılacaktır .Diğer reamf daire 
ve mUeueııeler 22 nisan 13 ten 24 
nisan sabahına kadar kapalı olacak
tır. 

23 Niısanda ayni zamanda çocuk 
bayramı başlayacağı için. buna ait 
program da Halkevince · 1'1.n
maktadır. 

Gümrüklerin Galataya 
nakli 

Gürültü 

~ücadele için memur 
adedi kafi gelmiyor 
Şehirlerde gürültü ile mücadele için 

Dahiliye Veklletinin hamladılt Wi
matname, henüz belediyeye gelmemit 
tir. Ancak, evvelce yine Dahiliye Ve
klletinin ifareti üzerine belediye böy 
le bir Wimatname haıırlamıt ve bu
nu da geçen tene tatbik mevkiine 
koymuştur. Halen tatbikma çalıfıl
makta olan bu talimatnameye ıöre, 
belediye sabahlan saat tekWlen ön
ce ve ak9amltn 19 dan aonra lüzum 
ıuz gUrUltUleri yuak etmiftir. An • 
cak, belediyenin elinde mevcut bele
diye zabıtaııının adedi 256 dır. lstan· 
bul gibi çok vAsi ve dağınık bir şehir
de belediyeye ait zabıta işlerin! gör
dürmek için en az 1500 memura ihti
yaç vardır. Bu itibarla mevcut nıe -
murlarla gerek bu talimatnamenin, 
gerek belediye zabıtuına taallftk • 
den diğer hU1usatın tamamile tatbik 
ettirilmeai imklnı bulunamamakta -
dır. Maaınafih belediye rtırWtU ile 
mticadele talimatnamesi ahkamına 

muhalif hareket edenlere rastladıkça 
bu gibileri flddetle ceulandırmakta -
dır. 

Araba vapurları ıeferlerl 
Şirketi Hayriyenin ilkbahar tarife

si mayısın birinden itibaren tatbik o
lunacaktır. Yeni tarifede mevaim dola 
yısile seferler artınlmıftır. Bu arada 
bilhassa araba vapurları seferleri ıık 
lqtınlmış, haftada her güne çıkanl
mqtır. Evvelce yalnıa pazar günleri 
saat beşten sonra iıietilen araba va
puru, yeni tarife ile ayni n.atte tef er 
yapacaktır. 

Bunlardan bqka her ıtın 13.80 da 
ve 20 de UıkUdardan Betfktata ve 
uat H ile 20.30 da da Kabatqtan 
UıkUdara illveten tefer yapılacak -

GUmrUk ve liman dairelerinin Ga- tır. 
lataya nakli etrafmdakl tetkiklere de Aynca, binek otomobillerinin na -
vam edilmektedir. GümrUk baş mü - kil tarifelerinde mühim tenıillt ya -
dür!Uğü, Çinili Rıhtım hanı yalnız bU pılmJftlr .. Bu -teosillta s&-e. yalnız 
rotan ıc:tn klfi bulmue Vf'. kendi leva gldif tlcreU olarak .alman 115() kuMJ9 
zım anbıırları için bu hsanm yonrnda- 100 km·••s-• ""• ~·ur .,.ım~ ücreti o -
ki kUçUk maritim hanmın da kendiıi larak alman 250 kurutt& l~ kuruşa 
ne verilme.ini iııtemi§tlr. indirilmiftir. 

Küçük Haberler 
• Hu.dar fehrimize dö 

Bir müddet evvel ,eh · 
mek ıuretile hacca giden Tür 
lar, Adnan vapurile avdet 
dir. Hacılar doğruca Anadolu 
ğında karantineye almdıkt&D 
rıhtıma çıkmıflardır. Birklf 
kadar memleketlerine dön.-Mlll"l• 

• Franaıı ıttmrillderl m 
Franea gümrilkleri umumi 
Şondön, eehrimize gelmittir. 
ayni zamanda Türk - Fransll 
lit mahkemeeind\ yeni Frand 
dır. Türk - Fr1.11111 mahkemeli 
laini bitirdikten aora avdet adeılllm 

• Balkevlnde konferau -
Türk Talebe Birliğinin tertlP 
konferanalar terilinden olarak 
Zıya, millt oyunlar ve halk hl 
mevzuu üzerinde, dUn akşam 
nU Halkevinde bir konfera.DI 
tir. 

• Tayyanı ,ehltleii ihtilal -
yıl 27 Klnunuıanide yapılan ta 
ihtifali, TUrk Hava Kurumu 
kurultayında verilen bir k·•r&P"mt 
Mayısa bırakılm1'tır. 

• 81ıortacııann hntfhanlatl _,,. 
gortacıla.rm lmtlhanlannr diln 
vam edilmi,tir. Kayıtlılann 
lan bitirlınittlr. BusUn de 
kayd~llip te mueretlerine b 
tihana girmemit olanlar imtibl!I 
leceklerdir. 

Edlrnekap:dakl tr 
vay kavsi genlıllyec 

Edirnekapıda tramvayın 
kavain ortasında be' on bina 
Tramvay Şir~U dar olan bO 
.gt>nlsleterek tehlikeli vaziyeti 
dan "kaıcurmaga Kaı au 'VC• •••• ,. 

radaki binalar iatihllk edil 

Kara nakliyafl için bir sirket kuruluyor 

Son karara göre şehrimizde 

hamalın isten menedileceği anlaşılıyo 

' Günalis11 çocuk 
Çc>eak terblyetl bafka tef· .. 

itik bayatnnmla iltlkball ell 
tacak olan yavrularmma karfl 
dat potlar kınJ'OIUI Jd, b ..... 
IMlda bltmeL 

Kini• potlan, deftrdljtmll 
n çocuk, muhakkak ki, m 
bqilar: Aldırmal IÖİ'lblir .. 
almak bir terbly~ lçlade ~ lime.inı anyo . wı ~em .. er. a nn ca 

r nı çıkar 1 
Şimdi, kaçak cümleyi yakalıyan • 

"'be§eriyet,,te, H~ kraliçesinin ne Halcova lcöıesf 
Ort. amektep mualDm· • m1a1: Kapıya MVmedl rlıd plmlftir. EWe WUınlfl!! 

lig·i İl!İn imtihan uyo1sı" d(ye .,.,_. • ..-lllted\ğinl anlamak için lQgati açacak, 
B harfini kanştıracak ''beferiyet., ke I""'"" _ 

llmeeini bulacak: r 
'3' dır. Ba \'Ulfeyl ~ -W-:dP 

Muallim mekteplerinin ~ senelik Bundu aonrı sırttı yUk tqınmıyacak ytikletlrls. 
mezunlan arumda bir imtihan açıla Hamallıiuı yuak edilmeai hakkın- cil ettlremem1tlerdir. Aaaeelnl MJVMI, babumlll 

- Ha, be91riyet, hMlanlık demek... cağı ve bu imtihanda muvaffak olan- da Dahiliye Veklletince vem. ka - Bu 1Uretle, llk adımda tıten el oek- lfal yapmalı latey81i ooeuk, .,.ı 
Güzel! Sonra... lann orta mekt.ep mU&llimlijine ta - rar, benUa 19hrimizl11 allkadar ma - tirilecek hamal yekdnu Uç bin kadar keU emrbılsl yerine ıettrlr, 

Yapraklan c;evirecek, N harftni bu yin edileceklerini y&Zlllllbk. kamlarına ıelmemiftir. Yapılan tet- dır. dostunuzu kal'fdar. Evde blG 
lacak, anyacak: Imtihana girebilmek için, mezun- kikleN söre, tehrlmizde çalıpn ha. Diğer taraftan yeldWannm neka- nln bulunmadığmi llyler. 

- Nam: isim, ad ... Namına: Adı- larm muallim olduktan aonra en u mallar birkaç ımıftır. Bunlarm bir dar olduju belli olmıyan bir .UrU aey Terbiyenin haldld leaplarftlf 
na ... Demek ki, beteriyet namma: ln Uç tedris yılında mmtaka müfettifi lnamJ mtınhuıran sUmrllklerde, yar ldlfeciler mevcuttur. Fa.kat bun- den yaprlan bu hareket, 
aanhk adma ... Ali .. Sonra... tari.fmdan tedris utulUnde muvaf - bir kmmı timendUfer prlarmda ~a- lara hamallık yaptınlmumm mene- lancılıtr, hDeklrblt, Od yttzl 

Haydi uyf alan çevirecek, l harfi- fak oldujuna dair rapor almıt olmam lıpıalrtadır. Difer bir lcılmı iH bele- dileceği hakkındaki pyilllr doğrıı pratik yollyle Mllll bil'~ 
ne gelecek, "imdat,, kelimesini ıöriip llmndır. diyece kayıtlı bulunan asil ytlk ha - değildir. Çünkü bunlar, ancak hal - mlftlr. 
mlnasma bakacak: Halbuki muallim mektepleri an - mallandır: . . km p~lardan ver alım satım mer Blrgtln, hiç yoktan (IOCU 

- tmdat: Yardım ... Mükemmel... cak leçe!) MM 8 mufa ~lc&nldıfı el Veklletin karan henUz bildırilme- kezlennden aldıktan kUçUk Ati e§ya maak hareketlen yala 
Demek ki, Ha.beş kraliçesi "insanlık betle bu kayıttan bunlarm ne ıuret. dip cihetle, mevcut hamallardan lannı tqımalda meyuldUrler. ...._ Bu ~ ..,.-
adma yardım istiyor,, ... lyi ama biz le iatifade edebtleeekleri dün nıaarit hangilerinin tamamlle l9ten menedile GllmrUklerd9 çallf&D 200 kadar ~ Ralllold hlıcJdethd' 
"insanlığı,, temeil eder mlyts, etmez veklletincleın 10rulım\Jltur. celi katı olarak belli delildir. hamal ile tahmil ve talill1't tllerlade a... -
miyiz?.. • 81.Dlatya ve Şelıremtnt Kmlay Dk olarak lelerine nihayet veril• _, '----n-- ı. lr'--.. w.n.-- _... .. • 

Haydi toplansın komilyonlar: Uç- gençlik dernekleri tarafmdan o civu eek hamallar, beledlyeye kayıtlı olan .,,...n ~~ _._.,,.. •ww 9'11 za.Wınıı.ıu-w- ,_.... • 
ler, beşler, yediler, kırklar ... &ierlı, ilkmektep talebelerinin l§tirakil• bir ve uıttnbuıran ıntlannda ytık tq1- lecek hattıhareket, vekllettn tebUp haieket •e l8allals bile 
etmeyiz derken "ederiz,, t karar v• kır etleneeet yapdm11tır. 1'Jr ellen - yan hamallardtr. Bunlann yekiUıu tmdan IODJ'a halledllecekttr. Çoeala olu alleül h,M..ıl99' 
rilecek. ceei pek neşeli olmuştur • U80 kadardır. Eenaf cemiyetlerin - Diğer taraftan itten menedilecek kaJRlarla, mahduttur. A 

- Peki ama. ''yardmı,, edebilir ıai • ı.tanbu1 tınivel'9lı.t edebiyat de kayıtlı olan miktar 3480 ise de, hamallarm gördtJ.ğU leleri ur! blr oe- marta ktifeel olu keadbd 
)'iz, edemez miyiz?.. Numara 4: Hakovanm merkez mua- fakUlteei, felsefe ordinaryüsü profe- bunlardan bir kısmı billhara işlerini kilde yapabilmek üzere bir kara nak 

Haydi toplansın komisyonlar: Uç- '\ini Pliçek ıörU Reichenbach Atina ilniversitesi- terketmişler. diğer bir kısmı da gUm liyat girketi kurulacaktır. Bu girket- dır. 
Jer, beşler, yediler, kırklar ... Ederiı, (Bu haftaki Fenerbahçe-Galatua - nin daveti Uzerlne, bu sabah Yunanis rllk ve tahmil ve tahliyede ig almış- le belediye de ali.kadar olacaktır. Şit Biz böyle düşttnttyorm, 
etmeyiz derken "ederiz,, e karar ve - ray, Betlktaf - GUnflt mael&rt Hako- tana gidecektir. Profesör, orada fel- !ar, reri kalanı da belediyeye kayde - ketin teşekkül tarzına ait huıuslar. Sis ... el• 
ıecekler. va maçlanna l)i bir huuhk olacak- 1efe mevzuu tizerlnde bir konferana c!flmek Uzere ya muameleye başla - ancak veklletten geteeek emirden ; 

Ve IODunda "tmanJ~ adma Ha• ta.) verecek ve on gUn kadar kalacaktır. mıtlar yahut ta henü.z kendilerini tea sonra anlqılabilecektlr • 
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Beş senede yaptırllacak 
• telef on hatları yenı 

' - lstanbul telefon şebekesinin satın alınması hakkm
~kara, 16 (Tan) . . . illeri arasında imzalanan mukave-

c!a Bayındırlık Bakanile şırket.miim=dan bu ay sonuna kadar tasdiki 
Jenanıenin şirket umumf hey~ ~alinden sonra hükUınet, bu mukavele
beklenmektedir. Bu muamelen;:yih ile Istanbul Telefon idaresinin teşki
hin tasdikma dair bir kanun ascektir. Posta ve Telgraf idaresinin Is
Ja.tma dair bir llyihayı .k~U= ~e:kkmda hazirandan sonra bir ~arara 
tanbuI telefon ücretlenn~ te t t ks"tlerinin beş sene sonra ödenmege baş
\rarması ihtimali vardır. Şırke .~ 1 

i Istanbul telefonununun temin ede
lanacağından, Posta ve T~I~ .1 

bare::ne sonra ödemeğe başlayacağından 
ceği gelirlerle şirket taksıtlen~ ritisak hattını, Sivas - Diyarıbekir - Irak 
kayseri - Sivar - Adana ve Suny~ ttmı ve Afyon _ Antalya, Ankara - Sam 
hattını, Sivas - Erzurum • Rusya a B ndan başka idare 1936 mali yılında 
Bun hattını sıra ile yaptırac~k;ır: d~ otomatik telefon tesisatı vücude ge
:A.dana, Bursa ve Samsun şehır erın 
tirecektir, 

Posta müdürlerinin mu· 

hakemesi karara kaldı 
Ankara, 16 (Tan) - Eski Posta 

Umum Direktörü Fahri ve arkadaş
larının mahkemelerine bugün birin
ci a.ııliye ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. Bugünkü celsede mü -
dafaa vekilleri avukat Aziz ve Hay
rullah müdafaalarını yapmışlar ve 
muhakeme karar verilmek üzere 27 
nisana bırakılmıştır. 

Polonya ile anlatma 
Ankara, 16 (Tan) - Polonya ile 

hükumetimiz arasında imzalanmış 

bulunan yeni ticari klering anlaş -
ması yarından itibaren meriyet mev
kiine girecektir. 

=======::::::::=====================================3 
Ergani tahvilleri ikramiye ve 
amorf ilerini kazanan numaralar 
30,000 Liralık birinci ikramiye 42464 numaraya çıktı -ı.1cramiyeu ve yüzde beş faizli 1933 19128 79813 80126 80656 201s2 Kelimeler ve klişeler •• 

bakır istikrazına ait üçüncü amorti 80932 81454 81579 82158 82411 
ve dördüncü ikramiye keşidesi, bu sa 83842 84438 85163 85372 86435 Birtakım kellmeJer peyda oldu ki, 
balı Cümhtıriyet Merkez Bankası sa- 87185 87859 89597 89920 90267 onların lugatte ifade ettikleri mina-

3 le.rla bugünkü kullanaldıklan mef .. tonunda büyük bir kalabalık huzurun 90747 91117 91222 91912 9217 
5 hum ara~rnda hiç müna.-.ebet yok. da çekilmiştir. Büyük ikramiyelerden 92326 93464 93715 93902 9440 

Nasıl anlatayım: Mesela lokanta • otuz bin lira 42464 numaraya, 95159 96091 97614 97889 98141 
ikinci ikramiye olan on beş bin lira 99794 102433 102796 103153 103277 da: 

-"Bana bir kadın göbeği getir!,, 96068 numaraya, üçer bin liralık ik- 103992 104024 10,1819 104819 104951 
ramiye 92441, 139583, 194184 numa- 105375105855 106373 106558 106621 dediğimiz zaman nasıl garsonun bir 
ralara, 909 ar lira da 6738, 44300, 106997107958 108493 109290 109808 kadının göbeğini getirmesini bekle -
63229, 69480, 96700 ve 155614 numa- 110347 110563 111026 112040 113214 miyorsak, bu kellmelerden de asıl 

mi.nalamu beklememeliyiz. 
ralara isabet etmiştir. 113369 114330 115649 115898 116071 Eskiden bu ~.e§it kellmelP.re yalnız 

Amorti isabet eden seriler için de 116590 117246117527 117893 117945 nezaket lifızlan arasında tesadüf e
yüz yirmişer lira ikramiye kazanan 119031119187 120018 120068 121096 dilirdl. 
numaralar şunlardır: 121277 121820 122280 122869 123903 _ NMıbırnızT 

281 442 926 1010 1060 123964 126061126141 126846 128722 Sualine karşı: 
1345 1550 2549 2873 4768 128885 129036 129124 131093 132836 - Duacıyım. ı·ahut ellerinizi öpü-
5499 5980 8479 8521 9103 132959 133868 135515 136486 147596 yorum. Dendiği gibi. Şimdi tıpkı ba.-
9318 9718 9994 10125 11096 137616 138162 138308 142689 142620 kı!jı bozulmu!J bir hasta gibi lôgat 

Baıbakan Fransız 

Elçisini kabul effi 
Ankara, 16 (Tan)' - Başbakan !ı: 

ınet İnönü bugün makamların 
Tokyo BU;ı,ık Elçiliğine naklen .ta
~- 1 - .. • .. nm Ankara BU -

lran ticaret esyasının en kısa zamanda 
nakledilmesi temin edilecek 

11740 12736 13571 14453 15730 143249 144906 145144 146219 146-167 manasını kaybetmiş olan bu klişe söz 
15874 16351 17468 17581 18396 146708 147150 147307 147679 147683 ter hayli çoğaldı. Mesela: Normal 
18792 19735 2009:S 20190 20243 149272 149611150565 152272 153020 sözü. Ekseri normal olmıyM ;\'erlt-r-
20442 21140 21297 21988 22068 155270 155775 157285 157465 157476 de kullanılı~·or. "Tifo hastalığı ı~tan 
22545 22793 22866 22925 25218 157972 159318 161087 161286 162617 bulda normaldir,, misalimle olduğu 

. 22545 22793 22866 22925 25218 162932 162986 1649-14 165487 167176 gibi. 
26928 27284 27822 28147 29114 170871172!578173030 173388173983 "Falan mesele ehemmi)·etıe tetkik 
29316 29862 29979 31916 36009 174047 174735175415 175633 175758 ooilmPktedir,, cümlf>sindcki tt>tldk \'6 

37644 38963 39241 41166 41590 175885 176225 177484177742 178632 ehemmiyet kelimeleri gibi. 
42765 43408 43974 44188 45001 1795531811511817261Srn69182322 Daha fazla misale lüzum gönnti -
47321 47401 51091 51436 51769 l837H 184589185017 185205185857 )·onım. Umumi lnl)'atımızda her gtin 
51888 52288 54137 56505 57560 186407 186823 187975189003 189032 Röylenegelen ,.e söylenmesi artıl< bir 
59297 593'13 60l84 60620 61634 189409 190091190194 190285 190733 itiyat haline gelmiş olan sözlerin pek 

'JU4 o unan 11:'1......... ~-•a 
'"'nk El . i J{a.mmereri kabul eı..uı.&9-
J... çıs ı· . den ay 
tir. KamJnerer, memleke unız -
nhnası dolayısile Başbakanımızaa~e: 
da etmiştir. Büyük Elçi, yarın 
18.m eehrimlzden aynlacaktll'. 

62613 63081 63579 63942 64117 . 
64894 65720 65824 66259 67267 190902 191269 192071192387 192628 ı,:oğu "kadın budu, dilber dudağı, ka-
67465 68410 68945 69938 70029 193239 193462 193893 191822 195679 br tırnağı, ,·ezlr parm~,, ~lbl liigat 
71984 72090 72484 73761 74233 196702 196785 197814198497198914 mlnnlarlle medli.ıllerl blriblrine u;v -
75247 75486 75869 75869 75898 Merkez Bankası amortilerde tam maz kli~ler oldular. 
76000 76566 77657 78763 79104 listeyi neşir ve ilan edecektir. "Fonctton,. nu kaybetmek yalnız 

in.1anlara ve uzuvlara mah U<J bir hu 
Adliye Göçmen isleri tlyaz değildir ya! 

B. FELEK 
Numan Rifat 
·Moskovaya gidiyor 

Ankara, 16 (Tan) - Dış ~~; i 
Jık Umuml sekreteri Numan "tmek 
Menemencioğlu, Moskova~~en 
O.zere cumartesi gUnll ae 

Bir kadın iki ay 

hapse mahkGm oldu Sıhhat Vekilinin Ankara belediye meclisl 
toplantısı 

hareket edecektir. 
N an Rifat Belgrat ve BUkreş-

ten :çerek M~kovaya gide.cek ve .. 1 
Mayıs bayramında Cumhunyet Hu
kflmetimizi temsil edecektir. 

Küçüli Ankara 
Haberleri 

• Ankara, (Tan)' - Muamele v~-
11 Ai lro"'-••-··-- .ı.•..- _. • 

:fs olunan muafiyetten hariç bJJ'&kı-
lan sanayi arasında plbtik eşya ya
pan yerler de mevcut oldu~dan bu 
Yerlerin işçi sayısı ve motör ~':e
ti gözetilmeksizin muamele vergısme 
tabi tutulmaları lüzumu ve bunun 
hil!!mda yapılmış ol9:_11 muamelele
lin dilzeltilmesi teblig olunmuştur. 
Ayni tamimde plastik maddeler de 
tasrih edilmiştir. 

• Ankara, (Tan)' - Tah":ll şeh
l'lnde ve Hayfada iki yeni elçılik bi
nası yaptırılması karar altma atahlm-

. · lAzım gelen -llıı3tır . .tnşaat ıçın ıı. ·na-
llisat 936 bütçesine kon~ca~ ve ı:~k
lar iki senede ikmal edılmıf 0 

tır~ Ank ra '(Tan)' - Tahran ~ll-
a I .al.rfmJZ• 

~ Elçimiz Eniı mezunen ~ 

:ransit yotunun en mühim merkezi: Trabzon . 
'Ankara, 16 (Tan) _Iran - Trabzon transit yolunun arzu edılen hale 

Mariden Emaneten aldığı on altın mühim beyanatı 
lirayı iade etmiyerek emniyeti sui.is- Ankara, 16 <A.A.) - ı:;ıhhat mua 
timal eden Eleninin duruşması 3 Un- venet vekili doktor Refik Saydam 
cü sulh ceza mahkemesinde yapılmış- aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
tır. Dunı§ma sonunda. Eleni iki ~y Bu sme Romanya ve Bulgaristan
hapise ve 50 lira ağır para cezasile dan memleketimize kabul edilecek 
7 lira mahkeme masrafını ödemeğe olan göçmenlerin sayısı heyeti vekile 
mahkum edilmiştir. Mahkeme ayrıca, karariyle 25.000 olarak tesbit edilmiş 
on altın liranın sahibine iadesine ka- tir. Mavıs sonuna kadar 6000 ni Ro
rar vermiştir • manyadan 500 ni Bulga'tis'tandan ve 

elmesini temin için Iiizımgelen tedbirler. alrnı_nış ve sonbahara kada~ ta-
g 1 ası kararlaAmıı::tır. Bu yol Uzermde ışletilecek kamyon servısle-mam anm 'Y ,. • • b h" t" B 
rinin Iranla müşterek bir şirket taraf~dan ıdaresı mevzuu a ıs ır. u 
'd meydana geldikten sonra Iran ticaret eşyasının Avrupaya en kısa 

ı ı are d K"' t d ~ zamanda sevkini temin rnaksadiyle Trabzon an os enceye, ogru vapur 
seferleri ihdası da düşünülmüştür. 

Maırye Vekafeti 
teskif at kanunu 

Ankara, 16 (Tan) - Kamutay bUt 
çe encümeni yeni Finans Teşkilatı ka 
nun layihası üzerinde tetkiklerini ta
mamlamak ü?.eredir. Layiha gelecek 
hafta umumi heyete verilecektir. 
lhdası derpiş olunan ikinci bir müs
teşarlığı tetkik bürosu reisi Cezmi 
Erçinin tayini ihtimali kuvvetlidir. 

de bulunmaktadır. 

Hariçf e Dulunan 
irat sahipleri 

• Sulta.nhanuµnµıda bir.Jnaiua: _, ağustos, eyJUl aylarında da 9000 ni 
dan putalon çalmaktan •uçlu Vey- Romanyadan, 5.000 ni Bulgaıistarl -
eel, Sultanahmet sulh ce.ıa mahkeme dan getirilecek ve eylill sonunda 25 
sinde iki ay haplse mahkCtm edilmiş- bin göç.men gelmiş bulunacaktır. Bun 
tir. larm sevk işlerinin tanzimi hakkında 

• Iki Uç ay içinde muhtelif semt - elçiliklere lazım olan talimat veril -
!erde birçok evlere girerek soyguncu- miştir • 

Ankara, 16 (Tan) - Kendisi ha - luk yapan ve en sonra Tokat mebusu 1934-1935 senelerinde Trakyaya 
riçte olupta memleketimizde iradı bu Nazımın Yakacıktaki evini soyduk - gelen ve adetleri altmış bini geçen 
luna.n §ahrsların bu iratlanndan te- tan sonra yakalanan Celalin duruş - Romanya ve Bulgaristan göçmenleri
vellilt eden kambiyo ihtiyaçlannm ma.sı, dün 2 inci sulh ceza mahkeme- nin evleri ve 2510 numaralı kanun mu 
bundan sonra temin edilmemesi ka • sinde bakılm~tır. Fazıl ile lsmail de cibince iskan yardımlan henüz ikmal 
rarla.şmIEJtır. Bu. h.ususta hazırlana~ çalınan eşyaları satın aldıklarından 

B k 1 H t edilmemiş olduğundan bu eksikler kararn.ame ~.ro]eSl. a an ar eye 1 gayri mevkuf olarak mahkemeye sev 
ne verılmek uzeredır. kedilmişlerdir. Suçlu suçunu itiraf et ikmal edilmek maksadiyle bu sene 
Tahrana bir heyet gidiyor .miş ve duruşma karar verilmek üze- Trakyaya muhacir yerleştirilmiye • 

Ankara, 16 (Tan) - Belediye 
Meclisi bugünkü toplantısında yeni 
bütçenin müzakeresine baı;lam13 va 
varidat bütçesini bir milyon seki:ıı 

yüz seksen yedi bin yüz seksen dört 
lira altmış yedi kuruş olarak kabul 
etmiştir. Bundan başka şehir oto -
büslerinde kullanıln.cak benzinleri 
doğrudan doğruya Romanya,dan pa
zarlık suretile mUbayMSI hakkında. 
tarifeler encUmeninin mazbatası gö
rüşillmüş ve mazbata bütçe encünıe-
nine havale olunmuştur. 

Yolcu salonu geniıletilecel< 
lstanbul limanının ıslahı sırasında 

gümrük idı'ıresinden liman işleri mil
dUrlUğün~ rerilecek olan yolcu salo
nunun da dahl modern bir hale geti 
rilmesi kararlaştırılnuştır. Salon, bü 
yültülecck, istirahat salonları ile bir 
büfe kurulacaktır. 

• Ankara, (Tan) - Ankara Be
lediye Reis muavini Tahsin Kaya
alp, Belediyeler Bankası murakıplık
larmdan birine, lç Bakanlık tara
fmdan tayin olunmuştur. 

Ankara, 16 (Tan) _ lranla akdi re 19 mayısa talik edilmiştir. cektir. Bu zaruret dolayısiledir ki, 
kararlaşan ticaret anlaşması müza- • C. Müddeiumumiliğinden: !stan - geçen sene sonbaharda Romanya- f 

Yurttaş, keresini yapmak ilzere haziranda bulda bulunduğu anlaşılan Gediz hu- dan getirilen 3852 göçmen de Ko
Tahrana bir heyetimizin gitmesi ka- kuk hakimi Necatinin acele memuri- caeli vilayetine iskan edilmiştir. 
rarla§Dlıgtır. yetimize müracaat etme6i. Buna mukabil bu yıl geçen seneler 

Adam sende, benim b1riktire
ceğim beş on kuruştan ne çıkar 
deme. Damla damla göl olur. 

Ulusal Ekonomi 

TAN Objektifi 
de gelen ve Trakya vilayetlerine yer 
leştirilen muhacirler için Çanakkale 
vilayetinde 465, Tekirdağ vilayetinde 
1800, Edirne vilayetinde 550, Kırkla
reli vilayetinre 1200, olmak üzere ce 

ve 
Artırma Kurumu 1 

------·-----·-·-·----" 

· E t e zkurt Türk - Fransız mahkemesinde l lantısından bir ılSrUnOf. Aş~ıda ıajda : VilA.yette vali muavininin ba, 
Yrık&Tıda solda: Mahmut dsa sağ~a: Türk • Fransız 'muhtelit hakem kanlığında, hayvan sayım komisyonu toplantısını yapmıf ve yapılacak İf

lftUdafaasını yapıyor. YukarAı -~~ da ıolda: Komisyoncuların yıllık to,e· feri ıörUfmUftür. 
lft&hkemesi dUnkU celsede. ,...ı 

man 4000 ev yaptıracağımız gibi Ko --===========-:::::ı::1 
caeline gelen göçmenler için de 950 şe masraflan hükumet tarafından 
kadar ailenin evlerini yaptıracağız. tavsiye edilecektir. 
Yine ayni suretle Trakya vilayetleri
ne geçen senelerde gelmiş olan göç -
menlerin miihtaç olanlarına çift hay
vanı ve araba alamıyanla.rın bu ihti
yaçları temin edilmekte olduğu gibi 
mayıs ayı içinde de bunlara 10.000 
pulluk dağıtacağız. Trakyada bulu -
nan göçmenlere 2510 sayılı kanun 
mucibince verilmesi gereken toprak
lar tamamlanmak üzeredir. Bunların 
hepsine sonb~ardanberi tohumluk 
verilmiş ve bu tohumlukların ekilme
si de temin edilmiştir. 

Bu yıl Romanyadan ve Bulgaris -
tandan kabul edeceğimiz 25.000 göç
men vapur, şimendUfer nakliyatı ve 
mürettep mahallerine en yakın şimen 
difer istasyonundan gidecekleri iskin 
mahallerine kadar bütün sevk ve ia-

Bu sene gelecek göçmenler, Kon
ya, Niğde, Kayseri, Çorum, Yozgat, 
Tokat, Bolu, Bilecik vilayetlerinde 
kendileri için hazırlanan yerlere ve 
köylere, tesbit edilen hadler dahilin-
de gönderileceklerdir. 

Bilhassa şunu da söylemek isterim 
ki, Orta Anadoluda hazırlanmı§ o
lan iskan yerleri ve topraklar ancak 
bu sene getirilmesi takarrür ebniş 
olan 25 bin göçmen için olduğundan 
bu miktarın ve yapılmış olan terti
batın haricinde dış ülkelerde münfe
riden veya toplu olarak memleketi
mize göçmen gelecek olursa, bunlar 
ne Trakyada ve ne de Orta Anadolu
da yerleşemiyeceğinden başka yerle
re gönderileceklerdir. 

YARIN ÇIKACAK YENi 

HAYAT 
Beş renkli, 70 resim ve 10 tablo ile 52 sayfadır. 

Yarınki sayıda: Ercüment Ekrem, BUrhan Cahit, Server Bedi ve Ah
met Refik'in yazıları; Halit Fahri, Orhan Seyfi, Reşat Nuri, Şükufe 
Nihal, Yusuf Ziya, Nurullah Ataı;. Suat Dervi§, ve Peyami Safamn ilk 
habarda hatırladıkları mısralar... 52 sayfa çıkan haftalık YENİ 
HAYAT yine 10 kuruştur. 
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No. 105 Ziya ŞAl<IR 

lngilizler notaların münderecatını 
tatbikte ısrar qöstermişlerdi 

O~şmant-topları karşısında, Osmanlı Meclisi Mebusanı 

~abı.lli~en bu notaya. gu cevaı J u pek sarih bir surette teşrih et-
verılmıştı: tikten sonra: 

(1 - Birinci, ikinci, üçüncü mad- [. . . . İstiklali siyasimize vuku 
deler, yalandır. bulan bu kasti sarihi, devletçe ka-

2 - Dördüncü madde, Cemal Pa- bul ve milletçe sükut . edersek, 
,anın zamanında olmamıştır. Cemal mevcudiyeti siyasiyemiz !lleyhinde 
Paşa, vaki olan müracaat üzerine bu en bedbin mukarrerat ve icraata 
taburu iade etmiştir. kendi tarafımızdan yol vermiş ola-

3 - Beşinci maddeye ait mesele- cağımıza şüphemiz yoktur. Binaen
de, harbiye nazırı fırka kumandanı- aleyh, İngilizlerin !stanbulda muh
nı tebdil etmiştir. temel tecavüzleri ne şekil ve ne de-

4 - Altıncı mesele, An.zavur hA.- receye varacak olursa olsun dahil 
disesine temas eder. Bu da, memle- ve hari<: nazarında, Müdafaai Hu
ketin asayişine taalluk eyliyen bir kuk Cemiyetine müsterıit bilinen 
keyfiyettir. Bu bapta, muhabereler hükumetin bu teklifi şiddetle ret ve 
cereyan etmiştir. Dosyalar tetkik nazır ile reisi behemehal muhafaza 
edilirse anlaşılabilir.) etmesi, kat'iyyen matlubuınuzdur. 

Denilmişti ... Fakat İngilizler bu [.... Hükumetin mukavemeti 
cevaba. zerre kadar ehemmiyet ver- halinde, İngilizler harbiye nazırını 
memişler; notalarının münderica- cebren kaldırmak ve bütün hükfı
tını tatbikte ısrar göstermişlerdi. meti ıskat etmek cihetine bile te-

Bu, pek tabii idi. Çünkü General şebbüs etseler, vaziyet gerek hariç 
Milen'in hiçbir hak ve salahiyete ve gerek dahile karşı, onların emri
müstenit olmıyarak verdiği emre le nazırı feda etmek 3ıkkına daha 
karşı (insaf ve mürüvvet niyaz) ttıUsaittir.] 
eden bir hükumet heyetinin böyle Demişti. 
bir ikinci emir karşısında da ayni Fakat Mustafa Kemal Paşanın 
ııuretle hareket etmesi; İngilizlere bu sözleri, gerek Cemal Paşanın ve 
bu cUr'eti vermişti... Eğer birinci gerek sadrazamın kalplerinde kök -
İngiliz emrine karşı, Babıaliden tok leşmiş olan evhamı, yenememişti. 
ve müskit bir cevap yükselseydi, Ve nihayet, Osmanlı !mparatorlu
hiç şüphesiz ki bu ikinci emir veri- ğµnun harbiye nazın, bir İngiliz 
lemez ve ısrar da gösterilemezdi. generalinin tebliğ ettiği basit bir 

Bir taraftan bu vaziyet karşısın- emirle istifa etmiş; bu suretle vazi
da ne yapılabileceği BabıA.lide mü- fesini terketmek yüzünden, hüku
zakere edilirken, diğer taraftan da met ve milletin istiklalini haleldar 
Harbiye Nazırı Cemal Paşa tarafın- etmek istiyenlerin işlerini, kolaylaş
dan Ankaraya, (Mustafa Kemal Pa- tırıvermişti. 
§a) ya şu şifreli telgraf çekilmişti: Babıllinin gösterdiği bu bilyük 

Tehiri mucibi Harbiye zil, fırsat düşkünü alanlan derhal 
mes'uliyettir 21/1/ 36 harekete getirmişti. Sadrazam Ali 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine: Rıza Paşa; Mustafa Kemal Paşaya 
İngilizler, hük:Omete verdikleri bir çektiği cevap telgrafında: 

notada, benimle Cevat Paşa Haz- [ .... Tarafınızdan bu bapta hlç
retlerinin vazifeden çekilmekliğimi- bir gt)na teşebbüsat vuku bulma
zi talep ettiler. Kabinece şediden ması l!zımdır... Vükela, vahameti 
cevabı ret verildise de vaziyet kabi- vaziyeti tamamen müdrik ve ef'alü 
nenin kalmasını ve yalnız benimle harekA.tmrn selametine kani oldu
Cevat Paşanın çekilmemizi icap et- ğundan, ehveni §erri ihtiyar etmiş· 
tirdi. Harbiye Nezaretine, Salih tir.] 
Paşa vekalet edecektir. Kabineyi · Diye (fuzuli bir kiyaset iddiasın
müşkUl vaziyete sokacak bir hare- da) bulunurken, (vahameti vaziye
kette bulunulmamasını rica ede- ti) kat'iyyen mUdrik değildi. Çün
rim. Aksi halde vaziyet, tasavvur kU; inceden inceye düşünülerek or
buyurduğunuzdan daha vahim olur. taya atrlan bu - harbiye nazın ile 

Harbiye Nazırı bilhassa Erkanıharbiyei Umumiye 
Cemal Reisi Cevat Paşanın - istifa mese-

Mustafa Kemal Paşa da Cemal leleri etrafında, sadrazam paşa ile 
Paşaya. derhal gu cevabı vermişti: ~ma~ Paşa (ehven~ şer .~!.e en fa-

Harbiye Nazın Cemal Paşa hış bır hataya dogru yururlerken; 
Hazretlerine: bu gafilane vaziyetten en evvel 

Vazifeden çekilmek suretile lngi- (~. Venizelo~) istifade e~ek ist_e
Uzlerin talebine iktifa etmeniz, öy- mış ~ ~e.rhal ~ır harp. m?clisı aktedil
le vahim bir vaziyet husule getirir mesı ıçın emır vennıştı. 
ki, sizin aksi halde tasavvur buyur- Altı gün 15onra (Sakız) da aktedi
duğunuz vahamete faiktir. Bundan len bu harp meclisine, bizzat M. ve-· 
maada, Heyeti Temsiliyenin bir nizelos riyaset etmişti. Meclise işti
murahhası olan zatı devletlerinin rak edenler de şunlardan mürekkep-' . Heyeti Temsiliyenin haberi olmak· tı: 
ıınzın; ve hatta, onun mUtaleasına 1 - İzmir Fevkallde Komiseri 
rağmen çekilmeniz, kabul edilemez. 1sterkiyadie; 
İngilizlerin, sizi cebren vazifeden 2 - Başkumandan, General Pa-
ayırmalan ihtimali bile bizim hesa- 1'8.8kevopulos; 
bımızdadır. Ve tedabirl serle. alm· 3 - Anadolu Ordusu Kumandanı 
mıştır. Binaenaleyh, evveli. notayı General Kostantin Miliyotis Kom. 
aynen bildiriniz; sonra da ahvalden ninruı; 
mahimat vererek karara intizar 4 - Birinci Kolordu kumandanı, 
ediniz. Kemali metanetle mevkiini· General Nider; 
zi muhafaza buyurmanız, kat'iyyen - İzmir Kolorduau Kumandanı 
matlubumuzdur. General Yuvano. 

Heyeti Temsiliye namına 6 - Karargilıı Umumt Erklnı-
Mustafa Kemal harbiye Reisi Miralay Pangalos; 

Mustafa Kemal Paşa, ayni za- - İzmir Fırkası Kumandam Mi-
manda Sadrazam Ali Rıza Paşaya rala.y Mazarakis; ı 
da bir telgraf çekmiş; İngilizlerin 8 - Anadolu Erk!nıharbiye Re1-
bu taleplerinin (devletin siyasi is- si Miralay San Yani. 
tiklaline kat'i bir tecavüz) olduğu- [Arkam var] 
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Okuyucu 
Mektuplan 

iki defa istenen vergi 
Yedikulede Hacı Evhaddin cadde

sinde 93 numaralı evde 9turan sigor
ta şirketi müfettişi Kemal isminde 
bir okuyucumuz matbaamıza gelerek 
şu şikayette bulundu: 

"-Kazanç vergisini Hocapaşa 
maliye şubesine verdim. Makbuzla • 
rını gösterdiğim ve ödendiğini teyit 
ettiğim halde benden 934 - 935 ver
gileri isteniyor. Maliye vekaletine de 
müracaat ettim. Alakadarların naza
rı dikkatini celbetmenizi dilerim.,, 

Çirkin caddelerimiz 
Avukat Galip imzasiyle: 
"- Ayasofya müzesinı bugünlerde 

ziyarete gelen yabancı seyyahlar, su 
ve havagazi tesisatı yüzünden bozu
lan caddeyi görüyorlar. Bu çirkinlik 
bir an evvel kaldırılmalıdır.,, 

Bağlardan çahnan fidanlar 
Simavda mütekait muallim I. H. 

Uz imzasiyle bildiriliyor: . 
"- Kasabada korucuların vazife

lerini layıkiyle yapmadıkları görülü • 
yor. Bağlarımızdan çalınan fidanlar, 
şu son iki sene zarfında o kadar ço
ğaldı ki, kendi menfaatimiz icabı ko
ruculara fazla ve dolgun maaş veril
mesine razıyız. Ancak, korucu vazife
sini hakkiyle yapsın., , 

Fırın i'çileri Pazar 
t a tili istiyorlar 

!stanbul fırmlarr ameleleri namı
na Şükrü imzasiyle aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 
"- Resmi ve hususi mUesseseler

de çalışan yurddaşlarımız gibi, fırın
larda çalışan tablakar, hamurkar ve 
diğer amele ve mUstahdeminin pazar 
tatillerinden faydalanmalarını dili • 
yoruz. Hiç değilse, pazar günleri 
saat on ikiden sonra istirahat etme
miz doğru olmaz mı?,, 

Sekiz senedir rakip 
!zmirde Yiğitler mahallesinde Sev

gi sokağında 15 numarada Nuriye 
yazıyor: 

"- !stanbulda ve sağ olduğunu i
şittiğim oğlum llyas Şaloviçi sekiz 
senedenberi bulamıyorum.,, 

Samsunda güreş 
Son müsabakalar bü· 
yük alaka uyandırdı 
Samsun, (Tan) - Halkevi kuvvet 

sporları binasında Yavuzun güreşçi
leri ile Samsun güreşçileri arasında 
heyecanlı müsabakalar yapılmıştır. 
Yüzlerce halk ve denizcilerimizin ha
zır bulunduğu bu gece derin bir sa
mimiyet içinde geçmiştir. 
Yapılan müsabakaların en çoğunu 

Yavuz güreşçileri kazanmıştır. Müsa
baka neticeleri şunlardır: 

llk greko - rumen güreşinde Ya -
vuz Hüseyin 56 kilo Samsunu 3,5 da 
kikada mağJUp etmiştir. Yavuzdan 
Omer - Samsundan Ahmet 61 kilo. 
8.5 dakikada Samsun tuşla mağlup. 
Yavuzdan Nihat - Samsundan Sami 
71 kilo 48 saniyede Yavuz tuşla ga
lip. Yavuz Nihat - Samsun İsmail ki
lo 71: 16 dakikada berabere kaldılar. 
Bundan sonra Yavuz Ömerle Samsun 
Kadir kilo 77 arasında serbest güreş 
yapıldı. 35 saniyede Kadir Ömeri tuş
la yendi. Gene serbest güreşte Ya -
vuzdan Mustafa Samsun Süleymana 
(kilo 74) 45 saniyede tuşla mağlOp 
oldu. Yavuz Haydar - Samsun Rama· 
zan (kilo 66) 4 dakikada Haydar tuş 
la galip. 

Yavuzdan Halil Samsun Rikap (lci 
lo 54) 7,5 dakikada. Samsun tuşla ga· 
lip. Yavuzdan Hızır, Samsunan Re
şat (kilo 65) arasında yapılan ser
best güreşte Yavuz 4 dakika 20 sani
yede tuşla galip. Yavuzdan Mustafa 
(kilo 70) Samsundan SUleyman (K. 
77) arasında yapılan greko - rumen 
müsabakasında Samsun 9,5 dakika
da tuşla galip. Samsun Neşet - Ce -
vat arasında yapılan mUsabaka be -
raberlikl& neticelenmiştir. (Bunda 
Neşet rakipsiz kaldığı için bir göste-
riş maçı yapıldı.) ı 

Bundan sonra Samsun Ahmet 
Samsun Dursun (kilo: 105 ve 100) 
arasında ağır serbest güreş müsaba
kası yantldı. 6 dakikada Ahmet peh
livan iki defa tuş yaptı. 

Kupa maçları Bir okuyucumuzun dileği 
Eyüpte Babahayda:rda 7 numaralı 

evde oturan Ali Galip imza.sile aldı • Balıkesir, (Tan) - Susığırlık id-
ğnnız bir mektupta deniliyor ki: man Yurdu gençleri ile ilimiz İdman 

"-Bundan bir müddet önce, büt~ Gücü sporcuları arasında pazar gü
""' '''lziyeti dolayısile celepler cemiyıo nü yapılan kupa maçının birinci haf
tindeki vazifemden çıkarıldım. Aile • tayımda Güçlülerin hakimiyeti ile 
mi ve çocuklarımı geçindirmek mec- sıfıra sıfır beraberlikle bitmiştir. 1-
buriyetinde olduğum için, cemiyette- kinci haftayımda Güçlülerin 25 inci 
ki eski vazifeme iade edilmekliğiın dakikada sol iç Ahmedin çekmiş ol
hususunda alakadarların nazarıdik • duğu sıkı bir şutla galibiyeti elde et
katini celbetmenizi rica ederim.,, mişlerdir. Ve oyunun sonlanna. doğ

ru orta haf Ahmedin güzel bir akını 
Cevaplarımız ile son galibiyet golünü iki sıfır so

nu~lamışlardır. Her iki takım genç-
• Aydınlı okuyucularımızdan Me· leri çok güzel oyun oynamışlar ve 

lih lnale: samimiyetle maç sona ermişlerdir. 
"- İstediğiniz albüm, belki sergi 

direktörlüğü tarafından tabettiril • 
miştir. "Tan,, için gösterdiğiniz sev· 
giye teşekkürler ederiz.,, 

Evlenme töreni 

Sipahi ocağından 
18 Nisan 936 ta~hinde verilecek 

balonun tehir edildiği sayın üyeleri

mize bildirilir. 
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SOLDA NSAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

y - Akademi (7). Ada (3)'. 
2 - Kara (4). Etek (4). 
3 - Ararat (6). Bade (4) . 
4 - Dar (3). Tel (3). 
5 - Arpa (4). Bas (3). 
6 - Met (3). At (2). !ri (3)'. 
7 - !t (2) Dayak (5) 
8 - Ebe (3) . Alem (4). 
9 - Akalliyet (9). 

10 - Aram (4). Ll (2). 
11 - Eksik (5). Tas (3). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 

1 - Allmet (5) . Erkek dadJ. (4). 
2 - Aza (3). Fistan (6). 
3 - Dahi (2). Yılan (3). 

hln için tlAncrlık Şirketlerine 1 4 _ Geniş değil (3). 
müracaat edilmelidir. 1 5 _ Bir çalgı ileti U5) . 

KUçtlk UA.nlar dofrud&n dol· 8 - Bir meyva (3). Bir adet (3). 
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Başbakanın geçen seneki Doğu gezisinde Vanda afınmtf resimlffl 

Demiryolu 1939 yıhndd 
Yan'a varacaktır 

[fütsusi Muhabirimiz Bildiriyor] memleketidir. Yüksek dağıarj 
Van, 10 lar, derin vadiler ve münbit IJ 

. J?oğunun güzel ve bil yük illerinden lardan çeşitli mahsul alınır ve~. 
b~ı olan Vanın, Ahlat, B~kale, Er- ti miktarda hayvan beslenir .. '!f, 
cış, Gevaş~ ~uradiye, Kazımpaşa, Şa 1 ekilen buğday ve arpadır· ~ 
~ak, .Ha.kkarı, Gevar adlarında dokuz mahreç olmaması dolayısiyle ,,. 
ilç.esı vardır. Van hemen hemen tabi- mahalli ihtiyaca ki.fi mik~ 
atın bütün güzelliklerini üzerinde top pılmaktadır. BUl'ada iki un !tJl'ı 
lamıştır. Son zamanlarda geniş cad- vardır. n dışına yağ, koyun,~ 
del~r ~çrlmış, şehir dükklnla.rı dü - ğır ve deri gönderilmektedir• -
zeltilmıştir. leketteki aermayedarlarm ~~ 
Başbakan geçen yılki ıark gezisin- kit l'lermayesi 100 bin lira kad'Jj 

de Vana uğradı.klan zaman, 939 yı- Vanda sanayi yoktur aeneJIV. 
hnda trenin Vana kavu,acağım ve tan evvel mevcut olan ~e d~ 
~=~:m suyunun şehre getirilece~i nııan gtimüfçülüğü, şal ve şa~ 

. uyurmuşlardır. Bu kıymetlı rap marangozluk menıleket.iD ~ 
va~ler h~l~ı çok sevindi~iştir. olm'ası ve nüfusun dağılması~ 

an golii, Vana 175 kılometre u- siyle tamamen yok olmuşt~· 
zaklıktaki Tatvan kamunundan ba- k'· ı rd d k 1..4.- l .., oy e e o unman.ı.a o an : ...ı 
lar ve Vana kadar uzanır. Gölün ywrunu ise yılda ancak dört~ 
manzarası çok güzeldir. Ticari eşya ma.kta, bunun bir kısmı dahildi 
ve odun nakliyatında gölden çok is- lak edilmekte ve pek az kısnıl ~ 
tif ade edilmektedir. Nisan, Mayıs ay- rice gönderilmektedir ll da1'i 
larında. ı?ölde bahk1Ara da tesadüfe- d k" ıı .. n ·d arı.ı' 
dilmektedir. Van gölünde bir tersane gaz ve ma en omw u am . 1 
teşkilatı vardır. Van, Erciş, Ahlat ad ıa da henU.z tşlenmemektedit· 
larmda Uç gemi gölde nakliyatı te • fak bir sanayie malik olmıY" 
min etmektedir. Van sahilinden Tat- bUtUn ihtiyacını hariçten teınlO 
van sahiline kadar motörle yedi bu- Alınan maddeler arasında çaY ~j 
Gnl{ saatte gidilmektedir. ker büyük bir yekfuı teşkil etı'f 

Van ~ ziraat ve zirat hayvanat dir. -:1', 

Butun blr lıa.h ... 6w.k.ı .. : • • • •• __ :_. 

~-
z.~·.· Yahya K...:~::ı~~ na11l • • ··: :,•~~*t ; 

Bugün AKBABA Okuyunuzl 

kavga ettiler? · ,,.,:; ... ;.-..·· 
21 Karikatür. 12 fıkra, 2 biklye, 1 komedi, 4 urt Nasrettin goO" 

Musahabe, 1 edebiyat haberleri, 1 renkli karikatilr , 
Bugünkü (AKBABA) mizah edebiyatının şaheıe .. -----------------------~ 

NAZARI DiKKATE , 
no.zı mahalli gazeteler merkezi Viyanada bulunan Fönikl de Vl,-..al 
gorta Şirketi baklanda birtakım havadialer vermektedirler. ~ 
&irketin unvanile •U) FENlKS ESP ANYOL,, dan ibaret olan 
mizin unvanı arumda kılmen mevcut ialm mtlp.behetinden do~ 
g(iııa. iltibasa mahal vermemek Uzere merkezi P ARlSTE 59 ıı....., 
L'ARCADE'da bulunan elrketimlziD. m~ Föniks dö Viyeıı ~ 
tile bir gilna allkaıı bulunmadığım aaygı değer mU,terileriııd" 
dirmekle l_el'efleniriz. 

LÖ FENİKS ESP ANYOL 
Hayat Sigorta Şirketi TUrkiye M'.Ud 

.. _____ tatanbul Cermanya. Han, Telefon 2088lS -•111111'.I 

1111111rııın1111111 lill nı 1111:1111111J11r111111111111Hl11111ııta111:1 111111111 

Bugun matinelerden başlayarak iPEK sine 
2 Büyük ve NEFIS SAHESER Birden 

1-ADALAR ŞARK 
lstanbulda ilk defa olarak FRANSIZCA SOZLO ve orijinal 

Tamamen YENl KOPYA. bq rollerde: 

LUPE VELEZ-LAURENS TIB~ ruya idaremizce &lmabillr . 7 - Haşarattan biri (3). 

I Bayan SAFiYE ve Arkadaşları 
1 

::;!rı~~~!~~= <4!-:::1a~:~::;:~::'. =2-BIR AŞK BÖYLE Bl 
pazar akşamı HALK OPERETirtirt alınır. Bir defadan fazla için ye- ha (4). = Bat Rollerde: J 

d . . t" k d kt' 1 klindan % 10 kurue tndirtlfr. 10 - !simleri kıyasi sıta.t yapan e- .. , WILL y FORST - PAULA VESSEL l 
Y8 8 08C8Sln9 iŞ ıra 8 8C8 lr. ~----------",.,. datlardan biri (2). Yokuş değil (4). lllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllUfrl 

11 - Tomurcuk (6). 
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sulhü temin edemiyor 

Zecri tedbirleri tetkik edecek 
komite Pazartesi günü toplanıyor 

13 ler 
Dün muhtelif raporlar 
okundu ve kabul edildi 

Ankara, 16 (Tan) - Tiirkiye id- ğe and içiyoruz. 
man cemiyetleri ittifakı konkreai bu TakdirkA.r alkıflarla biten ıHylev: 
gün ııaat 9 da General Ali Hikmetin den sonra hazırlanan çelenk anı 
reisliğinde toplandı. Evvelki celse konmuş ve murahhaslar Ankaragü 
bazı tashihlerle kabul edildikten son- alanına gitmiflerdir. Bundan son 
ra encümenden gelen dağcılık, bini- tekrar Halkevine gidilerek başta G 
cilik, atıcılık ve kayakçılık federas - neral Ali Hikmet ve sonra Rahmi 

Londra, 
16 

(Tan) _ 1
3 

Jer komi· lefet etmektedir. Hariciye mahafili Fransa itiraz edecek yonlan ha.kkındaki mazbata üzerin - pağın riyasetinde toplanılmıf ve dile 
&--1 -isi Madariaga ve ltaı.,.n mu· pyet lngiltere Milletler Cemiyeti 6.- Londra 16 (A A ) 1 'li t den konuşmalara geçilerek encümen encümeni raporu okunmu•tur . 
. :1'hh::

1 
Baron Aloi-:, bu•••"~";°;met· ıumm ekseriyeti tarafından müza- ' · · - ngı z ma • mazbatumın kayakçılık ve dag·cılık y u. _ .ı 

6
- .-.uı rl tedb' 1 buatı, ltalyan - Habeş ihtilafının gös Bölgeler tarafından sporun ilerle 

ler Cemiyeti Genel kltibi Avenolün beret görecek olUl"la, zec ır e- te\-diği yeni inkişaf karşısında Fran- binicilik ve atıcılık diye Uç kısma ayır si ve yayılması bakımından yerine 
4-Urakile 20 dakika aUren bir koflut· rin ıiddetlendirilmetini Uıtiyeceğini sanın alacağı vaziyete büyük bir e • mII ve her birisi hakkında ıu müta- tirilmesi gerekli görülen ihtiyaçla 
69 ıöyltiyorlar. lealan yazmqtır: d'l k u · h 
illada bulumnu 

.. 1ardır hemmlyet vermektedir. Bir ... ok gaze- ı e ene mcnıne avale edilmiıştir. 
9' • ._.a.barma 1 I l ~ 1 Federuyon kuruluoundanberl dağ 

"Eoevre" gazetesinin wwu Vaıiyef gerg • ef yor teler, Fransanın zecri tedbirlerin şid- Ehemmiyetine binaen raporu hUl 

n
•••ran, M··••,.lini Cenevredeki l

1111
talh- teleri 18 ı '- •t · dctlendlrilmesine itiraz edeceMni ya Auıtın Chambırlaln cılık ve kayakçılık üzerinde iyi çaııo· saten bildiryorum: - ._.., lngili.I pze er aomı e11ı o• m••tır. Bu ıporlarm her nuntaka.va 

· rah'-••• a ..... n Aloiziye, il ltal d 1 · zıyorlar -..,. Kongrn.ınizin ayırdı"'- dilE'.lc •ncU 
)'an mu ıı- PIW" reiai Madariaga e yan e egetıı • Prag, 16 (A..A..) - Sir AUlten yayılmuma çalıtmuı llzımdır. En· ~

1 

" 

h kk da lan konuımalarm te- dn- ıı ü k ni mmtaka raporlarındaki dilekleri 
a m yapı Aloizi arumda wı yap an m za e- p Ik I Chamberlain pazartesi günü Viyana· cümen federasyonun kıg oUınplyatl•-

hirlne dair talimat vermiıttr. be renin neticesini çok bedbinlikle mUta apa ı fa ga ıııyor dan buraya gelecek ve kaldıfı mUd. rma metodlu ve düzenli bir çal11ma- kudu. Delegelerden encümenlere ba 
İtalyan hüktmetine göre.;:: l. lea etmekte ve bu müzakereden son- Londra, 16 (A.A.) - Deyli ekspre detçe, Bene9'in milaftri olacaktır. dan IOnra gittiği kanaatindedir. vuranları dinledi. Kon1't"enin umu 

liltanda ukerf ııarek~tin d . u:~ ra vaziyetin fenal~tığını yazmakta- sin haber verdiğine göre Vatikan, Avrupa matbuatı bu Y&l'lfl&r hak- toplantılannda not edilen ve takr' 
tnası ve bir mütarekenuı akdi an dırlar. Habe11istanda sulhün temini için ken kmda yazdıktan makalelerle de eki- halinde ba11kanlığa verilen dilekle 
iki şartla kabil olacaktır. Bu şartla- Umumi kanaat ıu merkezdedir ki, eli nüfuzunu kullanmak Uzere, Bern- Yunanlstartda pimlzi takdir etmektedirler. de vakıf oldu. Bütün bu dneklerl d 
n, Aıotzi komiteye blldirmiıtl~. Italya hattı hareketini değietirmeı- deki vekili monsenyör Berardiniyi Memleketin altı yerinde kurulan rin bir allka ve ehemmivetle glSzde 

l Muh ripler arasında bıl&va- . 
13 1 k ... _. C ö d · tir gerirdi Sıraladı Ve'bil""k bir ıevin 

- a Jın&}ıdır ıe, Madanaranın er onu~me enevreye g n ermış . 

1 
at11 merkeılerlnln bütün tehirleri - ıı • •• " .. 

ııta sulh konufID&lan ~~pı ~ mucibi memnuniyet neticeler &rzede Ca dar·ıs Sof uı·ısle miıde açılmumm ya km bir zamanda ve Umitle gördü ki aekiıinci spor ko 
Milletler Cemiyeti bu muzakereler miyeceği bedihidir. ltalyan telrllflerlnln esası tahakkuku beklenmektedir. gresi yurda BPOr i•inin gelişmesi v 
den haberdar edilecektir. k Nevı Chronicle diyor .ki: Cenevre, 16 (A.A.) - Ingiliz mem Arsıulusal yarışlarda yUzUmUzü sporculufun bUvUk bir memleket hl 

2 - Muhasama durdurulm~ca - "Ancak ıecri tedbirlerin derhal balarından bildirildiğine göre, bir mü ı k • t d• güldüren ıUbaylanmızı muvaffakı - meti olarak kökleemeıi için atılmı 
ti!'. Müt.arekenin akdi aakerf b~r ;:;: fiddetlendirilmesi Milletler Cemiye- tareke veya sulh müzakerelerine baf· an asma IS e 1 yetlerinden dolayı takdir ve tebrik mUebet ve azimli bir adnn olıcakt 
lele oldu~ndan~ı:a~;::atonı - tinin haysiyet ve ,erefini kurtara.bi - lınmaaı için ltalyan şartları şunlar- etmek gerektir. Tefkilltı daha iyi ve dah averiml 
nıdan ~~ı Badoglionun ara • lir. Yeni herhangi bir ihmal, 1925 e dır: Bu raporun kış ollmpiyatlanna alt i~letir ve dUzene koymak ic:in yeni l)i 

nun ve --~ T kadar dünya üzerinde faik bir rol oy 1 - Müazkereler esnasında hiç bir Sofullı Ahall partisinin bu kıamılan üzerinde birçok münakaşa- nizamname y&J.'tlmaamı fıteyen tekli 
eında tesbit edilebı ır. Ed na.rnıf olan lngiltereyi umumun mas Milletler Cemiyeti delegesi bulunmı. taleblnl reddetti l~r ~ptlmııış ve birçok murahhaslar ter ba11ta ~elmek Uezre diıfor dilekle 

De Madariaga, Bonkur, en ve karaaı yapacaktır.,, söz ıöylemlşlerdl bwdıca dört kııma ayrılabilir. 
~venol ile görüştükten sonra 13 ler erh 1 yacaktır. Atin&, 16 (Tan) - Bqbakan Me- r. . l S h 1 ı 
k mitelinl eaat ıs de toplamağa ka- Daily Herald gazeteli de, d ~ 2 - Sulh 11artlan, Habe,istandan t&kaU dün gazetecilere verdiği uzun Netice: MUnakqa daha uzun silr- 2 = An;;;r:~ö~e~";:;e';;l'm~:~· 
ı:r ve!'T:\iıtir. De Madariaga, kofl!t ~:o~ıv~~a::ı: h~~~=j1tal- başka bir memlekete bildirilmiyecek- beyanatında riyueti altında bulu - ::~:ı.:rı~~~~r~·=~i::re:~n:~ s _ Grun h1tlindekl sN>r votcutu 
teye ttaİyan ve Habel delegelen e yayı bUyUk yağmurlar mevsiminden tir. n~ kabinenin evvelki kara~ fayetl hakkmdald teklifi kabul edi • larmdıt ur.uz tarifeler tatbikı. 
ya.pt:Jlt nokt&l nazar teatileri hak~ sonra barba devam etmekten meney- 3 - Müzakereler Cenevrede yapıl- kat iyyen değiıtlrmiyerek bir it &• lerek rapor kabul edilmlttlr 4 - Bölrelere merkezler ve ma!ıRl 
kmda lz&hat verecektir. liyeceğini yazıyor.,, mıyacaktır. bineli halinde kaldıjmdan parllmen Reli, konıre murahhulan° lçln dok U idAl'E'ler tarahndan da muntaza 

öfrenildifine göre, NerU~· ta~I- 4 - Sulh mUzakeratma ba,lanma- tartım usul~ne muvafık bulundutu· tor Şevket taratmdan bir konferans usullerle para yardımı yapılması, 
blnt tamamen Milletler Cemıyetinın ltafya luUS Habeılıfanr dan evvel mütareke yaptlmıyacıı.ktır. nu :~~~~'::f~ı lideri Çaldaril dUn verUeceflnden, öfteden llOllra toplan Mmtaka raporlannm tetkikinde 
eline bır&km&k hutusundaki kaı:an mUsfemlelce yapmak lngiliz mahafilinde söylendiğine Sofulil'e gönderdifi bir adam vw • mak Uaere celHyt taW etmlftir. anlaşıhyor ki yurdun ıstadlarmı ytlz 
defitmemlıtir. Bir defa daha Mı~ - sevdasında göre, ltalyanların bu şartlan üzerine, tulle iki partinin uılqmaaı içln gö- ikinci cefıe me, gllreı;ı, biıiklet, atıcılık ve hatt 
!etler Cemiyeti paktmm tatbikini ıs- Londra, 

16 
(A.A.) _ Nevı Chro· uzlaştırma gayretleri suylr!UşmUş te rtlfmek istediğini bildlrmlttir. Sofu • ikinci celH öfleden ıonra aaat 15 kayakçıhk için gerken ıaahaları v 

temek niyetindedir. 1 nicle gazetesinin şayanı itimat bir likki edilebilir ve bu sebepten zecri !il, liberaller ile ahali partisinin uz • te Rahmi .Apak'm relıliğinde toplan- yapılan kurmak isteyen umumi me 
ttalyan mahafilinden aman ma • ı al tedbirler konferansının 18 ler komite ıa•masına imkan olmadım evvelki mır.ıtır. Takrirler encu"menlcre lıa··ale kez en esaslı vazife olarak çaltom 

Roma. hUk!lmeti membadan B~endiğine göre, t ya· _. e· " • pllnmm ba ı k 1 d B "-Jfımata nazaran, 15~ sinin toplanması lbımdır. kon11r.ımalarda anlaşılmış olduğun - edildikten sonra güreş federasyonu 'na oyma 
1 ır. u vnem 

k rel rinln nisan 10nuna nm Paris büyük elçili dün Franııı ._ li dava'" umumt ıp r ı-ı -' d ıulh mUsa e e dan tekrar müzakereye başlıyamıya. hakkında enctitnen mazbatasının mU ,, . 
0 

9'en arasın 
kadar tehirini 11temettedir. Bu oı, Bakanı Flandin'le görü.ıütu ıı- Son bir fecebbüs daha b en önde yUrütmek , mahallerlle ola 
müddet zarfında İtalyan askerlerinin rada demi,tir ki: "İtalya, ıulh mUza- :r cağı ceva ını vermiştir. zakeresine geçilmiştir. Mazbatada gU münasebetleri ve muhabereleri ar 
Adiaabr.;. aya varmış olacağı muhak· kerelerinin açılması için Habeşi.ita - Cenevre, 16 (A.A.) - Yarıh saat --~~17raıı:nun ~zlaşmak Üikirlerıb"ni reşçilerin yurt içinde ralışMaları ve vermeden takip etmek ic;in genel me 
kak addedilmektedir. nın tamamiyle sillhsızlandınlması - 16 da yeniden toplanacak olan 13 lPr ~ e mesı zerıne gaze~ec ere e- yurt dışında. yaptıkları temaslar. ve kez heyetinde genel merkezin f!P(>r ı 

Bt 
.... enaleyh İtalya, bu tarihten olduğu kanaatindedir. ~-- "omiteli, sou bir. .llıJli olınak. Jizere. mttıı, bulunl\n Çalda.r.ıs __parlman - aldıl:ları netıceler tebarilz ettirıl _ ,.... nm eeas .... ıouı_.ı ... •=• :.nx sunru.. Udll~.aDinlf ona lbl"°' .,.,. ....azım ll~l'~meıd 1- mekte Uç muavin a.ntreman, Uq he- haları mileavir veya müfettifi Unvan 

e~el ,11~~~~1bjfJif~ • Lava!. Roare plhı burflnJdl ftd. yan ,artlarını Habef delegelerine bil- çin partiler araemda .itllU edilmeai yeti tahklkfye kurulmumr, serbest bir Üyelik ihdası ve onun yanmd 

Y
eti ile mUnasebeti de keımılyecek- yette gUIUng bir f8ydir ve kat;lyen dlrmeğe karar venni,tir. Sanıldı~a lüzumunu tekrar etmı!jtir. Çiftçi par ~rett •ubeel Uzerlnde çalı,mumı. spor sahlan mUteha.u111 olarak ken 

tir. İtalya zaman kazamnafa çalıt- nazarı itibara almamu. Herhangi göre. bu yapılan tadilat neticeaınde iliıl lideı;' .P~pa~astaslu ile CUmhurl- şımdlli.k Ankara, Ist&nbul ve lzmir- dini hazırlayacak mimar ve mUhen 
maktadır. bir anlqma aqcak 192~ ttalyan. tn- Milletler Cemiyeti ltalya ile Habeşis- yet .P~rtısı lıderı Papaandreu da Çal- de birer g(ireı salonu yaptmlmaeını dislerimiı:den bir fen bürosu teıkil 

rtl a ge gtliz muahedesine Uıtlnat edebiltr. tan arasındaki müzakeratta bir mil· ~ansın noktB;i naz~~nm .doğru oldu- ve bütün mrntakalann gilrqle me~ bir zarurettir. 

lfnMeeu,hateyn~elm':1ı::e~r'ttal=m Mil: Bu muahede lngilterenln T1&na gölü tahit bulundurabilecektir. Maamafih gunu gaze~ecılere soylemışlerdir. gul olmıı.larmı temin için bir talimat. General Ali Hikmet UçUncU celae 
bu h nzerlndeki bütün menfaatini temin Habeş delegelerinin bu teklifleri rer- Fakat ınyasf mahfellerde bu be- name yapılmasını temenni etmekte- yi açtı. 

letler Cıemlyetl tarafından uı:- etmekte ve Habetlstanm garp kıs • dedecekleri hemen hemen muhakkak yanatlar ve faaliyetlerin hiçbir neti- dir. Naıit Uluf, Dilek enc\lmentni 
ta tavueutt& bulunulmuma :-u a· mmda yalnız İtalyan kontrolunu ta gibidir. ce .vermiyerek kralm da em~lye.ti~i GUre3 federıuıyonu raporu için bir raporunu okudu. Bu ıırada General 
lif olduğunu. çünkü bu cemiye 11 •· nrmaktadır. Difer taraftan Negtlee haıı bulunan .Meta.ksas kabınesının çok murahhaslar söz aım11ıar, lehte Ali Hikmet relılik mevklinl Rahmi 

m
rihütaBUlrekhe ~::ıı:ı~~::ıı::e~~~::;~:~ merkezde blrkrlacak ktıçUk bir kit&· Habeılere llcraı ~~da~~evkhnd~ kalacağı muhak • ve aleyhte birçok mUtalealarda bu • ye bıraktı Osman Müeyyet, Naıtt 

t ı pyanı da ttalyanm himayesine konulacak· Paril ıe (A.A) - Ekonomik ve Kg mektedır. lunmuşlardır. Neticede rapor kabul tnuğa, umumi heyette verdiği ra • 
mektedirler. Fakat ta ya, -. ttalya derhal bir mütareke akdine Fin ...... a.ı' h-'--rl"'· .. Ajansmm Londra- . omUnist saylavl.ar grupu. kendi- edilm. iştir. porların iyi hazırlanmasından dola· 
'-abul o'-ak ve Avnıpa devletlerinin "u -- auıı ~ lennin Sof li l h d t kbih 

H
ll --~dald menafilni korumak muanz bulunmaktadır. ÇUnkil böyle dan bildirdiğine göre Londra piyasa- rll ~ 8 a ey ın e a kara Dı~a.rbekir murahhası doktor Nu- yı teeekkür edilmesini teklif ettl • 

• artia~1, Milletler Cemiyeti tarafın • bfr mütareke, Habef ordusunun ec· sında yüzde altı faizli 500 bin İngiliz ;:r:~ meıu hakkındaki teklifine 1§ • ~dın muvaffakıyetlerinden dolayı Fethi Baıaran, "Ben de bu fikinı it· 

dan bı·r uun•ma yapılmasına taraftar nebi yardımı ile tensikine imkan ve· liralık bir H&bet istikrazı çıkanla· di B et-,ılyeceklerlni bildirmişler • güreş milli takımımıza ve federasyo- tirak ederim., dedi. 
J-.. ktlr caktır r. u suretle parJAmentonun 300 nuna teşekkür edilmesini teklif et _ Dilek encümeni mazbatası dolayı· 

bulunmaktadır. ce .,, · saylavmdan 156 sının Sofulis lehine miş ve bu tekli! alkışlarla kabul edil sile mektep talebelerinin klüplere de· 
Diğer taraftan, İtalyan murah • ve 135 Antlvenlzelistlerin de aleyhi- mittir. Bunu müteakip reis Rahmı· A. vamı meıeleei üzerinde mUnak .. ııılar 

h Cenevrede tuttuğu hattı ha- B 1 • d ne re ki rl 1 --w-umm d r1n bir ıe.. Fransa ve e f!ıkaya yar ım y verece e an aşılmaktadır. pak zafer anıdma çelenk konulacağı. oldu. Azadan bazılan kongrenin hu 
reket 11tyaıf mahafilde e 3' Yunanlsfonın ısmqrfryacağr nı haber vermiı,tir. Uşak murahhası meseleyi konu,masını doğru bulma· 
Ilı uyandırmı,Ur. h 

1 
d k• yeni multrlpler Yusuf spora birçok hizmetleri doku dılar.18 yaıını bitiren her Türk gen· 

1. 'e r k
omitesi toplanıyor E kaA n 1 arp ~ r ' s 1 n a 1 na.n merhum Necatinin mezarının da cinin ıpor klUplerine ıirmesi çok ta· r ~ ara l Attna, l~ (Tan) - Deniz Bakan • ziyaret edilerek çelenk konulmasını bltdir dediler. 

Aloiıi _ Madariağa konutmasm· ıtJ Y.una.nıatan heeabma ısmarlana. teklif etmi, ve kabul olunmuştur. Ya Kocaeli murahhaalarından Nazmi, 
dan sonra Inglltere hariciye n~ • • • • ı d 1 ca~ dö~ mqhrip için ecnebi fabrika rm reislik divanı hımgi saatte meza- Devlet Demiryollanndald tenzilatı 
Ed 18 ler komitesi reisi Vaakon • 9 0 r U 5

1 

m e er Sarpa Sar 1 • mümessıllerile müzakerelerde bulun- rm ziyaret edileceğini tesbit ederek az 1-..ılduğunu ıöyledi, bu hususta te· 
..ıC:~ rörtlfmUft.Ur. Maldm olduğu maktadır. Deniz bakanhtJ erklnı har balıı.ra hildirE'cektlr. • şebbU11ler yapıldığı ve bunlara devam 
\'eçhile 18 ler komiıe.l l8Crl teclblrle- B 1 • •de biye riyaeetile ltillf ederek bu muh- Saat 16,4:5 de kongre azalan Hat. edileceği anlaşıldı. Diyarbekfr mu-
l'l tatbik edlll komitedir· ~1 ınp ~:!er iqln beynelmilel bir münakua kevinln büyük kap11ı 6nUnde toplan· rahhası Nureddin te"killt tahsisatı-

13 Jer komitesi top1;8Dtmml yarma nfn unıuml lltmm IngiJJJı erklnilıar- mdald konupıılar ya 1embolik ma· edecektir. dılar. önde muhatıs alayı band01u ol nm tem fikirleri hakkında bir for-
JıBugün) tehir etırnrginlfı::;~ 

13 
ler ko- biye1ini, Frwularla Belçikalılar hlyettedir, bu takdirde lnıfltere için dutu halde yilrUyll,e ıeçtiler ve Ulus l'!lUl teklifinde bulundu. 

Vaziyet çok ge • Un akim tarafından iatenilen nıaltunatı ver. olduğu gibi bu konutmalar Italya i- J d meydanına geldiler. Kafileyi Ankara - Alınan her nevi tahsisat önce 
miteetnln bal'll ~~ve 18 ler mekteD menettiği beyan olunmaıq.a. çln de 1UzumauZdur ve mlnaımdır, ve aponya a gücü klUbünden 150 den fazla sporcu klUplere verilmelidir. KlUpler de bu· 
bldıjml m~- vet oıu.nmuı dır. yahut ciddi bir i§tlr, bu takdirde İle su spor kıyafetlerile kendilerile katı· nun yUzde 20 sini mıntakalara, mm· 
komiteeinin ıçttma& daktir Belçikanm talepleri bUyUk mUşkU· Italya berk811C8 maltlm sebeplerden lan sporcularla beraber caddelerden takalar da yansını umumi merkeze 
için 24 1&&t beki~~ hafilinde mev llt ortaya ç*al'IJUltır. Belçikarun ln- dolayı bunların haricinde kalacaktır. Deniz• ıncaafı geçişlerini Ankaralılar zevkle seyret- göndermelfdlr. Yahut başka bir for-

)1.illetler Cenılye.ı ~a ile ikti • ıi1iJ yardmmıı istemeainin aebebi, ~ tiler. Kongre azaları öndeki bandoya mUl bulunmalıdır, dedi. Bundan aon· 
eut zecrf tedbirlerın ~dı::~rlerln oid Flaman halkının Franlız yardmınu lnı111ı - lfalyan anlaıma· mahrem olacak uyarak bir ağızdan lstiklll martı IÖy ra verilen bir takrirle müzakere kl· 
fa olunmıyac;r k:aa.tl vardır. h<>1 görmemesinden ileri geldiği de mazlrf ı ve Fransa lemiflerdir. Bundan sonra Kütahya fi görüldü ve dilek encümenine me-
detlenctirileoe k uarteal tasrih olunmaktadır. Hatırlardadır Londra, 18 (A.A..~- Daily Tele· murahhw Nqit Uluğ bir IÖylev ver- saisinden dolayı teşekkür edlldl. 

18 ler Komitesi ise anca P ki, Fllmanlar llOD a.ma.nlarda 1920 Paril, 16_ (A.A:) - Temps gaze~ graph'm yazdığına göre, Japonya, ye miştir. Sıra he1aplan tetkik encümeninin 
toplanacaklhardükAır. ti sulh konuşmala- tarihli Fransa • Belçika askeri ittlfa Istlnlnal yazdıanlgma rö

1
r_e, P'ranlf alalı lngilız. nl Londra deniz mukaveleeinln inşa. Naşit Uluğ ezcümle demı·tir kl: raporuna gelmişti. Encümen raporu 

Itaıyan ume kmm f-"'ı-ı tal ·-~-1 .. Mı.. yan aşmaz ıgmm az atma • at p ı i · K .,, '-·-tını ak d .ıc..t 1 E eenevrede yapılmuma kat'iy· ~ ep •~- • IDUD önUne reçmefe pyret edecek-
1 

rogra.m a.nnm teat sıne dair o- - amalizm dıCvası düpedüz Tllrk ,,_ ar azaya a~. ı mrştı. :.ın• 
rmm dır Bu aJrtam denli bakanlılmda top. tJr an hUkUınlerıni kabul etmek fikrin. IUk davasıdır. Sekizinci kongre bu eUmen raporunda hulba olarak klS-
1111 kari~ blrU düzeltmek için Ma- lanacak olan erkbiharblyeler kon • Bu ıuete diyor ki: ~e .değildir. Japon hUkümeti, yapaca davanın en çetin meeelelerlnden biri tU niyetle yapılmt• bir harekete te-

VasfyebıJIÜD Alolliye müracaat e- feranamm umum! ce1wl en bedbin gı ıntaat hususunda kat'i bir ma.hre. üzerindedir. Kültür , fizik me1eleai. sadUf edilmediğini kongreye arzedl· 
darlap ulh t&rtlarmm detti- bir hava içinde açılacalctU'. 11lngilterenin yalnız kendtlintn o- miyet muhafuuına karar vermifl • &ıkiıinci kongre TUrk sporunu bir vordu. Rapora merbut blllnc;oda it· 
derek ıtaıyaıı • 1-1 M Unl I d L. ,, ., mwdarma yüklenecek bir harpten tir. Parli.mento yalnız remilerin ti 1 rif t 1 k tifakm -: inci kongreden beri kuast• nı..tnf dilemlftlr. Alo~ bul~-ı. folyo •• eı er" il or • bçmacaiı tabiidir. ltalyanm ile ln· ve tonilA.toları hakkında haberci p ma e 

0 
ma tan çıkarıp bir vazife na giren para ve 1&rfiyatı birer bl· 

ile teıetonl• m~--M..ıU:::.:: ye iOIUflftOlllO ılr•lyor 7 siltere l1e acıktan aoığa mücadeleye dilecek fal:at top kalibreleri, + •• ~ ı.~ haline koymak, dağınık bir heves l- Mr gls.terillyordu. Klilp ve mmta • 
__ ..__ bD&baN ~ _,,_ ao-· ı· c· •) - , ........... a • ..ı-.ı.. ---•uti :ı....ı---d· .. .,:.ı .. ,;.n - konulma ve bı•.__ tarihl-...ı, -:-!~k tinden toplu bir millet iti yapmak. u- k-'- ya.rd "'9Y- - v ..... y• lllllll'R' a•nu-~ aa..-u ... ..... wua ""' ıı.o&UJ lu118,ftırmak yollan üzerindedir. Ka- a&&ra ım ve di~er bir iki nok· 
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Mavi Nilin suları mukaddestir MEMLEKET MEKTUPLAR! 

Tsana gölü üzerinde mil8ddan 
evvele ait harabeler vardır 

SAGLIK 
öGOTLERI .............................. 

Değişik tabiat 

Mijastan Bodruma a 
saatlik otobüs yolculuğ 

Bütün güverte ve arka yolcuları hemen seferbe 

Bir İngiliz heyetinin Tsana gölü mıntakasında 
yaptırdığı hafriyatın mühim neticeleri 

London News'den: ı 
Habeşistanm şimali garbi mınta- .. , 8~.\IW.ao.., 

kasını kaplıyan Dangila eyaletinde , 
meşhur İngiliz seyyahı yüzbaşı Ces- İ 
man konsolos intihab edilmişti. Ceş- İ 
maı:ı Dangilaya gelmeden evvel A- j 
rabıstanda bulunmuş ve burada bir·~ 
çok keşifler yapmıştı. Konsolosun 

1 vazi~~~.i olmadığı halde Ceşman Tsa
na golu mıntakasım keşfetmiye çık •

1 mıştı. lngilterenin bu mıntakada ala
ka ve menfaatleri olduğu için 1902 - J 
1933 beş İngiliz heyeti Tsana gölü ci-, 
varını keşfetmek için teşebbüslerde ı' 
bulunmuşsa da pek muvaffak olama
nuştı. Çünkü yerli makamlar impa
ratorun izni olsa dahi buraya ecnebi 
sokmak istemiyorlardı. Ustelik iklinı 
de pek müsait değildi. Hatta Cesman 
heyeti bile 1927 senesinde ilk =>yola 
çıkışında hastalık yüzünden birçok 
azalarını kaybetmiş, Ceşmanm ken -
disi günlerce hasta yatmıştı. Heyet 
vahşi hayvanların taarruzunu naza -
rı itibara almağa mecbur olmakla be
raber en ziyade sivrisineklerden \'e 
at sineklerinden mustarip oluyordu. 
Sivrisineklerin en berbat tarafı has
talık ta§lmalannda ve heyetten bi
ri hasta olur olmaz, bu hastalığı bü
tün heyet azalarına yaymakta idi. Bu 
ve bunun gibi bin bir müşkül içinde 
yüzbaşı Çeşmanın da gayesine eriş
mesi mümkün olmadı. 1927 senesin
den sonra Çeşman bu mıntakaya bir 
kaç defa daha geldi ve keşiflerine ve 

ı·sana golü mıntakasında tarihi taşlar 

araziyi tesbite devam etti. 
Mavi Nilin esas kaynağı Tsana, 

gölüne akan küçük Abbai nehridir. 
'.Abbai Tsana gölünden çıktığı zaman 
büyük Abbai, yani Mavi Nil ismini 
alır. Küçük Abbai 9500 kadem yük
sekliğinde olan Giş dağlarından çı -
kar. Çıktığı mmtakanın ismi Sakala
dır. Bu su mukaddestir, ve bunun 
bekçisi olan papaslardan başka kim
se elliyemez. Bu nehrin Eden Bahçe
sinden kaynıyan dört nehirden biri 
olduğu ve suyunun suiistimal edi!Ciiği 
takdirde ölilmü intaç edeceği zanne
dilmektedir .. Suyun bekçisi papaslar 
suyu büyük merasimle kullanırlar 
ve b!Jnun birçok hastalıkları iyi et -
mek hassası olduğunu zannederler. 
Yüzbaşı Ceşman buraya ilk muvasa
lat ettiği zaman duyduğu hisleri şöy

Mavi Nilin yeşil abai böyle bir sazlıktan çıkıyor 
Iunur. 
Çeşman heyetinin bu tarihi keşif

ler hakkında elde ettikleri faydalı 
malCtmatı birer birer sayalım: 

l - Burada Tsana gölünden baş
ka göl yoktur. 

2 - Nılin kaynağı olan sular 6000 
kadem yükseklikteki araziden Sudan 

da Rossiers namındaki 1492 kadem 
yüksekliğindeki mahalle kademe ka
deme şeliileler vasıtasiyle inerler. 

3 - Mavi Nil vadisinde kabili zeri 
düz arazi yoktur. 

4 - Bu mıntakada yalnız zemıni 
ve Kork civarında baraj inşası 
mümkündür. 

Çukurova davası Belediye 

le anlatmaktadır: 
M h f E f d.. Arazi tahrir komis-

a mu sa un yonlarının faaliyeti 
"Gözlerimin önünde kaynayan, a -

kan bir su manzarası belirdi. Birle -
~en nehir kollarının neticesi olan Ma
vi Nil uzayıp gidiyor ve sahillerinde 
müslüman köylerinin minareleri par
mak gibi havaya yükseliyordu. Ha
beş dağlarında sazlarla çevrilmiş kü
çük bir dere, akan neirler, yeşil va
diler, otlıyan inekler, yuvarlanarak, 
köpürerek akan şelaleler, Tsana gölil 
bir iç deniz, gittikçe derinleşen, ateş
ten bir uçurum, dağlar ve gene dağ
lar, zenci köyleri, dilzleşen bir ova,ge 
nişliyen bir nehir ve vapurlar, büyük 
bir baraj, ve nihayet modern bir Af
rika şehri. Abbaym aktığı yüksek -
liklerden bütün Nilin akış sahası a -
yaklarmızın altındadır. 

Tsana gölünün sahilleri milidı Isa
dan evvel kalma birçok harabeler, 
hatıralarla doludur. Nil kaynağının 

müteassıp bekçileri bu mıntakayı 

bir esrar perdesine bürümUşler ve 
sırlarını senelerce yabancılardan sak
lamağa muvaffak olmuşlardır. 
Çcşman bu mmtakada yaşıyan 

müdafaamızı yap fi 
Türk - Fransız muhtelit mahkeme

si, dün, öğleden evvel ve öğleden son 
ra olma küzere iki celse akdetmiş ve 
sabah celsesinde iki dava rüyet etmiş 
tir. Bunlardan biri Çukurova davası
dır. Bu davanın mevzuu şudur: 
Osmanlı hükumeti, 1912 de Adana 

civarındaki Çukurova çiftliğinin işlet 
me imtiyazını bir Fransız şirketine 

vermiş, bu şirket, Lozan muahedena
mesinin akdinden sonra hüktımete 

müracaat ederek 1912 deki hakkının 
tanınmasını, hem de çiftliği işleteme 
diği yıllara ait olmak üzere tazminat 
iE!temiştir. Talebin reddi üzerine iş 
muhtelit mahkemeye intikal etmi§, 
Hollandalı bir mütehassıs bitaraf ha 
kem sıfatile meseleyi mahallen tetkik 
ederek hazırladığı raporu alakadarla 
ra vermiştir. Dünkü celsede hazine 
avukatı olarak lzmlr saylavı Mahmut 
Esat Bozkurt bulunmuş, gayet uzun 
ve müdellel bir müdafaa yapmıştır. 
Mahmut Esat Bozkurt, hükumetimi
zin tazminat vermemekte haklı oldu 
ğunu izah etmiş, ve bu fikrini ilmt ve 
hukuki e.~aslara istinat ettirerek bir 
<_:ok beynelmilel eserlerden ve beynel
milel hukuku dUv 1 kaidelerinden mi-
saller alarak bu iddialarını tevsik et
miştir. Mahmut Esat Bozkurda Fran 
sız Ajanı cevap vermiş ve iddiasını 
serdederek şirket hukukunun tanın-
masmda ısrar eylemiştir.Fransız Aja 
mnı Türk umumi ajanı Emin Ali ta
kip etmiş, o da nihat müdafaasını ya
parak Mahmut Esat Bozkurdu takvi
ye etmiştir. Dava karara kalmıştır. 

Sabah celsesinde bir de Adana bez 
fabrika ve değirmen şirketi tarafın
dan hUkiimet aleyhine açılan davaya 
bakılmış, bu dava hakkında da iki ta
raf iddia ve müdafaalarını serdetmiş 
ler ve dava karara bırakılmıştır. 

Vaito namındaki yerlilerin itimadını 
kazanmış ve onlar sayesinde keşfiya
tına devam edebilmişti. Papaslar da 
Çeşmanın salahiyet sahibi bir insan 
olduğunu anladıktan sonra, ona bil
yük bir misafirperverlik yapmışlar, 

seyyahlar için bir hazine olan eski 
kitabelerin yerlerini göstermişlerdir. 
Bu kitabelerin büyük bir kısmı 1600 
seneliktir, ve Habeşlerin hıristiyan -
lığı kabul ettikleri dördüncü asırdan, 
kalmadır. Tsana gölü üzerindeki ada
larda yaşıyan papaslar heyeti Davu
dun Allah huzurunda icra ettikleri 
dini dansları yaparlar. Bu adalarm 
biri üzerinde bulunan bir manastırda 
birçok kutsi şahsiyetlerin eşyası ol
duğu iddia. edilir. Rivayete göre 
Sultan Süleymanm kullanmış olduğu 
bir cam kase bile vardır. Bu manas
tır 1614 senesinde Pedro Paez ismin
de Portekizli bir Jesuit papazı tara -
fmdnn bir Habeş imparatoru için in
~a edilmiştir. Bu adalarda Hıristiyan 
Jıktan sonra inşa edilmiş olan bina
ların harabeleri bulunduğu gibi mila
fı hadan evvele ait harabeler de bu-

öğleden sonraki toplantıda Baver 
Mareşal bankasile hükumetimiz a,ra
smdaki dava rüyet edilmiş, bunda da 
alakadarlar iddia ve mUdafaalarmı 

Arazi tahrir komisyonları 1 Hazi
randa faaliyete geçeceklerdir. Bu ko
misyonların reis ve azaları en çok 
bu ay sonuna kadar seçilmiş olacak
tır. Komisyon reisleri doğrudan doğ
ruya vali tarafından, azalar ise daimi 
encümen tarafından tayin olunacak
tır. 

• Afiş Ucreti alınmadan ilanların 
astırtılmamaları dün belediye şubele
rine ehemmiyetle tamim edilmiştir. 
Bu ücret alınmadan önce ilanların 
asılması yüzünden bilahara ücretle -
rin tahsilinde müşkülat <_:ekilmekte 
ve belediye varidatı ziyaa uğramakta 
dır. Bunun önUne geçmek Uzere bade
ma Ucret peşin alınacaktır. 

• Kanallar, rıhtımlar ve iskeleler
den hususi idarelerce alınacak resim 
hakkında lktısat Vekaletince bir la
yiha. hazırlandığını yazmıştır.Yaptığı 
mız tahkikata göre, bu layiha esasla 
n şehrimiz hususi idaresini şimdilik 
alakadar etmemektedir. Çünkü, hu -
susi idareye ait olan Silivri iskelesi 
son zamanlarda kaldırılmıştır. Bu ta
limatname daha ziyade, bu gibi gelir
leri fazla olan hususi idareleri alaka
dar edecektir. 

Gümrük liomisyoncuları 
Türk gümrük komisyoncuları birli

ği senelik toplantısı dün akşam birli
ğin merkezinde toplanmıştır. Toplan
tıyı birlik reisi Cevat açarak kongre 
divanı seçimini teklif etmiş ve ekseri
yet kararile riyasete rıza ve katiplik
lere de Nevzat ve Hulusi seçilmişler
dir. Seçimi mUteakıp, reis Cevadın o
kuduğu idare heyeti raporu dinlene
rek birçok münakaşa ve tenkitlerden 
sonra kabul edilmiş ve yeni bir idare 
heyeti seçilerek toplantıya nihayet 
verilmiştir. Toplantı gece geç vakte 
kadar sürmüştür. 

yapmışlar, muhakeme karar için ta
lik edilmiştir. 

Bugün, Abdülhamit veresesi tara
fından bu vereseye ait olması iktiza 
eylediği iddiasile açılan Suriyedekl 
Em!Ak davasına bakılacaktır. 

Fransızca tabirini belki duymuş
sunuzdur: Cyclothimie. Duymadmız
sa bile, pek yakında sizin de kula
ğınıza geleceğinden şüphe etmiyo
rum, çünkü gittikçe yayılıyor. Benim 
o tabire kendimce bulduğum karşılık 
da muvakkattir, ancak ne demek ol
duğunu anlatmak içindir. Yoksa ta
birin bizde de fransızca olarak yer
·leşeceğini kuvvetle tahmin ediyorum. 

Bu tabir yeni olmakla berabea ma
nası pek eskidir. Her vakit ayni ta
biatta olmıyan adamları bilirsiniz. 
Pek çoklarında değişiklik hafif olur. 
Fakat bazrlannda şiddetlenir, adeta 
bir hastalık olur. 

Bir gün görürsünüz, pek canlıdır. 
Oradan oraya koşar. Birçok işler gö
rür, ellerini kollarını sallıyarak, yü
zünün adalelerini oynatarak, keskin 
gözleriyle size bakarak yüksek sesle 
birçok şeyler söyler. Türlü türlü iş
lere teşebbüs ettiğini anlatır. Büyük 
bir ticaret işine girişmiştir, yahut 
büyük bir kitap vazmağa başlamış
tır. Artist ise nef'ıs bir tablo yapmak 
tadır. 

Hepsi bu kadarla kalsa iyi. Bazı
ları bu heyecanlı halde gerçekten bü
yük işlere kalkışırlar ve tabiidir ki i
şi batırırlar. Kimisi evlenmeğe kal
kar, kimisi büyük kumarlara girer, 
kandıracak adam bulursa dolandrnr. 
Bazısı da başını alrr, uzaklara gider. 

yorlar, taş taşıma 

Güverte yolcuları bataklığı 

Milis - Bodrum 70 kilometrelik bir 
yol. Biz bu yolu tam altı saatte hat
medebildik. Bence Muğlanın kazaları 
içinde bu kadar fena yolu olanı yok. 
Zaten otobüs geçmesi imkanı olan 
her cins yol bundan yüksektir. Gi
derken neler yapılmadı, müşteriler 
taş mı taşımadı, otomobil mi sırtlan
madı, saatlerce otobüs boş müşteriler 
yanında muhafız, yayan mı ytirlin· 
medi. Velhasıl bu gibi yollarda oto
mobil sahipleri müşterilerden para 
alma yerine vermeyi kabul etmelidir. 
Bugün Bodrum - Milas seferinde yol
cular olmamış olsaydı, meşhur posta 
otomobili bir yerde batıp kalacaktı 
Arada bir şoförle muavini konuşur
lar: 

mekkaresi 

kapatmak için taş taşıyorlar 

lunduğumuz kasabalarda ben 
bakla yiyemedim, her lokanta 
sorduğum bakla. ve enginar ol 
menfi cevap alır almaz kuzud 
la keçi olduğuna karar verdi·· 
zetsiz bir etin kebabına boyun i 
rum. 

Yanımda oturan Avrupada 
görmüş çok kıymetli bir fen ııı 
ru anlatıyordu: 

- Geçen sene bu yollarda 
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Sonra, ayni adamı başka bir gün 
gene görürsünüz. Başını göğsünün 

üzerine iğmiş, gözleri sönmüş, her 
şeyi karanlık görür, kimseyi beğen
mez, kendisini de akılsız bulur. Ne 
bir şey istemesini, ne hareket etme
sini, ne de sevmesini bilir. Her şey o
na sıkıntı verir. Dünyadan bıkmıştır. 
Bir an önce gitmeği düşünür. 

Heyecanlı halindeyken hareket et
meden duramryan, yerinde tepinen, 
derin derin nefes alan, yediği her şe
yi kolayca hazmeden ayni adam bu 
sefer ellerini bile oynatmak istemez, 
nefesi pek hafiftir. Hazmı bozuktur. 

- Evvelki giln şuracıkta tam beş , 
saat çamurdan çıkmak için uğraşmış! 
trk değil mi, bak şimdi kırk dakikada ,. 
kurtulduk. 

Bir saat gittikten sonra bu sefer 
muavin ustasına haykırıyor: 

Acaba bu 1.avallıya ne oldu da böy
le birdenbire değişti, diye düşünür
sünüz. Nekadar inceleseniz dışardan 
hiçbir sebep bulamaZBt1llz. Ne bir ke 
der , ne bir yorgtınluk ... Bayağı bir 
fırtrna bile geçirmemiştır. Bu degl -
şiklik onun kendisinden gelir. Belki 
bedeninin içinde kimya bakımından 
değişiklikler onun tabiatını da değiş
tirmiştir. Fakat doğrusunu hiç kimse 
iyice bilemez. 

Böyle değişikliğin nekadar vakit 
arayla geldiği de belli olmaz. Kimisi 
heyecan devriyle uyuşukluk devri a
rasında normal bir zaman geçirir. 
Fakat kimisi de akşamdan düşkün, 

uyuşuk, ertesi gün artık bu hayata 
bir son vermek niyetiyle yatar, sa -
bahleyin kalktığı vakit heyecanlı, bü
yük bir işe başlar. 

Bazıları heyecan yahut uyuşukluk 
devirlerinin nevakit geleceğini ken -
dileri bilirler de kendilerine göre bir 
de takvim yaparlar. Böyleleri en zi
yade bayanlardır. Çünkü o devirlerin 
en çok muayyen günlerle münasebet
leri vardır. 

Bu değişik tabiata çare bulmak an
cak mütehassıs hekimin elindedir. 
Yalnız, sinirlilerin biribirlerine ilaç 
sağlık vermek adetleri olduğundan, 

dostlarınız arasında böyle değişik ta
biatta kimse varsa, onun heyecanlı 
zamanında kendisine sakinlik vere • 
cek ilacı - sakın - sağlık vermeyi
niz, ona iyilik edeceğinizi sanırken 
en büyük fenalık etmiş olursunuz. 

Lokman HEKl~1 

Romen talabeler 
şerefine müsamere 
Şehri.ınizde bulunan Romen talebe

leri dün sarayları ve müzeleri gez
mişlerdir. Misafirler şerefine yarın 
Milli Türk Talebe Birliği tarafından, 
Şehir Tiyatrosunda bir müsamere ve
rilecektir. Müsamere saat 14,30 da 
başlayacak, Romen ve Türk milli 
marşları, halk havalan çalınacak, ay 
rıca Cemal Reşit, Nimet Vahit ve Mü 
nir l'\ureddin tarafından bir konser 
verilecektir. 

Fransız Üniversitelileri 
Kraliçe Mariya vapurile şehrimize 

gelen Fransız üniversitelileri, Varna
ya gitmişlerdir. Fransız talebeleri 
Bulgaristandan bugünlerde dönecek
ler ve lstanbulda resmt ziyaretler ya
pacaklardır 

- Mumcular çayı, bak gene şah
lanıyor. Bundan bir buçuk hafta ev
\'el bu altımızdaki araba ile Deli 
Mehmetle beraber on bir saat çayın 
kenarında suyun inmesini beklemiş
tik. 

MilU • Bodrum yolunda köpril fi
lln hak ~tJ.re. Arada bir tesadüf e
cf ilo J •· hı:ı ... uAr. hav
di aşağı diyorlar. Şoför de vitesini 
çeviriyor, dümenini kırıyor, kendisi 
, velrlen koşup köprüye geçiyor ve 
arkadan tıkır tıkır küheylan görünü
yor. Bu muvaffakıyetten sonra hay· 
di bizde bir sevinç. Tekrar arabaya 
kuruluyoruz. Yarım saat geçmiyor, 
makine ötmiye başlıyor, vız vız vız, 
tekerlekler patinaj yapıyormuş. Gü
verte ve arka yolcuları hemen sefer

ber oluyorlar, taş taşıma mekkarisi 
faaliyete geliyor. Civarda nekadar 
kaya varsa çamurun içine duvar ö -
rülUyor ve bizim düldül sağa sola kı
rıta kırıta bu girdaptan da kurtulu-
yor. 

lnip binmeden, içlerinden geçtiği
miz güzel çam ormanlarına bile ba
kamıyorduk. O ne azametli orman
lar, Üzerlerinde yetişen çamlar, bi • 
zim adalardaki gibi mütemadiyen 
hastalanıp şifasına çare aranan cılız 
çamlar gibi değil, her biri birer ka
vak kadar uzamış, genişlemiş ve bü
tiln dağları örtmüş. OtobUsümUz ar
dı arası kesilmiyen bu çam ormanla
rını geçerken, rüzgarın savurup et
rafa dağıttığı mis gibi kokulara do
yum olmuyor. iniş, çıkış hep bu gü
zellik içinde geçiyor. Sık sık rasladı
ğımız hamam kubbeli kargir binalar, 
susuz bu mıntakanın ihtiyacı için ya
nlmış sarnıçlar olduğunu söylüyor
lar. Pek eski zamanlarda inşa edil -
niş bu sarnıçlardan gelen geçenler 
su içerlermiş. 

Ot.obüsümüz (Saz) denilen çok gü
~l bir nahiyeden geçiyor. Yemyeşil 
tarlalar, bütün ağaçlar çiçeklenmiş, 
artık bahara veda ediyorlar. Biribi
rini takip eden bakla tarlaları son 
mahsulünü idrak ediyor. Fa:lN.t bu-

bn bir kadın tarafından idare 
len deve sürüsüne takılmış di 
takaya gidiyordum. Arkama 
düm kadın yok, develer başıbof• 
de yalnız merkep kalmış gidiyo 
dı. Önde yalnız merkep kalınIJı 

kös gidiyorlar. Soracak kimse 
gerilere koştum ve kadının 

bir f etiket geldiğini tahmin 
Birkaç yUz metre içinae araş 
yaptım ve nihayet (eliyle sa -
geçtiğimz kayayı göstererek) şll 

yanın dibinde kıvnlmış bulduııı. 
nına yaklaşbm, bir de baktmı, 
ruk kadar bir çocuğa üzerinden 
bezler kopararak sarınağ aça! 
Kara benzi sapsan olmuş ve 
istimdat ediyordu. Ne yapacll 
'aşırdım, sırtımdan emperme3 
çıkardım ve çocuğu sardık. J1 
en yakın bir nahiye merkezine 1' 
giderek vaziyeti haber verdim. 
nı kaldırdılar. Zavallı kadın IJl 

merkep üzerinde iki büklüm gid 
doğurma ağrılarının elemi içinde 
bilir ne azap çekiyormuş .. 

Yolculukta hikaye pek çok, b 
rm hepsini buraya nakletmek . 
sız. Son çam ormanlarının de 1. 
rini yapıyoruz. Civardaki köye 
verte yolcularından iki, arkadt' 
dört kişi indi. Şimdi yokuş 

son hızla geliyorduk. Daha 
karanlığı basmamış, uzaktan 
mun yeldeğirmenleri, tarihi 1' 
mandarina bahçeleri ve bembeyJ' 
leri görünüyor, 

Saz nahiyesinin goıer çam ormanıan 
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EK.ONOMi BORSA · PIY ASA 

Türkiyede 150 bin tütün işçisi var . 

lstanbul depoları tütün 
işçiliği CJİttikçe artıyor 

Yapılan bir hesaba göre İstanbulda 20 

bin tütün işçisi vardır. Bunların ara

sında mütehassıs amele de mevcuttur. 

Bundan bir müddet evvel, latan - ı darlar nezdinde tahkikat yaptık. El
bulda tütün işçiliğinin arttığından de ettiğimiz neticeleri aşağıya yazı -
bahsetmiştik. Buna sebep şudur : yoru.z. 
Türkiye - Çekoslovakya arasında ya- Tütün işini Ttirkiyede bırakmak i
pılan ticaret anlaşmasında, Çekoslo- çin her şeyden evvel, ticaret anlaş -
vakyanm Türkiyeden 3 milyon kilo malarında i,lenmiş tütün ihracatına 
tütün almayı taahhüt etmiştir. Ayni ehemimyet vermek 18.zımdrr. Nete· 
anlaşmada, Çekoslova.ya rejisi, 1 kim yukardada yazdığımız gibi Tür
milyon iki yüz bin kilo tütünün işlen- kiye - Çekoslovakya arasındaki ti
miş olarak alınmasını deruhte etmek caret anlaşmasında bu noktaya ehem 
tedir. Bu yüzden İstanbul depoların- m.iyet verilmiştir. Diğer memleket -
daki tütün işi artmıştır. Depolardaki lerle de. ticaret anlaşmaları yapıldı
bu işin harareti hazirana kadar de- ğı zaman işlenmiş tütün ihracatını 

vam edecektir. temin etmek lazımdır. 
Yapılan bir hesaba göre İstanbul- Bundan başka, tütün ihracat ta-

da 20 bini miltecaviz tütün işçisi bu- cirlerinin ve tütün kumpanyalarının 
lunmaktadrr. Bunların arasında değ- işlenmiş tütün ihracatına daha ziya
nek, yaprak işlerini yapan mütehas- de riayet etmeleri icap eder. 

• sıs amele de bulunmaktadır. İstanbul Bir mesele daha var. Tütüncfiler, 
tütün amelesi, bu sahada diğer mem- bazı tütün depolannm tütün işleme
leketlerin amelesine nispetle daha ğe müsait olmadığını söylüyorlar. 
muvaffak olmaktadır. latanbuldan Bu iddiayı tasdik etmek için, mevcqt 
başka, !zmir, Samsunda da tütün iş- tütün depolarının manzarasına bak -
liyen amele grupları bulunmaktadrr. mak kafidir. Boğaziçinde ekseriyet 
Bütün bunların, yani Ttirkiyede çalı- itibariyle tütün depoları eski saray -
şan tütün amelesinin 150 binden faz- lar ve harap yalılardan ibarettir. Bu 
la olduğu hesap edilmektedir. gibi yerlerde tütün işlemenin neka. -

Tilrkiye amelesi arasında 150 bin dar güç olduğu tahmin edilebilir. Bu 
tutün amelesi bu hesaba naıaran ek- gibi depolarda çalışanların sıhht va.
sPriyeti teşkil etmektedir. Bu itibarla ziyeti üzerinde durmak da ayrı bir 
tütün amelesini himaye etmek ve bahis teşkil edecek kadar uzundur. 
Türkiyede iş miktarını arttırmak için Biltiln bu mahzurları gözönüne geti
çareler aramalıyız. Halbuki son sene- rirsek ekseri tütün depolarmm neka
lerde bazı ecnebi kumpanyaları Tür- dar ıslaha muhta« olduğu kolayca an 
kiyededen işlerinin merkezini Atina laşılrr, Türkiyede tütiln işçiliğini mu
ve Triyesteye naklet'.l'Tlektedirler. Bu hafaza etmek veyahut bu işçiliği art
yi.izden tütün işçiliği de başka mem- trrmak için, tütün depolarını tütün 
leketlere geçmektedir. Tütün işçiliği-
no TUrkiyede bırakmak için neler işlemeği daha mtisait bir hale getir -
yapmalı! Bu mesele etrafında alaka- mek lazımdır. 

Fındık 

Son hafta · ıstanbulda 
az muamele oldu 
İstanbul fındık piyasa.ııı: Son haf· 

ta içinde az muamele olmuştur. Pi
yasa bir intizar devresi geçirmekte
dir. Son fiyatlar şu suretledir: 

tç kilosu 46, kabuklu kilosu 25 ku
ruştur. 

Samsun mıntakası fındık fiyatla
rında son hafta içinde umumiyetle 
bir düşme kaydedilmiştir. Muamele
ler normal şekilde cereyan etmekte
dir. Son fiyatlar aşağıda gösteril
miştir: 

Giresunda: Tonbul iç 45,50 - 49,50, 
sivri iç 46,50 - 46,50, kabuklu tonbul 
20,50 - 22, 75, kabuklu sivri 20 - 21,50 
kuruştur. 

Dış piyasalarda: AlmanY,a fındık 
piyasası son hafta içinde gevşemiş
tir. Ti.irk ihracatçıları eon hafta zar
fında yaptıkları tekliflerde l~ fındık
lar için 100 kilo başına cif Hamburg 
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Y Ildız Yağmuru 
Faruk Nallı ÇAMLIBEI. 

Bu ıtrrı onlara sormak cesaretini 
gösterdi, ve aldığı cevap, gördtiğU 

manzaradan kat ka.t a.cı idi: 

- Biz bu yollan hicret ederken 
de geçtik... O zaman sılayı bir daha 
görmiyeceğimizi sanıyorduk. Biz aıul 
acıyı işte o zamanlar çektik ... Şimdi, 
nereye gidersek gidelim, dönüşte her 
eeyi bıraktığımız gibi bula.cağımızı 
biliyoruz ... Neden tasamız olsun? 

Ziya, onları dinledikçe, ruhundaki 
lnsa.nla.rm birer birer değiıtiğinf 

gördü. Şehirlinin ince çizgili yüzü 
yerine köylilnün derin duyuılu ruhu 
geçti. Bunlar, en dU~ündürUcU. sözU 
aarfederken, hiçbir eey ıöylememiıs 
gibi tevazu içindeydiler, ve Ziyaya 
otomobille taşımanın şükranını öde
mek için birkaç saatlik yolda. birka.ç 
türlü hizmette bulunuyorlardı. Ziya 
•ikkat etti ki bunlar hizmete alıı
tıklan için değil, minnet yUkUnU ta-

Japonlar 8000 kilo 

afyon alddar 
Uyuşturucu maddeler inhisarı di -

rektörü Hamza Osman Mayısın ilk 
haftasında. Avrupa. seyahatine çıka.
caktrr, bu seyahat esnasında., !sciçre, 
Almanyada afyon alan müesseselerle 
temas edecektir. Bu temular netice
sinde, afyon aatışl~rmı artırmak ve 
yeni yeni müşteriler bulmak temin e
dilecektir. Mamaafi son günlerde af
yon ihracatmda bir artış göze çarp -
maktadır. Japon firmaları evvelki 
gün uyuşturucu maddeler inhisarın
dan 8000 kilo afyon almıştır 

52 - 53 lira istemişlerdir. 
Geçen hafta fiyatları ise 55 lira. 

raddesinde idi. Hamburgtaki ithalat
çılar, dahile yaptıkları tekliflerde 
Türkiye menşeli Lavanten fındıklar 
için 100 kilo başına loco Hamburg 
111 Mark, Giresun iç fındıkları için 
ise 113 Mark istemekte idiler. Yük· 
sek kalitede Giresun fındıkları için 
119 - 121 Mark üzerinden teklif ya.
pılmıştır. 

şımamak için canla, başla işe atılı

yorlar ... O zaman, boş yollarda, ba
§tnin içindeki tarih yapraklarını bi
rer birer çevirmeğe ba~ladı: Köyler 
asırlarca neden bu haldeydi? .. Niçin 
köylli asırlarca rahat bir nefes ala
madı? Yüzlere bir güneş parçuı gi
bi vuran saadetten neye bunlar mah
rumdular! Ve 11:vindiklerl zaman ne
ye onlann gülüşü, seyredenlerin kal
binde, bir kör düğüm oluyordu? Zi
ya, bu sualleri sıraladıkça, a.rkasm
dan cevapla.nnı da h~ırlıyordu: 

Bunlar, vazifeııini yapmış adamlardı, 
ve yalnız kendi vazifelerini yapmak· 
la kanaat etınemiıler, baıkalarmm 
ya.ptığı vazifelerin de hakkını öde
m eğe çalı§mıılar, bu yüzden harap 
olmuşlardı. Kimaenin kendi üstle. 
rinde bir hakkı kalmasın. diye, di
einden, tırnağından arttırdığı, art

tırmadığı ne va.I'8a, bqka.larma ver· 

mişti. Ziya, geni15 imparatorluk ta

rihini gözden geçirirken, diyordu ki: 

- Bu halkm kimseye borcu yok

tur ... Vazifesini yapanlar değil, yap· 

mıyanlar bile ondan hak almıf ... 

Limanda 

Vapurlara kömür 
verme meselesi 

Liman idaresi İstanbul limanında
ki kömür depolan hakkında tetkik -
ler yapmaktadır. Öğrendiğimize gö -
re bu tetkikler ıfeticesinde kömür de
polarının yerleri tayin edileceği gibi, 
bu depolardan vapurlara daha kolay 
ve daha ucuz bir surette kömür ver
mek usulü tatbik edilecketir. Bugün
kü şerait altında vapurlara kömür 
verme işi, iptidai vasıtalarla yapıl -
maktadır. Rıhtımlar vapurlann ya
naşmasına kifayet etmediği için. va
purlara mavnalar vasıtasiyle kömür 
verilmektedir. Bu da uzun bir zaman 
zarfında kabil olmaktadır. Vapurlara 
muayyen yerlerden otomatik vasıta
larla kömlir vermek bir ihtiyaç hali
ne girmiştir. Netekim Zonguldak li
manında vapurlara süratle kömür 
veren otomatik tesisat vardır. Fakat 
bu tesisat da Zonguldak limanının ih 
tiyacmı temine kafi değildir. Zon
ğuldak limanında vapurlara süratle 
ve bol miktarda kömür vermek için 
bu gibi tesisatı arttırmak laznndır. 

Vapurlara kilfeyle tıaatleree kö
mür boşaltmak usulünün kömür tica
reti üzerine menfi tesirler yaptığına. 
şüphe yoktur. Kısa bir zamanda kö
mUr almak zaruretinde kalan bir va
purun kömür almadan limandan ay -
rıldığı çok vakidir. Bu gibi fırsatları 
kaçırmamak i~in liman dahilindeki 
kömtir verme vasıtalarını daha mo -
dem bir hale getirmekten başka ça
re yoktur. 

Liman inhisar idaresi, liman vası
talarının modern bir hale getirilme
sini zaruri bulmaktadrr. 
öğrendiğimize göre. bu hususta 

hazırlanan bir proje iktısat vekaleti
ne gönderilecektir. 

Zeytinyağı fiatleri 
düşmeğe başladı 
Zeytinyağ fiyatlarında gev9Cklik 

devam etmektedir. Son bir iki~ 
içinde 70 kuruş olan ekstra malların 
fiyatı 68 kuruşa kadar düşmüşttir. 
Piyasadaki kanaate göre, fiyatların 
bu dercede yükselişi gayri tabit gö
rülmekteydi. Bunun arkasından bir 
fiyat dfü,künlüğü olma.sı tabü görül
mektedir. 

Şam panayırına lıtlrak 
edecek müesseseler 

Mayıs ortalarında Şamda beynel -
milel bir panayır açılacağından bah
setmiştik. Aldığımız malumata göre 
Türkofis, bu sergiye i,tirak etmek 
hazırlıklarına ba,lamıştır. Silmer 
bank fabrikaları, inhisarlar ide.resi 
Şam panayirine iştirak edeceklerdir. 

Jcİponyaya gönderilecek 
mallar 

J ap<>nyaya gönderilecek mallar 
için behemehal menşe şehadetnamesi 
gösterilmesi mecburiyet altına alm -
mı.ştır. Viııkıa 12 nisanda hüklımetin 
neşrettiği kararnamede bu cihet zik· 
redilmı. iee de allkadarlarca iyice 
anlaşılamamış olduğundan keyfiyet 
tekrar tavzih edilmiftir. 
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Para Borsası 
Al ıt 

Stedin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Fraruıu franıı 165.-4 
20 Belçika franıı 80.-
20 Drahmi 21.-
20 İıviçre fr. 815.-
20 Çek ııroa 89.-

20 Ley 14.-
2 .. Dinar 47-
Liret 150.-
Florin 83.-

Avuıturn tilin 22.-
Ma.rk 30.-
Zloti 22.Sf 
Penco 2~.-
Leva fi.-
Yen 32.-
lıveç kuronıı 31.-
Alttn 973.-
Banlr:not 238.--

s. tJ 1 

ınıı.-
123.-
165.-
82.-
21.-

820.-
92.-
16.-
52.-

155.-
83.-
24.-
30.-
24.-
23.-
21.-
34.-
33.-

975.-
239-

Çekler . 
Pariı üzerine 

İnıiliz Ü.Zerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevr ı 
Leva 
Florin 
Çekoılovık 
Avuıturya 
Mark 
İsveç lrtırona 
lıpanya pezeta 

Eıltam 

12.04.50 
622.-
0.79.45 

10.08.70 
4.70.-

2.44 
64.37.18 
1.17.07 

19,22 
4.2~ .37 

1,97,54 
3 ,12,12 
5,111,93 

11 Baııkaaı Mü. XuPon k~ııilr 85.-
,ı ,. N. 9.90 
ı, ı, Hamiline 9,90 
Anadolıı % 60 24.40 

" 3100 19,50 
Sirketihayriye • s.-
Tram va7 ?0.-
Bomonti Nektar 8,50 
Terkoı kupon kesik 12.-
Reji ı .95 
Aılan Çimento '0165 
Merkez Bankası ôS.-
Oımanlt Bankaıı l7 ,50 
Sark Merkea Eczanesi 4,45 

lıtflrrazfor 
Türk 1 ' rcu 1 

,, ,, n 
,. .. ıu 

tıtilı:rıu:l dahili 

23.57.50 
24.45 
22.55 
97,SO 

Errani A. B. C. K. kesik 
Srvaa Erzurum T Kupon kesik 

95.-
95.-
95.-• n 

Mısır Tahvilleri 
1886 i -.-
1903 JI ~1.-
1911 I1i K11.1ı:es!k 84.-

f ah V İf G f 
Rıhtım 

Anadolu I n Il Kupon keıik 

" 
III 

Anadolu Mümessil 

-.-
92.
ss.-

10.15 
43.60 
46.25 
49.85 

Vitrin müsabakasında 
kazananlar 

934: - 935 seneleri tasarruf ve yerli 
malı haftasında Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumunca tertip edilen 
vitrin müsabakalarında kazananların 
madalya ve diplomaları bu pazar gü
nü Eminönü Halkevi salonunda tö
renle verilecektir. 

Yeni CJ•miler 
Denizyolları idaresinin yaptıraca -

ğı yeni vapurlar için Avrupa şantiye 
gruplannın mUmessillerile yapı -
lan müzakerelere önümüzdeki hafta 
tekrar başlanacaktır. Hollanda grup 
lannm mümessili bugünlerde ,ehri -
mize gelecektir. Diğer gruplarla ya
pılan müzakerelerin neticesi İktisat 
vekaletine bildirilmiştir. Vekalet bu 
hususta yeniden bazı direktifler ve -
recek ve teklifleri tetkik eden komis 
yon bu eeaslar dahilinde temaslan -
na devam edecektir. 

Gördüğüm manzaralar zunu gösteri- Gördüğü, yol arkadaşlığı ettiği, sev -
yor, görmediklerim de, kimbilir, ne eliği adamlardan birine ba,mdan ge
btiyUk hakikatler anlatacak! çeni anlatsaydı, ıUpheeiz ona güler-

Ziya, istill görmü§ yerlerin, ze- di ! Büyük ımraplan bir şahin gibi 
hirli dilinden anlamıya başlamıftI. alıştıran ruhlar karşısında kendi der 
Istillnm en ruha işliyen tarafların- di ürkek bir serçe kadar hafif kalı -
dan biri, geçtiği yeri, ağaçsn bıra.k- yordu. 
ması idi. Arazinin çıplaklığı, uğursm - Neden bu yolculuğu geçen yıl 
hatıralar namına dikilmi,, göze gö • hatırlamadım! Feragati bir kadm
rünmez bir heykeldi. Bu yollarda, dan öğrenecek yerde bir Wkeden oku 
Ziya, kağnı ile, atla, yaya, ağlıya.rak, mut olaydım, fellketlerimin hiçbiri 
haykırarak ilerliyen muhacir kafile • olrnıyacaktı, ve ben yalnız kendi ar
lerinin rüyuımı gördükçe, kan, rüs - zularmm ımın içinde hapis olan mah 
gln, ve soğuğu, ate,li ,bir ocak gibi dut blr adama dönmiyecektim! Ruh. 
hissediyordu. o kadar geni9 ki, bunu bir kifiye 

Ziya, her geçtifi yeni ,ehirde, ,a.h- huretmek _deliliktir ... O, bUtUn kala· 
at kederinin bir parçumı bırakıyor, balıklan içme almak, onların sesle • 
onun yerine umumt ıstıraptan blr rlyle dolmak için yaratılDllf bir Wke 
parça alıyordu. Sanki onun derdi blr iken, ben, nuıl bu eonsuı çiftlikte 
siyah damlaydı, bir mürekkep damla- yalnıa bir nUfus beıledim? 
.ınydı, ve bu engin kedere kan,tığı Memleket, ona, zengin bir çerçeve 
gtindenberl ıillndl, gitti. Gözlerini bu içinde tozlanmıt bir reeim halinde 
ii.leme çevirmekle, kendini en insan ol aksetti. Kıyılan yemyeşil, ortuı 

dum sandığı aevda günlerinde neka - bembeyaz bir memleket ... Çerçevenin 
da.r az inıan olduğunu dü,ünerek, u- parlaklığını resme vermek için neka· 
tandı. -.ıemleketi.n asırlık hasretleri dar çalıfmak llmndı! Ve Ziya, kendi 
önünde çektiji derdin manuı neydi! gibi, benliğini bir hevese kaptJrıuı in· 
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[Bu tötun1ar içlD gönderilecek mektupla.rm "Evlenmeler 
kaydile gönderilmesi ve mtl.mküo olduğu kadar kısa olması rica o 

• Nefret ettiğini söyliyen sever 1111 
Çemberlitaşta.n Ha.san A. imza.sile: 
"Uç senedir tan~ıyonız ve. üç se

nedir güya. sevişiyoruz. Bu üç sene 
içinde on defa, yirmi defa. darıldık. 
Daha doğrıısu o darıldı. Ayrıldık. 
Yine barıştık. Birkaç kere beni zer
re kadar sevmediğini ve artık b~
ka birisini delice · aeumeğe ba§ladı
ğını söy"ledi. B(J§ka birt.!i ile dola
§ırken de gördüm. Artık ümidimi 
kestim. Zaten hiçbir dargınlıktan 
sonra ben. on.a gitmedim. Tam ba§
ka birt.!i ile alakadar olmağa başlı
yacağım mrada gözlerinden y~lar 

akarak geldi. ôzü.r diledi; barı§tık. 
Bon defa bir müsamerede bulunu -
yord1tk. Birkaç kere dan& ettik; 
Onunlcı dans ederken yine tatsız
Uıştığını gördüm. Ses çıkarmadım. 
Derken o 'birisile dans etti, ben de 
bir küçük kızla dans ettim, arkasın
dan onu bir tangoya davet etmek 
il.zere yamna gider ke1' birden kef'
kesin içinde: "Gelme, Mdi, senden 
nefret ediyorum. Bir daha yüıünü 
görmek istemiyorum. Git buradan!" 
Ondan sonra ayni gençle birkaç ke
re oynadı, ona kar~ pek mültefit 
görünü•f)rdu. Müsa?Mre sonunda. 
bana bakmadan çıktı, gittt. Şimdi 
aradan üç giin geçti. Ses yok. Sebe
bini bilmediğim halde her~s için
de benden nefret ettiğini söylemesi 
bu defa ondan kurtulduğumu ümit 
ettiriyor. Ne dersinizt', 

Belki şu cevabımu çıkıncıya ka
dar Umidinizin boŞ& çıktığını gör
müş olacaksınız. Bununla beraber 
ondan haber almamağı sizin pek te 
temenni etmediğinizi sanmıyoruz. 
Öyle olsa, zahmet edip, hele bu de
rece meraka dilşerek bize şu uzun 
mektubu yazmazdmız. Sizin ona 
karşı lakaydiniz, onun tecrübe ile 
sabit olan al!kasından ve siz lakayt 
kaldıkça. eninde sonunda yelkenleri 
suya -~~ii.ıuW:l emin olmaıwı
dan ileri geliyor. ~ omm nef
ret.ine: ~ece siz başkasile dans 
ederken belki eizin bir hareketiniz, 
yahut belki dans ettiğiniz kızın ca
zibesi kıskançlığını şiddetle tahrik 
etti. Eğer hadiee bu iee eize karoı 
nefretini daha şiddetle ızhar etme
miş olmasına 15Ukrediniz. Maamafih 
bu "nefret" ona sizinle dargın oldu
ğu günleri haram etmi,tir. 

Kinini ve nefretini haykırarak da
rılan kadından değil, hiçbir şey söy· 
lemiyerek darılan kadından korku
nuz. 

• 
17 sene ayrılıktan sonra 
Samsundan Memduh imza.sile: 
"45 ytı§ındayım. Yirmi aene evvel 

ailemin ı.ara.rı ile aldığım kadınla 
üç sene yaşıyabildim. O da daima 
seyahatte bulunarak ondan a.yn bu
lun mağa. mecbur olduğum için üç 
sene sürdü; ayrıldtk. Çilnkü geçin
memize imkan yoktu. Tam on yedi 
sene ben de eu"lenmedim, o da. En 
sonunda araya giren baıt dostlar 
bizi tekra.r evlendirdiler. Halbuki 
aradan ilç a,y geçti, geçmedi. Ayni 
geçimsizlik btı§ gösterdi. Pek titiz 
ve kuymu; olan zevcem evitı içinde 
oturduğuma, kalktığıma, kıyafeti • 

sanların vazifelerini yapmadıklarma 
inandt. Dışta.ki hayatı içeriye naklet
mek için, kendieinin, kendine benzi
yenlerin a.li.ka.ııı llzmıdı. Bu allkayı 
başka yolda tilketenlerin cinayetini, 
bir bıçak yarası gibi, kalbinin üstün
de duydu. 

Erzincanı, Suşehrini, hep bu ha
yaller içinde tanıdı. Sıvastan trene 
atladıfı zaman, siya.ha bürünen dü
tUnceleri yeni bir 1'ıfa tavu.ıu. Tren 
düdüğü, burada, bir mW1iki idi, ve Zi 
ya fiındiye kadar dinledifi bin bir 
nağmede bu ahengi bulamadığını 

söyledi. Tren dtldüğtlnU keman ve 
mandolin yerine koyan bir nıh elbet 
çok defifIDİftlr, ve Ziya, en deli,tı
linl 1&11dığı aylarda, hiçbir tnkıllp 

geçirmemif oldufunu anladı. 

Ne Belımten aynht, ne Sa.ranm 
evlenifl, ne bqka bir ffJY·- Beyaz 
yollar, bir •Unger gibi, bu dt1ftlncele
ri silmi,, yerine hiç bilmediği bir sı
la haatalığı getirmif ti. 

Ziya, bir buçuk ay IOnr&, htanbu
la yepyeni bir vücutla döndü. 

(Ar kaaı var 1 

me, tıra§ıma kadar her §eyi_, 
rışty<Yr. Bu hal.d.e onunla 
Z4 imkan var mıdır1" 

Anlattığınız müaahaleler bit 
dmın ya mtibaliğalı, sinirli . 
!erinden ileri gelir, yahut evıı/J 
koca.smda intizam tesis etnıe) 
şesinden... Birincisini ta.dile 
mak, ikincisini şükranla k 
icap eder. Siz on yedi sene 
yaşadığınız için en küçük ırı 
leleri, belki evin içinde si.zde!I 
bir nazımın bulunmasını hOf 
müyorsunuz. Fakat alışac 
Müsamahakar olunuz ve bilın!S 
sizin yaşınızdan sonra beklr ..a 
insanı mel8.nkolik ve tat.sız yl'r 

• 
Eski mocerolor 

Eskişehirden Rahik i~ı! 
"Teaa.düf karşı1114 bunda" 

aene ewel arkadaşile ae-viştiğf' 
genç kızı çıkardı. lstanbu.1dAI ıl_ 
d~ ile uzıın maceralarımtZi 
bu maceralarda benim nekad<l'.M 
sız ve hatta kaba. hareket etlfr~ 
öğrenen bu ktm kar§ı derin ~ 
duymağa b<J§ladım. Fakat 1, 
cesa.ret verecek hiçbir işaret '/ 
miyorom. Anl<J§ılıyor ki altl 
eooelki maceram onda derift ti 
nefret uyandırm~. Bu nefreti 

izale edebilirim t" .~ 

Kendisile evvela dostluk ~J 
konuşarak, emniyet telkin ? 
sonra bir gün ona altı sene eJ 
maceralarınızı açıp onlardan 
ne derece mahcup olduğunuJ'l 
hak!ızlığmw bugün nasıl derfltJ 
nedametle duyduğunuzu anla 
izale edebilirsiniz. Biraz ~ 
sabır llzım. 

* 
Kolbl lcırılon bir ıevf( 

Diyarbekirli imzaırile: 
"iki aene awi§tiğim bir kfl'. 

ay evvel küçük bir bahane Ol.~ 
raktım. Onun tekrar beni ~ 
ğı1u aanıyordum. Halbukı o~ 
Şimdi arada Mr onu g6rii~ 
beni g6rmemezliğe geliyor. 
la tekTa.r görü§mek t.stiyorutı'o 
ya.payım,,, ~ 

Onun arkadaşlarmdan, ma~ 
zı bilen birisinin deliletine ıııiltJ 
at ediniz. Hatanızı, onu unutJIP""~ 
ğını.zı, bugün hl.il ve iki eeO' J 
velkinden daha bUyük bir 
sevmekte olduğunuzu söyleyi~ 
vap bekleyiniz, pişmanlığtn j 
genç kızlarda iyi tesir yapar: J 
onu izzeti nefsini kırarak bırfV...i 
dmızsa ve size karşı artık hiçbi' 
duymuyorsa. cevap verecektir· 

sa onun yolundan kaçmak, "'° 
da.ha görmemek llzım. 

• 
Kocasının lcııı ••• 

Sanyerden Nihan imzasile: ~ 
"ikimiz de dul olarak ev~ 

Kocamıtı ölen karısından ye~ 
bir kızı vardır. Zevcimle arO 

tam bir ahetık oldu~ halde ~ 
yüzünden mk 31k kavga ed• ~ 
O babasına güvenerek bana . 
kiUJtahça hareket ediyor. A1J'f:.•l 
y<J§adığımız için bu daimi kii'~ 
ğa tahammül edemiyorum· 
beni kırmamakla beraber kızt~·~ 
siyanet etmek istiyor. Baz• /"""J 
bu evden kaçmağı bile dii~ 
kadar rahatsız oluyorum ... '' ~ 

Ayni evde yaşasanız bile f 
azaltmak elinizdedir. Bu sure~ 
çimsizliğin önüne kısmen ge ~ 
siniz. Siz ondan büyUksUnilı· lf.. 
mUaamahakAr olmak, yarısı ..1 

gUn evlenip gidecek olan e\"d~ 
zmızm her kusurunu görnıef!JV 1 
ze dU.,er. Sizi kızınm ya.nınd' f. 
çUk düşiirmiyen kocanız, ontJ &f J. 
nmdan ayıramaz. Böyle rıa.ıi~ 
yette i~inden gticünden gelell ~ 
hergün yeni bir şikayette btJl tıiı 
ta iyi değildir. Dediğimiz 11'!',J, 
muı azaltmak, biraz muaaııı"" 
olmak ... 
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Adnan sasırdı, birdenbire budala oldu, demindenberi yüzüne 
taktığı kumaz çizgilerin altında maskaralastı 

Adnan'm san uçlarmm 3ntındo l 
Siiheyıt. btlabUtOıı niahzun1atb; vU-J 
CUdunun mahrem yerleri göıilDllyor · 
gibi bu hUmtlnden utandı; Jı:endinl 
topladı: - Bugl1ıı - blltOıı F.tberi 
ezber okuyacatmı- BUttbi seki olmJ
)'anlar gibi hafaam nekadar kuvvet
lidir göreceUlnls! dedi. Kac aydır 
~ derslerde o kadar bafka ,eyler 
kODUflnUflardJ ld 1'4ber bitmemltti· 
kız kitabm kabma babrU F.t~ 
ezber okurken. Ada&D- nı&reti . 
d&rgnı olduğu için biriken .,ehvetile 
SWıeyll'ya ~ bakıyor
du. Km hayaliııde toydu· Çıp~ 
•ntıanm, topuk Jı:emlklerinlı •-:a· 
atlnUn iki elvrl ucunu düfllndU. Ga. 
leri eriyqrdu. Birdenbire bJktı. ~
lıapeye oturdu; çatallJ lelll•: - ıs 
de buraya plmd mieinil SWıeyll 
IIanmı., dedi SWıeyll. Jı:anapenin 
ııeuna iıftti. hıı:at. niçin bilmiyor. 
l&tınnı§b. Ada&D. birdenbire ld= 
Btuıeyll'nm elinden aldı; km 
linden öpttl. Stlheyll Jı:anapeclelı 
~ l8tedL AdnaD kolundan tut
tu. Şimdi ıwıapeııln Jı:ollle Ada&D'm 
&raamda mbpn SUheyll 'nm yarım 
Adnan'm göldndeydi. Adn&Dı ufak 
bir hareJret.le Stlheyll')'I 6pt11. SU
heyll yerinden fJrladL Elleri arka
llllıda, duvara dayandı: - Huta m~
enm ! dedi. Adnan emindi: Kendisi
ne çddmm bu kmD bu namusu mu
\'akkatti. Fakat bunu anladıtmı bel
li etmedi. Sahte bir hUsllnle bqmı 
tıd yumrutmma anımnda, &ıUDe 
egdl. Soma almm aln' alır kaldır
dı. Bir Kutdlli amparumm 
edebtyatlle: - Evet Ha.atayım, le

nin hastanım SUheyll ! dedi. Sühey-

li'nm bU anda~~ 
)'uzu o kadar ' 
J'Unmllyordu. Yalım ~. lJd _. 
bir gibi parlıyordu; ~~,!de~ 
1ııun baktı: - Ben uuau- •• ;, ....... 

Siz de evlııbl gidin, dedL Kapıya 
doğnı yUrlldU. Adnan kottu: - Git
ine SIDıeyl& ! dedi; w imi bu aefer 
11.ııki yalvarmak lçin öpmek latiyor-

SUheyll: - Beni haklkaten aevi· 
yor muaun Adnan! dedi. Adnan: 
_ Çlldınyonım! ÖlUyonım SUhey
ll ! dedi. Ve Adnan bu anda Sühey
ll'ya ahiden çıldınyordu. Şimdiye 
kadar bütün görilltUğtl bdmlann 
hepei Bilinınit, yalnız SUheyll var
dı. Şimdi fU anda Belkil bile yok
tu. Süheyli'yı birdenbire bu kadar 
beğendiğine kendi de şaşıyordu. SU
heyll Adnan'm elini sıkarak 10rdu: 
_ Bana çıldmyomm; benim için 
ölüyorsun; o kadar çok sevlyomm, 
öyle mi! Yemin et! Annenin bqma 
yemin et baka)'DD ! dedi. Adnan Yfr 

mf n etti. Sllheyll durdu, dil§tlndU 
- Adnan, dedi, bir yemin daha 

edeceksin: Başka hiçbir kadını aev
mediğine ! Adnan dUttlndU, yemin 
t"debillrdi. O, bu anda bqka hiçbir 
lf adını ecvınlyordu. Bu dakikada, bu 
sa.-ılyede yalnız SUheyll'ya çılchrı -
yordu. Ve bqkumm eevmediğine 

yemin etti. Süheyll, durdu, dlltün
dU, Adnan'm yllzUne uzun usun 
baktı: - 'şimdi beni dinle Adnan, 
dedi; een dUnY.UJD en hokkabu 1.

damıam ! .. 
(~var] 

Almanya ve Fenlandiya güres takımları 
müsabaka yapmak üzere davet edildi 

lbtıf gibi kucakladı; c!udab ~ 
il ne etinin blrleetill yeri:~ BerUn oUmplyatlarma haarlanmalı: 19-4-936 Paıar gi•I 
~!11. Adnan~: ;u_ Mn•n, ::~.=ı:!~",.;1.8:~ yapılacalr ınaflar 
~dini ~.ırıe!::.n bir ..ıe: "Almanya gtlrq takınılan- Fener Stadı: Alan eöJcUd: Saim 
~ 9'15--::.::- diyordu ~"8 mtıracaat edllmiftl. Bu Turgut. 
..... Bir deliyi att• ~ SllheYıİ ~ mtllait cevaplar geldiğin- Topkapı • Anadolu A talmnlan aa-

-SU deli ·~-~-~~P, Sfllıeyl& elen bu iki kuvvetli taknmn ,ehrimi- at 11,00 Hakem: Şut Tucan. Yan 
ile evlenm~ buDU IÖY- Jeımee1 bir ai1D meeeleei olm\lftur. hakemleri: Feridun Kılıç, Namık. 
~u 8Öyli~-;.uı olduPDA bil-~ yapılan çor Jrongre.mtn Vefa - Eyüp A taıamıan aat 12,4S 
"~k kadar• wrmedl. hitamından 80nra milAbaka tarihle- hakem: Sadi Kanan, yan bıkemlert, 
lUıı kibrile utandı· Oevap olan rt teebit edilerek kendilerine bildirile- Elmne Ereoy, HayrL 
4dnaıı bir DJDpar&ya ı::ııı ol- Seref Stadı: 
titret ...ıe: - ,Anımm St1· celıtlr. Alan gösctı.U Ali Rıdvan. 
lbaa aentnıe ~ttan evı~... A•adol• ııı•ı A•iaraya Iatanbulapor • Hil&ı A tünnlan 
heyllt Çoktan bahtiyar '-1rftlftl'81JD' fdlvor 1aat: 12,00 Hakem: Cafer. Yan ha-
1\.:a_ :......_ .... _ .. tuhaf, ne .......,.- · 1 •1 kemi rt 'D..A.. Salt. 
" 7 tt1 ~ fD&Dlld10" mu· el Jı:Gme111fn .- takmıtarm- e : .nua.a, 
:toa.. muhabtıett-__ ,_ ... 111 _ Ad· Btıtn cW bil'lncl futbol takım• 23 SWeymaniye. Beykos A taJrnnlan 
llUlı? awıeylf. cevap ~;ia;;m. ! dan An~ Altmordu" ç... 1aat 13,45 halı:em Suphi Batur. Yan 
~: - Yolma plan NWaD ... w .. ı-11a ild __ ., be- 'hakemleri Halit Osbaykal, TaUln. 
decft. lı:&)'8 auar-- ~ J&.....- Karagtlmrllk • Kunnpqa A taJı:ım 

Slnt.--t• acs aeı ,m41: lılr "'1 re AnJı:ar8Ja davet edilmlt""' futbol lan uat 15,80 balı:em: Halit Galip. 
~ .AdDaD _..etti: - 86J- heyeti tarafmdan ~ N"8an tarihinde Tabtm .tadı· 
I- = -la111 ~ Jd ın. .-.;lan tehir edlJerM Ankara- • Huhtar n.---, glloeaml 1- ..a-ıA. ua edlJml-tir Alan cGscUlll: - v;,a-· 
llUn, ._e ~ - Yalan 911

:;; ya gltmM'M mUPade .,.._ • Anadoluhlun - Ortaköy A talı:ım-
~han de~· Si· Stodyo• lcretlerl•d• lan saat: 13. Halı:em: ı. Muhittin. 
ltlYGl'llUD ı eledi- AdnaD .___ • .:,vnr- lllt ld Befiktaf - GOnet A takınılan aut 
beyll ~ ~. awaurY;. teaz ~pı 1 14,45 hakem: Kemal Halim. Yan ha-
du; bu ..vtnGJe AdnaD m tUIDU Bu haftaki mU..bakalarla llk ~- kemleri: ll'erldun Kılıç, Samim Tatu. 
lrıhniletti : - Beni bedb'-:1 ~ tarmm en hararetli bir lafhuma ıı- Fenerbahçe - Galaturay A takım· 
aun SQbeyl&! eledi- Stlbet:;i;- için rtyordu. Futbol heyeti, 1enenln en lan saat: 18,30 hakem: Ahmet A • 
hahtsm! DcJlru! ~-1r cBk dlJı: mlhim Jrartılqmalarmm yapılacağı dem. Yan hakemleri: Şeref, F.eat. 
betbaht dettWn! ~-- TaJı:aim atadmda duhuliye ftyatlanm Not: 
baktı. yan yarıya hı4irmlttfr. Duhuliye tle- BUttln çorcuJarm bu maçtan NY-

Adn&Dt ldmin için beCJb9M; reti 25, Tn1Rln 50 kurut olarak tea- retmeleriııl temin mabadile stadyom 
fmu 90ramadl. lldai de rlardJ su~ bit edllmlfth'. idareıdle anlqma yapdmıf ve tribtl· 
1ıılld de Be}kiı'i ~ ~ Jl-4-J9J6 C•marfesl ntln herkes için l50. duhuliye 25 ku· 
heylf. atJıJ&caktl· tti bqmJ I rot olmam brarl&fbnlmlfbr. 
ınemek için ~,. gt ~u- yapılacalc ••f ar • 
kafese dayadı· ~tıerlnde Şeref Stadı: T. t C. 1. ı.tanbul Sölpü VoleJ-
)'ordu. K~~~Jerle mıb•Ue- Topkapı • ADadolu B. ta)nnlan • bol Heyeti Ba.thnbpdan: 
güvercinler uua- çilliler haline Jı:o- at 14,30 balı:em: Samim Talu. Vefa· 18-4-1938 CumartMl gtlntl Galata. 
ilin atıkdtunu usun SU)ıeyll'nm ar- Eyüp B taJmnlan aaat 18,lS hakem: aar&y lokalinde yapılacak maetar: 
)'UyorlardL AdD&D du: _Belli Ekrem Eraoy. Galatuaray. Beylı:m aat 18 ba-
bama cttti; yalvan:Jm . 6)'le side- Şeref s.tadı: lı:em Ali RıdvlD. 
affedin; attettim=bıre döııdtl: ı.tanbulılpor • BIW 8 uJrnnları • ı.tanbulçar • FenerJdmu mt 
)'im... SWıeyll Jmlnls, llslnJe Jı:o- at 1'.30 babm Şul ~ Beyıro. 18,30 hakem Ali Rıdvan. Fenerbabte
- Bayır, gltml~ atm bili· snıeymani'9 B taJrnnlan aat 16,15 Hllll aaat: 17. llabm: Tallt Omfık :':'! .::!· anJaPeatıardı; 1e- hakem: TaUtn. &afataıaray ve leıllctaı 
\rindi. ' Bu itlerde yatalı: kadar ameli Talı:lim Stadı: Aaiaraya cafrıldı 
olan kanapeye oturdu: - Yanı; Betilı:taf • GOnet B takımları aaat Ankara, 18 (Tan) - Ankara klllp-
&ehnn miBin Süheyl&! eledi. SUhe 'm H,30 hakem: Kadri Celll. Fenerbah- leri, bu ayın 10nunda Betiktaf ve lıfa. 
Mnan•m yanma 0turatU ~ ce • Galatuar&Y B taJnmları 1&&t 18. ym bidayetinde de Galatuarayı An· 
.ıbd ellerinin teme aldJ. Adn&Dol vnrclp-u 15 ııaam: :Ferklun KWt. ,/ - karaya davet etmitlerdir. 
lln oldu. SWıeyll tel1lm u.,_.. • 
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BiLGiLER 

ESKi KRAVAT __J 
o 

___ ____......~---
lugünki Program 1 

a.tanbaJ 

11: Opera parçaları (plik): 19: Haber· 
ler; 19.15: )Hava blicumları, ıehırlı ıu
ler ve lı:onuuna euıları hakkında konfe· 
nnı: Vefa Liıeai Kim1a Ölretmeni Maz
har tarafuıdan: 19.45: Çican havalan 
(pllk). 20: Halk mu111riıi: 20.30: Stüd10 
orkeatralan: 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu AJınımm 
cazetelere mııhım<ı h11v d:s servisi verile
cektir. 

nu""°" 
6.45 - 1 : Haberler omnası lı lilı ti 

Orlreatra. 20 35 : Operadan nııkıl 23.45: 
Haberler. 24: lakandınavya mu11k ıl. 
Badapefte 

11.SO: Opera orkeatra11. 19.10: Sozler. 
20.SO: Operadan nakil 22: Münlh • Buda 
peete merlı:ederi ar11mda mütekabil nakil 
prolfUDL 23.10: Salon muaiklıi. 24.30: 
Plllıı. ...... -ıt: Bllenceli nnaailri. 20.20: Operet par 
çalan. 20.45: Alrtilalite. 21: Haberler ?.1 SO 
Brahma'm eHrlerlnden bll:rUlr orkeatrı 
lı:onaeri. tS.SO: Hafif maeilri. 

" ........ 
11.20: Pl,.ao. 19: Hafif nnııılld. 1930 

Mahtelif. 21: "Kosak Zaporok d6 Don" 
ıdb opera. 22.15: Mahtelif. 22.SO: Xouer 
(llllinanld). 21.50: Dua. 

MoüOft 

Martın 15 nci gilnü tam ıaat altı- dilm. Tam M9 frank. 
da, Madam Dupont kocaımm boynu- Martm 21 ncl gUnU Mösyö Dupılnt 
na sarıldı, öptU ve: yeni kravatım boynuna takarken. ka 

- Canım, dedi, kravatın pek eski· nsmın telefonla konuştuğunu ve 
miş. "ipekli çorap, kombinemn .. fili.n de-

Mösyö Dupont hafifçe sarardı, fa- diğinl işitti, ko,tu, kulak kabarttı. 
kat sesini çıkarmadı. Alnından soğuk bir ter akıyordu. 

M "tın 16 sı olan ertesi gün, Tam kulağını kapmm aralığına yana, 
saat 9 u l 2 geçe, sevgili kocun kra- tırdığı .zaman kansının f(iyle dedığl· 
vatını bal7larken, bu mes'ut yuvanın ni duydu: 
f?'ilvercini olan Madam, kOl}a koşa o- - Bilhassa erkek donlamu unut-
nun yanma gitti : mayınız. En ehemmiyetlisi odur. An· 

Ruhum. dedi, kravatın pek kötU. tadınız mı! 

ba~!~'~!~. 0=~~nlni nakil. 22
= Ya- Artık takılmaz. Sonra kapattı. Çıktı. Kocaaiyle 

Vlyua Martın on yedinci gUnU, mösyö,öğ- karşılaştı. 

1120: KODHI'. 19: llahtellf. 20: Haberler. 
20.SO: Çift pİJano lı:onaerl. 21: "'Schla· 
raffenlaal" aclb opera (Veillber•>· 24.05: 
Hafif aıalikl. 

Ses•• program 

le yemeğine geldiği zaman, madam Mösyö Dupont tereddütle sordu: 
ona kollarını açtı ve bUyUk bir ihti- - Ne var! 
rasla: - Sana bir sörpriz hazırlıyorum. 

- Hayatım, dedi, seni ~yle eski - Ha evet. .. Donlar mı? Bqka 
bir kravatla görmeğe tahammW ede- bir ,ey yok mu! 
mem. Oğleden sonra gidip ben una, - Ust tarafı ehemmiyetsiz. Geçen 

Btlkrel. saat 20.35: Operadan natrn. elimle bir kravat alacağım. gUn mağazadan aldığım ,eylerden 
m;::;t. 22•30

= PiJaDo refabtile lre- Aile re1sinhı 'bafı, sanki bir odun kuancbğmı 349 frangı ya bulur, ya 
Saat 20 de BadaJ»ette • Mllnih ar&1mda yem1f gibi, omuzlarmm arasın& aı • bulmaz. Ne o! Unuttun mu! Hani 

mütekabil nakil prop-am1. kıftı, kısık bir aeele yalvardı: sana kravat aldığım gUn 349 frank 
Berlin. 21.50: Brahma'm eserlerinden bQ. 

yülı: orlre1tra lı:onıerL -Rahata111 olma yavrum, hem pek kAr etmemif miydim! 
VarfOd. uat 21: "Kosü Zaporolr dil o kadar eski değildir, daha takılır. - Evet ... Evet.. Nasıl unutunım. 

Don" adlı opera. 
21 

•• Fakat madam Dupont ,efkatll bir Madem ki bu parayı kazandın, onu 
Vipa.a, uat 20 SO: Çift piyano, t leh 

VaJDberl"ın "Şlaraffenland" opera1L avır a : daha iyi bir şekilde sarfedebilirsin .... 

K11a Dalgalar 
llerllm 

ÇelJlllll aaattm: laat 10 45 - 14.20 ı 
1 74 111. •e Sl, 45 m Saat 15 00 - IS.S5 · 
Si.Si a Sut 19 - 23 35 · 25 49 ın. n 
49. IS m. 

ea....- IUtlerfı il - 12.20 ı JUi m 
n il, 55 m. laat il - H .45 ı il. il a 
" u., 12 m. laat •• - il 1 Galteril• 
pottelırdaa ..... it.il .. ıs. ... " 
Si. S5 m. 

1 at lıt,IS - IS.JO ı oe.t...ne. 2..,. 
' poaıa . ıı. to m. ıs, ss m.. sı, 5s •e •t ..... 

- Hayır, olamaz. Bir erkek, ken- Fırsatlar kollardın! 
dislne yakıfır bir kravat takmalıdır. - Fırsat mı?.. lnsan her teYdell 
Sen bana bırak! evvel iktisadı dllşUnmeli. 

Ve yemekten sonra madam, koca- - Ne iktisadı'? 
smı bitkin bir halde bırakarak soka- - Oyle ya. Sen bir şey dllşOnme1-
ğa çıktı. sin. Halbulii ben! .. Bak, telefonla si· 

Bu kadar itina ile bakılan ve ken- part, wrerek yalnız 50 santim sar • 
dlel)'le ~Mua ~ ~ fettlm. Halbulcl bizzat IOkafa çılı:mıf 
erkek, fDMlnclü .. ·&eılüiun oJur ft olum, otomobil muratı olarak 27 
iftihar duyardı.Fakat Mts.yö Dupont frank vermek Jlmııgelecekti.. .Kay. 
iade heup ediyordu, aylık blltçemııl bedecetlm vakti de unutuyorsun. 
düfÜDüyordu. MaJQm ya vakit, nakittir. 

Aktam tberi, eve endi,e ile d&l- Möeyö Dupont az kalmı bolula-
dtl. Kansı henUz daha gelmemifti, aktık. Artık mukavf'meti bile unut
ve on dakika 10nra gelince, apa.rtı- m~. Sadece, mmldandı: 
manm içi neee doldu. - "Penny wiae, pound fool\ah!,, 

- Ruhum, göreceksin nekadar Bu anlamadığı dildeki sözler. ma-
Sut 20 de memnun olacakam. k damı çileden çıkardı ve ocasma: 

• 8EH1R TlY ATROIU : 
(Tonn). 

• HALK OPIUtETt : Sut 20,45 te 
(Plor,..). 

• TURAN TlY A TROSU : Natit-Halide 
saat 20,SO da (ipekçi Merhum) •od· 

- Göster bakalım. _ Hep, dedi, aöylenir durursun, 
- Şimdi mağazadan getirecekler. Lltince bilmediğimi biliyorsun, kim· 
Filhakika biraz sonra, mağazadan bilir aleyhimde neler tıöylUvomm! 

e-lleri paket dolu bir çocuk geldi. Ma- Möevö Dupont gUlUmaedi: 

(P 
dam kQıftu, paketleri aldı. Açtı. için- _ Canım, dedi, bu lltince defll. •e a•a· d en ppkalar, tualetler, çoraplar, ve Ingilizce bir darbnnesel. Ma.naaı da 

.u 3 perde. 

• TAN : (Kadmlar Ga!B) 
Dini). 

• TURK ı (Jan Darlr). 
• YILDIZ ı (Ser ... d). 
• SARA 'Y t (ili ... ltro•oO. 
• SUMER: {Yatalı:b Vapn KontroUSrü) 
• İPEK: (Adalar p.rluaı) •• (Bir ap 

ba:rte •~ti) 
• MELEK : (Alr .. m Günetl). 

nihayet bir tek ipekli kravat çıktı. "1 "Meteliği sarf etmek için alllUı, 11-
Möeyö Dupont'un gözleri faltqı rayı sarf etmek için deli!,, 

gibi· a(llmıftJ. Kansı bunu görünce: _Bu da ıöz mü! Sanki biz. Fran· 
- Ne yapayım, dedi, eenln takabl· ltZlar kUçük ırmaklarm bQyQk ne • 

leceğin bu kravattan bqkuı yoktu. birleri vtıcuda getirdiklerini sl>yle • 
Emin ol ki en iyisi bu idi. mez mlviz! lfte bu da Franm: dar-

Mösyö Dupont, paketleri getiren bmıeeeli ! 

•• c;ocuğun verdiği faturaya bakıyordu. -----------· 
• KLRAlılRA: (Kraliceain .. lu) 

CPr .... ltroeof) 
• llli.L! : (lamaon) •• (Tarsan Yam. 

)'amlar ArH,Dde). 
• PBRAH ı (Klo-Klo). 
• KADIXOY HALB : (Gol-) " (Jtlr. 

tınadan loara). 
• KADIXOY 80JmYY A r (lameoa) 
y- ..... (lla,...uns) 

• tıaıconu RALBı <AB Baba> .. 
<Hara Retit). 

o.wıa.,Toplutdar 

Ur.erinde 977 frank yazıvordu. Kan-
11, bir y&nlıflık olmadıfnu, h&ktka
ten 977 frank oldufunu temin etti: 

- Biltnn bu kadar feY 977 frank! 
Ne ucuz defli mi! Adeta bedava! 
dotJrusu bugUn iyi al11 verit ettim. 

- Peki ama, bUtiln bunlara ibUya
cm var mıydı? 

- Pek yoktu ama, bıtikball de dil 
etınmek lbmıdır. lnsan böyle fınat-

ICONFERANS lan kaçırmamalıdır. Ben durendif bir 
~t •• lctimai,.t EnatitilaliadeD: kadmmı. 
Knaütümilace tertip edilmiı olan Komin Möeyö Dupont çocufa döndU: 

B~,1~ k~!.!:'_analarmclan: - Bütün bunları geri götür! 
..,.....r ...-... n: 17-4-1936 Dedi O n... ed' l' idil 
Sebirlenle mesken •• iüta m...ınl. • n -. sen ır ev ı er ve 

r4-1936. Adlı konferanalar Profnör Be: Möeyö ilk defa olarak böyle lmirane 

17tadrafınduı •erilecelrt_ir .. ~on.feranaa aaat bir eda tatr ........ ve böyle bir hare-
• Halrak fakültnı birana ıauf den- ııuuu; 

ban•inde batluıacakt1r. ket yapmıftı. Bir an. llç kifi öylece 
ÇOCUIC ESIRCEM& ICURUMU llTAN. kaldılar. Fakat vaziyeti halleden, 

BUL MERKEZINDENı gene madam oldu: 

Oalvenltede yabancı 
dll tedrisatı 

Dtln, Univeraltede rektör Cemil BU 
l8lin riyuetinde bul profesörlerle ya 
hancı diller mektebi mUdUrU Pr. Splt 
zer'in de lttlrak ettitl toplantı yapıl· 
Dlll· Bu toplantıda yabancı dlller me
eeleei 1tonutulmut. dil mektebinden 
alman randıman etrafında bazı tet • 
kikler yapılmıttır. 

Deriye ıUrUlen bir fikre ~ 
önümüzdeki aene, dil mektebi denle
rt fakWtelere söre tanzim edilecelr 
ve her talebe, kendi derslerini y&ban 
cı bir dilden takip edebilecek derece
ye getirilmlt olacaktır. 

Dllnkil toplantıda, aynca, lill&ll lm
tihanlarmın gUnleri ve ,ekli de konu
tulmut ve bazı kararlar verilmi.ıtJ'. 

Coaalr haftau mlim1ebetile Çocuk eaır. - Evet, dedi çocuğa, bepsini gö-
,.... kanama htanbal merlı:eırl •e Anne- Ur Yaln '-- 1 YE. N ı N c. Ş R ı YA 1 
ler Birlili 26 aiau puar dntl Taksım t . ız ııu-avat kalam. ıı;;; 
lıebç..UU. köteeQldeld Datcılllı: ldiibiiDde O zaman, mösyö, yaptığı hareke- Pratik Dokt.or - Aylık Tıp gaı.e-
••t,~4 ta ballamak•• H da bitmek tise- tin kilçilklUitlnU kansının kendisine ~-ı-1- 3 ncU AYJ81 çıtr.... ........ Değ .. -
" uu- eoaalr mUNmereli tertip etmittir ' -"'"" &UU9W& - -
11118amerede bireok etıeaceler •• IUllllU'a: nekadar faik olduğunu anladı, püet- 1i yazılan bol olan bu gazeteyi taY. 
:: ~cüm. 8hir buclola da lttiralr teri topl&nıafa baelaDUI olan kilçll· liye ederia. 
..... bi!İr~.!!s::*J:. -:ı:u: fe: Varllk - Bu sanat ve fikir meo-
dibait olu 1Ma mflaa_.,. CM"klıra" - Hayır, dedi, kalam. hepeinl ala- m11umm 67 ncl aayıaı intifar etmif" 
aileleriaia lttlnlrlerbd rica ederi&. calun! tir. içinde laymetll yazılar vardır. 

1 A k 1 • ._ l 1 • ' Ve paralan verdi. Taftiye ederi&. • e r ı • 1 e r 1 Çocuk kapıdan çıkar çrkmu, ma- 7Ahlrll pdar ve koramaa earele-
dam, kocumm boynuna &tıldı: rl - Vefa Llaeai mualllmlerincten kim 

- Sen bir meleksin! Seni ne kadar yapr Muhar Toburun KWtUr Bakan 
eevlyorum ! Hem, cannn, bugün ne- lığı mektepler müfredat procraznma 

Patili •lk•rlik tabelbulen: 
l - S29 dotmnlu ıa:rrl mü.Um erattan 

ID8ruısos, duY11rc1, 11Yacı. elektrikçi, be
tonca. karton piyercL. sibl ln ... t lall'at
lı:lrlerı celp •e aevlrolıuuıcalı:tr. 

2 - Ba eratm tabecle toplanma sUDll 
21 nlaan 936 Hbahı aut il dadır. 

S - Ba erattan nakdi bedel •erecekle
rin bedelleri 27 niau tH alrp•mı kadar 
kabil o1mr. 

kadar kazandım . biliyor musun! gbre Orta Mektep ve Liae talebeleri 
- Kazandın mı? için yudığı (Zehirli gazlar ve lı:orUD4 
- Evet. Evet. Tam M9 frank. ma çareleri) adlı lı:itabl ~ 

Çllnkil mewim IODU Aıı.tydı. Temi· Kitap hallı:m da anla~ bit 
llt yapmiflanh. Elkl etiketleri gar- unJa. yamm-. ....,,..-



10 TAN 

Bogazlar tezimiz kuvvetlidir 
[Başı 1 incide] 

Curendol gazetesi §unları yazı
yor: . 

"Şimdiki kollektif garanti meka
nizmasının çok ağır bir şekilde ha
rekete gelmesinden korkan TUrkiye, 
Lozan muahedesini iptal etmektedir. 
Hakiki bir pakt dUşmanlığı devresi 
yaşıyoruz. Her millet, emniyetini 
her şeyden evvel kendi kavvetlerine 
istinat ettirmiye çalışıyor, fakat şu
nu kaydetmek lazımdır ki, muahede
leri çiğnemiş olan Almanya ve A
vusturyanın tarzı hareketlerinin tam 
aksine olarak, Türkiye, hiçbir şid
detli harekette bulunmamış ve ala
kadar devletleri bu hususta yeni bir 
kollektif anlaşma yapılması için u
sul dairesinde görüşmelere davet et
miştir. Türkiyenin bu tarzı hareke
tini gözönünde tutarak teslim etmi
ye mecburuvki, Almanya ve Avus
turyanın muahedelerin tadili için 
yaptıkları hareketler hiç te usule uy
gun değil idiler. Bizce, Ttirkiyenin 
metodu, sulh ve umumt menfaatler
le daha ziyade kabili teliftir.,, 

Moment gazetesi diyor ki: 
''Son zamanlardaki mUhim hadi

seler, Boğazların tahkimi meselesini 
ön safa koymaktadır. Geniş şark pak 
tının vücut bulmasına mani olmak 
istemiyen Türkiye, şimdiye kadar 
bu hususta ısrarda bulunmamıştı. 
Fakat bu pakt yapılmadığından Tür
kiye, Boğaz.ları tahkim etmek zaru
retinin teslim edilmesini istemekte
dir. Muahedelerin Almanya ve Avus
turya tarafından ve hem de bir ta
raflı olarak ihlalinden !Onra, Maca
ristan ve Bulgaristanın da bu gibi 
hareketlerde bulunması ihtimalini 
gözönünde tutan Türkiye, gafil av
lanmamak istemektedir. Son zaman
larda. vukubulan mühim değişiklik
leri nazan itibara alan Türkiye hü
humeti, Boğazların tahkimine kendi 
emniyeti bakımından çok büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Tevfik Rüş
tü Aras, Türkiyenin bugün de Bo
ğazlan müdafaa etmiye kadir oldu
ğunu, fakat gayri askeri rejime ait 
olan ahkamın kaldırılmasını istedi
ğini söylemiştir. 

Son zamanlarda Akdenizde Türki
yenin yardımını istiyen lngilterenin 
Türk talebine muvafakat etmesi 
muhtemeldir . ., 

~merikan gazetelerinin 
takdiri 

Vaşington, 16 (A.A.) - Nevyork 
Tim es gazetesi: "Türkiyenin model 
tarzı hareketi,, başlıklı başmakale
sinde, Türkiyenin takip ettiği sulh
perver dış siyasanın verdiği mUsbet 
neticeleri saydıktan sonra, bilhasıııa 
Balkan Paktının kıymetini zikret· 
mekte ve TUrkiyenln Boğazlar hak
kındaki bu son dUrüst hareketile bü
yük devletlerin takdirine layik oldu
ğunu yazmaktadır. 

Lehistan hak veriyor 
Varşova, 16 (A.A.) - Kurjer 

Warszawski gazetesi diyor ki: 
"Türkiyenin, Almanlnrm emrivaki 

usulünü takip etmiyerek normal bir 
tarzda hareket etmesi, alakadar dev
letlerin birkaçında çok müsait bir 
tesir uyandırmıştır. Türkiye tara -
f ında.n ileri sürülen deliller mantıktan 
mahrum değildir. Türk notası ez
cümle şunu göstermektedir ki, silah
lanma yarışı bir vakıadır. Tahkima
tın önüne geçilememektedir ve Lo
zan muahedesinin istinat ettiği kol
lektif garanti makanizması da bu
gUnkU realiteye uygun değildir.,, 

Alman gazeteleri meseleyi 
nasıl karııladılor ? 

Berlin, 16 (A.A.) - Boğazlar me
eeleeini mevzuubahis eden Koel· 
nische Zeitung,, bilhassa şunları yaz
maktadır: 

"Beynelmilel ehemmiyeti noktai 
nazarından Çanakkalenin tahkim e
dilmesi, bir Türk meselesi olmaktan 
ziyade bir Rus meselesidir. Çanak
kale, Karadenizin Türk hakimiyeti 
altında bulunan kapısıdır. BUyUk 
harpten evvel İngiltere Çanakkale 
tahkimatının kuvvetli bir taraftan 
idi. Çünkü İngiltere Rusyanın lstan
buldan uzak kalması ve kendi hAki
rniyeti altında bulunan Akdenize çık
maması siyasasını takip etmekte i
di. Bu itibarla, Çanakkalenin tahkim 
edilmesi TUrkiycnin olduğu kadar 
İngilterenin menfaatine idi. Diğer 
taraftan da Rusya serbest geçişi ta
lep ediyordu. Fakat gerek Rusya.da 
vu'mbulan derin değişiklikler, gc • 
rekse Sevr muahedesi vaziyeti alt
Ust etmişti. Ankara ile Moskova ara
sındaki mlina!'lebetler, bir ittifak mev 
zuubahis edilecek derecede eıkılaş

mış idi. Bugün Rusya Çanakkaleyi, 
cenup sahillerinin ilk mlidafaa hattı 
telft.kki etmekte ve Boğazın tahkimi 
ile bilhassa alakadar bulunmaktadır. 
Lozan muahedesinde Çiçerin, Ça
aakkalenln gayri askerl bir hale if
rağmm Rusya için daimt bir harp 

~~~~._........_......., ği tehlikeli anlaşmazlıkların mevcut 

lngilizler hakkımızı teslim ediyorlar olduğu bir anda arazisini en hassas 
noktalarından birisinin lüzumu ka -

Lozan 
kabul 

bir mağlube zorla 
ettirilmiş değildir 

Dally Tclegraph başmuharriri ya -
zıyor: 

Bu son iki yılın hadiselerinden son
ra Türkiyenin Lozan muahedesinin 
değiştirilmesi ve Boğaz.ların tahkim 
edilmesi için Uluslar Kurumu nezdin 
deki teşebbüsü bizi hayrete düşürme
se gerektir. Altl}anya Vcrsay muahe
desinin silahsızlanmaya ve Renin 
askerlikten tecrit edilmesine dair ah 
kamını reddetti. Avusturya ise St. 
Germain muahedesini kısmen lağvet
ti. Fakat Türkiyenin Uluslar Kuru -
muna müracaat ederek hukuki volu 
tercih etmesi şayanı takdirdir. Bun
dan dolayı bu müracaatın dostça ve 
samimane bir surette müzakere edi
leceğini ümit edebiliriz. Türklerin bu 
hareketi dünya sulbünü hakikaten 
arzulayanlar için bir diplomasi der • 
sidir. 

Lozan muahedesi diğer sulh mua
hedeelrinden şu itibarla ayrılır: Ser
bestçe müzakere edilen bir muahede 
olup mağlup bir düşmana tazyik al
tında kabul ettirilen bir andlaşma de 
ğildir. Boğazların Türkiyeyi cezalan
dırmak için konulmuş bir madde ol
duğunu iddia etmek şüphesiz boştur. 
Fakat Türkiyenin bu taahhütten kur 
tulması için Lozan muahedesinin im
zalandığı andanberi zaviyetin değiş • 
miş olduğunu ispat eden delail gös
termesi lazımdır. 

Şüphesiz Türkiye arsıulusal du -
rumdaki gerginliğe ve diğer ulusla -
rm bümmah bir faaliyetle silahlan • 
masına işaret ederek kendi toprakla 
nnın istiladan müdafaası için Boğaz 
larm tahkimi lazımgeldiğini haklı o
larak iddia edecektir. Boğazların va
ziyeti istisnaidir. Birçok Karadeniz 
devletlerinin yegane denizyolunu teş
kil eden ve arsıulusal ehemmiyeti ha
iz bir geçit olan bu sular Türk top -
rakları arasından akmaktadırlar. Bir 
a.cıırdan daha uzun bir milddet esna
sında Boğa.zlann büyUk bir devlet ta 
rafından işgal edilmemesi lngiliz ha 
rid siyasetinin başlıca gayelerin•ien 
biri idi. Geliboludaki İngiliz mezar -
lan bu sula,rın açık bulunması için 
lngilterenin nekadar büyük bir feda
karlık yapmağa razı olduğuna delil
dir. 

Fakat şimdi vaziyet tamamile de -
ği.şmiştlr. Adalet bize Türklerin bu 
talebine krşı durmamıza manidir. Ay 
ni .ıı;amanda pratik bakımdan da Bo
ğazların askerlikten tecrit edilmiş bu 
lunmnsmm ehemmiyeti yoktur. Boğaz 
lar mmtakası dışında harp malzeme
si mevcut olduğu ve bunun çabukça 
Boğazlara getirilebileceği malumdur. 
Gerginlik anında ise Boğaz.ların ağır 
toplarla ve mayinlerle kapatılacağı 
gayet tabiidir. Bunda memnuniyetle 
karşılanacak bir cihet vardır ki. o da 
son zamanlarda Ingiliz - Türk mUna
sebetinin eski ahenktar durumunu 

iktisap etmiş olmasıdır. !ngiltere bu 
meseleyi Türkiye ile Türk noktai na
zarını anlayarak müzakere etmiye 
hazırdır. 

Boğazlar meselesinin 
tarihçesi 

Daity Telegrapb askeri aytan ln -
giliz GeneralJ Temperlcy .Boğazlar 

me-.elesinin tarihi tahlilini yapıyor: 
Ingilterenin Bogazlarla alakası pek 

eskidir. Esasen Büyük devletler es -
kidenberi hep Boğazlarla alakadar 
olmuşlardır. 200 seneden ziyade bir 
mUddet için çarlık Rusyası nazarla
rını lstanbul Uzerine temerküz ettir
mişti. 

1808 senesinde Napoleon İstanbul 
kimin olacaktır?11 diye yazmıştı. "Me 
selenin güç tarafı., 1807 senesinde 
Rusyaya Napoleona karşı yardım 

maksadile İngiltere Osmanlı lmpara 
torluğunu korkutmak ve Osmanlı 
donanmasını mahvetmek için lstan -
bula bir donanma göndermişti. 

Bu donanma maksadında muvaf -
fak olmadı ve avdetinde Çanakkale
de sahilden bombardımana maruz kal 
dı. 

lngilterenin Sömilrge İmparatorlu 
ğu genişledikçe ve Hindistan lmpa -
ratorhığ:u kökle§tikçe Ingiltere Rus
yanın Boğazları ele geçirmesinden 
korkmağa başladı. Bu korku iledir 
ki, Ingiltere Krım muahedesini yap -
tı, Kıbrıs Aden ve Mısın ele geçir -
mtk için faaliyete geçti. 

1853 senesinde İngiliz donanması 
bir defa daha Boğazlardan geçti, 
fakat bu sefer Osmanlı İmparator -
luğunun mUttefiki olarak Kırım har 
bini takip eden Parla muahedesi ya
bancı harp gemilerinin Boğazlardan 
geçmesini menetti. 

1878 senesinde Rus ordusu lstan -
bul kapılarına aktığı zaman İngilte
re bir daha müdahale etti. Berlin 
kongresinde lstnnbul Rusların eline 
geçmekten kurtuldu. 

20 inci asır başlangıcında ise Al -
manyanın taarruzi bir siyasa gütme
ye başlaması lngiltereyi Franı:ıa ve 
Rusya ile ittifaka sevketmeye ba§la
dı. 1907 de İngiliz - Rus anlaşması 
imzalandı. Bu lngilterenin Osmanlı 
lmparatorluğu ile ayrılmasını intaç 
etti ve nihayet umumt harp bidaye
tinde Ingiltere tstanbulu Çara vermi 
ye razı olmuştu. 

Almanya ve müttefiklerinin mağ· 
lCıbiyetinden sonra Türkiye milliyet
pervcrlerinin gayreti sayesinde yeni 
bir Türkiye ile Lozan muahedesi im
za edildi. Gerek Çanakkale gerekse 
İstanbul Boğazları sahillerinde on ki
lometroluk derinlikteki arazi asker -
likten tecrit edildi. 

Şimdi Türkiyenin istediği Boğazla
n tahkim etmek sallhiyetidir • 

dar muhafaza altında bulunmadığını 
hissetmiştir. Atatürkün birkaç za -
mandan beri Çanakkale boğazının iki 
tarafındaki gayri askeri mmtakası bo 
yunca askeri hazırlıklarda bulundu -
ğu malO.mdur. Fakat Çanakkale boğa 
zmın iki taraftaki arazi •müdafaasız 
olduğundan Türkiye hukuk müsavatı 
prensipini istemektedir. 

Almanyada bittabi bu talep tasvip 
olunmaktadır. Çünkü Alman milleti 
de Führerin idaresi ·altında hukuk 
müsavatı ve emniyet için mücadeleye 
mecbur kalmıştır. Tilrk talebinin Al
manlar tarafından anlaşılması bun
dan dolayı tamamile tabii bir şeydir. 

Macarlar da müzahir 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Macar ga 

zeteleri, müttefikan, Türkiyenin bo -
ğazlar meselesindeki hattı hareketini 
tasvip eylemekte ve Türkiyenin tuttu 
ğu yolun tenkit edilmez yol olduğunu 
tebarüz ettirmektedirler. 

Bulgrlar Nöyi muahedesin· 
den bahsediyorlar 

Sofya, 16 CA.A.) - Gazeteler Bo
ğazlar hakıftndaki Tilrk talebine bU
yj.ik bir yer ayırmakta devam ediyor 
lar. TUrk teşebbüsUnU tahlil eden Za
ria diyor ki; 

Muahedelerde biçrok tadillerin ya -
pıldığı buJ?{inkü zaman, Türk talebi -
nin muvaffakıveti için bUyUk bir i -
mildir. Fakat Boğazların tahkimi ya 
km şarktaki vaziyeti tamamen deği'· 
t!rmektedir. MalOm olduğu Uzere. 
Trakya hududunda bilhassa Bulgaris 
tan ile TUrkiye arasında da gayri as
keri mıntakalar vücude getirilmiş bu
hınnıaktadır. Diğ'er taraftan Nöyyi 
muahedesinin 48 inci maddesi, yeni 
bir m!na ile ortaya cıkmaktadır. Fil
hakika bu madde mUttefik devletle
rin Bulgaristanın Ege deniıı:ine eko -
nomik mahrecinin serbeRtliföni garan 
ti etmekte olduklarını bildirmekte • 
dir. 

Utro gazetesinde. beynelmilel bu -
kuk profesörü Genoff, Boğazlar me
selesinin mufassal bir tarihçesini yap 
tıktan sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

Ortaya atılmış olan bir mesele var
dır. Eğer silahlarm tahdidi hakkında 
ki muahedeler bazıları için neticesiz 
ka , a i muahedeler yalnız di -
i!er bazıları için devam ettirilebilir 
mi 7 

Japon cevabı da Türkiye 
fpltinde t'focak 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domi Ajansı, 
Londra, Paris ve Cenevreden aldığı 

haberler üzerinde, usulü dairesindeki 
Türk teklifini Fransanın müsait gör
düğünü, lngilterenin ise Alman emri 
vakiinden sonra haksız göremiyeceği 
ni ve beynelmilel mahafilin TUrkiye
nin yeni bir Lozan konferansı topla
mak niyetinde olduğu zannında bu -
lunduğunu bildirmektedir. 

Tokyo gazeteleri, Japon hükO.meti
nin TUrk noktai nazarım derhal tet· 
kike başlayacağını, mukaveleyi imza· 
layan diğer devletlerle münasebatmı 
gözeterek kararını vereceğini, kara 
ve deniz makamatiyle temasta oldu-

..... ~~ ğunu, efk5n umumi)1edeki sempati • 
nin Japon cevabının gecikmiyeceği ve 

tehlikesi olduğunu söylemişti. Diğer ı hklar yapmaktan geri kalmamıştı. 
taraftan Türkiye, Rusyanın Kara - Fakat modern tahkimat bir zaman 
denizde hnkim bir vaziyet almasın- meselesidir ve alelacele yapılacak 

dan, Türkiye Uzerinde siyasal ve e· şey değildir. Türk dileğinin teferrü
konomik tesirlerde bulunarak Ça - atı henUz formUle edilmiş değildir. 
nakkalede de askert bir rol oynama- Fakat kat'i olarak söylenildiğine 
sından korkmakta idi. Halbuki Bo- göre Türkiye, memleketin mUdafaası 
ğazların silahtan tecridi, bütün bun- için birinci derecede ehemmiyeti ha· 
lann önUne geçecek bir tedbirdi. iz olan Boğazlar mıntakasında tam 

O zamandanberi siyaııal vaziyet bir hakimiyet istemektedir. Türki
ehemmfyetli bir şekilde değişmiştir. yenin, böyle bir harekete geçmeden 
İngiltere ve Rusya, eskisi gibi ihti- evvel, dostlarının yardımını temin 
lUta olmayıp, dostane mUnascbetler etmiş olduğu muhakkaktır. Milletler 
tesis etmişlerdir. f talyaya karşı alı- Cemiyeti. şimdiye kadar bilmiyor 
nan müttehit cephe, bunun bir ifa- göründüğü 19 uncu madde mucibin
desidir. ce bir sulh muahedenamesini tadil 

Birkaç ay evvel İngiltere, Akdeniz etmek iktidarında olup olmadığını 
devletlerini ve bu meyanda Türki • ispat etmek fırsatını elde etmiş ola
yeyl f talyaya karşı kendisine yardım caktır.,, 
etmiye davet _etm~~ti. Ankara, Bo - Berliner Zeitung Am Mittag ga
~azl~:1~ tahkıminın başh<:a. muarızı zetesi, Türk dileğini hakimiyetin lo· 
ıle goruşmek zamanı geldığıni anla- jik bir hareketi olarak kabul eden 
mıştır. Rusyanın, 7 mart Ren meselesinde 

Müttehit devletlerin ve bilhassa çok başka bir vaziyet takındığını 
lngilterenin TUrk notasını mUsait bir yazmaktadır. 7 Martta Almanyanın 
surette karşıl11:maları, TUrkiyenin yaptığı gibi. Türkiye de, milli müda· 
hiçbir ciddi mukavemetle karşıla~- faasına ve devlet olarak hayatf em-
mıyacağını göstermektedir.,, niyetine mUtcallik deliller ileri sUr-

Frankfurter Zeitung diyor ki: mektedir. Bu itibarla Türk notası 
"Birkaç senedenberi. Moskova. ne vaziyetin değişmiş olmasının naı:an 

Milletler Cemiyetinin otoritesine ne itibara alınmasından ba3ka bir şey 
de mUteahhlt devletlerin topluluğu- istememektedir. Bu, bir emniyet si
ne. güvenmiyerek, bu mesele ile meş- yasasıdır ve bir millet, emniyetini 
gul olmaktadır. Diğer taraftan, bir modası geçmiş sözler ve eun'f olarak 
muhasama ihtimallerini gözönUnde temin etmekten imtina ederse buna 
tutan Türkiye emniyetini bizzat te- itiraz edilemez.,, 
min etmek iste:rvektedir. Elyevm 
mer'i olan silahsızlandırma rejimi
ne rağmen, Türkiye, harp takdirinde 
Çanakkalede sünı.tle mUdafaa terti
batı alınmasını temine matuf hazır-

Almanlar tasvip ediyorlar 
Berlin, 16 (A.A.) - Berliner Bör

sen Zeitung diyor ki: 
Türkiye gayri ihtiyari karı,abilece-

bu cevabın Türkiye lehinde olacağı 
hissini uyandıracağını yumakt&dır· 
lar. 

ltalya cevap verecek 
Roma, 16 (A.A.) - Italyan hUkil

meti, Boğazlar hakkındaki Türk no
tasını tetkik etmektedir. Salahiyet -
tar İtalyan mahafilinde söylendiğine 
göre, Italya, bu notaya cevap vere
cektir. 

Cenevredeki tesir 
Paris. 16 (A.A.) - Bayan Tabouis 

Cenevreden Oeuvre gazetesine bildi
riyor: Boğazların yeniden askeri ha
le ifrağı hakkında ki Türk talebi ol -
dukça iyi karşılanmıştır. Türkiye cü
muriyetinin bütün hukuki usullere 
hürmetkar bir vaziyet aldığı ve Cç • 
nevrenin Türkiyeden şikayette bulun 
mıyacağı tebarüz ettirilmektedir. U -
mumiyctle sanıldığına göre. Türk ta
lebi Milletler Cemiyf>ti konseyinre tet 
kik edilmiyeccktir. Bu talep Türkiye
ye Boğazlar mukavelesinin 18 inci 
maddesini değiştirmek için istediği 

se .. hestiyi vercek olan d.mm devlet
lerden, :;-a"i FrAnF:a... lneilt"rP.. ttA.lva 
ve Japonyadan mlirekkep bir konfe
ransın mevzuunu teşkil edecektir. 

lmanyan n üç yeni 

Berlin 16 (Tan) - Almanyanm 
yeni yapmış olduğu üç asri knıva -
zörler "Niiremberg", "Leipzig" ve 
"Köln''e bu sabah şimal denizinde 
bayrak çekme merasimi yapıldı. Ke
sif bir halk kitlesi coşkun tezahürat
ta bulundu. 

Habeşler Dessienin 
zaptını yalanlıyor 

ltalyanlar Dessie'yi 
aldık diye Romada 

şenlikler yapıyorlar 

[Başı 1 incide] 
memekle beraber cenup cephesinde 
bir taarruz hareketi vuku bulduğu 
hakkındaki haberleri tekzip eyleme
mektedirler . 

17 - 4 - 936 

Föniks sigo 
şirketinin vazi 
iktisat müf etti 

tahkikata başll 

[Ba,ı 1 1 
lamak üzere lktisat Veki.le 
tişlerinden Ali Mahmut "e 
emir verilmiştir. 

A vusturyada 200 bin ve 
30 binden fazla adamın ha 
gorta eden bu şirket hakkJJI 

H b I D • r • t turya hükumetinin yapına 
a eı er essıe nın zap ını ğu tahkikat, bazı büyük s 

yalanlıyorlar rin meydana çıkarılmasına 
Adisababa, 16 (A.A.) - Havas etmiştir. Şirketin çok dab 

Ajansı muhabiri bildiriyor: rnaU kudret bakımından ı! 
Habeş hUkflmeti, Dess!e'nin Ital - ğü anlaşılmış, paranın siy . 

yanlar tarafından işgalini kat'i su _ trikalara harcandığı öğrenil 
rette tek.dbetmektedir. Söz söyle - Şirketin Tilrkiyedeki " 
meğe seliı.hiyettar saray erkanından piyasayı yakından alaka.da 
biri, imparator krt'alarınm elyevm kadar mUhirn olduğu ileri 
Dessie'nin şimalinde bulunduklarını tedir. 
söylemişse de, İtalyanlar tarafın - Yekunu 400 milyon TUrk 
dan bir taarruza geçilmesi ihtimaline bulan zararın kapatılma.sın 
meydan vermemek için ta.fsilft.ta gir- bulunmadığı takdirde, yu 
mekten imtina etmiştir. daki Föniks dö Vien sigort 

Bu zat .son günlerde Dessie bölge- az çok zarar görecekleri an1 
sinde ehemmiyetli hiçbir muharebe tadır. 
cereyan etmediğini söylemiştir. iddia edildiğine göre, 'J..<ı 

ita/yanlar ıenlik ~~~~:1~~~":ır~~:ç~~kın!'%~ 
yapıyorlar tin ya tasfiyesi, yahut ifl!st 

Roma, 16 (A.A.) - Mussolini, dilecektir. Ancak, bir mUkef'. 
Dessie'nin zaptı şerefine bugUn bU . ta ,ırketi olması dolayısile ~ 
tUn Italyan binalarının donatılmasını aUransm yapacağı yUme 5 
emretmiştir. deki ödeme, 1929 dan sonr• 

Adlsababaya doğru 
Londra, 16 (A.A.) - ltaly&n ha

berlerine göre, Dessienin işgali Adi
sababanın işgaline bir mukaddime
dir. ÇünkU Habeş hUknmet merkezi
ni şimalden müdafaa edecek artık 
bir ordu kalmamıştır. İtalyanlar 
motörlU kuvvetlerile Dessie ile Adi
sababa arasındaki 250 kilometrelik 
mesafeyi on gün içinde katedebile
ceklerdir. 

Bu hususta İtalyanlann elinde iki 
yol vardır ki, bunlardan biri 12 ay 
zarfında Habeş levazımının nakli i
le bozulmuş ise de kamyonlar ve 
zırhlı otomobiller geçebilir. 

Ogaden cephe!'linde Grazianfnin 
giriştiği bUyUk taarruz• durdurmak 
için Nasibu yanında. Vehip Paşa or
dusu olduğu halde on bir g-ayret 
göstermektedir. 

Polis 

Alacak yüzünden 

arkadaşını yaraladı 
Kumkapıda Nişanca Çe,me soka -

ğında 18 numaralı evde oturan sey -
y~r koltukçu Mustafa. oğlu Hüseyin, 
Nışanca çeşmede Nazminin kahvesin 
de oturduğu bir sırada Çarşıkapıda 
Makasçılarda oturan seyyar esnaftan 
İbrahim yanına gelerek kendisini dı
şarıya çağırmıştır. Beraberce dışarı
ya çrktıklan sırada lbrahim HUse -. ' 
yınden dokuz yüz kuruş alacağını is-
temiştir. HUscyinin bu parayı vermek 
istememesi üzerine aralarında ağız 
kavgası başlamış ve lbrahim belin -
den çıkardığı biçağı HUseyinin saf 
memesi Uzerine saphyarak kaçml§ -
tır. Yaralının bağırması Uzerine et
raftan yetişenler yere yuvarlanan 
Hüseyini kaldırarak Cerrahpa§a has 
tanesine gönderilmesine yardnn et -
mişlerdir. Suçlu kaçtığından aran • 
makta.dır. 

AJk faciasının sonu 
Nişantaşmdaki aşk faciası tahld • 

katı devam etmektedir. Hayrinin ce
nazesi, dün gömUlmüştilr. Tedavi al· 
tına alman Rananın sıhhi vaziyeti iyi 
leşmektedir. Hayrinin annesi, hadise 
etrafında şunları söylemiştir: 

"- Evladımın yegane mesulü kan 
sıdır. Oğlum, bir müddet evvel, bana 
Ranayı sevdiğini anlattı: "Kız benim 
talebem, o da beni seviyor. Sen, Zeh· 
rayı kandır da Ranayı buraya getire· 
yim, beraber oturalım.,, dedi. Ben de 
oğlumu söylediklerini Zebraya anlat 
tım. Gelince buna razı olmadı. kavga 
çıkarmağa başladı. Bu hallerinden bı
kan oğlum da eve geç gelmeğe ve ha· 
zan hiç gelmemeğe başladı. Hldise • 
T1ln •,.N:ıbi budur!' 

Hayrın;;. ~grnn 7.ehra ise şunları 

söylemektedir: 
"-Kocamla bu kız nı; .. v evvel se

vi11mtşler ve muhtelif yerlerde h•tluş
mağa b8.l}lam13lar. Hayri, bu kıza lrar 
şı beslediği sevgiyi bana göeyıı.şları 
arasında anlattı ve bo.,anma.mııı 

teklif etti. Ben kabul etmedim. Eğer 
ısrar ederse çocuğu ve kendimi mah
vedeceğimi söyledim. Bir müddet son 
ra Hayri kızla danldığmı ve bu yUz
den ayrıldıklarını söyledi. Çok se\in
dim. Fakat' sevincim çok sürmedi. Bu 

seseye sigorta edilmi§ ol 
rarl&nnı bir derece hafiflet 
929 dan evvelki slgortaıarnı 
sözü geçenlere nisbetle, dab• 
lacaktır. ÇUnkU bunlann s' 
reasUre edilmiştir. 

Alakadarlardan ba.ttlan, 
amelltmm diğer bir maU ııı 
tarafmdan alınmam yahut ti 
lfkide edilmesi halinde dahi 
rllerln a.z çok zarar gö 
iddia etmektedirler. Milli ıte 
1929 dan sonraki muamelele 
n ntsbetinde olan hisselerini 
cektir. Ancak, bu durumun 
lere yapacağı küçUk. büyük 
eirlerinln ne nisbette olaca~ 
lemiyor. Bu, iktisat Vekli.leti 
tişlerlnin tetkikleri aonunda 
l&caktır. 

irketi tatili aaliyet etnıl, 
gorta mukavelenameleri fe! 
miyecek, yalnız muamelatı b 
ket deruhte ettiği takdirde 
poliçeleri değiştirilecek, za 
gortalı da mUşterek olacaktJ1'· 

l§inl durduran ~irkete, 
neticesi almmcaya kadar, sıgo. 
ıitlerlnin ödenmemesi icap et 
ri aUrUlmektedlr. , 

Anlaşıldığına göre, Iktisat ' 
ti en kısa bir za.man içinda te 
nl bitirerek TUrkiyeyl allkadat' 
bu meselenin halllnt temin ed 
bazı tedbirler alacaktır • 

Zararı hafifletmek maksıL 
akla gelen tedbirler, ıirketilloO 
bankasına yatırılmış olan l r4' 
ralık ihtiyat akçesile bankala 
cut nakdinin ve her ay V~)' 1ı' 
merkeze ödenen yUzde 50 ni.5 
ki tahsillt dövizlerinin hacıidil' 

Haczi ihtiyati mahiyetinde 
tedbirlerle Milli Reasuransın 
milteakip yapılan muamelelel' 
diyeceği yüzde 50 ler, zararb,' .. ı 
ye hudutları içindeki akislefll"" 
men kareılayabilecektir. ti 

lktlsat Veklleti mUfetti§ld~ 
tin Istanbul şubesinde nekı 
Qe olduğunu, bunların kaç st~ 
ödendiğini tesbit cdeceklerd~' 
ca umumi eigarta bedelinin td'. 
liraya baliğ olduğu da ~~ 
ve ~irketle yurtta alft.kalı ~~e' 
mUesseselerin vaziyetleri gö ~ 
çirilecektir. Avusturya hUI< ti1l 
3M milyon !5ilin vermek 11urt:ı,4 
ğı kapandığı hakkındaki ba.btir 
hakkuk etmemiştir. / 

facia başıma geldi.., 

Bir amele yoraJoll~ 
Sarıyerde elektrik şirketi tO 

dan yolda çalıştırılan anıeleÔ 
bin Karahisarlı Ahmet oğlU şt~, 
mayı yere saplamak UzefC & 
kaldırdığı eırada kazmanın~ 
nmda duran amele Salibe çı ';ti 
kafMmdan yaralanmasına 6 

verml§tlr. 

Oç metreden diijt~ 
lsUkliJ caddesinde 397 ~ 

.Miimtazm dükkanındaki eıe1,~ sis&.hnı sökmek il :rnerd tıt4'j 
kan Koço mUva.zcn ini kil~ 
&§ağıya dil§milştUr. TabJil ~ 
metro yükseklikte olan bU ~ 
Koço belinden yaralanmış ıı 
visi yapılmak Uzere Beyoğltl 
sine kaldınlmı§tır. 
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GRiPiN 
onu bu yanın bq 

ağnsile sinir ağn
larmdan kurtar-

mıya klfi gele
cektiP. 
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BUtUn ağn, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale ve bel ağrıla

rile kırıklığa kartı bilha888 müessirdir. 

Fil MARKA 
Kontr- Plak tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 
Bir çok tecrübeden sonra varmış 
Nihayet kusursuz mal çıkarmış 

Her tahta köşesinde Artık yorma kendini boşuna 
bu markayı arayınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hoşuna 

Mektup adresi: İstanbul, Katırcıoğlu han No. 65 Telefon: 22409 

Türk Kontr - Plak Fabrikası 
Eyüp • Baha rlye No. 1 - 3 

25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlanmız 
§Unlardır: 

Cins B BB BBB c 

Beher M 3 T .L. 1 'r.S 115 
2486 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 
Belediye ldmyahaneei için lhım olan 100 kilo Yunan eteri pazarlığa 

konulmuttur. Bir kilosuna 120 kurut bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 
9 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20-4-936 pa-

zartesi gUnU saat 16 da Levazım Mildilrlüğünde bulunmalıdır.(B) (2059) 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Silmer Bank 
Genel Direktörlüğünden: 
ı- Konya Erefllainde lnp edilecek bez fabrikası buhar kuv

vet 1&11trah inpatı vahidi flat eusile eksiltmeye çıkanlmıftJr. 
Tahmin edilen lnpat bedell 136611llra10 kuruştur. 

2.- Bu ite ait ebiltme evrakı ıunlardır : 
. A - Eksiltme prtnameel 
B-Mukavele projesi 
C - Fenni p.rtname, ölçtl uınılil 
D - Vahidi flat ve kqif hWiaa.11 
E-Projeler 

isteyenler bu evrakı 8,90 Ura bedel mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubeelııden 1&tm alabilirler. 

3.- Ekailtme 25 Nlan 1986 Cumarteet gllnft 1a&t 11 ele An· 
karada Ziraat 'RanJaun bfnımnda SOmer Bank merkezindeki ko
miayonda yapılacakdır. 

4:.- Eksiltme kapalı art uullle olacaktır. 
5.- lsteklilerbı 8081 lira muvakkat teminat vermesi llzmı. 

dır. Bundan bqka ebittmen glrecekler ilin edilelı bu bina ceu.
metinde bir fabrika blnuı lnpatmı muvaffaldyetle yapbklarmı 

tevsik ederek ebiltme gtlııUııden 11ç l'ÜD evvele kadar Bankaya 
mUracaatla bir ehliyet ftBlkln alacalrlar ve bunu teklif mektup

larma leftedeceklerdir. 

8- Teklif mektuplan yubnda yuıldJlt sUn Te aattm bir 
1aat evveline kadar Sümer Bank Umumi KlldilrlUğllne makbwı 

mukabilinde verilecektir. 
Poeta ile gönderilecek meırtuplarm nihayet ihale 11.atinden bir 

saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanun! eekilde kapatılmıt 
bulunmUJ llzmıdır. 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir iksirdir. 
Şu gUzel c;ehre,ı a,dın 
latan gUnef, tUphealz 
inci dltlerdlr. Llkln o 
dlflere can veren de, 
fUphealz "RADYOLln,, 
dlr. 

Siz de a,nı gUZ4: 111§1 
elde edebi lraln z. Fa• 
kat bunun fc;ln tart 

gUnde iki defa 

RADYOLiN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır 

BETON MAMULATI 
KiREMiTL,Q•, 
TEZYiNAT PAQ~AKLIKLAQI• 
LEVMALAR ~· Oi~~Kl'Q • 

Belediyeler 
Bankasından: 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk 

Mektebi önündeki arsa üzerinde yaptırılacak Bele
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve ( anah
tar teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyüz 
elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 Çar
şamba günü saat ı 4 de Banka İdare Meelisi huzu
runda yapılacakdır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini, 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve mal
zeme şartnamelerile sair cedvel ve evrakı ( 5 O) 
elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler 
Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar ha
nında 22 No. da mukim bina proje Miman Seyfi 
Arkandan alabilirler. 

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

vaffakiyetle başardığına dair selahiyetli makamlar
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunması, 

C- Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil 
bulunması, 

D) - 3 5 7. 2 5 7 üçyüz elli yedi bin iki yüz elli ye
di lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapabile
cek mali bir iktidarda olduğuna dair Bankalardan 
bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18. 100 on sekiz bin yüz liralık 
muvakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı veaika
lan eksiltme gününden bir gün evveline kadar Ban
kaya ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra 
teklif zarfian içerisine koymalan, 

6 - İsteklilerin teklif mektublanm eksiltme cil
nü azami saat 12 ye kadar, ihale sartnamesinde ya
zılr şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Ban
kava tevdi etrni~ bnlunmalan ~arttrr. (765) ( 181;4) 

Umumt NfJlliyatı idare eden' S. SALIM l 
2686 

274.4 GaeteclUt ve Matbaamlık T. A. Şirketi, Ankara CaddMI No. 100 

17 - 4 - 936 

• 
Traş krellll 

Traş Pud 

1 
HASAN DEPOSU : İSTANBUL, ANKARA, BEYOOLt1 

~ Çavdar Sapı Alınacak 
Şişe ve Cam Fabrikasından: 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası için 300 - 400 ton çavdtl' 

satın alınacaktır. Talip olanların şartnameyi görmek üzere ls 
Yenicami meydanında İ§ Hanındaki { ve 5 numaraya 

eylemeleri. -----•.-ııJ 

Tabiatin bahşettiği 
kıymetlendirir. Esmer, 
sarışın her tene tevafuk 
gine kremdir. Li.tif ko 
vimli bir hava yaratır. 
leke, sivilce, çil ve bunısı
ki.milen giderir. Gençlik ~ 
ni haiz yumuşak ve cazip lıi' 
yaratır. 

KREM BALSAMIN YA 
Gece için penbe renkli 

KREM BALSAMlN YA 
Gündüz için beyaz renkli' 

KRE!W BALSAMIN ACI 
Gece için beyaz renkli 

"'REM BALSAMlN ACI 
Gündüz için beyaz ren 

· tün tanınmış ıtriyat ve 
;A;-..-.i61iiiMllliilılıiiıilliiiıiiiiıliil ye mağazalarında vardlf. 

INGllJZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu - .lst.anbul 

Beynelmılel Budapeşte Sergisi Dolayısi 

12 Günlük 
Bükreş .. Budapeşt 

h t
• Yol Maarafl • Otel ·Yem seya a ı • TenezzUh. ikinci aınıf 
• hat ve birinci aınıf o 

G i d i ş 6 Mayıs 

Dönüş 17 Mayıs 
Derhal pasaportunuz için lbım olan nUfua cüzdanı, askerlik 

Maliye 1Ubesinden bir vesika ve 4 fotoğraf 

N AT9PfAAcentas1na gönderi 
U Yerler mahdud 


