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Boğazlar anlaşm~sı· cumartesi imzalanıyor 
Konferans dün Montröde toplandı 
. ............................................................................. 

İngiliz projesinin tetkikine 
başlandı aiti madde görüşüldü 
Esaslı güçlükler son günlerde yapı/an hususi 

konuşmalar esnasznda bertaraf edildi 
Montrö, 6 (A.A.) - Havas Ajan

!ı bildiriyor : Bu sabah Boğazlar kon 
fcransı tekrar mesaisine başlamış -
tır. Açılış celsesinde Lord Stanley 
'l'ürk projesinin altıncı maddesi h:ı.k 
kında tadilat tekliflerinde bulunmuş 
tur. Bu tadilat Türk metalibatına ga 
yet geniş tavizlerde bulunmaktadır. 
Boğazlar konferansının Fransa, 1n ~ 
giltere, Japonya, Sovyet Rusya ve 
teşriki mesaisi beklenen İtalya ara
sında bir anlaşma ile bu hafta sonun 
da mesaisini bitirmesi muhtemeldir. 
Anlaşmanın iki mühim noktası şu -
dur: 

1 - Karadenizde sahildar bulunan 
devletlerle Karadenize giden yegane 
yol üzerinde h ukuku hükümranile
ı-i bulunan devletlerin haklarına ait 
umumi hukuk meselesi, 

2 - Akdenizde emniyetin teşkilat 
landırılması. Tifülesko, T. R. Ara.<ı, Loncl~ el!,'imiz F ethi 

6 maddenin müzakeresi 
hiffj 

' 1.- Bot nzlar komisyonunu muha
faza etmek. 

2.- Boğazla rdnrt seyrüsefer hu
Montrö, 6 (A.A.) - Konferans bu sunda bütün devletlere aynı hakkı 

gUn tekrar topllındı. İngiliz delegas tanımak. 
yonu tarafından Türk projesi esas 3.- H arp vukuunda, Boğazları ka 
:--·~ .... 1 ...... ,,.1. ~----· "'-'···:h. "'' .. .,,.,;+onp P'P 

r e}{ hususi konuşmalarda üzerinde 
mutabakat hasıl olan tadilatı muhte 
v i olmak Uzere t evdi olunan 26 mad 
delik yeni projenin müzakeresine baş 
landı ve altı maddenin müzaker esini 
bitirdi. 

lngiliz projesinin esasları 

y ... ~.ünı:l ... n ,,...,...,...,.ı . hlilk lc:;x"' Ct-u~ycti.ırl 

haberdar edeceğine dair Türk hüku
metinden teminat almak. 

ltalya İJtirak etmiyor 
Londra, 6 (Tan) - Son dakikada 

Romandan bilidir iliyor.-Akdeniz va 
ziyetine dair , İtalyan _ Habeş harbi 

ya Boğ·azlfı r konferansına iştirak et
miyecektir. 
Diğer taraftan , Pnristen Havas a

jansına bildirildiğine göre, Boğaz
lar konferansı Temmuzun 11 inci 
cumartesine kadar müzakeratmı bi
ı:n-e~ "\"e nıulto.veie imzınlana~ . ..\\tır. 

Yine Havas'm bildirdiğine göre e
saslı güçlükler son günlerde Cenev
redE> yapılan konuşmalar esnasında 

bertaraf edilmiştir. 

Riitii ıı Almanların vahdetini t emine ~alıştığını " Ö) Iİ)'en Bitler ordu)·u teftiş ederken 

Almanya DanZig'i alacak 
, ·-·-" M-:•: -- ·--·· __ ,, __ N_o___ ,.,,__ ~-.. --..... ,_, .......... -- ·- ""\ • 

Almanya ile POlonyanın Danzig işinde 
anlaşmış olma~arından en dişe ediliyor 

•m•ıw•------·----·• - ----------
Habeş işinden, Renin işgalinden sonra Avrupa 
ciddi bir mesele k·arşısında kahyo r: Danziğin ilhakı 
Pıoı.ris , 6 (Ta n) - Enformasiyon 

gazetesinin Bcrlin muhabirinin ver -
diğ·i malümata göre, Danzig mesele
si etrafmda Almanya ile Polonya a
rasında anlaşma imkanları elde edil
roi:;ıHr. 

Vaymar'da Nazi kongresinin top
lanmasmın 10 uncu yıldönümü mü -
nasebetile yapılan taplantıda. Dan -
zigteki nasyonal sosyalist teşekkiifü 
nün şefi de hazır bulunmuştur. Bun 
dan maada Göbels, dahiliye nazrrı 
Frik, Rozemberg, Nürem'berg'teki Na 
zi teşkilatı şefi ve Şarki Prusya 
kumandanı da bulunmuştur. 

("'- - .. 

1 Hitlerin nutku 
Gaye bütün Alman 
milletinin vahdeti 

Weimar: 6 (A.A. ) - Hitıer, 

diin burada sö)·lt·miş olduğu bir 
nutukta ezcümle Ö) le demiş -
tir: 

Londra, 6 (Tan) - Yarı resmi 
~e.hafilden alman haberlere göre, In 
gılız projesi Uç mühim nokta ihtiva 
etmektedir: 

başlanğıcında alman tedbirler ve 
yapılan miltekabil emniyet anlaşma
ları n:ıevcut olduğu müddetçe, zecri 
tedbirler kalktıktan sonra dahi, Ital-

Türkiye ve Sovyctlcr Birliği. ay
nı zamanda Boğazlardan geçebile
cek gemi adedi üzerinde daha uyu
şamamışlar ise de, lanıldığma göre 
bu mesele de çok ynkmda hal oluna
caktır. Bu zevatın Vaymarda bir arada 

[ Arkası IO uncuda] toplanmış olmaları heyecanla tef -
sir edilmektedir. 

Almıınyaıun yeniden silahlan -
ması , baslı ba~ına bizim partimi. 
zin me\'cudlyetini muhakkak gö,.. 
terecek bir hıldist>dir. Selefleri -
miz, Almanyay ı silahlarından t ec 
rit etmek hususunda ne derece 
ist ical göstermi~ler ise bizde o
nu yeniden siliihlamlırmak i<,>in o 
derecede istical ~österdik. Bizim 
t-sa " \ 'azifemiz, Alınan erkeğini 

yeniden yeU::.-tirmcktir . Bu ,.azı -
fe, asırlarca dernm edebilir. Bi • 
:dm inkılabımızm biiyiik gayesi, 
Alman milletinin vahdct iclir. 

lsviçre endişede 

Gökte hiç bir sulh 
ışığı görünmüyor 

MO'rrA 

Lucerne, 6 (A.A.) - İsviçrenin 
Avustur:yaya k~rşı kazanmış oldu _ 
ğu zaşerın 550 ınci yıldönümü müna 
se~tıle Sempach'd~ bir nutuk söyle
mış olan Motta, bilhassa şöyle de _ 
roiştir: 

"Beynelmilel vaziyet, bizi bil rük 
endişelere düşürüyor. Gökte hi~bir 
sulh ışığı görmüyoruz. Artık muahe 
denamelere ve hatta ihtiyari olarak 
imza edilmiş olanlarına riayet edil _ 
miyor. Siyasi teşekkülün en asıl şek 
li olan demokrasi, istihkar ediliyor. 
Ecnebi erkanı harbiyeler, şunu bil
melidirler ki a razimize karşı tecavüz 
de bulunmak veyahut memleektinıizi 
sevkülceyişi maksatlarla kullanmak 
için vaki olan her türlü teşebbüs, ls
viçrenin muannidane bir mukaveme 
tine maruz kalacaktır. 

Ümitleri hata kırdmadı 
Habeşler hatta sopa ile 
harbe devam edecekler 
Negüs Paris yoliyle 

Londraya döndü 
Londra, 6 (A.A.) - Habeş dele -

gasyonu katibi Emanuel Abraham, 
sulhseverler tarafından yapılan bir 
halk toplantısında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Adisababanm haricindeki bütün 
Habeş halkı, yağmur mevsimi başlar 
başlamaz sonuna kadar düşmanla 
çarpışmaya azmetmiştir. Habeşliler, 

[
hatta sopa ile dahi olsa muharebeye 
devam etmeye karar vermişlerdir. 

Habeşliler, düşman büyük babaları -
nm mukaddes toprağında dışarı atı -
lmcaya kadar ve yahut artık muha
rebe edebilecek tek bir Habeşli kal -
maymcaya kadar istiklalleri için mü 
cadele edeceklerdir . 

Biz hiçbir memleketten bizim is -
tiklaıimiz için askerlerinin kanını 
dökmesini istemiyoruz. Bizim bütün 
istediğimiz şey, silah ve mühimmat 
alabilmek için bir miktar paradır. 

Ust tarafını Habeş muharipleri ya 
pacaklardır. A vrupanm emniyet ve 
selameti namına bize ihanet edildi. 
Hiçbir fedakarlık, hatta Habeşistan 
gibi eı:;ki ve kimseye zararr dokun -
mayan bir milletin imhası bile Avru
panm ve cihanın ufuklarında teres -
süm etmeye başlamış olan müthiş 
harp tehlikesini defedemez ... 

Negüs döndü Ras Nasi&u 
Cenevrede lcaldı 

Cenevre, 6 (A.A .) - Pek ziyade 
yorulmu§ olan Necaşi, Asamblenin 

[Arkası 10 uncuda] 

Negiis Uluslar Kurumu Asamblesin
den çıkarken 

······~········· ............. 
Haile Selasiyenin 
HATIRALARI 
Milletimin ve benim 

Yaşadığımız 
korkunç facia 

6 ncı sayf ~da okuyunuz! 

Diğer taraftan yine ayni gazete 
muhabirinin verdiği maltımata göre, 
Danzig nasyonal sosyalist şefi Fon 
Star Berlinde avrıca Alman hava na 
zırı Göringle ko.nuşmuş ve kendisine 
bir protokol vermiştir. Bu protokol 
esası dahilinde Varşova ile Berlin a· 
rasmda bir anlaşma yapılacaktır. 

Berlin, 6 (A.A.) - Voelkiseher 
Beobachter gazetesinin bir muhabiri 
ne beyanatta bulunan Dantzig ayan 
meclisi reisi Grei!'ler, şöyle demiştir: 
Eğer Milletler Cemiyeti, Dantzig 

işlerine karışmakta devam edecek o
lursa Dantzig meselesi hakkında Ce-

Bu 

Zecri tedbirler 

ayın 15 inde 
kaldırllıyor 

Komite zecri tedbirlerin 

tesirlerini görüştü 
Cenevre, 6 (A .A.) - Tanzim ko

mitesi, zecri tedbirlerin Fransız - İn
giliz tekliflerine tevfikan kaldırılma· 
sr tarihini bu ayın 15 şi olarak tes -
bit etmiştir . 

lngiltere ve Fransanm Hindistan 
ve Avustralya delegeleri tarafın -
dan müzaheret edilen teklifleri üze
rine zecri tedbirlerin kaldırılması ta
rihi, müzakereye lüzum görülmeksi -
zin kabul edilmiştir. 

Vas Concellos, kısa bir hitabe irat 
ederek arkadaşlarına teşekkür etmiş 
ve celsenin kapanmış olduğunu söy
lemiştir. Komite, Italyaya karşı t at
bik edildiği şekilde bu ted'oirlerin ma 
kanizması ne olduğunu teknik noktai 
nazardan tetkike memur bir komite 
ihdasına da karar vermiştir. Bun -
dan maksat, bu tetkikatta istikbal 
için faydalı olarak hükumler istim -
~ç etmektir. 

uhlstan Dı, Bakanı Miralay Beck 

nevrede yapılacak müzakerelere i :;ı1i 
rak etmekten vazgeçeceğiz. Ben Mil 
!etler Cemiyeti ali komiserinin Dant 
zig'in dahili işlerine karışmasına bir 
nihayet vermek için imkan dahilin· 
de herşeyi yapmağa katiyen azmet
tim. Dantzig ile Cenevre arasındaki 

\.. - -- _,,/ 
münasebetlerde vukua gelecek bir te 
beddül, Alman - Leh münasebetleri
ni hiç bir vec;hib mütecsı:ıir etmiye 
cektir. Bilakis bu münasebetler, da
ha ziyade salah bulacaktır. 

Londra 6 (A.A.) - Dantzig buh
[ Arkası 3 üncüde J 

Paris caddelerinde hadiseler 

Nümayişçi 

arasında 

ahali ile 
kavgalar 

polis 
oldu 

At~şlıaç mensuptan P arlste SanzeJlze'de bir nUmayfş esnasında 
l Yazısı 5 ıncı sayfada) 
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GÜHAJllf.I ------
Yı:.let:rı! 

Her sabah kapmmı önünden tabur tabur yalan geçiyor: 
Arnavutköyttnttn çllek! ... (Yalan!) Çamllcanm Kiraz! .. (Yalan!) Te

kırdatmın karpusı .. (Yalan!) l'afa portakalı, yalan! Halep yatı, yalan! 
Taşdelen suyu, yaJan ! 

Hergün guetelerde ıütun ıütun yalan okuyorum: 
Romanlar, "ya.lan! lltiyeler, yalan! Mektuplar, yalan! 118.nlaP yalanf 

Tebrikler, yalanl Tuiyeler, yalan! 
Her r.a.man dostlanmdan uzun uzun yalan dinliyorum: 
Huretler, yalan! tıtlyakla.r, yalan! Hürmetler, yalan! Teşekktt.rler, ya.

lan l TMMUrler, yalanı 
l'alan, baıttnün en btlytlk lhtlyaa halini aldı: 

8be yalaa aöylemeamı balla lmanuuL Bana ~ töylemeaenla ••· 
• güeenlrlın. Hayatmamn e,a mee'ut claklkw, doetlarlmma. aevsUDeıi
mldn yalaaJamu tatlı tatlı dJaledljtmb umandır. 

Yalanım ae llyutıt Olur, ne .tkıarett Hatü cemiyet bllet 
Umltala bir hutaam tek U&cıl YU'dır: Yalan! Vmltala bir &tıtm bir tek 

tesellisi de bul • 
Büyük matemler lçla olduia pbl dofruluğun hulıı hatırası ll&IDDl& da 

bir dakik& yalaa IÖyiemelek, ıdnemada kopan bir ,e.rltten sonra can11a 
kalan imanlara döneeetls: Hatip, nutkunu aöylfllllek için apmı açmıı, 
nıuharrir, 1UI yumak lcba lademlnl Yakalamıt, av'Uıcat mUdafauını yap
mak lelD ellnJ aatmJt, ttlecar malım utmak için mü9terly-e 11ntmıı bir 
halde ... Hayata )'&laa talalmadıkoa ba fllm tekrar ~vrilmeye bqlanamı-

racak. . 
Yalan doldutumus ıtba tebrtJderle hatlar, ninniler, masallarla bizi bU

ytttttr, usun, -dolunbaçb bir maJiet batı halinde etrafnnm urar, \'e eğer 
bu kadanna l&ylbek, bir ıUn paetelerln bir köteclğlnde ( mUesalt bir 
irtihal) havadl9Ue nihayet bulur. 

Atalarnms, pHba bunun için top yekfan (yalan dünya) diyerek işin 
içinden çıkıvermişler ... 

Negüsün istediği 
Negtıs, döndü dolaştı, ta Cenev

reyc kadar gelerek davuını müda
faa etti ve nihayet dedi ki: 

"- Eğer Uluslar Kurumu dilekle
rimizi k&bul eder V'e bize 10 milyon 
i11terling borç para verlnıe, kalkıp 

Habefistana dönecefim ve İtalyan -
larla tekrar harbedeceğim . ., 

Desenize ki i.J, üç nalla değil de 
dört nalla bir ata kaldı! 

Söı gümüıse 
Uluslar Kurumunda f'ılhakika Ne

güaün lıöaleri çok aııa.ıanm. Fakat 
bir ta.raftan da cemaatin çokluğuna 
rağmen imam yine bildiğini okudu. 

Negüsiln talepleri reddedildi. Fa
kat turasma dikkat etmek lizımdır 
ki Cenevredeki diplomatlar, "Habe -
IJİstaıım İtalyaya ilhakının reddedil
mesi,, hakkında yapılan teklife ka.r
'1 hiç seslerini çıkarmadılar. Sükut
la mukabele ettiler. 
Meşhur meseledir. Söz gümüşse 

eUkut altındır derler. Uluslar Kuru
mu da sükut ederek Negüse altın 
mı verdik zannediyor?. 

Sağlam alacaklı 
Nureddin Hocanın bir hiklyesi 

vardır: Hepiniz bilirsiniz ya, fakat 
bU yine kısaca anlatalım: Bir ala
caklı Hocadan alacağını iatemi9. Ho 
ca da cevben demif ki: 

- Bak 9uraya çalı diktim. Pamuk 
yUklü kervanlar buradan geçecek. 
P&muklar çalılara takılacak. K&nm 
bunları toplayacak. Eğirecek, kumat 
dokuyacak, satacak. O zaman gel a
lacağını alırsın! 

Alacaklı glilmeğe başlamış. O za
man Hoca derhal cevap vermi~: 

-:- Sağlam parayı duydun da na
lıl keyiflenirsin ... 

Onun gibi Habeş imparatoru da bu 
10 milyon iaterlinıi alacak, HabeııiR· 
tana gidecek. Gore'ye varacak. ltal
yanlara kar,ı müdafaa tertibatı ya
pacak ve sonra İtalyanları Ha~is· 
tandan çıkaracak. Mallannı istirdat 
ede~k ve kendisine 10 milyon ikraz 
edene parayı geri verecek. Uluslar 
Kurumu da bu sağlam alacak karfı
amda nasıl gülmesin!! .. 

Zecri tedbirler 
Zecrt tedbirler kalkıyor. Fakat te 

reyafmdan kıl çeker rlbl çekiliyor. 
K1mM bunun farkına bile varmıyor. 
Filhakika Ulualar Kurumu Alamble 
11 toplandı. J'ak&t 99Crl tedbirler mı 
..ıem haldnnda muhtelif devletleria 
nokt&l DU&l'larmı - anki mallm de 
lilmlt libl • öjrenmek u..n iti yine 
komiteye havale etti. • 

Fakat hill daha kanfık noktalAr 
nrdır. Ulualar J[urumu p&ktmm o
nuncu madc:le81 der lri: '-cemi)·etia 
bttt.iln tıualn, ua devletlerden biri· 
alnln harici bir tecavGıe ufram .. 
t&kdirinde onun, tamamiyeti mOlld· 
yeelnl, ve li)'UI lltikll.lbıi korumalı 
kabul edtfier.11 

Hatt& bundu dola)'ldlr Jd, 1921 ele 
Jl'hılandlya murahhuı Prooope bu 
kayıttan 9u neticeyi çı1rannıtb: 

"Demek Uluslar Kurumu ualan 
bir tecavilrıden dolayı hbıl olacak 
nziyeti ka.t't ve doğnı telakki ede-

T Pia 
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Bilcjinizi yoklaytna 

Sorular 
8 - İMalUD tabii ömril nekadar 

dır! 

S - Kadınlar mı, erkeklel'\ml da
ha çok yaşarlar! 

S - Mısırdaki Sfenksler neye de. 
Jilet ederlerdi? 

8 - Tahtelbahir ne zaman icat e
dllmlftlr f 

8 - Opera ne •man yapdmqtır '! 

Dlatl1 1orurarıw t•tlJtRrrı 
8 - Maniueüi kan1mlannı ilmi 

tarzda eoveld kim tarif etmiştir1 
C - Artlmet. Hatta "bana bir is

tinat noktuı buluru.nrs dünyayı bile 
kaldınnm!" IÖllÜDU Artlmet söyle -
mittir. 

8 - Amm-ik4ıdaki mU.,takU zenci 
cümAuriyeti nere<kdir1 

C - Amerlkadald mllstakll senet 
Ctlmhurtyetl Gine l&hllle.rlndedir. 
1822 de Ame.rlkada itak edlllp t.e 
hicret eden 1encller ve yerlller tara
fmdaa tem edllmlftlr. Blr buçuk 
.Uyoa ahallel vardır. 

8 - Neeyork 1'manmda1ri Hürri
yet db4deftn' kim yapmtfhr, bKtmn 
büyükW.ğii ne kadardırt 

O - Bu abideyi Fransra san'atki.
n Bartholdi yapmı!f ve Fransa tara
fından Amerlkaya hediye edllmi"tlr. 
1886 da Nevyork llmanma rekwlun· 
muştur. BUytlklü~l 48 metrodur. 

S - En çok y~yan hayvanlar 
hcıngfferidir1 

O - Fil 200 seneden fazla y&§ar. 
Tlmsahlann 2tso Sf!ne y.,,.Wklan \ıa 
kidir. Kuiu kuşu, karga, kartal, pa.
pağldl l 00 sene, su aj'gın aslan 60 
Hile ya,arlar. 

8 - lrlanda bayrağ' ne şekilde
dir , 

C - lrli.nda bayrağı mavidir. U
arinde bir harp vardır. Bu harpa 
bacaklan deniz km, kolları kanat 
şeklinde bir kız merbuttur. 

Filhakika Japonya, Çinden Mançu
riyi aldığı ve Mançuko 1mpar11torlu
funu kurduğu saman, Uluala.r Kuru
mu, 1033 de, Manc;uride teaiı edilen 
yeni rejimi ne fillen, ne de hllkmerı 
tanımamafa karar verdi. 

Onun sibl İtalyanm HabeJiııtan • 
daki hlklmlyetl ve tanmmua da, bu 
ne Habefl8tana bir iyilik, ne de ıw. 
yaya bir fenah~ yapa.bilir. Ya.psa 
yapu., diler uala.r, tamamen fazılet 
yolunda ytlrtldilklerine dair bir hi.JI 
telkin eder. 

ludaaıa ıtaıl•atl I 
Bir yerde me,hur Buda'nm taVBl

Y•inl okuduk. Buda diyor ki: 
"Eter IOD derece yorgunaan,eğer 

fevkal».de çalıfan beynin yanıyorsa, 
efer vUcudün bitap ve mtlftekl isu, 
ve yine Mil çalıftllakta devam eder· 
ilen, kendi kendine ka!'fl namuslu ha 
reket etmlyonmn demektir. ÇUnkU 
bu suretle ancak fevkalade ahvalde 
kullanabilereğin en ince kuvvetleri 
yıprattınrsın. Maddi ve manevi mtı
naenene hllrmet et! Yat! Ve bütün 

TAN 

Motorin meselesi 

Tahkikat birkaç güne 
kadar neticelenecek 

Bir gu kumpanyuı tarafından, 
motörln namı altında ,Umrükten re 
çirilen ıuıa.r hakkında sUmrUk baş 
mUdUrlUğU tarafından yapılan tahki
kat devam etmektedir. BqmUdUrlilk 
tahkikatın Kf ahatı hakkında sıkı blr 
ketumiyet muhafua etmektedir. 
Haber aldığımıza göre, bu husustaki 
ihbar yeni bir 9ey değildir. Bundan 
bir müddet evvel bayle bir kaçakçı
lığ~n yapıldığından haberdar olan 
muh&fua Ba.tmUdUrlUğU hldiaeyi ta 
kip etmif ve kaçakçıları İfb~ında 
yakalanacak 9ekilde gümrüğe 11evket 
mittir. BqmUdUrlUk, i.Jten haberdar 
olur olmaz meseleye derhal el koy
mu, ve hldise, failler tarafından in
kar edilemiyecek tekilde teabit edil 
miştir. Kaçakçılığın, bUyük bir gaz 
kumpanyası namına hareket eden 
muakkipler ve komisyQllcular tara -
fından yapıldığı anlaşılmaktadır. llk 
tahkikat, bu işte gümrUk memurla
rından zan altına alınması icap eden 
kimse bulunmadığını meydana çıkar 
mıştır. Adı geçen gu kumpanyaaı 
ile neft sendikat müessesesinin hiç 
bir a.li.ka8ı yoktur . 

Belgrat Elçimiz 
Bir müddettenberi Ankarada bulu 

nan Belgı·at elçimiz Ali Haydar, dün 
sabah lstanbula dönmüştür. Ali Hay 
dar, Perapalas otelinde kendisile gö
rüşen bir arkadaşımıza şunları söy
lemiştir: 

"- On sekiz aydan beri memleke
time gelmemi9tim. Bu defa hem hil· 

-. . 
Dış sıyasa 

Danıig meselesi 

....... -· .":"'; Kamp hcmrlığı 
Ne dersınız . r·· kk tr I . 

• Alınan Lelpdg kruvazörünün D8ll 
rJtf ziyareti eenumda gemi Wınaa
danmm bu gibi myaretlerde Met oJ.. 
duğu veçhlle Hl'best tefırln devlet 
reisi makunmda olan Mllletler Ce .. 
miyetJ murahhuı Mösyö Leitert zl• 
yaret etmemeel beynelmllel bir mil .. 
nalla§aya yol açtı. Çünldl Danziğ set 
best !)ehrl devlet reisinin Leipzig kU· 
mandam tarafından ziyaret edilme
mesi Almanyanm bu ıehlrde Milletler 
Cemiyeti otoritesini tanımadığına d• 
lil addedildi. Bu hareket U:ıerln• 
Danzig Nuyonal Sosyalistleri IJc1e .. 
rinln Mösyö Lestere karşı: 

ur usu mua ım erı 
va+an!~ş~ürk~e dün lnönüne gittiler 

Devlet ve l'fllJlll dalrelerln handa 
olan temaslannda dalma orta, hatta 
ilk tabsW nemi hitaplar için miky&& 
tuttnak halkııı menfaati \'e halkla 
temu eden rnemurlann da vuiff'leri 
leabldır. Ataltya bir vakıf lea~i 
lhbarlyeslnin metnini nakledi~·onız. 
~lım anlıyabilecek misinls!! 

''Şailll bulunduJltınu• akann le&· 
.rel mUeecel•I mladmda teı.vlye ~m
mediğinden tahlilili em\•all vakti~· e 
kanununun maddei mahsusası muci
blnM işbu tebliğatı müteakip meblô.
~ mezbur ter.vi~·e edilmedi~ takdh-
de ahklmı kanuniyt"nin tatbik n ic
ra kduw.•.ab maalihtiram tebliğ olu-. 
nur.,, 

32 kelimeden ibaret olan bu lhbarl 
yenin içinde yalnız (6) tUrk(e keli -
me balunduluau ve üst tarafmm 
tam bir ınedftıH llaanı anettlllnl 
aöylenek mübaJ&p etmlt sayılma • 
yn. 

Eter ba lhbarlyeclen maksat hnn: 
luya blr teY anlatmak l9fı bu mak
Adrn hlaıl olmadıı.na kalıbnnm 1MI 
sana. 7.aten ıuretlnl butılmm lhba
rlyeyl okuyan herk• te blslm ba flk 
rlmlll tudlk eder. l'ook, mabat M

deae bir merulmden ibaretse bunun 
lçla klirt butınnap ve murat et
mlye hacet yok. San bir kltıda bir 
mtlhllr buıp ıöadennek yetiflr de • 
jU mlf 

Bla bö)'le dlltllnüyonız. . 
Siz ne dersiniz ? 

Türkkuşu latanbul şubesinin faa
liyetine nezaret eden muallim Savni 
ile üç pilot ve üç planör, dün, lnö
nündeki yüksek uçuş kampına hare 
ket etmi,Jerdir. Kampa vilayetlerde
ki TUrkkuşu ,ubelerinde bulunan se 
l;iz planör de götürülecektir. Bunlar 
dan başka Almanyaya ısmarlanan 

yeni ısistem iki planörUn pek yakın
da 1nönilne gönderilmeli temin e • 
dilmiştir. Sovyet Rusyada tahsilleri
ni ikmal eden sekiz pilot, bu ayın 12 
sinde ~ehrimize gelerek doğruca İn 
önUne geçecekler ve derhal yelken 
uçuşlarına b~lanacaktır. 

Olgunluk imtihanları 
neticesi anlaşıldı 

Liseleri bitirip te Üniversite veya 
yUkaek mekteplere l'eçecek olanlara 
mahaua olan olgunluk imtihanları 
bitmi,, neticeye ait cetveller Maarif 
Veklletine gönderilmek Uzere hazır
lanılmaya batlanılmı9tır. 

Resmt liselerden bu yıl olgunluk 
imtihanlımna girip te muvaffak olan 
lann yüzde yirmi niabetinde olduğu 
anla,ılma.ktadır. 

- Lüzüıruıuz adam, aealn bo ~ .. 
birde işin yok!,, demesi üzerine Al'
nıpa diplomatik mllbfellerl Alman .. 
yanm Damlgl işgal için bir emri ,,..,. 
ki hazırladığından endlte etmiye haf 
laddar. 

MaJüm olduğu veçhiJe Dandı Al .. 
manlarla mMkfln bir Alman tehri o
lup harpten evvel Şarki Pnısyatull 

merkezi ldJ. Fakat harp neticesi l' er
sayda bir Lehletan devleti kurulur .. 
ken Danzlgin Almanyadan ayrılma
sı mecburiyeti hl!ISedUdJ. Çtınktt Daa 
zlg Almanyanm kaldığı taktirde ye
ni Lehlstanm hiçbir limanı ohruya • 
cak ve Varşova hariçle münuebah· 
m teminde Almanyaya boyun ipek 
mecburiyetinde kalacaktı. Lehistan• 
behemehal bir liman limndı. AlmaJI 
lar mesktin Danzlğl Lehlstanm ida
resine vermek doğru olmazdı. Bir ol 
la§ma fonnWU bulundu. Donılg Al .. 
manyadan ayrılacak, fakat Lehlsta
nm olmıyacaktı. Burada Milletler ce 
mlyetlnln mdnkabeel altında demok 
ratlk bir idare tali edlldl. 

Tabli Prusyayı ikiye taksim edeo 
bu formllltı Almanya hiçbir zamaJI 
tuvlp etmedi. Gayesinin Danzigi tek-

Matbuaf IJrllğl rar Alman vatanına ilhak oldu~nd 
hiçbir aman gizlemedi. 

Matbuat Umum MUdtlrUljU tara- Fakat IUtlerln me'\·kll iktidara geg 

kClmetimle temu etmek, hem de ,ah ... _.. .. ..._ .. .._,...._ .. .._ ...... _..-_ ... ııııı·_ ... ,..-. ....... -......... ,.7 .............. .-._ .. , 
fından hazırlanan Matbuat Birliği meel Ue taleplerini diplomatik kanal• 
kanun projesi İstanbul Matbuat Ce- larla değil, emrivildlerle tahakJruJı 
miyetine gönderilmiştir. Projeyi ha- yolunu seçince Almanya Danzlgte dt 
zırlayan heyet, azasından Kütahya propaganda..ıımı artmıı. Ratt& bun .. 
mebusu Naşit Uluğ, Matbuat Cemi - dan altı a~· enel, Danziğ seçimi w 
y,etinln dUnkü idare heyeti içtimam- nasında Hhak gayesini kanuni meC" 
da bulunarak birlik projesi hakkında ralarla tahakkuk ettirmeye mo\'af" 
izahat vermiştir. Projenin madde fak olacak gibi göründü. Danzlg Ka-

sr işlerimi görmek için gelmiş bulu· 
nuyorum. Bir iki güne kadar tekrar 
Ankaraya gideceğim ve sonra !atan· 
bula gelerek, Bclgrada, • vazifemin 
başına döneceğim . ., 

Ali Haydar eylul bqlanj'lcmda u-
- "k •••11\3 o"---~-* 
ze gelecektir. 

Dahiliye Vekili dün 
ıehrlmlze geldi 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek 
reteri Ştikrü Kaya, Buraadan 9ehri -
mize gelıru.tir. Şükrü Kaya, dün Par 
ti merkezine gelerek bir müddet ifle 
rile meşgul olmuştur. Vali ve Parti 
Ba§kanı Muhiddin Üstündağ, kendisi 
ne parti muameleleri hakkında iza. 
hat vermiştir. 

Genel sekreterlik bUroıunun yakm 
da şehrimize nakledileceği ıöylen -
mektedir. 

Şevket Arı CJİtti 
Devlet Hav& Yolları umurnt m\1 • 

dürü Şevket An, dün tayyare posta
sile Ankaraya gitmiştir. 

lnhisarlardan çıkardan 
memurlar 

Tekaüt kanununun yaş tahdit eden 
maddesi ahkimına tevfikan, İnhisar 
11.r Umum mUdUrlüğUnde yeniden 
bir memur açığa c;ıkarılmı,tır. lııt:ev 

cut nüfus kayıtlarında doğum tarih
leri ayla mukayyet olmayan bu me· 
murlar, kanunu mahsus mucibince, 
1 Temmuzda altmış yaşını doldur • 
mut &ddedilmişler ve tahdide tlbi tu 
tutmuşlardır. ----
Festivale lıtlrak edetek 

Yunan heyetleri 
Belediye Turizm mUdUrU Kemal 

Ragıp. bugün Atinaya gidecek ve 
bir hafta 1<>nra ,ehrimise dönecek· 
tir. Kemal Ragıp iki Ağustosta. bat
i ayacak olan latanbulda 40 gün, 40 
gece eflen~lerlne Yunaniltandan ıı, 
tırak edecek heyeti« lfiyle MefruI 
olacaktrr. 

çalışmayı bırak. Harekette bulunan 
insanlardan biru uzakta kal! 

Çok aoğan ye! Deve .8UtU iç. Tek
rar kuvvetlerinin yerine geldlfinl r& 
rUrsen tekrar kalk ve mücadeleye 
başla. Kuvvetli, cevval, f at.l olaca -
fm için bin kere muvaffak olunun. 
Anladın mı. Eter son derece yor. 

gumııan yat ve soğan ye! .. ,, 
Bnda'nm bu sözleri, Cenevrede na 

hak yere didinen N~glliı için ne ka -
dar yerindedir. Bununla beraber, 10n 
zamıınlarda birçok beynelmilel n 
dahili gailelerle vUcudUnU harablye 
8UrUkleyen dUnyanm da ınrt UstQ 
yatmağa ihtiyacı yok mu denıinbr!. 

Fakat dumanlı hava}'I kolla,an 
kurtlan gözlemek tartlle ... 

KUÇUK HABERLER 

• Tapu ba.,memurlan döndü -
Umum mtidürlilğün daveti üzerine 

Ankaraya giden lstanbul, Beyoğlu 
.Ytt V•ldldar_ ~~ 
nmıze dönmUşlerdir. 

~d.de 1mUza.k!reaine:. ,.:.Y;::ar::.:ın~d;.a..;:.d::.ev:..:.am:-tt•sotm..~'ıltitni!nBftğ ~W'~ tt'= 
B~memurlar, kazalarda teşkil o -

lunacak yeni sicil muhafızlığı kadro 
lan hakkında umum mUdUrlüğe iza
hat vermişlerdir. 

• bmirdeki tuz değirmeni - iz -
mirdeki Çamaltı tuzlasında yeni ku
rulan aBri tu• değirmeninin açılış tö
reni bu hafta içinde yapılacaktır. 
Töreni bizzat inhisarlar vekili Rana 
Tarhan yapacak ve umum müdür 
mithatıa tuz i'leri direktörü Cavit 
Ekin vekile refakat edeceklerdir . 

Fazla yağmurların zararı 
'l' akacık ve civanndakl ballara bu 

yıl yaprak n salkım deniJen iki hM 
talık musallat olmu,tur. HasWıkla· 
nn tahribatı büyüktür. Yaprak hu· 
talığı, kütüklerdeki yapraklan dök· 
müştür. Hastalık çok olduğundan 
salkım hastalığında kullanılan gözta· 
~ı mUesslr olamamaktadır. Buna 
rağmen, Ta~ancıl ve civumdaki 
bağların mahsulü iyidir . 

Antrepoların devri işi 

Galata·daki yolcu salonu 
yeniden genişletilecek 

Galata yolcu salonunun bugfinkll vaziyetine bir bakq 

Limanm devri muamelesine devam 
edilmektedir. Bu itler tamamlandık -
tan sonra, ilk i§ olarak yeni antrepo 
larla yolcu salonlannm inşaatına 
başlanacaktır. Rıhtım şirketinden 

devren alman uç antrepolar, Uma -
nm mUstakbel inkişafile telif edile -
miyecek derecede köhne ve iptidat 
~ylerdir. Bunlar yıkılacak ve yerle
rine modern antrepolar yapılacak -
tır. Yeni antrepolar htanbul ve Ga
lata rıhtınılan üzerinde yapılacak -
trr. Galatadaki antrepolar inşaatın 
ilk planını t~kil etmektedir. 

Antrepolardan maada Galatada 
yolcu salonları da yapılacaktır. Şim· 
diki salonun pek az bir kısmı ipka &

dilecek ve yerine modem salonlar 
kurulacaktır. Inpatm projeleri ik • 
mal edllinek -O.zeredir. Veklletln tas 
dikine stlratle anedilecek ve bunu 

takiben, hemen bu mev11imde in§a,a. 
ta başlanacaktır. 

Gümrük antrepola.rmm limana 
devri §ekli etrafında da mUzakerlere 
b~lanmıştır. Devir kanunu mucibin 
ce, gUmrUk antrepolarının devri ta • 
limatna.mesi, gümrük ve Uman ida
releri arasında yapılacak bir anla•
maya istinat edecektir. Bunun için 
Uman idaresi umumi mUdilrU Rauf! 
Manyaslt, muavini Hamit Saracof • 
lu ve gUmrUk baş mlidllr vekili Mus
tafa Nuri ile muavini ŞUkrU, dtı.n 
gümrük mUdürlUğünde toplanmıt -
lar ve eeaslann tetıbitine bqlamq • 
tardır. Bu görüşmeler bugün ve ya
rın devam edecek, hazırlanacak taH • 
matname Perşembe gilnil Hlmit Sa 
racoğlu tarafından, allkadar vekl • 
letlerln taedikine arzedilmek üzere 
Ankaraya götürUlecektir. 

listleri seçimde bu ekseriyeti elde e
deceklerini \ ' e derhal Almanyaya iJı' 
hak kararını verebileceklerini zan " 
nedlyorlardı. Halbuki seçim neticesi 
Nazileri sukutu hayale düı,ürdü. 

Reni askeri L'fgal altına aldıktaO 
sonra Almanya Danzlgte yeni bir se
çimi bflklememeğe karar vennlt görd 
nüyor. 

l' alnız bir darbenfa bugtlnlerd• 
vukuunu beklemek dojru olam• 
ÇUnktt olimpiyatlara büyük bir eko" 
nomlk ehemmiyet \'eren Hltler oyull 
lantan evvel seyirci adedini t.enki8' 
müncer olacak herhangi bir hareket 
ten imtina edecektir. Ayni zamandt 
Almanya tlmdlllk Lehistan De ola• 
ulqmaya öaem vermektedir. Bund 
ancak başka devletlerle, meseli ln
Jtiltere ile, anlattıktan soma yapabi
lir. - N. M. 

Belediyede 

Floryanın lıtlmlaki 

itine fllen llaıladı 
Floryanın latlm1lk muamelemnt 

fiilen ba9lanılmıftU'. Belediye Emlfı) 
MüdürlUIU memurlan Bakırköy klV 
zası tapusunda kayıtlan belediye n• 
mma ıe.çil ettirmeye bqlamışlardıt• 

0 Maliye, belediyenin Karaağaf 
mu .... tma 120 bin lira kadar bit 
verst tarbetmlf, bunclan dolayı bele' 
dl)'9 ile Maliye arumda lhtiW IU " 

hur etmlfti. Bu ......ıe h&ll halledi" 
leınemlfUr. Maliye bu paranın tahlÔ" 
llne tetebbUa ettllinda belediyi 
yen1dm bu mwl• U. IDeflU} olmaY' 
başlamıştır. 

° Kartal belediyesi, o mmtakadl 
açık kahve ve bahçelerde mU'teril" 
den metrubattan ayn olarak alın " 
makta olan huır ve maaa para.sııı' 
kaldırını,tır. Şimdiye kadar, bu na1' 
altında alman paranın çok defa dcwt 
liraya kadar çıktığı rörWmüştUr. 

• Yakında Mısırdan gelecek oıt' 
80 kişilik Univeraite talebe ve doÇeol 
lerinden mürekkep kafileyi bur~ 
kll'fılamak ve gemirmek için Pi"' 

program huırlanılmaya bqlaluıınıt 
tır. 

Kamutay laıkanı dii' 
ıehrlmlıe geldl 

Kamutay Bqkanı Abdillhalik 
da ve eei, diln ubah Ankara.dan 
rimize gelmiflerdir. 



Liman memurları 

Gece mesaisi ücretleri 
hakkında ·kararname 

:Ankara, 6 (Ta.n) - Gece ça.Jışa.n 
liman memur1a.nna verilecek gece 
mesai ücretleri ha.kkmdaki kararna
me Bakanlar Heyetince kabul olun
muştur. Kararnameye göre, şube l
m.irleri ile !stanbul ve Izmir linıan 
reislerine nöbetçi kaldıkları gece için 
100, inzibatı temin eden ve kontrola 
nıemur olanlarla fen nıemurlarma ve 
mi.Uhakat 1ima.n reislerine 75, tnils -
ta kil .liman memurlarına. veya. ve
killerine liman memnrlarma ve ma -
ltlııistlere 40, tayfa ve idarecilere 30 
kuruş gece mesa.i ücreti verileçektir. 

Gümrük memurları 
arasında yeni tayinler 

Ankara, 6 (Tarı) - Istan bu1 güm· 
.rükleri an'bar mürakibi Nuri lstan • 
bul ithalat gümrüğü anbar §efliğine 
terfian, Galata ithalat gümrüğü an
bar :memuru Şaban ayni gümrük mu 
a.yene memurluğuna, Sinop idare me 
muru Ihsan Geyikli Jdare memurlu
ğuna, :Istanbul baş mUdUrlüğü katip 
Jerinden Faik Istanbul ithalat gfun • 
rtiğU muayene memurluğuna, Gala -

Avam Kamarasında 

Eden Almanyadan 
cevap beklemiyor 
Londra, 6 (Tan) - Eden, Avam 

Kamaraı5mm bugtinkti toplantısında, 
Almanya.ya gönderilen süal listesine 
dair yapılan bir sorg uya. cevaben de
miştir ki: 

- Bundan BOnra, arttk, Alman hii 
kO.meilnden 11uallerlmize cevap hste
meğe hiç lüzum görmüyorum.,, 

Temin edildiğine göre, İngiltere • 
ııin Bertin elçisi şimdiye '.kadar, sual 
listesine cevap almak için dört dP.fa 
Alman hUkiımetine müracaatta. bu
lunmuştur. Almanyanm cevap ver -
mekte müşkülat çektiği nokta: Av -
rupanm şimdiki statükosunu kııbul 
edip Vf?ya.hut etmediğine da;r 1!101'\l ~ 
lan sualdir. 

Siyasal müzal<ereler 
ondra, 6 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi, Avam ka.m,arasırıda yerıi 
siyasal müzakereler vuku bulacağı· 
m bildirmektedir. Bu gazeteye göre 
hükumete karşı yatt>ılacak hücumlar 
da Alm1.11yanm İngiliz suallerine ce· 
vap vermekte gecikmesi mesete:ıile. 
Da.nzig Montrö meseleleri ve İngiliz. 
Mısrr mUzakereleri mevzuu ba.hsola
caktrr. 

ta ithal!t gümrtlğU kltibi Kanın ba- rorsil'ln nutlcu 
kanlık tetkik direktörlUğü memurlu· ıır 
ğuna terfian, bakanlık tetkik direk Loııdra. 6 (A.A.) - Çorçil, Brie
törlüğü memuru Şeha.beddin ayni di tolda söylediği nutukta, )fill~tler Ce 
rektörltik tetkik memurluğuna, tz • miyetintn herhangi bir mütecavizin 
mir ithalt gUmrUğU manifesto me - kuvvetine faik olacak kabiliyette bir 
tnuru Arif lstanbul ithaltt gümrüğü kuvvete malik bulunmasını istemiş 
muayene memurluğuna tayin olun - ve "1ngi1terede birçok kimeeler, İn· 
muşlardır. gizilizlerin kralı ve yurdu için dö -

• ğüşmesi icap ettiğini, diğerleri ise bu 
Anadoluda tetkikat mmt zihniyeti pek dar bularak bü

yük dünya davası i!:in döğtişmekli
ğimiz ve ölmekliğimiz icap edeceği 
rıi bildirmektedirler ,, demiştir. yapan heyet döndü -

:Ankara, 6 (Ten) - :Anadolu da 
memleket meyveciliği etrafmda bir 
tetkik gezisine çıkmış olan Türkofis 
m~a;" !L .rı::a lll'UeD. ze.ınnın reıısugı.u.ıv-

ki heyet §ehrimize dönmilştiir. He • 
yet, cenup vilA.yetleri.mizde, Niğde, 
Malatya, ve Ama.aya ile Karadeniz sa 
~illerinde ve Doğu cenubunda.ki. vi -
la.yetJerde tetkikatta bulunmuştur. 

Yeni maliye teıkil«itı 
~ara. 6 (Tan) - Maliye Vekt .. 

leti teşkilatr nizamnamesi, yüksek 
taedike iktiran etmiştir. Y a.rmki res 
mi gaıete ile. neşredilecektir. 

Ma liye Vekili Ankarada 
An~ara, 6 (Tan) - Hafta ta.tille

ıini ge~irmek üzere lstanbula gitmi!lf 
bulunan maliye vekili Fuat Ağralı 
ve müsteşarı Faik, bugün tayyare 
ile §ehrimize geldiler. 

Naflada iki tayin 
hkara, 6 (Tan) _ Baymdrrlık 

~akanlığr in§aat dairesi refüıi muavi 
211 mUhenclis Galip Balıkesir Bayın -
dırlr~ direktörlüğüne, Malatyada. mU 
hendıs Ferdi in~aat dairesi :reis mu
avinliğine tayin olunm.U§lardır. 

Şam sergisi uzatıldı 
'.Ankara, 6 (Tan) - Temmuz 80 -

hunda kapanacak olan Şam sergisi 
müddeti 15 Ağustosa kadar uzatıl -
ınıgtır. 

iskan itlerine verileceli 
tahsisat 

. '.Ankara, 6 (Tan) - lskin işleri i
çın kaınutayca verilmesi kabul olu -
nan bir pıilyon 750 bin liralık tah8i
&'ttın sarfı şeklini gi:Ssterlr formill 
Bakanıa.r Heyetince kabul olunmug
tur • 

[r--_:-K-~-:i'~!_~=,-~-a-b--.-~i-e_r ____ J 
• Ankara, 6 (Tan) - Yeni vakıf .. 

lar kanunun tatbik '1!eklini gösterir 
nizamname projesinin devlet §Qrasm 
ca tetkiki bitirilmiştir. 

• Ankara, 6 (Tan) - Türkiye -
Çekoslovakya. :Klering anlqmaeı mu 
cibince yapılacak hq.sust taku muka. 
'17~eleri için Ekono~ Bakanlığından 
izin a.l.ınak icap etmiyeceğt a.l!ka -
darlara bildirilmiştir ı 

,.. Ankara. 6 (Ta.n) - Maliye Veka 
!eti, arazi tahrir müf ett~erinin ile -
:ret ve maaraflarmr ne suretle al~ -
eaklarma dair defterdarlıklara bir 
tamim yapmıştır. 

Çorçil bu iki ülkli arasında. hakiki 
bir fark görmemektedir. 

AtatUrkle lnglltere . 
Krall arasında 

Ankara, 6 (A.A.) - İngiltere Kra 
lmm doğumunun yıidönümU müna
~b,etiyle Atatürk ile Sekizinci Edou
vard aru mda aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Edouva.rd VIIl 
Londra 

Doğumunun YtldönümU milna.sebe 
betile Sa Majestelerin en samimi teb 
rlklerimi ve gerek şahsi saa.detleri, 
gerek Britanya imparatorluğunun re 
fa.hı h ususundaki en iyi dileklerimi 
arzederim. 

K. Atatürk 
Türkiye Cümurreiıd 

Ankara 
Doğumumun yrldönUm.ü münase -

betile izhar buyurulan lutufkir teb
rik ve dlleklete yürekten teşekkUr e
derim. 

Edouvard 

Kontenianlar hakkında 
alınacak müsaadeler 

Ankara, 6 (A.A.) - 1-7-1936 da 
mcriyet m~vkiine girmiş olan 2-
4629 sayılı kontenjan kararnamesi -
nin · 5 inci maddesine göre v listele -
rinde bulunan eşyanın yabancı illke 
le.re siparifinden evvel alaka.dar ve -
kılletin iznini almak lizmıgelmekte. 
dir. Buna. binaen, tUccarm, önceden 
8.lmmı$ sipariş müsaadesi olmaksıZDi 
getirilmiş olan mtlla.rmm giinıriikle· 
-11nuı ~a-1~.ıns ı.ı~u ımnmıo '1ımtt>.8 a.ı 
melelerinin intacı hususundaki mile 
taceliyet taleplerinin na,ıan itibara 
almmıyacağı bildirilir. 

lngiltere Mısırdan 
garnizQntarını 

kaldırıyor mu 1 
Londra, 6 (Tan) - Ka.4irede bq· 

la.mı§ olan Mısır - Ingiltere mttıake. 
ratı gayet milsait bir ha.'V'a. içinde de. 
vam etmektedir. 

Halen yapılmakta olan milza.kera
tın. mevzuu ~tslteri meselelerdir. 1n -
giHı gıwnizonlarm kaldıııl~ası me -
selesi karar18.§Dllş sa.yılabilir. 
Diğer noktalar hakkında. dahi bu 

eekilde bir anlaşma temin edijdiğj 
takdirde, eylUl ba.şlapgıemda. pir Mı· 
ıııtr heyeti Lıondrayfı gelerek yapılan 
al'\ll§ma bnıa.lana.eaktır. 

Üniversitede 

Hariçten yabancı 

doçent getirilmiyecek 
Ankara, 6. (A.A.) - Gazeteleri· 

mb;in son günlerde üniversiteye da.il' 
yaptıkları neşriyat üzerine Ankara· 
da kendisine müracaat eftiğimiz ü
niversite rektörü C. Bilsel şu beya
natta. bulunmuştur: 

Muhtelif vesilelerle söylediğim gi
bi üniversitenin en esa.elı hedeflerin
den biri de yarının genç Türk alim
lerini yeUı;ıtirmej.tir. Bu ana hedef 
hiçbir ıaman değişmiyecP.ktir. Bu· 
nun için de şimdiye k~qar döçentliJf 
ve asistaıtlıklara bir tek yabancı ge
tirilmemi§tir. Ve getirmek fi}tri de 
yoktur. 

Doçentlerjmiz, bugün yerli ve ya
bancı değerli profesörleriyle tam 
b~r ahenk isinde profesörlerinin i
limlerinden azamt istifadeye çalJrş
makta olduklarT gibj profesörleri de 
onların yeti~melerine azami ;ayret 
göstennektedirler. Bu ciheti rektör~ 
lük önemle takip etmektedir . Şura· 
smı ilav eedeyim ki, hükfımetin bU
yUk fedakarlıklarla Universitembı l· 
çin Heçtlği garblı profesörlerin de· 
ğerli çalışmaları diğer Türk koUeg
lEıri gibi her türlU takqire layiktir. 
Universite gibi bir iliPJ ocağında 
yerli ve yabıı.ncı hoca farkı olınaz. 
Hepsi üniversitenin hürmete değer 
birer uzvudur. 

Edebiyat fakUltesinin kendi hari
ıninde yaptığı profesörler topl11.nt1-
.smda.Jd konuşmayı yanlış tevil eden 
bir zatın g~zetelere verdiği .bavadil" 
hepimizi müteessir etmiştir.Bu yan· 
lış havadisin menşei tahkik olun • 
maktadır. Yolsuz ha.reket eden hak• 
kında gereken muamele yapılacak
tır. 

Maarif müsfe1ar1 
Anfalyodo 

Antalya, 6 (Tan) - Yeni yapıla· 

eak lise bine.sının temel atma mera. 

siminde bulunmak üzere bugUn Maa.. 
rif müsteşarı Rıdvan Nafiz ,ehri -
mize geldi. Bu gece öğretmenler. ya 
rm HaJkevi tarafından şerefine bi
r er ziyafet verilecek. 

Yunanistanda 

Kavala grevinde üç 
kisi öldürüldü 

Atina, 6 (A.A.) _. Atina ajamıı 
KavaJadan bildiriyor : Tilttin amele· 
sinden bir grup müstahdemleri grev 
yapmaya mecbur etmek için z<>rla 
tütün depolarına girmiştir. Bunun 
üzerine jandarma müdahale etmiş 
ve grevcilerin elebaerları iki jandat· 
ma ile bir ameleyi öidUrmilştilr. Hll· 
kO.met yaptığı: vade uygun olarak a
mele lehinde tedbirler tatbiki mese
lesini patron ve amel~ mümessUeri
le tetkik etmektedir. 

&artında kömür 
araıtırmaları , 

Bartm, 6 (.A.A.) - Maden araı'na 
erıStitfüıU genel direktör muavininin 
başkanlığındaki üç kişilik heyet şeh
rimize gelerek Arit kömür böJgesin 
de tetkikler yaptıktan sônta diln ak 
Ş8.m Safranbolu yoluyla .Azdavay kö 
mür bölgesine gitmiştir. 

~lmanya ile Polonyanın Danzig 
işinde anlaşmalarından korkuluyor 
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ranı, çok büyük bir huzursuzluğa se 
bebiyet vermiş ve Almanyanm Avru 
panın diğer kısımlarile olan münaı:ıe
betıerlnin hıi.d bir devreye ~iş ol 
duğu intibaınl tevlit etmiştir. 

Dantzig meselesi, bugün öğleden 
sonra Avam Kamarasmda müzakere 
edilecektir. 

M. Eqen'den Dantzjgdeki vaziye
tin bir ta.blosuııu yapması ve Almnn
yanın lngiliz sualnamesine vereceği 
cevabın ne şekilde olacağı ve Alman 
yanın tahkimatı hakkında malumat 
vermesi rica. olunacaktır. 
Bazı mahaiil, Hindenbıırg zeplini· 

nin birçok defalar Southampton 
duklan. Calshot askeri tayyare mey 
danı gibi sanayi mıntakalamun ve 
sevkülceyr;ı noktalarının lizerinden uç 
muş olmser dolay~He endişe içinde 
olıiuklarmdan Eden, öğleden sonra 
bu mesele hakkında da izahat vere -
cektir. 

Eden, bu suallere vereceği covn p-
ları haıırleırı~k Uzere l:>u sabah er. 
kenden Hariciye Nezaretine gitmiş· 

tir. 

Lehistan ve Almanya el 
birliği etmi§ 1 

Londra, 6 (A.A.) - Morning Post 
yazıyor: Habeşistan meselesinde uğ 
ramış olduğu muvaffe.kıyetsizlik do
JayısUe Milletler Cemiyetinin meyda
na ~ıkan aczini istismar etmek i~in 
tam muvafık addettiği bir zamanda 
Ahnanyanm ortaya bir hadise çıkar 
ma.k istemesi için birçok sebepler 
bulmak mümkündUr. Fakat en 1:iya
de nazarı dikkate alınma.sı l!zımge 
]en nokta, Almanya ile Lehistanm bu 
işte elbirliği etmiş olmalamlır. 

Daily Herald, diyor ki: 
Bu hususta şüphe ve tereddüde 

mahal yoktur. M. Hitlerin hedefi, ser 
best Dantzig şehridir. 

Milletler Cemiyeti iki şıktan birini 
ihtiyar mecburiyetindedir. Dantzlg -
deki otoritesini teyit etmek ve ya • 
but W komiserjni oradan çeke>rek 
muahedeJerjn kendisine tahmil et
mekte olduğu taahhütlerden va.z
geçmek. 

Lehistan ve Danzig ! 
Pans, 6 (A.A:.) - Fransız gazete

leri, Greiseri'n hattı hareketinden ve 
sözlerinin Almanya ile mutabrk ka
lındıktan eonra yapilm1ş ~eyler olılu
ğu mUtaleasında bul~nmakta ve bun 
dan Almanytnın bir darbe indirmek 
niyetinde olduğu istidlal eylemekte
dirler. 
Diğer taraftan bu gazeteler, Lehis 

tanın hattı hareketi dolayısile endi-
9eler izhar etmektedirler. 

Pertinax, Echo de.faris gazetesin 
de diyor ki: 

Greiser, Dantzig'den gelirken Ber
line uğramış ve orada biraz kı:ıJımş
tır. Şu halde söylediği eö11:ler, Hitle
rin niyet ve tasavvurlarına tercilman 
olmaktadır. Eğer Lehistan Almanya 
ile cürüm iştirakinde bulunmak ı:ou
tetile hareket edece; ve Panccerma
ni~r'nin istikbalde eline geçireceği 
yerlere ait olan bir programda ken
di~ine tahsis edilmi~ mevkii elde et
mek için Baltık denizindeki mahreci 
i~in paza.rhğa girişecek olursa. garp 
devletleri muahedeleri müdafaa et -
me~ten aciz kalacaktır. Hatta, farzı 
mahal olarak, böyle bir müdafaada 
bulUI'ımak niyetinde olsalar dahi. 

Brükselde Suvari 
manevraları 

Brüksel, 6. (A.A.) - SUvari alay 
la.rının manevraları baŞlamtştrr. Ma
nevra.lar, Felem~nk yolu ile Şimal ve 
doğu ~ime.li üzerinden gelebilecek 
ani bir hücum faraziyesi üzerine da
yanmaktadır. Motörlil ve atlı kıts· 
larla bisikletli ve piyade kttala.rı da 
manevraya iştirak etmiştir. 

Oeuvre gazetesi, ayni endişeleri 
izhar ediyor: 

Leh diplomasisi Bccki'n elinde bu
lundukça Lehistanın Dantzig mese -
lesinde ne suretle hareket edeceğin
de şüphe ve tereddüde kapılmak -
tan kurtulmak imkanı yoktur. 

Bu sçbepten dc\layı Paris gazetele· 
ri, muahedeleri zımanlan altma al -
mıŞ olan devletlerin hep birlikte ve 
sUratle faaliyete geçmelerini iltizam 
etmektedirler. 

Petit, Journal, diyor ki: Haksız 
cürete karşı haklı ctiretle mukabele 
etmek zamanı biilfıl etmiştir. 

Figaro gazetesinden: 
Tehlikeden korkma.yarak onu kar

şılamah ve henUz vakit geçmemiş ise 
bu tehlikeyi defetmelidir. Milletler 
Cemiyeti misakını kuvvetlendirme -
ğe dair olen Fransız planı, bu nokta
yı istihdaf etmektedir. 

Fekat ayni gazete, Cenevı·edeki 
murahhasların nıisaktn ıslahı için 
vaktinde aralarında iitlaf hasıl etme 
ğe muvaffak olamamalarından kork~ 
maktadır. 

Konliinistlerin naşiri efkarı Huma 
nite gazetesi de Greiser'in dünkli nut 
kunun Berlin hükumetinin düşüne
rek vermiş olduğu bir kararın ifade· 
si olduğu mütaleasında bulunmakta 
ve şu söz}eri ilave etmektedir: 

Lokarno dev~etlerinin Y8:kmda sar
fedecekleri mesai eı:ınasrnda bu der· 
si gözöııUnden kaçırmamaları icap 
ed~r. 

Tan Jurnal ve Deha gazeteleı i, 
baş yazılarında, Dantzig ayan meCJi· 
fiİ reisi Greiser'in Cenevrede söyJ~
miş olduğu nutuk ile mumailey!ıin 
ittihaz etmiş olduğu hattı hareket 
dolayısile zuhura gelen hadiseler hıı.l{ 
kında mütalealar PterdetmektedirlP.r. 

Pu gazeteler, bu hadiselerin Bğrr 
bir ihtar teşkil etmekte olduğu fik· 
rındedirler. 

Tan gazetE>si, diyor ki: 
Greiserin Ceuevrede bu kadar t.ah

rikıi.tçı bir lisan kulla.nmasrnın Bebe 
bi, artJk Milletler Cemiyetine karşı 
ihtiyatkArane ve onu okşayar.ak su
rette hareket etmeğe lüzum görme
mekte olması olduğu intibaı mevcut
tur. Muma,ileyh, Alınan mHletinin 
Milletler Cemiyetinden artık Da.ol . 
zig iı.yan meclisi reisinin Cenevrede 
görünmesine lüıum kalmamı~ oldu
ğunu söylemekte tereddüt etmemiş
tir. 

Bu böbürlenme, hiç olmaHa bir fh 
tar kıymetini hail'.dir. Esas~n bir~ 
zamandanberi, bazı beynelmilel ma
ha.filde Bitler Almanyasmm Avro -
panm si}"asi İfttikra~a doğrudan 
doğnıya indiriceğl ilk daTbenin Dan 
ıigt.e indirileceği dü~üncesi bükUın 
slinnektedlr. 

Deha gazetesi, diyor ki: 

Wç şüphesiz Greiser, bütun bu ha 
reketleri kendiliğinden yapınıyor, u. 
nutmamak icap eder ki, ilk h~disC", 
Danzig'e bir Alman kruvazöriiniin 
gönderilmesi yüzünden vukua p;el • 
miştir. Bu knıvaıörü göndermeğe 
Berlinde düşünüliip taşınılarak ka -
rar verilmiştir. Diğer ta.raftan Gre
lser, Alman payitahtına, uğradığı za
man Alman zrmamdarlanndan tali
mat alınıştTr. EsMen kendisi iki giin 
denberi nMyonal sosyalist partlsinJ 
idare eden kimselerle temas haHndo 
bu1unuyordu. Herhalde Cenevre hA
disesf, ciddi bir iht.ardır. 

Şark vilclıyetlerinde 

Üçüncü umumi 
müfettisin tetkikleri 

Hayvanları korur gibi! 
iki gün eYnl borsanın önünden 

meydancığa doğru giderken ,rükfö 
bir araba etraf mda toplanmış bir ka 
la.balık gördüm. Her kalabalık gihi 
bu da. beni kendine ~ekti. lnsanJanu 
gayri §UUri hareketlerinden biri de 
kalabalığa kanşmasıdrr. Klhrit ku -
tosunu a.lmca nasrl diişiinmeden sal· 
Jar, tahta knrusu tutunca nasıl dü .. 
şünmeden elfnılzi koklarsak kalaba.
Irk göriince de düşünmeden karışı -
nz. Bu insanlr~nn belki de (Ata,ik) 
irsi bir hııJ·udnr. U:r..atmıynlmı. kala" 
bahğa kan~mC'ıı anladım ki, arab~m 
,-ukünü ha<ldinden fazla. gören ve 
ha)"\'anlaıı konıma ceml.retJ azasm
dan olan hayrr sahibi blr kadın iş~ 
müdahale etmiş, arabnrr dinlemP: • 
mlş, kadıncağıı patırtı ~ıkarmı~. Jınfü 
tophınnuş, niha3 et znbıta karı~m,, 
ve dört çuval kömilı1in indirilmesi • 
ne arabacıyı mecbur etmfşler.. Ben 
de o sırada kalabalığa. knn~mışmı. 
.K.adm memnun. Kendisine (hiç f ~ 
güzel olmadığı halde) IJiraz da J~aJ· 
ranhkla bakan etrafındakilere hi!,! «'· 

hemmJyet ,-ermeden birisine derdini 
anlatıyor. 

- Efendim? Bi:ı bu han•unlara ba 
kanz. Hastala.nm mecc.a~en t~da'i 
ettiririz. İşte c.cmiJetin telefon mı ~ 
marası? Arzu ederseniz müracattt e
deblliNıin:i.ı? 

Diyor. Ben de bir o liadma bak -
tnn. Bir ~tnı.fmcla toplanmış aylak .. 
la:ra nig!h et.tim \'e diişündiim ki: 

HaynJJlnn koruma <'emi)·ctt oJdu 
ğu gibi bir ele insanla.rr komma ee· 
mi;utı olsa idi rrtma ta.,ıyamıyaca ... 
ğı kadar yük almıış olanJan çevirip: 
.- Bir adamın kaldıra.cağı yükün 

mıktan §udur. Halbuki siz bunun üç 
mislini yiiklennılşsiniz. Ya bellnlz kı· 
nlıl', Yft srrtımzdaki yiikler dökülüp 
~açrlrr. ikisi de ZRra.rdır. Bunun ~ıı 
kadarını bırakınız! 

Dese fdt. Ne iyi olurdu. 
Tabü bu satırlanmı hamallık nıi.

n~ma alnuş değilsiniz. Çünkü hamal 
Irk kalktı. Ben sekiz kişinin, on k!şi
n!n ~-apacağı J~leri sırtına alan feda
ka rl~da.n bahsediyorum. Böyle bir 
eemıyet kurulurıııa hem bıt fedakar
lar yorgunluktan kurtulur. hem iş ~ 
ler daha ralıat gc)riilür; hem de sır
tt boş duranlara iş yüldetilmlş olur
du. 

Ukln nerede o e~nıl:ret?? 

8. FELEK 
Kadıköylü karüınize: 

Ma"i kağıtlı mektubunuzu aldııo. 
Söyledikleriniz doğnıdur. Lfikin ney 
Uyelhn ki o söylediğiniz yemeklere 
karşı perhiz etmekteyim. Sa~ g1lanm 
la. • B. F. 

ismet lnönüne tebrik 
telgrafları 

Ankara, 6 (A.A.) - Başbakan İs
met InönUniln Haydelberg üniversi
tesi fahri daktorluğuna. seçilmesi mü 
nasebetile aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Eksel!ns Ismet Inönü 
Ankara 

Haydclberg ilniversitesiılin şahsi
yetiniz ve eseriniz için olan takdir ve 
hayranlık hislerini ifade için vakı 
tazim hareketi münasebetile sevinç 
hislerimi ve hararetli tebriklerimi ka 
bul buyurunuz. 

Almanya büyük elçisi 
Fon Keller 

Ekselans Fon Keller 

Almanya büyük elçisi 

Haydelberg üniversitesinin bana 
tevcih ettiği Unvan münasebetile va
ki nazik tebriklerinizden pek miitc • 
h~sis olarak en hararetli te~ekklir
!erıniliı kabulünü rica ederim. 

HERGON BiR FIKRA 

Artvin, 6 (Tan) - Rize Hopa sa
hil yolu ile Çoruh vilayetine gelen 
üçüncU umum müfettiş Tahsin Uzer 
birer gece Fındıklı ve Maradit na· 
hiyelerinde, üç gece de Artvinde kal-

ismet lnönli 
Berlin, 6 (A.A.) - Ekselans ts 

met lnönü 
Aııkara 

Tablo... Fakat kimin eseri 1 
Onümüzden son derece süslü bir 1 

genç kız ğe~yordu. BiriSI, b&Wı, bak 
tı da: 1 

- Ne gtizeJ kıı ! diye söylendi. 
Ot.eki atıldı: 
- Güzel kız ! •• Bo da söz mttt Ne· 

ye benztyor, onu da &nla.tınalf1tmı1. ... 
Sağdan BOidan gen~ ımra, tarifbd 

Y•PntaP ba3Jadıla'r : 
- (llçek gibi klzt 
Omzunu silkti: 
- Çirek, r.ahuk 10la.r •• 
- Bk i~su .. 
- Bu da. pek sunnntlar ıcııı. .. 
- Bir &t.eıJ ~ .... 

- Daha. yakaçak çağa gehnenıl§ ... 
- Ayyn on dördü ••• 
- Pek kocakan ışı bir benzetiel .. 
En sonunda, ltlri atıldı: 
- Ben buldum! 
- Nedir ?' 
- ~ıtlıeser bir tablo ..• 
- ~. bu güzel.. Oedi, ama ııı., 

rifte kUctık bir YtJnb§;bk var. 
- N".w:J1' 
- Tabloya ç<tk behZlyor. Fabt 

bitblr §&hm Meri değil. Kadın her -
berf ile, manlkürollııiin, losyon ve 
krf.im 1&ta.n blrkaı; m.a.ğazamn eseri! .. 

Salilıaddtn GUNGOR 

mış halk ihtiyaçlarını yakından tet
kik etmiş, Artvin Halkevinde kala
balık bir münevver kiitle hw:urunda 
bir konferans vernıiştir. 

Tahsin Uzer konferanamda kapi
talülasyonlar devri ile Cümhuriyet 

ve Atatürk devri arasında mukaye

seler ytpmrş, Türk edebiyat ve musi

kisinde olan terakkileri anlatmıg ve 

bundan sonra. Lozan muahedesi Uze.. 
rinde be.lkı tenvir etmiştir. 

Tahsin Uzer vali R.efik Karaltanı 

beraberine alarak bı.ıgijn Arda.han 

yolu ile Karsa hareket etmiştir. 

Alma.nyanm en mühim Universi .. 
tesi tarafnıdan f a.hri Dr. seçilmeniz 
müna.sebetile, ulusunuzun refah ve 
i~~işafr için vücuda getirdiğinfa bil -
yuk esere kar§I olan bütiln taktir ve 
hayranlık hislerimizi ifadeyi ve en i· 
~ tebriklerimiıi arza milsareat eyle· 
nz. 

Türkiye komitesi: Doyçer Ori
entferyan, Vaygelt Sanayder 

Vaygelt Sanayder • Doyç~r Orient 
f eryan 

Bertin 
Haydelberg üniversitesinin tevci

hi dolayısile çekmek Jutfunda bulun
duğunu?;: nazik telgraftan dolayı pek 
mütehassi& olarak. hararetli tebrik • 
Ierinıin kabulünü rica ederim. 

İsmet lnönii 
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Büyük~~~~~~/-~~.~~~~~~ 

TlUırk ünkoDcalbu 
Başlarken 

No. 11 Yazan : Ziya Şakir 

Anadolu uleması merkezlerde 
belediye dairelerinde toplanıyordu 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

TAN 

Tümen birliklerinin sığır 
eti ihtiyacı Çatalca için 
5 41 6 S, Hadımköy için 
4 7100, Çerkesköy için 

1 • 'l - ga6 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Eskişehir 

4 7 1 O O kilodur. Bunlar ayrı 
ayrı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. Ça
talcada Tüm Satınalma 
Komisyonu binasında 2A 
Temmuz 936 Cuma günü 
Çatalcanın saat 1 S de Ha
dımköyünün saat 16 da Çer
kesköyünün saat 17 de ayrı 
ayrı münakasaları yapıla
caktır. 5 4165 kilo sığır eti
nin teminatı muvakkatesi 
954 lira 65 kuruştur. Mu
hammen tutarı 127 2 8 lira 
7 7 kuruştur. 4 7100 kilo sı
ğır etinin beherinin ayrı ay
rı teminatı muvakkateleri 
830 lira 14 kuruştur. Mu
hammen tutan 11068 lira 
.5 O kuruştur. İsteklilerin ilk 

C_MEMLE KET T-E-:-r_A_N_,, 

(Büyük MUlet Meclisi ve Hükumeti Reisi, Mustafa Kemal P:lşa) ile (Er
kiini Har~iyeiumu.miye Reisi) Miralay İsmet Bey 

Miralay lsmet Bey (1) , bütün ha- vazifesini ifa eylemişti. 

teminat makbuzlarile bir
likte teklif mektublarını 

münakasanm yapılacağı 

muayyen saatten en aşağı 

bir saat evvel Çatalcada 
Tüm Satınalma Komisyo
nuna verilmeleri. Şartna

meleri Komisyonda parasız 
olarak her gün görülebilir. 

Müddeiumumi, suçluların 

idam edilmelerini istedi 
Izmir, (Tan) - Bir kız meselesi yüzünden Eşrefpaşada kahveci Remzi 

ile kardeşi Nuriyi öldürmekten suçlu Mehmet, Ali, Ahmet, Rauf ve ar
kadaşlarının muhakemesine ağır ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede, müddeiumumi iddiasını serdederek maznunların idamlarını 
istemiştir. Muhakeme, müdafaa için başka gline bırakılmıştır. 

Konyaya yerleştirilen CJÖçmenler yatı askeriyesinde şerefli hizmetlerle Bunu müteakip, diğer işlere giri -
temayüz eden, en güzide bir erkanı şilmiş .. Ezcümle.IstanbuJda. (Şeriat)i 
harpti. Mütarekeyi müteakıp Musta· (şerre alet) eden, ve kendilerine (ü
fa Kemal Paşa Istanbula gelerek lema) Unvanı veren birtakım ihtiras 
memleketin maruz kaldığı felaketi ve menfaat perestit)karlarının sahte 
karşılamak için ilk teşebbüslere gi- fetvalarına mukabele gösterilmek 
riştiği zaman; Ismet Bey. onun bir istenilmişti. Bunun için de. Anada -

Tümen Birliklerinin ko- Konya, (Tan) - Şehrimize gelen göçmenler iki kısma ayrılmış, bun -
yun eti ihtiyacı, Çatalcanın. lardan bazıları esaslı şekilde iskan edilmiştir. Henüz iş tutamıyan muha-

k .. cirlere on beş günlük iaşe ücretleri nakten verilmiş, altı aylık buğdayları 
1O9 2 5 kilo, Hadım öyünun da temin edilmiştir. Akşehire gönderilen göçmenler, Tuzlukçu nahiyesin-
9500, Çerkesköy 9500 ki- de 17 köye. Doğanhisarda dört köye, merkez nahiyesinde de iki köye tak
lodur. Ayrı ayrı açık eksiit- sim edilmişlerdir. Romanyadan gelen ikinci kafile de Çumraya yerleşti-' mucize yaratacağına en evvel iman lunun bütün dindar ülemasının reyle 

etmiş... rine müracaat edilmişti. 
Büyiik haliıskarrn ilk havarileri Anadolu ülemast; vilayet merkez-

arasma girmişti ... Bir müddet, Is - lerinde. belediye dairelerinde içtima 
tanbulda beraberce çalışmışlardı. etmisler; (ha kiki ahkamı şer'iye) ye 
Mustafa Kemal Paşa; Anadoluya istinaden: 1stanbu1da, ma.Jsamı me -
gec:tiği zaman. Ismet. Bey İstanbul - sihatta. DUrrü zade Abdullah Efen· 
da k;ı.Jm1ş .. Milli Mücadeledeki mu - dinin imzaı:ı:mı taşıyan fetvaları red 
vaffakiyetin esaslannr temin eden eylemişler.. (Kuvayi Milliye) nin, 
vazifeler almıştı. C16 mart fadas1)ın <Asi V(' bıırrT) olmavın mülk ve mil
dan evvel, Anadoluya geçmişti. Fa - Jetin 1ı::.t1kH\l ve selfı.metlnl temıne 
kat, kısa bir müddet sonra- -Fevzi hadim, bir (zümrei mücahidin) oldu 
Paşanın harbiye nezaretine gelmesj ğuna karar vermişler: bunun i~in de 
üzeri~- Mustafa Kemal Paşa Ismet en kuvvetli ~"lalli akliye ve şer'iye 
Beye hususi bir vazife tevdi etmiş; g-östermiıılerdi. 
onu Istanbula göndermişti. Aradan Bu suretle toplanan ülemanın reyi 
çok geçmeden. (16 Mart faciası) zu nihayet bir noktada temerküz etmiş: 
bur etmiş: Isnıet Bey, -evvelce ar- verilen fetva ile. Diirrü zade fetva -
zettiğimiz veçhile (2) - Izrnit, Düzce tarmm ahkamı, külliyen iskat edil -
yolu ile Ankaraya avdet eylemişti. mişti. 

Fevzi Pa.-ıaya gelince (3); Salih Halbuki fatanbul hükfımeti: Ana-

me usulile münakasaya ko-
nulmuştur. Bunlar Çatalca
da Tüm Satınalrna Komis-
yonu binasında 24 Temmuz 
936 .Cuma günü Çatalcanın 
saat 9 da Hadımköyünün 
saat ı o aa ve çerkesKOyn=-
nün saat 11 de ayrı ayn m i.: 
nakasası yapılacaktır. Şart
nameleri Kon1isyonumuzda 
parasız olarak her gün gö
rülebilir. 10925 kilo koyurı 
etinin ilk teminatı 286 lira 
78 kuruştur. Muhammen 
tutarı 3823 lira 75 kuru.ştur. 
9500 kilo.koyun etinin be
herinin ayrı ayrı teminatı 
muvakkateleri 2 4 9 lira 3 7 
kuruştur. Muhammen tu
tarı da 3325 liradır. İstek-

rilecektir. Bunlar, 211 nUfustan ibarettir. 

Edremit Halkevinde açılan serg1 
bügük rağbet gördü 

Paşa kabinesinde harbiye nazırı olan dolu halkının saf ve cahil kısmını 
bu zat ta. Babıalinin ve harbiye neza bir anda J{ııvayi Millive aleyhine kı
r-etinin yaldızlı ve tantanalı salonla - yam ettir~hilrnek için Dürrii zade fet 
rmda nazırlık etmektense: Anadolu valarma P"k fazla eh~mmivet vermek 
nun mutavazı bir kösesinde milleti- te: ve bunlann Anaoolurlı:ı. ne~ir ve 
rıin halas ve istiklaline çalrşmayı ter tamimi icin cok bii,.iik fedakarlıklar 
cih etmiş: o büyük faciayt müteakip ihtiyar eyleımekte idi. 
derhal tstanbulu terkederek (Anka- Jgtanbul ga?ı>telerine mühim pa -
ra) ya gelmişti. O zaman: Mustafa ralar vcrilmis: bu fetvalar aynen der 
Kemal Paşanrn. şu t~lgrafile. r.~:~~ü~ cettirilmişti. Ve sonra bu gazeteler, 
Anadoluda şu beşaret haber' muhtelif vacııhlarla Anadolum1n her 

lilerin teminatı muvakkate Ser giden bir köşe 

selmişti. 

Telgraf 
27-4-36 

-Tamim -

ctstanbulun vaziyeti eliınesi kar -
~ısrnda, orada herhangi suretle va -
tan ve millete hizmet ihtimalinin kal 
madığmı gören harbiye nazırı sabıkı 
Ferik Fevzi Paşa Hazretlerinin.mille 
tin istihlası mevcudjyeti emrindeki 
mücahidatına. fimabat Anadoluda 
iştirak eylemek üzere, büyük meza
him ve mehalik ihtiyarile Dersaadet 
ten mütPnekkiren mtifarakatle, sali
men Ankaraya müva.~alat buyurduk 
larr, ta.mimen tebşir olunur.) 

işte bu zevattan teşekkül eden He 
yeti Vekile; yurdun ve milletin, is -
tiklil ve istikbalini temin edecekleri 
ne · derin bir iman ve kanaat besli -
yerek işe başlamışlar; Türk milleti · 
nin hakiki hakimiyetine istinaden ku 
rulan yeni hükumetin temellerini, 
çok sağlam bir saha üzerine almış -
lardı. 

Heyeti Vekilenin ilk teklif ettiği 
kanun, (hiyaneti vataniye) kanunu 
idi. Herşeye tercihan bu kanunun 
teklif edilmesine sebep te; lstanbul
daki müfsitlerle, Anadolunun her 
tarafına yayılmış ~lan münafıkların, 
saf ve masum halk arasına saçtıkla 
rı fesat ve nifak tohumlannm önüne 
g~mek ... Beyhude yere kan dökülme 
sine meydan vermemekti... Meclis, 
bu kanunu kabul etmiş .. Heyeti Ve
kile, millete karşı ilk ikaz ve irşat 

(1) Muhterem Başbakanmıız (General 
tsmet İnönü) . 

(2) "Saltanatm son günleri., tefrikası -
.,-an) neşriyatımdan. 

(~) Büyiik Erkanı Harbiye Reisimiz, 
QA'.are§al Fevzi Çakmak). 

makbuzlarile birlikte ve Edremit. (Tan) - Halkevi resim sergiyi, binden fazla ziyaretçi gez -
vakti muayyende komisyo- kolu tarafından şehrimizde güzel bir 
numuza müı::acaatları. ( 62) sergi açılmıştır. Sergide bir sene 

kfüıesine gönderilmek için yüzlerce 
hilelere müracaat edilmişti. 

( 3 7 90) ıçerisinde hazırlanan 55 resim teş -
hir edilmiştir. On gün açık kalan 

miştir. Evin resim kolu, Murat Ka

rabu1ut tarafından çalıştırılmakta -

dır. 

Sonra .. Düı:ı.man tayyarelerinden 
de istifade edilmf!k istenilmiş; bun -
lar vasrta~ile cephe gel'.'Herine binler
r.e fetva tevzi ettirilmişti. 

IHTJRA l1 LANI 
" Gayri mültesik maddelerden ve 

tahsisen kömür tozundan, linyit to-
Daha sonra .. Cephe karş1smda bu- zundan ve buna benzer maddelerden 

lunan bazı Yunan zabitleri de bu va- briket imali için usul ve tertibat ,. 
zifeyi deruhte etmişlerdi. Hatta Ba- hakkında istihsal olunan 5-8-1934. 
lıkesir cerıhesinde bu yüzden şu şekil 
de garip bir hadise zuhura gelmiş _ günlü ve 1831 sayılı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzere aheti . 
' Balıkesir cephesinde ; Soma mm ta 

kasrnda, (Bölcük) isminde küçük bir 
köy vardı ki; burayı düşman işgaJ 
etmişti. Mayısın beşinci günü bu kö
ye mai vetinde ki.içlik bir müfreze as 
ker bulunan bil'.' Yunan erkaniharp 
yüzbaşısı gelmiş; bütün köy halkının 
köy meydanında toplanmasını emrey 
!emişti. 

Ne olacağından haberdar olmıyan 
köy halkı, titreşe titreşe meydanda 
içtima etmişlerdj ... O zaman o erka
niharp zabiti, yanındaki tercüman -
la köylünün karşısına geçmiş .. Ye · 
şil bir beze sarılı olan bir kağıdı ter
cümanına vermiş: 

- Padişahın .. Ve müslümanlar pa 
pasının emrini oku,, Köylü ağalara 

anlat. 
Demişti. 
Tercüman, tzmirli bir Rum idi 

Açık ibareli türkçe bir yazıyı bile o
kumak ve anlamak kudretini haiz de 
ğild.i. !şte bu tercüman efendi: -Dür
rüzadenin birçok tomturaklı elfaz ve 
şer'i tabirat ile malamal olan çetrefil 
ibareli- (fetvayi şeni) sini okumuş .. 
Ve kendi anlayışına göre de tefsire 
girişmişti. 

r Ark~·:n .. .,. 

re devrüferağ veya icar edileceğin

den talip olanların Galata'da, Ikti· 
sat hanında, Robert Ferri'ye mü-

racaatları ilan olunur. 

... 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sicortab Normal 

Tilrlı:iye için 
Lira K. Lira K. 

ı aylık ı 50 ı 35 
3 - 4 so 4 -
6 ., 8 50 7 50 
1 yıllık 17 00 14 -

Dışaniçır 

Lira K 

8-
14 -
28 -

lllD için hincdılr Sirketlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçük illnlar doirudan doiruya 
ıdaremizce alınabilir. 

Kilçük illnlarm 5 eatırhlı bir 
defalık 30 kurU1$tur. 5 satırdan faz 
lası için satır başına 5 lcuruş almrr 
Bir defadan fazla için yekC.Ddan 
% 10 kuruı indiriUr. 

Memleket barıcma sigortalı aboDr 
vazılmaz. 

GUn6 ır:ecmiı nilsh:dar !i kunıstuı 

Adliye Vekaletinden 
Maaşları 12 liradan 2 5 liraya kadar olan Kaza İcra 

Memurluklarile Vilayet İcra Memur Muavinliklerine 
orta tahsili bitirmiş ve mahkeme ve adliye dairelerinde 
en aşağı üç sene m uvaff akiyetle hizmet etmiş ve yaşı 
35 şi geçmemiş olan Başkatip ve katiplerden talip olan
ların icra ve iflas kanunu , icra kanunu tatbikatı ile ka
nunu madeni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü muha
kemeleri kanunundan vekalette 15 T emmuz 936 Çar
şamba günü imtihanları icra edileceğinden yukarıda ya
zılı şartlaı:ı haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte 
Zat İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. (1 608 ) (3777) 

izmir Cumhuriyet Müddeiumumi 
liğinden : 

İzmir Ceza Evinde bulunan mahkum ve mevkufların 
936 yılı sonuna kadar yirmi iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - E ksiltme 17-7-936 gün ü saat on beşten Ceza E
vinde Müdüriyeti makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler 17-7-936 günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar zarflarını Ceza Evi Müdüriyetine 
teslim etmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilir. (3655) 

4972 

.... 
Nazilli havalisinde 
sıtma mücadelesi 

Nazim sıtma mücadele doktoru 
İsmail 

Nazilli, (Tan) - Sıtma mücadelil 
teı>kilatı Nazillide ilk defa 925 te kU' 
rulduğu zaman 13 köy mücadele~·e 
almmı~tır. On yll zarfında. mücadeltı 
sahaı;n geni~lemiş, 935 te Nazilli mii· 
ca.dele şubesini te~kil eden (NaziUİı 
Karacasu, Bozdoğan) il~elerine ait 
(62) köyde sıtma mücadele~ine giri• 
şitmiştir. Ge~en 935 yıh i~inde (Sa-.'' 
cdlı) dan (Amasya) ya Juı4ar Nazil• 
li sıtma mücadele saha.-.mı teşkil e' 
den bütün köylerde ( 41000) ki~i mtı' 
ayene edilmiş, (14000) sıtmalı tedtJ' 
vi edilmi~tir. Koruma tedavisi için d~ 
(12000) ki,.-,iye klnin verilmiştir. 

Nazilli !;ıtma. mücadele doktora l~ 
mail, Nazillide ve şubesi dahilindelJ 
köylerde hastalara kolayhk göster ' 
miş ve meccanen yüzlerce reçeta vcf 
miştir. 

Nazilli sıtma mücadele şubesi dJ' 
bilinde sivrisinek sürf elerini ttıif l~ 
bütün göller, arikler ve diğer biri ' 
kinti sulara idareden ve belediye ' 
den temin edilen (mazot) ve (Pati' 
pa..,tili) atılmaktadır. 

Nazilli ~rtma mücadelesinde bit 
doktor ve beş sıhhat memura çalı~ ' 
maktadır. Senede iki defa ilk ve soJI' 
baharda (62) köyde genel yo~ 
yapılmaktadır. Her sağlık işyarı ~ 
rine aldığı köylere ayda iki defa uı-, 
ramakta. ve mücadele doktoru taJ'il 
fmdan da memurlann ,·erdikleri hıf 
reket programlarına göre sıkı tef -
tişler yapılmaktadır. j 

Nazilli merkez mmtakasmda. 1 . ' 
mahalle ile mücadeleye dahil obıl1 0 
yan dağ köyleri ve diğer yabancı JJl~ 
ra.caatlara bakılmaktadır. Kasaban', 
kenar ve köşesindeki birikinti snlll>~ 
ra, evler içindeki havuzlara varıll , 
ya kadar srhhi tarama yaptlmah-t9 
görülen shTisinek sürfeleri ~halt.~ 
da yardımile- derhal itlaf edilme~-111 
dlr. Na.zilli sıtma mücadele şubesiıl .. ( 
muntazam faaliyeti eseri olarak 1'0·, 

lerde sıtma nlsbetl azal.mı..5tır. BU:,# 
~ok köyler mücadeleden aynlaU' 

kada~ ~s~a~k~n_!<~~~u~ardı1~ 
-..a a>SUV~ZllF~~· 
Konyada e lektrik ücretleri 

·~ 
Konya, (Tan) - Konya elektr1e, 

nin kilovat ücretleri 17 dan 15 kUttJ 
şa indirilmiştir. 
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NOTLAR 

Kahve edebiyatı 
Alman kızları resmi birliklerde 
birer sporcu · olarak yetişiyor 

Herhalde biz<le edebi mahfel yok • 
lnğundan ve edebi neşriyat imkanı 

pek az oluşundan ileri gelse gerek, 
kahve edebiyat. pek boldur. Daha 
doğru söylemek li.zımge.Urse, dünya
nın hi!;blr yerinde, edebiyat, bizde ol
duğu katlar ..• kahveye <lUşmemlştir. 

Yirmi bir yaşına kadar olanlar pratik spora 
abştırılıyor,yirmi birden büyükler{Eğlenere~ 
kuvvetlenme) teşkiiô.lına intisap ' edı~qorlar 

Derhal Uave edeyim ki, "kahve,, yi, 
burada, herhangi bir ma.sa hafı ma
nMm& alıyorum. 

Ediplerimizden - Ah bu mız ... mız 
edebiyatı! - tanıdıklanmdan bir kıs
mı, bir kah,·e, blr rakı, bir yemek ba
şına oturdular mı, hooıen ''mü!}&h -

has şuur,, dan, "enfüsi alem,, den, 
"müeerret mefhum,, dan, eski sarraf 

, ıann mecldi~·eleri bir eUerinden öte
kine boşaltışlan gibi, şakır şukur hah 
setmtğe başlarlar, felsefi ıstılahlar 

Uigatinin hemt>n biitün keHmcleri 
sarfohınduktan sonra, i~. gelir "Paul 
Valerr .. ~·c dayanır. Ve kazara hu ü
deba sofra!iiında bulunan birisi: 

- Jlava ne gtizcl, biraz dolaşsak! 
Diyec.ek olsa, tahkir edilmiş U8.h -

lar hışmHe: 
- Biz hnrada "metafizik dava,. 

ıarılan bchseıli) uruz, havalyattan 
dt>ğil ! 

1 
• Diye onu ..• Edebiyata davet eder • 

. i ler . 
1 Donların içinde, kahve eclebiyatım 
\ bir hastalık haline getir~nler de var-
dır. Mesela, bir gUn, lstnnbula gel -

1 
miş bir ecnebi edip, kalın e<kbiyat-

1 

çılarının ortasında kalmış hir ha.rli 

, din1t>diı.ten sonra h;ler'.mlen birisinin 
' şu sualile lmrı::ılat-mış: 

_ Bizi tanıflmız, söy1e~·iniz, biz di 

hi mi~·iz, yoksa nptnl tnı)-ız? 
Nnzik adam siikut ile mukabtlc et 

mİ'l· 
. nen, kahve cdehiyatı )·apnnlnrı, 

Bertin civarında olimpiyatlar için haurlanan &ftluuun hava<lan gö l'Ünii~ü ve bir tayyare meydanı 

midesine birJrnç kadeh atıp nara atan 

"bedme8t,, lere ben7.ctiyonun. 

Fikref ADIL 
Berlin, (Hususi muhabirimizden) 1 

Latinler sağlam bir kafanın ancak 
11ağlam bir vilcutta bulunabileceğini 
ıöylerler ... Yunanlılar ise ruh ve VÜ· 
cut gilzellikleri arasında esaslı bir 
.münat;.eh"'t nrnrl.ıu:.. 'E..cıki Cermenler· 
de, viıcut, kuvvet ve ahenge büyün 
bir ehemmiyet verildiği görülür. 

.Fakat Almanyada bir aralık di -
mağ, vücudun diğer kısımlarına ta 
tnamen hakim oldu. Kadın, erkek, 
heı:kes ancak fikren yükselmeğe ça· 
!ışıyor, sporu tamam~n ihmal edi -
yordu. Şehirde kalarak iki bntm 
ilimle uğraşan insanlarda çelimsiz, 
tayıf çocuklar doğmağa başlıyordu. 
Zamanla Almanlar bu bir taraflığm 
zararını gömüler ve dimagi mesaiyi 
vücut hareketile ahenktar bir suret
te telife çahşmağa başladılar. Bu 
hareket ilk önce erkekler arasında 
başladı. Sonra kadınlara da sirayet 
etti. 

Bugtlnktl Almanyada. her mesai, 
hilkftmet tarafından murakabe olu
ttan bir teşekkUlUn ve birliğin idare 
ve himayesi altına alınmıştır. Kızla
nn bugünkü gayelere göre yetiştiril
meai vazifesi ise, B. D. M. (Alman 
Kızları Birliği) nin idaresine veril
miştir. 21 yaşına kadar olan kızla
nn alındığı bu birlik, spora büyük 
bir ehemmiyet vermiştir. Teşkilat, 
ilk iş olarak binlerce genç kızı huau
at surette ihdas ettiği kurslarda 
(pratik spor önderliği) ne hazırla • 
IIU§tır. Beri taraftan da, bugüne ka
dar doktorların cazip bir meslek bul 
madıkları (spor tabipliği) ni devam
lı ve karlı bir iş haline koyarak bu 
maksatla açtığı kurslarda bir iki yüz 
kadın doktoru bir araya toplamıştır. 
Şimdi, hazırladığı elemanlar, birer 
birer ortaya çıktığından· artık her 
yerde kızları spor için yetiştirmek 
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Olimpiyat sahası 

Uzere faaliyete geçilmiştir. 
Bunu ilk önce oturduğum evde his 

ettim. Evin hanımı, kızı, hatta hiz
metçisi haftada bir kere muhakkak 
spor yapmağa gidiyordu. Yeni teş-
kilat sayesinde spor, e,skiden olduğu 
gibi bir lilk.s halinden çıkmış, hizmet 
çilere dahi izin vaktini sıhhatli bir 
surette geçirmek imkanını vermişti. 

üniversitede ise kız talebe, ders 
haricindeki saatlerde spor sahala -
rından çıkmaz oldu. Hararetli id -
mancılar arasında eski şehir kütüp
hanesinde bir iki (kitap kurdu) da 
var. Bu kızcağızlar, yanmış neş'eli 
simalarile tanınmıyacak derecede de 
ğiştiler. 

21 yaşını geçmiş, kızlar ise, ekse
riyetle (eğlenerek kuvvetlenme) teş-

Kapo arkasonda 
lbDr cnnayetı 

Mösyö de PassevMres'i rezaletten 
kurtaracak olan para, adeta, elinin 
altında. demekti. Bu parayı, yegane 
koruyabilecek olan adam, mefluç bir 
ihtiyardı. Gece olup ta herkes evde 
uykuya dalınca bu parayı elde et
mek ne kolaydı. lşte Mösyö de Pas
eevieres bunları • düşünmüş olmalı. 
Böyle bir para hakikaten müşkül 
\'azlyette olan bir adam için ... 

Madam Vignon - Marcellet bir
denbire haykırdı: 

- Guy bir katil değildir. Ondan 
ıUpbe etmekten sizi menederim. 

Leprince tebessüm etti: 
- Herkesten şüphe etmek benim 

me&etimdir ma.dal'.Xl. fakat bu mese-

Mlehef Berbert • Eugene Wyl 

lede şüphe ettiğim yok, sadece bir 
ihtimalden bahsettim. Basit bir ihti
mal. Münakaşa edilebilir bir ihtimal. 
Hatta. düştindükçe, Mösyö Vignon -
Marcellet'nin kasasındaki mevcut 
paradan bahsettiğini de tasavvur e
demiyorum. Mösyö Passevleres'in 
bu meblağdan ... mesel! bir şeriki cU
rüm va..sıtasile haberdar olduğunu 
kabul etmek daha doğru olur. 

Polis bu son sözleri söylerken 
genç kadına öyle garip bir şekilde 
baktı ki, kadın sıçradı. • 

Leprince devam etti: 
- Belki bu söz size fazla ağır ge

liyor. Kabul ederim. Şeriki cürüm 
yerine, Mösyö de Passevieres'in evin 

hnzırlımırktn 

kilatına intisap etmektedir. Bu kuru
mun da muhtlif spor kursları, tenis 
yerleri, yüzme havuzları ve kayık
ları var. Burada her sene yüz binler
le Alman kadını yüzme öğreniyor. 
Bu teşekkül spor sahasında B. D. M. 
den evvel faaliyete geçmiş olduğu 
için pek çok kıymetli talebe yetiştir
miş bulunuyor. Olimpiyatlara iştirak 
etmesi muhtemel bulunan kızlar a -
rasmda birkaç tane de bu teşkilat 

müntesibi var. 
Eundan sonra sporcular, daha iyi 

anhwn bir seyirci tabakası karşısın
da 'r:ıulunacaklardır. Eskiden seyir
r.ilerin büyük bir kısmını te~kil eden 
liadınlar oyuncularını sempatilerine 
göre alkışlarlardı. ilerde, sporun bü
tün inceliklerine aşina bulunan bu-

içinde, mesela sadık bir dostu oldu
ğunu söyliyebiliriz. Esasen evde 
böyle bir §eriki cürmü... Affedersi
niz, dostu diyecektim, oluşu, onun 
eve kolaylıkla girebileceğini de izah 
etmiş olur. Sonra yine ondan, kasa
nın §ifresini öğrendiğini, kaçarken 
arkasından kapının kapanmasını an
cak bu suretle tasavvur mümkün
dür. 

Mösyö Xavier Guillet müdahale 
ederek genç dula sordu: 

- Köşkün kapısının anahtarı bi
rinci katta, sizin odanı~da. değil miy
di? 

- Evet. Her akşam yanarken a
nahtarı, b8' ucumdaki rnasa.ya ko
yardım. 

Adli polis müdürü: 
- Bu noktayı öğrenmek istiyor· 

dum. 
Dedi ve bir an durarak ilave etti: 
- Dostluk, huzurunda eğildiğim 

asil bir histir. Fakat hazan, mesela, 
adliyeye verilen bir listeden bir isim 
cıkarmaaa. yahut ortadan bir vesika. 

Yunanistan 36 

tayyare alıyor 

- ---

Atina, 6 (Tan) - Yunanfstanrn 
yeni satın alacağı tayyareler hakkın 
da tctkikatta bulunmak için Avrupa 
ya giden heyet geri dönmüş ve tet
kikatınm neticelerini rapor halinde 

j Hava Bu.kanlığına Yermiştir. Yuna-
1 nistan 24 takip ve 12 de donanma ile 
J teşriki mesai edecek tayyare ismarla 
1 yacaktır. Bu on iki tayyarenin ledül 
ı hacc bombardıman tayyaresi şekline 
1 ifrağı mümkün olacaklır. 

Dcktor Nimet Kurat'ın 
Varşovada konferansları 

Varşova, 6 (A.A.) - İstanbul ü
niversitesi tarilJ. profesörü Dr. Ni -
met Kurat, Joseph Pilsudski Univer 
sitesinde, Türkiyede ali tahsil ve 
Türk arşivlerinde Polonya tarihine 
ait vesikalar mevzuları Uzerinde iki 
konferans vermiş ve bu konferans -
lar Varşova ilim muhitince büyük 
bir dikkatle takip olunmuştur. 

yük bir kadın seyirci tabakasını 

memnun etmek, erkek atletler için 
pek zor olacak ... Erkek sporculara 
çok daha fazla çalışmak ve sıhhi ya
şamak lazımgeliyor. Olimpiyatlardan 
sonra Alman sporcularının bırakıla
cak olan 100 binlerce kişilik spor sa
halarını başka türlü doldurmağn 
imkan var mı ? 

N.S.ÇAKIR 

kaldırmağa kadar tedbirsizliklere 
sevkeder. 

Genç kadın ıa.şkm bir eda ile sor
du: 

- Bir vesika mı! 
- Evet. Her akşam yatarken a-

albümden, cinayet odasında katilin 
bıraktığı izlere benzer izlerin bulun
duğu bir yaprağı bir vesikayı orta -
dan kaldırmak. Anladınız mı? 

Maktulün zevcesi mağlup olmu,, 
artık sesini çıkarmıyordu. Gözlerin
den yaşlar dökUlmeğe başlamıştı. 
Leprince söze karıştı: 

- Bu hususta, dedi, sarih moJfi. 
tnat alacağız. 
Arkadaşım Choquet Mösyö de 

Passevi~res'i tevkif emrini aldı. Bu 
raya getirilince, artık itiraf edecek· 
tir sanırım ... 

Tevkif haberi, Madam Vignon
Marcellet'yi diriltmişti. 

- Ne, diye haykırdı, onu tevkif e
demezsiniz. Elinizde delil ve isbat 
yok. 

Bu sözlere cevap veren Mösyts 

5 

Paris caddelerinde hadiseler 

Nümayişçi 

arasında 

ahali ile 
kavgalar 

polis 
oldu 

Paris, 6 (A.A.) - DUn yirminci 
dairenin sabık muharipler birliği ta
rafından meçhul askerin mezarında.· 
ki alevin canlandırılmasından bira.z 
sonra takizafer yakininde ufak tefek 
bazı hadiseler olmuştur. Birçok kim 
seler "Marseyyez,, marşını söyliye · 
rek bir geçit resmi yapmışlardır. Bu 
sırada ııUmayişçilerden mürekkep 
bir grup, türlü türlU nidalarla bağı· 
rarak Şanzelizeden aşağı iniyorlar · 
dı. Polisler, bunları durdurmuşlar 

ise de bazı nümayişçiler, polis kordu 
nunu yararak artistlerin ve kibar ta· 
kımının devam etmekte oldukları 
meşhur lt'ouquet kahvesinin sandal 
yelerini yakalamışlar ve kahve eşya· 
sından birçok eşyayı polislerin üze
rine atmışlardlr. Polisler, birçok kim 
seleri tevkif etmek mecburiyetind~ 
kalmışlar ve nihayet intizamı iade 
c:tmişlerdir. Bazı kimselerin hafifçe 
yaralanmış oldukları bildirilmekte -
dir. 

Halk~ı cephe programı 
Paris, 6 (Tan) - Dahiliye Nazırı 

Salengro ·ve Ziraat Nazırı Creil Mon 

net'de sosyalistlerin yaptıkları bir nü 
mayişte bulunmuşlardır. 

Nümayiş esnasından beş tayyare

den mi.irekkep bir filo uçmuştur. 
Halk, avuçlarını kapayarak, bu tay 

yarelcrden birinin içinde bulunmak· 

t.a olan Cot'u selamlamışlardrr. 
Salengro, hükumetin verilmiş olan 

vaitlerl tutmağa ve halkçdar cephe· 
si programını tatbik etmeğe azmey
lemiş olduğunu beyan etmiştir. 'Mu· 
maileyh, şimdiye kadar yapılmış o· 
lan icraattan bahseylemiş ve ayan 
ve mebusan meclislerinin yakında 
harp fabrikalarının millileştirilmesi • 
ni kabul edeceklerini haber vermiş
tir. Dahiliye Nazırı, birliklere karşı 
y&pılan icraattan bahşetmiş ve hU
kfımetin yakında ne gibi işler yapa· 
cağını söylemiştir. 

Hatil' demiştir ki: 
Matingnon itilafının imzasmın ı:r· 

tesi günü, büyük patronların bir gay 
ret sarfetmeğe ve hükumetin teı.:rü· 

besini işkiı.l edecek hiç bir etşebbils
te bulunmameğa azmetmiş olduğun· 
dan muhakkak surette emin bulunu 
yorduk. 

Fakat şimdi bir manevra yapıldığı 
haber verilıyor. Büyük patronların 

yapılmakta olan tecrübeyi torpilleme 
ğe yarayacak bir nevi harp hazinesi 
vücude getirmekte olduklarının doğ- • 
ru olduğuna inanmak istemiyorum. 
Fakat şayet iş bu merkezde ise emin 
olabilirsiniz ki hükumet gafil avlan
nııyacak \'e mücadeleye girişecek ve 
bu mücadele onun ~aferile nihayet 
bulacaktır. 

G~enler<le Fransa.da. Fransanm en güzel kız ı;ocuğu ve en gtlzel erkek 
çocuğu ıeçllmlştir. Yukandaki resimde gürbüz ve sevimll çocukları ka

zandıkJan kupalarla beraber görüyorımnuz 

Xa.vier Guillet oldu: 
- Mösyö Guy de Pa.ssevieres'in 

kumar borçlarını ödediğini, bundan 
başka vadesi 15 martta gelen otnıı 

bin franklık bir çeki de ödediğini ve 
ayrıca ... 

Tam bu esnada telefonun zili çal
dı. Leprince telef onu açtı ve konuşa 
nm sesini tanıdı, haber verdi: 

- Choquet telefon ediyor .. Baka
lım ne olmuş!.. 

Dinlerken Leprince'nın yüzünde 
can sıkıntısı emlreleri görilndil ve: 

- Ben de böyle tahmin ediyor -
dum. 

Dedim. Genç kıtdm, Böyleneni duy 
madığı halde bu mUkalemeyi bilyUk 
blr merakla ta.kip ediyordu. I..;ep -
rince cevap verip duruyordu: 

- Ey sonra? 

- Ya, öyle mi? .. Peşinde olduğu
nuza emin misiniz? GUzel... Glizcl.. 
- .... 
- Tabii! Daha iYi olur. Havre'e 

kadar takip edin ve mlldahale etme· 
yin. Fakat tam vapura bineceği sıra 
da tevkif ediniz. 

- Pek gUzel. .Zaten ben de böyle 
dil~ünmüştilm. 

- Bu bir teferrüa.ttır. Hepl!linl 
sarfettikten sonra, numarıtları ma • 
lum banknotlara sıra gelme~i man• 
tık.t! 

- Hay hay .. 
Leprince bu sözleri söyliyerek te· 

lef onu ka pııdı. 
Guy de Passevleres'in evi !deta 

blr müzeye ben:ııiyorau. Duvarlarda, 
tablolar, antika tabaklar, kıymetli 
kumaşlar, san'atkiirane işlenmiş si• 
18.hla.r vardı. 

Gayet zarif döşenmiş odalara, mıı 
saların ilzerinde güzel heykeller, bib 
lolar, çin vazoları vardır. 

Taharriyata memur edilmiş olan po 
!isler bütUn eşyala.rı itt, kaka iı;ler~ 
ni S?örüvorlardı. 1 Arkası \'erJ 
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· Milletimin ve benim yaşadığımız 

IFACDA MlbDTHüŞ 

İmparator Habeş harbini 
kendi kalemiyle anlatıyor 

Geçen hafta salı günkü sayımızda 
Baila Selasiyenin Pariste ç:kan 
uyu" mecmuasına yazdığ1 hatırala. -
rm birinci kısmını tercüme ederek 
yazmıştık. Bu lınftabk mecmuarun 
dün gelen c;:ıyısında lıatıralaTa de
\am cdilmekteuir. Aynen naklediyo
ruz: 

Bu hadiseleri esasen, bizzat ika 
edenler de kabul etmektedirler. Ha
beş halkının imanına nekadar sadık 
olduğunu ve kıymetli bir melce te
lakki ettiği yerlerin yıkılmasından 
nekadar muztarip olacağını bilen 
Mareşal Badogliyo şöyle bir beyan -
name neşretmi~ti: 

Harp baclarken ita/yan "Yıkılanı yeniden yapacağım." 
:s- Fakat tamiri imkansız bir şey var 

tayyareleri ise, o da, mert bir düşmana karşı 

sürünerek sokulursun! 
Filhakika, Habeşler, bu makine· 

lerdeki mitralyözlerin ön taraftan 
muayyen bir zaviyeyi ateş altına al
madıklarını görmüşlerdi ve bazı kı
t mlarmdan yapılan hücumların za
~ .ı.rsız olduğunu anlamışlardı. Mese
la, önde iki zençberin arasındaki me 
safe ile makinenin üstü. Pek tabii 
böyle ibr taarruz tehli~eli idi, ve kor 
kakların i~i değildi. Böylece, ya tek 
başına bir tankla muhasama edili
yor,yahut,hep birden sarılıyordu.Bu 
muhasaranın ilk safhası idi. Üç dört 
Habeş, el ile dokunacak kadar tanka 
sokulunca, en çeviği, bir kaplan gibi 
üzerine sıçrayor ve içinde bulunan 
kurşunla tepeliyordu. Bu muazzam 
çelik kaleden hic; çekinmiyenler, bu 
işi bir zerafet olsun diye, aradaki de 
liklerden, kılınçla görüyorlardı. U -
zaktan, bu deliklere nişan alarak a
teş edenler ve muvaffak olanlar da 
vardı. Belki de içinde bulunan İtal
yanlar, sıcaktan muztarip olup hava 
almak için çıkıyorlardı. Bunu bilmi
yoruz. 

Böylece. yalnrz Tcmbicn harbinde, 
on kadar tank elde ettik. 

Onları pek dikkatle saymadım. 
Çünkü pek işe yarar şeyler değil. 

Italyan havacıliğmın cür'etinden beslenilen takdir hissidir. Bundan 
çok bahsedildi. Eğer cür'etten kasıt, başka yapılan bu hareket sadece in
dağlara çarpacak kadar aşağıdan sanlara karşı değil, ilme de karşı 
uçmak ise, Italyan tayyareleri için idi. Filhakika her kilisede bir kü -
cür'etkar demek doğru olmaz.Italyan tüphane vardır. Bu kütüphanelerde 
tayyareleri pek nadir fırsatlarda a- geçmiş zamanlarm yegane şahidi 
şağıdan uçtular. Bu belki de şahsi eserler vardır. Ve bedii, edebi ve il
birkaç meydan okuyuştur, fakat hiç mi cihetten Pnris Milli Kütüphanesi 
bir zaman sistematik bir tarzda böy- ile Vatikan Kütüphanesi ve Ingiliz 
le bir şey yapılmış değildir. Bu cüm- müzesindeki Habeş kollcksiyonu e
leden olarak Koran'daki umumi ka· serleri kadar kıymetlidir. 

Çelik levhalar arkasında Habeş pi 
yadeler\ne muka vemetltalyanlar için 

, güç idi. Pek tabii, göğüs göğüse harp 
lerde Habeşlere mukavemet İtalyan 
lar için daha güç olurdu. 

rargahımız üzerinden birçok defalar Parşömen üzerine yazılmış bu el 
ve bizi şahsnn hedef ittihaz etmek yazıları, eski Habeı:: dililcdir. Arala
Uzere pek az bir yükseklikten uçan rmdan çoğunun sayfaları. tam bir 
tayyareler oldu. hayvan derisindendir ve birisinin ü-

Bilhassa bir ·gün, ü9 Italyan tay- zerinde bir ins:mın biitün hayatının 
yaresi, gözcülerimiz tarafından gö- emeği vardır. Fakat en basit. en az 
rülmemek için, uzun bir mesafeyj eski kitap bile birc;ok malıimatı muh 
adeta yerden diyebileceğim tarzda tevidir. llk asırlardaki yazıcıları -
uçarak ani olarak geldiler. Fakat mız, Akdeniz m'edeniyctinin birçok 
garip şey, onlar için tehlikeli olan eserlerini Ha'c:ieş diline tercüme et- Un.beş imparatoru sinemacdar ve foi;oğraf~dar öniinde 

mıntakaya gelir gelmez bütün bom- mişlcr ve kopye edile edile bu eserler Tayyareden mitralyözle yapılan a- - Evvela ve İtalyanlar hududu 
ba yüklerini atara'K çekilip gittiler. günümüze kadar gelmiştir ve asıl- teşe gelince, bunların tesirleri he· aşmadan huduttan bir günlük yol ge 
Eg-er kararga" hımız uz·· erı'nde fazla !arı belki mevcut bile dcg-ildir. Bu ' . men hemen ı;ııfırdı. Çünkü yukardan riye çekilirsiniz. Sonra temas vaki o-
kalsalardl bu yu .. kseklı·g- ateş t meyanda "Picrre" in "Apoc:ıl.:'>"TISe" i • e · e · J:' a.§ağı, ayakta duran insanlara ates lunca, icap ettiği zamanlar, dfü;;manı 
mek pek kolay olduğundan, hiçbiri- nin eski metni Paristeki milli kütüp- edilince, hedef pek küçüktür ve yal- içeri çekmek ve karargahlarından u
si dönemezdi. Fakat Italyan tayya- hanede bulunan Haber; eserleri ara- nız baş ile omuzdan ibarettir. ;yaıa: zaklaştırmak için içeri çekerniniz. 
relerinin bu tedbirsizlikleri, müdafa- smda bulunmuştur. Hergün birçok yıcı ateş daha müessirdi. Fakat bu· Harbin ilk iki ayında Ras Seyum 
amıza tehlikeli olabilecek bir darbe alimler HabE)ş eserleri arasında yeni nu yapın k · · t l · d böyle yaptı. Ben, İmparatorun emri 

' · "enı· metı·nıer bulmaktadır. Eskı' bı' - a ıçın ayyaı;e crın yer en 
teklifi için bize ka.-;itleri olduğu za- J ıa d k. It l t · ı ·· · T · · d 30 000 naların üzerindeki resimlerden bahis uçması zım ı ı, a yan ayyare e- uzerıne, eşrınisanı sonun a ' 
man1ara inhisar ediyordu. bile etmiyoruz. Bunlardan birkaçına ri bunu nadiren yapıyorlardı. kişilik kuvvetimle harp mıntakasına 
Dtişman tayyareleri daima yük - · Bu husustan yukarda bahsetmiş- gittim. Ras Seyumu sol cenahından, 

seklerde uçmuştur ve aşağıdan uç- ~~l~~:!~~i~~r m~ için şeref teş- tik. Bunun yeni bir delili de, atr1an 5000 kişilik kuvveti olan Semyen va-
tuklarmı ispat için, dağlardan atılan · kur§Unlarm soğuyarak gelmesi idi. Iisi Deccaz Ayyaleo'ya istinat edi -
kurşunlarla yukarı taraflarından vu- Akdeniz medeniyetinin bu hakika- Bizzat harmaniyemizin eteklerinC\ yordu. 
rulduklarmı söylemek kafi değildir. ti unut~uğtu sıralarda, Habeşistanda bunla.ı::ilan >-:bet o.ı:ı- "'•...-~--·~.... •. urtWıUUli o~ına-d<Mir.u Go 
Şimal cephesinin dağları Semyen bu halnka • Yunan kolonileri vasıta· varlananlar oldu. Bombalar' daha cam valisi Ras lmru, 25.000 adamı 

dağları kadar yüksek, yani dört bin sile canlanmıştı. tehlikeli idi. Fakat bu tehlikeye da- ile geldi ve Şireyi geri almağa başla 
metro irtifaı aşmakt~tlırlar. Bu iti- Böylece, Italyanlar ihyası imkanı ha ziyade gerideki halk maruz kalı- eh. 
barla, birçok Italyan tayyarelerinin olmıyan hazineleri harap etmişlerdir. yordu. Askerlerimiz dağılmağa' ve Hepimizin vaziyeti iyi idi. Kullandı 
kendilerinden yüksekte olan Habeş- Bu hazin.bilançoya, asırlarca süren gizl~nmeğe çabuk alıştılar ve bom- ğımız taktikte, mesele, Italyanları, 
ler tarafından vurulmasına hayret sabır \ııe ilmin topladığı hazinelerin l:ialardan pek -az muztarip oldular. sağ cenahları boyunca, şimalden E
edilemez. harap olduğunu göre?} din adamları- Bombalar kıtaalın geceleri hareke- ritre hudullarına kadar uzayan bir 

Bütün cephelerde, çoğu kurşunla mızın ve halkımızın duyduklarını te geçmesini mucip olmuştu. bir hat üzerinden çevirmekti. Kuv-
vurularak 18 düşman tayyaresi dü- il~ve etmiyoruz. Nerede. ~aldı ~i, Harbin bidayetinde, bu; o kadar vetli bir tatbik yapacağım zaman, 
şürülmjiştür. Içlerinden bir kısmı b~yle ~arek~t ~denler, ~ır:s~ıyan bır mühim bir hadise değildi. Harekat Makalle'nin şimalindeki Ras Mulu • 
da oerlington toplarımızın gülleleri- mıllettı; h~rıstı_yanhk ~.ınmı res~en ağır oluyordu. Fakat orduların Adis getta'nın 70000 kişilik kuvvetinden 
le vurulmuştur. Ve şayet bu topl'ar- ~al?ul etm~ş b~l~nuyordu · ve_ ,kılı~e J Ababa üzerine ric'ati eşhnsrnda bu, bir kısmını aalcağımı biliyordum. Bu 
dan eİimizde k~fi miktarda olsaydı, ıle ~evlet ·ışlerı · ayrılmamış bır mıl- müthiş oldu. ihzari mesaide, aylarca talih bize 
düşman tayyare faaliyeti bundan o lettı. Askerlerimiz, tayy:ı.rcfor gelince yaver oldu. İt:ıly::mb.r:ı. biz~ ilk Adu:ı. 
derece fazla müteessir olurdu. Bu - Ne çıkar, diyeceksiniz, harp sadece saklanmakla kalmıyorlar, fa- harbinden beri· değişmişe benzemi -
topların mükemmelliğini bizzat mü- harptir. Ve esasen üzeri samanla kat onları şaşırtmak için,.korkuluk- yordu. İtalyanlar aleyhine fena bir 
§ahede ettik. örtülü bir kiliseyi garbın mermer ki !ar şeklinde müfrezeler tertip edi _ şey söylemek. istemiyorum. Fakat 

Fakat bir taraftan kaybedilen di- liselerile mukayese edemezsiniz. yorlardı. Bunların yanma. sahte mit her milletin meziyetleri ve kusurları 
ğcr taraftan telafi ediliyordu. !tal • Buna da deriz ki, saman altında ralyözler ve tenekeden toplar ilave vardır. Bu itibarla, tİalyanlarm, ya
yan tayyareleri yüksekten uçunca, olsun, mermer altında olsun, ayni ederek düı>mnnı şaşırtıyorlardı. Düş lm kılmc; harpte iyi olmadıklarını 
her tepenin üzerinde bulunan gözcü· ümitler beslenir. man, bunları bombardıman ediyordu. görrüm. Eritre kıtaatından bahset -
lerimiz tarafından hemen görülüyor- Iç toprakların bombardımanı es - Ve ekseriya yanlış malumat ta aldık- miyorul!'l, faakt, mu..'ltazam orduya 
lardı. Gözcüler boru çalarak ve ses- nasında unutulmaz manzaralar gö · !arı ic'in Habeşler, beklenilmiyen mensup olsun, :B~aşist milislere men
li her türlü vasıtalara müracaat ede- rüldü. yerlerd-en meyda~ıa, çıkarak müessir sup olsun, beyaz ırka mensup olan-
rek tayyarelerin geldiklerini haber Bombardımanda gösterilen a~mi· neticeler alıyorlardı. !ardan bahsediyorum. 
veriyorlardı. At~ş yakarak haber lik sarfedilen mühimmat ile telafi Hatta pek fakir ve harbe hiG alış- Yalın kılmç, beyaz kıtaat için ya-
vermck olamazdı. Bunu düşman da ediliyordu. Mesela Dessiyenin bom- mamış olan Habeş tayyareciliği de pılmış değildir ve bizzat gözlerimle, 
görür ve mükemmel bir hedef teşkil bardımanında olduğu gibi. Yirmi bir büyük miktarda arttırıldı. Irtibat yam başında bir ktlınç gördü diye, 
ederdi. Bu usul çok mükemmel işle- tayyare şehrin ve bizim ikametga- tayyarelerinin her indiği yere, ku - kuvvetli mitralyözleri bırakan beyaz 
di. Böylece on, hatta yirmi bin kişi- hımızm üzerinde bir ~aat durmadan maşlardan sahte tayyareler yapılı - lar gördüm. Muhariplerin biribirleri 
lik ordular, tayyareler gelmeden da- uçtular. Pek tabii asıl hedef bizim veriyor, asıl tayyare gizleniyordu. ne yavaş yavaş yaklaştıkları harp
ğılarak saklanıyorlardı. Düşman ikametgahımız idi. Ve atılan birçok Böylece, ric'ate kadar, Koran bom • lerde, İtalyanlar, bizimkiler ilerledik 
tayyarecileri de bir türlü maksatla- bombalar hedefin etrafına düştü. Fa- bardımanında bir tek Habeş tayya- çe geriliyorlardı ve mütemadiyen, 
rrna eremiyorlardı. Bize kalırsa, kat yalnız içinde şerbet yapılan kü- resi mahvoldu. Dessiycde de bir ta- ricatlerini temin için gerileri ile meş 
Italyan tayyarelerinin usul değiştir- çük bir bina yıkıldı. nesi yaralandı fakat hemen tamir gul oluyorlardı. 
melerinin sebeplerinden birisi de bu- Fakat başka yerlerde facialar ol- edildi. Italyan tebliğlerine göre bir- Bunun da izahı kolaydır. 
dur. Filhakika, harekatımızı adam- du. çok Habeş tayyareleri imha edilmiş- tlalyanların karşısında bulunan 
akıllı göremedikleri için, bize karşı Amba Sil denilen küçük bir köyün ti. Fakat bütün bunlar bezden tay- lar geçen asırdaki harpten beri de-
kafi gelen mallımatla hareket ede • manzarası hala gözlerimin önünde - yarelerdi. ğişmemiş insanlardı. En asri harp si 
miyorlardı. Bunun üzerine, Italyan dir. Burasını tayyareler birkaç daki- !ahlarının karşısında akıllarına ge -
erkinıharbiyesi cephe gerilerine ta - ka içinde mahvetti. Köyde hiçbir Ras Kassa'nm zaferleri len yegane sual şu idi: 
arruz ederek, kuvvet ile istihsal ede- muharip yoktu ve köylüler, muharip Harp sahası, memleket kadar ge- - Ne tarafından vurulabilir? 
medikleri gayelere, maneviyatı boza- zannedilip taarruza uğramamak için nişti. Ayni zamanda her taraftan Mesela tanklar. Askerlerimin çoğu 
rak ulaşmak istediler. Halbuki, keşü evlerine sinmişlerdi. Sokaklarda bir taarruza uğruyorduk. Ve 936 senesi tank denilen şeyi ilk defa görüyor
tayyarclcri, harplerde büyük bir rol tek kişi görünmtiyordu. O aralık, ilk üç ayında, müdafaasını üzerimi- lardı. Bazıları Adisababada görmüş 
oynamışlardı ve harekatımızı ekse • doğurmak üzere bulunan ve evde ze aldığımız cephe hesap edilecek o- lerdi ama, bunun harpte neye yara
riya güçleştirmişlerdi. Çünkü onlar yalnız olan bir kadın, komşulardan tursa bunun iki bin kilometrodan a- yacağını bilmiyorlardı ve onlara: 
gelince saklanmağa mecbur oluyor- yardım istemek üzere sokağa çık - şağı olmadığı görülür. - Büyük çukurlar kazmız, üzer
duk. Fakat Italyan tayyareleri, bi - mıştı. Derhal tayyareler bombardı- Bu itibarla, memleket muha_faza - !erini dal ile yaprak ile kapayııuz. 
zim saklandığımızdan dolayı istedik- mana başladılar. Bir an içinde ka • sını birçok noktalarda, geniş salahi- Tanklar, vahşi hayvanlar gibi içine 
leri neticeyi alamadıklarını görünce dm ölmüş, parçalanmış, bütün köy yetle, muhtelif yerlerin eşrafına tev- düşerler. 
her ağaçlığı bombardıman etmeğe yangın yerine dönmüştü. Artık köy- di etmek tabii idi. Demişlerdi. Fakat Habeşler bu 
başladılar. Böylece, ekseriya boşuna. den bir iz kalmadığını gören tayya- Şimal cephesi yüksek kumandası tarz işlerle uğraşmağı sevmezler ve 
muazzam masraflara girdiler. Lakin, reler gittikten sonra, köye doğru Ras Kassa'ya verilmişti. Orada Ras bu işleri yapmağa tenezzül etmez -
bir müddet sonra, içinde insanlar ilerledik. Orada canlı bir ma~luka Seyum, Ras tmru ve Deccaz Ayyeleo ler. Bu da onların bir kusurudur.Bu 
saklanıyor zannile her rastgelinen tesadüf edeceğimizi zannetmiyorduk. ile teşriki mesai ediyordu. Oradaki sebepten tankalra, alelade vahşi hay 
kiliselerin de bombardıman edilmesi Fakat gelince, yeni doğan bir kızca- harekatı bilmememize rağmen, sözü vanlar gibi hücum ediyorlardı. ve o 
emri verildi. Ve o zaman, askeri ba- ğızm feryatlarını işittik. Dünyada berşeyi bizzat görmüş ve takip etmiş zaman şu harikulft.de vaziyet oluyor 

Yalınayak yürüyemiyenler için 
Habeşlerin bacakktrmdaki çeviklik 
ve kollarındaki kuvvet aaima hayret 
verici bir şey olarak kalacaktır. 
Şum Aoriye'de, Tembien'de, Abbi

addi civarındaki düşman bunu, h!rp 
başlar başlamaz anladı. • 

Orada aldığımız yüz mitralyöz, e-

l limize, sadece kılmç kullanarak, bir 
tek ttifenk atmadan, dilştü. Dünyada 
hic; bir kuvvet, kasırga gibi esen a-
damlarımı durduramazdı. !talyanla
nn üzerine o kadar hızlı gelip ellerin 
den tüfenklerini, henüz namlulq.rrnda 
atılmamış kurşun olduğu halde alı
yorlardı. 

Bu şeytanlar önünde, tlalyanlar 
Üzerlerinde sadece pantalonları oldu 
ğu halde toz gibi kaçıyorlardı. 

Bu şeytanlar önünde, Italyanlar 
mücadele usullerinin değiştiğini bize· 
söylemişlerdi. İtalyanlara sokulma -
mamızı, uzaktan sıkıştırmamızı , zi
ra, temasa geçmeden bizi biçecek ve 
saite malik olduklarını söylemişler -
di. 

Bu bir hakikattir. 

Bir düşmanla uzaktan çarpışmak 
için, onlarınki gibi uzaktan döğüşme 
ğe kabiliyetli silahlara mühimmata 
malik olmak lazımdır. 

Bütün adamlarım arasında mav -
zer tüfengi olan 950 şer kişilik iki 
kuvvet vardı. Üst tarafının elinde 
Şnayderler. Gralar ve daha eski ..;1_ 
fekler vardı. 

Tüfeklerimdcn iyi atabilenler, !tal 
yan tüfenklcrin attıkları mesafenin 
yaı:ısına bile eri~miyordu. Gra tüfek 
!erinin bir mahzuru daha var. Bu, 
beynelmilel efkarı umumiye üzerinde 
tesir yapacak bir mahzurdur. İri kur 
sunları bir kemiğe rastgeldi mi ezi
Üyor, açtığı karha muazzam oluyor
du. Bunu herkes dum-dum kurşunu 
sanıyordu. Mitralyöz olarak ta yal -
nız 120 makinemiz vardı. Top kuvve 
timiz,düşmandan iğtinam ettiklerimi 
ze inhisar ediyordu. 

Bu şerait altında, ve fırsat zuhur 
edince, tedbirli kaidelerle döğüşme
'İn imkansızhğı meydandadır. Ted -
bir, bize, hareketsizliği emrediyordu. 
Bu sefer de, uzaktan kurşun yiyip 
mukabele edemiyen insanları durdur 
mak ta güçtü. Mukabele edebilmek 
için sokulmak icap ediyordu. Ve so
kulunca, yalın kılmç harbin faydas1 
da şu oluyordu ki, mühimmat tasar 
ruf ediliyordu. 

İşte böyle harplere Abbi Addi ve 
Erba Unayni'de adamların 120 mit
ralyöz, beş top ve muazzam mikdar
da mühimmat iğtinam ettiler. 
Göğüs göğüse harbin taktik sebep 

!erini anlattım. Buna, Habeşlerin ya 
radılışları icabatını da ilave etmek 
gerektir. Memleketimizde tüfenk çık 
tı çıkalı, bir düşmanı, uzaktan, ona 
namuslu bir şekilde bir müdafaa im 
kanı vermeden öldürmeği alçak bir 
hareket olarak telakki etti. 

Kılınç adil, kurşun haindir. 
Habeşistanda bu o kadar hissedil 

miştir ki, düşmanlardan, yalnız el 
ile öldürülen sayılır, kurşunla değil. 
Kılınç kınlarmdaki gümüş kakma -
lar, ancak bu suretle elde edilmiştir. 
Yukarıda Aduadan beri değişmedi 

ğimizi söylemiştim. Bu harpte, Ha
beşler ellerinden tüfenklerini atmış
lar ve düşmana yalın kılınç atılmış 
lardı. kımdan lUzumsuz olan şu manzara yapyalnız kalmıştı. olan Ras Kassa'ya bırakıyorum: du: Çelik bir kale, pamuklu elbiseler 

görüldü: Kadınlar, çocuklar, ih.tiyar Olen çocukların haddi hesa,bı yok- ~ d . giyinmiş adamların eli ile zaptolunu · 
din adamları, sadece dünyaya gel- tur. Bazıları yaralanmadan, bomba- ':foa ·ve Bagem ör valisı yordu. Mesele basitti ve şayet bunu, 

Zannedildiğinin aksine olarak bu 
taktiğin asri harpte de faydası var
dır. Bunu Şimal cephesinde ne za
man tecrübe ettiysek muvaffak ol
duk ve Italyanları iperit kullanmağa 
sevkeden şey bu muvaffakıyetler ol-

mekten ve Allahlarınm, azizlerin ya- ların seslerini duyarak korkud:an .ö- Ras Kassa'nın sözleri Deccaz Ayyaleo'nun ordusundan Fi-
runda mukaddes bir yere sığınmak - lilyorlardı. İtalyanların ilk hücumuna Ras Se tasrari Şifarraya sorarsanız, size 
tan başka kabahatleri olmadan en- Fakat kıt'alarımız bu yeni silaha yum ile 30,000 adıı:mı uğramıştı. Ras şöyle der: 
az altında kaldılar, diri diri yan<Iı- alışıyorlardı ve gün geçtikçe bomba- Seyuma imparator şunları söylero4>: - Tankın önüne yatarsın, bekler 
Jar, öldUler. _!arın tesi.ri ~ııordu. ti; sin. Yahut, el ile do~ınk kadar. ;m.uştur, 
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Merkür Tipi 
Güneşe en yakın Utarit yıldızın • 

dan, hem de efsanedeki ticaret tan
rısından adım alan bu tipteki insan • 
lar, her iki karaktere de uygun ol • 
mak üzere, bir taraftan ateşli bir ta 
raftan da sevimli olurlar. 

Boyları kısa, kendileri ufacık te
fecik. Fakat bütün uzuvları gayet 
mütenasip, belleri ince, vücutları oy
nak olur. Omuzları geniş, kolları ve 
bacakları ince, fakat pek zarütir. Ka 
dmların "bodur tavuk, her gün piliç!,, 
dedikleri bu tipteki kadınlar da, er • 
kekler de yaşları ilerlerse bile ruh-
ları yine genç kalır. . 
Baş küçük cusseyle mütenasip, fa. 

kat daima bir taraftan bir tarafa dön 
meğe hazır bulunur. 

Yüz uzunca ve çirkin bile olsa da-
ima sevimli, ihtiyarlıkta da yine ço • 
cuk yüzü gibi kalrr. Fakat onun böy· 
le görünüşüne sa kın emniyet etmeyi 
niz, sizinle alay ediveı:ir. 

Alın yüksek ve kubbeli, akim çok
luğuna ve beynin daima işlediğine 
alamettir. 

Beniz açık bal renginde, fakat kü
çük bir heyecandan hemen kızarır. 

Gözler çtlktlrda, çok defa gayet de 
rinden bakar. Gayet çok oynak, dai· 
ma harekette. Size baktığı vakit kur 
naz, sizinle eğlenir ribi görünürler, 
fakat kendi hallerine kalınca adeta 
kederli görünürler. Göz kapakları in 
cedir. 

Kaşlar ince, uzun ve adeta iki kaş 
biribirine bitişmiş gibi. 

Saçlar yumuşak, yassı, pek koyu 
lepiska renkte, siyaha yakın ve uçla 
rı kn"Ircık. 

Burun uzun, bazılarında düz, kimi 
sinde uçu düşük sivri olur.Burun de· 
likleri küçük adeta kapalı gibi. 

Dudaklar ince çok defa açık kalır· 
lar. Dişler ki.içtik olur. Çene uzun ve 
ince, bazilarmda ucu bir bilya taşı 

gibi küçük bir yuvarlak teşkil eder. 
Ses ince, keskin olur. Bu tipteki 

insarilarm birçoğu kekeme yahut diğ· 
dığı olurlar: 
Ağabaya bindik, ğığdıye gittik. 
Ahlak baknnmdan, her şeyleri se

vimlidir. Her işte kendilerini sevdi· 
rirler. Ticaret tJnır.ısma. va.kınlı nan oıaı.:aK, en çogu ucarete~:gr·rr>T~..-...... 
muvaffak olurlar. Zaten hangi işe 
g-irseler muvaf fakıyetleri şüphesiz • 
dir. 
Hastalıkların en ziyade sinirler cihe 

tindendir. Nevroz dediğimiz ve sinir· 
lerin neresinden geldikleri belli ol -
mıyan isteri, nevrasteni hastalıkları 
en çok onlarda görülür. Bununla be· 
raber mideleri de daima bozulmaya 
hazrrdır. Kulak hastahklarma karşı 
ayrıca bir istidatları vardır. 

1.n!ım:p• HEKfitf 

Londrada 7000 komijnistin 
nümayişi 

Londra, 6 (A.A.) - Yedi bin kcr 
müııist, bugiln Londrada açılacak o
lan b e y n e l m i 1 e 1 sendika· 

lar kongresinin mesaisine iştirak et
mek üzere yirmi memleketten Lon· 
draya gelmiş bulunan sendikalar mu 
rahhaslarına safa geldiniz demek i· 
çin Hayd Parkta bir nümayiş yap • 
mışlardır. İngiliz Komünistleri lide
ri Harry Pollitt, Proletarya beynel
milel birliği tahakkuk ettirebilmiş ol 
saydı Duçe Habeşistanda muvaffak 
olamazdı. demiştir. 

Romanyada yıldırım üç 
talebeyi öldürdü ! 

, Bi.'Ocreş, 6 (A.A.) - Dorohoi ya• 
kininde bir kulübeye yıldırım isabet 
etmiştir. Kulübede fırtına · esnasında 
oraya sığınmış olan talebeler bulunu 
yordu. Bunlardan üçü ölmüş ve beşi 
de ağır surette yaralanmıştır. Geni' 
mıntakalar sular altında kalmıştır. 

Yunanistanda bir zengin 
köylü dağa kaldırıldı 

Atina, 6 (Tan) - Elassona civa· 
rmda zengin bir köylü dağa kaldırıl 
mıştır. Serbest bırakılması için pek 
çok mikdarda fidyei necat istenmek
tedir. Buraya bildirilmiştir. Flüku • 
met köylüyü dağa kaçıran çete efra 
dmm yakalanması için şiddetli ted • 
birler alınmasını emretmiştir. 

Yunanistanda bir komünist 
saylav açhk grevi yapıyor 

Atina, 6 (Tan) - Pirede evvelce 
zuhur eden kanlı hadiselerin mü~ev
viki olarak tevkü edilen Komünist 
saylav Monoleas dün açlık grevi ilan 
etmiş ve kendisine Yerilen yemekleri 
kabul etmemekte bulunmuştur. 
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Evlilerin sevişm~esi yasak olan memleket 
..................................................................... ................... 
• • 
ıçın sevgi aşkla ifade olunmıyan bir histir Çinli 

Çin \'e Japon kaclmlan bir arada g~ziııtide 

Aşıklara " muhabbet dalgası 
derlermiş geçiriyor" 

Çinin eski bir medeniyeti vardır. 
Bu makine asrında bazıları için çok 
geri görünen Çinli için " manevi me 
deniyeti en ileride olan insanlar" 
diyenleri de vardır.Çindeki yemekle
rin bir avrupalı için acaipliğini ora
ya giden muharrirler, seyyahlar 
görmüş ve hayretle nakletmişlerdir. 
Binbir emekle hususi tarzda yetişti
rilen küçük farelerin reçel gibi pişi
rilerek en kiymetli yemekler arasın
da davetlilere sunulduğu zengin sof
ralara buğün ancak Çinde raslanır. 

Çin felsefesinin her Avrupalı için 
kavranması mümkün olamıyan bir 
çok tarafları olduğu gibi, Çin adet
lerinin ae aklımıza bir lürlü uyamı
yacak noktaları vardır. 

Geçenlerde Çinde uzun bir tetkik 
seyahatinden dönen bir muharrir 
Çinlilerin A vr'upalıları hayrette brra 
kacak aşk ve izdivaç telakkilerin
den bahseden uzun kitabının toplu 
hükmünde şöyle anlatıyor. 

Çinli dışile, içini bütün manalarile 
ayırmak hünerini nasıl çocuklı..ğun
dan itibaren öğreniyor ve kanında 
duyuyorsa, iztirap çekmeği de aynı 
riyazetle delikanlılık çağına kadar 
tamamlamış oluyor. Hayatının. 

en mühim safhasını yaşayan bir Çin 
linin iç fırtınaları yüzünde bir türlü 
beliremiyen en ufak bir kırışıkla na
sıl meydana vurulmuyorsa, iztirabı
nın şekli vaziyeti de o kadar gizli 
kalıyor. 

Ayaklarım kötürüm edecek şekil
de demir çemberle sarıp sanki en ra
hat bir ayakkabı ile yürüyormuş gi
bi sinsi aynı zamanda memnun bir 
tebessümle ilerliyen Çinli o lıeden .. 

zahmetlerinden ruhunun yükselmesi 
için elzem bir iman halinde hoşlanı
yor. 

Cefanın, zahmetin, hasretin hep 
pesini kovalayan Çinliler o safhalar
da çektikleri iztirapla olgunlaştıkla
rına kanidirler. 

Uzun müddet aralarında yaşadı
ğım ve her biri bir ruh profesörü ka 
dar anlayışlı olmuş o gözleri çekik 
insanların şimdiye kadar söyleme
dikleri, söylemeğe lüzüm görmedik
leri yeni bir sırlarım daha öğrendim. 

Çinli edilikte aşkın mazarrat 
verdiğine kanidir. Biribirini seven 
iki kişinin sevgi yiizünden çekişme
leri, aşırı kıskançlıkları olur. O buh
ranlar çocukların önünde geçer, ço
cuğun Çinlilere mahsus olan durgun 
haleti bu yüzden bozulur. 

Sonra iki sevişen insanın bir ma
kine gibi. hiç bir hisse kapılmadan 
idare edilmesi lazım gelen ev haya
tım tanzim etmelerine imkan yoktur. 
Işte bu dfü~üncelerle Çinlilerin sevi
genleri aşkl:ırmı izdivaçla kativen 
bitirmezler, hatta sevişmeden evlen
miş ve sonradan sevişmiş olanl:ı.r da 
muhabbetleri soğuyuncaya kadar 
biribirinden ayn kalırlar. 

Bu satırları okuyanlar ve benim 
gibi Çinlilerle uzun müdriet ya$ama
mış olanlar şöyle bir suali haklı ola
rak hatırlayabilirler: 

Nasıl olur Çinde aşk yok mudur? 
bu kabil mi? 

Cevap vereceğim: 
- Çinde, bizim aşk dediğimiz, in

san temayülü vardır, fakat onların 
aşkı o kadar bizim anladığımızdan 
başka şekillerde tezahür eder ki, bu 

Dünya zevklerinden uzaklaşıp tamamile ayn bir a leme dalmak isti~ ~ıı ('in re fa k l':leri bir nnılrnıl<les meydanı t emizliyorlar 

lngiliz bahriye mühendisleri mağlüp oldular 

Fransız 
Rus 

gemisinin ·birinciliğini bir 
tornacısı temin etmiş 

~Utehaasıslar, dünyanın en kuv
vetıı denizci milletleri arasında, bil
hassa Almanlar bahriyeyi .bırakalı
danberi.birinciliği ekseriya Ingilizle
re veriyorlar.Hele Fransız gemi yapı 
cılığı ile lngiliz gemi yapıcılığı . ara
llnıda kuvvetli mukayese yapmak 
düne kadar kimsenin hatırından · geç 
nıiyordu. Fakat Okyanosları en ça
buk aşan gemi olarak Fransızların 
Normandileri mavi kordeleyi kazandı. 
O gtindenberi Fransız gemi mühen
dislerinin baz~ noktalarda lngilizleri 
g~çtiği kabul edilmeğe başlandı. 

İngilizler denizlerin seciye itibarile 
inatcı olduklarını söylerler. Hele me
sele bir deniz işi olunca Irigiliz inadı
ıun iki misli arttığı da ·malfı.mdur. 

Okyanosu en çabuk aşan geminin 
Fransada olduğu anlaşılınca lngiliz
ler buna tahammül edemediler. Evvel 
ce tezgaha koymuş oldukları Kuin 
Meri gemisinin kuvvetini arttırarak 
ilk seferde Fransızların elinden ma
vi kordcleyi almak istediler. Kuin Me
ri suya indikten ve ilk seferini yaptık 
tan sonra Fransız gemisinin şampi
yonluğunu alamıyacağı anlaşıldr. Va
kia Ingiliz gemisi ilk seferinde sise 
tutulduğu için Normandi'nin reko
"fUllu kıramadı. Fakat bahriye müte 
hassıslarma göre Fransız gemisinin 
•on yapılan tadilAtla geminin sür'ati 

daha arttığı için Ingilizler ilk rekoru 
kırmış olsalar dahi üçüncü rekoru 
yine Fransızlar elde edeceklerdi. 

Fransız gemisinin bugün lngiliz
lerin bile erişemedikleri sür'atini düne 
kadar tezgahta amele gibi çalışan 

bir Rus mühendisi temin etmiş. Vaka 

şöyle olmuştur: 

N~rmand,i'nin yapıldığı te.zg;ahta 
bir Rus tornacısı çalışırmış. Rı:s o 
güne kadar.iyi bir bahriye mühendisi 
olduğunu söylemek istememiş,. ame
leliğine r~zı olmuş çalışıp gidermiş. 
Normandi'nin . parçaları yapılmağa 
başlandığı sı~alarda Rus tornacı mü 
hendislere müracaat ederek kendi
nin bahriye inşaatında en mühim 
noktalardan biri olan "su hatları" 
meselelerini iyi bildiğini ve ·geminin 
umumi planını görmek istediğini söy
lemiş.' Bir hayli ,tereddütten sonra 
tornacı Rusa planları göstermişler. 
o güne kadar amele gibi çalışan o 
meçhul ~ühendisin Normandi'nin su 
hatlarında yaptığı tadilat sayesinde 
Fran~ız gemisinin ilk hesaplardan 
i~i buçuk mil kadar daha çabuk git

mesi mümkün olmuş. 
· Tabii tornacının hemen amelelikten 
binlerce frank mukabilinde inşaat mü 
hendisleri arasına geçtiğini söyleme

ğe ihtiyaç yoktur. JngillzJcrin Fransız gemisini geçmek ümidile yaptıklan Kuin Meri 

z 

Avnıpalmm ~·alnı'1. ı:;aılhasını v;i~·mi~ iki Çinli kf'ndl kfC'rini liemli lisnnla-
rile biribirinc böyle saatlerce dökerler 

kelimenin onlardaki muhabbette ma
nası ve yeri kalmaz. Hatta hazan 

bir Avrupalı gibi hararetli sevişenle
rin kelimeden pay biçmeleri ve aşk
larında da müvazeneli, durgun ola
bilmeleri için sevişenleri Çinde böy
' ıe ta birle tarif ederler: 

Onlar bir birlerine karşı temayül 
dalgalarındadır . 

Bu tabir iki kişinin bir birini sev
mediğini aralarında aşk olduğ·unu 

bildiren bir şeydir. 
Dikkat edilirse, aşk diye kuçlsi bir 

manaya büründürdüğümüz halet bir 

Çinli için " temayül dalgası §ekline 

indirilerek bir az hiç olu •or" 
Çinli bununla, o dalealar arasında 

başı dönenler ve midesi bulananlar 
olursa, vapur tutmuş insanların 

uzaktan görünüşü gibi gülünç olur 
demek istiyor. 

lşte senelerce tetkikat1m esnasın
da Çinli felsefesinin bana hiç duyur
madan devam ettirdiği bin bir itiya
dmdan biri olan bu sırra da bir tesa
düfle vakıf olabildim. 

Bundan ötesini de siz düşünün; 
ben ki , gözlerim dört açılmış Çinli
nin içini araştırdığım halde beş sene 
de şu en mühim insani temayülün 
Çinliye göre olan telakkisine ancak 
bir tesadüfle eriştim, kim bilir daha 
o maskelerin altında neler yatar da 
daha 'iliz senelerce göremeyiz! ... 

Avrupalı tesir1«.'ri altmıln yllzllntln 
şekli biraz dcği ... m:'!ı olan bir Çilli.i 

kndın 

gemisi haşmetle lngiliz limanmdan iki romorkörlc açık denize cekiliTor 
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EKO.NOMi 
Pi YASA 
VAZiYETi 

Bu ıene lıtanbulda az 
üzüm olacak 

Son yağan yağmurların bağlara. 
ve tütün ma.hıulline zararı dokun -
mu§tur. Ege mıntakaanıdan gelen 
haberlere göre, Akhisar, Nazilli, Ber 
gama ha.valiıiıine ço1c şiddetli yağ -
murlar dfüJmUştür. Bilhassa yağmur 
lar Akhisardaki tütün mahsulüne 
zarar vermiştir. Halbuki Akhisarda 
tütünler olgı.ınla.şmıştı. Yağmurların 
İstanbul .bağlarına. da. ziyanı olmuş
tur. Esasen Yakacık ve civarındaki 
bağlarda hastalık vardı. Son yağmur 
lar da, bu hastalığın artmasnıa sebe 
biyet vermiştir. Bugünlerde bağcılar 
bu hastalıkla mUcadele etmek ic;in, 
bağlara göztaşı vurmaktadırlar. ls -
tanbul bağcılarından biri,bu sene Is
tanbulda üzüm mahsulünün pek az 
olaeağmı 11öylemekteöir. Bunu söyle 
yen Y a.kacıkta bir bağ sahibidir. 
Her ııene 3000 kilo üzüm aldığı bağ
dan bu sene 1000 kilo alabileceğini ü
mlt etmektedir. Bu heıaaba göre, bu 
sene üzümün kilosu 30 - 40 kuruştan 
aşağı dü9miyecektir. Halbuki İstan
bul bağcıları da yaş üzüm ihracatı 
için hazırlıklara başlamışlardır. İz -
mirdeki üzüm kooperatlfi yaş UzUm 
ihracatı için hazırlıklarını bitirmiş -
tir. Avrupa piyasası çekirdeksiz yaş 
Uzüm istemektedir. Geçen sene Bul
garistan bu tip üzümlerden 8000 va
gon ihracat yapmıştır. Yunaniatarun 
YaJJI Uztim ihracatı da. 600 vagondu. 
Almanyada ya, meyve ticaretile uğ
raşan müesseseler namına, Türkiye. 
ye bir mütehassıs gelmişti. Bu mü
tehassıs muhtelif mıntakalarda bil -
hassa İzmirde tetkikat yapmıftı. Ne
ticede mUtehusıs Türkiyeden 1000 
vaıon yaş meyve alınacağını alaka
darlara söylemişti. İzmir üzUmcüleri 
bu ıene de bu kadar ihracat yapmak 
1çin her tUrlU hazırhklan yapmış -
lardır. 

Mısır piyasası 

Ziraat Bankasının 

-ııµdahalesi bekleniyor 
Bu ıene mnnr mahıum boldt.ır. Zi

l"aat Bankuı bu sene mıırr pJyasasi 
le ne de~~eye kadar ali.kadar ola -
c:aktır. Piyasadaki tacirler huna me 
rak etmektedirler. Geçen sen' mIBır 
mahıulU az olduğu için, piyasada fi
yatlar yUbeJmi,ti. Hatta munnn en 
~ok iatihllk edildiği yerlerde, ihtl -
kar bile olmuştu. Ziraat Bankasır.ın 
elinde stok mısır olmadığı için, Po . 
manyadan iki defa mısır getir111işti, 
Gelen mIBırlar Karadeniz mmtakala
rına tevzi edilmiş, bu suretle ihtika
rın önü almmTştı. Evvelce de yazdı
ğımız gibi,mııır,buğday kadar halkı 
alakadar rden bir maddedir. Bllbu
sa Karadenbı kJYllarmda fakir köylü 
mı.ur ekmeği ietihlAk eder. Bu iti -
barla. Ziraat Bankası buğday fiyat
larile alA.kadal' olduğu kadar mısır 
fiyatlerile de allkadar olmuttur. 

Ziraat Bankasının bu aene mısır 
piyasa.ama müdahale edeceği ço~ ü
mit olunmakta.dır. 
@± 

Yerli "!allar sergisinde 
·pavyonların güzelliği bilhassa 
nazarı dikkati celbetmektedir ,, 

• 

Yerli Mallar Sergisinden bir kö e 

Dün havanın yağmurlu olmasına başlamışlardır. Bu yüzden, Talı.sim 
rağmen Yerli Mallar Sergisi yine ka- Yerli Mallar Sergisine iştirak ct!Ile
labalık olmu,tur. Sergi en ziyade ge ğe vakit bulamamışlardır. Maamafih 
celeri kalabalık olmaktadır. Evvelce bu seneki serginin bazı hususiyetle
de yazdığımız gibi, bu seneki sergiye rini de inkar etmemek 18.zrmılır. Bu 
az müessese iştirak etmiştir. Bazı seneki sergide paviyon t\p\el'ini gör
müesseseler sergiye iştirak etmcğe mek mümkündür. Şimdiy~ kadar 
vakit bulamamışlardır. Sergi açıldı- Galatasaray lisesinin alt katındakı 
ğı gün. bazı müesseseler hazırlıkları odalarda, istenildiği gibi paviyon ya
m güçlükle ikmal etmişlerdi. Bunun ptlamamıştı. Bu, sergi için büyük 
böyle oluşundaki sebep, sergi için bir noksanlıktı. Bu seneki serg!de 
Taksim bahçesine geç karar verilme saha çok müsait olduğu için, her mü 
sidir. Sanayi Birliği, gelecek sene essese mükemmel bir surette pavi -
sonu hazırliklarma daha erken baş- yon yapmağa muvaffak olmuştur.,, 
layacaktır. Sergi işlerile alakadar bir Bu izahatı veren zatın ifadesine 
zat, sergi hakkında bellibaşh tenkit- göre sergi ne kadar fakir olursa ol
lere şu suretle cevap veriyor: sun gii?,el paviyonlarile mimari oa-

- Vakıa bu sene sergi gec:en se- kımından bir kıymeti iht.ive. etmek -
neye nazaran daha fakirdir denilebi- tedir. Bu sözü İnhisarlar paviyonu 
lir, bazı müesseseler İzmir panayiri- Antrnsit kömürü pavlyonlarının gU
ne iştirak etmek için hazırhltlara zel\iği ile teyit etmek mtimki.indür. 

BORSA 
Paralar 

A lıı 

Serlin 1128,-
1 Dolar 123,-

20 İıiviçre fr. 810,-
20 Belçika f ·ını• 80,-
20 Drahmi Zl,-
20 Çek kuron 84.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 190.-
Florln 82,-
Avugturya ,ilin 22,-
Marlı: 28,-
Zloti - 19,-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yeo SZ.-
lsveı: kuron" . 31 .-
Altm 967,-
Banknot 2421-

Çekler 

Pariı ürrrlnı 
İnıriliz ünriftı 
Dolar 
Liret 
Betıra 
Ct-nevre 
Sofia 
Florin 
Çelı:oılovak 
AvL turya 
Mark 
İlv.ç lı:uroftU 
İıpanya pezeta 

iSW 
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Esham 

Satı ı 

628,-
126,-
818,-
84,-
23,50 
88,-
16.-
52,-

196,-
84.-
24.-
30,-
22,-
24.-
25,-
34.-
33.-

969,-
243,-
• 

lı Bankuı Mil. 
N 

,. .. Hımlır• 
Anadolu % 60 

" ~100 
Slrk,tha1rı11 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terlıoı 
Aslın Çime11tn Kupon lr•ıllı 
Mrrker. Bınlı:aaı 
Oımanlı Banko1 Kuponıuı 
Şa k Merku Jl!nan11i 

lsflkroılor 

Türlr Borcıı I 
n 

,, ,. III 
htikrazı dahıli 
Ergani A. B. C. 
Sıvas Er:rurum I 

" 
,, II 

• 

u,
uo 
9,00 

24,15 
41,60 
16,.SO 
18.75 
0,50 

12.50 
0,3.\ 

81.25 
27,-

4,40 

20,05 
ıus 
19,85 
96-
95,25 
98.25 
98.2S 

12,03,50 
621,-
0,79.70 

10,12,70 

Mısır fohvlllerl 

4,71,75 
2,43,60 

l!iS,-
1,ı6,!15 

19,11,61 
4,18,32 
1,97,45 
3,08,10 
5,80,75 

ıaae ı -.-
ıoos H 01.so 
1911 m 01,50 

Taltvlldf 
Rıhtım Kup<ın•u• 
Anadolu I ve II 

" " ın: 
Anadolu Miimeuil Kupnnıus 

§ 

-.-

10,50 
43,2.5 
<45,50 
•S,15 

Sünnet düğününde bir 

döğüıme oldu 
Bir atinnet düğünü e.ımasmda rakr 

icrnek yüzünden kanlı bir kavga ol
mu9tur. Karaköy civarında oturan 
Ali, çocuğunu sünnet ettirmek için 
evinin bahçesinde bir eğlence tertip 
etmiş, dUğüne, ayni mahallede otu -
re.n arabacı Eminle karısı Gülizarı, 
kardeşleri Emine, Ayşe ve Zeynebi 
de davet etmiştir. Davetliler ve ev 
halkı geç vakte kadar eğlenmişler -
dir. Yine eğlence arasında arabacı 
Emin cebinde getirdiği rakılarla me 
zeleri masanın üzerine koyarak iç • 
mek istemiştir. 

Bu yüzden kavga çrkmış, Eminin 
kardeşleri ve karısı, Alinin kız kar
deşi Sabihaya hücum ederek döv
müf, muhtelif yerlerinden sopa ve 
tokatla yaralamışlardır. Hadiseye po 

l Us el koymuş, ve kavgacıları dağıt-

\ 

m1,tır. Sabiha, yaralı ve hamile ol • 
duğundan hastahaneye kaldırılmış, 

1 
suı:Iular yakalanmıştrr. 

ı Sekiz metreden düştü 
. Nişancada Havuzluhamam soka -
1 ğmda oturan Artin, sarhoşluk saika 

sile sekiz metre irtifamdaki taraça~ 
dan sokağa düşerek tehlikeli suret
te yaralanmıştır. Ağır yaralr olan 
Artin, hastahaneye lraldmlmış, hadi 
setle kimsenin suçu olmadığı anlaşıl 

mıştır. 

·Cami mahıenine bırakılan 
socuk 

Dün Edirnekapıdaki Kasımağa ca 
miinin avlusunda. oynayan çocuklar, 
camiin altındaki matızende sesler 
duymuşlar ve koşarak mahzene gir
mişlerdir. Orada gazete kağıdmm 

üzerine bırakılmış yeni doğmuş bir 
çocukla kaışılaşmışlardır. Mesele po 
lise haber verilmiş, çocuk imdadı ıııh 
hi otomobilile hastlrhaneye kaldırıl
mıştır. Yavrunun kin1e ait olduğu he 
ntiz anlıışılamD.dığmdan tahkikata 
devam edilmektedir. 

---- Oç ıün hapis 
Takohi iaminde bir kadmı döv -

me en suçfu rden, dün -Sultanah-

met ikinci sulh ceza mahkemesinde 
üç gün hapis ve iki lira muhakeme 
maarafı ödemeğe mahkum edilmiş -
tir. 

lir kiif• klros faldığı 
için mahkOm oldu 

Seb?..e halinde İbrahimin dükkanı 
önünden, bir küfe kirazım çalarak 
kıı.ç;arken yakalanan Yakup, Sultan
ıhmet ikinci s~lh cezada. iki ay ha· 
piı cezuına mahkum edilmiştir. 

Bel9rat toplantısına iştirak 
edecek heyetimiz 

Balkan Antantı devletlerinin iktı-
11ııdi konferansı Temmuzun onunda 
Bel&"rıtddn toplanacaktır. Bu konfe -
rını11ı. iştirak edecek Türk heyeti, 
Çartamb11 gtinü şehrimizden hare -
ket edecektir. 

Japon llçiı1 Bursaya 91tti 
Japonyanın Ankara. büyük elqisi 

Tokuıava ve maiyeti, birkaç gün kal 
mık üzere Bursaya. gitmişlerdir. 
il 
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Beni unuttu mu ? 
~:B~~a!~~ ~irs~~:8i~~e~ant~ftm.1 M.k+:.~:..: 

Ha/taillJ iki defa buluşurduk. Son- . .. 
ra bir defa §imdi on beş giitulür bu- Bıze mektup gandere~ı ıayı~ oktı-
luşııyoruz. Geldiği zammı da iki sa- yıwularımtzdan çok mühim rıcam" 
atteıı fnıla kalmıyor. Şimdi yirmi i- var. 
ki giindilr hiç yazmıyor geldiği za- 1 - Yazıları sayfanm yalmz bir 
maıı .'lcııi arzuladım diyor. Acaba be tarafına !J(l.Zmak, arkıumıa yazma· 
ııi wıuflıt mu1 Siz ne clersiniz1,, mak. 

Belki unutmuştur. Belki de i3lerl 2 - '!cktup"lıJrı mümkün oldllğtı 
çıkıyor dil gelemiyor. Bunu siz, biz- takdirde makine ile, olmazsa satır 
den de.ha iyi anhyacak va:ıiyettesi- aralarını geni4 bırakarak} okunakl• 

· yazmağa çalışmak. 
~. ~ 

11- Bn tk' noktaya dtkkat ettikler-. 

"/ 
takdirde, hem bizim i~imiz koUıy• 

leni niç~n aramıyor la§m~ olur, hem de kendilerine cl<l" 
Izmitten M. M. M. imzs.sile: ha çabuk cevap verebiliriz. 
"Geçen sene bir genç ile tanı§mt§ 

tım ben bu genci seumedim fakat 
ahl<ikını çok beğendiğim. için arka 
daş1ık ettim. Şimdi} 5 aydır onu gör 
müyorum. O ise herhangi bir arka
daş-ımı giirsn hatırımı sorar. Bu ka
dar. O da benim ahMkımı beğenmi§ 
idi. Ben ona 11ek lakayt davrandtm. 
Acaba beni ondan mı aramıyor1 
Siz ne, <lersiniz1,, 

Gayet tabit Ve ıizin hatırınızı ıo
ruyor. Siz lakayt kalıyorsunuz. Na· 
sıl cesaret edip te, llkaydinize rağ
men size gelip görüşebilıin ! Eğer 
siz de onunla ali.kadar iıeni:r;, bira.z 
ona cesaret veriniz. 

"' 
Medeni hayat ! 

Bakır köyünden dertli imzaısile: 

"Beıı ( 16) yaşında ve orta tahsili 
bitinn4 bulwıaıı bir gencim. Mıthi
timiz oldukça asri ve kibar olduğıt 
halde bir W.rlii bir ktzUı komt§mağa 
muvaffak olamadım. Fakat ben bu 
halimi, biiyle bir ihtiyaomı olmadı -
{jına atfetmekte i1Jtmı do hakikatte 
öylo değil. Kız 7>eşinden çok gitmem: 
Pek aUikadar olmam. Mektebin ta • 
rn ~nmanuıda ılaha ziyade evde ma 
kiııeler tıo bu gibi §e.ylerle uğraıırım. 
Bu böyl.e olmakla beraber bilhaaaa 
'""'"' M""4tte -~~,,..,. 1delar 
ın gezmesi, eğlenmesi adeta hüzün 
verir bana} kızarım t•e hatta ağla • 
mal~ derecesine geldiğim günler o
l!lr. Comiyet hatjatında atılgan söz 
söylemeyi seoer t'6 kendime yakı~t1r 
dığrnı tJB ayni zamanda l11tanbullu, 
bugil>ıiitı hayatını yakından tamyan 
bir genç olduğum 1ıald'3 bir kız kar
şısında sanki yiilcsek l;ir §ahsivet 
miş gibi bir /al.<Jo yapacağım diye 
heyecanlanır, .s1kılır, söyliyecok söz 
bulamtyor gif>i olurum. Ayrıldıktan 
sonra içimde lıir ferahlık hi:Jsederim. 
Ve bunun içindir ki, böyle konıı§ma
ıan devam ettirip esaslı bir memba 
elde edemedim. Verilen aile terbiye
aintlcn mulir f N edetı ileri geldiğini 
kestiremediğim ve medeni hayata 
yakıştıramay1p pek miiteessir oldu
ğum bu halimin izalesi için rıe gibi 
tedbirler almak ue ne yapmak lc1 • 
zımgeldiğiııi liitfen bildirmenizi de
rin duygularırnUı rica ederim.,~ 

Sjz, temiz ve iyi bir aile terbiyesi 
görmüş bir gençsiniz. Yalnız, yanlış 
bir telakkiniz var. Siz, medeıti ha -
yatı, şu veya bu kız peşinde ko§mak 
mı zannediyorsunuz? Bunun medeni 
hayattaki ismi nedir biliyor musu~ 
nuz? Biz söyliyclim: Münasebetsiz
lik ve hatta ahlaksızlık. 

......._. ....... ....-_...._~----~ 
Bu gibi hareket edenler, haberle• 

ri olmadan içtimai bir facianın kah 
ramanlan olurlar. Bunun önüne g• 
çecek olanlar sizin gibi ciddi genç • 
lerdir. Kat'iyyen halinizden milte • 
essir olmayınız. Biz siıi takdir ede
riz. Ve emin olunuz ki, ekşeriyet ve 
akl baaında olanlar da sizi beğenir• 
ler. 

.\o 

Sevemiyorum· 
Çanakkaleden A. H. I. V. hnzulle~ 
M ya§oıdayım, henüz ımlenmedim. 

Kaduı1ar ve kızlar hatta nrkekler bild 
güzellik ue cazibemden bahsettikle
rini kulağımla müteaddit defala,r işit 
tim. Fakat çok mahcubtlm. Yolda gi· 
derken bir kadımn bana baktığın• 
görsem, asabım gev§erJ ayaklarım 
birbiritıe doUışır, hemen müvazenem• 
kaybedccelc dereceye gelir ve terle
meğe b<ı§larım. Bir çok kadınlar pe
şime takttldık1.arı halde onlarla yüı 
göz olaımyorum. Sevdiğim bir kad11t 
bana sımi aet•iyorum dese onu aevdi
ğinı halde, aksi cevap veriyorum. 

Seıımelc i8tiyomm. Fakat aeume• 
sini bilmiyorum.Bu. gün6 kadar bit. 
çok kadınlar tarafından aevilriim, 
fakat seuemedim.Bcndeki l,ııı h111 l'"'
dirf Bu bir hastalık mıdır, haatalt.k
•a tedavüi mUmkiıtı mtldflr ~ • 

sıldır1 
il TUrkilm. Bulunduğum rnuhiti11 

yabancısıyım. Aylık gelirim 80 1ira• 
yı b1ılur. Tek dikili l>ir çırptm yok. 
Bugiinkii medeni ihtirıaçlar kar§S• 
:tında 80 lira ile bir aileyi geçindir• 
mek kfıfi gelir mir Evleneceğim ztl 
man ev kadınl1ğrna hangi tipi tercih 
etmeliyim 1 Cımaplarıntzı gazeteni.ı 
süt11nıı,t1da bekU11orum. 

Sevmenin bir mektebi yoktur ki 
öğrenilsin veya onun cahili olmak 
kabil olsun. Eğer siz sevemiyor iıe
niz, henUz gönlUnüzdeki, idealinizde
ki kadını bulmam1§sınız demektir.Ya 
§mız daha müuit, elbet bir gün, sizin 
de kalbinizi çarptıracak, sizi sihri al 
tına alacak bir 1'adm önünüze çıka· 
caktır. 
Mahcupluğunuza gelince, bu, iti· 

raf edelim ki bir hastalıktır. Fakat 
gençliğe mahsus bir hastalık. Bira:tı 
azim, irade ve görgü ile geçer. 

!kinci sualinize cevap: 
Kazandıfm1z para ile ev idare ede 

rek pek ala bir aile geçindirebilirsi· 
niz. Fakat "medeni hayat" diyere 
bizde maalesef yanlış anlaşılmış ola 
ve sinemalarda gösterilen şeyler tan 
nedilen bir hayat sürmek tabir kabil 
değildir. 

No. '7' gezdirmek imkim vardı. Fakat onu karı9ıyor. Hafif ibrelerle dudaklRrI· yetler etti. Vadimi hatlrlatmak için ı mek lazım. diye kadar hoşuma giden kadınların; 
çoğu esmerdiler. Ben mavi gözl 
sarışınları pek tabii bulmuyorum 
Onlarda. sun't bir bebeklik var sanı 
rım, 

Ademle Havva 

Yanma .aolruldum. 
- Bonjurı 

BÜJ'baa OAKll> 

Beyaz eldivenli parmakları &vu • 
cumda bir kllj gibi çırpındı. 

Kalab-.Iığa kan3tık. 
Dııan çıkarhn korkuııunu a.nlat

tı: 
...- Kocamm pleceğiml telefonla 

lıaber vanneafnden cekiniyordum. 
- Klmıse yok ya? 
Hayır! 

- Otomobilin tentel'ini kapatm!ftmı. 
Çantumı barajla~& koydum , 

- Artık kimae römıfyee.finden • 
mm olabillrain ! 

Kendtalnl böyle 11k btr otomobille 
·kareıl•Ylftn'l· h<>1una &itmlı olacak 
ki, daha hareket ederken: 

- Çok gUzeJ, dedl1 O kadar ııeve-
rl.m ki! 

- Kulla.nır mıım T •ı 
- Kocam latemlyor. 
- Buraya geldikçe öğretirim. 
Viicudilnü brrakır gibi sokuluycır: 
- Çok naziksin ! 
Dtele gitmeden onu sehirde biraz 

o kadar özlemiştim ki ! na. kadar dalgalanan yüzü bir kıvır
Semiramiı'in Nile bakan geni§ cık ve kırmızı karanfile benziyen ağ

balkonlu Ust kat odasında hazırlat - zının yanlarında minimini gamzeler 
tıiım masanın batında.yız. yapıyor. Ben onun ~iyah gözlerinde 

Koyu yeşil gölgeli ıalondaki onun bir kadife parlaklığı bulmuıtum. 
beyaz vticudü bir köpük gibi dalgala- Şimdi görüyorum ki bu iri siyah göz 
ıuyor.Sa fonun 1rkda31Afroditin yıırt lerin derinliklerinde Mısır gecelerinin 
daıı "Nil,, kı;yılarmda agkm tarihi- o engin yıldız yolları da var. Bu yıl
ne taıe bir macera. ilave ediyor. dıı yolları nereye gidiyor. A.9ka., Bıf· 

Taisin Mrsırlı rahipleri cddırtan ka ! 
şehvetengiz agkım yagatmak için 4- :,. 
tine.dan gelen bu mahluk blitUn dl&ıi- Emill o &k§am tıkenderlyeye te-
lifi He uzl\ndığı §ezlon~ yudum yu leton etti. Kalıiredeki ikametini bir 
dum eampanya içiyor. hafta uzatacak! 

Ve ben dizlerinin altmdayım. Millafir geldiği görümcesi ile beni 
~ tanı,tmnayı doğrq buldu. Bunwı 

ıNe glizel bir vücudU var. için gibel bir program yaptık. O gö-
Duru beyaz teninde bile ditillğfn rtlmceısile yum öğle yemeğtni 

bütün çekici titreyişleri var. Adale "Oı:ibekiye,. de yiyıcakler. Ben. de o
ve kemik tabiat estetiğinin ince öl- raya geleeefjm. Bu t~adUtten fıti
çülerine göre blçilmh; ve ahenkle9ti· fade ederflık beni ıaeyahat arkadatı 
rilmiı;. Pire - bkenderiye yolunda gibi tanıtacak. 
onu bu kadar tetkik edemedim. Bu Bunu kendi.il teklif etti. 
benli 'ye,n ren~i ipek kuma, kaplı GUnUn ıa.bah aaıtıerinde uzun 
odanın nefti gölgeBinde o mahf{lza.- mUddet bürod~n ayrılmam kabil de
ım m kapağı acılmı, bir beyaz pır- fil. Onun için bu tanıfmıdan iıtifa
llnta gibi kıymetinin, kıratının bU- de ed~rek Emili ile akfamları met-
tUn haşmetile parlıyor. gul olabileceğim. 

Yuvarlak omuzları arasında uzun Fakat tesadüfler can srkacak bir 
boynu kulak memelerine doğru açık hal alıyor. Bu sabah telefonda beni 
nem b~ bir 2"ölge ile siyah ~;;!:4r;:::. , 1:;;.ı.!an Mari9mıe vino ~tlı tatlı eiki-

telefonla rahatsız ettiğini söyledi. 
Bu masum i'enç kııın sesinde hanı, 
buruk, Urkek bir heyecan var. Di
rektörün ailesile tanıgtığım için çok 
ilzUlilyorum. Bu münasebetin beni ö
nüne geçilmez bir mUşküle sürükle
mesi ihtimali var. 

Herhalde bu sevimli genç kıza 
kartı temkinli olmam lazım. Yahut 
bir ıJyaret llraımda yolunu bulup 
çoluk, çocuk ,;ahibi olduğumu ihsas 
etmeliyim. Böyle aile kızlarından 
çok korkarım. Onların tecrübesiz ve 
~n kUçilk arzuya kapılmağa müsait 
gönülleri hazan insanı bütün ömrün
ce kadına nedamet ettirecek akıbet
lere 11Urükler. 

Maicome ıilphesiz ki ideal bir a
ile kızı. Ne çare ki ben Morkayanm 
babaaı olmasam bile kendi ırkımdıtn 
olm1yan bir kızla evJenmiyecek ka
dar titiıim. Aıtkın milliyeti olmaz. 
Fakat bence iıdivacın tabiiyeti ve 
mllliyeti vardır. Ve olmalıdır. Izdi
vag mUe1&e11eıd dünya yilzUnde kal
dıkça: 

Bu renç kmn henUz açılmıyan 
hiılerini 11akat bir yola sürükleme
mek için yakında Dcclozier ailesini 
ziyaret etmek ve sırasını getirip 
Mork&J'IJ\In babası olduğumu söyle-

* Emili ile görümcesini Ozbekiyenin 
koyu gölgeli ağaçlan altında bul -
dum. 

Bu tesadüfü Emili çok iyi idare 
etti. 

Beni derhal görümcesine tanıttı. 
Iskendcriyede gördüğüm bodur, 

yassı ve dızlak cıgara fabrikatörü
nün kUçük kız kardeşi ona hiç ben
zemiyor. Minyon bir sarışın. Şarkta 
ırkların evsafı pek karışık. Biribi
rine aykırı kan halitaları ortaya 
böyle karışık ve deği§ik örnekler çı
karıyor. 

Emili'nin görümcesi de böyle. Ha
ni yıl başlarında camekanları dol
duran sarı saçlı, düz mavi gözlü, 
pembe gül tenli bebeklezo vardır. On
ları hatırlatıyor. ~ac 

Beni ısrarla masalarına. davet et-' 
tiler. 

Itiraf ederim ki bu önceden ha
zırlanmış tesadUfte ben de rolüm.il 
pek iyi yaptım. Biri beyaz tenli ve 
parlak siyah gözlü, öteki pembe ve 
mavi iki genç kadının arasındaki 
vaziyetim fena değildi. Mavi ve sa
rı renklerin göz alıcı bir cazibeleri 
olmakla beraber bilmtım neden ben 
daha ?:i:vııde 0 smerleri severim. Şim .. 

Fakat Frosso'nun düz ma'Yİ gö 
terinde tatlı bir sıcaklık var. Cıvı 
CIVJl bir kadın. 

Once Emili seyahatimizden, va. 
purdakl eğlentilerden bahsederek 
aramızdaki dostluğun samimiyetini 
ispat etmeğe çalıştı. Sonra konuşa 
konuşa ahbaplık sahası genişledi. 
Bir buçuk saat süren yemek çolı 
neş'eli geçti. Müsaadelerini alıp ay• 
nlırken bu nezaketlerine mukabele 
etmig olmak için onları ertesi gU1l 
öğle yemeğine Semiramise davet et
tim. 

* 
Hidiviyal Klüpten telefon ettiler. 
Klilp Direktörü Sait Abbase ya

rın akşam bir danslı akşam yemeği 
olduğunu haber verdikten sonra na• 
mıma klilbe gelmi~ birkaç mektup
la Prens Cafer'den geldiği damga.· 
sından anlaşılan bir zarf bulunduğtı• 
nu, eğer yakında klUbe uğramıya.· 
caksam göndereceğini söyledi. 

Ne zamandanberi gece eğlentfle• 
rine gitmiyordum. Bu danslı ak~JO 

( ArkR!'n vııT'1 
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BugllnkD Program 
ı.t.abaJ 

18: Optta parotarı (pltlı:); 19: Haber
ltr; 19,1!: Muhtelif ;ll'klat; 20: Çiltn ha· 
nları (pltlt): 20,SO: Stllıbo orkettrıaları; 
21,SO: Son hitıetler. 

Sut 22 den ıonra Anadolu Ajansının 
ruettlere mahiuı havatfü aerviıl verile
dktir. 

Raşel, içinden Adnana fransızca sövdü 
19.50: lirano - kemal lronHri: 20,ıs: 

·Ad:rıe.ıı giyinirken Raeel F~nsızca. 
IOrdu: . 
~ Seni kim giydiriyor Adnan? 
Ad.nanı Beyoğlu terılleri giydiri· 

3'ordu. Kadın. yattığı erkeğe bunu 
18.yık görmedi : ve Frant1ızca: _ 

-... Senin gibi bir a.dam, Beyoglu 
terzilerinin k~ndisini giydirmesine 
rını olur mu? 

- Muharebe ..• 
- Muharel:>eden evvel gardrobu-

nu kurmak için ~giltereye gldebi
lirdin Adnan; ah siz Türkler, un -
bel~itıiz, tenbel. 

Raşel, Adnanı elinden c;e~t\; ya.
ta:k odasının kA.ğıdlt dıvarmda. be
li~iz bir kapı açtı; koc~mm elbise
lerini göeteriyordu: Bo3 bir oda: 
dort drvan mavi satenle kapla.nnıış; 
o~a sırayla ufld, amudt mıı.~n
dan sUtunlar konmuştu. 60 elbuıe, 
60 Moiz gibi Adnanm kar§ISm~ di
kildi. Adnan §aeırdı, kapının içmde, 
durdu: Smokinli Moiz ağır ağır Ad
hana doğru geliyor, seyahat kaputlu 
Moiz elinde dürbünle .Adnan& bakı· 
:Vor, golf oynıyan Moiz tmın çoraplı 
baldırlarile .Adnf111In üstüne yürü~ 
)'Ordu. 

Şimdi odaya girmişler, Raşel ae
\ı':inen efüırile elbiseleri didik didik 
ediyor, ceketlerin ceplerinde, yelek
lerin tokalarında, pantalonla.rm içle
rinde fazla btra kılmış kumaşlarda 
Londra. terzilerinin isimlerini gö.ste
:riyor sonra. kaçar lngilize çıktıkla
rım ~niatıyor, 15 le 18 lngilir.: ara
sındaki fiatleri için: 

_ Hani pahalı da değiller! 
Diyordu. Çıplak kadın, k.ocuımm 

kürklerini anlatırken, ve telaşla. ter
liği düşerek çıplak ve sivri ayağı 
kocaamın yüze yakın pabuçların· 
gfüıterırken. bu tezat güzeldi, Raşt 
biteviye anlatıyor, kıravatlan, göm· 
l.m-ı.ri mahsus unutuyor, Adnanın 

Onlara merak etme.sini, ha.ngi Ingiliz 
evlerinden alındığını sormasını bekli 
,Yor Adnan hatırlayıp ta sormuyor
du. 'Raşe! sorulmıyan §eyleri anla • 
tan in.C1.anm dUştUğU tuhaflık içinde 
küçülüyor. kendini monolog s~yle
ıneğe mecbur eden .Adnana bellı et
tniyerek kızıyordu; üstelik, Beyoğ
lunda giyinen Adnanın ha.li~e L?n• 
drada giyinen Moizin elbıselerıne 
ka~ı izmihlal, şaşkınlık, Raşelin gü· 
tı.uıınu arttıracak budala.lık ta yok
tu. Bu çehre, bu kunduraları, bu kı
:tavatıan -sırf bir kadın söylüyor di
,Ye- dinJiyardu: 

Raşel, içinden Adnana Fransızca 
llÖvdu. -

Sardiamıı 
. Vaktile Hida.yete gidenler, 11imdi 
ıuinana geliyorlar. Fakat .Adnanm 
ealonunda. yeni adamlar da va~: 
Meı:nlekete ziyafetlerde acıyan bı~ 
rıe'Vi gençler! .. Ve bunlann bir nevı 
llanıuslan var: Bunlar T~l!t ve Ce
tnal Paşanın bulunmadığı yerl~rde 
cenıiyete muhalif! .. Adnanın salonu 
8ahııe ... B uaktörler, bu sahnede ede
biyat oynuyorlar, ilim ve fen oyn~
Yorlar, politika oynuyorlar. (1~3 bır 
taksim üç) Ittihat ve Terakki olan 
Adnan bile salonunda. bu gençlerle 
elele muhalefet oynuyor. Adnan bu 
gençlerin önünde, memlekete acıdık· 
sa. serveti namuslu oluyor. Bazan It
tihat ve Terakkiyi ikiye bölüyor, te
ıniz tarafında durarak kirli kısmına 
llövUyor. Bazı kendisini ikiye. a.yırı
Yordu, gündüz merkezi uınwnıde ce
nıiyetin cinayetlerine karar v_eriyor, 
gece bu gençlerin yanında. ~ ~ına.ye~
leri havsalası almıyor. Harıcıye Mu
lneyYizi Burhanın MUstantik Bebçe
tirı kulağına dediği gibi: "Adnan 
acemi Hidayet!" 

Fakat ittihat ve Terakkiyi yalnıZ 
gençlerin yanında. beğe~~ordu. 
Ya3lı adamlara. karşı cenuy?;:ın .~a.
tillerine "fikirler!" diyordu; ıhtilaI· 
1erde her fikir hırtında kan parçası 
taşırdı!" 

Bunu söylerken yemek masasının 
~ şamdanlanndan oday~ . dolan 
alaca karanlıkta Adnamn yüzü ken
disinin tunç heykeliydi. . 

Fakat tiyatroda oyuncular s~hicı 
~as ta taksalar bu taala.ra kimse 
inanmadığı gibi bu salonda ger9t'k 
olan faziletler de sahte sanılıyordu. 
Adnan geçenlerde Sarıkamış fe~ke
tine ağladığı zaman misafirleri illan

lnadılar. 

Adnan dıı. yalnız kaldığı zaman sin LimiteCI'i anlattı. Bu şirketin 
kendi ytızUne bakamıyordu. lnsanın Anglo - Amerikan bir grup olduğunu 
haya.tt cinıı.i bir romana. dönünce Söyledi; bu grupta Karnegl, Rokfel
yaldızll kabmt ok~ayıp bu kitabı bir ler, Morgan gibi milya.rderlerin bu· 
ta.rafa koymak, ea.yfa.larını karıştır- lup_duğunu unutmamalarım salonda· 
mamak daha doğrudur: . kilere ihtar etti: Biraz da Dagistan-

Harbi Umu~idenben Adnan mı- lı Hocaya bakarak. 
safirden korkuyordu: Ondan borç Adnan Dagistanh Hocaya crgara 
para ist~meğe geliyorlardı. Ve misa.- uzattı. Hoca: 
firlerini istiskalle karştl~yor, bir §ey - Ic;mlyoı:um, de?i:. zaten ~dece
istemiyerek giderlerse h~rme~le teş- ğim. Aana b1r §ey s_öylıyec~~tı.m de .. 
yi ediyordu. Bugün keyıfliydı : Dün . Adna~. zaten, bır şey soylıyec~k 
~~§el ona ıııöz vermişti; Adnan gele- ,dıye telaşından Hocarun eıgara ıç
etk hafta dUnkU rüyayı yine göre- medfğini unutmuetu. Onunla yalnu; 
cekti. Fakat birdenbire l'lat·a.rdı. Da.- kalmaktan, Naşidin Jftkırdısınm c;a
gistanlı Hoca. uışağJ iterek odaya gir- buk bitmesinden korkuyordu. SU!ey
di. Adnan !loğuk alınla, dargın göz- mana işaret etti. Adnan bakınca 
terle Hocayı karşıladı. Hoca neka· uşak, misafirler bakın~a efendi ola
da.r durgundu: BU.tün pare. fstemeğe rak ı:ıBlonun ucunda oturan Vekil -
gelenl~r gibi. harç Süleyma~ Dagista.n\ınm, p:ırs. 

Hidayetin konağmdskUer bugün 1stemesine, Naşidin elma!ll konferan-

Konferan•; 21: Vl~dan ntlril: Senfonik 
lı:onıer: 22,SO: Çiru muıllı:lli; 24,58: 
Prtniu:ca haberler. 

ıs.ıs: Pllk: Hl: Htb~rler; 20,15,: Ke -
man kon•erl; 20,SO: $atkılar: 2t,30: Sen
fonik kon.er: 22,45: Sen'6nlk kon•er: 23, 
21'.1: :Plllc. 

Moıkova 

10,U: Yeni m\ttitın: 20: !tomanalar: 21,ts 
&arlulı kon•er; 22: Al~tnc. n•triytt. 

V&r$0VS 

20: Soli•t kon•eri ( eflenceti): 21: flıye~ ; 
23,30: Htberler; 2.S,4.5: Pllk; 24: Danı 
muıiki•i nakli. 

19 20: Venedilı: muıikiıi: 19,45: Muhte
lif; io,ıo: Orlı:eıtra; 21: Pillrmonik kon~er 
(Uvertürler): 22.1.5: Beethoven oda mu~ 
lilı:iıi; 23,15: Pllk. 

Viyanııt 

20 30: Yıyh aletler konıeri: 22.35: Haf· 
tıı.n~ haber icmali: 23: Haberler; 23,10: 
Odı muıikiıl: 24,25: Eclenteli musikı. 

20.so: Muhtelif ıarktlar: 21,20 : Radyo 
piyesi; 22: (Na uranku) adlı opera pıyesi; 
23: Haberler: 23.20: Popüler prkılar. 

Stnemalar, TlyatTolar 

• HALK OPERETİ : Bu ak$am ıaat 
21.45 de Taksim bahçtsinde (Sevda 
Oteli). Pek yalcmda (Rııhmet Ef.) 

• TURK : (Trivoll Cambaı:hanesi) ve 
(Voronzonırm Eınrı). 

• TAN : (Tanıolita) ve (Renkli Peçe) 
• MELEK: (Fakir Bir Delikanlmm Hi 

ktyeıi) ve (Kaçak Sevdaldar). 
• İPEK : (Kiralık Gönül) ve (Macar 

Romansı) . 

• SUMER : (Hiicum Filoıu) ve (Do 
kuruna Kalbime). 

-'P .Adnanın salonundaydılar: Eski sı da. bit.se mani olacaktı. O da eski ,_ 
~taeena'Val Naşitten Doktor Haldu- kalemtra~lıırın konferansına başlı· 
na, Mti.stantik ~h_çete, Hariciye Mü- y~ca.ktı. F~kat Naşidin l!fı bit.Me
nıtyyizi Burhana kadar... mıştı. Belçıka kralının elmaslarmr 

• Y1LDIZ : <Hayat Kurbanluı) ve (MI 
irinin Sen Saati). 

• SIK : (Gündür Benim Gece Senin) 
ve (Sevdalılar Kervanı). 

• SARAY : (Altı Karılı Kral) ve (Met 
ropoliten). Naşit elmas konferanıu veriyordu: anlatıyor : 

Utnitıbumundaki Olaman Corporres-

Yugoslavya milli takımı 

cuma günü sehrimize 
önümüzdeki 

geliyor 

Ankantgiicü - Boçkay talmnlan bir ara.da 

MilU futbol takınıımzla kat§ılaş -
ma ya.pma.k Uzere şehrimize davet 
edilen Yugoslavya milli takıml oyun 
cuları: cuma. günü §ehrimize gelecek-

lerdir. 
Dost Yugoslav milletinin futbolcil 

!erile cilmartesi ve paza.r günleri iki 
karştlaşma yapılacaktn-. Cumartesi 
günü lstanbul - Belgra.t temsili ma
çı yapılacak p~zar günü da Türkiye 
YugoslayYa mılll takrmları ka.rşıla
şacaklardır. Bu maçları ~acaristan· 
dan gelecek olan beY_Delınilel hakem 
roa.ynu idare edecektır. 

Anli.arodo bislldetgJler 
kampı 

Ankara, 6 (Ta.n) - Berlin oliın • 
piyatla,,n içip her MJgeden gelen bi· 
sikletçiler buradaki kampta çalışmak 

taıardır. 
Alınan neticeler çok iyi olduğun • 

dan bisikletçilerimiz Berlin& gitme • 
den evvel Ba.lkllllarda bazı müsaba
kalara gireceklerdir 

Bu meyanda öntimUZdeki pazar 
günü Bükreşte RMıenlerle 140 kilo
metr6luk bit müsabaka yapılacak • 
tır. Bu müsabakaya bisikletçUeriıiliz 
den beşi iştirak edecektir. 

Bo~kıty galip 
Ankara, 6 (Tan) - Anka.ta. gü -

eli • Boçkay maçı 3-2 Ankara.gijcü -
nün mağlubiyeti ile bitmiştir. 

lzmitte illi ma~ları 
Be§ haftadlllberi deva.m eden lik 

maçları hararetli bir safhaya. gir -
miş ve son olarak ta bu pazar Izıni
tin iki rakip klUbU Akye§il • idman 
yurdu karştla§mışla.rdtr. Maçın e -
hemmiyetini arttıran hususiyetler • , 
den birisi de bu ka.rşrlqmayı idare 
etmek üzere lsta.nbuldan Şazi Tez
ca.n davet edilmesi olmuştur. Çok he 
yecanlı ve zevkle takip edilen bir mU 
sabaka.dan l!ontı1. Akye§illiler kuv -
vetli rakiplerini 5-1 mağlt\p etmeye 
muvaffak olmuşlardır. 

• ALEMDAR: (Petenburı Geceleri) 
ve (Morı Solı:afı Cinayeti). 

• USKODAR HALE : (Mumyalu Mü 
zeıi. 

Davetler, Toplantılar 

ASKERLİK İŞLERİ 
TOTON IKRAMfYEl.F.RI 
1 - Beşiktas Şube'.'linden tütün ikrımi 

Ye!'li tevrlyatı 8, 7. 936 tarihinden baıhıya 
caktır. 2 - Malüllerinçarıamba ıehit aile 
Jerine cuma ıünleri 11abahleyin ıaat 9 aaat 
U kadar tevn edilecektir. 3 - Malüller 
rtpor mu.ı cürdanı ve beratı hüviyet cüz 
c'lam 3 krt'a fotofrlflarile. 4 - Şehit aile 
terinin maaş cüzdanı ve beratı hiıviyeti 
cü:ı:danlarile 3 kıt'a fotoiraflirile müracaat 
tarı ilin olunur. 

•• '\f' ff' ... . ·-"' 
Cerrahpa~ı b•etıoe1I 21693 
Gur.eba hast~nesı Veni bahçe 23017 
A'.aselri kadmlar butaneıl Z4SS! 
Ze;rnep Klnıil h111taneai Ostrilw 110179 
Kuduı h11taneıl Capa Z2142 
Beyollu ZUHr l\utane9i 43341 
Gülhane bastane•I Glilhane 205 lO 
Hıydarııuıı Nilmane hutandl 60107 
lttf•l hHt.neal $leli 42426 
Bakırlı:öy Alı:ıl haatanest 16,60 
Sark Derniryollın Sirlred 23079 
De.Jet Demlr.,ollan Hu·darı>ışı 42145 

lttalye Telefonlan 

İatanbul ltfaiteli 24222 
Kıdıkö1 ltfaiyeal 60020 

OYeşlUıöy, Balurka1, Bl1J1lkdere, 
ıküdar ltfıiyeıl 5062.5 

8eyoilo itfaiyeal 44640 
Bil'YUkıda. Heybeli. Burcu. Kmalı mm 

tab.l•n ldu telefon ıantrahndald memura 
nnam demek lrlfldlr. 

MUracaat yerleri 

Daütı :rotlan acenteel Teteton 
Akay (J{adtk6y islıcleıl) 

Çabrk sıhhi yardım t.eşldlatı 
--------~~~~-----~ 8a tlamar•dan imdat otoaıo 

bUf istenir 

. 

42S5Z 
43732 

D OK T OR 

Kemal N . im re 
ClLT VE ZUHR.Evl 

HASTALIKLAR MUTEHASSISl 
.\dres: Beyoğlu latlkW cadd•ı 
Rumen Ban No. ıe 
Bergflıı tsğleden sonra huta.la· 

nm kabul eder. 
Telefon: 40153 

il. 
Biletleri kansı ile kP.ndisi için al

mıetı. Fakat gen~ Yahudi kızı onu 
öyle bUyUl~mişti ki. hem~n bileti 6· 
11a uze.tmakta.n çekinmerı\i§tl. DUk -
kandan çıkıp, eve dönerken tiyatr6· 
ya. uğrayıp kansı için de bir loca al
mağı unutmadı \'e eve girer girmez, 
heyecandan bôğulan bir sesle karı • 
sına haykırdı: '-'Her zaman benin'll~ 
alay ederdin değil mi? Fakat bu ge
ce seni yalnızca bir locaya koyaca
ğım, oradan 11.şağıda sevgilimle ge. 
çireceğim güzel dakikalan eeyret • 
mP.k hoşıınıı gidecek mi ba kahm ?" 
Karr~t inanmıyıın, şUpheli bakışlar

la onu dinliyordu. Nuri akşama ka· 
dar sabretmı-ğe karar vermişti. Faz
la bir şey eöylemedi ve gece karısı. 
nın alaylı bakışlarr altında itina iJı> 
giyindi. Genç kız onu tiyatroya gi
rip bekliyecekti. Koltuklar numaralı 
olduğu için başka bir tarafta otur -
masına imkan yoktu. Hem kravat 
paketini eline \'erirken: "Tiyatroda 
görtişiirüz." diye, öyle Umit verici. 
sevimli bir şekilde gillmiistti ki... 

Nuri ha zırlfl nınca 'ka tısından evvel 
evden çıktı. Karısı ıııonradan bir O· 

tomobile atlayıp gP.le<'eğfni, bu giizel 
sevgiliyi ~örmeğl pek merak ettiğini 
söylemişti. Belki kocıısınn'I bir kıı· 
dınla sevişebileceğine bir türlü ina
namıyordu. 

Nuri tiyatroya ğlrince bir müddet 
sig-ara salonunda dola.atı. Sonra genç 
kızın yalnız olduğu i~in doğruca ti· 
yatro salonuna gireceğini dilştinerek 
telaşla içeri girdi. Ve biletine baka· 
rak ön stralardııki .koltuğunu bulup 
oturdu. Operetin ilk gecesi olduğu 
için bütiln yerler hemen dolmuştu. 
Nurinin biraz sonra geleC'ek olan 
genç kıtm hayali gözlerinde canlanıp 
gülüm~iyerek, yanında. bom boş du • 
ran kolttlğa bakıyordu. Onu tiyat
rodan sonra aupe yepmHk için bir 
yere davet ederek dostluklarının iler 
lemesine çalışacaktı. Hem de şu ko· 
casının kadınlar üzerindeki tesirine 
haia inıınamıyan budala karısının 
şaşkınlığım görmek istiyordu. Saati
ni çıkarıp baktı. Perdenin açılması· 
na on dakika kalmr§tı. Başını arka 
localara doğru çevirdi ve hayret et
mekten kendini alamadı. Karısı a
lay olsun diye, yanına arkadaşların· 
dan birçoğunu da toplamış, öyle gel
mişti. Hepsi de ona bakarak : "Hani 
sevgilin" der gibi milstehzi müsteh
zi gülUmsiiyorlardı. Nuri "Şimdi gö· 
rllrsünüz" diye, başını çevirince ya
nıbaşına dikilen şişman, acayip kı • 
lıklı, ihtiyar bir ka.1m Yahudi şive
sile: "Biraz ~ekilin de oturayım ... " 
diye, yer açmasını söyledi. Bol çilli 
yanakları ihtiyarlıktan sarkmış çir
kin bir kadmdı. Nuriye patlak mavi 
gözlerile art1ız bir şekilde gülUm.sli -
yordu. Nuri hiç yerinden kımılda
mıyarak yavaşça: "Fakat buranın 
~ahibi biraz sonra gelecek madam" 
dedi. Her halde numarıum; yanlış o
lacak" Kadın onun devam etmesine 
meydan vermeden kaba bir hareket
te ilerleyip koltuğa çöküvermişti. E
lindeki bileti Nurinin burnuna doğru 
uzatıyor, yüksek çatallı bir sesle: 
"Canım niye yanlış olacak, işte ayni 
numara" diye, söyleniyordu. Sahi • 
den bilet Nurinin küçük satıcı kıza 
verdiği biletti ve zavallı kendisine 
oyna.nan oyundan haberi olmadığı 
için müthiş şaşırmıştı. Sarışın gen
cin 03~·ı:.ları aldırmadan müşteriyi 
kaçırmamak için ettiği işareti dinli
yerek, bileti alan Yahudi kızın son-

riı.dan nişanlısı olan o gençle konu • 
şup tiyatroya kendisi yerine annesı· 
nin gitmesini kt\f.arlaatırdıklarını ta· 
bii hi~ bilmiyordu. Ve genç, gUzl"l 
Yahudi kızının yerine, yanına gelip 
otura.n bu ellilik pis Yahudi kadını· 
na bakarken ba§ı boynuna çivilen ~ 
miş gibi arkaya dönmüyor, kulağı • 
nın dibine sokularak. lıiUbali bir ha
reketle konuıımağa ba3hyan ihtiyar 
kadını hiddetinden parçalamak lstt · 
yerek, arka locada onların bu halini 
görüp kim bilir na!'III kahkahalar a
tan arkadaşlannı , yanına gelip. ko
nuşan kfldrrtm acayipliğini gördiik "' 
ten sonra kansınm evde yapacağı ze
hirli şakaları dtişUnUyor, ve asıl da· 

ha başka bir Jflttrıip \'C utanç ile o
turduğu koltuğa gittikçe göınUliiyor· 
du. Kim bilir yanındaki elliJık Yahu
di karıs1nı görerek locadakiler onun 
midesizli~ine nasıl ea~ırnnştıla:r. Bir 
şeyden haberleri olmadıği için hak· 
ları da vardı. Hem karısını hüsbU· 
lün kızdırmak için tiyall·oda yanıı\;:ı. 
gelip oturacak olan kadının birkaç 
aydanbel'i metresi olduğunu .söyle -
mişti. Ve uimdi nttığr bu yalanın 
kendisini ne gülünç hır mevkic in • 
dirdiğini dü~ünerek , alnına toplanan 
tı>rleri siliyor, g<'veze Yahudi .kan • 
Rımn konuşurken yiizline degen ne • 
L n bir an evvel kurtulmak icitı 
hemen perdenin açılmasını; o patır
tıda locRdakilere görünmemeğe ça ~ 
lışarak kaçmııjı dUşilnüyordu. 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: Kotonifiçyo Hussy 
müe~ıııe..<ıesi tarafından müddeaaleyh 
Robert;o ve Alh<?rto Şahr aleyhlerine 
açılR.n davasından dolayi tebliği 
muktezi dava Rrzuhalinin müddea
aleyhlerin ikametgahi hıu:iralarinin 
meçhuliyyeti hasebiyle bilıi tebliğ ia 
de kılınması üzerine mezkür arzu
halin hukuk usulu muhakemeleri 
kanununun 14 ı . inci maddesine tev· 
fikan ·nanen tebliğine ve emri mua 
hakemenin de 25-9-936 saat 14 e ta 
yinine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan mUddeaaleyh bir ay mild 
deti kamıniyyesi zarfında dava arr· 
zuhalini tebellüğ ile cevap verme
dikleri ve tayin olunan gUn ve saat· 
ta mahkemP-ye gelmedi}tleri tak· 
dirde ve ibraz etmek istedikleri vc
sikalar1n her halde muayyen günde 
göndermediğiniz t.ı:ı kdirde Hukuk u-
sul il muhakemelel'i kanununun 509 
uncu maddesine levfikan hakların

daki muhakemenin giyaben bakıla· 
cağınm ve giyaplarında karar veri
leceğini mahkeme divanhanesine a· 
sılan arzuhal ve davetiyyenin tebli
ği makamına kaim olmak üzere i· 
lan olunur. (24242) ' 

Istanbul Uçüncü Icra Memurlu· 

ğundan : Mahcuz ve paraya se\•rU
mesine karar verilmi§ olan radyo, 

gramofon, demir masa vesatr esyayi 
beytiyenin 13-7-936 tarihine müsadif 
pazartesi gUnU saat 9 da ·sirkecide 

Emirler mahallesinde Vezir çıkma
zında 8 No. lu ınuhterik cami ~rsa
sında birinci arttırma suretile. satı
lacağından talip olanların mezkflr 
mahalde hazır bulunacak memura 
müracaat edilmesl flAn olunur. 

(24240) 

Su Mühendisi Aranıyor 
Bozcaada B~lediye Reisliğinden: 
Beş ay müddetle su tesisatının yaprlması islerinde 

kontrol mühendisliği vazifesile çalıştırılmak Uzere su 
inşaatı işlerinde çalışmış ehliyeti tasdikli bir mühendis 
istiyoruz. 

Talip olanlar Bozcaada Belediy.e Reisliğine müracaat 
etsinler. (3800) 
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Konferans dün M ontröde toplandı 
~r,~ 

Montrö'den güzel bir manzan 

[Başı 1 incide] 

Konferansa Clair tebliğ 
Montrö, 6 (A.A.) - Tebliğ: 
Konferansın umumi celsesinde, 

teknik komite başkanı Kontzesko, 
komitenin mesaisi hakkında izahat 
verdi. 
Başkan Ingiliz delege heyetinin 

yeni bir mukavele projesi verdiğini 
bildirdi. 

Lord Stanley verilen metnin yeni 
bir teklif teşkil etmediğini, Türk pro 
jesinde, teknik komitede muvakkat 
anlaşma elde edilen noktalar gözö
nünde tutularak yapılan tadilat ne
ticesi olduğunu bildirmiştir. 

Konferans, birfikir teatisinden 
aonra, yeni metni Türk mukavele 
projesile karşılaştırarak müzakere 
etmeye karar vermiştir. Konferans, 
mukaddimeyi diğer bütün ~addeler 
tetkik edildikten so11ra müzakere 
etmek kaydile madde madde müza-
kereye başlamıştır. 

Birinci ve ikinci maddeler .hiç bir 
mülahaza yapılmaksızın kabul edil-
di. . 

Uçüncü madde ,muvakkaten kabul 
edildi. Hiç bir delegeheyeti, merbu
tun metni müzakere ve kabul eiiil
medikçe bu muvakkat kabul ile bağ
lı bulunınıyacaktır. 

Dördüncü madde, sağlık kontro
lunun hem girişte, hem çıkışta yapı
lacağını ve fakat resminin yalnız bir 
defa alınacağını tasrih maksadiyle 
Y,apılan bazı tadilatla kabul edildi. 

Beşinci mal.ide, Türkiyenin Mil
letl?r ~miyeti azası .sıfa-Wle olan 
vecıbelen hakkındaki 23 üncü mad
denin kati şekilde tahriri kaydi ih
tirazisi ile kabul edildi. 

Altıncı madde, bir noktai nazar 
teatisine vesile oldu. Bulgaristan ve 
Romanya delege heyetleri, Lozan 
mukavelesinin buna tekabül eden 
maddesindeki formüle benzer bir 
formül kabulü suretile, bazı düşma. 
na yardım şekillerinin tasrihi fay
dalı olcağını bildirdiler. 

Politis, "düşmana yardım,, tabri
nin, beynelmilel hukuk kaidelerile 
muayyen olan bitaraflık vaziflerine 
muhalif olarak düşmana yapılan hiz 
metlere şamil olmak !Azım geldiğini 
ve Türkiye delege heyeti, kendi nok 
tai nazarına temamen uygun olan 
bu tefsirin her tilrlü tasrihi zait kıl
dığını bildirmiş ve konferans altıncı 
maddeyi kabul etmiştir. Konferans 
yarın saat 10 da tekrar toplanacak
tır. 

ltalya §İm-di :Akdeniz 
paktımn kaldırılmasını 
istiyor 

Montrö, 6 t{A.•S - Havas ajansı 
bildiriyor: Dün akşama kadar ltal
yanm Boğazlar · konferansına reıs

men iştirak edeceğin zannedilmekte 
idi. Fakat, Italyanın sUkütu karşı
sında, belki de sadece bir müşahit 
göndermekle iktifa edeceği düşünill
mektedir. Söylendiğine göre, ltalya
nın zecri: tedbirlerin kaldırılmasın
dan sonra muhtemel istinkafi, Ak
deniz devletleri arasındaki anlaşma
nın muhafazasından ileri gelecektir. 
Çünkü Roma bu anlaşmayı paktın 
16 mcı maddesinden doğan tedbir
lerden ayırmamaktadır. 

Akdeniz meselesi ve ltalya 
Roma, 6 (AA.) - Alfredo Sig -

noretti, Stampa gazetesiııde neşretti 
ği. bir makalede, İngiliz donanmasının 
Akdenizden çekilmesini ve Italya ha 
riç olmak üzere Akdeniz devletleri 
arasındaki anlaıtmanm iptalini tale
bederek diyor ki: 

"ltalyaya karşı ne Akdeniz ne de 
A vrupada şantaj yapılamaz.,, 

Signoretti bundan sonra Lokarno 
muahedesinin ihlalinden bahsederek 
diyor ki: 

"Stresa cephesinin yeniden kurul
ması keyfiyeti çok defa mevzuu bah 
solmaktadır. Ancak Almanyanın ak
tif bir iştiraki iledir ki, Avnıpada 

müvazene meseleleri, sulhperver bir 
hal suretine varılmak ümidi ile ele 
alınabilir. Berlin delegeleri olmaksı
zın yapılacak Lokarnocular konfe -
ransı ve yahut içtimaı, manasız top
lantılardır.,, 

ümitleri haıa 
kırllmadı 

[Başı 1 incide] 
cumartesi günkü toplantısından son
ra apartımanmdan çıkmamıştır. Ne. 
caşi, gazetecileri kabul etmekten ve 
istikbale ait planlar hakkında onlara 
malfımat vermekten imtina etmiştir. 
Kendisinin yak.ininde bulunanlar, bu 
dakikada imparatorun tek bir arzusu 
bulunduğunu söylemektedirler: 

Ingilterede kalmış olan çocukları
nı tekrar görmek. 

Planlarını bili.hara tesbit edecek
tir. 

Nşcaşi, dün akşam saat 22,50 de 
ve Paris tarikile Londraya hareket 
etmiştir. Habeşistamn Londra sefiri 
Martin ile Ras Kassa kendisine re -
fakat etmektedir. Cenevreden ayrıl
dığı zaman istasyonda ancak on beş 
kişi bulunuyordu. Hiçbir hadise ol
mamıştır. 

Ras Nasibu, Cenevrede kalmıştır. 

Habe§istanda ölenler 
Roma, 6 (A.A.) - Habeş harbi -

nin hitamındanberi yapılan zabita 
harekatı esnasında üç nefer ve iki za. 
bit ölmüştür. 

1 Kanunusani 1936 tarihindenberi 
ölenlerin miktarı 2553 e baliğ bulun
maktadır. 

ltalya barut fı~ısr 
üstünde oturuyor 

Londra, 6 (Tan) -Italyan cephe· 
sinde ltalyan - Habeş harbini ya 
kından takip etmiş ve Adisababanm 
işgalinden sonra. bir müddet orada 
kalmış olan Röyter ajansmm mu
habiri, şimdi Kahireye dönmüştür. 
Röyter muhabiri Habeşistanm vazi
yetini şöyle anlatmıştır: 

- Italyanlar Habeşistanda, bir 
banıt fıçısı üstüne oturmuş gibidir* 
ler. Günün birinde bu fıçı patlıyabi 
lir ve neticede ya Habeşistan ve ya
hut İtalya mutazamr olabilirler. 

Halen, Habeşistanda bir çok çete 
teşkilatı vardır. Bunlardan bazıları 
iyi, bazıları da zayifçe silahlanmış
tır. Çeteler daimi surette ant hücüm 
ler yaparak, birçok İtalyan askeri 
telef etmektedirler. Yerli halk her 
vakit için isyan çıkarmak temayülü 
göstermektedir.,, 

RADYO 
........................................ 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Eminönü Sirkecide Ralli ham N. 10 
Alemdar Nuruosmaniye Şeref sokağı 3 
Beyazıt Çadırcılarda Sarniçli Han 

iLANLARI 

Küçükpazar Yemiş vapur iskelesinde Limoncu han 
Kumkapı nahiye müdürlüğü binası 
Beyoğlu Kaymakamlık ve Belediye şubesi binası 
Galata eski Krediliyone bankası nahiye müdürlüğü binası 
Hasköy eski maliye şubesi binası 
Kasnnpaşa U zunyol Bayramyeri 

J 

Şişli Bomonti Tramvay istasyonu civarı (Nahiye müdürlüğil 
binası). 

Taksim Sıraservilerde 
Fatih Atpazarı 

(Nahiye müdürlüğü binası). 

Fener Fenerde (Nahiye müdürlüğü binası, 
Eyip Eyiptıe ( ,, ,, ,, . ) 
Karagümrük Karagümrükte (Nahiye müdürlüğti binası) 
Samatya Sulumanastır caddesi 
Şehremini Tramvay caddesinde Çapa kız muallim mektebi 
yakınında 

Kadıköy Osmanğa mahallesi eski iskele caddesi fırıncı lokma
nın yanında N. 16. 
Kızıltoprak Zühtüpaşa Rüştiye sokak 32 
Erenköy İstayson caddesi Hasanbey köşkü 
Üsküdar Çadırcı Hasanpaşa mahallesi Belediye soip·· 
Beylerbeyi Maliye şubesi binasr 
Adalar Kaymakamlık ve Belediye şubesi 
Beşiktaş Sinanpaşa Çeşme sokak N. 2 
Sarıyer Kaymakamlık ve Belediye şubesi binası 
Bakırköy ,, ,, ,, ,, 
Beykoz " ,, '' ,, 

Amerikan Reisicümhuru../lu%velein reliluuı Mra. Ruzvelt her lıraatta 
sesini radyo vaartasile halklt dinletir. Yukarıya koyduğumuz resim 
kendiainin mikro/on önünde bir konlerana verdiğini göatermekteclir. 

Radyoda temiz 

Arazi ve bina vergilerinin hususi idarelere devri hakkındaki 
kanuna tevf~~an İstanbul B~ediyesine devrolunan vıe Belediye 
hudud~ dahilın~e ~ulunan hına ve arazi vergilerile iştigal eden 
şubelenn mevkıler1 ve meşhur semtleri yukarıda gösterilmiştir. 
Bu şubcle~e h'.ergün saat on yediye kadar vezne tarafından pa· 
~~ alınacagı ve bu saatten sonra sair muamelatle iştigal edilece
gınden para almamıyacağı mükelleflerce malt1m olmak üzere 
ian ounur. (3771) 

Bir radyo makinesinin kıymeti 

"selektivite" sile ölçülebilir. Selek -
tivite ayırma kabiliyetidir. Eski sis
tem radyo makinelerinde iki istas -
yonlardan biribirini ayırma kabili
yeti çok aroı. Çünkü o zaman çalı
şan gönderici postalarının sayısı az
dı. Bunun için radyo makinesi imal 
eden fabrikalar yaptıkları makine -
lerde selektivitenin fazla olması ih .. 
tiyacını hissetmemekte idiler. Bun -
dan ziyade ıse:sln temizliğine ehem-

ses 
göstereceğimiz bazı pratik yollarla 
makinelerinin selektivitesini arttıra
bilirler: 

ISTANBUL TRAMVAY ŞlR KETi 
( 1936 yılmm 1 S Hazirandan sonra) 

Pazardan başka günlerde Gidiş - Geliş programı 
1 - Mümkün olduğu kadar kısa No 

bir anten ile çalışmakla (uzun dal.! 
gaları gözönilnde bulundurarak) an
tenin 20 metrodan aşağı olmamuım 

tavsiye ederiz. 

Y O L L A R llkkatq Aralık Dakika Sonkalkıt 

miyet veriliyordu. Esasen eski tip
teki radyo makineleri montajların -
da hem sesin temizliği, ve hem de 
selektivitenin fazlalığını temin et
mek pek kolay değildi. 

10 

2 - Daha eski sistem makinelere 1 ı 
sahip olanlar bugünkü istasyonların 
çalışma tarzlarile pek az miktarda 
ietaeyon. dinllyebileceklerind~ lna ız 

Şişli - Tünel 

Tünel - Şişli 

Şişli - Beyazit 

Beyaz.it - Şişli 

Harbiye - Fatih 

Fatih - Harbiye 

gibi makine sahipleri ancak makine
lerine bir bandfilter ilave ettirmek 
suretile iyi bir netice elde edebilir
ler. 12 a Harbiye - Aksaray 

3 - Mümkün ise toprak battı kul 
lanılmamahdır. Zira toprak hattının Aksaray - Harbiye 
selektivite üzerinde uzun bir antene 

5.40 

6.00 

6.20 

7.02 
6.30 

5.45 

6.40 

5.57 

7.15 

5.40- 7.30 10 
7.30- 9.00 6 
9.00-17.30 15 

17.30-19.0C 6 
19.00 24.00 10 24.00 

15.20- 9.- 14 23.15 
9.00-17.30 21 

17.30- 19.00 7 
19.00 - 24.00 26 24.0tı 

6.30- 7.SO 13 a-t.-oa 
7.30- 9.00 1 
9.00-17.30 1 

17.30-19.00 1 
19.00 - 24.00 13 23.1~ 

6.40- 9.00 17 23.30 
9.00-17.30 14 
ı7.30- 19.00 14 
19.00 - 23.30 28 22.56 

7.15- 9.00 7 19.10 

Fakat gönderici postaların mikta
rı artınca 200 ile 2.000 metro dalga 
uzunlukları arasında yer azaldığın
dan istasyonların biribirine daha 
yakın dalga uzunluklarile çalışmak 
mecburiyeti hasıl oldu. Çünkü eski 
tipteki makineler bir istasyonun 
doğru dürüst dinlemek kabiliyetinde 
değildi. 

yakın tesiri vardır. 1 S Taksim - Sirkeci 
Şunu da bilmek lazımdır ki birçok Sirkeci - Taksim 19.30 

radyo postaları ayni dalga uzunluk- ---:::--:---:-----------
7
:..:.:·
3
:..::.
5
_.:..:..:.::.:.__:.:.;.:.: _ __: _ __:=:. 

17.30- 19.30 7 

larmdan istifade etmektedirler. Ta- 16 Maçka - Beyazit 6.15 23.20 
6.15- 7.30 11 
7.30- 9.00 8 

Son birkaç seneye kadar radyo 
makinesi satmalmak istiyenler her 
şeyden evvel tedarik edecekleri ma
kinenin ayırma kabiliyetini bilmek 
isterlerdi. Birkaç senedenberi piya
saya çıkartılan makinelerde ayırma 
kabiliyeti azami dereceye çıkarılmış 
olduğundan artık bugün, yeni model 
bir makine satınalacak bir kimse 
için bu ciheti nazarı dikkate alması
na lüzum kalmamıştır. 

Şimdi matlup olan ses temizliği 
ve berraklığıdır. Maamafih ellerinde 
selektivizitesi az ve eski sistem ma
kineler bulunan amatörler aşağıda 

bii bu tarzda faaliyet eden istasyon-
ları biribirinden ayırabilecek bir 
makine mevcut değildir. Bu iki istas
yondan hangisi daha yakın ise o za
man, zaman bunu tacizatsız dinle
mek imkanı bulunur. 

Faraza 384 metroda çalışan Brilk-
sel postası Kahire ile ayni dalga ü
zerinde neşriyat yapar. Bittabi Ka
hirenin bize daha yakın bulunması 
ve aramızda sesi kolaylıkla nakleden 
denizin mevcut olınası bu postayı 
daha iyi, Brükseli hiç dinliyememi
ze sebep olmaktadır. 

Bu tarzda müşterek dalga uzun -
lukları istimal eden birçok postalar 
vardır ki her ikisini de dinlemek 
mümkün olamaz. 

Beyazit - Maçka 

16 a Şişli - Eminönü 
Depo 

Eminönü - Maçka 

Maçka - Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 

Sirkeci - Şişli 

1 7 a Mecidiyeköy-Eminönü 

Eminönü - Mecidiyek. 

19 Kurtuluş - Beyazit 

Beyazit - Kurtuluş 

gllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll~ 19 a Şişli - Eminönü 
Depo 

9.00-17.30 
17.30-19.00 
19.00 - 21.00 

7.00 21.00 - 24.00 

6.10 6.10- 7.30 
7,30- 9.00 

tl.40 9.00-17.30 
17.30-20.50 

7.05 
6.25 6.25 - 9.00 

9.00-17.30 
6.55"' 17.30- 20.30 

6.45 

7.17 

6.00 

6.45 

6.05 

6.3S 

6.45- 7.30 
7.30- 9.00 

17.30- 19.15 

6.00- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00-21.00 
21.00 - 2S.S5 

6.0S- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.30-20.45 

9 
1 

15 
20 

15 
7 

13 
7 

8 
9 
8 

21 
21 
21 

15 
8 
9 
8 

15 
21 

ıs 

8 
ı3 

8 

24.0! 

6.55 

20.50 

20.20 

20.00 

20.30 

18.45 

19.15 

23.10 

23.55 

6.43 

2Q.45 ~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ Eminönü - Kurtuluş == = Kurtuluş - Eminönü -- -;;:;--:r;:;---;;---:-----:;;~;--;---~~--.:6=.5~7 ___ _::_ __ -=:__~2~0.~5 
- a ~, -- rrn o \V1 h\ ~ iP-. © ~ lUJ = 22 Beşiktaş - Bebek S.23 = ~ YJ /ıl INJ W Q ~ = Bebek - Eminönü 

5
.
4
s S § Eminönü - Bebek 5.55 

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir !§ Bebek - Beşiktaş 
e 3 cU keşide 11 - Temmuz - 936 dadır. := 23 Ortaköy • Aksaray 

-~ B ü y ü k i k r a m ı·y e __ :_=__ A ,,.....,. _ ksaray - Ortaköy 

5.50 

5.4S- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00- 1.00 

5.50- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17 .30 - 19.00 
19.00 21.35 
6.30- 9.00 

6.35 

6.30 
!ıl.00-17.30 

17.30 - 19.00 

ıs 

8 
11-12 

8 
20 
15 
10 
ıs 
g 

ıs 

10 
14 
9 

. 23.40 

24.20 

1.00 
20.SO 

21.35 

20.40 ~ 50.000 Liradır ~ 34 Beşiktaş - Fatih = = Fatih - Beşiktaş - _ 7.10 21.ZO 
E: Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- i! -;;3:-;;;2-AA7k-sa_r_a_y __ -;T;;;-op-;k:-a-p-ı---7.5.2::;.s--=.::.:.::........::.:=:___.:~__:;~ 

19.00- 21.20 15 

- velerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... $ Topkapı ~Sirkeci 5.4o 

~llllllllllllllllllllllllllllllllll111lllllll .11111111111111111111111111111trl ıum Sirkeci - Topkapı 6.12 
Topkapı - Aksaray 

Türkiye Ziraat Bankasından : 33 Aksaray - Yedikule 

Bankamızca mevcut listesi mucibince alınacak Kırta- Yedikule - Sirkeci 
siye Levazımı münakasaya konulmuştur. Bu listeyi al- Sirkeci - Yedikule 
mak ve münakasaya girmek şartlarını anlamak için Yedikule - Aksaray 

5-7-936 tarihinden itibaren azami bir hafta zarfında 37 Aksaray - Edirnek. 

Yeni Postahane arkasında kain Türkiye hanında birinci Edirnek. - Sirkeci 

kattaki mezkur Bankanın Levazım dairesine müracaat Sirkeci - Edirnek. 
edilmesi ilan olunur. (3772) 0082 Edirnek. - Aksaray 

5.30 
5.45 

15.17 

5.25 
5.45 

6.14 

5.40- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17,30 

17.30 - 19.00 
19.00- 21.00 
21.00 - 24.35 

5.45- 7 30 
7.30- 9.00 
9.C0-1?.?.0 
ı7.SO- IS (}J 
19.CO - 2!.00 
21.00 - 24.~0 

5.45- 7.:!0 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 -.19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.2S 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

8 
7 

11 
7 

16 
2:ı 

10 
7 

10 
6 
ıs 
20 

23.30 

24.00 

24,35 

23.35 

24.05 

24.40 

23.25 

23.S5 

24.25 

• 



7 - 7 - 936 TAN '' ----
Liseler Ahm Satım K·omisyonundan: 
Mahrukatın 

cinsi 
Muhammen İlk teminat 

bedeli 
Eksiltme şekli Eksiltme günü Saat 

Lira K. Lira K. 

Mangal kömürü 823 50 61 71 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 14 

Odun 4512 50 338 44 Açık eksiltme Carşamba 22.7.936 14.30 

Kokkömtirü 6181 50 135 81, Kapalı zarf Çarşamba 22. 7.936 15 

Tüvenan maden 
kömürü 440 33 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 15.30 

Komisyonumuza bağlı on dokuz nehari okulun yu karda yazılı mahrukat şart
namelerine göre toplu olarak ihalesi yapılamak üzere eksiltmeye konmuştur. Ek
siltme şekli, gün ve saati ile muhammen bedel ve ilkte minatlan yanlarında gös
terilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğ~ bin ası~~a ~iseler muhasebeci
liğinde toplanan Komisyon d~ y~~ılacak.t:r. İst~ldıler . bu ı~e aıt şar;nameyi Ko
misyon sekreterliğinden gö 7up ogrenebılırler. ~lk temı natların~ ~omısyon Başkan
lığından alacak.lan irsaliye ıle muhasebe veznesıne yatırmaları ılan olunur. (3788) 

f ıstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve sokağı N o. sı C i n s i Muhammen 
fiyatı 

L. K. 

Hekimoğlu Alipaşa 
Hocapaşa, Emirler 
Bahçekapı, Hobyar 
Bahçekapı Seyh Mehm~d 
Geylani 
Bahçekapı Hobyar 

.Celebi oğlu Alaeddin 

,. " 
Balıkpazarı Ahıçelebi 

Bayazıd da 
Bahçekapıda 

Yedikule İlyas Çelebi 
Balıkpazarı Ahıçelebi 
Balıkpazarı Ahıçele bi 

E yüb Bahariye 
Çelebioğlu Alaeıddin 
Kapanıdakik Y avu.ze.,.. 
Sinan 
Edirnekapıda 

Balıkpazarı Ahı çelebi 

Hattat Halim 
Hamidiye 

" Sebzehane 

57 
48-3 

21 
2-4-6-8 

Yeni postahane 
karşısında 
Yenicami av
lusunda 

• Y enicami av
lusunda 
N evfidan camii 
altında 
Kaşıkçılarda 
Dördüncü Vakıf 
hanın asma katında 
Cami avlusunda 
Yarım han içinde 
Yağ iskelesi 

Kuşçular 
Dökmeci 

Fevzipaşa cadde
sinde 
Hasır iskelesi 

7-72 

~-134 

49-94 

25-69 

9 
29 

25 

32-33 -
17 

325 

Meşrutahane 
.Dükkan 

" Dükkan ve iki 
oda 
Dükkan 

" 

" 

.. 
Oda 

" Kahve mahalli 
Kanhca Pazar 
Kayığı mah alli 
kulübe ve tı rsa 

Arsa 
,, 

Hacı Muhiddin 
camii arsası 

3 
55 
35 
17 50 

6 

12 

3 50 

20 

2 
16 

1 50 
9 
8 

5 
3 
5 

5 

Y eniköy ve seneliği 
adalar kayıkları 15 O 
iskele mahalli • 

Yukarda yazılı mahaller 93 7 senesi mayis nihayetin e kadar kiraya verilmek 
·üzere açık arttırmaya k~n mu~tur .. 1steklilec hizalar.md a~i ~uh?mmen .. fi~atının se
neli v inin yüzde yedibuçugu nısbetınde pey akçelerıle bırlıkte ıhale gunu olan 13 

T 
g 936 Pazartesi günü saat onbe~e kadar Çenber litaşta İstanbul Vakıflar 

. emmuz , . 1 l . (3703) 
Baş Müdürlüğünde ,Akarat kaJ.emıne geme erı. 

lstanbu/ Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Y
"k k z1·raat Enstitüsünün 936-937 yılı kış İdareleri İstanbul Leva-

l - u se · f -1· b · l k A ·· . , d tnamede yazılı kalorı eı ı ına arın a- zım mirliğine bağlı mues-
mevıumın e şqr k k'' ·· .. b ·ı . 

1 
"fersiz binaların da ko omuru so ası e seseler için 963 ton tutu§-

lorıferle, U~a or~ddetle isıtılması kapalı zarf usulile eksilt- turma odunu ı 7 Temmuz 
Ye 165 g n m 936 Cuma günü saat 15,30 
meye konulmuştur. 1 K · 

2 
_İhale Enstitü binası~.d~. top anan omısyon da .Tophaende Satınalma 

f d 10 7 9 36 Cuma gunu saat 16 da yapılacak- Komısyonunda kapalı zarfla 
tara ın an - -
tır . . eksiltmeye konulmuştur. 

·
3 

_Muhammen bedel 27000 lıra ve muvakkat temı-
1 
Tahmin bedeli 8185 lira 50 

nat teklifin yijzde 7,5 dur: . lmak ve daha fazla izahat kuruştur. İlk teminatı 613 
P Şartnamesını a l' 91 k Ş t 4 - arasız . .. . M .. d .. r· ğüne müracaatları. ıra uruştur. ar name~ 

isteyenlerin Enstıtu Daıre u ur .1'1 4915 si komisyonda görülebilir. 
(3545) (1466) İsteklilerin kanuni vesikala-

l E ALINACAK MOTORİN rile temi~at ve teklif mek-
AÇIK EKSiL TME L . . tublarız:ıı ihale saati.pden bir 

lstanbul Sıtma Mücade_le Rıyasetı 
Arttırma, Eksiltme komı~yonundan 

k dde. 60 ton Motorın. 
Satın alınaca ma · . .. 

T mm uz 19 3 6 tarıh Çareamba gu-
1 - Eksiltme 22 eR. a Paşa Sokak 14 numarada 

nü saat 15 de Mo~ada t ~inasındaki Komisyonda ya
Sıtma Mücadele Rıyase 

pılacaktır. . . ,,4 500" lira ve muvakkat 
2 _Tahmin edılen fıyat ' 

t · t "337" liradır. 
emına 

1 
b delsiz olarak İstanbul Sıtma Mü-

3 _ Şartname er e .. 
· set kaleminde görülebılır. 

caP,ele Rıya 
6 

. T. caret odasına kayıtlı oldukları 
4 1 tekliler 9 3 senesı ı . k 

- s ,., 'k tireceklerdir.Eksiltmeye gırece 
na dair kanunı vesı akfe teminat mektuplarını eksilt
istekliler hazırlıyaca arı 1 Kadı}<öy Sıtma Mücadele 
me saatinden bir. saat ev;::miş olacaklardır. ( 3 783) 
binasındaki Komısyona 

saat evvel komisyona ver ... 
meleri. ( 31) (3684) 

4996 

••• 
İstanbul Yollama Md. 

emrinde bulunan 80 tonluk 
bir mavunaın yakmak ve 
kalafat ve ziflenmesi için pa 
zarlığı 1 O Temmuz 936 cu
ma günü saat 15 de Topha
nede Satm~lma Komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif 

bedeli 88 liradır. Son temi
natı 13 lira 20 kuruştur. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 
gelmeleri. (32) (3789) 

------------ !l•lllt• ı ııı•ıııı •ııı ı•ıııı • ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•t: 
! " TAN " gazetesinin 1000 liralık ıigortalı ! 
= abone teklifnamesi kuponu 1 

No Tarih: 7. 7. 1936 I 

şiddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
ğu zaman vücudunuza 

"BARONIA" 
güzellik yağı sürünüz, 
Bunu yapmaK elzemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cill vermiş ~ 
olacaksınız. 

' .;ı b ~~~ 
P. 

1 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

)~ Adı, baba adı 
-

1 soy adı 
1 

- . ~ .~ .. ~ 

Doğduğu yer ve yıl 

~ = ·- - '• . c" '·' - - ~i 

Işi ve gücU 
1 

. 
" ~ -

Vereşesi 

1 

kimlerdir ? 

- - ·-

ikametgah 
1 Adresi 

.. ·" .. 

' -

Malfiliyeti var mı· 

1 

dır, var işe nere-
sinden maluldür? 

il 
1 

Baelangıcı 
Nekadar zaman t-1 

1 L abone olduğu 

ı. Sonu : 
- 1 - --i 

Bu kupona dercedilecek yazılır rayct okunaklı yaıılmı' olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 
Gazetenlzfrı 23 Nisan 19:-16 nüsha-

sında yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 

r 

1 

1 

[ 

- 1 

- 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
-1 

1 
Banyolar ve 1 
sporlar için 
elzemdir 

I ya karşı 1000 lirahk !'igortalı abone kuruşluk 
_ yazrlnınl< istiyorumJ Aboneman bede- pul ve -
- lt görıderihniı;tlr. Sigorta muamelesi· Imza ~ t nlrı ynpılmıısım diJerlm. i 
=-·•••ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•ıı ı ı•ııı ı •ıtıı•r. _..... .... ~...--..ı 

Güneş yanıklık!arının panzehiri 

lstanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu ilônları 

İstanbul Komutanlığı birlik 
lcri ihtiyacı olan 10,000 kilo 
pilavlık pirinç açık eksiltme 
ile 16-7-936 perşembe günll 
saat 16 da alınacaktır. Mu
hammen tutan 2 5 O O lira
dır. İlk teminatı 18 8 liradır. 
Sartnamesi Komisyonu
muzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda
ki Komutanlık Satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(3602) 4955 
iJf. 

Çatalca Mst. Mv. kıtaat 
hayvanatı için ( 3 8000) kilo 
yulaf açık eksiltme ile 

Ecnebi Memleketlere 
Talebe Gönderilecektir 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde 

yetiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ec
nebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları la
zımdır. 
• 

Umumi Şartlar 
1.- Türk olmak; 
2.- Tamüssihha olmak; 
3.- 18 yaşından aşağı 25 yaşı .• tı aı . yukarı olmamak; 
4.- Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulun-

mak ; 

Hususi Şartlar 
16-7-936 perşembe gunu 1.- 1932 • 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmın 
saat 15,30 da alınacaktır. d.an mezun oiı:nuş bulunmak; riyaziye, fizik, kimya dersle-
Şartnamesi her gün Komis- rıle yabancı dılden iyi not almış olmak; 
yonumuzda görülebilir. Mu 2.--: Ta~s~le gitı:neğe ve avdette Banka hizmetinde ça-
hammen tutarı ( ı 995) li- lışmaga manı resmı veya hususi bir taahhüdü olmamak· 
radır. İlk teminatı ( 150) Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar 'aşa-

ğıdaki vesaiki ''M. E." remziyle Ankara'da Sümer Bank 
liradır. İsteklilerin teminat Umum Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul 
makbuz veya mektubhırile Şubesine göndermeleri Iazrmdır. 
beraber belJi gün ve vakti 1.- Hal tercümesi ; 
muayyen inde Fındıklıdaki 2.- Mektep şahadetnamesi ve imtihan notları cetveli ; 
Komutanlık Satınalma Ko- 3.- Resmi bir hastahaneden ahnmış ve yukarda yazılr 
misvonuna gelmeleri. J_ sıhhat ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat 

(3603) 49Dti raporu ; 
,,_ 4.- Fotoğraf ~ 

Çatalca Mst. Mv. eratı- Bu vesikalar makina ile yazılmış iiçer nüsha olarak gön-
derilecektir. 

nın ihtiyacı olan (8600) imtihan 31Temmuz1936 saat 9 da İstanbul ve Ankara· 
kilo gaz yağı açık eksiltme da aym zamanda yapılacaktır. (1607) (3 780) 
ik 16-7-936 pe~embe gü- ~~~~~~m•••~~~~~~~~~~~~~~~ 
nü saat 1 S de alınacaktır. 
Muhammen tutarı (2236) 
liradır. İlk teminatı ( 170) 
liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görlile~ 
bilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektubla
rile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma 
K('\misvonuna gelmeleri . 

(~604) 4957 

iHTİRA iLA NI 
"Gaz ve buharları ve ecaamı ma

yia ve nim mayiali ve bUhaSBa au~ 
yu takim ve tahrik etmek ve tahrik 
edilmlı mevad imal eylemek için u

sul ve tertibat,, hakkında istihsal 
olunan 22·4-1929 tarih ve 764 sayı
lı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Galata'da, Iktisat hanında , Robert 
F erriye müracaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu i!an,arı 

150 ton 114 lük Oleom 
150 ton 105 lik Oleom 

Tahmin edilen bedeli 17625 lira olan yukarda mık
tan ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 A~ustos 936 
tarihiqçle Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan ı 321 lira 88 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gtin ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3 66 2) 

BANZOPiRiN kaı~leri HER ,-ı.RrıF 40t--uRu.ş 
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G R i i N 
Paviyonu Yerli. Mallar: Sergisinin en 
çok beğenilen, en Çok sevilen ve 

gezilen paviyonudur! 

, _______ ._..! ___ , ... _,, __ 

i Yerli Mallar Sergisinde, Radyolin - Gri pin ;;;T~~;;~:~"fuıü~~-·~·ı 
r~ğıl~ra~ adeta k~~şır ~~i ~ad!~~~~~ı: _hal~ ~~~~' J 

Bu emsalsiz raf betin sebebi sudur 
~-RADYOLiN--.. 

Halkımızın % 99 unun kullandığı en 
gÜzel, en tesirli diş macunudur. Sade 
dişleri temizlemekle kalmaz, ağzı da 

mikroplarından kurtarır. 

Paviyonunu 

GR~PiN-~ 
Ağrılara karşı kullanılan ilaçların ba
şında gelen bir müstahzardır. Gri pin 
varken diş ve baş ağrısı unutulan birer 

mefhum haline gelmektedir. 

geziniz! 

\ 

Ki 1-LAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa

raaızdır. Okul, genç bayanların hasta.bakıcı ve ziyaretçi 
hemtire yeti,erek, hastanelerde ve umumi sıhhatJe ala
kadar olan müesseselerde çalı,malarma mahsusdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve mua1limler tarafından ve-
rilir. · 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmiı o1maları ,arttır. Diğer ,artlarımızla fazla izahat 
için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 
caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye-
cektir. 

. .. ' ı 1 ',.. 

Taksim Bahçesinde 
Yerli Mallar Sergisinde 
Erektrik Şirketinin 

Paviyonunu Geziniz 

5057 

Güzel San'atlar Akademisinden : 
On Üç temmuzdan itibaren Akademide biri Ressam 

Ali Avni, diğeri Ressam Zeki ile Bedri Rahmi'nin İda
resjnde Eylül nihayetine kadar devam etmek üzere 
Kurs mahiyetinde iki serbest resim atölyesi açılacaktır. 
Bır Atölyede çalışmak isteyenlerin On iki Temmuza 
kadar her gün saat 14 ile 1 7 arasında hüviyet kağıtla
riyle Akademi Direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3755) 5085 

Taksim Bahçesinde 
Yerli Mallar Sergisinde 

YedikuleGazhanesinin 
Paviyonunu · Gezin;z 

Lise ve Tıcaret mekteplerı me
:zunlarından memur alınacaktır. 

m 
Umumi Müdür~üğünden: 
Bankanın teşkilatına ve Fabrikalarına liselerden, Tica

ret mekteplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasın
dan memur alınacaktır. 

Secilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrika
lann;n idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müd
detle çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakat
leri anlaşılmak üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu im
tihanda muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül 
ettirilmek üzere Banka hesabına ecnebi memleketlere 
staja gönderileceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1.- Türk olmak; 
2.- Tamüssihha olmak; 
3.- 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukan olmamak; 
4.- Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret 

mekteplerin pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş 
bulunmak; · 

Hususi Şartlar.: 
1 - Liselerin riyaziye kısırnlarile lise derecesindeki tica

ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bila 
imtihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir 
maaş verilir. 

2 - ·Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ti
caret mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların 
riyaziye ve lisan· gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir 
imtihana tabi tutulur, ve kendilerine muvaffakiyet derece
lerine göre 50 - 60 - 70 lira arasında bir maaş verilir. 

3 - Bunlardan Ankara'dan istihdam edilenler maaşla
rından maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar aşa
ğı~aki vesaiki · "M.N." remzile Ankara'da Sümer Bank 
Umum ·Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul 
Şubesi Müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - N ufus tezkeresi ; 
. 2 - Mektep şahadetnamesi veyahut mektep tarafından 
verilmiş muvakkat tastikiıame; 

3.- Resmi bir• hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
. 4 - 3 adet vesika fotoğrafı ; 

imtihana tabi olacakarm imtihanı 31 Temmuz 1936 
:.aat 9 da İstanbul ve Ankara'da · aynı zamanda yapı
lacaktır. ( 1605) (3779) · 

7 - 7 - 936 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

VE 

BATARYALARI 
MICA VER DE 

SATILIR 

· SATILIK EV 
Şişlide Osman Bey Kır so

kağında sekiz odalı mükem-
mel bir ev satılıktır. Mezirur 
sokakda Şehbaz apartımanı 

.. _ kapıcısına müracaat. 
5094 

En hoş meyva usarelerile hazır· 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. Kanı tem.iz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

fNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu · lstanbuJ 

Istanbul 3 cü icra Memurluğun

dan : Mahçuz ve paraya çevrilmesi
ne karar verilen mu)ıtelif cins rakı 
masa sandalye ve sairenin açık ar
tırma suretile 8-7-36 çarşamba gü
nü saat 17 deri itibaren kıyİneti mu 
hamenesinin yüzde 75 bulmadığı 

taktirde ikinci artırması 13-7-36 ta
rihine müsadif pazartesi günü ayni 
saatte satılacağmdan talip olanların 
mezkiır gün ve saatlarda Beyoğlun-
da Kalyonci kulluk No. 55 de hazır 
bulunacak memura müracaat edil
mesi ilan olunur. (24241 l 


