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.Boğazl~; . =emniyeti bu geceden 
.,,,.dUmuzun demi~ ~line geçiyor itibaren 

----· -
Lozandan 
Sonra 

- -"""'"'"""""' 

Montrö ı 
j----- it ... -----ı 

Artılr milli hudutlaruna içinde 
•iikUn ve emniyetimizi tehdit e
decek hiç bir vaziyet kalmıyor. 
Atatürk T ürkiyeıinin tiarı inlıı· 
liibı itmam ederek ahlalına kuu-

vetli bir yurt bırakmaktır. 

Bugünden itibaren, Çanakkale ve Ka· 
~adeniz Boğazlarının, Lozan muahedesi 
lllucibince tiı.bi bulundukları hususi şerait 
filen kalkmış, tarihe mal olmuştur. 

Artık, milli hudutlarımız içerisinde, eü· 
l:un ve emniyetimizi tehdit edecek hiç bir 
~aziyet kalmıyor. 
1 Lozanı kuran ayni hükumet, onu şim· 
'.ı· ıu de Montrö ile tamamladı. 

Atatürkün gösterdiği yolda, hulusu, 
taınimiyet ve dürüstlüğü ~ar edinerek yü· 
f!iıncsini bilen f ımet İnönü ile arkadaşla
l'ının bu yeni muvaffakiyetlerinden her 
l_'ürk kıvanç duymalıdır. 

Lozan muahedesi bundan on üç yıl önce, 
lan'hin kaydedebileceği en çetin tartlar i· 
krisinde mftzakere v.e aktolunmuştu: İı· 
~ldal ıavaşını kazanmı~. fakat daha pek 
hkında harbi umumiden mağlup çıkmış

ldr.. Sırttmızda Mundros mütareltesile, Sevr 
~~~lıttrnasının ezici ağırlığını ta~ıyorduk. 
.~rnle pazarlığa girişen milletlerin gÖ· 

'1üUennde kin ateşi henüz alev alev yanı• 
)'ordu. 

Bütün bu kötü şartlara rağmen, umu· 
~i harpten sonraki sulh muahedelerinin 
Jen §crcfli ve en müsaidini aktetmeğe biz 
~uvaffak olduk. 
~ lozanın, tarih bakımından, inkılap ba· 
•~ından neticeleri, ölçülemiyecek kadar 

~liksektir. 
Osmanlı devletinin en azametli, en 

_,arlak devirlerinde aktedilmiı ne kadar 
,tnuahede varsa, basit surette bir gözden 
lıCÇirilsin. Görülecektir ki, bir takım zahi· 
re~ izzetinefis okşayıcı, fakat haddizatında 
;egcrsiz cemilelere mukabil, imparatorlu-

un hukuku hükümranisini ve mülki tama· 
bıiyctini baltalayan bir ç.ok ahkamı ihtiva 
l'trncktodirler. 
~ Halbuki Lozan böyle değildir. Lozan 
~? kat'i, en sarih, en tamam ve en yüksek 

ır istiklal vesikasıdır. 
~ İsrnet f nönü bu müahedeyi akte mu• 

affak olduğu zaman, bazı müfrit vatan
~ervcrlcrle beraber, bazı hasut insanlar da 

~:~ beğ~n~emişler, ku~urlu ve noksan ol-
1 RUnu ıddıa etmişlerdı. 
k Bunların, kimi temiz, kimi ise fena duy• 
~ \ıl~~la ~örle~miş gözleri ortada~i ha~ilca· 
ti Rorcmıyor yahut ki görmek ıstemıyor-
~U. • 

• w.ı rti • fiii 

Tam 1e kat'ı bAkimiyetimiı altına giren Boğazlara ÇanakkaleJ.on bir bakış 

MUKAVELE · MÜDDETİ 20 SENEDİR 
~ 

''Türkiye Konferanstan 
. bı•r kat daha Bu alqam ıaat 22 de Montröde imza edilecek olan Boğazlar mukavelenamesi 

29 madde ve bir protokolden ibarettir. 

Mukavelenin esasları 
' k Mukavelename umumiyet itibarl,le aulb ve harp zamanlannda Karadeniz-

yu•• kselmı· ş olarak çı tı '' de aabildar olan ve olmıran devleti ... ait ticaret, harp, küçük ıatıb, küçük 
hücum, muavin harp ve mahrukat, denizalh gemileriyle hava aefinelerinin aza. 
mi tonilato, Boiazdan geçit milddetl, Nezaket ziyareti, Karadenizde kalma 

Mukavelenin ilk imzalı nüshası Fransa ;:ı~d:~~~" ica~-:;~i tutlar• ait kayıt ve hükümlerle umumi veni-

k h • • f evd• edı•tecektir 1 Mukavelenamenia aaficlded 20 .-.dir. l 1 nüaba olarak tanzim edilen mub-evra azınesıne 1 Yelenamenin ill Ye imzalı ....... tudMma=ooler Fransa biikUmeti lıazinei ev-

d l rakında bılzeclllec~. Boğazlar Konferansında haklı davamızın tasdike ilmesi (Muabedenin metni 47,, inci .. 71amızc1adar.) 
biitiinmem~kette derinhlrse~nç~drr~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Montrö, 20 (Hususi) - Yeni boğazlar mu0kav:~~!nirı .. ittifak.la. kabul 

d'ld·-· t · ksamından beri burada net c hukum surmektedır. Çe· c ı ıgı cumar esı a • . 
· ·· k 1 ·· u··nden yorulan murahhaslardan hır kısmı pazar gunu 
tın muza ere er yuz .. 
•..ı -1 k 1 bir kısmı da şehirde tenezzuhler yaptıktan :rJonra otelde aag ara çı mşı ar, • 
istirahat etmişlerdir. 

M heci · ·mzasından evvel bu akşam saat beşte Türk başmurahhası 
ua enın ı b' ·ı f. b' . 

fı d b d toplanan Türk ve ecne ı gazetecı er şere ıne ır çay zı-
tara n an ura a · hh 1 

f · k d murahhasımız Necmeddın Sadık tarafından mura as ar 
ya etı, a şam a . k . 

f. bü ük bir ziyafet verılece tır. 
şere me Y 22 d M ·· P l" al l - d b"" "'k Muahede laviçre saatile tam s

1
aat ~ e.. o~tro a as fi on8a~ın 1a ~yu l 

. l · edilecektir. rozayı muteakıp ordumuz ogaz an !şga 
merasım e ıcra 

edeM~;hede nasll kabul edildi ? 
Montrö, 19 (A.A.) - . Anad~lu. ~ja~.ın.ın husu~i muha~iri bildiriyor=· 

M 
.. k feransı dün yaptıgı ıkı muhım celse ıle, en nıhayet canlı gun· 

ontro on (D 8 · • f d ) 
b

. . • mAttır · evanu ancı say a a 
}erinden ırını yaşa \" • 

s • 

1 d Iht•ı A ı •ı ı Cumhur Reiai Atatürk dün öğleden ıonra otomobil ile lıtanbal v• spanya a 1 a cı er e Beyoğlu cihetinde bir 11e%İnti yapmqlar, bir aralık Perapaltu oteline 

hu•• kuA met kıtaatı çarpışıyor / u~r~~;;;~ki;:~~~"!;,::~m;::~:; Barkanı Abdülhalik Renda ile de 
bır muddet goruımuılerdır. 

( Devamı 3ucü sayfada ) 

F utbolcüler 
Olimpiyatlara 

l Barselon, Sevil şehrinde asiler teslim oldular. F asta Reımimi:z Atatürkü otomobillerine binerken göıtermektedir 

harekat devam ediyor, yeni kabine teıekkül etti * 

Gidiyor 
- - ----

General Ali Hikmetin beyanatı 
~ F' f• Utbol federasyonu Yugoslavya mil· 

Dün aabah 1ehrimize gelen BCJfvekil lımet lnönü Floryaya giderek 
Atatürke mülaki olmuıtur. lımet lnönünün bir iki gün ıehrimi:zde 
kalması muhtemeldir. 

Hakkımız yok mu? 
Kağıt gümrüğüne üç misli zam 

~ t~kırnile yapılan müsabakada alınan 
etıccden sonra olimpiyada iştirak et• r 

bıeğe k B k .... 

Y erli ktığıt fabrikalarını himaye 
maksadile gümrük tarifesinin 

324/ C ve 328/ A.B pozisyonlarına 
giren sargılık. adi ve iyi matbaa ka
ğıtlarının gümrük resimleri üçte bir 
nisbetinde arttırılmıştır. Bunlardan 
sargılık kağıtların yüz kilosunun 
gümrük resmi 666 kuruştan 1 000 
kuruşa, adi matbaa ve ga:ı:ete kfiğıt
ları 375 kuruştan 900 kuruşa, ıyı 

matbaa kağıtları 800 kuruştan 1 200 

kuruşa çıkarılmıştır. Gümrük resim· 
lerinin artmasile beraber yüzde on 
belediye, yüzde on da muamele ver· 
gisi kendiliğinden znm görmüştür. 

ti arar vermiştir. u arar uze .. 
"t~e :Yapılan bazı teşebbüslerden s_?;ıra 
I; Utk Spor Kurumu Reisi Geneftrr Ali 

b. ikrnet Ayerdem Ankamya giderek 
ır t k . 

t' a ırn temaslarda bulunmuş ve ne:, 
ı:cecı.e Türk futbol takımının tekrar-~: ----1-- ------....-----~-
~Ptyada iştirakine karar veril~~r. 1 l\da son ihtilAllere ait bir resim 

{ Devamı 3ucü sayfada • ' ~Jl~J', . .,,~ 
... ~-.t'"'lll.'lr'?. 

·~ ... ~ .. 

[Yazısı 6 inci sayfamızda] 

Tarifenin 328/ A pozisyonuna giren fi. 
di gn:ı:ete kağıdının evvelce ı 00 ki
losuna 375 kuruş gümrük resmi ve· 
Tildiği halde, bu 375 kuruş 2255 sa
yı ve 31 Mayıs 933 tarihli kanunla 
900 kuru~a çıkarılmıştı. Bunun üze· 
(Devamı 5 inci sayfada) 
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•• 
~ Pesi.mli Makale 

UD 

Montrô 
Müzakereleri 

F. R. Atay 

Her toplantıda tesadüf ettiğimiz bir 
takım hareketler vardır. Toplantıya iştirak 
edenler, yerine göre, bir gürültü kopanr• 
Jar. Bu gürültü, allu§. ıslık. tepinme ve da
ha başka şekillerde tezahür eder. Bu çeıit 
hareketler, ekaeriyetle bütün bir toplantı
nın bilerek, anlayarak yaptığı bir şey de-

ontrö konferansı muvaffak ol - ğildir. Dir kaç kişinin önayak olduğu, bü
malı idi.: bu, yalmz. Türkiyenin tün kalabalığı arkaaından sürüklediği ha

giivenliği bakımından İtlraz götürmez reketlerdir. Ruhiyatçılar insanların bu ıe
bır zaruret değildi. Bir hak ve adalet kilde sürüklenmelerini «suru ruhunun, 
hükmü elde etmek için, mutlaka dar- sürü sevkitabiWnin» tezahürü sayıyorlar. 
~e"lere ihtiyaç olmadığını isbat etmek Ruhiyatçılara göre bcr sürünün f erdle· 

ri arasında bir sempati vardır. Sempati, 
lfız.ımdı. 

süri.i ferdlcrinin biribiriyle tabii bir şekil-
1918 den beri enternasyonal konfe- de anlaşma tarzıdır. Hayvanlarda bunun 

tanslar. çıkmaz işlerin havale edile - en biriz misalini göatcıeni, gcyik1erdir. 
~elmcgte olduğu bürokrat komisyon - Bunlann biri ürktü mü. bütün sürü, ürkün
larmın şöhretini adeta geride bıraktılar. tünün .ebebini anlamadan, kaçmağa baı-

Heıkcs yeşil masadan ümidini kes- lar. Bu hal İnsanlar anmnda da görülür. 
ti; bilakis. bazı lıadise1cr, kimseye da· Ve bilhassa toplanblarda tesadüf olu
nısmaksızın ve !haber vermeksizin o- nan alkıılann. bilhusa ıshklann .ekserisi • • 

Alkış ve ıslık a 
----

Sazı da kendinin olsun 

Talu 
aarif Nazırı Münif paşaya s 
muşlar: 

- Erenköyünün iç taraflarına, a 
ha ne için Sahrayicedit derler? 

O da cevap venpiş: 
- Sivrisinekleri deve kadardır 

ondan( 
Hakikaten, fstanbulun en güzel ~ 

fiyelerinden olan Marnıaranın Ana 
lu kıyıları sivrisinek denilen o mel' 
haşerenin salgınından ciddi surette 
zar ·ve muztariptir. 

lupbitti'lerle davasını halletmek usulü- aynj halin ifade&dir. 
ııün daha kestirme ve ameJi olduğu _ Ruruyatçılan~ b~ sürü ruhu hakkında lik bağınm ela en ıarsılmaz ifadesidir. Bu termek ve ıevinmek isterler. Alltıt. takdi-

_.l: ın__ T- k. ta b mutalealanrun degen ne mahiyette oluna ol yüzden insanlar, içlerinde tebarüz eden rin en tabii ifadesidir. lneanlarsa ıslıktan 

Yaz mevsimi gelip de, sıcaklar 
lamaz mı, Erenköyünün, Kızıltopra 
ğın, Göztepenin, Suadiyenin ve ta Pe 
diğe kadar uzanan o sahanın tadı 
kaçar. zannını ve.ıuı. :vanşçı ur ıye m u 

b h J h ha~· . . d k d. l sun. bu aürü ruhu, imanlar arasındaki bir- her aimayı alkışlayarak takdir hislerini gös- fazla alkı§& rağbet gösterirleT. 

u ran ı ru u ıçrn e en ı mesc e- ~;=:::::=:;:~=:==~~~~==~~~~=====~~===~~~===~=~==~~~~~ 
Sivrisinek mücadelesi esasen laft 

ibarettir. Nasıl yapıldığını ben orala 
da iken görmüş, henı ağlamış, hem 
gülmüştüm. Hatta, başka bir gazete 
de, sivrisinek mücadele teşkilatı i 
bizzat mücadele de etmiştim. Od 
tekzip, tavzih ettikçe, benim bulund 
ğum gazete de ortaya - şişe içerisind 
sivrisinekler şeklinde - maddi delille 
koymuş, mücadelecileri mat etmişti. 

sini bir konlerans salonuna götürmek- , "\ 

ten çekinmemiştir. Çünkü biz, hakika- ı s ö z A R A s 1 N D A J 
ten enternasyonal elbirliği sisteminin 
muvaffak olmasından gayri hiç bir u- \. 

sulde insanlık iiçin hayır görmüyoruz. Sovyet Rusyada 
Lozan muahedesini imza eCten devlet- ,.; 
Jeri bizimle konuşmaya çağırmaksızın, VÇ de/a isimleri 
boğazları işgal etseydik. yapılmış ola- Değiştirilen şehirler 
nı, yapılmak.ta Olanı tekrar etmiş ola
caktık. 1Böy1e bir daıbe'nin endişeleri -
ni karşılamaya kuvvetimiz kafi olduk
tan ~ita, esas iddiamızı herkesin hak
lı bulacağına şüphe yoktu. Mesuliyet9 

muahede garantilerini hükümsüz bı -
rakan hadiselerin sebeblerinc aid ola -
caktı. Yapılmamakta olanı , fakat ya
pılmak lazımgeleni tercih ettik. T ecrü
bemiz muvaffak olursa, yalnız kendi 
davamızı halletmiş olmıyacaktık; en -
ternasyona1 adalet imkanlan hakkın -
daki derin tereddüdün, tam bir inan -
sıilik haline gelmesini önlemi~ olacak-

bk. Son zamanlarda bütün dünyayı sa-
Türkler, nice :zamanlarClanheri Av - ran bir moda var: Şehir ve k::ısabalar

rupa devletleri ile müsavi ve bir hay- da cadde ve sokakların jsimlerini de -
siyette olarak, ikinci defadır ki bir ma- ğiştirmek .•• 

sa başında toplanmaktadırlar: Lozan Bugünlerde Avrupa gazetelerinde 
ve Montrö. bu modanın aleyhinde şiddetli neşri-

Lozan müsavatı büyük zaferin ese- yat yapılmakta, prote3to1ar yağdırıl
ri idi. Montrö'de TürkiY.e sade müsta- maktadır. Bu protestoların önüne geç
kil ve kuvvetli c!e;ğjl. Lozan"daki ·ıraid- mek istey~ bir Fransız muharriri şun
lerini yerine gctinni~ ulan, 6üLlerlnl fan yazmaktadır:. 
tutmuş olan. milletler arasmda mede-
niliğine ve barışçılığına Vimad ısalmış <c Cadde ve sokak ieimlerinin değiş-
olan. bir lk.CJime ile,, kendine inandır - tirilmesindcn ~ikiyct edenlere, Sovyet 
mış olan bir dcvle:t olarak karşılanmış- Rusyayı_gözönüne getirmelerini tav
tır. 1..oz.an·da'ki itibanmız zaferin, fon- siye ederiz. Orada değiftirilen sokak 
trö'ddti itibanmız inkılap rejiminin e- ve cadde isimleri değil belli başlı fehir· 
seridir. ihayet ikisi de,, bizi. Atatürk' - ierdir. 
ün adını gôzyafh bir minnetle anmaya Mcse:Ia Sen Petrcsburg şehri, Pet-
sevkediyor. r~t. ve nihayet Leninifal oldu. Bun-
.... - .... •"' .. - ......... _ .. _ dan maada lvaçenko tehri de Troçki 

ismini aldıktan aonra tekrar adını de-
tah..ı.I tloftru çıkta ğiftirdi. En eon olarak da Nijni Nov -

Geçenlel'.de ölen Rus diplomatı (Çi- grad şehri ae Gorki imıini aldı. Zarizi
çerin) den balı.den bir Londra gautc- ne şehrinin Stalingrad olduğu gibi. .. » 
si ona ait biJham fU hat.ırayı nakledi- • • • 

'*---------------------------·* 
~ERGUN BiR FIKRA 

Hayret etmişi 
Bayaıı Sevim evleneli albay olmu,. 

tu. 

Geçenlerde, bir ahbabı ile, çay İçer· 
ken, basbihal ediyordu: 

- Evet, cicim .. Evlendiğim gijnden
beri içime merak olmuıtu: <ıAcaba, 

kocam gecelerini nerede geçiriyor?» 
diyordum. Bir alqam eve nasılsa erken 

gelmiftim ... Bir de ne göreyim?. Me • 
ğer kocam evde değil mi irnit? 

'* 
16 fil bir &irk 
Önünde asayişi 
Temin edebildi 

--

Bir kaç sene evvel lstanbula gelen 
Amar kardeşler cambazhanesi bugün
lerde Fransanın Lil şehrinde oyunlar 
vermektedir. Son posta ile ~elen Paris 
gazeteleri Amar sirkinin Lilde büyük 
bir rağbet gördüğünü haber vermekte
dirler. 

Cambazhane, ilk oyununu verdiği 
gün, büyük bir halk kitlesinin t'°hacÜ· 
müne maruz kalmıştır. Tehacüm önü
ne geçemiyen sirk m~murlan za~ 

Fak irin penceresinden 
Para ata" 
Sakakuıu 

~--===ıo 

Hindistanda bir hizmetçi kadın e -
linde on rupi ile alışverişe çıkacağı sı
rada bir sakakuşu aşağlya kadar in -
miş, elinden parayı kaptığı gibi, uçu~ 
karşıdaki evin çatısma konmuş, halk 
bu açık göz kuşu, ta~'a, sopa ile tehdit 
etmişler, fakat o etrafına b:ıkmıf ve 
sonra gene yüksekten uçmıyarak, ma· 

hallede fakirliği ve hastalığı ile meş -
hur bir kadının penceresine konmµş ve 
parayı açık pencereden içeri attıktan 
sonra tekrar uçup gitmi~tir. 

Kuşun bu hareketi karşısmc:rft' fte'tkes 
hayret etmiş ve para geri alınmamış-
tır. 

• • • 
Zorlu bir otomobil yarıtı 

Sovyet Rusyanın Gorki şehrinde 
bir otomobil fabrikası mamulatından 
8 otomobil, Gorki - Kazan - Kuybişef -
Guryef • Hiva - Stalinabad • Horog • 
T aşkend • Magnitogorsk - Çelyabinsk -
Sverdlovsk • Kirov - Y aroslav - Mosko
va - Gorki tarikile büyük bir seyahat 
yapmak üzere Gorki ~ehrinden hare -
ket etmiştir. 

On bin kilometre uzunluğundaki 
bu seyahat tariki, muhtelif tabiatta a

Burada, şimdi yine bu bahse avde 
edecek değilim. Aciz ile uğraşmak z 
bunküşlük olur. Esasen, enerjimi bo 
yere israf etmek de istemem. Arad 
bir Erenköyündeki dostlarıma gece ya 
tısına misafir gittikçe, tabesabah sivri 
sineklerle uğraşmak için ben bu ener 
jiyi bütün bir hafta biriktirmeğe mec 
burum. 

Çünkü o hınzır, o kan emici, can ya 
kıcı mahluk ile uğraşmak az, buz i~ 
değildir. Kovarsınız, yine gelir. Sinst 
tıinsi sokulur, sizinle alay eder gibi1 
türkü söyliyerek en hassas bir nokta ,. 
nıza konar, dalar. Vücudunuzun çıP" 
lak tutmağa mecbur olduğunuz kısım,. 
ları sanki kızgın katran fıçısına daldı .. 
rılmış, yahut ki ısırgan otu ile ovalan" 
mış gibi cayır cayır yanar. Mesamatı• 
nızdan kan fışkırtıncaya kadar kaşınır.ı 
sınız. 

O sıska, çelimsiz, sevimsiz hayvan• 
cığm soktuğu yer bakla gibi kabarır~ 
Eğer teniniz ufunete birazcı~ müsta., 
il ise, vay halinize! Baştan aşağı cıU~ 
yara kesilirsiniz . 

Hele mübareğin sesi 1. Bunda, yapİş· 
kan, zelil bir dilencinin sesindeki sinir
lendirici, ezgin nağmeyi bulursunuz. 

«Anlayana, svrisinek saz h) demiş .. 
ler. 

Bunu söyleyen her kimse, ya sivrisi· 
nek görmemiş, ya saz nedir, bilmiyor. 

Bu mendeburun sesini duymaktan
sa. davul zurnaya, hatta radyoya, gra
mofona çoktan fitim l 

r'-. 
~ /cık 

raziden geçmektedir. Otomobiller, bu -·,, •.•. ··-. ·-----··
zor seyahati hatannak için, Aral de- Biligo1' Mll$UnUZ? 
nizi sahillerinden, Karakum çölünden 

- -
ve 4500 metre yüksekliğinde Pamir 1 - Biiıün -~~'.lzad~l~.rin asilli~leri~e if: 

l · · d 1_ tihar ederek kuçuk duşurmek ıstedıkler\ yay asının sarp arazısın en geçme~ 

b 
· · ded• 1 ve buna kar§• da: «Asalet benden ba~ • 

mec urıyetın ır er. •1 d" k" d" ... 
arlı> ıyen ım ır r 

--·---·-.. ·-··-·---·-·-.......... _ 2 - Y edikule zindanlanndn ke;nentle 
suretile karı~klığm önüne geçebilmiş-

1

boğularak öldürülen padi,ah kimdir? 
lerdir. 

1 
3 - Hem piyanist, hem de meclis reisi 

k b f
. ah olan adam kimdir? 

Anca undan ıonra, ıller tar n- 4 0 . k "d" b . . . . - ttowa nerenın mer ezı ır '\le ıı 
dan temın edilen asayıf !ayesınde, oyu- h" · · d k k" · d ... 

,şe ır ıçın e aç ışı var rr r 
na 5000 seyircinin önünde devam edil- (Cevaplan Yarın) 
miştir. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dünkü Suallerin Cevapları: 



Danzig Meselesi 
dal budak salıyor 

Son vaziyet Cenevrede şiddetli bir heyecan uyandırdı. 
fdeselenin Üçler Konferansın da göriişülmesi muhtemel 

SON POST~ 

1 
İngiltere 
Kralının 

1 Seyahati 
Fransız ve lngiliz polisleri 

ihtiyat tedbirleri alıyor 

a Cenevre, 19 (A.A.) - Dantzing' .. Franaızlara göre ;~iyet Londra, 19 (A.A.) - Geçen sul .. 
len gelen haberler burada şiddetli bir Paris: 19 (A.A.) - ıg.aro gazete: kast dolayiaile kral hanedanının emni-
ııeyecan uyandırmıştır. sinde d Ar~esson, Dantzıg meselesı yetini sağlamlaştırmağı temine matuf 
D~?tzig ayanının kabul ettiği. ye~i hakkın.d~ ~o!le yazıyor: tedbirler yakında takviye edilecektir. 

l~kılat ve bilhassa Milletler Cemıyetı- « lkı ıhtılaf karşısında bulunuyoruz. Daha fimdiden bir t L 'ht' t t d -
" M 11 1 C · · ·ı Al a~ım 1 ıya e 
~e fikayette bulunmak hakkını nez' e· Birisi i .:t ~r emıyetı 1 e. man~a a- birleri alınmıftır. Filhakika, emniyeti 
aen tedbirler Milletler Cemiyeti komi- .. asında dıgerı de Almanya ıle Lehıstan umumiye idaresi a .. d.. h"k" _ 
ıo • d B' . . 'h 'l" f b h . d Al ' eece gun uz u um 
,erın~n rolünü hiçe indirmektedir. ·~· arasın a. . ırıncı 1 tı a. ~ sın e : darın şahsını muhafazaya memur, gü-

~ılletler Cemiyeti genel sekreterlıgı ~anya, MılletI:r Cemıyetınde reyle zide kuvveti arttırmak .için yeni mü -
~enuz komiser Lester'den raporunu rı~ parçalana~agını hes.aı;> e?~re~ buna fettişler tayin etmiştir. 
~Inanu~tır. Bu rapor gelir gelmez ge- guve.nmektedır ... Fakat ıkı~cı 1.h~ılAf do- lngiltere kralının yakında Fransaya 
~el. sekreter Milletler Cemiyeti kon .. layısıle Leh e~karı umumıyesın~n artık yapacağı seyahat esnasın~ emniyeti 
~eYı reisi Eden'le temasa gelecek ve E- sabırsızlanmaga başlamış oldugu zan- meselesi derin tetkiklere tabi tutulmuş 
C!~n de, son konsey tarafından Dant - nolunuyor. ve Fransız - İngiliz polis makamları a· 
2 g vaziyetini takibe ve icabında kon- «Populaire» gazetesi, diyor kh rasında görüfmeler yapılmı~tır. 
ıe · d' ... l Yl toplantıya çağırmaya memur e ı- «Leh efkarı umumiyesi, Dantzigde -
en lngiltere Fransa ve Portekiz'den bir hükumet darbesi yapılmasını ko .. Q}impİyatJar 

lhürekkep ü~ler komitesi azasiyle isti- laylıkla kabul etmiyecektir. M. Beck, 

~rede bulunacaktır. pek yakında bunun farkına varacak - Meşale bugün merasimle 
Dantzig bükUmet erkanile görütecek tır.» 
, Varşova, 19 (A.A.) - M. Beck, Humanite gazetesinden: Berline nakledilecek 
li~nüz Leh sahillerinde Dantzig yakı - Cumartesi günü bir araya gelecek 19 
b d l F 1 I ı ·ı· ı · B 1 · Atina, (Hususi) - Alman 

ln a bir mahalde bulunmaktadır. Mu- o an ransız ara ngı ız erın ve e çı-._ b · hükumeti müsteşarlarından Rifenstul 
t.Qaileyhin general Orlisz Dreszer'in kalıların bir yangının aş göstermı9 ve t h' h d d 1 l Olimpiyat meş'alesinin Berline nakli 
e.naze merasimi dolayısile pazartesi Almanyan.ın . ır u u u .zo. r amış o • bü l ı b d _ merasiminde bulunmak üzere dün tay-
~ •. nü Dantzig hükumet erkanile gö - duğunu hı m•.Y. or a~m. ış. gı ı avran " k d - ld yare ile buraya gelmiştir. Alman müs-
t.UŞınesi muhtemeldir. maları müm un egı ır. 

---------...-•· teşarı bugün başvekalet müsteşarı ile 
Vunanz•standa birlikte şimendifer ile Olimpiyaya git -

Alman yanın 
Sulh planı 
''Bir hadden ziyade silah
larımızı arttırm!yacağız,, 

Frankfurt, 19 {A.A.) - Frankfurt 

~citung, diyor ki: 
Alroanyanın sulh planı konferanslı 

~aya konferanssız ve müşterek bir me
~od kabulü mümkün olmadığı takdir
Üe bir taraflı olarak merhale merhale 

lahakkuk ettirilecektir. '-' 
Ayni gazete ilave ediyor: ._ ,., 

lti « ~izi~ ~ilahlı kuvv:timi: .h~r tü~
b adaletsızlıği defetmege kafıdır. Bız 
ltıUnu 7 mart tarihinde isbat ettik. Al -

anyaya karşı yapılacak her tiirlü te
ta\'Üz ve h.er nevi ittifak bizi hiç bir 
~hile şaşırtmıyacaktır. 
l _üçüncü Reich komşularimizin 
ttıfaklar siyasetinin, hakiki ve " ra zahiri teslihat arttırmalarını te -
~fi edecek derecede kuvvetlidir. 
. Ununla beraber Almanya ilk '\' ermiş 
h~duğu sözün ilerisine geçmiyecek ve 
ır hadden ziyade silahlarını arttırmı

hcaktır. 

Yunanistanda 3000 dönüm 
orman yandı 

al ~.tina, 16 (Hususi) - E~rya adasın· 
~ dundenberi devam eden bır yangında 
.?oo dönüm orman yanmış ve ateş hala 

lönd" " I B 1 uru ememistir. Yanan orman a 0
• 

llQa' • • • • 
a aittir. yangın kasten ika edılmıııtır. 

Kenya müstemlekesinde 

.1 4 mişlerdir. 

S • A k Maarif nazırı maş' alenin hareketi 
ıyası aynaşma zamanında yapılacak merasim esnasın-

Partiler arasında yeniden 
müzakereler başlamış 

da milli oyunlar oynıyacak olan elli 
kız lise talebesi ile birlikte bu akşam o· 
limpiyaya hareket etmiştir. 

Meş'alenjn yakılma ve hareket me
Atina, 19 {Hususi) - Parlamento rasimi yarın (bugün) icra edilecektir. 

tarafından Metaksas kabinesine veri .. Olimpiyat oyunlarında bulunmak ü -
len beş aylık teşrii salahiyet müddeti zere Almanya hükumeti tarafından 
teşrinievvelde hitam bulacaktır. Parti- davet edilen on gazeteci dün Berline 
ler arasında Parlamentoya istinat e - hareket etmişlerdir. 
decek müşterek bir kabinenin kurul -
ması için şimdiden konuşmalara baş
landığını, Liberaller ile Islahatçı ahali 
partileri arasında bir itilaf zemini bu
lunmak üzere olduğunu gazeteler ha .. 
her vermektedirler. 

Bu itilafa göre yeni kurulacak ka -
binenin riyasetine şimdiki başvekil Me
taksas veyahut Kafandaris getirile -

cektir. · 
Liberal partisi lideri Sofolis gazete-

cilere beyanatında, şimdilik müzak~r:
lerde bulunmak üzere kimseye salahı-

d . ., . · f k t vakti merhunu yet verme ıgını, a a ... 
geldikte bu meseleleri doğr~da~. ~.og
ruya partileri idare edenler ıle goruşe-
ceğini bildirmiştir. 

Küba'da 150 bin Yahudi 
yerleşiyor 

Havana, 19 (A.A.) - Amerikalı 
Willam Sirovitch, reisicumhur ~· <?~-

'd Kübada Alman yahudılerı ı-
mez en d •. 
. b' koloni tesis etmek müsaa esını 

çın ır d . .. 
l t Mumaileyhin ifa esme gore 

a mış ır. ~ 

Kübaya beş sene zarfında la0.000 ya-

hudi yerleşebilecektir. 

Eransız • Leh ticareti 
Paris, 19 (A.A.) - Fransız - Po -

lonya ticaret müzakereleri neticelen -
miş ve mukavele imzalanmıştır • 

Açlık grevi yapan Yunan 
mebusu ölüyor 

Atina, 19 (Hususi) - Açlık gre -
vine devam etmekte bulunan maruf 
komünist meb'usun sıhhi vaziyeti pek 
tehlikeli bir hal almıştır. Gıdasızlık 
rneb'usun hayatına son vermek üzere
dir . 

Emet hususi muhasebe binası 
Emet {Hususi) - Bina ve arazi 

vergileripin muhasebei hususiyeye dev
ri dolayısile yeniden iki bina ve arazi 
varidat memuru ile üç tahsildar alm -
m'ştır. Bu suretle memurların adedi 
dörde, tahsildarların da altıya iblağ edil
miştir. Hususi muhasebe 180 liraya 
kiraladığı yeni bir binaya taşınmıştır. 

Fakat bu bina çapraşık bir yerdedir. 
Yol da bazı kimseler arasında müna -
zaalıdır ve mesele mahkemeye intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

lngilizler tedbir ahyor 
b·ı~?d~a, 19 (A.A.) - Na~~ohis'den Avusturya ile ticaret muahede-

Bu yüzden iş sahipleı inin gidiş ve 
gelişi intizamını kaybetmiştir. Ehli 
hibrenin yakında mahkemeye raporu

Lozandan 
Sonra 
Montrö 

( Bqtarafı 1 inci sayfada) 

O haki.kat ise, ıuydu: Lozanı yapanlar, 
davamızın esasını kurtarabilmek için te• 
ferrüatta uysal davranmağa, fedakarlıkta 

bulunmağa mecbur olmuşlardı. 
Meııell, Boğazların bugüne kadu de· 

vam eden hususi rejimi, katlanılan o fe
dakarlıklardan biriydi. Fakat Lozan llu
di de, ona yüksek dehaıQle müzahir olan 
büyük varlık da, biliyorlar, kani idiler k~ 
herhangi bir tehlike baş gösterdiği gün, 
Boğazların bu gayritabii vaziyetini norma· 
le irca etmek mümkün ve kendi ellerinde
dir. 

Bugün filen ortadan kalkan bu vziyo
ti kabul etmekle, Lozanı yapanlar, Türlr. 
devletinin siyasi, mali, iktısadi istildili ba
kımından ne kıymetli ıeyler kurtarmııılar· 
dıt 

fşıe, nihayet Montrö itilafı, bu ak1ak
lığı da ortadan kaldırmıı bulunuyor. 

Bu itilaf, esasen müsellem bulunan, 
en tabii bir hakkımızın siyaseten teyididir. 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti. gerek 
kendi kuvvetli vaziyetinden ve gerek dün
yanın karışık manzarasından bilistifade bu 
İşi başarmağa borçlu idi. Onu, bizden eon
ra gelecek Türk nesline bırakamazdık. Zi
ra Atatürk Türkiyesinin şiarı, inkılabı lt· 
marn ederek, ahlafına kuvvetli hir yurt hı· 
rakmaktırl 

E. Talu 

F uf bolcular 
Olimpiyatlara 

Sayfa 

Alman .. Avusturya 
anlaşması 

ve Çekoslovakya 

3 

8 

A ]manya ile Avusturya arasında son 
yapılan anlaşmanın nkisleri. muhte• 

lif vekil ve suretlerde devam edip gitmek• 
tedir. Bu sırada, göze çarpan bariz reak • 
aiyon, Çekoslovakyadan geliyor. Filvaki 
bu itilaf tahakkuk ettikten sonra, vaziyeti 
müfkülleşen memleketlerden biri de. KU· 
çük Antantın mühim bir rüknü olan 
Çckoslo,·akya olmuıtur. Çekoalovakya, 
Romanya ve Yugoslavya arasında Kilçült 
Antant namile vücuda getirilen siyaııi te
ıekkül, bilhassa Avusturya ve Macaristanı 
hedef tutar. 

Bu iki memleketin arazi iddialarını red· 
dettiği gibi mevcut muahedelerde en u • 
fak bir deği iklik yapılmasını da kabul et• 
mez. Bundan başka, gene bir muahede 
değişikliği demek olan, Avusturyanın ha· 
ıına Habs'burg hanedanının getirilmesine 
muarızdır. Ve binnetice, Avusturya ile Ma. 
caristanın müşterek bir devlet kurmalarını 
kabul etmediklerini. Macarların Habsburs 
hanedanile rabıta tesis etmelerini tehlikeli 
buluyor. 

Halbuki Avusturya ile Almanya arasın• 
da yapılan itiluf, Habsburg hanedanının, 
ıimdilik A'\·uaturya tahtına çıkmasını im~ 
kansız kılmıştır. Bu itibar ile, Küçük An· 
tantın mnksadı teşekkülünü temin eden e
saslardan biri ortadan kalkmıştır. 

Gidiyor Bundan başka Çekoslovakyanın Sovyet 
Rusya ile nskeri bir ittifakı vardır. icap 

(Bap~arafı 1 ci sayfada) ederse, bir Alman tecavüzüne kar§ı, Sov• 
Bir takım tereddütlerle geçen b'1 yet Rusya Çekoslovakynyn yardım edecek· 

müddet zarfında oyuncularımtz id -1 tir. Halbuki Sovyet Rusya ile Almanyanın 
manlarım tamamile kesmedikleri için bir santimlik olsun, müşterek hudutlan 
idman noktainazarından büyük bir yoktur. Demek ki bu ittifakın bir neticesi 
~ey kaybedilmiş değildir. do, mefruz bir Alman tecavüzünün sıklet 

Türk Milli takımı bu suretle tem- merkezini Çekoslovakyanın omuzlanna 
yüklemektedir. 

muzun 24 üncü cuma günü olimpiyat 
seyah ati için yola çıkacaktır. Bunun haricinde, Çekoslovakyanın, son 

Futbol ve bisiklet takıırlarımızm 0 • zamanda Roma ile yapmıya ba§ladığı ai • 
limpiyatlara iştiraki hakkında hüku _ ynsi «flirt» in de bir kıymeti kalmnmakta• 
metimizle temas etmek üzere Ankara- ~ır. Çünkü son hadiseler, Romanın Ber -

'd T" k S K B k imle beraber hareket etmekte olduğunu ya gı en ur por urumu aş anı .. . . 
G l Al

. H'k d goatermıştir. 
enera ı ı met ün sabah şehri-

mize dönmüş, bir arkadaşımıza şu be- Demek oluyor ki, sekenesi arasında mü-
yanatta bulunmuştur: him bir Alman ekalliyeti bulunan Çeko lo-

H k 
l vakya gibi küçük bir devlet için müttefi'-1 

- Ü umetimiz mem.eketteki spor ... 
harekatile çok yakından alakadar ol- olan Fransadan da büyük bir fayda bekle· 

k d F ı ı mek abes olacak gibidir. Zirn, Frnnsanın 
ma ta ır. utbo cu arımızın son yap- giriştiği İçtimai ıslahat, Fransız siyaseti ha· 
tıklan Boçkay ve Yugoslavya maçları riciyesinin faal bir rol oynamnsına §İmdi· 
oyuncularımızın kıyn'eti hakkında lik imkan ''erir gibi görünmemektedir. 
hükumetimize iyi bir fikir vermiştir. 
Bu oyunlarda gençlerimizin gösterdik- Şu halde, Çekoslovakya)•ı Almnnyanın 
leri gayret; olimpiyatta Türk varlığını •ıkboğaz etmesinden kurtarabilecek olan 
göstermeğe müsait bulunduğundan gene ~ovyet Rusyadır. Şu farkla ki, gele
bunların ve bunlarla beraber bisiklet- cck hır çarpışmada, Çek~slo~·akya, is~er is-

·1 · · · d .. b k l . . "k temez bu çarpışmanın agırlıgını kendı üze· 
cı erımızın e musa a a ara ıştıra et- . 1 • 

k .. ı· · d ·· d .
1 

l • nne a mıya razı olsun. - Selım Ragıp 
me uzere o ımpıya a gon erı me erı-
ni tercih ve tesbit etmiştir. Sporda yen- -- ' ' • ' • . ' • ' . • ' ' ' ' -

k 
çicileri olimpiyada gidecek takımları 

me kadar yenilmek de caiz olduğuna 
~u şekilde tesbit etmiştir: 

ve sporcularımızın son oyunlarda gös-
terdikleri gayret ve muvaffakiyetin ha- Güreşçilerimiz 12 müsabık, 1 tek
kikaten şayanı takdir ve iftihar bulun- nik şef, ;J hakem, 1 antrenör olmak ü
duğuna göre olimpiyatta bayrağımızı zere 17 ki~ilik bir kadro göstermekte
temsil etmek üzere futbolcularımızın dir. Futbolcularımız 19 müsabık, 1 
da gönderilmesine hükumetimizin ka- teknik şef, 1 antrenör, 1 hakem olmak 
rar vermiş bulunması elbette memnu- üzere 22 kişiden mürekkeptir. Bas,et
niyeti mucip bir keyfiyettir. Türk spor- bol takımımız 1 O müsabık, 1 teknik şef 
culuğu namına sevgili hükumetimize olmak üzere 11 kişidir. Bisiklet kad • 
şükranlarımızın arzını bir vazife bili- rosuna 5 müsabık, 1 teknik şef, l an
yorum. trenör ayrılmıştır. Erkek eskrim takı-

k~ ~ır~ldığine göre, Kenya n_ıustemle - . • müddeti bitiyor 
h°·Slnın müdafaası için teşkıl olunan mızm 

ukurnet komitesi mevcut kıtatın il- k 19 (A A ) - İktisat Vekale -
~0.si"l . 'd b l h" An ara . . 
t" J e yerme Kenya a u unan u - . d bildirilmektedir: 
Un ecnebilerden mürekkep ve İngiliz tın en a ile nramızdaki 21 / 7/1934 

[ ________ lk_i_a_h_b_ap_ç_a_v._u_ş_l_a_r _______ f 
nu vereceği umuluyor. 

Diğer taraftan şimdiye kadar yapı- · mımız G müsabık, 1 teknik şef, kadın 
lan antrenman ve ekzersizler üzerin -ı eskrim takımımız da 2 müsabık, 1 tek• 
de tetkik yapan Türk Spor Kurumu se- nik şeften ibaret olarak 3 kişidir. 

t
qbit·l.erinin idaresi altında bir kuvvet. Avustury 21 / 7/ 936 tari· 

r><>k l tarihli ticaret anlaşması 
trı.:. ı ıni ve dahili asay:ş için de yerh 
... Ufrezelcr kurulmasını teklife karar hinde bitiyor. 
Yerıni~t · d müzakerat bugüne kadar 

y ır. Cereyan e en d V'ld' . rınış egı ır. 
müsbet netıceye va 

Amerikan, lngiliz ve 
. Fransız paraları 

t londra, 19 (A.A.) -- Daily Herald 
tqazctesine göre, Nevyork'a varmış o -
1\ n lngiliz bankası direktörü Montagü, 
tı tneri l~an - lngiliz ve Fransız paraları 
tas .... ..ı .. k l · k b' tesı·~·ı ( . ~ -ı musta ar lir am ıyo ~ 

tl!l n&üzakerelerde bulunncc:ıktır. 

/ 
19 36 tarihinden itibaren 

21 / Temmuz d'V' k 
hakkuk edeme ıgı ta -

· b' anlaı1ma la yenı ır " il rı Türkiyede ve 
d'ırd e, Avusturya ma a .. d umumi re1ı· 
Türkiye malları Avusturya a 

• b' kalacaktır. me ta. ı 

d k' umumi rejim hakkında 
Avusturya a ı . . b I . d .. fi Mcıkezı ve şu e erın en 

tafsilat Turko 5 -

alınab ilir. 

l 8ULUN~U$ ~ŞYA AROIYE'.SI 



4 Sayfa 

Dünkü 
Şiddetli 
Sıcaklar 
Hararet güneşte 57 ye, 

gölgede 30 a yükseldi 

İstanbul camileri 
tamir ediliyor 

Evkaf bu İi için 200 bin 
lira tahsisat koydu 

Yeni bir kanunla Evkaf umum mü· 
Dün lstanbul yaz ortasının en sıcak dürlüğü mevcut abidatın tamiri için 

günlerinden birini daha yaşadı. Daha !!00 bin lira istikraz yapmıştır. Bu pa· 
sabahtan baflıyan hararet öğleye doğ· ra ile lstanbulaa bulunan bütün cami· 
ru en had devresine kadar çıktı ve ha· ler tamir ettirilecektir. 
ıaret derecesi iÜJleşte azami 57 ye, göl· ilk olarak Süleymaniyenin tamirine 
gede 30 a kadar yük.seldi. Rasathane· başlanacak müteakıben sıra ile Mah • 
nin verdiği malumata göre bugün de mutpaşa, Azapkapıdaki Sokullu ~eh· 
bava dünkü hava kadar ağır ve sıcak met paşa, Atik Ali pafS, Sultan Selim, 
olacaktır ve iki üç sent: içinde lstanbul Laleli, Mesih paşa ve daha sonra da 
gölgede 30 a yükselen bir hararet de· Çorlulu Ali paşa, Küçükayasofya, 
rece.i görmemittir. Hırkaişerif, Dolmabahçe, Beşiktaşta 

Dün bu acak havada f stanbulun Sinan paşa, Edirnelcapıda Mihrimah, 
'sayfiye mahalleri bile hararetten kav- Kılıcali paşa tamir edileceklerdir. 
rulmuf, eğlence yerlerfoe gidenler ak· Tamir işine bir hafta azami 10 gün 
şam geç vakte kadar bir türlü serin bir sonra başlanacaktır. Tamirde esas ola· 
havaya kavufftmamışlardır. Fakat bu- rak eski tekillerinin değ~tirilmemesi· 
na mukabil pazar gününün hızile A - ne dikkat edilecektir. 
dalar, kartı yaka, Boğaziçi ve Floryaya 
binlerce kiti tarafından büyük bir te
hacüm gösterilmiştir. 

Zavalh bir genç sulara 
karış•p gitti 

Dün saat 15,30 da Boyacıköyünde 
Baha limanında Refik paşa caddesin -
<leki 19 numaralı evde oturan Riza oğ· 
İu Hasan penceresinden denizde bir a· 
Hamın çırpındığını görerek karakola 
koşmuştur. 

Denizde çırpınan adam biraz sonra 
sular arasında kaybolmuştur. Arka ~ 
a~ı Mustafa oğlu Yektanın ifadesin -
den isminin Mehmet oğlu Recep ol -
duğu, bahçivanlık yaptığı anlaşılmış· 
br. Cesedi aranmış, l.JUlunamamıı~tlr. 
Yektanın ifadesi alınmtştır. 

Tllrk-Rumen muhtelit mahkemesi 
evrakları 

Filen k pah bnlunan Türk • Rumen 
muhtelit · mahkemesi evrak ve dosya· 
lannın hazinei evraka devrü teslim edilmc
•i kararla~tmlmıı,ıtır. 

Bu dosyalarda kendilerine ait kıymetli 
evrAk ve -veeaik olanlar 936 ~ylul .onuna l-.n 

<ıar müracaat ederek evraklarını alabile-
evraklar 

~--------~--~~~ 

Türkiyede nekadar 
bağ var? 

fstati!bk umum müdürlüğünün ver· 
diği rakkamlara nazaran Türkiyenin 
bağ sahası 1933 ve 1934 sene
lerinde 345,982 hektardır. Bu sahanın 
mühim bir kısımını sofralık üzüm bağ· 
larile şarap, pekmez, vesaire gibi üzüm 
mamulatma tahsis edilen bağlar teşkil 
etmektedir. 

Bunlardan gayri asıl kuruüzümü 
Eğe mıntakası istihsal etmektedir. Eğe 
mmtakasının muhtelif senelerdeki bağ 
sahaları her sene bir mikdar daha bü· 
yümektedir. 1934 senesinde Eğe mın· 
takasının bağ sahası 69,750 hektar İ· 
ken bu saha 1935 senesinde (70,000) 
hektar olmuştur. 

Bu mikdarm yüzde doksan beşini 
sultaniye tabir edilen çekirdeksiz üzüm 
çeşidi t~lcil etmektedir. 

Kermeste gürbüz çocuk 
musabakası yapllıyor 

9 Ağustos Pazar günti sabah saat 1 O· 
dan 12 ye kadar Tak&im bahçesinde Ker• 
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Garip 
Bir adam 
Mütemadiyen: " - Ben hır
sızlık yapbm, beni kova
lıyor! ,, diye saçmalıyor 

Evvelki gün Tophanede abuk sabuk 
söyliyen ve vaziyeti ıüpfıeli görülen bir 
adam yakalanarak adliyeye teslim edil • 
mittir. T eav~yecilik ile meşgul ve 
adanın Bilal oğlu Mehmet olduğu anla· 
ııılan bu adam Fındıklıda Dere içinde o • 
turan İhsanın evine gizlice girmiştir. İhsan 
bu yabancı adamı evinde görünce ne iste· 
diğini sormuş o da: 

- Beşiktaşda bir sandalcının beş lira• 
ıını çaldım, beni kovalıyor da buraya kaç· 
tımf Cevabını vermiş ve gene evin içinde 
eallana sallana dolaşmıya başlamıştır. h 
hemen polise aksetmiş, o mıntakadaki bü
tün eandalcılardan tahkikat yapılmış böy
le parasını çaldıran kimse bulunamamıştır. 
Üzerinde tulum denen iş elbiseai taşıyan 
bu adamın bu ~rip hali ve bu garip söz· 
leri bilhassa hırsızlık yapdığını ısrarla söy
lemeei üzerine kendisi tabibi adliye 
sevkedilmiştir. Doktorlar bu adamın hak· 
kında )Öyle bir rapor vermi~lerdir. Müesse
ıemize getirildiği zaman içkiden zehir
lenmi;ı bir vaziyette idi. Bittcdavi sarhoş
luğu geçti. Sarhoş iken kendisine evham 
gelmiş, hırsızlık yapdığını ve arkasından 

kovalandığını zannetmiş.» 
Mehmet hala sarho§tur. Hain eallana 

sallana yürüyor ve sabit gözlerle etrafına 

bakıyor. Fakat biraz aklı başına geldiğin· 
den: ((Ben snrhoşdum ne yaptığımı bil • 
miyorum. Beşikta;ıda bir ahçı dükkanın • 
dan on kadeh rakı İçtim. Kafama vurdu, 
ondan ötesini bilmiyorum. Kendime gel • 
diğim vakit baktım ki hastanedeyim» 

Demektedir. Bu hususta tahkikata de
vam edilmektedir. 

Yerli Mallar sergisi sessizce 
kapandı 

Sekizinci yerli mal1ar sergisi dün ak· 
şanı saat 12 de alayişsiz ve törensiz 
bir şekilde kapanmıştır. 

Bu seneki sergi 16 gün açık kalmış
tır. Bu müddet zarfında sergiyi takri· 
ben 200,000 kişi ziyaret etmiştir. 

Bu suretle çok sönük geçen serginin 
mevcut paviyonları bu sabahtan itiba
ren sökülmeğe başlanmıştır. ce'klerdir. Bu müddetten sonra 

lıazinenin malı kaydedilecektir. 

Belediye Akaydan tazminat 
mes §Crllikleri vesilesilc bir Gürbüz Çocuk Beyoğlu mahkemeleri taşmıyor 
mümbahsı yapılacak. Beyoğlu birinci, üçüncü sulh hukuk ve 

istiyor 
Geçenlerde Akay idaresinin Kına -

lıada vapuru Kadıköy nht•mına çarp
mı~ ve nhbmın bazı ~er!erinin harap 
olmasına sebebiyet vermiştir . 

Belediye Akay idaresine mür2caat 

Birinci. ikinci ve üçüncülüğü kazana· 'b' · · ·1~ • lh hk ı · · 
ırıncı, uuncı su ceza ma eme erının 

cak kız ve erkek çocuklara ikramiye veri· 1 • .:kı·ı dd · d T k tl' k e yevm ıs... a ca esın e o a ıyan ar· 
leceği gı'bi müsabakaya iotirak. eden djğer ş1.S1nda işgal etmekte oldukları binadan 
çocuklara da kıymettar hediyeler dağıtıla· 

0

Balıkpazarında T opçekenler sokağında 
cnktır. dördüncü sulh hukuk mahkemesinin çalış· 

Müsabakaya yedi yapm geçmemiş ço· 
1

tığı eski Beyoğlu Halkev• binasının boş o· 
cuklar girebileceklerdir. 'ı d'" d l ki d'l · k an ıger o n arına na e ı mesıne arar 

ederek rıhtımın ya bu harap olan yeri· ,veril_mi§tİr. 
nin tamir edilmesini veya tamir ücre· F mdık rekoltesi . ıstik1a.1 caddesfodeki dört mahkeme 
tinin kend\f(ine verilmesini tahriren Bu senenin tütün rekoltesi 50 mil • ıYeni binaya bir kaç güne kadar taşmmağa 
bildirmiştir. Tahribat mikdarmın 250 yon kilodur. Bu miktar geçen seneye ,baolayııcak ve ta ınma işi en geç bu ayın 
lira olduğu tcsbit edilmiştir. nazaran iyi bir vaziyet arzetmektodir. sonuna kadar ikmal edilecektir. 

' ~~~============================ · ~ki H~ke~~namndahlreyaydın 

Diş T abiblerinin Kongresi ,bir zamandır yapılmakta olan tamirat ve 
tadilat da bitmiıtir. 

r 
Nöbetçi 

Kongrede bulunan dit tabipleri 

Dün diş tabipleri cemiyetinin kongresi 
toplanmış, cemiyetin son altı aylık duru· 
mu etrafında konu§Ulmuş, baza temenni· 
lerde bulunulmuıtur. 

llkönce alta aylık faaliyet raporu okun· 
muştur. Bundan sonra muhtelif azalar söz 
almışlar, idare hey" etinden ba:a dileklerde 
bulunmu;lardır. 

Bir kısım aza rne,·cut diş fırçalarının 

sıhhi bir kontrole tabi tutulmasının lüzu
munu göstermişler diş tabipleri rozeti Ü· 

zerinde de görü~eler yapılmıştır. 
Müteakiben mali sıkıntı çeken lstan· 

bul diı tabipleri için hükumet nezdinde 
le ebbüslerde bulunmak üzere dört kişilik 

bir hey' et seçilmiotir. Bu hey' et alikadar-

larla temas c~~.ck tabiRkrio dil.dcJe!!ni 
bildirecektir. 

--, 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Sır 
rı Rasim). Bakırköyünde: (Hilal). Be· 
yazıtta: (Asador Vahram). Eminö • 
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Hü
sameddin). Karagümrükte: (Kemal). 
Küçükpaznrda: (Necati). Snma'.ya ~ 

da: (Teofilos). Şehremininde: (Na • 
~m). Şehzadebaşında: (İsmail Hak • 
kı). 

Beyoğlu cihcfüıdekiler: 

Calatada: (Yiçopulo). Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf).~er· 
kez nahiyede: (Matkoviç, Vingopulo). 
Şi§lide: (Pertev}. Taksimde: (Kemal 
Rebul). 
Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükndada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçe§mede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar Çar§ıboyun· 
da: (tuihat). 

.temmuz 20 ·-= 

l EKONOMi 1 

Zahire Borsa ın a Bir 
Vaziyet Haftalık 

Bağday fiatları 30 para kadar düştü 
AFYON : Evvel~e 93(; senesi af -ıden fiatların düşmesinden korkulmaK' 

yon rekoltesinin 6--7 bin sandık kadar tadır. 
tahmin edildiğini bildirmiştik. Afyon lngilterede fiatlar geçen haftaya na" 
mıntakalarında son yağmurların ver - zaran yarım lira kadar düşmüştür. Sori 
diği zararlar ile maliyet fiatını koru - istekler Sif London 17, fngiliz, ve Al" 
yamıyacağı endifesile çizilemeyip tar· manya için de sif Hamburg 11.) franK' 
lalarda yüzüstü bırakılan mahsulün re· tır. 
kolte üzerine ne derece tesir ettiği he· KETENTOHUMU : Son rekolttı 
nüz layıkile anlafılamamıştu. tahminleri gayet müsaittir. Bilhassa 

Köylünün hali vakti yerinde olan· yazlık mahsul fevkalade surette yetİf" 
ları Uyuşturucu Maddeler İnhiearının miştir. Yağmurların T ekirdağı ve cl" 
vereceği karara intizaren mallarını mu· varına biraz zararı dokunduğu ve Mat" 
hafaza etmektedirler. Buna mukabil rnara, Gelibolu havalisinde ise mah -
büyük bir kısım müstahsil de daha faz· sulün fevkalade bereketli olduğu an" 
la beklemeğe tahammülleri olmadığın· !aşılmıştır. Bu vaziyet karşısında yaf 
dan afyonlarını 2()().240 kuruş gibi dü- fabrikaları evvelce 7.50 kuruştan ali~" 
şük bir fiatla ellerinden çıkarmaktadır· re aldıkları malları tesellümde tered " 
lar. Afyon müıtahıilleri tarafından, düt göstermeğe başlamışlardır. Soıı 
İnhisar İdareainin mübeyaatta bir müd. muameleler fob Bandırma 7 .15 pa " 
det daha geciktiği takdirde nıalJarın ta- radan olmuştur. 
mamen piyasaya döküleceği ve bu ıu- FINDIK : Tahkikatımıza göre 936 
retle de köylünün hayli mutazarrır ola· senesi fındık vaziyeti şudur: FındıitıJ 
cağı bildirilmektedir. idarenin bir an Gireson ve havalisinde geçen seneden 
evvel harekete 1ıeçerek mübayaata baş· daha fazla olduğu, buna mukabil or 111 

laması temenni olunmaktadır. du ve civarı geçen seneden %1 O, Tral:).. 
BUGDA Y : Anadolunun her tara· zonda % 30 noksan olduğu anlaşıl ~ 

fından şehrimiz piyaaasına yeni ıene maktadır. 350 bin çuval kadar olan 
mahsulü buğday aelmeğe başladığın - 935 iç fındık rekoltesine mukabil bu 
dan fiatlar gerilemeğe yüz tutmuştur. sene yüzde on beş noksan mahsul ali .. 
Bundan bir hafta cvvelisine nazaran nacağı tahmin edilmektedir. 
bazı cins mallar kilo ba~ına otuz para İstanbul fiatları eski mC\llar 38-39, 
kadar düşmüştür. Önümüzdeki hafta yeni mallar alivre ağustos yüklemesi 
içinde müvaredatın biraz daha artaca· 44, eylul ve ilk teşrin yüklemesi 41 i" 
ğı ve fiatların da tekrar düşeceği zan • 42 kuruştur. 
nedilmektedir. Mesela: Polatlı cinsleri Dış piyasalarda da 935 yılı fındı& 
bir hafta içinde 7.30 paradan 7 kuru • ifatlannda biraz gerileme kaydedilmiş,• 
şa, Eskişehir Alpuköy ve bu ayar mal· tir. Eski mahsul iç fındıklar için 100 
lar 7.10 kuruştan 6.10 kuruşa kadar kilosu sif Hamburg 43 liraya kadal 
düşmüştür. Diğer cinsler de aşağı yu· teklif olunmuşsa da alıcılar tarafındail 
kan on, on beş para kadar, düşmüştür. verilen azami fiat 41 liradır. 

Anadolu yuınu\'8-klan 6.30, Anada"· Yeni rekolteye Hamburgda dah 
lu sertleri 6.5, Trakya malı yeni mah • büyük alaka gösterilmektedir 936 
sul sert buğdaylar 5 kuruştan satılmıf· mahsulü üzerine 100 kilosu eylul, tef' 
tır. Un fiatlarında da geri!eme başla • rinievvel teslimi 47-47! lira fiatla bazi 
mıştır. Yumuşakların çuvalı 810·820, i~ler olmuştur. 
birinci sertler 6.50.7.10, ikinci ıertler Almanya kontrol dairelerinin ileri • 
ü.55 kuruştur. de daha fazla miktarda müsaade vere" 

MISIR : Bundan bir miiddet ev,,l ceği ümidile fındık piyasasının bugün .. 
işaret ettiğimiz sıibi Ziraat Bankasıtun lerde daha fazla canlanacağı ümit edifr 
son getirttiği mısırlar da dahil olduğu mektedir. 
halde mevcut mısır stokları memleke· TlFrlK : İngiliz alıcıları Türkiye 
timizin ihtiyacına kifayet etmiyeceği menşeli tiftikleri biraz pahalı bulduK
anlaşılmıştır. }arından şimdilik mübayaatta bulun • 

Karadenizin bazı mahaller:nde mı • mamaktadırlar. Rusların da uzun müd• 
ııra şiddetli ihtiyaç baş göstermiş ve dettenberi mübayaatta bulunduklarJ 
tehrimize mütemadiyen talepler yağ • işitilmemiştir. 
mağa başlamıştır. Her ne kadar yeni Hafta içinde piyasada yalnız Almaıi 
ıekolte mevsimine bir ay gibi az bir alıcıları görünmü~tür. Almanlar kar • 
zaman varsa da bu müddet içinde fiat· şılarında başka rakip olmadığından a" 
}arın biraz daha yükseleceği muhak - lışlarına ağır ağır devam etmektedir .. 
kaktır. ler. Fiatlarda bir hafta evvclisine na " 

Bandırma, Adapazarı ve civarında zaran değişiklik olmamıştır. Yalnız oğ .. 
stok kalmadığından ihtiyacın ancak laklar bir iki kuruş kadar gerilemiştir. 

Son satışlar Kastamonu cinsleri 1 OQ .. hariçten getirilecek yeni bir parti mal 
ile kapatılacağı ve bu suretle ihtikara 104, Kırşehir 95, oğlak 1 OG kuruştan 

olmak üzere 800 balye kadardır. meydan verilmiyeceği zanonlunmak • ile 
tadır. Fiat1ar geçen haftaya nazaran bir Y APAGI : Almanya ahcıları 

S 1 Yerli fabrikalar tarafından yalnız Trak .. 
kuruş kadar yükselmiştir. on satış ar 

Ya malı mübayaa edilmektedir. Hafta /.l(J.i.17 kuruş arasındadır. 65 
ARPA F. l ·· 'd t 1 içindeki Trakya cinsleri sat:şı G1-: ıat ar muvarı a ın az ı · 

.. ··k ı k d' M f'h kuruslan 1000 b alye kadardır. 
gından yu seme te ır. aama ı a • ' d l ll 1 ·• •· .. 

f ·· ·· kk l Ana o u ma arının satış arı cuz ı 
l lakadarlar bu tere fuun muva at o· G h f Ça kk l · 1 · Gl 

- k d f" 1 d.. dir. eçen a ta na . a e cıns erı , 
dugunu ve pek ya ın a ıat arın u • d l il 48 ·o B 1 d" _. . .. . . . Ana o u sıra ma arı ··> , 11 va ını 
sccegını soylemektedırler. Hafta ıçın· K h ' b" . .1 . -4 k t a1 
· · . . · l 1 ara ısar ırmcı erı o uruş an mu 
de pıyasa ısteklı geçmış, satış ar çuva • l .. .. .. 
1 4 ')') ı k l me e gormuştur. 
1 8·-A-KL~ A·uruBştaknl 0 ~uştur · k İzmir piyasasında ehemmiyetli işle:ı 

: a a pıyasası te rar gev· l\ ıı • d A • 
- ·· 1 d olduğu duyulmamıştu. mersın e 

şeınege yuz tutmuştur. A manya a d l b. . . il d l !'() bal)'O 
· · · · d o• k na o u ırıncı ma arın an · v 
fıntların bır hafta ıçın e ~'· ı ınar tan 1 . . .. 
80 k · d" ·ı · B d ma ve tz. vapur teslımı nO kuruştan satılmıştır. 

mar a ın ırı mes~ an ~r d k KEÇi KILI : j ı.:>~> kuruşt .:ın mua ' 
mirdeki satışlar üzerıne tesır e ere a· l 

1 1 
k d H k d 'hra• 

k · · B me e er o ma ta ır. er ne a cır ı 
lıcıları tereddüde sev ctmıştır. an • 'k d · 
d f 1 4 15 · d · l catcılar tarafından fazla mı tar a a 
ırma ılat a.rı . para lısle ej ı7ş o ma· ran~1akta ise de fiatlarda geçen hafta' 

mıştır. zmırde muame e er ' . para· b" ff"" .... 1 • · tir 
l f d b

. l ya nazaran.... ır tere u goru mcmış .. 
dan spekü18tör er tara n1 an ır e ... . ..................................... • .. ·········ı·······ı···d·e 
den bir ele alınıp satılmaktadır. 
KUŞYEMİ : 936 senesi mahsulü • 

nün bereketli oluşu alıcıları ve bilhas· 
sn alivre muamele yapanları tereddü • 
de scvketmiştir. Geçen hafta ağustos, 
eylul teslimi 5·6 bin çuval kadar n.:Js. 1 

10.10 kurnş arası satışlar olmuştur.! 
Her taraftan tekliflerin artması yüzün· 

'l'aksım ba ı ç·es n 
Halk Opereti 

Bu akşam 21.45 de 
Yeni operet 

Rahmet Efendi 
Program her ııartn 

değiş.ı' 

Yakında Babalık 
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MEMLEKET İhtililcile 
Antalyada bir bataklık 13 Yaşında bir b" .c:.•çenh~dis~~ baahneşındabluyeri İspanya üzere Sevil'e hareket etmiş 

V'.lZ k ld ır uaamı a ıcııere s o or ve bu A . b b I n ~ açırı l bidiselerin mühim patlaklar vermesi bek- ıo ynı gaz~te, om a ar 

t k t ıd 1 · d B A • • • .,. tayyarenın bu sabah M 

men Uru U U enıyor u. u hadiselerın en bella bathla- d 'k.s ama jandarmaJar bir saat içı.nde rından biri milli blolı: lideri Sotels'in katli ı : Tetuan ve Mellila üze 
'd' B hAd' l . - metm beyannaınele .. f • r akal d 1 1 I. U a ISe spanyadakt sagJarın ayak· nnı 

~u suretle memleket 30 bin dönümlük geniş bir arazi 
kaz~ndı. Bu yıl Antalya ve havalisi köylülerine 

22800 kilo pamuk tohumu dağıbldı 

aı 1 y a ı ar lanmasına sebep oldu. Cuatrovientos tayyare 
Diğer taraftan ispanyada bükirmet, havalanmlf olduklarını 

lzmit (Hususi) - Geyvenin Ta -
raklı nahiyesinde bir kız kaçırma ha
disesi olmuştur. 

SoJlar tarafından bazrlımaa ana yasayı dir. 
latbika başlamak üzere bulunuyor. Dolaşan bir şayiaya gör 

Yeni yuamn bİriDc:İ hedefi Klerikal yüzbaşısı Reksach, Sevil ve 

Ali oğlu Cemilin 13 Y.aşında Mukad- tarib~..:eshmaelı: ~ ~ liidetU'- lerini bombardıman etmiftir 
des adında bir kızı vardır. Bu kız kö _ ~. . ~ sahipleri kaybolan a- Kabinede tadilat 

.. d ·· 11·-·1 rUlyı, arazıuz ...,._,.ollara .1-=---1...a..... M d . 19 (AA) yun e guze ıgı e maruftur Mukaddesı· t__ _!!..I_ "'""15•~. a rıt, · · -
. .. · upanya ıuınuww yüzde 60 ı çiftçidir 

ayn~ koyden Muatafa oğlu l\Iehmet ad- Bunlarm arazi ~ biilıA •+ete mizalle: dilat vücuda getirilmiştir. 
lı bır genç sevmektedir. Mehmet Mu- ret edecekleri fiiphe cötiinnea. nede cümhuriyetçiler birliği 
kad~ese g~enlerde tenha bir yerde te • Sonraİspanyadaki bir lllİIJ'oa ipiz, 5.i- nazırlar ile sol cenah cümh 
saduf etmıf ve kızcağızı zarla kaçır • dan fazla solan m.ftandır. Sol hülmm.t, partisine mensup 3 ve milli 
rnıştır. Mehmedin takibine çıkan jan- aldığı tedbirlerle lliikimet itlerini ele P· yetçiler partisinden 3 nazır 
darmalar kızla Mehmedi hadiseden bir nitlettiii ve fada memur aJchiı için .mı tadır. 
saat sonra yakalamı,lardır. Mukaddes idare de Sollarla heniberdir. Yeni hariciye nazın, M. J 
ailesine teslim edilmiş Mehmet hak • Fakat İsapaa,a orduau Arİıltoknıtt.nn carate, 39 ya11mda olup c' 

k d da ka " ' I b elindedir. tes' etm" la rt" e me ın a nunı muame eye aşlan - .. . __,/_ ıs ı' o n pa ıy 
mıştır. Bu yüzden l.panyada ber iaaılip ft T nlöfler 

teceddiiı hareketi ordunun mab1H1 "-· Paris, 19 (A.A.) - Mad 
besi ile klllJılamr n Lp~ Sağlan .._ rı resmi bir membadan dün 
şeyden fazla ordaya giivewek inlnW.. b' tel fn ed h""'--" . nan ır gra anı e uac: 
kartı gelmek iat.ler. Klerilraller de •- . ·ı h!!'!'-' 
du ile beraberdirler. zıyete tamamı e axım bul 

Kandıra belediye reisi 

Antalyadan gl_. bir söriinut 

İzmit (Hususi) - İzmit belediye 
meclisi yeni yıl bütçesini müzakere et
mek üzere bir toplantı yapmıştır. 

İspanya Cümhm f cine brp vub il. ~rt. ~enerali~ ~evkif edil 
lan hareketin, Fataki orduclma baflam-· bı~ırılme~te ıdı. Asiler lid 
mn sebebi budm. mış oldugu tayyare, hüku 

- Antalya, {Husust) - İdarecilerimizin 
~evarnlı çalışması sayesinde §ehdmk• bal· 

bir kaza ve köy halkı sıtmadan kurtu1-
~uı bulunmaktadır. Serik kazasına beı 
lonıetre mesakde bulunan Karagöl na· 

llıındaki bataklık Köprü çayına açılan 
; l 600J> metrelik bir kanalla akıtılmıttır. 

U kanalın açılmauna aıtma mücadelesinin 
ltllfreti ve köylünün çalıfIDUl sayesinde 
llluvaffak olunmuş ve bu suretle otuz bin 
dönümlük bir arazi kazanılmıştır. 

çılma merasimi büyüklerin huzurun• 
da Yapılmış, Sıhhiye Vekaletine memnuni
Yet telgrafları çekilmiştir. 

Yeni Bir Kaza 
Akseki ve Ala.iye kazalarından alınan 

köylerle «Gündoğmuş» isminde bir kaza 
~•kil edilmiştir. Bu kazanın köyleri şun• 
s:~ır: E.ksire, Pembelik, Kalaycı, Simyola, 

tır, Karadere, Sindikre. Kötetelçik, Ka
;ayol, Bozağacı, Ümitli, Serinkaya, Kara 
sa, K.l2ıf ağaç Orhan, Sirke, Güney, Gö· 

zii b" ' K I y . uyük, Koz ağacı, Bayır, araman ar, 
B enıce köy, Burçaklar, Ortaknuş, Kirenez, 

E
alur, Çaltı, Karaköy, Ortaköy, Semet, 
ski b v B v y . ag, eden, Çundıra, Nar agacı, eıu 

•il ray L •• l . b d' y · lı: • ıttoy erı olup otuz et tane ır. enı 

. azaya kaymakam vekili ile malmildirl. 
la~da.rrna kumandanı ve müftü tayin edil· 
llıiı Ve memurlar Gündogmv Uf& harek'et 
et • 1 Jnıı erdir. 

C. . •---- ? nıayet. mı,~ mı. 

b Antalyanın Çırah sahilinde bir ceset 
ulunrnuş ve yapılan tahkikatta bulunan 

Cesedin Manavgatlı Mustafaya ait olduğu 
lnlaşılrnıştır. Mustafanın bir kazaya mı, 
)oksa b" . k b . •V• l ır cınayete -:ni ur an gıttıgı araıtı• 
tı maktadır. 

Elektrik fiatları 
rrı.· Bayındırlık Bakanlığının emrile ıehri· 
'kl.Zde elektrik tenvirat ücreti saat bqına 
1 • 

1 kuruııa indirilmiştir. Saatsiz abonelere 
saat ted 'k . ·ı k d' arı ettırı me te ır. 

Bırakılmıf Çocuk 
lt Bir kaç gün evvel Balıkpazarı yolunda 
,, Undak içinde bir aylık kadın bir kız çocu• 
tll bırakılmış olduğu görülm'üş. tahkikat 
l\etic . d v lı H esın e bu çocuğun Badem agaç •· 
'-lld kızı Fatma tarafından sokağa bırakıtL 
I~ 

itı anlaşılmıştır. 

Antalyada ekim faaliyeti 
J> Bu sene vHayetimizde her nevi mahsul 
..;k rnebzul olarak ekilmiş bulunmaktadır. 
'ti eı:nfeketin başlıca istihsalatı buğday, pi· 
"nç, susam, arpa, pamuk, yulaf. meyva 
~ir. Bunlardan bilhassa pirinç ve 

susama büyük bir ehemmiyet verilmekte• 
dlr. 

Memleketin sanayii 1ründen güne inki
pf ettil\ni naza.n itft>ara alan Ziraat Ve
klleti Antalya ve havaliai köylülerine bu 
sene «22800» kilo <(Akalo» pamuk tohu· 
mıı tevzi etmittiı. 

Antalya ve civarında ziraat iılerinde 

çalışan erkek ameleye 70, kadınlara <ÔÜ» 

kuruı yevmiye verildiii halde amele temi
ni gene müşkül oluyor. Halbuki ııeçen se• 
neler içinde bir amele u2S • 30» kuruşa 
çalışır ve gene it bulamazdı. 

İstifa etmiş olan Kandıra belediye 
reisinin yerine ismet Araç seçilmiştir. 

Ankarada açılan kursa devam eden 
baytar Süleyman şehrimize dönmüş ... 

tür. 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
yapılmakta olan çocuk bahçesinin 15 
temmuzda açılma töreni yapılacaktır. 

Halkevi ağustos içinde yapılmak ü -
zere güreş müsabakaları tertibine ka
rar vermiştir. 

Gelen haberlere söre ~anm Futa- kuvvetlerin eline düşmüştü!' 
ki mıntaka:s.ındaki ordu isyan bayı ağını 

kaldırmış ve asıl İspanyaya sirayeti iste
nen bir isyana önayak olınuttur. . . . . . . . .. 

Asıl İspanya daln1indeki variyet vazıh 
değilclir. Hükimet Sevil tebrinde bir is
yanın baflachğım, fakat sür'atle bashnl

-Son Daki 
""' Asiler fesli 

Oluyor 
dığıru söyliiyor. 

İspaııyanm diğer telıirlerüıde de is Madrid, 19 (Hususi) 
fanın hatlayıp •ıl-nwdlima anlatma -- ne teşekkül etmiştir. Asiler 
rib maliimat yoldm. üzerine yürüdüğüne dair ha 

Yahm bükiimeılin vniJ'.te lııikim ol- redilen ı·esmi bir tebliğ ile 

llbeyli nahiyesinde yenilikler Urfada tarla faresi mücadelesi duğu ve c~~.~ .rejiminin bir suiku11 mektedir. 
daha yend.iğı bildiriliyor. D6a hu meıele Hükumet kıtaatı Barselon 

.A~t~.P (Hususi) İlbeyli nahiyesi Ur~a (Hususi) - Burada sıcaklar •hakkında aldığımız telgraflar pınlardır: diğer şehirlerde baş göster 

müduru İhsan Erdal kasaba-:la kuyu - cok sıddetlidir. Gölgede hararet 38 i Madrid, 19 (A.A.) _Hükumet bu derhal bastırmıştır. Asiler h'" 
lar, helalar yaptırmıştır. Köy sandığı- bul~uştur. sabahı.saat 10,30 da radyo ile bir teb- taabna teslim olmaktadırlar. 
nın varidatını arttırmak maksadile bir Urfanın cenubundaki çölden geldigıw. liğ neşretmiştir. Bu tebliide Barcelo- M-1.id•de ~ yeai bir 
sebze bahçesi ve bet metre murabbaı 'da d tahmin edilen tarla fareleri hemen bü- ne or unun örfi idare ibin etnıif ol- mamıftır. 
genişliğinde birl havuz yaptınlkmış, na- tün trlaları kaplamıftır. cluğu ve fakat vasıl olmak istediği aa- ------------
hiye merkezi o an Alimantar öyünde yeleri elde edememif bulunduğu be- -------------ıı 
ilk okul talebelerinin pek yoksul ve Farelerin bulunduğu yerler tesbit e- yan olu~tadır. Sivil muhafızlarla Hak/tımız gok 
dü~kün olanlarından bir çoğu, sandık dilerek t~rinievvelden itibaren müca- hücum kıtaları ve poliı kuvvetleri isi- (88.§tarafı 1 inci sayfa 
yardımile giydirilmif, nahiye merke • deleye baflanacaktu. leri mağlup et:miflerdir. Aliler, birçok rine müracaat edilerek ııü 
zinde bir pan~on binası kurulmuf ye Urfanın en İflek caddesi olan Ata. leri mağlup etmişlerdir. Asiler, birçok mi tekrar 375 kuru~ indi 
köitür, bayındırlık itlerine büyük bir türk caddeai tamir edilerek asfaltlana- tur. Bunla~ın arumda her tütbeden Yapılan yeni zamla çolt mü 

'l • • caktır A yete düşen klilt miitteh 
önem verı mıştır. · zabitler vardır. silere t..ft-1 y~-'--_, c:ııp_., aeseler bunun tekrar kal 

harekata hava kuvvetleri de faal bir ummaktadırlar. Çünkü: 

Amasya Cezaevinde k k 1 surette iştirak etmiftir. 1 _ 31 Mayıs 933 tarihli · 
0 uma UrS arı Malagada donanma leiY.on etranje rifeleri kanununda bazı h 

• 

ile F astaki İspanyol kıtaatmm İspaıı -
yaya geçmelerine mani olmak için bo
ğazı muhafaza etmdkteclir. Hue'llada 
hükumete taraftar olan garnizon asi 
kuvvetlere kar'ı harp etmek üzere Se
vile doğru yola çıkmştt~r. 

Bilbao'da ahali hükumeti, valiyi ve 
cümhuriyeti alkıtJlamışlardır. 

Kadiks'de hiikümete tarafdar olan 
kuvvetler valiyi ve mumaileyhin sara
yında muhasara altında bulunan hü -
Ctun kıtaatını kurtarmak İçin asilere 
hücum etınşilerdir. 

Payitaht bu sabah normal blr man... 

zara arzediyordu. 
40 tayyare 

Amasya, (Husust) - ŞehriIIJİZ ce- 155 talebesinden 127 si muvaffak ol- Madrit, 19 (A.A.) - El Sol gue -

zaevi müd.ürii Turan Kaynar oilunun muştur. tesine göre: 

lar için de bir kayıt vardı 
tın gümrük resmi de yer 
lar faaliyete geçince üçte 
tinde arttınlmıştL Fakat b 
mevkii tatıbika konmadan 
det evvel üin edilmiı v 
günü bildirilmişti. 

Halbuki son arttınlış. evvelce 
memiş ve ali.kadarlar vazi 
cak dün ve gümrükten kfi 
lerken haberdar olmuşlar 

2 - Bahusmı henüz kağıt fa 
aliyete geç~p piyasaya gaz 
arzetnıemiş, memlelcetin 
CS'&p veıece.k vaziyete ge 

Binnetice va:kits~ yapılan bu 
himayesinin k,aiıt iatihlik. 
esseseleri müşkül vaziyete 
görülmektedir. Bu bimay 
müddet daha tehiri lazımd 
ruzl teşebbüsile ceza e~nde açıla~ ~urslar, Res~~· ~ ':11üdür ve me - Beraberlerinde sivil muhafız müf -

bu yıl çok iyi netıceler vermıştır. murlarıle, ımtihanlan ıdare eden mu- rezeleri bulunan Tinto maden amele1i Hakkınıız y.ok ~ 
Geceli gündüzlü çalışmalarla bir kaç allimleri ve talebeleri göstermekte - bir çok dinamitlıerle mücehhez olduk .............. - ............................. . 

g
ün evvel yapılan imtihanlarda kursun dir. tan halde asilere kar" mücadele etmek Yenı· N l eşriya1 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı ARKİTEKT «Mimarı> - Bu ad, 
64 üncü sayısı bir çok mimari esı 
zıı::u· ile çıkmıştır. Bu sayıda İstt 

versitesi rasatanesi İstanbul Hal 

si ile milli mimariye ait blr yazı 
Bundan başka inşaat tekniğin-ı a 
yapı alemini alakadar eden hnbE 

l\I. T. A. - Ekonomi Bakanlıf.ö; 
tetkik ve arama Enstitusu tam 
rılan bu mecmuanın 3 ünciı sayı 
mlştir. 

- Ne dersin, Hasan Bey 't 
Havaların •wcaiı arttıkça..j_:.·J· Buı insanlar sa~h)'or • ..• Akhnı kaybedip te cim • H .... Bey _Tal.Mi deiil mi 

__ J'el iflbader IJile olmtq. ya 1 Sıcak., '8bb1an pth+r•••• 

YENi ADAM - Terbiyeci İ'snınl 
rafından ç1karılan bu haftahk 

133 iincü sayı.smı gôrünttz. fçtırcre 
kir, edllb1:11't. sau'ıd, telle& n te 



6 Sayfa 

• 
l.Atletizm kupasını Güneş 

atletleri kazandı 
Dünkü müsabakalar seyircısız, alakasız ve çok 

sönük bir hava içinde geçti 

800 metre koşu biterken Rlza Maksut 1500 metreyi kazanırk n 
İstanbul atletizm ajanlıjı tarafın - işte büyük maksatlar, büyük üm)t-

dan hazırlanan lstanbul Kupası müsa.l lerle yapılan İstanbul atletizm kupası 
baıkaları dün Taksim stadyomunda ya- ümitleri de, maksadı da gülecek kadar 
pıldı ve Güneş klübünün muvaffakiye- durgun, sönük, ve sessiz geçti. 
tile nihayetlendi. Ancak dört klübün Bu işin vebali, güna!u kimin boynu
iftirak ettiği bu müsabakalar klüple - na bilmiyoruz amma, yarın bu iş hu
rin, atletlerin, hatta hakemlerin bü - günkti l&kaydi ve alakasızlık içinde sa
yük bir lakaydisi yiizünden sessiz, se- de sönmek değil, göçüp gidecektir bi-
dasız geçti ve öylece nihayetlendi. le. 

Koca bir şehir üç buçuk seyirci ö .. Diln yapılan ve· nihayete eren bu 
nünde, üç buçuk atletle koca bir müsa- müsabakalarda alınan dereceler içinde 
baka yaptı. oldukça hatırı sayılır dereceler de tes-

ldarecilerde lakaydi, klüplerde la .. bit edilmşitir. 
kaydi, nihayet bu işe meraklı oldukları Neticeler şunlardır: 
zanncdilenlerde de lakaydi oldukça bu 200 - Vedat (Bahriye) - 2:3. 6. 
işe daha başka bir hız ve daha baş - 800 - Recep (Güneş) - 2. 6. 6, 
ka bir renk vermek mümkün değil .. Mehmet (Güneş). 
dir. 5000 - Riza Maksut (Güneş) -

Saha hazır, malzeme hazır, fırsat ha- 17. 8, Remzi (Be,iktaş). 
zır, buna mukabil, üç be~ hevesli, üç 110 - Faik (Galatasaray) - 16, 
bet meraklı önünde didişip durursa bu Tevfik (Bahriye). 
işte fazlaca bir ümide kapılmak, o spo- Cirit - Şerif (Güneş) - 45. 90, 
ra bel bağlamak, nihayet atletizmin bü- Melih (Güneş). 
tün sporlara baş olacağını sanmak faz- Disk - Yavru (Galatasaray) -
laca safdillik olur. 37. 77, Ethem (Galatasaray). 

Pist üzerinde senelerce bu işin eza 3 adım - Saris (Güneş) - 12. 90, 
ve cefasını çekenler, nihayet çivili pa- Riza (Bahriye). 
buçları kenara bıraktıkları gün büyük Sınkla atlama - Fethi (Galatasa -
bir beladan yakalarını kurtarmış gibi ray) - 3. 50, Mehmet (Güneş). 

o sporun lafını etmez, seyrinde bu • 4X100 - HalUk, Fikret, Orhan, Se
lunmazaa o spor için şöyle kalabalık mih (Galatasaray) - 46. 
bir halk görmek güzel bir hayalden baş- Atletizm federasyonunun kupası 
ka bir şey olamaz. merasimle Güne~ klübüne verilmiştir. 

Zamane işleri 
Realist 
Oluyorlar 
((23 yaıındayım. Dört yıldanberi bir 

gençle sevişiyorum. Son zamanlarda a· 
ramıza bir aoğukluk girdi. Birbirimiz • 
den uzaklaştık. Onu hala tesadüfen gôı· 
dükçe yüreğim hoplar. Demek ki onu 
hala sev.iyorum. Zamanla unutacağımı 

1anıyorum. Fakat bu vaziyet canımı 

çok sıkıyor, kendime başka bir arka • 
Claı mı bulayım yoksa sevgilimle mi ha· 
rışayım) » 

Hayrebolu: J. G. H. 
Zamane kızlan doğrusu realist olu • 

7orJar. Bir taraftan sevgiden babsedi • 
7or, bir taraftan b&§ka bir arkadaı ara
mak lüzumunu ortaya sürüyor. Yani 

•ızlara göre sevgi bir tuzak. Erkek bu 
tuzağa düterse ne ali, düımezse bir bat· 
ka enai ara. Tuzağa kim dütene onu 

aev ve onunla evlen. Buna sevai demez· 

ler, kızım, bu sadece ticaret yapmak ıibi 
bir teY. Kim size ekmek verecekse onu 
seviyorsunuz. Bu takdirde niye eski ıev· 
cı1inizi bekliyorsunuz. tuzağın1%1 kuru-
nuz, içine kim dü,ene onu yakalaymız. 

* Ödemişte Nwi: 
Ni§anı bozar, sevditiniz kadınla ev • 

lenirsiniz. Niıanlımzla evlenip beyhude 
yere kızcağızın batını ateıe yakmayınız. 

* Samatyada Sait Serdar: 
Kızın uzun müddet sizi bekledikten 

sonra birdenbire b&f çevirmesi, bir baş· 
kasilc seviımekte veya niıanlanmıı ol· 
duğuna delalet eder. Bizde kızlar ev • 
lcnmek ümidile severler. Bir başka ta· 
]İp çıkınca birinci sevgiyi sırtlanndan boı 
bir küfe gibi atıverirler. Size sevgisinin 
devamı o vakte kadar evlenememi~ ol· 
masınsan ve bir talip çıkınamıı olmasın· 
dan baıka suretle izah edilemez. Binaen· 

aleyh bu kızdan artık bayır beklemeyiniz. 
Siz de onsuz yafıyamıyacağınızı sanma
yınız. O sizi unutunca ,. ıiz de onu unu· 
tuverirainiz. TEYZE 

ION POSTA 

Sporu 
Anadoluya 
Yaymalıyız! . .-

• '* .. 
ihmal ve yoksuzluk içinde 
yüzen memleket sporu 

1 
için öğretici seyahatlere 

muhtacız ..• 
-------------------------------· 

Türk spor kurumunun memleket ıpo· 
ru bakımından eli, ayağı, aözü hill&aa her 
feyi olan atletimı federasyonu ve onun 
kıymetli reiıi Vildan Atır iı başına seldik· 
ten ıonra kendiıine devredilmiş olan itleri 
eözden ıeçirdiği zaman bir hayli durakla
yıp kalmııtı. 

Her federasyon ayağının ucuna kadar 
ıelmiı olan Berlin olimpiyadına hazırla • 
nırken yarım yamalak kadrosu ile atletizm 
federasyonu, kurulutunun maksadı atle • 
tizm olan olimpiyatlara iıtirak edemiye • 
ceiini esefle ıörmüştü. 

Türk.iyeyi olimpiyatta temsil edebilecek 
kadronun buaünkünden ziyade yarınki va· 
ziyetini eıki ve emektar biT atlet ıözile ıö· 
ren federasyon reisi harice eidecek takımı 
ıöyle bir kenara bırakıp, dahilde olup bi -
tenleri yakinen görmek arzusunu duydu. 
Atletizm ile alakaları fazla olan mıntaka
ları dolaımağa çıktı . Atletizm afinalarını 
bile hayrette bırakacak bir kalabalık ve a
laka önünde, bin türlü yoksuzluk ve bilgi· 

j ıizlik içinde Buraada yapılan senelik atle· 
I tizm birincilikleri iş başına yeni gelen bir 

1 
arkadaşı ıafırttı. Oradaki samimi alakayı 
görünce Anadolunun ıimdiye kadar nasıl 
olup ta bu kadar ihmal edilmiş olduiunu 
düıünmek bile insana acı geliyordu. 

Buraaya yapılacak ufak bir himmet ya
rının bir çok şampiyonlarını kolayca orta
ya atmağa kafidir. 

Çivill pabuçla-., omuzlarında do aşan 
İstanbul atletleri Bursadan kalkıp Balıke
sire, oradan Edremide gidinciye kadar geç
tikleri yollarda mahalli klüpleri yürütmek 
için her türlü derde baı vuran idarecile -
rin, sporcuların en küçük bir noktayı öğ
renebilmek için adeta yalvarışlarını esefle 
gördüler. Bu hal spor işlerimiz namına cid
den acınacak bir haldir. 

Hareket yapabilmek için can atan. ufak 
bir yardım görecek olsa bir varlık doğu -
racak olan Anadolu mıntaka ve klüpleri 
bugünkü vaziyetlerile beş sene değil, beş 

yüz sene böyle devam etseler onların ya
pacakları spordan memleket namına bir 
fayda ummak büyük bir safdillik olur. 
Türk spor kurumu umumi reisi General 
Ali Hikmetin kolordu kumandanlığı za • 
manında dikkate pyan bir varlık göste • 
ren Balıkesir mıntakasmda da spor hare • 

ketleri bugün var ile yok arası bir halde· 
dir. 

Eski hayratın çökmekte olduğunu yaz· 
mağa bile elim varmıyor ... 

Beri tarafta kendi varlıkları içinde çır • 
pınan Edremit ımıçleri, Jstanbulun belli 
başlı altı atletini ıördükleri zaman kap· 
]arına ıığamıyacak kadar kuvvet ve kud· 
ret sarfetmekte gecikmediler. 

Atletizm federasyonu töyl~ bir hare • 
ketle ıpor varlığımızdaki yarayı de~miı ve 
bizi ıenelerdenberi 11zlatan hastalığın ne -
ler olduğunu keşfetmiş oldu. 

Spordaki selameti mutlaka Avrupanın 

bilmem hangi şehrine yapılacak seyahatte 
gören idarecilerimizdeki bu kanaati artık 

öldürmek lazımdır. 
1922 denberi Avrupayı karış karış do

latan futbol takımlarımız Türk futbolünü 
hiç te iftihar edilecek bir hale sokama • 
mışlardır. 

Galatasaray en İyi oyuncusunu İzmir • 
den, F enerbahçe en kuvvetli futbolcu • 
sunu fU veya bu ıehirlerden toplayıp ge • 
tirmektedir. 

Pırlanta gibi kabiliyetleri Anadoludan 
bulup İstanbulda bilgili hocalara teslim e-

de ede yetiştirdikten sonra bütün kuvve -
timizle sporu Anadoluya yaymağa himm~t 
etmeliyiz! 

Öğretici mahiyette yapılacak seyahat -
)ere büyük bir kıymet ve ehemmiyet ver· 
melidir. Bu işin çıkar yolunu beyhude yere 
başka noktalarda aramağa mahal yoktur. 

Ömer Besim 

Ortak kavgası 
Ankara caddesinde 1 ~R numaralı 

kahvenin sahibi Zeynel Abidin oğlu 
Hüseyin ile ortakları Hasan oğlu Hü
seyin, Ali oğlu lbrahim arasında iş yü
zünden kavga çıkmış, üç ortak demir 
parçaları ve çakılarla birbirlerini baş
larından yaralamışlardır. Ür.ü -de has~ 
taneye kaldırılmıştır. 

Temmuz 20 

Montrö Mektupları : 

Montrö güzel, fakat 
budala bir kadın gibi ... 

Burada daima politikadan bahsedilir. İnsan Montrö'y 
terketmek için yürekten bir istek duyuyor 

-~-- --~ --

Montrö'de Leman a-OIQ kıyılarından bir görünüş 

Montrö, 13 pazartesi (Hususi) - Gök müzmin nezleli bir insan yü 
Bugün öğleden sonra yapılan müzake- zü gibi ne kadar çipil yarabbi .. 
reler, bütün tahminlerin hilafına, çok insanın eline kocaman bir bez ab 
hararetli ve çetin olmuştur. göğü kurulayacağı geliyor. 

Tevfik Rüştü Arasın sözleri iaze - Leman gölü, içine düşen yağm 
tecileri derhal herekete getirmiş mat- damlalariyle delindikçe uzaktan be 
buat bürosunda y~zı makineleri if1eyip yaz, mavi bir çuhayı andırıyor. Kar 
durmuş, telefon kabineleri dolup do - daki dağın bir kısmına güneş vurmu 
lup boşalmıştı. Dağlar sonsuz bir iç sıkıntısı gi 

Fakat bu mektubu yazdığım dakika- gölün üstüne abanıyorlar.. Bu kad 
da ise Montrö palasın geniş salonla .. güzel, fakat bu kadar sıkıcı bir tab· 
rında tam bir sükunet hüküm ıürmek- ben Môntröden başka hiç bir yer 
tedir. Litvinof sakin bir seyyah gibi bir görmedim. 
kenarda broşürleri karıştırmakla meş- Montrö, güzel, fakat budala bir k 
gul. dm gibi güzel olduğu halde can s~ı 

İngiliz murahhasının uzun gölgesi- yor. Ve yakınhğına uzun bir zams 
nin görünmesiyle kaybolması bir ol- tahammül etmenin imkanı yok ... 
du. Ve insan onu terketmek için ade 

Küçük masaların etrafındaki geniş yürekten bir istek duyuyor. 
koltuklarda Tevfik Rüştü Araa, gene- * 
ral Asım, Menemencioğlu, sivil elbi .. 
seleri içinde genç zabitlerimiz göze çar
pıyorlar. 

içeride son günlerde çok moda olan, 
Rus bilardosunun başında Türk ve ec
nebi gazetecilerinden bir grup toplan
mış. Ellerinde değnekleriyle Yetil çu -
hanın üzerinde topları yuvarlıyorlar. 

Amerikan gazetecilerinden bfr grup 
konuşuyor, tahminlerde b.ulunuyor1ar: 

- Yarın konferansın en heyecanlı 
ve en kat'i safhasındayız .. 

- Memleketlerinden talimat alma • 
ğa giden diplomatların büyük bir kısmı 
yarın avdet edecek. 

- Ben Avusturya - Alman anlaş -
masının bu İfi güçleştireceği zannın • 
dayım. 

- Bilakis, Alman • Avusturya an -
]aşması hu işi hem kolaylaştıracak, 
hem de tesri edecek. Ben İngilterenin 
zecri tedbirler meselesinden sonra ye
ni bir siyasi meseleyi suya düşürmeğe 
teşebbüs edeceğini hiç zannetmiyorum. 

- İngiltere için Almanyanın, A
vusturya ile anlaşması ve kuvvetlen
miş olması büyük bir tehlikedir. 

- Bilakis İngiltere için Orta Avru
pa meselesi bu antant ile hallcdilmif 
bulunuyor. 

Arkadan bir ses geliyor: 
- Madam ne dersiniz, şu Atman 

Avusturya paktı hakkında ne düşü na 
yorsunuz. Lokarnocular toplantısı Y 
pılacak mı? İtalya davete icabet ed 
cek. mi} 

Gene politika 1 Herkesi işgal ed~ 
Brüksel toplantısı meselesi! .. Bir AJ11 
rikan ajansının mümessili olan Mös 
Pentmoun karşımda: 

- Sizin fikrinizdeyim meslekdaşi 
- Benim fikrimde mi?.. Beni 

fikrimi nereden biliyorsunuz? 
Ukirdıyı kısa kesmek istediği 

anlamadı. Ona bu sözün cevabını 
receğim sırada Yugoslavya murahh 
heyetinin katibi yanıma yaklaşıyor: , 

- Pong, ping masası boşalmış, 
raz oynayalım mı}. 

- Hay, hay ... 
Pencereden uzaklaşırken lngiliz 

zetecileri önümüzü kesiyorlar: 

- Chillon şatosuna gelmiyor mll 

sunuz} 
- Chillon şatosu mu} 
- Öyle ya Vanel kantonunun r 

mi kabulü .. 
- Evet hakkınız var .. Vakit olcl 

mu} 
- Bence asıl mesele bundan sonra .. 

b 1 
- Oyle ya ... 

aşıyor .. 

* Siyasi bir münakaşa dinlemeğe ta-
hammülüm olmadığı için onların yan
larından ayrılıyorum. 

Ve masa tenisi oynay<m iki Türk 
bayanının yanına gidiyorum. 

İkisi de şikayetçi: 
- Aman Allahım bu Montrönün 

havası ... Bu ne yağmur?. 
- Acaba her zaman ... Bu böyle mi

dir ... Ay ... ay ... 
Küçük, beyaz top yere düştü. Par

kelerin üzerinden kayarak dışarıya 
kadar yuvarlandı. Genç bayanlar to
pu kovalarlarken be naradan da ayrıl
dım. Salonu haştanbaşa geçerek geniş 
pencerelerin önüne konulmuş, masa • 
nın üzerinden bir gazete aldım. Fakat 
gözlerim, gazetede değil. 

Pencereden dışarıya bakıyorum: 

Uzaktan koca mı görüyorum .. 
bilardosundan yarılmış: 

- Saat dört Suat, dıyor, hayd 
Vanel kantonunun resmi kabulüne. 

Otelde herkes hazırlanmış ... işte 1 
gilizler, onları Rus delegnsyonu takİ 
ediyor. Bulgarlar, Yunanlılar, gr\J 
grup .. Tevfik Rüştü Aras da otomob 
line gidiyor. 

Allahım yağmur ne müthiş yağıyo1 

Bir otomobilden bize işaret ediyo 
lar: 

- Buraya geliniz, buraya gelini:t:· 
Otomobilin içine atlıyoruz ve ısl~ 

asfaltlarda kayan araba, bizi Booi 
vard'ın bodrumlarında senelerce ma 
pus olduğu ve Bayrone en büyük şiit 
ni ilham etmiş olan Chillon şatosu11 
götürüyor. 

Suat DERViŞ 
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Boğazlar Muka.!.~lesi~in Metni 
Yeni mukaveleye . bir de protokol bağlıdır 

Ankara, 19 (A.A.) _ Boğazlar kon

feransı tarafından tasvip edilen ve yarın 

- 20/temmuz/ 1936 - da saat 22 ele 
Montröde imzalanacak olan yeni Boğazlar 
teiimine ait mukavelename metni §Udur: 

Majeste Bulaıar kralı. 
Fransa cumhur başkanı, 
Majeste büyük Britanya, lrlanda ve de

bizler ötesi Britanya erazisi kralı ve Hin • 

distan imparatoru. 
Majeste Yunanlılar kralı, 
Majeste Japonya impaıatoru, 
Majeste Romanya kralı, 
Türkiye cumhur başkanı, 
Sovyetik sosyalist cumhunyetleri utiha· 

dı icra komitesi. 
Majeste Yugoslavya kralı, 
24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda 

. . 23 
İınza olunan sulh muahedenamt"..sının 
Üncü maddesinde vazolunan prensip mu· 
'b· v ) ___ r t birine dahil cı ınce, bogaz ar umwns a 

Çanakkale boğazında, Marmara denizinde, 
ve boğaz.içinde mürur ve ıeyrisefaini ko • 
rumak suretiyle, tanzim etmek arzusuyl.a 
rrıüt~hassis olarak idbu mukavelenameyı, 
Lozanda 24 temmuz 1923 de imza olu • 
nan mukavele yerine ikame etmeğe karar 
Vermişler ve murahhas olarak atideki ze· 

Vatı tayin eylemişlerdir. 

Murahhasların isimleri. •• 
Bu murahhaslar ıclihiyetnamelerini 

ibraz ile usul ve kaideainıe muvafık bula
rak atideki hükümleri 1ı:ararlaştırmışlar· 
dır: 

Madde 1 : Yük.ek ak.it ta· 
taflar Boiazlarda denizden mürur 
Ve seyrüsefer serbestiai prensipini ta• 
nırlar ve tıaadik ederler Mezkur 
ıerbestinin kullanılması bundan böyle işbu 
ınukavele bilk.ümleriyfe tanzim edilmiştir. 

SuJb Zamanmcl• 
Madde 2: Sulh zamanında ti· 

c:arC'l sıemileri apiıdak.i üçüncü 
madde hilk.ümleri kaydi jhtirazi· 

ei altında, hiç bir meraaime tabi olmak

ıızın, sancaiı ve hamulesi ne olursa olsun 
"c e:ündüz Boğazlarda mÜJ'UJ' ve ıeyrüse
fer hususunda tam bir •rbe.tiden istifade 
edeceklerdir. Bu gemiler Boiazlardan tren 
ait olarak aıcçtikleri takdirde işbu mukave
lenamenin bir numaralı maddede yazılı 
mevki memurlarına, ilimlerini tabiiyetleri· 

rü, tonajlanm, ııidecekleri yeri ve geldik· 
len Yeri bildireceklerdir. Klavuz almak ve 
10ınorkaj ihtiyaridir. 

Madde 3: Adalar denizin· 
den yahut Kara<leni2den Boiaz-
lara giron her ıemi. beynelmilel 
•ulhi ahkam çerçevesi içinde Türk niza· 
matı tarafından kullanılan 11hbi kontrol 
ic;.in Boğazlar Jlbikasında utifası derpi~ e· 
dilenlerden maada hiç bir reeim ve mükel· 
lefiyete Türk maıkamatınca t&bi tutulrnıya· 
<:aklardır. Boiazlardan ıeç.ecek olan tica· 
ret gemileri bu resim '" mükeUefiyetleJ"in 
'-tiEasını kolaylaıtırmak mahadile üçüncü 
methali yak.ımndaki bir abbiye istasyonun· 
da duracakbr. Bir sarih ahlıiye patentesi· 
ile malik veya iJbu maddenin ikinci fıkra-
11 hükümlerine tabi olmadıiını ıösteren 
hir aıhhiyo boyannamesiai haiz olan gemi· 
lır mevzuu baheolduiu takdirde bu kon· 
hol gece ve gündüz miimkiln olan en bü
Yük ıüratle yapılacak n bu gemiler Bo• 
&azlardan mürurları esnuında başka bir 
tevakkufa mecbur tutulmıyacaklardır. 

içinde veba, kolera, ıari humma, lek~
lj humma vak' alan veya çiçek hastalıgı 
tühur eden veya yedi günden az bir zaman 
evveı bu hattalıklar zübur etmiş olan ge· 

lmiler ve keza beş defa 24 uatten az bir 
:taınandanberi bulaıık bir limanı terket• 
miı olan gemiler bundan evvelki fıkrada 
iÖsterilen sıhhiye istasyonlarında durarak 
'rürk makamatınca tayin edilecek sıhhiye 
muhafızlarını alacaklardır. Bu hususta hiç 
bir mükellefiyet ve resim alınmıyacak ve 
hluhafız.lar Boğazlardan çıkarken bir sıh· 
hiye istaayonuna bırakılacaklardır. 

Harp Zamanında Muharip olmazsak 
Madde 4: Harp -zamanında, Türkiye 

muharip olmadığı takdirde ticaret gemile· 
li, bayrak, hamule, ne oluna olsun, ikinci 
Ve Üçüncü maddelerde derpiş edilen şart• 

lar dahilinde Boğazlardan mürur ve seyri· 
•efain serbestisinden müstefft olacaklardır. 

Klavuz almak ve romorkaj ihtiyaridir. 

Harbe ııirenek 
Madde 5: Haıp zamanında Türkiye 

muharip bulunduğu takdirde Türkiye ile 
harp halinde bulunan bir memelekete ait 
0Lnıyan ticaret aemiltri. Jıis bir suretle 

k ~artiy· kat bu müddetin Karadenize gayri sahil- rı olan bir veyn müteaddit devlet insani bir 
du .. mana muavenette bulunma~a ... lekelihummn vaknları veya. çiçek hastalığı 1 

zuhur eden veyahut yecli cundcabcrl zuhur 
etmiş bulunan harp gerıılleri ve kezalik bula
şık bir limanı beş kerre 24 saatten az blr 

§ ~ I dan mürur ve seynsefaın ser· dar devletler İçin 15 güne iblağ edilmesi maksatla bu denize bahı:i kunetıer gonder-
le Hogaz ar l d. B ml arzuya cayandır. mek istedikleri takdirde mecmuu hiç bir ' . . d istıiade edecek er ır. u ge • " 
beıtııın en 1 ·1 Evvelden ihbar muamelesinde, gemile· vechile 8.000 tonu geçmiyecek olan bu kuv-

B 
~ 1 a gündüz girecek er ve geçı 

ler ogaz ar h k' da rin gidecekleri yer, isim, tip ve adedi ve vetler, işbu mukavelen:unenin on uçu•1cu 
Türk makamları taTafından er va a 'd' · · · h d d ' l k maddesinde zikredilen evveldP.n ihbar usu-

müddettenberl terk etmiş bulunan gemiler, 
Boğazları karantine nltırıdn geçmeğc ve Bo
ğnzlann bulaştırılmasına mahnl b.rakmnınak 
için gemide mevcut vesa\t iıe lazım gelen te
haffuz tedblrlerln1 almağa mc~huraurlar. 

.. .
1 

k '-·olda vuku bulacaktır. gı ış ıçın geçış tari i ve av et e ı ece se 
eoıten ece " dönüş tarjhj bildirilecektir. !üne tabi tutulmaksızın aşağıdaki şcraıt da

gün lresinde Türk hükumetirıdcn müsaade al -
ola- mak suretiyle Knradenize gircb.lecel~lcrdlr: 

Harp Arifeıinde 
Madde b: Türkiye kendisini pek y~kın Her tarih değiştirme keyfiyeti üç 

h
l'k . de addettiği takdııde evvel yapılacak yeni bir ihbara tabi 

bir harp te ı esm b 'k caktıı. 
·ı. . dde hiıkümleri herhalde tat ı a Yukarıda. A ve B fıl~rn!armc.n zlkı·edllcn 

tonilato yekunu dolmadıysa ve gondPrilmesl 
istenilen kuvvetlerle bu yekun aşmıyor ise 
Türkiye hükumeti kendisine arzedUen talebi 

Hava Genıill'ri 
ı .. ıncı ma d k' emiler Gidiş müruru için Boğazlaıa dühul key-
devam olunacak ve şu ka ar 

1 
g fiyeti ilk ev\ elden ihbar muamelesinde bil· 

Madde 23: Akdenlzle Karndenlz arasındı 

Boğazlar 2 dirilen tarihten itibaren beş günlük bir 
B ~ z.I gündüz girecekler ve mürur 

sivll hava gemilertnin mlinırı.ınu temin m:ı k· 

sadlyle Türkiye hükumeti me:nnu mınluka· 
oga ara f d h eferde mühlet zarfında vuku bulacaktır. aldıktan sonra en kısa bir zamanda bu mu- lnr haricinde olarak, bu ınürurn nıahsu:; Iı;ı· 
ur m .1 k . B hal· u mu etın hıtamından sonra ı ev· sna ey a şe ece r . va yollarını gösterecektir. T .. k akamları tara ın an er 

8 1 B "hl · · 'Ik d i b h d kti 

gösterilen yoldan icra ed~ ece ;ırk ~. ret· velden ihbar keyfiyetinin tabi olduğu şera· Şayet mezkur tonilato yekfınu esasen dol- Sivil hava gemileri, Ti;rk lılil:tmetine gayrl 
de klavuz almak mecburı ve a at uc it dahilinde yeni bir ihbarda bulunulacak- dunılmuş ise veyahut göıırleri!nıesi lstenilen muntazam uçuşlar lçlu üç gun evvel haber 
siz olabilecektir. tır. 

Ticaret Gemileri 
kuvvetlerle bu yekun aşıyor ise •rürkiye hiı

Mürur esnasında bahri kuvvet kuman· k(ımetı müsaade tnleblnden diğer Karadeniz 
danı, tevakkufa hacet kalmaksızın, Ça- sahlldnr deletlerini derhal haberdar edecek
nakkale veya Boğaziçi methalindeki bir tir ve bu devletler habert:lar edlldik.leriııden 

vermek ve muntazam ser,•isler için geçiş ta
rihlerini umumi surette evvelce haber vermek 
suretiyle bu yollardan lstifac!e cdebılecek -
!erdir . 

Madde 7: - Ticaret gemileri - tabiri 
. b mukavelenaınenin ikinci faslı, harp 
ış u 1 • bütün ·1 . faslında derpiş edi mıyen 
gemı erı • 
gemilere şamildir. 

Harp Gemileri 
Madde 8: İşbu mukavelename naza· 

nnda harp gemilerine ve onların vasıHar:· 
kezalik tonilatolarının hesabına şa· na ve . .k. 

·ı olan tarif iııbu mukavelenamenın ı ın· 
mı d' ci lahikasında zikredilen tarifler ır. 

Donanmaya Muavin Mahrukat 
Gemileri 

Madde 9: Mayi veya gayri mayi mah· 

k 't nakli ir1n bilhassa inşa olunmuı ruam °$" • 

h donanmasına ait muavin gemıler 

1 
a3r~. .. maddedeki evvelden ihbar kay• uncu • 

• bi tutulmıyacaklar ve Bogazları 
dına ta 

8 
. . d 

lnız geçmek şartiyle 14 ve 1 ıncı ma • 
~:lerde mezkur tonilato tahdidi hesabına 
dahil olmıyacaklardır. .• .. 

Bununla beraber dıger mu· 

rur oartlan h"'akkında harp gemilerine teş
bih cdileoeklcrdir. Evvelki fıkrada mez· 
kur muavin gemiler ancak sahih hedefe 
karşı top olarak azami 105 milimetre ka· 

}ibresinde iki Loptan fazla ve havai hede· 

fe karşı azami 65 milimetre kalibresinde 

iki cihazdan fazla silaha malik olmamak 
§artiyle jstisnadan istifade edebilecekler· 

dir. . 
Hafif ıatıh, küçük hücum ve muavm 

harp gemileri 
Madde 1 O: Sulh zamanında hafif sa· 

.1 · k'. "L hücum gemileri ve mu• tıh gemı en, uç~ 
1 · ,.hild dev et· avin gemiler Kaıadowz an k 

1 ait bulunsun veya bulunmasın bayra : 
ere 1 d h hangı 
ları ne olursa olsun Boğaz ar a~ . er k· 
bir resim veya mükellefiyete tabı olm~ 
Sızın serbest mürur hakkından istif a~.e e e• 

1 .. duz ve 
ceklerdir. Şu şartla ki bun ar .. ıı~ mad· 

• d k" 13 üncü ve onu mut p 
aşagı a ı . d 'hlli de ııirecek-
delerde z.ikredlien şeraıt a n 

}erdir. 'k dilen ııınıflara 
Yukarıdaki fıkrada zı re . 

d'~ harp ıemı· 
dahil olanlardan maa.da. ıge~delerde zik-

1 . k ve 1 2 mcı ma 
en anca ..... d h'l' de mürur hak-

rcdilen hususi §artlar a ı ın 
kına malik olacaklardır. 1 ti . 

d • Sahildarı Dev e erm 
Kara enız • 

Harp mülerı 

K deniz sahildarı dev· 
Madde 1 l : ara . . . k 

.. .. dd nin bınncı f ı rasın· 
1 1 · 14 uncu ma e 
ot erı, . • 'ktarından fazla 

d a zikredilen tomlato mı 'l . . b 
fh P geını erını, u 

b' tonilatoda olan sa ar • . . 
ır 1 b" r birer ve azamı ıkı 'l B ğaz arı ıre 

gemı er 0 
· • )arak geçmek şartile, 

torpido refakatınde o . . • h . d' 
d 

mek salahıyetını aız ır· 
Boğazlar an geç 

ler. • • d İnf8 Edilen 
Karadeniz Hanem e . 

veya Salın Alman G~miler 
M dd 12 : Karadeniz sahıldarı devlet• 

a e d'l . 
1 

• b deniz haricinde inşa e ı mış ve· er, ış u .
1 

. . t 
1 denizaltı gemı erını, ez· ya satın a ınmış . 1 

aha vaz.' veya satış hususu vakti zama~'.y ~ 
~·ürkiyeye ihbar ediJdjği takdirde • ussu 
b hrilerine iltihak etmek üzere Bogazlar• 

a . k hakkına malik olacaklardır. dan geçırme • 
1 

d • Devletlerinin Denıza h Kara enız 
Gemileri 

Mezkur devletlere ait denizaltı ge~ile· 
. b hususta Türkiyeye vakti zamanıyle 

rı, u b d · h · · nde . ' imek şartiyle u enız anc.ı 
ızahat verı 'l k .. B • 

•. '"hlarda tamir edı me uz ere o kam tezgıı . 
• l dan geçebileceklerdır. gaz ar .

1 
• .. 

Her iki halde denizaltı ııemı_erı gun• 
thında Boğazları tek başı· 

düz ve suyun sa 
na geçeceklerdir. . Ş 

1 Harp Gemilerinin Geç'.f . ~t an • 

M 
dd 1 3 : Haıp gemılennın Bogaz· 

a e . k" . d' . .. · Türkiye hU umetine ıp· 
}ardan geçışı ıçın 1 k 

• 'k' 1 evvelden haber veri ece • 
loması tan ıy e 

tir. 1J_ fi t' · 
Evvelden haber verme ~y yo uun 

1 -üôdcti aom aijn gjaca~tıp &· 
norına -=-

işaret istasyonuna emri altındaki kuvvetin 24 saat sonra buna itiraz etmezlerse 1'ürki- Bundan başka, Boğazların yeniden askc· 
tam teşekkülünü bildirecektir. ye hükumeti alakadar devletlere nihayet 48 rlleştirilmesine ra~men, Türkiyt: hükiımetl, 

Azami Tonilato saat gibi kafi bir mühleL zarfında allikadar Tilrkiyede cari hava niı.amnamesi mucibınce 
Madde 14: Boğazlardan transit halin- devletlerin taleplerine ermefle karar verdl~i lzln alan sivil hava gemUertnln tnmnınen e

de bulunabilecek bütün ecnebi bahriye neticeden haberdar edecclttlr. min bir surette Avrupa ne Asya arasındrk1 
kuvvetlerinin azami tonilato yekunu 15 Sahildar olmıyan devletlerin bahrl kuvvet- Türk arazlsi üzerinde uçmaları için ICmın gc· 
bin tonu geçmiyecektir. Şu kadar ki işbu !erinin Knradenize buncla11 sonra vtlld ola- len teshUfı.tı gösterecektır. 

mukavelenamenin birinci maddesinde zik· cak her dühulü, yukarıdaki A ve B fıkrala - Uçmak müsaadesi verllctığl haller için Bo· 
redilen hal bundan müııtesnadır. rında zikredilen tonilato yekfınunun müsait ğazlar mıntakasında takip olunacak yol 1a-

1 Bununla beraber evvelki fıkrada zikre- oldu~u derecede yapılabilı>cektir. man zaman gösterilecektir. 
dilen kuvvetler dokuz gemiden fazla ol- Karadenizde Kalnıa .!Uüddetl Umumi Bükünaler 

mıyacnktır. E - Karadenizde mevcudiyetlerinin ınnk- Madde 24: 24 temmuz 1923 tarlhll boliaz 
Karadenize sahildar olan veya olmıyan sadı ne olursa olsun sahlldar olmıyan dev - ıar rejimine müteallik muk::ı.velename mucl 

devletlere ait olup 1 7 inci madde hüküm- letlcrln harp gemileri Karadenlzde :u gün - bince teşkll olunan beynelmlJcl komisyonun 
lerine tevfikan Boğazlardaki bir limanı zi- den fazla kalmıyacaklardır. vazife se selflhiyetıert 'l'ürk hükutn<:tlne in-ı 
yarete giden gemiler bu tonilato miktarına Türkiye Muharip Değilden Harp Gemileri tilml etmiştir. Türk hükOmetı n. 12, 14, 18 -' 

clnhil oJmıyacaklardır. Mndde 19: Harp halinde Türkiye muharip inci maddelerin tatbikatına mütedair mulü· 
Kezalik geçerken bir sakatlığa uğrayan olmadığı takdirde harp gemileri 10 lll 18 in- matı vermeğl ve statl.st,lkleri toplamnğı te• 

harp gemileri bu tonilatoya dahil olmıya- el maddelerde münderiç ayni şaruar daire- ahhüt eyler. 
caklardır. sinde Boğazlarda tanı bir mürur ve seyrlse- İşbu mukavelenin Boğnzlarcıan harp ge.. 

Bu gemiler tamirat esnasında Türkiye fain serbestlsinden istifade edeceklerdir. mllerlnln geçmesine teallfık eden bütün hü 
tarafından ittihaz edilen hususi emniyet Bununla beraber bütün muharip devletle- kümlerlnl icra etmele '!'ürk hükftmetl ltına 
hükümlerine tabi olacaklardır. rin harp sefinelerinin Bo~azlardnn geçmele- edecektir. 

Gemilerdeki Hava Sefineleri rl memnudur. Şu kadar ki L~bu mukavelena- Türk hükumeti, Boğazlardan yakını .a ec-

Madde t 5 Boğazlarda transit halinde menin 25 inci maddesi tatb\katına dahil o- nebi bahri bir kuvvetin geçeceğinden lıaber
bulunan harp gemileri hamil olabilecekleri lan haller ve kezalik cemiyeti Akvam paktı dar olunca diğer akldleritı Ankarıı'dakl mü· 
hava aefinelerini hiç bir halde istimal ede- kadrosu dahilinde aktedillp işbu paktın 18 - messlllerine bu kuvvetin te§ekkıllünü, toııl· 
miyeceklerdir. inci maddesi hükümlerine tevfikan tescil ve lAtosunu, ve Boğazlara dilhul için derpiş e-

Boğazdan Geçit Müddeti neşredilen ve Türkiyeyi de teallhüt altına dilen tarihi, ve icabında avdet için muh~· 
Madde 1 6: Boğazlarda transi't halinde koyan bir mütekabil müzaharet muahedesi mel tarihi bildirecektir. 

bulunan harp aıemileri sakatlık / veya deniz mucibince taarruza uğrıyan bir devlete yapı- Türk.lye hükümetı Cemlyetl Akvam k!t1b( 
arızası halleri hariç olmak Üzere aeçi§leri lan müzaheret halleri bundan müstesnadır. umumlllğlne ve diler akldlere her sene blJ'el 
iç.in kendilerine lüzumlu olan vakitten faz· Yukarıdaki fıkrada lttlbaz edllen mürur rapor verecek ve bu raporda Bobzlarda ec· 
la Boğazlarda tevakkuf etmiyeceklerdir. memnuiyetine rağmen, tO llA 18 inci madde- nebi harp gemilerinin hareketini göstere • 

Nezaket Ziyaretinde lerdeki tahdidat tatbik edllmiyecektir. cek ve 1fbu mukavelenamede derpiş edildi~ 
Madde 1 7: Yukarıdaki maddeler hü· Karadeniz sahildan olan veya olmıyan üzere ticaret ve bahri havai seyrlselaln hak· 

kümleri, tonilatosu veya teşekkülü ne olur· muharip devletlerin harp gemileri merbut kında faydalı bütün ma\Qmatı verecektir. 
sa olsun bir deniz kuvvetinin Türk hüku- oldukları limanlardan ayrı bulundukları tak- Madde 26: İşbu muahedenameııln hJç bh· 

dirde bu Umanlara iltica edebileceklerdir. metinin daveti üzerine mahdut bir zaman 
ic;ôn nezaket ziyaretinde bulunmak üzere 
Boğazlardaki bir limana gitmesfoe hiç bir 
suretle mani olmıyacaktır. 

Bu kuvvet dühul için takip ettiği ayni 

yoldan Boğazları terkcdecektir, §U kadar 
ki, 1 O, 14 ve 18 inci maddeler hükümleri
ne tevfikan Boğazları transit olarak geç
mek için lazım gelen şeraiti haiz ise bu hü· 

kümden müstesnadır. 
Karadenizde Sabildar Olmıyan 

Devletler Sefaininin Tonilato 

Yekônu 
Madde 18: Karedeniz sahildarı o1mı-

yan devletlerin sulh zamanında bu deniz· 
de malik olabilecekleri tonilato yekunu a
tideki şekilde tahdit edilmiştir: 

A - Aşağıdaki B. fıkrasında zikredi
len hal müstesna olmak üzere mezkur 
devletlerin tonilato yekunu 30,000 'tonu 
geçmiyecektir. 

B - Herhangi bir zaman Karadeniz
doki en kuvvetli donanmanın tonilatosu, 

işbu mukavelenin imzası tarihinde bu de· 
nizde bulunan en kuvvetli donanmanın 
toriilatosunu liakal 10,000 tıon geçtiği tak· 
dirde, A. fıkrasında zikredilen 30.000 to· 
nililto yekunu o derece ve nihayet azami 
45,000 ton olıncaya kadar tezyit edilecek· 
tir.Bu maksntla her sahildar devlet jrbu 
mukavelenamenin 4 numaralı ltihikası mu· 
cibince Türk hükumetine her ıene 1 kanu· 

nusani ve 1 temmuzda Karadenizdeki do-
nanmanın tonil&to yekununu bildirecek ve 
TiiYk hilkumeti de bu malumatı diğer akid· 
lere ve milletler cemiyeti umumi katibine 
iblağ edecektir. 

o - Sahlldar olmıyan her hangi bir dev
letin Knradenl2de bulundurabileceği tonl -
U\to mıktan, yukarıdaki A ve B fıkraların -
da zikredilen tonlllito yekCmun üı;ıte ikisini 
1ıeçmlyecektlr. 

D - Bununla beraber Karadeniz aahilda-

Muhariplerin harp gemileri Bolazlarda bir 
guna znptü müsadereye tevessül etmJyect>k
ler, muayene ve taharri haklarını kullanmı
yacaklar ve biç bir hasmaııe harekette bu

ıunmıyacaklardır. 

Darbe İştirak Halinde 

hümkü Türk.iye için veya Cem\yetı Akvnm' 
azasından bulunan d.Jie~ blil\ın nkidler için 

• 1 
Cemiyeti Akam paktından muteveıut hu .. 
kuk ve vecibeleri lhlll etmlyecektir. 

Nihai Bükfunler 

Madde 26: İşbu muknveleııame mümkün.. 
mertebe kısa bir zamanda tasdik olunacaktır. 
Tasdiknameler Franaa. cumhuriyeti hüku -

Madde 20: Harp zamanında 'l'ürklye mu -
harip olduğu takdirde 10 HA. 18 lncl madde
ler hükümleri tatbik olunmıyacaktır. 

metinin Paris'dek.l evrak h:ı.7l'leslne tevdi e• 

'liırk dllecektlr. 
Harp gemllerlnln geçmsei tamamen Japonya hllkümetl tasd!kln icra edllöltlnl 

hükumetinin reyine bıraltılacaktır. Parts'dekl diplomasi mfünessm vac;ıtaslyle 
Harp Tehlikesinde Fransa cumhuriyeti hükQmetinc blld!rmekle 

Madde 21: Türkiye kendisini pelt yakın bir 
harp tehlikesi tehdidine maruz hlsset.U~i 

takdirde, işbu mukavelcnamenin 20 inci 
maddesi hükümlerlni tatbik etmeğe hakkı o-

lacaktır. 

iktifa etmek sel~hiyetını hfl1z oıncnktır ve 
bu takdirde tasdiknameyi mümkün olduğu 
zaınnn tevdi edecektir. 

Türkiyen1n tasdiknamesi dahil olduğu hal-
de altı tasdikname bu aurellc tevdi edilince 
bir tevdi zabıtnamesi tnnzim kılınacaktır. 

Bu hususta evvelki fıkrada derpiş edilen 
tebliğ, tasdiknamenin tevdline muadil adde· 
dilecektir. 

İşbu mukavelename bu zabıtname tarihin· 
den ltlbaern meriyet mevki.ine glrect:ktir. 

Fransa hükumeti yukarıuuld fıkrada der
piş edilen zabıtnamenin musaddak bir sul'e• 
tini ve sonradan tevdi ohmncak tasdikname•. 
lerin zabıtnamelerlnl bütün aıaer !\kid dev

Türkiye hükumeti yukandaltl birinci fık-
letıerc verecektir. 

ranın kendlslne bahşettı~ı seli\hlyetl 1st\mal 

Yukarıdaki fıkranın •rürklyeye bab~ettlğl 

hakkın Türkiye tarafından istlmallndeıı ev
vel Boğazlan geçmiş olup bu suretle tabi ol
dukları Umandan ayn bulunan harp Kemlie
rinln bu limanlara iltihnk etmelerine miısa
ade olunabilecektir. Bununla beraber şurası 
mukan·erdir lt1 Türkiye, tavır ve hareketi iş

bu maddenin tatbikine sebep olan devletin 
gemllerinl bu haktan ist.lfade ettlrmlyebl -

lir. 

ettiği takdirde bu hususta diğer fıkldlere ve 
Cemiyeti Akvam katibi umumts:nc tebl:ğnt
ta bulunacaktır. Eğer Cemlyetl Akvam mcc
ltsı Türk.iye tarafından bu suretle ittihaz e
dilen tedbirlerin haklı olmadığma üçte ikl 
ekseriyetle karar verirse ve e~er işbu mukn· 
velenameyl imza eden di/!cr nkidlerin ekse
riyeti de kezalik bu reyde bulunursa Türki
ye hükQmetl mevzuu bahis tedbirleri ve ke
ıallk l§bu mukn.velennmenin 6 ıncı maddesi 
mucibince alacağı tedbh'le!'l kaldırmağı te-

ahhüt eyler. 

Madde 22: içinde veba, kolera, sarıhumma, 

Madde 27: Meriyete gird!Jüen itibaren iş· 
bu mukavelename 24 tcınınuı 1023 Lozan 
muahedesini imza eden bütün de\ lcUerın 11· 
tlhakına açık buluııacakt!r. 

Her iltihak diplomasi tarıkiyle Fra.nsa 
cumhuriyeti hükUmetlne tebliğ eclilccck vt 
bu hükumet de diğer Cıklr lcre bildirecektir, 
Bu ilhakın hükmü Fransa hlikümct!nc teb .. 
llğ edildiği günden itibaren m<>ri ve ınutebeı 
olacaktır. 

Madde 28: İşbu muk:ıvcleııame merlyet• 
girdiği tarihten itibaren 20 senelik bir mud
det için carı olacaktır. 

(Devamı 8 inci aayfada) 
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Boğazların emniyeti İttillatçılar Devrinde 

1'r 1 
( Bqtarafı 1 inci sayfada) J-A 1 

~ 

Nasıl doğdu, Nasıl yaş 
Son Posta• mn siyasi tefrikası : 

1 •• ı .. ? o u. 
Yazan: Ziya Şakir 

l O dakikalık bir teneffüsten sonra yine gizli celseye devam olunduğu va
kit, Doktor Tevfik Rüştü Aras Lozan muahedesinin 23 üncü maddesinin der
desti imza olan mukavelede tatbik şekli tesbit ediJmiş olduğunu ve Türkiye
nin Lozan sulh muahedesinin diğer ah amma, bütün- teahl:üdatına olduğu 
gibi sadık kalması tabii bulunduğunu, ve bu meyanda askeri mezarlıJdarın 
bakımına, mürakabP.sine ve ziyaretine lazım gelen teshilatı şimdiye kadar 
olduğu gibi göstermekte bittabi devam edeceğini söylemiftir. 

Türk rourahhasmın bu beyanatı, bütün heyeti murahhas~lar tarafından 
Türkiye lehine samimi. parlak tezahürler yapılmasına veaile teşkil et .. 

3 

Ahmet Riza Bey, Abdülhamidi: 
Meşrutiyeti ilin 

" - Ya memlekette islahat yapınız, 
ediniz ! ... ,, diye tehdit ediyordu 

yahut da 

miştir. 

Bundan sonra büyük salona geçilmiş, ve bu sefer gazetecilere ve samii
ne de açık bulunan resmi celseye başlanmıştır. 

Reis Bruce, yeni tanzi;n edilen mukavele metninin hususi celselerde 
madde madde okunarak kabul edilmiş olduğunu ve bu vesile ile şimdi mu -
kavelenin heyeti umumiyesini reye koyacağını söyledikten sonra, «quel -
qu"un demande - t - il la parole? =Söz isteyen var mı?)) sualiyle bütün de
legasyonların reylerini sormu,tur. 

Hiç bir taraftan itiraz vaki olmadığını gören reis, yarım dakika kadar bek
ledikten eda nouvelle convention des detroits est adoptee a l'unanimi -
te = yeni Boğazlar mukavelesi ittifakla kabul edilmiştim cümlesiyle Türk
lerin en haklı davalannı konferansta hazır bulunan bütün milletlerin tasdik 
etmiş olduklarını bütün dünyaya ilan etmiştir. · 

Atatürk Türkiyesine hürmet 
Bunu müteakıp Lord Stanley ile başlıyan nutuk serisi. bir taraftan konfe

ransı cidden yüksek bir liyakatle idare etmiş olan reis Bruce' e karşı bütün 
heyetlerin teşekkür duygularını bildirmekle beı-aher bir taraftan ela Atatürk 
Türkiyesi hakkında ayni heyetlerin ne derin bir hürmet hissi beslediklerini 

göstermeğe de parlak bir vesile teşkil etmiştir. Bunlar aTasında Paul - Bon
cour'un, Japon murahhası Sato'nun, ikinci reis Politis'in ve bütün Balkan 
devletleri murahhaslarının sözleri ehemmiyetle kaydedilmek icabeder. 

Tlirkiye Konferanstan yülcselmiş olarak çıktı 
Tezahürat arasında Tiirkiyenin bu konferanstan bir kat daha büyümüş ve 

yükselmiş olarak çıktığı yalnız bizlerin nazarı dikkatini celbetmekle kalma
mış, aynı noktaya bir çok murahhaslar tarafından nutuklarda iş_aret e~il • 
mistir. 

memleke Bütün e • 
sevınç 

Evvelki günkü 
k1smm hulasası : 

ve dünkü r 

Abdülhamit Jumalcilerin tesirile tam 
bir vehim ve korku bayatı yaprken Pa
riste bür:riyetpenerler arasmda fiddetll 
çekifmeler ollJ)'or. Bilh .... Prens Sa
bahaddin ve Ahmet Riza bey birbirlerine 
karp tiddetli hücamlar )'9Parak, bir 
türlü ~yeıı bürriyetperverlerin ih
tiliBarına en caııh misal t.§kil ediyorlar. 

Kendisinin ittilıad ve terakki lideri ol. 
duğamı iddia ecf911 Ahmet Riza Beye 
kaqı, Prens Sabahaddiııden sonra ayn 
ayn prensipler ve programlU' laFY•D 
bütün hürriyetperverler hücuma batla• 
dılar. Ahmet RiZa Bey bütün bunlara 
Mq,. eı:et gazetesincl• ağır hücumlar ya. 
pıyor, hepsini de hafiyelik, Jamalcilik 

ile itham edi1ordu. Prens Sabahaddin 
Bu . ittihama muhatap olan miralay hesiz ki hükumetin 0 günkü (kurunu 

lsmail Hakkı bey, büsbütün kızıyor, vustai) şekli değişip de (Meşrutiyet) 
köpürüyor; Ahmet Riza beye karşı ilan edilir edilmez; Osmanlı hükumeti 
ateş püskürüy.or; artık kirli çamaşır ~ de medeni hükumetlerin il_gal ettiği sa
ları büsbütün ortaya döküyor; yine fa girecek .. ve bu idare tebeddülü, mil
kalemini eline alıyor; şöylece haykırı- letin hayat, muaşeret, ticaret, siyaset, 
yor: ilim, irfan vesairesi üzerinde çok bü -

[Siz, bir dolandmasınız. Cemiyet namı- yük bir tahavvül husule getirecekti... 
na g~ par.alnrı, idare merkezine h her Fakat bu tahavvül, kolay olmıyacaktı. 
vennıyorsunuz. G b" "d" ki d · l 

[s· b" ._ h --..:•- • • • Mı ayet ta u ır , geçen evrın asır ar-
ız, ır ço11> e.~..u;nnm ve sırın 1 be . k""k.l . lan "h . tl 

zengin ve kiharlarım; islikbalde kaza a • aan n ° eşınış 0 zı nıye eri i-
cağıruz rncvkilerde kendilerine yapacaı'l • I~, gelecek de~in henüz en cılız bir is
nız iyiliklerle aldatıyor.suııuz.. Onları me- tmat noktası bıle bu!unmıyan yepyeni 
kel yapıyorsunuz.: ' zihniyeti birbirile çarpışacaktı. Ve bu 

Ankara, 19 (A.A.) - 2"! temmuz Bugün muhtelif yerlerden aldığımız [Sizı Abdiilhamid.iıı en alçak hafiyesi çarpışma da, hiç şüphesiz ki çok şid _ 
923. tarihli Lozan muahedesi ile kabul telgraflar bunun en güzel ifadeleri - olan Arap İzzellen, gizlice avuç avuç al- detli olacaktı. İşte bu tehlikeli anda, 
ediimiş olan Boğazlar rejimini, beynel- clir • tın alıyorsunuz.· memleketi bir buhrana düşürmemek i-
milel vaziyetin yarattığı huzursuzluk Radyolarla haberler ne!}redilecek . [Siz, ifİmdiye knda.c bir çok zevattan çin ne gibi tedbirler alınacaktı? .. 
karşısında yurdumuzun e.rr..niyetini te- Anadolu ajansı, bu tarihi. hadise - ıaneler topladmız. Bunların nerelere sar • Ve sonra islahat •.• (fslahat) keli _ 
min maksadile yeni ~eraitle intibak et- nin safha safha memleket içinde ya - fedildi~i~ bil~eye mecbur.dunuz. Fa • mesi; tam bir buçuk asırdan beri Os _ 
tirmek için hükumetimizin daveti üze- yılmasını temin için elinde bulunan bü- kat, bıldırmediniz. manlıl · ı d b. kl" h ı· [ . . .. . • arı ışga en ır ışe a ıne gel-
rıne alakadar devletlerin iştirakiyle tün imkanlardan istifade ederek yarın hum (Şchidı humyet, Ali Şefkati Bey. me~- mişti... Osmanlı hudutları dahilinde 
Montröde toplanmış olan kon- saat 18 den itibaren devamlı bir neş- ) a ı;ne~artqı yaptırmak. maksadile sı- bulunan münevverler. 

f ·· .. · · t b 1 ktır G k A k ze ( yetmif lıra) teslim edildi. - Ortada be- • 
erans, dunku t~lantısında, yenı mu- rıya 8 aş ıyaca · ere n 8:8 ve nüz mezar lafının görülmemesine nazaran - Hükumetimiz batıyor .. islahat is-

kavele projesini tasvip etmi~ bu1unu - ge.rek lstanbul ra~yolan, yarınki ~ - bu mesele de • rolleriııizin eıı adisini teıkii teriz. 

Yor mısyonlarında Bogazlar rnukavelesıne eder . o· f t k l rd" o l . . • . . ıye erya ettne te e ı. sınan ı 
aıt haberlere en genış bır yer ayırmak- [Sonra. r.--en !:'---'- b' ta hud tl h · • d b 1 ha 

Yurdumuzun müdafaası lxJamm - la beı:ab 23 d . "b . ~ sene, Y~ il'. zat - u arı arıcın e u unan ya ncı 
er saat en ıtı aren de da- ..rafından size. (3000) frank -:ı-: ... : B - l J b' · ·ı · · dan olduğu kadar, Avrupanın btıgu-nkü . ... I ak ık h l acak M ..• v ... -.~ u- munevver ere ecne ı sıyası erı ıse: 

um o ar aç u un :ve ontro - nun ( 2500) frqını cebinize attımr. H ·· k"' t' · b · ı·h t 
•ı"yasAı durumu ı"tibar· • ..ı d d- - ..ı __ • kadd"' d atl de • - u ume ıruz atıyor .. ısa a ya-
., 1J 1e e, onum w:ıı, unzaya tc um e en sa er - (500) frangını meydana çıkardmaz." 
noktası teşkil eden bu netice, yarın fs- k" ha il · · · · lar k [S" h Ali pınız. ı va e ımza merasımıne aıt o a az, mer um Şefkati tarafından Diye, tepinmektelerdi. 
viçre saati ile 22 de yapılacak olan im- alacağımız haberleri devamlı surette yazılrnlf olan bir takım liyihalan ele ge • 
za merasimi ile Türkiye harici siyaseti- neşrecleceklerdir. çirdiniz. Bun1.an, kendi üal.Dbunuza aöre Islnhat.. ıslahat .. ve ıslahat.·· Artık 

l Münevverler ve aklı erenler; sayfa
lar dolusu {!s!ahat layihaları) yapı -
yorlar; Babıalıye ve saraya takdim e
diyorlardı ... Herhangi bir sıkıntılı za· 
manda da padişahlar derhal e! çırpıyor· 
lar; huz~rlanna giren müsahiplerincs 

r ve mabeyinciler ine: 

- Çabuk.. falana, filana söyleyin., 
·.Bu meselenin ıslahı hakkında bir la ... 
yiha hazırlasın. Derhal takdim etsin. 

Diye ferman buyuruyorlardı. 
Fakat bütün bu (ıslahat lôyihaları) 

hiç bir ciddi tetkik ve münakaşadan ge
çirilmiyor .. Ve hatta bazan bir tek say· 
fası bile, okunulmadan; Babıaliniıı 
köhne ve tozlu do1aplannın raflarına, 
Yıldız sarayının evrak hazinesi olan 
meşhur (Taş oda) sının sandıklarını. 
üstüste istif ediliyordu. 

İşte; şimdi Pariste, (memleket da -
vası) nı deruhte eden Ahmet Rizr 
Bey de, bir buçuk asırdanberi süriik 
lenip gelen bu ıslahat cereyanına ka 
pılmış görünüyor .. O da, - ister, mer 
hum Ali Şefkati Beyin fikri mahsulil 
olsun; ve isterse, kendi zekasının kud 
retinden doğsun - bir takım ıslahat IA· 
yihaları tertip ediyor.. Abdülhamidf 
gönderiyor: 

- Ya, bunları nazarı dikkate al • 
rak, meşrutiyeti ilan ediniz.. ve yahut 
derhal saltanat makamından çekiliniz. 

Diye, mutlakiyet hükümdarını teh· 
dit eyliyordu. 

Ahmet Riza Beyin muhalifleri, ve 
bilhassa prens Sabahaddin BeY. parti • 
si; onun bu fikir ve gayretlerini istihı
faf ve istisgar ediyorlar: 

-Bunlar, basit temennilerôen iba· 
ret şeyler ... Evvela, içtimai inkılap ya
pılmalı. Sonra. siyasi inkıltıba geçil • 
meli ..• Memleketimizin umumi vaziye
ti, iki şekilde tahlil edilmeli Biri. hu
susi hayatımız.. diğeri de umumt ha -
yatımız ... Hususi hayatımızda ahi blı 
görenek; \Mhsiyetin müsmir ve meşru 
mesai i1e yükselmesine mani olan bir 
maişet tarzı; bu maişeti nesilden nesle 
sürükleyip götüren menfi bir terbiye. 
var. .. (Arkası var) ' ne daima hakim olan dürüst ve açık ha- Biz, 22 haziranda ilk toplantısını değiıtidyorsunuz. Albna imzanızı koyu • o zamanın modası haline gelmişti. 

re~in~ilinmille~re~~~m~yapM~Mill~~c~fy~~m~~~~~ ==============================~ 
nesi t~kil edecek bir vesikası haline ve asamble toplantılariyle inkıtaa uğ- . Görülüyor ki; Cidden ağır olan bu Emniyet İşleri Umum Müd ürlügv ünden: 
gdmektedir. ramış bulunmasına rağmen Boğazlar ı~~mla~, Ahmet Riza beyin :şahsına 

Bizim emniyetimİ7. ve dünya barışı- konferansının bir ay kadar kısa bir za- munhasır kalıyordu. Onun takip ettiği 1 - 936 Senesinde :zabita memurlanna yaptırılacak elbiseler için 
nın emniyeti için yıllardanberi üze • man içinde ve beynelmilel münasebat· siyasi mesleğe temas etmiyordu. azı I 2000 metre çoğu 13000 metre kumaşın şartnamesinde 
rinde o kadar hassasiyetle durarak hal- ta ender tesadüf edilen bir müvaffoki- Ahmet Riza beyin siyasi mesleği yapılan tadilat dolayısile yeniden 15 gün müddetle ka ı zarf 
]ini büyük bir sabırsızlıkla beklediği- yetle bu davamızın halledilmiş bulun- neden ibaretti? .. Filhakika bu da bir tJSulile eksiltmeye konulmuştur. 
miz Boğaz!ar m.~s::Iesinde varıl~ı.ş o-

1 
~mıdan d?layi l~ile~imizi. en içten türlü tebellür edememisti... (Şurnyı 2 Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 

Jan bu netıce, butun memleket ıçmde hıs1erle tebrik etmegı bır vazıfe saya - Ümmet) ve (Meşveret) gazetelerin - 3 K aşlarm ihalesi 31/Temmuz/936 Cuma günü saat 15 de 
büyük bir sevinçle karşılanmıştır. f nz. de dönüp dolaşan fikirler, sütun sütun Anka~a'da Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül 

~"' ·"' makaleler sadece şu üç maddeye inhi- edecek komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Oğaz ar mukavelesİnİD metni sar etmekte idi: 4 - Eksiltmeye girecekler, kumaşların muhammen bedeli olar. 

(Ba;ı:nrnfa 7 inci sayfada) ve başka mD.ddclerln tadili me\'zuu bahls ise 
Bununla beraber lş~m rr.uknvele-namenln diğer iki Wd tarafından takviye edilmelidir. 

olrinci maddesinde temin olunan mürur ve Bu suretle takviye edilen tadil talebi, c~rl 
reyrlsefnln serbestlsl prensip! gnyrhnat.dut olan beş senelik devrenin hltnmı!'.ldan üç ny 

bir muddet için caridir. evvel bütun rudcliere tebliğ edllecekt.ir. Bu 
Mezkür 20 senellk devrenin hltrunmdan on tebliğ, teklif oıunnn tadlli\tı ve esbabını gos

sene evvel yüksek fikidlerden biç bh1al Fmn- terecektir. Bu tekllfier üzerine dtpiom:ısi ta

&\ hükfunetlne mnkad1em b1r fesih 1bbar - rlldyle netice lstlhs:ıll mümldin olmnz:ıa yfik-

1 - Saltanat tebeddülü. 65000 lira üzerinden % de yedi b çuk he.sabile 4500 liralık 
2 - Meşrutiyet. muvakkat teminat mektuba veya rnakbuz:u ile ve 2490 sayılı 
3 - İslfıhatı es:ısiyc. kanunun 2. nci ve J. üncü maddelerinde yanh belgelerle bir-
Filhakika bu üç madde, o günkü u • likte teklif melttuplar.mı ihale vaktinden bir saat evvel 

mumi hoşnudsuzluğu kökünden sö - vermeleri. 
küp atacak gibi görünüyordu. Çünkü; 5 - Kumaşların ihalesine aid muaddel şartname Emniyet işleri 
zamanın potitikasile meşgul olanların Umum Müdürlüğü Sabnalm.a Komisyonundan verilir. 
hemen hepsi, Osmanlı hudutları da - Fazla izahat almak isteyenlerin mezkür Komisyo 

namesi vcnnedlği takdirde. işbu mübvele- sek dkidlcr bu hususta top!ııııaco.k bır kon- h"I" d d 1 
ı ın e cereyan e en zu üm ve scyyi - müracaatları. "1761,, "4044-

name iki rene geçinceye kadar merl kıı.la - ;fera.nstn kendilerini temsil ettkeceklcrdir. ı_~ I ~~ 
atı Ki.mi en Abdülhamide atfediyor -

caktır. Bu kanfera.ns ancak lttlfakı ariı ile knrar ve-
FeSlh ihbarnamesi göuderlldlkten sonra bu rebilecektır. Ancak 14 ve 18 inci mc.ddclere lar. Abdülhamid; her ne şekilde o - 1 

ihbarname Fransa hiıkUmetl tarafından dl- müteallik tadil meseleleıi bundan mastes - lursa olsun. saltanat makamından çe. - ı 
Büyük bir fabrikada çalışmak üzere 

MAKiNA ve ELEKTRiK MüHENOiSLERINE ~r filddlere tebllğ edllecelrtlr. nadır, kl bunlar için :rühek :ikidle:-ln d:>rt- kilir çekilmez; her tarak gül gülistan 
İşbu muknvclennme bu madde hükümleri- te üçünün ekseriyeti kafi gelecektir. Bu ek- olacağını iddia ediyorlardı. 

ne tevfikat feshedilerek olursa dl~er l - serlyet Türkiye dahil »lnnık Knmdeniz sa- Sonra, meşrutiyet... Evet. Hiç şüp-
Jddler yeni bir mukrı.veb hü~ümleıini tnyJn hildan Akld devletlerin dörtte üçiinü ihtiva 

etmek üzere bir konternnsta kendilerini tem- etmek üzere hesap edilecektir. 
ııll ettlrmeğl tcahhüt eylerler. Yukarıda anılnn murnhbns!nr lfac!elerinl 

Madde 29: İşbu mukavelemı.!uen!n mert - tasdik zımnında işbu mutnvelemınıeyl iınu 
yete cırmesinden itibaren her ~ senelik etmişlerdir. 

bir devrenin hitnmındn ftkldlerden her blrl Montrö'de 20 temmuz 1936 dn 11 nüsha o-
muko.velenamenin bir veya muhtelif hüküm- Iarıık yapılmıştır. Ve mumhhaslann mühur
lerini tndll 1çln teklifte bulutunak: teşehbü - Icrini hnvl olan blrinct nü:'iha Fransa cum
sünde bulunabilirler. hurlycti hükfunetının evrak hnzfnrnrm tev-

Kabul edilebilmek için, yükc.;ek 6.kldlerden eli edilecek ve dlğerlerl flkld devletlere verl-
birt tarafından derme~·nn olunan tadil ta- ıccektlr. 

PROTOKOf, 

. ._. .............. .--... .. -. ..._.·---.. ··-· 
esnasında. zirde imzası bulunan murallhas
ıar. kendi hüki:mıctleriıll te:ıhhüt altm ala

rak !tideki ahkamı kabul ettiklerin! beyan 

ederler: 
ı - Türkiye, mezkiir mulcıv.elename ma

kaddfmesinde tarU edilmiş ol:ın B~ "''ar 

mıntnknsını derhal asl:erileştlrebller.cl:Ur. 

2 - 15 ağus.t.as 1936 dıın itibaren Tiiıi.1ye 
hükiunctl mczk.ür mulr.avclenamede mıı 
rah ı;eJ1mi muvakkaten t.-ı.t!>1k edecektir. 

S - i.ıbu protokol _bugünden l.tibarcn meri lebi, H üncü veya 18 in~ maddenin tadlll 

mevzuu bahis ise diğer bir Wd tara.tından Bugünkü tarihli muuvelcnamenin fmzasa ve muteberdir. 

ve Türk ve ecnebi mütahassıslar yanında ça~acak stajyerlere 
ihtiyaç vardır. Yüksek mühendis mektebi, Teknikum, İst bul 
Sanayi mektebi mezwıları arasından talip olanlar kısa tere·· ei
hallerine bağlı bir fotoğrıtflan ile ş rtl n ı İstanbul posta kutusu 

~-~-~~~!!~~~(84~)~ad~r~esine bildirsinler. 

Kültür Bakanlığın 
915 numaralı kanun Mikümlerine göre or okul ve liselere ak 

parasız yatı talebesinin müs baka ınavl :n 1/Eyl""l/936 Sah -nü 
baıhyacakbr. 

Müsabaka sınavları liahkında fazla malumat alme.k isteyenlerin 
Kültür, Liae, Öğretmen okulu veya orta okul Direktörlüklerine müra-
caa.t cbneleri ul 758» u4045» 

r 
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·- - SON POST.~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Katlı 

Son Po•ta'nın tarihi tefrikası Numara: 22 

lıyaı, boşanan bir zemberek gibi bana <ebeni de sultanın askerleri ara -
c:liındik olmuştu. sına almaz mısınız?» diye sordu. 

ni tasarlıyordu. İlyası kaçırmaktan baş
ka çare yoktu. Bununla beraber büs -
bütün ümitsiz değildi. Önce sultanın 
harem çadırına uğradı ve babası tara -
fından çağırıldığını genç kıza haber 
verdi. 

Mansur onun kulağına yaklaştı ve Sultan çadırın ortasına doğru yürü-
ancak duyulan bir sesle cevap verdi~ dü: 

- Hiç şüphem yok. Ad! Münzer • - Hayır... Hayır... Onlara güve -
dir. nilmez .•. Sakın haf •• Bunu bir daha 

Mansur arkadaşına Münztp'in kim 
olduğunu, Türkler tarafımı niçin gel -
diğini. daha sonra tekrar T elemsan sul
tanının casusluğunu nasıl yaptığını an
latıyordu. Sözlerini şöyle bitirdi: 

- Şimdi T elemsan sultanının en 
aiivcndiği adamlardan biridir. Onu da 
lcandınnıf. Guya Türklerin tarafına 
aönüJJü olarak gitmemiş de bu casus
l~ğu yapmak için gitmiş. Sultan da 
fırndi ona kızını verecekmiş. 

- Hangi kızını?. 
-Sek" •. ıne yı ..• 
- Yaaaa ..• Bir alçağın kızı r. al

~aia yaraşır .. , Ben buradan kaçwıak 
istiyorum. 

- Sual ••. Sekine a~kından ba,ka 
hiç bir fey dütünmiyen kadınlardan .. 
dır. Onun bu hali bizim çok işimize ya
tı;:acak. ~çmaktan fayda yok değil, 
~endini kurtarmıf ve Hızır Reise bir 
kevent daha kazandırmış olursun. Fa-
~t burada haşhaşa verirsek ç2k i~ler 

8oriirüz, 
* •• 
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SULTANIN KARARI 

lbni Hamun karısile çt>cuklarinı ça
dırından biraz ileride karşıladı. Onların 
Relişi ordunun arap atlılı:m arasında da 
bir gösterişe sebep olmuş binlerce sü
\'ari misafirlerin etrafında çepeçevre ve 
l'alın kılıç dolaşarak çığlık!ar atmı~lar
dı .. 

h lıyas bunları gördükçe kalbindeki 
ıncın gittikçe büyüdüğünü hissedi -

Yordu. İspanyada yüz binlerce soydaş
larının diri diri yakıldığını, boğazlan-
dığını - - d .... ·· ·· · d nlar • surun ugunu veya zın a -
da çürütüldüğünü hiç biri hatırlamı -
Yordu. Hepsi de bu barbarlıklan ya .. 
j'n İspanyollarla· omuz omuza Türk -
erle Çarpışıyorlardı. O Türkler ki Ce -
~· k :Yır, Tunus ve Fastan İspanyolları 
d~"nıalı:, Endülüste kalan son Arap 

okiintülerini kurtarmak için çarpışı
Yorlaıdr . \ 

la l<aJede Baba Orucun bayr~ğı d~lga: 
nıyor, bu çığlıkları, bu gosterrşlen 

Yiiıkeck bir vekarla karşılıyan Türk kah
taınanlığını tam manasiie temsil edi
Yordu. 

°felemsan sultanı karısile çocukla -
~ını çadırlarına yerleştirdikten sonra 
endi çadırına döndü. Önce Mansuru 

Çağırdı. 

. - Yolcuları sağlık ve selametle ge-
hrdi~ · ı· · gın için sana t~ckkür etme ıyJm. 

Dcd· ı . 

- Sultanıma karşı bağlılığımı gös
~e'tnck iç.in daha büyük fırsatlar ba -
~ışlanınasını yalvarırım. Yolculuğu • 
~Uz pek iyi geçti. Yalnız dün az daha 
Sıtti Sckinenin basından fena bir ka • 
~a . ' 

IJeçıyordu ve .. 
T elernsan sultanının gültımsiyen yü-

ı\i birdenbire merakla gerildi: 
- Bir kaza mı? Ne oldu} 
Mansur anlattı. 
J eleınsan sultanı dikkatle dinledik -

ten sonra sordu: 
- Şimdi bu Türk serbest mi bulu

•ıuyor) 

b - Kızınız, kendi hayatını kurtaran 
hu adamı serbest bıraktırdı, fakat ben 

una rağmen gizlice göz hapsinde tut
tunı. 

St1ltanın gözleri parladı: 
b' - Aferin, iyi yapmışsın. Bunların 
~t tanesi bir orduyu bozabilir. Adam· 

tı.rnı kandınr ve bir kargasahk çıka-
lır Lı· • 

· rıı« P,ozden k 1 vht'tıne 

b· - Rununln bt:;<ıber İlyasın kurnaz 
~t. clelıkanh olmadıg~nı gi)rdiim. Ken-
ısıne · · · ki · · · kl ·e 1 d ıyı yıyec-t . . er, ıyı gıyece er " l 
0 

ek Vt!ı ildiği için pek sevinçli. Hatta 

tekrarlama bana ... Hattc~ onun zincir
lerini çözmeğe ne lüzum vardı? Onu 
gene bağlamalı. 

- Sitti Sekine böyle emretti. Ha -
yatını kurtaran bir adama o da hürri
yetini verdi. 

Sultan susuyor ve bir aşağı, bir yu
karı dolaşıyordu. 

Birdenbire durdu ve sert bir sesle 
emretti: 

- Ordugahta aerbest bir Türkün 
bulunduğunu istemem. Onu hemen 
hapset. Ayaklarına zinciri vur ..• 

Mansur duraklamıştı. 
Bunu hiç ummuyordu. 
Bütün hesaplan altüst oluyor de -

mekti. 
Sultan lbni Hamun çıkıttı: .
- Ne duruyorsun daha} .. 
Mansur hemen doğruldu: 
- Başüstüne ... Lakin Sitti Sekine 

engel olursa ... Ne söylemeliyim} 
- Sen dediğimi yap ve kızımı da 

bana gönder ..• 

Sekine hemen çıkmıştı. Mansur o -
nun yanma yaklaştı: 

- Babamz dün sizin zincirden kur
tardığınız Türk esirini tekrar zincire 
vurmamı emretti. Ne yapacağımı şa -
şırmış bir haldeyim. 

- Zincire vurmak mı~ Olamaz. O
lamaz bu ... 

- Fakat sultanın emri? .. 
Genç kızın gözlerinde önce bir dur

gunluk, fakat sonra bir parıltı görül -
dü. 

- Ben buna razı olamam, Mansur .. 
Fakat sen de haklısın. ijen dönünciye 
kadar oyala!.. 

- Başüstüne ... 

Genç kız hızlı adımlarla uza:klastı. 
Sultan fbni Harnun Mansur git~ik -

ten sonra hizmetçiye de ~u emri ver • 
mişti: 

- Münzer buraya gelsin .. 
Delikanlı zaten ne zamandanberi bu

nu bekliyordu. 
Koşa koşa ~eldi. 

(Arkası var) 
Mansur çadırdan çıktı. Hem gidi -

yor, hem de ne yapmak lazım geldiği -
=============================-===~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıünün Ziraat, Baytar Fakül • 
lesine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için 

aıağıdaki §&rtlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıı veya 
lise ol1rUnluk diplomasını almıt olmak «Bakaloryasını yapmamıı ve
ya olgunluk diplomasını almamıt olanlar Enstitüye alınamaz» ve 
Türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniveraiteıinin F ~n Fakültesinden naklen aelecek 
olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak olmuılar ise, ikisi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömeı • 

trlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakülteıine girenlerin bu Fakülte • 
nin birinci ve ikinci Sömeatrlerinde okunan anatomi dersine de ayrı· 
ca devam etmeleri ve Ziraat F akü) tesine girenlerin ziraat stajını yap-

maları gereklidir. 
3 _ Enstitüye ıirecek talebenin yaıı 17 den aıaiı ve 25 ten yukarı 

olamaz. Nihari talebe yüksek yaf kaydına bağlı değildir. 
4 _ Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 

kabiliyeti ve ıağlamlıkları hakkın.da tam teıekküllü bir haıtaevi ku

rulunun raporu lazımdır. 
5 _ Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve aağ • 

lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göıterdiği beden 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden ilitiği kesilir. 

6 _Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. «Stajyer tale
benin yemesi içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 

30 lira verilmez.» 
7 _ Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, ıon· 

radan meydana gelen mücbir haller dı§ında olmak üzere, kendiliğin
den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan
lardan hükiimetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 _ Enstitüye girmek istiyenler yuk rıda yazılı rapordan batka 
nüfus kağıdını, aıı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları uzgidin 
kağıdını, orta mektep ve liselerde görmÜ§ oldukları ıüel dersler hak
kındaki ehliyelnl\meleri iliştirilerek el yazıları yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Enstitü Rektörlüğüne baş vururJaı. Talipler dilekçelerinde hangi 
Fakülteye kaydolunmak iıteklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde 
dilekçeleri hakkında bir muamele yapılamaz. 

g _ Pulsuz veya uıulü dairesinde pullanmamı§ olan ve 8 inci mad
dede yazılı kağıtların ili§ik olmadığı dilekçeler gelmemiı sayılır ve 

bunlar hakkında hiç bir muamele yapılamaz. 

10 _ Vaktinde tam kağıtlarile ba§ vuranlar arasından pek iyi veya 
i i dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma dere-
y · ve bas vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak-cesme ~ 

dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler. 
I 1 _ Cevap iıtiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

12 
_ Başvurma zamanı Ağustosun birinci gününden Eylulün otu-

gu··nü ak•amına kadardır. Bundan sonraki baıvurmalar kabul 
zuncu ~ . 
edilmez. ((J746» (<402S» 

Sayfa 9,. 

[Hiktige 1 
- Makıinı Gorki'den -

Sabah J 
Çeviren: Ercümend Ekrem Talu 

Dünyada en güzel ıey. günün doğutu·ı Rençbcr berhudar olsun! 
nu seyretmektir. Saka kuflan uyanmı§, incecik bacak 

Gökyüzünde güneşin ilk bir şuaı parlar; larının üzerinde sallana sallana, onlar dt, 
ııecenin karanlığı, dağların yarmalarile taş- bahtiyarlık nelidesini okurlar. 
!arın kovukları arasına yavaş yavaş siner, Kuşlar, yeryüzünde yaşamanın zevkini in• 
ağac_;;lann gür yapraklarile c_;;ığ damlaları- sanlardan iyi bilir ve takdir ederler. Sala, 
nın mücevherlediği dantel gibi çemenlerin kuşları, güneşi daima, herkesten önce ae, 
arasında kaybolur. lamlarlar. Soğuk ve ücra Rusyadl\ bunlan 

Yüksek dağların duruklan nazarları ok· aıeher kuşu» denir; zj-.. bu küçücük kuı., 
pyan bir tebeuümle, gecenin tatlı zulme• )arın göğüslerindeki t ~ , tam rengind~ 
tine : dir. Şen fliiryalar da, eaıı-kurıuni tüyleril' 

- Korkmayın .• güneı doğuyor.. çalıdan çalıya seğirtirler. Mahalle çocukJ 
Der pbi bir hal alırlar. !arına benziyen bu kuşcağızlar da tıpkı 0 

Denizin dalgalan, ak. başlarını kaldırıp, lar gibi afacandır ve onlar aibi _durmada"t 
güzel saraylıların padiıah huzurunda yap- cıvıldamayı severler. • 
tıklan ııibi, güneşin önünde yerlere kadar Kanatlı haşeratın peşisıra birer siyah ok. 
eğilir ve: gibi uçan kırlangıçların da sesi sevinç v~ 

- Selam sana, ey kainatın hakimi!. bahtiyarlık ifade eder. Seri ve hafif ka ı( 
Diye onu alkışlarlar. naılara malik olmak ne iyi ıeydirl 
Babacan güneş kahkaha ile güler: Bu Çam ağaçları ürperiyor •. Onlar, koca ıl 

dalgalar bütün 1ıece oynamış, zıplamıtlar- man birer kase gibidir .. Ve içlerine, ııara~ 
dır; ve ıimdi altüsıtürler. Yeıil elbiaeleri bu- yerine güneşin altın ışığı doldurulmuftUJ\ı 
ruşmUf, uzun kadife etekleri biıbirine ka· sanırsınız. 

rıımııtır. Ve denizin üzerinden doian aü- Ömürleri çalı§1Nlk:tan ibaret olan insani 
neı : lar da bu saatte uyanıyorlar. O ineanlar ~ 

- Günaydın, yosmalar 1 der. Artık ye- bütün hayatları müddetince toprağı işleY,JI( 
ter .• uılanınız. Eğer, hep böyle sıçramakta zengin ettikleri halde, doğduktan günden• 
devam ederseniz, sonra çoluk çocuk, mavi öldükleri ana kadar fakr içinde yaşarlar. I 
sularınıza girip te yıkanamazlar. Halbuki Niçin mi? 

' dünyada hcı'keıs memnun olabilmelidir, Bunu daha sonra, büyüdüğün zaman v( 
değil mn bittabi dilersen, öğrenirein. Şimdilik, büc 

Duvar aralıklarından fırlayan yqil ker• tün ha~ları~ ve bütün kuvvetlerin kaynağ~ 
tenkcleler uykudan tiımiı gözlerini kırpa olan guneşı aev, ve onun gibi aen de her' 
kırpa, birbirlcrile konufUrlar: kese karşı hayırhah ol. 1 

- Bugün gene hava çok ııcak olacak! insanlar uyanmış ve i§te tarlalarına, çaj 
Hava sıcak olduğu zaman, sinekler tem• lışmağa gidiyorlar. Günq te onlara bakıp. 

bel tembel uçuşur ve kertenkeleler onları gülümsüyor: O, insanların yeryüzünde ni:j 
zahmetsizce avlayıp yerler; tavlı bir sineği hayır işlediklerini herkesten iyi bilir. Bq 
yiycbilmekse ne iyi bir şeydir! Kertenkele- küreyi ıssızken tanımıştır. Şimdi ise, bil .. 
ler ağızlarının tadını bilir hayvanlardır. tün yeryüzü insanların • babalarımızın, de· 

Üzerlerine yağan çiğin ağırlığı ile çap• delerimizin ve atalarımızın • yüce emekle~ 
kınca salınan çiçekler sizinle eğleniyorl u- rile kaplıdır; ve onlar, çocukların heniiz a. 
mış gibi, lisanı hal ile şu hitap':a bulunur· kıl erdiremedikleri o ciddi işlerini görü • 
lar: yorlarken, dünyada ne kadar sevimli o İ 

- Yazın, efendimi Sabahleyin çiğ d&1m- yuncaklar varsa ve bu meyanda sinemayı! 
lalarından ziynetiınizle ne güzel olduğu- icat ettiler. 
muzu anlatın. Bizleri örnek alıp ta, keli • Oh 1 Atalarımız cidden çok iyi çalıştı 1 
meleıle küçük çiçek tasvirleri yapın. De • lar. Döıt bir etrafımızda baprmı§ olduk-r 
neyin: Bu o kadar güç değildir .. Bizler o lan işlerin hepsi de saygıya ve sevgiy~ 

derece basitiz ki 1. layıktır. 
Bakındı haııpalara 1 insanın, bu ııüzcl - Bu v keyfiyet, üzerinde durup düşünme) 

]iğini tasvire kadir olamıyacağını bilmi • ye deger, çocuklar 1 Jnsanların yeryüzün dl\ 
yorlar mı, sanki? nasıl çalıştıklarına dair olan masal, masal 

Huzurlarında, ıapkamı hürmetle çıka- ların en güzeli, en cazibidir! 
rıp, kendilerim: fU cevabı veririm: .. Tarlaların kenarlanndaki çalılıklardıe: 

- Çok lıitufkarsınızl Bana bahıetmek guller kızarıyor, ve her tarafta çiçekleq 
istediğiniz ıercften dolayı aizlere pek mü· gülüyorlar. Bu çiçeklerin çoğu solmuştu~ 
teşekkirim. Ancak bugün hiç vaktim yok. bile; bununla beraber. mavi göğü, nltı~ 
Başka zaman, belki.. güneşi seyre doymuyorlar. Kadife yaprak~ 

Gururla gülümser ve güneşe teveccüh larından tatlı bir ses, latif bir koku, ve ma{ 
ederler. vi, aıcak. muattar havaya ak.eden au JM 

Güneşin de şuaları, çiğ damlalarının içi- nık türkü fışkırmaktadır: 

ne aksedip, çiçeklerin ve yaprakların üzer· Güzel olan her feye, 
!erine elmas serpmektedir. Solsa da güzel deriz. 

Biz, sevdiklerimizi, 
Ölürken de severiz •• 

Cün, artık doğmuştur. 

Ve hemen o anda, altın kanatlı arılar 
onlar etrafında dönmeğe baılar, tüveyıç • 
lerindeki balı iştiyakla emer ve fU türkü· 
yü tekrar ederler: 

Canlara canlar katan, 
Kutsal günCf var olaun l 
Bu toprağı y8Jalan, 

Gününüz aydın olsun, çocuklar. OmıGi 
nüzde nice güzel günler görmenizi dilerim' 

1 

Bu yazım iç sıkıcı oldu. 

1 
Ne edeyim? Çocuklar, kırk yaşını aı "ı 

tılar mı idi, böyle biraz iç sıkıcı oluyorlar ... 
( 

EmlAk ve Eytam Bankası ilanları f 
-~-------= 

Esas No. sı 
656 

657 

Satılık Arsa 
Mevkii ve nev'i Depozito 
Sultanahmed'de, Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6, yenı 28-30 
No lı 219,50 metre murabbaı arsa. 
Suıtanahmed'de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 61 yeni 20 22 
24, ~06 No. h 583 metre murabbaı a~san~n 

176 Lira 

96/lOhissesi. 672 ,, 
Yukarıda yerleri yazılı Arsalar varası peşin ödenmek ve 24 Temn.uz 1936 

tarihine tesadüf eden CulTU\ günü saat Onda ihaleleri yapılmak üıere açıı1 
arttırmaya konulmuştur. 

. Satın almak isteyenlerin gösterilen gün ve saatte Şubemize gelıpele \ 

rı. • (.\SG) 

KiRALIK APARTIMAN 
ESAS No. Si 

c. 16 
MEVKiİ VE NEV'İ 

Cihangirde eski Soğancıoğlu, yeni Cihangir 
caddesinde 31 No. lı Mehmet Kamil apartı
mauının 1, 2, 3 ve 4 No. h daireleri. 

DEl OZİT 

50 Lira 

Mevkii yukarıda yazılı apartımanının dört dairesi bir yaht t üç 
sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmağa konulmuştur. hnJe 
27 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat cnda 
yapılacaktır. 

Taliplerin Şubemize gelmeleri. (3r 9l 

. 

. 



ıo Sayfa SON POSTA 
.... 

1 
Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALİ ZİNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romanl: 17 

- E, git .. görü~. h~di bakayım .• atla da, boyunu göre • l - Kontes .. mi? .. 
' -Şimdi, onu nerede bulabilirim) •• yım. - Evet .. kontes .. hem de, madam 
- Onu mu~.. Gavur Mehmet, bir adım ilerlemiş; Ja kontes .. 
ihtiyar tütilncü, yeleğinin cebindeki oradaki tahta sandalyenin üzerine yer- Maryonga, sendeler gibi hlr hal al-

eski Piryol saatı çıkardı; baktı: leşmİfti. Büyük bir soğukkanlılıkla ce- mıştı. 
- E.. sefaretteki işini bitirmit; e- vap vermişti: - Madam la kontes mi? .. Ben, onu 

ye gelmiştir. Eğer oraya kadar bir zah- - Ben mi, alay ediyorum).. Hem tanımıyorum. 
met edersen. de sizinle, Madam MaryongaL A... Ve sonra bir çılgın gibi isyan ederek: 

- Gene eski yerinizde mi oturu .. Emin olunuz ki, böyle bir şeyi aklım - - Tanımıyorum .. ben onu tanımı-
yorsunuz).. dan bile geçirmedim ... Alay etmediği- yorum ... Be adam! .. Kimsin).. Nesin?. 

- Evet ... Sen, orayı biliyor mu .. mi, size şununla ispat edeyim ... Muh- Benden ne istiyorsun? .. Çık, git şura-
sun?. terem zevciniz, tütüncü Haralambos dan ... 

- Bir defa, Maryongayı aramaya cenapları, sabahleyin evlerinden çıkıp Diye bağırmıştı. 
gelmşitim ... Zannederim ki, şimdi de da ticarethanelerine giderken, bu ak- Gavur Mehmet; Maryonganilt bu 
1'olayca bulabilirim. Haydi, Aliaha ıs- şam fasulye pilakisi pişirmenizi size i~yanını, büyük biı- sükunetle karşıla-
marladık. söylemişti. Değil mi? mıştı: 

- Hadi, uğurlar olsun. Maryonga, birdenbire bir hayret tav- - Hiç korkmayınız, madam la kon· 
- Maryongaya bir haber göndere- rı göstermişti. Ve sonra çarçabuk ken· tes .. sizin o altın gibi adınızı zorla ba-

cek misin?.. dini toplıyarak: kır yapmak fikrinde değilim ... Zaten o 
- Akşama bana fasulye pilakisi -Söylemişti, söylememişti; sana ne? altının ayarı o kadar bozuktur ki, başka 

yapacaktı. Sakın unutmasın... Kocamın keyfinin kahyası değilsin ya? hiç bir maden olmıyacağına eminim ... 
ihtiyar tütüncü; iyiliği seven bu es- Canı isterse, fasulye pilakisi söyler. . Madam la kontesi tanıyıp tanımama

ki kapı yoldaşına dualar ederken; Ga- canı isterse, lahna turşusu yer ... Boş- nıza gelince .. dünya Y.Üzünde, Meryem 
.vur Mehmet, köşeyi dolaşmış .. Azizi· boğazlığın lüzumu yok. Ne söyliyecek- ananın ne kadar kandili varsa, hepsinin 
ye karakolunun karşısında duran ka· sen, söyle de çık, git .. benim, işim gü- üzerine yemin ederim ki, siz .. bir ma
palı kira arabalarından biri!!e atlamış .. cüm var. Hem, senin gibi bir herifle dam la kontes var ki onu tanırsınız? 
arabacıya: evde yalnız kaldığımı gören komşular, - Kim .. miş .. o?.. 

- Balıkpazarına. .• ne demezler ... Ben, altın adımı, senin - Kim olacak? .. Tütüncü 1-laralam-
Diye mırıldanmıştı. için bakır edemem. bosun karısı, kirya Mari.. Yunga .. * Gavur Mehmet, ayağını ayağının Maryonga, başını semaya kaldıra-
0 tarihte Tarlabaşi, bugünkü vazi • üstüne atarak tahta sandalyeye daha rak bir haç çıkardı: 

Y.ette değildi. Büyük cadde ile ona mu· iyi yerleşmişti. Sesine, biraz daha alay· - Ah, Panayamu!.. Vallahi, bu 
vazi olarak açılmış olan geniş sokaklar, lı bir ton vererek konuşmakta devam adam beni çıldırtacak. 
dar ve dolambaçlı bir halde idi. Bü .. etmişti: Diye mırıldandı. 
~ük yangından sonra, harabeler üze· - Görüyorum ki; bugün pek öfke- Gavur Mehmedin dudaklarındaki 
r)ne karmakarışık bir takım evler ve lisiniz ... Ben ise, hem kontes hazretle- müstehzi tebessüm arttı. 
{eneke kulübeler yapılmıştı. rinin muhterem zevçleri tarafından - Madam Maryonga ! .. Ben bu-

Her tarafta bir sefaletin iğrenç ve verilen emri icra etmek .. hem de kon· ıaya seni çıldırtmak için gelmedim. 
perişan sahneleri görülüyordu. Bu tes hazretlerinin o sevimli yüzlerini - Ya, ne için geldin} 
karmakarışık evler ve kulübeler ara - görerek şöylece bir, hal ve hatırlarını (Arkası var) 
sın dan hazan sert ve mütehevvir bir sual eylemeye gelmiştim. 
sarhoş narası; hazan da tokat sesleri· Maryonganın vücudu bir çelik gibi lstanbul 4 Üncü Noteri 
ne karışan bir kadın feryadı yükseli· yaylanmış.. ellerini kalçalarına daya· lstanbul Dördüncü Noteri, Rasim • 
yordu. yarak Gavur Mehmedin yüzüne baka paf8 Hanındaki dairesini Yeni posta-

İngiliz sarayı (1) nın yanındaki so- kalmıştı. Solgun ve porsumuş dudak- hane caddesinde « ADAPAZARI 
JCakta arabadan inen Gavur Mehmet, larının arasından, şu bir tek kelime yu- BANKASI » nm evvelce çıkdığı 40-11 ' 
~ğır ağır Tarlabaşına doğru ilerliyor - varlanmıştı. sayılı zemin kata nakletmistir. 
au ... Bazan bir evin önünde duruyor, c-r- • 

binayı gözle süzüyor, orada geçen bir ı-

1 
macerayı hatırlıyarak güli:msiyordu. İnhisarlar u Müdürlügv ünden: 
Bazan da bir boş arsanın önünden ge- • 

---------------------çerken kaşları çatılıyor, vaktile orada 1 - idaremizin Polathanede yaptıracağı 121,187 lira 81 kurut keşif be· 
yapılmış olan korkunç bir cinayetin delli Tütün ambarı kapalı tarf usuliyle eksiltmeye konmuttur. 
kanlı sahnesi gözlerinin önünde can- 2 M"nak'"• kı 6 lir 6 k uk b'I' d İnh' 1 J ş b 
1 d - u ..... a evra a urut m a ı m e ısa.r ar naaat u e-
ıanıyor u. ıinden alınabilir. • 

Epeyce ilehrlembiş1ti .. ~rtlk. T arlabaşİ· 3 - Eksiltme 23 temmuz pertenbe günü saat 11 de lstanbulda Kabatasta 
nın yangın ara e erı uzerme kurul - 1 hl 1 L ş b · d k. 1 K · ' 

1 fi . n sar ar evazım u esm e t a ım satım omısyonunda yapılacaktır. 
muş? ~n ° sc ı ve perışan kısımlarına 4 - Muvakkat teminat 7309 lira 39 kuruştur. 
gelmıştı ... O zaman, derhal yürüyüşü· 5 J t kl'I · ih 1 .... d .. .. l Jnh' '-- in ş .. d _ . . . - s e ı enn a e gunun en en az uç gun evve tsarUU" şaat U· 

nku 1 egıştırmış .. ya11ngı~. en~azından çı· besine gelerek Nafia Vekaletinden aldıkları fenni ehliyet vesikalarını ib· 
arı mış taş teme er uzerınde kulla • il .. k · b'I ki · d · b' · 
1 h 1 

. . raz e muna asaya gıre ı ece erıne aır ırer vesıka almaları ,arttır. 
nı mış ta ta ardan çatılmış bır bınanın 6 _ Teklif kapalı zarflan 'h 1 .. .. t t 10 kad · • .. ·· 1 · I k d ı a e gunu en geç saa am a ar ısmı 

I
onbu.nekge mış:. ar~ ı ur~n ~~k. ka~a~- geçen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. (3757) 
ı ır apıyı ıter Jlmez, ıçerı gırmıştı. 

Yaşlıca ve ufaktefek bir kadın, ka
pının karşısındaki ocağa eğilmişti. Ka
pının gıcırti.Slnı işitince başını çevir -
miş: iri vücutlü bir Hırvatın girdiğini 
görür görmez sert bir sesle· 

- Kimsin ... Ne istiyorsun? .. 
Demişti. 

Gavur Mehmet, kapıyı dikkatle ka-
padıktan sonra: kadının yüzüne gü -
lümsedi. Gayet fasih bir Rumca ile: 

- Madam Maryong ı cenapları!. .. 

* * 1 - inhisarlar idaresinin Siirt mıntakasında 
yaphracağı 7 460 lira 73 kuruş bedelli bir idare 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Melefan tuzlasında 
binasiyle bir anbar 

2 - Proje, şartname ve saire 37 kuruş mukabilinde inhisarlar 
merkez tuz fen şubesinden veya Siirt müstakil Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 21/Temmuz/936 Pazartesi saat on alhda inhisarlar 
Siirt müstakil Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 559 lira 55 kuruştur. 
5 - .İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni liyakatlerini 

gösterir vesika ibraz etmeleri veyahut vesikayı haiz bir kalfayı inşaat 
başında bulundurulmaları lazımdır. 

Temrnm 20 

ı .. Jı~ 

1 lat•nbul Beledlye•I lıınıarı 1 .,..__ ______ _ 
Sahası birmetrosunun muvakka( 

muhammen kıymeti teminatı 

Çatalcada F erhatpap mahallesi • 
nin Alipa§a caddesinde ilk mek -
tep kar§ısındaki arsa 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle • 
sinin Kurdela sokağında ornuman 

834-26 60 kurut 460 

ve kitabe ta§ları hariç olmak üze .. 
re çeıme yeri. 30-69 10 lira 23,10 

Yukarıda ıemti, ıahaıı ve kıymetleri yazılı olan arsalar ıatılmak üze
re ayrı ayrı açık artırmaya konulmuıtur. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen muvakka 
teminat makbuz veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 Cuma lfbıU 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (4077)~ 

* * Senelik muhammen Munkka' 

Yenibahçede Sulukule caddesinde 81 No. lı bostan· 
teslim tarihinden itibaren 937 mayıs sonuna kadar 

Kalamııta Zühtüpaf& mahallesinin Kalamıı sokağın· 
da deniz banyo yeri teslim tarihinden itibaren 936 

kiraıı temin•~ 

120 

birinci teşrin sonuna kadar. 250 18,75 
Yukarıda ıemti ve ıenelik muhammen kirası teminatları yazılı olan 

JUahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı pazarhğa konulmuıtm. Şart• 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalumda 
göGterilen muvakkat tem.inat makbuz veya mektubile beraber 29 Tem• 
muz 936 Çarşamba günü a;aat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (4015)~ 

* 
Düşkünlerevi için lizım olan. ihale tarihinden itibaren 15 Tem• 

muz 937 gününe kadar günde 50 kiloya kadar ve haftada &Jl'IC& 2 
veya 3 gün yüzer kilo olmak üzere tahminen ( 32850) kilo koyun eti 
pazarlığa konulmuıtur. Bir kilo koyun etine 39 kurut fiat tahmin olun

muıtur. Şartnamesi l~azım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 

kanunun tayin ettiği veıika ve 916 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 29 Temmuz 936 çar§amba g~nü saat 15 da 

daimi encümende bulunmalıdır. ( 4018) 

* .. 
Bir metre murabbaına 150 kurut değer biçilen Fatih yangın yerinde 

Sarımusa mahallesinde 4839 harita No. lı arsa arkasında yüzsüz 9 
metre murabbaı arsa alakadarları arasında satılmak üzere pazarlıia 
konulmuftur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olan· 
lar 102 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
29 Temmuz 936 Çarıamba günü saat 15 de daimi encümende bulun-

Muhterem zevciniz. tütüne~( Haralam
bo2 hazretleri tarafından geliyorum. 
Kendilerinin mühim bir r!.;:>lan var. 
Bu akş:ım kemali lezzetle yeroek ta -
savvurunda bulundukları fasulye pi -
Iakisinin; sarmıqak, havuç ve mayda
nozunun biraz bolca konulmasını rica 

6 - Vesikalar eksiltme gününden en az 4 gün evvel inhisarlar 
Merkez tuz fen Şubesine veya Siirt müstakil Müdürlüğüne ibraz 
edilerek tahriren tasdik ettirilecektir. "3901

11 

• malıdır. (4019) (8.) 

ettiler. 
Dedi. 
Kadın. hala hayret içinde idi. Fakat 

hayreti geçer geçmez, derhal ellerini 
beline dayamış .. sert bir sesle: 

- Alay mı ediyorsun. 
Demiş~i... Ve sonra bş:ar:nı ç..atıp 

kapıyı göstererek sözünü ikmCll etmiş· 
ti: 

- Galiba.. yanlış geldin, kuzum .. 

( l) 1ngiliz ıcfaretlıanesine, va! .. ~ile (İn· 
siliz sarayı) denilirdi. J 

* * 
idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 10,000 metre Amerikan 

bezi 31 /VIl/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
satın nlınacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralnriyle 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Komisyonuna müracaatları. "3991" 

- - - - - ------- ---------------

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir. 

Nafıa Vekaletinden: 
4 Eylul 936 Cuma pnü saat 15,45 de Ankara.da Nafia Vekalet~ 

Malzeme eksiltme komisyonu odasında 4000 lira muhamıncn bedelh 

ıartnamede yazılı miktarda font Loru, vana vantuz ve krepin kapah 

zarf usulile eksiltmeıi yapılacaktır. 

Eksiltme §artnameıi ve teferrüatı bedelaiz olar"k Aokarada Bakan• 

lık Malzeme dairesinden ahnacaktır. 
Muvakkat teminat 300 liradır. 

0

lıtekliJerin teklif rnektuplarJDI 4 

EylUl 936 Cuma günü ıaat 14,45 e kadar Ankarada Vokllet Malzeıne 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. ul 765» u4086» 



2 ve 20 komprimelik am~.ıla.ilarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerlr.de halisliOin timsali 

olan €1' markasını arayınız. 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Müfettiş na zetliği ve 
Şef namzetliği 

mü abaka imtihanı 
TÜRKİYE ZİRAAT BANKASINDAN: 

ı _ Bankamıza müsabaka ile v ~ müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
"Veya Yüksek Ticaret ve İkbsat Okulasından veyah~t Hn1'u1' F_akül
tesinden veya bunların yabancı memlekeilerdekı benzerlerınden 

diplomalı olmak gerektir. lst b 1 z· t 
3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta An.kara ve an u . ıraa 

Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazan~n~ar yol paralan verilerek 
Ank , .. 1• -zıu- bir imtihana tabı tutulacaktır. 

araya getırı ıp so tl · "130 
4 - Müfettiş namzetlerine " 140 " ve tef namze enne " 

lira aylık verilir. • üf· • lik · -
M" f tf ti . iki senelik bir staıdan sonra m ettiş ım 

tı"ha u e ı! naknıze erkı anırlarsa 17 5 lira aylıkla müfettişliğe ge-
nına gırece ve az . · d ı 

"iril ki d' A k 'da Umum Müdürlük servıslerın e ça ış-
~ ece er ır. n ara . d ehliyet 
bnlacak olan şef namzetleri ise bir senelik staJ ~n sonra 
iıntih · k e kazanılırsa terfi edileceklerdır. 

anına gırece v b al .Ankara 
5 -· imtihan programile sair şartlan göstere~ m.a~ u ar ' 

~bul ve lmıir Ziraat Bankalarından elde edilebılır. 27n1936 
6 - İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla en sokn T-ı..;-

p ' k dar "Ankara Ziraat Ban uı ~ ~ 
•ıaıtesi günü akşamına a k suretile müracaat 

Heyeti Müdürlüğü,, ne göndermek veya verme "3967" 
ebniş bulwımaııdırlar. 

D 
''--+--+--t--

m 
1--.+--+--iıııı 

Soldan sağa: 

1 - Kağıt keser, deniz değil. 2 - O
nunla yürürüz, her şeyin satıldığı yer. 3 -
Tarımsel, havuz. 4 - Yapma, meş'um • 

luk. 5 - Kader. 6 - Dümdüz kayık, Ö• 

deme. 7 - Yırtıcı bir hayvan, bal yapan 

hayvan. 8 - Sarkıntılık. 9 - Erkek, bir 
malın değeri, uzağı göeterir. 1 O - Sak • 
)anmaktan emri hazır. 

Yukarıdan qafıya: 

1 - Geçmiş günler, bir kumaş. 2 -
Sarho, değil, ölçü. 3 - Aydınlık deği1. 

4 - Ağa, yapmak. 5 - Çalı~mamazlık. 

6 - Dair, mülk. 7 - Şehrin küçüğü, cet. 
8 - Büyük, beyaz. 9 - Tenis sopası. 
1 O - Aratmaktan emri hazır, bir nğnç. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

KUMBARA DESTEKTiR 
1 - Kıraat, saz. 2 - Isınmak, meze. 

3 - Arnmnk. 4 - Lata, an, Pi. 5 - A
sır. 6 - Namık Kemal. 7 - Zayıf, ya. 
8 - Islan, ezik. 9 - Ah. 1 O - Bıldır • 

cın. iş Bankasının kumbaralatını almakla, 
Yukandan atağıya: J ara b • •kt• • Ol 
ı _Kırlangıç. 2 - Is, asa. 3 - Rıh- ya nız p iri lrmlŞ m&Z, 

tım. 4 - An, arıza. 5 - Ama. kanat. ayni zamanda: 
6 - 'ferakki. bi. 7 - Kan, efe. 8 - Em, • 

~!:: 9 .-~:·?· -~~·.kl~ Taliinizi de denemı 
( BA DYO f . 

Bu Akşamki Program olursunuz! 
tSTANBUL 

19: Oda musikisi (plak), 19: Haber

ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Sololar 
(plak), 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere rnahaus havadis servi.si verile
cektir. 

PRAG 
20,30: Karışık radyo popürisi, 21,30: 

Piyes (orkestralı), 23,20: Plak, 24: Kon
ser nakli. 

VARŞOVA 

20, 30: Salon orkestrası (sopran, tenor 
seslerle), 21, 30: Sözler, 22: Çift piyano 

ile Leh dansları, 22,30: İskoçya halk mu
sikisi, 23,25: Dans. 

BOKREŞ 
18: Radyo salon orkestrası, 19: Sözler, 

19, 15: Konserin devamı, 20: Konferans, 

20,20: Plak ile dünkü ve bugünkü dans
lar, 21,05: Çift piyano konseri. 21,40: 
Şarkılar, 22.05 Harpa musikisi, 22,45: 
Konser nakli, 23,45: Fransızca ve alman-
ca haberler. 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 LirasJ her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
ikinciye 
10 kişiye 100 yüzer 

1000 Lira 
250 ,, 

Liradan 1000 
" 20 ,, 50 ellişer ,, 1000 

1750 
,, 

175 ,, 10 onar ,, ,, 
. 20.20: Mu~~~~·~da konferans. Ceman 207 kişiye 5()()() 
20.50: Piyano ile şarkı, 21.30: HaberlCJ', 

,, 
21,50: Çigan musikisi, 22,40: Opera or - •ık•ışer b•ın ı•ıralıklar: kestrası, 24: Dans pli.klan. 

Nafıa Vekaletinden:_ .t.;~~~· 2~~~s;.;::~.2!:.n1~.:~ nııer ... , kefld•••• bar 111r1ade 1a1mz 
ıs d Ankarada Nafia Bakanlıgı Mal- dan, 23: Haberler. 23, 10: Eğlenceli OT • ı ktııre Ud bin lira varlllyor ... kefldelar 

4 Eylul 936 Cuma günü saat e 000 r muhammen bedelli kestra konseri, 24,05: Konserin b sene •·bat, Bazlraa Te ... az, w.uu ıeıne Eksiltme Komiayonu odasında 22 ıraf 1·1 ek·iltme· 'ı ya- ar .,_ ' -1 
e - .. 1, 1 o: Silving kuarteti. • A ı m. aA.ı rl 

bir adet Lokomobil ve teferrüatının kapalı zar U5U ı rak Ankara- BELGRAT ve BlrlDGI - pn• ., arıam .... ·---· 
~ılacaktır. Eksiltme prtııaınesi ve t~~~rcaküa~par;;.;~at teminat 20,30: Milli neşriyat, 20,50: Halk ıar- y&pdmaktadır .. 
da Vekilet Mabeme Daireıindeıı a1111a • kılan. 21,20: Radyo orkestrası, 21,50: O· & 

peret musikisi, 22,.30: Radyo orkestrası, .. 

165() liradır. N f" v kiletinden alınmıf müte - 23~: Haberler, 23.20: Plak, 23.50: Dana T hlisiye Umum Müdürlüg~ ünden. lıteklilerin teklif m~~uplarını IA~ ~6 ~uma günü saat 14 e kadar plaktan. a • 
•lıhitlik vesikası ile bırlıkte 4 ~~·ü:lüğüne vermeleri lazımdır. 21 Temmuz Sah Tahlisiye Umum Müdürlüğü müstahdemini için l<apalı zarf usulile 
Ankarada Vekilet Malzeme Mu ((1740» ((4028» 1.STANBUL asgari 240 ve azami 250 takım yazlık e?bise yaplın.lacaktır. Muham• 

. le: Taksim bahçe.inden nakil, 20: ------------------·--===- - Halk musilcisi (pJik). 20,30: Bayan Livio men bedeli 4250 ft muvakkat temiuab 3i8 lira 75 kuru§tan ibaret '-
1 

Fiorctti (Soprano} ve stüdyo orkutraları bulunan mezkUr elbiselerin ihalesi 24/7 /936 tarihine rasthyan Cuma 
21.30: Son haberler. günü saat 15 de Galatada Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Mü-

Tu••rk k rumU Saat 
22 

den sonra Anadolu ajans:nın dürlüiü binasında toplanan Satlnalma Kom.isyonunda vaptırılacak • Ha va u gazetelere mahsus havadis servisi verile - ı 
tır. ıteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif ınck-•. osu ~--·-· -·---------·-~--.-

G LAN DOKRATiN 
k. · · ngin etmiştir. 

Şimdiye kadar binlerce ışıyı ze demek 

4. ncu Keşide 11 Al)ustoa 
935 dadır. ADEMi IKTIDARIN 

O O Liradır. devası demektir. Profesör Steinach 
l ve Brown Sequard'ın mesalle.rl ne-

1 o 000 liralık ikramiyeler e ticesile elde edilen bir keşiftir. 

~~~A~~~ı~~~=~l:5~m=D~,~1:2:~:0~0~,b:·~·=":b;·f~a~t-v•ar•d•ır•.•"••••-~~Huem~~~oo~ 'il: (20.000) liralık ır mu • ~ 

Büyük ikramiye: 

tuplarını Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri lazınıdır. Şartname sözü 
geç.en Komisyondan parasız olarak verilir. eı3808•> 

_._ .. Büyük bir Müessese kinıyahanesinde ç.allfmilk Oıere ··-

KIMYAGE R, LABORANT ve STAJYERLER 
' alınacakbr. Ecnebi yüksek mektep mezunları, Üniversite kimya 
il Şubesi, Eczacı Mektebi mczunlan arasından talip olanlar .!.. : ııa 

tcrcümei hallerine bağlı bir fotograflannı ve şartlarını İsbııbul 

1 
posta kutusu (84) ad>·esine bildirsinler. , ___ ....;.. ______________ ~, 
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BASAN YAÖSIZ KAB KREMi VE BASAN GECE KREMi iLE 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların arkadaşıdır. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir taravet veren, plajlarda vücude 
sürülen en sıhhi kremlerin şaheseri Hasan Acı badem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi 
yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayınız. Hasan ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Sağlam Dişler! 
temel taşıdır. Çünkü sağlam dişler, insana 

sıhhat, neş'e, güzellik ve saadet verir. 
Hayatın da, sıhhatin de, saadetin de 

'-------------------------------------' 

RADYOLi 
Günde iki defa Radyolin ile fırçalanan diıler inci gibi 

güzel ve •ailam olur. Sağlam diıler midenin •ailamlığını, 
Nğlam mide Je vücudün •ailamlığını temin eder 

----------------------------------------~-' 

TERi KESMEKTENSE ••• 
Evet teri kesmektense, onun kokusunu 

gideriniz. Bunun için de yanınızda küçük 
bir fişe VENÜS KOLONYASI bulun· 
durmak ki.fi gelir. 

Bir damlası, bin damla terin verdiği 
iztırabı bir anda kesen VENÜS ESANS• 
LARI, bu 81C!l

1< yaz günlerinde sizi çiçek 
bahçeleri İ\ nd ~ dolaştıracaktır. 
Depoeu: 

NUREDDİN Evliya zade Ticarethanesi 
lstanbul, Bahçekapı 

iÇMELERi 1 
içme trenlerinin vapurları kDprOdcn 6,25 - 7,40 - 8,40- 9.05- 11 - 1 

13:15 • 10,10 - 15,50 dlr. , 

, .................... ;~ 

1 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmi kolaylnşlmr. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILfZ KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu • İstanbul 

Olacak, Oldu! 

COŞKUN 

1 , 

Manifatura 
maAazaaı yine 

COŞDU 
US Temmuzdan - 15 Ağustosakadar 

Ticaret Odası mUsaadesile bir ay 
mOddetle 

Tenzilath satışa 
başladık. 

Muhterem müşterilerimize ınUjde 

INANILMIYACAK 
UCUZ FiYATLAR 
Beyoğlu, fstiklAl caddesi 
tş Bankası kal'şısında ,! ______________ _, 

,. FENNi SÜNNETÇİ 

EMİN FİDAN 
Beşiktaş Erip aparllmanı 

Telefon : Kabine 44395 ve 40621 

Dr. IHSAN SAMI ~, 

BAKTERİYOLOJi 
LABORATUARI 

~··-· .. ····-··························~ ..................... ~~ .. ~-

Haşaratı öldürmekden emin 

olmak için yalnız ve yegane olan FLiT ' 
isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena · ve tesirsiz haşarat öldürücü mavllep· 
nlmalıcla paranızı beyhude yere israf etmeytj' 
nlz ve FLIT'ln sahtelerinden sakınınız. Al 
danmamak l9ln yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusakıı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığıııı hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hly. 
leden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı öldürebilirsiniz. 

Deliklere ııe yanklura FLiT tozu ko1unuz. Ha-. 
şaral, tozu temas tıder ıfmı: dn-hal fJ/urllf, 

IJmkml depotı. ı 1 CRCSPIN, lııınbul, Oılala, Vorwoda lıa" ~. 

, 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 
Nafile yere ve çaresi var
ken niçin ıstırab çekmeli? 8~ 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, 
En kısa zamanda 
Kesmeğe kafidir 

Tecrübe ediniz 

DEON 
Yeni çıkan plaklardan 
Bayan Bedriye &Uheyll 

Uşak TQrkQ - ANAM OLASIN ÔMER 
Uşak Türkü - ÇAKıR EM1NEM 

Bu mUnaaebetle M•hmure Şen &es'Jn okudulu 

270084 Rumba - BAHÇELERDE GEZELİM 
Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 

270085 ŞEKERİM 
DARILAN SEVGİLİYE 

Tavsiye olunur. 

ENDER 
KONSERVA FABRiKASI 
ENDER Balık konserva fabrikasının icadı olan tübler içindeki ançuez 
balık ezmelerini ve bu fabrikanın sardalye., ançoez, ıstakoz, her çeşit 
konservalarını arayınız. Pek büyük itina ile hazırlanan bu mallann 

taklidine dikkat ediniz. 

~mllk ve Eytam Bankasının algortaeı 

G 
Sermayesi tamamen Türk 

En gtlvanllen sigorta ılrkeUdlr. 
Türkiyenin en büyük şigortalan ( GÜ V E N) dedir. 
Sigortalannız için emniyetle (GÜVEN ) i hatırlayınız. 

Galata, VOYVODA caddesi Sümer Bank binasında. Tel. 44966 

Çikolata lezzetinde nefis bir 
meşrubat olan 

COCOMAL T (Kokomalt) 
sUdlin besleyici kıymetini 

% 70 AH'l'IHIR. 
arzu edildikte derununa kllçllk buz 
purçnları veyH buzlu krema ııave 

edilerek soğuk da içllcbllir. 
,'ı. .., Her yerdo satıhr. 

• • • 1 • 1 •• • ' . • • • . . ..... .,. ,, _ __.;;;;;,.. 

ı 
Son Posta Matbaaaa 

Neıriyat Müdürü: Selim Rqıp 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp. H. uıtfO 


