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Meclis hükUmete ittifakla giiven gösterdi 
Yeni 
safhaya 

girerken 
rR\ ün Büyük Millet Meclisi 
lbJI Boğazlar mukavelesini 

taadıik etmi~tir. Böylece Türle 
ınilletinin varlık ve inkişaf he
defli uğrafmalarında yeni bir 
Yaprak çevrilmif, yeni bir safha 
ba,lamıttır. 

(Tan) için hayırlı tesadül 

ır anın yeniden doğmasının b?ı:
le bir güne rasgelmesını, 

r(Tan) hesabına çok hayırlı bir te
Sladüf addederiz. 

Bu asayişsiz dünya, içinde kapımı
za icap eden şekilde kilitler vurduk
tan sonra elbette daha büyük bir 
emniyet hissi duyacağız. Harice kar
§I müdafaa, iktısacll kalkmma, içti
mai iyileşme meydanlarındaki çalış
nıalarına, millet, bu emniyet hissi
nin verdiği kalp istirahatiyle daha 
geniş bir ölçüde, daha büyük bir hız 
ve zevkle devam edeeektir. 

İşte (Tan) ın emeli, bu yeni sıı.flıa
dak.i çalışmalardQ.n a7.arn1 verim a
lnımasına. mllletin en klymetli ser
mayesi olan zamandan en çok istifa
de edilmesine, umumi alakaların var
lık uğraşmaları üzerine toplanması
na, ahengi bozan yanlış ve menfi gö
rüşlerin düzelmesine gücü yettiği ka
dar uğraşmaktır. Bu uğraşmalarda 
okuyucularımıza daima yakın kalma
ya çalışacağız. Onların yardım ve ir
'atlarına çok kıymet vereceğiz. 

'Memlekette pek çok ferdi görliş 
zaviyeleri var. Bunlardan bir klsmı 
da. menfidir. Bu zaviyeleri mti.şterek 
hedeflere göre ayar etmeye çalış
lıu:ı.\., \.:" cısu.ete~in nekadar uğraşıl
sa yeri olan bir vazifedir. Memleke
timiz için {Müşterek hedef) mefhu
mu, ancak milli cepheileki gayelere 
taalluk edebilir. Bugünkü Tilrlriyede 
hiçbir sınıf menfaatinin yeri yoktur. 
Her nevi ferdt menfaatle beraber ik
tısadi zümre menfaatleri de ancak 
memleketteki umumi seviye yüksel-

mesi sayesinde tahakkuk edebilir: 
İstihsal ve bilgi seviyesinde, maişet 

ve ihtiyaç seviyesinde yükselme ... 

Dünkü tılsımlı hava 
IR\ ün Büyük Millet Meclisinde 
lY çelikli, tılsımlı bir hava esmiş

tir. Meclis kürsüsünden akseden 
kuvvetli sözler Türk kalplerinde de
tin izler bırakacak, hariçte dikkati 
celbedecektir. 

Hele Başba.kannnızm her vakit gi
bi dürüst, temiz, samimi bir ruha ifa
de olan candan sözleri, şu kanaati 
ilham edecektir ki, Ttirk milleti hak
kından ve kuvvetinden emindir. Her 
türlü macera temayüllerinden uzak
tır. Kendisi gibi iyiliklerini ve men
faatlerini, dünyanın iyiliğinde, sul -
hünde ve emniyetinde arıyanlarla 
eeve seve yoldaşlık eder. 

Turk milleti, kendi kapılarını mü
dafaa etmek hususundaki tabü hak
knu gönül hoşluğu ile harici aleme 
tanıttıktan sonra dakika kaybetme
den tahkim işine sarılmıştır. Boğaz
ları tahkim etmek çok paraya muh
taç bir şeydir. Hükfunetim.iz şurası
nı pek iyi bilir ki, Türk milleti gibi 
:Yakın bir mazide çok acllar, ıztrrap
lar Çeken bir millet, varlığa taalluk e
~en meselelerde hiçbir fedak8.rlrğ1 a
gır bulmaz. Bununla beraber hüku
met şu kanaate varmıştır ki, bu 
&ihıkü istihsal ve kazanç seviyesin
de '!'ürk milletinden yeni para feda
karlıkları beklemek, en iptidai ihti -
:Y!l.çlarda.n ve hatta sıhhatinden fe -
dakarhk istemek neticesine varabilir. 
l3unun için hilk\ı.met, tahkimin icap 
ettirdiği masrafı, yeni bir kUlfet 
Şeklinde millete yükletmeye razı ol -
lnamış, ancak mevcut gelir kaynak -
larına dayanarak taahhütlere gir -
inek ve en chemmiyetliyi daha az 
ehellllnivetıiye tercih ederek iki ucu 

Büyük Millet Meclisinde vekillerimizin köşesi - Başve kil !smet İnönü Meclise gırerken - Büyük Millet Meclisi toplantı halinde 

ismet inönünün söylevi: "Siyasetimizi hoş görenler 
bizimle çalışmaktan istifade edecekler 

Siyasetimiz vergileri indirmektir!' S~~y ti. d--, Kamutayın kabul 
e er e . e k . l 

mukaveleyi ~~!~!ı~ ~.~!~su~~ ... Ankara, 31 (Mususi muhabirimizden) - Meclis fev
kalade toplantısını saat 14 te yaptı. Hariciye VekiJi 
Montrö anlaşması etrafında izahat verdi. 20 ye yakın 
hatip bu büyük zafer dolayısiyle hükfımeti kutJuJadı
lar. Celse, ~ok canh oldu ve saat 19 a kadar sürdü. 

İkinci celsede söz alan Hariciye Vekili, Akdeniz an
laşmasını, bu anlaşmanın akti sebepleriyle bugünkü va
ziyeti izah etti ve paktın kaldırılması hususunda hüku
metin karanın bildirdi. 

Ba.5bakan İsmet İnönü, bilhassa Montörden sonra 
sulh ve sükiin alemine var kuvvetiyle yardım edecek 
olan büyiik ve mes'ut Tilrkiyenin aydın talimden ve is
tikbalinden uzun ve çok heyecanlı bir nutukla bah et
ti. 

Başvekil ezcümle dedi ki: "Biz korkuya müstenit 

bir siyaset bilmiyoruz... Beynelmilel siyasette sullıçü 

bir siyaset takip etmekten ayrıl.mıyacağız ... Bizim siya.

setimizi hoş görenler bizimle beraber çalışmaktan isti
fade edeceklerdir .... ,, 

ismet İnönü bundan sonra vergi meselesi hakkmda
kl şa~iaya. da temas ederek şunlan söyledi: "Yeniden 
vergi konacak değildir. Bugünkü siyasetiınlı: vergiler
den bazdarmı indirmeğe mütemayildir.,, 

lsmet lnönünün çok alkışlanan bu nutkundan sonra 
Kabineye mecliste bulunan bütün meb'uslarm ta.mami
le ve S"l6 mebusun reyile güvenini bildirdi. 

Meclisin toplanbsma ait tafsilat 12 inci sayfamızdadrr 

f Q S dl k e f tz'ler rmın Riyaset Divanı tarafından 
Atatürke arz ve iblfığı, 

AnJmra, Sl (A.A.) - Bo -
ğazlar :&lukavelenamesJ Bü
yük Millet Meclisinde reye ko
nulduktan sonra mecliste bulu
nan Sovyet maslahatgü.zan hü
kômeti namına Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rliştü Aras'ı tebrik 
etmiş ve Sovyet Hükfunetinin 
de boğazlar mukavelenamesini 
tasdik etmiş olduğunu resmen 
tebliğ et.m!§tlr. 

"1 kişilik bir heyetle bir reis ve
kilinin Ankara, Sakarya, lnönü, 
lstanbul 've Çanakkale şehitlikleri
ne minnet çelenAi götürmeleri, 

Boğazlar mukavelesi hakkında
ki müzakerelerin bastırdarak köy. 
lere kadar dağıtılması, 

Kahraman Cümhuriyet ordusu· 
na. 'kamutayın derin sevgi ve say. 
gılannm ibliğr. 

Alma ya - İtalya 
ve Lokarno 

BD1r nstaırıılbuD sayfası açıyoruz 

Yakında şehrimize 
şeref verecekler 

Büyük Millet Meclisinin fev
kalade toplantısı dolayısile An • 
karaya gitmiş bulunan Reisicüm
hur Atatürkün Pazar veya Pa • 
zartesi günü şehrimizi ,ereflen -
direcekleri sevinçle duyulmuş • 
tur. 

* Başvekil !smet lnönünün de Reisi-
cüınhür Hazretlerine refakat etmele
ri pek muhtemeldir. tsmet !nönü 
Heybeliada deniz köşklerinde istira
hat edecektir. 

Halk Partisi merkez bürosu 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

merkez bürosu da Pazartesi günü !s
tanbula nakledilerek burada çalışma
lara devam edeceğinden Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 

Kaya da şehrimize gelecektir. 
........... _.._. .............. = .., 

iki devlet konferansa 
iştirak edecekler 

Londra, 31 (Tan) - Alman ve İ
talyan hükumetleri, yeni bir Lokarno J 
toplantısına i~tirak etmeye hazır ol -
duklarını bugün bildirmişlerdir. 

!talya ve Almanya hükfımetleri 
kendi niyetlerini tngilterenin, Fran -
sanm ve Belçikanm Roma ile Berlin 
sefirlerine resmen beyan etmişlerdir. 

Habeşistan da 
Ras Kassa'nın oğlu 

ağır surette yaralandı 
Roma, 31 (Tan) - Alınan mütem

mim maliımata göre, Habeşlerin Adi 
sababa üzerine yaptığı son hücum sa 
lı gecesi başlamış ve çarşamba günü 
bir müddet devam ettikten sonra plis 
kürtülmüştür. YapıJan çarpışmalar 
neticesinde Kopt papazlar da esir e
dilmiş ve taarruzu idare eden Ras 
Kassanın oğlu ağır surette yaralan
mıştır. 

16 f Diğer taraftan haber verildiğine 

Say a g?re Musa:rva'da bir cephanelik in -
filak etmış ve birçok kimseler ya -

---==============~ ralan.mıştrr. Yangın 12 saat devam 
etmiştir. 

bir araya getirmek yolunu tutmuş -

tur. 

Yeni salha, çünkü ..• "TAN,, ın 
okuyucularına 
Devamlı hizmetleri 

Okuyucularının 
işlerini takip 

Tafsilit sayfa 3 - Sütün 1 de 

~ocuğumu hangi 
mektebe vereyim? 

Yukarıda Boğazlar mukavelesinin 
tasdikile millet için yeni bir safha 
başladığını işaret ettik, çünkü orta
lığa ne zaviyeden baksak daha geniş 
bir ölçüde ve plan dairesinde çalış
mak lüzumunu görürüz. Memleketin 
mUdafaasr, top, tüfek kadar istihsal 
fazlalığı, iktısadi varlık, içtimai yük
selme ve hele sıhhat meselesidir. lş
te Boğazların tahkiminin ve bu saye
de Akdenizde elde ettiğimiz kuvvetli 
mevkün uyandıracağı emniyet ve 
kendlıni7.e güvenme hisleri, bütün bu 
işlerle daha büyük ölçüde, daha ve -
rimli surette uğraşılmasını mfun-
kiln kılacaktır. Tafsilat sayfa 7 - Sütlin 6 da 

Alımrl Emin Yalman '------------.-) 

Maksat : Istanbulun tarihi güzelliklerini korumak, 
canlanmasına ait meselelerle uğraşmaktır 

lstanbulun en güzel köşelerinden biri: Sıtltanah met çeşmesi 

6 Ağustosta çıkacak ilk İstanbul sayfasında Falih Rıfkı Atayın 
çok değerli bir yazısını okuyacaksınız 

•• Lutfen sayfayı çeviriniz --
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Avrupada Almanyaya 
karşı teşkil edilen blok 
Eski kinler unutuluyor Alman tehlikesine karşı 
yeni ittifaklar kuruluyor, yeni tedbirler alınıyor 

Hitler ve orta Avrupa mes'elesi 

Bu ıütünda her gün TAN m ecnebi paytahtlarmdaki 
muhabirlerinden dünyanın aiditi hakkında aldığı 

mektupları bulacakıınz. 

L ondra, (Hususi Muhabirimiz
den) - Zahirde Orta A vru

pada bloklar teessüs eder gibi görü
nüyor. Fakat hakikatte dünya siya
seti b~ka bir istikamette inkişaf e
diyor. 

Fransa, lngiltere ve Belçika murah
hasları arasında Londrada yapılan 

toplantı bu istikametin ana hatlarını 
çizmiş gibidir. Bu yeni istika~et . A~
manyayı tecrit edecek yeni bır ıttı

faklar zümresi kurmaktır. 
Almanyanm askeri kudret ve kuv-

~~~~~~~~~~~ 

yapabilir. 
Sonra ltalyanın Almanya ile anlaş

ması Ingiltereyi Fransa ve Sovyetlere 
daha çok yaklaştırır. Böyle bir yak
laşma Jtalyayı Akdenizde yapyalnız 

bırakır. Almanya Akdenizde Italyaya 
yardım edemez. Ingilterenin son yap
tığı Akdeniz anlaşmaları İtalyanın bu 
denizde kolaylıkla yalnız bırakılabile
ceğini ispat etmiştir.Bu sebeple bu 
defa Londra toplantısında Italyaya 
yapılmasına karar verilen davet bu 
hükumeti lakayt bırakamaz. 

veti yalnız lngiltere ve Fransayı de - Fran•a. /ngiltere - Sovyetler 
ğil, bütün Avrupayı korkutuyor. Bun-

f AN 

Yeni bir sigorta 
şirketi 

Maliye teşkilatı 
ve yeni kadro 

Oteller sınıfa 
ay,rıli.yor 

"Ankara,, sigorta şirketi Kanun 3 ayda tedricen 
bugün faaliyete geçiyor tatbik edilecektir 

Bütün eşya ve tesisat 
tamamen değişecek 

Milli Türk sigortacılığının ileri ve 
kuvvetli adımlarından biri olmak ü.ıe ı 
re 500 bin lira sermaye ile ve C An- ıl 
kara Anonim Türk Sigorta Şirketi) 
ismi altında yeni bir sigorta şirketi 1 
teşekkül etmiştir. Bu şirket Türkıy~ 1 
lş Bankası, Adapazar Bankası, Etı 

Bank ve Anadolu Sigorta Şirke~ıe.ri l 
tarafından kurulmuştur. Hissesının ı 
büyük bir kısmı da Milli Reasürans 
tarafından satın alınmıştır. Milli .R.oe· 
assüraDB direktörü Refi Bayar, şir -
ketin kuruluşu gayeleri etrafında bir 
muharririmize şu izahatı vermiştir: 

Otel ve lokantaların medımi ihti· 
yaçlara cevap verecek şekilde ıslahı 
etrafında belediyece yapılan tetkik · 
ler tamamlanmıştır. Alınan rıeticcle· 
re göre, yeni bir talimatname proje
si hazırlanmaktadır. 

Bu proje on, on beş gUn zarfında 
ikmal edilecek, ondan sonra belediye 
de bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıya muharrirler, ressamlar, seya 
hat acenteleri sahipleri, otel sahiple-
ri, güzel san'atler mensupları, ve sa

Y cni lstanbıtl Defterdarı Kaz1m Görk ir alakadarlar çağırılacak, ve bu ta-
ay ve idarei hıtssıtiye tahakkuk mü- limatname hakkında mütaleaları alı
dürlüğüne tayin edilen Zeynelabidin nrak icp eden tadilat yapılacaktır. 

Akgök Bunu müteakıp, talimatname Şehir 
Yeni İstanbul Defterdarı Kazım ~eclisinde müzakere edilecek_ ve t~t

Görkay, dün teşkilat ve kadrolar u- / ~~k .saha~.ına ko~ulacaktır. Ögrendı. -
ıerinde çalışmıştır. Kanun, tedricen gı~.ıze gore, talımatnamede otellerı· 
ve üç da bitirileceğinden teşkili • mızın sınıflara ayrılması esası kabul 
tın ay Agu· stos nihayetinde alına- edilmiştir. Her sınıf için bina, yatak 

sonu 1 k · · ·· t ta ·c 
caktır. Yeni teşkilat yapılırken bazı ~vazımı, yeme servısı, ucr: .. rı e 
me l i n açıkta kalacag·ı hakkın _ Sl bakımından ayrı ayrı hukumler 

mur ar k" k d kta t da bir rivayet çıkmıştır. Yeni Defter- mev ııne on u ~ sonra mevcu ?· 

lardan hiçbiri Almanya ile tek başına 
karşı karşıya kalmak istemiyor. Bu
nun için Avrupa devletleri evveli bi
rer 'birer Almanya ile sulh dairesinde 
anlaşmak istediler. Once Fransa böy
le bir teklifte bulundu. Almanya ka
bul etmedi. Ingiltere birkaç defa hava 
paktları akdetmek için mtiraca~~lar 
yaptı. Reddedildi. Ingiliz Başvekilı ve 
hariciye nazırı müteaddit defalar A
''am Kamarasında Almanya il~ s~~ 
ve ahenk içinde çalışmak istedıklerını 

"- Ankara Sigorta şirketinin ku
ruluşu, en ziyade memleketteki Türk 
sigortacılığının inkişafı, bir kat da
ha kuvvetlenmesi ve teminat altına 
alınması gayesile vukubulmuştur. Si
gorta, sermayeye istinat eder. Sigor
tacılığa tahsis edilen sermaye büyü
dükçe sigorta sanati de kuvvetlen -
miş, emniyet ve inkişaf bulmuş o
lur. Bu zaruretten mülhem olarak, 
bu şirketin teşekkülü ayni zamanda 
halkımızın Türk sigorta şirketlerıne 
karşı gösterdiği emniyetin bir teıra
hürü olarak ta kabul edilebilir. Bu, 

n ngiltere Fransa ile Sovyetler ara- tamamen bir hakikattir. Ankara Si-
sındaki askeri ittifaka muhalif gorta Şirketinin en esaslı gayelerin

değildir. Bilakis Ingiltettnin Avrup~ den biri de ecnebi memleketlerde 
da en büyük korkusu Almanyadır. Türk sigortacılığını temsil etmek ve 
Almanvaya karşı Avrupada çevrilen tanıtmak olacaktır. Bu memlehetle
en büYuk silah ise lngiliz - Fransız rin nereleri olacağını henüz katiyetle 
ittifakıdır. Halbuki Sovyetler yalnız söyleyecek vaziyette olmamakla be -
bu ittifakı yapmakla da kalmadılar, raber. üzerinde çok ehemmiyetle ça
da:ha ileri gittiler, Çekoslovakya ve hştığımız bu noktanın, progr.-ı.mımı
Romanya ile anlaştılar. Çekoslovak- ıın ana hatlarına dahil olduğunu kay 
yada Sovyet tayyareleri için karar- dedebilirim . ., 

dar Kazım Görkay, bu şayiayı kat'i bulunacaktır. Talımatname tatbık 
surette tekzip etmiştir. Gerek şube tellerin hemen henem bütün eşya ve 
başmemurluklarında, gerek diğer me tesisatları değişecektir. Diğer taraf
murluklarda mühim açıklar olduğu tan, belediye şehrimizdeki otelciler 
için bilakis, yeni memurlar alınması arasında bir birlik kurduracak VP. bu 

birlik beynelmilel otelciler birliğine icap edecektir. 
Yeni teşkilat kanunile İstanbul dahil olacaktır. Oteller talimatname 

defterdarının iki muavini olacaktır. si tamamlandıktan sonra Lokantacı
Bu vazifelere henüz kimse tayin edil- !ar için de ayni şekilde bir talimatna
memiştir. Yine yeni kanunla İstanbul me hazırlanacaktır. 

Boğazlar komisyonunun 
tasfiyesi için toplantı 

tekrar ettiler. Daha ileri gide~~k .~1-
ki bir anlaşma yolu bulunur l}mıdıle 
Almanyaya dünya siyaseti hakk~~a
ki görüşUnü sordular. Almanya butiln 
bunlara lakayt kaldı. Silahlarını art
tırmak ve Avusturya ile anlaşmak su-

gahlar vapıldı. Ve Romanvadan Ge- Yeni Sigorta şirketi, bugünden iti
koslovakyaya asker sevki için terti - haren faaliyete geçecek ve açma tö
bat alındı. Binaenaleyh bir gün Al- reni saat on birde, şirketin Yeni Pos 
manlar Çekoslovakvaya taarruz eder- tahane karşısında Kınacıyan hanın -
!erse karşılarında Sovyet ordularını daki binasında yapılacaktır. 
bulabilirler. 

Maliye mıntaka teşkilatı kalkmıştır. 
Bunların yerine iki tahakkuk müdü· 
rü gelecektir. Tahakkuk müdürlerin
den biri irat ve servet vergilerine 
(muamele istihlak, buğdayı koruma 
ve bu ma

1

hiyette olan vasıtalı vergi
ler) , ikincisi de vasıtasız vergilere 
(kazanç, veraset, hayvanlar, maadin 
rüsumu ormanlar, müvazene, iktısa-

Yeni Boğazlar mukavelenamesile 
ilga edilen Boğazlar komisyonunun 
tasfiyesi için Pazartesi günü saat 11 
de komisyonda bir toplantı yapılacak 
tır. Komisyon yaz tatilinde bulundu 
ğıından Amiral Mehmet Ali delegel~
re birer mektup göndermiş, davet et
miştir. Hariciye Vekaleti, Amiral 
Mehmet Alinin istifasını, komisyon 
tasfiye edileceğinden kabul etmemiş
tir. Bu itibarla Amiral Mehmet Ali 
tasfiyenin sonuna kadar kalacaktır. 
Komisyonun tasfiyesi uzun sürmiye 
cektir. Amiral Mehmet Ali, tekaUtlü 
ğünü de istemiş iş(tde. pu da, tasfiye

, 
di buhran, tayyare) bakacaktır. 

retiyle cevap verdi. . . 
Yani Sovyetler Orta Avrupada ara p I° 

zi şartlarının ve hudutların bul?'linkU O ıste 
Yeni müdürlüklere kimlerin gele

ceği yakında kat'i şekilde belli ola
caktır. Bunun üzerine lngıltere bır taraf-

tan kuvvetlerini arttırmaya. ö~e ~
raftan da Almanyaya karşı yenı bır 
ittifak çemberi Gevirmek için hazırlık 
yapmaya başladı. 

lngiltere ve ltalya 

1 ngilter~nin zecri tedbirleri derh~l 
kaldırmaya razı olması, Akdenı~ 

anlaşmasını bozmaya karar verm.e~ı 
ltalyadan korktuğundan veya l~gı~ız 
siyasetinin ifli.s ettiğinden de~dır. 
Ingiliz siyasetinde görülen b~ anı d~
ğişikliğin manası vardır. ln~ıltere bır 
taraftan Roma ile olan eskı dostluk 

şeklini muhafaza etmesini ve Hitlerin 
herhan~ Dır hareketinin önüne geç
mesini i11tiyorlar. 

Mussolininin de arzusu budur. O da 
Almanvanm ltalva hudurlnna kadar 
11arkm~rna taraftar değildir. Ciinkii 
ltalya. hudutlan üzerinde dört yüz el· 
1i bin Alman vardır. A\man hud11ıtu-· 
nun Italya hududu ile birlıetmımti ltt.1· 
ya için tehlikelerin en büyüğ'Udür. 

Avusturya ile Alm:tnvanın anl:ts
ması daha şimdiden Italya için bu 
tehlikenin b~ladığını gösterir. 

/talya - Sovyetler itti/akı 
münasebetlerini tekrar tesis etmek, o nun için ilerisini görenler bir 
diğer taraftan Şarki Afrikadaki ~e~- gUn Romanın Londradan 
faatlerini teminat altına almak ısti- sonra Moakova ile anlaşmasını müm
yor. kün görüyorlar. Orta Avrupadaki va-

Italyanın Avustury~. ~esel~sinde ziyetin muhafazası lehinde Sovyetler
'.Almanya ile anlaşmış gorün.mesı Bo- le Jtalya arasında birkaç ay içinde bir 
ğazlar milzakeresi esnuında A':rupa- anlaşma yapılırsa ş&lfmamalıdır. 
yı bir nevi tehdit içindi. Hakıkatte Almanya A vrupada siyui blok teş
ltalya Ingiltere ile dost olm~k tar~f- kiline henilz tefebbüs etmi' bulunu
tandır. ÇünkU ltalya Habeşıstanı ıs- yor. Avusturya ile anlaştıktan ıonra 
tismar edebilmek için paraya muhta~- ıimdi de Çekoslovakya ile dostluk 
tır. Bu parayı Almanyadan değil, münasebetlerini iade etmek ister gi
Ingiltereden bulabilir. Almanyanı~ 0 - bi görUnUyor. Macaristan ve Bulga
na verecek parası yotur. Halbukı 1- ristanı da kendiıine bağla.maya çalı
talya, Fransa ve Jngiltere ile .do~t o- ııyor. Fakat bunlar henüz fiil sahası
hırea bunlardan mühim bir ıstikraz na geçmiş değildir. Şimdilik Almanya 

MaJemlti l•tanbul hemıeriaiyis. 
Memleltet wasct••i olan Tan, için

de intİf'Jr etmeltt• olılulu /.tanbu
lun umran, edetilt, ilttiMt ue plan 
mHelelerile bilhaNG m•ı•ul ola-
calttar. 

/.tanbul neılir1 
Y eryü~nün en pul ı•ltril 
E•lti Türltler .)19ryü.sünün bu en 

pul ,.hrinıl• ebedi Nn'at •••rleri 
bıralttılar. Ondan •onra bir .seıı.ılt, 
kültür ue hayat inhitata baılatlı. 
Şimdi orada Cümhuriyd ,,..tlenİ· 

)'etini lturacclı.s.. 
Naıl1 

Müteh,,..ularla, ..,.'atltarlarla 
planla/ 

Yeni ,.Itri yaparalr, w ••iti ı•h
rin cibidelerini muhala.sa ederelt I 

Hal, bir laciadır: Masiyi muha
la.sa edecefis ue iatilabali .)19niden 
)'apacafı.s, 

Kemali.srn hamlen lnanbulJa Ja 
maciselerini •Öderecelttir. 

Onu lturtarrnaltla yalnı.s mefieni
)'•timi.si dün;yaya tanıtmıf olmı;ya· 

calr.s. 
Ayni .samanJa beliti bütün en -

dii•trilerclen la.sla ltcir ıı.ıerecelt olan 
latanbul turi.sm enJüatriaini iflet
m•Y• baılyacaiıs! 

Tan iter halta bir tam •a)'lll ile 
l•tanbul t•hri ile metwul olacalttrr. 
Bütün mütehauulanmıaın, artidle-

"
.miz.in l•tanbul dereli ile yananla-

, L • • 
rın ue onun i•tikbalini kurma1r ı•tı-
yenlerin /ikirlerini, iikaz.larını belt
li;yoru.s. 

yalnız kendisine,kendi ıillhlanna gU 
veni yor. 

F ran•anın rolü 

B lum hükumeti İngiltere ile 
dostluğunu arttırmak için e

linden geleni yapıyor. Lavalin yaptığı 
hataları tamire çalışıyor. Almanyaya 
kar,ı kuvvetli bir cephe vUcude getir 
mek için Roma ile anlqmaya ruı gö
rUnUyor. Onun için de Lokarno mü
zakerelerine mutlaka Italyayı çekmek 
istiyor. ÇUnkU Italyan !1.4izmi Na
zizm kadar t~hlikeli görünmüyor. 

Fransanm menfaati Orta Avrupa
da vaziyetin olduğu gibi muhafaza
ıındadır. Bu hususta lt&lya ile menfa
atleri müşterektir. 

Sonra Fransa ltalya için Akdeniz
de lazım olan bir dosttur. Fransanın 

Italyaya yahut ltalyanm Fransa.ya 
yardımı Orta Avrupa siyasetini kuv
vetlendirebilir. 

Binaenaleyh dünya siyasetinin al
mak istidadını gösterdiği istikamet 
tudur: Ingiltere - Fransa - Sovyetler 
ve ltalya arasında yakınlık aramak 
tefebbilsleri. 

B. L. D. 

İngiliz - Mısır anlaşması 
Mısır ile İngiltere arasında Suuan 

meselesi etrafında bir anlaşma yapıl 
mak Uzere olduğu Kahireden bilrllril 
mcktedir. Sudan meselesi halledilir 
edilmez kapitUlasyonlar meselE>sinin 
ı?Öril§illeceii ilave edilmektedir. 

Su verirken 

Arkadaşını taşla ağır 
surette Jaıilai 

Yeni teşkilatta Maliye mürakıp -
likleri kaldırılmıştır .. İstanbul Mali
ye mürakıbı Raşit, devlet hizmetin· 
de uzun seneler bulunarak müddetini 
doldurduğu i~in tekaüde aevkedilmiş 
U11. Bu ka.n.r, dUn Maliye Veklletin-

Erenköyünde ~tiet ~im - den Vil!ye e b~ldfr1Jmiş ve kendisine 
lesinde oturan Rıza ile Halit, müşte- tebliğ olunmuştur. Raşit, İstanbul va 

nin sonu~ bırakllmıt.tır. 

Verem mücadele te,kilatı 
İstanbul, İzmir ve Samsundan baş rilere su verme yüzünden kavga et- liliğinde ve İnhisarlar Telliş Heyeti 

· rd" K d H l"t R l<a diğer vııayet merkezlerinde de ve-mışle ır. avga sonun a a ı • ı- asetinde de bulunmuştur. 
Zayi taQla baQmdan ag·ır surette ya rem mücadele teşkilatı kurulacaktır. ~ .., Diğer taraftan, Afyon defterdarı 
ralamıştır. Yaralı hastahaneye kaldı- Bunun için icap eden tetkikler yapıl-
rılmı•, suçlu yakalanmıQtır. Zeynelabidin Akgök te Istanbul 

~ ~ mıştır. Kazalarda da merkezlere bağ-Yüzme bilmediğinden boğuldu Vilayeti idarei hussuiye tahakkuk mü 
Kartalda kahvecilik yapan Meh _ dürlüğüne tayin edilmiş, dünden i

met, dün Kartal civarında, açıkta so tibaren vazifesine başlamıştır. Zey -
yunarak denize girmiş, fakat yüzme nelabidin, bundan evvel, Beyoğlu ta
bilmediğinden boğulmuştur. Cesedi hakkuk müdürlüğünde, Samsun ve 
henüz bulunamamıştır. Giresun defterdarlıklarında bulun-

Mü9teri alma yüzünden muştur. 
Bir ecnebi vapurundan müşteri al- -----------

ma yüzünden Şerif ile Ihsan ismin- Bakırköyünde açılacak 
de iki şoför kavgaya tutuımuşlar - orta mektep 
dır. İhsan, Şerifi yüzünden ve ağzm- Bakırköyde bir orta mektep açıl-
dan yaralamış, yakalanmıştır. ması için teşebbüslere girişerek ça -

Dün 650 ıeyyah ıeldi 

''Roma,, transatlantik vapurile 
dün, ,ehrimize 650 İngiliz seyyahı gel 
miştir. Seyyahlar, geç vakte kadar İs 
tanbulun tarihi i.bidelerini ve tema
,aya değer yerlerini gezmişlerdir. 

hşmakta olan heyet, işini bitirmiş ve 
dün maarif müdürlüğüne gelerek 
mektebin kurulması yolunda halktan 
toplanılmakta olan para işinin pazar 
günü nihayet bulacağını bildirmiştir. 
Mektep binası ve tesisat malzemesi 
bu para ile temin edilecektir. 

TA1{VlM 

h dispanser veya senatoryomlcr te
sisi mutasavverdir. Vilayet teşkilat
ları Ankarada kurulacak umumi mer 
keze bağlı olacaktır. 

Verem mücadele cemiyetinin sene

lik kongresi bugün saat 15 te Cağa
loğlundaki merkez binasında topla -
nacaktır. 

Kongrede, bu mesele etraf mda da 
görüfmeler yapılacaktır. 

Bina ve arazi verıileri 
Bina ve arazi vergilerinin hususi 

idareye bırakılması münaaebetile 1'a
kayanm devir ve teslimi hakkındaki 
talimatname evvelki gece şehrinıize 
gönderilmiştir. Devir işi, dün sab:ıh
tan itibaren başlamıştır. 

VE l-IAVA 
Bugünkü hava: 

Hava bugün de dünkü gibi olaca.k
tır. Sureti umumiyede hava daha zi
yade sabit bir vaziyet arzetmektedir. 
Bu itibarla, birkaç günden beri gör ft
len hava vaziyetinin bir müddet da
ha böylece devam etmesi muhtemel
dir. Rilzgi.nn lodoslaması ihtimali 
vardır. Hava açık olacaktır. 

Dünkü hava 

Dün de hava, evvelki vaziyetini 
tamamen muhafaza etmiş ve hatti. 
ııcaklık derecesinde yükselme istida
dı görülmUıtUr. Hava tazyiki, 755 mi 
limetro olarak kaydedilmiftir. Aza -
mt hararet 30,2, ugarf hararet 22,5 
derecedir. Giln~te sıcaklık derecesi 
56 yı bulmuştur. Rütubet miktan va
satisi 0,75 tir. Rüzgar, poyrazdan es-

miştir. Sürati çok hafiftir. 

1 Ağustos 1986 1 İlk hafta içinde şiddetli sıcaklar o-
--~!!!"-~~~!!!mıı"'~'!"'!!!!!!!!!!!!~-. ı !ur. Ayın ikinci haftası rüzgarlı ve 

Salı (ar. Per. Cuma C. er· sıcak, üçüncü haftası hafif yağmur 
-ı -, - ,---- 1 ve fırtınalı, sonraları ise mutedil ve 

- sakin geçer. 

2 3 4 5 8 7 1 8 Memlekette hava vaziyeti 

9 

18 

10 11 12 13 14 

17 1819 20 21 

23 24 2528,27 28 29 

30 31 1 1 

8 inci ay Gün : 214 

1355 Hicri 
Ccmaziyelevvel 

13 

Hızır: 88 

135! Rumi 
Temmuz 

19 

Bugün Sahurun evvelidir. 

Memleketin birçok yerlerinde bu -

naltıcı sıcaklar hüküm sürmektedir. 
1zmirde dün gölgede sıcak 36 derece
yi bulmuştur. Siirtte ise iki günden -
beri fasılalı yağmurlar yağmaktadır. 
Bu mevsimde yağmur yağdığını hiç 
kimse hatırlamamaktadır. Hararet 
25 dereceye düşmüştür. 

Geçen ıene buıün 

it vuati neticelere göre ağustosta en 
sıcak ı , en ratip 2, en yabis 3 gün var 

Ağuıtoıta umumi hava vaziyeti dır . 

Barometro 758 milimetro, azami 
hararet 28,3, asgari hararet 20,3 san 
tigrattır. Güneşte hararet azamt 62 
dereceyi bulmuştur. Rütubet vasati
si 0,77 olarak kaydedilmiştir. Rüzgar 
şimalden yıldız istikametinde es -
miş, hava yarı bulutlu geçmiştir. Yağ 
mur yağmamıştır 

Ağustos, cumartesi gUnü başlar, Pazartesi günü biter. Beş pazar var
dakika kısalır. Hava tarasaudatına ~ dır. Günler bu ay içinde bir saat on 

1 - 8 - 936 

Siyaset alemi 

Italya ve Almanyanıll 
Beşler konf eronsını 

kabulü 
Son yirmi dört saatin ıiyaıet ale
mindeki en mühim hidiıeıi, e•• 
veli. İtalyanın, arka11ndan Al • 
manyanın Be,Ier Konf eranıın• 
i•tirak etmeyi can ve gönüldeJI 
kabul etmeleridir. 

.!Uantık öl~·iisi~·le bunun başka ~ 
lü olmasına da ihtimal :roktu. Fak..
BeslE>r Konferansının t~hakkuk ede
re;iine hi~·bir tarafta yüzde ~-üz 11111" 
hakkak gözü ile bakdamı~·ordu. LOD" 
dra if,'timaından sonra yazılan ret'ıol 
tebliğ Fransa için bir fedakarflktıı 
Almanya ,.e ltah·amn ho~;una git
mesi lazımdı. Bu~unlaberaber epeY• 
ce mmnkınn ettiler. Nihayet konfe
ramn kabul ettiler. Bu haber Uzeri
ne lngiJiz diplomatlan geniş nefes r 
lacaklardır. Çünkü işi buraya getit' 
mek epeyce ~tindi. 

••• 
İtalyanların lıpanyol iıyanın• 

yardımı 
Son yirmi dört saatte bpanyaJI .. 

ls~·an ,·azi)·etinde: bellihaşh taha\."\111 
yoktur. Asilerin Valensiyayı aldıkl.., 
nndan bahsedildi. Fakat sonra b1t' 
nun buna benzer bir isimde küçO 
bir yer olduğu anlaşıldı. 

lsa.nyol n.zi~·etine ait mühim br 
her, altı ltah·an ta:naresinin isi tr 
rafm yardrm'rna gö.nderUdiğinln tay• 
~·arelerden birinin düşmesi n içinde
kilerin kısmen ölmesi, bir JkincisiJıJıl 
ct>bri bir iniş yapması neticesindf 
sabit olma.4'ıdır. ltalyanlar bunu Y" 
mn ağızla tekzip edi~·orlar. Frans1"' 
lar da bilakis kendilerinin lspanyal 
dahili isyanına yardım ettikleri hak• 
kındaki iddianın doğru olmadığıllll 
bilakis ltalyanlann asilere yardllll 
ettiğini ispat için "bunu tantana O• 
neşrediyorlar. İtalyan tanarelerl 
hakkındaki haber her halde sunu it' 
pat edi~·or ki, eğer çok dikkat ed• 
mez!W'! lspan~·oı )·angını komşu ede
re sirayet edebilir. 

Belediye bütçelerinden ödeneıt 
maa• ve ücretler 

Belediye bütçelerinden ödenen nı• 
aş ve ücretler yekünunun fevkalade 
zaruret hasıl olmasi}kça varidatıp ~il.• 
do dtuzunu ~~vüz etmemesi Dahılt• 
ye Vekaletinden bildirilmiştir. ' 

Yemek listesi 
[Her evin her günlük derdi yemeM 

seçmektir. Evde herkes bıt işi ba§'klY 
Zarının üzerine atmağa bakar. (T A'J{_) 
bıı her günlük z1,~ımeti a::altmak ~ 
hergün bu kö§cde iki takını yenıe 
trıvsiyesinde bulunacakl ır. Haftadel 
oir defa kadın ı1e ev sayfamızda dl 
alaturka ve alafranga yemek tarifıer' 
bıılacaksmız.] 

Hafif yemekler: Tepside bol do_; 
mates ve kuşbaşı ile kabak kaJye
taze tereyağı \'e domates salçası, yr 
nlrken ili.ve edilmek üzere makanm' 
haşlaması, armut kompostosu. 

Ağırca yemekler: Patlıcan güveefı 
vişne tiridi. Domat~li pilav. "Bu_!!! 
tip şişmanlamak istiyen bayau
i.;in birebirdir.,, 

:illllllllllllllllllllllllllllllllllllflll 

~Vekaletlerin 
~Resmi 
1 Dairelerin 
§ Nazarıdikkatine --ii Maarif cemiyeti, resmi ilanla· i rın neşrine tavassut için, Heye
• ti Vekileden aldığı kararda af 
5 nen: " ... İlanların neşri hiç bır 
ı: suretle teahhüre uğramama~ 
: ve hazinece bu tarzda verilen ı-
5 lanlardan daha fazla ücret i~-
5 sına mecbur kalınmamak v~ ~
E tenildiği zaman bu şekilde ilail e vermek şıkkına ni.~ay~t ":f. 
: mek ... " şartlarını uzerıne -: mıştır. 

§ Şu hale göre ilanları· 
5 ru gazetemizde ne,re!"' 
: tirmek ve taahhura ug· 
= E ratmamak iıteyen re•· 
E mi daireler bu ili.nları~ı 
• münhasıran " Resmi . ı· 

li.nlar Türk limitet ••li~
keti " ne gönderme .. 
dirler. 

5 Ankara caddesi, Karamanz& 
: hanı UçüncU kat. 
5 Telefon : 20960 1111 
;iıııııııııııııııııııııııııııııııııı• 
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SON HAB·E ·R · [ Çocuklarla_ mülakat J 
İspanyol asilerine yardım 

İtalyan tayyareleri 
yolda parçalandı! 

Küçük Aykut Dünya hakkındaki 
bütün düşüncelerini anlatıyor 

ltalyanların tevilli yardım tekzipleri - İspanyadaki 
mücadele - Sağ ve sol kavgası 

ispanyadaki mücadele sol ve 
lağ kavguı .•• 
Bazı Avrupa memleketleıfu.in 

kendi akidelerine 'u veya bu ta. 
rafa taraftar olduklarına ve hat
ta. yardım ettiklerine dair ortada 
ha.herler dolaşıyordu. 

pilot Gilibelli, çavuş Tagoti Renato, 
Beizio, Terrio ve Bobestinidir. 

Tayyarelerin her birinde dörder 
mitralyöz, bomba atmağa mahsus bi
rer cihaz vardır ve her biri ayrıca 

mitralyözlerle mühimmatı hamil di
ğer bir tayyare, kaza mahallinin üze
rinden uçmuş ve sonra garbe doğru 
gitmiştir. 

Bir karış boyundan beklenilmiyen 
bir vakarla önümden yürüyor ve: 

- Buyrunuz bu' odaya, diyor. 
Ustünde beyaz ipek bir gömlek, 

tombul bacaklarını çıplak, bırakan 
beyaz bir pantalon var. Bitlerin 
perçemini hatırlatan bir perçim. gö
zünün içine düşmüş ... 

Uzunca bir koridordan geçiyoruz, 
balkon kapıları açık bir odaya giri
yoruz. O önde ilerliyor, bir yazıha
nenin önündeki koltuğa ayaklarını 
çekip tıpkı bir softa gibi bağdaş ku
rarak oturuyor ve elile bir başka is
kemleyi bana işaret ediyor: 

- Buyrunuz, görüşelim. 
Uzun ve kMrcık kirpikli güzel 

gözlerini kısarak beni yukardan aşa
ğı öyle bir süzüşü var ki: 

y n-rnn • . 't.nnl norıı; ... 

ı Dün gece gelen haberler f a.tiıt 
. talyarun lıpı.uıyol i.&ilerine yar
dnn ettiklerine f üphe bırakım -
Yor, çünkü ltalyadaın gönderilen 
bonıbardman tayyarelerinden 
bir :kıtmı yere inmif, içindeki İ
talyanlar adlarile, şanlarile ma
IUın olmuftur. 

Bir Italyan deniz tayyaresinin de 
Cezayir sahilleri açıklarında kazaya 
uğramış olduğu haber verilmekte ise 
de bu haber henüz teeyyüd etmemiş
tir. 

- Benim kim olduğumu biliyor 
musun? 

Minimini Ay'icut dünya hakkındaki düşüncelPTini anlatıyor 

Havasın dünkü tarihli telgra.fla111-

[ltalyan kaynaklan, ta.yyarelerin 
Itaıyadan gittiğini yaran ağızla tek
zip ediyorlar. Diyorlar ki: "ltalyadan 
gitmedi ama, gitmlşse bile kendi be
saplarma giden hususi fertlerdir. 
Belki öyle bile değildir de eskiden 
ltalyanm ispanyaya sattığı bombar
dmuuı tayyareleri yeni gitmiş diye 
za.nnedilmlştlr.] 

ll.a bakılırsa, giden tayyareler altıdır. 
lier birinde üçer motör vardır. Mar
kaıan Alfa • romedir,. Bunlar Sar
denya.da.n Fasa. uçarken biri Nemur 
Civarmda. düşmüştür. Buna sebep, Se
da hava meydanına inmeğe çalışır· 
}(en birdenbire sürat kaybetmesidir. 
~ayYarenin içindekiler şunlardır: lngilteredıen de dörl tayyare 

Birinci pilot, yüzbaşı Genari Ping, gitmif ! 
ikinci pilot çavuş Ferozi, zabit vekil· lngiliz hava hatlarına mensup be
leri Sigismondi Giovanni, Americo heri üçer motörlü dört tayyare esrar 
~a.nturiniJ engit: bir seyahate çıkmıştır. lngiliz 

liavas bunların sivil giyinmiş ltal- hava hatları idaresi bunların Porte
l'a.n zabitleri ve zabit vekilleri oldu- kize gönderildiğini, oradan da lspan 
ğuuu söylüyor. lçlerinden ikisi der- yaya gitmesi mümkün olduğunu gizle 
haı, biri hastaneye nakledildikten miyor. Mezkur idare btu tayyareleri 
sonra ölmüştür. Diğer ikisi mecruh- birkaç hafta evvel, sistemi eskimiş 
tur ve Berkena hastanesinde tedavi diye satılığa çıkarmıştı. Demek ki 
altındadır. ölenlerin cesetleri Udja zavallı ispanya bütün eskimiş maZze
hastanesine nakledilmiştir. Tayyare- me için Bitpazarı hizmetini görüyor. 
llin enkazı arasında beş mitralyöz Paraaile ıilah \ 
bulunmuştur. Asiler reisi Sevil radyosile bir teb-

Ikinci bir tayyare hiçbir hasara uğ. liğ neşrederek !ngilte-re, Almanya ve 
l'anıa.dan Malaga nehri ma.n.sabma ltalyayı asilere sila·h göndermeğe 
\nmiştir. içindekiler sağdır. davet etmiş ve gönderilecek silahla • 

· Bunıar pilot yüzbaşı Tricesi, ikinci rın parası verileceğini bildirmiştir. 

Diye soruyorum. 
- Evet, diyor. Benden mülakat 

almağa gelen gazetecisiniz. 
Sonra, müteaddit kere mülakat 

vermiş bir siyasi, meşhur bir yazıcı 
veya bir san'atkar ede.sile soruyor: 

- Hangi gazete için geldiniz? 
- TAN gazetesi için. 
- . . . Tan gazetesi için, öyle mi, 

peki. Başlayınız suallerinize. Ben 
gazetecilerle konuşmasmı çok seve
rim. 

- Başka gazetecileri tanıyor mu
sun? 

- Evet, gazeteci Ahmet Hidayet 
arkadaşımdır. 

- Arkadaşın mı? .. 
- O, 19.f atmasını çok sever, ben 

de çok severim. Ona giderim. Uzun I 
uzun konuşuruz. Fakat ben sizin 
sözünüzü kesiyorum. Buyrunuz, siz 1 
de sorunuz bakalım suallerinizi. 1 

- Evvela sen bana ismini söyle. t 
Senin ismin nedir ) 

- Aykut ... 
- Aykut mu? .. Bu ne demek? 
- Aykut, bilmem kaç tarihinde 

keti kurtarmak için Ate.türkün başı 
lanmdr. 

- Peki Aykut. Sen çok akıllı bir 
ı çocuğa benziyorsun. Büyüyünce ne 
mesleği almak istiyorsun ? 

- Evvela doktorluk derdim. Son
I ra sekiz meslek değiştirirdim. Fakat 
ı yine doktorlukta karar kıldım. 
j - Doktorluğu neden öteki mes-
j leklere tercih ediyorsun? 
1 

- Çok sıkı bir iş te ondan... Ben 
j büyüy~nce öyle bir meslek istiyo-

l rum kı, çalışmaktan insanın başmı 
kaşıyacak vakti olmasın, yemek ye-

1 meğe vakti olmasın. 
Boş muayenehanelerin loş odala

rında sinek avlıyarak pinekliyen ta
lihsiz hekimleri tanıınıyan bu talihli 
çocuğa gülüyorum: 

-:-- Be.ğenmediğin, vazgeçtiğin ö
tekı sekız meslek hangileridir? 

- Evvela ben asker olmağa ka-

l rar verdim. Askerlik çok iyi. Muha-
rebe zamanında, sıkı manevralarda '. 

ı ınsanın başını kaşıyacak vakti ol-

1

' muyor. Fakat her zaman muharebe, 
her zaman manevra yok ki... Esasen 
muharebe olunca beni nasıl olsa ala
caklar. Onun için askerlikten vaz-
g~çti~. Bundan sonra. hocal1ğı dü-

1 
şun~um. Hocalık nedir, dedim, vaz-

) Tür]( : ltalyan ticaret 
müzakereleri durdu Musavvadabüyük 

bir infilak oldu 

yaşamış bir padişahın ağalarından 
birisinin ismi. Yeniçeriler o emret
meden hiçbir şey yapmazlarmış. 

Yalnız onun sözile hareket ederler
miş... Bizde kitabı var. Resimleri de geçtim. Haftada bilmem kaç saat 
var. 1 karşısına yirmi talebe alacak ders 

- Aykut'un mu? J vereceksin. Sonra, evine gidip isti-

~ara, 6.J. {IIuoı.KJt muhabirimiz
~) - İtalya ile yeniden yapılacak 
ticaret ve klering .uıla.şma.sı müza. • 
lcereleri bir iki gün için durmuştur. 
liükO.met, İtalya tarafından verilen 
ticaret ve klering anlaşması projesi
n.l tetkik etmektedir• 

"TAN,, ın 
okuyucularına 
devamlı hizmeti 

12 saat süren bir yangın 
çıktı şehir harap oldu 

- Hayır, Yeniçerilerin... rahat... Halbuki doktorun gece uy-
- Kac yaşındasın ? ! kusu bile yok.. Sonra, gazetecilik 
- Altı buçuk yaşındayım... 1 1 yapmak istedim. Dostum Ahmet Hi-
- Emin misin a1tr buçuk olduğu. 1

1 j dayet beni matbaaya götürdü. Gör-
na ?.. İ düm ... Kolay. Aman ne kolay.. Bir 

:- Elbette eminim. Şubat ayında I 1 masanın başına oturup palavraları 
dogmuşum. Remzi söyledi. Altı bu-. 1 k~.ralamak, ondan da vazgeçtim. 

Roma, 31 (Tan) - Hükumet ta- çuk yaşındaymışım. •ı Tuccar olayım dedim, o da işime 
rafından neşredilen resmi tebliğ, - Remzi kim ? gelmedi. Ticaret işi tam dalaver-e. 
Eritrenin Musavva limanının yakının - Artık siz, demek Doktor Tev- Halbuki ben ciddi iş severim. Yapa. 
da. bir mühimmat deposunun patladı fik Remzi'~ tanımıyor musunuz? 1 cağını kimseyi aldatmadan yapmak, 
ğım teyit etmektedir. Mühimmatın - O senın baban değil mi? 1 halbuki tüccar saatlerce çene patla-
fazla. sıcaklıktan tutuşmuş olduğu - Ev~t, babam. Yalnız ben ona İ tacak, bir kilo armudu iki kilo diye 
ve maddi hasarın ~yük olmadığı babam dıyorum, herkes Reınzi di- satacak .. !şime gelmez benim. Me-
bildirilınektedir. İtalyanlara göre on yor. Bel~i babam deyince anlamaz- : mur olmağı düşündüm. Memur, gi-
kişi hafif surette yaralanmıştrr. Olü smız dedım. j decek, sabahleyin öğleye kadar ça-
yoktur. - Sen babanı sever misin? l lışacak .. Oğle istirahati, akşam beşe 
· Fakat diğer taraftan, Adenden, . - Bab~~rnı kim sevmez. Baba se- ı kadar yine istirahat, zavallı memur 

(Tan) hilkfımet merkezindeki Musavvadan gelmiş olan yolcuların vılmez mı. Ben onu çok severim. ne yapsın daha fazla. Çalışamaz ki 
haberleri esaslı bir surette t&- ifadesine nazaran, mühimmat deposu - ~et, .. babanı çok seversin. ondan bu kadarcık iş istiyorlar ... 
Jdp etmek ve günü gününe oku- nun patlaması neticesindde 400 kişi . - Çünku eve ekmeği 0 getiriyor 'Bir ara da diplomatlığı düşündüm. 
J7Ucula.rma bildirmek için Anka. ölmüştür. Bunların arasında beyaz- bıze o bakıyor. ' Aman Allah bırak onu ... Nedir dip-
rada. bir büro kurmuştur. Bu !ar da vardır. · - D~mek s~n ekme~e bu kadar lomatlık ... Orada burada seyahat ve 
büro, ayni zamanda okuyucula- 12 saat süren yangın birçok evleri ehemmıyet verıyorsun? \ Aykutun muhtelif pozları boş lakırdı, çene patlatmak, sonra 
ruı Ankara.da dairelerde bulu- harap etmiştir. Musavva halkı heye· - Elbette ... Allah ekmeği niçin - AtatUrk mü? .. Neden Atatür- sonsuz bir şey. Benim indimde dip-
nuı bazı fşlerlnJ ücretslzce takip can ve korku içinde kalarak, denize yaratmış, hayat devam etsı·n diye. lomatlığın da değeri yok. 

D kil seversin? s b 
edecek ve neticeleri iş sahiple- iltica etmiştir. - emek baban para kazanmasa _ Durunuz. Şimdi izah ederim. - en unları nereden öğreniyor-
rine gazetenin hususi bir sütu· onu sevmiyeceksin ? d sun Aykut? 

B Bir kere biliyor musun ata ne e-
nunda kısaca bildirecektir. Ta- Gümrük komisyonculuğu - abam çalışkan adamdır. Dok- mek ? .. Baba demek .. Türk te Türk - Ben her şeyi bilirim. Gazete 
kip edilecek Jşler §unlardan iba.- imtihanı t~luk Y~pmazsa gider, başka yerde hepimiz .. Atatürk, Türklerin babası okudukları zaman dinlerim. Her şe-
l'ettlr: '.Ankara, 31 (Tan) - Yarın mem· ç ışır)?ıne evinin ekmeğini getirir. demektir Eğer o Türklerin babası ye bakarım. Her şeyi görürüm. Yal-

Askeri ve stvll tekaüt maaş leketin her tarafında gümrük komis- - a çalışamazsa? olmasa idi Türklerin hali ne olur- mz bir şey bilmiyorum. 
hluam.eleleri, memur ve mual- - O zaman benim çalı~mam la4 

_ du ?. • ' - Ne bilmiyorsun? 
11_ 1 yoncusu ve tüccar müstahdemleri zım B .., 
ıuwıerinı tebdilihava, becayiş ve 1 k · en çalışırım... _ Sen so"yle bakayım ne olurdu? - Vinç nasıl ış· ler, onu görme-.. 1 rin için imtihan yapı aca tır. Onu · 11ak:U gibi istida.lan, koy e · - yıne sever misin?.. _ Bunu siz de bilirsiniz, ben de dim. lşlemiyen vinci gördüm. Şim-
köy işleri hakkında veldUetlere Ağustos kontenjanı - Muhakkak. Çünkü o ancak bilirim, dünya da bilir. Atatürk ol- di eşya kaldırırken nasıl kaldırır di-
ve Zi-.. t Bankasına miira.eaat- ~ çalışamıyacak hale geld.kt ' · · d d" ye merak edı'yorum. &- :Ankara, 31 (Hususı muhabirimiz- 1 F ı en sonra masaydı memleketımız en uşman-
lan, vatandaşlann Büyük Mil- den) _ Gümrük ve inhisarlar Ba- ça ış~az. akat ben bir baba daha ları atamazdık. Ama Atatürk olma- - Bir gün git te, rıhtımda seyret. 
let M:ecll.sl istida encümenine fs. severıKim. Hd.emb onu da çok severim. saydı. Onun kafasında bir başka - Evet, göreceğim muhakkak bu-
tJ,1_ kanlıgıv Ağustos ayma ait kontenjaıı - m ır b b 
~ıan. u a a ?.. adam olsaydı, o da bu işi yapabilir- günlerde ... ..,. ı nin tevziatını gümrüklere bildirmiştir. - Atatürk 
~aprla.ca.k ta.kip mese e ne · di. Yani izah edeyim ... Bu memle - - lstanbulu seviyor musun?. safhada olduğunu vaWt vakit~~-::;:::;;::~-------;;-------::;;~;:---~~~~~----~--~==--=:::....::=:~:.=_=--------.:_----~----,=-::~.::..=.::_::::~.:..._ 

tahkık ederek iş sahibine bildir- R~ ~l~-ıll n-..-=- .. ..,... ~ı.::::::3ıııı. 
inekten ibarettir. · ..& '-& ~ ._... ~ 

•• 

Alakadar oJmıyacağımız ve 
takip etmJyeceğimlz işler §llll· ~ il · 
lal'dır: Tüccarın. ve sanayi erba- ~) 

tnı: ıı:.~~'!":. aı.:.:;::::~ Günde ~;~;:"····· ·ı.22 s... ~ıııııw~ '!1_.~ 
le.rdeki her nevi işler... :Ha~ ıııı a ~.4S 

d 
! .,,ıi 

ÇJzdiğhn.lz hudut haricin e t • •faııranda s.rw .,, 
hıilraca.atlarda bulunan okuyu- v asa ı 
cuıa.r, suaJJerlnln cevapsız kaldı- 1 
inıa gUcenmeıneUdJrler. • 

lş takibine ait ınu.racaatlarda 
tarih ve numa.ra. bUdirilmelldir. 
1'fUracaa.t mekttıplan matbaa
nıııa veya Ankarada (Ulus) bi
ha8oıda (Tan) bll.r<>sttna gönde· 

guneş 

mikdarı 

ı--~~~------------~---1~ 
, , l\ı~ın ı:-un.-'>tt'n alamııtlığıını:a lı11rıt · 

·· · · r<>tı e\·lmi:ıe otlalorı mı2.'.l kıııJauarak 

l'Ueblllr. .... 
Rırıncikiınıın• ,..,n .. ııın "" uıır 11110,., 

ı:or<>n ıı ~ ıtlır . Oııdıtn "Onı a hn 8 , 

J.{une., milııan bır q3»1 artar. llnıı· 
ran vı TPm·nuıda ıııaını-.ıni bulur.' 

. 'lohallan ve man~aldııı~ alma~d çalı- -
v- -.ırız. \'a:ıdan bol gune'> gornıu<;seh 

bu 8un'i hararet faydalı olabUir~, ~ 

f'akut ~imdi tam , utın orıa~ıntl:" ıı.. 
Giııır.,in bol "'""~ımınde.Hı. Uu~ıe~ 
te ha\a ı:ibi. su cihi rltle t'diltn ııı· 
mt'tıerdeudir kırlarda. deni:ılerde 

bol guJH':> almağa çalı.,11112. ,..... Gunc~ 
vm·11rh111 .-o bıı~ ııJ. ı:ıdaı,ıdır 

11fifK 
Domates ördek! 
Kartalda bir mübaşirin bah~esin

de ördek biçimi domates olmuş diye 
gazeteler vaveyla.dadırlar. Rivayete 
göre birisi yeşilbn.~, di~eri adi ördeğe 
benzer iki domates yetişmiş. 

1 

Halk zaten acaba. domatesler ne 
biçim yetişiyor diye heyecan içinde 

1 

olduğu için ördek bi~imi domates ye
tiştiği haberi şüphesiz binlerce oku-
yucuyu memnun ve mutmain etmiş
tir. Bana gelince; ben bu h~te gaze
teye yazılacak kadar büyük bir a.ca
iplik görmedim. Ger~i domatesi se
verim. Hatta son zamanların alamod 

1 ve kübik bir yemişi olan bu sabık 
sebzenin bir hayli gıda meziyetleri 

1 de varmış derler. Laldn ördek olmuş 
veya kaza benzemiş bunu tabiatın 
tesııdiifi bir fantezi.'tine hamleder 
geçerim. Çlinkü ördel<ten domates 
olduğunu garip ı;ıayarsak ya insan
dan kabak, armut, hıyar olmasını 

acaiplik babının hangi sayfasına ya
zarız. 

Kaldı ki; domates ördek biçimi ol
sa. da domates tadını kaybetmez, il. 
kin insandan kabak, armut ve hıyar 
olunca. ne tadı vardır ne do tuzu. 
Bence asri a.caiplik bunlardadır. Zi
ra bütün tatsız tuzsuzlnklarma ve 
bütün müptezelliklerine rağmen hala 
yetişirler. Galiba. yağmur yağdı da 
böyle oldu! 

FELEK. 

- Seviyorum lstanbul çok güzeL 
Yalnız bazı kusurları var. 

- Bunlar nasıl kusurlar? 
- Tramvaylara çocukların ta-

kılması. Çocuklar tramvaya takılıp 
arkadaki fenerleri kırıyorlar. Kim· 
se de arkadaki fenerlerin kırıldığı· 
na dikkat etmiyor. Tramvaylar pek 
çirkin oluyor. Bir de bazı yollar kı· 
nk dökük ve bazı lağımlar da bo
zuk .. Bizim evin önünde de lategbih 
tamirat var. Aylardır bir yapıp, bir 
bozuyorlar. 

Birden aklına bir şey geliyor. 
- Ha ... Bizim evi biliyor musu· 

nuz? 
- Hayır ... 
- Bakınız, şu karşıda .. Balkonu-

nun etrafı yeşil kafeslerle çevrilmif 
ev. 

Yafamaz, yaramaz gülüyor: 
- Ben azıyorum diye balkonun 

etrafına o kafesleri koydulnr. Aşa.-. 
ğıya düşmiyeyim diye. 

- Senin başka çocuklardan ark~ 
da.şlarm var mr? 

- Ben her çocukla konuşmam. 
Oynıyacağrm çocuk temiz olmalı, 
hastalığı olmamalı, hastalık geçir
miş bulunmamalr. Ben her önüme 
gelen çocukla da oynamam. Çünkü 
onlar kibirlidir, onlara acırım. Para 
veririm. Onların mekteplere kaldr
rıldığmı isterim ama ben tabii ko
nuşmam ... 

- Onlara oyuncaklarından da ve-
• . . ? nr mısın ... 

Susuyor. 
- Sinemanı sen bir arkadaşına 

vermemişsin, neden vermedin? Bir 
de o eş eşe olan çantalarını. 

- Çorum Saylavı Münürün kızı 
Bilge arkadaşımdır. Onu severim, 
fakat çantalarımı veremem. Çünkü 
onlar Mısırdan gelmiş. Belki otuz 
ekten fazla deri ile yapılmış. üstüne 
her renk konmuş, insan resmi var . ' deve başı var. Sınemalara gelince· 
bir tanesi seyyar. İstediğim yer~ 
götürüyorum. öteki ile de evde ra
hat rahat seyrediyorum. Hem ba
bam ver diyor. Ama babam seyyarı 
aldı. Büyük sinemayı Orhan am
cam aldı. Vermem, neden vereyim? 

Sinema bahsi küçük dostumun 
büyük derdi. Onun için 18.fı çeviri
yorum: 

- Türklerden başka hangi mil
letleri seversin, diye soruyorum. 

- Ben Türklerden başka millet 
sevmem. Çalışkan, doğru, ilerlemiş 

milletleri beğenirim, o kadar. 
Misafirperverliğini suiistimal et .. 

memek için minimini delikanlıya: 
- Allaha ısmarladık Aykut, dJ. 

yorum. Seni çok yordum. Artık gi
deyim. 

- Vallahi beni yormadınız, diyor. 
Çene atmak pek hoşuma gider. De
dim ya, gazetecileri ben severim. 
Onlar da benim gibi geveze oluyor
lar. 

Ve küçük dostum Aykut, büyük 
bir ev sahibi gibi beni nezaketle so
kak kapısına kadar teşyi ediyor ... 

Suat DERVİŞ 

Pamuk ipliği 
12 numaralı Pamuk lpliği arzu e

dilen miktarda lstanbulda Bağçeka~ 

pıda Celal Bey Han No.36 de satıl~ 

maktadır.: 
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Gedikli mekteplerini bu 
.yıl bitiren gençler Bugünkü Program 

• 

Berfin Olimpiyatları bugün açılıyor 

"Güreşçilerin şikiyetleri: kilo 
almasınlar diye su bile içirmiyor lar ,, 1 

Dün Kasımpaşadaki mektepte 
43 aence dioloma verildi 

Kahire 

20: Mohammet Anvar ve arkadaııtarı: 
20,45: Berlin olimpiyatlarından küııat ret 
minin Berlindcn nakli; 21: Kuran 21,ss: 
Hüstyin Abdüliziz tarafmdan keman solo; 
22,10: Musiki birliği korosu (!brahid 
Sefiğin idaresinde); 22,50: Muhamtile 
Anvar ve arkadaşlarL. 

Berlin, 28 (Hususi muhabirimiz- 1 
~ ' r ~ 'T"'<T': • 

den) - Sofyadan itibaren seyahati- a.-'" !-4ı:T J y ... 1 
~ -

miz çok rahat geçti. Her tarafta, a- 1 
ıami teshilatı gördük. Neşeli bir yol- 1 

culuktan sonra, Alınan hükumeti ta- 1 
rafından Frankfurt'a gönderilen o -
limpiyat mümessilinin refakati ile pa 
zar gecesi saat 11,40 ta Berline gir
dik. Berlinin merkez garlarından biri 
olan Frederih Strase istasyonunda 
kalabalık bir sporcu kütlesi bizi kar
§ıladı. Olimpiyat inzibat işleri Alman 
ordusuna verildiği için karşılıyanlar 
arasında büyük rütbeli zabitlere de feniz Gedikli Baş~avuş mektebinin bu seneki mezunları bir arada 

tesadüf ediliyordu. 
Refakati.mize verilen Alınan zabit

leri Umumi Harp içerisinde ordumuz 
da çalışmış olanlardan seçildiği için 
gayet fasih türkçe konuşuyorlar. 

'.Alman gençlerinin tezahüratı ara -
sında Olimpiyat köyüne geliyo
ruz. Olimpiyat köyü, Berlinden 40 ki- Olimpiy_atlar münasebetile Berlin ci1:arında hazırlanan büyük af_ıkhava 
lometro uzakta ve baştan başa çam- tiy_at rosı' 
larla çevrili düz bir saha üzerinde in- k v • 

dilmiş. A ~k ~ büsl" 1 b acagıru şaşırıyor. lunmaları tebliğ olunur. 
'a e ·· A.l) erı oto er e u me !stanbuldan hareket ederken kar-
safe~ tam b~ s~a~t~ aldık. .:8u bir şılarına Amerikalıların çıkm~asmı Olimpiyat bugün başlıyol' 
saatlik yol, hi~bır ımş V.? d~nemeç temenni eden Basketbolcülerimiz, şim 1936 Berlin olimpiyadı bugün açı
o~madan ~ b~ hattı müstakim şek di onları istiyorlar. Sebebi, basit ... lıyor. Yunanistandan Almanyaya ka 
linde ve puruzsuz asfalttan yapılmış.. Basketbolde isimlerine bile tesadüf e dar götürülen olimpiyat meşalesi 

Türk sporcu!~ ta~sis e~ilen dilmeyen Japonlar, geçen gün Alman j dün gece Berline varmış ve bu meşa
pavyo~arda?" bınsınde bızd~~ o~ce !arla hususi bir maç yaparak onları lenin aleviyle olimpiyat ateşi yaktl
gelen gur~ılerle basketbolcülen ve 78 - 10 gibi ağır bir hezimete uğrat- t M.. bakal d am ettigı-· 

.. il . . . bulduk n· - . d mış ır. usa arm ev 
suvar erımızı . ıgerme e mışlar.. "'dd t k 1 b 
f bol "l b" ·kl t il ı ....ı.; ş· . Al mu e çe yanaca o an u muazzam 
ut cu er :ve ısı e ç er yer e:i ..... - ımdı manlar, bu ağır mağlubi- t b b'T" lim . t k .... 
rildiler. yeti kamptan dışarı duyurmadan O- a .. eş u gece u un_ o pıya oyu-

Olimpiyat köyü için Alman hükti- limpiyat komitesine esami cetvelini nu kml alevlere bogmuştur. 
meti 60.000 mark sarfetm!ş .. Olimpi- geç verdiklerini bahane ederek bas- Olimpiyatların bugünkil açılma 
yatlardan sonra bu köy ordu beden ketbole iştirak etmiyeceklermiş ! merasimi fevkalade muazzam ola -
terbiyesi mektebi haline konulacak. Bir sıçrayışta topu eliyle sepetin caktır. Şimdiye kadar olimpiyatlara 

Pavyonlarda, en lüks apartımanlar içerisine koyan iki metre boyundaki giren otuz milletin sporcularının a
da bile bulunmasına imkan olmıyan Amerikalıların burada adı bile geçmi dedi binleri aşmış bulunuyor. 
her türlü konfor var yor. Filipin, Çin '-Ve Japon basketbol 

B
. tah . edil • • ka cilleri şimdilik en ilerde ... Kanada ve 1936 olimpiyatlarmm ilk günü bir 
ıze sıs en pavyon~. r - Meksika da onlardan aşağı değil... bayram gibi kutlulana.cak ve eğlen- 1 

nısında Yunan, Ura?11aY. ve Şılı spor- Bu vaziyet karşısında bizim kimi ye- ceyle geçecektir. Müsabakalara ya -
cuları bulunuyor. Bır yanımızda Mı - nebileceğimiz çok düşünülecek bir me rm başlanacaktır. 
srrWar, diğer tarafımızda da Holan- seledir. 

Güref kur'ası yann çekilecek 
dalılar var.. Güreşçilerimiz, Hindenburg ismi Olimpiyat güreş müsabakaları 

Bu sabah saat 10 da atletlerin an- verilen muazzam bir binada çalışı • kurası yarın çekilecek ve hemen ay
trenmanlarmı seyretmeye gittik. Bu yorlar. Müteaddit jimnastik salonla-
branşta Amerikalılar bilhassa tema - rı, sineması, varyetesi, televizyonlu ni gün karşılaşmalara başlanacaktır. 
yüz ediyorlar. radyo odaları bulunan bir bina .. Her Haber aldığımıza göre eskrim takı -

Amerikan Ovensi asrın ıiarikası <>- sabah, muntazam çalışıyorlar. Yega- mımız da Birleşik Amerika, Isviçre 
larak telakki edebiliriz. Eşofmanla ne şikayetleri perhizden .. Zavallılara ye Yugoslavya grupuna düşmüştür. 

]cendini hiç sıkmadan yaptığı 100 met kilo alacaklar diY.e su bile içirmiY.Or- d l . b 
roluk koşuda 10,8-10 gibi birçok şam !ar... Qlimpiya meşa esı u 
piyonların erişmesine imkan olmıyan Futbo1cuıerimiz oynayacakları sa- gün Berline vasıl olacak 
bir derece elde etti. Diğer tarafta bir hada antrenmana Y.arın başlayacak-
Amerikalı ve bir Japon sırıkla 4,35 lar .• 

Şazi TEZCAN ınetreden kolaylıkla aştılar. 

'.Atletlerin çalışmalarını seyretmek 
bile insana öyle zevk veriyor ki .. An
trenman sahasından bir türlü ayrıla-
mıyoruz. Nasıl ayrılabiliriz ki, 1,50 

boyunda bir Japon, sırtında eşofman 
olduğu halde 1,95 irtifamdaki yüksek 
atlama çitasmdan kolayca aşıyor. 
Diğer tarafta, ismini bile işitme -

diğimiz Flipinli bir atlet 7,45 metre 
uzun atlıyor. Hülasa, burası başlıba
§ma bir alem... İnsan, hangisine ba-
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Gece yarısı 
Mahmut YESARi 
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- iYarın turneye çıkacaklan doğ
ru mu?ı 

- Sabahleyin, Galata. nhtımmdan 
yapura biniyorlar. 

- !zmirden mi başlıyacaklar? 
- Hayır ... Adanadan... Dönüşte 

Izmire uğrıyacaklar .. 
- Ozdemiri, mutlaka görmem la

zmı. 

- Sen de onlarla gitmek niyetin-
de misin?ı 

Celil Mahir, bıyık altından güldü: 
- Ne münasebet! 
Suflör Fethi de gi.ilUınsemişti~ 
- Seni, telaşta görüyorum... Pek 

boşuna yorulmazsın da... Gene bir 
dalaveren var galiba? 

- Ne dalaverem olacak! 
- Ben ne bileyim?. Ona, şeytanın 

bile aklı ermez. 
- Ozdemir, bu akşam Kadıköye 

geçmiş. 

- Kalamıştalar .. ~ "Perde arkası,, 
m oynuyorlar~ 

Su topu turnuvası 
İstanbul Su Sporları Ajanlığından: 
2 Ağustos 936 pazar günü saat on 

beşte Moda yüzme havuzunda Galata 
saray, Beykoz, Fenerbahçe, 1. S. K. 
Güneş klüplerile Kocaeli mmtakası 
yüzücüleri arasında Su Topu turnu -
vası başlayacaktır. Bu maç iki seri 
üzerine tertip edilmiştir. Bu kulüple
re mensup atletlerin muayyen gün 
ve saatte Moda Yüzme havuzund:ı. bu 

- Kalamı.ştalar ha? 
- Sen nerede arıyordun? 
- Uğramadığım yer kalmadı ... 

Turneye hazırlandıkları için, ya Be
yoğlunda, ya lstanbulda, yakalarım, 
sanıyordum. 

- Kalamışa, tek oyun için, kesim 
gittiler. 

- On bir vapuruna yetişemezler. 
- Motörle dönecekler 
Celil Mahir, bilek saatine baktı: 
- Onu çeyrek geçiyor ... 
Suflör Fethiyi kaldırnn üzerinde 

bıraktr, geçen tramvaylardan biri
nin arka sahanlığına sıçradı. Tram
vay, Sirkeciye kadardı. Celil Mahir, 
Köprüyü koşar admıla geçti, Kara
köydeki motör iskelesine saptı: 

- Motör, daha kalkmamıştır; bi
ner giderim. 

iskelede, bir insan gölgesi görü
nür görünmez, motörlerden, karan
lık köşelerden sesler duyuldu; 

- Motör mü istiyorsun ı 
- Motör mü lazım? 
- Nereye gideceksin ?ı 
Celil Mahir, bağırarak sordu~ 
- Gündüzden Kadıköy için motör 

tutulmuştu. Nerede? 
Birkaç ses, birden cevap verdi: 
- Oyuncular için mi ?ı 
- Evet ... 

Bertin, 31 (Tan) - Bir hafta ev -
vel Atinadan yola çıkmış olan Olim
piyat meşalesi bugün Almanya topra 
ğma girmiştir • 

Meşale yarın sabah (bugün) Ber
line varacak ve eski imparatorluk sa 
rayının karşısında bulunan "Lustgar 
ten" e getirilerek, oradaki meşale 

tutuşturulacaktır. 

Elli milletin iştirak ettiği 11 inci 
beynelmilel olimpiyadın açrlış töreni, 
yarın (bugün) pek parlak bir suret
te yapılacaktır. 

- O, kalkalı bir çeyrek saat olu
yor ... Bir müşteri çıktı, Haydarpaşa
ya bırakacak ... 

- Sonra, nerede bekliyecek ?ı 
- Kadıköy iskelesinde ... 
Celil Mahir, durup düşünmedi, va

pur iskelesine koştu; fakat on bu
çuk vapuru da kalkmıştı; bir buçuk 
saat bekJiyecekti. 

Tophaneye doğru yürüdü: 
- Motör tuttuklarına bakılırsa, 

oyun uzun sürüyor... Kesim gittik
leri için, kırıp saramazlar da... Son 
perde, on birde kapansa, yıkanmak, 
temizlenmek, esvap değiştirmek, ya
rnn saatten fazla sürer. Kadıköye 

inecekler... Gardropsuz gelmediler 
ya... Derlenip toplanıncaya kadar, 
on ikiyi bulur.Ama,yine on biri kırk 
beşle Kadıköytine geçşem motöre ye 
tişeceğim şüpheli... Bir buçuk saat, 
Karaköyde ne yaparım? Her yer ka
palı... V:ı.kit geçmez ki! Beyoğluna 
çıksam, bu sefer de, bir Y,ere takılı
rım, iş, büsbütün bozulur. 

Tophane rıhtımından bir kayığa 
atladı: 

- Hemşerim, işim acele... Beni, 
çalakürek, Usküdara. atıver. 
Kayıkta, bir cigara yakmıştı; dü

şünüyordu: 

- Çizdikleri Drograma diyecek 

Yeni mezunlar geçtt resmın<.te 

Kasımpaşadaki deniz gedikli baş -
çavuş mektebinden bu sene mezun 
olan 43 gence diplomaları, dün mera
siınle tevzi edilmiştir. Merasimde de
niz komutanı yarbay Mahmut, deniz 
lisesi kumanda ve talim heyetile da
vetliler hazır bulunmuştur. 

tstiklfil marşile açılan mera.simde 
yarbay Mahmut, yeni mezunları tef
tiş etmiş, mektep komutanı yarbay 
Hilmi, şu sözlerle genç denizcileri u
ğurlamıştır: 

"- Aziz misafirlerimiz, yüksek 
huzurunuzda bu yılın mezunlarından 
yedisini deniz lisesile askeri san'at li
sesine gönderiyoruz. Donanmaya ge
dikli olarak çıkacak iki gence de mü
kafat vereceğiz. Bu seneki mezunlar, 

yok ... lyi hesaplamışlar ... Adananın 
sıcakları başlamadan, halle yaylaya 
çekilmeden gidecekler... Oradan 
Mersin ve civarı... Belki, Kıbnsa da 
geçerler ... ~onra, yol üstlerini tara
ya taraya Ankara, Eskişehir, Bur
sa... Panayır vakti de, ver elini lz
mir ... Iyi vurgun var .. Acaba, böyle 
mi düşünüyorlar? .. Adanadan başla
malarına bakılırsa, öyle ... 

Usküdarda, bir otomobil değilse 
bile, bir paraşöl, bir çekçek ara.bası 
bulacağını umuyordu. Fakat Uskii
dara çıkınca, bütün ümitlerinin su
ya düştüğünü gördü. lskele meyda
nı, bomboştu. Açık dükkan da yok
tu. Nöbetçi eczaneden telefon edip 
Kadıköyden, otomobil getirtmek ak
lına geldi. Kadıköydeki, şoförlere 
haber verecek telefon santralı da bu 
saatte kapalıydı. 

Işi talie bırakarak yürUmekten 
başka çare bulamadı • Sokaklar ıs
sız, alacakaranlıktr... Uzaktan bir 
iki baykuşun kahkahaları duyulu
yordu. 

Karacaahmet mezarlığına yalda -
şırken, bozuk yol üzerinde bocalıyan 
nal, tekerlek sesleri duydu. 

Yolun ortasına fırladı, sıkı yilril
meğe başladı. Araba. yaklastıit za
man, bağırdr; 

mektebin orta okul olarak kuruluşu -
nun ilk mahsulüdür. 

Çocuklarım, sizi candan kutlular, 
yeni meslek devreniz uğurlu olsun, 
derim.,, 

Komutanın bu söylevinden sonra 
mezunlardan Turgut mukabelede bu 
!unmuş ve mektepte kalacak arka -
daşlarma "Allahısmarladik ! ,, demiş
tir. Buna küçük sınıf talebelerinden 
Fethi cevap vermiştir. 
Müteakıben, mezunlar geçit resmi 

yapmışlar ve davetliler hazrrlanan 
büfede ağırlanmışlardır. 

43 mezundan 608 Cemil, 601 Tur
gut, silbay olmak üzere, deniz lisesi
ne ve 644 Mehmetle 681 Baha, 661 
Kadri, 670 İrfan, 605 Kenan Kırıkka-

- Arabacı, boş musun? 
- Boşum ... Nereye gideceksin? 
- Kadıköye... Ama, çalakamçı 

sür.. Bahşişini vereceğim. 
Arabada, kendi kendine gülüyor

du: 
- Ne oluyoruz, yahu!.. Çalakü

rek... Çalakamçı ! 
Celil Mahirin bütün tel8.şı, Ozde

miri, turneye çrkmadan evvel göre
bilmekti. Fakat yola çıkmadan önce 
ümitleri gevşemişti. Denizde akmtı 
fazlaydı; sular, kayığı, hep aşağılara 
attığı için, epey vakit kaybetmişler
di. Usküdarda, otomobil, araba bu
lamayışı, bütün bütün aksi olmuştu: 

- Ozdemiri caydırmıyalıymı... O, 
cayınca, Fofo yan çizer. Artık, be
nim için tehlike kalmaz... Onlar, 
benden önce turneye çıkıyorlar ... 
Haydi ben, lzmirden başlıyayım ... 
Yolun yarısında, onlarla çatışaca

ğım... !zmirtn, civcivli zamanında, 
voliyi çeviremedikten sonra neye ya
rar? Adanadan başlasam, onlar, da
ha önce geçmiş, mevsimin kaymağı
nı almış olacaklar... Ozdemiri cay
dırmalı... Fofo Ile Ozdemir ayrıldılar 
mı, onlar, sarsılırlar. Kendilerini 
toplayıncaya kadar da, biz kirişi kı
rarız. Atı alan UskUdan geçmiş o
lur. 

Prag 

20,15: Eflenceli plik revüsil. 21,50: Sö,. 
ler. 22: Zürihten nakil. 22,15: Konfcraıt~ 
22,35: Plik (Yeni şarkılar. 22,45: Olirnpı
yat haberleri. 23,15: Plik. 23,30: Karl,.. 
baddan nakil: Dans musikisi nakli. 

Bodapeşt.e 

21,10: $en skeç. 22,50: Haberler. 23,101 
Çingene musikisi. 24: Piyano • ıarkL 24,30l 
Cazband. 

V~va 

20: Köylü konseri. 21,15: Uzaktaki yurd 
daşlar için neşriyat. 21,45: Konuşaıalal'· 
22: Piyano refakatile keman konseri. 22,30 
Mizah. 23: Spor. 23,15: Küçük orkestra 
(Hafif musiki. 23,40: Dans pliklarL 

Viyana 

20: Haberler. 20,10: "Kırlangıç yuva~ 
isimli prkılı radyo piyesi. 22,40: Amerı· 
kadaki yenilikler. 23: Haberler. 23,10: Plik 
''Viyana musikisi" 24,25: Cazband. 

İBükreş 

l 18,15: Poliı bandosu. 19: Haberler. 19, 
. 15: Konserin devamı. 20: Konferans. 20, 
1 20: Plik "Straus" 21,05: Teknik haberler. ! 21,20: Cazband. 22,30: Spor. 22,45: Orkes-

l
' tra. 23,45: Ecnebi dillerile haberler. 241 

Konser nakli. 

1 Moskova 

ı1 20: Olimpiyat bahst 22: Yabancı dillet" 
le neşriyat. 

' 1940 olimpiyatlannın 
japonyada yapılması 

1 
muhtemel 

1 Berlin, 31 (A.A.) - Olimpiyat 
1 komitesi, 1940 Olimpiyatlarının ya· 
pılacağı şehri tayin etmek üzere dün 
bir toplantı yapmıştır. Fenlandiya ve 
Japonya murahhasları, meınleketleri-

1 nin namzetliklerini koymuşlar ve 
1 noktai nazarlarını müdafaa etmişler-

i 
dir. Olimpiyat mahafili, Tokyo'nun 
intihap edilmesi ihtimalinin daha kuV 

1 
vetli olduğunu, çünkü lngilterenin 
namzetliğini geri almış bulunduğunu 
ve Japon payitahtının intihabına mil 
zaheret etmesi muhtemel olduğunu 
sıöylemoktedi rler. 

Yunan Veliahtı Olimpiyatlarda 
Berlin, 31 (A.A.) - Olimpiyat ko

mitesi Başkam Yunan VelidhO t'renJI 
Paul, husust bir tayyare ile buraY.& 
gelmiştir. 

Oltmpiyatlarda hava 
müsabakası 

Berlin, 31 (A.A.) - Olimpiyat h ... 
va müsabakası, Alman Dagenburg 
tarafından kazanılmıştır. 

Olimpiyatlar sergisi açıldı 
Bertin, 31 (A.A.) - Göbels, bu SB" 

bah beynelmilel Olimpiyat sergisin:ıı 
açılma merasimini yapmıştır. 

Olimpiyat met'alesi 
Berlin, 31 (A.A.) - Olimpiyaf 

meşalesi, saat 11,45 de Alman hudU" 
duna gelmiştir. Meşale, yarın saat 12 
de Berline vasıl olacaktır. 

le san'at lisesine gönderilmişlerdir· 
Gedikli olarak orduya iltihak edenlet 
671Safa,625 Ahmettir. Gençleri tel>" 
rik ederiz. 

Arabanın kaburgalan çıkık, lağat 
beygiri, parke taşlı caddeyi a.nca.IC 
tutabilı:n.işti. Celil Mahir, sinirlene-ı 

rek bağırdı: 
- Sür, be, hemşerim ... 
Arabacı, dönerek yorgun yorguııt 

biraz şaşmış gibi baktı: 
- Bey, bu saatte vapur, yoktutı 1 
Celil Mahir, daha sinirlendi: 
- Vapur, tren, senin neyine ge

rek? Acele işim var, diyorum, 
Arabacı, kamçısmı şaklatıyor, 1&; 

ğar beygir kıç atar gibi sıçrıya.ra 
bozuk bir rahvanla, her çivisi, bet' 
eki ayrı ses çıkaran arabayı sarsa
rak sürüklüyordu. 

Celil Mahir, atın sıçramalarına. bs
kıyor; "Maskot" un bir parçası:ııt 
mırıldanıyordu: 

- "Atlara, atlara, atlara ... atııı.rs 
binelim, atlara ... ,, 
Kadıköy iskelesine geldikleri ıs" 

man, Celil Mahir, araba. daha dll~ 
madan yere atlamıştı. ArabacıY 
parayı verirken, bir motör sesi dtıY" 
du, yüreği oynadı: f. 

- Yanaşıyor mu? Kalkıyor ıxıu ·' 
Kalksa bile, seslenirim, beni de slıt" 
lar. _...rıııs. 

Iskelenin saatine baktı~ .,,,,,..
geliyordu:ı 





Yağmur Sıvasta 
hasarat yaptı 

Birçok köylerde mahsul 
mahvoldu, sellerden 
boğulanlar var ! 

Sıvas, (Tan) - Evvelki gün öğ
leden sonra başlıyan şiddetli dolu 
ve yağmur, şehirde bir hayli heye -
can uyandırmıştır. Srvas, şimdiye 
kadar böyle sürekli bir yağmur ve 
şiddetli fırtına görmediği için, tah
ribatı da o nisbette fazla olmuştur. 
Sıvas ve kaplıcalar mıntakası, nis
beten az zararla kurtulmuştur. 

Hafikin Karayön köyüne ceviz bü 
yüklüğünde dolu düşmüş ve bu se
neki mahsulü tamamen mahvetmiş
tir. Ayni köyden Çoban Mehmet. 
kırda hayvanlarını otlatırken hava 

' 

Bivastan bir manzara 

nm kararmasına aldırmamış ve bir
denbire kopup gelen sele katılarak 
boğulmuştur. Bu arada, 170 hayvan 
da selde sürüklenmiştir. 

Uçdere ağzında bulunan Akpınar 
köyünde de bir hayli zarar vardır. 
Burada 10 ev yrkılmış, 16 kişi kay
bolmuştur. Kaybolanlardan ikisinin 
cesedi sonradan bulunmuştur. • 

TAN 

işçi kızlar Ege mıntakasımn nefis incirlerini i§liyorlar 
-

lzmir üzümleri .. 
Yeni yılın üzüm mahsulü nefaset 

, itibarile geçen yıldan farksızdır 
i----·--! Bu seneki çekirdeksiz üzüm mahsulünde yıllardan 
! beri tesadüf edilmiyen bir feyiz ve bereket var 
1 Izmir, 28 (Hususi Muhabirimiz ya- seneki çekirdeksiz üzüm mahsulünde 
; zıyor) - Izmir çarşı ve sokaklarında pek çok senelerden beri tesadüf edil
• bir haftadan beri kulakları okşıyan miş bir feyiz ve bereket ile beraber 
; sesler var: "Sarı dilber,,. nefasette müşahede edilmektedir. 
•Çoktan beri işitilmiyen bu seslerin gel- Gerçi bazı mmtakalarda küçük has. 
diği tarafa bakarsanız küfe ve sepet- talıklar belirmiş ve bazı yerlerde de 
ler içinde sıra sıra ve ihtimamla istif yağmur, dolu münasebetiyle ufak te
edilmiş çekirdeksiz üzümleri görürsü- fek hasarat olmuş ise de bunun ehem 
nüz. miyetten ari olduğu söylenmektedir. 

Hakikaten o kadar dilber ve o ka- Son günlerde lzmirde bazı ticaret-

Nazillide bütün 
tetkikler bitti 

1 Yeni kurulacak elektrik 
santralının merkezi 

; Nazillide bulunacaktır 
i Nazilli, (Tan) - Nazilli ile Boz
. doğan arasında akan Akçayın Amas 
l ya köyü önlerindeki 30 metroluk 
: şelalesinden istifade suretile yüz bin 
; kilovat kudretinde bir elektrik san
j tralı tesisi takarrür etmiştir. Bu 
hususta tetkikat yapan Türk ve 

1 Sovyet mühendisleri raporlarını ala 
ı kadar makamlara vermişlerdir. 
1 Santralın merkezi Nazillide ola -
1 caktır. Hükumetin ikic!Jl beş sene-
lik programına dahil olan ve on mil
yon lira sarfile başarılacak olan bu 
muazzam iş Ege havzasına yeni bir 
hayat verecek, refah ve saadet geti
recektir. Bu büyük elektrik kudre
tinden Denizli, Aydın, Izmir, Mani
sa ve Muğla vilayetleri ile ilçeleri 
de istifade edecektir. Bütün sınai 
tesisat ve Nazilli mensucat fabrika
sı bu kuvvetle işliyecektir. 

Silifke'de 
Modern bir ortamektep 
binasına ihtiyaç var 

dar sevimli şeyler ki, insan bir daki- hanelere pek az miktarda çekirdeksiz 
ka için gözlerini bu kokusu, manzara- kuru üzüm gelmiş olduğuna göre yeni 

Silifke, (Tan) - Silifkedc bir or
tamektep vardır. Buraya Silifkeden 
maada Mut, Gülnar ve Anamur ka
zalarından da talebe devam etmek
tedir. Son senelerde talebe miktarı 
mütemadiyen artmaktadır. Fakat, 
mektep binası ihtiyacı temin etmek 
ten çok uzaktır. Yüksek bir tepe 
üzerinde vaktile mutasarrıflardan 
birisine köşk olarak yapılan bu bi -
na, şimdi hemen hemen tamamen 
harap olmuş vaziyettedir. Odaları 
mahdut ve yeni şubeler açılmasına 
elverişli değildir. Kış mevsiminde 
ve yağmurlu günlerde içerisinde 
durmak pek müşküldür. 

sı ve lezzeti hoş mahsulden ayırmak 
istemiyor. mahsul piyasasının Ağustos ortala-

Merkebine yüklettiği iki küfeyi 
"Sarı dilber, sarı kuşlar yuva yapmış, 
genç kızlar çapalamış., vaveylası ile 1 

satmaya uğraşan bir köylüye soruyo- j 
rum: : 

"- Baba bu sene üzümler nasıl. 1 
memnun mU&un?,, ı 

Köylü, simasında gizlenemiyen bir ı 
sevinçle: 

11
- Bayım Allaha şükür bağlar; 

~zel. mahsul çok hemen Allah satış ~ 
versin.,, 

,. 

1 Binanın müsaadcsizliği yüzünden 
1 mektebin buradan kaldırılacağı yo-

l !undaki fi8.yialar, çocuk babalarını 
haklı bir tel8.şa düşürmektedir. Bina 
ihtiyacı. zaruridir. Modern bir orta-
mektep binası temini hususunda ala
kadarlara yeniden müracaatte bulu
nulacaktır. 

1 - 8 - 936 = 

No. l Yazan: Mİ.THAT~ 

Sarrafla sakal sakala maaş kıran 
nazır; Moskof tercü

manından azar işiten padişah··· 
"Ayastafanos Muahedesi; Fizall ~ Uç lstanbulun bugüne kadar 

çıkan kısmının hülaaası 
1293 Türk - Rus muharebesinde, 

Edirnede şehit dii5en Hiralay Lofça
h Salim'in 8 yaşındaki oğlu Adnan, 
anası Naciye'yle İstanbula muhacir 
gelir; Darüşşefakada ve Mektebi Hu
kukta okur; mektepten çıkınca hü
kUınetteo memuriyet istemiyecek 
kadar idealcidir. Bir de "Y dalan Va
tan" adımla bi rgün Mısll'da. bastıra
cağı gizli bir roman yazar. Hayatını 
gazete muharrirliğile, hususi hocalık
larla kazanır. 

Erkanrharp Müşilrnin km Belldse 
tarih, Maliye Nazınnm kızı Süheyla. 
ya edebiyat okutur. Bu iki dersten 
ve gazeteden aldığı parayla Aksaray
daki küçük evinde veremden yatan 
anası Naciyeye bakarak kü~ük bir 
hayat yaşar. Fakat Ad.nanın bir de 
dostu vardır: Hidayet ... Hidaeyt bir 
takım adanılan konağına toplryarak 
gece saraya. söven, gündüz saraydan 
ihsan alan bir nevi adamdır. Bu ada.
mm konağı Adnan'da - farlmıda 

olınıyarak - tesir yapar ve vatan
perverin sahici'tile taklidi arasındaki 
farkm hazan çok az olduğunu, insa
nın sahte adam olarak ta herkesten 
hürmet görebileceğini Hidayetin şah
smda ve konağında. görür; ve hergün 
Adnan bu konaktan biraz daha de
ğişerek, biraz daha bozularak evine 
döner. 

Ad.nan, erkanıharp müşirinin km 
Belkise aşıktır. Fakat Belkis, Aksa
rayda oturan buruşuk kunduralı ta
rih hocasına. merhametten başka bir 
şey duymaz. Bir taraftan da maliye 
nazınnm lazı Süheyla Adnana &şık
tır, fakat Adnan bu aşka iştirak et
mez ve Sillıeylanm babasının evlen
me teklifini reddeder. Sonra kıza a
cıyarak onunla evlenmeğe razı olur. 
Fakat kız merhauıetAm lu:111lbll" "v

Jenmeğe razı olan Ad.nanı bir mek
tupla reddeder ve "Bir gün ben sizi 
acmınağa 18.Y!k ~ördiiğiim h:in size 
varacağım • gibi birtakım şeyler ya--
zar. 

· et"'' "dı. Maröken çanta meşrutıY usO' 
"içinde "Vatan" tiyatrosu, 1~ d. r 
"ne darağacı; tek gazeteli hu~rı~ 
"salnamesiz kanunu esasi; yuz )ıb
"şehitli Sarıkamış; yüz nut~klU. of 
"sır seferi; Sevr Muahedesı; sın 
"vardı." 

Kalemini ısırdı, düşündü: . .A.dn~ 
Ittihat ve Terakkiyi - yanı kell dl 
ni - nasıl hicvederdi? ae~.ı .. 
böyle bedava! Hem de Ankara"""" 
hala çağırılmadığı halde! _....ttıı 
Romanından bu yaprağı !~..:rı. 
Bunalıyordu. Bu otel ~f" 

düşmandı: Kansını, parasını~-~~!' 
küni elinden bu oda almıştı ~ 
Bu ne tenha odaydı. Bu odad~ oı; 
masaydı ona herkes gelecekti· doİI 
oda olmasaydı, düştüğü zaman 
lannm kollarına. düşecekti. ~ 

Hergün herkese kızıyordu: Sil 
düşenler gibi. 

Bugün en çok Mısır prensine~ 
dı: "Prens Hasan onu bir defa~ 
sormamalı mıydı? Yoksa bu ~ t 
gelmek kibrine mi dokunuyo ıfi' 
Fakat kibir onun nesine? onuıı 
div 1.smaili bile Abdülazizin ara~ 
nm kapı tokmağını tutarak llll"'" 
çöllerinde yayan koşmuştu (1). c:; 
nu düşilnürken Adnan Sultan 1'' 
kadar mağrurdu. Yine o -~ 
mail Istanbula geldiği vakit !!iP'.; 
zamm konağında merdivenleri 
lerile çıkmıştı (2). 

Adnan, prensten aldığı borf;; 
raları artık geri verecek, oıı 

dostluğunu artık kesecekti :--,,,; 
pek yakında! .. " 

"Pek yakında borcunu ~ 
cek" demek, Ittihat ve Terakltl l"'" 
yakında. hilkO.mete gelecek deı::: 
ti. ittihat ve Terakkiden, te .w 
Prens Ha.sanı hatırladı: "Onu V. 
neye soıunaıt için "cemiyet'' ıt 
defa kavga edeyim de ben; bU ~ 
!imde beni aramasın o!.. Tutı '..-...1 

Bereket ki bu "Tuu! .. " us~ 
di; sesten ibaretti; romanı rıdeJP"" 

Celalli nahiyesine bağlı Gölcük 
köyünde bir ölü, dört yaralı vardır. 
Acrpınar köyünde sadece mahsul 
harap olmuştur. Kangalın bazı köy· 
!erinde de dolu tahribat yapmıştır. 

Bu arada tuz memlahalarının seller 
altında kaldığı haber verilmektedir. 
lnhisarlar idaresi, memlahalardaki 
vaziyeti tetkik etmek üzere mahal
line bir heyet göndermiştir. Kapa -
nan tuz membalan bugünlerde açı
lacaktır. Felakete uğrıyan köylüle
re yardım edilmektedir. 

Diyor, ve "sarı dilber., yedi buçu- i 
ğa ... ,, diye bağırmasına devam ediyor. ! 

Izmirde her senenin bu mevsiminde i 
aşağı yukarı herkesin dilinde dolaşan i 
mesele üzümdür. Bilhassa son sene-' 

) 1 O Temmuz inkılabı gelince Belki-
sin babası erk3.nıharp müşiri sürü -
tür, İttihatçı ve "iş avukat" ı Adnan 
çok zengin olur; Belkis düşer, Ad
nan kalkar ve biribirlerine müsavi 
olduklannı sanarak evlenirler. Fakat 
Belkis eski tarih hocasının .Aksa
raydaki küçük evini, ders verdiği za
manki buruşuk pabuçlarını bir tür
lü unutmaz ve Adnam bir türlü ken
dlne 18..;t,k görmez. Ve bu fena izdi
vacın ıstıraptan mütarekeye kadar 
sürer. 

dı. ~ 
Odada bir ökstlrilk koptu. J.'{,,J 

romanından başını kaldırdı, d 

Mektep ihtiyacı 
Elazizde maarif hayalı 

inkişaf ediyor 
Elaziz, (Tan) - Liseye olan ihti

yaç gün geçtikçe daha fazla hissedi
liyor. Orta mektep ve ilkokullardan 
soğu mektep olmağa gayrimüsait ve 
eski binalar dahilinde müşkülatla ida 
re edilmektedir. Her sahada ilerleyen 
ve terakkiye pek müsait bulunan Ela 
:r.izin mektep binası ve lise ihtiyacı, 
birçok ihtiyaçlarından daha mühim -
dir. Orta mektebin mevcuddu altı 
yüzdür. Merkezde altı, her kazada bir 
ve 26 köyde birer mektep vardır. Bu 
köylerle vilayet ve kazalarda çalışan 

öğretmen sayısı 88 dir. Merkezdekı 
talebe adedi 467 si kız olmak üzere 
1499, kaza ve köylerde de 1889 ki hep 
ei 3388 dir. · 

İstasyon caddesinde bir Atatürk o
kulu kurulmaktadır. On dershaneli, 
muhtelif ve müteaddit salonlu ve 
beşyüz kişi alabilecek genişliktedir. 
Sivrice ilçesinde de modern bir okul 
binası kurulmaktadır. 

terde hükumetimizin bu eşsiz mahsu-
1 

• Sıvas, (Tan) - Ziraat Vekale-
ti Haşarat Enstitüsü Asistanların -

i dan Mithat, şehrimize gelerek tet -
: kiklerde bulunmuş ve lazımgelen 
ı malumatı topladıktan sonra ~fa-
1 ıatyaya ~it~iştir. 

lümüzün dahili ve harici ticaretine ı 
verdiği ehemmiyet karşısında az c:ok: 
üzüm ve üzümcülükle uğraşanların j 
başka bir iş etrafında görüştükle- i 
rine tesadüf edilemez. Bunu nazarı ! 
itibara alarak bu senenin çekirdeksiz J 
üzümleri hakkında alakadarlarla gö-1 
rüşerek edineceğim malumatı yaz- lzmirde Atatürk heykeli 

• Yenışehir, (Tan) - Bir maç 
vapmak üzere davet edilen Bilecik 
tdman Yurdu ile Yenişehir Gençler 
Birliği arasındaki karşılaşmada 3 -
3 berabere bitmiştir. 

• M. Kemalpaşa, (TAN) - Bura
daki büyük un fabrikasının makine
leri Bandırtnaya nakledilmiştir. 

mayı pek te lüzumsuz addedemedim. rmda açılması ihtimali pek kuvvetli
Uzüm hakkında söz söylemeye sa- dir. 

lahiyettar olanlardan aldığım maluma 
ta göre, 1935 senesinde (555.000) çu
val olarak tahmin ve idrak edilmiş o
lan çekirdeksiz üzüm rekoltesi 1936 
senesi için (580.000) çuval olarak he
saplanmakta ve bağ mmtakaları iti
bariyle de miktar şu suretle tasnif o-
l un maktadır: 
istihsal yerleri 

\ 

Izmir civan 

Muhammen ls
tihsalat çuval 

35,000 
Urla, Çeşme, Karaburun ve 
Seferihisar 
Menemen 
Manisa 
Turgutlu 
Salihli 
Ala§ehir 
Akhisar, Kırkağaç, Ber
gama, Soma 
Kemalpaşa 

Sair muhtelif yerler 

Yekfin 

50.000 
30,000 

150.000 
80.000 
35.000 
40.000 

50.000 
85.000 
25.000 

580.000 

Bugün için Izmir ihracat tacirleri 
arasında Avrupa için tesbit edilmiş 

bir satış fiati mevcut olup bundan a
şağı fiatle mal satılmamaktadır. 

A. Abidin OKTAY 

Fabrika, makineleri Bandırmada 
kurulduktan sonra çalışmaya başlı
yacak ve lstanbula da un göndere
cektir. 

Nazillide karpuz bolluQ'u var 

Nazillide karpuz sergilerinden birkaçı 

Harbi Umuııll bitip te mlltareke 
başlayınca Adnan fıkara olur; mem
lekette İngiliz işgali olacağı zaman 
eski bir İttihatçının düşeceği vaziye
te düşer; Belkis te Adnandan aynlır; 
lstanbula gelen beyaz Ruslardan bir 
prensle evlenir. Fakat Belkls morfin 
tiryakisi olan bu Rus prenslle bed
baht olur. Amerlkaya kaçar. Ad-

i 
nan da bir zamanlar kabineye sok
mak içn çalıştığı Mısll'h Prens Ba
sandan aldığı borç parayla Tepeba
şmda. ucuz bir otele yerleşir; zaman 
zaman romanının fasıllannı yazar. 

Bir bohça, bir çanta 

Güneş bu sabah milli mücadele
nin alnında doğdu. 

Adnan, sade karanlıkta büyük 
! sandığı dağın gündüzün de küçük 
i olmadığını artık gördü; Tepebaşın
; daki otelde - sahne heyecanile -
romanına eğildi, yazmağa başladı: 

"Bir bohça, bir çanta" 

baktı: Garson. _ ,,; 
Kapıya vurduğu, odaya ~ 

birçok durduğu, biraz ökS~ 
duyulmayınca garson nihayet 
şit olmuştu. 

Adnan - Neymiş dedin adı! ; 
Garson - Yaver Bey mi, pi1' 

Bey mi, öyle bişeyler efendiJXJ.._ ,.4 

Adnan anladı: "Dilaver! .. " ~ 
bulun bütiln kabadayılanna o ;J 
olmadığı yerde dayak atan pili 
Direklerarasmın Don Kişotu!dJP! 

Odaya girince niçin gel ~ 
ehemmiyeti anlaşılsın diye J)O~ 
şot selim vermeği unuttu; .A. ~ 
uzun uzun baktı; gözleri doldU. 
zeki yeri gözleriydi.) ~ 

10 Temmuz inkıllbmdan ~ 
mesafe iki metroyu geçince, ~ ~ 
Dilaveri görmezdi. Dili.ver de ,; 
di Adnanın fıkara dUştnğ'UnU ~ 
yunca tuhaf bir sevinçle ona • 
onu evine çağırmağa geUyordU. ~ 

Hala Harbi Umumideki ıcc;;ıı~ 
da oturuyormuş gibi Adnan e / 
rin Hırkaişerifteki cumbalı e~ 
çin gireceğini birden bire a.1!1'itl~ 
Dargın bir kibirle Dilverin t fi'. 
yetine" teşekkür etti. Fak,~~ f! 
den hesapladı: Prens Hasan t tıi~ 
c:ende aldığı para 4 gün saıır:, 
yordu. Sesi değişti. Davet ıı IJl: 
mi? Hakikat mi? anlamak i~~ 

- Ingilizler, dedi; ark3 ~· 
Maltadan bıraktılar vakıl··: t~ 
güvenilmez, bakarsın; Ittib:IJl ,. 
yine toplamağa kalkarlar;. 8~ 0ııtı!!; 
de basılırsam, hakkında tf! dilflY 
değil mi birader? Yani ıyı 

Köylerde mektep inşası §ehir ve 
kazalarda daha kolayca mümkün ol
tnaktadır. Geçen sene sekiz köyde 
köy kanununa tevfikan vekaletin pla 
nına uygun şekilde yeni binalar inşa 
edilmiştir. Esasen köylüler daima 
müracaatla muallim gönderildiği tak 
dirde mektep yapacaklarını bildir -
mekte ve şihirde tahsile karşı büyük 
bir arzu uyanmış bulunmaktadır. 

Tahmine istinaden tesbit edilmiş o
lan şu miktarlara bugün için kuv
vetle itimat edilmekte olmakla. bera
ber mahsulün arkası almıncıya kadar 
hadis olacak tabii arızalar dolayısiyle 
bu miktarların tenezzül etmesi ihti
mali de vardır. 

Binaenaleyh bu sene rekoltesini ge
çen seneki miktarda kabul etmek da
ha doğru bir hesap telakki olunabilir. 

Nazilli, (Tan) - Burada sıcaklar\ cek kadar azdır. Pasra hastalığı, 
hatırı sayılır bir dereceyi bulmuş - izümleri harap etmiştir. 
tur. Herkes serin yerlere doğru ya- Taze yaş incir piyasaya çıkmıştır 
yılmaktadrr. Nazillinin kalabalık '{ilosu beş kuruşa satılmaktadır. 
nüfusuna rağmen eğlence yerleri az Sebze de bir hayli ucuzlamıştır. 
dır. Bilyük Menderes kıyılarında Bamyanın kliosu 60 para, fasulya 
asri bir gazino ve plaj inşasına çok beş kuruş, domates 50 para, patlıca
lüzum vardır. nrn tanesi 10 paradır. Tereyağının 

"1324 yılının 10 Temuz günü Os
"anmlı Imparatorluğu hudutlarının 
"bir kapısından bir kocakarı yumru
"ğunda bir hamam bohçasıle çiktı: 
"öteki kapısından bir genç adam 
"kolunda bir maröken çantayla gir
"di... Bohça istibdattı; içinde, 10 dan 
"yukarı sayamıyan vezir; imzasını 
"yazamayıp boynunda mühür tor
"bası sallanan müşir; kabzımalla 

"ortak mabeynci; sarrafta sa.kal sa
"kala maaş kıran nazır; Moskof tcr
"cümanından azar işiten padişah: 

"hürriyetsiz iki gazete; turp gibi 
"nişan ve marul gibi sırma satan 
"tievlet: kanunu '?ssı~ili salname: 

dün mü? 
Dilaver acı acı güldü. 
- Bizim evi basmazlar. .a#d 
- Niçin? ıtP" 

Öğretmenler Birliği yoktur. Bun -
lar her hafta bir mektpte toplanarak 
mesleki hasbahaller yapmaktadırlar. 
İki senede yirmi iki büyük mesleki 
kitaptan onar adet getirtilerek mü -
diriyetçe öğretmenlere dağrtılmış ve 
öğretmen okuduğu kitap hakkında 
bir konferans ve~, bunun çok fay
c'hı.sı e-örillmüstür, 

Mahsulün keyfiyetine gelince; ge
çen sene havaların ara sıra gösterdiği 
değişiklikler ve bilhassa fazla doğum 
dolayısiyle mahsulün tamamile .neş

vünema bulmamasına karşı bu sene 
tane itibarile mahsul iri ve nefis ola
rak görülmektedir. 

Hulasa: Eıre iktisadt bölıresinin bu 

Kasabada karpuz epeyce bollan - l\:ilosu 60, peynirin 25, yumurtanın 
ınıştır. Iyi karpuzların tanesi yüz ;:;ekizi beş kuruştur. 
'laradan yirmi kuruşa kadardır. Ka- Nazillide yegane pahalı olan şey, 
vunlar daha az olmakla beraber on ev kiralandır. Kasabada mütemadi
kuruştan fazla değildir. Bu yıl, Na- yen ev inşa edilmesine rağmen ki
zilli ve havalisinde üzüm, yok dene- ralar ucnzlamamıştır. 

- Biz eski Hürriyet .,e 
değil miyiz ya?. ~fi/ 

(1) SilvoYO K..,hnm ::-:.,~ 
Sultan Aziz Mısıra gittiii ıı:a k•P' ~ı 
İsmail Paşa onun arabasının JO:'ı 
iını tutarak yayan yürüdü. bdl~~ il' 

(2) Msrılı İsmail Paşa tst~t1 dr•'' 
vakit kendsne yüz vernıyen • ~n " 
Paşaya hürmet göstermek ıc;ı 
merdiv'.:nlerini tlizledle cıktı· 
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IZLANDAYA Dert ortağı 

''TC!JR.1<,, AK 1 NI Sıcaklara karşı 

Kasmıpaşadan K. L. imzasile: 

No.l - Yazan : Kadircan Kaflı -

Tanrı hakkı için buralardan ellerimiz boş dönemeyi:ı 

Sıcaklar malum. Geçen gün bayıl
dım. Ve küp gibi terliyorum. Allah 
a§ktna bana bir çare söyleyiniz, ne 
yapayımt 

En iyi çaresi, serin bir yerdir. Fa
kat hülasa ettiğimiz mektubunuzdan 
anladığımıza göre çalışmak ve yürü
mek mecburiyetindesiniz. Az terle -
mek için teninize ince bir yün fanila 
giyiniz. Teri çeker. Fazla terlemeğe 
mani olur, ve üstelik te serin tutar. 
Mümkün olduğu kadar az su içiniz .. 
Susadığınız zaman çay içiniz. 

-1- 1 

Dertli Hasan... 1 
Man adasını ve Iskoçya ile Irlanda 1 

arasındaki şimal kanalmı çoktan geç 1 

mişlerdi. J 
Bir iki saat sonra !slay adasını ı 

ııancankta bırakarak iskeleye döne - i 
cekler, Irlanda.nın şimal ve garbine 1 
gideceklerdi. 1 

Cezayir kıyılarındaki küçük Kil li- j 
ınanmdan çıkalı tam yirmi yedi gUn ı 
olmuştu. Ispanya ve Portekizi Ingil- ı 
terenin garbi ile !rJandanm şarkını 
baştanbuşa taradıkları halde bir tek ı 
av bulamamışlardı. 
. Recep reis kıç kasaranın en geri - ı 

Bınden direğin tepesine uzanan kalın 
iplere sıçradı ve dört tarafı gözledi. 
Sonra ~ağr inerek homurdanır gi
bi söylendi: 

- Nedir bu ıssızlık? .. Otuz altı yıl 
dır denizlerde dolaşınm, bu derece 
Uğursuz bir akını ne gördüm, ne de 
L]ittim. Halbuki burada eskiden vı -
zır vızır gemiler dolaşırdı. 

Kara Mahmut söze karıştı: 
- Al benden de o kadar ... lki yıl 

lince Lundy adasının en yüksek tepe
sinde oturur, Amerikadan Bristol'a 
gidip gelen gemileri elimizle koymuş 
gibi yakalardık. 

Şaşı Mustafa engine bakan gözle
rini arkadaşlarına çevirdi: 

- Murat reisle beraber dört gemi 
idik. Bir yılda dört yüz gemi avladık. 
Hey gidi günler hey ... 

Söz söylemek sırası sanki Tosuna 
gelmişti: 

- Kuruttuğumuz denizde dolaşı • 
~Oruz. Ne üzülürsünüz?. 

Recep reisin derdi büyüktü. Yum -
:ruğunu sıkarak geminin küpeştesine 
bir balyoz gibi indirdi: 

- Tanrı hakkı için buralardan el
lerimiz boş olarak dönmeyiz. Geri dö 
nüp te Dublen'e hatta Bristol limanı
na baskın yapacağım geliyor. 

Kara Mahmut cevap verdi: 
- Bu bir delilik olur. 
Recep reis çıkışır gibi söylendi : 
- Böyle zamanlarda delilik, akıl-

hlıktrr. 
Bu konuşmalar bir Türk kadırga-

11mda oluyordu. 
Bu, yüz elli ayak uzunluğunda kü

çük bir gemiydi. Provası kılıç balığ:ı
nm burnu gibi sipsivri olarak uzanı
yordu. Ucuna sapan demirine benzi
yen büyük bir demir takılmıştı. Son 
hızla düşman üstüne giderek saldırdı 
~ geminin bordasını delmeye ve ay
ni zamanda orada saplı kalarak için
dekilerin düşman gemisinin güverte
sine geçmelerine yarardı. Buna (malı 
nıuz) denirdi ve bir tane de yine ön
de fakat suyun altında kalan kısım
da vardı. Bunun biricik vazifesi düş
ınan gemisinin teknesini su altında
ki kısımdan delmek ve bu suretle ba
tırmaktı. 

Geminin burnundan on on beş ayak 
gerisinde tiç tane top bulunuyordu. 

harbe de girerdi. 
!ki sıra oturakların ortası, gemi

nin başından kıçına kadar, dümdüz 
bir yoldu. Bunun orta yerinde büyü
cek bir kütülç bulunur ve bir garcli -
yan yolculuk sırasında kürek çekile
cekse bir tokma!cla bu kütü&".! müsa 
vi aralıkla vuruyordu. Tokmağın hız 
lı veya yavaş vurduğuna göre kürek 
!er de hızlı yahut yavaş denize, dalıp 
çıkar, ona göre yol olırdı • 

Geminin kıç tarafı birdenbire yük
seliyor ve geriye doğru meyilli ola -
rak geniş, dört tarafı ~ık bir balko
nu andırıyordu. 

Buraya (kıç kasara) deniliyor
du. 
Kıç kasara, geniş bir sofa gibi dö

şenir ve güneşli zamanlarda da üs -
tüne kırmızı, yeşil, yahut beyaz bir 
tente gerilirdi. Geminin kaptanı ve 
kumandanı demek olarak reis ile dü
menci ve başlıca leventler burada O· 

tururlar; gerek diğer askerleri ve ge 
rek kürekçileri her an kolaylıkla gö
zönünde bulundururlardı. 

Kıç kasaranın önünden geminin 
teknesine inen merdivenden sönra 
bir iki kamara, erzak ve giyecek de
poları, esirlerin kapatılmasına mah
sus, yer, silah ve cephane ile su va
rillerinin konulduğu bölmeler geli -
yordu. 

Geminin iki direği vardı. ve bunla
ra icabına göre üç veya dört köşeli 
birer yelken çekiliyordu. 

Recep reis tam elli yaşında bir yi
ğitti. Yuvarlak bir sakal onun ya -
nık yüzünü çerçeveliyordu. Kaşları 
kaim, ela gözleri keskindi. Başındaki 
büyücek kavuk, orta boylu olmasına 
rağmen onu uzun boylu gösteriyordu. 
Fakat en çok göze çarpan yerleri ge
niş omuzlariydi. Sırtında çizgili bir 
mintan, onun üstünde işlemeli çuha
dan krrmızı bir yelek bulunuyordu. 
Belindeki geniş ve kırmızı kuşağın a
rasından bir palanın, bir hançerle iki 
tane f i t i l l i t a b a n c a n ı n 
saplan görünüyordu. Şalvarı: ancak 
dizlerinin üstilne kadar geliyordu. Ba-

cakları çıplaktı ve ayaklarına, yüzle
ri sarı meşinden yapılmış, uçlan kal
kik papuçlar giymişti . 

Elli ya§lında olmasına rağmen yir
mi beş yaşında bir delikanlı gi'bi can
lı, gürbüz ve çevikti. Anadoluda.n ay 
larca uzak olan bu yabancı sularda 
tek başma dolaşırken keneli evinin 
bahçesinde dolaşır gibiydi. 

Kara Mahmut ondan daha genç 
ve uzun bıyıklı yağız bir adamdı. 

Tosun ancak otuz yaşlarında orta 
boylu bir yiğitti. 

Şaşı Mustafarun ise uzun ve ince 
bir boyu vardı. 
Aşağı yukarı hepsinin de kılık.lan 

ve silahlan biribirine benziyordu. 
Yalnız, başlarında, birer kavuk yeri 
ne keçeden kırmızı külahlar buhır.u
yordu. Daha genç ve geride kalan 
leventlerin kıhklan pek sade olmak
la beraber çoğunun da ustura ile ka
zınmış olan başları çıplaktı ve parlı
yordu. Leventlerin çoğu geminin baş 
kasarasına toplanmışlar, orada yer • 
lere bağdaş kurup oturmuşlardı. De
nizlerde daha eski olanlar yenilere es 
ki maceraları anlatıyorlardı . 

Bunların arasında, 1603 te Rados
ta seksen yaşında ölen koca Mu
rat reisle beraber bulunanlar var -
dı. Bir tanesi şöyle diyordu: 

ı Yabancı dillerden hangisi 
i Şişliden R. imzasile: 
! Oğlum bıt sene ilk mektebi bitirdi. 
1 Kend~ü~in yabancı bir dil öğre1~m~
ı sini ıstıyorum. Orta mektepte ıngı-
1 lizce, fransızca ve almanca öğreniyor 
~tar. Bu dillerde_n ~~gisini ö?:ens~nt 
j Bu h,usv.s~a bır fıkır verebilir tnt.Si--

I nızt 
I Eğer çocuğunuzu ticaret sahasına 

1 
sevketmek istiyorsanız, ingilizce öğ
retiniz. Fıkri faaliyet sahası için 

l fransızcayı ve teknik saha için alman 
cayı tavsiye eyleriz. Almancanın bey 
nelmilel kıymeti diğer ikisinden da
ha az olduğunu da ilave ederiz. 

Henüz belli değil 
C. N. imzasile; 
Geçen gün bir gazetede, sıcaklar 

dolayısile dairoleriıı saat 14 den son
ra kapalı olacağını okı«ium. Bu doğ
ru mudur' Ve ne zamandan itibaren 
tatbik edilecekt 

Bu henüz ~tr tasavvurdan ibaret -
tir. Alınmış bir karar yoktur. Ve 
zannedersek bir karar ıı' nsa bile, bu 
sene için teklifi biraz müşkül ola -
caktır. 

Nişanlıyız, fakat .•• 
Sabırsız imzasile: 
Ni§anlmıla müthi§ sevi§iyoruz. Ben 

11 yaşındayım. O ~1 yaşuıda. Evle
tıeb'ilmemiz için iki sene daha bekle
mek lazım. Fakat hiç birimizde sabır 
ve bu kadar beklenıcğe cesaret yok. 
Bana bir nasihat veriniz. Ama onu 
mk sık görmeme mani olacak §ekilde 
bir nasihat olmasın. 

Garip bir tarzda tavsiye istiyorsu
nuz. Daha ağzımızı açmadan, tavsiye 
lerimizi tahdit ediyorsunuz. Onu ''sık 
sık görmeyiniz" diyeceğimizi nere -
den tahmin et1/ niz? Hayır, onu iste -
diğiniz kadar sık görünüz. Fakat yal 
nız, başbaşa kalmayınız. Aksi takdir
de .... Hem biliyor musunuz, erkekler. 
zevcelerinin, l<endilerine bile, evlen
meden evvel z§.f göstermelerine ta
hammül edemezler. Bekleyiniz. İki se 
ne, tasavvur ettiğiniz kadar uzun bir 
zaman değildir. Düsünüz ki bu sene
başı olduğu zaman, "biribirinize" ge
lecek senebaşı evleneceğiz., diyecek
sini? 

Bana düşman ..• 
lstabuldan S. Y. imzasına. 

- O zaman sekiz yaşında ya var
dnn ya yoktum. Bundan tam kırk iki 
yıl önce idi. Babam koca Murat rei
sin yanında leventti. Bir gün erken
den sekiz kadirga ile engine açıldtlar. 
Sonradan babam anlattı. Cebelütta
rik Boğazından Atlas denfaine çık
mışlar. Bir sabah Kanarya adaların
dan Lanzarut adası önünde görün -
müşler. Şehre bir tek hücumla gir -
mişler ve birçok esir almışlar. Hatta 
vali ile başlıca zenginlerin çoluk ve 
çocukları bu esirlerin aralarında bu- Mektubunuzu aldık. Orta tahsilini-
lunuyormuş. Koca Murat rejg oracık- zi bitirmek üzere olduğunuzu söylü -
ta çuvallarla altın ve mal alarak yorsunuz. Buna hayret ediyoruz. 
esirleri geri vermiş. Sanırım ki, Tur- Çünkü söylediklerinize hiç bir mana 
gut reisten sonra Cebelüttarik Boğa- vere d'k s· h .. k d 
zmı ilk olarak geçen Türk, koca Mu- me ı . ı.z. enuz . ma s~ mızı: 
rat reisti. mektupla dahı, anlatabılecek bır vaı.ı 

[Arkası var J yette değilken, gönül işlerine nasıl 

Topların üstü ise 'birdenbire yük -
!eliyor, etrafı korkuluklu bir taraııa 
haline geliyordu. Buraya (Başkasa
:ra - Rambata) deniliyor; tüfek ve 
oklarla silahlandırılmış olan askerle
rin bulunmalarına yarıyordu. Toplar 
ateş ederken, onlarm üstilndeki as -
kerler de düşman gemisindeki aske:
leri ve kürekçileri ok ve kurşun yag

=========================·==== karışır da muvaffakıyet beklersiniz? 

ll:ı.uruna tutuyorlardr. 
Rambatadan sonraki kısım gemi

nin kıç kasarasına kadar dümdüz bir 
halde devam ediyordu. Buraya (otu
:rak) denilen yeni sıra ve sabit pey
keler konulmuştu. Her peykede dört 
adanı oturuyor ve geminin güverte 
sine ayaklarından zincirli oldukları 
halde kocaman bir küreği çekiyorlar 
dı. 

Gemide sağlr sollu yirmi çift otu -
tak vardı. Oturak sayısı bu çeşit ge
~erin büyüklüklerini anlatmak i
içın kullanılan bir ölçü idi. Firkate 
denilen en küçükleri on, Paşa Baştar 
dası adı verilen en büyüğü de otuz 
altı oturaklı olurdu. 
. Recep reisin gemisi ortadan daha 

küçük ve hafif bir kaclirga idi. 
. Onun da bütün diğerlerinde oldu
~ gibi kürekçilerinin dörtte üçil harp 
lerde yahut baskınlarda ele geçirilen 
düşman esirlerinden ibaretti. Yalnız 
her kürek başına ve küreğin topaç 
Ucunu tutmak üzere birer gönüllü 
kUr~kçi koy.muştu. Bunlar para ile 
t?tulmuş olan Türklerdi. Hem klirek 
ÇUerin iyi çalışmalarına, hem de bir 
harp sırasında zincirlerini kırarak ya 
hut başka şekilde kargaşaJık çıkar -
ltlalanna engel olurdu. Lazrm olun
ca silahını alır. levP.ntlerle birlikte 

Yatı talebesi İmar faaliyeti 
Müracaat şekli üzerinde Hususi muhasebeye çok 

bir ihtilaf çıkh yardımlarda bulundu 
Orta mekteplerle liselere parasız 

olarak alınacak yatllı talebenin mü
racaatına müteallik muamelenin şek 
Ii yUzUnden Maarif Müdürl:ıgu ile 
kaymakamlıklar arasında bir ihtilaf 
başgöstermiştir. Mesele şudur: Bu 
gibi talebeler için Maarif Müdürlüğü 
bir fakrühal ilmühaberini bastrrmış, 
fakat ayni maksatla kaymaka.'li\l~klar 
ca da bir ilmühaber şekli kabul edil
miş ve bastırılmıştır. Bu sul'etle ma
ariften ilmühaber alanların kagıtları 
nı kayma l amlık tasdik etmemekte, 
kaymakamların doğrudan doğruya 
tanzim eylediklerini de :Maarif mute 
ber tutmamaktadır. Mesele, Maal'lf 
Vekfıletine bildirilmiş ve kaynıakam
hkların yaptığı ilmühaberlerin ka -
bul edilmesine müsaade istenilmiş -
tir. 

Oyun bahçeleri için 
Maarif müdürlüğü, bir kısım ilk 

mekteplerde tesis edilen oyun bahç~
lerine gelen çocuklar için oyuncak
lar satın almıştır. Bu oyuncaklar bu 
gün tevzi edilecek, yarın bahçeler ka 
palı olduğu için pazartesi gününden 
itibaren çocuklar bundan istifade e
ıjehilPr.eklerdir 

Diyarıbekir, (Tan) - Son seneler 
içerisinde hususi muhasebe, şehir iş
leri için birçok yardımlarda bulun -
muştur. En başta Atatürk heykeli . , 
ınşaatına sarfedilmek üzere belediye-
ye on beş bin lira verilmiştir. Sanayi 
Akademisine ısmarlanan heykel bu 
yıl dikilecektir. Halkevi binası için 
22250 l~ra verilmiş ve bir o kadar 
da b~k~da hesabı cari açılmıştır. 
22 bm küsur lira ile nafia binası ya
p~lmı~, .tamire mühtaç köy mekteple
rıne ıkı bin lira yardımda bulunul -
muş, ~çılacak kız enstitüsü için eski 
s~ayı mektebi isttmlak edilmiş, ta
mırata _beş l'in lira verilmiş, telefon 
şebekesı kurulmuş, nümune çiftliği 
açılmış, memleket hastahanesinin 
üst k~t. inş~atı tamamlanmış, tebhir
hane ıçın yınni bin lira verilmiştir. 
Ayr~ca, 24. :ygır alabilir genişlikte 
ve cıvar vılayetlerin de yardıınile 
elli. bin lirvaya aygır deposu yapılmış, 
va~ı ~on~gı bitirilmiş, ve bunun için 
ellı bın hra verilmiştir. · 

Ziraat Bankası 
Umumi Heyeti 

. ~ira~t Bankası umumi heyeti Teş
rınısanıde Ankarada toplanacağm _ 
dan murahhas seçilmesi vilayete bil
dirilmiştir. 

Size, sevdiğiniz kızın "düşman olma-
sını, tabii görmemek elden gelmiyor. 
Bununla beraber işte bir dost tavsiye 
si: 

Böyle havai şeylerden vazgeçiniz. 
Derslerinize çalışınız. Evvela, düşün 
meği, sonra düşündüğünüzü munta -
zam bir şekilde ifade etmeği öğreni
niz. Bun.dan sonra da, emin olwıuz 
herşeyde muvaffak olursunuz .. 

Dahiliye Vekilinin tamimi 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Ulu 

Önder ve büyük inkrlap anıtları hak 
kında Vilayete mühim bir tamim 
göndermiştir. Tamimde deniliyor ki: 

"Vilayet ve belediyelerin Ulu ön
deri ve büyük inkilabı tebçil için yer 
yer anıtlar yapmak teşebbüsünde 

bulundukları memnuniyetle haber a
h~makladır. Herhangi bir sahaya cli
kılecek bir abidenin şekil, resim ve 
~ade itibarile taşıyacağı hussuiye -
tın tayini yüksek fen ve ihtisas bil
gisi, ayni zamanda muayyen bir pla
nın tatbikatile alakadardır. Bu iti
barla gerek vilayet ve gerek beledi
ye idarelerinin yaptırmak tasavvur 
ve teşebbüsünde bulundukları anıtla 
rın resim ve planlarile keşif evrakı
nı merkeze göndererek tasdik ettir -
meden tatbikına ve hiç bir taahhüde 
giriŞmemeleri ve münakasaya kon -
duktan sonra da merkezden istizan 
ve müsaade alınmadıkça ihale edil
memeleri lazımdır.,, 

( Ber gtın bir 1 
lllki.ye 1· 

Muvaıffakıyetın sDırrı J \, 

Ressam Nüzheti çoktanberi göre- çirdik. Arkadaşım, Havyar hanında. 
miyordum. Acaba çocuğa ne olmuş- komisyonculuk ettiğini, vaziyetimin 
tu? Yoksa çektiği sefalete artık da- fenalığından müteessir olduğunu söy 
yanamıyarak ölüp gitmiş miydi? E- ledi. Tanıdığı zenginlerden benim i -
ğer böyle ise ona çok yazık olmuş- çin herhalde resim siparişi alacağını 
tu. Çünkü ressam Nüzhet, kibar, iç- vadetti. Bundan sonra garsonu ça • 
Ji, samimi bir arkadaştı. Fakat ne ğırarak şu emri vereli: 
çare ki, kendini satmasını bilmez - - Şu köşedeki tütüncüye git. Yir 
di. Çünkü izzetinefsine çok düşkün- mi kuruş verip benim için fil marka 
dü. O beklerdi ki, kendisini çağırıp bir püro satın al. Ama mutlaka fil 
veya ayağına kadar gelip resim si - marka olsun. Başkasını istemem. 
pariş etsinler. Yoksa açlıktan ölse Garson beş dakika sonra geri ge -
ötekine berikine gidip te: !erek fil marka püro 'oulamadığmı 

- Güzel tablolarım var, ucuz ve - söyledi. Ark:.iaşım öfkelenmişti: 
receğim, alır mısınız? - Amma beceriksizsin be adam. 

Gibi bir teklifte bulunamazdı. Bu Mutlaka tütüncüye anlata.madm. Ba· 
sebeple hayatı büyilk bir yokluk için- ri bir solukta ben alıp geleyim. 
de geçiyordu. Şapkasını başına koyup acele ile 

Geçen gün Nüzhet ansızın karşı - kapıdan çıktı. Gidiş o gidiş! Nihayet 
ma çıkmaz mı? Fakat hayret! Oğ - beş dakikada gelmesi icap ederken 
landa kılık, kıyafet büsbütün de - bir buçuk saat bekledim, ne gelen 
ğişmişti. Ustünde yepyeni bir kos - var, ne giden! O zaman pek feci şe
tüm vardı. Beni görünce o eski sa - kilde iğfal edildiğimi anladım. Şim .. 
mimiyetile derhal aşinalık etti. di ne yapacaktım? Dört, beş lira tu-

- Maşallah, dedim, nerelerdesin tan yemek ve içki masraflarını na • 
yahu? Seni artık göremez olduk. sıl ödiyecektim? 

- Işlerim pek çok. Ahbaplarla bu Ressam Nüzhet bir müddet dinlen 
luşmaya vakit bulamıyorwn. di, cigarasmdan bir iki nefes çekti, 

- Ya ... Demek kazancın yolunda. sonra hafif bir gülümseme ile sözll
Allah versin! Anlat bakalım, talih ne devam etti : 
sana ne suretle güler yüz göstereli? - Şu dip taraftaki veznenin par· 

- Gel, şu E1,Pkağm içindeki biraha maklıkları arkasında oturan sarı sa~ 
neye gidelim. Hem sana bu garip ma 1ı kadın yok mu? Hani ara sıra bana 
ceramı anlatırım, hem de birer bar - bakıp gülü.msiyor. Bu kadın biraha
dak buzlu bira içeriz. ne sahibinin karısıdır. O gün kötü 

Birahanede karşı karşıya geçtik. kötü düşündüğüm .sırada yine oradt\ 
Nüzhet anlatmaya başladı: bulunuyordu. Elindeki kitaba dalrp 

- Azizim, meteliksiz kalan bir a- gitmişti. Derhal aklıma bir fikir es· 
damın karnmt doyurmak için aklı- ti. Arkamdaki duvarda asılı duran 
na gelen çareler, sen de bilirsin ki. karton tarifeyi aldım. Arkasına beş 
şunlard1r: on dakika zarfında madamın portre 

1 - Bir dostundan ödünç istemek, sini çizdim. Görüyorsun ya, kadm • 
2 - Eşyasından bazısını satmak. cağız pek o kadar çirkin değildir. 
3 - Veresiye yiyecek tedarik etmek .. Yalnız burnu biraz uzun, ağzı biraz 
Fakat ben, altı ay evvel eski bir ta- büyilk, kirpikleri de biraz seyrek~e • 
birle nanpareye mühtaç olduğum za clir. işte o kadar. Ben, portrede kü • 
man, bu çarelerin hiçbirisine baş vu- çük bir tadilat yaptım: Onu nıiltr>na
racak vaziyette de~mm. Ç!lnkti sen sip tıurunl\ı, rıstık ağızh, sık kirp ıldl 
de dahil olmak üzere göriiştüğüm ar olarak çizdim. Oyle güzel düştü 1d . 
kadaşlann hepsi benim gibi züğürt sorma ... Kadına götürüp gösterdim: 
insanlardı. Bunlardan borç para is - Sevinçli bir çığlık kopardı: 
tiyemezdim. Satacak hic;bir şeyim kal - Aman ne güzel olmuş, nekadar 
mamıştı. Tanıdığım bütün esnaf ba- da bana benzemiş! 
na krediyi kesmişlerdi. O gün açlık- - Tıpkı siz madam, dedim, insan 
tan isyan eden midemin f eryatlarma kağıdın üzerinden kalkıp yürüyecek 
bir çare bulmak için kendimi soka- siniz zannediyor! 
ğa atrp bitkin bir halde dol~rrken - Rica ederim, bunu bana satı • 
birisi kolumu tuttu: 

- Merhaba Nüzhet, böyle dalgın 
dalgın ne dolaşıyorsun? 

Bana sö7 söyli:ven adam, ta mek
tepte iken tanıdığım ve sonra yüzü
nü görmediğim Mahir isminde bir 
gençlik arkadaşrmdı. Daha küçüklü
ğünde anaforcu, şeytan, ı:ıerseri tabi
atli olarak tanınmıştı. Fakat ben bu 
sırada bunları düşünecek halde de
ğildim. Uçan kuştan medet umuyor
dum. Kendi kendime: "Acaba şu es
ki arkadaştan birkaç kuruş ödünç a
labilir miyim? Herhalde parası var
dır. Çünkü kılığı, kıyafeti düzgün ... ,, 
Diye düşünürken Mahir sordu: 

- Yemek yedin mi? 
Derhal cevap verelim: 
- Hayır! 

Ben de yemedim. (Saatine baka -
rak) saat bire gelmiş. Haydi sana 
şu lokantada bir yemek yedireyim. 
Ayni zamanda gençlik hatıralarımı -
zı yadederek neşeli birkaç saat geçi-
ririz. Hazır bugün işim de yok. 

Bu teklife can atmamak benim i
çin kabil miydi? Derhal Mahirin ko -
luna girdim. Beraberce bu lokanta
ya geldik ve şimdi oturduğumuz ma
sanın başına geçerek yemeklerimizi 
yemeye, biralarımızı içmeye koyul
duk. Bu eski arkadaş çok cömert 
davranıyor, bana çekinmeksizin en 
pahalı yemeklerden seçebileceğimi, 
istediğim kadar bira içebileceğimi 
söylüyordu. 

Tam iki saat karşı karşıya yiyip 
içerek, tatlı tatlı konuşarak vakit ge 

nız. 

- Onu size hediye ediyorum ma• 
dam. 

- Fakat olur mu ya? Az çok bir 
ücret istemek sizin hakkmızdrr. 

- Hayır madam. Sizin büyilk krta 
da yağlı boya güzel bir resminizi ya
payım, o zaman ücret meselesini kcr 
nuşuruz. 

- Çok ıutufkarsımz Mösyö. 
- Size adresimi vereyim. Müsait 

zamanlarınızda geliniz de resminizi 
yapmaya başlıyayım • 

Madama adresimi verirken dedim 
ki: 

- Lutfen borcumuza bakar mısı-
nız? 

- Borcunuz yoktur Mösyö. 
- Olur mu ya? 
- Yaptığınız güzel resimden na· 

stl ücret alıp almamak sizin salahi· 
yetiniz dahilinde ise, yiyip içtikleri -
nizin parasını isteyip istememek te 
öylece benim hakkımdır. 
Uzatmıyayım, iki gün sonra mada 

mm yağlı boya resmine başladım ve 
resmi madamın olduğu gibi değil, ol
mak istediği gibi bir şekilde ıkmal 
ettim. Ondan sonra madamın ahbap
larına yaptığı kuvvetli propaganda
lar sayesinde şöhretim arttı. Atöl • 
yem her gün kadın müşterilerle do
lup boşalıyor. 

Sen de anlarsın ki, bana mUracaat 
eden kadınların ufak te~k kusurla
rını birer fırça darbesile kapatarak 
onları güzel göstermenin yofunu tut
tum. Işte muvaffakiyetimin bütün 
sırrı budur. 

~~h iZZET 
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EKONOMi BORSA 
Sl TEMMUZ CUMA 

'•rolar 

Dünya iktısadiyatına 
toplu bir bakış 

Tohumluk 
buğday 

Yunanistan bizden beş 
bin ton buğday alacak 

Sterlin 
1 Dolar 

20 tıvic;re rr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çelı lıaroa 
20 Le, 
20 Dinar 
Frınıız fr. 
Liret •esikab 
Florin 
A vuıtur·n tilin 
Mırlı 
Zloti 
Penso 
Lna ,_ 

Ahı 

627,-
123,-
815,-
80,-
21,-
15.
ıs.-
49,-

167,50 
190.-
82.-
22,-
21.-
20.
n.-
22.-
12.
St.-

1914 • 1918 harbi, ölen veya harp- BtlyUk memleketlerin oldufu gibi, 
ten ıu veya bu ıu.retle mtiteeulr küçük .....ıeketleria vadyetl de lyl
olan milyonlarca luannı lktıtadi lelmlttlr. lasUterede tiç 1Me evvel 
rollerine nihayet vermekle kalma • q.lslerlll mlktan öç milyonken bu
mııtır. Birçok tehirler, mllletleıvuı IÜll Ulak 1."700,000 lşsls vardır. 
mücadeletinden büyük zararlar gör- mUyon lngills llrumı aşan lngl
miiflerdlr. Avrupa alıtveriflnde 110 Us btit.çell, birçok yeni askeri mas
mUyon nüfusu Ue lftiytik bir rol oym- raflara raım-. muvuene halinde • 
yan bir memlekt>t, ICUAya, tenelerce, dlr. 1931 de altua mevcudu 120 mil
dünyadald iktısacİl rolünden uzak yon lngills lirulyken lnglltere ban
kalmıf, keneli kabına çeldJmlt, keneli kur, bagb Od ytb milyon altın llra

Atina, 31 (Tan) - Hububat mah· 
sulü bu sene Yunanistanda umumi
yetle çok azdır. Yunan Ziraat Nazırı, 
bu vaziyetten bahsederek mahsulün 
az olduğunu kaydetmiş ve gelecek se
ne ıçin tohumluk temin etmek üzere 
hükumetin şimdiden meşgul olduğu· 
nu söylemiştir. Vekilin verdiği malü-,, .. 
mata göre, Yunanistan bu St-ne mu-

tınc ftf'CtM 
Altm 
Bınlınot 

969.-
243,-

yağı ile kavrulmaya baJmuttır. Ha- yı atan bir mevcuda maliktir. 
raca bağlanan Almanya lee bunları lı, hacmi de ~l,leml"tir. 1985 
ödemeye, lktısadi ve mali yaralannı teki iş hacmini 100 hesap eden Eko
annak mecburiy~indeydl. Birçok noml111te nammdakl mali lnJtiliz mec
kıt'alann ekonomileri alt üst olnnıt- muuı şimdi bunu, 19S2 deki 80 ra
tu. kanuna mukabil 11 O na yakın het1ap 

Umumi harpten mağlôp, liyui, etmektedir. Askeri hazırhklann bu 
mali ve lktmadi hürriyet ve lstlkli- "enı,ıemede te111lri olmakla beraber, 
llnden mahrum olarak çıkan Türkl- bu uJih ta yalnız anzi değil, eusb 
ye de isttkli.I savaşından t10nra bil- lmlller \'&rd1r. 

lıim mikdarda buğday ithal edecek Çeiler 
tir. 8 bin ton mentane buğdayının --L-o-nd_r_ı -iia-ırine 
halyadan, 5 bin ton Deve b· ığdaymın Pıriı üaırine 
Trakya ile Türkiyenin diğer yerlerin· 1 Dolar 

· Liret den getirtilmesi takarrür etmiştır. Betıı 
Ayrıca, 100 ton da Kıbrıs buğdayı a- Cenevre 
lınacaktır. Yunan hüktimeti, bu rnem Sofia 

Florin 
leketlere şimdiden hususi memurlar tekoılovak 
g\.indermiştir. Yunan Ziraat Vekile Avuıturya 
ti memurlarından Hıristivis tetkikler Mark 

İıveç kuronu 
de bulunmak üzere Trakya ve lzmire tıpınya peseta 
gidecektir. 

tün haklarına kavutmUftlı. Fakat Amerlkada da mali n iktisadi bü
Ttirk cümhuriyeti muazzam bir ifl yük iyilik göze çarpmaktadır. Ame-
başannak mecburiyetindeydi. Mem- rlkanın lktıA&di vazl~·etlnln büyük bir ------------
leket senelett.e değil, uırlarca bakıl miyan olan otomobil lmalltı, 1924 ...,.... W--.- o n n ...-:. 

Eılıcım 
lt &ııkaeı MI. 

123,-

mamı!)tı. Her ~yi yeniden kurmak, te~beri en l)i senesini ~rllyor. Haf- Arttırma ve eksiltme 
yoktan var etmek lmmdı. talık imalat ılmdl yttz bin arabayı 

• • N 
.. .. HamiHat 

muhtrası • • • geçiyor. 
Umum harbin hakiki pnplerl, in- Geçen seneye nazaran demir sana- ........._ • ............,......_. 

~ltere ve Amerika, pratik it adamı yllnde y\b.de altmış, otomobil sana- 3 Aiıutoa PtUarte•İ 
-ıı.-ı,·etl ... ·le dünyanm bilh•••• Av- yllnde yüzde yirmi beş, 8Ula)il nN- 1 k · 
uuu J .• - bir 1 rtll Milli müdafaa satına ma omusyo-
... ..._..m bu ---'y•tlud•n '-tlf-.le _._ clyede yüzde 40 azlalık gö • . 
.. ur- ~· ., ., llt iMi "" k~-.ııı nunda 15 bin çift yemenı. 
tller. Fran•• n .. 1,.n.- -'bl .. __ me a.eu r. 'b 

...., ..., ,,-- ,,.. .._ ğf d Dal • inhisarlar levazım ve miı ayaat fU 
m.-.mJ•ketl•rln --•-nm ··r -~•-, Salih geçici de 1, kalıcı ır. mı 

"' "" "" ---- - - malı i h-ı-.ııı G 83 2 besinde 60 bin metre düz beyaz kana· -nnaved•n ve iptidai maddelerden iyet IMMI r. eçen sene • ra 
""" J "' kamı;.& inen it hacmi ,bu sene ayni viçe eksiltmesi, 
mahnım Almanyaya menfaat moka- İstanbul belediyesi daimf encüme · 
bilinde w.•ardnn •tm•k, -ki ve yeni ayda 101 l bulmuştur. . 1 k' -• "" "" ..,.. N'- ~- lmakl ._ __ .. _ ninde Floryadaki dükkan arm ıra-
dünyad~ yeni ve etki hWdimetlerln .. pew:n u 0 a uıcı;aud, lanması, 
bün:\'e8ini kuV\·etlendlmıek için Lon- Franll&da da tali.h vardır. Fakat. t n h i s a r levazım ve müba
.ııra.ve Nevyork ply---•-n adeta Franll&da sermayenin tedavülü eski 
rı - il ti l h f tmedlği _. yaat şubesinde 1500 kilo bergamut 
bir Y'"' ..... •irio.tller. Ve 1920den ev- seyya ye n mu a aza e Et·- • 

- • .,.. " !i' faizi d h mi k tte Al esansı ve 150 kilo kinin eksiltmesı. 

Anadplu 3 60 
.. '%100 

Sirlrethayri1e 
Tramvı1 
Bomonti Nektar 
Tttkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bınlruı 
Oımanlı Bankası 
Şarlı: Merkez Ecnneal 

lıtliraılar 
Türk Borcu I 

.. .. it 

.. .. ııı 
İltikruı dahili 
Erpnf A B. C . 
Srvu - Erzurum T 

" " il 

•• tıı 

632,-
126,-
820,-
84.-
23,-
94.-
16.-
53,-

167,50 
196.-
84.-
24,
so.-
23,-
24-
25.
S4-
ss.-

971,-
244,-

631,25 
12,03,-

125.-
10,06.38 
4,70,10 
2,43,25 

63,35,93 
1,16.90 

19,19,50 
4,15.50 
1,97,36 
3.07,10 
5,82,86 

15.
t .90 
0.90 

25,70 
42,-
16,-
11.-
9,30 

12 ~o 
10.35 
72,50 
26,-
3,70 

21.70 
20.15 
20.45 
96,SO 
96.-
99,25 
99,25 

Vel Ve llOD- 19<>. e •·-.ııar dun" yayı bi para e er me e e , - İ 
._, "" .... ltal rta A üste& Tilrk Hava Kurumu zmir ıubesin· 

kredi,·e boğdular. manya, ya, 0 vrupa m • İ 
J na olmak üzere fazladır. Londrada de zmir Kültür Park paraşüt kule· 

BUlllm nettce11I olarak Avnıpa ve y\b.de iki olan lflkonto flatı Pariste, si inşası, 
clönyada it hacmi 'imdiye kadar na- y\b.de altıdaa llODra, yüzde dörde in- Çatalca Tüm satınalma komisyo-
dlr ıtörtllen bir dereceye yükseldi. Me- dirllmiştlr. nunda Çatalca için 10925, Ha.dım-
vaddı lptldalyenln pamnk, balar, ka- ....... .._ 1. .. ..a..1-1 Juı n ......... - 1 köy için 9500, Çerkesköyil için 9500 

yonunda 240 bin kilo kuru ot, Hay • 
darpaşa Demiryollan ve limanlan iş.
letme komisyonunda 500 kilo karbon 
mürekkebi, 6 adet ha88&.8 oturak te
razi, ve muhtelif cins dirhemler, bir 

t demir deatere tezglhı, uçalun, ve llOll1S hababatal thtUuaall --,r."'7 - .,_..ea •-~ · kilo koyun eti e'8ll--11t..,_. KfJÇtL 1!loaaluda Mlla1la fi-~ ........... ~eeetlL Levazım bıirliği aatmalma ı.•mf~ 
atlan makul fiatlan aştı. SpeldilM- Balkaa memleketlerinde ve bllhlMl8& nunda İstanbul M. M. V. kimyahane-
yon hakiki N'-'in yerine g-ti Yunanistanda genle iyilik emareleri . . . 3 .. k l l ·1 1 kt .... 

-.,ı,..... ··~'1!lltelif 19kll-
eğe ekailtınesi. 

11 AP,t .. Cuma ·' ~- • .. . ,_._..ııir sı ıçın ~ a em ma zeme ı e e e rıa 
Fakat amansn: arz ve talep kanu- gorülmeauıu · tesisatı eksiltmesi, 

nu nihayet plip ~eldL Ve 1929 -. Pamuk fiatlannnı evvelki senelere Ankara belediye encümeninde An· 
nesi ilkt.fllfrinlnln bir ~Uıide kıya- nispeten ytizde SO - 35 fazlalaşıma11 kara bahçeleri için gül, leylak, yase
met koptu. Nevyork bonuında et- buhran 11e11elerlnde 28 kiirt lnglllz min, ıhlamur, iğde ve küçük çam fi
ya ve eaham fiatlannm lnhldamı llruma inen balann, ton heubiyle, danları ve çiçek tohum ve toğanlan 
bir devrin hltammı haber verdi. Yal- 89 st.erllni aşmuı, hatti hububat fi- eksiltmesi. 
nız bir devrin değil, bir ılstemln de atlannın, kauçupn yilkAelmeal btl-
110nunu ilin etti: tün dünyaya genlt bir nefes aldır- 4 Aiu•to• Salı 

Liberal 11lstemlıı birçok su.flarmı nuıtır. Milyonlarca insanm iştira lstanbul Levazım i.mirliğinde 
meydana vurdu. kuvveti artmıştır. Denlleblllr ki, bu- 117500 kilo meşe kömürü, 93 ton aa-

gUn birçok maddelerde istihsal lhtl- de yağı eksiltmesi. 
. • • • yaca klfl değildir. İstanbul Levazım amirliği ıatmal 
Altı yedi 111enedenberl devam eden lktı . ma komiıyonunda Niğde garnizonu 
udi buhranm aebeplerlnden balıaet- Fakat her 99ye raiJnen dünya bu- için 200 ton sömikqk maden kömürü. 
mek niyetinde deilJls. Bunlara yu - ıtin iki mühim mesele kartaırndadır: Askeri fabrikalar umum müdürlü 
karda kıaaca temu ettik. Fakat bu Dünya tekrar müt.dele usulüne av- ğU satınalma komisyonunda Bakır • 
buhranm netlcelerl deria olmakta • det etmJİtlr. Ve bugünkü teralt altm köy barut fabrika.sında bulunan 100 
dır. Buhran birçok para krizlerine da, blrgok mllletlerle beraber, bizim ton bisillf at aatıfı, Sahpazan askeri 
IM'beblyet vermiş, dünyama Mkiden için de, bafka can. 1 da ktur fabrikalar yollamasında 120 bin tor-
pek yab&ne1 olmadıır bir sl .. teme, yo yo • ba çimento satışı, Tophane askeri 
Ota-i"'.·e yani kendi kendine kifayet ikinci mlihbn mellele de dünyanın, 

·<1 ·' fırınında mevcut 1400 kilo sönmüt 
prenslplne yol açdmıfhr. buıün talılt olduğu emnlyetelzlik, kömür ile 800 kömür kazıntı ve kırın 

Ve yukarda da 11öylediğlmlz gibi 
bul paralarda, ıterlln~ ve dolana 
nihayet mağlfibiyetJJerlnl itiraf et • 
mek mecburiyetinde kahmılar, ln
glllz Uruı 1931 de, dolar da 1932 de 
altm MU01dan aynlmşlardı. Birçok 
memleketlerde ıı,mllk, lflblar, btit
~ ve muvazene hesap açıklan tabU 
bir tekll abmttı. 

• • • 

ıııennayenin saklanmuı, ve milletler, 
kıt'alar anamda dol8§munuıdır. tı satııı, 

Bu mühim meselelerle Ttirk lktısa ls~~mbul Kamu~nlığl satmalma 
dlyatmın vaziyetinde başk la- komısyonunda naklıye taburunda bu-
nmızda da bahsecteceİtz_ F~-:'ım- lunan 222 çift köhne fotin aatııı. 
diden llÖyllyellm ki, Tttrldyenin da • 5 Afusto• Çar,amba 
hllde ve hariçte ltlban hiçbir aman Askeri f abrikaiar 1atmalma komis 
buıünJdi mertebeyi bulmM11'1tı. yonunda Kınkkale in,a.atı, lstanbul 

Dalıllde ve hariçte bant ılyuetl villyet muhasebe müdürlüğünde 20 
ve aavw bu iylliiln en böyök imlll- bin adet tUrkçe hutbe kitabı butır
dlr. Ve mlllet.leria, iakip.fru da..,_ ması. 

Bugtln için dlyebWrb ki, dünya ka çare yoktur. 6 Aiıutoa Perfembe 
ftllyetlnde btiyttk bir lalUa vardır. Raif N. METO Çanakkale Tüın aatınalma komis -

Çanakkale Tüm eatmalma komis
yonunda 330 bin kilo yulaf, lstanbul 
belediyesi daimi endlmeninde 209900 
litre benzin eksiltmesi 
8 Afıutoa Cumartai 

Çanakkale TUın satmalma komis
yonunda 320 bin kilo yulaf 

10 Aia•toa Pazarte•i 
Cibalide eıki Gül camii yeni KUc:Uk 

Muatafa Pqa mahallesinde eski Fe
ner yeni AbdWezel Pqa caddetinde 
166 numaralı klrgir ev İstanbul mil
li emllk mUdürlUğUnce satılacaktır. 

Milll saraylar müdürlüğünde Dolma
bahçe sarayı dam ve saçak kUl'fun· 
lan tamiratı 

Ankarada M. M. V. St. Al. komit
yonunda Kayseride yaptın11LC&k ya
pılar. 

Çanakkale Tüm satınalma komis
yQn unda 240 bin kilo kuru ot.beledi
ye daimi encümeninde muhtelif cins 
kağıt 

Ankarada .M. M. V. St. Al. komis 
yonunda 646:50 adet kilim eksiltmesi 

Haydarpa,ada Devlet Demiryolları 
ve Limanlan işletme komisyonund.t 
3560 adet kuru pil, 100 adet seyyar 
telgraf makineei pili, 155 adet demir 
levha, 10 adet yuvarlak zımpara ta
t•• 4000 kilo Uıtüpü, 13500 adet .Mar
ailya kiremidi. 

1 - 8 • 936 

Sıcak gilrııer 
• 
insanı sinirine pek 
hikim kılamıyor ! 

ihtilaller, kanşıklıklar, cinayetler ve ağıt 
suçlar hep sıcaklarda irtikap ediliyor 

Senenin en sıcak aylan içindeyiz. 
Hararet derecesi, gölğede bile otu
zu geçiyor, ajana telgraflan, daha 
geçenlerde Amerikadaki korkunç sı
cakların ölüm bilançosunu, 4000 ra
kamı üzerinden kapadılar. Bir kaç 
gUn evvel, İzmirde (90) yaıında bir 
kadın, ııcaktan çatlayıp öldü. 

Daha ıura.da burada baygınlık 
geçirenleri, üzerine fenalık gelenleri 
duyup ititiyoruz. Kafaların güçlUk
le itlediği, vücutların en az çalışma 
kabiliyeti götterdiği böyle günlerde, 
yalnız ıinirler bütün gerginliği ile 
ayaktadır. Dünyanın en büyük, en 
kanlı ihtillllerinin temmuz ve ağus
tos aylan içinde olması, bir tesa
düften ibaret midir acaba? .. Yoksa, 
bu kütle hareketlerini, ııcakların 
dimağ üzerinde yaptığı şuursuz taz. 
yikte mi aramak daha doğru olur? .. 

Temmuz ile Ağuetoe, kavgaların, 
cinayetlerin, intiharlann da, yer yü· 
zUnde, çoğaldığı aylardır. Bu çoğa
lışta, suçluları bir dereceye kadar 
mazur gösterecek fizik ıebepler ara
malı mıdır! Fakat bu takdirde, cezıı 
kanunlarını da mevsimlere göre de· 
girişmek icap etmez mi? 
Sıca.klardan aldığım ilhamla içim

den geçirdiğim bu sualleri, Şehir mec 
liai azumdan avukat Azim tordum. 
.Müdafaasını üzerine aldığı kanşık 

bir ceza davasından henüz çıkmıştı, 
elindeki gazeteye, yelpaze 19kli ve
rerek aerinlemeğe çallflYordu, 
düıündüklerimi kendisine açtım, be
ni alaka ile dinledikten sonra: 

- Haklısınız, dedi. Hukukçular, 
suçlunun suç işlediği dakikadaki ru
hi vaziyetini ötedenberi, tetkike de
ğer bir mevzu olarak ele alıyorlar. 
şiddetli aıcaklar ise, inaanlann ıinir 
muvazenelerini bozan amiller arasın
da sayılır. Cinayetlerin, intiharlaım, 
kavgaların yaz aylannda çoğalmala
rı, ~ 1ebİıbaiz değildir. Çok 
şid~ çıldıranlar bile 
oluyor. Bunlar hakkında, nasıl bir 
mücrim muamelesi yapmağa imki.n 
yoksa, sıcak beynine vurarak ıuç iı
liyen kimseyi de ıuçun derece ve ma 
hiyetine göre, temamile değilse bile 
kısmen mazur görmek icap eder. 

Hele güpegündüz, güneşin kafa • 
taslan üzerinde yakıcı ışıklarını gez
dirdiği saatlerde, işlenmiş bir suç i-

çin sahibine, ağır ceza verınekttt 
hakinı olsam çok dikkatli da 
rım. 

Sıcaktan beyni altüst olmUf 
damın, hemen de kendini bil 
işlediği bir cinayetle, ötede, 
serbestçe ve tazyik altında ol 
tıkır tıkır işliyen bir adamın, 
cinayeti arasında, kanun ba 
dan olmasa da, bir fark kabul 
gerektir. Kanun vazıı, cezayı 
cı sebepler arasında, şiddetli sı 
n hesaba katmamış olabilir. 
bence sinirler üzerinde yaptığı 
şi dolayısile sıcaklar, cezayı 
cı sebeplerden biridir. 

Yeryüzündeki büyük ihtiliD 
geniş halk isyanlarının, hep b1I 
yaz ayına raslaması da gÖsterf! 
insanlar, temmuz ve ağustosta. 
ran etmek istidadındadırlar. 
bir işaret, onlan harekete ge 
ye kifi gelir . 

Hele alkolü şiddetli sıcaklarda 
lıca tahrikçi olarak kabul ede 

Sözün kısası, ben kendi pa 
yaz günlerinde işlenen suçlarda. 
diri ve vicdani bakımdan cezayI 
tıcı sebepler görenlerdenim. 

Yalnız. hatıra fÖyle bir itiral 
mak gelir: 

- Sizin dediğinizi kabul 
o halde. bütün ceza kanunlarını. 
simlere göre değiştirmek icap 
cek. Bu nasıl olur? 

Cevap vereyim: Ceza kan 
dP~ştirmeye lüzum yoktur. 

Bu iş, sadece ve doğrudan d 
ya hl.kimlerin vicdanına ve tak 
ne kalmıs bir meseledir. Sonra. 
tehlike d~ha iRıtret edebilirsin.İJ· 
seli. diyebilirsiniz: 

- Ya, o zaman da suç işlem 
tidadmda bulunanlar, az ceza 
'1\ek için, yapacakları, kötUIU~ 
iki yaz ayma sakltıacak olurlll 

Bt:ma d~e <feminki cev~ 
rim: 

- Hakimin takdirine kaJmUf 
ledir. Suç &milleri, tetkik edilirk 
suçun, nerede. nasıl. ne maksatla 
lenmiş oldui?u da şüphesiz meY 
çıkar. Ve eğer suçlunun bu işte. 
7.adan kurtulmak için hile volun• 
nacağı anlaşılırsa, daha ağır 
~arpılması, hiç te f'ik olmaz. 

Sallhattin Gtl1l 

Yeni Kadıköy iskelesinin inşaa 

Köprüde köhne Dulunan Akayın Ka dıköy iskelesi yerine Haliçte ya 
makta olan yeni ve modem iskelenin inp.atı ilerlemektedir. Yeni· 
Akayın Adalar vapuru da yanaşacaktır. iskelenin küşat merasimi 
huriyet bayramında yapılacaktır. Yu kanki reıim, iskelenin son 
göateriyor. 

(TAN) m poU. romanı: ü 

Kapı arkasinda 
bir cinayeti 

1 

tomobille çıktınız. HastanIZI otomo- nıı ve alellde yUrllyil§le, yaya ola- O eınada, Doktor .Miralle oturdu- raz oturayım. 
bille gidip ziyaret ettiniz ve oradan rak yirmi dakikada gidilecek olan ğu yerden fırladı, bir hamlede, kar- Leprince'in tasdiki Uzerine, 
otomobille uat 10 da aynldmız. Na- Mozart caddesindeki garaja otomo- 911ın'da duran müddeiumumiyi devi- tor, odanın, kaçmak imkinı 
111 oluyor da buradan hasta bakıcı bili götürüp bırakmak için bir saat- rerek pencereye kottu, fakat, tam yan bir kö9e1ine doğru Uerledi
size, eve telefon ettiği vakit, kl saat ten f ula zaman tarfettiniz. ÇUnkU, atlamak Uzere iken, Leprince'in lepçenin zinciri elinde olan Le 
11,15 idi, ıiz hlll eve dönememitti- doğrudan doğruya oraya gitmediniz. taktığı bir çelme ile yere yuvarlan- onun, böyle bir kö,eye çe · 
niz? - Yolumu 9&1ırmış olabilirim.. dı. deki manayı anladı. Doktor, 

Doktor .Miralle kollarını kavuştu- - Ve yanlışlıkla Ranelagh soka- Leprince onun kalkmuına mey • ğinde kelepçe, yanında bir adal!J. 
rara.k alay etmeğe başladı: ğına gelmit olabilirsiniz, değil mi? dan vermeden, U.zerine çullanmıt. masından rahatsas olduğunu 

- Fakat 0 kadar çok hastanız - Olabilir. Bundan ne çıkar? - Ben bile filln saatte ne yaptı- Doktor, linirlenmi§ti. Hiddetle: ve sağ bileğine kelepçe takarak, ke- etmek istiyordu ve Leprince 
yok ki unutumu:. O hutanm ismi - Ne mi çıkar! Otomobilinizle, ğmıı farketmediğim halde ıizin bu - Hayır .. dedi, buraya gelmedim .. lepçenin zincirini eline almıfb. rar etmedi. Köte1ine ot 
Voloterre'dir ve Nardaud tokağmda uat 11 ile ll,l5 arasında eve dön- kadar dikkatle benim hareketlerimi Kat'iyyen gelmedim... Müddeiumumi, senem bir vazi • doktor, bir yudum ıu içti. 
oturuyor. memi§ olmamanız garip olur. Zira takip etanit olmanıza hayret ediyo. Doktorun, son müdafaa imki.nla- yette kalkarken, büyük bir heyecan nefea aldı. Durdu. Şimdi, b 

- Evet.. doğnı. Fakat bir mUna- otomobille idiniz. rum. rmı da kaybettiği anl&fl}ıyordu. El- içinde olan Madam Vignon - Mar- nazan dikkati, baygın bir haldi 
sebet göremiyorum ki... - Hayır. Hem komiser, hem de _ Hayret etmeyiniz. Sizin batı- lerl sandalyesine yapıemıı. Tom Mor cellet Guy de Puaevieres'in yanma lunan genç dula çevrilmitti· 

- Şimdi görecebiniz. Hdtanm hizmetçiler, buraya yayan geldiğimi ranızı tazelemek iıtfyorum, ki, sual- rov'un sözlerini titrlyerek dinliyor- sokulınut idi. Genç, onu kollarına bunu fırsat bilerek, parnı 
yanından ıaat kaçta ayrıldınız. aöyliyebilirler. terimize cevap verebileefniz . .Meeell, du: alarak, bir divanın üzerine yatırdı lrl yüzüklerden birisinin tafJll'w 

- Zannedersem geceyarıaına doğ Komiser, doktorun aözlerini taa- aut 10 da hutanızm yanmdan ay- - Efendiler, Doktor Miralle'ln ve bir bardak su verdi. Herkes su· dırdı, bardağa yüzüğün içindP-
ru. dik etti. Tom Morrov, o ana kadar nldığmızı IİI de kabul ediyommuz 30,000 franga ihtiyacı olduğunu si- suyordu. Yalnız, Doktor Miralle'in zu döktü ve bir hamlede içtL 

- Daha evvel değil mi? hazırunu, ileri ıUrdüğU delillere ken değil mi! ze söyledim. Doktorun, vaktiyle bir soluduğu duyuluyordu. Doktor, iki uniye sonra, odadakilef• 
- Bilmiyonım. Belki 11,30. di noktai nuarmı çevirmifken, bu - Farzedelim kabul ettim. Son- hutasmm zehirlenerek HldUğünU de timdi artık Jıer feyin biWğini anla- torun sandalyesinden yere d 
- .Meeeli. saat 10 a doğru ora- hldile etrafta biraz ıüphe uyandır- ra ne olacak? hatırlattım. Şimdi de, doktora, cina- mı,tı. Titrek bir sesle: nü gördiller. Leprince kottu, 

dan ayrılmadığmıza emin misin.iz? dı. Fakat o, aldırmadı ve devam et- - Sonrumı benim değil, sizin yet gecesi nerelere gittiğini, neler - Bana da bir su verir misiniz? baktı, sonra kalkarak, ağır bit 
- Hatırlıyamıyorum. ti: söylemeniz llmn. Fakat ben aöyll • yaptığını söylemesini, o gecesini izah Dedi. Tom Morrow ona bir bar- le: 
- Hastanız, eizin yanmlzdan saat - Ben buradan gelip gelmediği- yeyim. Saat 10 da Mardaud toka- etmesini rica ettim. O, bir cevap ve- dak uzattı. Doktor, Leprince'e: -Tamam, dedi, bitti. 

10 da &Ynldıimw eöylüyor. __ ~_nlz_d_en_bahae __ tmi_ ·v_o_rwn __ · _siz_ e_v_de_n_ o-_ im_ d_aki_ · _h_utanum ___ v_anm __ d_an_a_vnl_dı_-_re_nı_edi.~· ~Iste-rse~n_iz_.~aıze-·_. _be_n_.~'" ____ -_M_üa_aa_de_ed_e_r_m_ı_s_in_iz_,_d_edi._._b_i-______ B_l_IT_l~--

Hlcbel Berbert • Eus-e WJI 
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clis hüküme e ·ıı· 
Ankara. 31 (A.A.) - Kamutay bu 

gün Abdülhalik Rendanın başkanlı -
ğında toplanarak yeni Boğazlar mu
kavelesinin tasdikına ait kanun layi
hasını müzakere etmiştir. Bu müna
sebetle söz alan Dış işleri Bakanımız 
Dr. Tevfik Rüştü Aras yeni nuıkave
IE:nin delalet ettiği manayı anlatan 
nutkunu söylemiş ve bunu birçok ha 
tiplerin beyanatları takip etmiştir. 

Kamuta),n büyük günlere mahsus 
havası içinde kürsüye gelen bütün ha 
tipler, Montröde elde edilen muvaffa
kıyetin her cepheden olan büyük ö
nt:'mini en heyecanlı ifadelerle teba -
rüz ettirerek bütün diğer eserler gibi 
bu güzel es ... i de Türk ulusuna ve
tifleri şaşmaz bir isabetle tatbik e -
l'en Atatürk ile onun verdiği direk· 
den lsmet !nönüne karşı saygı v~ 
minnetlerini ve Boğazlar mukavele
sinin müzakerelerini o kadar güzel 
bir muvaffakıyetle neticelendirmiş 

olan Dış işleri Bakanımız Tevfik 
Rüştü Arasa karşı da teşekkürlerini 
bıldirmişlerdir. 

Ankara, 31 (A.A.) - Hatibler ta
rafından gösterilen sevgi ve takdir 
tezahürlerinden sonra tekrar kürsü
ye gelen dışişleri Bakam 'I:evfik Rüş 
tü Aras, söz alınış olan hatiblerin 
büyük şef ile kıymetli Başvekiline 
karşı yeni Boğazlar mukavelesi mü
nasebetiyl<.' şükranlarını ifade eder
ken şahsı hakkında da gösterilen 
sempatiye teşekkür ederek demiştir 
ki : 

"Beni lfıtfcn yetiştiren ve yine 
lfıtfen inanarak işe gönderen büyük 1 
Şefim Atatiirk'e ve yine lfıtfcn beni 
hariciye işlerinde yanında bulundu
ran ve mesuliyetine istirak ettiren 
şefim lsmet InönU'ne bu kürsüden 
ben de minnetlerimi arzcdcrim. Ve 
yine bu münasebetle huzurunuzda 
kıymetli mesai ve mrziyetlcrini söy
lemeyi vazife bildi~im murahhas ar
kadaşlarıma ve Montrö konferansı
na iştirak eden bütün hevete ,.e 
bu, işte bize neşriyatiyle yardım e
d"n Türk matbuatına da teşekkür 
etmeyi vazife bilirim.,. 

Dış işleri Bakanımızın, bu beyana
tı.ıı müteakip mukavelenin tasdiki
ne ait kanun layihası okıuımuş ve 
reye konularak mevcut 376 rr·'in it
to!f: ki le ve nl oşinrla knbul edilmiş
tir. 

Yeni Boğazlar Mukavelesinin bu 
s•ıretle kabulünü müteakıp Ata
türk'e Kamutayın minnet ve şükran 
}arının bildirilmesine ait takrir o
kunmuş ve kabul edilerek bu yüksek 
'Vazifenin ifasına riyaset divanı me
mur edilmiştir. 
Diğer bir takrirle de Çanakkale 

şehitlerinin hatıralarını taziz için 
bir dakika sükut edilmiş ve KPl"""

taydan bir heyetin Ankara şehitli

ğine, Sakarya ırmağına, lnönü ve 
Dumlupınar amtlarına, lstanbul şe
hitliğine ve en son da Çanakkale 
toprakları Uzerinde kalanlara ulusun 
birer minnet çelengini götürmesi, 
Cilmhuriyet ordusuna Kamutayın 

sevgi ve saygılarının bildirilmesi hak 
kmdaki tnkrirler alkışlarla kabul e
dilmiştir. 

. . 
davamızda bütün yurddaşların istis- _...... •• .....___._ •• ._._~~ A deniz anlaşması 

devamına 

m kalmadı 

nasız ötedcnberi gösterdikleri alaka 
ve heyecanla muvazi olarak yüksek 
heyetinizin çok yakından takip etti-

İsmet 
• 

Inönünün nutku 

ş n ği bu işin safhaları üzerinde tafsi- ı B • k k • 
lat arzetmekliğime lüzum bırakmı- iZ or uya m ste 
yor. Gerek konferansta ilk müzake- • 
re esası kabul edilmiş olan teklif et-
tiğimiz proje suretleri ve gerek kon- b • • t b • • 
rerans neticesinde imza edilen ve bu ı r Siya s e ı m y O 
gün yüksek tasvibinize arzolunan z z 
Boğazlar mukavelenamesinden birer r. Rüştü Aras devletlerle, bilhassa İtalya ve 
nüsha dündenberi yüksek meclisimi- Bizim siyasetimizi hoş görenler bizimle beraber 
zin çok saygıdeğer azasının ellerinde İngiltere ile olan samimi münasebattmızı anlattı 
bulunmaktadır. çalışmaktan istifade edeceklerdir - Boğazlar için rr 

Cümhuriyet hükumetinin şaşmaz Ankara, 31 (A.A.) _ Kamutayın tasıyle hnriciyenize ltalyanın Ilı 
bir azim ve kararla takip ettiği siya- ye i bir vergi konacak değildir - Bugünkü siya- bugünkü toplantısında yeni Boğazlaı ınızda ınevcud dostluk ımıalıedeS~tf 
setin ve bu meselede ibraz ettiği fa- lliUktnelennmesınin tasdikını mütea- cablarıyle kendini bağlı addetnıe 11 
aliyetin varılan bu neticesi hakkında 1 sef miz vergilerden bazılarını indirmektir kıp soz alan Dış işleri Bakanımız devam ettiğini dostane bir lisan df 
sarih fikir edinmiş ve mukavele}; bc"'llclmil~l mesf'lelrre Uluslar Ku _ ifade etmiştir. Bu dostluk nıuah'.J-~ 

b A k 31 (A A ) Baıı.ba altlkadarların hepsinin de memnun " fııw•" ayrı ayrı görmüş ve tetkik etmiş u- n ara, · · - Y • rumu ıçtimaına temas ettikten ve sinin icablarına, Tiirkiye tara d''~ 
k ı t ı ·· ·· K t bu çıkmış olmalarıdır. İştirak edenler ı .,,-

lunuyorsunuz. Ayrıca mutat usulü- an sme nonu amu ayın - zecri tedbirlerin kaldırıldıg-ım söyle - da ayni veçhile bağlı bulunu 
k l d · B • kitmilen imza ettiler. Bu meyanda müz dairesinde tetkik için trşkil bu- gün ü top antısın a yem ogaz- dikten sonra drrru tir ki: nıal(ıımınuzdlır. 

yurduğunuz muhtelif bUyük encü- lar mukavelesiyle ruznamede bu 923 mukavelesini kabul etmemi, 0 
- Di2"er taraftan 1ngiltee:. 

menin raporu da şimdi okunacaktır. lunan diğer kanun layihalarının lan dostumuz Sovyetler de bizimle Akdeniz anlaşmaları ~ y 

d beraber imza ettilC!. \"unu memnu- lngıltere hnricıye nazırının bu hariciye nazırının biraz d 
S t bb .. .. .. .. · müzakere ve kabulün en sonra d 1• kk. f k ı d · k I1 

on eşe usumuzun menşeı k" .. l tk .. l nıyetle kny etmeyi bır zevk te a ı ev a a e ıçtıına eden Asaınble'de i- vel zikrettiğim nut U .. ıı· 
Esbabı mucibe Hi);hası boğazlar ~rs~ye ge erek şu nu u soy e- ederim. Ve size yine memnuniyetle rat etmiş oldu u nutukta sanction- d :ı"' 

mukavelesini iyi hulasa etmiştir. Bu msıştır: k d 
1 

haber verırim ki bu anda Sovyet itli ların kaldırılması zaruri olduğunu i- Akdeniz münasebatın a tS-
·t·b ı k l · f ·ı·t ayın ar a aş ar; ı d d d ı · B - l ı ı · ı ·· ki b b ı ·ıt h'" Iah husule geldig-i ayrıca ·v. ı ı ara mu avc enamemn ta sı a ı - B .. Tü k 'h" d ·yaset ıa ın a a ıı ogaz ar mu '!l\'e ?Si erı stırnıe e era er ngı ere u- ,.. 
na girişmekten ihtiraz ederek belli tn .;1?l~n ~h· ta~. m e . "~ sıamla tasdik edılmiş bulunuyor. "Alkışlar, kCım tinın Akdeniz devletleri ile mi- rih edilmiş olmasına \1~ ~ 
başlı hususiyetleri üzerinde durmak d rı un Be ~i ı-.~m r 1 ~ :~~~~ T~ k mii brnvo sesleri". 1 sakın 16 ıncı ınaddesinın tatbıkatın- gün evvel görüştüğün:ı Jt 

8 la iktifa edeceğim. Ancak daha ev _ 1 ı~ız. ·
1 

• ec ısı ~~ _ ur, ıf Bu memleket. bir bul·uk aydanb ri dan m··tevollit karşılıklı taahhütle- ya büyük elçisinden Ita~1 
vel boğazlar meselesi hakkında Mon- !etme ka.~ı ~~r~hte. e~tıgı ~gır "~z ~ helecan içinde ko?feransı takip etti. I rıne işaret etmiş ve "sanction" la- 11 
trö konferansına varan son te~eb - lerd~~ bı~ muhı:nm_ını ~u~affak ye~ Bu milletin hususıyetlerirıi yahndan rın kaldırılmasına karar verılsc da- İngi~t:re. münas.ebe~lerıdLI 
büsümüzün menşei hakkında kısa 1~ bıtırmış oldugu ıçın ıftıhar edebı- tanıyanlar ve bu milletin tarihini bi- hi bu taahhi.itlerin lngıltere tarafın- çok ıyı bır yola gırmış ol .. ~ 
malfımat arzetmck isterim. hı. . _ 1.. tenler, bunu gayet tabii bulacaklardır., dan hitama erıniyerek bunu takip e- ğunun öğrenilmesine go...,, 

lfüyiik . 'pfin•iz Atatiirk. Lozan . A.rka<!aş!a.r, ~ t•nı ho~u''.111.r .111 l1~;,ı~ Boğazlarda yatan blülerden her ev- decek olan ınübhemiyet devresrncfa T k. f d İ ·ıteı· 
Bo~n~ıar ınulm\'eleııamesiııin ta- '~le~~· ~u.rkı~ eııın ~mnl~ et ıııı 'e .· a: de bir hatıra vardır. Türk milletı 1 devaın edeceğini kaydetmiş ve bu ür ıye tara ın an ngı ·ıd' 
dilini ı er~"ç lıir zaruret olduğıı- kunı~ ~.tıııı l\~ılletl~ı ara mda le~ ıt e- bunra seneden beri kahramanların ha beyanatın, lngıltere hiikCıınctince ye tek taraflı olarak verı 

den guzel hır \'esılrndır. - 1 . . ı d' f k -· t kd' ı · · • - · l h""tJef mı her rnklt ihtar ede.reli. l\lemle- . .. 

1 

tırasına karşı Bogaz ar Uzerınde (•k· m ısata teva u ettıgı a ır o un- ğını arzettıgım taa 1 U _ı 
Jrntimiziıı miiclafrnsı için hiikiı- . Dr', Aras ~u ':P~ı~a 11.~ yah~ız 1;llr- sik krılmış bir vazifesi olduö-u kana duğu müddetçe, tesirini muhafaza e- artık devamına mahal 1'~ 
metle ya»ılan askeri ıniizukere- kıyenııı emnıyetı ıçın ~ulel hır hız - atinde idi. Mukın·elcnin imzasını bü-ı deceğ'ni ilave etnııştir. Bu beyanat t }1~ 
terde Geııellrnrma.'' Baslianımız met ifa etmeklu knlmndı, be):ııelmi-ı tıin memleket gece ya11sı oldu u hal daha evvel lngıltere Avanı Kamara- mamıştır. Cümhuriye 9 

_ Jel sulh clıwasmm nırulmaz hır yol- d "f · · · · · k" t" · b f' k' kaf111 
l\Iarl'~nl Ca'mmk, hogazlarda _ . · . · de açık meydanlarda sabırsızlıkla sın a ı ade cdılnıış ve hukumetıını- ume ının U ı ır ve 

. . . cusu oldu·~ııu hır kere daha ı~ı>at , . . ··- . ze t · b" ı t ·ı b"ld' ·ı · · · "k k h · · af 
d • .1 1 i' 1. t·· 1 . ettı. Bra,·o seslcrı, nlkıslar.,. .. t B 'k .. .r·ıı t tır 
ı:nvn ns!tl'rı he.im ınnl zurlarmı • .. h • 

1 

bekledı. Netıceyı ogrendıkten sonra nıe nı ır mu ı ıra ı e ı ırı ınış- tını yu se eyetınıze 

aıma ı er s ırm ıs ur. nı:ıltere- " 
1 . ·1 h d gunlerce bayram yap ı. uyu ıuh e · zederim. . 

nin sallık bnwrk'li \l, l\Incdonn!d 1
1 

~rkhnda ~bl~~· bb~ynde m~le ~fuda ~de Meclisinde hatipler, Turk mılletının Cumhuriyet hükCımetinin tıerlıan· Normal bir vaziyetin avdctı f 
eı ın er ırı ır evrın ı a esı ır 1 · b" t ı b" b' ı b' ·· Jrı tarnfındı:?.11 tı-!ı~· u t 0 lilıat ko- . . . . . _ · Eınlayışma ve hislt:'rine sııdık tereli - gı ır a e 1 ve ızım e ır ınuşave- zusu ile yapılan bu beyanatı~ . 

nıfs,•ommda teklif edi!en malfım ı Dc~ıle~ıhr kı ~cnı ~og~zlar muk~·.e man olmu~lardır. Eminim ki bütiin re üz rıne ynpılınış olınıyan bu bir tere ile aramızdaki samimi ıt1"'.a 
• 1 11 1 1 .. , ~ ı· . . lesı 92 ... tenberı yenı Türk devletının b 1 ··- .r~· 1 taraflı taahhüdu' hu .. kCıı--etin"ız tak rl fi' proıc ıa • mH a ı·ı mme m·ızm . . _ .. . memleket un arı ogrenuı"ı zaın· n " - kar dostluk mlinasebetle ne _11 .. . . . sıvnsetını ve varlıgmı gosteren bu . ' . dı'r ve kn det n· b ı kabele ı t ,.,-nwt·•lealarını ıfr1e ıı·m Ccnene- . "i . ayrıca gurur ve zevk hıs "decektn. . '.~ 1 1 ~ ve 1 .nıu . 1•1- dokunmnz. Her iki memlek~ si 

deki ı nıraJılıı>sımıı hmıfınclnn i-1 \CS J,adır. . Yüreğinde duyduklarının, bliyiık m•l ~ıltere lı~~Cııııetıne ımıddetı atı~alın smda bugiin çok dostane nıU~ 
rat edill'<·el• nntlnu1 f'r;as1nrıt11 im- . Bu v~rlık;, herşeyden ev~el kudre.~ let meclisinde söylenmiş olmnsmdan ıcabına gore tarafımızdan takdır e- bet mevcuttur. Büti.in bu hadıst, 
rn(la ı•rkıtrlnsı ıı l"•ıımnıı l\lene- ıfade eaer. Bravo srslerı alkışhu L.. ht" 1 l d 1 t dilmek suretıyle teıninatıınızın 1 n- d • 1 . h 1 şrllB • · " 1 A Lll k .. . . Tü ·k .11 f 1 ııa ıyar ı { uyaca < ır. . .. • . . esnasın a ış erın ep an a ·cıı 
ınenciof~hı ile lıirlil,tc Hır.ar ede- ta .. r re~ımının ı mı e ıne hl .. • • • • gıltere tıukuınetı tarafından tııçbır luna girmesi için lngiltcre harı 

1 ... r· 1 t 1 •• •• .. t · kadar az bır zaman 7..arfında her s~.- Turk styasctının beynelmılel a .. zu izhar edilınedıg-i halde bir ta nazırının go··sterdı·e--1• bu··'l..ı:k kt''"• ret ~e ım w1ır rı•ınunun r.ı;;v1- . . •. } • • - ~ ,,·u J 

1• "" nı-..ı: r::-un csrıvl:ı i•1i ld 1 ü- hnda temın cttıgı lrnv\•et, kudret Ye e ıemmıyefı raflı olarak devam ettiğini bildir- ve sarfettiği emekleri hUrm~tlc J 
~ tilt ı ns\«~l,IJim nrtrk P>0~a-lnr iti?ar: beynelmilel b~r. s~hada t: ~ lık ~rkad lar .Turk. mıll •t!nın ıya e nw·tir. clctmeyi çok zevkli bir vazıfe 
ıneseles'nin ortaya konması 7.n- edıhnış oluyor. Dahılı sıyaset ıtıba- tının beynf'lmılel bır emnıyet kaz.:ın Temmuzun 27 inci günü ziyareti- . 
marıı gclcl'•-;.'ni lınnn rmrrtmi~tir. ıiit• bütiin milletimizı yeniden itimat ması. üzerınde durulacak bir nokt nıe gelen lngıltere bi.iyiik elçisi in- rım._ ----------

Bu direktif üzerinrdir ki. haricive- "~ iftihara garkedecek mühim bir ha dır. Bu bize yalnız gurur ve bahti • giltere hariciye nazırının ayni gün- Y d k 1 dl 
niz bu işe de koyuldu. Kıymetli has- dıse karşısmdnyız. "Alkışlar,, yaı hk vermiyor, vazifcledmızın af'~ı de Avam Kamarası komitesinde 'H- Bir vagon e i u. e 
vekilimizin talimf'.tını tam verine ere. Arkadaşlar, yeni Boğazlar mukavc lığını ve mesuliyctlerini de hatnlatı pacağını tasarladığı beyanatın bu yoldan çıktı 
tirmek i<~in h;"bir fırsatı fevtetm;di. lesi ile memnun olduğumuz diğer bir yor. hususa taalluk eden kısmından ma- ~ 
Ondan sonraki safahat hira?. Pvvel cihet te Türkiyeye, 'lürkiye siyaseti- Bizim. yeni Türkiyenin siyaseti- lüınat verdi. Bu beyanat yapı~mış ve Dün sabah Alpulluya gitınelt ıJI 
arzetti!{im gibi tamamile malumu- ne, Milletler arasında gösterilen yük ni anlamak için. onun zıhniyetini d Anadolu ajansı ııe~retıniş olduğu ci- l'e Sirkeciden hareket eden 62 11 f. 
nuz olmuştur. sek itimattır. bilmek lazımclıl'. Bizim zihnivetimi7. lıetle nıalCımunuzdur. Hulasası Ak- rah :O.larşandiz treni Yedik~l~yi 1 
Mukavelenin imzas;ı ve Beynelmilel aulh ve Boğazlarda imı,:ıratorluP.un bt:'vnelmilPl akt"'(' rlenız va~ıyeti üzerinde ltalya hüklı- tikten sonra vagonlardan bırı Yo f 

T .. k" h "'k' · t" maletmiş olduğu kanaatlerden büs - çıkmış. fakat tehlikeyi vaktiııde.~ 
tahkim işi u rye a ımıye ı · ·· k d · ffıetınin Türkiye, Yugoslavya ve Yu- e~l"' 

150 d b . • . f b" hutun baş a ır. Bız, b"'ynelmılel b" ren gnıdöfrenlerin gayreti saY 
Şimdi yüksek tasdikmıza arzolu

nan bu mukavelenamenin esaslı bir 
hususiyeti memleketimizin yalnız 
ayrılmaz bir parçası değil, fakat ay
rılmaz parçalarım biribirine bağlı

yan bu kıt'ası üzerinde tam hakimi
yetimizin sade muslihane değil. <#Ok 
dostane olarak teyit edilmiş olması 
ve memlekctimizın müdafaasının is
tilzam ettiği tahkim hrkkmın MU· 
kavelenamenin imzasile beraber ta
nınmıs bulunmasıdır. 

l!Ji! I Loınn mu!mvelesile ~n~·ri as
keri hale ifn·~ cdil'11i~ olan kom':'tı
muz ,.e do<;tnmıız l'ıınanistana ait 
Limni "" Saınotra adalarına ait olnn 
lıiildim ele i\'ont rii mtılrn\'cJesiJe kalk 
mıs oluyor clı>ınt'ktir ki, hundan da 

sene en eıı acız ve zaı ır 1 raberlik ve sulh havatırırlrı r;:ılr"rt·l <',.. nan hüklıııı ... tlerine vermiş olduğ.ı hadise zararsız atlatılmıştır. 
Osmanlı imparatorluğu zamanında geçmiş hatıralarda;ı asln kin tutmu- -;ok do .. tanc teminat lngiltere hükü- , 
türlii şekillerde mevzuu bahse:lilen 

1 
voı ve asla intikam tnkin etmiyontz motıııce kayde~ile.~ek . bu va~iycte Ruşen Eşref Atinaya gitti 

B - 1 k l · · 936 d Ttl 8 . z. k nazaran Akdenız uzerınde lngıltere ; 
ogaz ar mu ave esınm n r- rz POr uva mii'1tenit hül<lıınetince verilnıiş olnn tek ta- Bir müddetten beri mezurıcP ' 

kiye Cümhuriyeti için bulunan şekli. bir siyaset bilmiyoruz 1 raflı tcıninatın ıdaınesine mahal kal- ıımizde bulunan Atina c!çimiz ~ , 
Boğazların Türk milletinin hakimiye Arkadaşlar, bunun kadar mühim madırçıdır. Filhakika ltnlya hüku-1 Eşref, dün, Kuirinale vapur\l ıle 
tine kayıtsız ve şartsız teslim edilme- olan ~irşe~ daha vardır. Bız, korku- metı Ankaradaki büyUk elçisi vası- 1zifesi başına dönmüştür. ~ 

sidir. "Şiddetli alkışlar" Beynelmi- ya mustenıt bir sivasct bılmıvoruz ~rrJ 
lel sulh için, Boğazlar üzerinde Tü°i-k (Sürekli ve şiddetli alkışlar, bravo ha nıulmH'lrııiıı imzası mevzuu balı- ren ilanihaye teminat altına ıJıtl 
milletinin hakimiyeti en emin çare ol sesleri) Biz, zannediyoruz ki, haysı solur olmnz, hl'! tarafta bunun mas- değildir. Milletler hayatında i!ll1{, 
cluğunu anlamak. beşeriyetin sulh ha yctli ve kudretlı adamlar, biri biriyle rafa u;zum ~ostneC't'ği iılrnk ohm- ye teminat veren nokta, rnillctırı ·fil 
yatında bir tekflmiil telfı.kki olunma- mu tur. llattü, hıı ~·üzden bir!,'ol< lasız hayatiyet gösterecek olı:ıfl ~•.' iyi geçınmek yolunu, insani hıslerlc .,,. 
lıdır. "Siir~klı alkı~lnr" bulabilirler. Bunun gibi. milletler d" \'rrgilrr lwnulmnsı tuhli göriilıııü~ - sidir. Milletlerin hayatı, dahil .;Jl • 

Sovyetler de tasd.:k ett•,'ler h · ti' 1 k tür. r. kat nrlmda~ıar, dün de mali- de ilerlemek, daha zivade çnlI · ;t aysıye ı ve kudretli o ara sulh da- -; " ılll ııv 
ye vekilimizin siiylccliği gihi, size ha- ve daha kuvvetli olmak için n:ı ~ 

Boğazlar konferansından memnu- vasında beraber yuriımek rarf'!ıini bu bl'r Hmırli~ im ki, biz, t:'ı.kip ettiği- miyen, daimi bir ilerlemeden l~ 
niyetle çıkışmızm bir mühim sebebi,' labilirler. "Bravo sesleri, alk,1ıar' r 

Bu neticeyi müteakip Başbakan 
lsmet lnönü şiddetli ve siirekli al
kışlar arasında kUrsüyc gelerek ye
ni mukavelenin Türkiye bakımından 
olduğu kadar milletler arası müna
sebetler bakımından da ifade etmek 
te olduğu büyük manayı canlandı -
ran ve sık sık yaşa sesleri ve alkış
larla knrsılanan nutkunu söylemiş 

ve Meclisin itimadına müracaat ey-
lemiştir. ayrıea memnunuz. 

halleri bundan müstesnadır. 

miz mali si~·a!'ıet el" hlliııde, mernleke Lir. "Şiddetli ve sürekli aııuşlıı .fi 
Hukukan, Boğazlara kayıtsız hakim .. 11 ~ 

tin mü•lafırne;;r için if'ajl "'ten vasıta- Göçmüş olan imparatorlukt"'.' ~ olduğumuz zaman, yani teslıh etmi-, ıt > 
Bunun üzerine reye müracaat e- Bu miinasebetle yeni Türkiye siya-

dilmiş ve mevcut 352 reyin ittifakiy 1 setinin bir \'asfını da tekrar kaydet
le Kamutay lsmet lnönü hükumetine mek isterim: Kendimiz için iyi gördü 
itimadını göstermistir. 1-·· .... d 1 • • d · · ·· 

B ·· · B b k t k gumuzu ost arımız ıçın e ıyı gor -unun uzerıne aş a an e rar 
kürsüye gelmiş ve gösterilmiş olan 1 mek ve hakkımızda nareva telakki et 
bu itimad eserine teşekkür etmiştir. tiğimiz her şeyi yalnız dostlarımız i-

Ruznamesinde mevcud kanun la- çin değil, fakat hiçbir devlet hakkın 
);halarmı müzakere ve ka~ul eden da temenni etmemek .. 
Kamutay ikinci teşrinin birınci gü
nü toplanmak üzere dağılmıştır. 

Tevfik Rüştü 
Arasın beyanatı 

Ankara, 31 (A.A.) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında ye
ni Boğazlar mukavelesinin mü -
zakere ve tasv:bi münasebetiyle 
Dışişleri Bakanımız Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, aşağıdaki nutku söy 
lcmiştir: 
Arkadaşlarım, 

Boğazlar işi hakkında kamutaya 
evvelce takdim edilmiş olan Beyaz 
Kitap. alakadar devletlerle aramızda 
teati edilen notları ıhtiva ediyordu. 
Bu sabah takdim edilen 2 numaralı 
Beyaz J<itap, Montrö konferansı ale
ni celselerinin zabıtnamclerinin ter -
cUmeleridir. Bu iki vesika boğazlar 

Montrö mukavelenamesinin dün -
ya matbuatında birçok mürekkep dö
külmesine vesile veren bir hükmü de 
mukavelenamenin 19 uncu maddesi
nin 2 inci fıkrasıdır. Huzurunuzda bu 
nun da anladığımı-: şümul ve mahi -
yetini olduğu gibi arzetmek isterim. 

Boğazlardan geçecek gemiler 
Bu fıkrada deniliyor ki: 
"Madde 19 fıkra 2 - Bununla be

raber muharip herhangi bir devletin 
harp sefinelerinin Boğazlardan geç· 
mesi memnu olacaktır, şu katlar ki, 
işbu mukavelennmenin 25 inci madde 
sinin tatbiki şümulüne giren haller 
ve keza Akvam Cemiyeti misakı çer
çevesi dahilinde aktenilip mezkur mi 
sakın 1 inci maddesi ahkamı muci
bince tescil ve neşredilen ve Türkiye 
yi bir mütekabil müzaheret muahe
denamesi mucibince, tecavüze duçar 
olan bir devlete yapılacak müzaheret 

Bu hükmün sarih manası ~tontrö 

mukavelenamesi akitlerinin 'l'ürkiye 
sulh siyasetine ve Türkiyenin dürüst 
lıarcketine emniyetleri demektır. :F'il 
hakıka Montrö mukavelenampsiııin 

i.ııtisnasız olamk her maddesini yal -
nız f.kitıer için ıleğil, bütün de·ıletler 
hakkıııda asla fark gözetmeksizin rlıi 
rüstane tatbik edeceğimize dünyada 
kimsenin şi.iphesi olmasa gerektir. Ye 
ni Türkiyenin btitün mazisi en adil 
şahidimdir. 

Bu işin başından itibaren lıizi iyi 
anladıklarını gösteren akit devletle -
re ve coğrafi vaziyetlerden ve yahut 
bize ve Boğazlar mevzuuna taaUiık et 
miyen esbaptan dolayı konferansa iş
til'ak etmedikleri halde matbuatlarile 
ve her hallerile davamızı tutan ve 
neticesinden memnuniyet gösteren 
dost ve hay1rhah bütün memleketle
re bu kiirsUden teşekkürü en memnu 
niyet verici bir vazife olarak bu suret 
le şimdi huzurunuzda ifa ettikten 
sonra memleketimiz için çok hayır -
lı yeni bir ikbal mukaddemesi olarak 
telakki ettiğim bu mukavelenamenin 
lutfen ve nıüstaceliyetlc tasvıp edil
mesini yüksek heyetinizden rica ede-
rim. 

olduğumuz bu zamanda dahi söylüye lnrı bulabilrreğimtz kmınatini muha- ra kurulan yeni Türk devlctiııı 9' 
fozn ediyoruz. "Bra\O sesleri.,. niyetinde hayatiyet, enerji, ııef~r 

rum ki, ya beynelmilel siyasette Türk mil tınin, icap ederse, yapa- mak kadar hergiln lazım olı:ıP .~it 
ıııüstakim sulhçu bir yol takip et - l fö 

kt 
1 

_ cağı fod karhklarm hududu o ılıadı surdur. Bunu Türk milletine s 1iJI'. 
meBl~i~n ~y:ı ı;ııya~~g~z .. 1(Alkı~larıl ğını biliıiz. ~ize haber verebilirim ki, liyiz. Bundan on beş sene soıırıı 

11 lıizin;lc b;rasbı) ase 1ımızı 1 
ıtoş ~iort~fn der ı bugün B .;., zların yeniden te~h·z o- kiyeyi, bugünkü gibi değil, b~re 

. er !,'ll ı~nıa ' an s ı a e 1 . . k ı· . · k .. 1 kllı> 
etleccklertlir n·· r b ,. 1• 1. unması ıçın vergı oyaca ... ve yenı- on at daha yuksek, da ıa ~ ııe 
ılt•ıı a•·rı bir .. ız mt t uk' I) asi e 

1~1. z: de.ı külfetler teklif rdccck değıl:;l. daha ileri bir hale vardırmagı ııe 
.• ıyase a ·ıp cc eceg-ıını· ı:.· 1 k . . . . 'kt ct• . . . . ll 

• •1 ıımanlar 11 tt . 1 • - oız menı e etııı ıyı bır ı ıı:ıa ı v~ ma ınız bır vazıfe bılmeli ve buP 
z , c w e 111 iısara u~rıya- 1• • tl ld d - · +. b.. · k" "" 
•aı~ıardır. · ı sıya c e e e e ecegı ı..a ıı ın ı· se anlatmalıyız. ıeP' 

c Ark-·,nslar 1 - 1 1 ı 1 afın diğer ihtiyaçlara olduğu gibi. Arkadnslar hiitiin millet 1ıf1;l..ı~d" 
ım , >0gaz arııı 111 uı mu . . • . "' • 'P' 

silfıhsız bulunduğu şu lmclnr sene ~:dusunu~ 1.htıyncınn da ~afı gelece- yor, kendisinin Atatürli dtı' -ti 
. lrfındn vap 1 ı. 11 k 1 1 • k gı kan atını muhafaza edıyoruz At ı·· k .. . 1 k ...,1 <fa; .,ıt 
7.l :' ı au ece o an nrc;o • . . . n ur · rcJınııru e, ona ll• ·• ,. ,,_ 

şrylerin ıhmnl cdıldi~iııl farzrtrnezsi Malı sıyasetımız bu nok- diği ba•-;.lılık \'e onun sirn"etiııl I 
niz. Şi~di~ e ka~~nrki şartlar daJıilin- tai nazardan bir iki defa mi- etmek 7c;in göster<liği • dikkııtltı ,.; 
de dnhı eger '.l'iırlc \•atam teca\Uze salini göste ·diğimiz gibi tt'-;.· t' d • . . ıııırd•ıı ;#. 
uğra aydı, nıiiclafan için birçok ha- . ' c .. ıgı ne ıce en, .. n~ 111 ) 

0 ticeıer ~,,J 
zırlıklnr ) nııılnııstı. Bire.ok tertipler mevcut vergılerden bazıla- ruyerek dnh~. ~U) uk ~\zııı d~ 
nlmmıştı. Uunu şunun için söylfö o- rmı indirmeye mütemayil- ct71ek i~ln hutu~~ rnrııı:ııı rtı!l· •'., 
rum ki, şimdi~ e kadar bot;azıa'rm dir Bugünkü siyasetimiz ça ışnc,ag~mızln scl[Jz ve:,ı~ı'ı~t ıııı'iıt' 
h k 1. ·ı~ h · \'O ses erı u mı~ ar ı• ı 1ır . .J u u ~nn sı u ız lmlnıasındnn her b d ' . . . " 111ef1 p-
tiirlii teslihi va kt 11 - u ur. tındn k ıı\'vet lı lıırlık ' e tıu . ııtr ... 

" ınnn a 0 c ugumuz Bcyııelmı'lel v · t f k ı · d b' b" t 1 1 'k · "" 1 ı'ıınıı _..,. \'f'llİ dcvresiıw 1 1 1 1 J t azıye ev n a e n ır e 1 ı e~ e ugrarsa H'l 0 p--

l.ıarı·nsmı hir ,./ac a1r, mt 1"b
1

1"~ c <be mecburiyet göstermezse, bu takip et kişi ~ihi biitiin \'arlığıınızlıı 1,.rı~ıı ~· ,.,.ın o sun ec rsız ı- t• - · . 1• . t d d - . . . . !oi 1 ııır rakını~ değiliz. "Alloslar ıgımız ma ı sıyase e evnm e ecegır.. utılıırnk, ınt•mM<etımıı.ııı ~~· 
• . . • ,,. Arkac.lnşlar, Türk milleti huzurun- da her suretle hazır ııuıunıa~ t·", 

T eslıhat ıçın vergı da konuşurken, ona hakikatleri oldu söz \·eriyorm:. "Siirc•kli nll"' 11 toııı" 
konacak değildir ğ'u gibi sövlemek lazımdır. EldP etti Şimdi arkadaşlar, bu uğurlu tlıd 

l'~~! ho~azla~ muknwlesinin bize ğımız zıhniyetinin hasılasıdır. BU . tmızı bitirirkl'n hükfımcte g.0~11 111 
verdıgı ,·azıfelnın orada hirçol• ınns- lıc;mnmız, ve icap cdC'rse biitün varlı niz tcveccühii reylerinizle bıl r 
r:ıflnrı icnı• ettireccjfüıe siiphe yok- 'lımızı memleket icin ortaya kayaca ıi ve bu suretle hükfımete. ı:ığt, "•' 
tur. Tiirk milleti emniyet \'e müda - ~ımız zihniyetinin has.ılasıdır. Bii . suliyetler içinde yeniden tıı~~ 11 ı f 

faa mcsr·lelcrindc çok hassastır, da- yiık neti<'elcr. alındığı andan itiba . hayat vermenizi isterim •'f.,i<• 
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idareli ve ucuz soğuk 
hava dolabını buldu ya, 
artık dünyaya bile me
telik verdiği yok! .. 

RiGiD iR 
ucuzluğu ve son derece ida
reli olması sayesinde her eve 
ğirdi ve hayatımıza karışt1. Bu
gün, - i i Ai soğnk ha

va dolabına sahip olan bir kimse her ne pahasına 
olursa olsun Ri iD iREtien vazgeçemez. 

Bu yaz sıcaklardan bunalmayınız. lhk sularla, a§arlaşmış yemeklerle midenizi 
bozmayınız. Yaz hastahklarından kendinizi ve ~ocuklarmnızı koruyunuz, ve 
bir FRICilDAIRE ahnız. 

BOURLA iRAD RLE· v Ş"r Si 

Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu lstikla caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - İzmir Gazi bulvarı 

Her dolabın üstünde hakiki FRiGiDAiRE' in alameti olan 
bu markaya dikkat ediniz. 

ve SAT 1 E'nin bütün şubelerinde 

il 
·TACETTİN GURTAN 

~BUYUK HOBilYA MAGAZASI 

Bir 
defa 

gelip .. -goru-
nüz. 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 

6 

Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

Ç A .M 
Losyonunu 
kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 

Çam losyonile banyo yapmız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

Şişesi 60 kuruştur. Büyük eczanelerde bulunur. 
............................................... 
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TUZLA 

En hoş meyva usarelerlle hazır. 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştmr. 

Inkıbazı lzale eder. Kanı temlz. 

liyerek vücuda tazelik ve caıı1ıllk 

bahşeder. 

lNGILIZ KANZUK EOZANEBJ 

Beyoğlu • tstanbul 

. c E 1!11 ŞARK DEMlRYOLLARI 

1 ilan 
'.Aşağıda yazılı tarifelerin 1 Ağus-

Içme trenlerinin vapurları köprild en 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 • 11 - tos 1936 tarihinden itibaren mevkii 
13,15 - 15,10 • 15,50 dir. ------- tatbike konulduğunu sayın halka 

bildiririz : 366 
- Seyri hafife mahsus 105 No. lı 

istisnai muvakkat Tarife - 30 1-
B u a k § a m ------11111!. kinci Teşrin 1936 tarihine kadar 

Çamlıca ve Cıvarmı Güzelleştirme Cemiyetinin muteber ve karpuz ve pancar kUspe-
S E N E L l K B O y O K M O S A M E R E ve si nakliyatına tatbik edilir. 

- İstisnai muvakkat Tarife No. 
106 mükerrer - 31 Birinci Kinun 
1936 tarihine kadar müteber ve za
hire nakliyatına tatbik edilir. 

DK 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

HORMOBiN 
Tab letleri Her eczanede arayınız. 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. N. 

1897. 

2103 

2611 

2858 

3341 

3752 

4615 

5501 

8272 

833% 

8332 

Semti ve mahallesi 

Ka.sımpaşa Gazi 
Hasan paşa 
Yeniköy 

Boyacı köy 

Yeniköy Güzelce Ali 
paşa 

UskUdar Yenimahalle 

Beyoğlu Hilseyinağlfı 

Yeniköy Güzelce 
Ali paşa 
Galata Kemankeş 

Kadıköy Tuğlacı başı 
Fener yolunda 

Sokağı Emlak No. 

Mescit E.22-22 Mü. 
Y. 34-36 

Bağlar 98 

Reşitpa.şa E. 1 Mü. 

Rum mezarlığı E.77-77 Mü. 
Cad. 77 MU. Y.1-1-1 

Yenimahalle Cad. E. ve Y. 78 

Tekneci Eski ve yeni 
12-14 

Bağlar Mevkii 89 

Yüksek Kaldırım E.122-124 
Karaköy palaş Y.112-114 
karşısı 

E. Bağdat Cad. E. 49 MU. 
Y. Fenerli Ahmed bey Y.40 

,, 
E. 49 MU. 
Y. 36 
E. 49 MU. 

Y.38 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen J{. 

Kagir hanenin 380 A.. art· 
1/ 2 His. tırıııe. 
Bağ mahallinin -.ı 25 , 

3/ 8 His. tı1 

414 metre arsanın 110 " 
tamamı 
Etrafı divarla mah- 1700 !{.zarf 
dud içinde meyva ağaç-
lan bulunan 18373 met~ 
re bağ ve bağçe 
106 metre arsa 160 "A.. art· 

tırtıla 

120 metre arsanm 
1/ 2 His. 

180 ,, 

40 ,, 3215 metre tarla
nın 24/ 34 His. 
üstünde odaları olan 
kagir dükkanın 2840 K. ze.rf 
E. 122 Y. 112 No. mahal-
linin 3/ 120 ve E. 124 
Y. 114 No. lu mahalli- ; ~ 
nin 13/ 120 His. ' 
2088 metre arsa 5250 ,, 

1927,50 metre arsa 4850 ,, 

2073 metre arsa 5200 ,, 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 12-8-936 tarJhi· 
ne tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

·çamlıca Tepesinde 
MEHT 'APLI BlR GECE ECLENTlSl 

- istisnai muvakkat Tarife No . .. ________________________________ ....... 

Balomuza Tepebaşı Bahçesindeki Gardenbar'm meşhur artistleri 

iştirak edecektir. Vesait temin edilmiştir. 

• 

107 - 30 ikinci Teşrin 1936 tarihi
ne kadar muteber ve un nakliyatına 
tatbik edilir. 

tstanbul, 30 Temmuz 1936 
DffiEKTORLUK 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umum! Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 
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•• 
BU TE<RU E e 
TAMAM U E 
YALNIZ 

cildi hemen 
bir güzellik 

VARDIR 

lzmir Cumhuriyet 
miliğinden: 

Müddeiumu-

İzmir Ceza evinin 936 mar yrlr sonuna kadar yirmi 
bir bin sekiz yüz lira m ammen bedelli mahkum ve 
mevkufların ikinci nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı 
~apalı zar~ usulile eksiltmeye konulmuşsada yapılan tek
lıfler komısyonca haddi layı ta göriılmediğinden artır
ma ve eksiltme ihale kanununun 40 1ncı maddesi muci
bince yeniden eks.ltme yapılmasma karar verilmiştir. 

1 - Eksiltme 15-8 36 cumar esi günü saat 12 de 
Cezaevinde Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Teklif m ktublarının b'r saat önce Müdüriyet 
makamında komisyon baskanlığma teslim edilecektir. 
.,J - Talipler h.er z man rtnam eri. • nkara · -

tafft>ul Cumhuriyt!t Mtiddelttinufüilikleflle' C4ezaevi '1.m
düriyetinden alıp okuyabilirler. ( 4342) 

411 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

''K. ı a Em ak,, 
Hüseyin ağa Yenisehir 58 No. dükkan 

Kasımpaşa Gazi Hasan pa a e ik tersane kapısı 40 N. 
dükkan. 
Kasımpasa : Muvakkıthane O. N. d' kkan. 
Firuz ağa cami altında 2 9 N o. diıkkan. 
Tophane Sühey'l bey Topçular 1 3 No. dükkan 
Şişli Mecidiyeköy 9 11 N o. Garaj 
Kira müddeti: Teslimi günimden 31 Mayıs 937 sonuna 
kadar. 
Kasımpaşa Camiikebir a ik tersane kapısında 3 N. arsa 
Kfra müddeti: Te limi gününden 3 ay için. 

Yukarda yazılı Vakıf mallar k ·raya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulm tur. İ teklilerin 3 Ağustos 936 
Pazartesi günü s at 14, O tla B yo 1 u Vakıflar Direk
törlüğü Akarat kalemıne gelmeleri. ( 4218) 

Kayseri Tayyare fabri.I 
kası Direktör üğü den

1 

1 - Bu sene fabrikamıza bir baş muhasebeci iki 1 

muavin muhasebeci, bir baş ressam bir ressam ;e iki 
tercüman imtihanla alınacaktır. 

2 - Baş muhasebeciye 300 muhasebecilere 200 bas 
ressama 2 O O ressama 98 tercümanlara 12 6 lira ücret 
verilecektir. 

3 - Muhasebeciler yüksek ticaret veya muadili mek
tepten mezun en az iki sene her hangi bir fabrikada 
malzeme muhasebeciliği yapmış, mal eme cins ve eb'a
dına ıstılahatı fenniye, malzeme usulü muhasebesine ve 
fiy.atlandırmasına ve bu işleri alakadar eden kanlın ve 
talımatlara vakıf olması lazımdır. (Lisan bilenler tercih 
edilir). 

4 - Baş ressam ve ressam en az lise tahsili görmüş 
Fransızca, İngilizce, Almanca lisanlarından birine vakıf 
ve resmi sinainin bütün inceliklerini bilir, ıstılahatı fen
niyeden anlar bulunması sarttır. (Yüksek tahsil gören
lerle birden fazla lisan bilenler tercih edilecektir.) 

5 - Tercürnanlar: Almanca, Fransızca, İngilizce li
sanlarından birini temamen okur ve y zar ve anlar ı:ıl
ması, ıstılaha.tı fenniy~ v_~ m~lzeme cin~ ve eb'adma ~a- j 
kıf ve en az lıse tahsılı gormüş olması 1 zımdır. (Yuk
sek tahsil görenlerle birden fazla lisan bilen er tercih e- , 
dilir.) ' 

6 - İmtihanlar Kayseri tayyare f b ·ikac: nda müte
şekkil bir hey'et tarafından ı Eylül 936 tarihinde yapı
lacaktır. 

7 - İmtihanlara gireceklerden a ağıdaki şerait ara-
nılacaktır. 

A -Türk olmak ecnebi bir kadınla evli bulunma 
mak, 

B - Askerlik mükellefiyetini ifa etmis ve 45 yaşın 
dan yukarı olmamak, 

C - Hukuku medeniyeden mahrumiyet cezasile mah
kum veya devlet için muzur te kilatlara mensup olma
mak, 

D - Eyi alak eshabmdan olmak ve haysiyet ve na-
musu muhil fiillerle ve alelitlak a - ır hapis ve) a o derece 
cezayı müstelzem bir fiille mahl ''ım o marn k. 

E - Sari hastalıklara müpte a o marn ~ ve va . fesini 
muntazaman ifaya mani akli, bedeni arıza ve ha talık
larla tnalt11 bulunmamak, 

F - Kadro icabı veya ihtiyacın ze ralile 
nihayet verilmesi inda.:liit · .h 
mayacağına dair n'eterden musaddak 
vermek. 

senedi 

· 8 - İsteklilerin 20 ağı:t 936 tar·h·ne l d r istid 
ile fabrika direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olu
nur. ( 4344) 

~-ıs_T_A_N~B_U_L __ B_E_L_E __ D~l'Y_E_~s_ı ___ ıL~A_N_L_A_R_I~~ 
Serıelik muhammen Muvakkat 1 

kirası teminatı 

Fatihde Kirmasti mahallesinde Tabhane 
medresesinde dış avlusunda bir salon ve 
bir oda ve müfrez bahçe 60 
Kapalı çarşıda Yorgancılar soka -ında 
Ali paşa hanının 1 O N. h odası 
Eyüpte Nişanca mahallesinin Sarı
samur sokağında 36 N. lr Rami 

24 

4,50 

1,80 

Mehmet paşa mektebi 42 3.15 
Yukarda semti senelik muhammen kir lan ve mu 

vakkat teminatları yazılı olan mahaller 937 veya 938-
9.3 9 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya ve
r~lmek üzere açık artırmaya konulmustur. Sartnamele
rı Levazım Müdürlüğünde görüliır. İstekli -0lanlar hiza
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek-

llll IHlllll llllllllll 1 1 1 1 il 111111111111111111111111~ tu~ule beraber 7 Ağustos 936 cuma günü saat 15 de 

B
. - Daımi Encümende bulunmalıdır. (İ) ( 4191) 

Türk Hava Kurumu uyük ~ -----------
= lstanbul 

IWÜW &IM@@~WJI 
Müftü'üğünden: 

Şimdiye kadar bin erce kişiyı zengin etmiştir 5 
4 cU keşide 11 • Ağustos · 936 dadır. § 

Büyük ikramiye § -
35.000 Liradır ~ --Amca: ıs.ooo, 12.000, 10.000 Liralık ikra- = -nıiyelerle (20 000) liralık bir mükafat vardır. := 

fi u 1111111111111111111 1 111111111 1 1 111111 111 11111 fll 111111111111111111 ın 

lstanbul Universitesi Rektör
lüğünden: 

Fen Fakültesi Riyaziye ve Jeoloji Docentlikleri açık
tır. İmtihan 30 Eyliil 9~6 :arihi.nd<: y~pılacaktır. Do
çent olmak sartlarını haız ısteı~ ılerın muracaatları. 

(4355) 

1 -. Diyanet İşleri Reisliği tarafından hususi şart
~amesıne göre 20000 Yirmi Bin adet Türkçe hüdbe 
kıtabı bastırılacaktır. 

2 - Kağıdı Dairemizden verilmek iizere muhammen 
b~sım üc.reti 2900 ikibin dokuzyüz liradır. Muvakkat te
ı:ıınat mıktan yüzde 7 ,5 hasebiyle 217 ikiyüz On yedi 
lıra 50 Elli Kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 Ağustos 936 Çarşamba günü saat 
On beşte İstanbul Vilayet Muhaseb M··d·· l'· - ·· d .. t kk. e u ur ugun e 
mu eş~ ıl komisyonda açık eksiltme usuliye ihale edi
lecektır. 

.. ~ .. - Hususi Şartnameyi isteyenler İstanbul Müftü-
1uP-unden bedelsiz o]arak alabilirler. ( 4141 ) 204 

M. Mı Vekaletinden: 
' .. 

936 sen · · · k _ esı ıçınde almaca Almankari erat binek 
.e?e: takımlarım almaya talip Firmanların teklifler ile 
b~:Iıkte şartname müzakeresi için 15 Ağustos 936 gü
nune kadar M M v f . . . . en ve sanat umum Md. ne müra-
caat etmelerı. ( 4208) 242 

• 
15 

1 •••• 

Kapall Zarf Usulile 

Eksiltme ila nı 

~ümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden 
1 - Bursa'da inşa edilmekte olan Merinos fabrikasına 

ait kuvvet santrali binası ile atölye binası vahidi ·kivasi esa
sile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır .• Tahmin 

ed'le..ı1 pçdeli 132.937 .55 liı;~dır. 

2 -13u işe atteksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler. , 
İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sümer Bank 

muamelat servisinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1936 Çarşamba günü Ankara 

Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Merkezindek~ komis
yonda saat 16 da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vennesi lazımdır. Bun
dan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden en az üç 
gün evvel bu işi başarabileceğine dair vesaiki 25 kuruşluk 
pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası 

almış olmaları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetme
leri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale • 
den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde 
kapatılmış olması tazımdır. 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

nlC!·deblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
krsmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlmı askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya iste~li olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
dır. (136) (4349) 40'1 

Şirketi Hayriye ida
resinden: 

Sirketçe Ağustosun dördüncü günü akşamı.için tertip 
ve ilan edilen mehtap alemine şirketten ayrıca vapur 
istlcari sure.tile iştirak arzusunda bulunan muhterem 
tesekkül ve zevatın bir an evvel idareye müracaatları ri
ca olunur 

• 
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MU HZ T 
Dünyada misli bulunmayan ve her markanın fevkinde 

ola.n muazzam bir varhktır 
olony 1 

90 derece halis Limon Çiçekleri 

Hasan Kolonyası küçük ceb şişesi 
Adedi K.rş. 

1/ 24 litre 25 
,, ,, ceb şişesi 1/ 16 il 40 
•• " küçük / 118 .. 70 

" 
,, 

" 

" 

" ,, 
» 

" 
» 

orta 
düz büyük şişelerde ... 
büyük 

il 

cam kapaklı şişeler 
il 

" fantazi kristal 
,, 

,, Top Kristal 

" N ,. 

o yonları 
Leylak, Yasemin, Viyolet, Nerki.3, 

Lavanta çiçekleri 

1/ 4 .. 130 

1/ 2 " 
1 " 

1/ 8 " 
1/ 4 ,, 
1/ 2 " 
1/8 
1/ 4 
1/4 
1/ 5 

Milflör, 

150 
250 
500 
100 
175 
275 
300 
400 
175 
150 

Hasan Losyonları küçük ceb şişesi litre 1/ 24 
1/16 " 
1/ 8 
1/ 4 

25 
40 
70 

" ,. ceb şişesi 
,. " küçük 
• ,, orta 
,, ,, düz bUyilk şişelerde 
" " büyük 

" " 
• ,, camlı kapaklı 

" " .. " 
" " " " " 
" 

fantazi kristal 

• il " 
" 

,, ,, top kristal 

" .. " " 
" " 

,, " 

1/ 2 
1 

1/8 
1/ 4 
1/ 2 
1/ 8 
1/4 
1/ 4 
1/ 5 
1/ 8 

il 

" 
,, 

" 
" 
" 

il 

" ,, 
,. 

130 
150 
250 
500 
100 
175 
275 
300 
400 
175 
150 
100 

H!lsan Eau de Quinin 
Hasan Eau de Lavante 

50 
70 
1~0 

1 

» " 

in kolonya 
75 d 

1 yonl 

Limon çiçeği, Yasemin, Leylak, Divinya, Revdor, Şipr, 
Fujer, Fulya, Oriğan1 Sünbül. 

Nesrin Kolonya ve Losyonları 1/ 24 litre 12 1h 
,, " ,, 1/ 16 " 20 

" il " 1/ 8 " 35 
,, " ,. 1/ 4 " 60 

" " 1/ 2 " 125 .. il " 1 " 250 

" 
,, ,, litre ile açık 250 

" 11 ,, cam kapalı şi~eler 1/ 8 lit. 70 .. " " il il il 1/ 4 ,, 100 
,, il " " " 1/ 2 " 150 

Tıraş Kolonya ve Losyonları 60 derece 
~ıraş, Tuvalet Kolonya ve Losyonları 1/8 litre 30 

" il " " 1/ 4 " 50 
" ,, il il 1/2 ı• 80 

Lav ntaları 

Lale, Şipr, Divinia, Nergis, Violet, Milflör, Leylak, Güller, 
Revdor, Origan, Yasemin, Krepdöşin, Neroli, Suar dö 
Paris, Pompador, Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Bahar 
çiçekleri, Kukaraca, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 

Cennet çiçekleri, Gençlik,Senkflör, Amorita, Çiçek demeti. 
liasan Lavantası 100 

" ,/ " ,, ,, orta şişeler 
75 
50 

" " küçük 
,, ,, f antazi kristal şişeler 
11 ,, yuvarlak 

25 
400 
300 

Hasan Gillyağı halis saf 1 gramlık 40 
,, 

il " 
5 ,, 175 

,, ,, ,, 10 " 300 
Hasan Neroli esansı 1 Gramlık 

" ,, ,,5 ,, 

" " " 10 .. 

Sabunları 

Tuvalet Sabunları 

Kolonya, Fujer, Roz, Acıbadem, Zambak, 
Anber, Lavanta, Limon Misk 

Hasan Tuvalet Sabunları küçük 
,, ,, ,, yuvarlak küçük 
,, ,, " büyük 

" " " 
lüks 

" " 
,, 

Hasan Gliserin Sabunu 

" 
•• 

Gül ve Limon kutulu 
Sabunu Gül 

Hasan Tıbbi Sabunları 
Hasan Saç Sabunu 

,, ,, ,, üç misli 
Hasan Tıraş Sabunu 

" " •• kutususz 
Basan Tıraş Kremi 

" 
kutusuz 

40 
175 
300 

12% 
15 
25 
20 
30 
12 lh 
30 
20 
15 
25 
50 
30 
25 
35 
30 

l 1 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu 
,, .. ti 

Hasan Tıraş Pudrası 

" 
" 

,, 
,, 

" Hasan Çoçuk Pudrası 

büyük lüks 
paket 

paket 

., ,, ,, paket 
Hasan Talk Pudrası 500 Gr. kutu 

'.Adedi Krş. 
30 
50 
75 

100 
25 
20 . 
30 
40 
15 
20 
10 
40 

1( r v ntinl r 
Hasan Kremi Yağsız Vazo Kar 50 

" " " 
Acı Badem 50 

,, ,, ,, Tüp Kar 
Hasan Acı Badem Yağı Kremi Vazo 

,, ,, ,, ,, ,, Tüp 
Ha.san yarım yağlı gece kremi vazo 

il " " 
,, tüp 

Hasan Briyantin Yağlı 
,, ,, Büyük 
,, 11 Likit 

" " 
Goma Yağsız 

" il 

,, ,, 

" " " 

" 

" 

büyük 
lüks 
likit 

2Q 
50 
20 
50 
20 
35 
60 
40 
35 

il il il " büyük 

60 
75 
50 
75 

Ruj v lhklar 
Hasan Rujları sabit 

,, 11 açık 

il ,, orta 
,, ,, koyu 

Hasan Allık Brünet 

" 
" 

Mandarin 
Blondinet 

1 v 
Hasan Tıraş Bıçakları 10 Adet 

.. il ,, 1 ,, 
Hasan Tıraş Sabunu 

,, 
" " 

ktusuz 
Hasan Tıraş Sabun Kremi 

ım 

" " " il kutusuz 
Hasan Tıraş Pudrası 

,, il " 
il ,, ,, 
,, ,, ,, paket 

60 
60 
60 
60 
35 
35 
35 

50 
: 6 

30 
25 
35 
30 
20 
30 
40 
15 

Tıraş Tuvalet Kolonya ve Losyonları 1/ 8 litre 30 
1/ 4 ,, 50 
1/ 2 ,, 80 

100 
125 
200 
250 
350 

" " " il 

" " " " Hasan Tıraş Fırçası 

" " " 
" il halis blero 
il " il " " 
il " il ,, 

" 
" il " " " 

fevkalade 

" il " " " " 

il ve "rmel rl 
Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 

" 
,, il 

" 
,, 

" Hasan Tırnak Cilası Sedef 

" " " 
,, 

Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedenliğile) 

,, ,, Lüks Büyük 

il " Paket 

Saçlara ai mO 
Hasan Şampuvan Tozu 
Hasan Şampuvan Özü Likit 

,, ,, ,, " 
Hasan Trihofil Saç Suyu 
Hasan Saç Sabunu 

,, ,, ,, üç misli 
Hasan Eau de Quinin 
Hasan Lüks Tarakları 

" 
,, 

" 
" " ,, il " 
" " 

,, 

iş m ... tah 
Hasan Diş Macunu Dantos 
Hasan Diş Suyu 

" ,, ,, 
,, " " 

Hasan Diş Fırçası 
,. ,, ,, 
,. ,, 

" ,, 
,. 

" " 
" il il 

• • il 

Orta 
Büyük 

h 

r tı 

600 
1100 

20 
25 
30 
40 
60 
12 % 
20 
30 
15 

r tı 
10 
30 
50 

100 
25 
50 
50 
35 
50 
75 
80 
90 

20 
30 
60 

100 
17 lh 
26 
35 
4211:! 
50 
60 
75 

Kokulu 

Hasan maimukattar 1 Kgr. 

2 " 

ular 
:Adedi Krş. 

25 
45 

" il Büyük damaçanalarda 1() 1 

40 
60 

100 
40 
60 

100 

Hasan Çiçeksuyu • 1/ 4 Kg. 
il 1/ 2 " 

1 " 
Hasan Gülsuyu 1/ 4 " 

1/ 2 ,, 

" 1 " 
Yağlar ve Esanslar 

Hasan Gülyağı halis saf 1 Gramlık 
il " ,, 

" " Hasan Neroli Esansı 

,, 
,, 

" " 

" 
5 

il 10 
1 
5 

10 

,, 
il 

" 

40 
175 
300 

40 
175 
300 

ar tı n AYDA 
Fayda Hasan 

" .. 
" " 

" 

1/ 4 litre 
1/ 2 il 

1 " 

30 
50 
80 

350 

" 
,, 

" 
,, 

5 " 
19 

115 
Fayda Hasan Pompa 

,, Teneke 15 Kilo saf 950 
,, Fıçı 92 Kilo saf 6000 

65 
,, ,, ,, II ci 

Naftalin özü 

ri öld r n 
Far Hasan Fare Zehiri Macun 

,, ,, 11 11 Kilo ile 
11 ,, ,, ,, Buğday 

il " 
,, Kilo ile 

" 
,, " 

,, İkisi bir arada 

h 
Hasan Gliserin 

,, 

" 
,, 

" " ,, 
" 

lif m 
25 Gr. 

150 ,, 
300 " 
600 " 

1250 ,, 
Hasan Leke Suyu 

•• tah 

Hasan Çamaşır, BulWJık, Cila Tozu 
ıı ,, ,, ,, ,, Büyük 

Hasan Garanto Prezervatif 6 Aded Kutu 
" il ,, 1,, 

A 

50 
25 

25 
800 
25 

800 
40 

rat 
10 
30 
50 
90 

175 
25 
10 
15 
50 
10 

,, 11 ,, 6 ,, kutu ipekli 75 
15 
30 
50 
90 

,, ,, 
Hasan Gazuz Tuzu 

" " il 

" " il 

" 1 " 
100 Gr. 
250 ,, 
500 il 

" ,, " 1000 ,, 
Hasan İhlamur Çiçeği 
Hasan hast:ı dereceleri 

,, ,, ,, 
Hasan Vazelin Tüp 

,, ,, ,, Borike 
,, ,, ,, Oksit dö zenk 
,, ,, ,, 1iantole 

Hasan Lanolin Tüp 
Demirhindi Özü Küçüg 

,, ,, Orta 
,, ,, Büyük 

Bikarbonat dö sut Küçük paket 

" ,, 100 Gram 

" ,, 250 " 

" " 500 " 
,, ,, 1 Kilog. 

Hasan Çocuk donları 1 numara 

" " 
" " 

,, 
il 

2 
3 " 

" 

Fırçalar 
Hasan Tıraş Fırçası 

" " " 
" " 

halis oıero 
,, 

" 
,, 

" 
" " 

,, ,, 
" 

" " " il il fevkalade 

" ,, ,, ,, 
" Hasan Tırnak Fırçası 

" " " ,, ,, ,, 

" " " 
" " 

,, 
" " 

,, 
,, J) ,, 

Hasan Baş ve Elbise Fırçalan 
,. 

il " " 
" " " " 
" " " " 
" " il " 
" " " " 
" " " " Hasan Dış Fırçası 
,, 

" .. ,, 
,, 

" 
,, il 

" il 

,, 

175 
20 
50 

100 
1211:! 
12% 
121h 
12% 
12112 
40 
60 

100 
5 

10 
20 
35 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
200 
250 
350 
600 

1100 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
75 
90 

125 
140 
150 
175 
225 
275 
171h 
26 
35 
42% 
50 
60 
75 

R hlar ve kokulu y gıarı 

Hasan Nane Ruhu Küçük Şişe 
,, ,, ,, Cam kapaklı büyük 

Adedi gıt 
26 
50 
26 
50 
40 

Hasan Melisa Ruhu Küçük Şişe 
,, ,, ,, Cam kapaklı büyük 

Hasan Gulyağı halis saf 1 Gramlıg. 
ı75 
3()0 

40 
175 
300 

,, u u 5 

" il " il 10 
Hasan Noreli Esansı 1 

5 
., " " 

10 ,, 

Yaglar 
Hasan Zeytinyağı nümunelik 

,, ,, 1/ 4 litre 

" il 1/ 2 " 
,, 1 " 

" 
" 

bir kilo teneke 
2 » 

" " 7 1/ 2 " 
Hasan Hüvil dö Paraf in 

,, ,, ,, Küçük 
Hasan Fıstık Özü Yağı 

,, ,, ,, ,, Küçük 
Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 

" ,, " 50 " 
Hasan Tatlı Bademyağı Küçük şişe 

,, ,, ,, Büyük şişe 
,, ,, ,, 250 Gram 

Hasan Acı Bademyağı Küçük 
,, ,, ,, Büyük şişe 

Hasan Balıkyağı 1/4 Kg. 

" " 1/2 " 
,, 1 ,, 

" " 2 " 
Hasan Tereyağı 125 Gr. 

,, 
" 

" 
,, 

250 il 

1 Kg. 

l"t mamul 
Hasan Glüten Ekmeği 

,, 

" 
il 

,, ,, 

" 
Bademli 

Gevreği 

Makarnası 1/2 Kg. 

Unu 1/2 11 

,. ., Şehriyesi 1/2 ,, 

Ha.san Diyabetik Şekeri 50 Gr. 

,, ,, " 100 ,, 

" 
,, " 250 " 

Hasan Diyabetik Çikolatası 

" " 
6 lık kutu 

» il " 12 " il 

Hasan Brekf ast Bisküivitleri Kilosu 

" ,, ,, 1/2 il 

il il ,, Kutusu 

Hasan Çavdar Ekmeği 

" Unu 250 Gr. 
,, " 

,. 500 ,, 

ıo 
40 
60 
ıoO 

gO 

ı90 
6oO 
75 
50 

zoO 
ıoO 

'JJ) 

26 
sO 
50 

ıoO 
40 

"" 40 
(jJ 

ıoO 
19' 
tjJ 
40 

ıflJ 

40 

"" "' &O 
ı;a 

(jJ 

40 
10 

.ı50 
26 
1~ 
240 
~ 
ısO 
s6 
'},O 
'},O 

1J 

ubat unları 
Hasan Buğday Özü Nişastası 

" " 
,, 

Hasan İrmik Özü Unun 

,. ,, ,, . " 
Hasan Beyaz M.ISir Özü Unu 

,, il ,, 
" 

Hasan Çavdar Özü Unu 

,, " 
,, il 

Hasan Pirinç Özü Unu 

.. " 
,, ,, 

Hasan Patates Özü Unu 

il " 
,, 

" 
Hasan Arpa Özü Unu 

,, 
" 

,, ,, 
Hasan Türlü Özü Unu 

,, 
" " " 

Hasan Mercimek Özü Unu 

" " 
,, il 

Hasan Bezelya Özü Unu 

" " " 
,, 

Hasan Yulaf Özü Unu 

" ,, 
" " 

Hasan Badem Özü Unu 

il " " " 

250 G. : 

500 " 'J,O 
250 •• 'J6 
500 ,, '},O 
250 ,, 'J6 
500 " '},O 
250 ,, s6 
500 " 'J,O 
250 " s6 
500 ,, "' 
250 ,, s6 
500 " '}.O 
250 ,, s6 
500 " tjJ 
250 " s6 
500 " '}.O 
250 ,, s6 
500 ,, tjJ 
250 ,, s6 
500 ,, tjJ 
250 ,, 'J6 
500 " sO 
250 ,, r,o 
500 ,, 

Tıbbi müstahzeratı 
Hasan Kuvvet KUçük 

,, ,, ,, Büyük 

,, " ,, 1 Kg. 
,, ,, ,, 2 Kg. 

Hasan Öksürük Pastilleri 


