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Falih Rıfkı ATAY'ın boğazlar 

konferansı karşısında italya
nın vaz iyetine dair mühim 
bir makalesi 3 üncü sayfada 

S iY ASA L GÜNDE LiK GAZE TE ' 

Projenin tetkiki bitti konferans talik edildi 
Tahkim .orensio itibarile kabul edildi 

Yeni toplantl milletler cemiyeti 
ictimaından Sonra yapllacak 

Alt ı ncı madde müstesna olmak üzere diger 
bütün maddele r teknik komisyona havale edildi 

Boğazlar 

l<.on f er ansı 
ve i ta/ya 

' 

Boğazlar konferansı gayet iyi bir 
hava içinde projemizin tetkikini bi -
ti:rmiştir. Konferansa iştirak eden 
in u r a h h a s l a r, bir t a r a f
t a n k e n d i menfaatlerini, ve 
dünya sulhünün tarsinini düşünür -
ken, diğer taraftan 24 tem.muz 1923 
'buihli mukavele ile tayin olunaıı Bo
ğazlar rejiminin yerine kaim ola -
cak yeni bir mukavelenin nekadar 
Yerinde olduğunu gönnü~ler, ve bey
b.cllnilel sahanın çok lumşık olduğu 

f, bu devirde bizim de takibine mecbur 
olduğumuz emniyet gayesinin pek 
bıohik olduğunu tasdik etmişlerdir. 

Filhakika. l\lontrö konferansma 
Lozan muahedftl'inde imzası olan dev 
letlerden yalnız ttalya iştirak etme
bılştir. Söylendiğine göre lta.ıya.nm 
b11 hareketi, e'\'Vela zecri tedbirler 
liğvedllinceye kadar A vnıpa işleri -
be k&nşmarnak hakkındaki ka.rann
daıı ileri gelmiştir. 

Yalnız şunu hntuJatnuı.k gerektir 
ki, Almanya, Beni işgal edip te 1925 
Lokamo muahedesini tek taraflı ola.
h.k bozduğu zaman, Büyük Brit.an
)'a, Belçika ve Fransa gibi İtalya da 
Lokamo. de\'letleri konferansına A
loizi'yi murahhas olarak göndermiş 
fakat karara girişmek istemediğini iz 
har etmiştir. Hoş, zaten bu konfe -
l'a.ns da esaslı hiçbir karar alma.dan 
bıeseleyi geri bırakmıştır. 

Şimdi, o 7,amandanberi hayli va -
kit g~ti. Jt.alyanlar Habeı:;istanm 
bıerkezini işgal ettiler ve fili bir il -
hak yaptılar. Bu 7..afer tamam olun
ca, fa.-,ist hükôıneti derhal zecri ted
birlerin sıkı çer!,'ensinden kurtul -
inak çarelerini arnmağa ve bu tecl -
birler kalkmadıkça A vrnpa işlerine 
ka.nşmamıya karar verdi. Lakin 
tuna dikkat etmek lizımdır ki, ltal-

r 

{Sureti mahsusada Monfrö 
ye giden arkadaıımız Kara 
canda nJ 

Montrö, 25 - Türkiye tarafından 
konferansa teklif edilen yeni Boğaz
lar rejimi projesinin tetkiki bitmiş -
tir. Boğazlardan geçecek harp gemi-
lerinden, ve bunların tonajından hah 
seden altıncı madde müstesna olmak 
üzere diğer maddeler azçok sempa
tik telakkilerle teknik komisyona 
havale edilmiştir. Üzerinde en çok 
münakaşa edilen ve harp gemileri -
nin Boğazlardan geçişine ait olan 
altıncı maddenin nasıl halledileceği 
malum değildir. Sovyet delegeleri 
Karadenizin hususi vaziyetinden 
bahsederek, Boğazlardaki emniyeti -
miz mahfuz kalmak şartile yüksek 
tonajdaki gemilerin geçmesini isti
yorlar. Ve ayni şartlar dahilinde, kcn 
di üssü bahrileri arasında scyrisefer 
salahiyeti talep ediyorlar. 

İngilizler buna karşı bir taraflı 
serbestiye taraftar görü.'1.memekte -

[Arkası 6 mcıda] 
Sov;yet Rusya baş delegesi 

Litvinol 

Zecri tedbirlerin kaldırllması 

Uluslar 
bugün 

Kurumu Konseyi 
bu işi görüşecek 

• 

.Par çalanan otobüsün karmakarışık an kazı 

Tookavı haricinde müthiş bir kaza 
Bir ot obüs devrildi ve parçalandı 9 kişi 
ağır 13 kişi de hafif surette yaralandı 

Ağır yaralılardan dö rdünün hayatı tehlikededir, kazamn frenlerin 

birdenbire bozulup tutmamasından ileri geldiği anlaşılmaktadLr 
Dün öğleden sonra Topkapı dışın

da feci bir otobüs kazası olmuş, fren 
lerinin bozulması yüzünden idaresiz 
kalan bir otobüs d~vrilerek parçalan 
mrştır. Otobüste bulunan 29 yolcu
dan 13 ti ağır, dokuzu hafif surette 
yaralanmışlardır. Bir muharririmi· 
zin kaza hakkında yaptığı tahkikata 
göre, bu feci kazanın tafsilatı şudur: 

Vakaya sebel-iyet veren araba, Ça
talce Şoförler Birliğinin 370 numa
ralı otobüsüdür. Şerif oğlu Edip ta
rafından idare edilen bu otobüs, öğ-
1" Uzeri 27 yolcu ile Çatalcadan ha
r eket etmiş ve Topkapı dışmdaki 
Davutpaşa kışlasının önüne kadar 

1 arızasız gelmiştir. Araba Davutpaşa 
ı kışlasının virajını dönerken, birden 
l bire otobüsün şaftı kırılmış , yol iniş 
İ olduğu için yavaş yavaş sürati art -
1 mağa başlamıştır. Tehlikeyi hisse-

l [Arkası 1 incide] HtUl,iae mahallinde tahkikat ;yapılıyor 
ı~-------------,------------~~-------------------------------------.,.--------~~~ 
i Fransanın 
1 

dış siyasası J 

1 )"&, Cemiyeti Alo'amdan çekilmiş de
lfldlr. Cenevredekl İ!;timalara. mon -
ta.zaman murahhas göndermektedir. 
Jseıkl bngtin toplanacak olan Kon -
ltey fçtlmamda Aloizi yine tekrar es
Jct yerini ala.caktn'. 

' 
1 

ilk 
Dün geceki güreşler 

karşılaşmada Alman 
takımı 5 - 2 mağlup oldu Onun için bn,;ın:kü Konsey t.op -

bntısı, ve alınacak ka"?l-rlar, Mon -
bi; konferaruıı bakrmmdan da büyük 
lıir ehemmiyeti haiz telakki edilebilir. 

Vaziyet §odur: 
lnglltere htikfımetf uzun dilşilnce

lerden sonra zecri tedbirlerin kaldı
hlmasma karar \'ermiş ve bu karara 
l!'ranııa, ve Belçika da iltihak etmiş
tir. Bu tedbirlerin kalJanMı Italya -
)"& tekrar Avrupa l!}lerile meşgul ol
inak lmki.nmı verecektir. 

Yalnız şurasına işaret edelhn ki, 
il'aponya da Cemiyeti Akvamdan a.y
ttlmışken ve A vrapa :işlerine o.n,
bıamağa azmetmlşken 8Jl'f Boğazlar 
lnukavelefdne imza eden bir devlet sı
fatile Montrö konferansına iştirak et 
iniştir. Ve hatta tnuslar Kum.mu ile 
herhangi bf r alikaıııır olabileceği za.n
bedümesin diye, konferansın topla.n
tr mahalli olarak Cenevre değil, ~fon
trö seçllmlştfr. Boğazlardan her sene 
2.527.000 t.on miktannda İtalyan ge
hıi~i geçtiğine ve lta.lya, Boğazlar -
dan geçen gemUer t.ona.jı itibarile bi
linci olduğuna göre, onun bu konfe
l'ansa L5tirak etmesi, kendi balamın
daıı da.ha enteresan olabilirdi. Kaldı 
ki, Akdeniz mu\·azenesinde mühim 
bir J'Olö olan lta.Iyanın, Montrö kon
t~ma gelmesi, sade bir Avrupa 
"1 değil , ayni zamanda kendi menfa
'tl sayıla.bilirdi. 

f Arkası 6 mcıda] 

TAN 

Ulualar kurumu nun yeni binası 

(Yazısı 6 ıncıda] 

Taymis'in çok mühim bir makalesi 

"İtalyanların on iki adayı 
tahkim etmeleri Türklerin 
şüphelerini uyandırmıştır'' 

Türkiye Boğazlan tah

kim etmekte çok haklıdır 

Dün gelen Taymu gazetesi, Bo -
ğazların tahkimi meselesinde Akde
niz havzasındaki memleketlerin Va• 
ziyetlerine, dair fa;yanı d ikkat bir 
makale nefretmiı ve Türkiyenin te
zine yerden göğe kadar hak vermif
tir. Bu mak aleyi aıaiıya alıyoruz: 

Türkiyenin Boğazlan tahkim hu
susunda gösterdiği sebeplerin mü -
him olduğu şüphesizdir. Alakadar 
devletlere gönderilen Türk notası 
değişen Avrupa siyasi ve askeri va
ziyetinde 18 inci maddenin Türk em 
niyetini teminden uzak olduğunu 
pekala isbat ediyor. Teminatçı dev
letlerden biri olan ve Türkler tara-

[ Arkası 6 mcıda J 
On iki adanın vaziyetini g österir 

harita 

Fransız Dısbakanı 
mühim izahat verdi 

Paris, 25 (A.A.) - Bugün Senato 
da dış siyasa hakkında müzakereler 
cereyan etmiştir. De Blois, İtalyan 
yardımının elzem bulunduğuna işa
ret ettikten sonra Valle'in Berlin zi· 
yaretinden endişeler duyduğunu bil
dirmiş ve birdenbire, İngiliz - Alman 
bah.ri anlaşmasına benzer bir anlaş
ma ile karşılaşmak arzu etmeyiz. 

[Arkası 6 mcıda] 

Büyük 
Türk inkdCibı 
Başlarken 

Yazan: Ziya Şakir 

Tarihi vesikalara dayanan 
bu harikulade tefrikayı 

Yarın · 
. 

neşre+meğe başhyoruz 

Olimpiyatlara hazırlık kampında 
çalışan güreşçilerimiz Finlandiya 
müsabakalarından sonra şehrimize 
davet edilen Almanyarun sayılı gü -
reşçilerine malik Dortmund şehri ta 
knnile dün akşam Taksim stadında 
büyük bir kalabalık önünde ilk karşı 
laşmalarmı yaptı. 

Seyirciler arasında Türkspor ku
rumu umumi merkez başkanı Gene
ral Ali Hikmet Ayardem ve umumi 
merkez azalarile federasyon rüesası 
bulunuyordu. 

Saat 20,35 te Türk ve Alman ta
knnlan Ringe çrktılar. 

Takdim merasiminden sonra saat 
tam 20,41 geçe müsabakalara b~ • 
landı. 

56 kilo: Kü~ük Musafa • 
Şönbiben 

Orta hakemi: Vaymor. !ki rakip 
biribirlerini yokluyorlar. Almiı..n da
ha uzun boylu ve daha teknik gıl>i .. 
Ustüste ham.leler yapıyor fakat Mus 
tafa da ondan geri kalmıyor müte
madiyen kafa kol kapmağa uğraşı -
yor. Alınan güreşçi bir aralık seri 
bir hareketle Mustafayı belinden kav 
ra.mağa muvaffak olduysa da Musta 
fa bundan kurtuldu. 

Ve ilk on dakika beraberlikle ni -
hayet buldu. 

ikinci devreye Alıiıan altta Mus-

Yafar dün geceki giireıte 
hasmını saltoya alırken 

tafa ilstte başlandı. !§ini çobuk gör
mek istiyen Mustafa sık sık hamle -
ler yaptıysa da Alman bunlardan 
çok büyük bir maharetle kendisini 
kurtardı ve iki defasında Mustafayı 
müşkül vaziyetlere soktu. 

1 Arkası 5 illPde] 
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KE1.hrE1.mt:1.rı 
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Ona, t&rih sayfalann.da., "8ki ma.•lla.rda. müze kapılarmd& 1'88geliN: 
Batında. çelik bir t.ılga; yümnde demirdflll bir ağ; göğsünü, sırtım, bal· 
dırlannı zırh tabakaJ.a.n: 8&l'llllŞ; bir elinde kargı, bir elinde kalkan, tank 
gibi bir adam ... 

Eski ka.brama.n budur: O çelik tulga, ba.şma. inecek lobudu yamyassı 
edecek. o demir örgü, yüzüne aa.\•nıJuı kılıc.ı bükecek, o Zll'h ta.bakası, 

göğsüne atllan oku kıra.ca.k ve ka.Jırama.n, tarihln zafer taklarile süslü 
saşfalarma alkııtlar içinde salınarak girecek; hayallerimizde ilAh kanatla.. 
n açarak uçacak; masalla.rın, efsa.nelerin ba.5döndürücü eşhası olacaktır. 

Gözleıiınm, bügüne ~'irellnı: 
Mali sular içinde, balıklan hayrette bırakan bir çe\ikllkle törlli oyun

lar yapan şu denir.attı gemisinin yanık yüzlü ~ocuğuna bakınız .• 
Şu, bir slyah göz.ilik ve bir metin caketle bulutlar a.nı.sında. ku'larla ya

nşan dellkanhyı seyrediniz .• 
Biri, "ular dönya&mm yeşil menevişleri içinden bir çocuk gillllrmeyi§lle 

timdi ~dctı .• 
Obürü, titrek dualann ytik11t'!ldlği esrar ileminden1 ka.natbmıu açmış blr 

melek stikUnile ~imdi Jncll •• 

Ne başlarında tulga, ne yiWerlnde demir, ne Yilcutlannda çelik, ne el
lerinde kargı \'&r •• 

Eski kahraman. artık bir umacıdır l 

Yüıe bir 
Uluslar Kunnu J{onseyinde ltalya· 

Ha~ mesele.si bugün görli§Ulecek. 
Çok muhtemel ve hatta muhakkak 

gibidir ki, Eden'in İngiltere kabinesi
nin kararına atfen söyliyeceği söz -
!erden sonra zeczi tedbirler kaldırıla 
caktır. Habeşistanın ilhakının tanın

maması, Uluslar Kurumunun takvi
yesi ve diğer metııeleler, zecri tedbir
lerden sonr& ilr.inci pl&nda gelecek 
eeylerdir . 

Zecri tedbirlerin tatbikinde öna. -
yak olmuş bulunan lngilterenin, bun 
ların kaldırılmasında yine önayak o-
1 urken takınacağı vaziyet merak edi 
lecek bir şeydir. ltiraf etmelidir ki, 
lngiltere Dış Bakımı Eden'in vazife. 
si nazik ve güçtür. 

Nitekim, Baldvin, yaşlı lngiltere -
ıı.in Dış Bakanlık vazifesini genç E
den'e tevdi etmek fikrinde olduğunu 
krala. bildirdiği zaman kral ou ceva.
bı vermiş: 

- Hakkınız var: Eden 'imdiye ka. 
dar gill ta.rlBAmd& gezindi. Onon ne 
kıymette olduğunu ancak Uç dört fe
na darbe yedikten 80nr& a.nhyaca.-
ğız. 
Doğrusu Eden, şimdiye kadar al

dığı darbelere, tıpkı mühim bir maç
ta fırsat kollıyan bir bok!Ör gibi, 
renk vermeden mukavemet etti. 

Zaten kendi söylediği şu sözler, 
onun düstuntnu teşkil etmekte imi~: 

- Yüz t~ebbtis, bir muvaffakı -
yet! 

Baha naıf ltati 
Eden kolejde iken pek iyi bir tale

be değilınio ve bundan moralı boıul& 
rak babasına. adam olamıyacağı hak 
km.da. mektuplar yazarmış. 

Babası, Eden'e hemen daima. ouna 
yalan cevaplar verirmiş: 

"Fakat hayır, sevgili oğlum, siz fe 
na bir çocuk değilsiniz. Eğer isterse-

• niz, Allaha şükür, sizi seven babanız 
kadar liyakatli ve sempatik olma.nız 
hala mUmkUndür.11 

Bizde ötedenberi baba nasihatine 
nrilegelmiş olan krymet, bundan da 
e.nl~ıyor. 

Tayyareci Nazır 
Uluslar kurumunda yeni görUlecek 

&1.mal&rda.n biri, Fra.n.eanm yeni ha· 
riciye na.zın Delboe'dur. 

Delboe'un diplomatlık me1leği dı
IJD.d&., pek bilinmJyen bir meısleki da. 
ha vardır. Delbos umumi harpte tay
yarecilik,.etmi§ ve ha.tti. tayyaresin -
den savurduğu bombalarla bir düş -
nıan denizaltı geınitıini, bir d&ha c;ık
ınamak Uzere, denizin altına. gönder
miştir. 

Delbos bunu kimseye tıöylemediği 
için bilenler pek azmıf. Fa.kat Fran
sa deniz baka.nhğmm tarih ,ubeei 
blmU vemkalar}& orta.ya ÇtkarmJI. 

Şa11lı tekne 
Ingiltere spor tarihine kaydedile

cek bir hldise bugUnlerde vukua. ge
lecektir. Eski lngiltere kralı beşinci 
Jorj'un kendisi kulla.narak birçok 
y&nf].ar kuandığı m~hur yelkenli 
yatı (Britanya), ıekizinci Edva.rd'm 
emrile bugünlerde batn:Ilacaktır. Fa 
ka.t, zafer dolu tarihini yaşamı~ olan 
yatın ba.tırılaeak kısmı yalnız tekne
sidir. Uç yüz parçaya ayrılmış olan 
bUtün tef errü.at birkaç güne kadar 
ınUzayede ile satila.caktrr. 

·rusuf ZIYA , 

~--·~ 
Bilgin izi Y oklayınıı 

Sorular 
- Urfa'b l'wmf Efendi kimdir? 

· - Fatih Mehmet şiirde ne isim 
kullanmlr? • 

- "Bengü bade,, kimin eseridir! 
- Elyazısı eseri Vatikan klitlipha. 

nesinde bulunan en eski Osmanlı ta. 
rilıçisi kimdir! 

- İstanbulcla ilk ecnebi tiyatro 
ne zaman açılmıştır? 

Dün l< ü sorula rın cevapla rı 
S - Dreyfii.s me.~elcsine kanşm1§ 

olan romancı kimdir ' 
C - Emile Zola. 
S - Japonların ilk MiTwdo.ıru kim 

dir, isminin manası nedir ııe' btt adı 
ne zaman almcştır' 

C - ilk Mikado, Mili.ddan en·el 
yedlncl a.~mla. yaşamış olan Zlm-mu
dur. Fakat aaal adı "Sanu,, olup "ila
hi muharip,, demek olan Zlm-mu adı 
kendisine ancak öllimünden on dört 
Mır sonra narilmlştir. 

S - .Amerika Birleşik Hiikıhnet
leri ioıtiklaliı1i k1(ran VGı7\ngton 1ıan
gi millettendir 1 

C - Vaşinıt1;on doğumundan 75 
yıl öncfl Amerikada ~·erleşmi,: olan 
bir muhacir lngilbı ailesine mensup· 
tur . 

S - Kcnqi.,ine "mwiki ~airi" di· 
yen kimdir 1 

C-Vagncr. 
8 - Orhon kitcıblerini kimler bul

mu~tur 1 
C - Fin Haykel \'e Rus RMUov. 

rülmektedir. 

Kısalık ifinde güzellik 
Bütün dünyadaki güzel romanlar 

arasında. en kısası hangisidir? Diye 
sorulsa, Parisin meşhur yanık sesli 
şarkrcıar Damya.'nm yazdığı şu s.trr
ları göstermek, belki de, bir hata ol
maz: 

On Uçte idi, bllinmiyen bir el ba -
na yalnız: · "sizi seviyorum!,, kelime
lerini taşıyan sayısız kartpostallar: 
gönderiyordu. Yazı kaba, acemice i
di, yazanın ca.hil olduğunu gösteri
yordu. l§in garibi, bu kartlar bana 
en değişik ve en uzak memleketler -
den geliyordu. Denizler aşmış olan 
bu renkli kUçük mtista.tiller Ustünde 
bütün müstemlekeler geçit resmi ya
pıyorlardı. 

Sonra on dört, harp geldi; meçhul 
lşıknn yazmaz oldu. Askeri bir has
tanenin mühtirilnü taşıyan bir mek
tup aldığım zaman onu unutmuıı bu
lunuyordum. Zarfın üstünde esra. -
rengiz 9.şıkımm dikkatle çizdiği harf 
leri tanıdım ve oldukça. bir merakla 
açtım. 

Ah! Bu mektup! Onu sakladım ve 
yalnız imlasını düzelterek olduğu gi
bi buraya kop ye ediyorum: 

T A. N 

Üniversitede tayinler 

Profesörler arasında 
değişiklikler yapddı 

~iz? Yeni mukavele 

- Göçmelerin naklinde 
C. Müddeiumumisine 

a~ık mektup ihtilaf mı var ? 
Üniversite ordinaryüs profesörle

rinden dördü muhtelü tarihlerde 
saylavlığa. seçilmiş olduklarından Ü
niversite kadrosunda. dört ordinar -
yüs profesörlük mi.inhaldir. Haber al 
dığımıza göre Edebiyat Fakültesin
den Profesör lbrahim Hakkı, fenden 
Hamit Nafiz ve Hikmet, tıptan Saim 
Ali ordinaryüs profesörlüğe terfi et
tirilmişlerdir. 

Kadroda. bunlardan açık kalan 
dört profesörlUğe doçentlerden dör
dU terfi ettirilmiştir. Bundan başka 
onbir doçentin Rsli maaşları yetmi
şer liraya iblağ edilmiştir. 

lugünlcü toplantı 
Gelecek tedris yılından itibaren, 

Unh·ersitede yapılacak değişiklikler 
etrafındaki tetkik ve hazırlıklar iler
lemektedir. Bu meyanda Hukuk Fa
kUltesinin dört seneye ibliı.ğı hakkın 
da 18 eayCalık bir rapor haıırlanıl
mı.ş, rektöre verilmiştir. Bu rapor 
bu hafta içinde rektörtin başkanlığın 
da yapılacak bir içtimada görüşUle
cek ve netice Maarif Veklletine bil
dirilecektir. Diğer fakülteler hakkın· 
daki raporlar da bu suretle peyder
pey tetkik olunarak Vekalete gön
derilecektir. Bundan başka, muhte -
lif fakültelerin geçen tedris yılına ait 
verimlerinin tetkik edilmesi karar -
laştrrılmıştır. Bu maksatla. bugün ilk 
olarak rektörün riyasetinde Üniver· 
sitede bir toplantı yapılacaktır. 

---------- ----
Adliyede 

Bahçıvanı öldür-:nlerin 
muhakemesi 

Silivrikapıda bahçıvan Perikli Is -
minde birini öldürmekten suçlu bah
çive.n Arnavut Rızanın dlin ağır ce
zada duruşmasrna b~lanmıştır. öl
dürülen Periklinin babası Dimitri, ve 
vekili verese vekili olarak mahkeme
ye gelmişlerdir. 

Dünkü duruşmada birkaç şahit 

dinlenilmiştir. Bunlar, Arnavut Rıza 
ile, Perikli arasında geçen kavga et 
rafmda tafsilat vermişler, hadiseyi 
anlatmışlardır. 

Gelmiyen şahitlere tebligat ya. -
pılmak için muhakeme, başka güne 
bırakılmıştır. 

• 15 yaşını geçmiyen Şükriye is
minde bir kıza lecavüz ettiği iddla
sile Hasan isminde biri, dün adliye -
ye verilmiş, birinci sulh ceza haki
mi kararile tevkif edilmiştir. 

•Kayserili Mehmet ,isminde biri, 
ötekine berikine saldırmasından kor
kulduğu iddiasile, karısı ve oğlu tara 
f ından yapıla.n mUşterek müracaat 
il.zerine dün adliye tabibi Enver ta -
rafından muayene edilmiştir. 

Mehmet, tıbbı adlide müşahede al 
tına alınacaktır. 

Su, henüz cenin halinde ana har· 
nında duranlardan bu dünyada ifİ· 
ni bitirip öteye göçmüş olanlara ha· 
dar yaşıyacak, yafayan ve yaşamıf 
olanların bütün haklarını "cemiyet'' 
namına korumaya memursunuz. Bu 
arada )'afayan birtakım ölüler üstü
ne sizin doğruca na.zan dikkatinizi 
celbetmeyi insanlık vazifesi bildik. 
Allah himseyi maznun etmesin. 
Mahkiint etmesin demiyoruz. Çünkü 
mahkiim cürmunün ceza.um görme
ye mecbur adamdır. Lakin maznun 
kah haklı, fakat kah haksız, adalet 
makinesinin çarklan arasına girmif 
akıbetini bekleyen bir talihsi:zdi,, 
Bu adam beraat edebilir veya mah
kum olabilir. 
işte ben bu adam Üatüne sizin na:&a 

rr dikkatinizi celbetmeh iatiyorum. 
Bu adamların bir luamrnı biz hala 
;ıokalrlarcltı kt1lepçelerle gudiriyo . 
ruz;. Maznunlara kelepçe takıp so
kaklarda hallıa tethir etmek hakin 
hnngi itan unda kimlere verilmiftir? 
Burasını bilmiyoru;z. Bildiğimiz bir 
~ey var•a lacr gün Babı<lli yoku§U 
boy[~ eli kıtlepçelilarin geçiflerile 
cidden yüreh kanatan bir manzara 
arzediyor. Hakikatrn n•erhamelr lU 
yik olan ma.ı:nunlaı·n acıma•ak bifo 
kendı benliğimizin bin yüklediğ; 
insaniyet vcuıilal•rinin ihmal edil -
Jigini aleme 11ö•teı·mcrnek zarureti 
bu çirkin manzaranın devanıtna 
mani olmalıdır? •. 

Ve nihoy~t bir adamı manen öl· 
dürecek bir vaziy,.fe aokmak rna 
mıdır?. 

Umuyoruz ve diliyoruz ki bir tür
lü önüne geçilemiyen bu leodal sis
temin artık Cümhuriyet rejiminde 
yeri kalmaz. 

Bi.z böyle düfÜnÜyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

KUÇUK HABERLEh. 

• Ofüdn ye Odanm kadrosu -
Türkofisi ve ticaret odasının 936 se
nesine ait kadroları lktisat Vekale
tinden henüz gelmemiştir. 

* Denizyollıın gemilerinde - De
nizyollarr idaresi, gemilerindeki ye -
mek servisinde yenilikler yapmıya 

karar vermiştir. 
Bu karara nazaran fiat tarifelerin 

de yüzde otuzu bulan bir tenzilat ya 
pılacak ve ikinci mevki yolcuları 
i<;in daha ucuz bir tabldot temin e -
dilecektir. 

• Altı va~on clahe. geldi - Dev -
let demiryolları idaresinin altı yeni 
vagonu daha gelmiş ve bunlar dün 
sabah Haydarp~aya nakledilmiştir. 
Bu vagonlardan ikisi Banliyö hattı 

için, biri posta vagonu olmak Uzcre 
sipariş edilmiştir. 

• Kon~ervatm·a.r talebesinin kon -
seri - Istanbul konservatuvarı yatı 
okul talebesi tarafında.n dün Be~ik -
taşta Kılıçali konservatuvar yatı kıs 
mı bahçesinde güzel bir konser veril 
miştir. 

* Türk Hava Kurumu Ba.,kam -

Hisar vapuru, 2,000 göçmenle ya
rın Köstenceden limanımıza gelecek 
ve burada durmadan Tuzlaya ge,e
cektir. Bu muhacirlerin sıhhi kontrol 
ları Tuzlada yapıldıktan sonra Af
yon havalisinde yerleştirileceklerdir. 
Romanyada, bu mevsim içinde mem
leketimize naklcdilmelerin.i bekleyen 
göçmenlerin mikdarı on bine yakm
drr. Büyük bir kısmı Köstencede hu
lunan bu muhacirlerin nakli, Kalka
van zadelerle vek8.let arasında yeni 
bir mukavele akdinden sonra mi.iıo
kün olabilecektir. Mevcut mukavele 
15 Temmuzda nihayetlenmektedir. 
Bu mukavelenin aynen temdidi etrn
fmda iki tarafın noktai nazarı telif 
edilemediği için yeni bir esas bulun
ması lazımgclmektedir. Bu esasın bu 
lunup mukavelenin imzası zamanma 
kadar nakliyatın tatil edilmesi de 
ihtimal dahilindedir. Vekalet, sel'i 
bir netice almak için müzakeratı tcs 
ri etmiştir. 

Be1edivede 
Halde büyük bir 
sergi inşa edilecek 

Kavun ve karpuz satışlarının ha
le alınması üzerine halde sergi inşa 
sına başlanılmıştır. Halin eski mey
vehoş tarafındaki meydanlığına bil· 
yük bir sergi yeri yapılması için be
lediye bütçesine 70 bin lira konul -
muştu. Bütçe gelir gelmez inşaata 
başlanacaktır. 

• Beyoğlu belediye binasının ta
miri için evvelce tahsis edilen yedi 
bin küsur lira kA.fi gelmediğinden 
yeniden yedi bin liralık tahsisat ve
rilmiştir. 

• Tramvaylara yürürken atlayan 
ve asılan çocukların kondoktörler ta 
rafından indirilmeye teşebbüs edil -
ıneleri üzerine bunlar derhal tram -
Yaylardan atlamaktadırlar. Bu halin 
birçok kazalara seb~biyet vereceği 
anlaşılmıştır. Badema tramvaylara 
asılmış olanlar en yakın zabıta mev
kiine kadar götürülecek, orada nok
tı:ıya teslim edileceklerdir. 

Atatürkün ve ismet 
lnönünün fotoijrafilerl 
Cümhurbaşkanı AtatUrkUn ve Baş 

bakan !smet Inönünün, Ctimhuriyct 
Halk Partisi Beyoğlu ilçe yönkuru
luna armağan ettikleri imzalı fotoğ
rafları, yarın s81lt 15 de törenle yer
lerine asılacaktır. 

Türk Ha.va Kurumu Başkanı ve Ço
ruh mebusu Fuat, dün akşamki 
ekspresle Viyanaya gitmiştir. 

• Beynelmilel itfaiye kongresi -
Viya.nada toplanan itfaiye kongresi 
nihayet bulmuştur. Kongreye 24 dev 
letin 220 kişiden ibaret Azaları işti
rak etmiştir. 15 gUn sliren kongre 
içtimalarnıdım bir kısmını Viyana.da 
birkısmmı Sal:r.burgta a.ktetmiıştir. 

Kongreden sonra, yangın söndür
me tecrübeleri, resmigeçitler, muh -
telif tatbikat ta yapılmıştır. 

• Ecnebilerin girmesi memnu olan 
Hereke mmtakasına gidip geldikleri 
tesbit edilen Salih ve Saliha adlı iki 
ecnebi karı koca yakalanmış ve ha.k
hı.nnda tahkikata başlanmıştır. 
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Liman Hanının satışı 
yine geri kalayor 

Liman hanının satılması işi henüz 
kat'i bir neticeye varmamıştır. Uyuş 
turucu maddeler inhisarı, Liman 
hanında bir keşif yaptırmış ve aza
mi kıymet koydurmuştur. Buna. na
zaran han, en fazla yüz on bin lira 
değerindedir. !nhisar idaresinin mti
zı:ı.yedeye süreceği aza.mi mikda.r bu 
olacağına göre, satışın bu sefer de 
geri bırakılacağı muhakkak sayıl -
maktadır. Eski liman şirketi umum 
direktörltiğline 360 bin liraya. mal o
lan bu bina, şirketin tasfiyesini ya
pan heyet tarafından asgari 130 bin 
liraya satılabilecektir. Aradaki 20 
bin liralık farkın, yeni bir tehire ve
sile olacağı: tahmin olunuyor. 

Eksperlerin imtihanı 

Tütün e~sperlerine tekrar 
ehliyet vesikası veriliyor 

ki de benim gideceğim dakikadır.,, 
Uzun zaman sevdiğim birisini kay 

bediyormuşum gibi hıçkırıklarım bo 
'andı ve beni ondan ayıran bin mliş
küle rağmen, son dakikadan evvel 
ona gittim; kollarımın arasında sön
dü. Bir çocuk, saf ve güzel bir zaval
lı çocuktu! 

En ğilzel aşk hatrram mı! Evet. 
Bir tütii.n imalôthaneaincle tütünler ta•nil ediliyor 
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Dış siyasa 
Boğazlar meselesi ve 

lngiltere 
Boğazlar meselesinin Tiirkiyenln 

emniyeti ile çok yalundan a.likadar 
oldu~u &tiplıe.4'1zclir. TUrklya Şarki 
Akdenizin en büyük Ye en ehemmi -
yetli bir devletidir. Binaenaleyh 
Türk emniyetini ala.kadar eden bir 
ıne.cııele bir Akdeniz meselesldlr. Bir 
Akdeniz bıeselesl olduğu içlndlr ld, 
lnglltere Boğazların tahkimi ile bu 
kadar ya.kından alakadar olmakta • 
dir. 

Akdeniz Süveyş Jcanalmm açılma
sından sonra İngiliz lmparatorluWı
nun münakale · hatlarmm birleştiği 
bir nokta oldııjl·u, ''e Garpte "anava
tan,, İngiltere ile Şarkta Hindistan 
\'e diğer İngiliz sümürgeleri ara.4ölm
da birleştirici bir koridor haline gel
diği için lnglliz siya.setinin temel 
taşlarından biri Akdenizde lnglliz ha 
kimiyetini idame etmek oldu. Bu po
litika neticesi olarak lnglltere bütün 
on dokuzuncu asır zarfında ve ytrmln 
cı asnn bidayetinden şimdiye kadar 
Yunanistan n İtalya. ile dost geçin
diği gibi Empecy·alist gayeler güden 
Çarlık Rusyanm Boğazlar tariki De 
Akdenize inmeme~i için Osmanlı hn
paratorluğunun mildatnerlnden blrl 
oldu. lngiltere İmparatorluğunun bir 
a.,4ôlrrdan ziyade muvaffakıyetle de • 
vaın eden Akdenizde hakimiyet siya
seti Faşist İtalyanın yarattığı Ha.be, 
meselesi karşısında fena bir sUrprf. 
ze, bir sukutu hayale uğradı. l\lu!lso
Jlni ltalyanm Akdenizde İngiliz hA • 
klmlyetini tehlikeye düşürecek kud. 
rette bir donanmaya malik oldu~u 
ispat edince Brltanya tmparatorJuğu 
nun başında bulunanlar lmpua.tor • 
lu~ akibetine <lair uya.nan endişe • 
lerinf glzltyemediler. 

ltalya aleyhine zecri tedblrlôrl tld 
detlendirerek İtalyanın Akdenlzdeld 
kudretini bu suretle baltalamak iste
diler. Fakat Fransa buna l'1lZl olma.. 
yınca. Londra yüksek amiralliği in • 
gllterenln Al{denlzde ltalyan tehdidt 
altındaki hliklmlyetlnl muhafaza. için 
dJğer .Akdeniz devletleri ile blr an .. 
taşma yapmağa. taraftar oldu. Dl • 
ğer Akdeniz devletleri Roma Impa..
ratorluğunu lhya kaygusunda olan 
blr rejimin karşısında lngllterenln 
bu teklifini kabule meylettiler. 

Şarki Akdentzln siklet merkezi o
lan TürkiyeniJ.ı Akdeniz emniyetini 
temin eden devletlere kendi ~mnt • 
yetine halel gelmeden iştiraki l!;ln 
Boğazların behemehal tahkimi el • 
zemdJ. 

İşte bunun l1:fn lngut.ere Türkiye. 
nln Boğazlan tahkimi &l'ZMunun ne 
kadar yerinde olduğuna sezmlştlr. 

Ve Türldyenln bu haklı talebini tu. 
vip ederek Tlirk emniyetinin Akde. 
nlz emniyeti olduğunn tastik et .. 
miştir. 

Yalnız Inglltere Akdeniz hlklml • 
yeti işinde ttalyan donanınasmdaD. 

endişe ettiği gibi ansımı Boğazlar 

vasıtasiyle Karadenlzden Akdenlze 
inecek bir kuvvetin bu denizdeki mu 
vazeneyl altüst edeceğinden kork • 
maktadırlar. Bu yüzden Akdenb • 
den yukarı çıkacak harp kuvvetleri
nin tahdit ile beraber Karadenlzden 
aşağı inecek kuvvetlerin de tahdidi
ni şart koşmakta.dırlar. 

Mamalih Tiirkiyenln tek bir gaye' 
Kendi emniyetini lstUısal \'e dttnya 
sulbünü idame gayeslnl gUtmesl bu 
iki noktai nazarl birleştirmeye mu • 
vaffak olacağı hakkında. şüphe bırak
mamaktadır. - N. M. 

Be§ ortamektep açılac:alC 
Maarif Veklleti 

/ 
orta tedrisat u • 

mum müdUrü Avni, şehrimizin gele
cek tedris yılma ait orta mektep ih
tiyacı hakkındaki tetkiklerine devam 
etmektedir. BugUne kadar alınan ne
ticeye göre şehrimizde Kasrmpaşa, 
Beykoz, Uskildar, Beyazıt ve Samat· 
yada olmak Uzere yeniden beş orta 
mektep açılacak, diğer birçok orta 
mekteplerle liselere de şubeler illve 
o1unacaktır. nk mektepler hakkında 
ki tetkiklere de başlanılmıştır. 

Hatn-a meraklısı birçok tngiliz a
.merlnin müzayedeye iştirak ede • 
tekleri ve her bir ~yanm umul • 
a a.z tiatlere ıatılacağı muhakkak gö 

.,Da.mya! Aylardanberi: "l!lizi ee
viyorum ! ,, diye yazan benim. Ben 
za.vallı bir muço, hiçbir şey olmıyan 
bir çocuğum. Sizi Tulonda işittim, 
gemici ,arkılan söylüyordunuz ve o 
kadar güzeldiniz ki, sizi çıldrrasııya 
sevdim! Sonra, Fransa ya tekrar a
yak basar baamaz, ha.rp geldi. Cep -
heye gitmek istedim. Felaket! Şim
di ha.pt yuttum, doktor söyledi ama 
ben de gebereceğimi hissediyorum. 
Bunun üzerine, pek küçük bir dakika 
beni düşünürsünüz Umidile bu mek
tubu yumak istedim. O dakika, bel· 

Hiçbir zaman bundan tesirlisini çek 
medim! 

Yeni eksperler talimatnamesi mu- ı sarlar idaresi namına, gerekse hueu
cibince, memleketlmi.zde gerek inhi- si şirket ve müesseseler namına tü-

tün mübayea eden eksperler imtiha
na tabi tutulmaktadır. 927 senesin
den itibaren, elinde mezuniyet vesi· 
kası bulunmayanlar eksperlik yap· 
maktan menedileccktir. Bu climle
den olmak üzere, dün elli eksper 
inhisarlar umum müdürlüğünde imti 
han edilmişlerdir. !mtihan evrakı, 
mUteha~sıslar heyeti tarafından tet
kik edilecek ve kazananlara mezuni
yet vesikası verilecektir. Bu imtihan, 
inhisar idaresinin eksper mektebin • 
den mezun olanlara şamil değildir. 
Maamafih, bu mektebin mezunları -
nm da ayrı bir kunıa tlbi tutulması 
etrafında tetkikat yapılmaktadır. 

• 
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İtalyan lar ve montrö konferansı : 

' 
Yunan Krab l4 !nans Bakantığı teşkitatı 

Bulgar hududundaki Nizamname proieSi Şlirayı 

Menfaaflerl Türklyenin ve yalcın sulhiln emniyeti 
ile tezat halinde bulunmıyon herkeıfn Montrö lıon
lerona1nın bir on evvel müsbef lcorarloro varması
nı temenni etmekten gayri yopacoğr ıey yoktur. 

Ankara, 25 (A.A.) - Falih Rıf
kı Atay, yarın eabah çıkacak Ulus 
da intişar edecek "Konferans \fe I· 
talya" başlıklı baş yetkeeinde, Roma 
hülrtiınetinin, vaziyet &Y.dmlamr ay
dınlanmaz konferansa mümesail gön 
dereceği hakkında Türkiye Hariciye 
Vekiline mektubu ile Tevfik Rüştü 
Aras'ın konferansta bir an evvel ı
talyan murahhaslarını görmekle 
Türkiyenin bahtiyarlık hisedeceğıni 
bildiren, beyanatım hatırlatmakta, 
Giornale d'Italia'nm, Türk istekle
rinin Akdenizde yakın bir harp teh
likesi bulunduğu fikrine istinat et
tiğini, Türkiyenin ileri sürdüğü Mı
beplerden bir tanesinin bile doğru 
olmadığım ve ltaJya:nm vaziyetinin 
kendisi Montrö'de mevcut olmadaıı 
verilecek her türlü karan kabul e
demiyeceği hakkmda. bir nevi ihtar 
gibi telekki olunması lazım geldiği 
ha.klmıdaki yazısı ile yan resmi Ste· 
fani ajanamm diplomatik muhabiri
nin, İtalyan gazetelerinin tenkitle
rinden ve Italya hükfunetinin telkin 
)erinden bahsettikten sonra bütün 
bunlara rağmen konferansın ltalya
sız mtizakereye devam etmesinin 
gayri tabii olduğunu kaydeden ve 
bir tebliğe benziyen mütalaasını 
nıevzuu bahis eylemekte ve nihayet 
Anadolu Ajansının "çok teessüf olu
nur ki diğer milletlerin ha.,ati işle
rini Italyanm muvafık göreceği za. 
manlara isabet ettirmek mümkün 
değildir.,. cümlesiyle biten notuna 
işaret ettikten sonra yazısına şöyle 
devam eylemektedir : 

Boğazlara JCarşı herhangi bir zor
lama, hiç eftphesiz, en baeta Ttlrki
yeyi alakadar etmekle Eeraber, bu 
zorlamanın ~eti doğnıdan dofru
ya Türkiye dahi olınıyabilir. Mesele 
TUrkiyeye kartı herhangi bir devlet 
tarafından taa.rnız edilmek niyet ve 
cesareti olup olmamumda detu, 
herhangi bir sebeple Boğazlar zorlan 
dtğı zaman onun emniyetini müda
faa edecek garantilerin mevcut o
lup olmamasındadır. Böyle bir teh
like yakın mıdtr? Onu dUşünmek 

bile lüzumsuzdur. Fa.kat beynelmi
lel bir vakıa, böyle bir emniyetin 
mUdafaa8ına muahede garantileri
nin ki.fi olmadığını inkar götürmez 
bir kat'ilikle ispat ettiği dakikada, 
tehlike hali vücud bulmuetur ve 
böyle bir tehlike hali kareısmda. 
Türk m111eti, kendi htikUmetinin 
vakit geçirmeksizin en doğru ve kı
sa tedbirler almaya tefebbüs etme
diğini görmek ta.hammillünde bu

Güzel söz_ 
Güzel söz, nekadar nadfrleŞti de

ğil mi?. Bir antika halı, bir eski tab
lo gibi güzel tözlerln a.rdmdan kopn 
amat.örler azaldı da mı böyle oldu? 
Yokt& ıttal aözcle dalma blra.z heul 
bulunduğundan mı "bu kadar seyrek
letti bllmJyorum. Bildiğim bir &eY 
ftıl'9& Mkiden Miyrl kellm denilen, 
fnmklerln Splrttoel dedikleri adam
lar eksil~ ekalldl ve bugtlıı artık 
bulunmaz bir (Hint kuma.'ı) oldu. 
Onun içindir ki, insan arada. bir gi
r.el &öylenmiş bir söz ljitine biraz 
da ~götltUUkle tiattıne dlişUyor. Me
seli: Bllnıiyorum bundan n~ 
evvel idL Şimdiki Fransız mecllal re
iai (Berrlot) a atfettlklerl bir a6ztı 
aylarca önttme gelene söylemiştim. 
Size de anlatayım: 

askeri teftis etti Devletçe kabul edildi 
1\.thı&, 25 (Ta.n) - Kr&1 dfln Ve

riye ve Natta& kua.b&l&rmJ ztyant 
etmiş Yunan - F'ulga.r hududunda.ki 
krt'al&n Wtit etmıtttı'· 

Evvelei gttn Kralın Fllorinaya fel 
mesinden biraz evvel oraya. g6lmif 
ıüpheli bir yabancı y&kalanmtftır. 
Bu adam hiçbir ,eye allkada.r olma
dığmı teu.düten ora.da bulundufunu 
iddia etmektedir. 

Yunanlıtanın yeni 
yaptıracaiı muhripler 

1\.tina., 25 (Tan) - Yunanistanm 
J'etl.İ yaptıracağı dört açık deniz tol' 
pito muhribi için bir Ingitiz tezglhi
lıe ka.tlt olarak anlaşılmıştır. Bu hu
IRısta.ki mukavelename temmuzuıı i
kisinde imza edilecektir. 

Mulıriplerin hacimleri 1400 ton o
la.ca.k ve bunlar fk1 Mne zarfında 
teslim oluna.caktir. 

D6rt muhribin bedell olan. 800 mil 
)'Oll c:lralımi bet MDede ödeDIJCekttr. 

Liberaller ve Komünlstler 
Atina., 25 (Taa) - Guetel&r li -

lıera.1 partisi lideri Sofulisin komü -
nietler ile ya.ptığl mukaveleyi feehe 
bn.r ~ oldulunu yasıyorlar. 

Fransa da 

Yeniden nümayişler 
ve arbedeler oldu 
Park, 25 (Tan.) - Veıilaı haber

lere göre, Lion Cllmhuıiyet meyda • 
nmda dUn aJqa.m birçok nümaylşler 
ve lma sUren arbedeler olmuştur. 

KargapJıkla.r bir müddet devam et
mie; ~k ldmeeleır ,.nden tevkif 
edilmi§tir. 

Oran, Dok amelesinin de grev yap 
t:ık1an bildirilmektedir. Htlltfllnet, t.ed 
birler a.Jmışttr. 

Feıheclllen blrliklerln 
ııaretlerl taıınmıyacak 
Parla. 25 (A.A.) - Salengro'nun 

"6l'd1ğ1 talimata tevfikan emniyet di 
rektörll feshedilen. birliklerin işaret
lerini taomıayı yasak etmiftlr. 

Almanya 

Sdahlanmak için 900 
milyon harcamıs 

Londra, 25 (A.A.) - Monıin&" 
Pa.t gueteai, bugtlnk1i nüshumda, 
~lmanyanm yeıılden BilAhlanmak i
pı IW'fettiti paraya dair, "şimdiye 
kadar bu hususta asla neşredilme • 
mit Uk hakild tafsilit,, kaydiyle ba
m mslQmat ve ra.ka.mlar neoret:mi§ -
tir. 

Bu rueteYe göre 1935 yrh lçhıde 
~ donanma ve hava kuvvetleri 
için mua,rift daime olarak 240 mil
yon w tekra.r lil&b]anma içhı de 400 
ill 500 milyon Ingiliz lirası sorfolun 
ıznıetur. 

Bu yıl için daimi masarifin 500 
nıl1JOD Ingiliz liram tutacağı ve yeni
den lil&hlaııma maaarifinin 1935 yı
hnm muarifi kadar olacağı tahmin 
edllm.ektedir. Böylece Alm&nya 1936 
yrh tçiııde takriben 900 milyon 1:ngi • 
liz 1iruı saıfet.mif olaca.ktır. 

MD•nocla bir tren liasaıı 
MUtno, 2C5 (A..A.) - Bir lokomO· 

t.lf, iatuyand& durmakta olan bir 
trenle mftudeme etmiftü'. Parç&J& • 
nan vagon1&rm altından liJDcil&'e ka
dar 32 yaralı çıkanJ.m.ıştır. 

l lr ma hkGm All(apon'u 
yaraladı 

Vqlncton, 2S (A.A.) - M'.e,hur 
a.Icatn.y ha.pfanesiııde mtttemadi • 
)'e.U birtaJmn hAdise1er olmuş, Ca -
J!One, h&pianeye yeni gelmif ola.n 
bir JdJret m&lıkOmu tanımdan m&• 
bsJa yaralamqtır. Bunun berine 
adliye da.tresi, ta.hkiJra.t icruım em -
:retmfttir. Alca.pcme'nun raldplert 
taJıB,.mden enet elinden yakala • 
l'lrlI Jmrtarmü için Clll11 ortadan b-1 
'1rmak nlJetlnde o1malaımd&n ltlp
lle edllmekt.eıtir. 

Ankara, 2:S (Tan) - Finans Ba.
kanllfI tefklllt ve vuifeleri hakkm
d&kl nlzunname projMI bugün Dev. 
let Ş!lruı umumf heyetince tetkik 
ve mtıulcere olunarak kabul edil • 
miftlr. Bugünlerde Bakanlar heyeti
ne sevkolunacaktır. Evvelce tahmirı 
edlldifl gibi yeni tetkillt kanununun 
1 Temmuzda tatbikma ba9lanma1ı 
imkln haricinde görtılmekte ve an -
e&k 16 Temmuzda. ta.tblkma geçilebi
Ieoeft anlaşmıaktadır. Nizamname -
nin "Uıtiva ettiği hükümlere göre, 
Finan• müfetti•leri sermayesinde 
devletin iştiraki ola.n müesseseleri, 
imtiyazlı şirketleri ve cemiyetleri 
teftiş edebilecekler ve bulacakları 
suç mahiyetindeki fiilleri sübut d&
lilleriyle birlikte Müddeiumumiliğe 
haber vereceklerdir. Tefti111 ve tah
kik sırasında suo delilleri b~unama
makla beraber işba,mda kalmasr 
tahkikatı gtiçleştireceğine kanaat e
dilen memurlar müfettişler tarafın
dan, bu memurlar, Finans Bakanlı
ğnıa tabi değillerse, tAbi oldukları 
bakanlıklar tarafından işten menolu 
nacaklardir .Suçun vukuu anlaşrl
mayan ve ki.fi delil bulunmayan hal 
lerde işten elçektirilmiş memurlara 
derhal vazifeleri iade olunacaktır. 

Vek&letlerdeki muhasebe direktör· 
leri bütçe ve mali kontrol umum 
direktörlüğüne, muhasebe kontrolör
leri mesleki ve askeri bilflmum na
kit muhasipleri muhasebat umum 
direktörlüğüne, varidat kontrolörleri 
varidat umUl'n direktörlUğüne bağlı 
olacaklardır. 1885 numaralı kanun 
mucibince mecburi istimlake tabi tu
tulan ayni menkul mal bedellerinin 
tediyesile eytam sandıklarından mü
devver muameleleri nakit işleri u • 
mum direktörlüğü yapacaktır. İtiraz 
ve temyiz komisyonlar vergi kanun
lan mucibince teşkil edilmiş olan 
villyetlerdeki itir&z koınlııyonlarile 
merkezde üç temyiz komisyonundan 
mürekkep olacaktır. Bu komieyon • 
Iar, e8&8 vazlfelerile birlikte mali 
mevzuat V.) tatbikatta ıBlaha mUh -
taç gördükleri muameleleri Finans 
Bakanlığına bildireceklerdir. Temyiz 
komisyonla.rmm esaslı mukarreratı 
varidat umum direktörlUğünce topla 
na.rak Maliye mecmuasında neşredi
lecektlr. Varidat kontrol memurları 
gerek merkez ve gerek mWhakatın 
tahakkuk lflerlnl, tahBilA.t kontrol 
ınemurlan da. tahsilat muameleleri
ni Defterdar namına murakabe ile 
mükellef olacakla.rdir. 

Kontrol memurlan mUkelleflerin 
hesaplarmı icabında Ticaret od.ala • 
rmdan, belediyelerden ve mesleki 
teşekktlllerden alacakian mali'ımatJ 
da gözönünde bulundurarak tetkik 
ve tahkik edebileceklerdir. · 

İstanbul Vilayeti finans teşkilA.tı 
itibarile biri Bakırköy, Adalar, Bey· 
koz, Sanyer kazalan hariç olmak tı
zere belediye hududu içindeki kıs · 
mmr, diğeri bu kazalarla vilA.yetin be 
lediye hududu dışındaki sair kazala
rmr ihtiva etmek Uzere iki kısma ay
nlrmştır. Birinci kısmı. defterdarın 
idaresi altında mali bir va.hdet teş . 
kil edecektir. tstanbul varidat direk
törleri varidat kanunlarınm tatbika
tmda verdiği emirlerden, hazine için 
doğan zararlardan. mesul olacaklar
dır. Mükelleflerin uğrayabilecekleri 
zararlar baklanda umumi hükümle
re göre, muamele yapılacaktır. 

htanbul vilayetinin malt idaresi 
itibarile ayrıldığı kısımlardan ikinci
sine dahil kazalarm muamelltı Def
terdarlıkça tahsilat noktumdan tah 
silat direktörleri arasmda takBim 
olunacaktır. 

Maliye tefkilltt kanununa pağlr 
kadroda yazılı memuriyetlerin her
hangi birinde bu memuriyetlerin da
hil olduğu dereceden da.ha &f8ğI dere 
oe.lerde bulunan bir memurun istih
da.ım caiz olacaktır. Yalnız bu suret
le fgtjhdanı edilen memurlar için 
1452 numaralı kanunun istihdam 
mtlddetine nazaran maaş istihkakı 
ha.klmıdak hilldlmleri malıfuz ka
lacak ve bu memurlara bu ka
nun hUkümlerlne göre müatahak ol
duklan derece ma&f}an 'ft!rllecelrtir. 

Maliye teşklllt kanununun meri -
yeti tarihinden itibaren. 1 inci ve da
ha yukan derecedeki DMJmurlarla ma 
llye müfettif ve muavinliklerinde vu 
kubuiac&k mUııtallere yeniden tayin 
olunacaklar siyual bilgiler okulu. 
Hukuk Fakültesi ve ylikaek ticaret i
limleri mektebinden veya bu evsafı 
h&1z mekteplerden mezun olacaklal"-

dır. 
Halen hu gibi vazlf ede bulunanlann 
mUkteeep haklan mahfuz kalacaktır. 
Bu memurlardan 1432 numaralı ka· 
nunun merlyete girdiği tarihte B 
seriainde olup t& yüksek bir mektep 
ten mezun bulunmayanlar mezkur 
kanunda tayin edilen kayıt ve şart
lar altında kıymeti dereceye ve yük 
sek mektep mezunu olmayanlardan 
zikrolunan tarlhte A serisinde bulu
nanlar o tarihte bulunduklan derece 
lerin 2 derece mafevkine çıkabilecek 
leri gibi Maliye Teşkilat kanununun 
meriyete girdiği tarihte müstahdem 
bulunanlardan mezkflr Uç yüksek 
mektep haricinde yüksek bir mektep 
ten mezun olanlarda 1452 numaralı 
kamın hilkümleri dairesinde her de
receye tayin ve terfi edebileceklerdir. 

Memurlarm aciz ve kabiliyetsizli
ği Maliye müfettişleri veya defter
darlar marifetile yaptmlacak idari 
tetkik ve tahkik veya sicillerine mü
fettiş raporları ve tahkikat neticele· 
ri üzerine geçirilmiş meşrubata na· 
zaran tesbit ve bu gibi memurlar 
hakkında Vekalet inzibat komisyonu 
kararile tasfiye tatbik olunacaktır. 
Tasfiyeye tabi tutulan memurlar, 
tekaüt kanununun 26 mcı maddesine 
tabi olacaklardır. 

Maaşları ücrete çevrilenlerden biz 
met müddetleri 20 seneden az olan
ların maaşları ücrete çevrilerek is
tihdamlarına devam olunabilecektir. 
Bunların maaşlarında hizmet gör -
dükleri müddet içinde tekaüt nokta
sından kazanmış oldukları haklar 
mahfuz kalacaktır. Yalnız ücretli o
lan yeni vazüelerinden istifa sureti
le ayrrlanlarla herhangi bir suretle 
vazifelerine nihayet verenlere iste
dikleri takdirde tekaüt kanunu mu· 
cibince fstihkaklan verilerek alika· 
lan kesilecektir. Merkez ve taşra teş 
kilittının yapacağı işler ayn ayn hü
kümler halinde nizamnamede göste
rilmiştir. 

Ege mıntakasının 
ekonomik vaziyeti 

Boğazlar konferansı karrşmda 1 -
talyan neşriyatının lier t?ttafından 
zaif olduğunu anlamak için uzun tah 
lillerde bulunmaya l'lacel: yoktur. 
Türkiye Boğazları silahlamak teşeb
büsüne, Akdenizde yakın bir hücu
ma uğramak tehdidi altında bulun
duğunu hissederek girişmiş değildir. 
Türkiye, muahede garantilerinin mil 
1i emniyetleri müdafaa etmeye ve 
fili taarruzları menetmeye muktedir 
olmadığı inkar edilmez hadiselerle 
sabit olduktan sonra, alakadar dev
letlere notasını vermiştir. Xonfera.n
sa iştirak eden ve etmiyen hiçbir 
devlet, Lozan muahedesinin Boğaz
lar hakkındaki hükümlerinin Tür-
kiye müdafaasını emniyette bulU!l· 
durmakta olduğunu iddia edemez. 
Bunun içindir ki, gerek notamıza ce
vap veren devletler, gerek Montrö'ye 
gelen delegeler Türk isteklerinin 
haklı olduğu hususunda. ittifak halin 
dedirler. Boğazlar hakkındaki nota
mıza vaktiyle Italya.dan aldtğımız 
cevap dahi, Türkiyen~ bu mesleyi 
meydana atmak için ileri sUrdUğU 
sebeplerin yerinde olmadığını kaY-det 
m.iş değild"ır. · :.::.._.._ •• .-_ 

lunamaz. 
Montrö konf eransmda Italya gibi 

bir Akdeniz devletnlıı henUz tenudl 
olunmamasına baş delegemiz de 
teessüf etmiştir. Fa.kat Montrö kon· 
fera.nsı, Italyanm ayni sebepleri ile
ri sUrerek iştirak etmediği Uk kon
fera.ns değildir. 

Boğazlar dolayısile Italyanm sıkt 
alakadarlrğmı gösteren mUta.lea.lar. 
ancak, Boğazlar emniyetinin süratle 
temin olunmasmm ltalya için dahi 
ne kadar zaruri olduğuna delil ola· 
rak alınabilir. Çünkü TUrk teklifle
ri Boğazlarda. hiç bir l!leyrU sefer 
menfaatini ihlal etmemekte, yalnız 
Boğazların herhangi bir maksatla 
zorlanmasını imkansız kılacak ted -
birlere taalluk etmektedir. Bu ted-

Mösyö {He.rrlot) bir dostuyla tt
çüneö bir f&lua hakkında görtişilrler
ken dostu o üçttncü taJus l~ln: D&
mlf ki: 

- Otuz MDedir tamnm, a.ğzoıda.. 
ya.lan lfltmedlm. 

Herrlot bemea sormuş: 
- Bumlle mi kontl§ur!. 
Buna benzer birkaç söz da.ha var

dır ki, ayda yılda bir kere on.Jan. 
sevdlglm bir ıarkı gtbl söylemek için 
fına.t aranm. 

Bu sefer de bu gt1u1 sözler &l'UI· 

na girecek bizim ajansın lta1yaıım 
Boğazlar konferansmm tehirini l~
tlyen nota8ı hakkında bir fı'kmtmıJ 
okndmn. 

Anadolu Ajansı df;ror ld: 
"'Çok tee&sttf olunur ki, diğer mD· 

letlerln hayati l~lerlni lta.ıyanııı mo· 
vafık göreceği zamanlara isabet et
tirmek mümkttn değildir • ., 
Yaşa? Ve bırak ta İtalya ha.rlcfye

sl bu güzel sözün tadını tatsm. 

8. FEl.EK 
birlerle Türkiye kendisinin ve Bo - -=::::1:=-=_,.-=============-==
ğazlarla alakadar banş nizamının 

emniyetini hedef olarak almıştır. 
Menfaatleri, TUrkiyenin ve Yakm -
Şark sulhünün emniyeti ile tezat ha
lınde bulunmıyan herkesin, Montrö 
konferansmm bir an evvel mUsbet 
kararlara varmasını temP-nni etmek
ten gayri yapacağı şey yoktur. 

Biz, doğrusu, ltalyafı neşriyatının, 
daha fazla, 'Milletler Cemiyeti azala· 
nm zecri tedbirler hakkmda bir an 
evvel karar almaya. sevketmek mak
sadım takip ettiklerine inanmayı ter 
cih ediyoruz. 

Hükmümüzü söyliyelim: Itaıya • 
nm Montrö konferansmda mUmkUn 
olduğu kadar sUratle temsil edilmiş 
olduğunu görmek isteriz. Fakat bu 
konferansın mevzuu olan Boğazlar 
emniyeti davasmm hiç bir talik, ta
vik ve tehire tahammülü olmadığı 
huımsnda Türk milletinin titiz bir 
ha88a8fyet göstermekte olduğunu ha 
tırlatmak isteriz. 

Maarifte 

Üniversitede yabancı 
dil kurları açıllyor 

Universitedc tatil za.manlarma. 
mahswı olmak Uzere dil kurları açıl
mıştır. Bu kurlara her isteyen tale· 
be ile hariçten talip olanlardan §8 • 
raiti haiz olanlar devam edebilecek • 
tir. Kurlar parasızdır ve ingilizce, al· 
manca, rusça, fransızcadan ibarettir. 
Dersler, sabahleyin saat sekizle 9 a
rasındadır. 

Ankara, 25 (Tan) - Ekonomi Ba
kanlığı Ttirkofis başmüşaviri Halil 
Mithat ve Londra Ticaret ataşesi 
Nizameddin Ege mıntakasınm eko
nomik vaziyetini tetkik etmek üzere 
İzmir ve havalisine gönderilmiştir. 
Halil Mithat ve Nizameddin, tzmir
de ihracat tacirlerile yakından te
mas edecekler, müesseseleri gezecek 
ler, Aydın ve Manisaya gidecekler -
dir. Beyoğlu San'at Mektebinde 

• Şehrimizdeki ekalliyet ve ecne • 
bi mekteplerine kanunen Türk ol • 
ması l&zımgelen derslerin muallim· 
liklerinde münhal vuku buldukça ye
ni tayin edileceklerin türkçeden sıkı 
bir imtihana tabi tutulmalaıı karar
laştırılım§tır. Halen bu mekteplerde 
15 muallimlik münhaldir. Bu 15 mu
allimlik için pek çok müracaat var
dır. 

• Usküda.r orta mektebinden bu 
yıl mezun olan 250 talebenin şerefi
ne dün bu mektepte bir müsamere 
yapılmıştır. Evvela istik18.l ve Cüm
huriyet marşları okunmuş, sonra 
mektep mUdüıii tarafmdan bir hita
be irat edilmi3, ondan sonra mezun 
efendiler namına iki kişi tarafından 
birer söylev verilmiştir. 

Şeker istihlakcitı bu 

sene çok arttı 
Ankara, 25 (Tan) - Geçen sene 

mali sene başlangıcında şeker fiya -
lan indirilmiştir. Bu tedbir, mUsbet 
neticesini göstermiştir. 934 mali se
nesinde şeker istihsali 48 bin ton İw 
di. 935 malt senesinde de bu istihlak 
yüzde 52 fazlasile 73 bin tonu bul
muştur. 

[ __ ~!.!~~-~~~!~.-J 
• Ankara, 25 (Tan) - QUmrilk ve 

Inhisarlar Bakanlığı teşkhat kanu
nunun tatbiki suretini gösteren ni -
zamname projesi hazırlanmıştır. 

• Ders yılı sonu münasebetiyle Re. 
dıköy Senjorj mektebinde talebenin 
vücuda getirdiği eserlerden mürek • 
kep bir sergi açılmı§tır. Sergi güzel· 
dir. 
~----~--~~--~~ 

Türkkuıu kampına 

iıtirak etmek için 
Türkkuşunun InönUt"~A Tem • 

•Ankara, 25 (Tan) - Muvakkat 
gümrük muafiyetinden istifade eden 
her fekilde zarflara ve ambalaj mad
delerine ait talimat gümrük umum 
direktl>rlUğUnce hazırlanmıştU'. Bu
gilnlerde gilmrUklere tebliğ olunacak 
tir. 

Beyoğlu Kız San'at mektebinde SEile sonu imtihanlarma devam edil
mektedir. Diki§ imtihanına giren 196 talebenin diktikleri roplar dün mU

meyizler ta.rafından tetkik edilmi§tir. Mektebin yıllık aergiai temmuzun 
ilk haftasında açıla.caktir. 

muzda açacağı yüksek yelken uçuşu 
kampı Temmuza kalmıştır. Buna !le· 

bep, gençlerimiz için iyi ve yeni bir 
karar verilmiş olmasıdır. Aldığımız 
malumata. göre, yüksek mektep ta
lebeleri, hava smıfma aynlmak su
retile kamplarmı TUrkkuşunun lnö
nünde açılacak olan ytlksek y~lken 
uçuşu kampında yapabileceklerdir. 

~ 

HERGO N B i R F 1 K R A 

Denizde yüzen ıapka .. 
Vapur, Çengelköy ialıeleairt.clen 1 bil. llalaip olanuyorlıırl 

la-.ü:z aynlmqtı. Hava, birden bire BiNU -~ cleniıııılelti ,.,,1ıanın 
cleiifti. Balutlartn pefimi.,. aüriik- kendi fGpltaa oWafana öfren.li. 
lediii bir locloa dalB«uı, ,,rioertecle Güo.rte Yolcuları, ona lHdnp 6alap 
bir fGPAG71 d-.i.e a~u. lapkaaı plüfiiyorlardı. Dehfetli IWldetl.n
apın dalgın yolca, banan o kadGT di .,. o laüldetle bira eooel aöyı.di· 
larlııncla değildi ki, bir aralık deni· fi .ÖJIÜ mmtcrralı: 
sin ü.tancle bir ıapkanın lırtınaya - Yalaa /dedi, fll diin)'flll11 ne İn· 
tatalmrq gemi gibi bocaladı.kını gö- uı1_. adamlar oa.t. IJir amHllhnın 
riince yanındakine: fO'Ph81 denia ... diye01ee7üı.rin-

- Yahu/ eledi, fU dünyada,.. e- el.,. lıcıplanno afamı70rltırl .. 
nayiler var, baılarmdaki fQpkaya 8"1Ahaddln GUNGOB 

1 
Romanyada 

f asistler demokrat 
binalarını ateslediler 

Bllkree, 25 (A.A.) - Imc;llk ldl • 
çük gruplar halinde hareket etmek
te. faaliyette buhınma.Jrt.a olan ra • 

Bu sene yUksek mekteplerde 
lnönU kampına iştirak edecek olan
larm hava smıfma nakilleri de Millt 
Müdafaa Veklletince yapılacağından 
b:llhas8a yüksek mektep Webelerinin 
fazla mikdarda kampa iştiraklerini 
temin için !stanbulda açılan Türkku
ışuna devam edemiyen bu kısım mek
tep talebelerinin buradaki talim ve 
tedrlsleri tnanu kampmda ve az bir 
mftddet içinde yaptmlması tem.in O· 

lunmuttur. 

listler, Romen ll08yal demokrat par-. Alman tayyaresi cılttl 
tisi binumı harabeye çevirmek iste- Evvelki akflJD ıehriııılm gelen 
mifler, blna.nm camlarmı JanmeJa.r • "'t. S2,, Alman tayya.resl, Efga.niata
k&pıl&rma a.tee verımeterdlr· na gitmek bere dUn lSğleden sonra 

Raatatler, dif mahallelerde Demok Yetilk6Y tst:uyonundaıı Ankaraya 
rat yahudl guetelerinf Y8km1'1ardtr. hareket etmfttlr. 
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T A N 

KUŞBAKIŞI 

Nane sekeri ve Paris 
Adamın birisi tam bir çeyrek sa -

attir bizim eyin penceresi önünde şu 
sarkıyı sö~·füyordu: 

======================= - - ~. ~. ~Jtl 

.. 
Bahçelerde gezelim 
Olmaz mı güzelim. 
Ca.nrmsm, ruhumsun, ciğerimsin .. 

ili .. na. .. 
Yalnız benim değil bir~oğumuzun 

Bu ateş hiç kesilmeden ertesi 
akşama kadar devam etmişti 

sinirine dokunaıı, bu girintisi çıkın
da milli kuvvetleri şiddetle tazyik et tısı, bol, ayağı nalınlı, ağzı sakızlı, Taarruz kuvYrlleri müthiş ve va

ziyet, çok ciddi idi. Eğer Anzavur 
bu defa da bir muvaffakıyet temin 
edecek olursa, hiç şüphesiz ki, cephe 
gerisinde bir felaket başgösterecek 
ti. 

Mustafa Kemal paşa; bu vaziyet 
karşısında da çelikten daha kuvvetli 
olan azim ve iradesini göstermiş; 

bütün o havalide neşredilmek üzere 
gönderdiği bir beyanname ile, kendi 
mefkure ordusunu harekete getirmiş 
ti. Ayni zamanda. hadisatın şekline 
göre vaziyet almak iizere Fuat paşa
yı da, Bursaya göndermişti. 

61 inci fırka kumandanı Kazım 
Bey, bütün kuv\·ctlerin kumandasını 
deruhde etmişti. aır kı~ım kuvvetle
rini Balyada bulunmakta olan Gavur 
lmamrn üzerine göndermişti. Bu kuv 
vetleri idare edenler. (Pardi Pehli
vanı. <Kako Mehmet l, <Mehmet Ali 
Çavuş) gibi, namlı ve çete harplerin 
de tecrübe görmüş mücahit müfrezı;; 
teri reisleri iıii. Kendi~i de mütebaki 
kuvvetlerle, Kirmasti Ü7.erine ilerle
mişti. 

Yapılacak bu carpışmada. her şe
ye ve hatta mukadderatın bütün a
nut t~cellilerim~ karşı bile. her ne pa
hasına olursa nlsun. muvaffak ol -
mak elzemdi. Şurası dikkate şayan

dır ki su anda bu milli kuvvetlerin 
en bü)'iik kumandanrnrlan, en basit 
düsünceli neferine kadar hepsi; ay
ni hissin doj'turrluğu bir azim: ve ne
tice hakkrn<l::t na kuvvetli bir iman i
le müeehhf'zdi. 

Böyle olmakla beraber, Kuman -
dan Kazım Bev. biitiin ihtimalleri na 
7.an dikkate almış: Ni~anın 14 üncU 
::ı.ksamr. mücadele sahasına doğru i
:erİerken: şayet 1 taliin meş'um bir 
darbesi ka~ısmda) kalınacak olur
~a. yap•lacak hler hakkında son ta
limat! vermişti. 

15 Nisan persembe günü akşamı 
gi.ineş gurup ederken: iki tarafın tali 
\"C mukadderatı birbirile ka.Tşılaşmış 
tı. 

Kazım Beyin kumanda ettiği kuv
T'etler, ( Suı:;ığırhk) ile <Kirmastil 
arasındaki (Yayaköy) ;;n sırtlarına 

gelir gelmez: karşıdan şiddetli ateş 
başlamıştı... Bütün o sırtları doldu
ran Anzanırun mel'un kuvYeUeri ol
dukları verlere mıhlanmış, ellerinde 
ki mitralyözlere inzimam eden üç 
bin silahla müeı:;sir ve kahir bir ateş 
nçmışlardı. Bir tarafta. kuvvet.. <> -
nun karşısında da sarsılmaz bir i -
man vardı. 

Bu ateş. hiq kesilmeden, ertesi gii
nü akşam•:-a kadar devam etmişti. 
Fakat. tam gPce başlryaca.ğı zaman 
lJırdenbirc göğreyen iman kuvveti 
karsısrnda, Anzavnrun kumanda et
tiai, Halife kuvveti. sanki ortalarına 

b 

bir yıldırım rlüşmüs gibi sersemle -
miş: ve bir an içerisinde dağılıver -
rnişti. 

Millet varhğınm bu nldürücü ~av
ıeti karşrsmda neye oğradığını bile
miyen Anzav-ur, biran için şaşırmış 
artık ne emir ve ne de kumanda din 
lemiyen .. gözleri, ne kumandan ve 
ne de Halife görmiyen .. şu anda se
fil hayatlarını kurtarmaktan hR.şka 
hır şey düşiinmiyen o vahşet sürüsü
nün artık elinden çıktığını acı acı 
anlamıştı. .. Her şeyini: eşyalarını ka 
ğıtlarını. içinde bütün mel'anetleri
nin şahitleri dolu olan vesikalar dolu 
<;antasmr bile bırakmış, bir ata atlı
ya rak dörtnala kaçmaya başlamıştı. 

Kalpağının üstüne beyaz sarık sar 
mrş olan uzun sakallı ihtiyar bir Çer 
kez, arkasından acı acı bağırmıştı: 

- Anzavurka!.. Anzavurka! .. bi
:r.i buraya, ne düzenlerle getirdin. 
Şimdi, nereye kaçryorsun ... 

Anzavur başını çevirmiş, bir sa-
11iye arkasına bakmış .. cevap olarak 
atının karnına şiddetli bir kamçı 
~aklatmıştı. 

Artık bu sefer (zafer). (Hak) ta 
kalmıştı. Ve Hakkın ağır. kahir ve 
bilhassa adil darbesi; kaçmaya va -
kit bulamıyan şakilerin beyninde 
patlamıştı. 

Milli kuvvetlerin bir kısmı, kaçan
ları takip ederken; diğer kısmı da ka 
zandıkları bu parlak muvaffakıye
tin haklı gururile (Kirmastil ye gir
r ıişlerdi .. Uç dört günden beri emsal 
siz bir korku ve heyecan içinde yaşa
"an Kermasti halkı; o dakikadan iti 
haren çıldırasıya bir sevinç hisset -
mişlerdi. Orada ve Bursada; her ta
rafta kurbanlar kesilmiş: herkes el
lerini semava kaldırarak; millet ha
Jaskarlannı"iı varlıklarına, millet düş 
mantarının da kahrolmalarına; iç
leri yana yana dua etmişlerdi. 

Ayni kahir darbe, (Balya) civarın-

meye başlıyan (Gavur İmam) ın bey şarkı bugün bizim sokakta büyük 
nıne indirilmiş; onun hain ve nankör bir rağbet ~ördü. Pencereler açıldı. 
sürüleri de:. bir iki saat zarfında kah Çocuklar, hizmetçiler, sokağa çıktı -
redilivermi§lerdi... Fakat ne yazık lar. Ben de bu a~ağıhk şarkı}, büyük 
ki, Ahmet Anzavur gibi, bu mel'un bir aşkla apartimanlar.n sonuncu ka 
Gavur da ele geçirilememişti. ima kadar ~'1iksE-1ten kahramanı gör 

Her tarafta şiddetli bir takip baş- düm. Bii~i.ik bir hev1..;sJe söylediği şar 
lamıstı. Milli müfrezeler, Marmara kının notasrnı sattığım zannettiğim 
sahillerine dayanmn;ıtı... Bandırma adamcağızın elinde bö~·te bir şey yok 
.skelesine kadar fasrlasız bir surı>tt" ttı. O beyaz önlüklü, bir mektep çan 
atını süren Anzı:ıvurun, orada hazır tası büyiiklü~ndeki camlı kutusile 
hulunan küçiik bir vapura athv ... ··•ık nane sekeri satıyordu. Fakat ne onu 

- Kaptan! .. rıt:'rhal ' puru kaldır clinliv;nlPr nam; şekeri almak için 
Yoksa şu tabanca ile beynini parGa- bir hareket yapı~·or ve ne de kendi
larrnı. si zavalh nane ~ekerlerile meşgul o MEMLEKET MANZARALARINDA N Ayvalık 

Diye bağırdığı .. ve bu ı:ıııretle kaç- hı:rordu. 
tığı anlaşılmıı::tı. ·Nane şekPrleri camlı lnıtuda biri -

Ertesi sabah. lstanbuldan g-önderi hirlnine :raprsıp mt>lfıl melfıl sahip -
len bir takım tf"rı:;:>ne gambotları: i<;- lt>rine bak~ dur<;nnlar. Ben hu ah~~li 
\Prine top YC' mitralvöz konmus Sey -.arkmyt Parise götiirüyordum. Ben 
risnf:ıin vrtnurlarr: han vabancr tor· hu adamcağızı ora,la zengin eclece -
nitnhırı B::>ııdırma ve K~rabiga i~ke- ~im .. Onun eline r"kt"'"lU~'an nane 
l"Jerinin karıo:t1 ~r11ıa rl~vanmrştı. kutusunu ab~'or, yerine bir Akordeon 

[ ---· --. -·- - "J 
M E ~~-E ~-_E ~ "_! -~- ~!!___ ___ _ 

Uç-kadının ölümü ile biten 'Z;~cij 
Ka~an 1., rrlan 1ıirc-ok1a n hunlara verivordum. 

~tlamıı:ılar: ve canhırrnı glir>liikle kur O~u. perdelerinde beyaz kanatlı 
tarmıı:ılardı. Takip erlen milli müfre- melekler çırpınan Paris apartıınan -
;ı;elf'r de. bıınlarrn ark::ıı:ıırıdan kurşun larmın arasına ezilmiş bir ~ıkmaz so
vağdırmaf.11. h'-tı:ılamı::ılar<lt . .. Fakat kakta Akordeonla: 

cinayetin muhakemesi · inkişaf ediyor 
Samsun (Tan) - Bundan iki Uç yıl önce Çarşambanın Mardar - Has

bahçe mahallesinden Bohçacı Hayriye, Ayşe ve Rafia adında üç satıcı ka
dın, alış veriş için Termeye giderlerken önlerine çıkarak paralarını ve 
ellerindeki manifatura eşyalarını zorla aldıktan sonra cürmü gizlemek, 
delil ve emarelerini ortadan kaldırmak maksadile zavallıları bıçakla öl
dürmekten suçlu Ordulu Osman oğlu Ali ve kardeşi Mehmet ile Terme
nin Kerfi köyünden Salih Çavuş oğlu Davudun Samsun Ağır Ceza Mah

birkaç d::ı kika z::ırfırıda: bu ganbot - Canımsın, giiliimsiin, nıhun-ı~o;ıun .. 
l::ır. vapurlar ve tornitolar karadan ili .. ila .. 
uzaklaşm!c:hr.. Bütiin bu kanlı ma- •. rkıs•nı ayni a~l\la c:atarken görü -
<'eradan: Ban<lırmanrn temiz ve saf ;1·onım. 
ufukl::ırrnı kirleten buram buram kb Pt>rdolerinne hP:rn"'- meleMer ko!o;iU
mür dumanlan: ve s~'·ilde v~ı.vhm a- "il!"D npn('PTP1Prin artlı'h!~m•. ve ya -
teşlerine <levam eden milli mUfreze- ~aş yavaş ayni melodinin bir piya -
lerin tiif~klerinr'tPn :-i.ikı:ıelen barut no1a ıfo1:-· ·r .... r)i Mitfü. ""Jv•erel€'rde 
rlumanları kalmıstt. gezir,di~ni duyu;\·onım. Her açılan 

:./< pencereden sokağa b(}zuk paralar dü 
AnzaYunın he,'lline inen hu d::ırbf' ·1··---. -~ •-----~-" .. ~ ~~;,in otrafma yol 

rıh tar::ıkası. "TldJ?. sara\11 ile Bahıalı dan ~eç?!lle-r bir ha!ka halil"de çev -
nin köhne c-Mrsı tt7.erinde korkunç _.,, •. ,.1'. ~ ...... - ...,,. ·li~·i bt1 halka tek
akisler husule g:etirmic;ti. C:ünlrü bu rar'rwır. H:tll''l h"ivi"·or. s; .. rkı clal
acı lıezimet. Anzavurıın şııhsr'"r1arı ?:İ ıı:a fl:>•!"a r-eni"'Hvor. Ru --arkıyt o a
vade bizzat (saray) ile (Babıali) ye ralık dami!an dü!?e~ · ?sine bn!51ryan 
ra ddi. bol bir ~·az Y!'f'İ'nınru b;le söw1";'"""'~ 

Bircok kimseler. nadişah V::ıhdct • ~·f'<'Pk ~"m"~'""'"rini R"'TI ~mrlrrv'l de
tin ile sadr:ı.zam Dınıı::ıt Ferit paı::a- v:ı.., ".~ ..... leri göriip h<>'kaya 1,~tdan
nm; bu kahir dersten ibret alacakla- lar var. 
rmı .. hiç olmada Anadoludakileri. 
art,ı:: kendi mılli ·'~ vı:ıtani vazifele
rile ba<ıbaRa hmı k? --1 lda.rmı zannet
mişlerdi... 'F'a1';ıt bu wn. ıbir hata
dan ibaretti. PadişRh ile sadrazamr, 
bu inhiuımd::ı n bir irı tiba hasıl etmek 
şu tarafa dursun; saltanat hırsıyla 
hirbirlerinP. sarrhnş olan 'ıu iki kara 
yılan - kuyı ıkl"r"ıa basılmış gibi
bir an<la sahlanrvermiı-ılerdi. 

Dört gi.inlük fani hayatına: artık 
maddi ve manevi bütün kıymetlen 
kaybeden taç ve tııhtrna kanlı tır- r 
naklarile sarılmış olan padişah Vah- . 
dcttin, bu harisane emellerinin büs
bütün zeval bulduğunu görmemelr 
icin sadra7.am Ferit paşaya hudud
silz bir salahiyet veri'"' iş; Damat Fe 
rit paı::a, bütün Aı 1doluyu kan ve a
teşe boğmak için !harbiye nazırlığı) 
nı da. bizzat df' · ·lıde etmi-ti. J 

(Hırs) bu iki adarr gö?.lerini o de 
rece büri.imüştii ki: · "a bir milletin 
başına ( tarihi bir bela) kesilen bu 
enişte ile kain birader: biribirlerini 
sürükliye sürükliye, dibi görünmiyen 

Bedri R. ~,.,. ... 

Dr tHSAN SAMI--~ 
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Belsoğukluğu ve ihtiHitluma karşı 

pek tesirli ve taze aştdır Divanyo 

lu Sultan Mahmut türbesi No 113 

4228 

~BONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K Lira K. 

l aylık 1 50 1 35 
3 " 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
1 yıllık t7 00 14 -

Dışarı iç11 
Lira K 

8-
14 -
28 -

bir uçurumun kenarına geldiklerini llan ıçin Ilancılık Şırketlerine mil 
d"b" d •acaaı edilmelidir . gö,rmemekte .. bu uçurumun 1 ın e Küc;ük Hanlar doğrudan doğruy~ 

kaynayan felaket girdabmm tehdit· ıdaremizce alınabilir. 
kar oğultusu: J işi · ~memektel ., .. di. Küçük ilanların s saurııgı bıı 

defalık 30 kuruştur S satırdan faı 
Artık. mukadder olan akıbet, ta- lası ic;in satır başına s kuruş almır 

mamen takarrüp' etmişti. O kadar Bir defadan fazla için vekündar 
takarrüp etmişti ki: Ne bu haris ve ~ 10 kuruş ındirilir 

Memleket harıcma sigortalı abon• gafil iki adamı. ' ne de bu iki a- vazılmaz 
damın kanlı tırnaklarile sarıldıkları Günü ıtecmi~ nüshalar ~ kurustıı· 
köhne saltanatı, "u feci akıbetten ,..t..._ ____________ J 
hiçbir kuvvet halas edemiyecekti. _ 

Asırlardanberi; (hak) ve (adalet) baı:ırna sel'met çare~: ~ ·maya mec
ten ziyade~ gurura, ceberuta, zülme bur eyleMişti. 
seyyiata dayanan saltanat, zaten ar- s o N 

Çemberlitaş 
tık san günlerinegelmişti. Bu çürit
müş temeller üzerinedaha fazla daya
namıyarak nasıl olsa göçüp gidecek
ti. Fakat bu, bir zaman vehadisat mc 

24 Hazir 1936 
Ziya Şakir 

selesi idi. Açık muhabere: 
Asırlardanberi ÜRmanlı imparator 

luğunun varhğını tehdit eden nice Karamürselden birkaç imza ile bir 
büyük felaketlere göğüs germiş olan mektup aldık. Mektup sahiplerinin 
Türk milleti, yine bir mucize yaratır bu bahse dair yazıları basit bir na
belki de tarihin se: · · tebdil edebi· zarla okudukları anlaşılıyor. Biz, Ka 

kemesinde yapılmakta olan duruşmaları bitirilmiştir. 
Duruşma neticesinde suçluların işledikleri fiilleri ikrar eylemeleri ve 

magsup eşyanın ellerinde zuhur etmesi gibi delaille sabit olduğundan 
bunlardan Ali Davudun Ceza Kanununun 450 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasına tevfikan ölüm cezasile cezalandırılmalarına, diğer suçlu Meh
medin, suçu işlediği sırada henüz yirmi bir yaşını bitirmemiş olmasından 
56 ıncı madde yardımile kanunun 450 inci maddesinin dokuzuncu fıkra
amdaki idama bedel 24 sene ağır hapis cezasile mahkumiyetine karar ve
rilmiştir. 

S amsun Be/edigesi 
dükkan saçaklarını 

.., 
ma~aza ve 
kaldırll.qor 

1 

Samsun' dan 
Samsun. (Tan) - Samsun bele

Jiyesi çok yerinde iki karar vermiş
tir. Bunlardan biri son zamanlarda 
salgın bir kumar halini alan remi ve 
13 denilen kağıt oyunlarının menedi
lişidir. Bu karar gerek halk, gerek 
memleket hesabına çok hayırlı ol -
muştur. 

Belediyenin ikinci kararı da şe
hirin güzelliğini bozan çirkin mağa-

bir görÜnÜf 

za ve dükkan saçaklarının kaldırıl
ması hakkındadır. Uç dört gün
denberi saçakların kaldırılmasına 
başlanmıştır. Bununla da şehrin 
manzarası birdenbire değişmiş ve 
caddeler daha güzel ve muntazam 
bir şekle girmiştir. Belediye, her 
sene aldığı saçak parasını bu karar 
üzerine 936 senesinden itibaren ar
tık almıyacaktır. 

Ankara Vilayetinden : 
ı - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına

cak 210 tane sap arabasının 6-7-936 pazartesi günü 
saat 1 S de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı 14 700 liradır. 
3 - Şartnamesi, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bur

sa Ziraat Direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7.5 tutarı olan ban

ka mektubu veya hususi muhasebe Direktörlüğü vezne
sine yatırılmış makbuz ve teklif mektuplariyle birlikte 
eksiltme günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. ( 1411) ( 3449) 

lirdi. Halbuki, padişah Vahdettin; ye ramürselde menfi hareket yapanla - il•••••••••••• .. ••••••••••••• .. 
di asırdanberi ecdadının saltanatını rın isimlerini ayrı ayrı gösterdik. Ve Ademı· ı·ktı- dar Holivvoodd 
yaşatan asil. necip, cömert, fedakar hatta, bu bapta 56 mcı fırka kuman-
ve feragatkar Türk milletine ihanet danhğından verilen emrin suretini ve T. V. T. Parfümeri 
etmiş; o saltanatın en emin ve en me de dercettik. Karamürsel halkının M EM u R 

1 • ·· d ı d k- h. u rın· ı· ta 0~lgevtekligw ine karşı tin istinatgahmı keskin dişlerile ye- mi lı muca e e e ı ızme e - "" 
miş, kemirmişti. mamile bilen ve takdir edenlerdeniz. H Q R M Q B 1 N 

Onun için; haris ve gaf"" vicdanı. Ve bunlardan büyük bir gurur ve istiyor 
na .. ken · :"'den daha g~ r:ı ve daha ha iftihar ile bahsetmek zamanını da Tabletleri 
ris olan (bendegan) nmm iğfal ve beklemekteyiz. Bir memlekette bir Her eczanede arayınız. Tahsilat ve Plasiyer işleri ve 
iğveatma tabi olan padişah Vahdet- kaç hain ve müfsidin yaptığı bir ha- "a.fsilat: Posta kutusu 1255 sabun fabrikası kısmı için me-
tin, Türk milletine ihanet etmek su- reketten, o memleket halkı hiç bir Rorrrı"bhı mur alınacaktır. Arzu edenle-
retile tar•-: mukadfloratın seyrine zaman mestll olamaz. Buna binaen rin mektupla posta ile müra-
htz vermiş, hem şahsını ve hem de mektup sahiplerinin yanlış zehapla- caatları. (Posta kutusu Gala-
saltanatınm zeval ve inkırazını tesri rile müteessir olmamalarını rica e- 1170 ta: 1119). 
etmiş .. Türk milletini de, artık kendi aeriz. - Z. Ş. 

Zonguldak, (Tan) - Bu yıl vi• 
layetimizıde zer'iyat çok iyidir. Va. 
ziyet normal aenelere nazaran yü,a. 
de altı fazladır. Mer'a kısmı kcimi• 
len ekibniştir. Vilayetin mıntaka • 
ınnda, bilhassa hububat kısmında 
mısır ziraatine çok önem verilmif
tir. Bu yıl mahalli ihtiyaç için dt• 
§ardan zahire getirilmiyeceği umul• 
maktadır. Hububattn kıamen ha • 
sadına başlanml§, yatım ve sarar • 
ma gibi tehlikeler atlatılmıthr. 

Vilayetin meyvacılığa istidadı 
çok fazladır. Meyvacılığı daha çok 
inkişaf -Uirmek için merkezde iki 
yıl evvel tesi.a edilen nümu • 
ne fidanlığı, geçen yıl aşıla

ma fidan dağıtmııtır. Bunların 
yetişme usulleri öğretilmiştir. 
Bu fidanlıktan gelecek yıl 
içinde 30 • 40 bin kadar fidan hal• 
ka parasız olarak dağıtılabilecek • 
tir. Meyvacılık mahalli ihtiyaca 
fazla geldiğinden bilhassa Bartın, 
Salranbolu ve Ereğli kazalarından 
elma, armut, üzüm, fındık, çilek ih· 
:-acatı gittikçe artmaktadır. 

Zonguldak topraklarının altı, k~ 
raelmas delinelerile kaynaştığı gibi 
Üstü de tabiatin zümrüt hazineleri· 
le gözleri kam"§tırır. Viltiyetimis 
maden gibi orman itibarile d• 
çok zengindir. Bir müddettenberi 
ormancılık işlerinde epey sarsınh 
veren buhran artık, •ona ermek yo
luna girmiştir. Son zamanlarda ti• 
caret bankası kereste tüccarile bir
leşip bir şirket teşkil etmif ve or
manları işletmeğe başlamıştır. 

ZAYi - 10-Mayıs-1934: tarih ve 
110 numaralı orman mühendisliği 
diplomam zayi olmuştur. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Orman amenajman baş mühen· 
dislerinden Hilmi Akyamaç 

, Boğaziçinde: Sarıyerde 

Hünkar Suyu 
Mesiresinde 28 Haziran pa

zar gününden itibaren her pa
zar mükemmel bir ince saz ta
kımı icrayı ahenk edec.ektir. 
Boğazın saf ve temiz havasını 
teneffüs etmek ve iyi su içmek 
için Hünkar suyuna geliniz. 
Her türlü esbabı istirahat te
min edilmiştir. Sulara kadar 

otomobil gider. 

t 
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OHınpllr ManUya 
lulgarlsfanda yenildi 

J'raMU'm kuvvetli kulüpleriııdeıı 
OUmpür Manilya, Balkanlarda yap. 
tJlı turnede Sofyada atletik kuUlbe 
~ • 3 Sllvyaya 2 • O matlflp olmut
tur. 

Saylovlorı davet 
TUrk Ollmpiyad Hazırlık Komite

sinden: 
lstanbulda ecnebi ekiplerle yapı· 

lacak olan OUre, 'Ye fUtbol mtısab.ı
kalannı aaym meb~ fe1'9flen • 
dirmeBi rica olunv. Adrea ma16m 
olmadığı lc}ln davetiye gönderilome
mlftlr. 
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Zecri tedbirlerin kaldırllması 

Uluslar 
bugün 

Kurumu Konseyi 
bu • • görüşecek ısı , 

Eden dün Pariste siyasi temaslar yaptı, Necaşi 
Londradan tezahüratla Cenevreye uğurlandı 

Cenevre, 25 (Tan) - Milletler Ce 
miyeti Konseyi yarın saat 17 de top
la.nacaktır. Celseye Eden reislik ede
cektir. Dk defa olarak Delboe'da ce
miyetin içtimamda ve lngiliz, ltal -
yan delegeleri arasındaki boş koltuk 
ta yer alacaktır. 

Ruzna.mede §Unlar vardır: 
:ı - Asurilerle Geldanilerin yerleş 

tirilmeleri meselesi, 
2 - Beynelmilel U. Haye adalet 

divanına iki aza intihabı, 
3 - Lokarno muahedenamesi ah

kamının Almanya tarafından ihlali 
meselesi, 

4 - ltalyan - Habeş ihtilafı. 
Geçen ay içinde yaptığı toplantı

larda Habeş - ltalyan meselesine ta
alluk eden bir karar vermeksizin da
ğılan Uluslar Kurumu, zecri tedbir
ler meselesini görüşmeyi de 16 hazi
ran tarihine bırakmrtı. Bu tarihe ka
dar bir taraftan yeni kurulan Fran
siz kabinesinin, diğer taraftan tngil
terenin ltalyaya karşı güdecekleri si 
yasetin taayyün edebileceği umulu
yordu. Halbuki 16 haziranda iki hü
kumette zecri tedbirler meselesi üze 
rinde kat'i bir karara varamamış, bu 
yilzden Konsey içtimaı da 26 hazira
na tehir edilmiştir. 

Fransa ve Ingiltere, ltalyayı tek
rar aralarında görmek istedikleri 
için zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
razı olmuşlardır. Şu hale göreı İtal
ya lehinde düşünen Fransa ve lngil 
terenin Konseyin bu içtimamda han
gi nokta üzerinde gayret sarfedecek 
leri ve Konsey neticesinin ltalya men 
faatlerine uygun olacağı tahmin edi 
le bilir. 

Necaıi Cenevreye 
hareket eH· 

Lond.ra., 25 (Tan) - Ha.beş impa
ratoru, bugün, öğleden sonra Viktor 
ya istasyonundan Cenevreye hareket 
etmiştir. 

lmpa.ratorun hareket edeceğini ha 
ber alan binlerce halk, istasyonda 
toplanmıı, lmpara.toru candan selim 
lamı§ ve tezahürat yapm~Jardır . 

Bu tezahürattan müteessir olan 

imparator halka hitaben şu beyanat 
ta bulunmuşlardır: 
"- Büyük ümitlerle Cenevreye gi 

diyorum. lngiltere hükumetinin şah
sıma karşı gösterdiği teveccüh ve mu 
habbet, haklı davamı müdafaa için 
bana kuvvet veriyor.,. 

Ne~.,i hareket ederken lngiltere 
hükumeti, teşyi için mümessil gön -
dermemiştir. Bu münasebetle resmi 
mahafil, ecnebi hükümdarların müte 
nekkiren yapmakta oldukları seya -
hatlerde hükumetinin istikbal ve teş 
yide resmen mümessil bulundurma -
sının esasen usulden olmadığını be
yan etmektedirler. 

Londradaki Habeş sefareti, Ede -
nin ve imparatorun son görüşmeleri 
hakkında resmi bir tebliğ neşrctm~ 
tir. Bildirildiğine göre, Habeşista -
mn ltalyaya ilhakı, lngiltere tara -
fmdan tanınmıyacaktır. Hatta bu 
nokta üzerinde Eden Necaşiye temi
nat vermiştir. 

Eden Pa riste nazırlarla 

görüıtü 

Paris. 25 (Tan) - Ingiltere hari -
ciye nazırı Eden, bugün buraya gel
miştir. Gece Cenevreye hareket ede
cek olan nJlzır, Başvekil Blumla bir 
müddet görtişmüş,Delbos kendisini ak 
şam yemeğine davet etmiştir. Temin 
edildiğine göre. bu hususi görüı;me -
ler sırasında. Cenevrede konuşulacak 
olan. bütün meseleler gözden geçiril
miştir. 

Şimal küçük devletleri 
Habeıistanın ilhakını • tanımıyorlar 

Londra, 25 (Tan).- Bitaraf şima 
li Avrupa küçük devletleri murah -
haslan, bugün Cenevrede bir toplan
tı yapmışlar ve Milletler Cemiyetinin 
ya.rmki toplantısında tetkik ediie -
cek meseleleri görüşmüşlerdir. 

Bu küçük devletler, Habeşistanm 

ilhakını tanımıyacak ve zecri tedbir 
ler tatbikatının idamesini istiyecek -
lerdir. 

T aymis'in çok mühim bir makalesi 

"İtalyanların on iki adayı 
f'ahkim etmeleri Türklerin 
şüphelerini uyandırmıştır'.' 

- - - BAŞI 1 INCtOE ---

fından Anadoluda gayeleri olmasın-, mühim meseleler de görüşülecektir. 
dan şüphelenilen ltalya tnuslar Ku- Aşağı Tuna devletleri Türkiyenin iş
rumunun otoritesini inkar etmiş bu- tirak edip kendilerinin mevki alma
lunuyor. dıklan bir harpte Boğazların ticaret 

Filhakika şimdiye kadar BillhBiz-
lanma hakkında birçok sözler söylen 
:miştir. Fakat devletler hararetle 11i
llhlanmaktadrrlar. Türkiyenin do11 -
tu, ve belki de müttefiki Sovyet Rus 
ya boğularm tahkim edilmeeine da
ir olan arzusunu hiç bir zaman giz
lememiştir. Bu saydığımız fartl&r 
tahtında Türkler bir emri vaki yapa
rak Boğazlan derhal tahkime kalkı
f&bilirlerdi. Fakat müzakere yolunu 
tercih etmeleri lehlerine kaydedile -
cek bir harekettir, Boğazların tahki
mi hususunda dürüst hareket etmiş
lerdir. Bununla beraber konferansın 
ehemmiyeti az değildir. 1923 muka
"Velenamesinin harp gemilerinin geç. 
melerine dair tam maddeleri esasen 
harp halinde bütün ehemmiyetlerini 
kaybedeceklerdi. Çilnkü ne İngiltere. 
ne de hiç bir başka devlet Türkiye
nin ittifakını kazanmadan Karadeni
ze donanma sevkine cesaret edemez 
di. Fakat bu mllli.haza Akdeniz em
niyeti, ve su yollarmm serbesti8i ba
kımından Boğazlarm ehemmiyetini 
küçültemez. 

lngiltere bu sebepten Boğazların 
tahkiminin şümulünü iyice incele -
melidir. 

Yalnız Çana.kkale mi tahkim edi
lecek, yoksa Boğaziçide mi'! Bu mü
him bir noktadır. ltalyanlarm Oniki 
adayı tahkimi şüphesiz Türklerin 
fÜphelerini uyandırmıştır. Bu güp
helerden yeni Roma Imparatorluğu
nun kuruculan mes'uldur. 

Konferansta sulhta Boğazlardan 
Jtarp gemilerinin geçmesinden ba8ka 

gemilerine kapanmamasına karşı te
minat isteyeceklerdir. Avusturya, 
Çekoıılovakya ve Macaristan deniz 
devletleri olmadıklan halde Tuna 

ticareti ile yakınen alakadar olduk
larından Boğazlarla alakadardrrlar. 
Tuna ticaretinde payı olan Almanya 
Montröde yer almamakla beraber 
konferansın elde edeceği neticeye 
bigane kalamaz. Boğazlardan geçen 
ticaret gemilerinin durumu tetkik e
dilmelidir. Ayni zamanda lngiltere . 
bilhassa Çanakkalede ölen Ingilizle-
rin mezarlan ile alakadar olacaktır. 
Bu mezarlaı,-a gelen ziyaretçilerin 
Gelibolu yarım adası askeri mınt.aka 
olduktan sonra bile eskisi t. "'i hüs
nü kabaul görmelerini temine çalı
şacaktır. Böyle bir teminat elde erli
lemern~i Ingiltere, lrlanda, Avust
ralya ve Yeni Zelandada fena tesir 
bırakacaktır. 

Dahiliye Vekili lzmirde 
Valilerin toplantılarında 
Izmir, 25 (Tan) - Dahiliye Veki

li ve Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, bu sabah Vi
llyette genyönkurul azalarının işti -
rilkile yapılan toplantıya başkanlık 
etmiş, vilayet işleri etrafında izahat 
atmıştır. Öğleden sonra saat 16 da 
akdolunan ikinci içtimada Partiye 
ait ifler görüşülmüştür. Gece Şükrü 
Kaya şerefine belediyede 100 kişilik 
bir ziyafet verilmiş ve ziyafet çok sa
mimt olmu~ur 

T AN 26 - 6 - 936 

Boğazlar Konferansı 

ve ltalya 
[Başı 1 incide] 

Filhakika lt.alya, zecri tedbirler 
kalktıktan sonra konferansa gelece
ğini işrap etmiştir. Fakat dün gelen 
telgraflardan öğrendiğimize göre, 
Stef ani Ajansı, şimdi de "ltalyan hü
kumetinin, umumi şeraitinin bu mese 
le hakkında müzakerelerde bulun -
maya miisait olmadığı hususunda 
nazari dikkati <'.elbehni5 olduğunu ve 
umumi vaziyet tavazzuh etmedikçe, 
konferansa iı:tirak edemiyeceji;ini be 
yan ettiJ{ini,, haber ,·ermektedir. 

Bu umumi vaziyet nedir? Zecri 
tedbirlerin kalkması mı? Streza cep
hesinin yeniden teşekkülü mü? .. ln
gilterenin ulh planı hakkında sor
clu"u ı;mallere Alman.ranm cevabı 
mı ? \'eya bunlarla birlikte birçok 
beynelmilel meselelerin muhassala.."ı 
mı? ... 

Diplomatik clilcle bazı ela<ıtiki keli
meler \'ardır. Bunlan han~i tarafa 
~·ekseniz olur. 

"Umumi vaziyetin inkişafı,, tabiri 
de bu denlii tabirlerden birisidir. Kal 
dı ki, biz beynelmilel sahada birçok 
kan!;ıklıklar olduğu için Bo~azlar re 
jiminin deJ.1htirilm~ini istedik. \'e 
tek taraflı hareket etmiyerek, )'İne 

Lo7.an mukavelesinin tayin ettiKi !'a

rahate dayandık. Bu sarahat J..ozan 
mukavelesinin J 8 inei maddesinde 
münderiçtir. Orada der ki: 

" .... Eğer nagihani bir taarruz, ya 
hut herhangi bir Fiili harp veya teh
didi harp, Boğazlarda seyriseferin 
serbestisini veya gayrı askeri mın
takaların emniyetin i tehlikeye ko -
yacak olursa, tarafeyni aliyeyni a
kıdeyn ve herhalde Fransa, Büyük 
B ritanya, ltalya ve Japonya bu hu
susta Cemiyeti Akvam Meclisinin 
karar vereceği bütün vesaitle onları 
müıtereken menedeceklerdir.,, 

Lozan muahedesine iım.alanru ko
yan hütiin cle\'letler, beynelmilel ,-a-
7.Jyetin karı~ık olduğıı ~u zamanda 
dile~imizi kabul et.mi~ler \'e İtalya 
müst~na olmak üzere ~lontrö'de 
toplaıınu}lardır. Umumi \'aziyetin 
kan~ık olmasına istinat eden lm 
maddenin tat bikini "umumi \'aziyetin 
inki5afrna,, talik etmek, Boğazlann 
n memleketimizin emniyeti bakmım 
dan hiç te şayanı arzu bir ke~·fiyet 
değildir. Kaldı ki, İtalya, Lozanr im-
7..alayan diğer de\'letler gibi bu mad
de ile de karıı;ık bir \'azi;rette, Boğaz 
lann emniyeti meselesini ha..'lsaten 
tekeffül etmiştir. Onun igin bö~·le 
bir zamnıt<la "umumi \'azİyetin inkisa 
fını,, beklemek ne dereceye kadar 
do~ru olabilir hunu bilemeyiz. 

Dün gelen Stefani Ajansı telgrafın 
dan çıltan mana ~udur : 

Bo~azlar konfer:rnsmm toplanma
sı nahemevsimclir. J<'akat bu nabe -
me\'simlik daha zi~·ade ltalyan bakı 
mında.n ileri siiriilmekte<lir. Bizim 
kanaatimiz<:e Uoğazlar re,jiminin ta
dili için bundan daha müna.sip bir 
1..aman ancak diin~·a sulhii i~in en kö
tü ihtimaller meydana çıktığı zaman 
bulunabilir. 

O zaman da umumi \'aziyet açık 
kapılar dola~·ıslle hiç te Türkiye.nin 
emni~·eti lehine inkişaf edemez. 

lk>~azlar rejiminin tadili bu bakım 
dan bizim en hayati bir it-imizdir. 

Bu ha~·ati iı;imizi ltaI~·anın ar -
zulanna, mu\·afık göreeeji;i zamanla
ra isabet ettirmek mümkün de.ı{ildir. 

Stefa.nl Ajansı, lta.l~·anm, Akde
nb havza..sında yeniden hiç tevessü 
emell beslemediğini \'e binaenaleyh 
Türkiyenin Boğazlar rejimini tadil i
çin ileri sürdüğü sebeplerden biri -
nin me\.·cut olmadığını beyan etmek
tedir. ltalyanlann bu iddia."ı hiç te 
yerinde değildir. Biz Boğazlan, her
hangi bir devletin Türkiyeye karşı 

taarruz etmeık cüretini kendisinde 
görecek kadar aykm bir dfü;ünce bes 
lemesl ihtimalinden dolayı değil, bel
ki Boğazlann emniyetini otomatik -
man temin bakımından tahkim et -
mek istiyoruz. Yoksa şu , ·eya bu dev 
letin Türkiye~·e herhangi bir teca -
vüz emeli hesli~·ebileeeğini bile zan
netmek akhmızdan geçmi~·or. 

Bu itibarla ltalyanm imzasını koy
duğu Lozan muahedesi tadil edilir
ken biran e\'"\0el Montröde bulunması
nı istemek hakkımızdır. 
Boğazlarm emniyeti gibi hayati 

bir meselenin sürüncemede bırakıl -
ma.'iına asla razı olamıyacağmııu bir 
defa daha hatırlatmak isteriz. 

TAN 

Dayinler mümessili CJitti 
Bir müddettenberi Ankarada bu

lunan Fransız dayinler mümessili 
Dekloziye, dün şehrimizden geçerek, 
akşamki ekspresle Parise dönmüş -
tür. 

BelCJrad Elçimiz 
Belgrat elçimiz Ali Haydar, dün 

sabah şehrimize gelmiş ve Perapalas 
oteline inmiştir. Ali Haydar, birkaç 
gün sonra Ankaraya gidecektir. 

Projenin tetkiki bitti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Başı 1 incide] 
dirler. lngiliz delegesi Stanhop bu 
mesele etrafında Londradan talimat 
beklemektedir. 
Japonların vaziyetine gelince, bun 

lar, bu işe !azla karışmamakla bera
ber İngilizlerin noktai nazarlarını 
tutmaktadırlar. 

Teknik ve tahrir komiteleri ken
dilerine havale edilen meselelerin 
etütlerilc meşgul olmaktadırlar. Ge
rek bu etütlerin ve gerek Londra
dan bekleneh talimatın müsbet ne
ticeler vereceği ümit edilmektedir. 
Umumi toplantı komisyonlar çalış
malannı bitirdikten sonra yapılacak
tır. 

Yann Cenevrede Uluslar Kurumu 
konseyi toplanacak ve zecri tedbirler 
meselesini konuşaculctır. Bu t~dbir -
ler kaldırıldıktan sonra ltalyanın da 
Montrö konferansına iştirak etmesi 
beklenmektedir. 

Ali Naci KARACAN 

Konferansın ikinci içfimaı 
Montrö, 25 (A.A.) - Boğazlar 

konferansı, Türkiye tarafından tev
di olunan mukavele projesinin ilk kr 
raatini bitirmiştir. Konferansın ikin
ci içtimaı, Milletler Cemiyeti toplan
tılarından sonra akdolıınacaktır. 

Konferans, bu ~abah, Türkiycnin, 
kendisini harp tendidinc maruz his -
settiği takdirde, Milletler Cemiyeti
ni muktezasının ifası için haberdar 
ve imza eden devletleri malfımattar 

ederek harp gemileri ve muavin ge
milerin Boğazlardan gcçicşini kendi 
müsaadei ınahsusasına muallak bu -
lundurulacağını bildiren 9 uncu mad 
deyi mtizakcrc etmiştir. 

Japon delegesi Sato, bu hususta 
yeni mukavelcnameyi imza edenle -
rin maliimattar edilmelerinin kafi gö 
rülmesini teklif eylemiştir. 

A vusturalya delegesi Bruce, yeni 
mukavelename Milletler Cemiyeti 
tarafından kaydolunacağınilan cemi
yetin haberdar edilmesi lazımgcldi -
ğini tebarüz ettirmiştir. 

Sato, hükumetinin bu husustaki 
kat'i noktai nazarını, konferansın 

ikinci toplantrsmda bildireceğini be 
yan eylemiştir. 

Londra siyasi mehafifinin 
kanaati 

Londra, 25 (Tan) --.. Burada.ki si
yasi mahafilin kanaatine göre, Mon
trö konferansının Milletler Cemiyeti 
toplantısından sonraya ta.Iiki, daha 
iyi bir neticeye varılmasına amil o
labilecektir. 
Mal(ım olduğu üzere Milktler Ce

miyeti Konseyinde ve Asamblesinde 
Italyanın vaziyeti görüşülecek ve zec 
ri tedbirlerin kaldırılması hakkında 
bir karar verilecektir. 

Ancak bu karardan sonra İtalya
nın da Montrö konferansına iştirak 
edip etmiyeceği belli olacaktır. 

Montrö, 25 (Tan) - Konferansın 

üç günlük mesaisinden sonra, şimdi 
ki vaziyet şöyle hülasa edilebilir: 
ı - Türkiye, Bo~azlann tahki -

mine dair talebinde, konferansa işti
rak etmiyen ltalya<lan başka, pren
sip itibarile diğer bütün devletler in 
muvafakatini temin etmiş bulunu -. 
yor. 

2 - Konferansta, münakaşaya se 
hep olan yegiine mühim nokta, Bo
ğazlardan gN;e('.ek olan harp gemile
rinin tonajının tahdidi meselesidir. 

S - Her bakımdan kuvvetli bir 
vaziyette bulunan Tiirkiye, tonaj me 
selesinden dolayı lngiltere, Japon -
ya Fransa ,·e Rusya arasında çıkan 
ihtilafta tamamen bitaraf kalmakta 
\'e hiç müdahale etmemektedir . 

4 - Tonaj ve Boğazlardan gec;ltin 
tahdidi ~·alnız harp ~emilerine şamil 
olup, .tieari gemilerinin seyrii.sefer 
serbcstisi Türk hükumeti tarafından 
tamamen temin edilmiştir. 

Sovyetlerin istediği 
ontrö, 25 (A.A.) - Litvinof ga

zetecilere, Sovyet hüktlmetinin Bo -
ğazlar meselesi karşısında vaziyetini 
taı;rih eden bir tebliğ vermiştir. Bu 
tebliğe göre, Sovyetler birliği hüku
meti bilhassa Karadenize sahil dev
letlerin gemileri için Boğazlardan ser 
best geçiş istemekte ve Lozan mua
hedesinde bu hususta hiçbir kayıt 
mevcut bulunmadığını tebarüz ettir
mektedir. 

Konferansın fafsi/.Sfı 
Montrö, 25. (A.A.) - Anadolu a

jansının sureti hususiyede gönderdi
ği muhabiri bildiriyor : 

Bugün aşağıdaki tebliğ neşrolun-
muştur: · 

Konferans, beşinci toplantısında, 
9 uncu maddenin müzakeresine baş
lanmıştır. 

Japon delegesi Sato, vermiş oldu
ğu izahatta, kendisinin koymuş ol
duğu ihtiraz kaydının Türkiyenin 

bir harp tehdidi halinde acil tedbir
almak hakkına ait bulunmamakta, 
fakat Türkiye tarafından bu husus
ta Milletler Cemiyetine yapılacak 

tebligatı istihdaf eylemekte olduğu
nu bildirpıiştir. Japon hükumetinin 
fikrine göre, mukavelenameyi imza 
edenlere haber verilmesi kafidir. 
Maamafih bu keyfiyet, Türk hüku
metinin Milletler Cemiyeti nezdinde 
lüzum gördüğü herhangi bir müra
caatı yapması hakkına hiçbir suret
le dokunmamaktadır. 

Paul Boncour, Japon heyetinin 
duyduğu müşkilitı kaldıracak sureti 
hal kaydı ihtirazisiyle Fransız he
yetinin 9 uncu maddeyi tamamen 
tasvib eylemekte olduğunu bildir
miştir. 

Romanya heyeti, bir harp tehdidi 
halinde Türkiyenin kendi emniyeti
ni siyanet endişesini tamamen ve 
büyük bir sempati ile tasvip eyle
mekte olduğunu bildirmiş ve ileri sü 
rülmüş fikirler mahiyetinde bazı 
mülahazalarda bulunmuştur. 

Türk delegesi. Japon delegesinin 
arzusunu nazarı dikkate almaya ha
zır bulunduğunu söylemiştir. Zira, 
Türkiyenin Milletler Cemiyeti azası 
sıfatiyle olan taahhütleri ayrıca tas
rih edilmiş bulunmaktadır. 

Konferans başkanı, Japon delege
sine hitaben, muahede her ne suret
le olursa olsun Cemiyet tarafından 
kaydedileceğinden, Milletler Cemiye
tine yapılacak tebligatın bundan 
münbais olduğunu ifade eylemiştir. 

Elen delegesi, Japonyanın Millet
ler Cemiyeti azası bulunmamasından 
doğan güçlüğün kaldırılamıyacağı 
fikrinde bulunmuştur. Bir harp teh
didi hali:ı:ıde, Türkiye nasıl olsa Mil
letler Cemiyetini haberdar etmeye 
mecbur olacaktır. Fakat Japonya 
kendi takdiri hususundaki serbesti
sini tam olarak muhafaza edecektir. 

Lord Stanhope ve Doktor Aras, 
Japon heyetinin' edişelerini nazarı 
dikkate alan bazı tadil tekliflerinde 
bulunmuşlardır. 

Sato ise, hükumetinin kati noktai 
nazarını, konferans umumi celsele
rinin yeniden başlıyacağı zaman bil-

Fransanın dJŞ siyasası 
[Başı 1 incide] 

demiştir. 

Dış işleri encümeni başkanı Be -
renger, alkışlar arasında, milli mü
dafaanın idamesi hakkındaki hüku
met beyanatının sarahatinden dola
yı tebrik etmiş ve demiştir ki: 

direceği hakkında ihtiraz kaydi der
meyan eylemiştir. 

Başkan, Milletler Cemiyeti azam 
olmıyan mumzi devletlerin hakları
nı muhafaza eden ve ayni zamanda 
Türkiyenin Milletler Cemiyeti azası 
sıf atiyle olan l$1ahhiltlerini nazarı 
dikkate alan bir formülün nihayet 
tahrir komitesi tarafından bulunaca
ğı ümidini izhar ederek, 9 uncu mad 
.JE: hakkındaki müzakerelerin tehiri
ni teklif eylemiştir. 

Bulgar heyeti, bir beyanatta bu
n:ırak, Bulgaristanm sulh muahede
leri ve Milletler Cemiyeti paktı ile 
elinde tuttuğu emniyet garantileri
nin idamesini istihdaf eden formül
ler üzerinde kendi noktai nazarım 
bildireceği hakkında ihtiraz kaydı 
kcıymuştur. 

10 uncu madde hakkında hiçbir 
itiraz dermeyan olunmamıştır. 

11 inci madde üzerinde, Ingiliz, 
Türk ve Fransız heyetleri arasında 
bir fikir teatisi cereyan etmiş ve bu 
madde Boğazların emniyeti ile hava 
S<'yriseferinin menfaatlarını uzlaştır 
mnk üzere teknik komiteye havale o 
lunmuştur. 

12 ve 13 üncü maddeler de komi
teye havale olunmuştur. 

Başkan, konferansın, mukavelena
me projesinin ilk kıraatini semereli 
bir şekilde bitirmiş oldüğunu mü
şahede etmiş, işlere nihayet veril
mediğini ve komitelerin faaliyetleri 
lüzumu kadar ilerler ilerlemez u
mumi içtimaların yeniden ba~hya
cağını bildirmiştir. 

Konferans, Politis'in l;>aşkanlığm
da bir tahrir komilesı kurmuştur. 

önümüzdeki celse tarihi, genel 
sekreterliğin daveti ile tespit oluna
caktır. 

Türkiye borçlarına hürmet 
· etmektedir 

Londra, 25. (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Avam KamarMmda bir suale ce
vap veren Runciman, 'Türkiye, Tlirk 
borçları hakkındaki anlaşmaya hür-
met etmektedir.,, demiştir. 

Tütün işçileri 

Pirede 24 saatlik 
tesanüt grevi yaplldı 

Zecri tedbirlerin kaldırılması bu Atina, 25 (Tan) - Evvelce Pire-
yolda birinci merhaleyi teşkil etme de Papastratos fabrikasmda grev 
lidir. Bu yolda devam için hükiıme- yapmağa ve fabrikayı işgale önayak 
te itimadımız vardır. olanların tekrar işlerine kabul edil -

En nihayet söz alan Dış işleri ı memesi üzerine Pirede dün yirmi 
Bakanı Yvon Delbos, bütün hatiple- dört saatlik tesanüt grevi ilan edil .. 
re cevap vermiş ve ezcümle demiş· miştir. 

tir ki: Grevciler birçok nümayiş tertip et 
Fransız ve Alman düşünceleri uz- mişler ve sokaklarda yaşasın grevci

laştırılmaz düşünceler değildir. Al - ıer diye bağırarak dolaşmışlardır. 
manyanın İngiliz suallerine cevap Polis grevcilerin münasebetsiz ha 
vermesini ümit edivoruz. Aksi tak - reketlerini menetmek için müdafaa 
dirde meseleyi ı9 Mart anlaşması etmiş iki taraf arasında müsademe
esası üzerinden diğer Lokamo de\·- ler olmuş ve birçok kimseler yaralan 
!etleri ile yeniden tetkik etmek la- mıştır. 
zım gelecektir. Hükumet, Montrö Papastratos fabrikası kuvvetli bir 
de Türkiyenin istediklerini de büyük 
bir sempati ile telakki eylemektedir. polis müfrezesi tarafından muha:fa- · 

------...::'----- za edilmektedir • 

Muallimlerin tetkikleri 
İstanbul Kilittir Direktörlüğü, ilk

mektep muallimlerinin tarihi eserler 
üzerinde bilgilerini arttırmak, yeni 
ders yılına iyi esaslar dahilinöe ha
zırlanmak için bunların toplu tetkik
lerde bulunmasını muvafık görmüş
tür. Bugün, Samatya ve Şehremıni 
mıntakasmdaki ilkmektep muallim -
]erinden yüz kişilik bir grup müzele
ri, sarayları, ve Sultanahmetteki 
Bakster tarafından yapılan hafriyatı 
gezerek tetkikler yapacaklardır. 

Hastabakıcı mektepleri 
. if V _kfllctP,. "'ıhhive Vekale

ti arasında cereyan eden· muhabere 
neticesinde h. <-'ıbakıcı mektepleri -
nin çoğaltılması kararlaştırıİmıştır. 
Halen :kisi de şetrimizde olmak üze 

ilr' hastabakıcı mektebi vardır. 
de Ankarada açılması TY\uvafıı< 

görülrr.i;,.L· H:>~Lr" l(ıcı mektebi -
ne muallim olmak '.izere Avrupaya 
talebe gönderilecektir. 

Çin • Japon vaziyeti 
CJerCJin 

Şanghay, 25 (A.A.) - Iyi bir 
membadan öğrenildiğine göre Kou
angsi kuvvetlerinin pişdarlan Hcng
shov'a \!asıl olmuşlardır. Ve bu mın
takada bulunan hükumet kuvvetleri 
üzerine ateş açarak · onları bir mik -
tar zayiata uğratmışlardır. 

Vaziyet, gergindir. 

ltalyada paralar için 
yeni tahdidat 

Roma, 25 (A.A.) -100 ve 50 liret 
lik banknotlar, 30 haziran tarihin -
den itibaren ne ltalya kırallık arazi
sine, ne de ltalyan arazisine giren 
yolcuların yolcu başına aza.mi 300 li
ret sokmalarına müsaade vardır. 

Gizlice bu paralan ltalyaya sokmak 
istiyenlerin bu paraları müsadere 
edileceği gibi suçlular da kararname 
de yazılı cezalara çarptırılacaklar • 
dır. 

Yolcuların Üzerlerinde azami had 
den fazla olarak bulunan paralan sı
nır makamlarına haber verdikleri 
takdirde bu fazla miktar ali.kadar 
makamlara teslim olunacak ve bu 
paralar ltalyadan çıktıklarından sa
hiplerine iade edilecektir. 

Müessif bir irtihal • 
Gazeteci arkadaşlarımızdan ve in

hisarlar sat~ müfettişlerinden Ali 
Rizanın ağabeyisi Sıhhiye muhasibi 
mes'ulü Şevkinin vefat ettiğini te • 
essürle haber aldık. 
Merhumun cenazesi bugün saat on 

birde Etfal hastanesinden kaldırıla -
cak ve Edimekapı şehitliğine defne
dilecektir. Merhum kırk beş seneden 
beri memurluk yapıyordu. Hayatın -
da herkese kendisini sevdirtmi§ dü
rüstlüğü ile t.anmıru§tı. Arkadaşımı
za ve ailesine beyanı taziyet ederiz. 

• 
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Topkapı haricinde müthiş bir otobüs kazası 
Bir otobüs devrildi ve parçalandı 9 kişi 
ağır 13 kişi de hafif surette yaralandı 

hayatı tehlikededir, Ağır yara lıl ardan dö rdünün 

ansızın bozulmasından 

kazanın frenlerin 

anlaşı lıyor 
[Ba~ı 1 incide] 

den şoför. hemen el frenine sarıl -
mış, otobüsün hızını kısmen kesme
fe muvaffak olmuştur. Fakat, bu sı
rada ikinci bir aksilik başgöstermiş, 
el freni de kırılmıştır. 

"Eyvah •• mahvolduk!,,_ 
Otobüsün yokuştan aşağıya alabil-

41ği sliratle indiğini gören şoför, bu 
ümitsiz vaziyet karşısında: 

"-Mahvolduk. Devrileceğiz. Her 
kes başmm çaresine baksın, biribiri
nizle helallaşm !'' diye bağırmıştır. 
Yolcular, feryat ve telaş içerisinde 
çırpınarak yakın akıbeti beklemeğe 
koyulmuşlardır. Araba, yokuşu arıza 
11ız inmiş, süratin fazlalığı ve fren
lerin tutmaması yüzünden alttaki 
virajı dönemiyerek sağa. çukura fır
lamış, bir müddet tarla içinde yürü
diikten sonra devrilerek birkaç takla 
atmıştır. Yolcuların canhiraş feryat
huı: etrafa dağılırken, doktor Mazhar 
Osmanın arkadan gelen otomobili 
vaka yerine ilk yetişen vasıta olmuş 
tur. Civardan gelenlerin yardımı ile 
ağır yaralılardan birkaçı bu otomo
bile alınmış ve derhal hastahaneye 
götUrülmUşlerdir. Diğer yaralılar da 
biraz sonra, imdadı sıhhi otomobili 
lle Gureba hastahanesine kaldırıl -
nıışlardrr. 

Yaralılar kimlerdir? 
Kazaya uğra.yan 29 otobüs yolcu

aundan on üçti ağır yaralanmışlardır 
9 kişide ayakta tedavi edilecek de
ncede yaralıdır. Geri kalanlar, muh 
telif yerlerinden ufak tefek yara al
mışlardır. 1ki kadın yolcu ile bir ço
cuk, kazadan burunları bile kanama 
dan kurtulmuşlardır. 

Ağır yaralılar şunlardır: 
Otobüsün şoförü Şerif oğlu Edip, 

l' aralılardan Mehmet 

htanbul zabıtasına mensup 26 numa 
ralı UçUncü komiser lzzeddin, Ça. -
talcalı Mehmet, Çatalcada rençber 
Ne~et; Çatalca. korucularından Mu
rat, Çatalcalı Mehmet, mütekait Ha
aan Basri, Çatalcada. Ömerli köy mu 
alllmi Hüsrev, Yuvakim, bakırcı 
Mehmet, Çatalcadan Mehmet, Çatal
ca orta mektepten talebe Faruki, 
kundura boyacısı Naci. 

Ayakta tedavi gören yaralılar da 
fUnlardır: 

ileri geldiğ i 

Yaralılardan Murat 

Yaralılardan RefQt 
Çatalcalı Mehmet, Çatalca Evkaf 

memuru İsmail, yeğeni Çatalca orta 
mektebi mezunlarından Necdet, şo
för muavini ve biletçi Niyazi, Çatal
ca Albahan köyü muallimi Hakkı, 
Çatalca Kabakça köyünde çiftçi Ce
mal, Büyükçekmecede çiftçi Hasan, 
Silivri .:rtaköyünde rençber Malik, 
Çatalcada İzzettin köyünde çütçi 
·Reşat. 

Çatalcada Çakılköy muallimi Zeh
ra Hilmi, hiç bir yara almadan kurlu 
lanlar arasındadır. 

Otobüs yolcuları anlatıyor 
Kendisile görüşen bir muharririmi 

ze otobüs yolcularından Zahit şunla
rı söylemiştir: 

u_ Tam şoförün arkasında oturu 
yordum. Araba devrilince, kendimi 
çimenlerin üzerinde buldum: Hiç bir 
şeyim yoktu. Eşyamı topladım. Bir 
otomobile binerek yaralılarla bera • 
ber hastahaneye geldim ... 

Yalnız başından ve omuzundan ya 
rah olan şoför muavini Niyazi, feci 
kazayı şöyle anlatmıştxr: 
"- Kaza olan yere gelmeden bir 

gürültü oldu. Şaftın kırıldığını anla 
dık. Ben şoför. Edibin yanında idim. 
Edip, hemen el frenine sarıldı. Fa
kat onun da iş göremediğini gördük. 
Çünkü o da kırılmıştı. Bunun üze
rine, ben, ön kapıyı açtım. Sahmlığa 
bastım. Atlamak istedim. Fakat mu 
vaffak olamadım. Otobüs viraja ge 
lince, kendini tutamadı, yolun sağı
na fırladı . . Biraz yürüdükten sonra 

Yaralılardan Murat 

Yolculardan ve yar(llt lardan Ha$lln 

Şoför m uavini ve biletçi N iyazi 
ilade ver.iyor 

devrildi.,, 

Facianın sebebi nedir? 
Kazada yaralananlardan hemen 

ekserisinin yaralan başlarındadır. 
Gureba hastahanesinde tedavi altı· 
na alınan 13 yaralıdan birkaçı çok 
ağırdır. Bunlar üade veremiyecek va 
ziyettedirler. 

Kazayı yapan otobüs Çatalcalı Ha 

Yolculardan Necdet hadiseyi poliae anlatıyor Yaralılardan Cemal ifade veriyor 

--·----- -- ---..- ---
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Parçalanan otobüsün korkunç man .zarasa 

Yaralılardan Hasan polise ifade veriyor Yaralılardan Akyıl 

san Basri, Adem, Cemal, Fehmi, Ah- çok hafif geçiştirildiğini söylemişler Gureba hastahanesinde nöbetçi dok· 
met isimlerinde beş kişiye aittir. Ve dir. Vaka yerinde keşif yapan mü - toru Sadri ve Suat tarafından ~ 
iki bin beşyüz lira kıymetindedir. hendislerin kanaati-ne göre, şaftın pılmıştır. Kazanın tahkikatı ile To}>* 
Kazayı haber alıp derhal hastahane- yokuşa gelmeden önce kırıldığı mu- kapı polis merkezi meşgul olmakta-
! ye koşan otobüs sahipleri, kazanın hakkaktır. Yaralıların ilk tedavileri dır. 

Osmanbeyde yine bir 
motosiklet kazası oldu 

Osmanbey tramvay durağında 66 
1 numaralı motosiklet, Pangaltıda otu
ran Sotirinin kızı Marikaya çarmış, 
ve Marikarım sol kolu kırılmıştır. 

Suçlu Dimitri kaçmış ise de sonra
dan yakalanmıştır. 

Hiç yüzünden yaraladı 
Eyiipte sakin Ciğerci Niyazinin 

1 çırağı Ömer ile Recep bir sirkat da
vasından dolayı kavga etmişler, Re
cep bıçakla Omeri yar-· ımıŞ ve ya
kalanmıştır. Ömer hastahaneye kal 
dırrl rr ·şt· · · 

1 Dıvardan yuvarlandı 
1 Ortaköyde Pişmişoğlunda oturan 

1 

Leonun yedi yaşındaki Elizabet is -
mindeki çocuğu duvar üzerinde oy
narken muvazenesini - aybederek 
yere düşmüş, ağırca yarahtnmıştır. 

Denize düştü. kurtarıldı 
Beşiktaşta oturan Ifo.,·rinin sekiz 

yaşındaki oğlu deniz kenarında oy
narken ayağı kayarak denize düş
müş ise · etraftan yetişilerek kur
tarılmıştır. 

Kumar oynuyorlarmı§ ! 
Fatihte Şekerci sokağındaki kah -

vede iskambil kağıdiyle kumar oyna 
yan Mehmet ve Şükrü yakalanmış, 
elli kuruş ile iskambil kağıtları mü
sadere edilmiştir. 

Daracadan sokaija •• 
mde Doğup" ' a~artıı 

nm üst Jr 'rnda oturan bisikk r 
ginin dokuz ya~ ndaki oğlu Niko a
nartımanmıQ. dr ··~"'.lsmdan · -... ~a 
düşmüş, mnhtelü yerlerinden yara
lanmıştır. 

Koruluiju yakacaklarmıJ 
Arnavutköyde oturan Nikc v.,ni, 

diğer Yani, tstavri, diğe.,. Istavri, yi
ne ~? , Dimitri Ateş gecesi '· 
ması hasebile, saat 23 de Halimpa
şa koruluğunda ateş yakmışlardır. 
Fakc..t i 1alıkla. ' ··'·uştuğu. · ., , 

· ya~calanmış ' . ·Yalnız Dimitri 
kaçmak istemiş, fakat yere düşerek 
yaralanmıştır. - ---- -

Maltada veba görüldü 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekile 

tince, Maltada veba hastalığından 
vak'alar çıktığt haber alınmıştır. 

Bu liman muvaridatma karşı u -
mumi talimatnamenin 15 inci mad -
desinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraların
da yazılı tedbirler konulmuştur. 

Otobüslerin muayenesi 
bitti 

Otobüslerin dün senelik son fenni 
muayeneleri yapılmıştır. Bugünden 
itibaren muayene edilmemiş olan o
tot.e.ler llflffıf'4en. ~r. 

1 
f stanbul adliyesindeki 
tayin ve becayişler 
lstanbul adliyesinde yapılan yeni 

tayin ve becayişler şunlardır: 30 li
ra maaşlı Diyarbekir sorgu hakimli
ğine lstanbul hakim namzetlerinden 
Mustafa Suat, 40 lira ma~ı Kara -
deniz Ereğlisi müddeiumumiliğine Şi 
le müddeiumumisi Ahmet Naci ter
fian, 45 lira maaşlı baş müddeiumu -
mi muavinliğine terfian İstanbul 
müddeiumumi muavinlerinden Nu -
rettin, 70 lira maaşlı temyiz rapor -
törlüğüne Istanbul sorgu hakimi A
dil terfian, 70 lira maa.slı temyiz ra -
portörlüğüne İstanbul azası Mehmet 
Fazıl terfian, 45 lira maaşlı 8 inci 
derece Istanbul azalığına terfian ls
tanbul azası Şakir, 45 lira maaşlı ls
tanbul azalığına Istanbul sulh baki
mi Ibrahim Tevfik, 35 lira maaşlı 

Istanbul müddeiumumi muavinliğine 
Kuşadası müddeiumumisi Sadrettin, 
35 lira maaşlı 10 uncu derece İstan
bul icra memurluğuna terfian icra 
memuru Ziya Nuri, 45 lira maaşlı 
8 inci derece İstanbul sulh hakimliği 
ne Istanbul sulh hakimi Niyazi ter
fian, 35 lira maaşlı 10 uncu derece 
lstanbul icra memurluğuna terfian 
icra memuru Ekrek, 80 lira maaşlı 
5 inci derece Istanbul hukuk reisliği
ne terfian tstan'bul üçüncü hukuk re
isi Ali Rıza, 80 lira maaşlı beşinci 
derece İstanbul hukuk reisliğine, ter 
fian Istanbul beşinci hukuk reisi Ka 
zım, 30 lira maaşlı Kuruçay sorgu 
hakimliğine lstanbul hakim namzet 
!erinden Rasim, 30 lira maaşlı Sive -
rek sorgu hakimliğine, lstanbul ha
kim namzetlerinden Ahmet Çelebi, 
55 lira maaşlı 7 inci derece İstanbul 
sulh hakimliğine Istanbul sulh ha -
kimi Ahmet Şakir, 40 lira maaşlı 9 
uncu derece Istanbul sulh hakimliği
ne terfian Istanbul sulh hakimi Ab
dülkerim Cel&lettin, 55 lira maaşlı 
adli tıp işleri morg müdür ve meclis 
azalığına morg doktoru Hasan Rah
mi, 35 lira maaşlı 10 uncu derece İs
tanbul icra memurluğuna terfian İs
tanbul icra memuru Ibrahim Halim, 
55 lira maaşlı 7 inci derece lstanbul 
sulh hakimliğine terfian lstanbul 
sulh hakimi İsmail, 70 lira maaşlı 

Trabzon müddeiumumiliğine terfian 
Istanbul müddeiumumi baş muavini 
Salih Esat, 55 lira maaşlı yedinci de 
rece Istanbul sulh hakimliğine ter -
fian Isctanbul sulh hakimi Mazhar 
liğine, hukuk mezunlarından Adviye 
Y3.sin, 80 lira maaşlı Izmir hakimli
ğine İstanbul ihtisas mahkemesi es
ki hakimi Atıf, 35 lira maaşlı Balı -
kesir müddeiumumi muavinliğine Is 
tanbul ihtisas mahkemesi eski sorgu 
hakimi Hakkı Şükrü, 70 lira maaşlı 
Aydın müddeiumumiliğine eski tstan 
bul ihtisas mahkemesi müddeiumu -
mtsi Ahmet Reşit, 45 lira. m~lı ls
tubul mlddeiumwnl bq mua.vinli-

Vilayet+e 

istinaf komisyonları 
azasının tbhlifleri 

Bina ve arazi vergilerinin MalJye
den Vilayet hususi idaresine devri 
dolayısile bina vergisi tahrir işi de 
hususi idareye geçmiştir. Tahrir i;ri 
ile tahpr heyetleri ve istinaf komis
yonları meşgul olmaktadır. İstinaf 
komisyonları Fatih, Eminönü, Üs
küdar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, 
Beykoz, Sarryerde teşekkül etmiş .. 
tir. Komisyonlara Vilayet umumi 
meclis azasından ve ticaret odasın· 
dan azalar seçilmiştir. 

!stinaf komisyonu azalarının tah• 
lifleri dün Vilayette idare heyeti hu· · 
zurunda yapılmıştır. Tahlifleıi yapı
lan komisyon azaları şunlardır: 

Saffet (Bakırköy), İbrahim Birin· 
kin , Şerif (Beykoz), Yusuf Kefeli 
(Sarıyer), Halit (Fatih), Şerafettin 
(Kadıköy) , Feridun Manyasi, Efda
Jeddin (Beşiktak, lsİnail Srtkı (Emin 
önü ve Beyoğlu), Enver, Nureddia 
Baban (Eminönü) , Etem Battal 
<Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer), eczacı 

Ferit (Kadıköy, Üsküdar, Beykoz). 
Sanyere seçilen bir aza, dün ida· 

re heyetine gelerek işi çok olduğunu 
söyliyerek istifa etmiştir. 

• Vilayet Dahiliye kadrosunun bu 
günlerde gelmesi beklenmektedir. 
Yeni Dahiliye teşkilat kanunile de 
Vilayette mektupçu, idare heyeti haf 
katibi ve evrak memurunun asli ma• • 
aşları otuz liraya çıkarılmıştır. 

• Kaymakamlar, bugün Vilayette 
vali muavini Hüdai Karatabanın ya• 
nında toplanarak idari işler hakkın· 
da görüşeceklerdir. 

Esnaf cemiyetleri 
Ticaret odası idare heyeti, Esnaf 

cemiyetleri hakkındaki tetkikatın& 

devam etmektedir. Yapılan tetkikat 
neticesinde tahsil işlerinin düzgün 
g:tmediği anlaşılmaktadır. Herşey • 
dPn evvel tahsilat işleri ; yola kona· 
caktır. Esnaf Cemiyetleri eski direk 
törü İsmail Hakkının teşkilattan ay 
nlmasmdaki sebeplerin prensip me· 
selelerinden ileri gelmediği, oda ida.· 
ı·~ heyetinin şikayeti üzere vazifesin 
den ~ekildiği anlaşılmıştır. 

ğine Balıkesir mücfdeiumurnisi Ibra· 
him Sünuhi, 45 lira maaşlı İstanbul 
sulh hakimliğine Ankara hakimi Hü 
samettin, 55 lira maa§h Istanbul sor 
gu hakimliğine Bolu müddeiumumt
si Hüseyin Fahrettin, 35 lira maaşlı 
Istanbul sulh hakimliğine, terfian 
baş müddeiumumi muavinlerinden 
Behiyye Rahime, 55 lira maaşlı öde 
miş müddeiumumiliğine terfian Is • 
tanbul müddeiumumi muavini Mah -
mut Celalettin tayin ve becayiş edil
mişlerdir. 
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EKONOMi 
Pi YASA 
VAZIYETi 

Bir liafta zarfındaki 
umumf durum 

lııtanbul mmtakumda yağmur va
ziyeti rekolteleri geciktirdiğinden, 
dahili ihtiyaç için talepler artmış ol· 
ması dolayısile hububat ve zahire pi 
yasalarında bir sağlamlık göıi11'!1ek
tedir. 

Tiftik ve yapa.le piyMaları bir dur 
gunluk geçirmektedir. Yumurta fize. 
rine yüksek tiatlerle muameleler de
vam etmektedir. Deri piyasası iyidir. 
Zeytinyağı piyasası gevşemektedir. 
Fındık Uzerine işler durgundur. Di -
ğer maddelerde esasJı bir değişiklik 

yoktur. 

Eğ~ mmtakasmda bu mıntakada 
dahi yağmurların devamı mahsulatın 
idrakini geciktirmektedir. İncir a • 
ğaçlarma ilek atılmağa batlannuş -
tır. Ancak bu ameliyeden eonra ye
ni rekolte miktarı taayYiln edecek -
tir. Yağmurların deva.mı halinde bağ 
larm zarar göreceği haber verilmek 
tedir. Bazı havalide tütUnlerin kınl
ınuma b~lanmıştır. BugUnkU hava 
•aziyeti pamuklar için iyi addedil • 
mektedir. 7'eytinler çiçeklenmiş ve 
yeni rekoltenin çok iyi olacağı tahak 
kuk etmiş gibidir. 

Samsun mmtakasında bilumum ze 
riyat normal surette inJd~af etmekte 
dir. Hububat gayet iyi bir durumda. 
dll'. Arpa hasadı yanaşmıştır. Fındık 
larm normal surette ne§vfinerna bul 
makta oldukları, maamafih henüz re 
kolte hakkında tahminler yapılamı -
yacağr bildirilmektedir. 

Yağmurlar yüzünden mahsulün 10 
15 gün tx?ahhüre uğrayacağı bildi
rilmektedir. 

Yumur+a 

Hububat viyasası 
lstanbul buğday piyasası yeni 
mahsul karşısında sağlamlaştı 

İstanbul buğday piyasasr yeni 
mahsulün gecikeceği tahminleri kar
~nsında sağlam bir durum almıştır. 
Fiatler umumi olarak 10 para kadar 
yükselerek şu seviyeyi bulmuşlardır: 

Son hafta 
Yumuşak 7 • 7,25 
Kızılcalar 6,5 - 7 
Sertler 6,12 - 6,37 
Ege rnıntakasında yeni mahsu!Un 

.arzı pek yakınlaşmış olduğundan 
buğday piyasası gevşek ve muamele 
ler azdır. Alıcılar stok bulundurmak 
istememektedirler. Bu yüzden son 
hafta içinde fiatler 10 para kadar bir 
düşüklUk göstererek aşağıdaki sevi
yeyi bulmaktadır: 

Son hafat 
u,ak sert 6,50 

Yerli . 6,20 
Samsun mmtakuında buğday piya
suında geçen haftaya nazaran ehem 
miyetli bir değişiklik olduğu bildirit 
memiJtir. Fiatlcr: • 

Samsunda 
Çorumda 

6 - 6,375 
5,25 - 7 

Kars mmtakasında piyasa durgun 
dur. Fiatlerde bir değişiklik görül -
mcmiştir. Son fiatler de g""en hafta 
flatlerinin ayni olarak beyaz buğday 
lann 4,00, kırmızı buğdayların 4 ku
ruştur. 

Iskenderiya piyasasına yukarı ve 
aşağı Mısırdan bir hayli mal gelmek 
te ve satışlann da nisbeten artmakla 
olduğu bildirilmekte ve fiatler aşağı 
şekilde kaydedilmektedir: 

Zevati ardebi 135. 137 Mısır kuru 
şu. 

MUtevaşsıt ardebi 132 - 1~ Mıeır 
kuruşu. 

Tccart ardebi 127 - 129 Mısır ku
ruşu. 

Arpa piyasası 
İstanbul arpa fiatlerinde geçen 

haftaya nazaran beş para kadar bir 
yUkseklik görUlrnUştUr. Bunun sebe
bi, rekoltelerin gecikmesi üzerine iç 
ihtiyaçların karşılanm~.sı talebin -
dendir. Fiatlcr 4 kuruıııtur. 

Alivre satışlarının henüz başlama
mış olduğu kaydedilmektedir. 
Ege rnıntakası, lzmir piyasasında ye 
ni mahsul arpaların 4 kuruştan satıl 
dığı bildirlimektedir. Yeni mahsulun 
henüz piyasaya fazlarniktarda gelme 
mi, olması dolayısile fiatlerin bu ııc 
viyeyi muhafaza etmekte olduğu, 

çok mal arzedildiği takdirde fiatlerin 
dilşeceğinin kuvvetle muhtemel oldu 
ğu kaydedilmektedir. 

Kars mıntakası arpa piyasası dur
gundur. Fiatlerde değişiklik görül • 
miyerek yine 2 kuruştur. 
Alm~ oyadan bildirildiğine göre, 

bu piyasada Türkiye arpalarına ı;;im
diden istek vardır. Fiatler yüz kilo 
başına 5.30 Mark raddesinde bulun
duğu takdirde derhal iş yapılabile -
ccğinin tahmin edildiği kaydedilmek 
tedir. 

Finlcindiya ile yeni ticaret 
anlaıması 

Türkiye - Finlandiya arasında ye
ni yapılan ticaret anlaşması 1 Tem
muzdan itibaren tatbik edilecektir. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Mes'uliyetleri kabul eden bir ka
rakter. Vazife his
si vardır. Çalışır
ken otorite sahi
bidir. Meşgalesi • 
nin kontrolunda 
kıskanç ve asabi
dir. işten hariç 
zamanlarda güler 
yüzlU, t a t l ı · 
dır. Dostları mah 
duttur. Onları se
çer. An'anelere 
hilrnıet eder. Oto-

Alptekin ritesini daha az; 

kullanır. Ve daha yumuı;ıak hareket 
ederse, vaziyetlere uyarsa daha faz
la müstefit olacaktır. 

JI. 

içinde yaşadığı muhiti yaratmak 
istiyenlerle teşri • 
ki mesai eder. 
Nikbindir. Seya
h a t edecektir. 
Gençlik sevinç ve 
kederlerinden son
ra bir aile teşkil 
edecektir. Etrafı • 
nın serl ve ahenk
siz olmasına ta
hammül edemez. 
Hatta oturduğu 

evde bile bu his-
sin tesirinde kalır. Seyfi 
Daima genç kalacak bir karakter. 

• Talihi iyi, hassas, endişesiz bir ka-
rakter. Herhangi bir \'aziyete der-

~ 

hal intibak eder. 
ekasile en mUşkUl 
vaziyetleri halle -
debilir. Kabiliye -
ti ::ıonsuzdur. Muh 
telif mesleklerde 
muvaffak olabilir. 
Iyi kalplidir. Dost 
lıı rına karşı son -
suz bir sadakati 
vardır. Yakınları
na şefkat ve ala-

evit/!V= ... r 
"'Me· 1~r e.,a . . ~ 

iki sene bekliyeyim mi ?. 
Edremitten M. Z. Ç. imzasile: ı~~ 
"Orta halli bir ailenin hüsnü tc- M kt •• d 1 

vccaühimü ka.:anmt§ lm.ltmuyorum. e up gon eren ere 
Bu ailenin bir kızı var, onıı seviyo- Bi;;e mektup gönderen sayın oku-
·r:um. Aramı::da 10 yaş kadar fark yuculanmızcum çok mühim bir rica-
var. Kız 15 yaşındadır. Kirnsem mı: var. J 

yoktur, yalm::ım. iş temin edinciye 1 - Yazıları sayfanın yalnız bir 
kadar çok zantretler çektim. .O ::a- tarafına ya::mak, arkas1na yazma
man bu ailenin himayelerine sığın- mak. 
mıştım. Beni manevi bir cııl<it gibi f - .Mekt1lpları mümk-ün oldıtğK 
bilirler. .Şimdi bir müessesede çalı- takdirde makine ilc

1 
olnıa;;sa satır 

şıyorum. Bir vastta ile kızlarını sev- aralarmı geni§ bırakarak, okunaklı 
diğimi baba-Stna söylettim. Heniiz kı- ya::;mağa çal~nık. 
zın yaşmın küçük olduğu ileri 8ilrü- Bıı iki noktya dikkat ettikleri tak
Zerek §'im.dilik bu meselenin kapan - dirdc, hem bizim işimi::; kolayUışmı§ 
nıa .. '11, gi::li tıllıuma.'ı söylenmiştir. olur, hem de kendilerine iliı.ha çabuk 
Bunun fl.:crine ni§an yapılması tek- eeuap verebiliriz. 
lif edileli. Onlar da iki seneye kadar ~ ..._ 
beklemek ii.zere nişan yapılamaz de
diler. Anlayışıma göre ualidcsinin 
itiraz ettiği an~lıyor. Babası ~a 
taraf tar görilniiyor. Hi.!scttiğime 
göre krzda da meyil var. 

Arada kctumi!tBti mtlhafa::a ede
rek kı::uı baba8ile olatı samimi gö
rf.l.şmemiz devam etmektedir. Dııyu
lur da hareketimiz nefrctl.e kar§tla
nır korl.."·u.,ile kıza mektup yazma -
dım. 

Kızı çok setıiyorıım. iki sene belc
liycyim mi, mektup yazayım mı 1 
Yok.'a ketumiyeti muhafaza edeyim 
mil Tereddütler içinde lmlımuyo -
nım. Bu, gir<Wptan 'l..·u.rtulmak irin 
miitalcanızı esirgememenizi rica ede
rim." 

Bekleyiniz. Fakat isterseniz, baba 
smdan bu müddetin azaltılmasını is
teyiniz. l{ız hakikaten daha genç.Bek 
!emek doğru olur. Fırsat dilşerse ve 
babasından müsaade almak şartile 

kendisine mektup da yazabilirsiniz. 

* 
Şimdi pencereden kaçıyor 

Çapadan M. B. imzasilo: 

yor. Evvelce ben pencerelerinin ö
nünden geçerken o pencereden ~ağs 
.<Jarh."1yordu. Şim.di i.'e pencereden 
kaçıyor. Ne ya~a çok faz'la seviyo
rum. Ne yapayım1" 

Kendisine bir mektup daha yaza
rak bu hareketinin sebebini sonınu:ı. 
Yine ayni şekilde hareket ederse, siz 
de mukabele ediniz, lakayt durunuz. 
Bakalım ne olacak? 

* 
Mektup yazdım 

gönderemiyorum 
Ayazpaşada.n N. Z 'TlZasile: 
"iki senedir ,bt?nden bir y~ kü

çük bir genç kızı çılgınca. seviy01'14m. 
Fak.at gerek benim fazla mahctıbiye
timJ gerekse ailelerimizin tanı§mala· 
rı kendisine a.şkımı itiraf etmekten 
menediyor. Birkaç defa kcndisin6 
bir mektupla vaziyeti bildirmek i.!te· 
dim. Hatta m(.•ktupları yazdım bile, 
fak.at annesinin eline gcçmC8inden 
korkarak bir Wrlü bımları posta ]cu.. 
tusmıa atmağa nı.uvaffak olama • 
dım. 

n: 
ın 

ea 
u 

ispanyaya son haf ta 
yine ihracat ya~ıtdı 

BORSA 
/ ka gösterir. Yal-

"Li.'lc tahsiline devam etmekteyim... 
17 va§lrırında gii::cl bir kıZı sm>iyo
rum. BC11 btt kı::la bir sene etnıel 
alakadar olmıya bailamıştım. Fa
kat kendisi bmı<Wn haber<Wr değildi. 
Nihayet bir ay ct.111el kendi.we faz
la alakaclar oldılğum4ı anlayıp o da 
l>cni sevmcğe ba§ladt. Nihayet bir 
giüı genç kı::m teklifi iizcriııe iki
mizi de yaktn<lan tamyan bir arka
daşım vasıtasife tanıştık. O günden 
sonra çok fazla sevmcğe başladım. 
Kcndisilc ild defa da bıtluştuk. Bi
ribirimi::c daha kuvvetli bağlarla 

l>ağlandık. Birkaç gün sonra kcndi
.oıinc l<ikayt daurand1ğımı zannederek 
ban<ı acı bir mektup ya::dı. BC11 de 
yapt1(jını kılS1lru ta.<Jhih için ona bir 
mektup yazdım. Yazdığım mektlıbu 

çok beficnmi.J olacak ki bana ikinci 
bir mektup ı•ardi. Bu mektı<lnmdtı 
meki mektubunun tamamen ak.!i. 
Beni biitiin mcvcu4iyetUc sevdiğin
den o acı mektubu da 86'lıilmcdiğini 
anl.adtğı 1>akit yazdığından bah.!cdi -
yordu. Ben de tekrar bulıl§mamız 
için bir mektup verdim. Ertc.ri gii
nü cevap almağa gittiğim zaman yi
ne her zamanki gibi penceresinde o
turır~yordıı. l'iiziine baktığım zaman 
gazete kapattı. l~te bir hafta evııel 
kendim de hallerinden ııe mektu -
b14nd.an anladığıma göre beni çok 
fazla ,'Jcviyordu, fakat bir haftad.an
bet; de bana karşı çok M>ğttk dımı-

Kr;ndi.ri.nc evlenme teklifinde bu· 
lımamam. Çfoıkii henüz yilk:Jck tah
silimi yapmaktayım. BinaenalmJh 
daha iki sene hayatımı kazmıamıya-

Son hafta içinde lstanbulda.n İs
panyaya 6779 küçük ve 20 bUyUk 
11andık yumurta ihraç edilmiştir. 

Fiatler beher sandık için 21,:S lira
dır Kirli mallarm fiatlan ise 
16 - 18 lira arasında.dır. 

lzmirden eon hafta içinde ihra
eat yapılmamı.,trr. Muameleler da
hili sarfiyat içindir. Fiatlar ise 100 
ta.nesi 110 - 115 kuruştur. 

Samsun mmtakam yumurta piya-
118Smda 11IDuml olarak bir değişik
lik görülmemi§tir. Muvaredatm az
hğmdan dolayı fiatlar yftkselmiştir. 
Son hafta içinde SWMundan lspan
ya'ya 588 küçük ve 27 büyük san
dık yumurta ibra~ edilmiştir. 

Yerli Mallar Sergisi 
Taksim bahçesinde Yerli Mallar 

eergisi ha.zırlıklarma. devam edilmek 
tedlr. İnhisarlar idaresi ile Sümer 
Bank paviyonlarmın inşası bitmif • 
tir. Diğer müesseselerin de birkac; 
güne kadar bitme!!i için, gece ve gttn 
Jli:tz çabşıhnaktadrr. 

No.a 

Ademle Havva 
IMlrhan CA.HIU 

Meıy'Mn otomobni l5nilnde ve ar
b.smda birkaç hUSU8l otomobil da
ba var. 

Ve biraz ilerde taksiler. 
Birine a.tladw. 
Her da.kik& Mery'nin o m(tt1)i~ 

C)tomobili ile beni takip etmesini bek-
liyordum. • 
~ gekliğim. Z&mM\ M"kada bir 

eıtomobil eesi bile yoktu. 
Hismetçi yabnı§tı. Her zaımt.n 

tilitsis duran iç kapld&n gildim. 
Ehktrikleri açbm. 

.Mery pek acele Çlkmq olacak, n 
eJbieeleri rutgele ablmış. 

Onu beklemeğe lüzum gönnedim. 
Yattım. • 
Acaba beni niçin ta.kip etmedi. 
Otele kadar geldiği halde beni 

orada, hatti misafirlerimi geçirirnn 
yakalamaeı ?e yahut sa.dece be.na 
JÖl'Ü.Dme8i kifi idi. Yoksa otomobi
lini kapıda bırakmakla nezaket mi 
rösteımek istiyordu. 

Caddede bir kllkson aeei her eeyi 
hlletti. 

& OIID1l otomobilinin eeai. 

25 HAZiRAN PERŞ}~MBE 

Esham 

Manevra hareketlerini işitiyorum. 
Garaja giriyor. 

Ve Uc.; dakika geçmeden onun mer
divenleri çıktığını duydum. 

Her şeyi olduğu gibi anlatacağım. 
Beni görünce tatlı bir 868le sor

du: 
- Demek benden evvel geldin. 

Bravo. 
Ve dudaklarını uzatırken ilave et

ti: 
- Ben de Cizreye kadar bir tur 

yaptım. Hava ne güzel değil mi? 
Hayret. Mery benimle alay mı edi

yor. Nasıl olsa elinde olan avı ile 
eğlenen bir kedi gibi beni böyle ki
nayelerle hırpalamak mı istiyor! 

lngiliz nezaketi bu kadar ince mi? 
Herhangi seven bir kadının heyeca
nına mukavemet edemiyerek ateş 

püskürUcü böyle bir vak'ada Mery
nin gösterdiği metanete, stiıdinete 

şaşmamak kabil değil. 
Sanki hiçbir §eY görmemiş gibi. 
Acaba ben mi yanlış gördüm. O

tomobil onun otomobili değil miydi? 
Fakat buna imkA.n yok. iyi hatrr

lıyorum. Onun arabasıydı. Burada 
ayni marka birkaç otomobil daha 
var. Fakat renkleri başka. Sonra da
ha mühim bir fark var. Radyatörün 
ucunda onun bilh&Ma yaptırdığı gü-

lı Banlı:aııı Mu. 8~.-
• • N 930 

.. ., Haınıline , 9,90 
An-dolu 3 60 24,50 

.. %100 41,-
Sırkcthayrıye 16,50 
Tr;ıınvay 18,75 
Bomonti Nektar 9,70 
Terkos 12,50 
Aslan Çimento Kupon kesik 9,30 
Merkez Bankası 67,75 
Osmanlr Banlı:ası Kuponıur 28,-
Şarlı: Merkez Eczancs= 4,40 

lstilcraılar 

Türk Borcu I 
.. .. I1 
" • III 

İstikrazı dahili 
Ercani A. B. C. 
Srvas Erzurum I 

• .. n 

20,70 
19,15 
19,30 
96,-
95,-
97,
!>7,-

Mısır tallvlllerl 
1186 l 
1903 n 
1911 ili 

Tahvilat 

Rıhtım Kuponsuz 
Anadolu I ve II 

• II1 
Anadolu Mümenil 

99,-
92,-

müş bir kurt heykeli var. 
Otomobil onun otomobili. 
Bu muhakkak. 

--100.-
93,-

10,30 
42,85 
44,50 
51,-

Fakat bu 11ükO.net, bu tabiilik. 
Mery kızgın değil. Hatta çok ne-

şeli. Sevdiği erkeği ba.ka kadmlar
la yakaladığı halde bu kadar sakin 
görünebilen kadın pek az bulunur. 
Hatta hislerini belli etmemek için 
İngilizce bir şarkının parçalarını o
kuyor. 

Bravo doğru.su. 
O kadar tabii ki pijamasını giy

dinnem için bana uzattı. 
Her valcitki gibi şaka.laşarak yata-

ğına uzanırken sordu: 
- Okuyacak mısm ! 
O kadar tetikteyim ki bu bana: 
- Bir daha yapacak mısın! 
Der gibi geldi. 
Hemen: 
- Hayır! dedim. 
- O halde elektriği söndüreyim. 
- Hay hay! 
Karanlıkta onun hareketlerini din

liyorum. 
Her zamanki gibi bir iki el, ayak 

hareketi yaptı. Kollannı açtı kapa
dı, sonra ... 

~onra. ses kesildi. 
Hayret içindeyim. 
Şimdi daha iyi dii§Ünebilıyorum. 

Nev:r.at Behiç nız bunu gizler. 
Birçok kimseler kendisini kayıtsız 
sanarlar. Fakat değildir. 

:t-

Adana N. N. N. 

Hisleri çok kuvvetli, şiddetli ar -
zulan olan bir karakter. Muhitine 
karşı lakayttir, kendi kafasına gö
re hareket eder. Muhitini bizzat ya
pacak kadar şahsiyeti vardır. Alda
tılmağı sevmez. Böyle bir hadise 
karşısında kalırsa muhakkak inti -
kam alır. Sonsuz bir sevmek kabi
liyeti vardır. Zaman zaman asabi 
feveranları olur. Bu anlarında ke~ 
disine yumuşak hareket etmek la
zımdır. ÇUnkü elinden bir kaza çı
kabilir. 

* Tophane mczhaha.ııımda Ba~· Halil ve 
arkada.~lan 

Mektubunuzu aldık. Müteaddit 
defalar yazdığımız gibi lotoiraflar 
evvela •ıraya konur, buradan Pari
af!, profesöre gönderilir. O tetkik 
eder> bize iade eder. Ayni aıra mu
hala:r.a edilerek burada tercüme •· 
dilerek yaz.ılır. Gecikme bu yiis
dendir. Sizin fotoirallarınıs da 
karakter tahlili ile beraber neır• -
clilecektir. 

Bu muammayı çözmek kolay de
ğil. Sağdan eola, soldan sağa döne 
döne geçen bir saatlik dÜ§Ünmedcn 
sonra şu neticeye vardım. 

Mery benden şUphelendi. Takip et
ti. Her şeyi gördü. Fakat beni yüz
leyip tamir kabul etmiyecek bir çar
pışmayı doğru bulmadı. Hareketle
rimin gözünden kaçmadığını anlat
mak için bana kendini değil, sadece 
otomobilini gösterdi. 

Bu kadar kibarca bir ihtar ancak 
böyle inoe bir kadından beklenebilir. 
Her halde bu münasebetleri yoluna 
koymak, kendimi ve onu da müşkül 
vaziyetlerden kurtarmak lazım. 

Bu en kuvvetli ihtimali bulmakla 
beraber yine müsterih değilim. 

Bu esrarengiz hadisenin karanlık 
taraflarını deşmek imkanı yok. Me· 
ry'nin bu kadar telaşsız ve hatti. 
neş'eli hare:teti bana pek tabii gö
rünmüyor. 

Gün ağardı. 
Dil§Unmekten k&f am taş gibi ağır

laştı. Beynimin pıhtılagtığmı hiue
diyorum. 

Ondan evvel fırladım. Friksiyon
hı bir duş vücudumun ateşini aldı. 

Giyindim, aşağıya indim. 
Hizmetçi yeni kalkmış. Kendim 

buz dolabından bir viski çıkardım. 

Bu da içimin hararetini söndürdü. 
Kuvvet verdi. Bahçeye çıktım'. 

Taze hava da ciğerlerimi yıkadı. 
Biraz kendime geldim. 
Akşamki hadiseler bir türlU ka

famdan çıkmıyor. 
Bu muammanın çözülmesi lizım 

taraftan var. 
Hizmetçi kahvaltıyı haber verdi. 
!çeri girdiğim zaman Mery'yi te

nia için hazırlanmış gördüm. Bütün 
ne§'esile yaklaştı. Her zamanki gi
bi tatlı tebessUmile dudaklarını uzat
tı. 

- Bonjur. 
- Bonjur. 
Sesimin titrediğini hissettim. 
O nekadar tabii. 
Bütün neş'esile konuşuyor. 
Çerez yedi. Çay içti. 
- Korta kadar beni götürürsün 

değil mi? 
-Hay hay. 
- Dönüşün de yaya gelirim. 
- Sen bilinin. lster1en, ben tak-

si ile giderim. 
Başını salladı. 
- Hayır, hayır. 

Her sabah böyle yapıyorduk. Çok 
erken kalkarsak tenise beraber gi
diyoruz. 
Kahvaltıdan sonraya kalırsak yal-

cağım. 
Eulcnmc teklifinde bulunmayınca 

da ba§k(ı ellcr.c .kaçmasından kor'/cu
yontm. Ve bu korkum da yersiz d 
ğil: Ktzlar bira::; paralı biri.!ini · 
dular mı a.şkı falan mmtııyorl< 

Böyle bir hal vuku bu1acal 
ise benim için yegane yapıl.acul. . 
kırılan iimit ve httlyalanmın enkazı 
üzerine oturup ağlamaktan ibarettir 

Sizden bunu önl.ememin çarclerfnı 
rica ediyorıım. Kızın bana karşı t>a· 
ziyetini bilmek isterseniz arCJ81ra 
- pek .'ttk değil - kcndi.!ini müşte· 
rck ahbaplığımı:::da görebiliyorum. 
Ve bilmem bafta mı öyle geliyor 
hi.!lcrime yabancı değil gibi." 

Kendisile görUştUğünüz zamanlar 
lüzumsuz olduğunu sizin de takdir e 
deceğiniz hicabmızı yenerek ona, biı 
nebze hislerinizden, isti1·' ~ iden hah 
sediniz. Diişünceleriniz çok samim 
ve ahl · · olduğuna göı .) açıkça söy 
loyeı··· · iniz. B~ndn <'('' • ' meğe ma 
hal yok. Mektup yazmaktan ise, doğ 
rudan doğruya görU7-· nk daha mU 
nasiptir. ,.. ~lerini?:tn tf''"=nni naha 1 
yi ~nlar, mUkllemeyi ona göre ida 
re edebilirsiniz. ,... · .ır <· ··~·oruz, . 
mimi bir düşünceyi gizlemek ıbestiı 
Biraz cesur olunuz. 

nız o gidiyor. 
Raketi eliiıde bir hoppa krz gil 

yanımızdaki gar.aja doğru yU.rUrke 
§&kalaşıyordu: 

- Bir saat sonra fırm kısmağ 
başhyacak. Acele edelim. 

Burada sabahın ilk saatleri geçh 
cebir cehennem havası ba§lıyor. 

bi 

ta 
m 

Sabahın erken saatleri serin değt il 

fakat az sıcak. 
Direksiyona beni geçirdi. 
Çok uzak olmıyan korta onu b 

raktım. 
içeriden neş'eli sesler geliyor. 

Şimdi Kahireye doğru yüksek b 
süra'tle gidiyorum. 

O kadar dalgınım ki kilometr 
nun yüz yirmiyi geçtiğini farkctm 
dim. Bir viraja varmadan gözün 
çarpan i§&ret aklımı başıma get 
di. Gazi kestim. 
Hayatımda bu kadar karışık ırw 

sele kal'§ısında kaldığımı hatırlan 
yorum. • k 
Şu otomobil dün gece gördüğil la 

otomobil. işte radiyatöriln burnur.r ii 
daki heykel. 

Otomobil Semira.mis'in kapıımıd 
idi. 

Bu ~uhakkak. Fakat acaba lıie 
beni nereden gözetliyordu. 

(Arka~ı ' 
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Bu lakırdılar Naşidin gıyabında 

Cideta Naşide ilCinı aşktı 

z .. 

Belm yüzünün kibarlığını kay -1 
betıniyerek • ancak baharı çiçek ka
dar küçülten, azemetsiz yapan zarif 
bir hoppalıkla - ufak tefek taklitler 
yapıyordu. Fa.kat la.kırdı sırası mem 
leket ve muharebe işlerine gelince 
Naşit hırçınlaştı; Adnan& dalkavuk
luk etmek sırası gelmişti. Naşit ye
mek veren uşağa, dışarı çıkma.smı, 

ev sahibi kesilerek, emretti: Bir uşa 
ğm önünde yapılmıyacak şeyler yapa 
ca.ktI: Adnanm ftkaralığma. sinirle
necek, namusuna kızacaktı. Belkise, 
döndü: 

- Bu senin kocan adam olmaz! 
Dedi. Adnan, haklı ten]cjde ta.ham 

mili eden faziletli adamın yilzile Na
eidin tektirlerine katlanmaya hazır. 
la.ndr. Naşit: 

- Bak, Belkis, dedi: ~ kendisi-
nin yüzüne kat'§I söylüyorum, ben 
swnusun bu derecesini a.nlama.nı. He 
pimiz görüyoruz: Bu muharebe çı -
kar yol değil. Ve yine hepimiz göre
ceğiz; bir kı§ da.ha geçmez, itilAf as
kerleri Galata nhtmınıda ! Memleke
tin nekadar aklı ba§mda adamı var 
M kUpUnU doldurmakla meşgul. Ko
canın bUtUn arkadaŞlan Karuna dön 
dil. }Jalbuld memlekete bir hal olur
u. senin kocanın lsviçreye kaçmak 
tçfn bilet peresı yok. Hep ayni naka
rat: Namus! Namus! Anladık; na
tn\1.8 güzel şey: Ama 'bir parça olur· 
ea ! .. (Adnana dönerek) azizim, karı 
na ac.ı ! Sen de biraz para kaz.11.nma
)'a ba.k! 

Adnan, başını ealladt. 
- Ah Nqld; hem bilir,heın söyler 

mn,bu, istidad meselesi. Ben dediğin 
adamlardan olamam; elimde değil; 
1'1zimkl bir lokma, bfr hırka... Bel-

.. kisde bana vardığı zaman bir inkı
lapcile evlendiğini biliyordu. 
Naşid Belkise döndü: 
-Bak lafa, koy rafa! bir lokma 

bir hırka.ymış. 
Bu kavgalar Adnan için nekadar 

tatll idi: hem yUz binlerce lirası ol
mak, hem de para yapmadığı için 
t.enkid edilmek! Belkis bu tekdirle
re inanıyordu ;kocasının pan.!t,baba 
anım kine nisbet, para.mıydı? Ad· 
ııan orta halli adamdı! .• 

Adnan da, avuka.tlıktan yaptığı bu 
e J>8rayı yorgunluğuna göre öyle bU-

biı yUk bulmuyordu. Mesela onun eski 
arkadqı Moizin bir çok ınilyonlan 
var, d i y o r 1 a r d ı ; o n a. nilıı
bet A d n a n ı n parası yokdu, 

lar 

a )'a1nız bir ,eye canı mkılıyordu; Na· 
ogv tfd geldiği zaman Belkla ne kadar 

mu neşeleniyordu!" Bak lafa, koy rafa" 
i~~ gibi kaba lakırdılan bile Nalfid 

eöylüyor, diye Belkis ne kadar tatlı 
'stb gözlerle dinliyordu. Belkiıı, Na.şidi 

beğeniyordu demek? 
- Hem de pek çok! 
Bu cevabı, ertesi gUnU, Belkis 

fAdnana verlyardu. Na~di beğendi
gi.l lini bu seferde koca11ma açıkça ~y

rke lUyordu; fa.kat bu sefer daha çok 
uzun stıren cilmlelerle, daha gögsü

ağ nün içinden! 
Bu heyecanlarm önünde Adnan 

çiı !enala9tI. Bu lakırdılar Naşidin gıya 
bmda. Ne.fide ilanı aşktı. Adnan, hu
nu, daıfın yüzle, belirsiz uzak bir 
ima. ile Belkiae anlatmak ilteyince 

• Belkis bu imadan kaçacak yerde 
u b bU.bUtUn üstüne atıldı; kocaamm 

tarizine kendisi vuzuh verdi ı 
- Yani ben Naşidi seviyorum, 

lSyle mi? yanılıyonıun Adnan! Dedi. 
Adnan bu saadete sevinecekti. fa.

kat Belkiıı bu yanlıf sevincini de 
~dnana çok gördU: 

-Ben seni aldatmam Adnan! de
Qi; amma bu, seni sevdiğim için mi? 
hayır; hayır; kendimi sevdiğim 

Dl( !çin! .. Ben &flk olacağım erkeği ko· 
ıaır camdan gizlemiyecek kadar kibirli 

• kadınımdır; bunu ,imdiye kadar an· 
üğü lamaliydm. B&tkumı sevdiğim an· 

UJIJ öa hemen senden bopnınm, hemen. 
Adnan, bembeyazdı. Bqka bir ka· 

n koca araemda. böyle bir lakırdı 
olu., Adnan bunun hikiyesine ta. 

Me hammW edemez, bafkaıımm kansı-
nı hayalinde bop.rdı. Halbuki timdi 

, , karısına bir teY söyleyemiyordu. 
Belkiaten daha acı ,eyler dinlel"l!le , 
bu kadma bllebUtün ezilirse, belki 
f(>n 'Lra'l'anDJ vermek için kendinde 

kuvvvet bulur gibi anlamadığı, müp 
hem bir mantık içindeydi. Yansını 
içdiği zehrin kalanrnıda, son damla
sına kadar içerse, bu can çekişen 
kan kocalığın ölümü çok uzamaz, 
tabii bir ölümün kısalığıle bitirdi. 
Onun için, Belkise dik dik bakarak 
bir §eY daha sordu : 

- Nqide aşıksın demek isteme
dim; fakat Naşid gibi bir kocan ol
sun isterdin, değilmi? 

BelkiB bunada çok açık cevab ver
di: 

- Buda yanlış, dedi; evde senin
le olmak, sokakta onunla gezmek 
isterdim. 

Bütün dünya karaltı haline geldi; 
Adnanm kırmw gözlerinin önünde 
yalnız Belkis vardı: Demek ki bu ka
dın onun kocalığına yalnız evde kat-

!anıyor, sokakta bu talisizliğine ta
hammuı edemiyordu! 

Adnan da biliyordu: Bu sualler 
manasızdı. Ancak Naşidin arkasın

dan Belkisin gösterdiği heyecanlar 
son y,amanlarda okadar srklaşıyor 

du ki bunların sebebini bir kocanın 

sormaması hissizlik olacaktı. Fakat 
bu sefer, Belkis sokakta N~tle bera 
ber olmak istediğini, Adnan sorma
dığı halde söyledi: 

- "Pour son chic!., dedi. 
":;,-k,, kelimesi Adnanın şakağm

tokat gibi öttü. 
Bclkis odadan en raht yüzüyle 

çıktı, gitti. Adnan dUşUnüy6rdu: 
Delk.is acaba bu münasebetsizlik

lerine müteessir değil miydi? Söyle
diği şeylere Belkis bir parça pişman 
olsa Adnan mes'ut olacaktı. 

(Arkası var) 

1 Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilanları j 
Tahmin edi!en bedeli 7265 lira 25 kuruş olan 105000 

kilo muhtelif yaş sebze 2 Temmuz 936 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14 te kapalı zarf suretiyle alı
nacaktır. 

Muvakkat teminatı 544 lira 89 kuruş olup şartname
si her gün Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplariyle ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve tek
lifi muhtevi mazrufları belli saatten bir saat evvel Ka
sımp&şada bulunan Komisyon Reisliğine vermeleri. 

(3.286) 4490 

Küçükler, Büyükler! 

RADYOLiN 
•m mwww-,_........,.._ 

Ya~amak için dişli, hatta hem güzel, hem 
sağlam di~li olmak lazımdır l 

Günde iki defa dİ§lerinizi R A D Y O L 1 N le 
fırçalaymız. Muvaffakiyet kat'idir. 

FAYDALI~~ 

~BiLGiLER 
Bugünkü Program 

fstaabuJ 
18: Hafif musiki (<pllk): 19: Haberler; 

19,15: Muhtelif plaklar; 20: Hallı: musiki
ııi; 20,30: Stüdyo orkeetralan; 21,30: Son 
haberler 

Saat 22 den ııonra Anadolu Ajanamm 
guetclere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

Varşo,·a 

18: Oda musikisi; 20: P iyano kenteti; 
(Erneat Dohnanyi); Z0,30: Zenci earkılan; 
20,45: Offenbah'm "LA ŞANSON DO 
FORTUNlO" adlı opereti: 22: Senfonik 
konser: 23,15: Çiçek earkıları: 23,40: 
Plak. 

Buda peşte 

19,30: Pllk; 20.30: Konferans: 21: Oda 
muııikisi; 22: Haberler; 22,20: Salon orkea
tra1ı; 23,40: Orkestra koıueri. 

Bükreı, 

18,15: Orkestra; ı9,15: Konserin den
mı; 20,35: Masne'nin "MANON" operası; 
24: Gece konseri: 1: Modern pl!klar. 

Mosko\·a 

18,30: Abonelerin ısmarladıkları parça
lar; 20: Şarkılar; 20,30: Halk, danı ve 
şarkJ!an: 21,30: Operet musikisi; 22: Ko
nu~malar. 

Prag 

19,20: Piyano konseri; 20,20: Orkestra: 
21,30: Fram List'in Faust ııenfonisi (ko
ro ve orkestra ile); 23,15: Plak. 

Viyana 

20,30: Opera korosu; 21.30: Plü; 22.20: 
Mandl kuarteti; 23.10: Devamı; 24,05: Es
peranto servisi; 24,30: Kuartet konseri. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Taksim babçesin 
de bu ak5am 21.45 de Telli Turna 
Yakında (Rahmet efendi) opereti. 

• TÜRK : (Mumyalar Müzesi) ve (Çin 
gene Baron). 

• TAN: (Dantenin Cehennemi) ve (Kü 
çük Albay). 

• MELEK : (Unutma Beni) ve (Avla 
nan Gönül). 

• İPEK: (Tarzan) ve (Cennette Hrrsu). 
• SÜMER : (Kadm Ne Yapsm?) ve 

(Elmas Hıuu:ları). 
• YILDIZ : (Namuı Lekesi) ve (Genç 

lilc Arrulan). 
• ŞIK : (Singapur Konanları) ve (Çıl 

gın Kıı). 

• SARAY : (Monte Krlsto) ve (İntikam 
Soal). 

•FRANSIZ : (Yavrum) ve (Siyah Göl 
geler). 

• ALEMDAR: (İngiliz AJanı) ve (Gece 
Sevdalan). 

• USKO'DAR HALE: (F111rir Bir Deli 
kanlaım Hikbesi). 

Davetler, Toplantılar 

KONFERANS 
Eminönü Halkerindt!lll : 
Bugün 26. 6. 936 saat 18,30 da ltvimirin 

Cabloilundaki merkez ıalonunda, Tokyo 
lsl!m - Tiırlı: Enstitüıli Direktörü Pro 
fösör Koji Okuha tarafından (Japôn 
harsı - İklimi - ideti) hakkında bir kon 
feranı verilecek, pllklarla Japon havaları 
dinletilecelc ve projeksiyonla resimler ıös 
terilecektir. Her isteyen ıetebilir. 

* TOTON iKRAMiYESi VERiLiYOR 
Eminönü Aıkerlik Şu1ı .. i Batkanlıfın 

danı 

Subemizde kayıtlı Maltll subay ve eratın 
ve ıehit yetimlerinin 936 yılt tUtlin ikrami 
yeleri 3. 7. 936 gününden itibaren haftanm 
aah ve cuma alınleri Eminönü llçeıi nul 
sandıimda daiıtılacatmdan ikramiyeye 
hakkı olan kimselerin yanlarında bulunan 
reami ııenet, malflliyet raporu, maaı ve nü 
füs cüzdanları ve ikiıer adet kapyasu: re 
simle birlikte yukarda yudı siinlerde Şu 
bcmize ıelmeleri. • 

FOtRAF SERGISl 
ICaclıköy Halkevlnden ı 
Evimizde açılacak Fotofrafi ıcrgisine iş 

tirak etmek isteyenlerin ıeralti ötrenmek 
iızere 10 Temnııız 936 tarihine kadar matbu 

inhnameyi Evimiz İdare Memurlufunda.n 
almaları. 

~ 

BOC.AZLAR MESELESi 
Bay Süleyman Kini İrtemin bu eeeri 

Boiaılar meaeleainin bidayetinden aon gün 
lere kadar bütün ıe,lrdilt safhaları ıöste 
riyor. GUnlin bu en mühim meselesi hak 
kında tam bir fikir verecek bir tetebbü mah 
sulil oldufu anlaıdan bu faideli eteri oku 
yucularmııza tavsiye ederiz. 

lf. 

FATiH ASKERLiK ŞUBESiNDEN : 
1 - Fatih oubesinde kayrtlı öz harp ma 

lillleri ile şehit yetimlerinin 396 yılı ikra 
miyesiniıı M. M. V ckiletl yiice katından 
dağıtılma buyuruiu gelmiıtir. 

2 - 2. 7. 936 gilnilnden itibaren Fatih 
ilçebayilıfmda toplanacak dafrtma komla 
yonunda haftanm cuma, salı ve çarıamba 
günleri saat 14 ten 17 e kadar ikramiye da 
aıtılmasma devam edilecektir. Mal0.11eri mü 
tealdp ıtehit yetimlerine baılanacaktır. 

3 - Jkramiy dağıtma müddeti 4 ay 11il 
receğinden bu müddet 11onunda gelenleri 
ikramiyeleri 937 yılı dafrtdmaıma lı:alar.a 
imdan kendileri gelmeyenler kanuni vekil 
leri ile ikramiyelerini aldırmaları menfaatle 
ri namına bildirilir. 

:f. 

Safır Dllaiz n Körleri Koruma Kuru 
mundan : 

215. 15. 936 pazar günü saat '14 te Şehza 
debaımda Letafet apartmıanmda fevkall 
de iı;tirna yapacaiımızdan Kurumumuz ile 
alllı:ası olanların gelmeleri. 

Ha~hlne t4!lefonları 

Cettahp ... baıtaııetl 2169! 
Gureba hastanesi Yenibahce 23017 
Ha1ekl kadınlar baatanetıl 24553 
ZeJnep Klmil butaneai Uakllclar eoı 79 
Kudu.ı baatanesi Ça119 22142 
BeYofla Zllkdr baıtanesl 4!S41 
Gillhane butaneel Gfllbane 20510 
Ha1darpua Nllmııne baatueel 80107 
Etfal baataneli 6itli 42426 
Bakırköy Akıl hastaneaf 16.60 
Şark Oemiryollan Sirkeci 2!070 
-. • .,Jet Dcmiryollan Haydaroasa 42145 

-- --- ... 4-- . ...... 

9 

" Der &tln bir 1 
Blklye 1 GCSTERMIELllK J 

Birçok tesadüflerin birl~mesi, o 
akşam, Beyoğlunun küçük meyha • 
nelerinden birisinde bizi de birleştir • 
mişti. Dört arkadaştık. Dört mektep 
arkadaşı. Yani, içimizde kadın yoksa 
bunu açıkça söyliyebilirim. Yirmi se 
nedir biribirimizi görmemiş dört ar
kadaş: Şevket, Hilmi, Adnan ve Ra
kimülhuruf! 

Adnan, mekteptenberi, içimi7de 
"Don Juan., rolünü oynardı. Vakıa, 
sanki bu rol için yaratilmış bir genç
ti. Gayet şık giyinirdi. Doğrusunu is 
terseniz güzel çocuktu da. Bunun 
için -ben de rakı muasmda dört es
ki arkadaş ara.smda "kadın,, dan baş 
ka ne konuşulur? - hep birden sor • 
duk: 

- Eh. Adnan, anlat bakft.lım ... Bi
raz muvaffakıyetlerinden bahset! 

Adnan yUzüntl ek§itti: 
- Canım , dedi, konueaca.k ba§ka 

~ey mi yok? 
- Haydi anlaıt bir §eyler Adnan, 

üzme bizi! 
- Çocuklar siz beni her gördilğil 

kadmı tewr eden bir adam mı zan
nediyorf!unuz? Bakmız size son gün
lerde b~nna gelen bir hadiseyi anla
tayım. 

Birer rakı daha ısma.rlıyarak din· 
lemeğe hazırlandık: 

- Geçen yaz Tarabyaya gitmie • 
Um. Orada Ali Bey isminde bir tile· 
car ve ailesile ta.nışmıetnn. Ali Be -
yin Saadet isminde güzel bir kızı 
vardı. Bilmem neden. onu görilnce, 
derhal içimde bir evlenmek arzusu 
yUkseldi. Bu genç kız, bana, temiz ve 
neşeli bir aile yuv88ı, pencerelerin -
de p e m b e ç i ç e k l e r olan 
keten perdeli bir ev, bir silrli çocuk 
hayali uyandudı. 

- Artık moruklqtm demek ... Hay 
di itiraf et Adnan! 

- Belki de •. Fa.kat ne de ols&, bu 
arzu, bende şiddetli bir ihtiyaca ta
ba vviil etmekte gecikmedi ve Saade 
te kur ya.pmağa başladım. O da be
nim hislerime mukabele ediyordu. 
Oyle zannediyordum ki, Saadetin ai
lesi de müsaadekAr davranıyordu. 
Filhakika, bir gün, Ali Beye, bu me
seleden bahsedJnce derhal evlenme -
mize razı oldu ve husust surette ni
ga.nlandık. Yalnız, nikAh, altı ay son 
ra olacaktı. 

Mevsim sonu da yaklaşmıştı; tek· 
rar şehre dönmüş ve Şiflideki eve 
yerleemietim. Bu aralık, çoktandır 
Avrupada bulunan bir tarud1k aile, 
Istanbula gelmif, beni evlerine da • 
vete başlamışlardı. Ahmet: ile Semi
ha., iiç senedir evli idiler. B1111un için 
artık birlblrlerlle pek meegıll olmu • 
yorlardı. Semihayı, belki tanınımız, 
çok güzel bir kadındır. Fakat bunu 
söylemekten makeadım, kendisinin 
sadece güzel olduğun& i~aretten b&f 

ka bir şey değildir. Zira, evlenece -
~ için, kadınların bende artık hiç· 
bir tesir yapmalarına imkan yoktu. 
Buna mukabil ben onlara kar§I eski 
tesirlmi muhafaza ediyordum. Nite· 
kim, Semiha da bu tesirden kurtula· 
madı, bana açtlmağa ba§ladı. Bu -
nunla. beraber, ben daiına çekingen 
duruyordum. Lakin bu uzun müddet 
böyle devam edemezdi. Semihayı 
reddetmek 011u tahkir etmek olurdu. 
Itiraf ederim ki, yavaş }'avaş Semiha 
bende tesir ya pmağa baılamıştı. Hem 
Saadet ile evlenmemize daha dört ay 
vardı. Binaenaleyh .... 

Fakat hınzır kadın, bir türlü mil • 
nasebetimizi kat'i bir şekle koymu • 
yordy. Gayet ustaca hareket ederek, 
randevülerini gittikçe tehir ediyor • 
du. Nihayet. münasebetimiz o kadar 
ilerlemişti ki, kocası bunun farkına 
vardı ve artık evlerine gideme.z ol • 
dum. Bununla beraber, Semiha ile. 
gene sine.mada, pastahanede buluşu• 
yorduk. 

Bir gün, Perapalasta:ki bir baloya 
gitmiştim. Semihanın oraya gelece· 
ğlni biliyordum. Yalnız herhalde da
lla gelmemişti. Onu beklemek, biraz 
da dinlenmek Uzere, kUçük salonlar· 
dan birisine çekildim, bir kenara bü 
yükçe 'bir kış ağacının arkasına o -
turdum. Beş on dakika sonra yan 
ta.raftan bir fısıltı duydum. Bu bir 
'kıt(lm. bir er~ek .ae.si idi. Kadın sesi 
tmlıa hiç te yaba.ncı değildi. Biraz 
dikkat ettim, bir kıskançlık sahnesi 
geçtiğini anladım. Fakat hayret. 
orada benim de ismim geçiyordu. Ka 
dm: 

- Ne kıskanıyonıun, diyordu, e • 
ğer onu milnagebetimizi örtmek için 
göstermelik olarak kullanmasam, 
her şey meydana çıkacak. 

Daha fazla clliıliyemedim. Demek 
Semiha bana ka.reı rol yapıyordu. He 
men kalktım, ve görünmeden salona. 
geçtim. Biraz sonra Semiha içeriye 
girdi ve: ' 

- Bonjür Adnan Bey, dedi, nasıl· 
smız? 

Kendimi tutamadım: 
- Teşekkür ederlm hanımefendi, 

dedim, göstermelik vazifemde de • 
vam etmekteyim. 

Semiha yüzündeki boyalara rağ • 
men sarardı. Bir dakika sustu, bir 
şeyler söyliyecek oldu. Fakat ben 
çoktan uzakla§mıştim. 

Adnan suetu. Meeelenln asonunu 
merakla bekliyorduk: 

- Eh sonra ne oldu ? 
Adnan suratını ekeitti: 
- Ne olacak? U!telik bu "göster

melik,, vaziyetimizi nişanlım ile ba· 
bası da duymuş ... lş bozuldu •• Dinı -
yata pirince giderken evdeki bulgur
dan olduk, hem de kepaze olarak .... 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mıktarı Nev'i 

80 Adet Kundura bıçağı 
1200 Kilo 9 No.monta çivisi 
800 ,, 12 N. ,, ,. 

Tahmin bedeli İlk teminatı • 
Lira Kr. Lira Kr. 

240 18 
480 36 
280 21 

1000 75 
1 - Yukarda mıktan, nev'i, tahinin bedeli ve ilkte

minatı yazılı üç kalem kundura malzemesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - Eksilttne 6-7-936 paiartesi günü saat 15 de Ge
dikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki İstanbul 
Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır 

3 - Malzemenin hepsi bir istekliye ihale olunacağı gi
bi kalemen ayrı ayn isteklilerede ihale olunabilir. 

4 - İstekliler ıartname ve nümuneleri here-ün Ko
misyonda görebilirler. 

5 - Eksiltme günü teminat makbuzu ve ~air Belge
lerle komisyona gelmek laznndrr. (3487) 
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Seri ve tam tesiri sebebile 
halkın elinden düşmüyor 

..1 

·Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya 
2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para 

hizalarında yazılı gün ve saatte satın alınacaktır. 
karşılığında; yazısız olanlar parasız Komisyondan alı-

na bilir • 
3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

için de ilk teminat ve istenilen belgeleri 
şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık 
Komisyona vermiş olmaları. ( 14 7 3) ( 3 5 4 7) 

Cinsi Mıkdan Alışı usulu Tahmini İlk teminat Şartname İhale tarihi Gün s. 

Bu ba~an müthiş baş ve diş ağrılari!e kıvranı
yordu. Bir kaşe Gripin alclı. Yarım saat sonra 

hiçbir şeyi kalmadı ve neş'esi avdet etti. 

,_....._D_a_i~ma Gripini arai mz 1 

Mobilya 
Kaput kumaşı 
Kışlık 

345 tane 
46279 metre 

23000 " El. Kumaş 
Yazlık El. 
Kumaş 
Yatak bezi 
kılıflık 
Çamaşır
lık bez 
Tıbbi ecza 
Komprime 
kinin 

163000 ,, 

Etüv 
Velense 
Battaniye 
Matra 
Zincirli 
yular 
Naftalin 
Gebre 

47000 " 
170100 

40 çeşit 

300 Kg. 
5 tam 

" 
184 

4000 " 
11000 .. 

1785 " 
1000 liralık 
3073 tane 

Kapcılı ZA. 

" ,, 

" ,, 

,, ., 

,, 
" 

.. " 
Açık eksiltme 

Kapalı zarf 

. ' '' 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

" " 
Açık eksiltme 
Pazarlık 

" 

L. Kr. bedeli 

12677. o 
2.60 

2.42 

0.47 

0.36 

0.24 
2400. o 

31.50 
5250. o 

1 o. o 
7.50 
1.25 

2.50 
0.35 
o. 1 7 ,5 

L. Kr. L. Kr. 
950 78 63 

7266 27 6 2. 

4033 

5080 50 

1269 o 

3061 80 
180 o 

708 75 
393 75 
138 o 

2250 o 
1031 25 

334 69 
75 o 
40 34 

2 78. 

3 84. 

o o. 

2 5. 
o o. 

o o. 
o o. 
o o. 
1 50. 
o o. 

o o. 
00 
00 

11-7-936 
13-7-936 

13-7-936 

14-7-936 

14-7-936 

15-7-936 
15-7-936 

16-7-936 
16-7-936 
17-7-936 
17-7-936 
18-7-936 

20-7-936 
20-7-936 
20-7-936 

Cumartesi 
Pazartesi 

" 
Salı 

" 
Çarşamba 

" 
Perşembe 

" 
Cuma 

,, 
Cumartesi 

Pazartesi 

" 
" 

11 
11 

14 

11 

14 

11 
14 

11 
14 
11 
14 
ıo 

10 
13 
15 

fstanbul Levaıım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

ıstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sarışın. kumral her tene teva
fük eden güzellik kremleridir. Sıh-

hi usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, I..eke, 
Sivilce ve Buruşuklukları kamilen giderir. 

1 

' " 4 Şeki de takd ·m edilir 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli. 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 

Kibar m"'ıfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NUMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş

luk posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nUmunesi meccanen takdim edilir. 

1NG1Ltz KANZUK ECZA1'ı"ES1, Beyoğlu - İstanbul 

Davutpaşada bulunan As
keri Fırının Cam, Çerçeve 
ve Kiremitlerinin pazarlık
la tamiri 30 Haziran 936 sa
lı günü saat 14 de Tophane
de Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. Keşfi muci
bince tahmin bedeli 1 S 2 lira 
56 kuruştur. Son Teminatı 
22 lira 88 kuruştur. Şartna
me ve keşfi Komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. ( 2 6 ) ( 3 5 18 ) 

••• 
İstanbul Beyoğlu ve A

nadolu cihetinde bulunan 
birliklerin Un, Erzak yem 
ve ekmeklerinin tahmini 
2O12 ton mıktarındaki kara • 
nakliyatının pazarlığı 
26-6-936 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Satınalma 

!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Komisyonunda yapılacaktır. 

.~ Kapah Zarf Usulile -~- Tahmin bedeli beher kilosu 
- İstanbul için 18 santim, A-

İ: Eksı·ıtme ,·ıaA nı ~~= nadolu için 25 santimdir. 
_ Son teminatı 588 lira 39 ku 

: : ruştur. Şartnamesi Komis-

~ su·· mer Bank 5 yonda görülebilir. İsteklile = 5 rin belli saatte kanuni vesi-- -: : kalariyle Komisyona gel-
! : mel eri. ( 2 8) ( 3 5 91 ) 

~ Umumi Müdürlüğünden § İdareleri ts~anbul Leva-- -~ 1 - Bursa'da Muradiye istasyonu civarında inşa edil- § zım amirliğine bağlı mües-
: mekte bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun : seler için 44 bin kilo kırmızı 
: inşaatı kapah zarf usuliyle ve vahidi fiat esasile eksiltmeye E Domates, Yüz bin kilo pat
: çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 156.157,21 liradır. : lıcan, Sekiz bin kilo Bam-
: 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: : ya, 11 00 kilo ince biber 
: A) Eksiltme şartnamesi : 
: 55000 kilo Dolmalık Biber 

D. No. 

1131 

2826 

3308 
4927 

5119 

5689 

7227 

7665 

7990 

8081 

8155 

8188 

8199 

8209 

8218 

8268 

Semti ve mahalle..c;i 

Burgazada 

Davutpaşa 

Sarıyer Yenimahalle 
Paşabağçe 

Göztepe 

Heybeliada 

Paşabağçe 

Kadıköy Caferağa 

Aksaray Yenikapı 
Katip Kasım 

Koca Mustafapaşa 
Arabacı Bayazıt 

Kuzguncuk 

Kuınkapı Nişancı 

Meh.med paşa 

Altmıenner 

Hacı Timur 

Usküdar Sel&.mi Ali 

Kadıköy Caferağa 

Mabmutpaşa 

Daya Hatun 

Sokağı Emlak No. 

Hacı Balaş aralığı 13-15 

Koca Mustafapaşa 2 
ve Isa kapısı 

Kilise E.ve Y. 33 
Kilise E. 16 Y. 9 

Toprak 
Mahallen 
Çakıl 

Kuyu başı 

Kilise 

E. Bağçe 
Y. Papasoğlu 

mahallen Dum
lupınar 

E. Yenikapı Cad. 
ve Su terazisi 
Y. Kömürcüler cad. 
ve Su terazisi sokak 
E. Tekke 
Y. Seyfullah Ef. 

Simitci 

E. Nişancı 
Y. Türk Eli 

E. Hamallar hanı 
Y. Kırıınlı Aziz 

E. Sarraf 
Y. Tıknefes 

E . 32 
Y'. 6 
mahallen 14 
E.ve Y. 3 

E. 23 

E. 52-52 

mükerrer 
Y. 26-28 

E. 78-6 
Y. 8 

E. 1-6 
Y.1-1/1· 
16-16/1 

E. 35 
Y. 37 
E.ve Y.l 
mahallen 
35-37 

E. 87 
Ada 242 

harita 5933 
E. 24 
Y. 38 
mahallen 19 

MühUrler Cad. E. 73-73 
mükerrer 

Y.83 mahallen 83 
Kalcılar han E.31 ve Y. 

• 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Ahşap hanenin 88 Ac;ık 

17,50/ 50 His. arttırma 

Bağçevan odaları ve 860 " 
kuyu ve 1616 metre 
bağçenin 27/48 His. 
31 metre arsa 
Bağçeli ahşap ha· 
nenin 1/ 8 His. 

20 
70 

Ahşap hane 720 

Ah~p hanenin 110 
9/ 32 His. 
1837 metre Çalılığın 150 
1/4 His. 

" 

., 

,, 

Kagir iki hane
nin 1/2 His. 

1750 Kapalı 
zarf 

Kagir hane 1550 ,. 

Kagir ahır ve oda- 450 Açık 

larm ve kuyusu olan arttmna 
8291 metre bostanın 
3/30 His. 
Ah§a.p hanenin 
70/ 1287 His. 

30 

Ustiinde odaların 130 
olan ahşap dükkanın 
91/576 His. 
63,75 metre arsa 100 

5512 metre kuyusu 90 
olan tarlanın 3/32 His. 

,. 

., 

., 

Bağ~li kagir hane 9750 Kapalı 
zarf 

Kalcılar han üst kat- 400 Açık 

ta oda arttırma 5 B) Mukavele projesi : 
: C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri E 15 bin demet maydanoz 13 
§ • D) Fenni şartname ve ölçü usulleri : Temmuz 936 pazartesi gü-

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satıp. çıkanım ıştır. Ihaleleri 10-7 -936 tarihine te
sadüf eden Cuma günü saat ondör tedir. Satış münhasıran gayrimüba dil bonosiladır. 

i E) Umumi şartname : nü saat 15 de Tophanede Sa 
~ F) Projeler 5 tınalma Komisyonunda ka- ---------------------------"----------

: İsteyenler bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümer Bank An- i palı zarfla alınacaktır. Hep lstanbul Valiligv inden: 
: kara şubesinden alabilirler. ;: sinin tahmin bedeli 971 7 li-
: 3 -Eksiltme 6 Tıemmuz 1936 Pazartesi günü saat 113 da : 95 k İlk · ı İd T mmuz 936 d b 1 
: Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde- : ra uruştur. temınatı - are mecmuasının e ayın a aşa-
- - 728 lı'ra 85 kuruştur Şart mak u··zere 11 Nüshasının şartnamesine göre basımı E ki komisyonda yapılacaktır. : · -
: 4 - isteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermeleri = namesi Komisyonda görüle- 12 Haziran 936 tarihinden itibaren açık münakasaya çı-
~ lazımdır. • . E bilir. İsteklilerin kanuni karılmıştır. 
: Eksiltmeye girecekler 80000 liralık bir tek bina yaptıkla- E vesikalariyle beraber teklif 2 - Mecmua en aşağı 6 en çok 15 forma olacaktır. 
: nna dair vesaiki eksiltme gününden beş gün evveline ka- : mektuplarını ihale saatin- 3 - Beher Nüshasının baskı adedi 3000 dir. 
: dar Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ibraz ve- : den bir saat evvel Komisyo- 4 _Bedeli muhammen 2310 lit·adır. 
§ ya posta ile gönderer,~der ve alacakları ehliyet vesikasını : na vermeleri. ( 29 ) ( 3590 ) 5 _İhale günü 29 Haziran 936 gününe müsadif 
: teklif mektuplarına raptedeceklerdir. : 
: 5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saatten bir E TERZlLER CEMlYETlNDEN : pazartesi günü saat 15 dedir. 
: saat evveline katar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne : Haziranın 26 ncı günü yapılacağı 6 - Yüzde pey akçeleri ihale saatinden bir saat evve-
: makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. E ilan edilen idare heyeti intihabının line kadar mai Sandığına yatırılmış olacaktır. 
: Posta ile gönderileoek tekliflerin nihayet ihale saatinden S 10 Temmuz 936 Cuma günü saat 10 7- İhale Vilayet binas~nda mektup~~luk makamın-
E bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka- ! dan 16 ya kadar Dördüncü Vakıf da yapılacaktır. 
E patılmış bulunması lazımdır. 4520 : hanmda 2 nci katta Cemiyet merke Ş . 1 v·1· D . M .. d .. 1 .. i llllHlllllllllll•IR l"fllllftlflllllllJlllHllllUltllUHllltHlftllRHllltlJi zinde icra edileceği alakadarlara illn 8 - artname Ve numune er 1 ayet aıre U ur U-

olunur. ğünde olup her gün istenilebilir. (3239) 4873 

Hafiflik - Rahatlık 
J. "o•••• 1 İ<o,.elırlndo 

-~ı(Cblne), ılıl lncltellllıcık ne 
• lı•llna .. dı Jılçbtr tezıilı 1ok. 

,,. ~ tur. Su ko,...ıor. doudunun 

\T/ ,/ aıhı•hııın tınHObO.GzD 111• 
. \1 celtlr VI ıOlaD~OıD hv ... tıudl•!!• 

l'IJ•tı ı 25 llredu ltlb•re'"j ...... ,.r1 , ...... . 

llTHIUL, lf11il11 .,. 
Tlnol 111erd•"' 12 No. lıı. 

M•leıe111111 ziyaret ediniz v•r• 
ıı Ne.111 teolfo111lzl lat•rtıılr. 
Flr•lluımııd• bDrDk tanzlllL 

ZAYI - Limandan almış olduğuı;n 
47 numaralı liman cüzdanımı zayi et 
tiğimden yenisini alacağımdan hük
mü kalmadığını ilan ederim. 

Saroz tahlisiye vapuru telsiz 
memuru S. Recep 
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.-------- HiLMi ZiYA ÜLKEN--------.. 
BugUnUn en mUhlm eeerl: 

Y i R M i N C ·i - AS 1 R 
FiLOZOFLARI . . 

f"1111LH HHn 1111Hl111Hl11Hl111111111111111UI111111111111 l'IHI lllH 111'1:1llfili11111lıHI11111111111111111111111~ 

ı Bugünkü felsefeye genel bir bakış - İrrasyonalist felsefe : ~ne Boutroux~ : 

Bergson Maurice Blondel - XIX uncu asır ideaizminin mukavemetleri : Bene- : , s -detto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mek tehi ve Cassire - Siınmel, Le enne - E 1 
Emile Meyerson. Pragmatizm: W.James, John Dewey, F. S. Schıller - Henrı : 

İngilterede yeni realizmin tekamülü: B. Russel, Alexender, Whitehead'in realis~ 2 
!!! felsefesi, Ruyer - . Phenemenologie,: H~sserl, Ma:< S.cheler, Emile. I;-ask, Nico!aı c 
! Hartmann, Martin Heıdegger - Mathem atık felsefesı: Hılbert - Fızık felsefesı : !: 
: Emest Mach Einstein - Amprizm logist ik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans : 
~ Reichenbach '._İdealist fizikçiler: Edding ton, James Jeans - Biyoloji felsefesi - 5 
;t Sosyoloji felsefesi - Materiyalizme. :: 
Luıınıınmmn11ıı11111111111111111111ı ı11111111111111 ın111111111111111111111111111ıınııı1111111111111111111111~ 

Büyük kıt' ada 30 forma ve 24 resimle. Fiatı 27 5, cildlisi 300 kuruştur. 
'------K An A AT Ki TA BE Vi _____ ı,, 

4509 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip. nevralji. Baş ve Diş Ağrıları· Artritizm - Romatizma 

"' ~ 1 ' :') ; ',' . . . 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Askeri lise ve orta mek
teplere öğretmen ve Kırık
kale san'at lisesine tedrisat 
müdürü aranıyor: 

ı - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san'at lisesine ay 
hk ücretle tarih, riyaziye, fi
zik. 

Erzincan, Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al 
manca, Fransızca, İngilizce 
öğretmeni ve san'at lisesine 
tedrisat müdürü alınacaktır. 

2 - Lise öğretmenliği i
çin: Lise öğretmeni ehliye
ti, orta mektep için orta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge -
rektir. 

3 - İstekli olanların dilek 
kağıtlarını aşağıda sıralan -
mış evrakla Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li
seler Müfettişliğine gönder -
meleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
b) Yüksek tahsil şahadet

namesi veya tasdikli benzeri. 
c) Üniversitede imtihan 

vererek ehliyetname almışsa 
ehliyetname tasdikli benze -. n. 

d) Nüfus tezkeresi tasdik 
li benzeri 

Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve sokağı N o. Cinsi Muhammen fiyatı 4 - Durumu uygun gö-
L. K. rülenlerden aşağıda yazıl l 

·-- evrak sonra istenecektir. 

Aksaray, Sofular 
Edirnekapr Karabaş 
Vezneciler Camcı Ali 
Bah~ekapı Hobyar 

,, ,, 
,, '' 

Babıali Nallı Mescid 
Vezneciler Camcı Ali 

Carşıda 

. " Küçük Mustafapaşa 
Fatih Hoca Hayreddin 

Cakmakcılar 
Sultanselim Hatib 
Muslahaddin 
Karagümrük Kara baş 
Mahmud paşada 

Şeftali 8 
Perende baz 90 
Tramvay caddesi 9 5 
Yenipostahane 46-66 

" 
" 

64 
44-62 

Aziziye 16-55 
Tramvay caddesi 9 6-8 7 

Per.dahcı han 
Sahhaflarda 
Molla Hüsrev 
Deve hanı 

... · . . _,. 
.·· 53 -

65-67 
88 

2 

Medrese ittisalir ... :ıe 3 5 
:r..iismarcı 19 

Cami yanında 
Sultan odaları 

106 
15 

Hane 

" Mekteb n1ahalli 
Dükkan 
Dükkan 
Medhal dükkan 
ve üstünde oda 
Dükkan 
Dükkan üstünde 
salon ve oda 
Dükkan 
Dükkan ve hisse 

" Medrese ittisa-
linde dükkan 
Dükkan 
Cami arsasında 
iki oda 
Oda 
Sultan hanında 
oda 

7 
6 

14 
100 
100 

38 

8 
27 

12 
1 13 
4 
3 

1 50 
3 

3 
1 50 

Kumkapı Muhsine Hatun Şakir Ef çeşmesi 15-9 Arsa 2 50 
Yukarda yazılı mahaller 93 7 senesi Mayis nihayetine kadar pazarlıkla kiraya ve

rileceğinden istekliler yüzde yedibuçuk pey akçe erile birlikte 1 Temmuz 936 
Çarşamba günü saat onbeşe kadar Çenberlitaşda !starı bul Vakıflar Başmüdürlü
;ğünde Akarat Kalemine gel mel eri. ( 3 5 6 9 ) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Koiııisyonundan: 
Erzakın Cinsi Mikdan Tahmin bedeli Teminatı Eksiltme tarihi Gün Saati 

Kilo Lira.- Lira.-

Ekmek 20500 2306.25 172.97 6 Temmuz 935 Pazar- 14 

Koyun Eti 3300 1518.-
Sığır Eti 2100 &40.- 176.8! 

" " " 
14. 15 

Sadeyağ 1600 1360.- 102.-
" H " 14.40 

Sabun 500 190.-
Zeytinyağ 600 360.- 41.25 ,, 

" " 15 

24-6-936 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde ihale edilemeyen yukarda cins, mik
darlan yazılı İstanbul Ziraa t Mektebi erzak vesaire ihti yacı 1 O gün daha uzatılarak 
hizalarında gösterilen gün ve saatlerde açık eksiltmeye konmuştur.Eksiltme İstan
bul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeci liği nezdinde toplanan Ko
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin, 2490 sayılı arttrrm -?, •eksiltme kanununun 2, 3 
ve 4 cü maddelerinde yazılı şartları haiz bulunthalan ve bu maddelerde zikredilen 
vesikalarla beraber 936 yılı Ticaret Odası vesikası ve vekillerin Noterden musad
dak vekaletnamelerile müracaatları, Eksiltme şartnamesini Liseler Muhasebecili
ğinden alıp görmeleri, mekt ep Müdürlüğünden alacak !arı yazr ile teminatlarını 
vaktinden evvel mezkur Mu hasebe veznesine ya tırmala rr. ( 3 5 7 9) 

1.atanbul Tapu Müdilrlilğünden: Ko
ca Mustafa. paşa mahallesinin ber· 
her Kalost sokağında 13 No: lu mü
tevellillkten verilen 29 Ağustos 325 
tarihile demirci Sepon ile kardeşi 
Popol namlarına verilm.İ§ müstesna 
senedin tapuda. kaydı bulunamadı 
fmdan 1515 No. lu kanuna tevfikan 

tahkikatı mahalliye icra kıllnacağm •-----------
dan tasarrufla ilgili olanlı.r varsa YAZ KURLARI 
muteber vesaik ile birlikte 15 gün lngilizce, Almanca, ve Fran-
zarfında Istanbul Tapu Baş memu- sızca haftada 3 ders iki ay için 

riyetine 936-1313,1314 muamele No: Tt~~~lKAN LiSAN 
sile mliracaatları ilan olunur. 

(23947) ve Santat Derganeıi 
Mahmudiye caddesi 4-6, Türbe. 

Sahibi: ŞtTKBtJ ARIÇ - Umumt Neşriyatı İdare Eden: S. SA.Lbl 
Guet.ecilik ve M&tb&aCilık T. A. §. - Basıldığı Y.er:, TAN Matbaam 

Telefon : 22202. 

a) Hüsnühal ilmühaberi 
l b) Tam teşkilatlı asker 

hastaneden alınmış sağlık ra 
poru. 

c) Teahhüt senedi (noter 
tikten) 

5 - Ücretler. 
İ5'tanbuldaki askeri lise 

ler riyaziye. fizik, derslerine 
ı 08: 126 tarih dersine 98 

-
. . 

108 liraya kadar . 
Bursa lisesi ve Kırıkkale 

san'at lisesi riyaziye fizik 
derslerine 108: 126 tarih der 
sine 98: 108 liraya kadar 
Orta .mektep derslerine 108 
liraya kadar aylık ücret veri -
lecektir. 

6 - Kırıkkale san' at lise -
~ir.c alınacak tedı ısat mı.idü 
rü için lise öğretmenlik şart 
larını taşımak ve iki der 
zümresinde ihtisası olmak g 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

. 
-
s 
e 

1 
-

7 - İsteklilerin 1 Eylfı 
936 gününe kadar müraca 
at etmeleri dileği yerine ge 
tirilmiyenler bir hak isteye 

-
-

mezler. ( 9 ) ( 3 O 7 3 ) 
416 2 

• • • 
Beytüşşebap ve Hakka.r 

. 
ı 

Garnizonları için 1 1 5 O O o 
f kilo Fabrika unu kapalı zar 

la eksiltmeye konuldu. Ek 
siltmesi 10 Temmuz 93 
Perşembe günü saat 10 d 
Beytüşşebapta yapılacaktı 

Umum İlk teminatı 155 
lira 5 O kuruştur. Talipleri 
teminatlariyle ve teki 
mektuplariyle birlikte mua 
yen gün ve saatte Komis 
yanda hazır bulunmaları. 

-
6 

a 
r. 
2 

n 
if 
y 

-

(43) (3589 ) 

M. M. V. Den: 
r 1 - Muhtelif yerlerde ye 

altı benzin tankı yaptınla -
caktır. 

-2 - Bu işlerle meşğul o 
lan firmalar M. M. V. Hav 
Müsteşarlığı inşaat şubes 
ne müracaat ederek fenn 
malfunat aldıktan sonra h 
bir taahhüdü tazammun e 
memek şartile proje ve tek 
liflerini Temmuz 936 sonu 
na kadar mezkur Subey 
vermeleri. (36) (3459) 

a . 
ı-

,.. 
l 

ıç 

t-
-
-
e 

46 72 

!! 
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1 " :f AN " gazetesinin 1000 liralık aigortalı ! 
1 abone teklifnamesi kuponu İ 
1 No Tarih : 26 • 6 · 1936 i 
1 . --
- Adı, baba. ad! 1 
1 soy adı . 

1 

-
- 1 
1 

1 
1 

Doğduğu yer ve yıl 

1 ! 

işi ve gücil 

1 

1 

i 

. 
1 

1 
Veresesi 
kimlerdir ? 

-= . 1 

- 1 
1 ikametgah 

1 
1 Adresi -

1 
1 Malfıliyeti var mı- -

dır, var ise nere- 1 
1 sinden malfıldür? 

1 

- 1 1 
1 'I 

Başlangıcı -
1 Nekadar zaman i- -

1 
1 

çin abone olduğu 
1 Sonu: 

1 

1 --··----- -1 . . 1 
-~---~ - --1 Bu kupona dereedilecek yazılar gayet okunaklı yazilmı§ olmalıdır. 

1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 

1 

1 

1 -
1 15 -

Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüsha
sında yazılı şartlar dalresinde kaza

ya. karşı 1000 liralık sigortalı abone 
yazılmak lstiyorum. Aboneman bede-

kuruşluk 

pul ve 
!mza 

1 
1 
-
1 

U gönderilmiştir. Sigorta muamelesi
nin yapılmasını dilerim. 

--1 
-

;ı 
1 
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BüYüK HOBiLYA . ..,fAGA~ASI 

dir 

defa 
gelip 
görü· 
nüz. 

Askeri Fabrrkalar Umum Müdürfüğü 

Satmalma Komisyonu ilanları 
' 

1255 Ton Kriple Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 175 7 O lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satrnalma Komisyonunca 21 Temmuz 936 ta
rihinde Sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 13 1 7 lira 7 5 kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte Komisyona müracaatları. (3477) 

1750 Ton Lavamarin Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 227 50 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 tari
hinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartqame parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kan un un 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3479) 

9 Temmuz 936 tarihinde kapalr zarfla satın alınacağı 
ilan edilen 175 O Ton Lavemarin kömürü, 21 Temmuz 
9 3 6 tarihinde kapalı zarfla satın alınacağr ilan edilen 
12 5 5 ton Kriple kömürü, 2 2 Temmuz 9 3 6 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 2000 Ton Jene
ratör kömürü ve 23 Temmuz 936 tarihinde kapalı zarf
la satın alınacağı ilan edilen 14850 ton lavemarin kö
mürleri şartnamelerinde tadilat dolayısiyle Hükümsüz 
bırakılmıştır. ( 3 4 7 8) 

200(, ton Jeneratör Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 26000 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 
tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalr zarf ile iha
le edilecektir. Şartname bir lira 30 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oltn 
1950 lirayı havi teklif mektuplannı mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkfrr gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3 4 7 6) 

d ,1 
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1936 Senesinin Şaheser Modei 
~ 

~"' __ _...... G 
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Soğuk Hava Dolabını görmeden, muayene etmeden, ne 
• 

kadar idareli olduğunu anlamadan karar1nızı vermeyiniz. 

' ~ F R i G i DA i RE DiYORLARKi ... 
Soğuk hava dolabm.m 

EK O VAT 
kompresörlü modelini her hangi bir 
soğuk hava dolabı ile mukayese et
mek doğru değildir. 

Dünyanın en tanmmı' markası 

FRGiDAiRE 
bu emsalsiz kompresörü ile elektrik 
cereyanmı yarıya yakın bir nisbette 
tasarruf ettirir. 

Halep orada iae arım buradadır. 
Kullandığnuz zaman paranızı ne 

kadar yerinde kullanmıt olduğunuzu 
anlayacakamız. 

EKOVAT KOMPRESÖRÜ 

1936 modeli en yeni 

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

Bu Bir Hakikattir 
Geliniz E K O V A T kompresörü 

ile işleyen 1936 modeli F R 1 G 1 -
DA 1 RE' i görünüz ve tereddüdü
nüzü izale ediniz. 

FRiGiDAiRE 
Yeni EKOVAT kompreaörü ile ai

ze azami tasarruf im.kam verdiğinden 
dolayj bahtiyardır. 

ile itleyen 1936 modeli FRlGIDAIRE elektrik cereyanı nı % 30 ila o/o 50 tasarruf ettirir. Bu demektir ki bat· 
kalarmm verdiği paranın yansı ile ihtiyacınız temin edilmiş olur. 

•• 
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