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28 Haziran 1914 Asamble bugün . toplanıyor 
• • • • · • • • · :· · • •• · • • • • • •• •• • • • ~ • • • ••• • • • • • • • • • • • • · · • • • • · · · • • Harp başlangıcının 

1-· Zecrı tedbırler kaldırıhyor 22 inci yıldönümü 
2-Habeş ilhakı kabul edilmiyor 

Mussolini Cenevreye bir muhtıra gönderdi ve 
mandater gibi hareket edeceğini oildirdi 

'MONTRÖ MEICTUl'LARI : 

Altıncı madde 
~la.ntrö Pala..11, 25 

Konfe.ran~a verdiğimiz Boğazla.r 
projesinin aJtmcı maddesi, esasen 
beklendiği gibi, oldukça ehemmiyet -
li ve hararetli münaka;şalan celbet -
ti. Ba.rp gemUerinin Boğazlardan ge 
çişi meselesine taallfık eden bu ha -
his üzerinde bir taraftan Rusya, di
ğer taraftan lngiltere, karşıhklı mü 
IA.Jıa.zalar serdetmeğe haşladılar. 

Harp gemilerinin hangi şartlar al
tında Boğazlardan g~eceğini tesblt 
eden altıncı madde ile bizim aldığı -
DUZ vaziyet sarihtir: 

Gerek Akdenizden Kara.den.ize, ge
rek Karadeniz.den Akdenize geçecek 
harp gemilerinin Boğazlarclım nasıl 
geçebileceklerini altıncı maddenin 
muhtelif pa.ragraflarile izah ederek 
netice itibarile bunlann geçişlerini 
emniyetimizin istilzam ettiği birta -
kım iımumi takyidat ve tahdidat& 
tabi tutuyonız. 

Fa.kat Ruslar, emniyet.imbe ait en 
dişelerimizi tamamen teslim ve bu 
endişeleri tatmin için alacağımız ted 
birleri kabul ile beraber, Karadeal -
~n husu.~i vaziyetinden bahisle, Ka
-.:a • ....ı-._.. gos~ek gemller i~in takyl-
cı-.-tı Jır.o.-.-.-• .-. .... ..,....... ..... ·-- _...ı.,._ 

t!a.k gemiler için tak)idat konmam&-
11mı, yani en )iiksek tonajlarile dahi 
l\.kdenize çıkabilmek salahiyetini is
tiyorlar. 

Mösyö Lit\inofun toplantıda mü -
dafaa ettiği tez şöyle hülasa edilebi
llr: 

- "Eğer bir göl değil~e, o halde 
Karadeniz nedir? Bu gölün bir çıkar 
tarafı olmadığına göre, büyük devlet 
Jer gemilerini niçin buraya sokmak 
isterler? Nezaket ziyaretleri için 
mi? Yahut bir harp t.akdirinde yar
dnna gelmek için mi! Halbuki Kara
deniz sahiJlerindeki devletler büyük 
denİZJ'Ollanndan istifa.de edebilmek 
için Akdenire serbest çıkabilmelidir
ler. Yalnız büyük denizyollanna çık 
ma.k için değil, Rusya için, bu, hatta 
muhtelif ütmibahriJeri arasında bağ 
kurabilmek balonundan da bir zaru
rettir . ., 
-.Rusların bu noktalnazarmdan 80D 
I&, lngilizler ve Japonlann nokt.a.in&
mrla.rmı öğnmironız: lngUlzler, Bo
ğazlara. giriş ve çıkışın umumi takyi
data tabi olması hakkındaki TUrk 
projesi kayrtlarma dayanarak Rqs.. 
lann Kal"adenizden çıkmasmı iste -
mlyor görünüyorlar. Ve bu mesele 
hakkında talimat beklediklerini tııöy
lüyorlar. Japonlar da., Jngillzlerin bu 
noktalnaza.nna iltihak ediyorlar. 

Zecri tedbirlere karar veren eski Uluslar Kurumu honseyi 

Cenevre, 29 (Tan) - Milletler Ce
miyeti Asamblesinin toplantısı ari
fesinde, burada bulunan bütün mu
rahhaslar hummalı bir faaliyet gös
termektedirler. 

Blumla, Eden ve Delbos arasında
ki dünkü görüşmeden sonra, bugün 
de Eden, Balkan ve Küçük Antant 
devletleri mümessilerile ayrı ayrı 

görüşmüştür. 
Diğer taraftan Fransız hariciye 

nazırı Delbos, bugün Habeş heyeti 
başkanı Ras Nasibuyu kabul etmiş 
ve uzun müddet görüşmüştUr. Bunu 
müteakip Delbos, Milletler Cemiyeti 
nezdinde Italyanm daimi murahhası 
Skopya ile görüşmüştür. 

Skopya, Milletler Cemiyeti umum 
katipliğine Italyanın ne gibi şartlar
la Asamble toplantısına iştira kede
ı .• ı~Airini hHrliren bir ın1ntn~ vı>ı·
mlştir. 

Fransız hariciye nazırı, bundan 
başka, Avusturyanın Cenevre mü
messilini görerek başvekil Şuşnigin 
yarınki Asamble toplantısına bizzat 
iştirak etmesini rica etmiştir. 
Yarınki Asamble toplantısına 

Fransız hey'eti, Milletler Cemiyeti
nin islahı için bir proje vererek 
teklifte bulunacaktır. 

Eyi haber alan mahafilden sızan 
haberlere göre, dün, yemek sofrası 
başında Blum, Eden ve Delbos ara
sında yapılan konuşma neticesinde 
iki mühim nokta kararlaştırılmış
tır: 

1.- Yarınki Asamble toplantısın
da zecri tedbirlerin kaldırılması. 

2.- Habeşistanm Italyaya ilhakı-

Asambleye ba§kanlık edecek olan 
Van ZeelanJ 

nm tanınmaması. 
Rıı iki meseleden baslia. ü sı\13.Si 

adam Akdenız paktı ve Lokarno me 
selerin1 de görüşmüşlerdir. 
Yarınki Asamble toplantısına 

Belçika başvekili Van Zeelandın ri
yaset etmesi kararlaştırılmıştır. 

Mussolini asambleye 
bir muhtıra gönderdi 

Londra, 29 (Tan) - Musolini, 
Milletler Cemiyeti Asamblesinin ya
rınki toplantısı münascbetilc, umum 
katipliğe bir muhtıra göndermiştir. 

Bu muhtıra ile İtalya, Habeşistan 
nakkmda Milletler Cemiyetine mun
L ... .t:amen raporlar vereceğini, yerli
le!den asker toplamıyacağını ve u
r.umiyetle başka manda devletler 

[Arkası 3 üncüde l 

Yunan parlamentosu önünde 

Zabitler hadise çıkardılar 
askeri kuvetle dağıtıldılar 

Ankaraya dönüyor 
Baş\'ekil lsmet Inönü dün, otomo

bil ile Floryadan şehre inmiş ve Be
yoğluna geçerek Perapalasta bir 
müddet istirahat etmiştir.Başvekilin 

1 bugün tayyare ile Ankaraya dönme
leri muhtemeldir. 

Montrö konferansında 

1 

Verdiğimiz projenin 
ı esbabı mucibesi 
1 

Numan Rifat Menemencioğlu 

Boğazlar konferansının hususi 
t.oplantısmda ikinci dclegemjz Nu -
man Rifat !ıenemencioğlunun proje
mizin esbabı macibesini izah ettiğini 
bildirmiş, gerek hususi telgraflan -
mız ve gerek ajans telgraflarile bu 
izahat etrafında etrafh maJüma.t ver 
miştik. Ajans dün bu izahatın metni
ni neşretmiştir. Bu metni ehemmiye
tinden dolayı yedinci sayfamızda neş 
rediyoruz. 

Dahiliye Vekili 

Dün akşam f zmirden Fransızlara geUnC'.e, onlar, bilhu
• harp zamanmda yardoncı vasrta
lamı serbest geçmesi noktasına e -
beımmiyet veriyorlar. Uluslar Kuru
ınn paktı De mmtakavi paJctlann der 
piş ettikleri yardım ı,eraitinln mah -
fuz kahnasmı L~tiyorlar. Dünkü cel-
11ede Pol Bonkunın bu tezi km'Vetle 
müdafaa ettiğini gördük. Anla.şılryor 
ki. yardımcı gemilerin geçi~inl t.e -
mlnle Fransızlar blJhMS& petrol te
dariki ihtiyacım da gözönönde bulun 
duruyorlar. 

· f stanbuf a hareket etti 

Bu münaka..,alann netice51 şu oldu 
ki, madde, Kara.denize g~ecek gemJ 
lerin tonajı miktan ile mütakaddim j 
bir ihbarda bulunmaları noktaJann
da esas itlbariJe anlaşdaraJc. t.eknlk 
komisyonun tetkiklerine havale edil 
dl. Bu suretle bugün'kü konfeııutsm 
da bu tetkikler bittikten ~nra t.op -
lanması kararlaştı. Araya· Cene\Te
dekl Konsey ve Asamble toplantıla -
n gireceğine göre, umumi toplantı}, 
t.enımuzun tik günlerinde, yanı her
halde önUmtbdeld salıdan sonra bek
lemek Jlzmıgelil'. 

[ Anasr 3 ünciide J 
ALI NACI liRACAN 

Yunan Parlamento binası ve Sofufü 

~~ina, 29 (Tan) - İsyan hareket- hakkak görmek için ·~rar eden he
erlı~ı .hazırlamak ve bu nevi kıyamla yete parlamento idare direktörü va
ra. ıştırak etmek suçile ordudan sıka ziyeti anlatmış ve bu yüzden kendile 
r~lmış sU'baylardan mürettep, kesif rini içeriye alamıyacağını bildirmiş
bır kalabalık dün parlamento binası tir. Bu esnada idare direktörile za -
önüne gitmişler. Reis Sofulisi gör - bitler heyeti arasında gürültü olmuş, 
mek istemişlerdir. Fakat Sofulis o parlamento muhafız krtaatrndan kuv 
saatte meşgul bulunması, zabitler he vet celbine lüzum görülmüştür. HA.
yetinin taleplerini is'afa imkan ver - dise yerme .çabuk yetiııen muhafaza 
memiştir. bölüğü asayişi temin ederek zabitle-

Par1amento kapzsmda reisi mu - [Arkası 3 ünc:üde ı 

Izmir, 29 (A.A.) - Bir kaç gı·.n
dür şehrimizde bulunm:ıktıt olan iç 
bakanı ve Parti genel ""1n"eteri 
Şükrü Kaya ve refakatindeki zevat 
bugün saat 16 da Izmir \.apuriyle 
lstanbula hareket etmişlerdir. Pa
saport önünde iç bakanını muzikn 
ilesüel bir kıta, polis ve Belcı.iıye •n
zibat müfrezeleri selamlamrs'.arciır. 
ilbay Fazlı Güleç müstahkt.m mev
ki! Kamutanı ile şarbay ve Izmirde 
bulunan saylavlar, C. H. P. lly6nku
rul üyeleri ve basın delt'gelı: ri tara
fından vapura kadar gitmek ~uıc
tiyle Balfanı uğurlamışlarJır. 

Bul9ar Krah Berline 
gidiyor 

Paris, 29 (Tan) - Bulgar Kralı 
Borisin bir iki gün zarfında Berline 
geleceği ve Hitlerle mülakatta bulu
nacağı haber verilmektedir. tki dev
let reisi kendilerini alakadar eden si
yasi meseleleri görüşeceklerdir. 

iki itaıyan tahtelbahiri az 
kalsın · ingiltere ile italya 
arasında harp ~ıkarıyordu. 

[Yazısı 6 mcı sayfada] 

Konferansa dair yazılanlar 

İngilizler tayyarelere dair 
tahdidata itiraz etmişler 

. 
" İnfra-Ruj" ziyalarıyla tahkimatın uzaktan 

. bile resimlerinin alınabileceğini iddia ediyorlar 

Fransız murahhası Pol Bonkur 

Dün gelen Daily Telegraph gaze
tesi, yeni Boğazlar rejimindeki tay. 
yare aeyrü11eferleri hakkında fU mü
taleaları yürütmektedir: 

Türkiye harp tayyarelerinin Bo -
ğazlardaıı geçmesinin yasak edilme
sini istediği gibi sivil tayyarelerin 
de bu ınmtakalar üzerinden uçarken 
Türkiye tarafından gösterilen yollar 
üzerinden uçmasını istemektedir. 

Ingiliz mümessili Stanhop bu 
Türk teklifine muariz kalmış Akde
nizle Karadenizi alakadar eden bir 
bahri mukavelede böyle bir madde -
nin Jüzumsuzluğuna işaret etmiştir. 

Ingiliz mürahhası böyle bir tahdi
din hüsnüniyet sahibi sivil bir tay • 

[Arkası 5 incide J 

Yunan murahhası Politia 
(Meşhur karikatüdıst Keten tarafmdaıı 
sureti mahsusada Tan için çizilmi~tir.) 

Fransada Sosyalist nümayişi 

Kızıl bayraklar altmda 
i enternasyonal söylendi! 
1 Dahiliye Bakanı Salengro 

ı
' bu nümayiş esnasında 

bir söylev verdi 
1 

1 Roubaix, 29 (A.A.) - Mahalli 
· sosyalist partisi şubesi, ''Halkçılar 

cephesi" nin muzafferiyetini tes'it 
için büyük bir nümayiş tertip et
miştir. Bu nümayişte dahiliye nazı
rı Salengro, mesai nazırı Lebas ve 
Roubaix belediye reisi hazır bulun
muşlar ve belediye dairesinin her 
tarafı kızıl bayraklarla donatılmış 
olan merasim salonunda kabul edil
mişlerdir. Salonda bin kadar sos
yalist bulunuyordu. 

Salengro ile Lebas, yumruklar 
havaya kaldırılmış olduğu halde 
söylenen "Enternasyonal" ve "Yol
daş,, marşları ile karşılanmışlardır. 

Lebas'ya bir takım san'atkarane 
hediyeler verilmiş ve kendisi de par 

[Arkası 7 incide] Franttız Dahiliye Bakanı Salengro 

Filistin de vaziyet 
Lut kasabası ahalisi 
lngiliz lirası cezaya 

beş bin 
mahkum! 

Sokaklarda öldürülenler kamyonlarla naklediliyor 
[Yazı.ti? S üncüde] 



===2 
GONAŞlll 

Sa.clı:t.k~ 
Dly?1"-" ld, Wwc uallyor. insanlar e.rasmda gevşlyen bu bağ, ıtlm

dl, d~erlnl etya ve mil~ arumda vurmaktadır: 1şt.e, sinema, 
uz ve 8ösle ı.dlvaç etti. Fotoğraf, pal etle ve fırçayla birlfıttL Namı nesirle 
ve sözle~ etti. Fot.otraf, pilet.le ve ~yla bhltJttl. Namı: neelrle 
evimdi ve ·~ .baynıtle pnlüm: Dilencilik te ticaretle ortak ohn8' ! 

Köprtiytl pçerkıa, Dlftayolnda ytlriirba, Beyoğl• ~ do -
Jaıtrrkea, ,.... .. te'nhn, yolumu kwa dilencilere bir ıös atam: Hep-
111 de sermaye .ahlbl blftr küçük esnaf.-

itte, ;o.taae öalblde lllr 6e arf ~ .. tırlrea, öbür ellai ..... 
gibi matan kör dllend! 

itte, çlpl ~öderlle merhunet ~ bir tıoplulpe ..Ucmr! 
itte, ~ JOlwnaa k-. bir sarak imi 
Ve hepdnhı dllinde ayni yalvanıt: 
- Allah naAJ için bir ıwlüa? 
Daaha, ada ftPUl'llllda, hu ymf dil eadliğin bir ı.,ka lraeifnl gördöm: 

On yqmda bir çocuk, elinde büyük eaaeklerle çdmu§ ve batmış bir mee
lllllUllll -rmkH sayfalama salbyarak gelene geçene yalnnyordu: 

- Allah nası için bir mecmua alm baylar! ••• 
Merhamet salaipleri, bu küçük dilencinin avucuna beter ldmı1 81kıır 

tırarak bhu _.ua alıyorlardı •.• 
Kendi llMdhııw+ dtişündüın: Bir mUveai çocuğun elinde mtitt.erl bula

mıyan n mecmua, bir dilenci ~uğun ellıule kalJIŞ kapış gidiyordu ... 
Demek, fikir ve san'at mamulüne verilen kıymet henüz bir sadakadan 

ibaret! 
Utandna. 

Tevatür olmasın ? 
Dün Anadolu ajansının An'kara -

dan almırut bir telgrafı vardı. Bu 

Yusuf ZIYA 

---- .. 
1Dgin1zl Y oklaytna 

telgrafa göre, olimpiyata hazırlanan ----------
biaikletçilerimiz, yol üstünde yüz ki- Sorular 
lometro koşarak, Fransız ekipinin - Jngflt.ere sanyı tarihinde (Bed 
.. Monlery,, velodromunda elde ettiği chamber Womea - yatak oduı ka
rekordan bir dakika 15 saniye daha dmlan) mesele&l nedir! . 
noksan olmak Ur.ere parlak bir dere- - Viyana ıtehrl Tiirkler tarafm • 
ce elde etmişler! dan hangi tarihlerde muhasara edll-

Bisikletçilerimizin kıymetini, kud- ml§tlrf 
retini, aüratini, hatta bir yol üstün- - Ortaya atddığı günden bugüne 
de bir pist rekoru kıracak kadar ma kadar hiç değlşmemlf olan musiki 
haretbıi kUçilltmek fikrinde değiliz. ileti baap.ıdir.f 
Olimpiyatlara gitmelerine engel ol- - Volapük nedir! 
mak ta, aala, hatımnnitan geçmez. - Emırumhı Omer Efmdl klm-
M~ :n ki, olimpiyat seyahati bu ae dir! 
nenin modasıdır. Onlar da gille gtıle 
gitsinler, gtlle lille plsinler. Hiçbir 
feY yapmeHl•r, hiç olınazşa, bir yol 
ile bir velodrom pisti arasmdaki far 
kı öğrenirler. Bu da bilyt1k bir klr
d.r. Ye.Ims, ollmpiyata gitmelerini 
haklı gesstermet için bize Fransız 
ekiplııin velodrom pisti ilzerindeki 
rekonmu yol Ustilnde Jardıklan id -
d;umda bulunmumlar. Çftnkti bir 
kronometro ile saat, metro ile mUl -
p ende.ahı tarlam on ~bilen 
lerdeni&. 

Arbdqlarlle beraber ava gittiği 
l9man. hiçbir teY vurmamak ldeti 
olan bir avcı bir gün ~ batma 
ava gitm.it Ye erteet gQn ~ sa 
man arkadqlanna kırk bet çift bıl
dtrcm vurduiunu ..Sylemif. Hepsi 
tatlı tath clinlemil. fakat icJe.rlnden 
biri d&JUIUN""I: 

- Senin aYal .. hnanmn var, 
,.mm vurduJdaımm 1ıdcbrcm oklu -

landa ten.ttlr •-t 
Blmkletçl arbd .. lar! KıJmetbıi -

.. lnıclretbme, .nratbme mahareti
m. tmannnn ftl'; J&lım kırdrlnm 
l8)'ln ll'ranm rekoru oklutunda te
'fttlr' "811mmum! 

H.ı.r dlfl.a,or7 
A.vcdıktan be.Neı:lerkm lll'UI clUt 

ttl: Negtls Londrada buhmdufu sıra
da Lort Beket taratmdaıı lskoçyada 
avlanmağa davet ediİmiş. Haile Se
lltde bu daveti 'u tekilde reddetmU,: 

- Çok mUteeuüım, fakat daveti
nizi kabul edemiyeceğlm. Çllnktl bir 
gueteci ttlfek koltuğumda av bek • 
lerken :resmimi çekerse, an1arsmıs 
ya, C'Amevrede fena tesir eder. 

Soau • olacalr '1 
Amerika Birletik hükflınetleri yir 

mi aenede bir, nilfu u.ymu yapar. 
1790 da yapılan •JlllUD neticeli ıu
dur: 392921• 

Ondan 80lll'&kl AJDD)ara bir ıöz 
psdiril'llek Amerika Blrl81lk htlkil -
metleri ntlfunmm durmadan arttı -
ğuu ve .,,,_. bir JUba nrdJiı 
m g6rllrb: 

1810 T .289.881 
1830 111..., 
1850 28.111.1T1 
1810 8UIUT1 
1880 12.MT.n• 
ıno n.m..a 
ıa 122.muNI 
Her _,..... .. oot dfm .. 

Dünkü soruların cevapları 
8 - ilk tram.-y nerede 4flem.if

m 1 
C - 1832 de Nlyu-Tork Ue Har. 

lem arasında l 'e 148.J metroluk bir 
hat üsttbade. .. 

8 - Tarih.in kaydettiği en müt-
1ıif '!JtlT aaradtneıM ntJTede "e M •
man olmu§, kaç ki§i ölmÜ:7tiir 1 

C - 526 senesinde AkdenJs sa -

hlllerlncle tahribat yapan •tltbl!t -
sele ..... mUeDlllere gön' 120000, ba-
zılarma pre de 200,000 kiti ölmüş -
tör. Bu itibarla 9'lS 8elle8lnde 90 bin 
kitinin ölümüne ve 50 bia Jdtlnhl ya
nlanmuma sebep olu laponya .... 
.... ba kabil fellket.lerba lldnclıd 

g6rilnmekt.edlr. 
8 - "Ohlz aene mu1ım'ebe.!i" fte· 

dir , 
C - 1 "/ el asırdaki katollk - prot.

tan mlllıarebelerhıbı sonaemnı Ye 
en mtihlmml. 

B - Triyeşte §e1ıri hiç 1'rtJrUKJ M
kimiyetİtle girmif midir 1 

C - 1809 dan 18H e bdar. 
B - Çar tmVGM U1c 6t1ce lwMgi 

Ailkümdarlon.a wrilmMHr 1 
C - SliTlar, l&l'kf Roma im ...... 

tıorlanu ilk olarak ba tlaftlll ver -
mitlerdir. 

le bir anket &ÇDUI: 
"Kadm ceearetl nedir?,, 
Bu ankete relen cevaplar arasm -

da §Öyleleri var: 
- Kadmm cesareti, yaşamak hu

•usundaki irldMldil' ! 
- Bulunmıyan bir dostu veya fe

na görtllen bir tlkri, dUfman birce
miyet içinde mild&fa& etmektir. 

- Sessiz rztırap çekmesini bilmesi 
dir. 

Bir m1alı muharriri ille töyle ce
vap veriyor: 

- Kadın ceu.ret1, 86flmllenlerin 
biçbiriai detildir· JCpdmm ceureti, u
mumiyetle, bir •keiba fma tarak -
tmne tahammtU wtıılMldtr. 

11,.._, llfv•I• li •• 
var•• 7 

- Doktor, ~ tedavi ettl-

lhdwı:lln dolayı -· nebdardır! 
-n.llra. 
- Dd Jfls lira m? 
Doktor, ı.pvak: 
- Bayır, d6ıt ,.as Jlra! 

tıyar. Jllr illa..,. Jd, ~. 
fa_,...p O emep - olaeak? ------------

19Clıkly ........ .... ,. ••• MuJl"'DJr 1ılrlblrbDbi 7l)wells. Za 
ten .. .. ... meteJralı--+. .............. taa•••· --
yorlarmı? 

Ne l•lı I 
Dlllllmarb ~den btrl 9")' 

ICMıkayllndeld Ermeni mesarlığı 
dlln belediye namına tapuda teeçll 
edilmittir. Burası ifraz edilmiş oldu
fundaıı yakında parça parça satılığa 
~kanlacaktır. 

TAN 30-6-936 

Dış siyasa 
ftalyan ve lncıillz 

lzmlr postalan 

Simdilik haftada üç 
set er yapdabilecek 

~N_.....d~ Yerinde bir karar •1yaıetlerl değl1111ı1 mlcltr7 

e ersiniz I Bir Alman - ltaqan ittifakı korku • o obü• su ....ı .ecri tedbirlerin teşdldbıe .... ---- t s servisleri Siki ~o~~~ ... aydalarf~mda 

Istanbul - hmir ve Ankara - 1z · 
mir hava aervisinin ibda.si,· devlet ha 
va yollan idaresi tarafından L-011 • 

draya sipariş edilen tayyarelerin ge
litine taalluk edilmifken, vukubulan 
devamlı müracaatlar karşismda bu 
servisin derhal açılmasına kanu" ve
rilmiştir. Bu karar, temmuırun ilk 
haftaamdan itibaren tatbik mevk!ine 
konulacaktır. 

lzınir servisinin şimdilik ha.ftnda 
üç güne inhisar etmesi zanıri g;,i • 
rülmektedir. Ankara - lzmir ıioğrıı 
postası, ancak yeni tayyarelerin ge
lişbıden IOlll'a yapılabilecektir. O za
mana kadar Ankara.dan gelP.n hava 
poetaaı haftanın üc; muayyen gilniin
de, lstanbuldan a.ktarma suretile A:ı 
karaya gidecektir. 

Eger dog'""' ru ·ıse '· - - UUIDNaşan 
k 1 1 

c1iplomatlk f&allyet ayni smette ge-

Memnuniyetle öirenclilc lci Şirlteti ontro a tına giriyor =b=~~~~:~~- ~0-senv .. ~ 
Hayriye Boiaa lcıyılarrncla 11cua elle t:ıeıu .._........__ JUWa& --

ler 7'1Pfrnp İdeyenlere müaait prt. Belediye, otobtls kualarlnm ıdm- melerlne Hbeblyet v-....tir. Habe
lorla •atocalc H ba nn-etle Boffuım kün mertebe önüne gegmeJr ve oto _ tistanda kerw'•ir pWaedea IODra 
bupnlcü tenhalığma bir nihayet büs imtiyazını kendi kullanıncaya µ ın:..:~ olarak bir lngllli pzetealne 
uermelcle hrcıHr halla lla Bojaacı dar otobüs aeferlerini intirrama al • •.. vel'flll Sinyor llauollnl 
alıftırmalı ifin 6u mü.6et tecl6iri malr mabadile yeni kararlar vermit Daly ~ intlp.r eden 
yakında fatbilca baılaycıcalcmlf. tir. ftı ıt.17_. 4lf lliyMll 

0

• nim N8-

Eier haber doiru ue buna mem- Bunun için de, bilhll88a otobüs stt- mi bir ~ addedilen ini mtilikatm 
nun olmalı ue böyle cidcli bir tedbiri ratlerinin tahdidi cihetine gidilmiş, ~~l tedbirler kalkmadllı tak • 
clerpiı •ttiii için Şirlteti te6rilı •f· kontroHl temin maksadlle yeni bir wnMJ talyum llllletler Cemlıatbı • 
mele çolc yerinde olur. Çünltü hayat tedbir alınmıştır. Bu tedbire göre, deB ~yl eld4ll bir ...-ette d&ttl· 
ıartlan deiiıip cltınırlcen 6iaim lui- muhtelif hatlara işllyen otobUslerin aeceğinl, ve Avrupacla yeni siyasi 
iti bunclan 26 - 30 Nne eowllti ,.,.ı- banket ve milnteba istuyonlan ara ~esonlar ~ açıkça 
lar içinde lturulmuı büyüle lccİfCln•- sındaki mesafeler tesbit edilmiştir flÖylemlştl. ltalyan dllrtatıörll, ayni 
leri idame etmemiu imltôn 70ltfrır. Bu mesafeler otobt18lerin asgari bi~ samanda, zecri tedbirlerin kalkması
y enileri )'Gpmalt fa laer IHıılHıı)'ilitin etıratıe eeyretmeleri eeuma göre nm ltalyaıım A vrupadald rolünü oy-
lcin flefiWir. A.,,...,,.1. Wr ,,.,.;.. teabit edildijt cihetle, bir otobüs so:ı IUlılD&P avdeti demek olaeajmı, " 
ar...,.. MfmaJt oe)'G ona~,,.,..._ latesyona muayyen Y&ldtt.en evvel Romanm slWılanan Berlin karfmm
lılclafts"""' İff•7İftce w~ ..ı.r pJdiii takdirde ,old& ful& Birat da tekrar bir pnııtl tefldle ..,.. • 
)'OJJflrlar. lwdti flö,erler. fi~ 11.PIDll addedilecek Ye cerlandınla- ,...,..... IJiye etmltf;L lluyollnlnln 

.,. a7"a>iaim pare ile 30 lir•-* caktır. bu llÖderi ln~e llitler Alman
talt•tlerle _,.,.far. Şirlteti Hqriye. Bmıclen ıtqka tik ve IOD latuyon- yuı karpımda endişeler duyan si
"• 6a ..,fü fafWlt ecler .. flem laal- larden ,Wcu lle dolsun dolmum, 0 _ yui mahfellerde gayet iyi kartılan· 

Esnaf muayene ve •:,..... ,.hr•. ,..,.. "• "~ tobu.ıertn muayyen bir tar1te ne ha mıt ve tt.a1ya ne t.etrlki ~ ta-1ceıw1üin. la7fielı 6ir İf ,,.,,,,.., olw. reketleri temin edlleaütlr.DlPr mu raflar olanlar ltalyu emperyallsml-

tescllleri yenilenecek •ia wyı. diiflÜlli70na. blm bir c1hette, otcMaler, JOllarda n111 ....... pyelerladea '*"'8 .. balkın her ile iki yerde dlırumJacak lent llwolbllnba bn tatmin ft tee-

Belediyede 

Belediyeye, Belediye müstahdemin Sis •• derslRls 7 lardır. Bunun l9ln, belediye muayyen idil ec1lel eöderllll delil olank ıh· 
bürosuna kayıtlı 35 bm

. küsur esna- t:r~•AV777 - - - - durak yerleri ayırmış müşteri ala - t.ennftlerdl. Da ltalyan temQıah kar - - - - - - - - ouuw w..- • _ _.._ ._.....__ secrl tedhlrlmt kal 
'd bilecekleri yerleri tayin ve tahdit et- ır-- &UA .. _.. • 

fm yenı en ~ayene ve tesçillerini KUÇUK HABERLER ıni§tir. Otobüslerin bir kişi için bet drrmaya brar ftl'llllttl. 
yapmaya karar vermiştir. Bu maksat ------- kilodan fazla zati eşya almala.rı da lnglltıenıldn tedbirler eleyhbae ı. 
la 36 bin yeni cüzdan hazırlanmakta· • Ucretll _.ariana aybldan _ yasak edilmiştir. Otobüsleri idare e- nmn l'nıl•- da lııabal etlıllt ba
dır. Bu cüzdanlar hazırlanıncaya Ucretli memurların haziran aylığı denlerin bu yeni nizamlara ne dere • ........... n«ı- llwollabdm 
kadar yeni belediye bUtc;esi de gel- bugUli verilecektir. M1lvaDaf me - ceye kadar riayet eyledikleri kontrol ''Dally Telepaph., .......... ftl' • 
miş ve belediye müstahdemin müdür murlar da temmuz aylıklarmı yann için muhtelif hatların başlangıç ve dlil riadlerl yerlae ptlnnedlil P 
lUğünün yeni şekli taayyün etmif O· alacaklardır. son istasyonlarmda birer belediye za rlllttyor. ltalyaa dnlet relıd secrl 
lacaktır. brtası memunı bulundurulacaktır. tedbirler kalldlla tudbde Jaslltere 

• Belediye reisi tarafmdan daire· • Afyon heyeti döntlyor - Avru- Bu suretle seferlerin intizam daire - Ye Fnll9a ile anlqmaya tlÖll veımlt 
lcre verilen şifahi ve tahriri emirle- pada tetkik aeyahatinde bulunan u - sinde cereyanı temin olunabilecektir. .,.,....._ ratmea Berb ile Rom& • 
rin ne dereceye kadar tatbik edil • Ylltturucu maddeler inhisan direk - ra,mtdakl tdyul m8n""eh lnlrltal 
mekte olduğunu her hafta sonunda törtl Hamsa <>amanla Tllrk • Yugos- ~dlivede etttnnek g&,..mt D1' taMtmit cı. 
kontrol etmek üzere her şube amiri· livya afyon bUrmu delepsi Ali Sa- ğlldlr. BIJilrM ba ~ tlOll gtbıler 
nin bir yevmtye defteri tutması ka- mlnln bir haftaya kadar TUrkiyeye Fazla yolcu alan arfnl4a dalla blylk ehemmiyet .. 
rarlqtınlmrfb. Bu defterlerin buı,ı dönmeleri muhtemeldir. rlyoı: deaDebDlr. ltalyaa clll büam 
bitmit Ye dtln. her 9ube tefine bun- • Yeal bir durak yeri -Yerli mal kaptan mahkönl OlclU = , 

1 
._ •-ollntnln km 

lardaa '*-'taM 'ftrllmı,tfr. lar sergisi tertip heyetinin teşebbU- Kcmtea Cluonan llerlbd stıuetl. ve 
•Halkın talebi herine Devlet De- sü üzerine tramvay şirketi tam Ancak 174 yoJcu alabildiği halde, ayni zamanda ltalyu hava "eken• tıw sef ı · b' · d 384 ı General Vallenln Almanyaya pop 

miryolJan idaresi Kızıltoprakla Hay- Taksim bahçesinin kapısı önünde ye yap gı er enn ınn e yo cu- Almaa dftlet .....,.,. ile tıemular 
daM\AJUl ·-·"" ... _ al!.;:..ı, .. 

1
.__ __ _.. .ni bir '1ura.k ihdas etmiatir. yu gemiye yükletmek ve fazla yQlcıt- ı:1:: ._..._ _ .-~.ı-.1. _._.__ -~ ---.>:tU&-~ .,.- ..,. Jl'lll Vf!tA'!Cflk kadar tahllmfVfl veılaiti ı.t &:..-• "'"'"' -.,.,.----- ---

nl bir durak yeri teaia e•-ı.+c Civar - lundurmayarak, umum!1lıfzıl8dft- ......... ,,,._ -.ı:ır,.a- ••- ı-u•--......,.-. "' seeıi tedblrlerba bRnn smclaa ve 
halkın keJabalığI yilzilnden bir aydan Şark Demlryollar1rida kanununa uygunsuz hareket etmek- __ .._._.__ tlhalmlclan ...,. hile 

ı ten suçlu Merain vapuru sUvariai ...._,,._... 
beri i• eyen bu durala rağbet çok Şark Demiryollan heyeti umumi· Ahmet Cevdetin durutması dün u. ltalJUl lllyuetlnln ~emlt oldn-
artmıştır. Ancak burada life ve di- yesi 3 Temmuzda fevkalade bir top- çüncU ceza mahkemeainde neticelen- ğundan korkmaktadır· 
ğer istasyonlarda mevcut teaiaat lantı 1'apacak ve hattın devlete 88· miş ve suçlu kaptan fimdilik cezuı J>lier tanftan ltalyaa cbl .ayae
yoktur. Bu itibarla yine bu civar tılması etrafındaki vaziyeti tetkike- tecil eclllmek ilzere 100 lira ağır pa- tinin harlee aluıettlrm .muharrir ola. ah •..A nk tandan Sinyor Gaydanın bir ma 
halkı tarafından yeni bir mazbata derek ı.ir karara raptedecektir. Şark ra cezasına m 11o.um olmuftur. kalMlnde, "semi tedbirler blk4Ja bl-
tanzim edilerek allkadar makamlara demiryollannm devletçe satın alın- • Mahmutpa.şada aeyyar çorapçı le lagllls llyuet;I d....,.."tır, de
verilmlftir. Bu mube.tda en kısa raası esas itibarile takarrür ettiği Hamzanm işportumdan 6 

çift çorap meel," '" .......... _._ Akdenbr.deld 
çalan sabıkalı Ali oğlu Htiaeyin, bi· r.-----

bir zamandan itibaren bu tatuyon- için bu toplantıda teferrUat halledi- rinci sulh ceza hlklmi kar&rile Uç ay kuvVetlerlnln ıerl 9t1kmedlilne .... 
da A'-"erlerinde old .. .1.• -'lıi bllttın. te lecek ve bu suretle formalite ikmal h.a.. .,,n,., h hkA ım ret etmMI ttalyanm ayal kom da ... ... .. e• on ,_,., 6 - apee ma um o u9 - mfllbn olduğmnı gWeımeldıedlr. 
sisatm vtlcude getirilmesi ve gidip olunacaktır. tur. Milletler ()emlyetılld mlah p19jellıl 
gelme biletler verilmesi istenilmekte ele Jnglltıettllln Frum • .....,. P*8 
dir. • L• d d • h 1 v krftlatmUID• behemehal lmp ettlll 

• Florya yakinindekl Kallgaryanm 1 m an a ı e V 1 r azı r 1g1 berinde 18nft ltalyu polltlkacll8ft-
belediye hudutlan içine almmuma m dlıJ~· 
karar verij.miftir • ...... Od aewtet:bl blrlblrlae ..... 

T" . • Yarından itibaren kanunun ~...::'*...:..ı.::! 
ıcaret Odasının yem tatbikatına baılanıyor ~~ ~ -..ııııoııı 
yll bütçesi geldi Maznunlann kelepçe& 

götürihnesi meselesi Ticaret odasının 936 yılı bütçesi, 
iktisat Veklleti tarafından tasdik 
edilerek odaya gönderilmlltir. Yeni 
sene bütçesinde, veklletçe ufak tefek 
ba.zı tadilat yapılmıştır. Yeni tetkil 
edilen endilatri tubeeinin kadroeun -
da hiçbir tahavvW olmamıgtır. Ma -
liyet fiatlerini kontrol kanunu müna 
aebetlle endt1atri ıubeeinin vuliesi 
artm.a.ktadır. Ticaret o4aaı bu k'ı."\un 
mucibince, fabrikalann aabf ve DUL

liyet fiatlerini takip edecektir. Şube
nin diğer vazifeleri de lstanbul mm
t&kasmdaki fabrikalarm umumi va
ziyetini ta.kip etmek ve iktisat vekl
leti tarafından endüstri iflerlne dair 
sorulan suallere cevap vermektir. En 
dDstri ıubeai direktörlilğil ile rapor
törlük'ıere kimlerin tqin edilecekleri 
beııllz belli değildir. 

Odada •aırllli 
Ticarette tahdfin men'i ve ihraca 

tm mtlrakabeel haktmdaki kanun 
mucibince, ticaret odaamda timdi -
den hazırlıklara bqlenmJltır. Ka -
nun altı ay sonra tatbik edilecektir. 
Fakat, ihracat tlcaretlle uğrqan ta
cirlerin altı ay içinde birer ruhae.t -
name almalan li.zmıdır. Bunun için 
tacirler, kanunun tatbik edilecefl 
gilne kadar ticaret odaama rilhsat • 
name almak için beyanname vermit 
bulunacaklardJr. 

,.,..,,.,, ............ 
Istanbul llmanmın lktisat Veklle-1 na ait binalann Jdracdan tarafmdan 

tine devri iti tamaml&IUDJ§ ve llma- tahliyem aybqma kadar ikmal edi
na ait işler 16 haziran tarihinden iti lecektir. Liman itleri umum mildilr 
haren Iktisa.t Veklletine geçmlftlr. lt1ğtl btlrolan merkez nhtım banma, 

Liman ifleri umum mildtlıil Rautt, gllmrUk bUrolan da Çiaili nhtun ha· 
buna alt muameleleri tekemmW et - nma nakledllecelderdir. 
tlrdikten sonra lstanbula dömnut - Yeni tetkllltın kadrolan bazırlaıı-
tilr. mıo ve yüksek tudike iktiran et • 

Kanunun ta.tt>ikatııu. lstanbulda mek bere ı.tanbula p;nderilmittir 
bir temmuzdan itibaren bqlaucak• "'--•ım ... - .l.h.._..__ •-'-- • 
br. Bir temmuzdan itibaren limana .. __._ Ç&&wa..,... IOnr& ~11. 
alt bUttln ifler bir elden idare ediline gidecek Ye tatbik edilmek tızere ve
le ballanacak, bUttln bürolar Kara- klletçe yeniden latanbula teblll edi· 
k&ye nakledilecektir. Burada llma - lecektir: 

Adliyeye ,c;tnrUlen maznunlarm 
caddelerden elleri kelepçeli olarak 
ıeçirilmemeleri hakkındaki netrlY&
tnnız etrafında, ı.tanbul Cümhuri • 
yet haf müddeiumumisi Hikmet O. 
nat, kencliaile görtlfen bir muııarri • 
nan-, dün ıunlan söylemiftlr: 

"-Bu yuıyı haklı ıördtırn. Fa. 
kat An.kan ~ (Be.bılll .. 
dm) kelepçe ile.geçen bu. adamlar, 
bisim ı.tanbul adliyeeinin gönderdi· 
ii ve illtecHji JdroeeJer (\ejlldlr. Bun· 
lar, meaıuri~ u.berl olma • 
daQ biıtalum villyetıer.den adliye tıp 
it)ıeriu cöıadcrilen ve orada muame
leled bitip tekrar memleketlerine 
la.de edilen. ldınaelerle, yol prn8I ver 
mmı1t oJenlar ve kfıaUk jandarma 
mmtaı.aıarmda yapılm11 olaD auçlar 
elan dolayı Jlmtla takibat yapılmak 
tmre 18VkedDmit olan \bneeJerden 
lbanttlr~ 

Bblm bir kamJCl!ll-.US vardır. Mu 
an• ..ııenı. b&P.aane ve twkifa
nedell ~ l!V&. 811Cbalan alarak 
adliyeye p~....- muayyen a-
atlercle geswıqr.....ı....,.,__-

lnl ia111p1 
Jnönibıü TeMmUS ayı ~ ~· 

lacak olan yU.kMk uçuk kampma ta
tanbuldan ı,tirak edecek gençler, 8 
Temmua ~ ıbll teJıriıniz • 
den hareket edeceklerdlr. 
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Kot d'azürdta 

isçiler yüzünden bütün 
oteller kapandı 

Nie, 29 (A.A..) - Kot d'A.zUr o
t.elleri, mUf!tahdemlerinin mutalebi 
karşısında kapılarm.ı kapamak mec
buriyetinde kalmış olan Kan otelci
leri ile tesanütlerini gi>8termek i
Gin kaprlarm1 kapa.mıela.rdır. 

Bu karar, dün gece verilmietir. 
HalihaZtrda bu otellere inmiş olan 

müşterilere otelde kalabilecekleri, 
fakat kendilerine eel"\Tis yaprtaeağ:r 
lıakkmda. teminat verl~yeceği bil
dirilmiştir. 

Otellerin kapılarma bir takrm a
fişler a.sılnuştrr. Bunlarda müstah· 
dmruere ne gibi sebeplerden dolayi 
yol verilmiş olduğu beyan olunnıak
t& ve bilhassa otel direktörlerinin 
yeni masraflara tahammül edemiye
C<llt bir halde bulundukları zikredil
mektedir. 

Bununla. beraber dün gelmiş olan 
tııeyyahlar. Nis•e uğn.yan yolcuları 
kabul etmek için muhtelif smıftan 
aört otel açık bırakılmış olduğun
dan. bir gece için yatacak yer bul
rnuşlardit". 

Hitler Musso6niye 

selam gönderdi 
Bertin, 29 (Tan) - Musolinin krzı 

\1e ltalya. hariciye n.a.zınnm eşi K()n
tes Eda CiaJlo, takriben iki hafta. 
kadar Alınanya.da. kaldıktan sonra, 
bugün Romanya hareket etmi~tir. 

Hitler, bu vesile ile, Koutese im
zasmı taşıyan bir fotoğraf hediye 
etmiş ve Musollniye selim gönder
mi§tir. 

Kahve ithali mii aadesl 6 
ay daha uzatıhyor 

'.Ankara, 29 (Tan) - Bir elden i· 
daresi kararlaı;an kahve ithal işinin 
~ırketJe Ekonomi Bakanlığı araıun
.ıe. imlllola.nmıs bulunan mukavele 
ıuuüuct.i.ıı1u .!._, .u.ı cO<Ulll:IJ ua.tıçc,uU~ 
Bltr ay daha. uzatılması, yeni muka· 
vele içinde müna.kasa. ilanmm 7 Bi· 
rinciteşrine kadar yaprlmasr Heyeti 
Vekilece ka.rarlaşt.ınlınıştır. 

Küçük Haberler ] 

• Ankara, 29 (Tan) - Vakıflar 
Genel Direktörlüğü varidat ve tah
silat direktörltiğüne Vakıflar müfet

. tişlerinden Cezmi tayin edilmiştir. 
Ankara, 29 (Tan} - Finans Ba

kanlığı Muhasebat Umum Direktör
Jüğü şube direktörlüğüne Sıhhat Ba.
lranlığt muhasebe direktörli Rıza ta
yin olunmuştur. 

• Ankara, 29 (Tan) - EczacT mek 
tebi ispençiyari kimya profesörü Bu
dendorfun Türk kodeks kolnisyonu· 
na. memur edilmesi Bakanlar Heye. 
titıee kabul edilmiştir. 

Ankara., 29 (Ta.n) - Eski Sağlık 
:müfettişlerinden Vehap Rize ıınhhat 
direktörlüğüne tayin edilm.iştlı-. 

• Ankara, 29 (Tan) - Kırklareli 
ve Siirt Na!ia. direktörlükleri.nde ça
hpna.kta olan dördüncü exnıf :·niliet
tişlerden Ferıt ve Rasim, üçüncü ı!n
tnf Başınillı.endisliğe tayin olunmuş
lardtr. 

1 

·-·-.. --""'\ 
Mekteplerde para-
sız yatıll talebe 

kayıd muameleleri 
Anka.ra, 29 (Tan) - Kültür&.. 

kuılığ'ı' bu sene parasız yatılı ola
rak 8.1.macak ta.lehe tein hazır • 
lıkla.rrna. devam etmektedir. Bu 
sene a.l.ma.ca.k talebenin kaydolun 
malan 29 ağustosa kadar söre -
cek ve 1 eylülde bakanhkça tes
hit edilen mekteplerde bntihan • 
lan başla.na.caktır. Bakanlık pa.
l'UR yatılı t.a.Iebenin ne şartlar 
dahlllnde bnttha.na ka.buİ edile -
ceklerinl ve imtiha.nlarm hangi 
günlerde yaprla.ca.ğnu l·a.kında. kül 
tör direktörlüklerine bildlrecek
tir. 

Fransa ile lngiltere 
arasında askeri 

bir anlaşma teşebbüsü 
Londra, 29 (Tan) - İngiliz Har -

biye Nazın General Duf Küperin, 
geçen hafta Pariste, lngiltere ile 
Fransa arasında bir askeri andlaş
ma akdine dair söylemiş olduğu nu
tuk, muhalif partilerin tenkitlerine 
tekrar meydan vermiştir. 

Avam Kamarasmm bugünkü top
lantısında, muhalif işçi partisi li
deri AtJe ~öz a.larak Duf Kuperin 
nutku hakkında hüktlmetten izahat 
istemiştir. 

Başvekil Baldvin sayfiyede bulun
duğundan dolayı, hükumet namına 
Sir Can Simon kômışmuş VP Duf Ku
perin nutkunun hüktimetm siyaseti
ni ifşa eder mahiyette o1madrğnıı 

söylemiştir. 

Bundan sonra söz alan A rşibald 
Sinklerde nutku tenkit etmiştir. Çir· 
çil i~e bilakis Duf Knperi müdaf~a. 
etmiş ve mtinakı:ışaya. mevzu teşkil 
eden İngiltere ile Fransa askeri ı:ınt
laşpıa fikrinin İngiliz siyasetine ta
ma men uygtin 0Jd11ğunli söylemiştir . 
vaşvekU tsRıavının ~vctetinden son 

ra hu mesele tekrar münakaşa edi· 
lecektir. 

ln9iltere • MısıT' 
müzakereleri 

Londra, 29 (Ta.n) - lngilterenin 
Mısn- yüksek komiseri Sir Lempson, 
bugün lskenderiyeye varmıştır. Sir 
Lempson yarın Kahireye gidecek -
tir. lngiliz - Mısır anlaşması a.kdi 
için, çe.rşamba günU tekrar müzake 
reler başlıyacaktır. Sir Lempson bu 
hususta. yeni talimat almıştır. Milza
kerelerin mlisbet bir neticeye vara
cağı ümit edilmektedir. 

__!talya Hava Nazırı 
Romaya. döndü 

Bertin, 29 (A.A. - General V:ı.lle, 
tayyare ile Romaya gitmiştir. Gene
ral Michel, kendisine Berlin ziyare
tinin bütUıı Alınan tayyarecileri ü
t:erinde derin bir tesir bırakmış ol. 
duğıınu temin etmi~tir. 

Arabistan da 

Ortaya yeni bir 
· Lavrens çıkmış 

Paris, 29. (A.A.) - Matin gazete
si, yeni bir Lavrence'in ortaya çık
mış olduğunu yazmaktadrr. 

Bu adam, binbaşı John Glubb'dur. 
Büyük harpten beri fasılasız olarak 
Arap kabileleri arasında İngiltere 
hesabına ça.lışmıetır. Glubb, haliha
zırda Çöl zabitesine kumanda. et
mektedir. Kendisi her türlü çareye 
baş vurarak maverayi şeriadaki 
60.000 bedevinin dinda.şlarma yat'
dmı etmek üzere Filistin'e gitrnele· 
rine mani olmuştur. Bu bedevilerin 
Filistini istila etmeleri:rıi men'e ka
dir yegane adam olduğu söylenmek
tedir. 

Kendisi bedevileri ga.yet iyi tanı
makta ve onlar üzerinde büyük bir 
nüfuza sa,hip bulunmaktadır. 

Türk denizciliği 

Denizciler bayramı 
yann kutlulanıyor 
Deniz Ticaret MUdürlüğü yarm 

yapılacak olan Denizciler bayra mt 
programını hazırlamıştır. Bu progra
ma göre, denizdeki blitUn gemiler 
bayraklarla dona.trlacak, devlet da. 
ireleri, müesseseler, hususi daireler 
de bayrak açacaklardır. 

Deniz kumandanlığından gönderi
lecek olan deniz bölüğü, Ka.sımpaşa~ 
Şişhane, 'T'epebaşT, yoliyle saat 9,45 
de Kasrmpaşadan ayrılarak Taksi
me gelecektiı-. Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebinden bir bölük talebe Top.. 
hane rrhtımına gelerek orada mevki 
alacaktır. Talebe bölUğtinün başında 
Şehir bandosu bulunacaktır. 
Diğer taraftan Denizyolları:, Akay, 

Şirketi Hayriye, kılavuzluk, liman 
idJırelerile müteferrik :ıırn,,ı.törlerin 
gönderecekleri Z<tbitan ve mtirettc· 
ba tr da Denizyollan meydanltğmda 
toplanacaktır. 

Alay, tam saat 10,05 de Denizyol
lar1 bulvarından ~ıra ile harekete ha$ 
hyacak ve Boğazkesen. Galatasaray 
yoliyle Taksime gidecektir. Alay ıı
rasr şöyledir: 

Şehir.bandosu, deniz talebesi, tek
mil deniz idareleri zabitanı, denh:· 
yollan mürettebatı, tahlisiye umum 
nılidürlüğii, fabrika ve havuzlar ida
resi, gemi kurta,rma şirketi, fener
ler, Akay mürettebatı, liman, şirke
ti hayriye idarelerile hususi armatör 
ler ve çelenkler. 

Alay, 10,45 de Taksim meydanın· 
da. bulunacaktır. Krta.Iarın ve mera. 
sime iştirak edenlerin dUzene konu}. 
ması tetanbul Deniz komutanlığına 
ait olacaktır. Saat 11 de baYrak v 
çelenk koyma. merasimi yapılacak -
tır. Bayrak çekilirken limandaki bti· 
tün gemiler bir buçuk dakika sürmek 
'Ve yarım dakika fasılası olmak şarti
le Uç defa selam dl\dliğti çalacak-
lardır. • 

Çelenklerin konmasmr müteakrp 
hazırlanmış olan kürsüde deniz tica
ret talebesinden bir genç, deniz ti· 
caret kulübU ııdına Kaptaıda.r Cemi
yetinden bir za.t tara!mdan i~i söy .. 
ler verilecektir. Bu söylevlerden son 
ra Parti Ba~kanı, bu~ntt yarata.n • 
lara denizcilerin menşe ve şlikra· 
nını bildiren telgrafları okuyacak ve 
merasime nihayet verilecektir. 

Gece bütUn resmi, hususi müesse
se ve daireler tenvirat yapacaklar • 
dır. 

Filisfinde vaziyet 
-----------~--.~----------------

Lut kasabası 
lngiliz lirası 

ahalisi beş bin 
cezaya mahkum ! 

Filistin.de nizamı i.aJeye ça.lııa.n lngiliı; aalıerleri 

Kudüs. 29. (A.A.) - Arap zima.m· 
darlan mahafili, bir Arap heyetinin 
Amma.na gitmiş olduğu haberini 
tekzip etmektedir. 

Arap mümessilleri ile mandater 
hükumet arasında. hiç bir müzakere 
yapilmadığJ gibi yapılması mutasav
ver de değildir. 

Bir Ingiliz taburu gelmiş ve bu 
suretle Ingiliz kuvvetlerinin mikta
rı dokuz tabura baliğ olmuştur. 

Lut mmfalcası ahalisi 
cezaland1rddı , 

Uyku! 
U:rkıınun giindiiıliik ismi şekerle

medir. Gecf'ıki ismi u)·kudur. iş esna 
smda gelen uykuya (gaflet basma) 
denir. Sanki ga.flet yalruz gözü k.a -

1 pah ba~annrş gibi. 
1 Dün sabah erkence ul·andnn. GOJ.i 

1 

gürlemesile kanşık yağan yağmur 

tanelerinin çinko dMelere düşmesini den çıka.o düzensiz tıngırtı uykumu 
1 ~h. Mübarek nyku da para gibidir. 
. lstediğin ''akit gelmez, Jl;elince de 
1 öniine durolmar.. Belki bir saat ka -

1
, da.r uyuma:ra. çalıştım, fakat nynya
madnn. Hani şu iş başında. çoğumu-

' 

za. ba..-ıan gafJE't gelse diye bekledbıı. 
Ne münas~bet?! Derken bir ~yak· 

l lrma geldi. Uyumak i~in sayı sayar· 
la.r; çift~ minareli <'arnilerl, çıkmaz • 
ıııoka.klan, ~eşmeleri hatırlarlar. Ben 
de öyle yapma.k i~terken dikkat et • 
tim ki; in1l!an dUşününıe uyuyamı -
yor ve u~-u:mak için düştinmemek la 
um. Bütün o camiler, çeşmeler fa -
lan iıLc;anm kafasmdakl dtişünoo~'i 

atmak için vesile. 
Bu müşahedeyi yaptıktan MDJ'9 

bana da bir ga.flE>t baı;h ve uyudum. 
Şimdi e_11 lnat.çr uykusıızlara ta.v -

~i;\·em şudur: Raha~a uyumak için 
düşünef'lyi bırakm ! Zihninlzi dü~ün .. 
ce.Jerden boşaltm! ~örecebiniz ki; 
~ize de ga.flet b888.('ak n rahat~a u· 
yuyacaksmrz ! .. 

Ve yine dikkat Nliniz? Kim ki: o · 
yur, uyuklar ve Jı;aflet baskısı altın
da.dır; dü§ünme ile aJakaAmı kesmJ~· 
tir. 

8. FELEK ~ 

Prost dönüyor 
Kudüs. 29 ( A.A.) - Askeri ma

kamlar, Loud kasabası ahalisinin 
kaffesini bu mmtakada vuku bul
muş olan tethiş hareketlerinden do
layı müştereken beş bin Ingiliz li· 
ra.s1 para. cezası vermeğe mahkiım 
etmiştir. 

Geçen hafta zarfında yalnız Nab
lus, Toulkerim ve Khanloubban ka
sa balarmda vukua gelen arbedeler 
esnasında 54 kişi ölmüş ve 98 kişi 
yarala.nmrştır. 

tstanbulıın imar plamnı hazırlIY"l-
· ı cak olan Fransı:ı; şehircilik mütehae

sısı Prost, bu akşam Parise döne· 
cektir. Prost, EylUJe kadar Pariste 
plin ha.zrrlrklan ile meşgul olacak 
ve Eylul başlanğıcında tekrar şeh
rimize gelecektir. 

Fili3tinde lngiliz yiiksek komiserı 

MONTRÖ MEKTUPLARI: ------------
Altıncı 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

F&ks.t •e1ooek t.opl&ntıda altmcı 
ma.dde rut8JI blr şekU ha.Ue bağlana
cak? 

Bu nokta hakkmda şimdiden her
hangi bir ttıhminde bulunmak bUe ka 
bil değildir. Ancak, bu nokta.da ha. • 
tıra ~elen en doğm yol, yine Türk 
projesinin ıtÖ8terd1ği yol olabilir. Rus 
IJ'lml Kara.denizden Akdenize çıkma
larına hiçbir ıni.ni tasavvur edilemez. 
Ancak Çdrtıklan gibi giMne111'ri ve di 
ğer yerlerden gemiforip getJrlllp Ak 
deni7ile biriktirilmemeleri lamngelir. 
F.&sen böyle bir t()planttya Kan.de
niz devletleri a.rasmda.ki vaziyet t,e Ui 
:ınm göst.ennez. Ka.re.deniz devletleri 
a.ra.&ındaki dostluk ve ittifak bağ
lan o ka.da.r sıkı ve kuvvetli ha.idedir 
kf. Ka.radenizde herhangi bir Ka.nı. -
deniz devletinin donanma ya.nşma 
kalkmasında sebep ve hikmet tafoa.v 
\1'Dr otuna.mu. Böyle bir y&nl!J Kara
deniz sahillnd~kl devletlere karşı o
lanıa.yıpca, kime karşı ola.bilir? Ak-

deniz devletlerbıe karşı m• "! O takdir 
de Akdenlı dPvlet.lerinin endi~lerin 
de hakb görünmf\leri ihtimali kuv -
\'et kazanır. 

Herhalde teknik komi~yonla nn tet 
kikleri ve mura.hhaslann hiiki'ımetle
rlnden alacaktan tallmatla.r ile Boğaz 
lar projesinin şimdilik en mühim mad 
delerinden biri manzarasını gösforen 
bu a.ltm"T madd~sl üzerinde de, Türki 
yerıin emniyetini \'e mliştnek emniye 
tfn mntı'Atlı>orini gözönünd~ hıta.cak 
bir ŞPkti h1t1lin huhmma. .. ma mm·af
faldyet eh'el'N!ektfr. Biitiin devlet
IP'I" Tiir1dyenin ~mnl~·ett eır.asmı ka.
hul ettiklerine VP konferanstaki de\'
letlerin biribirkrine kanı hl~bir giz· 
li maksat w~ niyetleri f1p, t.aM.V\ıır 

edilemiyeceğjnc ~öret nekadar müş
kül nıarıır,ara. gösterinıe göt;t~Nıtn, 
harp gemil~rinin ~eçt5f meselesi, nf. 
ha.rd ha1IN1.i1~mt3·ecek bir dava de
ğflcllr. 

Ali Na~i KARACAN 

Assamble bugün toplanıyor 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

gibi hareket edeceğini, fakat kont- [dar görli§müşlerdir. Bu zevat, aşağı
rnla razı olamıyacağtnı bildirmiştir. dırı .ki noktalarda mutabık kaJmışiar

dır: 

Yemekte neler kororlaıfı? ı - Zecri tedbirlerin kaldırılması 
Paris, 29 (A.A.) - Echo gazete- usulünde anla.§mamazlık keyfiyeti -

si yazıyor: nin asambleye tevdi edilecek bit' ka-
~n Blum., Delbos, Eden ve Lort rar sureti projesi şeklini alrp almtyil 

Stanhop dün akşam yemeğini bera- cağ-ı belli değildir. 
berce yeıni~er ve gece ya.nema ka.-

Yunan Parlamentosu ., 
I • önünde 

[Başı 1 incide] 
n da.ğrtınıştrr. 

Kral Korlo Ada11na 
gidiyor 

Atina., 29 (Ta.n) - Kral, ya.kında 
Korfo ada.sına giderek bir ay ka.dar 
ikamet edecektir. Korfodan dönilşte 
kralın Başbakanla. birlikte M:ore se
yahatiM çıkacağı haberleri teeyyüt 
etmektedir. 

Malcsimos Ahali ftartisi 
Liderliğini kabul etmedi 
Atina, 29 (Tan) - Çaldarisin ve

fatı ümrine kendisine henüz bir lider 
ı:ıeç:emiyen ahali parti~i. liderliği eı:ı
ki hariciye baka.nı Maksimosa teklif 
etmiştir. MakFıimcs. sıhhi sebepler 
ileri flÜrerek tıoklifi kabul etmemiş
tir . 

A1inaya gelen ıengin hlr 
ihtiyar 

Atina, 29 (Tan) - Dün tayyan 
ile Londrada.n 75 yaşında Stata.toı!ı 
a.drnda bir kadın gelmiştir. Kadın 739 
bin ingillz liralık servetini de bera • 
ber getirmiştir. 

dırlar. 

5 - Milletler Cemiyetinde r<.!form. 
yapılması meselesine gelince bu iş 
için bir tetkik kon.Utesi vücudıı. getir 
mek saati henüz gelmemiştir. 

Blum, bugün Litvinof ile uzun u
zadıya. görli§müştür • 

Necaıi, Habe§ 
Delegasyonuna 
edecek 

riyasef 

HERGON BiR F 1 K R A 

Çünkü bu mesele, daha z:iya.de a -
samblenin toplanınağa çağinlrnasını 
istemiş öla.n Arjantini alakadar ~der. 

3 - Fransa ile Ingiltere, bu daki
kada"' girişelcek bir müzakerenin d~ 
Jeg~yonlann hiç birisinin hoşuna 
gitmiyeceğine kail olduklanndan do
layı şimdilik itaJya ile umumi müza
ltereye girişilmeme,si. 

Cenevre, 29 (A.A.) - Necaşi, mil
letler C~miyeti genel sekreteri A ve
nol'a asamblenin yarın öğleden son 
ra yapacağı toplantıda HabeşisUın 
delegasyonuna bizzat riyaset 6tmek 
niyetinde olduğunu bildirmiştir. 

Cu:rnutesl giln111 Anka.ra<..n. tay- t.ilinden istifade etmek istiyenler i . 
we ile ~lıtı.ize ge-Jıniş ola Mali· çin, yoktı,ır. Ayırl za.ma.nda imlan va 
ye Velfili Fu&t Ağntlı dilıı wı;'17,80 ıifesj.tıi de ka,ybetmiyor. Ben cuma.r 
da. yine tayya.re ile AnkazaY& it -
nıietir'· tesi giinü vekilette ça.lJşt?m .Oğle ye 

'Maliye Vekili Pııa.t A.ğn.lı har ~eğin! de yeqim. Sonra tayyareye 
tinden 8\"Vel undieile gi;irii§en ml brndJm. Ikj saat içinde geldim. Şiın
haniri:mize el~ ~: . di Ankanya. d5nUyorum. !ki buçu~ 

- Ta.yyve yeJcltlugu kadar 1~t eıonn vekalete giderek yine i§i-
lllQe?I. bir yolculuk. bilhaaa. hafta ta. l.n ba.şmda bulunacağmı. 

~,~~,..,./~ 

Ahmet Vefik Paıa ile Bursa Kadısı 
Brıraalt &ir tanulıktan tlinl•ciim: 
- Vaktile uım miicldet, Buraada 

Valilik eden Ahmet Vefik Ptqtmın 
lıatlı ile arOllt. iyi değilmİf. Bir gün 
kadıya haber göndennİ§: 

- Yarın aabala, ''bana,, ı•Z.inl ı 
Kadı, pala panı:lırtU hük'iim•t io 

nağma .•kopnuı. Bir de ne balcaı.n, 
Va1- odo.nıul.a yok. /ii 84tıt bekle. 
dikten Mnra, dönmüı. Erle.si pnü, 
Vali, otlıu:ısını göndaerelt telıra.r 
çağurtmq; 

...,.. Kadı Ele"4i, di;n n•ye w•lm.e· 
tlin 1 

- Aman •'•nJim .. Naıl gelm•· 

ılim, ktJpınrn önümle iki aaat tepili
nize intizar ile vakit geçirdim! •• 

Deyin.ece Vali ırormut: 
- Ben .!ano ne diye h«ber gön. 

derdim? 
- Yarın aabah "'bana" a•lain, 

1.nıyurmu§$UJ1W:· 
Ahmel: Veli/ı Paıo, gülii"'8•)'e· 

rek: 
- iyi ya, ı1.,,.;,, ps#ıron "bw' 

oldufuma g~re, sen baıtcr aeleeelt -
tin. Ben Wı, evimde otr.ıra.-um. Hii.
ku'"-t leonaiının oall otlumtlo Otu· 
r1m, Vila)'et valisidir./ •• 

Sati.baddin GU'NGO:R 

4 - Lokarno rnisakım irnza etmiıs 
olan devletlerin yapa.cııkJan toplan
tr, yan Tesmt mahiyette olacaKtrr. 
Bu toplantıya i§tirak edece!t olan -
la.r, Ren meselesini rnilz!.keıe etmek 
iı;in Alman cevabım beklemek §Ikkı· 
~ müreccah ola<",ağmı tebşir etmek 
Je iktifa edeceklerdir. Ka.ldJ ki, Ingt
IWer ıı:ıüra.tle cevap vermesi için Ber 
lin htikfunetinin eıluştırnır§lardrr. 
rı-..nl8fz1arla tngtliı!er, tta.Jyanm il · 
tirak edip etmiyeceği fÜpheU olnı&.Sl 
na göre Lokarnocular içtjmamin. te
hiri münasip olacağr nıO.taleasmda -

HiilcOmef ve zecri 
tedbirler aleyhine miting 

Londra., 29 (A.A.l - Iıçi partisi 
zecri tedbirlerin kaldmlma.sı al~yhin. 
de büyük bir miting tertip etmişti?'. 

lşçi lideri AltJee "kuvvet önünde 
ricat harbe müncer olur,. demiştir. 

Mitingte %ecri tedbirlerin kaldnıl
ma.smı takbih eden bir karar sureti 
kabul olunmuştur. ? 

500 ltalyan ask•rl 
memleketlerlne döndü 

• Napoli, 29 (A.A.) - Nekahat ha.· 
)inde bulunan be§ yüz kadar asker, 
bugün Habefistanda.n buraya lı'el • 
mi§tir. 
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Yedi asırhk Osmanh İmparatorluiju 
yavaş yavaş göçüp gidiyordu 

Mustafa Kemal Paşa, her şeyden 
evvel; takip edilecek olan siyasi mes 
leki tayin etmişti.. Osmanlılar dev
rinde güdülen siyasi yolların hiç bi
ri, Türk milletini hakiki feyiz ve saa 
det sahasına eriştirmemişti. Hemen 
hepsi de şuursuzca düşünüşlerden 
ve fayda vermiyecek hayalperesta
ne ideallerden mürekkepti.... Mutla
kıyet devri, Padişahların arzu ve 

• keyfine göre değişen bir fırıldak si
yasetinden ibaretti. Meşrutiyet dev
rinde ise; 

1 - Osmanlılık siyaseti 
2 - Türk ittihadı siyaseti 
3 İslam ittihadı siyaseti. 
Gibi, ciddi esaslara istinat etmiyen 

mefkllreler takip edilmişti. 
Halbuki, bugün cihan ~iyasetinde 

ıerefli bir yer almaya hazırlanan 
Türk milleti için .. O milletin (kavi, 
mes'ut ve müstakir yaşayabilmesi 
için; devletin tamamen milli bir siya 
set takip etmesi ) elzemdi. 

Mustafa Kemal Paşa; bu milli si
yaseti, şöylece çereçevelendinnişti: 

[ Hududu milliyemiz dahilinde, 
her şeyden evvel kendi kuvvetimize 
müsteniden muhafazai mevcudiyet 

ederek, millet ve memleketin hakiki 
saadet ve umranma çalışmak .. Alel
itlak tulü emellerpeşinde milleti iş
gal ve izrar etmemek.. Medeni cihan 
dan, medeni ve insan muameleye ve 
mütekabil dostluğa intizar etmek ... ) 

l§te, Mustafa Kemal Paşanın açık 
bir vuzuh ile tatbik kabiliyet\ gördü
ğü siyasi meslek, bu şekildeki (milli 
siyaset) ti. 

Mustafa Kemal Pa. anın mecliRP 
karşı ilk ve miihim tekliflerinden bi· 
ri de, hükumet teşkili meselesi idi. .. 
Fakat, mesele cidden mühim; mü -
him olduğundan ziyade, nazikti. 

Ortada, büyük bir hakikat görü -
lüyordu ... Yedi asırlık Osmanlı impa
ratorluğu, göçüp gidiyordu. Türk 
milleti, göçen bu saltanatın tarünıar 
olan enkazı altında ezilip gidemezdi. 
Esasen Türkler, tarih ;yaratan ve hU 

· kfımetler kuran kad;.. ve kabiliyetli 
bir milletti. Yıkılan her saltanııttan 
sonra, ondan daha kavi ve dnha kud 
retli birer hükumet teşkH etmişler • 
di ... lşte bu defa da, hadisatın sıkle
ti altında kalan ve ihanet yüzünden 
bütün şirazesi dağılan imparatorlu
ğun yerine; kavi, zinde, taassup ve 
muhafazakarlıktan azade, ac.;rın ica
batrna uygun, medeniyete hürmet e
den ve kendi medeni duygulanna hiir 
met ettiren yepyeni bir varlık tesis 
etmek elzemdi. 

Fakat, o tarihte Büyük Millet Mec 
Jisini t~kil eden zevatın kaffesi, bu 
fikri hazmedecek kabiliyette değiller 
di... Saltanatın, saltanatın timsali -o
lan (taassup ve muhafazakarlık) m 
tesirleri, ·bazı dimağlardan henüz si
linmemişti. Bunlar daha hala, {ate
bei ülyayı saltanat - ve - makamı 
muallayi hilafet) e karşı derin bir 
hulCıs ve rabıta beslemekte .. Ve hü
kumetin idaresini sadece ve sadece 
bu iki tantanalı san'ati tevarüs et -
miş olan adamdan beklemektelerdi. 

Yine bu mebuslardan bazıları da 
lstanbulda cereyan eden hadisatı, sa 
dece Ingilizlere, Ruirilara, Ermenile
re; ve bunlarla el ele veren boca Zey 
nellbidirilere, Rıza Tevfiklere, Meh -
met Alilere, GUmUlcineli Ismaillere, 
ve sairelere atfetmekte.. Padişah 
Vahdettini, (kafesteki kuş misali) 
mazur görmektelerdi. 

·Buna binaen, padişah Vahdettinin 
nasıl bir (şer ve mefsedet kaynağı) 
olduğunu bütün vuzuh ve sarahatile 
bilenler ve takdir edenler; -meclisin 
en münevver zümresini teşkil eden
mahdut bir akalliyettcn ibaretti ... 
Milletin heyeti umumiyesinin vaziye 
ti de ayni şekil ve mahiyette idi. 

Muhtelif dü.§ünceler dolayısile zi. 
binlerde kökleşen bu telakkileri bir 
anda değiştirmek, mümkün değildi. 
Hatta; böyle bir şeyden bahsetmek 
bile derhal aksi tesir husule getirir; 
maksadı altüst edebilirdi... Nitekim, 
daha meclis salonuna ilk adımlarını 
atan millet vekillerinden bazıları a
rasında.: 

- Inşalla.hü taalii.. makamı hila • 
f et ve saltanatla bir itilaf buluruz da .. 
nu ikilik belliyesini def'ür ef eyleriz. 

Diyenlerin adedi, bir hayli yükse
livermişti. 

Hal'buki; Mustafa Kemal Paşanın 
'(Büyük Millet Meclisi) ni toplamak .. 
tan yegane maksat ve gayesi; asır • 
Jardanberi Türk milletinin refah ve 
.aadetina engel olan o köhne ealta -
l!at ida~ ve istıödadma nihayet ver-

mek .. Ve Türk milletini, kendi yara
tılışındaki cevhere 18.yik hür ve f ey
yaz bir idareye nail etmekti. 

Mustafa Kemal Paşa, bu meselede 
de f ~tanet ve dehasını göstemıiş; 
- kıp kızıl cahillerle, yarım münev -
ver zümreyi kışkırtmadan - o biiyük 
hedefe vasıl olabilmek için; Büyük 
Millet Meclisinin teşekkülünü şu su
retle izah eylemişti: 

- Büyük Millet Meclisi; (hilafet 
ve saltanatın, vatan ve milletin istih 
lası ve istiklalini temin edecek teda
biri teemmül ve tatbik etmek üzere) 
teşekkül etmiştir. 

J[. 

Meclis; faaliyet sahasına girer gir
mez, endişe edilen temayüller baş 

göstermişti. Yukarıda arzettiğimiz 
temenniler tebellür etmiş; yarım mü 
nevverlerden oldukça mühim bir 
zümre: (makamı hilafet ve saltanat 
la irtibat; ve hükumeti merkeziye 
(1) ile itilaf aramak) için bir cere
yan husule getirmişlerdi. 

Bu cereyan, mühimdi. Ve buna 
kapılanların maksatları Istanbulda 
koskoca bir hükumet dururken, şiın
di Ankarada yeni bir hükumet kur -
manın lüzumsuzluğunu göstermek .. 
Meclise, böyle bir şekil vermenin ö
nüne geçmekti. 

Mustafa Kemal Paşa. bu cereyanı 
karşılamak için : şu şekilde bir mü -
talea beyan etmi§ti: • 

- lstanbulun 'buJ?iinkü şeraitine 
nazaran.. vaziyetimiz: halife ı.•e pa
dişah ile, ne aleni ve ne de hususi 
ve mahrem temasa müsait değildir ... 
Böyle bir temas ile ne anlamak isti
yoruz? Milletin istiklal ve tamami
yeti mUlkiyenin temini uğurunda ça
lışmakta olduğunu haber vermek i
çin ise; buna hacet yok. Çünkü; pa
dişah ve halife olan zatın da, bun • 
dan başka bir şey düşünmesine. ve 
arzu etmesine imkan var mr? .. Bu -
nun aksini. ağz:ndan işitsem bile i • 
nanmam. Mutlaka bunun. f<:bar ve 
tazyik altında söylenildiğini kabul e
derim ... Aleyhimizde çıkarılmış olan 
fetvalar, sanıadir.Hükfımeti merkezi 
yenin evamir ve tebligatı tefsirlere 
mühtaçtır ... Biz, bazı zaif kalpli ve 
zaif muhakemeli insanların saik ol
mak istedikleri teenniye lüzum gör
müyoruz. 

Zaruri olarak; hisleri ve telakkile 
ri bu suretle nazarı dikkate aldıktan 
sonra da, asıl maksadını ihtiva ede
cek şekilde bir takrir vermişti. 

Mustafa Kemal Paşanın verdiği bu 
takririn ana hatları, şunlardan ibaret 
ti: 

1 - Hükumet teşkili, zaruridir. 
2 - (Muvakkat) kaydile bir bükü 

met reisi tanımak ... Veya bir (padi
şah kaymakamı> ihdas etmek.. Ka
bili tecviz değildir . 

3 - Mecliste mütekasif <iradei 
milliye) yi, 'bilfiil mukadderatı va -
tana vaziülyed tanımak. timdei esa
siyedir ... (Türkiye Büyük Millet Mcc 
!isi) nin fevkinde, hiçbir kuvvet mev 
cut değildir. 

4 - (Türkiye Büyük Millet Mec -
Usi.), teşrii ve icrai salahiyetleri ca
midir ... Meclisten tefrik ve tevkil e
dilecek bir heyet, umuru hükumeti 
rüyet eder... (Meclis reisi), bu heye 
tin de reisidir . 

(Hatıra: - Padi§ah ve halife, ceb 
rü ikrahtan azade olduğu zaman, 
meclisin tanzim edeceği esasatt ka
nuniye dairesinde vaziyetini ahzeder) 

(Mustafa Kemal Paşa) nın bu 
takriri, mecliste bazı itirazlara rağ
men, kı~a bir münakaşadan sonra, 
kabul edilmişti. ve· bu takririn ka • 
bul edildiği dakikadan itibaren de, 
(Hakimiyeti Milliye) esasma müste
nit olan ilk defa olarak (Türk halk 
hükumeti) teşekkül etmişti... Bazı -
lan, bu teşekkülün ismine hiçbir ma 
na verememişler: 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi.. 
Bu. ne demek? .. 

Demişlerdi ... (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi) demek; -istinat ettiği e
sasların mahiyetine nazaran - adı ile, 
sam ile; (Cümhuriyet) demekti. 

Mustafa Kemal P{lşanm.. Tiaaa, 
327 senesinde, henüz binbaşı iken, 
Mahmut Şevket Pll§anın erkanihar
biye reisi sıfatile Arnavutluğa gitti
ği zaman, orada arkadaşlarına söy
lediği söz; nihayet tahakkuk etmiş
ti ... Mustafa Kemal Paşa ora.da, Ar
navutluk da~larmda; hUld'tmetin bu 
mmtakada tatbik ettiği siyaseti ten-
kit ederken: [Arkası var] 

(1) Yani Babıali blikUmeti 

TAN =======================================~-~;::::: 30 - i. 936 

KUŞBAi<IŞI 

Kitaptan adam 
Tanıdığım insanlar arasında, çok 

okumu , az yazmış, çok yaznuş hiç 
okuma.mışlar vardır. Fakat ben bu -
gün size olnıynp yazanlardan değil 
de okuduğu kadar kon~anlardan 
bahsedeceğim. 

Ben birçok . yleri bi~ok şeylere 
benzetmek illetine müp~la olduğum 
için tanıdığım insanları da bir §eyle
re benzetmeden rahat edemem. Bazı 
insanlan bozuk paralara, bazılanru 
pıııısa~·a, kimisini boş bir kibrit ku
hı una benzettiğim gibi bu okuduk -
lanm konu,.anlan da yolda dolaşan 

bir kitap halinde görürüm. 
Tesadüfün riizgirile sayfalan açı

lınca noktalan, virgülleri, ve altlan 
kırmı7.ı kalemle çizilmiş satırları ile 
onlar bana doğru birer kitap gibi iler 
ler, ı.·e be.n ayaküstü onların sayfala 
rını kanştırır ve birçok §eyler öğre
nirim. 

Kitaptan adamlar, yine kitaptan 
parmaklannı altlan çizilmiş ~atırlar 
dan birisinin üzerine kor. Ve size o 
sattn anlatır. Kitaptan adamın gök -
teri kitapta. okuduğu gökler kadar 
geniş ·nya dardır. Kitaptan adamın 
kitap sayfaları kadar az ,·eya çok ti· 
züntüleri, veya neşeleri vardır. 

Kitaptan adam size kendisinden 
ba§ka her şeyden bahseder. Onun 
kitaplaşmayan bir tarafım bulmak 
i~in manevralar yaparsınız, fakat sa 
ğmız, kitap, solunuz kita.p, tavan, 
döseme kitaptır. 

Kitaptan adamın kendi"i ayva çe
kirdekleri kadar mütevazidir. Ayva 
çekirdekleri gibi ~rrtma kitaplann et 
li tarafını geçirmiş kendiısi bu kıılm 
ve özlü kılıfın ortasına büzülmü~tür. 
Biz kitaptan adamın bil~lerini ay '
vanm etli kısmmı ısırdığımız gibi rsı
nr. Ve çekirdekle.şen kendl'iini de ay 
n !':ekirdekleri gibi habe~imiz olma
dan atarız. 

Bedri RAHMi 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Akşehir 

]L---_M_E_M_L_E_K_E_T_T _E _'_' T_A_N_,,_I 
Balıkesir zeytinciliği için 

ve mühim tedbirler • 
yenı 

• 
Balıkesir, (Tan) - Ziraat Ve'kaleti, ilimiz zeytinciliğinin inkişafı hu

susunda yeni ve mühim tedbirler almaktadır. Dk olarak, zeytin bakımı 
işlerinin fenni esaslara uygun olarak yapılması bakımından bazı tedbir
ler alınmış. zeytin budayıcılar imtihana tiı.bi tutulmak suretile kendileri· 
ne birer vesika verilmiştir. Fenni budama kursları için bu yıl da hazır
lıklara başlandığı gibi, fenni bakımın faydalarını göstermek üzere54 ta· 
ne köy örnek fidanlığı tesis edilmiştir. Bu zeytinlikler için ayrıca birer 
budama ve aşı takımı da temin edilmiştir. Seyyar zeytin bakım memur
ları, müstahsille daimi temasta bulunarak kendilerine fenni maHimat 
vermektedirler. 

b. 

Dolu birçok yerlerde 
tahribat yaptı 

Söğüt, (Tan) - Bu •ene f~la 
yağmurlardan dolayı ilçemiz bölge
ai buğdaylarında pcu haatalıfı gö
rülmüf, lakat mahnıle pek fazla 
zararı olmamıtflr· Biçme ve har • 
man i§lerine devam edilmektedir. 

FıRuz~~~LiJ'oMııNoE Sivasta işlenen feci cinayet 
Mülga Sadaret evrak mi.imeyyiz

lerinden merhum Bay Kiı.mil Rasihin 
eşi ve göz mütehassısı Doktor Bay 
Ziyanın hemşiresi ve Ziraat Banka
sı Başkontrolörü Bay Selahaddin 
Şakarcan ile kardeşi Seyfettin Şa
karcanın annesi Bayan .Hatkı> Sa.
karcan ruhu için 5 Temmuz Pazar 
günü Divan Yolunda Firuzağa ca
miinde mevlüt okuttunılacaktır. 

Merhumenin hısım, akraba ve bil· 
dikleri davet olunur. 

Uç dört gün evvel Gemici, Demir
han, DereSakan, Selbükü köylerine 
yağan dolu, bütün mahnılü kami
len mahvetmiftir. Yağan dolunun 
büyüklüğü yumurtadan iridir. iki 
saat devam etmiıtir. Bazı mıntaka
larda, dolu taneleri iki üç gün yer
den kalkmatmfhr. Doludan, üç ka· 
dının kafaaı yanlmııtır. 

Akşehir belediyesinin 
yeni kararları 

Akşehir, (Tan) - Uzun bir ça

lışma sonunda yeniden hazırlanan 
Zabıtai Belediye Talimatnamesi, be
lediyece tamamen tatbik edilmekte
dir. Sıhhi şartları haiz olmıyan ba· 
zı kahvehaneler kapatılmıştır. Es
naf ,dükkanların sokağa bakan kı
sımlarını camlı çerçevelerle yeniden 
yaptırmıştır. 

Alım satım işleri geçen senekin -
den çok farklı vaziyettedir. Zama
nında yağan yağmurların mahsul -
ler üzerine büyük faydası olmuştur. 
Su ile temin edilen elektrik faal bir 
gece hayatı uyandırmıştır. 

Tren kazası yarahları 
Sıvas, (Tan) - Sıvas yolu üze -

rindeki tren kazasında yaralananla
rın sıhhi vaziyetleri iyileşmektedir. 

Hayvan otlattrken · 
Zile, (Tan) - Çokça Abdal kö

yünden Hasan oğlu Dursun, Mus • 
lafa oğlu Dursun ve Sadl'k hayvan 
otlatmak meselesinden kavga ede
rek biribirlerini yaralamışlardır: 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Siıortah Normal 

Tilrldye için 
Lira K. Lira K. 

l aylık ı 50 1 35 
3 450 4-
6 .. 8 so 7 50 
1 ~lık 17 00 14 -

D~niçir 
Lira K 

8-
14 -
28 -

ttlıı için ntncdılı: Şirketlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçük Uinlar dofnu!an dotrııya 
ıdaremiıce almabilir. 

Küçilk iltnlarm 5 utırhfl bir 
defatılıı SO turuıtur. 5 aatırdan fu 
lau icin uur baıma 5 turuı almır 
Bir defadan fazla itin 1ekilnduı 
3 10 kurut indirilir. 

Memleket barıcma aicortah abont 
vudmu. 

OllnU cecmt9 aQıhalar !! kunıstur 

Sıvas, (Tan) - Kılavuz mahallesinde bir kadının ölümü ile neticele
ııen feci bir cinayet işlenmiştir. Kasap Salih isminde birisi, Kılavuz ma
hallesinde oturan dul bir kadına birçok defalar tecavüze kalkışmıştır. 
Kadın, Salibin mütemadi iz'açlarından kurtulmak ümidile mahkemeye 
başvurmuştur. Bunu haber alan Ismail, kadının evine gelmiş ve maq
kemeye verdiği istidayı geri almasını söylemiştir. Kadın, buna imkan 
olmadığını anlatınr.ıı.. fflmı:ıil b:oltu5unun alhnda. buıundurdu6 ....... ıcı~ 

mayı çekerek kadını muhtelif yerlerinden yaralamış, hemen ölümüne 
sebebiyet vermiştir. Katil, yakalanarak hakkında tahkikata baslanmıs
tır. 

Meyva ve sebze pahah 
Silifke, (Tan) - Dolu, Silifke • 

nin aebu ve meyva bahçJ?lerin; in. 
mcımen manveuıgt ı~ı .. ... c..... uc 

meyva Merainden gelmektedir. Fi • 
yatlar, diier yıllara nüebtle çok 
pahalıdır. 

~------------..... 
Sili/ kede müthiş sıcaklar başladı Bandırma bayındırlık 

halk yaylalara dökülüyor f 
1
• t• t 

• 

• 
Silifkeye umu mi bir bakır 

Silifke, (Tan) - Şiddetli sıcakla· len, Kavak ve Balandız yaylaları
rın başlaması üzerine halk yaylala· dır. llçebaylık, bir tamim yaparak 
ra yayılmağa başlamıştır. Sıcaklık yaylılya gitmek maksadile memur -
derecesi 30 u bulmuştur. En ziyade larm mesai saatlerinde işlerinden 
rağbet gösterilen yaylalar, Gökbe - ayrılmamalarını bildirmiştir. 

Kadıköy SU REYYA Sinemasının--~ 

BAHÇESi 
Yarın akşam açıhyor 

Güzel San'atlar Akademisi Di· 
rektörlüğünden: 
Güzel San'atlar Akademisinin Mimari, Resim, Hey

kel, Fresk, Seramik, Afiş, Mobilya, Şark tezyini san'at 
şubelerinin büyük yıllık sergisi 4 Temmuz Cumar
tesi akşamına kadar her gün saat 1 O dan 18 e kadar a
çıktır. Rehberler isteyenlere eserler hakkında lazımgelen 
malumatı verecektir. Duhuliye serbestir. (3440) 

aa ıye ı ar ıyor 
Balıkesir, (Tan) - Bandırma fi. 

~esinin bayındırlık faaliyeti gittikçe 
inkişaf etmektedir. ·Yanan evlerin 
arsalarına yeni inşaat yapılmakta • 
dır. Belediye, geniş ve muntazam 
yollar açtırmaktadır. Erdek - Ban
dırma yolundaki tamiratın tamam· 
lanması ilçeler arasındaki seyriisefa. 
ri kolaylaştırmıştır. 

lzmitin kurtuluşu 
lzmit, 29 (Tan) - lzmit, kurtuıu, 

bayramını, coşkun bir tezahüratla 
kutlulamıştır. Cümhuriyet alanında 
yapılan toplantıda belediye reisi 
Kemal, Nuri Ozdoğan ve Cevdet Bay 
kal birer nutuk söylemişler, geçit 
resmini müteakıp şehitlikte yurt i· 
çin can verenlerin aziz hatıraları a· 
nılmıştır. 

Hafikte bu yll inıa 
edilecek mektepler 

Sıvas, (Tan) - Bu yıl Hafikte 
yeni okullar yapılmasına başl~§
tır. Karabük, Yeniköy, Elınenış, 
Kara.balçık, Horhon, O'&lli, Uğne
vit, Mamuğa., Halapb Tav~~nlı köy 
ve nahiyelerinde l<Ter koy okulu 
yapılmaktadır. .. 

Hafik ilçesini: guzel kamunların
dan olan lpsa"daki yarım okul bi. 
nuı tamamJılmak üzeredir. Ders 
senesi başı..i k~dar ayrıca bir de 
pavyon iJNe edılecek ve yatılı bir 
hale ko,.:tlnu§ olacaktır. 

L_3."iç~k Ha~!rıer : :J 
, sı...s, (Tan) - Uray karşısın

d& ypilan park inşaatı bitnıi§tir. 
augiterde halka açılacaktır. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : •. v~, (Tan) - Sıvasta kaplıca 
Eskişehir Tayyare meydanında yer al tından içme ın.Jımı ba§lamı§tır. Devlet Demir. 

suyu çıkarılacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiç bir ,.armın sıcak kaplıcaya tertip et-
. . . . . • ;i tenezzüh trenleri i§lemeğe bae-

taahh udu tazammun etmemek şartıle ıncelemeler yapa- mıştır. 
rak lüzumu olan proje ve teklif fiyatlarının M. M. V. • Söğüt, (Tan) - Bu Yil ilçenin 
Hava Müsteşarlığı İnşaat Şubesine en geç Temmuz 93f SakaT ~öl.ges.in~ iyi evsafta akala 
sonuna kadar vermeleri. ( 49) ( 36 ı 3) pamugu dıkilmıstir. 
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.- ' Kanferansa dair yazılanlar 

·ıngilizler tayyarelere dair 
.tahdidata itiraz etmişler 

NOTLAR 

Zeka · kurnazhk 
Sovyet Rusyanın 
deniz kuvvetleri 

( Gilrıet - Dil l 
Zeki sarahattir. Kurnazlık muga

lata.. Sovyetlerin ne kadar 
harp gemisi var ? 

G.. o·ı t . .. kelime tarihi ve 
uneı • ı eorısr-

Zeki adamın kafası ifler, yarat -
mak onda bir ihtiyaçtır. Kum.az ada 
mı t'8.hrik eden haset ve ihtirastır, 
yaratmrş gibi görünmek için taklit 
eder. 

+arihi tetkik !,mak tecrübeleri 
VII. 

--- BAŞI 1 iNCiDE --- ..J• Her sakaratın et.,. d Jarecl için sadece bir mani olmayıp 
ayni zamanda bir tehlike kaynağı o
la.c&ğını ileri silrmüetilr .• 

lngiltere Türkiyenin bu gayri aa
keri mmta.kalan tahkime başlama -
smdan sonra sivil tayya.reciliğe en -
gel tefkil ede<:ek sılo kava.it koymı
yacağmı ümit etmektedir. Fransız 
nokta.inazarı bu hususta aşağı yuka
rı Ingiliz noktai na.zarına tevafuk et 
mektedir. 

Bu meselenin tetkik için gönderil 
digi teknik komitede zannediliyor k(, 
§U iddia ileri silrülecektir. "lnfra -
kırmızı,, şuaların inkişafı uzaktan, 
çok uzaklardan fotoğraf alınmasını 
mümkün kılmıştır. Binaenaleyh Bo
ğazlar tahkimatının fotoğrafım al
mak istiyen suiniyet erbabı arzu et -
tiği takdirde tahkimatın üzerinden 
uçmayıp uzaklardan uçarken de fo -
toğraf çekebilecektir. Mamafih Tür
kiyenin hütnü niyet sahibi olarak 
bu iddiayı çabucak kendine mal ede 
eeği. zannedilmiyor. 

Esasen Tevfik R. Aras Türkiye -
ıün sivil tayyareciliğin Boğazlardan 
manır hakkını ta.ruyacağmı söyle -
llliftir • 

Harp gemflerinfn 
Boğazlardan geçmesi 

Yin• dün 6•1.,. Daily T •leırraph 
6fUCfuİ, Boiaalardan 6•çecelt ge
milerin tahdidi me•ele.i etrafında 
S0117d Rıuya taralınclan ileri nirü
len tea dair pmları ya:ıımalttadrr: 

Akdeniz kuvvetleri Rusyanm Ak
deni7.e serbestçe bir donanma. çıkar
ma.trı: ve sonra icabında bu donan -
mayı Marmara.ya., yani düşmanın 
takip edemiyeceği müemmen bir sığ
nağa çekebilmek teklif ve talebini 
kabul edemezler. 

Harbiumumiden evvel bu ayni nok 
ta o zamanki lngiliz hariciye nazırı 
Sir Ed~ard Grey tarafından o za -
ma.nki Rus dış bakanı Isvolskiye ar
Eedilince lsvolski bu ihtimalin Rus
ya.nm aklına hiç te gelmem.i§ oldu -
ğunu söylemişti. Ve ilave etmişti._ 

- -:-n •• -:s.r ..... ... ·~· ., ' .. .... .... 
kiye bitaraf olduğu takdirde haliharp 
te olan her iki tarafın gemilerinin ay 
ni kolaylıkla geçmesine müsaade ede 
bilir. 

Fakat böyle bir halde Türkiyenin 
hiçbir tarafa kolaylık göstermiye ra
t:ı olmıyacağı zannediliyor. 

Montrö - Cenevre 
Dün gelen Temps gazetesi Montrö 

\'e Cenevre başlığı altında bir baş -
makale neşretmiştir. Bu makaleyi a
eağı alıyoruz. 

Boğazlara ait 1923 te yapılan mu
kaveleyi yeniden tetkik için kuru -
lan Montrö konferansı, mesaisini ta-
lik ederken, Uluslar Kurumu Konse 
yi, Italyaya tatbik edilen zecri ted
birleri kaldırmak için bütün dünya
nın beklediği kararı almak Ü?.ere, top 
!anıyor. 

Bütün diplomasi faaliyeti bugün 
Montrö ile Cenevrede temerküz et -
miştir. Çünkü bu iki toplantı, bey -
nelmilel ve yakın bir istikbal imkan 
larmı tayin edecek neticelere varabi
lir. Ne Montrö'de ne de Cenevrede 
diplomasi işleri kolay halledilecek gi 
bi görünmiyor ve hakikaten mem
nuniyet verici hal çareleri elde ede -
bilmek için çok tedbirle l)areket et -
mek ve büyük bir uzlaşma fikri gös 
termek icap edecektir. 

Prensip itibarile Türkiyenin tale -
bi tabü ve meşru göründü. Konfe -

(TAN) m Polis Romanı: 20 

/ngiliz murahhan Stenhop 

Zeki adamın malfun•tı vardır. Kur 
~na.z adamın mesmuan çoktur: Ağız 
kala.balığı bundan ileri gelir. 

Zeki adam l'akurdur, ferağat ve 
feda.karlık, iman onun tabii \'8,sıfian 
dır. Kurnaz adam $aht.e ,·a.kardr:r, 
tabii vasıflan gösteriş, alkış ve t.ez -

1yif, şüphedir. 
Zeki adam bir çinardrr, güç yeti -

şir, gölgesi engin l'e serindir. Kurnaz 
adam da bir ağaçtır. Fa.kat kokudan, 
gölgesinde oturulma.z. Yol kenarlan
na dikilirler '\'e hemencecik fışkınve
rirler. 

Bugün Sovyet Rusyanm yeniden 5·· · . t ır: 
l h d·ı . .. ld ~ ısayısız umer ıı•.ratıarın 

ıs a e ı mış üç kruvazöru o ugu 
kabul edilebilir. Bu kruvazörler 1911 Anadoludaki bu .1r? Ne 
senesinde yapılmıştır. Bunlardan i- isimlerini koyanlar ki1lrın şimal
kisi yani Reveloutsie (eski - Gan - Sümerlilerin • ne ~yanmış bir 
gout) ve Marat (eski - Petro Pav - de Karadenize kadı Asurun bazı 
losk) Baltık denizinde bulunmakta - istilalarını bilmiyorkumandanlan 
dır. Uçüncüsü yani Komouna Kara- sergüzeştçi ve er Van gölü hav
denizdedir. Dördüncü bir gemi da - Anadolu içinde,;fa uzun seferler 
ha, yani Frounze (eski Poltava) Bal zasında birkaÇZaferler kazanmış 
tık denizinde yeniden ıslah ve tamir yapmış ve k'lrın Karadenize ka
edilmektedir. Bu dört geminin her i9 e de bu aJ'olarak sürüp gittiği
birinde m/ m. 305 lik on iki m/ m. 120 d~~ ve devhir eser yoktur. 
lik on altı, ve m/m. 76 lık iki topu nı ıspat ~ sümerce isimler Ana
vardir. Zırhlarının kalınlığı m.m. O hal~en geldi? Tetkikimizin 

Doğruluğa nazaran yalan ne ise, 228 ve tonajları 23.370 ton olduğun- doluya ağı cihet işte budur. 
7.ekaya nazaran kumazlık odur. dan bu gemiler Almanların Deutsch- aydı~1rin ve köylerin kurumu ge-

Fikref ADIL land sistemindeki gemilerine karşı . ~e dağınıklık esasına daya-
koya.'oilirler. Fakat şuraaı işikardır nışjrada da hala yedi bin yıllık 
ki, Almanların yeniden inşa ettirdik nq tanrısı Ea'yı anarlar (1). 

Dünyadaki Alman !eri safıharp gemilerile boy ölçüşe- ~ (2), qr, or gibi kelimelerin ye 

ekall·ıyet•ı tazy"ık mezler. ve eski dillerdeki liıgat manala -ransta mevcut devletlerin murahhas 
ıarı, Türk talebini en büyük bir itina altında mı ? Kruvazörlerin haricinde, Sovyetında bulduğumuz medliiller ş~n -
ile tetkik edeceklerini ve mevzubahs Rusyanın sathı bahir filosu. en b !ardır: Memleket, yer, .toprak, hına, 

f Berlin, 29. (A.A.) - Bakan Hans kl' . -..:ı·ı . t' Ul 
1 

K , temel, barınak, harp, ımar, etmek. 
meşru men aatleri nazari itibare ala Frank. Galsenkirchen'de Şimali Ves· şe me ırca ~1 mış ır. us ar · .1 yapı yapmak. Ve hepsinde muayyen 
rak samimi bir surette hal çareleri tefalya nasyonal sosyalist kongresin munun yıllıgında , Sovyet Rus:'te srnırları belli bir yer. 
arıyacaklannı müttefikan bildirdiler. de söylemiş oldugvu bir nutukta ez- filosu hakkında malumat veri.! Y Tü k l h l · d 
Fakat Fransa baş murahhası Pol ~ö - aşıyan r e çe erın e ur, 
Bonkur, Tür.kiyenin talebinden do _ cümle şöyle demiştir: dir. 1934 senesi istatistikleı;ü 36 or ve ordu kelimelerinin higat mana-
ğan meselelerin karışık olduğunu " - Bütün dünyaya karşı alenen re Sovyet Rusyanın 7 krutün bu IE:.rı'.. .. .. • . .. 
kaydetti. Filhakika, harp gemileri _ bir ihtarda bulunuyoruz, zira Avru- destruyeri vardır fakat . Buyuk Turk Lugatı yaşıyan turk 
nin Bogvazlardan geçmesi prensibi panın bir çok mıntakalarında bir k .. 1 1915 't .aşa edıl- lehçelerinin çoğunda bu kelimeleri 

takım insanlar cermendir diye isti· ruvazor er en ev· modern bulmuştur. Mesela: 
münakaşaya başlanrr başlanmaz, safa düçar ediliyorlar. Tazyik al- mişti. Yalnız 9 destr 1.326 ton Garp türkçesinde or: = sun'i te-
Sovyet birliği mümessili, tasavvur e- ki dil bil. B 
dilen tahdidatın Karadeniz sahili dev tında bulunmakta olan Alman aka!· telak e e ır. %trovski ve pe, toprak yığını. 

liyetleri meselesinin yeniden göz- hacmindeki altı tan·. t K 1 Garp lehçesinde: or -= hendek, 
!etlerinden gayrilerine tatbikini iste- - uç anc ar h d ki' . fhk. topr!'lk tabye, 
di ki, bu Büyük Britanya. murahhası den geçirilmesi 18.zrm olduğu kanaa- 1,350 ton hacminyir. Bu sonuncu ~~ ehkı ıs ı ·am, t' 

Lort St h ' k t•• "ht' ' k rt tindeyiz.,, Marks destrtiye"· · . · musta em yer. 
en op un a 1 1 ırazı ay . nşa edılmıştır. Ve Çağatay lehçesinde: ur = yüksek 

larma sebebiyet verdi. Diğer taraf - tar 1923 senesır 02 . .. 
t J S R Belçika, Polonya, lsviçrenin bu te- . . 1 !ık beş top ve yuksckte olan, tepe. 
an, aponya murahhası ato, us her bırınde Diacak alet vardır. Çag-_ atay lehçesinde: ura: = ka -

tezinin aksine olarak, harp gemileri zi kabul edecekleri malumdur. ve Sov doku t 
lçin tasavvur edilen tahdidatın, Ka- yet Rusya ile küçük anlaşma ve diğer . zar . orfvyet Rusya, bütün ıık, ay-ek. . 
raden.ize geçen gemilere olduğu gibi bitaraflarm kabulünden de şüph~ e- Fılhakılbi tahtelbahir filosunun .. Çagata~ lehçesınde: ora v- hudut 

dilmektedir. Bütün fikirleri işgal e- nazarıdik1 if t . t· V b .lh gostcren ışaret, toprak yıgını. 
Karadenizden çıkacak gemilere de .. ..s e mış ır. e ı assa Ça"atay leh,,csinde· uru - çavrr 

den nokta. zecri tedbirler kalktık - uzerındf' . • k b .... • " • 

tatbikini istedi. Türkiyenin bir harp tan sonra, yeniden bir mania olma- •rınde, malumatımız o a- Çağatay lehçesinde: urut _ or-
bunlard ğil" d" d k · • h tehlikesi karşısında Uluslar Kuru • dan, ıtalyaya; Avrupadaki roıtınü e ır. u, ararga , yurt. 

yukarı. munu haberdar ettikten sonra harp tekrar almasına müı;;aade C>dccek ta dar lr Kurumu yıllığına nazaran Uygur lehçesinde: uru 
gemilerinin geç.mesini hususi bir mü bii vaziyete nasıl avdet edilebileceği-

0 
~~ Sovyet Rusyanın faal bir hal yukarı üst. . d •.. .. k k 

saadeye bagvlamak hususundakı· tek dir. 1 . .1) ve tezgahta da 3 tahtelbahiri Kazan lehçesın e: ur -.,. yu se 
- H b buh ·· " d rt ı - c. yer, yukarı üst. 

lifi yapılınca, noktainazar ihtilafları a eş ram yuzun en ° a rgm ruı. Servisteki talıtelbahirlerden ü- Harp ·e asıierc. ait olarak ta: 
da ai-ttı. Japonya murahhası, mem· karışması 0 kadar büyük olmuı;ıturfl,, yani ~ Dekabnst tiarpten sonra Garp lehçesinde: ordu asker, 
tel<etının artık Uluslar kurumunda a- ı~;, - .. -: iocU•ir...ldu 'k.aJ.k.maSI, ıf13yani 1929 senesinde inşa edilmiştir. bir askeri hükumetin genel heyeti. 
za olmadığına işaret etti. Diğer ta - teşrinievvelinden önce mevcut be~ Bunlar 850 ton hacmindedir. Ve her Çağatay lehçesinde: ordu = or -
raftan Pol Bonkur, ınuslar Kuru _ nelmilel teşriki mesaiyi tekrar t. birinde 10 tane torpili atacak alet dunun konduğu yer. t 
mundan gayrı·, bazr devletlerin, her- cuda getirmek için kafi gelmiy' 1 Uygur lehçesinde: ordu -- sul an-ta vardır. Diğer taraftan Sovyet Rusya 
hangi bir vaziyette tatbiki temin -~1·1 Ingiliz - ltalyan gerginliği ;bı· tara ve hanımlara mahsus daire, ça-

ıt::U u r filosuna, 950 tonluk, Jokobinetz sis- d 
mesi 18.zımgelen, mmtakavi paktlar yaya mali ve ekonomik zeCJ:t. . ır. 

1 t tb .k dild. -· d ~ ınce, teminde i.iç tahtelbahir ilhak edilmış Radloff'a göre: 
mucibince almış oldukları taahhütle er a 1 e ıgı evre mi'· . 

al l .. f d oır fık- tir. Vorochilov sisteminde dört tah - Or: 
rin de nazarı itibare alınm"0ı ıu··zu - P arın ote tara m a, de• ·· k 1 - Çukur, hende!{ (Kır<?ız). 

"""' ri mesai oldu. Bazı emar r goste • tclbahir daha tecrü'oelerine başlama ~ 
munu tebarüz ettirdi. Litvinof hüklı . k' b .. fil ıa ile Ber- üzeredir. Ayrıca Metallist tipinde al- 2 - Hendek ile c;enilr;ıiş mi.is -
metinin noktainazarmı, matbuata da nyor ı, ugun en, F tahkem kale (garp lehçesı). 

I• d vl ~nıasma. yok ti tahtelbahir daha inşa edilmektedir 3 T_• d b' h' d bildirilen bir tebliğ ile izah etti. Bu ın arasın a sag am b' · • - nırım a ır :.oe ır a ı. 
tebliğde, Sovyet heyetinin, ınuslar ise de, hadiselerin ,ırile İtalyan Sovyet Rusyanın taht;lbahir üzerin- Böylece yeni Türk lehçelerinde rl~ 
Kurumu Paktı mucibince, bir taarru ve Alman münaset o şekle girmiş deki faaliyetinin bundan ibaret oldu· !!ini öğrenmiş oluyoruz. Gerek cı:ı
za uğrayan devletlere yardnn için, tir ki, faşist hük'eti, ~ey~c~~ilel ğu zannedilmemelidir. Birçok tip tah bu kelimelerin ayni manaları verdi
bütün devletlerin harp gemilerinin birkaç mesele ,~kındakı duşunce- telbahirlerin daha tezgahlarda bu - ki, gerek yeni lehçelerde olsun bütün 
Boğazlardan serbestçe geçmek pren- !erini, ltalya Streza cephesinde lunduğu şüphesizdir. Söylendiğine bu kelimelerin yer kelimesinden Ure-
sibi ileri sürülüyordu. Büyük Britan l1! il . f diğine şüphe yoktur. 

Fr"''"'Sa v l•"'tere e aynı sa ta göre Rusyanm Vladivostok'ta otuz y.,. k 1. . .. t k k h 
ya Sovyet tezini kabulden ziyade Ja old .... ugu•_ zae .ıtı'nden başka tu··rlu·· bı"r er e ımesı muş a ı c:o - ve e -- parça daha kuvveti vardır. .F'akat b"•t•• a·ıı . l pon tezine temayül gösteriyor. Mon- ır men u un ı ere geGmış \'C yer eş-
trö konferansına iştirak etmiyen 1- şekilde ;.ıen tetkik etmeğe mey- sovyetlerin daima buzlarla mahsur miş ana kelimelerden biridir. Etimo
talyaya gelince, onun da Rus tezine yal g"' .rfektedir. Kollektif emni - olan bir limanda böyle bir filoyu na- lojik analizi şudur: 
itiraz edeceği tahmin ediliyor. yetin or1nize edilmesi, orta Avru - sıl bulundurduğu cayi sualdir. (1) (2) 

.Montrö'de alınacak kararlar, ni _ pada .~tika istikrarı ve garp için Vaziyet ne olursa olsun bugün Sov Yer = ey + er 
ha.yet, CeneVl'ede alınacak kararlara Lok J garantisi hakkırtda ltalya- yet Rusya bir harp olduğu takdirde (1) ey = prensipal köklerdcndir, 
çok bağlıdır, ve bu sebepten. Boğaz- n fziyeti ne olacaktır? İngiltere muhtelif sahalarda 35-40 tahtelbahi (. t- ğ) ana kökünün toprak mana
lar konferansı, vaziyetin hallini tek- ilın..ıgünkü münasebetle~i gö~ön~ rini kullanabilir. Burlardan yalnız on smı ifade eder. 
nik bir komisyona havale edemedi ıi ~utulursa şarki Akdenızdekı fılı beşi harpten evveline aittir. (2) er = ana kök anlamının bir 
ve konferansı talik etti. Fakat şu da "lıyeti Afrikadaki y;ni a.~a~isinin Diğer taraftan Sovyetler, büyük süje veya objede takai-rürünü gö!!I -
kika.da tnuslar Kurumu müzakerele bakımından fevkalade muhım ol- bir bahriye vücude getirmek için ça· terir. 
rinden mantıkan neler beklenebile duğu bir zamanda bir Akdeniz anlaş hşmaktadırlar. Baltıktaki tezgahla- Kelimede süje veya objeyi işaret 
ceğini tayin etmek güçtür. Şura n;asını ~asrı. tasavvur ediyor? Zec- rmı ıslah etmeği düşünmekte ve ge- eden bir eleman ı:ı;öremcdiğimiz için 
muhakkaktır ki. Italyaya tatbik ı rı tedbırlerınden kaldırılmasından rek gemi siparişi ve gerek dahilde ge onu ancak şu şekilde ifade edebili • 
len .~e~ri t?dbirler kaldrrılaca'·r. f~zla, Cene~e ~ö~şmelerinde büy~.k mi inşaatı sanayiinin inkişafı için, riz: 

Buyuk Brıtanya ile Fransa h ııu- bır ehemmıyetı haız olacak şey, bu- harice müracaat etmektedirler. (ey + er) = (eyer) -yer = mu-
susta anlaşmışlardır. Bu hıJsta, tün bunlardır. (Petit Parisit-n) ayyen, durumu ve kurumu belli ka-

değilsiniz. 

Kapı arkasondl;ıt 
bDr cinayet! 

- Belki birkaç isim unutmuş o
labilirim, fakat zannediyorum ya ... 

- Ama işin garibine bakınız ki, 
birisini unutmuşsunuz ... 

Genç kadın titrek ve endişe dolu 
bir sesle sordu: 

lsim söylemeği unutmuşum. Bu gibi 
ahvalde, böyle bir unutkanlık ma -
zur görülebilir. 

Leprince: 
- Şüphesiz, dedi, fakat verdiği

niz liste, alfabe sırasile tertip edil
miş. Şüphesiz bunu adres defteri
nizden tertip ettiniz. 

terbiyeli, nazik, iyi bir sana'tkard.ır. 
Asil bir ailenin evladıdır. Fakat asa
leti, servetinden daha çoktur. Iyi bir 
sporcudur. Güzel ata biner ve ıyı 
kılıç kullanır. Hatta geçenlerde, ku
lüpte bir münakaşa olmuş ve bu 
yüzden düello da etmiş. 

- Peki, eğer kocanızdan başka 
kimler, kasada 30 bin frank bulun
duğunu biliyordu, kocanız kasa
nın şifresini kime söylemiş olabilir? 

- Bilmiyorum. 
- Siz, kocanızın şifresini biliyor 

nıuydunuz? 
- Haxır bilmiyorum ... Zaten para 

lşlerile hiç alakadar değildim. Bun
larla Çezar meşgul oluyordu. 

- Evinize sık sık gelip gidenler
derı hiç kimse bu para işlerinden ha
berdar mıydı? 

- Bil ... bilmiyorum. Kat'i olarak 
bir §ey söyliyemem. 

- Yoksa birisinden mi şüphele
~nuz? 

Michel Her~ugene Wyl 

- Böyle bir ş • asla söylemek 
istemedim. 

Mösyö Guille ~ir an sustu. Dos
yanın kenarın Yine bir şeyler yaz
mağ: başla.d!'. Te~rar sorguya baş
ladıgı sırad Leprınce sordu: 

- Efenim müsaade eder misiniz 
ben de bi şey soracağını ... 

_ Rir• ederim. 

Lepr'-Ce dikkatle kadının yüzüne 
baktı~.c yavaşça sordu: . 

_ ~ızd~n, ~vinize gelip giden in
san,ırın bır lıstesini istemiştik. Siz 
de yazıp verdiniz. Bu liste tamam 

? il". 
- Zan .... zannedersem. 
- _Zannedivorsunuz ... denıek emin 

- Kimi? 
Leprince yavişça ve kelimeler ü

zerinde ısrar ederek: 
- Guy de Passeirtis'i... dedi. 
Andrenin gözlerinde müthiş bir 

korku şimşeği çaktı. Mendilini ağ
zına götürdü, eli titriyordu, fakat 
yine cevap verdi: 

- Evet... Bu möeyönün ismini yaz 
mayı unutmuşum ... 

- Bu Guy de Passeirtis kimdir? 
- Bir dost ... 
- Yani, demek istiyorsunuz ki, 

ailenizin en samimf dostlarından bi
ri ... 

Biraz kendini toparlıyabilmiş o -
lan Madam Vignon - Marcellet ce
vap verdi: 

- Bir şey demedim, sadece bir 

- Bu takdirde defterinizde Mös
yö de Pa8sevieres'in ismi olmayışı 
veyahut yalnız bu ismin atlanmıg ol
ması garip değil mi? 

Genç kadın buna cevap vermedi 
ve Leprince devam etti: 

- Bu mösyö hakkında bana iza
hat verebilir misiniz? 

- Kendi söylediklerinden gayrı 

bir şey bilmiyorum ki. .. 
- lsterseni~ size yardım edeyim 

madam. Misafirleriniz hakkında her 
halde hizmetçilerinizden daha faz
la malumata sahipsinizdir. . 

·aenç kadın hafifçe titredi. Lep
rince bunu görmemezliğe gelerek: 

- Kendisi, dedi, 29 yaşındadır de
ğil mi? Bekardır, ressamdır. Çok 

Genç kadının yüzünde beliren 
hayret alametleri Leprince'i şaşırt
tı: 

- Yoksa, dedi, Mösyö de Passe
vieres'in düello ettiğinden haberiniz 
yok muydu? Düello kocanızın ölü
münden birkaç gün evvel olmuştu 
ve marki elinden yaralanmıştı. 

- Onun elinden yaralandığım bi
liyordum. Fakat bana, attan düşe
rek yaralandığını söylemişti. 

- Demek Mösyö de Passevieres 
bu düellonun etrafa yayılmasını is
temiyordu. . Esasen bunu yalnız, 
şantaj yapmakla yaşıyan bir gazete 
yazmıştı. 

Dul kadın: 
- Fak.at, deaı, samımı ahbapıan

mızdan birisi hakkında nic;in bu ka-

rarlı bir toprak parçası. Şimdiki di
limizde mahal, mekan anlamına o • 
lan yer kelimesi de ancak bu mana
yı verir. 

Tek heceli yer kelimesilo eski ve 
yeni dillerde bulup öğrendiğimiz bu 
familyadan yine tek heceli kelımelc· 
ri altalta sıralıyarak tahlil etmek 
faydalı olacaktır: 

Garp lehçesinde: yer 
(muayyen toprak parçası) 

ey + er 

Garp lehçesinde: or = oğ + o!' 
(sun'i tepe, toprak yığını) 

Garp lehçesinde: ör = öğ + ör 
(hendek) 

Çağatay lehçesinde: ur = uğ +' 
ur (tepe) 

Kazan lehçesinde: ür 
(yüksek yer) 

üğ Ur 

Bu kelimelerin hepsinde gördüğü
müz ve öğrendiğimiz şey muayyen 
ve hududu belli, kararlı bir toprak 
parça.smdan ibarettir. Türk; bu ana 
kelimeyi krymctlerini tabiat kanun
larına ve mantığa göre düzenlediği 
clemanlarile kuvvetlendirer ek keli -
meler ve terimler üretmiştir. l.fose
la : herhangi muayyen bir toprak yı
ğını ve tepe manasına gelen, fakat 
kendisinde bir süje veya obje alaka
sı bulunmıyan or kelimesine oir (. 
+ ğl elemanı ekliyerek onu (orağ) 

biçimine sokmuş ve hudut göstcrı?n 
işaret veya toprak tümseği yapm•.ş· 
tir. 

Yine yer kelimesine bir ( . ..L t) 
ekliycrek sahipsizlikten kurtarmış 
\'e bir sahibin, efendinin muayyen 
ve kararlı bir toprağı haline getir
miştir. Yurt kelimesinin muhtelif 
devirlerde ne ifade ettiğini biliyo • 
ruz. 

Almanca ort, Slavca grad (3 l ke
limelerinin de türkcc yurttan başka 
şeyler olmadığı iddia edilebilir. 

H. R. TANKUT 

(1) Anadolunun her tarafında halkm 
afzında ya§amakta olan anu, abo , tcha, ıiş, 
ea, tu gibi intedeclionlar birer Sümer ma 
budu idi. Onlarm her biri bir tabiat kudret 
ve unsurunu tems 1 eder. Netekim (EA) 
akıl ve ferasetin tanrısıdır. 

(2) Urbanız.m denilen ıichir,cil ik terimi 
bu eski Tiırkçe ur, uri kelimelerinden gel 
mıştir. 
· (3) Louis Leger "l .. es anciennes civilisa 
tlons Slaves,. adlı kitabında bu kelimenin 
dort şeklini gostcrır : grarl. grod, gard, 
Hrad, sonunc~ ile yurd bırıbirin"n aynıdır. 
Esasen etimolojik analiz heps"nin aynı 
kelimeler olduğunu ispat eder. 

Müessif bir irtihal 
Muteber tüccarandan Ila~· Miirlİ\'· 

\'etin kızı esbak Trabzon \'aHsi Ilny 
HiJmi lJlucun gelini iş bankası mii • 
clürlerinden Rüştü rıucıın karıletti 
Zcis lstanbuJ ı:;efi Es:ıt Ulus tJm:un 
refikası Ba~ an Müberra \'cfat etmiş
tir. 

Cenazesi hi:- temmuz car::ıamh:ı gii 
nü Pendikteki e\·inden saat on ti~te 

kaldınlarak Karacaahmettcki alle 
mezarlığına defnedilecektir. 

Ailesine beyanı taziyet ede 

Evlerde elektrik aleti sat
mak üzere komisyonla ça-
1ı,acak, referans ve Noter 

garantisi verebilecek 

MEMUR 
Aranıyor 

" Satıf servisi " rumuzile 
2248 poata kutusu adresine 
tahriren müracaat edilmesi. 

dar hususi malumat topladınız? 
- Çünkü, da\'etlilerinizden ismi • 

ni bildirmeği unuttuğunuz şahıB 
hakkında adliyenin malumatı oldu· 
ğunu göstermek istiyorum. Bu mös
yö 14 Martta ve!'diğiniz çayda hazır 
bulunuyordu. 

-Evet. 
- Oğleden sonra Mösyö Vignon • 

Marcellet ile görü§tü mü? 
- Gidip kendieine hilnnetlerini 

bildirdi. Kocam, davetlilerden yal· 
nız onu kabul etmeğe razı olmuştu. 

- Görüşürlerken yanlitrmda mı 
idiniz? 

- Görüşmelerinin başlangıcında 

yanlarında idim, sonra da vetlilerim
le ..,,eşgul olmak üzere salona git
tim. 

- !kisi haşhaşa uzun müadet kal
dılar mı? 

- Hayır. Ben gittikten birkaç da
kika sonra, Doktor Miralle vmtaya 
geldiği zaman o da kocamın yanın· 
dan çıktı. 

f Arkası var ı 
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~ ltaiyan tahtelbahir 
JAN 30 - 6 - 936 

MEMLEKET MEKTUPLA R! 

Bafra yeni tütün mevsimine 
emniyet ve ümitle bakıyor Az kalsı•··ı·~~iiite;e··i·ie italya 

arasında •arp çıkanyordu ! Üzerliksin, devasın ! 

Bir Sicilya gemisin+akip ederken _torpil dolu 
Malta limanına giren 'htelbahirlerin 

Siz görmediniz amma, büyük an
nelerinize sorarsanız, onlar bilirler; 
onların gençliğinde çocuklardan bi· 
ri hastalanınca, kollarının bacakla
nnın oynak yerlerine sarımsaklı 

yoğurt sürerler, ondan sonra da bir 
ateş küreğinin içerisine birkaç yan-

Bafra tütüncüleri, yağmur ve sis kesildiği takdir .. 

de yeni mahsulü 4 milyon kilo tahmin ediyorlar 

Aşağıda okuyacağınız hikaye, İn
gilizlerin Irakta ve Süveyş kanalı sa
hilJerinde ekseriyetle anlattıkları 'bir 
maceranın hakiki safhasıdır. 

Eritre ve Trablusgarp sahillerinde 
ki kahvelerde ltalyan zabitleri de bu 
hikayeyi hararetle anlatmaktadırlar. 
Çünkü bunlardan biri tarafından ya
§anan bu macera dolu vak'a az kalsın 
Ingiltere ile Italya arasında ve belki 
de bütün Avrupada bir harp doğur
mak istidadında görülmüştür. Çün
kü Malta limanlarında uyuyan Bü
yük Britanya aslanı rahatsız edil -
mekten hiç te hoşlanmaz. 

Geçen sonbaharda 85 gemiden mü 
rekkep Britanya filosu, Akdenize 
girdiği zaman civarda Alessandro 
Rinuchini tesmiye edeceğimiz bir ku 
mandanın idaresindeki iki İtalyan 
tahtelbahiri. cenubi Adiryatikte tam 
Yugoslavya - Arnavutluk hudutları 
civarında dalma tecrübeleri yapıyor
du. Bu tahtelbahirler, Balilla tipinde 
süratli, hafif fakat kuvvetli torpille
le mücehhez gemilerdi. 

YüzbaşI Rinuchini derhal Pantel
len'a adasına gitmek için emir aldı. 
Bu ada Sicilya ile şimali Afrika ara
sında lngilterenin yolunu kesen ve 
ltalyanlarm Maltası telakki olunabi 
len bir adadır. 

Fakat Romadan kumandan Rinu
chiniye gelen telsiz, vaziyeti bahriye 
de bir değişiklik olduğunu 'bildiriyor
du. 

Ingiliz filosu Maltayı geçmiş ve ge 
ride Libya denizine doğru ilerlemeğe 
başlamıştı. Binaenaleyh on iki ada -
da bulunan Italyan destrilyerleri ve 
tahtelbahirleri tarafından gözlene -
cek.lerdi. 

Pantellenia üssübahrisine karşı 
herhangi bir taarruz ihtimali orta -
dan kalktığı için, yüzbaşı Rinuchini 
Tarant ~süne yeni emirler bekledi
ğini bildirdL Bu eanada. Maltaya 125 
kilometro mesafede bulunuyordu. 
Kendisine iki tahtelbahirle beraber 
bu bulundukları yerden 150 kilomet
ro dahilinde dol~maları bildirildi. 

lki tahtelbahir suyun yüzüne çık
tılar ve ild saat kadar }ıialta istika
metine doğru ilerlediler. Sonra tek -
rar daldılar ve yine bir saat kadar 
yol aldılar. 
Güneş doğarken yüzbaşı Rinuchi

ni, periskop'u vasıta.sile ufku tetkik 
etti. Bir Ingiliz hava filosu, semada 
uzaklaşıyor ve tahtelbahirlere 35 ki
lometro mesafede bulunan La Va
lette (Maltadaki mühim liman) m fe 
nerleri sönüyordu. 

Birdenbire Itaıyan kumandanı Si
cilya gemisi gördü. Yelkenli yeşil bir 
gemi i i bu. üzüm hamulesile Malta
ya dqgnı ilerliyor ve tahtelbahirleri 
5 kilometro mesafede bulunuyordu. 
;yalnız atc,c;;çi güvertede idi. Parmak
lığa dayanmış bir şeyler çiğniyordu. 
Yüzb~ı Rinuchini bunu deniz al -

tından takip etmeğe karar verdi. Fa
kat rüzgann geldiği tarafı tercih et
mişti. Çünkü geminin güvertesinde
ki tayf anın tahtelbahirlerin peris -
kop'u görmesini istemiyordu. 

Yüzbaşr,kendl tayfalarına hiç gü
rültü yapmadan, pervaneleri döndür 
meden düşman sularında bir gemi -
nin nasıl takip edildiğini gösterdi • 
ğinden dolayı memnundu. 

Malta uzakta sarı bir duman için
de teressüm etnıeğe başlamıştı. Ta -
kip edilen geminin güvertesinde iki 
Sicilyalı daha peyda oldu.Bunlar hiç 

. te takip edildiklerinin farkında de -
ğillerdi. 

Yüzbaşı Rinuchini tahtelbahirleri
ne dalmayı, sonra da tekrar yüksel
meyi emretti. Bu suretle gemiyi da
ha iyi takip etmek mümkündü. 

La V alette limanın methalindeki 
kilise tamamen görünüyor, ve tah -
telbahirlerdeki tayfa, kumandanın 
kendilerini nereye sevketmek istedi
ğini biribirlerine soruyorlardı. 

Ytizba~r Rinuchini sakaJmr sıvaz -
ladı. Ve Malta körfezinin haritasını 
istedi. 

Bundan sonra tahtcft>ahirlerine, 
tekrar dalmalarını ve 5 metro derin 
likte ilerlemelerini emretti. Sonra iki 
tahtelbahire 3 metro kadar yüksel
melerini, ve Sicilya gemisini 30 - 40 
metrodan takip etmesini bildirdi. 

Italyan bahriyelileri heyecan için
de idiler. Malta limanının methalin -
de torpil bulunduğunu pekala biliyor 
]ardı. Gayri ihtiyari istavroz c;rkar -
mağa ba,şladrlar. 

m ace rassl mış kömür korlar, üzerine üzerlik 
denilen kuru bir ot atarlar ve bu o
tun çıkardığı kokulu dumanla: 

Ozerliksin, devasın; 
Her derde de şifasın/ 

Diye hasta çocuğu tütsülerlerdi. O 
zamanlarda üzerlik her türlü nazar 
değmesine karşı koyar diye tanın
nuştı. Şimdi nazar değmesine ina
nan kalmadığı için hasta çocuklara 
üzerlik tütsüsü de unutuldu. Yine 
o zamanlarda üzerliği çocuk düşür

mek için kullanan kadınlar da var
dı. Bu iş içinde daha emniyetli ça-
reler bulunduğu için olsa gerek, il

i zerliğin bu hassasından istifade et
mek istiyenler de artık kalmadı. 

Nazar değmesi, eski zaman adam
larının sandıklan gibi, hak olsun, ya 
hut yeni adamların bildikleri gib! 
saçma olsun, her halde üzerlik ko
kusuyla hastaları tütsülemek büsbü 
tün de boş bir şey değildi. 

Bu tülsüyü yapanlar ona güya 
manevi bir kudret isnat etmekle be 
raber, bizim şimdiki bilginlerimize 
göre kokuların mikropları telef et
mek hassasından istüade etmek is
terlerdi. 

Maltada ltalyan tahtelbahirlerinin girdikler "l Valette limanı Havayı temizlemek için kokudan 
Sicilyalı bir gemici yelkeni düzelt 1 siz bunun esl R d t . istifade etmek usulü pek eskidir. Bil 
k . . d ' • t 1.t 1.k tm• n oma a a eşemı- k·ta me ıçın ırege tırmanmış ı. ı er ı e ıs 1:. s· O b , . yük şair Omiros'un Odisevs ı -. . ' ' ır rms y nın 
Tahtelbahırler muttasıl bu zavallı mıkrofon başınl. t b T bmr okudunuzsa görmüşsünüzdür 

geminin arkasmdan ilerliyorlar ve tığım bilmiyordrl~~ t ~1 am Jap ki, onun anlattığı hikayelerde bir o
Ingiliz üssübahrisinin çok yakininde İtalyancayı bir tnlka 

1 
u .

1 
a ~m da jçindc insanlar biribirlerini öldilr

bulunuyorlardı. Artık mevcudiyetle- lüyordu. Verilen t"cl. a <s~;ı e soy- dükleri vakit arkasından odada he-
ri keşfedilir diye, biribirlerine telı:.ız- " M alta limamndaşuk 1 ı: d men kükürt yakılarak hava temizle-
! d h b · ı ı t l k b .. .. .1 b um an a n-e e a er vermıyor ar ya nız or- r / utun gemı er; .. k 

8 
. nirdi. 

pilden kurtulmak için Sicilya gemisi ya d estiroyerlerinin y~ erıtan- Bizde hasta çocuklara sarmısak-
nin izinden gidiyorlardı. fında büyük manavral;, ~aa~ uır lı yoğurt sürülmesi de şüphesiz, sar 

Derken gemi bütün yelkenlerini cağını ihbar eder. B u mi. aş ara- mısak kokusunun -yine şimdiki tabi
topladı. Ve demirini attı. Artık La denizin d ibine bomba atr;.~ra a~~ rimizle - mikropları telef etmek has
Valette limanına üzümleri boşalt - le yapılacaktır. Keyfiyet b&~r; ~ sasmdan istifade içindi. Yoğurda ge-
maktan b~ka bir işi yoktu. lıkçı gemilerine ar:ı:olunur. ,, a lince, vakıa yoğurdun barsaklardaki 

General Ormsby Bornett henüz u- Kumandan Rinuchininin kai\ tahammürlere engel olduğunu sonra 
yanmış kahvA.ltısmı yapmağ.a başla- dank etmiş ilanın mahiyetini a ~ dan Meçnikoff hekiın söylemişse de, 
mış, ve Londrac..an gelen Daıly Tela- mışlardı. eski zamanlarda yoğurt daha ziya -
graph'ı okumağa başlamıştı. Hiz • Sonra tekrar radyoyu dinledi, li4e herhçı.ngi bir merhemin yağı gibi 
metçlsine: giliz aksanIJe söyliyen splkt:ır diycn·-·uUanrlmıs l'\lsa !?erektir. ·-· 

- Madama söyle saat on bire ka- du ki: Kokuların mikropları telef ettıgı -
dar Londradan gelen korye ib meş- - Deniz in dibine bomba atılması J:bat için yine ha~lic.a es~i bir ~a
gu! olacağım! r ediği sırada telefo - manavrası bittikten sonra bütü n ba 1ia "dört haramı sırkesı,. denı -
nun zili çaldı. Bu liman .. •1mandanı lıkçıların ölen balıkları toplamala l~n~ de ilaç vardı. Bunu on seki -
idi. Gayet garip bir sesle konuşuyor, rrna müsaade edilmiştir. zınc'l'>rın iptidalarmda Marsilyada 
sükunetini muhafaza etmeğe çalışı- Kumandan Rimuchini yerinden fır- ~ı~an,,. veba salgını zamanında 
yordu. !adı. ve diğer tahtelbahire derhal olüleı:. y111.ak için evden eve dola-

- Generalim, diyordu. Meçhul Malta sahillerini terı{etmesini bildir- ş~ ~0.~~sız icat etmişti. Bu sirke 
nıilliyete mensup ·ki tahtelbahir, Mal d" yı surunt\: kendilerini o dehşetli 
ta limanına girmişlerdir. ı.Tahtelbahirile La Valette fenerini hastal~~tai;orumuşlardı ... 

Sir Ormsby: geçtiği zaman, Britanya destiruyer Bugunh Sb~ ateşli bir hastalıktan 
- Iç limana doğru ilerliyor mu? lerinin. açıldıklarını gördü, ilk infilak Y_~t~c~. -·~r .. \afrruza kolonya suyu 

diye sordu. ların, Sicilya gemisinin öbilr tarafın surundugun~z •akit böyle yapmak-
- Evet, Generalim. Bir yelkenli- da olduğunu anladığı zaman keyfi- l~ sadece - şım<>\ kolonyalarda git

yi takip ediyorlar. Aletlerimi~-~unla- ne payan yoktu, on dakikalık biriler tı.k?e az alan-aıı~fn istifade ettiği 
nn mevcudiyetini haber verdıgı sıra- leyişten sonra ltalyan kumandam nızı san_m~:ı~ul \e güzel kokuyu 
da gayet yavaş ilerliyorlardı. defterine şunları yazdı: veren çıçe _ o a ~a mikroplan 

- Denl.zı'n sathında bı"r cey go··rün- b h telef etmege yardım ~rler. Hele bu ~ " Malta limanında, tahtel a irle · · · d k. 'kr 
nın ıçerısın e ı mı <i.M gider _ 

miyor mu? , rin m evcudiyetini anlamak için ko mek için kolonya suyu p. çok kimse 
- Hayır, Generalim· n an aletler çok k uvvetlid ir. " ı · t "b ttikl · 
Sır. Ormsby bı"r müddet düşündü: d b" 1n enn ecru e e en ve ernnun ol 

1936 senesi, ilkbaharın a, ır - duklan bir ilaçtır. 

Bafra yolunda otomobil tamiri 

Seksene dayanan merdivenini çok
tan aşmış Tursun Ağa, torunlan ta
rafından hazırlanan sofrada yeme
ğe iştirak etmiyor, fakat zerdalile
rin pembe yanaklılarını hiç kaçır -
mıyarak anlatıyor: 

"- Şimdi Mısırda Britiş Ameri· 
kan Tabakünün büyük hissedarı 
Matosyan evlatlarının babalarını çok 
eskiden tanırım. Daha o zamandan 
açıkgöz bir adamdı. Elli denk tü · 
tünle atıldığı bu maceradan sonra 1 

seneler geçti. Matosyana elli bin 
denk bile fabrikasına kafi gelmeme
ğe başladı. Amerikalılar bu işin ar
kasına düşerek Mısırda kurulan bu 
fabrikaya ortak olmak istediler ve' 
nihayet beraber çalışmağa başladı -
lar,ama evlatları da yaman çıktı ,ba

balarmın kurduğu ocağ1 söndürme
diler, mütemadiyen çalışıyorlar, aş
kolsun onlara ... " 

Gençliğinde pek uzun boylu oldu
ğu, vücudunun hafif meyil yapma
sına rağmen yine şeklinden belli. 
Kendisi tütün tarihinin yaşıyan sa
yılı şöhretlisi, Samsun ve Bafrada 
pek meşhur. Yetiştirdiği nesil kar 
etmiş, zarar etmiş fakat dedelerinin 
kurduğu bu yolu yürümekten usan
mamışlar. 

Tursun (Ağa) kendisine mahsus 
lehçesile, odada hafif görüşülen mu
sahabeleri duyamadığmdan, dinleni
yor, ve tekrar tutun uzerıne konuş-
malara girişiyor: 

11
- Mısırda o çanakçı yok mu, 

çok akılsızlık etti. Kendi ismini ln· 
giliz kumpanyasına bir milyon ister
Iinge sattı. Bundan sonra yine çok 
çalıştı ama, herkes kendisine değil, 
ismine koştu ve o da bir milyon In
gilizle yapayalnız kaldı." 

Tosun (Ağa), hep tütün aleminin 
kendi zamanında şahlanan tiplerini 
anlatıyor ve onların hikayelerini a
rada bir tekrar ediyor .. Odada bu 
hatıralara yalnız ben alaka gösteri
yordum. Ailece kim bilir kaç kere 
dinledikleri için, başka mevzulara 
sapmak istiyorlar. Hep tütün mev
zuu içinde genci ve ihtiyarını toptan 
çalıştıran Bafra, yeni mevsime em
niyet ve ümitle bakıyor. Samsunda 
iki buçuk milyon kilo tahmin edilen 
bu seneki Bafra tütün istihsali, bu-

S afrada K unduz orman lan kere.le 
fabrikan 

ben de indirmek istedim,isted.im am 
ma, bütün bUtün yaya kalkmaktan 
korktum. 

Işte bu meşhur arabamızla, Baf -
rayı, iki tepeyi biribiri arkası sıra 
döndükten sonra güçlükle görebil -
..:ı;1_ v,_~;1 .... ~ .... ,_ .... __ .:-..... ..;a; .. ,,.... ~oa.a..•,. .. 

lü muntazam evler ve bunun üst ta
rafıda geçe Kızılırmak umumi man· 
zarayı gösteriyordu. Doğrusunu 
söylemek lazımgelirse Ba.frayı. da
ha güzel göreceğimi tahmın ediyo -
rum. Vilayet merkezlerinde bile bu
lunacağını pek tahmin etmediğim. 
güzel binaları, pek karışık bir suret
te şehire dağıtmış. Eğer bu evler 
bir sıra takip ederek yapılmış olsay
dı, hiç şüphe yok ki Bafra Türkiye
nin en güzel bir caddesini yaratmış 
olacaktı. Bu gayrimuntazam inşaa· 
tın etrafındaki kulübeler bütün gü
zelliği kaçırmaktadır. 

ra tütüncülerinin onuruna dokunu-
- Bizim torpillerin üzerine düşme- giliz amirali, Oksfordda, geçen son- I h 

len. ı·htimal dahilinde mi? İ h ilb h. l . . Onun gibi esans arın e:n, hepsi 
baharda talyan ta t a ır erının de mikropları az çok öldürUl :rnad- yor ve: 

- Şüphesiz! Malta civarında dolaştıklarını söyle- delerdir. qnun için siz misk k~ıar "- Nasıl iki buçuk, yağmur ve 

Caddeleri geniş olmakla beraber 
bakın:uıız, hele yeni dikilen ağaçların 
etrafındaki tahta parmaklıkları, 
Bafraya bir köy havası veriyor. Bü
yük evlerine misafir edilirseniz cad
deye bakmamak şartile, lstanbulda
ki lüks apartmanlarm bütün konfo· 
ııına içinde rastgelebilirsiniz. Bah • 
çeleri, evleri, manzarası tütünü ~n
gin bu şehrin imar kısmına da bıra.z 
ehemmiyet verilse, Bafra yalnız 
Karadenizin değil, bütün Türkiye
nin en güzel bir kaza merkezi olabi
lir. 

- Mersi!·· di. ··1 k k 1 ı d süru'· \t_ ' sis kesildig-i takdirde· dört milyon Ve Sir Ormsby telefonu kapadı. gu o u u esans ar an n"Ken 
1 al Bir İtalyan Am:rali buna cevaben büyük annelerinizin üzerlik fütl e- kiloyu bir arada görebileceğiz. Za • 

Yapılacak bir şey yoktu.. t ya~ tahtelbahirlerle kat'iyyen casusluk rini duyarsanız gülmeyiniz. Her t-._ ten Bafra bereketli senelerinde bu 
konsoloshanesine haber verilemezdı. yapılmadıg~ını bildirdi. dır yekunA u her zaman tutabilmiştir. Bu 1 ı 1 lü koku az çok bir deva . 
Çünkü bu tahtilbahirlerin . ta. yan ~- F a k a t b u n e I n g i 1 i z Lokman REKlM sene iyi başladı, inşallah iyi gide -
ra ait olduğuna dair elde hıçbır vesı- a m i r a 1 i Sir Ormsby Ba- ============c::::::=,....cektir." • 
ka yoktu. rett'ti. Ne de İtalyan amirali Ales-

Fakat diğer taraftan bu tahtilba- sandro Rinuchini idi. Her ikisi de Bü 
hirler torpile çarparlar ve batarlar- yük Britanyanrn Maltadaki bahri Us
sa, bir harp çıkması ihtimali dahilin- süne giren iki Italyan tat.telbahiri -
de idi. Acaba Büyük Britanya 'buna nin macerasını bilmiyorlardı. 

Talihli hamal 
Paris, 29. (A.A.) - Liyon istas

yonu hamallanndan biri, dünkü at 
yarışlarında bir milyon frank kazan

hazır mı idi? Şüphesiz ki, hayır! Lon (Toitoy - Nev-Yor k) 
dradan talimat almak için de vakit ==================="========== 

mıştır. 

müsait değildi. 
Sir Ormsby, bir hadise çıkmadan 

bu tayyareleri geri sevketmek im -
kanlarım arıyordu. 

Birdenbire civardaki bir kahveden 
bir H'oparlör'ün son havadisleri neş
rettiğini duyunca, aklına bir fikir gel 
di. Derhal otomobiline atladı. Beş 

dakika sonra Malta adasına mer -
but destrtiyer filosunun kumandanı 
Diksonun yanında idi. Aradan çok 
geçmeden, 6 destrilyer harekete geç
tiler ve bacalarından duman savur
mağa başladılar. 

Sir Ormsby buradan süratle Malta 
daki radyo neşriyat merkezine gitti. 

Kumandan Rinuchini'nin iki tah
telbahiri hala s ü k ü n içinde 
denizin dibinde bulunuyorlardı. Açık 
göz kumandan radyonun başına geç 
miş, Malta ile Cebelitank ve Londra 
arasındaki muhavereleri dinliyor 
bunlan bilahara Romaya vermeği 
tasarlıyordu. 

Birdenbire, kumandan Rimchini 
ttalyanea bir ilan duydu. Hiç şilphe-

İlkokulu Yeni Nesil • • 
sergısı 

Yeni Nesil ilkokulunda bu sene sonu münasebetile bir sergi açılmıştır. 
Bu sergide talebelerin sene içinde işledikleri yastıklar ve tablolar teşhir 
edilmiştir. Resimde de görüldüğü üzere l bu işlerin muvaffakıyeti öğret
menlerin tecrübeli ve faydalı çalışmasile meydana gelmiştir. Tebrik ederiz. 

• Samsuna döndüğiimü21 tenezzüh 
nir senede bir buçuk, iki milyon değil, bir kamyon, fakat rahatıhıı 
rl geldiğimizden çok iyi. Dağlara, ba-
1 :Yı tüccarına, ziraatçisine dağıtan 

1 Baıanın biraz da etrafını gezelim: yırlara ç1kıyor, orman ara pervasız· 
ca dalıp ilerliyor. Solumuzda kalan 

Salatından elli iki kilometro bir Bafra gölünü yavaş yavaş kaybe~
~olla l'ıldığı halde, bu mesafeyi yoruz. Yanımdaki arkadaşım bu gol 
uç Baati~inde aşabilmek haylice hakkında malUm.at veriyor: 
müşkül. lel" ne kadar son senelerde "-Bafra gölü Türkiyenin en güzel 
tütün ~iYaas1 mühim bir kriz at- havyarını çıkarıyor ve senede ~u 
!atmış ıse d Yine çok mühim satış- mıntakadan siyah havyardan beş bın 
lara hazırlalllı_ bu iki merkezi bir- beyazdan da bu yekfınun on, on beş 
l~şti:en yolun \arabiyeti gelen geçe- mislini ihraç edebiliyor." 
~ hıç. n;ıemnun\ıl"akmıyor. Hele bi- Bu şöhreti de duyduktan sonra 
zım gı.~ı rahatııt..oısun diye boş bir bir kutu almadığıma nadim oldum ve 
tenezzu? arabası içinde yolculuk arkadaşıma bu civarın başka yerle
edersenız sallantı ~ vücudunuzda- rini sordum: 
ki bütün ah.şa .. bi:.ib;ine geçer. Be- "- neride ve tam yolun ortasında 
reket tenezzühumll2ı çık cinstendi. Muşta kahvesi ve fırını vardır. Bu
Yoksa her arızada haırnızı tavana ranın ketesi pek meşhurdur." 
vurarak bir kazaya llle,dan verebi-
lirdik. Fakat eskiliğine <iYecek yok- Otomobilimiz akşam karanlığın • 
tu, Çoban Mehmet veyamt güreşçi da bu kahveye geldi. Büyük gazi • 
Mustafanm sinirli zamanlıı.ında sal- nolardaki şemsiyelerin so)muş bir 
hyacakları birer yumruk, anbarnı _ teki bahçesine kondurulmuş ve biz 
zm karoseri aksamı ile berab1r, ma- bunun altında bu ikinci meşhuru Ye
kinasmın biltün parçalarını dı,, biri- mek için çaylarnnızı ısmarJaınıştık. 
birinden ayırabilirdi. Bu istdadı Fakat şöhretli kete söylendiği kadar 
yolda giderken kulağımda abeten değil, ancak ortası dolgun susamsız 
mütemadi tıkırtılardan hissetmeıte bir simitten başka bir şey değildi ve 
idim. Hele biribiri arkası sıra, ilıl akşam iiı:ıtü haylice de güç hazınede
sıra lastik tamirinden o kadar kı~. bildik. 
mıstım ki, asabiyetle bu ywnruğu, Sa.it ÇELEBi 
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Proiemizin esbabı mucihesi 
mıyacak olan bu denizden serbest 
denize çıkmak hakkı, azami 25,000 
tonilatoluk bulunan gemiler için 
mümkündür. Fakat bu gemilerin ev
velce Türkiyeden müsaade almalan 
,.... Marmara denizinde emniyetin 
temini maksadiyle, tek başlarına sey 
retmeleri lazımdır. Avdetlerinde bu 
gemiler Marmaradan geçiş bakımın
dan ayni kuvvet tahdidine ve ayni 
geçiş müsaadesine tabidirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memleketin nizamatından 
Türkiyenin 

bir taa~ruz 
bir nizam 

hakimiyetine 

başka 

mutlak 
teşkil 

olan 

eder Türkiye bitaraf olursa 

Numan Rifat Me nemencioğlunun İzahat. 

Yedinci maddede, Türkiyenin bita 
raf bulunduğu harp halinde harp ge 
milerinin geçmesine, bundan evvelki 
şerait dahilinde mezuniyet vermekte 
dir. Bitaraflığa, Türkiycnin Milletler 
Cemiyetinde aza sıfatiyle kabul et
miş olduğu harp taaahhütlerinin bir 
neticesi olduğundan, Türkiyenin bi
taraf olduğu harp halinde harp ge
milerinin geçişi hakkında da bu 
maddeye ayni bitaraflık kaydi ihtira 
zisi konulmuş bulunmaktadır. 

Montrö ltonleroıuuuı ,,.,.Jiğimia 
projenin hmmi toplantıda Numan 
Bil« Menemencioila taralınclan 
isa1a eclilJiğini gere/ıı hu.uai telgral 
.,. telefon haberı.rimüde, gereh 
Ajansın vercliii telgraflarla bilclir
mff ue bu izahatın ihtiua ettiği euıa 
ı.rr nevetmiftilı. Dün AjfUI• bu ••· 
babı mucibenin metnini vermiıtir. 
Elaemmi,,.One binaen Ofaiı aynen 
ltoyuyorua: 

Montrö, 29 (A.A.) - Konferan
lm hususi celsesinde Türkiye Dış Ba 
kanlığı Genel sekreteri ve ikinci dele 
ge Numan Menemencioğlu tarafın· 
dan aşağıdaki esbabı mucibe teşrih 
edilmiştir: Bu izahatın ehemmiyeti, 
bilhassa Türkiye delege heyeti tara
fmdan verilen mukavele metninin 
tefsirine esas teşkil edecek olmasın
dan ileri gelmektedir. 

• 

Sekizinci madde, Türkiyenin de 
seferber olduğu harp halinde niza. 
mat mekanizmasının, harp halinin 
hakim devlete verdiği mecburiyetle
re tabi bulunmasını tasrih eder. 

Harp tehdidi 

Boiaa Konlerannnın toplandığı Montrö Palas binası 

Dokıızuncu madde, harp tehdidi -
ne aittir. Bu hal h.iç şüphesiz ki, ge
rek ha.kim de\'letin topraklarının em 
niyetini, ve gerekse umumi)'etle sulh 
davasını ali.kadar eder. Başlıca mu 
sat, Türk topraklarmı, herhangi 
yabancı devletin ani taarruzuna K 

bu suretle konulmuştur. ruz bırakmamaktadır. Fakat al}a 
Yine mühim olan ikinci nokta, Ka- manda muhtemel bir mutaamrı k 

radenizi hususi vaziyetine \"e bu de· pacağı ani bir baskını başaraı: ~ 
nizin kıyılannda sakin memleketle- imkansızlığında bırakmak vr~Y ~
rln emniyetine taallfık etmektedir. ilkle, sulh davasına hizmet JlJŞ 0 

-

7 
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Fransada Sosyal• numayışı 

Kızıl bayrakJr altında 
enternasyo,dl söylendi! 

1 iNCiDE ---
----SA' 

"- Evvelemirde memleketim hak 
kında söylediği nazik sözlerden do
layı Bruce'e teşekkür ederim. Avus
turalyahlarla TUrkler, bugün hatır
lanması benim için pek kıymetli o -
lan kardeşlik bağlarile birleşmişler
dir. Ve buna binaen Avusturalya de
legesini Montrö konf eranmıda baş
kan görmekle hususi bir memnuni
yet hissetmekteyiz. 

!erinin geçmesine de taalluk etmekte 
dir. Kıyıların bulaşmasına mani ol • 
mak mevzuu bahsolduğu gibi Boğaz 
lardan bulaşık bir gemiden sonra 
geçen gemilerin bulaşmasına da ma
ni olmak mevzuu bahistir. Türkiye
nin transit tecim gemilerinden aldı
ğı sağlık takslannm yapılan hizmet 
ler, karşılığını teşkil ettiklerini tas • 
rih etmek icap eder. 

Bu denize serbest girme için yega- mak gerekmektedir . h I' d 
ne ihti'-'&ç, herkesin bu deniz üzerin- Bö~·le bir harp tehdif a ın e, Paristelıi büyÜlı greue barlarda çalııan kızlar bile iıtirah etmİffİ. Y• 

., Türki. d h ı h • la.mat tat- L 

,.rojenin esbabı mucibesi 
Şimdi size vermekle şeref kaz~ndı 

fımız projenin esbabımucibesini i -
zah etmek isterim. Projeyi kısım ve 
maddelerinin ihtiva ettiği taksimat 
itibarile takip edeceğim. Delege he
Yt'tlerinin arzu edebilecekleri bütün 
mUtemmim izahatı sonradan verme
ye amaae bulunacağım tabiidir. 

Projenin muht.elif kısnnla.roun ted
klklne glriemezclen önce bu projenin 
telaaı' .UU..._ma me11elMI bakloada 
llllblr kaydı Dıtlva etmediğini hatır
latmabyım. 

Buna binaen, projenin muhtelif 
ınaddelerini gözden geçirirken bu 
meseleye dönmiyeceğim. Bizi 1923 
mukavelesinde mevcut askerlikten 
tecrit hükümlerinin kaldırılma.sına 
•evketmiş olan sebepler üzerinde 
durnıaklığım şüphesiz faydasızdır. 
Zira, bu hususun kendiliğinden ka
bulUdUr ki, Montrö konferansına top 
lanma.k imkanını vermiştir. Yalnız 
•unu söyliyeceğim. Projemizde, 1923 
mukavelesinin askerlikten tecrit hü
kümlerine doğrudan doğruya veya 
bilvasıta taaıı tık eden her şeyi kas
den meskut geçtik. 

Mukavele projesi beş kısımda top
lanDUJ, 13 maddeden mürekkeptir. 
Her kıamı hakkında umumi izahat 
vereceğim ve bunu her madde hak
kında bazı izahatla tamamıayaca -
ğmı. 

lf rinei kısım 
Birinci kısım, hastane ve balıkçı ge 

mlleri de dahil olduğu halde, tecim 
gemilerinin Boğazlardan geçmeleri -
ne da.irdir. Bu hususta Uç hal der
Pit edilmektedir: 
Banş hali, Türkiye bitaraf iken sa 

ftf hali, Türkiye muharip iken sa -
V&IJ halL Bu kısmın mümeyyiz vasfı, 
bu Uç halde, hususi bir cojrafi duru
ma malik bulunan Karadenizin kı
yıları arasında ve Akdenizden isti
fade eden bütün kıtalar arasında ev 
rensel tecim seyrisefainine en müsa
tt fekiller dairesinde tam bir geçme 
ııerbestisi teminine ehemmiyet ver • 
miştir. 

İkinci madde için, Boğazlardan 
transit suretile geçme esnasında te· 
cim seyrisefainine yapılan mecburi 
hizmetler hakkında, Lozan mukave
lesindekinden daha uygun bir tahrir 
,ekli kabul ettik. Umumi menfaate 
hldim hizmetlerin ifasını 1923 muka 
'Velesinde esasen derpiş edilmiş olan 
eervislere kat'i surette hasr ve tah
dit etmek istedik. Lozan mukavelesi
nin imtiyazlı şirketler tarafından ya 
pllan hizmetlerle devlet tarafından 
yapılan hizmetler arasında gözettiği 
farkı muhafaza etmemeyi bilhassa 
istedik. 

Hatırlarsınız ki, Lozanda imtiyaz
h firketıerin takslan ipka edilmiş ol
duğu halde diğer takslar ya meşkut 
geçilınif,, veyahut kaldırılmıştı. Sağ· 
hk, pilotaj ve fener hizmetleri gibi 
mecburl aervislere hassaten müsavi 
bir ehemmiyet verdik. Sağlık hiz
metleri Boğazların kıyıla-

Bu takalar, Türkiye hükumetinin 
sön defa kendiliğinden ittihaz ettiği 
bir kararla tenzil edilmiştir. Esasen 
Türk hilktımeti deniz tecimine yük
lenen umumi masarifi gelecekte hiç 
bir suretle ağırlaştırmak niyetinde 
değildir. 

Üçüncü maddede, savaş halinde 
Türkiye bitaraf kaldıJı takdirde, te • 
dm ve balıkçı gemilerine geçme ser
be.stisini tammrştır. Fakat Milletler 
Cemiyeti paktına göre bitaraflık vas 
fmm tayinini meselesi kalıyor ve biz 
!18ktın bu hususta derpiş edebileceği 
ıcabatı evvelden kestiremez ve bu 
vasıf için ,herhangi bir tarifte bulu
n~mazdık. Buna binaen, Türkiyenin 
Mılletler Cemiyeti azası sıfatile bu 
cemiyet paktı mucibince deruhte et
tiği vecibelere işaret ettik. 

Bu bitaraflık vasfından neşet eden 
ziyaret haklan ve sairenin, geçmişte 
olduğu gibi, arazinin sahibile haki
miy,t;i hakkını haiz olan Türkiyeye 
ait kalacağı bizim için tabii bulun -
maktadır. 

Dördüncü madde, düşmana yar • 
dım etmemek şartı, Türkiye muharip 
olduğu takdirdeki savaş hali için,ta
mamen Lozan mukavelesinden alın -
mıştır. ve bir yenilik teşkil eden baş
hca hususiyeti tecim seyrisef aininin 
nef'ine olan ve günün aydınlık kıs
mında serbest geçme hakkının tah
didine dair olan cihetidir. Askeri ve 
müdafaa haline kohulmuş olan bir 
bölgeden günün her saatinde ve mut 
lak surette serbest geçmenin tecim 
seyrisefaini için arzedeceği tehlike • 
nin üzerinde durmayı lüzumlu gör
müyorum. Her türlü karışıklığın önü 
ne geçmek için, aşikardır ki, yolun 
aydınlık kısmında geçmeleri lazım 
geleceğini söylemeye mecbur bulu
nuyorduk. 

Beşinci madde, daha yukarıda işa
ret ettiğim geçişin sahilin her türlü 
bulaşma tehlikesinden korumaya ma 
tuf olan kat'i zaruretten bahsede
ıı:akat burada, sağlık kontrolünün ~e 
cıın seyrisefaininde hiç bir geci.Jllle 
vukua getirmiyecek tarzda ve b<nun 
için de sağlık vizitelerinin 1"8-nsit 
suretile geçen gemilerin iç,tİsinde 
yapılması lazım gelceği hak>fllda bir 
~hhüt ilive etmek isteqıc. Bu vi
zıteler, gece gündüz, herı;tngi bir sa 
atte yapılması icap edeOL'ktir. 

ikinci lcısım:Har, gemileri 
Şimdi sıra harp gımilerinin seyrU 

seferine dair olan iJinci kısma gel -
miştir. Bu kısım "ımniyet içinde ser 
besti,, kelimelerile tarif edebiliriz. 

Harp gemilerJnin serbest geçme 
hakkı, Karadeııfze giriş hususunda 
biz.zat Lozan Jı'lUkavelesinde de şarta 
bağlı bulundurulmuştur. Fakat mü
him diğer l>ir unsur daha vardır ki, 
Türk projeŞ,i bunu ihmal edemezdi. 
!ç Marmara denizi de dahil olduğu 
halde, Boğazlar bölgesinin emniyeti, 
bu bölgede, yabancı harp gemileri • 
nin geçmesi hiç . bir halde Türkiye -
nin ve filosunun emniyetine karşı 
bir tehlike teşkil etmemelidir. Buna 
binaen Boğazlara girecek kuvvetle -

de bulunan dost memleket limanlan- ye, er a ususı · di Tür harulaki reaimde meıhur Liclo barıncla İf6İ::ır. kalan hı::ıı.ları u.)'Ur11-
n y d tluk · tl · il bik etmek sali.hiyetinia.ız r. - görüyor•unu::ıı. 

a yapacagı os zıyare en e kiyenin siyasası bö:rJ neşru bir mü 
tarif edllebUir. Fakat tek methali o • dafaa hakkmın 'hi"h·.şekUde keyfi 
lan bu denize, bu denizde bulunan .., ı 

ve yersiz kararlan 'uncer 0 amıya-
ve bu bölgede hepsini tatmin eden cain.a kafi bir g·•ntl teşkil etmek 
sakin bir ha'-•at tesis etmiş bulunan ,.. .•. 

,J tedir. memleketlerin müdafa&.'llZ kl),lannı 
ve çok zayif filolannı t.ehlikeye koya Fakat, dün~. efka~u~umiyesini 
bilecek kuvvett.e harp gemilerinin tatmin etmek ıyen Türkıye, bu ni
girmesine kayıtsız ve şartsız müsa • zamata tahtJ' bir hüküm koymaya 
ade edilemez. tereddüt e't~·erek, harp tehlikesi 

Buna binaen de Karadenizden ha- halinin t .ti için Milletler Cemiye-
ti.ne !i'kavelenameyi imza eden 

riç memleketlerin bu denize girebi- ve d 1 ti müracaat edeceğini bildir 
lecek kuvvetlerinin yekunu için ikin- ev~l Bu itibarla Türkiyenin iş-
cl bir kuvvet hududu derpiş edilmiş ~~ w l\lilletler Cemiyet~den bir 
ve herkese Kara.denizde dostluk zi • • ..- Jn değil, fakat mevcut olup ol • 
ya retleri yapmak imkanını vermek "ar:--
maksadiyle, devletler arasında mü- ~,ığmın anlaşılması için harp t.eh 
navebe yapılabilmesi. ff halinhl tayin ve tasrihidir. 

Ve yekun tonilatonun bu denize ıhhi tedbirler 
dostl~k ziyaretleri hedefile vak~ .o~a- Harp gemileri hakkında alınacak 
cak gırmelere zarar vermemesı ıçı sihhi tedbirler hakkında olan 10 un 
yedi gün had olarak konulmuştur cu madde Lozan mukavelenamesinde 

Bu ikinci kısım~: 7, 8, 9. v~ 10 .l· ki ayni mevzua ait ahkamı aynen ih-
cu maddelerden muteşekkıldır. ~· tiva etmektedir. 

Altıncı fıkrada simdi izah e'gım 
hususu tanzim et~ekte ve Jrmal 
barış vaziyetine mütedair b.unm~k 
tadır. Altıncı maddenin A .ırrası on 
ceden ihbarı emreder. 

Serbest geçiş için Tür'yenin m.il· 
saadesini iltizam etm,nek suretıle 
iyi emellerimiz hakkır:a yeni bir de 
lil daha gösterdik. akat gemileri 
Karadenize girmekAt~~en m~ht~l~ 
devletler arasınde6°eçışı tanzım ıçın 
bir ay önce ha bE'. vcr_mek usulüne 
riayet edilmesi# ıstedık. 

b _ fıkras• Boğazlar bölgesinin 
emniyetine t.ılluk eden azami tonila 
to meselesj.D.en 1:ıahsetmektcdir. Bi
zi bu azarlyi tesbite mecbur eden 
sebepler;oiraz evvel izah ettim. 

c _ ikrası Karadeniz kıyıların -
dan 0,_ıayıp bu denize girebilecek 
memtketlere ait azami tonilatoyu 
test-' etmektedir. Bunun sebepleri
ni ıkinci kısma ait genel izahatım
(} bildirdim. 

d - fıkrası, Boğazları geçecek fi
lonun teşekkülündeki tadilata ser -
besti vermektedir. Bir kruvazörle 
iki torpidodan müteşekkil bir ünite 
derpiş ettik. Fakat her hangi bir 
devlet bu esasta değişiklik istediği 
takdirde, d fıkrasında derpiş edilen 
mekanizma bu hususta kendisini tat 
r.-ine müsait bulunmaktadır. 

c. fıkrMı, Karadenizde kalma had 
dini on beş gün olarak tesbit etmek 
tedir. Filhakika, bu haddin ziyaretler 
için ki.fi olduğu kanaatindeyiz. 

f. fıkrası, geçiş esnasında harp ge
milerinin üzerinde bulunabilecek ti • 
çaklarm, Boğazlar bölgesine girdik -
ten sonra kullanılmasını ve üçüncü 
kısım hükümlerine uygun olarak me 
netmektedir. 

g. fıkrasiyle, transitin tevakkuf · 
suz yapılmasını istilzam edilmekte • 
dir. Bu cihet esasen 1923 Lozan mu
kavelesinde mevcut hükümlerin tek 
rarından ibarettir. 

Nihayet h. fıkrası serbest denize 
çıkacak Karadeniz devletleri filolan
nm vaziyetine dairdir. Bu h. alinea
sında Karadenizde sahili bulunan 
devletler hakkında buna benzer hU· 
kümler mevcuttur. Ancak, mevcut 
filoları bir hayli mahdut olup Akde 

ma dahil ola-

Harp gemileri hakkındaki nizamat 
1923 cienberi mevcut olan hususi bir 
komisyon un mevcudiyetini tama.mi
le lüzumsuz kılmaktadır. Bu itibarla 
Türkiye, Boğazlar komisyonunun 
lağvedilmesini istemiş ve bu komis
yona ait ahkamı yeni mukavele pro
jesine ithal etmemiştir. 

Üçüncü kısım: Uçaklar 
üçüncü kısım bilt1mum uçaklara 

aittir. Uçakların müstahkem bir mın 
taka üzerinde cevelan etmelerine mü 
saade edilmesi bittabi mevzuu bahso 
lamaz. Şimdilik vasıtaların inkişafı, 
müstahkem mıntakayı tehlikeye dil._ 
şürebilecek uçaklara karşı tedbir a
lmmaswı emretmektedir. Müstah -
kem mmtaka üzerinde uçakların 

cevelan etmelerini meneden bir hük· 
mün konulması da bir zaruret teşkil 
etmekte idi. Maamafih uçakların Ka 
radenize girişini, veya Karadenizle 
Akdeniz arasında seyrini temin et -
mek isteyen Türkiye, bunları kendi 
toprakları içinden geçen ve Türk ha
va münakalatı nizamatma uygun ola 
rak çizilmi~ bir yol gösterecektir. 

Dördüncü kısım 
Dördüncü kısımda Türkiyenin, gö 

rüşmelerinize arzedilmiş olan muka
vele projesi nizamatı haricın

deki h a k i m i y e t hukukunu 
zikretmeyi münasip gördük. Filhaki
ka bazı ahvalde bu hakimiyetin tat
bik edilmesinin imkansız olduğu va
kidir. Bu itibarla gemilerin geçişinin 
ziyansızca. olduğu ve dostça olması 
lazımdır. Serbest geçişin Boğazlar 
mmtkasmda karışıklıklar tevlit etme 
si ve hakim devletin herhangi bir 
şekilde müdahale edememesi şüphe
siz ki varit değildir. Bu takdirde, 
beynelmilel nizamat karışıklıklar tev 
Iit edecek gemilere karşı alınacak 

tedbirler hakkında ahkam ihtiva et-
melidir. 

Beıinci kısım 
Beşinci kısım, üç yeni nokta ihtiva 

etmektedir. Bu noktalann birincisi, 
mukavelenamenin imzayı müteakıp 
meriyete geçmesine aittir. Imza eden 
devletlerin iştira.kile ve en meşru yol 
lardan hareket aderek Boğazlar mu-

Fransaclalıi büyülı greucle sokaklarda yemek yiyen amel~ 

tinin faal azalarına hararetle teşek
kür etmiştir. 

Lebas ile spor .müsteşarı Lagran
ge'in hitabelerinden sonra Salengro 
söz alarak bilhassa. şöyle demiştir: 

" - Biz, iktidar mevkiine gelir 
gelmez kazanmış oldukları zaferi 
gfıya bir kusur işlemiş gibi af ettir
meğe uğraşmaktan başka bir şey 
düşünmiyen hükumetlerden değiliz. 
Bütün gayret ve ihtimamımızı prog
ramunızı bir kağıt parçası ad et
tirmeğe, imzamızı inkar etmemeğe 
ve verilmiş olan söze sadık kalmağa 
sarfediyoruz. Demagojiye karşı bir 
cephe teşkil etmeğe azmetmiş ve 
fakat aynı zamanda milyonlarca in
sanın ümitlerini boşa çıkarmamağa 
karar vermiş olan bizler gerek hü
kiimette, gerek meclislerde ve gerek 
memlekette müttehit kalacağız. 

Partilerimizin beraberce imzala
mış oldukları programı ancak bu 
suretle tatbik edeceğiz." 

Bazı cemiyetlerin fiyatları yük
seltmeğe matuf olan spekülasyon 
manevraları yapmakta olduklarını 

kavelenamesini tanzim etmek iste • 
yen Türkiyenin, bir tatbik müddeti
ni beklemek ve uzun veya kısa ola -
cak böyle bir müddet içinde kendı
sine karşı doğabilecek tehlikelere 
maruz kalmak istemeyişini herhal -
de kabul edersiniz. 

Bizce, Montrö karan Boğazlar re
jimini tesbit etmelidir. 

!kinci nokta: Yeni mukavelename 
muvakkat olmalıdır. Türkiye, realist 
nizamnameyi düşünmektedir. Çün • 
kü memleketin nizama.tından başka 
olan kat'i bir nizam, Türkiyenin mut 
lak hakimiyetir bir taarruz teşkil 
etmektedir. 

Üçüncü noki:.a: Mukavelenin beş 
senede bir tadili imkanının mevcut 
olması,Türkiye ayni ruh ve ayni sa
mimiyet mefküresi içinde hareket e
derek bu tadil imkanını projeye ithal 
etmiştir. Ancak, yapılacak herhangi 
bir tadil hakim devletin tasdikı şar
tına tabi olacaktll". 

haber veren Salengro, mücrim1ere 
ait dosyaları adliyeye vereceğini ve 
bunlann kanunun şiddetli ahkamı 
ile tecziye edileceklerini söylemigtlr. 

Sözü birliklere intikal ettiren ha
tip, fesih kararnamelerini kat'iyen 
keyfi surette hareket etmeksizin ve 
aynı zamanda zaafa da kapılmaksı
zın tatbik etmeğe azmetmiş oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

20 kiıinin fevkifile 
nihayetlenen nümayiı 

Paris, 29. (A.A.) - Zafer abide
sinde yapılan "me§'ale" merasimin
den sonra feshedilmiş olan birlikle
re mensup bulundukları tahmin edi 
len iki yüz kadar delikanlı, "Fran
sa, Fransızlarındır" diye bağırarak 
ve Marseyyez marşını söyliyerek 
Şanzelize'den aşağıya doğru gitmek 
istemişlerdir. 

Polis, bunları dağıtmış ve içlerin
den yir mikadarını tevkif etmiştir. 

Yüksek tedrisat umum 
müdürü Ankaraya CJİtti 
Maarif Vekaleti yüksek tedrisat 

umum müdürü Cevat Ankara.ya dön 
müştür. Orta tedrisat müdürü Avni, 
gelecek tedris yılında orta mektep 
ihtiyacının ne suretle karşılanabile
ceği hakkındaki tetkikatma devam 
için on giln daha burada kalacaktır. 

Soyadı almıyanlar 
Soyadı yazımının son günleri oldu 

ğundan nüfus şubelerine büyük bir 
tehacüm vardır. Yazım işi 2 Temmuz 
perşembe akşamı bitirilecektir. Şim 
diye kadar 800,000 ki'inin soyadı 
tesçil edilmiştir. Vasati beher 4 nü • 
fus bir aile sayarak 200,000 aile soy 
adı almış demektir. 

tnCJiliZ Elçisi geldl 
Bir ay mezuniyetle memleketine 

gitmiş olan Ingilterenin .Aiıkara bü
yük elçisi Sir Percy Loren, pazar 
gilnU ıııehrimbe dönmüştür. 
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E ONOMi Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fındıklar 

lstanbuldan kavrul muş 
fındık ihraç ediliyor 

!stanbul piyasasında son hafta 
içinde eski satışlardan lsviçrcye 32 
ton ve Mısım 2,5 ton iç Amerikaya 
da 3,5 ton kavrulmuş fındık ihraç 
olunmuştur. Piyasada yeni işler ol· 
mamıştır. Nominal fiaUar içlerin 24 
ve kabukluların 25 kuruştur. 

Samsun rnıntakasmda, fındık piya 
eası eski durumunu muhafaza et
mektedir. Trabzonda gelecek mahsu 
itin nisbeten az olacağı anlaşıldığın 
dan elinde mal bulunduran köylil
nUn bunlan satmamağı tercih etmek 
te olduğu bildirilmektedir. 
Fiyatlar: 

Giresunda: Son hafta; Tombul iç 
40 - 41, Tombul kabuklu 18,50. 

Orduda: Tombul iç 41, Tombul ka 
buklu 20. 

Fatsada: Tombul iç 37 - 40, Tom· 
bul kabuklu 18,87. 

Hamburg fındık piyasası son haf
ta içinde gevşek geçmiştir. Türkiye. 
den eski mahsul fındık içleri için 100 
kilo başına cif Hamburg 44 liraya 
kadar teklif alındığı bildirilmektedir 

Yeni mahsul üzerinden yapılan 
alivre satışların daha önemli miktar 
da olduğu kaydedilmektedir. 

Ceviz piyasası 
lstanbul mıntakası veviz piyasa

sında yeni bir iş olmamıştır. Elde 
mevcud stokların çok azaldığı söy
lenmektedir. 

Ege mıntaka!mda, piyasada mal 
mevcudu kalmadığından işler yapı
lamamaktadır. Piyasanın inkişafı 

için yeni mahsulün idraki beklen· 
mektedir. Fiyatlar nominal olarak 
içler için 25 - 26, kabuklular için ise 
9 kuruştur. 
S~eun mıntakasında da pek ehem 

mlyetsiz mal kaldığı ve sezonun geç 
miş olması dolayisile muamelelerin 
pek azaldığı bildirilmektedir. Sam· 
sunda kabuklu cevWn kilosu 7 • 8 
kuruştur. 

DIŞ PlYASALADA: 
Hamburg ceviz piyasası hakkında 

!on hafta içinde ya.ı;ılmağa değer 
bir yenlllk olmamıştır. 

incir piyasası 

Ege mıntakasında mal 
yok muamele olmuyor 

Ege mmtakası incir piyasasında 
mal olmadığından muamele olma
maktadır. Piyasa yeni mahsule inti 
zar etmektedir. 
DIŞ PiYASALARDA: 
Hamburg piyasasında ellerinde 

mal bulunanların bunları ucuz fiyat
larla ellerinden ~ıkarmak arzusunda 
oldukları bildirilmektedir. Yeni mah 
11ul Uzerlne de bazı muamelelerin 
olduğu haber verilmektedir. 

Londrada İzmir Genuin incirleri 
11zerine 30 - 31 şilin Uzerinden mua
meler yapıldığı yazılmaktadır. Bazı 
ıtllvelere satışların da yapıldığı 
kaydedilmektedir. 

No. 68 

Ademle Havva 
BUrhan CAHI D 

OlUmUn felsefesi o kadar açık ol
duğu halde neden bu kadar ıztırap 
tekiyoruz bilmem. 

Meral, beni o kadar değişmiş bul
du ki, eski neşeli halini bulmakta 
recikmedi. 

Uç ki§! terasta yemek yedik. 
Meral yemekte ilk defa sordu: 
- Hayal niçin gelmedi? 
Birdenbire söyleyiverdim~ 
- Çocuğu ile uğra§ıyor. 
tkisi birden hayretle yilzlirne bak-

tılar. · 
- Evet, dedim, haberiniz yok mu? 
-Ne zaman? 
- Yirmi giln oluyor. Bir oğlumuz 

aldu. 
Meral göılerlnl yüzümden çekmi

yor. Bir eUphe var gibi. Nihayet 
aordu: 

- Niçin ha.ber vermediniz? 
Artık devam etmek 18.zımdı: 
- Size bir sürpriz yapacaktık. 

Olma.dı. 
- .Mı~ırdan memnun ınu Hayal? 
-Çok! 

Berberlerin tatii günleri 
M semtlerdeki berberler 

ında ihtilaf devam ediyor 
b ~azar ta eselcsinde henüz ber e.ltında Beyoğlu berbcrlerile, Sirkeci 
er .er arası umumi bir anlaşmR berberleri arasında ihtilaf çıkmasm

ka~ll olama~ . Berberlerin nasıl daki sebep budur. 
tatıl yaY.ac:'-gı elesi, yeni bir me· Bundan başka, Şehzadebaşr, gibi 
sele degıldır. Se rdenberi berber- semtlerdeki berber dükkanlarında 
ler aralarında to tı yaparak ve- pazar günü çok işi yapılır.diğer gün
yahut tatil günUn ·ararlaştı;mak ler, herkes işinde gücündedir. Bu iti 
üzere imza toplama ırlar. Fakat barla herkes saç traşı olmak için de 
netice itibarile bu to "~tılarda bü- pazar günleri berber dükkanlarına 
tün berberlerin tatil ~ hakkında düşer. Bilhassa Şehzadebaşı berleri 
umumi bir karar vermel~ümkün pazar günü tatil yapmanın aleyhin
olamamıştır. Acaba ber arasın dedir. Muhtelif semtlerdeki berber
daki bu ahenksizlik neden i geli- !erin menfaatleri yekdiğerinden ayn 
yor? Bunun sebepleri nelere, olduğuna göre, berberlerin umumi 

Bu mesele hakkında tetkik~ap- bir tatil günü yapmaları imkansız gö 
tık, öğrendiklerimizi aşağıya yt.~o- rünm.ektedir. Netekim bu meselenin 
ruz: Şehrimizdeki berberler, b U· senelerden beri devam etmesi de bu 
duklan semtlere göre, tatil günü~ . . _ . . . . . 
kında bir fikir sahibidirler,yani b ımkansızlıga ıyı hır mısal tcşkıl ede-
berber vekaletin filan gün kapalı, fi bilir. 
hin gün açık olması, bulunduğu sem· 
tin şeraitine tabidir. Meselô.: Sirkeci
deki beraberler umumiyet itibarile 
pazar günü tatil ynpmağa taraftar
dırlar. Çünkü Sirkeci ve Eminönü 
semtlerinde pazar günleri berber dük 
kanlannda iş olmaz. Bu semtler ek· 
seriyet itibarile çarşı ve pazar yeri 
olduğu için her taraf kapalıdır. Bil
hassa Eminönünde bir berber dük
kanının pazar günü açık olmasında, 
hiç bir sebep yoktur. Bu itibarla bu 
semtte çalışan berberler, umumi ta
til günleri, dükkanlarını kapatmağr 

müdafaa etmektedirler. Bu müdafaa, 
diğer semtlerdeki berberlerin menfa
atlerile tezat teşkil etmektedir. Bil
hassa Beyoğlundaki berberlerin en 
çok iş yaptığı günü de paıar günle· 
ridir. Bilhassa akşam üzeri, Beyoğlu 
berberlerinde çok iş olur. Bu şerait 

'4ma istihsalat ıenlikleri 
üzerindeki tetkikler 

. . 'nüşhane, 28 (A.A.) - Bugün 
ıkb~arekaleti Türkofis müşaviri 
Zekı ~anın şefliğinde iktisat ve
kale~i \ehas~ıslarından Dr. Bade 
ve zıra~~.ekalcti mütehassısların -
d_an Sa.ıt ~sin, iş Bankası rnüşavi 
rı Nahıt Tltıin ve Almanyanın belli 
ba~lı mey~e \carından 1lihayilis ve 
umum muf~~t\jk iktisat müşaviri 
S~ffetten ~urc' .. ep bir heyet şehri· 
mıze gelmış, elırl istihsalat şekilleri 
hak~ında tetkikö~ bulunmuştur. 
Tetkıkattan maksa ıneyve ürünleri 
mizin mükemmel bil,urctte amba • 
lajlan yapılarak ibra 1 temin ve 
ihraç edilmiyeceklerinİıde fenni bi,. 
şekilde kurutmak suretı sürümünU 
temin etmektir. 

BORSA -Paralar 
Alı 1 

Sterlin 625,-
1 Dolar 123,-

20 İaviçre fr. 810,-
20 Bcltıka f"'&Il&ı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 Çek kuron 84.-
20 LeJ 13,-

'!9 Ti \'7.IRAN PAZARTESİ 

Esham 
6 atı ı it Bankası Mu 

N 
630,- .. ,, Hamiline 
126,- Anadolu% 60 
820,- .. %100 
84.- Sirkethayriye 
23.50 Tramvay 
88,- Bomonti Nektar 
16,- Terkos 

20 Dinar 48,- . 52,- Aslan Çimento Kupon k,.sik 
Liret vesikalı 190.- 196,- Merkez Bankası 
Florin 82,- 84,- Osmanlı Bankası Kuponıuz 
Avu~tur7a oilin 22.- 24.- Sark Merkez Eczanesi 
Mark 28,- 30,-

lstikraılar Zloti 23,- 23,-
Penco 22.- 24.-
Leva 22.- 25.-

Türk Borcu I Yen 32.- 34.-
İsveç kuı ona 31.- 33.- il JI 

Altm 971,- ~72,- ın 

Banknot 24.S.- 246.- fs~lkraz;' dahili 
Erıani A. B. C. 

Çekler Srv;ıs Erzurum I .. il 

Paris üzerine 12,06 
Mısır fahvlllerl İngiliz üzerine 628,2.S 

Dolar 0,79,7.S 
Liret 10,13,40 1886 r --
Belga 4,72,32 

1903 n 97,50 

Cenevrr 2,44,25 
1911 III 91,50 

Sofia 63,10,64 1ahv11ôt Florin 1,17,36 
Çekoslovak 19,14,88 

Rıhtım Kuponıuı Avusturya 4,19,-
Mark 1,97,72 Anadolu l ve II 
İsveç kurona 3,08,-

" ın 
1spanya pezcta .S,81,66 Anadolu Mlimeull Kuponııuı 

85,-
9,90 
9,90 

24,65 
41,-
16 • .SO 
18,75 
9,70 

12,50 
9,35 

67,40 
27,.SO 
4,40 

20,85 
19,.SO 
19,65 
96,-
95.-
97,50 
97,50 

98,.SO 
92,50 

10,30 
42,85 
44.SO 
43,90 

Meral önüne baktı. candan sokuluşlarmı farkediyorum. 
Düşünüyor. Kocası lakırdıyı de· Meral de her halde böyle hırçın ol-

ğiştirdi: mıyan dUzgiln ve az heyecanlı bir 
- Mısırın iyi mevsimi yakla§ıyor. hayat arkadaşı ietiyordu. Onunla 

Kısmet olursa bu kış.. anlaşamayışımızın başlıca sebebi bu 
Güldüm: idi zaten. Benim dillere destan olan 
- Gelecek!'4iniz değil mi. Alman- çapkınlıklarım onu öyle korkutrnuş-

ya seyahati gibi olmasın ama! tu ki babamın ve amcamın benden 
-Bankadan geçen sene izin al - gizli olarak bizi evlendirmek arzula-

madım. Bu yıl bir ay hakkım var. rını açık açık reddetmişti. 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Gergin, tirkek, asabi, inatçı bir 
karakter. Fakat 

, zekası ve mantığı 
ile bütün bunların 
onune geçmeğe 
çalışır ve ekseri
ya muvaffak o -
lur. Kendisinde 
sarf edilmeğe ha -
zır bUytik b i r 
enerji kuvveti var 
dır. Fikirlerinde 
oldukça otoriter -
dlr. Çabuk ahbap 

lbrahim olur, fakat sami· 
miyetini güç verir. Şansı vardır. 

:{. 

Hayatın mesu'Jiyetlerinden çeki 
nen ve ilk ağır 
tecıiibede kendi 
kabına çekilen bir 
karakter. Kalaba
lıktan hoşlan -
maz. Evini sever. 
Orada yalnız ba
şına düşünmeği 
hariçte münaka -
şa. etm.eğe tercih 
eder. Başkalarının 
hakkına fa z 1 a 
hürmetkardır. F...-
linden lokması a- Kadri 

lın.~a ses çıkarmıyacak kadar di
ğerbindir. Ruhi istirahatini manevi 
şeylerde arar. Sorulan suallerin ço· 
ğunu cevapsız bırakır. 

* Henüz teşekkül etmemiş, yahut 
marazi bir karak
ter. Bununla bera· 
ber muayyen şey· 
ler hakkında mu
ayyen f i k i r -
leri vardır. Onları 
şiddetle müdafaa 
eder. Hoşa gitme
ği sever. Fakat iç
timai manada. Ka 

. dınlara karşı de
ğil, Zira, kadınla
ra kar§ı biraz is-

M. Niyazi tihkarı varclır. 

••..ıvnffak olmak için icap eden şcy
lel insiyaki olarak bulur. Yakında 
olanan ziyade uzakta olan şeyler 
hakk•da daha iyi hilkümler verebi
lir. Ht,inden ziyade kafası ile ha
reket eC.r. 

Muztarip bir karakter. Hayali 
kuvvetlidir. l~ı • 
raplı zamanlar) • 
da hayale dalı; 

ve insiyaki olarM 
şiir alemlerinde 
yaşar. Hakikatle-
ri olduğu gibi gö
rünür. F a k a t 
ızhardan çekinir. 
Çünkü cemiyete .. 
karşı bir hürme-
ti vardır. Meziyet
leri vardır. Kuv • 
veli yoktur. Ça - Cahit Y:ce 

lıştığı takdirde bunu da elde edeek
tir. Hayatında zaman zaman 9k 
kuvvetli sinir buhranları olacaktır. 

Ayrılmak ıazım 
Izmirden F. imzasile:: J 'bulutıntu.ş olununt 
Kimsesizim. Kardeşçe bir nasihat .Şu mü§kül vaziyetimi siz takdir 

i..,tiyorum. !7 ya§uıdayım. Sekiz se- buyurun. 
nedir evliyim. Kocam 45 yaşında. Se. ~fademki kendisile birçok husuı
vi§erek değil, taııı§arak etılendik. Ko larda serbest ve açık olarak görUşe
camı 8evmiyorum. Fakat evimi se- biliyorsunuz, ona karşı duyduğunuz 
viyorum ve cvimi>ı kadrnıy1m. Kendi hisleri de açıkça söyliyebilirsiniz. 
müessesemizde kocamla beraber ha Böylece, onun size olan meylinin 
yatımızı kazamyoruz. 6 &e1ıedir ko- cinsini tayin eder, ona göre hareket 
cam erkeklik hislerinden mahntm- oderseniz. 
dur. llelebet böyle bir erkekle ya§a- Bize öyle geliyor ki, tarif ettiğiniz 
,mak doğru. mudur1 Bunutı ttbbi bir kızın aşkı da, arkada.§lığı kadar hoş
mahzuru var mıdırt B" hususta bir tur. Eğer size karşı "Aşk" duymu
akıl ııermenizi rica ederim. yorsa, muhakkak ki arkadaşlık du-
Kocanızın eksikliği hayati bir ek- yuyordur. 

sikliktir. Bu kadar sene tahammül Bir üçüncü ve en kuvvetli ihti
edişiniz fedakarlıktır. Bu hususta mal, bu kızın "Flirst" etmesini seven 
medeni kanunda kayıtlar vardır. Bir bir kız olmasıdır. Kendisile earih 
avukata müracaat ederek öğrenebi- yapacağınız bir görüşme bu ihtimal
lirsiniz. 27 yaşında bir kadının ihti- leri tayin edecektir. 
yaçları vardır. Bu ihtiyaçlar tatmin Karım bana amirlik 
edilmezse hastalanabilir. Kocanızdan 
ayrılmanız lazımdır. 

-it 

18 ve 19 ya§ 
Ankarı:ıdan C. M. S. imzasile: 
19 yaşındayım. Kendi.sile ta mek

tep Stralarında tam§tığım. ııe çok 3ev 
cligim bir kı;; vardır . .Aramı::da öyle 
mu.sahabeler cereyan etmi§tir ki; me 
.<ıcW;cıı mühimmi ol.alıilen bir erkekle 
kı;;m na~tıl taııışabileceklerini, uc na
,<ıtl uy11şabilccckleri11i velhasıl tama 
mile IJir göniil tuzağı işinin tıasıl vu
kubulacağını mii11aka§a gibi ehem· 
miyetli ve oldukça miihinı mevzular 
l:onuşm.tamzdur. 

Böyle olduğu halde, benim kendi
sine kar~ı olan za/ımı bilmemesi ve
ya bilnıcme::liktcn gclmc,<ıi beni §fl· 

*ırtıyor. Kendisini çok seviyorum. O 
ise hiila 1ıercailiktcn ue tanınmilc 
"'Platoniqıw" hayattan vazgeçmiyor. 
18 yaşını bitirmiş olmasıııa rağmen 
im aıılam<la çocuklukla itham et
memek kabil değil. Fakat ncclensc 
ciddi va.ziyctten o kadar hassa., ve ze 
ki davranır ki lm mümtaziyetile de 
çocukluktan uzakla§ır. inanılmaya
cak ka.(lar ciddileşir. ve bittabi de 
ciddi konu§ıır. iste belki hatalı bir an 
olmasına rağm;>, bana karşı gö.,ter 
diği fırsatlardan birisi de: "Er;keğin 
kı.za karşı olan zô/ını na,,ıl anlata
bileccğiııi hik.<iye ederken" tamamile 
artık nıeşelcyi aıılatmış bulıoıdıtm. 

O anda bernwtad ciddiyet kesbcde 
rck beni ithamda bulıuıd11. Ve sattki 
l>ana böyle bir hareketi yakıştırama
dığını anlatır yolunda red ceuabı uer 
di. Oyle ki, artık bu hadiseden sonra 
l>enimlc göriişmiyccck ve 1ı::ak dura 
cak .~andımdı. Bilaki., yine tamamilc 
olmasa da e3ki 1ıaziyctte.Bıı sefer ~e 
mütckabilcn daha has:,as davranmak 
tayız. 

Benim ona karş-ı Mlli z<i/ım ı·ar. 
Bmm bir daha izhar et.<tem mi' .Aca 
l>a e.,ki.'li gibi ak.<Ji te.<rir yapar mı1 
Ayni mecfüte bulmıduğunıuz atılar· 
da bana yapabileceği mii.<ramahaları 
ba§kalamıa da yapmasına kızıyor ve 
kederleniyorum. 

.Acaba bu, halini miinascbet geti
rip te söylesem mir Yoksa bu hare
keflerile aramızdaki M mimiyetin bir 
arkadaşlık derecesinde olduğumL mu 
göstermek i11tiyor. Oyle i.cıe lm t•azi
yette ben nasıl bir daha teklifte bu
lımabilirim 1 

Cesaret yolu ile ciir1etk<irlıkta mı 

taslıyor 
Eskişehirden M. S. imzasile: 
.Altı yaşrnıda1ıbcri <HllMız babtı.!tz 

olarak yaşıyorum. Yoksulluk yüzü~ 
den ne bir sanat 1ıe de bir nıe,,lck s~ 
hibi ol.abildim. Bu ana kadar el kapı 
ların<la çalı§tını. Kimin yanında kal
di.<;cm onun tevcccüh.ilnü kazandım. 
Hiç bir i§ten lrovga giiriiltü ile ay
rılmadını. Son zamanlarda mağaza
sına tezgahtar olduğum patronun ya 
mnda üç sene çalıştım . .Asker oldum. 
Askerlikten tezkere aldığım zaman 
beni yine yanma aldı. Kendi.si oldtlk· 
ça ihtiyar ve bir kız evladından ba§· 
ka çocuğıı yok idi. Bir müddet son
ra blmi kendisine dmnat almak ve bü 
tiln i§lcri bana bırakarak artık ça
lışmamak ar:::uşunda olduğımıt bnmı 
.,öylettinli. Dll§ilndüm. Yanında ç~ 
lıştıfjım miiddct kcndisile ho~ geçin 
dim. Uzaktqn kıZ?nın da vaziyetlerini 
beğeniyorum. Kabul ettim ve evlen
elim. Ko.rmıla ilk zaman birbirimizi 
görmeden duramıyoruz diyecek ka
dar birbirimfoc muhabbet ve tevr.c
cilhiımüz fazla idi. Giin geçtikçe bu 
nıuhobbet azalm.ağa başladı. Son za· 
manlar karım bana amiraııe tavırlar 
göstermeğe oo~ladı. Bıt w.ziyet ve
nim fazlasile zihnimi işgal ediyordu. 
Kendi.,inden bu httsıısta bir fikir sor 
dum.. Bcıtinı onların malile adam ol
d11ğumdan ue bıı hareketinde haklı 
olduğundan birtakım masallar oku
du. Kain 7ıcdcrinı sağdır. Karım he
rıiiz mal sahibi olmadt. Şimdi böyle 
yapar.<;a yarın mal sahibi olu11ca beni 
esarete alacağım tahminle işimden 
ue karımdan soğudum . .Aynlmamıza 
engel olacak çocuk vesaire gibi ara
mızda bir §ey yoktur. Ayrılırsam 
doğru yapar mılJ1m1 

Oldukça mUşkül bir vaziyettesiniz. 
Fakat tasavvur ettiğiniz kadar değil. 
Çünkü, mademki şimdiye kadar faa
liyetiniz ve doğruluğunuz sayesinde 
herkesin teveccühünü kazandınız, i
dare etmekte olduğunuz kain pede
rinizin işlerine bakmakla beraber, 
kendi hesabınıza da iş yapmağa ba§
layımz. Eminiz ki pek yakında siz 
de bir iş sahibi olursunuz ve o za
man zevcenizin sözleri artık sizde bir 
muhatap bulamaz. Şayet bu noktai 
nazarında israr edecek olursa onu 
malile başbaşa. bırakmak hakkınız
dır. Fakat şimdi, ses çıkarmayınız, 
kuvvetti vaziyete geçiniz. Ondan son 
ra sesinizi yükseltiniz. 

ni gün bizim Fuat Saidi de Istanbul
daki işlerime umumi vekil tayin et
tim. Bu çocuk tam manasile bir er
kek. 

Kredi Fonsiye tahvili var. 
Bütün bunlara el bile sürmeden 

ydnız kendi namıma çevirmekle ik· 
tifa ettim. Yalnız babamın kıymetli 
bir 1:9.atlni aldım. Annemin elmas· 
tarını yine bankada bıraktım. Bun· 
lar bu91n için benim. fakat yarın 
için ... Btnim de yetişen bir "Morka
ya" m va~. 

karışmam bir de kira mukavelesi ya
parım. 

Ne iyi çocuk yarabbi. 
Benim latifeye boğmak istediğim 

bu eşya müfredat defterini bana. im
zalatmak için dökmediği dil kalma
dı. Dayanamadım: 

Meral bir aralık: 
- Istersen köşkü kiraya ver Ra

mıran, dedi. 
Birdenbire anlamadım. 
Yüzüne bakıyordum. Kocası ilave 

etti: 
Meral ilave etti: Onu şimdi mes'ut gördüğüm için 
- Hayal'i çok özledik! memnunum. Fuat Sait Allah için 

- Oyle ya. Artık bizim vaziyeti
miz ... 

Istanbuliaki işlerim bitti. 
Köşkteki emektarlar için Meral'le 

konuştuk. Cnlar kan koca karar 
ver:ni§ler. Bu Uç emektara. bakacak
lar. 

- Şu defteri parçalatmak iste • 
mezsen ısrar etme! diye haykırdım. 
Meral de bana yardım etti. Vaz
geçirdim. 

O, bahsi dolaştırıp Hayal'e geti- pırlanta gibi çocuk. Ve her halde 
riyor. Koca~n karıştırıyor. · benden iyi bir koca. 

Bu sefer de: Istanbuldaki işler mühim olmakla 
- Yılbaşı tatili var, zaten, dedi. beraber nur içinde yatsın babam çok 

Kanunlar tam Mısırın mevsimidir. muntazam olduğu için pllrüzlü değil. 
Oyle değil mi? Beni en çok meşgul eden kontu-

- Tabii, tabii. ratlar işi oldu. Babamın benden 
Ve artık Meral de bize karışmağa başka varisi yok. Hayırlı babacığım 

mecbur oldu. tutumlu adamdı. Hesabını bilirdi. 
Bana öyle geldi ki Meral bir eey- Evdeki kasasında tuttuğu senetleri 

ler duymuş. tetkik etmek birkaç saat eUrerdi. 

!stanbula gelmemi icap ettiren ie
leri Uç gün içinde bitirdim. Allah 
razı olsun Meral'in kocası da çok 
yardım etti. Fuat Sait çok temkinli 
ve ciddi bir genç. Meral'i de öyle se
viyor ki! Geçen sefer Istanbuldan 
geçerken kalmadığım için farkındn 
olmadım. Şim<V onların biri birlerine 

Galatada rıhtım üstünde bir büyük 
ban, Kuledibinde on daireli bir apar
tıman, Doğnıyolda altında iki ma
ğazası olan bir apartırnan daha ve 
bir de Ereğlideki Meşeli kömür oca
ğının imtiyaz senetleri. 

Bunların resmi muamelesini bitir
mek uzun ıürecekti. Bunun için ace
le bir veraset höcceti çıkarttım. AY.-

Birdenbire intikal ettim ve lakır
dısını yanda bıraktım: 

- Bunu nasıl düşünüyorsunuz, 
dedim. Siz, ikiniz de benim karde
şimsiniz. 

Onlar babamın sağlığında onu 
yalnız bırakmamak için kö§kte otu
ruyorlardı. Şimdi burada kalmala
rına lüzum görmediklerinden veya
hut benim köşkü kiraya vermem ih· 
timalini düşündüklerinden çıkmak 
istiyorlardı. Buradan alacağım ki
ranın ne kıymeti var. Hem Fuat Sa
ide i§lerime bakmak angariyesini de 
yükledikten sonra! 
Babamın bankalardaki parası tah

min ettiğimden fazla çıktı. Iki ban
kadaki mevduatı yirmi beş bin lira 
tutuyor. Bunlardan başka on bin li
ralık ta derniryol eshamı, yirmi tane 

Meral dedi ki: 
- Koca köşkte YQlnız kalmak ho3 

bir şey değil. Iyi kötU bize hizmet 
ediyorlar. işte! 

Onlara tesekkUr etti.m. Babamın 
yuvası bozulma11ın da! 

On be3 gUnlük iznim bitiyor. 
Akşam yemekten sonra Fuat Sait 

elinde kocaman bir defterle yanıma 
geldi. Meral karşıdan bakıp bakıp 
gülüyor. 

- Ne var, dedim. 
- Evdeki e~anın inventaire'i. 

Bunları da. beraller imza edelim. 
Elimin ırert bir hareketi ile defte

ri ka padırn : 
- Siz artık çok oluyorsunuz. Ha

tırıma e-elmiyen şeyleri öğretmeyin, 

o hB.la: 
- Zararı yok, imzalama.. Ben 

onu da kasaya kor saklarım, diyor
du. 

Feneryolunda dokuz giln kaldım. 
Fakat bu scf er buradan hiç hoşlan
madım. 

Meral'le kocası olmasalar sıkıntı
dan çıldıracağım. 

Meral ve Fuat Sait kışın bana mi· 
safir geleceklerini kat'i surette va • 
dettiler. 

Son akşam kocası içerde meşgul
gen Meral lakırdıyı yine döndürdü. 
Dolastırdı, Hayal'e getirdi. Dedi ki: 

- Hayal bir aralık Nise' gitti ga
libıt. Şişlideki bir aile dostuna ora .. 
dan mektup y9llaınt§. 

Meral, acaba bir şeyler biliyor 
mu? Her halde ağzımı arıyor. 

l Arkası \ar 1 
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~ BiLGiLER ~------- '•rld• CELAL 

l11gli11ki Program 
lltanbal 

il: Senf&aik ıaaailri f~t:); 19: Haber
ler: 19,15: Muhtelif p r; 20: Solo, 
ıtfid70 an'atklrlan tarafnıckıl: 20,30: 
Stfid70 orkeatnlan; 21,SO: Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu Ajaııam~ 
ıuetel4!"e nıabn• havadis aef"iıi •erile· 
celrtir 

Ankara 

12,30: Plak yayımı .. ajan• haberleri: 
19.SO: 04- m111ikili (Pllk): 20: Doktor 
lroaqa70r; 20.20: Kanpll miUik (pllJı:); 
20,30: .\.fana haberleri: 20,40: Danı muai· 
lriıi. 

a.taırette 
20,45: Rady0 salon •rk .. traaı; 21,10: 

Konferana; 22,10: Haberler: 22,10: Opera 
orlreltraları; 23,45: Almanca lronferana; 
24: Çiıan maıilda;. 

1 

'hk&t efy& burW. cameilnla.ra 
_,.. ıruruP otunnuı. sUtuıılarm 
uemıa tırmaııIP çıkmıt değildi. BU· 
tilıı antikalar gizlenerek, kayb~~a -
rak biribırlerinin devamında &hne- ıa.u: Plil: H: Haberler: 19,15: Plllr: il. 

) 

k• anyan &ş11' gözlere ya.vat yavat 20: Konferua: 20.20: Vi7au musikili: 
~-1'1.m oı--ır odayı dn.Uyorla~ it- <&rammel lraartett): zı,os: larkılar; 21,30: O günün a.kıamı etraf karannaya rUnmne, beyaz llVa.sJ kirlı g(Slgeler 
_ ~-- .. "" --A• Senfonık kenaer: 23.20: Pille. b ... 1. ı·...ı- dö ·ı ı •-4 örün ~ '-t.e Seva.ilerin sırmalı bulutla.nuu-t ..,-ymca ev oı:ıı-we nen lfÇI er ma. Çw e g en ktlçtlk evi ..... terere •• 
Hint kumaşlarının kat kat btlkl~· lloskova halleden geçmeye b&f}adılar, hepli el yavae yavq biribirlerine vak'ayı fi· 
lerınde kaybola,.n Acem kt~ıert.... 17,20: Rua halk ıarkdarı; 11,30: Koro terinde çıkmJan ta.m Ahmet uıtanm eıldıyorlardı: 
itte ancak dikkat edili~ gö~eD &· lronHri; tı: Yab4ncı dillerle n .. rf:rat. küçUk evinin önüne gelince yetil u- Hacı Ahmet biru evvel ıtızeI gü-
•letler gibi teşhir edildılden köte- Prag manm ılperbıde, kapmm önüne otur ae1 konuetukt&n aonra yaptığı IIV&-

'·rd• gı"zli kaı--.ıı.. bilen rlkım tu· - m"' bot göslerle etrafına bakman yı C!Srmek lçtn Ahmet uata ile yu • 
1111 .., uuoe• h r ae- 20,U: Xıntık orkeetra konseri: 21,20: ...x k h te d"•tW kan -ı.- ınv .. n-1 6rt1 
ralan! .. lşte çizgilerinde ~~ sil Alrtilalit•: 21,45: Jınacelr'in "JENUFA" ırvacıyı •"rere ayre '"" er ve ~uuuca. acı ona • .._..ee P 
llleleri ça.ğlad11l h-1de m~~,__ı:tJ' - operaımı Torino operuından nakil; 24,05: onun kocaman parmaklarmm ara • atvadığı genif yer ocağmı g6lt.ere • 
k6t sibi usanan lm&d K~~- ii" lncittsce haberler. ımda evirip çevirdifi malaya hayret rek: "nul iyi uata deif1 miyim Hacı 

Sonra vaktile Hidayetin bır vee e lln....ar, Tiyatrolar le bakarak "merhaba,, diyip geçip Ahmet, bak nud llV&dmı, hfo tctnde 
ne mevcudiyetlerini mt~rlert~e gittiler. Hepli de derin bir hayrete adam olduğu belli mi?., diye, birden 
""·ber .-rdiği antikalar: Hidayetın • HALK OPltllKTt : Tüaım bah,e dil,ntUtlerdi. Çünkü 1IV&e1yı böyle bire bofuk, çdgm kahkahalarla sW· 
llA .. .., U •inde ba aktam .. at 21,45 de (Telli 
ikide bir çaldılı deve çanı?.. cunu Turna) opereti. Pek 7alnnda (llahınat vakitab olarak kapıamm etiğine o • meye bqlamıtt.J. O zaman ocap kor 
Ract R1.llbi P&f&Jl!Jl emfllli ~~ lti Raeel, koeUm& bakıyor, Adnana ~~rnho irilen bu -rapla ~..... E{.) opereti. turmue görmek kadar garip teY ola- ku ile gözleri açılarak ha.kan bak • 

·ı ı Ami&rlll içinden uıı:- a- haddini btldlrditlrıi kımıldamıyan .... " ,.. 0
.,.,.. • TUltX : CTri?OH C.mh .. hanNi) •e mazdı. Her zaman saatinde evinin ka kal yerde örtilen yere doğru uzayan = e~n merteb9.l'li. . vuo\a.r! ... ıöslerle haber vetjyo~u .. ~ad~.m la ba.JUı, kıskanç Adnana hmç· <Voro~oflarm J•ran). pısmdan giren ve bir daha ancak A kan lekeleri görmiiJ, hemen çılgm fi 

,_.,_, · rtt-'""'D mana ke- -x.t · odadaki bütün goz• - 8'-nlatıyordu: • TAN : (Tansolita) ve (Attm Ziacir). bah, herkes uykuda iken rıkan bu &- bi aoı..&.a fırla""' karakola k09mu .. 
it.engin nUıu.cıeflP ~&"'" ·" Yetil 15.,..en - . . nnı da ,Abdülhamidin elmula· • MELEK : (lılarahuana) "• CAradıtım " _.. ~ •r 
mlciiil Behzat ekolUndea H tın ..... &• terden evvel - pembel~i.ı,. 1~.p1r· Xadna). dama ne olmuttu? Onu akfam kapı· tu ve biraz aonra jandarmalar eve 
111" mtnyat.Urlerl ... BtAM ltltunlaf n• tonun ya.nan llSnen mınımını guneı dık; aattı; fakat fınatı kaçır- • fPEK : c•uhran Bitti) ve (Bir Gece ımm önünde gören hemen herkesin gelip ocafı açtıklan zaman hepsının 
nm uçlanDd&n ,arlcan ~ ~er· damlala-rile dolmuetu. ' madık. DlAvnıpadaydık. Ala· ain llwıdaH). dudağında bu sual kıvrıldı. Mahalle- deh19tteıı tüyleri diken diken ol • 
ı.rt ... Sun't mihrabm gufrana batmll Molz, kanamm böbürlenmesinden sini ezberi& ~imleri var, hep • ~:':!J.:,~~adan Sonra)" (ffa nin y&flılarmdan bakkal Hacı Ah • muttu. 
s\bı yetil gölgesinde o gufranm ka

1 
Y· memnun delildi· Nekadar zengin ol· du vardı, •~: Sır tane Gonkol· • YILPIZ ; ®"t Kurhe.nl•n> •• (Mi met te bu ıqıranlar arumdaydı. Fa ÇUnkii ocakta zorlukla tılaldıklan 

nagmı arıyor gibi k0Uann1 gök ere dukl fula m~wuk 11urette anla,ı· metindeydi. '.ı; on biıt altm kty· irinin len Saati). kat o, •JV&CJYJ kapwnda g6rthıce 6- belli, Çtplak vücutlan kan içinde Jm. 
wıatan çapru rahleler·- lıyo~. . w diJn. Olama.c.almağı çok i1ıter· • ŞIK : (Sinppar Kor .. alan) ,,. <Cd hürleri gibi yürüyüp geçmedi. ÇUnkU ca.k kucağa ye.tan iki ölü vardı Bun-

Sııut nıibrabm gufn.ne. batmı• Sivil nazır, tilrbenın kaça. çıktıg1• Moiz, kork\. Pi Kıs). yalcmda ona evınin dökillen a"'8.lan· lardan biri ırvacmm genç kansı Pem 
slbl ~de. o ptranm kaynağı nı sordu; Ra§el Adnan& hınçla baka." bu 18.kırdıyll h"vetini anlatan • ~~~r~ '~C:!:>~arlo Gecelen) •e nı ucuzca yaptırnıa.k istiyordu. O • be, öteki jandarma Kara Mustafa 
m erayor gibi kollannı göklere UZll· rak nazıra ce"i&P verdi : bulmadı. Bir ,Otmamağı zeki • FRANSIZ : (Pren'"in Çdl1ftlddan) nun için hem hatmnt Mrmak. hem idi. Dk eqkmlık geçtikten aonra J&n 
tan ~pru ,.ahleler... _ 20.000! nm da bu göıteıyledi. Kocam. •e (Pedilar Ala~). de bU ktlc;tlk tamir ilini açpı&k için dannalar hemen ıuçlu llft.Cl)'I ara-

Bu ta.rk odıamm t;e.v&1UB4an •"I Bh'll __. - Kurul ınu ! ce Jtqel qtu; ~ gftriln· • Al.EKl>Aa: CP9'enlıılus G..ı.ri) arkuma llaVQfturdulu ellerinde tel maya bqla.chlar. Fakat onun kanh 
~ lılo6•• ..._ -...ı- a. ıt.qel - Ura! yah albüm getirlia.Plı bir it· • Q;~~~. 1~'::.'s ~.!,..ıar Mü bthini aa.llıyarak ona doğru ilerledi. keaeri ile daha U1ıeri yq malumdan 
1UJı1,rmm penbe ~ uana.n ){oiz - P'aka.t klirt li\·11. ! Yani eirnlerini mıeafirletelann re- z•i• Ve yanma yaklaşınca 11ıvaeınm uzak başka bir teY bulamadılar. 
tk\ uzun yeoll küpeyle, bır ~~~1 

harpten evvel ıki bın altın& yaptır· •'Bu, demin aöylec:.riyordu: Dlwetler, Toplaafılar tan fukedemediği ıüJJlııdeld aolgun· BUtiln lruabab yapttklan kötillft· 
kadın laya.feünin sırmalı 1

!""9-
8 mııtmı. luk, bakrşlarmdaki botluk onu lde • L r·~en ıçm ıçin "Dembe ile Tr·ra 

bU :ünmUı a~ dunıyor, ~rl Uç meb"ue, hra olan ınfırla.n avuç· Bu da. Abdülhamidjıkold'tu. ta korkuttu. Ahmet usta blc; yerin • :;~"' b f . ;kibetin ~ 
beyaz elini rahıbe. pelerinli uuliw~ larmda hayretle sıktılar. pembe.sı elmaeıydı: Otur toz ASKERLİK İŞLERİ den krpırdamaıruş, Hacıyı gördüğü anın u ecı ' Yaft• 
kalb aeker na.zır ıbadet eeeaiz p Yemek oduma geçerlerken miaa· meti on bın ıı.ltmd1. Buı, kıy· DA v E T halde ıalak çamurlu malaamı elinde mıft,ı. Herkes srvacmm hemen bult> 
b~ken kadmm ~lannda eem1ra• firler türbenin fiyatına başlarını ikinci renginde bir elma.tenin l•tilct•t A•k•rlik $ubuint1- ı uabl hareketlerle c;evirmeeine de • nup cıuumı gonnesini iatiyord11.. 
mıım tacından akisler yatıyor. .. .. r-"""'&-k .... - .. mıe-iı:ıtiler. Moiz sı- tı" yirmı· bı'n -ıtın '-ada-e- atlı~ ıll 331 dotumıular dahıl k11& hı. vam ediyordu. :Bakkal onun bu hare- Halbuki o buhmaa bıle belki kanun b ~ u ~· ı· • a _,.""" ~·· :.- '" • • ..,.., me ı ve orta ehlıyetnamelilenn ı Temmu 
"Yatağında Selimin IYle.,. goz • kılıyordu: "Kanıı mezarın paruınt Raşel, bunlan 11oylerke1 9M tarıhinde yedek ıubay mektebine ketine aJdırmamayt menfaati için ceauım haftfletecek, evine ansızm 

illin a.kmda Stlleymanm devrı ~u~ ne diye Böy1emitti ! Bu adamlar i~in tmlann sayıldtğt mm.&nkı. amredilmelr ıuere 8ubeye muracaatlan illn daha doğru bularak hemen yanma gelerek kansı ıle aevgillaini bır ya-
aivil nazır, ye9l1 Ktit&h~ ça m ı yırmi bin lira para ayrlm:lı!" olanur. • çömelip, eordu: takta uyurken yakalayıp, öldüren, 
dtva.ıım üstüne uzandı; f19man vii· Şimdi Sen Luvi bakarumdan b&r· ısUyle doluyordu. - Merh&b& uırta N .. e o ylilün. bir sonra korku'ile yaptrjı uııı saklamak 
eu4unun silaha henıiyen kollan, ba· 4aklarda nektar içıyorlardı. Rakı • <Ark K 0 N G R E tuh f d k d U U ı 
e&klarUe. uyuyan bir ada.mm da.it· -=-============"""=== Tirlr Dıt Hekunleri Xuramu Çene! Selr 

8 
'eve e er en onm '8 n. 

11 
e- için ilritnnm de çıplak kanlı vücutla• 

1Uk tekilleri içinde • bu f&J'k oduı· ·eterliiınden : ri bu akş~m tez bitirdin galiba? mu süıilkieyıp ocağı-. tıkayarak U.. 
na 4al4L p ,. t Kurumumuzun altı aylak konsrni 5 Sıvacı yıne hıç lmnıldamanuştı. A- rini sıvayanı bu deh•etlı· ı•ı· yapar • O IS 8 '"'1u 936 pazar sunu Hat 10 da :rapıla y .,.. 

_ Gtlzel diye ben buna derim. ~dan ııaym üye arkadaılarm 0 sun ralarmda kısa bir sUtôlt oldu. Hacı kenhiç soğuk kanlrlığmı }taybetml • 
Tam benim m--bimce bir oda-! k 1 nda du·· _ .. ~ .. c.ıaıotlunda .Enbba Odasmdaki Ahmet tc;ini garip t>ir ınkmtmm bü· yen BIVllC"" adalet belki haklı bula· 

1"\.-..ı:. AA _ __ "'7;_:....aı..a..ae ni,.in bil· Kızıltopra yo u ııeıımu;e ıelmelerı nc.ıı olunm. ".7" ~ ~ a_.uuuuı ~ rtidüğtinU hıMedıyordu. Om-ada Ah caktı. Fakat ne oluna olsun yaptıj! 
_._.._ bu •• .ı. _... __ • beğenme· ""• Wefn,.ı..,. 
uu.J-.& ,,_ .. UQGIKl.U met mıta bırdenbire yüzünün hatla- cinayet pek mUthifti. O kadar kı, bl 

::::.~~~::.u..ko-. çok fec·ı b·ır kaza oldu \bsı:'~!:°Y:u1>ahce =~:~: neklenırgtbi garipbirmlııailege- ~ kin~e rağmen kendısı bilzle ~ 
a.....-1&&& b bdmlar llanane.i 245SJ rilerek, malumı yavaş yavs.f topra- gı l!ltvaraen yavaş yavaı gö ermın 

- Alllhıod ll8ftnen Mols, dedi1.._~ 
1~ " Klnril uauaesi Uüfldaı 60171 ~a vunıp cevap verdi: 11ığı botalarak, t>u iti nıçın yapttp 

.. ,k ~amm 4l~ bu ~ıa laıtaanl Çape zı142 e nı unutacak kadar kendini kaybet • 
ka4tfelerl n.ttlnde bit ldtile anahtar • k fası parçala· IZ6k6r lla9tan..t 43341 - lşi bugün öğlen bıraktmı. evde m~ ve bakkal Hacı Ahmet onu ka. 
, __ ""o'-~u neci? Bı"r adam başını tramvay direğıne çarptı, a utaae9i Giilhane 20510 k w wn a 1~-.J"" , Nfi1111111e buıan• 60107 yl.paca sıva varmıt megenıe.. pıamm önünde mlak maluile buldu· 

ltinlı ilç mebua bqlartıe taıMUk narak öldü. Hadisede kimsenin suçu olmadığı anlaşılıyor 1: .!=.... 4= Ses çok boğuk çıkıyor, kelimeleri ju zaman eoktan çılcfmmttt. 
tt.tiJer. r----'8an 8irlıecl 23071 eöylerken boğam kunıyormut gibi Birkaç gUn 10nra onun ceaedJni mo 

ft&tel earardL Asker :nuır Rlda- - DUn, Kıııltoprak civarmda bir ka· 2 - Mecidiye köyündeki Mecidiye ~ ~ 42141 yutkunuyordu. Bakkal bu gözlerinin r&rmlf, şifmit btr halde lruabaya 
,etUı '8-l'k odUm& Rlfelin IOktuiu i d bi...ıMi kaf cadclflBiııde kuaplık ya.pan Ahmediı1 ı~'-- ·- 'lr- •öllerden birinde buldular ve 

n..a-1 '°'tti .. olmUfı Ali ism n e HD alJ da t. ... k et ---- •-..z karnnR solgun ... nze -~•k ""Uphe J'a.AaU D 
ltaıyayı mu-aa"" · dükklnmda ayni zaman ....._& Kah- ıan •• _, .JU. aıu 9 u. kimleler içinm atefini ıKSnd\lrmek l· 

- Canmı bu kadar k&nfıkbk • parçalanmak aureUle ölmu,tür: te atıldığı anlqılmıf ve dtlkkln b&- Y..a\ 14m ile b&kın&kta.n vaz geçmif, onun al • çin gölUn soğuk aularma atılarak 
bttyt1k kolekliyonculard& da olur. Kmttoprakta Kuyubal)ı mahalle· mımı,t.ır. Bu aramada bir mikdar k.a 2~'1, __ ....,._ 60020 dJiı acayip tavırdan botuna korktu· ı....ıc..1 •• llJV&MVıl acnnavr aklmdan 

Sivil Adnanm tttrum ıin..a- .-.. .. -"Bolu ağır ceza mahke- k U .,..., .. ·~ -~-. llVl§O.U.U -~- .,. 

Wi. nuır, ~.;;; NUzhetin hlzm.etçlal Ali. çak et., kafa ve ciğer bv,hınara m • Bii,.ıika' 50l2I iunu dtlftlnUyordu. bile geçirmedi. 
daa UleiıMm RateliD pıtntl almak eve öt&beri alınak üzere Çar,ıya gıt eadere edilmlf, kasap Ahmet yakalan = l:._.... 1Cmab44140mm Demek adamea.trzm iti vardı. "Er ------------

~ Madaın. dedi. lizln antayacaiJ- nUftir. Baidat caddesinden BoBtan· mır· Cerrabpafftda Hobyar mahal· Qablls .... ~ 111e111a1a ten dömneei de bundan., diye, aklın Ko11 .. rva+.van 11 prol•I 
nm \dn&D tisin l&lonu klüandı. cıya doj'ru yürUyen Ali, arkadan ge· \esinde otura.n ciğerci Mehmedin dan geçirdi. Y"üzUnUn •nlıitda: faz. 

• yapma ciddiyetle: ., . len tramvaydan kurtulmak için Y• • evi fÜphe Uzerlne polisler tarafın~ :W :ı,~ la yorgunluktan ol&ca.kt:ı. Tam evi-
- \ieGen lalkan&e&tmuoım. Bir na. kaçmak laterni,, Çiftehavuzlar baltlmışt.ır. Evde birkaç koyun, cığer -----• ye10 Din dökülen aıvalanm. tamir meeele-

llr.k 4allmda. bu AubullOB bal1B1 tramvay durak yerine doğnı k*rak vesa.ire bulunmuştur. Ciğerci Meh • ıra~ 44991 sini eöyliyecelrti ki, Ahmet uata bir· 
neci? aa ınnnuebeteilliji de mi hendetl atl&mata çaıı,mıttır. Fakat, met yakalanarak tahkikata başlan· Deaia 10Dan • den bire oturduju eşikten fırladı. 0-

öntlne gelen tramvay direğini farket. AbY (Kadık&Y 
kıakaııtonmı? miyerek olanca hıziyle ba§mı çasp • mıttır. 4ıs62 na elile ip.ret ederek: "pi içeride 

Dedipd&dan çıktı. ~ .. n · 11Uf, bu '1ddetll u.dame neticesinde Tra mvaydan düıti et Ml.rik&, paıart 43752 yaptıfım aıvayı gör,, diye, içeri gir-
...... ..an.n-- kadın hizme""ıjM•n M- ""· •·- :1-- .. n-t\nden -~av-' ·~='erile, herbiri yedi,_8: ww p&J'Çala.narak yere yuvarıau· Yerebatan aarayr çal'fl81Dd& otu • lu babk 3u..<-- • di. Onun Mlinde tttriyen korkunc 

Yal ogu •"°"""" Leh kur- llllfbr. Ali, hutahaneye kaldınlmak raıı Ali, GUlhane parkı önilnde tram rlk&, Jıuta)ıaneye 'ti tuz- mi.nanın farkına vanmyan Hacı Ah· 
kbıl·""''~.,.ra .. ~=d~-ler _gn,İ '1lere otomobile göttırUl\irken ölmü.t va .. ..:t .... inmek isterken yuvarlanmıt, kikat& polis vaz'ıyer..:• met hiç çeldnmeden ark&smdan )6. 
--&Mil •• wsvnu r -nert tlir. Kasaya mmtaka poll8 merkezi r-·AA • 
gt~; gtımUt I.lmlr teı-- ile Mtıddeiumumntk vaz'ıyet etmif. ayaklarmdan yaralanmıttır· Ali, hae Motir kayaıınt rtıdll, beraberce eve girdiler. 
tçhıde i~er getlrdtler. Ur. Tahkikata devam edilmektedir. tahaneye kaldmllmşt1r. Unkapanmda Beyh. Aradan birkaç d&kika geçmiftt 
~:n~=e :f! :J:;~ it kagakgıhlı goğahyor leı metreci• • cliıti ~ boya ~~ Birdenbire merdivenlerde büyük bir 

yaııu T yada Hacıkadm ca.4deehıde ~ı!:ı~d&n lflrlllttl oldu. Hacı Ahmet sıvacının 
- Ba saltanatlı banyo . Son gtınlerde ,ehrimizde kaçak et Sa.mat dlld ki YlfDl& ııuu.ııa::=:.vmdeın gözleri oyuklarmda delı§et· 
~ 1'tıD ! satıtı ve keaiml yine ~· Son oturan Kutafanm 1' 18flD • mlftir. Yaralı Y':'--:-btl..,.-"· k k d k d" · k •~ ... .ı..-ri .. ..... _ .:-ı-ıenen ...ı-ı- 111, .. _ _...._ e .,_.. ... , or u an en mı ay-

Dem•...,..., as- uuıu 24 saat içinde, ilç et kaçakçwnı cUr· ıı Nadide evlenum pencere ~ıan· """_... ~ bir halde çıkarak, kasabanın 
ltaeet. Jll*ıtilwn clolu, cevap ver· mU ıneşhut halinde ya.kalanmıttır· nı lllerken m'1vuewtnl kaybelSe • Dıvanı altlıcla~ ctopu koşmaya bqladı ve 

di ~ ])eme\ bilmiyordunuz Adnan ı ~ Beyoğlunda Mef!'Utiyet ma • rek bet metre ~ yerden Lbpd& Kim&r Kem&1ettkm A&t geçmeden peşinde bir yı
l!ey., oeaıı pymbab&ma xarar ballesinde Ayazma sokağında otu • dütmUftU.r. Bu dtıpe4e vtıcwmnb bıU•inde Evkaf tan.fmdan jıa1ll, jandarmalar olarak geri 
~ t8rbe yaptırdı. ran ve ötedenberi et kaçakçılığı ya· muhtelif ,..teriDden tebllkeU ~ lan 4uvartaıda ç&bpn ~-~ 101U'a iki jandarmanın 

_ H&yır \mlYOruDı madım. T _, Bt1aeyinin evi ftlph tıse- te yaralanan Nadide butabaneYe clmdald amele, birdenbire ~--·tJa bpmmda nobet dura -
_ Eftt... ')is, muharebeden ev• pan Oı- e duvarm altmda k&lımftU'• Bef"W11 içeriJe IOkmadığı 8IV&. 
~ ıınt.noyattl. Oradaki Campo. rine polisler tarafmda.n aranınıet.ır. kal4Jrılmıtttt· ve koll&rmd&n teb1t1rell nrette ~beyaz evtntn öııtıne btl . '*'lardan . ]El.bir 6meli meçti. Bu aramada kelllmek iiıere bulunan Tal• balakta• sehlrlea•• 1&n&n Arp.k butah&neJe bl4ır-Jlelt toplanımıtı. Berkeıltn 
~. mear tçtıx.ıv'daıı getirdiji Uç koyun bulunmut ve koyunlar m\i· ca44eaLde mıetır'· Tabk'Jrata polia el koymUVı ve hıtqJırı tnuma • 
~erler ttıtfe fd!a &eldi; artan aadere edilerek Topal H'1aeyin yaka· Y erıiÇ&J'flcla B&yri.Je n 

Konaervatuvar blnumm projesbıl 
yapan ve infaatm.a nezaret edecek 
olan miınar Polzliin Almanyada 6lfl· 
mtt tlzerlne mimann yakmJarı tara
fından dUn belediyeye gönderilen 
bir tezkerede. projenin hamr oldutu 
VO yakında bunun belediyeye IÖ!lde
rileceti blldirllllÜftlr. Projenin t&tbl
lratma bafka bir mimar nezaret ede
cektir. 

Mıila ilk •«lfla n batladı 
Kutla, 29. (A.A.) - lılmtaka Uk 

maclarma dUn bqlandı.MıcJıra yal· 
mz Mufla, Marmaris klUpleri lftl· 
raketti. Marmaris nizamnameye ay
lan hareketinden dolayı hümea 
rnağlup ea.yddı. Her iki Jdttp h1JIUI 
maç yaptılar. Maç çok heJf •" w 
canlı oldu. Sabacla çok hbbhk 
vardı. Maçta her iki taraf pıt.ata
madı. Berabere kaldılar. 

SERVOiN 

ADEM; iKTöDö.R~ 
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·aahkesirde ga2 kursları bitti 
30 - 6 - 936 === 

Merzifon (Tan) - Dimizde bir müd'dettoo beri devam eden. gaz kurs
ları sona e;miştir. Merkezi Edremit olmak üze~e, Ayv.alık ve cıvarı k~: 
larına devam edilecektir. Muvaffak olan muallımler, ilçe, ~amu~ ve koy 

1 lerde konferanslar vereceklerdir. Yu kanki resim,kursa iştıra.k e en mua 
\imleri bir arada gösteriyor. 

Uşakta kupa maçları oynanıyor 

U k (T ) - Halkevi kupası için Turan Idman Y~rdu .. Ge.nç~er Bir· 
·-· ş~, ene:n Idman yurdu arasında bir turnuv .ertıp edılmıştir. Tur
liği~an! ikinci devresinde Turan ve Ergenekon takımları ~ras~da oyna
nu T ldman Yurdu ı . o kazanmıştır. Yukarıkı resım, Turan nan maçı, uran .. . 
ldman Yurdu oyuncularını bir arada gostenyor. 

Darphane ve Damğa matbaası 
müdürlüğünden: • 

Vaki teahhüdün yapılamamasından pazarlıkla alına
cak olan 20,000 adet üç boy d~kişsiz torbanın 15-7-936 
saat On dörtte açık eksiltmesı yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 422 liradır. Şartname hergün .. öğleden sonra 
Müdiriyetimiz Muhasebesinden alınabılır. (3522) 

"T~N 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

r ira Kt-

1 25 
o 40 
o 50 
o 75 
o 75 
o 75 
o 75 
o 50 
o 50 
1 50 

75 ,, 
50 

Kitabın ismi Müellifi 

Gönülden Gönülc 
Muvaffakiyet 

M. Turan 
Gauon tercUmesi Muallim Mübahaı 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yollan 
Kendini Tamı mıam l 
Tali Sensin 
Müşküllerle Mücadele 

• .. 
• 
• 
• 

İdeal Büro • 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı • 

.. 
• 
• 
• 
• 

• 
• Askeri Mektepler için 

yeni Kıraat Kitabı 
Beş Mürebbi . 

Muaıtim Osman SenaJ 
Muallim Hüviyet Bekiı 

Kılremı.ı SllrOyorum Reşat Enl• 
Bet taned~ fıu:l• aıanlara ot, 30 iskonto vaprhr. 

:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ - -
liWöW &™1@@$~; 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengın etmıştır 
§ 3 <U keşide 11 • Temmuz - 93~ dadır. 

~ Büyük ikramıye ~ 
~ 50.000 Liradır ~ 
~ Ayrıca: 20.000, 12.000,, 10.~0~ liralık ikram' S 

KUMBARA DESTEKTİR 
~ velerle (20.000) lirahk bır mukafat vardır ... ,f)IJ~ 
illıııııııııııııııırrrıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL ..... ~ 

iş Bankasının kumbaralarını almakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda: . b·:ttır-Yüksek Mühendıs mekte d . Taliinizi de denemiş ma ve Eksiltme Komisyor an · 
.r çamaşır olursunuzr Mektebin Mayıs 937 senesi nihayetine.inacak ça-

yıkaması açık eksiltmeye konulmuştur; parçasının 
maşınn mikdan (125000) parça olub.çası (281) 
yıkama tahmini fiatı ( 3) kuruş ve P~t 14 de yapı
lira (25) kuruştur. Eksiltmesi 6-?-??:k için m~k
lacağından isteklilerin şartname~~n1.sıltmeye gır
teb dahilindeki Komisyona her g~~lan. (3419) 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahipleri· 

ne senede 7 defa kur'a ~ekerek 

mek için de belli gün. ve saatta m~ 460'i 20,000 Lira mükafat 

E 
1QO 
EREN 

~LADJR 

--- ---
'• 

veriyor. MUkclfatlarm 10,000 lirası her sene I Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tar!hinde kur'a çekilerek verilmek
tedir. Bu iki Keşidenin her birinde 5000 lira, şu 

şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 
10 kişiye TOOyuzer lira.danlOOO 
20 ,, 50 ellişer ,,1000 
17 5 ,, 10 onar ,,17 50 
Ceman 207 kişiye 5000 

,, 
,, 
,, 
,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diğer beş keşidenin her birinde yal· 
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
keşideler her sene Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Klnun ay· 
larının ilk günleri yapılmaktadır. 

Maliye Vekaletinden: 
Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre l'lZ!l

dıktan sonra siyah olan yazı mürekkebi açık eksitme 
suretile mübayaa olunacaktır. Tahmin olunan 'edel 
3Z32 lira ve muvakkat teminat akçesi 242 lira 40 kıruş
tur. Şartnamesi İstanbul'da Dolmabahçe Kırtasiyı de
posundan parasız alınır. İsteklilerin 2490 sayılı anu
nun tayin ettiği vesaik ve teminat akçesile 15-71936 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Ankra 'da 
Maliye Vekaleti binasında toplanacak Satınalma JJmis
yonuna müracaattan. (1467) (3546) 

Adana Belediye Reisliğin•en: 
200 lira aylık ücretle Adana Belediye MimarI;'ı mün

haldir. İsteklilerin vesaikleriyle müracaat e;ıenıeleri 
ilan olunur. (3575) 

' 
Akay işletmesi DirektörlüğUden: 

Adalar - Anadolu - Yalova hattr yaz tarife~ 2 Teın .. 
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Ankara Şehri imar Direktör
lüğünden: 

1.- Eksiltmeye konulan iş Ankara Mezarlık dıvarı 
kapak taşlara olup keşif bedeli 2107 5 lira 31 Kuruştur. 

2.- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D. Hususi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mukabilin
de Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3.- Eksiltme 10 Temmuz 1936 Cuma günü saat on 
altrda Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalr zarf usulile yapılacaktır. 
5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1581 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 
lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada beş bin liralık temiz dı
\Tar ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar gire
bilir. 

6.- Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdür
lüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (1433) (3474) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu ilanları 

1255 Ton Kriple Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 175 70 lira olan yukarda mıkta

rı ve cinsi yazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 21 Temmuz 9 3 6 ta
rihinde Sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 131 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) .. 

4766 

1750 Ton Lavamarin Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 22750 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. Şartname 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
nıaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gtin ve saatte Komisyona müracaatları. (3479) 

4761 

2000 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 kapalı zarf ile iha 
le edilecektir. Şartname bir lira 30 kuruş mukabilincJ! 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oLtl 
fı1950 lirayı havi teklif tnektuplarını mezkur günde satt 
~14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin tle 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaide 
mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (34'6) 

Evvelce 9 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satır alı
nacağı ilan .e~ilen 17 50 ton Lavemarin kömürü,21 :em-

·ınuz936 tarıhınde kapalı zarfla satın alınacağı ilan t<lilen 
1255 ton Kriple kömürü, 22 Temmuz 936 tariiinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 2000 Ton Jene
ratör kömürü ve 23 Temmuz 936 tarihinde kapa]l zarf
la satın alınacağı ilan edilen 14850 ton lave01a:in kö
mürleri şartnamelerinde tadilat dolayısiyle HüJ.:iimsi.iz 
bırakılmıştır. (3478) 4768 

14850 ton Lavemarin kömürü 
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meıııinden : Türkiye Iş Bankasının 1 
Hatap Kapulu Zade Mehmet Kadri 
ve Ismail Haeı Gafur zimmetlerin- i 
deki 11970 liranın tahsili için adliye _ 
yanğınından evvel bir dava açmış- 1 
lardı. Bu kerre dosyası yenilenmi§ 
ve 934 - 1362 numaralı işbu dava i 
için müddeialeyhlerden Istanbulda 
asma altında 18 - 20 numaralı ma- I 
ğazada Kadriye gönderilen davetiye _ 
ikametgahını terkettiği ve şimdi I 
nerede olduğu bilinmediği cihetle 
tebliğ edilemediğinden mahkemece I 
hakkında tebliğatm ilanen yapıl
masına karar verilmiştir. Muhake-
me 21-9-936 pazartesi saat on dört- 1 
tedir. Davetiyesi mahkeme divanha· I 
nesine asılmıştır. Müddeialeyh o 

Malwiyeti var mı-
! dır, var ise nere

sinden malUldür? 

il 
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gün o saatte mahkemeye gelmez ve- j ' 
ya vekil göndermezse hakkında ği- Nekadar zaman_ i-1-

çın abone oldugu ı 

, Başlangıcı 
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yap muamelesi yapılacaktır. Keyfi- 1 
yet ilan olunur (24044) 

!st. Beşinci Icra Memurluğundan: 1 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka I 

Sonu: 

1 
-1 -

Bu kupona derccdilccck yazılar gayet okunaklı yazılmı, olmalıdır. . . 
latanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 

E 1 rar verilen Kahvehane eşyası 
8-7-936 tarihine tesadüf eden Çar- - Gazetenjzin 23 Nisan 1936 nüsha-
şamba günü saat l2 den 14 e kadar 1 aında yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 

c 
Q) 

1 
birinci aqık artırma suretile Şehre- - \'& karşı 1000 liralık si~ortalı abone kuruşluk 

:·azılmak lstilorum. Aboaen1ao bede- pul ve -1 
E 

mininde Halk Fırkası karşısında .- " tmza 
li gönderilmi,tir. Siı;ort:ı muamelesi- _ 

340 No. lu kahvede paraya çevrile- :::: _ nin yapılmasını dilerim. ' 1 ca 
E 

ceğinden talip olanların mahallinde 1 
:ı •111ı•ıııı••ıııı•ı111••111•1111•tııı•ıııı•ıı11•ı111•ıırı•ıııı•t111•r. 

hazır bulunacak memuruna müra-
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caatları ilan olunur. (24042) 

!stanbul Icra Hakimliğinden : Ev 
velce Haydarpaşada Acı Badem ma
hallesi Esat paşa sokağı 1-3 No. lu 
köşkte iken halen nerede olduğu bi
linmeyen Fatma Zclihaya: Katina

ya olan borcunuzdan dolayi ipotekli 
Usküdarda Altuni zade mahallesi 
Hekim Lambo sokağı, eski I, yeni 
1-3 No. lu köşkün nısıf hissesinin 
satışa çıkarılması muamelesine esas 
olmak üzere satış tarzınm tayini İ· 

çin 16-7-936 tarihine müsadif per
şembe günü saat 10,30 da Duruşma 

bul Icra Merci Hakimliğinde hazır 

bulunmanız ve aksi taktirde duruş

manın giyabınızda yapılacağı dave-

tiye makamına kaim olmak 

ilanen tebliğ olunur. (24059) 

Ankara !kinci Noterliğine 

üzere 

Heybeliada deniz lises• Müdürlüğünc·en 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 1 O sınıflarına aşağıdaki 

şartları taşıyan okullar alınacaktır. 
ı - Türkiye Cumhuriyeti teb'ası olmak. 
2 - Orta okul mezunu olmak. Çok eyi ve eyi derece

de olanlar tercih olunur. "İkmale kalanlar alınmaz." 
3 - Vücudu zinde ve sıhhatı yerinde olmak "dilde 

rekaketi olanlar alınmaz.,, 
4 - Lise 9. sınıf için 15: 1 7 yaşı arasında olmak ve 

18 yaşına basmamış bulunmak. 
Lise 1 o sınıf için 1 6: 1 9 yaşı arasında olmak ve yirmi 

yaşına basmamış bulunmak. .. . • 
s - Yapılacak Sıhhi muayenede ve musabaka ımtı-

~._~.ın~ltazanmış oltnak. 
6 - Okul gece yatılı ve meccanidir. ·Mektebe girdik-

ten sonra Yiyim, Giyim, kitap okul tarafından parasız 
temin olunur. 

Getirilmesi mecburi olan kağıtlar. 
ı - N uf us cüzdanı. 
2 - Mektep şehadetnamesi veya sınıf geçme derece-

sini gösterir tasdikname. 

~ 
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Istanbul !kinci Noterliğinden 17 
Kanunusani 1339 tarihinde 630-5 · 

No. lu bir kıta umumi vekaletname 

3 - Askerlik öğretmeninin m~ hrem raporu. 
4 - Aşı kağıdı. 
5 - Altı adet vesika fotoğrafı. -o 
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Gazetecilik ve 1ıVlatbaacılık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Meclitt:1nden: 
Şirketimiz Hr ~yeti Umumiyesinin 

görülen lüzum üzerine fevkalade iç
timaı 20-7-1~ 36 pazartesi günü saat 
onbirde Şir' .Ketin Merkezi idaresi o
lan Istanb ,ul'da Ankara caddesinde 
100-102 r.ıumarada kain Şirket bina
sında a' ıttedileceğinden şirket hisse
darlar•1 işbu içtimaa davet olunur. 

RTazNAMEI MUZAKERAT: 
şı 1rketin sermayesinin tenkisi : 
'(;erek esaleten gerek vekaleten en 

a· ı (100) aded hisseye malik olup ta 
: ışbu fevkalade heyeti umumiye içti
.ınamda hazır bulunmak iıııteyen his-
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima günün
den bir hafta evvel sahip olduklan 
hisse senetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie mec 

ile vekili unı umi tayin ettiğim Is
tanbulda Fincancılarda 13 No. lu 
mağazada ttif Cardan Bay Samuel 
Baharı bu k,rre vekaletten azıl et
tiğimden I~tanbulda Ticaret ve Sa
nayi Odaş{ sicilli ticaret ve Tan ve 
Cümhuri&et gazeteleri ile ilan edil
mesini ve bir nüshasının vekili mu
maileyh Beyoğlunda Nişantaşında 

Te§' ikiye caddesinde Modern apart
mı>,,nında mdkim, Bay Samuel Baha
r.'&. tebliğini dilerim. 

YAZ KURLARI 
Ingilizce, Almanca, ve Fran· 

sızca haftada 3 ders iki aY. için 
T. L. 3.50 

AMERiKAN LiSAN 
ve San'at Derıaneıi 

Mahmudiye caddesl 4-6, frurbe. 
Telefon : 22202. 

6 - Dilekçe ve buna mümasil diğer kağıtlar okul ta-
rafından verilecektir. 

Kayıt muamelesi 1 Temmuz 9 3 6 başlanarak 1 Ağus-
tos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat 
edenlerin kağıtları alınmıyacaktır. ( 3 6 3 6) 

Satlhk Eşya 
1ST ANBUL ZlRAA T BANKASINDAN : 
Bankamıza aid olup Tahmis sokağında Emtea depo

muzda bulunan kapı, masa, dolap vesaire gibi ahşap 
eşya 3 Temmuz Cuma günü saat 13 de bilmüzayede sa-
tılacaktır. 

Almak isteyenlerin o gün ve saatte depoda bulunma-
ları ilan olunur. (3584) 

lstanbül Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mıktan Nev'i Tahmin bedeli İlk teminatı 

80 Adet .Kundura bıçağı 
1200 Kilo 9 Na.monta çivisi 

800 ,, 12 N. " H 

Lira Kr. Lira Kr. 
240 18 
480 36 
t80 21 

1000 75 
ı - Yukarda mıktan, nev'i, tahmin bedeli ve ilk te

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

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

3 - Malzemenin hepsi bir istekliye ihale olunacağı gi
bi k'alemen ayrı ayn isteklilerede ihale olunabilir. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Ko
misyonda görebilirler. 

5 - Eksiltme günu teminat makbuzu ve sair Belge
ler le komisyona ııelmelC lazımdır. ( 3 4 8 7 ) 

Tahmin edilen bedeli 19 3 O 5 O lira olan yukarda mık
tan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikal.ar Umum 
:rv1üdürlüğü Satınalma Komisyonunca 23 Terrımuz 936 
tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname Dokuz lira 66 kuruş ınukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
fl 0902 lira 5 O kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur: 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri Ve kendilr ~
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindt ~ki 
vesaikle mezkur e:ün '1e &;aatte Komisyona mürac· aat
ları. ( 3 4 7 5 ) ' burdurlar. 
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