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SiYASAL GÜNDELiK GAZETE 

Yunanistan Akdeniz paktını lüzumsuz bu1du 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Murahhasların gelmeleri 
konferans bugün tekrar 

bekleniyor, 
toplanacak 

Pa.ris, 12 (Tan) _ Jlariciye na- riııde görüşmüşlerdir. g~iz - Türk~ diğer taraftan Sovyet -
zm Delbos dün Sovyet Rusyanm Pa.- Boğazlar konferansı yarın (bu - Türk y nokt~zar farklannm çok a
ris sefiri Potemkin ile Bonkur'u ka- gün) umumi bir toplantı yapacaktır. zaldıgı tel ıt olunmaktadır. 
bul etmistir. Görüşme sırasında in - Fevkalade bir mani ve müşküJ çık- Vaziyet, yarın ve müteakip iki gün 
giltere il; Sovyet Rusya arasında Bo maz.-ın hükiımetlerinden yeni t:alimat 1.arfında kat'i surette belli olat":aktar. 
ğazlar konferansında baş gösteren alarak dönmüş bulunan hey~tler mü Titüleıko ·Kralla uörüştü 
ihtilaf mevzuba.tısolmustur. Temin e- zakerelere devam edeceklerdır. Ma - "' 
dildiğine göre, bu ihtillf, Avrupa si- mafih, birkaç baş delege henüz Mon- Bükreş, 12 (A.A.) - Titülesko 
ya.o;eti üzerinde büyük bir tesir yapa- tröye gelmemi!;itir. Bu delegelerin ya ~lontröden gelmi~ ve saat 18 den 22 
bilecek mahivettedir. rm sabah (bu sabah) müvasaJat ede- ye kadar kral tarafından kabul edi-
Diğer tara.ftan ıuontröde Boğazlar bilecekleri umuJmald:adır. Bunun)~ lerek beJı.~elmilcl_ durum ve Cenevre 

konferansmm teknik ve bahri komi- beraber, delegeler arasmda hususı ,.e Montro mesaısi hakkında keııcli
teleri toplannu5, bazı maddeler üze- t.emaslar neticesinde bir taraftan İn- sine maliimat vermiştir • 

~-~------------~~----------ı------r~--~----- --------------J 

Almanya • Avusturya yakınlığı 
................................................................ , .... 

Berlin - Roma anlaşması 
Fransada endişe uyandırdı 

Almanyanın Danzig ve müsfemiekf! meselesini 
yeniden ortaya atmasından korkuıuyor 

Avusturyanın iç siyasası değişmiyecektir, HabsburCJ 
hanedanının ime • ·ı" • 1 • ·y 
Viyana. 12 (A.A.) - Almanya ile 

J .vusturya arasında akdolunan an
laşmanın metni neşrolunmuştur. Bu 
anlaşma mucibince, Alman hükiıme
ti Avusturyanın tam hakimiyetini 
tanıma:ıitadır. Her iki hükumet, di
ğer ta rafda mevcut iç siyasa statü
sUnu 0 hükumetin dahili bir işi ola-

rak telakki etmektedir ve bu iç si- ~ı;ıi~il~ll~~ 
Yasalara ne doğrudan doğruya ne ~e '8.~i• 1 
bilvasıta hiç bir müdahale ve tesir
de bulunmayacaklardır. Avustur
ya hükumeti, Avusturyanm bir Al
~an devleti olduğunu ilan eden pren 
sıpe uygun olarak mevcut genel si
Yasasının bilhassa Almanya müva
cehesindeki istikametini muhafaza 
edecektir. Bu vaziyet Roma proto
koUarnu ve Avusturyanın Italya ve 
Ma_.~aristan karşısındaki durumunu 
degıştirnıeyecektir. 
~ nlClfmada daha neler var? 
F' Viyana, 12 (A.A.) _ Şuşnig ile 
h 0~ P.apen tarafından esas itibarile Bitler Alman gençliği tara fmdan hararetle seiam.larurken 

a ledilzniş veya ilerdeki müzakerat- ---------------------------
ta halledilmesi kararlaştırılmış olan 
m~l~ler meyanında ezcümle şun
lar zıktedilrnektedir: 

. 1 - Evvelce bildirilmiş olan tak
yıdat dahilinde olmak üzre genel af, 

2 - Alnıanyadan A vusturyaya 
ııeyahat edenlerden Almanya tara
fından alınmakta olan 1000 marklık \1 .. 
ergının tedricen kaldırılması. 

'A - Mamafih Almanya hük<lmeti 
VUsturyaya gidecek olan seyyahla 

:tın berberlerinde döviz çıkarmala
r:nı kolaylaştırmaya henüz mütema
Yıl olmadığmı bildirmiştir. 
t 3 -Kapalı mahallerde yapılan 
ezahUratta Alman vatandaşlarının 

gamalı haç işretini taşımalarına mü 
Saad~ edilmesi, 

4 - A vusturylı göçmenler mese
l~inin görüşülmesi ileride yapılacak 
muzakerelere bırakılmıştır. 

,Şu,nig memnun 
Viyana, 12 (A.A.) - Şuşnig rad

yo ile neşredilmiş olan beyanatında 
Alman - A vustı:.rya anlaşmasının Av 
rupa sulhünün sağlamlaşması için 
kıymetli bir teşriki mesai olduğullll,, 
k.~Ydetmiş ve "inkar edilıniyecek gö 
ruş aykn-ıJıklarma rağmen bu anlaş
manın başanlabilmesinden dolayı,, 
fevkalade memnun olduğunu söyle
miştir. 

, Şuşnig Dolfusun Avusturyanın bir 
l\.lman devleti olduğuna dair olan bir 
IDk beyanatını zikretmiştir. 

Lokarnocular konferansı 

Almanyanın da ltalya, 
çağrılmasını istedi 

Roma, 12 (A.A.) - Dün akşam 
neşredilmiş olan resmi bir tebliğde 
Italya hüktlmetinin, Van Zeeland
dan Brüksel konferansına i. tirak et
mesi için bir davetnam.~ ~mış oldu
ğunu bildirmektedir. Hukumet şu ce 
vabı vermistir: 

Lokarno ' devletlerinden herhangi 
birinin bulunmaması vaziyeti daha 
kanşık bir hale getireceğinden bu 
konferansa Almanyanm da çağmlma 
eı muvafık olur. 

ltalyanın J11 politikası 
Roma, 12 (A.A.) - Lokarno dev

letleri konferansına iştirak için va
ki olan davete Italyanın cevap ver
mesinden evvel AvuSturya - Alman 
anlaşmasının tahakkuk etmiş oldu
ğu burada. bilhassa kaydedilmekte
dir. 

Hali hazırdaki Italyan vaziyetinin 
şu olduğu anlaşıhyor : 

1 - ltalya Avrupanm tensikine 
ancak mutlak bir müsavat esası da
hilinde iştirak edebilecektir. 

ftalyayı Brükselde toplanacak olan 
Lokamo konferansı toplanışma da.
nt eden Belc:ika Başvekili Van 

Dünkü m~ta Cihadm güzel bir Jcurtanşı 

10 bin seyirci önünde 
............................. -...........•..•...... 

Yugoslavya 
maçta dün 

milli 
3. 3 

takımıyla 

berabere 
yapılan 

kaldık 

Eğer takımımız biraz daha ahenkli oynasa idi bu 
beraberlik kolayca galebeye tahvil edilebHii- ı. 

Senelerden beri sahalarda özlediği· 
miz ayyıldızb formayı nihayet dün 
Taksim stadında Yugoslavyalılarla 

yapılan milli maçta görebildik. 
Bu mühim müsbakayı seyredebil

mek için stadyoma koşanlar saat üç
ten itibaren sahanın dört yanını tık
hm tıklım doldurmuşlardı. Oyun sa
atinden çok evvel kalabalık hemen 
stadyomun tarihi günlerindeki dere
ceyi bulmuştu. 

10 binden fazla bir seyirci kütlesi 
ayakta duracak yer bile bulamıyor -
du. Herkeste müthiş bir heyecan, 
var. 

Türk, Yugoslav bayrakları yanya
na dalgalanıyorlar, bando hazırlan -
mış, Çelebi Sait radyonun mikrofo
nuna yaklaşmış seyircilerin bir ekin 
tarlası gibi dalgalanan vaziyetinı 
stada gelmiyerek radyo başında ne-

[ Arkası 7 incıde J 
Türkspor Kurumu Başl<am Gt•nN·nt Ali lli1mıet A~ er.~cm nul~mııu ôy • 

lüyor 

' Yedikule Lastik fabrikası 
Akdeniz paktını 
ıüzumsuz buldu .. 

Yunanistana göre böyle 
bir anlaşmanın artık 
hiç bir sebebi kalmamış 

Atina. 12 (A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: Milletler Cemi
yeti Paktının 16 mcı maddesinin 
ınulıteınel bir tatbiki halinde ln
glltere ile Alldenizde salıill olan 
devletler arasındaki anla~ma.nm 
ne ola.cağına dair neşredilmiş o
lan Yaulara atfen, akşam ga.ze -
teleri a.ldıkla.n ma.10.mata naza -
ran, bu meselenin Yunanistan i
çin mevcut olmadığını yazmak
tadırlar. Zecri tedbirlerin tatbi -
ki esasında lngilterenin Akde • 
Dizde sahilleri olan memleketlere 
Ya.ni Yunanistan, Türkiye, Yu -
goslavya, Fransa, ispanyaya, 16 
mcı maddeyi bütün vüsat ve ısli
nıuJii De ve sonuna kada.r tatbik 
edip etmiyect'!klerinl sormuş oldu 
ğunu mezkur gazeteler Uave et
mektedir. Bu memleketler o za.. 
man müsbet cevap vermi~lerdi. 
Bugün 16 mcı maddenin tatbiki 

[ Arkaaı 3 üncüde l 

dün tamamen yandı 
Zarar miktarı 50 bin liradan fazladır, ateşin 

sebebi kat'i olarak anlaşılamıyor 

1 Arlı:aaı 5 incide l f Arkası 3 üncüde 1 Zeeıand '-~-llf*UMWıt1 ............... WIMIMtM.._.._..,Tllliilf1!--' 

Dün, saat 16 yı lO geçe Ycdikule· 
deki tastik fabrikasında yangın çık 
mış, fabrika tamamen yandıktan son 
ra söndürülebilmiştir. Bir muharrı 
rimizin vak'a yerinde yaptığı tahki
kata göre, hadisenin tafsilatı şudur: 

Yanan fabrika. Gaz.hçeşıne cive.ım 
dadır ve Istanbul lastik şirketınin 

malıdır. Ateş, fabrikanın mnknıe kıs 
mmdan çıkmıştır. Pazar olduğu içın , 
dün! fabrika çalışmamıştır. Yaluız, 

1 A rt.o~~ '•rıc Ci f' 
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Milletler Cemiyetinin ısia.Dl 

Mehmet aen de mar,! 
Ça. vuş emrediyor: 
- Bölük marş! .. 

Bilginizi yoklayınız 

1 

Haydarpaşa hattı 

Banliyö seferlerinde 
yeni tenzilat yapd.ıyor 

..-ı~N---e ____ d_e,.rs:ı·n~ı--z_...._? Fedakar çavuş w::ı:: ::=irıS::::b::; 
masmdan başka Cenevre paktmcn ıs-

Cenazesi bugün büyu .. k., :~~c;:ı.i,·:~1;~:!:~ü:ı: Bölük ilerlemeğe başlıyor. Fakat 
bir tek Mehmet geride kB.lıyor ve ol
duğu yerde duruyor. 
Çavuş bağırıyor: 

- Mehmet yürüsene be! .. 
Mehmet hemen cevap veriyor: 

- Efendim, bölük marş dedin: Ba 
na bir şey demedin ki... 

O zaman Çavuş Mehmede bölüğün 
ne demek olduğunu anlatıyor. Ve 
Mehmet ikinci bir bölük marş, ku -
mandasında yine yerinde durarak ay 
ni cevabı tekrarlıyor: 

- Efendim, bölUk marş dedin! 
Bana birşey demedin ki... 
Çavuş işin ~tkmaza girdiğini gö • 

rünce haykmyor: 
- Bölük marş Mehmet sen de 

marş!. •. 
~ 

Dünkü maçta bizim ta.krm gayet 
güzel oynuyordu. Biribirlerile iyi 
kombine edilmişti. F'akat bir iki o -
yuncu vardı ki biraz fazla aksayor 
ve işlemiyordu. Bu vaziyette insanın 
içinden. gayri ihtiyari şöyle haykıra
cağı geliyordu: 

- Takım Marş! Mehmet sen de 
marş!. .. 

iki tekme 
Dünkü oyunun sonlarına. doğru bi 

zimkiler gayet iyi birkaç akın yaptı
lar. Bir aralık .Niyazi yıldırım gibi 
kaleye doğru sarktı. Yugoslavların 

oldukça tombul, iri kalecisi topu ya
kaladı. Fakat Niyazi onun elinden 
kapayım derken yere yuvarlandı. 

Top kalecinin elinde idi. Buna. rağ -
men şişman kaleci Niyazinin bacağı
na bir tekme salladı. Bununla da ik
tifa etmiyerek ikinci bir tekmeyi o
lanca şiddetile zavallının yüzüne ya 
pıştırdı. Halkta bir heyecan; 

- Eyvah Niyazi!.. 
- Gördün mü tekmeyi?. 
- Bir tekme değil iki tekme ... 
- Şunu ismile söylesene, iki tek-

meye ne denir?. 
- .... 
öteki cevap verdi: 
- Penaltı ... 

- Fakat hakem çifte tekme atan ka 
leciyi oyundan çıkarmakla iktif et
ti. 

Meyva ve güzellik 
Meyvenin kırk derde deva olduğu 

nu biliyorduk amma, çirkinliğe karşı 
müessir bir ilaç olabileceğinin farkın 
da değildik. 
Vakıa meyve ile ktir yapmak za. 

yıflamak için bire birdir. Fakat nıey 
ve ile masajın bu ince viicutları gü
zelleştirdiği yeni keşfedilmiştir. 
Bakın bu keşfin sahibi olan Fran

sız kadını neler anlatıyor: 
"Meyve mevsimi zamanında on 

beş, yirmi gün cilt üzerinde meyve 
ile kür yapmak cildi gayet güzelleş
tirir: Birkaç ta.ne gayet olgun çilek 
alınız. Bunları ezip büzüniız ve sürü· 
nüz. Sekiz on dakika kadar o çilek 
posası yüzünüzde kalsın. Sonra bu
nu ya muattar gülsuyu ile, yahut 

Sorular 
S - Bütün dünya denizlerinde en 

meŞhur a.l..-ıntılar nelerdir? 
S - Alize riizg&rlarmı kim bul • 

muştur? 

S - En meşhur petrol Jmyulan 
nerelerde buJunnr? 

S - Dünyada en çok yağmur alan 
yer neresidir? 

Dünkü ıorulann cevapları 
S - Balear adaları nerededir ve 

en meşhurları h<ırıgileridir' 
C -Ba.lear adalan garbi Akdeniz 

dedir ve l4ipanyaya. aittir. Bu adala
rrn en meşhurlal"f şunlardır: Majorka 
Mlnorka, Formentera, lviça Gbrera, 
Konjera. .• 

8 - Balirı.e balığının büyüklüğü 

ne kadardır ' Baline kaç sene yaşar 
ve 11e ile tagaddi eder ' 

C - Balinanın uzunluğu 25 metro 
:ra ağrrlığı 150,000 kilograma kadar 
vanr. Buna rağmen boğazı küçük ol 
duğu için nlsbeten kü<:ük balıklarla 
tagaddi eder. Bir rivayete göre bin 
sene kadar yaşadığı dJddir. 

S - Bal/ur kimdir, 
C - Balfur lngiUz slya..~ilerlnden 

ve felsefecilerinden biri idi. Dk defa 
olarak, musevilere, Filisttnde blr \•a

tan verilmesi fikrini bir nutkile o or
taya attı. 

S - Hurufat evvela kimler tara
fından kullamlm~tır' 

C - ilk hurufat, tahta. ola.rak, al
tıncı a..~rrda Çinliler tarafından kul • 
landmıştır. Avrupa hunıfatr, on ikin 
el asırda. tımmıl§ ve nihayet bu on be 
şinci asrrda inkişaf etmiştir. 1436 da 
Gütemberg metaldan müteharrik hu 
nıfat icat etmiştir. Bundan sonradır 
ki, hurufat t.ab işlerinin inkişafına 

yardım etmiştir. 
.......--....-~Ftc:J'M'.......,, 

Haydarpaşa ile Pendik arasındaki 
Banliyö istasyonlannm yolcu nakli
yat tarifesinde, şark demiryolları ida 
resinin yaptığı gibi, yaz mevsimine 
mahsus tenzilatlı bir tarife tatbik et 
mek imkanı noktasından tetkikler 
yaptıran devlet demiryolları idaresi, 
buna imkan olmadığı neticesine var
mıştrr. Bu hatta tatbik edilen tarife, 
ışark demiryolJannın mevsim için tat 
bik ettiği tenzilatlı tarifeye nazaran 
yüzde 27 nis"oetinde daha ucuz bu -
lunmaktadxr. 

Buna rağmen, yolculara kolaylık 
göstererek rağbeti temin etmek isti
yen devlet demiryolları idaresi, yeni 
bir usul tatbikine karar vermiştir. 
Cumartesi öğleden sonra alınacak gi 
dip gelme biletler yüzde yirmi tenzi
latlı olacak ve pazartesi sabahına 
kadar muteber addedilecektir. Yal -
nız bu biletlerin Gôztepeden yukarı 
istasyonlar için alınması şarttır. 

Bu tarife 15 temmuzdan itibaren 
tatbik edilecektir. 

Fatih ve Eyüp kaza1armm 
Kadastrosuna b~lamyor 

Şehrimizdeki kadastro postalan, 
çalı~malarına devam etmektedirler. 
Eminönü mmtakasmda yirmi beşe 
yakın mahallenin kadastrosu bitiril
miştir. Fatih ve Eyüp kazalarınm 
kadastrosuna da yakında başlanacak 
tır. Bu itibarla alakadarlara lazım -
gelen talimat verilmiştir. Ayrıca Fa
tih kazası dahilinde sicil mtimeyyizli 
ği kurulması l:tararlaştirılmıştır. 

Poliste 

Haliçte bir sandal 
. 

devrirdl, 2 kişi boğuldu 
yağmur suyu ile yıkayınız. Yüzünü· 
zii sabahları gayet olgun bir şE:ftali 
ile oğunuz. Bir saat sonra da yint~ mu 
attar su veyahut gülsuyu ile yüzünU Evvelki gece, EyUpte Bahariye ön 
zü yıkayınız. lerinde feci bir kaza olmuş, bir san--

Bir yumurta sarısı cildi hem yumu dal devrilerek iki kişi boğulmuştur. 
şatır, hem de güzelletirir. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Süt içinde kaynamış elttıa yüz bu- Ali Şükrü, şoför Mustafa, Çavuş 
ruşukluğuna karşı bire birdir. Şerif ve kardeşi Mehmet, saat 18 de 

Eyüp iskelesinden kahveci !smailin 

Açık kuyular 
Topkapıda Şeyhislam sokağında 

4 7 numaralı evde oturan Nezir ismin 
de bir okuyucumuz dün matbaamıza 
gelerek şunları anlattı: 

"Evimizin ilerisinde bir bostan va.r. 
Bostanın sahibi, bah~e~1 çerçeveli -
yen duvar taşla.rmı ve tahta.perde ak 
samını bundan bir müddet evvel sök 
tiirerek sattırdı. 
Duvarın yıkılması üzerine, mahal

lemizde oyniyan çocuklarla. beraber 
benim kiiçük yavrum da sık sık bu 
bostana doğru gitmeye başladı. Bos
tan sahibi, bahçesindeki kuyunun 
bileziğini de sebepsiz yere kaldrrdı
ğı için, burası küçük ~cukların do • 
Laşmama.cıı icap eden bir yer haline 
girdi. Ben, bostan saJıibine mütead · 
dit defa.lar bu vaziyeti a.nla.ttım. Ku
yuyu kapatmasım, aksi halde günliD 
birinde bir kaza çıka.bileceğini söyle
dim. Fakat o, aldırmadı. 

Bir taraftan da dört yaşındaki ço
cuğumun oynamak üzere sokağa sa
lıverilmemesini temlıı ettim. Fakat, 
biitün dikkatimize rağmen, zavallı 
oğlum, iki aJ<şam evvel annesinin 
meşgul olduğu bir sıra.da kaprdan çık 
ma kfırsatını bulmuş ve arsada oy
niyan çocukların yanma gitmek için 
bostandan geçerken kuyuya düş -
müş. Yavrumun ölümü üzerine zabı· 
taca tahkikat yapıldı ''e kuyuya ken 
di kemlinc fliiştüğü neticesine vanldr. 
Buna bir cliyeceğimiz yok. Ç,ocu~un 
kendi kendine döştlilü.muha.kkaktır. 

Fakat, kuyunun bulunduğu hah -
çenin duvarlarını söken ve kuyu bi
le1jğini çıkanp atan bostan sahibi -
nin de bu işte mes'uliyeti olmak 18.
zım gelmez mi? Ben, çocuğumun 

sokakta dola.5mama. .. mı temine çabş
trğıma göre, ölüm hadisesinin mes -
üllerinden biri de kuyunun açık hı -
rakdmrş olması değil midir'l Bu hu
susta aJikadarJarm nazarı dikka.tinJ 
celbetmenizi rica ederim.,, 

Zavallı hir babanın göz yaşları içe 
rlsinde anlattıir bu şikayet üzerine 
alli.k&da.r makanılann dikkatini çe · 
teriz. G~enJerde de yazdığımız ~bi, 
boş ve açık kuyular her gün bir yav 
nmun ölümüne sebep olmaktadır. 

Bunlan ya. sa.hir>lf'rine kapattır -
malr, ya.hot ta alakadar bir makam. 
meseli. belediye bu işi üzerine alına
lıda. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Sütle karıştırtlmış, limon suyu bir sandalını kiralamışlardır. Dört arka.
az tahriş ederse de cildi gayet güzel daş, kiraladıkları sandala binerek 
temizler. Bunun için çok dikkat et- Kahtaneye gittnişler, dönüşte tapa 
meli ve yüz silinir, silinmez bol su ile fabrikasının önüne geldikleri zaman 
yıkanmalıdır. Şerifin apdest bozmak maksadile a· ...-......-.-.:wn:ur_................._ 
Tereyağı cildi gtdalandırrr. yağa kalkması ve fazla sallanması 
Yerli malını tamim için dUnyada sandalın devrilmesine sebep olmuş - 1tUÇUK HABERLER 

bundan güzel reklam olamaz. Tasar~ tur. Bu suretle, dört arkadaş ta de -
ruf ve Yerli Mallar Haftasında mü- nize yuvarlanmışlardrr. Şükrü ile • Tapu ''e kadastroda tel".lk0at -
temadiyen: Mustafanm 'bağırmaları üzerine kara Tapu ve kadastro dairelerinde bir a-
"Vatandaş! Tilrk üzümU,Türk mey da bulunan sandalctlardan bazıları ğustostan itibaren tapu teşkilat ka-

vesi ye!., diye barbar bağırıyoruz. yetişerek Mustafa ile Şükrüyü de - nununun tatbikine başlanacaktır. Ta 
Halbuki meyvelerin bu hassaları- nizden çıkarmışlardır. Çavuş Şerif i- pu memurluklarının isimleri. tapu 

nı kadınlarımız arasında tamim et - le kardeşi Mehmet, bütün aramalara sicil memurluklarına çevrilecek ve 
sek o zaman bütün Türkiye mahsu- rağmen bulunamamıştır. bazı yaşlı memurlar tekaüt edilecek-
latı kapışa kapışa satılır. Tahkikata zabıta ve Sarıyer jan - tir. 

·Bundan ala propaganda mı olur! darına kumandanlığı vaz'iyet etmiş- • Ticaret odasmda imtihan - Ti-

Yerli mallar sergisinde 1 Resim ve elişi kursu 
tir. Ayrıca müddeiumumilik te ha - es.ret odası idare heyeti yarın top
dise ile meşgul olmaktadır. Boğulan . lanarak oda sanayi şu'besine alma -
iki gencin cesetleri henüz bulunama cak iki raportör hakkında imtihan 
mıştrr. şartlarmr tesbit edecektir. Rapor -

törlerin iki lisan bilmesi ve sanayi iş 
lerinden anlaması esas olarak ara -
nacaktır. pavyon müsabakası bugün açılıyor 

Ost kattan dü,tü 
Kuşdili civarında oturan Mahmu

dun iki yaşındaki çocuğu tpek, evleri * Şark $imenrlüfer<'il~ri toplam • 
yor - Trakya şimendüfercile~ cemi 
yeti heyeti umumiyesi, yıllık top -
Iantısmı önümüzdeki pazar günü ce-

Yerlimallar sergisini, dün de bin· 
terce kişi ziyaret etmiştir. Taksim 
bahçesindeki sergi, bilhassa akşam 
tizeri, şimdiye kadar görülmemiş de
recede kalabalık olmuştur. Sanayi 
Birliği idare heyeti bugün bazı sana
yicilerin de iştirakile Taksim bahçe
sinde bir toplantı yapacaktır. Bu top 
lantıda paviyon müsabakasının şek
li tesbit edilecek, aynca sergi gece
sinin kat't tarihi görUşülecektir. Ser 
gi komitesi, sergi gecesi için büyük 
hazırlıklar yapmak kararındadır. 

Beynelmilel telgraf 
muhabereleri 

Son bir sene içinde memleketimiz 
dahilinde yeniden 4:5 telgraf merkezi 
beynelmilel telgraf muhaberesine 
açılmıştır. Bu suretle beynelmilel mu 
habereye açrk telgraf merkezlerinin 
adedi 368 e iblağ edilmiştir. 

Sovyet Rusyada bulunan 
planörcülerimiz geliyor 

Rusyada tahsillerini bitiren altı 
genç planörcümüz, bugün Ödesadan 
hareket ederek yarın şehrimize gele 
ceklerdir. Gençler, hemen lnönü yük 
ıek uçuş kampına hareket edecek • 
!erdir. 

llk mektep muallimleri için Fındık nın üst katından düşerek ağır suret 
hdaki 13 üncü ilk mektepte açılacak te yaralanmıştır. Yaralı çocuk hasta 
olan resim ve elişi kursu bugün faa- neye ka~dırrlmıştır. 
liyete geçecektir. Kurslara 400 mu -
a.llim iştirak edecektir. 
Diğer taraftan, bugün, şehrimizde 

ki sanat mekteplerinde de ev idaresi 
kursları açılacaktır. Bu kurslar, 31 
ağustosa. kadar devam edecektir. 

Devlet Demiryollanna ait 
in,aa.t malzemesi 

Beygirin attığı tekme 

Beylerbeyinde oturan ve Çamlıca
da .bir fırında çalışan Sefer, Çengel
köyüne beygirle ekmek götürürken 
hızlı gitmesini temin maksadile hay
vana bir kamçı savurmuştur. Kam -
çıdan huylanan hayvan, attığı tekme 
ile Seferi başından tehlikeli surette 
yaralamıştır. Yaralı, baygın bir hal
de hastaneye kaldmlmıştrr. 

miyetin Samatyadaki merkezinde ya 
pacaktrr. Bu toplantıda cemiyetin 
vaziyeti de görüşülecektir. 

* Heybeliadadaki eğlenceler -
Adaları gi.izeIJeştirme cemiyeti tara
fından hazırlanan eğlencelerin üçün
cüsü dün, büyük bir kalabalık önün 
de Heybeliadada yapılmıştır. Bisiklet 
koşusuna iştirak edenler saat do
kuz buçukta Ismet !nönü caddesin

Tatla yaralanan çocuk . den hareket ederek elli kilometro -
Iuk bir tur yapmı§lardır. Kaza.nan · 
tara madalyalar verilmiştir. 

Devlet demiryolları idaresi tara -
fmda.n Isveçten getirtilen malzeme 
tamamen boşaltılmış ve muayyen 
merkezlere sevkedilmek üzere ha • 

Fener civarında oturan altı yaşla
rındaki Raşidin başına duvardan ka
zaen bir taş düşmüştür. Raşit ağır 

zırlarumştır. Bu malzeme, şark inşa- surette yaralandığmda.n hastaneye 
atında açılan yeni tünellerde kulla- kaldırılmıştır. 
nılacaktır. 

Bir profesör lraka gitti 

Haydelberg üniversitesi profesör -
!erinden Midensveld, Irakta ile; kon
ferans vermek üzere dün şehrimiz -
den geçmiştir. Profesör, intani has
talıklardan korunma usulleri hakkın 
da tetkiklerile meşhurdur. Vereceği 
konferansların mevzuu bu olacak • 
tır. 

Bir handa yangın çıktı 

Çakmakçtla.rdaki Valde hanı kar
şxsmda büyük ticaret hanının üçüncü 
katından yangın çıkmıştır. Burası, 
Mehmet ve Bekir· isimlerinde iki or
tak tarafından elbise ticarethanesi o
larak kullanılmakta ve sigortalı bu
lunmaktadır. Yangın, üçüncü katın 
döşeme tahtaları hasır elbiselerin 
yanmasından sonra yetişen itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. Tahki -
kat devam etmektedir. 

Tarihi evrakın tasnifi 

Umumi harp srralarmda Şamda 
bulunan tarihi evraktan bir kısmı 
toplattılarak lstanbula getirilmiş ve 
Topkapı sarayına konmuştu. Bunla
rın halka teşhiri için Topkaprdan es 
ki Türk ve islam eserleri müzesine 
nakli muvafık görülmüştür. Burada 
tetkik edilerek tasnif edilecektir . 

Çin Elçisi geldi 

Çinin Ankara büyük elçisi, dün, 
tayyare ile An.karadan şehrimize gel 
miştir. 

yan taarruzu ka.rşısmda adeoıl rrıtı• 
vaffakıyeti tasdik edllirken bu rsııı· 

meras·ımle kaldırılıyor hat projelerinin mevzunbahsolroa!' 

:;:~ııb·!:· ~=ı,~!~~ı!:;e~ 
Tepebaşrndaki mobilya fabrikasın

dan çıkan yangın etrafında, adliye 
ve zabıtaca tahkikata devam edilmek 
tedir. lmalathane sahibi, yangının 
Ust katta tutkal kaynatmak üzere ya 
kılan ateşten çıktığını Ye etraftaki 
tala§larm tutuşması suretile süratle 
genişlediğini iddia etmektedir. Fa -
kat, yapılan tahkikatta, talaşların 
bu kadar süratle tutuşması ve ateşin 
ansızın genişlemesi imkansız görül· 
müştür. Netice, yakında anlaşılacak 
ve suçlular meydana çıkarılacaktır. 
Yangın esnasında. fedakirane ö -

len itfaiye amiri Şükrüriün cenaıesi 
bugi.in Tepeb~ tiyatrosu önünden 
saat 11 de merasimle kaldırılacak -
tır. Cenaze, Yenicamie götürülerek 
namazı kılındıktan sonra Edirneka
pzdaki şehitliğe gömülecektir. 

Emniyet direktörü Salih Kılıç, Be
yoğlu kaymakamı Daniş ve İtfaiye 
müdtirü Ihsandan müteşekkil bir ko 
misyon, cenaze programınr hazırla -
mıştır. Merasimde, kolordu, deniz, 
jandarma, polis ve itfaiye mümessil 
leri ile vilayet, belediye ve parti er -
kam hazır bulunacaklardır. Merasi -
me iştirak edecekler jeketatay veya 
siyah elbise giyeceklerdir. 

Vazife uğurunda ölen Şükrünün 
iki çocuğu, a.nasn kansı ve kardeşi 
vardır. Kendisi bin liraya sigortalı • 
dır. Ayrıca belediye memurları yar -
dım sandığında da hissesi vardır. 
Bundan maada, bir miktar yardrm -
da bulunmak Urere teşrinisani içti • 
mamda. ~ehir meclisinden karar alı
nacaktır. 

Ha va Y ollarınm acentası 

Devlet Havayollan idaresi tarafın 
dan Galata.da bir acentelik tesis edil 
miştir. Acentede bugünden itibren, 
hava seferleri için bilet satışma baş
lanacaktır. Havayollan idaresi ayni 
şekilde ikinci bir acenteliği de Anka 
rada tesis etmiştir. Dün, tenezzüh 
uçuşu için 200 den fzla müracaat ya 
pılmıştxr. Bu uçuşlar, her gün artan 
bir rağbete mazhar olmaktadır. 

Oa.küdar - Kadıköy tramvayla.
nnın yeni bir uıulü 

Usküdar - Kadıköy tramvayları 

idaresi, yolcularına kolaylık olmak 
üzere yeni bir usul ihdası etrafında 
tetkikler yaptırmaktadır. Bu usul 
ı;udur: 

Dört ve daha. yukarı mmtaka~ara 
mahsus olan on ve on iki buçuk ku
ruşluk biletlerin üzerine saat terli -
batı basılacak ve yolcu bu bileti al -
dığı zaman, satıldığı saat matbu kad 
ran üzerinde Zimbalanacaktır. Me • 
sela yolcu biletini saat on beşte alır 
sa biletin üzerindeki saate on beş rak 
kamı zımbalanacaktır. Bu bilet, iki 
saatlik bir müddet için,yani saat on 
yediye kadar ve yalnız bir istikamet 
te kullanılmak şartile muteber ola. • 
caktır. 

Bazı büyük Avnıpa şehirlerindeki 
tramvay servislerinde kullamlan bu 
usulün halka büyük bir kolaylık te
min ettiği görülmüş ve tatbiki taam-
milin etmiştir. . 

Liman, iskele ve kanallara 
ait tarifeler 

Gelecek yılbaşından itibaren, vill
yet husus! idarelerile belediyelerin 
veya köylerin elinde bulunan iskele 
ve rrhtnnlarla umumi seyrüsefere 
yarryan kanal, kayık ve sallardan a
lınmakta olan müruriye resim ve üc
retlerine dair tarifeler ,iktisat veka· 
letinin tetkikini mUteakip icra vekil
leri heyeti tarafından tasdik edildik 
ten sonra tatbik olunabilecektir. 

Hükfunet, icap ederse ihraç mal • 
!arından bazıla.rnu bu resimden mu • 
af tutabilecektir. Diğer taraftan lü
zum görüldüğü takdirde bazı iskele 
ve limanlar hususi idarelere veya ay 
rı bir idareye verebilecektir. 

Iktisat vekaleti bu hususta 18.zmı
gelen hazırlıklara başlamıştır. Tari
felerin daha mükemmel bir şekilde 
tanzimi için memleketin her tarafın
daki liman, iskele ve kanalların ta -
rifeleri getirtilerek üzerinde tetkika 
ta başlanmıştır. Bu suretle ihraç ve 
dahili ticaret eşyasının maliyet fiat
lerine tesir yapan bu ücretler makul 

·bir hadde indirilebilecektir. 

muhafaza etmesi, ve sulhU idaıne o
lan büyük gayeyi başarmak için bY 
zım gelen prestijJ elde b'ulundormıııöilı 
istendiği takdirde Cemiyetin ııa~ 
ştstan işinde uğradığı rnu"•a.ffakıYe 
slzlikt:en ders alması' iktıza. etmekte
dir. 

Paktın udahı meselesinde meydnTI~ 
çıkan en bilyük güçlük blr~k ısJııhll 
projelerinin birden verilmesi ve ~rr 
milletin ayn bir noktai nazar sahttıl 
olmasıdır. Bu takdirde en ufak bit 
tadilin lmkansız olacağı derhal ıne~ 
dana çıkmaktadll'. Çünkü herhn.nı:.· 
bir-tahavvüliin herkes tarafından JiıY 
buli.i şarttır ki, tatbikatta. buna ın; 
kan görülmemekte ve böyle bir teşt~ı 
bösün bilikis Milletler Cemfyetbv 
kökünden ~ğmdan korkutms.1' • 
tadır. Bunun için Fransa Eylfil tol" 
Jantrsmda her devletin Milletler Ct
mlyetine karşı olan vazifelerini ta.~·iıl 
eden bir kararnamenin okunmssflll 
ve bunun reye vazını f;eklif etnıJştif· 
Bu meyanda. ba...,ta 11 nci maddeni°' 
tasrihi gelmektedir. Bu madde hll~ 
tehdidi ka~1srnda her devlete s~I~'. 
korumak için icap eden tedbirlerı !• 
mak lüzumunu ~ö8termektedir. Vll 
nn tathikatr kanuni hu gı"bi meseli" 

·ıı Jerde alınacak kararla.nn her'k~ 
reyi ile alınmasını icap ettlnnektedit· 
Katta ıa.Ieyhine tedbir alınacak de,·I~ 
tin reyi de dahil olmak üzf're ! tı1 

tek d~vletin istinkfffı biitiin dlJ{erle~; 
ni dnrdurmalta klfidlr. Bina.enale~1 11 ncl maddenin tatbik sahası bÖr ~ ,..·e· i~ka.n&ız kalclrkca bu ma{ldf''!i.n • 1

1
, 

brr kıymeti· yoktur. Bunun degıştifl 
mMti icap etmektedir. 

On altıncı maddeye ~elince · Frıı11!il 
ekonomik ve zecri· tPdbirlerin bütii~ 
•lünya.ya şamil olma..~mı ve askf'ri yıı~ 
dımm ancak aralarmda mrntııJc:t' 
anıa.,malar olan '1evlrlln ara~d:. 
cari olmRRmı ffitt"mektedir. Ru ıııurr 
le mm~ ka v1 naktlar sistemi genişli" • 
tilmış olacaktır. 

Fransa. tanfmdan ifori sürtll"..": 
foklifin doıl'nıJu~a ~ürıhe yoıo• 

Son tecritbe göstf'rmistir ki. "'".,! 
mik ve finan~al tedhirln }ıql"hj <1 1~ 
dannağa yaramıyorlar.Ta hidaye~ ıu 
ıLctkeri tedbirlere kadar daya.nms11 1i 
ti:vacı hasTI oluyor. Edenin sövle~, 
oldu!hı ve<:hile millf'tler ancıtk keJI r 
lerlni doğrudan doğruya a18.lmdst I" 
den meselelerde harbi ~öze aldcr0'1\i 
lar. Bunun icin coğrafi veya si~·, 
sebeplerden dolayr birlbirine nıJtlt~, 
kavi paktlarla bağb devlet1eriD tJI ~ 
birlerine :rardrm etmelerini bekfell1t 
doı~ olul'. Runu ıterek nazari ıı;~ 
rekse onı.tik cihetten miidafaa J<O~ 
dır. Çünkü tatbikatta daimi sure , 
mmtaka.vi paktlar büvük rolü oft\t ~ 
,vacak. çabuk kuvved~n fiile ıte<'"r~,, 
ve müe.~si.r olmak iktidanru haiı ~it 
lunaeaktır. Hem de hu sistf'nıde ,..,, 

'l'k k t . d w 'td• 'ili'' vem 1 arama a caız ew ır. ' u~ 

dl bile gerek I.okarno, gerek J(iiC ~ 
Andlaşma ı;;erekse Balkan antJt:ıt· 
naktlan hep hu prensibe mtisttnlt ;;,t' 
Bu paldlar Milletler Cemiyeti kolite~ 
yinin al'zulanna tabi olunr.a. hsrYl tft1 
evvelki tehlikeli ittifaklann te1' (t 
vücut hulma..~1 korkusu kalka~(iti 
her millet kendi mtısuli:çPtini 'i,O' 
hfüliği için A''l'llpada istikrar 
edilmiş olacaktır. 

1 

Kedi yavrularını 

emziren disi bir köpe~ 
as 

Samatyada Hacı Manoı soka~_;ı 
• 1 IJY 

ki 9 numaralı evde bulunan dl.Ş ,. 
)'' 

köpek, ayni evdeki dişi kedi.ni11 \_,, 
rularını emzirmektedir. Bu ga.rlP 0rt 
ka hakkında verilen malfunatJ!. ~be~ 
bu iki hayvan uzun müddetteJlıe~' 
ayni evde yaşarlar, fakat biriJ:>ll" ~~ 
le hiç geçinemezlermiş. Nib3)1et ıııııı 
gün hem köpek, hem kedi do~r ğil'' 
lar. Yalnız, az zame.n sonra. kO~peJ 
kiler ölmüş. Bunun üzerine l<~ıı~ 
kediye sokularak ahbap olIIlll~ .;tıt• 
yavrularını emzirmeye başlafll1~ 

inhisarlar Umum Müdiİrii d , 

Ş hr. · d.. · h' ıar t1ı11 ~· e ımıze onen ın ısar ··t1e ,.,. , 
mi direktörü Mithat birkaç gıltit· 1l' 
dar tekrar Ankaraya. gidece1' ıfl ıııO 
hisarlar vekili Ali Rana, urrıu 1,,ııı 
dürle beraber Çamaltı tuı:lS !l~ıif. 
giderek ince tuz fabr~asınifl 
resminde bulunacaktır. 





4 

Büyük~~ ~~" 

TlYı rk UınkoDaılbo 
~~~~''"'""'"'~~ Başlarken 
No. 17 Yazan : Ziya Şakir 

Meselenin bir tecahülü arifaneden 
ibaret olduğu" anlaşılıyordu 

Nurettin Paşanın bu telgrafı, ga
yet garipti... (Heyeti Temsiliye Ri -
yaseti ) unvanının artık tarihe karı
şarak Mustafa Kemal Paşanın bu
günkü resmi unvanlarının (Büyük 
Millet Meclisi Reisi) olduğu; - iki 
gün evvel Bursa merkezile cereyan 
eden muhabere esnasında - 56 ın
cı Fırka Kumandanı Miralay Bekir 
Sami Bey tarafından kendisine bil -
dirilmişti... Hatta, bu (biidirilmek) 
bile zaitti. Çünkü, Nurettin Paşa 
gibi zeki ve nüfuzu nazar sahibi ge
çinen ve bugün de (iki dargın hüku
meti barıştırmak gibi, cidden mü
him ve nazik bir hiidisei tarihiye vü
cuda getirmek) istiyen bir zatın, 
(Ankaradaki vaziyeti herkesten da
ha iyi bilmesi lazım) gelirdi. Buna 
rağmen; Nurettin Paşanın bu hita
bından da anlaşılıyordu ki; mesele; 
bir (gaflet ve cehalet) eseri değil; 
nazikane ve kibarane bir (tecahülü 
arifane) den ibaretti. 
'Şu telgraf muhaberes inin cereyan 

ettiği geceden, tam 13 gün evvel, An 
karada (Büyük Millet Meclisi) na . 
mile (müstakil bir hükumet) teşek
kül etmişti. Ve bu hükumetin teşek
külü de: bütün Anadolu da en coş • 
kun toplantılarla, nutuklarla ,bando 
mızıkalarla, toplarla, ve nihayet da
vul zurnalarla ilan edilmişti... Ana
doludan taşan bu mes'ut velvele, Is
tanbul surlarına çarparak, Babıali
nin köhne çatısını, Yıldız Sarayının 
yaldızlı tavanlarını zangır zangır sar 
sarken; hiç şüphesiz ki Nurettin Pa
şa da Istanbul semasının gök kub· 
besi altında teneffüs etmekte idi. 
Onun için Nurettin Paşanın, artık 

Ankarada bir (Heyeti Temsiliye) bu
lunup bulunmadığını bilmemesi, 
mümkün değildi. 

Mustafa Kemal Paşa, Nurettin 
Paşanın telgrafım, (Müdafaai Milli
ye Vekili Fevzi Paşa) ya havale et
mişti ... Fevzi Paşa , bu telgrafa şu 
mealde bir cevap vermişti: 

[ Telgrafınızı, Heyeti Temsiliye Ri
yasetine keşide etmekle. henüz vazi
yete hakikiyeyc ıttıla peyda edeme
miş olduğunuz anlaşılıyor. Ankara -
da, Büyük Millet Meclisi Hükumeti 
Lşekkül etmiştir. Ve bu teşekkülün 
de mevcudiyet ve meşruiyeti, teey -
yüt eylemiştir. Şu hale nazaran, Is
tanbuldaki hangi makam, Ankarada
ki hangi makamla görüşmek isti . 
yor ... Iş'arı] 

Cevap - .... 
Fevzi Paşanın bu sualine, cevap 

verilmemişti... Ancak; beş on daki· 
ka sonra, lstanbul telinin ucundaki 
memur tarafından şöyle bir cevap 
gelmişti: 

[Efendim ... Telgraıfnameyi yazan 
zevat, şimdi burada değildirler. Bu· 
nu, bırakıp gittiler. Yartn saat on
da gelecekler. Size , arzı mallımat 
et:leriz.J 

Acaba bu cevabı, muhabere mc -
muru (Leon Efendi) mi vermişti? .. 
Yoksa ; (lstanbuldaki hangi maka -
mm, Ankaradaki hangi makam ile 
görüşmek istediği) ne cevap vermek 
için ; Damat Ferit Paşadan talimat 
almak nezaketini gösterenler mi ver
di nnişlerdi? .. 

Artık bu (hikaye) nin burada bit
mesi; (baki) siniı1, bir (dürugu bi
nihayet) olarak kabul edilmesi icap 
ederdi. Fakat edilmedi. 

Ertesi gün Nurettin Paşa, Bursa
ya; yine 56 ıncı Fırka Kumandanına 
U1ı,.Un bir telgraf çekti. Anadolu 
ha~kında ki noktai nazarile, Mustafa 
ı..::cmal Paşa ile muhaberesindeki 
ma~sadı izah etti. Ve bunun, Bursa
dıı intişar eden (Ertuğrul) gazetesi
lc neşrini rica eyledi. Bekir Sami 

, Bey - ihtimalki Ankara ile muha
bereden sonra -, bu telgrafı Ertuğ
rul gazetesine gönderdi. Ve, neşrct
tirdi (1). 

Nurettin Paşa, tekrar Ankaraya 
müracaat etti. Bu sefer: 

l Telgraf muhaberatile anlaşmak 
imkanı olmıyacak. Tarafınızdan sa
hibi salahiyet bir heyeti Istanbula 
gönderin. Görüşelim ve, anlaşa -
lım] 

Dedi... Ankara, buna da şu cevabı 
verdi: 

[Pek doğrudur. Hakikaten, tel -
grafla anlaşmak, mümkün değildir. 
Fakat siz Mur,anyaya geliniz. Ve, 
ne vakit gelebıleceğinizi bildiriniz. 
Bizim tarafımızdan da orada sahibi 
salahiyet zevat hazır bulunur. Bur
saya da icap eden talimat verildi.] 

Cevap - .. ... . 
Evet.. . Nurettin Paşa , - kendi arzu 

IU üzerine Ankara tarafından yapı-

lan bu davete karşı da - sükft t et • 
mişti. Hatta, günlerce Mudanya ve 
Bursada kudiımüne intizar edildiği 

halde, bir türlü şerefzuhur etmemiş 
ti ... Işte o zaman, Nurettin Paşanın 
Ankaraya vaki olan (tavassut mü -
racaatlan) nin saray ve Babıa.J.i he -
sabına uçurulmu~ birer balon olduğu 
tahakkuk eylemişti. 

Bir sual: 
Istanbuldakiler; bir taraftan (Ku

vayi Inzibatiye) lerile .. ve diğer ta
raftan da Ankaranm etrafını saran 
isyan şebekelerile (Büyük Millet 
Meclisi Hükumeti) nin mahiv ve if
nasma çalışırlarken: Nurettin Paşa 
gibi bir zatı ortaya sürerek Ankara 
ile niçin bir itilaf aktetmek iste
mişlerdi ? .. 

Bu adi ve sefil manevra: Istanbul 
dakilerin belahat ve hamakatlerinin 
yeni 'bir eseri idi... Şeref ve fazilet 
hislerine karşı tamamile cahil ve ga
fil olan sarav ve Babıali efendileri. 
kuvvetle mailfıp edilmesi bir hayli 
müşkül olduğu anlaşrlan yeni milli 
hükumeti. ı;arGabuk. bir siyaset pu
suımna düşürmeye karar vermişler -
di. 

Bu karar, ı:;ebf!psiz değildi. Çünkü 
yakında sulh müzakeratma girişile
ceğini\! dair birtakım alametler belir
mişti. 

Saray ve Bnbıali. büyük bir telaş 
içinde idi... Anadoluda. teşekkül ve 
teessüs etmiş olan milli bir hükumet 
mevcut iken. sa.ray ve Babıali Ana
dolu üzerinde ne ~ibi bir hak iddia 
edecek: sulh mecfüıinde ne srfatla 
söz Röyliyecekti? .. Bu vaziyet karşı
sında. sulh meclisinin Anadoludan 
da murahhas istemeleri. Gok müm -
kün ve muhtemeldi... O takdirde sa
ray ve Babıalinin bütün kudret ve 
salahiyeti - sulh meclisi karşısında 
da . sıfır derecesine inecek: İmpara
torluğun manevi saltanatı da bir an 
da sönün gidecekti. 

ı~te: bu noktalar üzerinde sa ray 
ve Ba lırftli : sulh mecfü;i karşısmda: 

- Efendiler! .. lı:tıın'bul ve Anarlo
lu arasında: ayrılık , ga.yrdık yok -
tur. Mesele. simdiye kadar bir anla
şamamazlıktan ileri ~Plmişti.. lşte 
şimdi. anlaş1voruz ... Milli mücadele. 
sönmek üzeredir. Anadolunun sahip 
ve maliki ise: doğrudan doğruya, za 
tr ~ahanPrlir. Zatı şahanenin hukuk 
ve ~altanatmı idame etmek şarti!P: 
onun namına, dilediğimiz gibi sulh 
aktetmeye hazırız. 

Diyebilmek iGin. Anknra ile bir 
(Barışma müzakeresi) ne girişme -
ye .. Bu suretle de . hem Büyük Mil
let Meclisini: ve hem de toplanacak 
sulh heyetini aldatmaya karar ver -
mişti. 

Fakat: verilen bu ahmak<;asma ka 
rar, tatbik edilememiRti. Çünkü. An
karadan Nurettin Paşı:ı ya verilen ce 
vap, a<;1kça göstermişti ki : Büyük 
Millet Meclisinin başında bulunan -
lar. öyle kolay kolay rıusuya düşürü 
lemiy~cekti. .. Onlar, daha bu hilenin 
başlang~mda, derh::ıl maksadı anla~ 
mışlar: ank~u;tin kullanılan (heyetı 
temsiliye riyaseti) Unvanını derhal 
reddederek, Ankarada hür ve müs · 
takil bir hükumet olduğuna dair Nu
rettin Pa.::ıaya ihtarda bulunmuı;:lar
dı . 

Saray ve Babıali, bu hilede de mu
vaffak olamayınca: art1k bütün ta
lih ve kaderlerini, üç şeye bağlamı§ 
lardı: 

1 _.Yunan istila ordmm, 
2 - Kuvavi lnzil:-atiye, 
3 - lsyan: ihtilal. suikast ... 
Bu iiç kuvvetin iştira kile (Anka -

ra) sükut ettirilebilirse, ne alL. Bu 
miimkün olmadrğr takdirde, sulh 
meclisine gidilecek: 

- Efendiler! .. Zatı şahanenin Sal 
tanat ve hilafet makamında kalması 
şartile. bütün teklifinizi kabul edi -
yoruz. ünümüze koyacağmız mua -
hedenameyi, bila kaydüşart, imza e
deceğiz ... Ancak şu var ki; Anadolu 
daki asileri tedip etmek .. Ve imza e
deceğimiz sulh şartnamesinin ahka
mını tatbik eylemek; size aittir. 

(Arkası var) 

(1) O tarihte, Ertuirul gazetesinin ilk 
sayfasmda intişar eden ve takriben iki 
siitundan fazla sözü ihtiva eyliyen bu mü
him yu:ıdan. hiçbir şeyi hatrrlamıyorum. 
Bursanm işgalinde. Ertuğrul gazetesinin 
inti şar ettiği (Muini Hilal) matbaası bü
yük hasara uğramış .. Milli mücadelenin ilk 
ve fedakar organı olan bu tarihi gazetenin 
bi.ıtıin kollek!<öiyonları yakılmıştrr.. . Kendi
lerinde Ertuğrul kolleksiyonu bulunan :ı:e
vat, bu mühim yazıyı kopye eder de bize 
gönderirlerse, tarihe bir hizmet etmiş o
lurlar. - Z. ~. 
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KUŞBAKIŞI 

Stadyom değil 

cehennem! 
işkenceyi yalnız tramvaylarda sa-

tın aldığımızı sanıyordum. Yanılıyor 
muşum. Meğer asıJ i~kencenin para 
ile satıldığı halde ekmek gibi kapışıl
dığı yer bizim Taksim st.adyomu i-

. ' mış. 

Tribiinlerdc yer alanlann ne gibi 
konforlardan istifade ettiklerinden 
haberim yob:. Fakat duhuliye namı 

altında halktan 50 kuruş abp onu iki 
üç saat aJ·akta bırakmak ve bir mah, 
şer kalabahğının bütün yükiinü, te
rini küfrünii, sırtına yüklemek dün -
yanın hiçbil" tarafında görülmemiş • 
tir sanının. 

Niçin ayni para ile sinemalar bize 
yumuşacık koltuklannı uzatıyorlar, 

niçin ayni para ile lstanbulun iyi bir· 
lokantasında karnımızı doyurabiliyo 
ruz da Taksim stadyomu bize tahta 
bir sıra bile vermiyor! 

Tribünlerine bir liraya, al·akta du
ranlara elli kuruşa bilet kesen stad· 
yom dün ve evvelsi gün zarfında 15 
bine yakın bilet sattı. Bunun 10 bini
ni ayakta durma işkencesine katlana 
bilPnler aldı. 

Ayakta durmak o kadar büyiik bir 
işkence midir? direcek~iniz. Fakat 
maalesef Yaratan önüntizde duran 
immnm boynnn ekseriya sizinkinden 
bii~iik yaratnu~sa, , ... si-ı de arkanrz 
daki bi('ared.-n uzun bo;rln iseniz, ve 
şeffaf olmak gibi bir mf'ziyet.iniz de 
yoksa, bu çe~it ayakta durmanın iş
ken<'eli tarafı kendisini ~österir. 

Dünkü maçı a~·akta seyrP.denler 
arasında bu y\izden bir siirü kavga
lara ~hit oldum. 

Taksim starl'.'·omu Ra1inanm ho~a
Zl kadar ıfar iki tanecik kauısmm ö -
niinrle izrliham olmasın diye süvari 
oo1islf"1' e-f"tirtn1iı;ı, fakat işin kötiisii 
diin hiçbil' kahahatimiz olmaihğı hal 
de ben ve ark~<lasım bu muhteşem 
nl)Hs bev~irlPr;nhı hirinl11 1'.~11~n al -
tında can verecektik. Kabahat ne 
beY~irde, ne poliste, ne bizde idi. Ka 
bahat Taksim stadyomunnn i<.'li dıs
IT zavalh"~mın, baknmnzlığmm ti 
kendisi idi. 

Bedr i RAHMi 

i t al ya ile ticaretimiz 

15 Temmuzdan sonra 
daha inkişaf edecek 
Italyaya karşı tatbik edilen zecri 

tedbirlerin kaldırılacağı hakkındaki 
karar, piyasada büyük bir alaka u -
yandırmıştı. Bu karardan yalnız ih -
racat tacirleri değil, ayni zamanda 
Italyayla iş yapan ithalat tacirleri 
de alakadar olmaktadır. 

Zecri tedbirler 15 temmuzdan iti
baren kaldırılacaktır. Bundan sonra, 
Türkiye • ltalya arasındaki ticari mü 
nasebetler daha ziyade inkişaf ede
cektir. esasen ltalyayla aramrzdaki 
muvakkat ticaret itilafnamesinin 
müddeti bu ayın yirmisinde bitecek -
tir. Bundan sonra iki memleket ara· 
smda daha geniş ticaret imkanlarını 
temin etmek maksadile, yeni bir mu
ahede yapılacaktır, alakadar daire
ler ltalyayla yapılacak yen.i muahe
denin esaslarını hazırlamaktadırlar. 
Tabii diğer memleketlerle de olduğu 
gi'bi ltalyayla da klering esaslan ü
zerine bir ticaret muahedesi yapıla

caktır. Maamafih zecri tedbirlerden 
sonra, Italyanm dış ticaret sistemin
de ne gibi tahavvüller yapacağı 
merak edilmekterir. 

Piyasada buna dair elde edilen 
malumata göre, Italyada, tıpkI Al -
manya gibi müsaade usullerile itha
latı idare edecektir. Mamafih henüz 
ltalyanın başka memleketlere olan 
ticaret münasebetlerinde ne gibi de 
ğişiklikler yapacağına dair elde res
mi malumat yoktur. Piyasada ibra -
cat tacirleri arasında en ziyade hu
bubat tacirleri Italyayla yapılacak 
muahedeye intizar etmektedir. Zec · 
ri tedbirlerin kaldırılması Türkiye -
nin ihracat mevsimine tesadüf et • 
mektedir. Zecri tedbirlerin tatbikine 
başlandığı zaman, ihracat mevsimi 
de geçmiş bulunuyordu. Bu itibarla 
Türkiye - ltalya ticaret münasebet
lerinde, zecri tedbirlerin büyük bir 
tesiri görülmem.ıştir. 

Zecri tedbirler ayni zamanda krom 
ve hürda demir ihracatçılarını da a
lakadar etmektedir. Son senelerde, 
A vrupada demir sanayiinin fazla ça
lışması üzerine krom sarfiyatı art
mıştır. Bu yüzden Türkiyenin krom 
ihracatı da çoğalmaktadır. 

Ttalyaya sattığımız e§ya arasında 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Afyon Zafer abidesi 
ı-"-!-·-----______ .. ...,_.._ ----------

M E M L E K E T T._E_ " ___,_T· _A _N_,, _ı 
Kağıt fabrikası yakında 

merasimle açılacak 
bmit, (Tan) - Kağıt ve karton fabrikası müdiri Meh.met Ali kağıtçı, 

Ank&.raya gitmiştir. Müdirin bu seyahati, fabrikanın açılışı ile ilgilidir. 
Fabrikanın bütün hazırlıkları tamamlanmış, kağıt imaline başlanmıştır. 
Kağıt fabrikasının açılış töreni ile sellUJoz fabrikasının temel atma.mera
simi pek yakında ve ikisi bir arada yapılacaktır. 

Erbaa orta mektep istiyor 
Erbaa, (Tan) - Erbaa ticarl ve iktisadi bakımlardan orta Anadolu

nun mühim kaza merkezlerinden birisidir. Aşağı yukarı yüz bin nüfusa 
sahip tıulunan bu şirin ilçede orta mektep ihtiyacı günden güne artmak
tadır. Orta okulun açılması, ilçeye komşu olan Reşadiye ve Niksar ilçe
lerinin .de büyük bir eksiğini giderecektir. Maarif Vekfiletinin bu ihtiyacı 
nazarı itibara alacağı umulmaktadır. 

Bartın boğaz.ının temizlenmesi 
ve suyun tevzii düşünülüyor 

Ba.rtin deresinden güzel bir manzara 

Zonguldak. (Tan) - Bartın bo
ğazından şehire kadar uzanan on mil 
mesafedeki kısmr seyrüsefere elve -
rişlidir. Şehirden itibaren ikiye ay -
rılarak birisi 180, diğeri 160 kilo -
metro i<;eriye kadar uzanan ırmağın 
irva ve iska edilerek ziraate elveriş-

Y il dırım düştü 
lzmit, (Tan) - Şiddetli yağmur -

!ardan sonra, Derince istasyonunda
ki polis santralına yıldırım düşmüş, 
fakat bir talih eseri neticesi yalnız 
telefonu tahrip etmekle kalmıştır. 

KOÇUK iLANLAR 

Satıllk hane 
Bakırköyünde Yenimahallede is • 

tasyon civarında mısır tarlası mevki
inde bir tarafı üç oda bir mutbah ve 
teferrüatr, ve diğeri iki oda matefer
rüat 600 metro bahçesi, kuyusu ve 
meyve ağaçlarını havi 11 ve 13 num.a 
ralı haneler satılıktır. Müracaat evin 
içindekilere. 

hurda demir mühim bir mevki iş
gal etmektedir Zecri tedbirlerin tat
biki yüzünden., hurda demir, hurda 
bakır gibi malların harp sanayiine el 
verişli olduğu gözönünde tutularak 
bunların ltalyaya ihracı menedilmiş
ti. Şimdi bu memnuiyet kaldmlmış
tır. Hurda demir tacirleri Italyaya 
hurda demir ihraç etmek için ha.zı:r
hklara başlamışlardır. Zecri tedbir . 
terin kaldırılması, piyasada limon ih
tikclrma da mani olacaktır, son za . 
manlarda ltalyadan limon gelmedi
ği için, perakende olarak bir limon 6 
kuruşa kadar yükselmişti. 

1i hale konulması için bundan elli 
yıl evvel işletilmiş arkların bu se
fer tetkikine başlanmıştır. Bu tet
kikler, iyi netice verdiği takdirde 
Bartın kazasında ve civarındaki 
köylerde ekilmiyen birçok yerler ve
rimli bir hale gelecektir. 

Safranbolunun planı 
Safranbolu, (Tan) - Safranbolu

nun nafıa vekaletince tasdik edilen 
bari talan üzerine mimar Burhan ' ·if 
tarafından müstakbel şehir planı ya. 
pılmış ve plan belediye meclisi tar"a
frndan bugün ka'bul edilmiştir. 

Çocuk bahçesi 
Izmti, (Tan) - Çocuk E..•lirgeme 

Kurumunun çocuk bahçesi 15 tem • 
muzda açılacaktır. 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Siaortalı Normal 

Tilrkiye icin 
Lira K.. Lira K. 

1 aylık 1 50 1 35 
3 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 so 
1 'f"l]lık l7 00 14 -

Dqaniçıı 
Lira K 

8 -
14 -
28 -

Otu tçin lllncdlk Şirketlerine aıu 
racaat edilmelidir. 

Küçük iUnlar dotrudan dofruy;o 
•daremizce almabilir. 

Küçük illnlarm 5 satırl.rğJ bu 
defalık 30 kuruştur. 5 satmlan fu 
laaı lc;in satır baııma 5 kuruş almır 
Bir defadan fazla için vek<lndar 
3 10 lturuı indirilir. 

Memleket bancm.a sigortalı abont 
vazılmaz. 

Giinil eecmls nfüıh::ılın· ~ lnıruııtu• 

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

Bafra Halkevi verimli 
bir şekilde çahşıyor 
B afra, (Samaun huausi muhabi· 

rimiz yazıyor) - Bafra Halkevi 
bine yakın aztuile memlekette iyi 
bir varlık göstermekte ve gençliği 
yüksek çatısı altında toplıyan bu 
kurumun bütün kolları bir çalıf111a 
kaynağı halindedir. 

Evin Kö;ycüler Kolu muayyen ~· 
manlarda köy seyahatleri tertip .. 
derek köylülerin dertlerile yakın • 
dan alôkadar olmakta ve onların 
tenviri için önemle çalıımaktadır. 
Her hafta atlı ııezintiler yapılmakta 
ve bu gezintiler• en az 150, 200 at• 
lı iıtirak etmektedir. ilçebay, urbay 
ve birçok güzide zevatın katıldığı 
bu gezilere arcuıra ilbay Fuat Tuk· 
sal da Samsundan gelerek iftiralı 
etmektedir. 

Köycüler Kolu, içtimai Yardım 
Kolu ile el birliği yaparak bu yıl 
kuraklıktan müteessir olan köyler • 
deki fakir ve yoksullara bü,yiik 

mikyasta yardımlarda bulunmııf, 
anlara yiyecek, içecek ve giyecek 
dağıtmııtır. 
Evinı., kütüphane ve nefTİyat kolu 

da kendisinden beklenilen faaliyeti 
fazlasile göstermektedir. Kütüpha • 
ne kısmının bin beş yüze yakın kıy• 
metli kitapları vardır. Burada her• 
lıes okumak istediği her türlü eser• 
lcri, bütün gündelik gazetelerle 
mecmuaları ve Halkevleri dergileri· 
ni bulabilmektedir. Neşriyat Kolu 

·taralmdan ayda bir neşredilen Al. 
trn Yaprak dergisi takdirle karft • 
lamnqtır. Dil, Tarih ve Edebiyat 
Kolunun derin bir inceleme sonun· 
da hazırladığı Bafra tarihi bu d•r· 
gide nefredilmekte Ve muhitte çok 
alaka uyandırmaktadır. Radyo"" 
hoparlörle yapılan günlük neşriyat· 
tan da çok faydalar temin edilmek 
tedir. 

Güzel San'atler Şubesi, temsil v• 
konserler vermek auretile halkın 
bedii ihtiyaçlaruıın yükaclmesinc 
çalıfmaktiulır. Yalnız kadın cqalar, 
temsillere iştirak etmediklerinden 
bu hususta biraz müşkülat çekil • 
mek tedir. Bir Halkeoi bandosu teı· 
kiüne karar verilmi§, bütün ha=r • 
lıklar ikmal edilerek bando takım· 
ları sipariı edilmiıtir. Bunlar il•• 
lir gelmez laaliyete geçilecektir. J 

Spor şubesinde Bafra gençliği V•• 
rimli çalıpnalarına devam ediyor -
lar. Samsunla daimi temasta bulu • 
nan Bafra gençliği geçen yıl kay
bettikleri mıntaka birinciliğini ka· 
uınmak için hummalı bir faaliyetle 
çalıımaktaclırlar. 

Halkevinin bugünkü binmı ihtiya
cına uygun olmadığından bu bina • 
nm satılarak yerine 20 bin lira sar· 
file modern ve ihtiyaca uygun gÜ· 
zel bir Halkevi ve C. H. P. kurağı 
yapılma8t kararlapnııtır. Yakında 

inıtuına bG§lanacak olan bu binaya 
Bafra Belediyesi de iki aenede 5 bİ/I 
lir-a vermek suretile yardım etmek
ted ir. - Z. L. M. 

lzmit belediye reiıi bir 
kaza geçirdi 

lzmit, (Tan) - Belediye R eisi 
Kemal Oz, Adapazarmdaki Çark su
yunda bir kaza geçirmiştir. Aile3i 
ile beraber Çark suyunda. su bendi 
~öprüsünden geçerken köprünün yt· 
kılması yüzünden Kemal Ozün üç kil· 
çük çocuğu ile hemşiresi suya düş
müş, faka~ yetişilerek kurtarılmıg • 
lıırd1r. 
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Çete harbi devam ediyor SAGLIK --
• , ·······················:····:········· •.••••...•••••••.••••••• .....,......... öGüTLERI 
ıta&yanlann ıkı ateş arasında İcarı koca arasında.M 
sıkışıp kalmasından korkuluyor 
ltalyan tedio kuvve!Leri iyi silahlanmış Habeş 

çetelerinin f aarruziarına uğramaktadırlar 
"DaUy Heraltl''dan: 1 

Sonbaharda tekrar harbe başla

mak üzere Habeş imparatoru Haile 
Selasiye memleketine döııecektir. 
Haile Selasiye mukabil taarruza. ge • 
çebilmek için 10,000.000 ingtfü lirası 
bulabileceğini ümit etmektedir. Ha -
beşistana döndüğü takdirde Negüsü 
memleketine meşhur tayyareci Jim 
Mollison ve kansı Amy Mollison u
çuracaklardır. 

lki pilot NegüsUn emirlerine ama 
de olduklannı bildirmişlerdir. Negüs 
tayyare ile gitmeğe razı olduğu tak
dirde Sudan üzerinden uçacaktır. 

Seyahatin tehlikeleri nazara itiba
ra alınarak Negüsle yalnız Jim Molli 
son'un uçacağı ve Amy Mollisonun 
Londrada kalacağı söylenmektedir. 

Jim Mollison demiştir ki: 
- Gerek lmparator gerekse Lon

dradaki Habeş sefareti Negüsle be -
raber uçmamı istiyorlar. Fakat sefa. 
retle tekrar münnsebata girişmeden 
size daha sarih malumat vermekte 
mazurum. 

Italyanlar ile 3abeşler arasındaki 

mücadeleler önümüzdeki ilkteşrinde 

tekrar başlıyaeaktır. Esasen ltalyan
lann şimdi bile işgal altında bulun • 
duklan arazide hakimiyet tesis ede
memiş oldukları meydandadır. 

Italyanlar Habeşistanda gayet mkı 
b : sansür bulundukları 
h günden güne dışarı sızan ha -
herler ltalyanların her tarafta çete 
mücadelesi ile karşılaştıklarını ortaya 
kovmaktadır. 

Habeşistan kral vekili Hareşal 
Grazianinin bu vaziyetten iyiden iyi
ye endişe etmiye başlamış olduğu 
sövlenmektedir• 

Habeşleri korkutmak ve pustur
mak için en ~on çar•lcre başvurma
ğa başlamıştır. 

Erkeklerinin silfı.hlarmı teslim et • 
mek istemedikleri köyler bombardı -
man edilerek ifna edilmekte halk ö
lümle tehdit edilmektedir. 

Trablus Garptaki şiddeti elan 
unutulmamış olan mareşalin endişele
rini en ivi aksettiren misal Adisaha
badaki Habeş nüfuzunu azaltmağa 
çalışmasıdır. Çünkü yağmurlar ni • 
hayete erip garpteki Habeşler tek
rar taarruza geçtiği esnada Adisaba
badaki Habeş halkının isyan ederek 
Italyan ordusunu iki ateş arasında 
bırakmasından korkmaktadır. 

Son zamanlarda Habeşistanda bu
lunup hadiseleri yakinen takip etmiş 
salahiyettar bir zatın fikrine göre 
Habeşistanria ltalyan hakimivetinin 
tesisi için daha seneler lazımdır. 

Vatanperver Habeşler daha henüz 
başltyan yağmurların en şiddetli za -
m8llmda ltalyanlara bir süroriz ha
zırladıklarını söylemektedirler. Bu 
vatanperverler yağmurlar esna.~mda 
çamur yiizilnden ha .. alanamıyan tay 
yarelerin keşif ve bombardıman işin
den geri kalacaklarını tahmin etmek
tedirler. 

Yağmurlar Italyan istilacıları bir -
çok miişktillere maruz bn-akacaklar
dır. Adiı:ıababa hava seferleri yağ
murlann başlaması üz.erine durmuş
tur bile. 

Harrar ve Diredua civarında dola
şan Habeş ordularmrn bozguna uğ • 
ramış askerleri o civardaki Gallalar 
ve müslüman halkı iz'aç etmekte, 
binlerce kimsenin şehirlere gelerek 
Jtalyanlardan yardrm istemesine se • 
bebivet vermektedirler. 

Diğer taraftan ise son iki ay :r:ar
f mda İtalyan tecziye kuvvetleri iyi 
silahlanmış Habeş çetelerinin hücum 
ve baskınlarına maruz kalmışlar, çok 
zayiat vermişlerdir. 

Garamulata civarında bir arbede
de Itaıyan zayiatının bir yüzbaşı ve 
70 Italvan askerinden milrekkep oldu 
ğu meydana çrkmıştrr. Habeş zayiatı 
nm miktarı malum değildir. 
Habeş reisleri tarafından oı.-ganize 

edilmiş Habeş çeteleri gerek cenup. 
gerekse şimal mrntakasmda hUmmalı 
bir faaliyetle çalışmaktadırlar. Adis 
Ababaya yaralı asker taşıyan kam -
yonlarm arkasının kesilmemesi bu 
çete faaliyetinin ne dereceye kadar i
leri gitmiş olduğunu pek güzel ispat 
eder. 

Adisababa içinde bile bir gece için
de üç dört ltalyan askerinin birden 
kesildiği olmaktadır. 

Ordudan ayrılmış olan Habeş as • 

Ha~ yollannda heude ğe dev~ilen bir komyon 

kerlerine İtalyanlar İtalyan ordusu 
na yazılmayı kabul ettiği takdirde ay. 
da 8 lira maaş ile üniforma ve tüfek 
teklif ediyorlar. 

İzmit ilkmekf eD 

Zanncdildiğine göre Jtalyanların 
gayeleri son on iki ay zarfında adedı 
45,000 kişiye baliğ olan bir ordu top. 
lamaktır. 

• • 
seraısı raabette 

!zmit, (Tan) - Gazi okulunda asılan ilkmektep sergilerinin büyük 
rağbet gördüğünü bildirmiştim. Yukarki resim, ilk okul sergisini hazır· 
hyan muallimlerden bir grupu gösteriyor. 

Eskişehir ilinde Halkevi bandosu 

Eskişehir, (Tan) - Eskfşehlrde Halkevi bandosu yeni bir ha7.ırlık 

devresine girmiştir. Yukarki resim, bando heyetini bir arada gösteriyor. 

Mardinde ilkmektep sergileri 

Mardin, (Tan) - llkmektep talebeleri, tarafından bir müze hazırlan

mış ve imtihanlann devamı müddetince halka a~ık bulundurulmuştur. 

Yukarki resim, sergiden bir köşeyi gösteriyor. 

Kan koca arasına girmek iyi şey 
değildir, derler. Fakat okuyucuları
mızdan biri ,iyi sayılmıyan bu işi 

yapmıya beni mecbur ediyor. Bu zat 
gazeteye gönderdiği bir mektupta: 

- Eşimin huysuzluğu, bütün haya 
tımı zehirledi. Her sabah uykudan 
uyanınca ilk iş, beni bir kel ahretlik 
gibi paylamaktır. Ne yapsam kendi
mi beğendiremem, her hareketim o
na fena gelir .. Bu huysuzluğu düzelt
mek için acaba bir çare var mıdır? 

Diye soruyor. 
Huysuzluğun çaresini bulmak pek 

kolay bir iş olmamakla beraber, hiç 
çareı:ıi yoktur da denilemez. Çünkü 
huysuzluk, hele karı koca arasında 
anlaşılamamazlık birçok defa bilin ~ 
miyen yahut tedavi edilmiyen bir 
hastalıktan ileri gelir. Vücut hasta
hklannda olduğu gibi ,bir aile arasın
da çıkan anlaşılamamazlıklar için de 
hekimlere başvurmak adeti olsaydı, 
belki o anlaşılamamazlıkların da se
bepleri daha iyi anlaşılır ve birçok 
ayrılıkların da önü alınırdı. 

Ateşli, had hastalıkların insanın 
huyunu değiştirdiğini herkes bilir, 
öyle bir hastalıkta hiç kimse hastanın 
kusuruna bakmaz, hasta nekadar 
huysuzluk etse, ona hak verilir. Fa
kat müzmin hastalıklarda insanın 
huyu değişebileceği hatıra gelmez, 
hastaya hak verilmez, ihtilaflar da 
ondan çıkar. 

Mesela karaciğer hastalıklarının 

hemen hepsi insanın huyunun üzeri
ne pek tesir ederler. Hele karaciğer
den safranın çıkamamasından ileri 
gelen kum sancılannda, safranın un
surları kana karışınca insanın sinir
leri bozulur, her şeye karşı titiz olur, 
dünyayı karanlık görür, önüne gele
ne çatmak ister. Bu müzmin hasta
hk da en çok kadınlarda olur. Her 
kadının da ilk çatacağı kimse kocası 
olacağından sabahleyin uykudan uya 
nınca "kel ahretlik gibi" onu paylar. 

Ingiliz filozofu meşhur Bacon, ka
ra kuru kadınların çoğu huysuz ol -
duklan için, onlardan çekinmeyi tav
siye eder. Filozofun tarif ettiği kadın 
tlpi, öldürmiyen, vatırmıyan verem 
hastalı nm verdiği veremli tipine 
pek benzer. Verem hastalığı insanı 
yatrrdrğı vakit bile pek sinirlendirir. 
Ayakta gezmesine, evinin işlerine bak 
masına mani olamayınca, bir kadını 
nekarlar huysuz edeceğine hiç şaşma 
malıdır. 

Şişman tiplerde de birçok defa 
huysu7Juk bulunabilir. Bu da şüphe
siz şişman vücutta toplanan kan ze
hirlerinin çıkamamasından ileri gelir. 
Bereket versin ki o vakit huysuzlu
ğun geçirilmesi de kolaylaşır. Kan 
koca kol kola kırlarda, açık havada 
her gün gezmeğe çıkmayı adet edi
nince bir taraftan kandaki zehirler, 
çıkar , bir taraftan da kan koca ara
sındaki anlaşılamamazlık kaybolur 
ve yeniden muhabbet gelir. 

Mide bozukluğunun da insanın hu
yunu nekadar değiştirdiğini, nekadar 
titizlik verdiğini bilirsiniz. 
Şu halde huysuzluğa karşı çare il

kin bir hekime başvurarak huysuzlu
ğun maddi bir sebepten, müzmin bir 
hastalıktan ileri gelip gelmediğini an
lamak ve müzmin bir hastalık varsa 
onu tedavi ettirmektir. 

Ya müzmin bir hastalık yoksa! .. 
diyeceksiniz. O vakit de büyük filo
zof Sokrat gibi yaparsınız. Onun eşi 
bayan Ksantipin huysuzluğunu elbet
te duymuşsunuzdur. Hatta Sokrat, 
eşinin çenesinden kurtulmak için 
dağlara çıkar, orada derin tefekkür
lere dalardı da onun için filozof oldu 
derler. Siz de öyle yaparsanız, hem 
kendiniz büyük bir filozof olursunuz 
hem de sayın eşinizin adı - bayan 
Ksantip gibi - sizinkiyle birlikte ta-
rihe girer. 

LOKMAN HEKlM 

Sıva.ata Kızılay haftuı 
Sivas, (Tan) - Kızılay haftası baş 

lamıştır. Cümhuriyet meydanında 
Kızılay için büyük bir toplantı ya.pıl
mL'.2tır. Parti merkezinin geçen sene
ler için bir sünnet düğünü hazırlan • 
mıştır. Kuruma üye yazılma işi sür
mektedir • 

Karaman köylerinde 
Karaman, (Tan) - Kızıl yayla 

nahiyesinin Bakışla,Manyan ve Baz 
Kanalak köylerinde lekeli humma 
hastalİğı başgöstermiş, görülen lü -
zum üzerine bu köyler karantina al -
tına alınmıştır. Mücadele, kısa bir 
zaman içerisinde çok iyi neticeler ver 
miştir. 

13 - 7 - 936 -
Riz.ede yeni ve canlı imar 

hareketleri görülüyor 
Rizede yağmursuz hava olmazmış. Bulutlar dağları 

aşamakdıkları için tam Rizenin tepesinde çözülürmüş 

Evlerini altı tepenin aşağılarında
ki y,eşilliklere serpmiş güzel Rizeyi 
geziyorum. Her bina bir portakal, 
mandalina bahçesine sahip ve her 
yol sizi mesire ismini verdiğimiz gü
zel bir manzaranın içerisine götü -
rür. Neticede, bütün güzellikler, 
umum bahçeler Rizenin hudutlarJ,Dı 
çizerler. Arada bir dört, beş günlük 
uzun seyahate katlanarak gelen bil
mem nerenin elçisi veyahut yabancı 
milletten birkaç kişi, Rizenin her 
çeşit meyva yetiştirebilen bahçele -
rinde birkaç saatini geçirmek için, 
bütün bu eziyete memnuniyetle gir
mektedirler. 

Rizenin güzelliği ve canlı beledi
yesini, Karadeniz seyahatine ayak 
bastığım Zonguldaktan buraya ge -
linciye kadar duyuyordum. Şimdi o 
hakikat ile kar§ı karşıyayım. Niha
yetsiz bir güzellik, tabiatin bir kı
lına bile dokunmadan şimdiye ka
dar ayni şekilde devam etmiş. Fa
kat sonralan tabiat te bu durgunlu
ğa kızmış olacak ki, pis bir dereyi 
hemen şimdiki iskelenin yanından 
sızmtılarile denize bağlamış, temiz 
dalgalar şehirin dükkanlarına kadar 
ilerlemi§tir. Bu vaziyette arkadaki 
manzaranın önünde plaj kulübeleri 
şeklindeki evlerde de hiçbir güzellik 
kalmamıştır. Iki senedenberi Rize 
bu çirkinlikten de kurtularak tabia
ti daha güzel gösterecek retuşlarını 
yapıyor.Geldiğim gündenberi faaliye 
tine hiç ara vermiyen bir belediye 
reısı, arkadaşlarının yardımlarını 

da üzerine alarak şehire iki tarafı 
ıhlamur ağaçlarile süslenmiş bir rıh
tım yapmış ve Rizeyi plaj döküntü
lüğünden kurtarmış. Etraftaki der
me çatma kulübeler gerideki hale 
kaldırılmış.yepyeni bir iskele, terte
miz bir belediye binası ve bunun de
vaınınca güzel bir park yapılmış.Be 
lediyenin varidatını arttırmak için 
mezbaha. inşa edilmiş ve şimdi de 
~hri boydan boya kat'eden geniş 
Atatürk caddesinin parkeleri döşen
mekteycli. 

Çal!§kan belediyeciyi iş başında 
yaka.ladnn ve kendisinden izahat is
tedim: 

- Geldiğimde belediyenin varida
tı 20 bin lira içinde yuvarlanıyordu. 
Bunu iki senede kırk küsur bine çı
kardım. Şimdi bu paraya göre her 
sen~ bir yenilik yapacağım. Birkaç 
sene sonra Rize yalnız tabii güzelli
ğile kalmıyacak, ayni zamanda kü
çük bir Avrupa şehri gibi bütün 
konforunu da takınacaktır. 

Büyük bir azim ile sözlerine de
vam eden başkan anlatıyordu: 

- Şimdi bir taraftan bu cadde • 
ler parkel~tirilirken, diğer taraftan 
Halk Partisi önün.de güzel bir cüm
huriyet meydanı, şehire asri bir me
zarlık, gençlerin çalışabilecekleri kü
çük bir stat, su yollarının esaslı ta
miratı, gayrimuntazam bir halde bu
lunan elektrik tesisatının yenileşti
rilmesine başlıyacağız. Ve bütün 
bunlan gelecek mevsime kadar ik
mal edeceğiz. Deriki {1enelerde de 
güzel Rizemizi görmeğe gelenleri 
sıkmıyacak modern bir otel, munta
zam gazino, sesli sinemalarımızı da 
yaptırmağa ba.şlıyacağız. 

Çalışkan belediyecinin bu kat'i 
projesi çok beğendiğim Rizeyi mo
dern şehirler arasına götürüyordu, 
temenni edelim ki bu genç arkada
şımızın mesaisi ayni şehirde devam 
edebilsin. 

Rizede yağmursuz ve bulutsuz ha
va olmazmış. Uzaklardan şehirc ka
dar gelen bulutlar arkadaki yüksek 
dağlan aşamaz ve tam Rizenin te
pesinde <;özülür, içini boşaltırmış. 
Halk bu ıslaklığa o kadar alışmış ki 
yağmursuz zamanlarda fazla aydın
lık bir ha va kendilerine adeta ya • 
hancı bir diyarda olduklarını hatır
latırmış. Ben az aydınlık, fakat 
yağmursuz bir günde Rizeyi gezip 
dolaştım: 

Şehirin ilerisindeki bahçelerin en 
güzeline doğru dört arkadaş yolla
nıoyruz. iki tarafımız hep portakal 
ve mandalina ağaçlarile süslenmiş 
ve bunların arasında diğer meyva 
ağaçları da. sıralanmıştı. Yemyeşil 
manzara ta ilerdeki Taşlıdereye ka
dar devam etti. Arada konakladığı
mız yer, buranın bahçe kralı Matra
cmın eviydi. Kapıdan girdiğiniz za
man başınızın üstüne kadar yüksel
miş iki tarafınızı mandalina orma
nı, sizi birkaç mermer merdivenile 
şahlanmış evin ta eşiğine kadar gö
türüyor. Fakat bu yol haylice uzun, 
hem yoruyor ve hem hane sahibi -
nin sözlerini dinliyorduk: 

- Mandalinaların ara larmda gör-

Hopada y~illikler arasında evler 

düğünüz küçük fidanlar çaydır. Ri· 
ze, yakında Türkiyenin çay ihtiya
cını kapatmak için çabalıyor. Biz 
şimdiaen kendi yetiştirdiğimiz mah
sulü içmeğe başladık. 

Çay fidanını şimdiye kadar hiç 
görmemiştim. Fazla boylanamamıŞ 
bu yeşilliklerde memlekete milyon· 
lar bırakacak azameti hatırladıkça 
daha ehemmiyetle dinliyordum. 

Yolumuz mandalina ormanının 
yanındaki çiçek bahçesinde nihayet· 
lendi. Bu istirahat köşesinde neler 
yoktu. Ortada muhtelif balıkların 
yiizdüğü bir havuz, suyun etrafında 
sardunya, karanfil ve tanımadığırn 
daha birkaç çeşit irili, ufaklı saksı· 
lar. Bir tarafta asker gibi sıra ko
lu yapmış palmiyeler, karşıda ayni 
hizayı bozmıyan çamlar, bu köşeye 
çok güzellik vermişlerdi. Biraz ev· 
vel yanımızdan kaybolan Matracı 
elinde birkaç hevenk ile yanımıza 
geldi: 

- Bu meyva greb diyor ar. 
Bunu zengin Amerikahlar sabah 
kahvaltılarında yerlermiş. Fakat 
onlar bile fazla değil, ancak bu ko
caman portakalın dörtte birini kafi 
görilrlermiş. 

Zenginler bunun bir parçasına ra· 
zı imişler, fakat biz şimdi birkaçınJ 
birden eritiyorduk. Grebs ağza alın
dığı zaman çok güzel, fakat posa • 
smda hafif bir acılık var. Maahaza 
biz acılığa meydan vermiyor, yeni 
bir dilimin suyu ile her zaman ağzı· 
mtzı tatlı bulunduruyorduk. 

Matracı tekrar sösünc devam edi • 
yordu: 

- Bunlar kitre, limon ve havalar 
güzel gittiği için ikinci mahsulünU 
veren portakallardır. 

Portakallar daha henilz yeşil, li· 
monlar ağaç kavununa yakın bit 
cesamette. Hele bunlardan sonrıı 
hediye olarak birer kağıt içinde ge
tirdiği yerli çay mahsulü bizi daha 
fazla hoşlandırdı. 

Şimdi etrafımızdaki saksılar hak· 
kında maliimat veriyordu: 

- Şu gördüğünüz uzun yapraklı 
ağaç kauçuktur. Onümüzde durtıll 
küçük fidanı Italyadan getirdim, ya• 
rım kilo kadar mandalina verirmiŞ, 
bakalım yetişsin de bir görelim. 

Rizede bu bahçeyi görmek için ge
len geçen hep uğrarlarmış. Hele 
meyva zamanında bu ziyaretçileri 
bahçede fazla tutmamak için, Mat· 
racının gri ve kavun içi tüyleri 
içinde öten papağanı: 

- Matracı evde yok. Haydi dJ§S• 
rı çıkın. 

Diye haykırarak ağaçların civa • 
rmdaki kalabalığı bir bekçi gibi dıı.· 
ğıtnınış. 

Otuz türlü armut ve muhtelif 
cins yemişlere alışkın Rizeliler, çıı· 
ğıracakları adamlara bile meyv8 
iflimleri takmış olacaklar ki muhte; 
lif yerlerde fındık kelimesine ço 
rastgeldim. it 

Yemişi bu kadar bol Rizenin bil 
senelik ihracatını not ederken b 
rakamlar sıralanmışlardı: t 
Ağaçkavunu 27.272 kilo, a,rıııtJJ 

119.154, c e v i z 398.500, c 1 oııi· 
2.645.910. fındık ı.219.615, mand\o 
na 138.248 sandık, portakal 9$6.l • 
sandık. Fakat bUtün bunlar a;ns~ 
da çay bu şehre fazla zenginhk. ~ t 
rccektir. Bu sene hükumet ~\~1 
bahçe sahiplerine 300.000 çay fıd8 t;• 
dağıtmış ve Rizeliler ilk olarak ~ıt· 
san kiloluk bir satış yapmışla. 11ıı Güzel memleketin çalışkan halld 
Allah muvaffakıyetler versin .. :.,.11j 

Sait ÇEJ.11'>"' 
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EKONOMi 
Buğdaylar ve arpalar 

Buğday piyasası son hafta 
biraz hareketsiz geçti 

ı.tanbul mmtak&m buid&Y plyua- ı gelmemektedir. Bu ybden etobuz 
eı IOll hafta içinde yeniden pvtemil bulunan piyuada ı.tek artmJttır. 
tir. Piyasa karana tel•klrl edflmM• Bunun üzerine 3,2G kurup kadar 
tedir. Son fiyatlar funlardır. cllfen flJ&t;lar hafta IODUDda 3,li() -3, 

Son ııatt.: 75 kru1lt& ytıbelmJftir. Plyuada mal 
Yumupklar 7 • 7 ,26, Kmlcalar çojalmca ftyatlann da derhal dtlle-

6,25 • 8,7& Sertler 8 • 8,215. aell muhakkak eayılmaktadır. 
Ege mmtakaamda utla elinde mal Sam8un mmtabm piyualarmda 

bubınmem•• ve y&tnıurlar dolayudle mal mevcudunun azlığı dolayiaile dlf 
Wkelerden gelen tekliflere bağlanıla

harmanlarm geclkmeld gibi eebebler mamaktachr. Yeni mah.eulUn piya
yilzflnden buğday piyasası sağlam bu saya ·arzına intizar olunmaktadır. 
lunpıaktadır. Fiyatlar f(>yledir. 

Sonhafta: Mermin mmtakuı Çukurova mah-

Bakla piyasa11 

Ege mıntakasillcla 
flaHer ı~ 
ı.tanbul bakla pljuaiinda lale bir 

hareket yoktur. l'iatlar JlılDIB • ku
"11 15 paradır. 

Ege mmtakumda yeni bakla rekol 
tumm nokunltp ve piyuaya u mal 
gelme81 ve ltalyadaıı da taleplerin 
batlamuı yllzllnden plyua uğlam
latDUf ve fiyatlar yUJmehniftir. 

Bu yıl balda Useriııe iyi ffler yapı
lacağı ve Italyanm mtıtteri olduğu 
haber verilmektedir. Fiyatlar "275 
kuryftur. 

f stanbul mısır piyasası 

iyileılyor 
Up.k eert 6,75 _ 1, yerli yumupk aulünUn bol miktarda piyasaya gel-

6 li eert 8,375 meğe bqlacb,ğı bildirilmektedir. Fiyat Istanbul mısır piyaBUı i~leşmek-
' yer • larda ,.._,,,_ .. _ tedir. Karadenizden tateplenn artma 
Samaun mmtakul butd&Y piyua- ~ haftaya nazaran 20 - 25 sı üzerine fiyatlarda yükselmeler kay. 

ımda geçen haftaya kıyuen öııem1l para kadar dtltttklük kaydedilmekte- dedllm19tir. Fiyatlar 6 kuruftur. 
bir deiifildlk görillmemittir. l'i,U· dir. llmtakadıld Anadolu arpaları- Samaun mmtakuı manr piyasu. 
lar değtememiştir. nm hentls çıJan•m .. olduğu ve yapı- 81Dda kayde değer bir değişiklik yot-
Menüıı mmtakumda buğday har- lan muamelelerin sırf Çukurova arpa tur. Mmtakanm aon fiyat durumu IU 

manlarmm bitirilmesine hararetle de larma inhisar ettiği haber verilmek- suretledir. 
vam edilmektedir. Menin bol'll&IDlda tedir. Fiyatlar: Samsunda kilosu 5,75 - 6 kUl"UI. 
diğer haftalara nuaran buğday he- Anadoluda yerli arpa 2,22 - 3,375 Trabzonda kilosu 6,5 kurut. 
rine hararetli muameleler Oılmqtur. Merabıde yerli arpa 2 _ 2,375. DIŞ PIY ASALARDA: 
Fiyatlar f6yledir. ftomaııJa 1938 • 37 arpa rekolte- Arsıulusal piyasalarda mısır Uzeri-

Son hafta: lllnln 1 800 000 ... ı ..... &.. • ne talep canlıca olm\l§tur. Fiyatlar 
Menin mert bulday 4,lS, &danada ' ' ton ~ tahmın yllkaelmiş ve temayül saflaml&flDJl-

yerli 'buğd&J 8,17C5 • .,75. edilmektedir. tır. Ancak plyıuıa, hava durumu Ye 
DIŞ PiYASALARDA. ~ fi lakenderlJ8 arpa plyuası, normal Arjantinden yüklenen mal miktan 

yatları son hafta zarfında hafif 1 dal: vaziyette ve fazla muamele olmamak hakkında gelen haberlerin tesiri altın 
galanmalardan sonra lllğleml•pJI- tadır. Jıyatlarda da değiliklik hemen da oynamaktadır. __ , 

· l . A vrupaya doğııı yola Çtkacuan mal 
br. pek &mır. Filistin ve talya vuıyet- A . t• d ...x_,_ tok -''-'---'l ve r3an ın e avcw.::n • uuaı.ac: a-

Şikago n Vinnpegde ileri tealim· leri dolayiaile bu sene ihracat yapıla- n azalmaktadır. 
ler fiyatlan hisBedllir miktarda art- madığmdan sarfiyat dahfil satışlar in Italyada talep canlı ve fiyatlar saf 
mış ve Liverpol da bu hareketi takip hisar etmekte oldufu bildirilmektedir lamdır. 
etmiştir. Avrupa piyasalarmdaki grev Italyada arpa tu.erine az it olmakla Iskenderiyede son batta içinde mu-
•ıerden dolayı mkmtı çekilmektedir. beraber temayülde sallh oldup ya- ameleler nisbeten az olmut ve piya-

Kanada da son on be§ gün içinde zrlmaktadır. sa durgun geçmiıtir. 

~erin durumu iyiletmiftir. Yalnız 
daha fazla yağmura ve havalarm 
ısmmasma ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bitlelik AID8ftk& ~ ıil
raat idaresinin tebliğine nazaran kıt ~ 

buğdayı 131,146,000 kental tahmin '•ralor 
edilmektedir. Hemen her yerde ürün ---
memnuniyet verecek derecededir. 

Arjantinden gelen haberlerde ise 
fazla yağmurlar yilzilnden, ekinlerbt 
olması geç kaldığı bildiriliyor. 

Awsturalyada yağan yağmurlarm 
gayri kiCı olduğu haber verilmekte
dir. 

Balkanlarda feyizli bir rekolta bek· 
lenmektedir. Romanya rekolteainin 
2,600,000 ton ocağı tahmin edil
mektedir. 

Ahı 

iter tin 124,-
1 Dolu 123,25 

20 bıriçre fr. ıu-
20 a.tcıa t...., ao-
20 Dnlunl 22.-
20 Çek lmroe 15,-
IO 1.9' IS.-
20 Diur 41.-
Liret •eaibh UIO.-
P'lori• a-
A9Utar7& tiliD 22,-
Mark 21.-
Zloti 19.-
P•P. 22.-
ı...a zı.-
Y• U.-
lnec..,...,. sı.-
Alm 117.-
Bwhıt 141,-

ltalyada havalar çok bosuk litmit 
f8e de son günlerde iyilefllÜltİI'. Buna 
rağmen zararlarm mühim miktarda 
tellfi edilemediği ve hususile thnaJ 
bölgesinde ı:ekolt.enin evvelki aene
lerden hayli nokaan olacağı bildiril· Ç • i f • r 
mektedir. 

:Arpa 
Istaııbul arpa ptyuasmta bir defl

liklik yoktur. Muameleler ldlçtlk par 
Wer halinde yerli sarfiyata mtlnha-
mrdır. Fiyatlar 3,C5 • ' kuraftur. Pl
yuanm PDli haklnncla henls kat, 
bir fikir dermeyua ~-

Ep mmtakumda hanmDlarm .. 
eikm.m dol&Jtde ,.,..,. ful& ... 

.. , .. 
ıso.
ııs.ıs 
uo.-
14-
22.
M.-
16.-
52,-

lM,-
14-
24.-
10-
22.-
14-
u.
S<&
n.-

111.-
• 341,-

it.Ol.
ut-

0.71.71 
10,11,57 
4,71,75 
1.43.70 
u.

ı.ıt.ıt 
ıt,ıue 
4,,11.11 
iM.
iM.ii 
1,11;17 

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

it 8ulruJ llL u-
• . " '·" ,. ,. H....... t.90 

Anadolu " eo 14M 
• '%100 41.50 

Sirlıethaprt" ı uo 
Traımra' 11. 75 
BOlnOlltl Nelttar 9.50 
Terlroe 12.50 
Aı1an Çimento t.30 
Merkea Banlıaıı A,25 
Oımanh Banlr111 27,-
lark Merka Ec:nnni K.apoaau 3,70 

fıfffrreırer 

Tilrk Borca 1 20.IO 
.. .. n uı.ıo 
.. .. m ıt,41 

latilrraa dahıll 91.-
Ersanf A. B. C.. H.-
llfta-Brnram 1 M.21 

• • D 91.25 

Mısır feltvfllerl 
, .. , 
1903 il 
ıııı m 

Rıhtaa 
Aaadola l ft D 

• .. m 
Anadola Mllm•.U 

-tTt--
11.50 

-11.-
12,50 

10.ZS 
41,58 
45,50 
45,40 

lalar beni ilk bam1ede bir kaplan gi
bi k\ıdurtınuı, fakat 10nralan glln
lerce u)'UIUk. durıwı. aenem bir 
halde dolqtırmııtı. O zaman Mery 
beni plljla.ra göttlrilp deniz havui
le ciğerlerimi tueleme11eydi halim 
haraptı. 
Şimdi lılımrda pek rağbette oldu

ğunu ieittifim bu keyif &lemini 
PreDM8 Seylln'm dbleri dibinde :va
fl)'Orum. 

Nil kıyısma inmeden yukan • • 
londa içtiiimia buzlu içkiler henU. 
tesir etmeğe bqlarken boplttığımıl 
o kuvvetli mepııp ainirleriml gerdi. 
Şimdi preneeain karpamda ağır ajır 
çektijim Defelller mayhof, buruk bir 
ieaetl• •ubma• yayıllyor. 

Premea birden elilli kaldmb. Ka
vi a,,mnııkta brom bir heykel dura
fUD& bemlyea mert hareUtle gece • 
nlıı ufuklanm aQeterdL 

Çok ne& bir maman. 
Ay, DJ'll lıJyJlan ma1Jyan pal • 

nıtyelerln arallkll.rnMkn çs1rnı,._ Nil 
u.tt1nde uzun bir kadnı açı gibi tel 
tel altm, gllmtlf pmltılarl var. Om
rtlmde bu kadar nefta bir tabiat 
parçuı girmedim. 

Riya mı g6rtl,orum. 
Kafam illlyor mu. 
Kula.klarlm bu renk, llfS w fıDo. 

im l""'iacle IOD bir iDlaıı • ltltti: 
- llddan llllndlr. 
.U evve1 preD8lliln terirdlll •t

trlk dutm.ln1 tenine çevirdim. 
Oldutumu yer bir anda lrarudı. 
Ayın -beıu lfJtma henls aJ1pmı

yan göderim eeld yerimi balamaQı. 
Seııdeledim. Dtıetl1ordum. Dd çıp
lak kol ellerime yapıatı- Tatlı bir 
ıri1z{1Hiıle kuottlyU yastıklar arasına 
gömüldüm. 

-Çok! 
- Nil bizim, ay bizim, pce blslm. 
Mavi kumat parçalarile aıtilmne

le çalıp.rak bJktL 
- inelim! 
Bir cölge Cibl onu takip ediyo • 

nım. 

ıa • ., •• 

Nil bymmdaymı ve MmrlJ 
lle8ln bahçeeindeylm. 

Bir qk pceaf yqıyonım. "' 
kaclm ıtmdl bana tlmaahlardaD 
sediyor. 

Tlmu.hlar. 
Bu bana atk tarilılnln kaB)I 

çalarmdan blrlnl hatırlattı. 
yine bu Nil Juyılarmda ldl. ~ 
Kleopatra idi. Atıklarma bir 
llk atkım tattırdıktan IODI'& 
ya bir taa zehirli p.rapla aJ 
yahut ayaklarma zincir vunıp 
timNhlara attmrdJ. 

Kmrm qk tarihinde .._ .. 

NDelerle bnfık bir hayal -
kat -ma-ı Ta Yuufla 
maaerumdaablri-

Pr-11 8eJllmn Nllba 
dibinde timlahlaıdaD b&lu--~ 
- bir Dmtl pbl t.m- do 
,. ıdnlrlel'lm hanbte .... 
Mim' Jıadmlarmm vahll 
yaptlldan vak'alan ha~ 

Kurtulmak için ne namall~ 
Elimi bırakmıyan ~-~ 

atı tel bpldaa beal de aç....,~ ; 
çirdi. 

lbndl Nllln u.ertndeyls. 
- Bunda ttma)I yo~ 

rinlemek l8ta-ılln delfl mt' 

·~ 
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ismokinli, muntazam saçlı, kat'i 

bıyıklı devlet adamları ... 

lugUnkii Program 
btanbal 

J&: Oda muıikiıi (JılÜ). 19: Haberler. 
19,lS: Mu!ıtelif pl'1ı:lat. 20: Halle muaiki
lriıl. 20,!0: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son 
haberler. 

Bodapettıe 

20,15: Piyano • ıarlcı. 20,45: Konferans. 
21,l!i: Opera orkeıtr.uı. 22,40: Jo{aberler. 
23: 'Plik. 23.45: İtalyanca konferanı 24,10. 
Cican muıiki•i, 

Varşova 

20.30: Kllsilt danılar. 20.SS: Şen musi
ki. 21 .~: Muhtelif. 22: Küçük orkeıtra, 
23,lS: Bahriye bandosu. 24: Danı pl4kJa. 

~dnan fatkmda değil. ~af olan 
:Prenses Bahire SUheyllnın yanma 

gitti. Oradan Adnanı parmaklarile 
çağırdı; - tanrı;ıtıklarmı bilmiyormuş 
gi'bi • Süheyllyı Adnana takdim etti. 

Demek istedi. Fakat Ad.na.n k~- n. 
di bile bu güzel isyanı bugürı kü Ad- Prac 
nana yakıştıramadı. Kahraman ola~ d ğil" kendi. Fakat ınsa.nlann aanr-;1 e , . . k 

kendi budalalıklannı görınesı ne a-
dar güçtür. 

An ak b. gün Adnan sokaJcta, d_al-
~ ~- .. kı~n sebepsiz, birdenbıre 
~· .. yurur ' ~ l dı· 
k d . . . b budalalıgını an a · en ısının u d 
"'Bclkisle kısık sesle. ~onuşan ~=k 
hep Ad.nan odaya gırınce, yu 1 

ı 1 .. ı"dare azası oluyordu.,. 
ıes e mec ısı . di' 

N.h t Nac:.id de Adnan söyle . 
ı aye ""'Y • Ce d herge-

Onun kardeşiydi am& va 
leydi. Bu kadar namussuz adam ev-
de tutulmazdı. 

Süheyla: 
- Beyefendiyi tanırım! 
Dedi. Prenses Bahire de SUheyla-

nm eski edebiyat hocasını tanıyordu. 
Fakat Süheyla ile prenses kararlaş
tırmışlardı. Bu gece Adnana karşı bu 
eski edeb_iyat hocalığını bilmiyccek
lerdi. Adnan fenalaştı: "Kendisini ne 
türlil tanıdığını Süheyla prensese söy 
ıerse?,. 

Prenses - Evvelce görüşüldü 
müydü? 

Utak Ahmet Süheyla; - Hayır efendim. Beye-
~ ... ~ .,... .. de mehtaplı bir ~ece. fendiyi gazetelerdeki yazılarından ta-
.ovga.ı;ı'-'~.. ~ . k:.1. .. 1..ı; ... de 

Pr~s Hasa.nın dagdakı V§'Au:.... nınm. 
bahçe balosu var. Ağaçlarda.a.fkağıtd Süheylinm cevabına, Adnan, sevi· 

hl etr m a necekken bozuldu. Vaktiyle aylıklı 
fenerler. Çiçek tar a~ cililı: parkeler. hımokinlı, muntazam hocası olduğunu Süheyla saklamasay-

1 k t•• bryıkll devlet adamları. dı, Adnan prensese karşı kü~Ulecek
~~ç ıh, a·~= .... tarıyle Atman zabitleri: ti· SUheyla bunu saklayınca Adnan 
ıya nt~u • ti 'bi resmı SUheylaya karşı ezildi. Ona bu 

Pırlanta.lan rütbe alame gı d ·· e ka.d-1a.r kadın ""Jyor, herkesin yanın a rna-
vakar içinde yanan son .0 . . ı.u.ı • cı~ Dalların altında ikişer kışilık 100 t&· zisini unutuyordu. Bu melim merha-

meti reddetmek, 
ile E~~e kadın arasında. ~esaf eyi - Ha.yır prenses; ben Süheyla 

yım derken aktör olacaktı. 
Bclkis kocasının görüştüğü kadı

na bir an için uzaktan baktı. Meşgul 
olmadı. Gene ya.nındaki Alman zıııbi· 
tini dinlemiye başladı: Adam Belki· 
sin "Viyanah olmadığına inanır mry 
dı hiç? budala mıydı?,, Bu alman
cayt bir Türk kadım kabil değil söy
liyemezdi. "Madam hüviye~ini ni<:in 
gizliyordu sanki?., Belkisin "Tür· 
küm !" diye kendiıııiyle alay etti~ne 
kızan Alman zı:tbiti kırmu:1yd1. (Al
man yalnız ense değildi. Bir par~a 
başı da vardı.) 

B~lkis, bir aralık, türkçe 11esle 
gü~l franı:nzcıt konuşan kıtdmın 
kim olıiuğıına hııkmıık için döndü. 
SUheylayt görünce Adnııımn kulağı
na.: 

- Bu. d~min görüştüğün kadrn 
değil mi? 

Dedi. 
Adnan - Evet. 
Bclkis - Çoktan mı tanı91yo~u· 

nuz'! 
( ArkRst var1 azaltan küçük masalar neşelı. hanrmm edebiyat h~asıydım ! 

Mesafeyi kaldıra.n dans daha ne- ===============::::::ııı===========-=== 

§e~rkeğin işaret ka.d~. k!sa. ~01 ve Tayyare piyangosu bitti 
\rilcut hareketlerine kib1rsız_ _ ıtaa.tla. 
kendini uydurduğu için 1:lel~~~- d~~ 
bum;:; ~g; ~:!;~e;~ım;l~:k~ Dünkü kecid~de kazanan 
~lkis ömründe ilk defa bu kadar 3 

ki~~~dmm ıuıunnda k8n~t e~ ev· numaraları ne rediyoruz 
~el görünüyor: Adna.n hem magrur, 
h-~t. 

Biriyle konuşup kala.balıkta kendi-
"i kaybetmeyi hatırlıyamryaca.k ka • 
dar Adnan danseden kansm& dalmış. 
Ayni noktada tek başına. duru~~r: 
Etra.fmda kocaman bir boşluk. Gözle 
ri hep Belkiste. .. 

Oııns bitince, Bdkise teşekkur e-
c·it>_n erkeğin yüzü çok mahrem. Ada· 
mm gözlerine Adn~ sinir~e;ıiy.or. Bnu 
baloya ne diye geldi sankt · Pişma · 
k "k' ci dansa artık kalkmama-

a mst 1 ın . .. lerse 

Tsı.yyue piyıı n koaunun 21 iııci ter 
tip üçüncü keı;ıid(!~İ ~fün ~mtımlan
m11tır. 20,000 liralık ıkrarnı_ye ~09~ 
numaraya çıkmıştır. 13u bıl~tın btr 
parça.at Kağrtçıhk şirketinde m~stah 
d(lm Ma.rkod&dır. Dünkü ke$ıdede 
kazanan numaral11n sıra)'1l konmuş 
rnuntazl\m bir liste halinde veriyo • 
ruz: 

20.000 lira haz.anan numara 
20985 

hdır. Fakat bunu Belkıse soy 
~dn tarih hocası olacak; Aksa.ray- 3.000 lira kazanan numara 

an , k · Belkis onun 2338 

9!)!'i1 10010 10535 10154 1o~Mı l t036 
11114 11691 11833 1213612182 12389 
12640127281284712860 130591314' 
13221 l 3184 l40H 14060 14122 14:158 
14356 14410 1,112814.700 14792 H.822 

0

1482314850149711509815198 15247 
15328 15548 16050 18192 163~3 16380 
16431 16445 16545 16605 16662 16780 
167891704917180173951718417583 
17660 17819 17967 17976 18006 18066 
18604 18657 1868118833 19199 19236 
194961953819615196371989219897 
20043 20329 20399 20676 20786 209U da oturan ada.m oıaca • 

kansı diye talihBiz olacak. . 1.000 lira 
Kansına ka.t'!'JI kıskanç ola~ilm~sı kaz.anan 

14326 
20092 

numaralar 21012 2120~ 21419 21497 21559 21699 

i~iıı bile Adnanm vaktiyle fakır olmfl 

hla~ Jazonclı. ı a 
B lki8 ayni adam. 

bir d:na. dans ediyor. sonra hbır 
d b. daha' Adn&n er 

aha, gene ır ıd"' bitti. karııııı
«ia.nBta küçüldü, aza ı, ' Adnan 
ıun beşinci danemdan sonra 
''b" ,, 

20812. 

500 lira kazanan numaralar 

510 1025 1640 2461 2706 2817 
3283 -4:606 4676 4804 5-4: 72 5977 
6252 6266 6351 9364 9486 9781 ıç · . · Belkisi ~ör 

1'le olurdu. Adanan ıçclım F-"'at dans 
l!l ·· k ·· olsay · ilo1' emek mum un Belk. 1 kavalyesi 
edenlerin arasmda ıs.~ 
o kad ··rünUyorla.rdı kı · ar go . kl 5 nci dansı 

21842 21898 21935 22092 22224 22~20 
22900 23495 23610 23753 28859 24024 
24057 24280 24295 24386 24392 24394 
24535 24575 24691 24883 25()12 25162 
25223 25364 25444. 25463 25478 25510 
25744 25854 25885 27210 27415 27435 
2748127633 27638 27786 27815 27943 
28019 28028 28129 28137 28183 28436 

9970 10463 10525 11062 11395 12636 2885l 29214 29241 29254 29370 29402 
13449 14381166471'.\)711727717387 294412949829598 29710 29749 29173 
17863 18034 :ı 8316 18487 19705 20196 29820 29845 29972 
20836 21417 21835 23943 24209 24563 
25052 25557 25577 26504 26851 26902 

27385 27788 28455 

'Belkisin aynı erke e . . kraa 
bitti. Adamın Belki.~ gızl~ :V~ ör
heyecanla.r to'""kkür edecegı~ gl 

~y .. 1 rı on ar-
l'l'lemek için Adnanm goz e .. !erine 
dan kaçarken bir kadmm goz 200 lira kazanan numaralar 

··tunundan u-
ilişti; Boyu ziyanm su 586 3328 3033 •801 6320 8269 
~n görülen bir kadın ! d · 8 .478116483 16521 

Bu gözler b8"k& tara.fa bakama ı, 10124102661233 h 
~dnanda kaldılar. Bu gözler ~ı~- 19930 20012 21251 21600 21891 22364 
hkla müphemiyetle dohnak i~ın b;.· 2304.0 23632 27550 
Ytim~k istediler, onu da becereııı .~
ler. Adnan gözlerine inanmadı_: Su· 100 lira kazanan numaralar 
heyli! Maliye nazırının kı.r.ı S~he~- 1158 1851 2057 2537 2646 3831 
la! Fakat Süheyla boylumıydı · Gı- S865 4252 4944 5532 5562 8495 
Yinrnesini biliyor muydu? Sonr~ Ad- 9147 9217 9549 10956 13111 13296 
nana bakarken yakalanan bu gozI~r, çaldığı eşya ile tutulunca. elin?ekıni 14035 H7291706619825 20037 21463 
ne bırakan, ne de brrakmıyan bır hır- 234:59 24058 24168 25380 25868 26081 
~xı: gi'bi Adnana hem bakan, hem 26688 26713 27054 27294 28743 29482 
bakmıyan bu gözler, Süh_eyıanm QU aoooo 
gözleri böyle ıti~l miydiler? ~el~ • 
Süheyl& Belltia kadar giizel nuıl gıyı- 50 lıra kazanan nam11ralar 
nirdi? 34 287 336 636 655 1032 

Adnan bilmiyordu: _Mı~ırlı prenses 1050 1069 1101 1400 1404 1535 
~ahireyle Süheyla HılAlıahmere be- 7 1704 2420 2669 2733 
rıı.ber yardım ettikleri zamand~ri 1588 ~61 3122 3147 3254 3518 
dosttular. Ve Süheyla pren~ın ter· 2790 u~Bl 4032 4035 ~101 4303 
7:ısinde gı'yindiği gündenben başka 3666 3ı34 5151 5549 5r.60 5721 
k yü ·· U ba vü 44?3 5120 i> admdı. Terzide r.un • şmı, . • - 6001 6084 6367 6172 6621 
cudunu bulmuştu. Sonra Adnan bır 5911 r..: 7239 7308 7444 
f!ley da.ha bilmiyordu; Prenses Bahire 6667 667n :~~~ 7640 7704 7714 
~nana çıldıran SUheylB.ya ka<: se1.1e 7465 ~~: 7868 7925 7952 8014 
dır acıyordu: Prenses bu bal~yu SU- 7748 O 8.400 85~5 8719 8779 
... 1 .. ·ı A ·· ·· melerıne ya- 2048 823 "" -ney ö. 1 e dnanın gonı§ . . . 0035 9138 9270 9275 
!'!ya_n bir tesadüfe benziyeccğı ıçın 8870 ~960596 9727 !'.l7!i? 9909 9934 
tertın P.t.mişti. 9.514 9 · 

40 lira kazanan numaralar 
127 143 157 201 407 421 
472 477 688 755 888 890 

1269 1290 1690 1736 2536 2609 
2777 2807 2907 2968 3071 3199 
3412 3529 3756 3736 3924 4016 
4184 4240 4258 4356 4412 4464 
4722 4948 5021 5529 5539 5691 
5719 5887 5914 5939 6443 6665 
6737 6969 7030 7337 7367 7403 
7630 7929 8078 8090 8147 8186 
8294 9826 9018 9182 9385 9492 
9619 9773 9903102551043510562 

10719 10811 10933 11022 11055 11118 
112501127911479115341205712377 
12•24 12484 12753 12816 13106 13278 
135071383914419147821503715047 
1517015331151511545315486 Hi537 
15848 15883 15920 16284 16339 16350 
16169 16897 16975 170591721517507 
17515 17925 17952 18408 18578 18721 
188721887818910 19144 1916819551 
19775 20048 20060 20145 2016-120108 
20607 21011 21182 21300 21313 21602 
21780 21906 22053 22107 22161 22212 
22217 22371 22464 22679 22782 23385 
23559 23792 23925 24059 24078 24256 
24348 25127 25276 25337 25358 25694 
25808 26137 26179 26273 26402 26437 
26549 2660126788 27033 27367 27456 
27526 275H 27:516 2763"'27805 27883 
28198 28308 28339 2850! 28770 28885 
29404 29195 2952129575 29708 

20.30: Brıtiıl:ıva radyo orkettrası. 21, 
20: Muhtelif. 22.15: Oda muıikiai (Beet
hoven) 23,15: J>tlk. 23,40: Almanca ha
berler. 

Viyana 

21: Viyana tıı.rkrları. 22: Vagnu musiki. 
ıi. 23,10: Muıiki bahsi (1nciliz muıilri par 
çalariel). 24,0~: Danı musiki&. 

Bükrf'ş 

18: Rad10 orkestrası. 19.15: Konserin 
devımL 20.20: Cift piyano konseri. 20.SO: 
Sozler. 2t.3S: Kuartet (oda musikiıi) 22. 
10: Çıykovıkinin tadnlarmdan. 22.45: 
Konser nakli, 2,50: Ecnebi dilile haberler. 

Moskova 

19.tS: Yeı\i musiki. 20: Ka~aturyanm e· 
seri erinden konser. 21: Hafif mu3slki. 22 
Yabancı dillerle ne$rİYJt. 

Sin~alar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Su ak~am uat 
21,45 de Taksim Bahçesinde (Sevd:\ 
Oteli). Yarm akşam (Rahmet Ef). 

• t.tSKtl'DAR HALE : (Klo Klo). 

CerrahP9t' tıaıtaneıi 21603 
Garebt hastanesi V enibıhc• 23017 
Haeeld kadmlar baataı:ıeı1 24553 
Zeynep Ktnıil hHtıneli Oılrildar 60l 79 
K'D~uı hastanesi Çapa 'ı2142 
Beyotta Zük'lir baetanewt 4!341 
Gillh .. e ıı .. ıtılnni Gülhane 20!ı10 
Hatdarııata Ni&mone b.anan•I 60107 
ICtfal tı.ıta!!eııt Si•lt '3426 
Balrtrlrb' AlrıJ haıtan...t \6.60 
$iTlr Ornti~nın Sirlred 23079 
01!9'1.t Dmılrvollan HaJdarcıap 42145 

itfaiye TelefonJ&n 

tıtanbal tthl1ea 24222 
Kadılra,. tttıiinsi 600%0 
Y efil1ıı6y, Büırlra.,. la,..ıtlrdere. 
Oalrödar ftfalyeıd 50625 
BeyofJa ldıi.IY•i 44640 
Bu,Ukada. Reyt>ell larıu. ltmah mm 

ta.kılan tein telefon santralmdtk:i cnetmıra 
... n&'111 deıııelr lrlfldlr. 

Mfll'IM"Aat fflrft11rl 

Dea11 yollan uentest Telefoa 
Akay (ltac!drl!ı' tıkelesil 

Qabık •ıhht y&rdrııl teşldlltı 

'a aamaradf.n ID'ldaı otoma 
bili l1tenir 

Gemi adamlarının 

yeni dereceleri 

42382 
45732 

~iz tkaret fUOn'IUzda ~rılr~an ge 
mi t.darnJa.rmm deı-e~Ierile anılış 

eekilltti hükumetçe değiştirilmi§tir. 
Yeni takshne göre, kaptanlar dokuz, 
makinistler beş dereceye ayrılmak -
tadır. Kapta.nlann dereceleri §Öyle o
lacaktır. FevkalA.de baş kaptan, birin 
ci sınıf baş kaptan, birinci sınır ikin 
ci ve üc;tincil kaptanlar, ikinci smıf 
ha§ kaptan ve ikinci kaptan, liman 
kaptam, reis ve deniz şoföriidür. 

Makinistlerin derf'celeri §Öyledir: 
Fevkalade baş makinist, birinci sı -
nıf makinist, ikinci smxf makinist, U
çüncü ve dördüncü smıf makinistler. 

Gemi adamlan terfi edebilmek 1 • 

~in imtihana tabi tutulacakltrdır. 

lıtanbulda yeni bir Ayar 

iıta.ıyonu açılacak 

Tktisat VekAleti şehrimizde el~k -
trik aaatletinin kontrolü için mevcut 
lyar dairelerlrıi ihtiyaca kafi bulma. 
maktadır. V~kalet, Istanbul ölçüler 
baş müfetti~liğinde bir ayar istuyo 
nu açmaya. karar vermiştir. Bunun 
için llzımgelen hazırlıklara. bqlan -
mışttr. Onümüzdeki altı ay içinde ye 
ni i.yar istatıyonunun kurulacağı u -
mulmaktadır. 

Vapurlara girit ve çıkı• 
ha.kkmda talimatname 

Liman idaresinin vapurlara girip 
çıkmak için polisle müştereken yap
tığı yeni talimatname 15 temmuz -
dan itibaren tatbik mevkiine konula 
ca.ktır. Bu talimatna.meye nazaran, 
sade kabotaj hatları dı~mdan değil, 
i~ hatıanndan da gelen vapurlara 
teşyi ve i8tikbar için girilmesi tah • 
dit edilmiştir. 

nan Amerikalı Springboks'lar, on emzirdi. Sonra, ikiz çocukların ya
iki sene sonra cenabı hakkın artık nına götUrerek, onu soydu, tıpkı ö
arzularını yerine getirerek onlara teki çocuklar gibi giydirerek, tıpkı 
bir çocuk ihsan elliğini göriince o onlarınkine benzer bir beşiğe yatır
kadar sevindiler ki, az kalsın, öle- dı. Böylece odaya giren bir yaban· 
cekl~rdi. cı, üç çocuktan hangisinin milyoner 

Bu ilk heyecan geçip te, ertesi Springboks'un oğlu olduğunu lanı -
günü çocuklarının beşiği baı;ıına gi- yamıyacaklardı. 
dince, ikisi de biribirlerine bakıştı
lar ve sevinçten daha bUyUk bir he
yecan ile put gibi donup kaldılar. 
Bu seferki heyecana sebep, korku 
idi. Kiduappers, yani çocuk kaç1ran 
haydutlar korkusu. Servetleri son
suz ve herkesin dilinde olan Spring
boks'ların korkmakta hakları vardı. 
Oilgilnüp taşmdılar ve milkememl 
bir çare olarak, çocuğu, çiftçileri -
nin birieinin karısının ikiz olarak 
doğurduğu çocuklarının yanına gö
türdUler ve onlara tevdi ettiler. Böy
lece, haydutlar, üç çocuktan hangi
sinin genç Springboks olduğunu ta-
nıyamıyacaklar ve onu kaçıramıya
caklardı. Ayni zamanda, küc;Uk mil
yoner, çiftlikte eaf ve temiz hava 
içinde, iki arkadaşı ile beraber bü
yüyecek idi. Bizzat kendisi bile mil
yoner oldu.ğunu bilmiyecck, rüşlünü 
ispat edene kadar bir köylU gibi ya
şıyacaktı. Bu hem sıhhati, hem de 
sel!meti için iyi idi. Asıl hüviyeti
ni, kendisine, eline bir tabanca alıp 
ta kendini müdafaa edebilecek ya§a 
gelince söyliyeceklerdi. 

Springboks'Iarm akıllarına gelen 
çiftçi, on l!lenedir yanlarında çalışı • 
yordu ve ismi Hakvet idi. DUrüst 
bir adamdı. Bu planı kurduktan son
ra milyoner karı koca onu çağırdı
lar. Bütün kapıları kapıyarak, Sam 
Springboks onu huRusi iş ôduına 

aldı. Ve alçak sesle ona planı an -
!attı. Çiftçi, memnuniyetle kabul 
etti ve çocuğu, oraya göndermeğe 
karar verdiler. Fakat bunu nuıl 
yapac11klardı'! Yıı kaçakçılar haber 
ahp yolda kaçmrlıırsa ! 

Sam birçok polis romanı okumuş
tu. Bunun da çaresini bu faca ktı ve 
nitekim buldu. Çocuğu çiftliğf', 

emin bir adam ile beraber. bizzat, 
otomobille götiil"E'cckti. Otomobili 
de kendi idare edec~kti. Harcketl~ 
rin1 de gizli tutacaktı. Yalmı Hak
vete c;iftliğe gel('ccğini §Öyle bir tel-' 
grafüı bildir cekti: 

"iki ka.rıa sım'i gfibre gcitıdoriyô
ru»ı.'' 

Bu karar verildikttın sonu, Hak
vet gittı ve Sam Springboks, şofO
rüne, sahibi old\lğ\l bes muazzam o
tomobilin hcrgiin benzin depolarını 
dolu bulundurmasını emretti. Ve 
doklorl&r ç.ocuğun seyahat edebile
cek halde olduğunu söyledikleri gUn, 
Sam. bir şoför elbit1esi giydi, cebine 
bir tabanca, yanına bir el bombı\~IJ 

aldı. emin bir adamı da.. ceplerine iki 
tııbanea ve yanma iki el bombası al
dı. Sonra, çocuğu alıp otomobile 
binmek üzere g-araja indiler. Vakit, 
scr.c, saat tam ı.ı 7 idi. 

.. 
Çocuk kaçakçısı Bradford. 1çın 

için glllüyordu. Nasıl o ı u p ta 
Springboks'un bir çocuğu olduğunu, 
ve bu çocuğu çiftliğe göttirdüğünü 
haber almıştı? Burası meçhuldü. Ha
kikat şuydu ki, bu muameleyi yap
tığının ertesi giinü, Sam Springboks 
şu mektubu aldı: 

"50.000 dolar vcnncdiğhıi:: tn k
ditdc, :ıakvct'fo çif tliğindo olan. ço
cuğımueu k.açıra.cağım. Uç güne krt
dar bıı parn]lt, Hnkt·cti'n çif tliğhı
doki büyük ağactn dibine bırak1mz. 

imza 
! , 

Sam önce dehşetinden dona kaldı. 
FakAt sonra, güldü. Onu nasıl kaçı· 
rabilirlerdi? Uç socuğun arasından 
küçük Springboks'u nasıl tanıya • 
caktı '! Buna imkan yoktu. Onıın 
için verilen vade sonunda parayı 
götilrüp söylenilen yere koym,adı. 
Sadece, mektubu polise göndermek
le iktifa etti. 

nolfs, çiftlik etrafında tertibat al
dı ve blr hafta müddetle hi!}blr ha
dise olmadı. Fakat sekizinci gUn, 
Hakvct'ten 1'U telgraf geldi: 

"Di(n gece sizin uo bizim çocı,kln
trn ilçü de kaçırıldı. Karım srıçum
nı yoluyor. 

Hakvct" 
Ve ertesi gün de yine ! ? imzalı 

şu mektup: 
"S\zc 50.000 dolar vermcni.:;i söu· 

lcmiştim. Bıı bir çocuk içiıı fidya 
parası idi. Uç çocıığıt birden 'ka
çırmak mecburiyetinde kaldım. Mas 
rafını arttı. Biııacnalcııh Jl'>0.000 
dolar wırccck.sini::. Uç 

0

gii11r. kadar 
t'.16ylc<Hğim yere ptırayı btrakmazsrı· 
mz, ilçii de öl-ecekfir. 1/cm lıö!flece, 
kurM.:lığmızm ve hasi.sliğiııi..""in cc
za~mı çekcccl-;.,iııiz. 

lmzfl 
! ,,, 

~pringbok~'un ha~ gözliikl~ri bıı

landt, alnmdan terl('r boşandı. Fa. -
kat yapılacak bir şey yoktu. Kata
sım aı:;tı, 150.000 dolar alarak, oto
mobiline bindi, çiftliğe giderek pa
rayı soylenen yere bıraktı. 

Yarım eaat sonra, ağacın bulun
duğu yerden çocuk feryatları rlu
yuldu. Koşu}'I haktrlRr. Uç çocult 
orada idi. Ağlaşıyorhmh. Milyoner 
Springboks'un çocuğunun gbğsünde 
bir kiğıl ilişikti: 

"Azi:im Bprin{lboks; 

Tvi bir bnba..~unz. Teşck'kıir cdf;
rim. Artık çoc11ijı11mz tarafımdan 
kaçırılmıyacakfır. 

imza 
! , .. Fa kat Sam garaja. girince, be§ 

mubzam otomobilin içinde, otura • 
cak yerlere iğnelenmiş, bee kAjıt 
parÇ8st gördü. Bu kağıtlarm üze - ~--•••••••••111ııı. 
rinde şu işaretler vardı: 

"?? .. 

Sam bu nida ve istifham işaretle
rine hayretle baktı. Ne demekti 
bunlar? Tuhaf şey. Fakat düşüne
cek Vflkit yoktu. C'~ri dönerne1..di. 
Telgra fr da çekmişti. Bir otomobi
le bindi, çocukla emin adam arkaya 
otıırdula r. Ve otomobil kalktı. 

Seyahat. Sam'm endişelerine rağ
men miikcmmel geçti. çiftliğe gel • 
diler. Hakvct ile karısı onları bek
liyorlardı. Çiftçinin kRrısı çocuğu 

görünce derhal sevdi, ona, hemen 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
ClLT VE ZUHREVl • 

'iASTALIKLAR MUTEHASSISJ 

ı\dres: ~yoglo lsttkW caddesı 

~umefl Han No. 18 

Hergil.n öğleden sonra hastala· 
mu ka.buJ eder. 

l'ef P.fnn f 401 !'i."i 

Uşakta son sDor hareketleri 

Ufak Genslebirliii oyuncuları bir arada 
.. U§a~, (Tan) - Afyon mıntakası \ GUnegli Melihi getirtmielerdir. nk 
ıkıncisı ~o.:~tepe klübü, U5akta maçta iki ikiye beraber~ kalmı,ıar, 
Geneler bırhgı ve Turan idman yur- ikinci maçta Afyon takımı 3 - O mağ 
du namına, Uşak muhteliti ile tki Jup olmu§tur. Bu maçın revansı ya
maç yRpmrştır. U~ak, bu mnç için kıncfo Afyonda yapılarpktır. 
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Halde l}aoıian satışlar 
Yağmur sebze ve meyvaya 
mahsus tesirler yapmıştır 

Kavun karpuz da bu sene hale alınmıştır. Fiatleri mü

temadiyen düşmektedir. Kavun karpuz bu sene boldur 

Hale gelen mey\·eler tartılıyor 

TAN 

Küsufa ait bir kitap Mardinde kostümlü çocuk balosu 
hazırlanıyor 

Son küsuf hadisesinin ilmi mahiye 
ti ve kıymetini izah eden bir kitap ha
zırlanmaktadır. Bu kitap, küsufun bü 
tün detayını anlatacak ve Türk ra
sadatmın neticelerini bildirecektir. Ra 
sathane müdürü Fatin, çalışmalarma 
başlamrştrr. Kitabın ikmali ancak iki 
ay zarfında mümkün olabilecektir. Bu 
müddet içinde küsuf anındaki ilmi ka 
yıtlar ktymetlendirileeek ve istatistik 
.malumat hazırlanacaktır. Ayrıca, kü 
ı:ıufta çekilmiş olan fotografiler de 
kitap içine konacaktır. 

Denizin dibinden servet 
arayanlar 

Bir Alman grupu deniz ticaret 
müdürlüğüne müracaat ederek ls -
tanbul limanında batmış bulunan ma
deni eşyayı taramak ve çıkarmak i
çin müsaade istemiştir. Bu hususta 
Türk kanunlannm tayin ettiği usul 
çerçevesinden çıkmamak şartile yapı 
lacak olan bu ameliye, hakkında ve 
kB..letin müsaadesine lüzum görül -
müş ve keyfiyet Ankaradan sorul • 
muştur. 

M::ırdin, (Tan) - Bu yıl Mardin ilkokulunda mühim çalışmalar olmuş
tur. Bütün ilkmektepler adına Gazi mektebinde verilen kostü.mlU çocuk 
balosu tam bir muvaffakıyetle geçmiştir. Yukarki resim, baloya iştirak 
eden kostümlü çocuklardan bir grupu gösteriyor. 

mühim bir değişiklik yoksa da bu M O J D E ! ~ Sl•AHI o~uı 
sene nisanda 20, mayısta 15,5 kuru- ~emi!'e!.Ieri ola~ Ba~~lar ve Baylam t-~~SAN HUSNÜ 
şa satılmıı;ıtır. Bu fiatler, geçen sene- duşunınelerıne luzum yok. ·.. l.',.sıPa~at'~ . 
ye nisbeUe bir, iki kuruş kadar yük- · l\l ~ 

sektir. s:t~~· Hasan Hüsnü , "·,.~. · ...... · 
ilkbahar yemişleri arasmda kış ~ 

1 fırtmalarından en ziyade müteessir B U R S A P A Z A R 1 
,. 1 olan kayrsılardır. Geçen senenin ya- Müşterilerinden gördüğü teveccühten cesaret alarak cihaz için li-

'ı rısı kadar mal gelmemiştir.Bu itibar zım olan yatak takımları çamaşır takımları ve bütün eşyaların en 

Halde bir satış 

Bu sene yağmurlarm bol düşmesi , 
~rek hububat, gerekse diğer sebze 
ve meyve rekoltesine mahsus derece
de müsbet bir tesir yapmıştır. Şark
ta ve Garp vilayetlerimizde haziran 
içinde düşen yağmur, ekjnler in geliş
mesine imkan bırakmış ve rekolteyi 
artırmıştır. Bilhassa Trakyadan ve 
Kars mıntakasmdan gelen malilmata 
göre, buralş.rda rekolte vaziyeti ge -
çen seneye nisbetle çok iyidir. 

Karadeniz sahil mmtakasmda hu -
bubat rekollesi mucibi memnuniyet 
ise de son şiddetli fırtına ve yağmur 
lar fmdrk mahsulünü bir iki hafta i
çin geciktirmiştir. 

Mamafih, fındıklar kalite itibarile 
yüksek bir derecededir. Jlk mahsul
ler, Istanbul piyasasına gelmeğe baş
lamıştır. lstanbulun her seneki ba -
har meyvelerini temin eden cenup 
sahillerimizde vaziyet daha başka tür 
lüdür. Geçen seneye nazaran, bu se
ne cenup mmtakamızın meyve mah
ıulü azdır. 

Mamafih, yapıı'ş.n tahminlere gö -
re, kavun karpuz çok bol olacaktır. 
Daha şimdiden Antalya ve havalisin
den, Fenike mmtakasından karpuz 
gelmektedir. Bu karpuzlar büyüklü
ğüne göre, perakende 5 kuruştan 20 
kuruşa kadar satılmaktadır. 

Trakya mahsullerinin de evvelki 
eenelere nisbetle, fazla olduğu ha -
ber verilmektedir. Bu yıl1 Adana ve 
lzmir havalisinden gelen domates, 
fasulye, bamye gibi gıda maddeleri 
cidden çok uçuzdur. Yerli ~ahsuller
de oldukça yüksek fiatler görülmek
tedir. 

lstanbul haline bu sene hiç badem 
gelmemiştir. Satışa çıkarılmak üze -
re Istanbu~ haline gelen diğer ilkba
har meyvelerinden kiraz geçen sene
ye nazaran yüzde 40 nisbetinde az • 
dır. 935 senesi içinde halde 943883 
kHo kiraz satıldığı halde 936 da yani 
bir ay evveline kadar 638,504 kilo 
kiraz muamele görmüştür. Bu sene 
mayıs sonuna kadar ha.le 95060 ki
lo caneriği, 11270 kilo Malta eriği, 
23220 kilo Kayısı, 46284 kilo yerli çi-

Raide sebze 

lek ve 96024 kilo Ereğli çileği gel -
miştir. 

Bu rakkamlaria geçen sene hale 
gelen meyve miktarlan karşılaştırı
lırsa çileklerin yüzde 50-60, şeftali -
nin yüzde 70, kayısının yüzde 60 nis 
betinde bir azlık gösterdiği anlaşı -
hr. Meyve mahsulünün bu seneki ~~ 
hğm,m sebebi. ~ubatta ilıııt Uste vuktıa 
gelen 'Şiddetli frrtmalardır. Havaılin 
bu gayri tabiiliğinden sonra meyve 
ağaçlannr müteessir edecek derecede 
hissedilen don ve kırağı, çiçekleri va
kitsiz yakmıştır. Bu vaziyet, rekol
te miktarına tesir ettiği gibi, tabiati
le fiatler üzerinde de müessir olmuş
tur. Mesela, yerli çilek geçen sene 
mayısta 55, haziranda 45 kuruşa sa
tıldığı halde bu yıl nisanda 93,66 ku
ruşa, mayısta 59,13 kuruı~a satılmış
tır. Ereğli çileklerindeki fiat bu sene 
daha yüksektir. Geçen sene 13 ma -
yısta hale getfrilen 16 kilo ilk tur • 
fanda Ereğli çileği, bu yıl 216,66 ku
ruştan satılmıştır. 

Geçen sene kirazın 11 mayısta ge
len ilk 350 kiloluk turfandası 30 ku
ruştan satılmış bu fiat bir haziranda 
16 kuruşa, 28 haziranda 8 kuruşa ka 
dar tenezzül etmiştir. Bu sene ise ilk 
turfanda kiraz nisanda gelmiş, 70,41 
kuruştan muamele görmüş, mayısta 
17,45, 1 haziranda. 16,50, 28 haziran
da 8,5 kuruştan müşteri bulmuştur. 

Geçen yıl şeftalinin ilk turfa.ndası 
22 haziranda 5430 kilo gelmiş ve 25 
kuruştan satılmıştır. Fakat bu sene, 
biraz erken olarak 2 haziranda. 112 
kilo getirilen şeftali 37 ,5 kuruştan 
muamele görmüş, yine bu sene 16 ha 
ziranda 32,5 kuruşa ve 7 temmuzda 
da ayni fiate satılmıştır. 

Erik fiatlerinde bu sene cüz'i bir 
düşüklük vardır. Bu kıymet düşük
lüğü, bu seneki malın çok oluşundan 
tevellüt ediyor denemez. Geçen sene 
nisanda 21 kuruşa verilen canerikle
ri bu sene ayni ayda vasati (19,10) 
kuruşa, geçen yıl mayısta 8 kunışa 
satılanların bu yıl yine mayıs ayında 
toptan vasati fiyatı (13,79) kuruş
tur. Malta eriklerinin miktarlannda 

Uzerlne ahşverlşler 

la vasati kilo fiatleri da yüksek- küçtik teferruatına kadar en ucuz fiyatlarla mağazalarında. sat-
ı tir. Bu sene Kayısının ilk turfanda- maktadır. Model üzerine verilecek siparişler çok kısa bir zamanda 
sı 390 kilo olarak 19 mayısta gel _ teslim edilir. Yazlık <;amaşırlar, spor gömlekler, banyo havluları, 
miştir : 65 kuruştan satılmıştır. 3 ha- Plaj burnuzlarını görmek için muhterem müşterilerimizin bir defa 
ziran 935 te 30 kuruştan verilen mal- mağazalarımızı teşriflerini rica ederiz. İstanbul, Sultan Hamam 

No. 24/ 4 - Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 376. - Bursa, Uzunçarşı 
lar, bu sene ayni tarihte 42,5 kuruır- N,.., 0~ "R 11 ~u A ~n~ ~rm'P'vt'7. VOT<'MTR. 

tan. geçen sene 8 temmuzda 35 ku- ••••••••••••••••••••••••lıll••lliil 
1 ruşa satılan kayısılar iki gün evvel 
ı 43,5 kuruştan muamele görmüştür. 
1 Ayni vaziyet armut piyasasında da 
ı hisııcdilmektedir. 12 haziran 935 te 
toptan 20 kuruşa verilmiş olan ar • 
mut, 12 haziran 936 da 29 kuruş • 
tan satılmıştır. Armut ta bu sene 
çok a:ı: gelmiştir. 

Vişne fiatlerinde iki müteakip se
ne arasında mühim bir fark yoksa 
da bu sene haziran ortalarında piya
saya çok az mal arzedilmiş, bu yüz -
den geçen sene 8 kuruşa verilmiş o
lan vişneler 30 kuruşa satılmıştır. 

Kavun, karpuz hale bu sene alın -
mıştır. Kabznnallar bir pavyon hazır 
lattırmışlardır. Bu ~ene satışlar, bu 
pavyonda yaplacaktır. Kavun, kar • 
puz fiatleri durmadan düşmektedir. 
Geniş bir bolluk hissedilmektedir. Ge 
çen ı:ıene 8 temmuzda karpuzun tane 
si 10, kavunun tanesi vasati 12 ku
ruşa verilmiştir. İçinde yüksek kali
tede mal bulunmak şartile bu senenin 
iki gün evvelki vasati fiatleri karpuz 
tar için 15, kavunlar için 20 kuruş -
tur. 

Bir fikir vermek için bu sene ma -
yıs sonuna kadar lstanbul haline gir 
miş bulunan diğer meyvelerin miktar 
ve mayıs vasatisi fiatlerini bildirmek 
te faydalı olacaktır. 

936 sonuna kadar 6,462,640 limon, 
3,78 kurştan. 1,638.116 turunç 1,97 
Jmruştan , 66600 ağaç kavunu 5 ku • 
ruştan , 29,941,119 portakal 3.24 ku
ruştan, 455,646 mandelin 2,25 kuruş 
tan satılmıştır. Cenup vilayetlerimi
zin mahsulleri arasında en çok mua
mele yapılan meyveler, portakal, li
mon ve turunç olmuştur. 

Bunlardan başka hale 219,200 ki
lo kuru incir, 33,150 kilo kuru üzüm, 
11,150 kilo muz, 3.207,270 kilo elma, 
560 kilo hurma, 2290 kilo iğde gir
miştir. Son fiatler, kuru incirin 9, 
kunı üzümün 11, muzun 91,66, elma 
nın 13.75, hurmanın 100, iğdenin 
14 kuruştur . 

Bilhassa hale getirilen seb?.elerin 
fiatlerinde c:;ok değişiklikler görül -
mektedir. Aşağıdaki cetvelde 935 ve 
936 seneleri temmuz ayı başındaki fi 
atlerle, ayni sebzelerin son vasati fi
atlerini bildiriyoruz:. 
Cinsi 935 mayıs Son fi. 

fiyatı K.fiya.tı K. K. 
Domates 4,85 4,50 8 ,00 
Patlıcan 2,69 2,50 2,25 
Bamya 15,25 16,50 10,50 
Pancar 2,14 1,25 1,25 
Semizotu 2,09 1.25 1,50 
Kabak 3,10 1.25 1,50 
Bakla 3,99 4,50 4,50 
Dolmalık biber 12,42 19,00 8,00 
Ayşe kadın fa. 9,41 5,50 2,75 
Taze soğan 2,30 0,75 0,75 
Enginar 3,61 4,00 4,00 
Çalı fasulye 11,68 4,50 2,75 
Sivri biber 10,00 11,50 5,00 
Maydanoz 0,75 0,37 0,37 
Nane 0,78 0.37 0,37 

1 Dereotu 0 ,85 0,37 0,37 
j Salatalık 1,85 0,62 ·0,62 
( Sebzelerden daha fazla bir fiat 
\ düşüklüğü beklenemez. Çünkü, mev 

1 
simi içinde oluşumuz ve mahsulün 
seyrek ve az gelişi, bu tenezzüle ma

Litlf ERENEL 

l .d. 
1 nı ır. 

ınhisarıar Umum Müdürlüğü .. nden! ., 

Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 
· 4,000,000 adet rakı mantarı 27 - VII - 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüz
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Levazım 
ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyo
nuna müracaatları. (3768) 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Tıeslim tarihinden itibaren 93 7 veya 938·939 seneleri mayısı 
sonuna kadar senelik muhammen kirası 24 lira olan Topkapı 
Sulukule caddesinde Kale burcu kiraya verilmek üzere açık ar
tırmaya konmuştur. Şartnamesi ·Levazım müdürlüğünde görü
lür. İstekli olanlar 180 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3715) 

Fırtınadan yıkılan 84 dane servi ağaçı satılmak üzere açık 
artınnaya konulmuştur. Eyüpte 31 tane olup bunların beherine 
240 kuruş ve Beylerbeyinde 53 tane olup bunların da beherine 
440 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülür. istekli olanlar kanun tayin ettiği vesika 
ve 24 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B.) (3711) , 

Günde 
en az en çok 

170 200 Cerrahpaşa H. 
160 2l0 Haseki A. 
30 60 Beyoğlu H. 
40 60 Emrazi Zühreviye H. 
35 45 Zeynep Kamil 

Hastanelere 936 senesi içinde lüzumu olan birinci nevi elanek 
pazarlığa konulmuştur. Ekmeğin kilosuna 11 kuruş 50 santim 
fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 1741 Li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 Tem
muz 936 pazartesi günü saat 1 S ~ Daimi Encümende bulun
.malıdır. (B.) (3719) 

'T .AN 
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Propaganda 

M.Turu 
Ganon tercilmeai Muallim Miibahat 

Çok Seri Kızan~ Yollan 
Kendini Tanır mıam 1 
Tali Sensin 
M ütkilllerle Milcadele 

ideal Bllro 
Yeni Müşteri Bulmak Sanab 
Aıkcrf Mektepler için 
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• 

• 
• 

• 
• 
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• 
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Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman SenaJ 
Bq Mürebbi Muallim Hllvivet Bekir 
Kıbcmu Sf1rflvonım ee.at Enla 
B~ taneden ful• atanlara % 30 iskonto yapılır. 

13 - 7 - 936 

lstanbul levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseleri için 2 2 ton kaşar 
peyniri 23 Temmuz 936 
perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalrna 
Komisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be
deli 12100 liradır. İlk temi
natı 907 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile tek 
liflerini ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (33) (3827) 

* İdareleri İstanbul Leva-
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 4 2 ton beyaz pey 
nir 23 Temmuz 936 Perşem
be günü saat 15 de Topha
nede Satmalma Komisyo-

1 nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 14700 
liradır. İlk teminatı 1102 li
ra 5 O kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha
le saatinden ibr saat evvel 
komisyona vermeleri. ( 3 4) 

(382_Q 

İdareleri İstanbul Le
vazım Amirliğine bağlı 
müesseseler için 11 7 5 O O ki .. 
lo meşe kömürü 23 Tem
muz 936 Perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 3525 liradır. 
İlk teminatı 264 lira 37 ku
ruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(35) (3829) 

* 
İstanbul Levazım amir-

liği daireleri için iki metre 
eninde ve 84 metre uzunlu
ğunda muşamma ve mu
kavvası ile beraber alınacak 
tır .Pazarlığı 14 Temmuz 
936 Salı günü saat 14,30 
da Tophanede Satınaima 
Komisyonunda yapılacak

tır. İhale günü teslim şarti
le alınacak olan işbu mu
şamma için isteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. ( 3 6) ( 3 912 ) 

• • • 
İstanbul Yollama Md· 

emrinde bulunan 80 tonluk 
bir mavunanın yakmak ve 
kalafat ve ziftlenmesi pa
zarlığı 14 Temmuz 936 Sa
lı günü saat 15 de Tophane
de ~atıanlma Komisyonun· 
da yapılacaktır. Keşif be
deli 88 liradır. Son teminatı 
13 lira 20 kuruştur. İstek
lilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Komisyona gel
meleri. (38) (3910) 

• • • 
Harbiye okulu için 1osoo 

kilo yataklık kuru ot 14 
Temmuz 93.6 Salı günil 
saat 14 de Tophanede Sa· 
tınalma Kmisyonunda pa"' 
zarlıkla alınacaktır. İhale 
günü teslim şartile alınacak 
olan işbu kuru Ot için istek-
lilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. ( 3 7) 

(3911) 
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Taksim Bahçesınde ;. 
"Yerli Mallar Sergisinde 

Elektrik Şirk~tinin 
Paviyonuınr gezınız 

Bakırköy Malrrıüdür:dğü~den · 
Senelık İcar 

Semti Köyü Cinsi 

Bakırköy Şamlar Baruthane ben· 
dindeki suların çe-
kilmesile mey.da-
na çıkan arazı. 

Şerait : U d' 1 üddeti ç sene ır. 
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500 3 sene 

TAN 

YILDIRIM 
TRA~ Bl~AGİLE 

• 1 

::.ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı•ııı•ıııı••ı 

! " TAN " gueteıinin 1000 liralık aiaortah : 
İ abone teklifnameıi kuponu j 
j No Tarih: · 13 • 7 • 1936 ~ 
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1 - c!lr m ilen arazi bent dahilindeki suların çe-
. 2 ---: Kırayad ver ıkan toprak olup mesahası ahvali 

kılmesıle mey ana ç değildir 

i YUzDnDzO iyice sallunlıJllllZ. YILDIRIM l119ağı 1 
en sert slkah bile bir klç &tıldkı ıarfındı lltif I_= 

llü6Jtyett var .mı-
~ 
1 

.dlr, Yal' ile nere- -
bir surette traş eder. En ıuik cJWmı llilı hl lladeD maWdtlr? 1 tabiiyeye bağlı vce ~~:s~fe tahasslll edecek zararlar-

3 - Suların. ogeu1u 
. . 'uliyet kabul olunmaz. 

dan hıç b~~ ~es e aıraziye bir zarar verilmemek ıartile 
bir talaarruş yapmaz. Kın11t ldln1111lr için tec- i 
rübe ediniz. Bıyat memnun llll1Cık " ebıdiJ· E Nelıadar lalllaD I· 

i 

' Bltl'"llCI i . -
11n YILDIRlll traş llttağınün blfkı l11pk hl· '= 
lınmiyıcıkıımz. SldlmUz mlı• &tığH, llir hı· 

4 - Koyl~ye v k ve kapamak hakkı müstecirin· 
bendin kapagını açma 

dir. . . evsafı yazılı gayri menkulün ica-

~ çiD abone oldup 
Sonu: 1 

' 

i 
i Yukanda şeraıtı ve .. .. t 13 de yapıla-

ki kattır. 1 Ba Hpou ~ ,...._ SQet obnalılı ruılın11 olmalıdır. 

17 7 936 cuma gunu saa 
nnın arttı~ası. .- -01. de yedi buçuk pey akçeleriyle 
cağından ısteklılerın 1Malmüdürlüğüne müteşekkil Ko
mezkur gün ve saatte 
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i ota yapdmuım dUerlm. 

~ ... ,111.ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

1 

d Hastanesinin ihtiyacı olan 1380 ta-
' 

. . Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Sehmıye 

l - Hay arpaşa 1 k k k . .1. . şartnameye uygun o ara açı e -
vuk ıle 920 pı ıcın · · Selimiye Askeri satınalma KAPALI ZARF USULIYLE EKSİLTME iLANI 

·ı uretiyle alınması ıçın v d 
~o:~;onunca 17-7-936 cuma günü saat 15 de ihalesi Gümüıane Nafıa ~üdürlügü~. ·~~ 
yapdacaTktır. - bedeli muhammeni 397 liradır. <fo 7,5 1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane V~la~etının 

2 - avugun p·1· . Bed ı· Trabzon - İran Transit yolunda yapılaca.k tesvıyeı.tura-. . k . 66 lira 27 5 kuruştur. ı ıcın e ı mu- k b 
1 temınat a çesı ' k · 24 1. 15 biye, imalatı sinaiye, silindiraj, sığna ına arı ve ışaret 

hammeni 322 lira olup ~!o 7 ,5 teminat a çesı ıra 
levhaları. . .. 

k:.ruştur. . 1 T" · Bu işlerin keşif bedeli: Üçyüz Seksen hın altıyuz kırk 
3 - Teminatların münakasa saatınden evve umen 

ı · d dört lira Dokuz kuruştur. 
muhasebesi veznesine yatırılmış ol~~sı azı~ 1

:· z _Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
4-= 14.iin~:u:.~ya aireceklerin yesrilf~k ıbraz et- A - Eksiltme şarnamesi. 

meleri şarttır. .. .. . . ' ,.. B _ Mukavele Projesi. 
5 Şartname her gün Komisyondan corülebilır. c _Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi. 

- <3896
) D- Tesviyei turabiye Şose ve kagir ve Betonarme 

1 - S r iye Fırının bir senelik ihtiyacı olan 28000.0 
kilo odun:~ml 5-7-936 çarşamba günü saat 15 de Sel.ı

. A k . Satınalma Komiesyonunca evvelce talıp 
mıye s en .... 1 k 

d .... d n yeniden pazarlıgı yapı aca tır. . 
çık;"~ 1g~u~un bedel muhammeni 2800 lira olup temı· 
nat akçesi 21 O liradır. . t ksiltme saatinden bir saat 

3 _Muvakkat temına 1 e . 
.. h sebecilig-i veznesıne yatınlacaktır. 

evvel Tum mu a · ı · b · ı -gul k . itmeye girecek talıp erın u ış e m ... 'j' 
4 - Bu edsı. Resmi vesaik beraberinde getirmek ve 

olduklarına aır 
'b etmeleri şarttır. . .. ··ı b'l' ı raz h ün Komısyonda l'Oru e ı ır. 

5 - Şartname erg (3895) 

inşaatine dair fenni şartname 
E _ Hususi Şartname. 
F _ Keşif cetveli ve metraj cetveli. 
G _ Tahlili fiat cetveli. 
İsteyenler bunları 950 kuruş mukabilinde Gümiişane 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler, ve İstanbul - Trab· 
zqn - Erzurum ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mü
takn edebilirler. 

3 - İhale: 20-7-936 Pazartesi günü saat 15 de Gü
müşane Vilayet odasında komisyonu mahsusi tarafın· 
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1 9000 Ji. 

ra muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı 
k ı ı lıtonbul l(omutonlığı Sa· oJduiuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır 

l lstanbul Harici As er tınafma lomfıyo•• il••ları Bundan başka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 günlii 
--~K~ıta=:a::ta:..1::1.:-•nı_a-:n~~:-: talimatnamesine göre Bakanlıktan bir vesikayı haiz ol-

.. adaki 497 bin 514 Topçu Atış Okulu . için • ması ş;ırttn;. 
. Kutahy bedeli keşifli 162 numaralı Ordu emırna- 6 - Teklif mektuplan yukarda Üçüncü maddede ya
lıra 15 

k.urt ününde ta- mesindeki evsaflara uygun zıh saatte bir saat evveline kadar Gümüşane Vilayet 
~nşaatın ıha e g Bakanlı- olmak üzere 24 Temmuz Odasında eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
•!Pler Bayındırlık vesikayı 936 Cuma cünü saat 11 de kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek rtıektupla
gın~an ~lına~ak eniden on sekiz baı binek hayvanı rın nihayet Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
getırmedıklennd~~ye ko- açık eksiltme ile alınacaktır. olması ve dış zarfı mühür mumu ile eyice kapatılmış ol
kapalı zarfla eksil. 20 Tem· Beher hayvanın muh~- ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
nulmuştur. İhalesı . ··nü fiatı 135 lira olup ılk mez. (3698) 5088 

9 3 6 pazartesı gu men . . 
nıuz . İ minat teminatı beher hayvan ıçın 
saat 15 tedır. lk te ve rra on iki kuruı ve mec-
23 bin liradır ... Sartnarne le- on 

1 
için 182 lira 25 kuruş

Projelerle fennı şartnam~ muu Sartnamesi her &Un öi-
ri M. M. V. Satı~alm~ ;:~~evvel komisyonda sö
nıisyonundan 2J5 lıra. e rülebilir. Hayvanı olupta 
lığında alınır. Eksiltm ~ satmak isteyenlerin hayvan· 
gireceklerin 24'90 sayılı k~ lan ve ilk teminat mak.buz 
nun 2 ve 3 üncü maddelenn 

8 
mektublarile birlıkte 

de yazılı belgelerle Bayın- :ti muayyeninde Fındık· 
dırlık Bakanhiından alın•- bda Komutanlık Satm~lma 
cak fenni ehliyetnameler Komisyonuna gelmelen. 
ve behemehal verilmesi mec- ( 3 8 2 2) 

huri olan şartnamede y~zdı Göz Hekimi 
Vesikalar ve ilk temın.at 
mektup ve makbuzları ıle Or. ŞÜKRÜ ERTAN 
birlikte teklif mektublan~ 
· geç bır ""--•otla Nana o.mat,. •4 No.SO ıhale saatindıen en _. .. 

k dar Anaka- cc.t.JcllD ... ._ bitillii). saat evveline a 
1 rada M. M. V. Satın~ ma L!':.:eL_l25M _______ __.. 

KomisyonU11a vermeler~28 (54) (8686) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Saiınalma Komisyonu il anlan 

150 ton 114 lük Oleom 
150 ton 105 lik Oleom 

Tahmin edilen bedeli 17625 lira olan yukarda mık
tan ve cinai yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüiti Satmalma Komisyonunca 2 7 Ağustos 936 
tarihinde Peqembe giinü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Sartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan ·1321 lira 88 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur sün ve saatte Komisyona müracaatlan.(3662) 

5124 

HAVA 
Kurumu Gene Merkezinden 
1 ·Anka eda bir para,üt kute~i 

Yap ırllacak ı . 

2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 lira 50 
kuruştur. 

3 - Plan ve şartnameler 2 5 lira mukabilinde An
kara'da Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da T. 
H. K. İstanbul Şubesinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 31 Temnıuz 936 günü saat l S de 
kapalı zarf usuliJe Ankar"' da Kurum Genel Merke· 
zinde yapılacaktır. 

S - Münakasaya girecekler : 
İsteklilerin Diplomalı mimar veya mühendis olma

ları ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyet 
bulundukları Ticaret Odasından vesika ibraz eyle
meleri ve iktidarı malilerini gösterir bir Banka refe
ransı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim 
bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle is
bat eylemeleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden 
itibaren asğari yedi gün evvel T. H. Kurumuna ibraz 
ederek münakasaya girebileceklerine dair vesika al
maları şarttır. 

6 - Talipler 3371 lira 6 kuruıluk muvakkat te
minat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını 31 Temmuz 936 saat 14 e kadar Genel 
Merkez Baı::kanh~rna teslim etmelidirJer. ( 3906) 

AÇIK EKSiLTME USUJ .. U iLE EKSiLTME iLANI 

Çanakkale Sahll ~ Sıhhiye Mer· 
kezi Baıtabipllğinden : 

ı - Eksiltmeye konulan İş .. Çanakkale Sahil sühhi· 
ye Merkezi İskelesinin" tamiridir. 

Keşif bedeli 6 3 4 3 lira 2 2 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır ( 3) 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C- Nafıa İşleri şeraiti Umumiyesi 
D - Tesviyei Turabiye, Sose ve Kicir İnşaata dair 

fenni 1&rtname 
E - Hususi Şartname 
F - Keşif cetveli. Silsilei Flit ce.tveli, metraj cetveli. 
G - Proje. Grafik. 
İsteyenler bu prtname ve ewakı bedelsiz ?atan bul 

Limanı aah,il •ıhhiye ve Çanakkale aabil sıhhiye Merkez· 
lerinde görülebilir. 

3 - Eksiltme 20-7-9-36 tarihinde Pazartesi giinü 
saat On beşde Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi bina
smda yaınJacaktrr. 

4 - Eksiltme açık eksiltme uauliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye efrebihnek için isteklinin 4 76 lira 

ınuva~at teminat vehnesi bundan başka apfıdaki 
vesikalan haiz olup göstermesi ll~ımdrr. ( 4) 

Bu ıibi itleri yapabilecefine dair Nafıa Müdürliiğün-
den ve!rikam nlm~~T. (3767) 5086 

K iNOP R iN kaıqleri ~EH1ffılo1f ~''""ş · ~ 
B• .oi .ltOP1ATİZMA A~RILt.RİlE.<..Rıf' Vf Nf!LEYE ~lıl<'I a : Rı(ıll, ıLi~rıl; 
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