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5 KURUŞ SiYASAL GONDEllK GAZETE 

Komplo maznunlarının yeni· 
den muhakemeleri 16 tem· 

muz perşembe günü başhyor 
[Tafsilat 3 üncü sayfamızdadır] 

italva konferansa gelmiyeceğini bildirdi 
Tevfik Rüştü Ar as mühim beyanat+ a 

-------·--....---------~--~------

bulundu 

(yeni mukavele konferansa gelmiyen 
devletlerin imzasına açık bırakılamaz ! 

~-~...:..~----------------------------------,---.,-·•-~--·-www-.. --,~·---·-·---·------•••w•-·-----------------------~------------.-www-..1 
elde Montröde bir anlaşma 

biltiistisna her devlete karşı 

bu um umf olacak ve edıtirse 

a_qnı surette 

Anlaşma yolunda 

ciün çok mühim 

crdJmlar atıldı 
Montrö, 13 (Tan) - Montrö kon-

f b .. tekrar toplantıya 
eransı ugun hh 1 Ren-
başlamıştır. Ingiliz mur~. as 
dell Londradan dönmüştur. · .. 

İngiliz murahhas heyeti mah~filın 
d b

. .. kut muhafaza edılıne· 
e tam ır su b ·· Lon 

sine rağmen, Rendell'in ugun -
. d' ~. t liınatın uzlaştırı· 

dradan getır ıgı_ a. . R d ıı bu 
cı olduğu öğrenılmıştır. en e ' . 
sabah Fransız delegesi Ponsot ile 
gorüşmüştür. Paul Bonco~ ve .. ~?n 
sat da bu akşam. Litvinof ile goruş· 
lllüşlerdir. . .. 

Siyasi mahafilin kanaatıne gore, Tevfik Riıftü Araa konferan sta beyanatta bulunurken 

tatbik edilecektir 

Akdeniz .işi 

ve Lokarno 

1 
ltalya istirak etmiyor 
l Bu şeraitte Brüksel 

içtimaı suya di.şüyor 

~ - , 

.~ 
!.- -

'.Avusturya ile Almanya ara~ında ak, 
tedilen son anlaşma, Montro ~o~e • ------------------------------
ransına iştirak eden devletıe:ı _b~ a~ 
evvel çalışmalarını bitirmek ıçın ısti· Harpten önceki manzara mı ? 
cale sevketmiştir. 

Hafta sonu tatilinden istifade e · 
den Türk ve Sovyet murahhasları, 
ihtilaflı noktalar üzerine hususi gö
rüşmeler yaparak başlıca müşkülleri 

' ;r ı._.f,,..,.. .... .,--ı.- 'n-l- a•tt lıru,.da 

bu iki heyet ar11sında tam bir anlaş
ma yapılacağı ümit edilmektedir. Bu 
anlaşma bilahare Ingiliz heyetinin 
tasvibine arzedilecektir. İngiliz heye 
ti beklenilen talimatı almıştır. 

Konferans bugün akdettiği 12 in
ci umumi celsesinde İrlanda serbest 
devleti ile Kanadanm Londradaki 
fevkalade komiserlerinden gelen iki 
ınektuptan bu iki memleket hükfım~t 
!erinin Lozan rejiminin muhtemel bır 
değişmesine karşı her türlü itirazdan 
feragat etmekte olduklarını bildir · 
ltlektedir. 

l'ilrk murahhas heyeti ehemmi -
~etli bu- beyanatta bulunmuştur. 
lConferan.s bundan .sonra tahrir ko-

?nitesi tarafından hazırlanan ~e~ • 
leri tetkik etmiş ve mukaddımenın 
lll.etnini "sahil devletlerin Karadeniz 
deki emniyeti,. kaydının ilavesiyl~ 
tasvip eylemiştir. Romanya delegesı, 
bu formülün kabulünü Romanya mu 
rahhas heyeti reisinin kati kabulüne 
talik etmiştir. 

Birinci madde geriye bırakılmış, es 
kiden 3 üncü madde olan 2 inci mad
de teknik komiteye havale olunmuş
tur. 

Eskiden dördüncü maddeyi teşkil 
eden üçüncü madde teferrüatta bazı 
tadilatla kabul olunmuştur. 

Eskiden 5 inci maddeyi teşkil eden 
4 üncü madde muvakkaten kabul e
dilmiş ve teknik komiteye havale o
lunmuştur. 

5 ine ive 6 mcı maddeler tasvip e
dilmiştir. 

6 mcı madde münasebetile konfe· 
l"ansta harp esnasında bazı müdafaa 
Unsurlariyle teçhiz edilmiş ticaret ge 
lllileri meselesi mevzuu bahsolmuş -
tur. Bu mesele, Türk murahhas he· 
:Yetinin, şimdiye kadar tasvip edilen 
tariflerin ipkası hakkındaki ihtiraz 
kaydı ile teknik komiteye havale o-
lunmuştur. 

1 tal ya iştirak etmiyeceğini 
büdirdi 

Diğer taraftan Ita!yan hükfımeti 
Mon:t;rö konferansına iştirak edemi~ 
)'eceğini ve verilen kararları tanımı
)'acağını bildirdiği haber verilmek
teııiir. 
•vrık Rüştü Aras bugün, konfe

tan~ umumi celsesinin açıbşmda, 
ltaıya.nm konferansa iştirakten im
tina.ma karşılık olarak a,şağıdaki ta
leplerde bulunmuştur: 

l - Müstakbel Montrö mukavele-
[Arkası 6 ıncıda 1 

Avusturya, dış siyasada 
Almanyayı takip edecek 
Fransız gazeteleri, Orta Avrupa anlaşmasını 

bir ittifakı Müselles şeklinde tefsir ediyorlar 

Meçburİ askerlik kanunu dolayısiyle harpten beri ilk dela aalıer• 
alınan Avusturyalı ırenfler selcim reaminde 

Paris, 13 (Tan) - Salahiyettar {ya arasında mevcut olan dostluğu 
mahafilden alman haberlere göre, daha takviye etmiştir. 
Avusturya başvekili Şuşnig Ağustos 1 Diğer taraftan, siyasi mchafilin 
yında Almanyaya giderek Hitlere temin ettiğine göre Jtalyan htiktlmeti 

:ıillaki olacaktır. yakında Brükselde toplanacak olan 

Al 
• /talyan ittifakına ~~arno ~evle~_eri . konferans~a 

man ıştırak etmıyccegı gibı, Almanya ıle 
doğru birleşerek ayrıca bir cephe teşkil 

Londra, 13 (Tan) - Avusturya edecektir. 
ile Almanya arasında yapılmış olan Ayni mehafilin' kanaatine göre, 
anlaşma, Avrupa siyasi mehafilini Musolini bundan sonra Avrupa işle
meşgul eden en mühim meseledir. rinde Hitlerin fikrini almaksızın bir 

ltalyan muhar~iri Ga~da ?u an- karar vermiyecektir. 
laşma münasebet!le y~dıgı bır ma- Ayrıca, 1934 ve 936 da Romada 
kalede ezcümle dıyor ki, Avusturya- aktedilmiş olan protokollara Alman
Alman anlaşması Itahra ile Alınan- (Arkası 3 ilnclidcl 

Fran~ Dıı İ..fleri Bakam Delboa 

Londra, 14 (Tan) - .Alman hü· 
kfımeti, BrUkselde toplanacak olan 
Lokarnocular konferansına davet e
dilmemiştir. 

lngiltere hükUmetine göre böyle 
bir davetname göndermek hakkı an
cak konferansa ait olup, Almanya
mn davet edilip edilmiyeceği konfe
rans tarafından kararlaştırılmalı

dır. 
[Arkası 3 üncüde J 

Akdeniz ve lngiltere 

lngilizler Türk - ltalyan 

birleşmesinden 

endişe ediyorlarmış 

On iki adayı gÖ.tterir harita 

Le Journal gazetesi, lngiUerenin 
Akdenlzdeki vaziyetine dair bir ma
kale neşretmiştir. Bu, Türkiyeyi çok 
Yakından ali.kadar ettiği için bu ma
ka1eyf aşağıya abyomz: 

İngiltere, ltalyanm yardımı olma
dan. Akdeni.zde kontrolu elinde bu . 
lundurabilir mi? Bugün için, Ingilte
reyi işgal eden, ve Roma, Londra. 
Berlin arasında inkişaf eden manev
ranm esası bu meseledir. İngiliz dost
lanmı.za, onlan Umumi Harbe sü -
rükliyen şeyin, uzun müddet "pan
germanizm" e karşı müsamahakar 
davranmış olmaları bulunduğunu ha
tırlatmak zamanı gelmiştir. Bundan 

[Arkası ıı mcıda l 

Sovyet büyük 
elçisi Karahan, 
ln~iltere bü
yük elçui Per
ıi Loren, ltal
yon elçi.si Galli 

ismet İnonu ve Dısisler 
' ' 

Bakanı vekili sehrimizde 
' r-----------·~----.....;...----------~~~~ 

Dış işler bakanı vekili dün Sovyet elçisi ve müste
şarı,. 1 t~lyan, Y ug~slavya, Romanya ve İngiliz 
elçilerıyle ayrı ayrı uzun müddet konuştu 

'-·------~---------------------------J 
Başvekil İsmet İnönü, ve Dış işler 

Bakan vekili ve Adliye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu ile beraber dün sabah sa
at onda Ankaradan tayyare ile hare 
ket etmişler ve saat 11,40 da Yeşil
köv tayyare. meydanına g-elır.işlerdir 

Başvekil ve Dış işler Bakan vekili 
Şükrü Saraçoğlu ta~'Yare meydanrn· 
:fa Riyaseticümhur Başyaveri Celal 
ve diğer zevat ta rafından karşılan -
mışlardır. Başvekil, otomobil ile Flor 

[Arkası 6 mcıda J 

Boğazlar m~selesinde Romanya 

Titülesko Montröden niçin 
alelacele Bükreşe döndü ? 

Montrö. konferansı kararlan UlusJar Kurumu paktının 

dununda telakki edilip edilmemesi bir mesele oldu 

Litvinol ve Titüleako 

Tlmeıt gazetesi Titülesko'nuo an- Romanya Dış Bakanı Titlllesko 
sı~ Bükreşe hareketine dair şaya.- Montrö konferansında niçin tngilte
m dik~at bir yazı yazmı!)tır. Bu yazı- renin Cenevrede mırrtakavi paktları 
yı aşagı alıyoruz: (Arkası 6 mcn:!aJ 

Fedakar itfaiye çavuşunun cenazesi 
dün büyük merasimle kaldırddı 

Fedakôr itfaiye çavu§u Şükrü•nün cenazesi ıehicl düıtüiii y.rJen 
kaldırılırken 

[Yazısı 6 ıncıda] 
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GÜNAŞIRI 

K~hra.~~arılı.k 
Bir milletin hayatı tehlikeye düştüğü 7.alDall hepimiz için o tehlikeye 

atılanlar ortaya. çıka.r. Bazı bir abidenin meçhulü işaret eden parmağı 
ile beliren, baz1 tek gözlü tek bacaklı, tek kollu bir vatandaş şeklinde gö
rünen bu insa.oJara ha.rp kahra.manian derler. 

Onlar obuadan ıniili w.rlık davasına kalkıjdamaz. Fakat bu kaJıra.. 
manlıkJar yalnız harbe m.ahsus değildir: Sulh zaroa.nında da bir meçhulü 
bulmak için bMdan iklimlere kendilerini atanlar, göklerin havasız taba
kalanna kadar blr şahin ihtişamı ile süzülerek boğulanlar, bilinmiyen 
ha.sta.hklann göze görünmez düşmanla.rı ile çarpışarak ölenler, hephni
zin huzuru, sükiınu, emniyeti, saadeti i~in vazüe namına can verenler 
\'&l'dır. 

lşte geren günkti Tepebaşı yangınında bir avuç kül olan itfaiye çavu
şa Şükrü bu vazife k&hrama.nlanndan biriydi. Ontm'ölür.ü bir muharibin 
ölümünden, ne da.ha az korku.-;, ne da.ha. az şerefli oldu. En müthi~ harp
lerden birindeymİ1J gibi ateşle çarpışa çarpışa öldü. 

Vuife kahramanlan için abideler dikmiyoruz; fakat onlann kutlu ha
tıralanru döşüncelerlmlzln kaideleri üstünde bir mermer sa.La.betiyle da.
ima dimd.lk ve yepyeni tutmıya ~•ıtınalıyız. ~filli hayahmızın asıl kuv
veti nıhlan fedakarlıkla dolu bu türlü insanlann aramızda sa.yılamıyacak 
kadar çok oluşundan gelmiyor mu! 

Bunlar o kadar feragatle ölüyorlar ki, ekM>riya yordmnuza parlak bir 
şeref destanı yerine b&knnıız ve zavallı bir yuva bırakıyorlar. Şehrimi

zin bir nevi (Jand&rk)ı ~bi İstanbul n-.mma ateşte yanan bu kahrama
nın yok8ul ailesine yalruz gözle ba.kmak kifayet etmez. 

Ic;imizde bir kararla., bir küçük fedaki.rlıkla bu yuvanın yoksuzJuğunu 
unutturacak nıüreffeh insanlar eksik değildir. Fakat bir karar._ Bir kü
~ük f edaki.rhk... Bir kaMnm açtlmMı... Bir çek defteri.. Bir imza, hepsJ 
o kadar! 

Bugün için bn da bir nevi kahramanlık sayıhr. 

Pijama ve gecelik entari. 
Bir bu eksikti. Şimdi de Amerika· 

dan gelen haberlere bakılırsa, pijama 
ile gecelik entarisi arasında bir harp 
oluyor. !kisi de müthiş surette çar-

. prşıyorlarmış. 
Pijama mı giymeli, gecelik entari· 

iri mi? lşte bugün bütün Amerikayı 
Habeş meselesinden, Lokarno pak
tından, eundan, bundan ve hatta 
Amerikadaki işsizlikten ziyade ala
kadar eden mesele budur. 

Gecelik entarisin~n taraftarları ve 
tilmizleri. pijamanın erkekleri ka -
dmlaştırdığmı iddia ediyorlar, bunun 
yanında gecelik entari.sinin geniş ve 
rahat halini öve öve bitiremiyorlar. 

Bu?'ı.lann söyleoiklerine göre, Ne
ron, N apo1yon, Vaşington, Linkoln, 
Redor Ruzvelt te gecelik entarisi 
kullanmışlardrr. Eh bu kadar tarih
sel bir misal karşısında akan sular 
durur; onun için pijamaya ilanı harp 
edip: 

- Y a&asın gecelik enta.ril'fi ! diye 
bağırmaktan başka çare yoktur. 

Gecelik entarisinin, Roma yangı
nır, Osterliç zaferi, Amerikanın istik
IAJ.i, Amerikan emperyalizmi üzerin
de ne gibi tesirleri olduğunu bilmi -
yoruz. Fakat i!}te gecelik entarisi 
taraftarlarının ileri sürdükleri delil
ler bunlar! 

Bir gün gelip te Amerikada pija
ma partisi, gecelik entarisi partisi 
diye iki partinin teşekkill ettiğini, 
bunlarm Amerikan meb'usanmda ve 
!yanında meb'wdara malik olduğunu 
görürsek hayret etmemeliyiz. Fakat 
§U muhakkaktır ki, eğer bu çarpUJ· 
ma biraz daha ilerlerse gecelik enta
ti8inin bundan muzaffer çıkması yüz
de yüzdür. Çünkü hele bu sıcaklar
da gecelik entarisinin, pijamanın dar 
manzarası karşısında birçok muhas
senatı olduğu inki.r edilemez. Hele 
bu moda bizde de yayılırsa o zaman 
değmeyin bizim erkeklerin keyfine ... 
Gecelik entaruile sokakta dolaşmağı 
meneden eski Usküdar kaymakamı
nın ahını bol bol çıkarırlar. PlaJlar
da gecelik entarisi alrp yürür. Artık 
patiska üzerine sutaş işlemeler mi? 
Yandan yırtmaçlı gecelikler mi? 
İpekliler mi, neler neler moda olur ... 

Ehli keyfin keyfi tazelenir. Fakat 
acaba o zaman, entarinin altından 

çıkan ve ayağın aşık kemiği üzerin
de iliklenen donlar ne olur dersiniz? 

O don, her halde kötü bir manza
radır. Fakat dommz erkek bacağı da 
ondan kötü olmasa gerektir. 

Her 1le hal ise daha şimdiden çayı 
görmeden pijama1arm paçalarını sı
varmyahm, bu moda Okyanıosu geçip 
te bize gelinciye kadar hayli vakit ge
çer. 

Fakat şuna dikkat etmek lazımdır 
ki. Amerika.da çıkan bu•pi.jama - ge
celik entarisi kavgası, bize dünyada 
garip bir zihniyetin yerleşmekte ol -
duğunu göstermek itibarile şayanı 
dikkattir. Acaba, artık dünyada uğ
raşacak mesele kalmadığt için mi ve 
münakaşa döndü dolat:Ş'f nihayet pi
jama ile gecelik entarisine dayandı? 
Etraf bu kadar ailtlimanlık mı der
sin iz? 
. Hayır, bilakis! .. 

Eskiden her şey biribirile hema
henk gidiyordu. Sa.de insanlar ara -

bo.~~a değil, eşya araamda da bir ne-

Basddıt. 

Orhon SEYFi 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular . 
S - En meşhıtr Alınan madenleri 

nerededir? 
S - Ma.ki&vel.kimdir!

0

Ea meşhur 
e8eri nedir? 

S - Niya.gara şeWesi hangi göl-
ler arasnıcladır? 

S - Çiçeron kimdir? 

Dünkü •orulann oevapları 
S - Bütün dütıya denizlerinde en 

me~hur akıntılar neredeıdir '! 
O - En meşhur cereoranlar, Bah

rimuhlti Atla...ide goH 8trim cereya
nıdır. Bu cereyan, 1'1orlda sa.hlllerin
den yukan çıkarak, l'ölandaya. uza -
nrr ve oradan l!iveç ve !Non·eç, Gar
bi Avrupa sahiJlerine gıe<;eı:. Bundan 
ba.şka Bahrimuhiti Ke.1ıirde Kurisi -
vu cereyanı vardrr. Bellrenk Boğa
zından lnen bir cereyaD. da meşhur 
cereyanta.rda.ndlr. 

S - Alize rü.=gdrUırmaı eooel.a kim 
bu lmu~tıtr' 

C - Alize rÜ7,gi.rla1'~ Bahriınu
hitte hattristivaya doıbıı mailen 
müteveccih rüzgarlardl'r. Bu rüz • 
~arlan en-ehi. Kristof K.olomp bul -
muştur. 

S - En me.,hur pet110l kuyuları 
nerelerde b"lumır t 

C - En m~hur ~tı:ol kuyulan 
Amerikada Pen~ilvanyadla, Mek5ika
da. Vı-rakurlz, Tukezban'ld&. AlTUpa
da Romanya.da, Sovyet :Rlmıyada Ba
kiı hav7.Mmda, Irakta ,Musulda bu-
lunur. ~ 

S - Diirıyada en çok tyağmur o-
Uın yer tteresidir ' 

C - Yağmurlar en çofc hattristi
va mrntaka.sma yağar, A tf r ikada 
Kameron en fazla y~r yağan 
yerltrde-n biridir. Burada o·ağmurla
nn miktan 4.000 milimeh19dur. 

vi anlaşma vardı. Mesela ıgeniş şap
kalar, küçük berelerle peki a.Ia bağ
daşabiliyorlardr. Uzun ~tekler kısa 
eteklere hiç ses çıkarmıyoıdnrdı. Altı 
liralık ipek çoraplar, ayva1 tüylerile 
yaldızlanan çıplak bacaklan hiç te 
küçük görmüyorlardı. 
Habeş imparatoru, !talya~t ziyaret 

ettiği zaman, Kral EmanüeU tarafın

dan büyük merasimle kabuU edilmiş
ti. 

İthalat ihracata metelik vterm.iyor
du. 
Sansın kadınlar da esmer•!l kadar 

gönül kazanabiliyordu. t 
Halbuki, şimdi her taraf \o kadar 

karıştı ki pijamanın pantalmu bile 
gecelik entarisile dalaşıyor. 
Düşünün hali bir kere! Fakat dün

ya eğer biraz rahatlığa doğ)ru gide
ctıkse, gecelik entarisi mUhakkak 
.. erkekleri kadmlaştıran" bu ·pijama
ya galebe çalacak ve üste çıkacaktır t 

YugoJavlara yakınlık 
Evvelki günkü maçta hakem;gayet 

fena. idare etti. Biz onun lehimizde 
olmasını değil, fakat bitaraf lbir göz
le etrafı görmesini istiyordafıc. Her 
nedense, yalnız macarca ve• ~avca 
bilen bu beynelmilel zat, Yu~>slav -
larla çok ahbaplık etmişti. ~Tki de 
bu ahbaplık saikasile, Yugoa1avlan 

TAN 

llir posta memuru 

Mektuplardan posta 
pullarını söküyormus 
Suç~, iri boylu bir adamdı. Uçtin

cü CE::za Mahkemesinin, vantilatörü 
işlemesine 'rağmen insanı buram bu
ram terleten küçük salonuna tel~lı 
adımlmrla girdi. !kide bir elile göz
lüğünm düzeltiyordu. 

Reisı:t 
- ı.tnüdafaanıza ili ve edecek bir 

sözünürz var mı? diye sordu. 
Suçı-. yine o telaşlı hareketlerle; 

cebindea:ı bir kağıt çıkarıp mübaşire 
uzattı. Mübaşir kağıda şöyle bir ba
kınca, başile bir "Olmaz!" işareti 
yaptı. Galiba, bu kağıt, eski harfler
le ya.zılnııştı. 

Vazif.esıi · Pangaltı Postahanesi ki
şe memuı"U ve adı Ali Salıi.hi olan 
suçlu; m-&dafaasmı şöyle yaptt: 

- Pastaya sahipleri tarafından 
pullu olanak verilen mektupların üze
rinden ptı.llannı söküp çekmecemde 
sakladığım iddia olunuyor. Halbuki 
hakikat bazı kimseler, mektuplara, 
bir yerine iki pul yapıştırıyorlardı. 
Ben de, \!zerine damga vurup iptal 
etmeden ewvel, onların fazla olarak 
yaprştırılanlarım çıkarıyor, çekme -
cemde sak!hyordum. Bu ise, sanrrım 
ki bir cürfim teşkil etmez. Çünkü, 
mektuplar J yine gönderildikleri yere 

gidiyordu. 
Mahkeme, kararını vermek üzere 

kısa bir müzakereye lüzum gördü
ğünden suçlu dışarıya çıkarıldı. Biraz 
sonra, tekrar içeri alındı. Mahkeme
nin verdi~ karara. göre Pangaltı 
Postahanesi Kişe Memuru Ali Sala· 
hi 3 ay haps cezasına mahl<um edil
miş, ancakıı65 ya.şmr doldurduğu için 
cezası iki ıey on beş günıe indirilerek 
tecil olunmtı.Ştu. Kendisinden aynca 
1200 kuruş•ta mahkeme masrafı alı
nacaktı. 

Suçlu buı karan, büyük bir teessür 
içinde din)edi ve sonra başile hakim
leri selamlıyarak dışarı çıktı. 

Ruıyada tahsillerini bitiren 
pilotb.rımız bugün geldi 

Bir sene müddetle Rusyada tay
yarecilik ıtahsili yapan Ferit, Muam
mer, Ali, Tevfik, Sait ve Hüseyin 
Hilmi adındaki altı gencimiz bugün 
Romanya vapurile saat 14 de şehri
mize döooceklerdir. Gençler, doğru 
!nönü yi!ksek uçuş kampına gide • 
cekler ve orada kamp milddetince 
muhtelif ·uçuşlar yapacaklardır. 

Yeni Adliye Sarayı için 
hazırlık 

Yeni Adliye sarayının yapılacağı 
sahaya isabet eden binalara kıymet 
takdiri işi ikmal edilmiştir. Alaka -
darlann çoğu verilen kıymetleri mu
vafık görmüştür. Ancak bir kaçile 
çıkan ihtilaf ta yakında halloluna
cııktır. Sarayın temelatma merasimi 
29 Teşrinievvel Cümhuriyet bayra
mında yapxlacaktır. 

kendisine pek yakın hissettiği için of
sayt duran hasım muhacimlerini, bi
zimkilerin önünde görüyor ve düdü
ğünü çalmıyordu! .. 

Ahbaplıkla yok!. 
Yine hakemin ofsaytleri nasıl olup 

* Verem Mücadele Cemiyeti kon
gresi - Verem Mücadele Cemiyeti 
senelik kongresi 1 ağustos cumar
tesi günü saat 14 te Cağaloğlundaki 
mümessillikte yapılacaktrr. 

* Sokaklara 1.500 Iamba - Bele
diye sokaklara mevcuduna ilaveten 
1.500 lamba daha astırma.ğa karar 
verntj.şti. Bu hususta mahallen ya
pılan tetkikler bitmiş ve lam'balann 
nerelere talik edileceği tesbit olun
muştur. 

Elektrik Şirketile Belediye ara.~ın
da bu hususta evvelce uyuşulmuş ol
duğundan yakında lambalar asıla
caktır. 

• Dispanserler - Dispanserlerin 
büyük fayda ve hizmetleri görüldü
ğünden vilayet bunların adedini ve 
mevcutların yatak miktarlarını ço
ğaltnıağa karar vermiştir. • 

• inhisarlar müsteşan Anka.ra~·a 
döndü - Gümrük ve !nhisarlar Müs
teşarı Adil, Istanbul gümrüklerinde 
yaptığı tetkikleri bitirmiş ve dün An
karaya dönmüştür. Adil, hafta so
nunda yeniden lstanbula dönecek ve 
gümrük antrepolarmıın devri mesele
sile meşgul olacaktır. 

• Kadrköy posta şubesi - Posta 
ve Telgraf Başmüdürlüğü, halka ko
laylık olmak üzere şehrin muhtelif 
yerlerinde açtığı tali şubelerden son
ra, Kadıköyünde de yeni bir bina 
yaptırmış ve sapa bir yerde, köhne 
bir viranede bulunan posta ve tel
graf merkezini buraya nakletmiştir. , 
Kadıköyün en işlek caddesi olan 

pazar yolunda açılan yeni merkez, ls
tanbulun en güzel posta şubelerinden 
biri olmuştur. 

Şehrin temizliği 

Belediye çöp işlerini 

tanzim için çahsıyor 
Belediyenin çöp işlerini düzeltme

ğe karar verdiğini ve bu cümleden 
olarak geçen sene Frankfurtta top
lanan Beynelmilel Temizlik Kongre
sindeki murahhat!!la.nınızın hazırladı-
ğı rapora göre ıslahat yapılacağım 
yazmıştık. 

Belediye bu raporu tııtbik sahası
na koymak için bir proje bazrrlamış
tş. Bu projeye göre, şehrimizin muh
telif yerlerinde altı tane çöt> iınba 
istasyonu kurulacak, yıne şehrin 
münasip dört yerine de çöpleri top
lama. istasyonları tesis edilecektir. 

Binalardan toplanacak çöpler doğ
ruca bu toplama istasyonlarına geti
rilecek ve buralardan kamyonlarla 
imha. istasy<Ynlarma götürülecek, o
rada çöpler gübre haline getirilecek
tir. Belediye, çöpleri toplama istas
yonlarından imha istasyonlarına ta
şımak için sırf bu işlere mahsus ter
tibatı haiz altr kamyon almağa ka· 
rar vermişti. Kamyonlardan iki ta
nesi dün şehrimize gelmiştir. Diğer 
ikisi de· bugün gelecektir. Sorıuncu 
partiyi teşkil edecek olan iki kam
yon da bu aym on beşinde gelecek
tir. Bu suretle belediye yeni projeyi 
tatbik ~debilmek için lazım olan ve
saiti temin etmiştir. On beş tem
muzdan sonra imha ve toplama is
tasvonlannın kurulmasına başlana
caktır. Bu da on on beş, yirmi gün 
zarfında ikmal edilecek ve temizlik 
işleri düzeltilecektir. 

ta. görmediğini tafsir eden bir seyir- Adliyede 
ci soruyordu: 

- Yahu, diyordu. Macaristanda Yed·ıkule La~s+·ık 
ofsayt yok mu hiç? .. 

- Macaristanda var amma, ah-
baplıkta yok!.. fabrikası nasd yandı? 
Beynelmilel yaklcqmalar 

Hakem yediğimiz bir golün ofsayt 
ile yapddığmı görmedi. Yan hakemi 
Şazi Tezcanm artık tahammülü kal . 
mamıştı. Bayrağını salladı. Beynel
milel hakem bizim hakemin yanma 
geldi; Şazi: 

- Ofsayt, dedi .• 
Hakem: 
- Nayn! dedi... Ve böylelikle bir 

golü ahbapça yemiş olduk. Ahbaplık
ta bir eksik, bir fazl:-.nm lafı mı olur? 

Yine kale önünde bir çekişme ol
du. Eller harekete geçti. Mükemmel 
bir penaltı idi, hakem yine görme
mezlikten geldi. Mükemmel bir golü 
de böylece kaybettik . 
Şimdi belki futbolcülerimiz bu yilz

den olimpiyatlara gidemiyorlar. Gö
rülüyor ki beynelmilel müdahalele -
rin sade siyasette değil sporda biJe 
tesirleri vardır. Nitekim bu beynel
milel hakem de bizi Berlindcn çevir
di, Moskovaya. yaklaştırdı... 

Evvelki gün saat 17 ye doğru Ye
dikuledeki lastik fabrikasından yan 
gm çıktığını, ancak bina yandıktan 
sonra söndürülebildiğini yazmıştık. 
Ya.ngm tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Sadreddin elkoymuş
tur. Sadreddin dün vaka yerine gide
rek tetkikatta bulunmuş ve bazı kim 
selerle fabrika müdiriyeti ve mühen
disleri dinlemiştir. 

Yapılan tahkikatın verdiği netice
ye göre yangın kazan dairesinden 
ç1knııştır. Kazan yanarken ansrzm 
fırlayan bir kıvılcım yangrnm sira
yetine sebebiyet vermiştir. Yangın 
bir müddet sonra içeride bulunan a
meleden bazısı görmüşlerse de ken
dileri söndürmeğe kalkmışlar, bu su
retle yangının çoğalmasına sebep ol
muşlardır. Hadise etrafında tahkikat 
derinleştirilmektedir. Son günlerde 
sıklaşan müessese yangmlarile müd
deiumumilik ehemmiyetli surette 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Muallimlik için 

Sif ahi imtihanlara 15 
Ağust.osta başlanıyor 

Orta mektep muallimliği için açı
lan müsabaka imtihanında muvaffak 
olan muallimlerin listeleri vilayetle
re tebliğ edilmeye başlanılmtlilttr. Her 
vilayetin mıntakası içindı vaki mü
racaatlarda imtihanı kazanmış olan· 
lar alakadar vilayetin Maarif müdür 
lüklerine bildirilmekte ve bunların 
15 Ağustosla 17 Ağustos arasında 
Ankarada bulundurulmaları ilave 
olunmaktadır. 

Tahriri imtihanda kazananlarrn 
şüabi imtihanlarına 17 Ağustosta 
Gazi Terbiye Enstitüsünde başlana
caktır. Ağustosun 15 inden imtihan
l::ırm sonlarına kadar imtihan için ge 
len muallimler bu enstitüde iaşe ve 
ibate edileceklerdir. Dün İstanbul 
Maarif Müdürlüğüne gelen listeye 
göre İstanbulda.n imtihana giren mu· 
allimlerden yedisi tarih ve coğrafya 
grupundan, on ikisi türkçe grupun
dan, üçü riyaziye ve ikisi fen bilgi· 
sinden muvaffak olmuşlardır. 

Posta ve Telgraf 
umumi müdürü geldi 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresi 
umum müdürü Nazif şehrimize gel
miş ve dün Posta, Telgraf Başmüdür 
lüğiyle Telefon idaresine uğrayarak 
bir müddet meşgul olmuştur. Nazif 
şehrimizde bir ay kadar kalacak ve 
yaz mezuniyetini geçirecektir. Bu 
müddet zarfında, İstanbulun Posta. 
Telgraf ve Telefon bakımından ehem 
miyetli olan mevkiinin hususiyeti 
dolayısile, meriyeti yaklaşan yeni teş 
kilat kanununun tatbikatına ait etüt 
ler yapacaktır. Altı ay sonra tatbika 
konacak olan teşkilat kanununun mü 
him noktalarından biri umum müdür 
lük memurlannm hepsinin birer de
rece terfi ederek maaş zammı alma 
!arı olacaktır. Bundan başka telgraf 
hatları c:oğaltılacak ve ıslah edilecek, 

,ıSer.vis daha otomatik bir şekle ifraı? 
edilecektir. İstanbul Telefon/şebeke

sinin de t evsii mukarrerdir. Tesisat 
ve mükaleme ücretlerinde yapılan 

büyük tenzilattan sonra abone mik· 
darının artacağı kuvvetle tahmin e -
diliyor. Tesisat bu nisbette genişle

tilecek, tali merkezlerin de otomatik 
bir hale ifrağı cihetine gidilecektir. 
Dahili posta ücretlerinde tenziliı.t ya

pılması mutasavver olduğuna dair 
işae edilen haberler asılsızdır, Bugün 
için bu cihetin mevzuu bahsedilmesi
ne imkan verilmemektedir. Yalnız 
şehir dahili telgraflarda olduğu gibi, 
yirmi kelimeyi tecavüz etmiyen şe
hirlerarası telgraf muhabere.tında 
muayYen bir tenzilat yapılması düşü 
nülmektedir. İstanbul Telefon şebek!! 
sinin tevsiinden sonra, beklenen abo 
ne mikdarı temin edilirse, telefon üc 
retlerinde daha bir mikdar tenzilat 
yapılması kabil olacaktır. 

Belediyede 

Bir ayda yediğimiz 
etler. ve bahklar 

Geçen ay zarfında İstanbul mezba 
basında 18694 karaman, 4979 dağlıç, 
606 kıvırcık, 33096 kuzu, 101 oğlak 
1117 öküz, 231 inlek, 176 manda, 
79 dana, 315 malak, 120 boğa olmak 
üzere 1133150 kilo ağırlığında 59406 
rı:=s hayvan kesilmiştir. Ayni ay için
de 8452 tane istakoz, 242530 çift pa
lamut ve torik, 418309 kilo diğer ba 
lıklar olmak üzere 100936 liralık de 
nız hayvanı istihsal edilmiştir. Bun
dan 128406 çifti ve 393991 kilosu ls
tan bulda, 42802 çifti ve 10102 kilosu 
Türkiye içinde istihlak edilmiş ve yi
ne bu mikdardan 71329 çift ve 14215 
k!losu yabancı memleketlere ihraç 
edilmiştir. 

Buraada kuduzdan iki 
kiti öldü 

Sıcakların bastırması üzerine kö
peklerde kuduz hastalığı çoğalmış • 
tır. Duyduğumuza göre Bursada ku 
duz bir köpek sekiz kişiyi ısırmıştır. 
Bunlar orada tedavi altına alınmış
lardır. İsırılanlardan ikisi kudurarak 
ölmüştür. İstanbul kuduz hastahane 
si baş doktoru Zekai Muammer di· 
ğerlerinin tedavisi için Bursaya git
miştir. 
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Dış siyasa 
Rejimlerin çatıtmaaı: 
F atizm • Komünizm 

Almanya ile A vusturyanm anJ&.ş· 
ması, ve binnetice bir Alman - ttsl· 
yan blokunun teşkili ihtimali; BU!· 
garista.nda faşizme meyya.l yeni bit 
kabinenin kuruluşundan sonıra Bul: 
gar Krab Borls'in fa.,izmin merkt~ 
m~üyetinde olan R@ma~, ziyarttı 
harp sonu siyaset aleminin müşk~· 
terinden en büyüğü olan rejlmlerinlll 
çatışması meselesini bütün çıplaklı· 
ğı ile tekrar tecelli ettiriyor. AJoıall• 
lta.J.ya.ı:ı., Avusturya ve BulgaristııJ' 
faşizminin teşriki mesai etmek ii:ıt· 
re olduklanna işaret ediyor. 

Harbi Umumiden evvel bir ınillt
tln dahili rejimi münha~nra.n o nıUI~· 
ti ala.kadar eden bir mesele added1• 

lir ve beynelmilel siyasette dJl}ıill 
idare ptk ehemmiyetsiz bir rol or· 
na.rch. Fakat Amerikanm harp es· 
na.smda.ki reisicümhurn Vilson, Adi&' 
rikanm harbe dünyayı demoknı.Siye 
salim kılmak için girdiğini nan tt• 
mesi üzerine dahili rejimler beymel· 
mRel siya..~tte rol oynamağa. 1Ja.5l•· 
dılar. Harp sonu Avnıpa~mda f•· 
şizm ve komünizm gibi blrlblrine zıt 
rejimlerin muhtelif memleketlerde 
yer tutm&.81 beynelmilel &İl'&sette rt" 
Jimlerin rollerbtin ehemmiyetini git· 
tikçe arttırdı, büyüttü. Hali hazır • 
da.ki siyasi hıtikrarsıılığm başJıc• 
amillerinden olmasma sebebiyet vtr· 
di. Çünkü çarpışan milli menfaatlt'r· 
le birlikte, muhtelit rejimlerin de 
menfaatlerinin çarpıştığı sezildi. Bit 
devleti milli menfaat kaygufm ~ 
çekerken. ekt4eriya dahili rejiıni11 
menfaati sola çektiği için o devJetiJI 
siyasetinde istikrar ka.lmadr. 

Dahili rejimlerin çahşmasmm A ~· 
nıpa si~·a....etindeki ilk mühim aksini 
A.lmanyada nasyonal - sosyaUstteriJl 
devleti ellerine aldıklannda.n sont"t 
gonıruz. Almanya.da fa...'}ist ldBrt 
mevkii iktidara. gelir gelmez hatl' 
sonunda.nberl Alma.uyanın dostu o• 
la.n komünist Rusya.ya ka~ı müthiş 
bir propaganda. savaşı ıu;tı. Alnı~· 
ya f~şist ve Rusya komüni!lt oldu~ 
için bu iki devlet arasuNla büyük bit 
husumet baş gösterdi. Ayni zaına~· 
da, Almanya ile Italya arasmda bıt 
sempati u~·anır gibi oldu. 

Fakat ~üphesiz rejimlerin çatı~a· 
'imin müessir o1duğu en bü);ik a~•· 
uluw bi.di~ 'lla.beş m~elesldir. fa· 
fzme meh·aJ Saf Cf'naHa menımp J~t 

val kabinesinin sij'a.'>t!IlOJr kı. f~l~ 
ltalyaya miiıa.lılr davranrlmasmJ tt" 
min etmiş ''e zecri tedbirlerin şiddt~ 
lendirllmesine mani olmuştur. Fa.,t 
lrnrullannın ç.ok ku\ıvetH olduğu ' 
anda Laval komünist Ru.4'ya ile Frall' 
sanın akdettiği paktı parlimentod
ta.sdik ettirmenin önüne ,;~mek ist~ 
m1ş ve hatta fa.<Jlst olmak ihttrııt-I 
bulunan Fraıısanm gerek ttatya, ,.~ 
rek9e AJmanya ile komünizm aJeytıl• 
ne teşriki mesai edebileceklerini lıt'' 
etmJştl. Hatta bu arada Fransa IJtl 
Almanyanm anla.,ma.lanna yol ~· 
ması için Ribentrop'un Parisl ziy&J'~ 
ti mevzuubahs olmu~tu. 

Halbuki son seçimdeı 801 eenalt~ 
müteveccih olan Fransanm f.,şffı 
Italva ve Almanyaya yaktnla..,ma fJı• . . ue 
timaltnin nzaklaştiğmı ve Pari" 
Moskov& a.rMmdaki bağlann 8Jktt.e• 
tığını göriiyonız. Buna mukabil i~ 
Alman, Italyan, Avu"turya t~ıztttl• 
nht el birliği etmek üzere oldnldst'' 
na !}ahit oluyonız. Bu meyanda dl 
mnhafazakirlann elinde bulun.an ıo· 
~ hükô.metinln Rus komiintznı11111 

karşı bir itima~rzhk besledlğtıd ~ 
faşist Almanya ile blrleşmeği t.er&' 
ettiğini hatmıa.ıı tıkarma.ınak ge~Jı; 
tir. 

Bir taraftan nıltli menfaa.tıerb'• 
diğer taraftan komünizm ve fa.5iıJI' 
gibi dahili rejim menfaatlerinin ('$~: 
pıştığı bir A vnıpada. sulh ün idaıU~ • 
nin gittikçe daha büyük bir inıJl6.~ 
sr1.Jıkla. karşılaşacağl şüphesizdir. • 
nun için Mont.-~kiyö'nün "Her nı~ 
Jet layık olduğu hükfımete malikt Uf 
sözünü nazan itibara alarak dalı dl 
r eJ"im meselesini her mllletin kefl 

(096' 
halletm~ine bırakmak ve bu J1l ııııf 
leyi bir beynelmilel ih~ noıct'~· 
olmaktan çıkarmak 19.znndır - N;., 

Gölgede 30 derece ! 
Dün hava sıkıntılı idi. SabaJıle1: 

bulut vardı ve yağmur yağaca il 
benziyordu. Öğleye doğru açıldı· D<!e 
kü hararet gölgede azami 30 dere e 
ye çıkmzştır. Güneşte 61,5 der~, 
idı. Şimal ve Şarki Anadoluda d~ -1 
men bulutlu geçmiştir. Rüzgar şıı:tl 
den e!miştir. ----

Mezat idaresindeki satıtlaf ~ 
5465 lira değerinde 420 altI1l ,.e 

gümüş avani, 8248 liralık 769 bıı.lJ 1• 
7038 liralık 1170 müteferrik eşY3 ~t 
mak üzere gec;en ay zarfında J11.e

1ae 
idaresinde 20752 lira kıynıetin 
2359 parça eşya satılmıştır. 
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Avusturya, dış siyasada 
Arazi komisyonları 

Reis ve azaların 
ücretleri artt1r1hyor 
Ankara.. 13 (Tan) - Vilaye.t nıe~._ 

al an a.razı tahri-kez kazalarında Ç ış · .. ti 
. k . reislerinden a.ylık ucre n onusyon .. tleri 1 

80 liradan az olanların ucre . 
Ağusto8 tarihinden itibaren 80. Iıra· 
ya, ve mülhak kazalardaki tah~ ko: 

. ial . den aylık Ucreti 
:mısyonla.rı re erın l k ücret-
75 liradan u olanların ay ı ··ıha.k 
1 . 75 ı· 'USI. ve merkez ve mu en ıraJ-• . bele-
k&ıala.rdaki tahrir konusyonu, . . 
diye ve VilA.yet azaları bütçelerını~ 
200 kuruşa ve 75 kuruştan az .mbl~gı~ 

. ri · 75 kuruşa ı a tar yevmıyele nm . . · • 
Finans Bakanlığınca tesbıt edilnuş 
ti?. 

• 
Gümrüklerde yenı 

tayinler 
A 13 

"'"an) _ Galata itha: 
nkara, \ ... tr po şefli 

ı~ gU .. w" ambar ve an e 
cı.t mrugu . t ınuha.sibi Ce-
ğine bakanlrk aynıya d' ktörlüğü 
vat, Bakanlık tatlrifilcelen'::: açıktan 

·· · naınze rnumeyyız . Cezre güınrUk 
S b- ,_ ttin ve samı, 

a ıuıa w idare memuru 
vezneda.riıgma NetJp gümrük idare 
Hüsnü. Akçekoyunlbul gu" mrük ki 

ı g~ una Cera us 
memur u dak Gümrük ına· 
tibi Fehmi, Zongul tliğine terfian 
nifesto meın!r na.mze s 
Ere ~r .. mrük kolcusu Yusuf, am 
g~ğü muhasebe ınemurluğu 

:n Bakanlık muhase~i. m~rla. • 
nnda.n İrfan tayin edilmı9le . 

Finans teıkilat 
kadroları 

.Ankara. 13 (Tan) - Finasn teş~· 
li.t kanununun tatbikı etrafında ~: 

'"-~anı bugün Bakanlık erkanı 
nane~ .., k 
1 birlikte meşgul olmuştur . .a:ler .ez 
t!şkilltmm bir iki gün ic;erisinde ık· 
ınali memuldilr. Taşra kadrolarının 
ha.zırltklarma da. devam olunma.kta-
aır. J. ~ ... ~uaı.lnın ULLUUUUO. 1 r:ı; 

Iiılde batlanacaktır. 

Etibankın itlettiği 

krom madenleri 
An.kara, 13 (A.A.) - Etıl>ank ta 

talından Nisan 1936 tarihinde i9letil 
mesine başlanan Goleman nıadenle
riııden çıkartılan ilk krom cevherin
den 1850 ton bugün Mersinden Av

l'Upaya sevkedilmi,tir. 

Komplo davası 
Fransada Almanyayı takip edecek V t·ı ""+·· 1 an ı a or ••• 

Havalar bir~ gün daha böyle gi
derse mevzu olarak aklımıza.: 

Muhakeme başlıyor, Milli bayram dolayısile --- BAŞI 1 iNCiDE ---
yanm da ilhakı muhtemel görül· 
mektedir. 

maznunlar çağrıldı senlikler yapılıyor 
Paris, 13 {A.A.) - Milli bayram 

münasebetile sokaklarda tertip edil
miş olan umumi balolarda, yağmura 
rağmen birçok kimseler hazır bulun 
mu,tur. Sosyaliıt partiai tarafından 
Lunaparkta tertip edilmiş olan halk 
şenliklerile Komilnist partisinin But 
falo istasyonunda tertip etmiş oldu
ğu şenlikler büyük bir muvaffakıyet 
ka1lanmıştır. 

Viyana ıiya1i mehalilinin 
lilıri 

Viyana, 13 (A.A.) - Hava.ıs Ajan
sından: Ankara, 13 (Tan) -Temyiz mah

k~mesinin verdiği karar üzerine kom 
pl~ nıaznunlarmm muhakemelerine 

16 Temmuz perşembe günü saat on
da Ağır ceza mahkemesinde yeniden 
başlanacaktır. Mahallerine telgrafla 
tebligat" yapılmış olduğundan bu cel-
ede maznunların hepsi hazır buluna 
~aktardır. Mahkemenin temyizin ka
rarma ittiba edip etmiyeceği o gün 
anlaşılacaktır. 

• o ... .,..., ... 
Fransada büyük 
tayyare şenlikleri 

Paris, 13 {A.A.) - Bourget'de ya 
pdan tayyare şenliklerinde binlerce 
ıo,i be.zır bulunmuştur. Şenliklerde 
Reisieilmhur Lebrun ile Hava ve Bah 
riye nazırları ve birçok elçiler hazır 
bulunmuşlardır. 
Yeni askerl numune tayyareleri,bil 

husa avcı, bombardıman ve iıJtikşaf 
tayyareleri nazarı dikkati celbetmiş
tir. Mitingin en güzel eğlencelerinden 
biri, on beş paratiltçünlin birden in 
nıesi olmuştur. Bunlar, beş büyük 
tayyareden kendilerini boşluğa bı • 
rakmtşlardır. Bundan sonra hafif mü 
dafaa hava karakolları, bir takım ha 
reketler yapmışlardır. Bu hareketle
re radyo vasıta.sile kumanda edilmi11 
tir. Mütea.kıben sıkı saflar halinde 
bombardıman tayyareleri ve bunlar 
dan sonra da ticaret ve posta tayya 
relerile küçük turitm tayyareleri ge
çit resmi yapmışlardır. 

Şehrimizdeki Fransız 

sefaretinde 
Bugün Fransızların milli bayramı 

ola n 14 Temmuz, mutat merasimle 
ııAArimizm Franms.-kolonisi tarafın -
dan dahi kutlilla.tmoa.lı:tu_ 

Bu münasebetle, Fransız sefaret· 
hanesinde bir resmi kabul yapılacak 
ve masla.hatgüzar Leküye konolinin 
tebriklerini kabul edecektir. 

Plastira.s Yunaniıtanda aiyaıi 
bir parti kuracak 

Atina, 13 (Tan) - General Plas
tirasın Ağustosta Yunanjstana ge
leceği söylenmektedir. 

Yeni bir siyasi parti teşkil edecek 
olan Plastirasm 300,000 Yunan mu
hacirini Liberal partiden çekerek 
kendi partisine almağı temin ettiği 
söylenmektedir. 

Adapazar HaJkevinde 

Buflttd .taJyomunJa 

Paris, 13 (A.A.) - Komünist par 
tisi umumi sekreteri Maurlce Tho • 
rez, dün Komünistlerin Buffal ista.8-
yonunda ki feativallerinde bir nutuk 
söyliyerek ameleyi ırevi bırakmağa 
teşvik etmiştir. 

Eıki mulurripler toplandılar 

Verdum, 13 (A.A.) - Eski Fran
sız, Alman, İngiliz, Belçikalı, Porte
kizli, Yugoslavyalı ve Çekoslovakya
lı muharipler, "ıuth andı,, nm içilmiş 
olduğu kemik yrğmlan yakinindeki 
Doumaumont tepesinde bir toplantı 
yapmışlardır. 

Madritte 

Bir trenin iki vagonu 
devrildi, 5 ölü var! 
Madrid, 13 (A.A.) - Bilbaodan 

Saint - Sebastien'e giden Omnibüı 
treninin iki vagonu dUn akşam Dal· 
!orga yaklninde hattan çıkmıştır. 5 
kişi ölmtiş, ve bazrları çok ağır olmak 
üzere otuz kişi yaralanmıştır. 

Madritte bir poliı amirini 

öldii1düler 
Madrid, 13 tA.A.) - Hüvi}'eti meç 

lıul dört kişi dün akşam bir polliı a
mirini tabanca ile öldürmilflerdir. Bu 
hareketin faşistlerin bir intikamr ol
duğu sanılmaktadır. 

F a,istlerin hücumu 

Sali.hiyettar mahafil, Almanya ile 
olan münasebatı normal bir şekle so 
kan yeni itillfnamenin ecnebi mem 
Jeketlerde Avusturya istiklllinin te
rakki ve Berlinin A vusturyanın ha
rici siyasetine hakimiyeti ıuretinde 
tefsir edilmesinden dolayı hayret i
çindedirler. Bu mahafil, Schuchnigg 
in alakadar diplomasi mahafiline A· 
vusturyanm harici siyasetinin Mil • 
Jetler cemiyetinin ve Roma protokol 
ıarmrn ruhuna muvafık olacağı hak 
landa mUsbet teminat vermiş oldu
ğunu beyan etmektedirler. Ayni ma
hafil. bundan ba,ka Avusturya hü
ki\metinin emperyalizm yapmadtk<:a 
ve hudutlarını geni~letmek teşebbüs 
terinde bulunmadıkça Almanyanm 
harici siya.setini takip edeceğini be -
yan eylemektedir. 

Gene bu mahafil, A vusturyanm 
kendisini A vnıpa.da Alman yadan ay
n bir Alman devleti tellkki etmekte 
olduğunu ve hiç bir zaman hatta A
vusturya ile üçüncü Alman impara 
torluğu arasındaki münaferet en hat 
devrinde bile Almanya aleyhinde bir 
siyaset takip etmemiş olduğunu ila
ve eylernektedirler. 

Şufnig'in beyanah 
Londra. 13 ( A.A. )- Schueschnig 

Deyli Meyil gazetesinin muhabiri 
Vard Praysa ile görüştüğü esnada 
föyle demiştir: 

"Almanya ile ya.pılmış olan itilaf. 
namenin gayesi, sadece iki memle · 
ket arasındaki normal münasebetleri 
yeniden tesis etmektir. 

İki memleketten biri, diğerinin da 
bili lflerine karışmağa kalkrştrkça 
bu kabil münasebetlerin teessüs et • 
mesine imkıln yoktur. Geçen teşrini 
evvel ayında Von Papen. Avmıturya 
ile Almanya arasında daha iyi bir an 
l~şma vücude getirilmesini istihdaf 
edeıı. bir: pli.n tertip e.tmif e bana ver 
misti. Bunun üzerine ben de bir mu
kabil plln yaparak kendisine verdim. 
Son Mayıs ayma kadar İf bundan ile. 
ri gitmedi. Geçen ay Almanvanın 
bize karşı müsait temayüller b~ 'e . 
mekte olduğunu gördüğilmden Pa • 
penden hükumeti namına tam sala . 
hiyetle benimle rnUzakerata giri~ebi
fip girişemiyeceğini sordum.,. 

Nazilerden bahseden Schuchnigg. 
şöyle demiştir: 

Madrid. 13 (A.A.) - F~stlerin 
Merkez radyosuna kanıt yıı.rıt.ıklA.rı 
hücumdan sonra birçok kişi yatahtn 
-nştrr. Katolik halk birliğine men
eup gençlik organizasyorılart şefi Pe
l'ez Laborda bunların ara.ıımdıuiır. 

Japonyada 15 zabit dün 

idam edildi 

"Bu itiilftan 8onra Avusturyalı 
na:ı:ilerin ekıeriyetinin şimdiki hüku
metin sadrk taraftan kesileceklerini 
timit ederim. Siyasi cürümlerden do
layı mahpus bulunan bütün nuiler 

Jetinin herhangi bir parti tara.fmdan 
tahrip edilmesinin önüne geçmeğe aırı 
metmiştir. HUkfımet, icabında. Nazi 
propagandasına. karşı şiddetli tedbir 
!er alrnağa karar vermiştir.,, 

Avuetury:ının bir Alman memleke 
ti olduğunu söyliyen Schuchnigg'in 
cumartesi günil yapmış olduğu ~ya 
nattan bahseden Fraİıkestein, müte
veffa Dolfuas'un da birçok defalar 
Avusturyanrn lisan, kültUr ve anane 
itibarile Alman olduğunu söylemiş 
bulunduğunu hntırlatmıştır. 

Şuşnig ile Hitler ve Gömbö~ 
ara•ında telgraflar 

Berliıı, 13 (A.A.) - Avusturya. -
Almanya anla . .,masınm imzası mUna 
sebetile Avusturya başbakanı Şuşnig 
ile FUhrer arasında samimi tebrik 
telgrafları teati edilmiştir. 

Buda.peşte, 13 (A.A.) - Almanya. 
Avusturya mukavelesinin imzası mü 
nasebetile Avusturya Başbakanı Şüş 
nig ile Başbakan Gömböş arasında 
samimi dostluk telırraflan alınıp ve
rilmiştir. 

Müsellah sulh, silah yarııı 
ve ittifakı Müıelles! 

Paris, 13 (A.A.) - Fransız mat. 
bnatr Alman - Avusturya anlaşması
ntı uzun sütunlar tahsis etmektedir. 
Umumi intiba büyUk harpten evvel· 
ki tat. ~zuvun yani Franıııenrn ka~ 
koyamı. acağı bir merkezi Avrupanın 
yeniden 'şekktil ettiği merkezinde -
dit-. 

Oeuvrc .. or ki: 
"Avrupa umumi harpten evvelki 

manzarasını tekrar almaktadır. Bu 
manzara şudur: Müsellah sulh, ~nah 
yarışı ve c>skisinden daha sağlam ye 
nı bir ittifakı müselles, buna muka 
bil İngiliz - F'ransız ccphe~i eskisin
den daha zaylftrr. Bugünkü tehlikeli 
vaziyeti anlamak ve J.'ransız eiya!!le
tinin istinat ettiği kollektif emniyet 
ve mmtnkn.vi paktlar sisteminin alt
üst olduğunu görmek için Avrupa 
haritasına bir göz atmak kl\fidir.,, 

Pertinaux. E cho de Paris'de diyor 
ki :.. ,. • • 

Yel, yelken, su, deniz, vantilatör, 
yelpıt7.e, boz, dondurma, frijider, kar
lı dağlardan ba')ka bir şey gelmfye
cek gibi. Onun i~ln bugün size van
tilatörden bııhsedişimi "nabf.mev
slm'' bulmazsınız uma.rım. GözJüğli· 
niizü t.akıp !)U gösterdiğim istikam~ 
te sis de benimle ba.kmız!. Ka.rı;ıdAn 
gelen zat şimdi yannnııa yaklasacak. 
Bu, bir daire.de muavtndir. O daire
nin ba.'jı deği,iyor diyorlar. La.kin 
dflğ~lyor mu, değişmiyor mu? He
nüz belU değil. Şimdi ben kendJ10lne 
ıııora.cağım .• Bakm11: nrunl cen.plar 
ve~k .. \'eırdlğl Mvaplardan sonra 
da size bir uFak fıkra anlata.cağım. 

Hah ! Yaklastt .. 
- Ma..,allahl Buyursunlar! Şükür 

görüştüğiimüze! Na ... ıJsmız bakalım! 
- T~~kklir ederim! tyi~im şükür! 
- Ne ,.ar ne ~·okl .. 
- Gü7.eJJik! 
- Hele hele! Birta.knn değişik-

likler işitiyoruz.. , 
- Do~adrm ! Rahf.r siz.de! Siz 

ga.zetec-isiniz malum ya ! 
- Filim 1,at ~ite sef ~luyorm'* ! 
- Me\'suk mu! 
- Oyle diyorlar! 
- Allah mm•Rffak et.in! l~i bir 

attır ... 
- Şimdiki şef te talan yere ;ide· 

cek.mi~. . 
- Giil.- gifü• ..• 
- Gelenle gfdt>nin art\~ı iyi d~ğn. 

dlr. E~klnln ııdamlarmı tutmaz di
yor!s.r ... 

- Yallah birader. Dört senedir 
~raberi7~ Bir ktre e:\ine gitmiş dt>· 
ğilim. Zaten bir tuhaf zattir. Hiç 
gü\·en olmaz. 

- Yalmz, )imdi Hü~;\;ni ı;ördtim. 
Bu rivay"t do~nı de-ğil dedi. 

- inşallah doinı dt",ğildir. Dört 
8enedir emt>k \'ermiş adamı şimdi 
yerinden etmek ro,·a mıdır~ .. Benim 
hii:rmettm \·ardır. 

- Orası ö~·Je ;\'B! An~.ak ben \•tr
diğim haberi rt-rir..rlen aldım. Mu
hnkkııli değişlJor. 

- Eh hnnrlı~r ne yı•ralrm! Bu 
d1inya kime' haki! lns~n· ne oldum 
dememeli, ne olacağım demeli. Oda
._ma girf"nlere bir dürü~t muamele 
ederdi ki Mnnaym ! lnq.n bü~;idük· 
ç.e müte\'a:at olmalı değil mi yar ... 
Halbuki ... 

"Almanya, Avusturya ve ttalya a
resındaki milhascbeller fevkalade ıyi 
olmamakla beraber olduk~a mütte • 
hit bir Alman • A vusturva - Macaris
tt.ı.n · İtalya bloku karnısında bulunul 
duğu inkar edilemez.".~ - Ya.Jnı7. bir ihtimal var. E~er 

reis "1·t-rlnde kaJsm .. der de ve.ni ta. 
Petit Journal da şöyle yazıyor: · · • 
, ymleri tasdik etmMM: i oJdufhı ''er. 
'Fransa bu hadiseden ders alarak de durur. ı:-- " 

sı.lhün taksim kabul etmediği pren- _ Dem(>)\ kat'i bir t-e.r JOk! 
sibine her zamandan ziyade sadık 
k ı 1 d F - Ha:ı'lr ... 
·ama ı ır. ransanın diğer bir vaıi _ Zırt zırt adam de~iştirrnek te 

ft!si de Fransız - Sovyet paktını ta- doğru mu ya! lşt~ pek ill ab~tık. 
manıiyle tatbik etmek ve Almanya et ı 
rafında mukavemeti teşkil eylemek- ça r~ıp gidiyoruı. Ben d-Oğrusu hoş-
t. T b kk nudum ... 
ır. a ıı uk ettirilmesi lazım gelen _ Kimden~ 
anlaşma da Londrıı ve Moskovadan _ Şimdiki şeften .. 
geçmek üzere Paristen Prağa kadar 
dayanmalıdır. - iyi anıa.! Gelf"<'.Pk 1.at reisin pE'k 

E yakın akraba..~ulır. Ona vadetmi~. ar-
" re Nouvelle gazetesi de diyor ki: bk dönmez di~·orlar. Sizinki mutla-
Fransa herşeyden evvel milli em ka. ,·oJcu. 

Etibankça işletilmeeine karar veri
len Krv&.r8hane bakrr madenlerinin iş 
letme tertibatını atmak nzere bir fen 
heyeti de bugün Kıvarshaneye hare· 
ket etım.tır. 

Finan• müıtetarı Ankaraaa 
Ank&ra, 13 (Tan) - Finans Ba.· 

h.:r.ılığı mü!tefart Faik b~gün ta.yya 
l"e ile fehrimize dönmliştür. 

Adapaza.r, 13 (A.A.) - Atatürk 
ve lnönünün parti ve Halkevimize 
armağan ettikleri imzalr fotoğraflan 
kalabalık parti üyelerinin iştirakiy • 
le törenle parti ve Halkevi yönkurul 
odalarına konulmuştur. 

Tokyo 13, (A.A.) - Şubat iıya
nma iştirak edenlerin ölüm cen.amA 
mahkum ola.n on ~ ubitin bugttn 
idam edildikleri re11men bildirilmi§· 
tir. 

Amerikada 11caktan ölenler 
700 kitiyi buldu 

hakkında umumi af filan etmek niye 
tindeyim. Fakat müfritler, tahrikatla 
nna devam edecek olurlarsa hüku
met hunlara karşr tedbirler almak 
mecburiyetinde kalacaktır ... 

Ha.bsburglann tekrar ııaltanat ma 
kamına gelmesi meselesine temas e
den Avusturya baş vekili demiştir ki: 

''Bu, tamamile dahili bir mesele • 
dir.Habsburglar, tekrar saltanat ma 

niyetini dUştinmelidir. ÇUnkü Fran- - Olur mu olur. Benim bir alı~ 
sada htikU?l süren karrırsızlrk ve za- verişim yok. Dört Aeneıdir bir müka· 
af dolayıısıyle Paristen az çok uzak fatmı da ~önnt"dlm. Uç ,Jefa kıstel
laşmrş olan memleketleri ancak bu lt'\"Dl yaptı. Bir gündelik ikramiye 
suretle tekrar Framıanın etrafında bile \'entlfıdi ... Bira'l garip 1111,·Iudur. 
toplamak mUmkUn olaca.Jctır... ,,. 

Anlafmanrn ıon akitleri Bu muha\'P.renin az çok b(>nzerle-

... Akdeniz işi ve lokarno 

ltalya Brüksel top.~anf151.na gelmiyor 
içtimaıft suya duşmesı muhtemel 

--- SAŞI 1 INCJOE 
Digwer taraftan ltaı~ hükumeti,Lo risten haber aldığına göre, Fransız 

'·- .;- bda hükumeti ile sıkı temasta bulunan 
.l\G.rno hükumetine verdiği ceva ' d al 
harı§lll muhafazası için sarih suret· salahiyettar membalar an ınaı1 ma 
te teşriki mesaiye amade bulundu· lumat, Brüksel konferansının tehiri
iun.u teyit etmekle beraber, !,endi· nin pek az muhtemel olduğu merke-
8ini bu kadar hararetle istedigı bey· zindedir. Herhalde, Ren meselesi hal 
llelmilel te§riki mesaiye i§titakden }edilmediği takdirde yapılacak aske. 
llıeD.eden bazr Akdeniz taahhütlerini ri iş birliği hakkında Londrada ge
gözönUnde tutmak mecburiyetinde çen martta alman kararlar hakkında 
olduğunu bUdirmi~tir. Fransa, İngiltere ve Belçika arasın· 

Brilkaelden alınan ma.luınata na- da bir fikir teatisi yapılacaktır. 
~?"an Ba~wekil Van Zeeland, Ak~e
tıız a.nlasmalanmn idameei dolayısile 
ltaınnm Brüksel konf eransma ifti· 
l"&k etmekten imtinaı üzerine, Brük
ıselde Dörtler konferanımı toplamak 
hakkında kendisine verilen va.zif enin 
akün kalmı!! olduğunu Fransa ve 1n
giltere hükiımetlerine bildirmiştir. 
~u Vaziyete bir sureti hal bulmak ü
~er-e, Paris Londra ve BrUkıeI a.ra-
8llıda rnUz~kerelere başlanmıştır. 

!'orılerarmn tehiri mutfmtel 
deiiJ ., 

mı. 

Londra, 13 (A.A..) - Royterin Pa-

Çin ıefiri mezunen 
memleketine gidiyor 

Evvelki gün tayyare ile Ankara: 
dan şehrimize gelen Çin sefiri, iki ay 
mezunen memleketine gidecektir: Se 
tir buradan Çanakkale ve lımire gi 
de~ek, oradan da Am.erikR yolu ile 
memleketine geçecektır. 

Çekoılovakya batkonıoloıu 
Çekoslovak Baş konsolosu Dr. 

KvetosJ:ıv, mezuniyetini bitirerek 
,ehrimize dönmüştür. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Amerika.
da hüküm süren ı,iddetli sıcaklardan 
ölenlerin adedi dün akfam 700 e yük 
selmiştir. 

Fran•ada yeni bir parti 

Paris, 13 ( A.A.) - Albay de la 
Rocque tarafından tesis edilen yeni 
Fransız sosyal partisi dün ilk içtima 
ını yapmıştır. Partiye mensup onbin 
kadar aza bu içtimada hazır bulun
muştur. 

kamına gelseler bile bu iıı herhalde 
bir hükumet darbesile yap;lmıyacak
tn-. Bu iş, merkezi Avnıpada sulhü 
t~hlikeye maruz brrakmamak şartile 
hır plebisit ne halledilebilir.,, 

lcllbırada Nazilere karp pJJetli 
tedbir alınacak 

Londra., 13 (A.A.) - Londradaki 
~vusturya elçllıi Frankeıtein, gazete 
cıluere şu beyanatta bulunmuRtur: 
. "-Avusturya hükO.meti, müteyak 

kız davra.nmağa ve Avusturya dev-

-~~~~~~=========~==~= 

HE R GO N B iR F 1 K R A 

Kanarya ve Radyo .. 
Benim bir kanaryam \181'. Fakat 

ancak renginf.n &anlığı De ve bir de 
kafest.e bulunuıundan onun bir ka • 
na.rya olduğunu anlamak mümktiıı
dür. 

Çünkü mübarek kuş, şimdiye ka • 
dar, yani altı senedenberi, aacak üç 
ay §akryabUdf. O gtin, bugün, dut ye 
ıniş billbül gibi, tüneğinde uyuklar, 
dunır. 

Diin, bu kanarya için, arkadafl&r· 
dan biri: 

- RJ~ mf ötmüyorf diye 110mo. 
- OtUyor, fakat keekf ötmeae. .. 

dedfm. 

- Niçin! 
- Sel-~ kuflamım taklidJnJ yap • 

maya alı,tr, kötü kötit bağrnyorr .. 
- Desene sti.kfttu musiki yerine 
g~k! 

Arkada.,nn güldü: 
- Hayır, dedim, flük6tu musiki 

yerine geçen htanbul radyosudur. 
Benim kanarya lıııtanbuJ radyosundan 
bir numara yüksek sayrbr: o, hiç 
oltnazı.a setc;'eılerf taklit edebiliyo~. 
lst.anbaı ndyoıu da, bir A'Yn!pa is
taııı:r6rmno gelişi güze) taklit etse da 
ha ne ist.erdik? 

8allhatt1n G'VNGOR 

Londra, 13 (A.A.) - Londra dip- rinf'l her :rerdt11 r&."ltlıtmak imkln1 
lomatik mahifili, Alman • Avusturya vardlJ'. 
anlaşması hakkında oldukça ihtiraz- Dinleyin vantilatör hik.!h esini .. 
lı davranmaktadır. Siyasi mahafilin Madnm Estn hutadır: Vmit!Jlı. 
kanaatine göre, bu anla11ma. birçok Artık koe.asile helaJla~;ror. Koca.fil 
en~işeıe: u~a.ndıran bir tehlike kay. YMef kansrnı ~ek senr: 
nagını şımdılık ortadan kaldırmı;t ol - Yasef! diyor. Ben öldiikten 
makla beraber fazla nikbinlik göster sonra ü,.tüme hi)'anet etme! .• 
mek bilyilk ihtiyat.sızlrk olur. - Etmem kan(.'liım ! 
Bitlerin yeni muvallakıyeti - Söz veriyor musun 'f 

Londra, 13 {A.A.) _ Gazeteler - \'eriyorum. 
Alman. - Avusturya itilAfı dofayuıil~ - Eğer !W7.Unii tutmazsan meza-
umumıyetle memnuniyet izhar et • nmda dönerim .• 
mektedirler . .Maamatih Almanyanuı bt~r ölüyor. Kocası a~lıyor ve 
son makH.tlan ne olduğu noktasın- altJ ay kadar örünü tutuyor. IJikin 
da endişelerini gizlemiyorlar. altı aydan sonra tabiat ıada.kate ga-

Taymis gazetetıi diyor ki: lehe !;Alıyor ve l'asef :ra\"a., yava~ 
,.Hitler, siya.al sahada yeni bir mu hovarda.lığa b~lıyor ve ömrünün ~

vaffakıyet kazanmıştır. Bundan do. nuna kadar da denm ediyor. Ecıell 
layr kendisini tebrik etmek icap e • gP.lip Yaıııef te ölünce ahretin kapı-
der . ., "mdan girerken soruyor: 

Deyli Telegraf yazıyor: - Burada bizim hladam oluak~. 
. "Bir Volkanın ıönme.sinin bişka - Ne zaman geldi! .. 

bır yerde yeni bir fetha açJlmıf oldu - On bes sene kadar var. 
ğu manasına gelerniyeceğini bize kim - Adı ne! 
l<>yliyebilir.,, - Ester .. 

Al J, - Bura.da 100 binden fazla EstM man oraum zabitlerinira H var. angi8f olduğunu nasıl bUeUnı ~ 
Roma ziyareti - Sa.rıı,m, orta hoytu ... 

Roma, 13 (A.A.) - Röyter Ajtnsı - 00 bin tanffl ıııan,m orta boy. 
muhabirinden: ludur. Daha ba"ka bir alameti fart-
~ Alman ordueu zabitlorlnd~n bir~ô b lst~r .. 
g~ İtalyan ordusunu ziyaret m.al(sa - Vallah nf! dfyeylmf Oflirkf'n 
d.Je . buraya gelmişlerdir. kfınd~lne bfyanet ed~nıem mezarmda 

Rom.ada.ki siyasf Alman mahafili dönecejtni töyleml~tL • 
bun~ı:ı sadece bir nezaket ziyareti [Lötfcn ıııaytayr çl"'rfrfnfz] 
oldugunu beyan etmektedirler. 1 B. FELEK 
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TlUıırk ünkuDt!lbo 
~~Başlarken 
No.18 Ya.zan : Ziya ŞakiT 

Tesbit edilen ana hatlardan başka 
tali bazı kararlar da ahnmıştı 

Denilecekti. 
Bu karar; saraya ve Babıaiiye ge

niş bir nefes aldırmıştı. Ve buna bı
naen derhal hazırlıklar başlamıştı. 

Jt. 

Istanbulda bu hazırlık devam eder 
ken, (San Remo) da da, Mösyö Mil
ran, Nitti, Siyaloya, Loyd Curc, Lort 
Gürzondan mürekkep bir komisyon 
toplanmıştı. Bu komisyonda - kısa 
bir içtimadan sonra - Osmanlı sulh 
meselesine ait müzakerata girişilme
si kararlaştırılmıştı. 

Bu karar, birkaç gün zarfında, şu 
§ekli almıştı: 

1 - Padişahın; Istanbulda ipkası, 
2 - Boğazların, beynelmilel bir 

hale ifra.ğı. • . 
3 - Hükumetin maliye işlerinin 

mürakabe altına alınması, 
4 - Kürdistan meselesinin sureti 

kat'iyyede halli 
5 - Ermenistan havafüıinde, Er

meniler tarafından müstakil bir Er -
menistan teşkili. 

Tesbit edilen bu ana hatlarından 
başka. tali derecede de bazı kararlar 
ittihaz edilmişti. 

- Mösyö Venizelosun iştirakile 
yapılan bir müzakerede, Yunan 'baş 
vekilinin verdiği izahat dinlenilmi~; 
Izınirin Yunan hakimiyeti altında 
hususi bir tarzda idaresinr. karar ve
rilmişti. 

- (Dedaşan) köşkünde yaptlan 
bir içtimada, (Erivan Ermeni Cüm
huriyeti) murahhası heyeti reisi, 
Mösyö A. Harvitan dinlenilmiş .. Te
şekkül edecek olan Ermeni devleti-· 
nin hudutları tesbit edilmi~ti. Ayni 
zamanda: bu Ermeni devletinin te • 
şekkül edebilmesi için Jazımgelen pa 
ra yardımlarının temini meselesi de 
bu müzakereye girmişti. Yeni hüku
metin bü~esi; İngiltere. Fransa. t -
talya ve Japonya hükumetleri tara
fından verilecek avanslarla temin e
dilecekti. 

Ermeniler. hamilerine hog görün
meı. için çok akilan~ hareket etmiş
lerdi. Aralannda büyük bir fikir ih
tilfı olan (Boğoıoı Nobar • murahhas 
heyeti) ile (A. Harunyan • murah -
has heyeti) derhal birleşmişti. Bir 
(Müttehit Ermenistan • murahhas 
heyeti) te~kil edilmiş: bunun riya -
setine de (Boğos Nobar Paşa) geçi
rilmişti. 

Kürtlere gelince; bilakis onların a
ralarında bir ihtilaf zuhur etmişti. 
Son günlerde: müstakbel Kürdistan 
hükumetinin mevhum taç ve tahtına 
birçok namzetler zuhur etmişti. 
Osmanlı hükumeti ayan meclisi 

azasından olup açıktan aGığa Kürdis
tan hükumetinin teşkiline çalışan 
Seyit Abdülkadir efendinin günden 
güne artan nüfuzu: yine "u i~ için 
seneJerdenberi çalıı;ıan, ve pek çok 
maddi fedakarlıklarda bulunan Os
manlı hükiımeti askeri üniforması -
nı taşıyan (meşhur $erif Paşa) ya 
büvük bir telaş vermişti. 

Müstakil bir Kürt hükl1meti teş
kil etmek ve kendisi de bunun başı -
na geçmek için (Ermeni milleti) ile 
(Kürt milleti) nin kardeş olduğunu 
ortaya atacak kadar fedakarlık gös
teren bu zat. nihayet lstanbuldaki 
<Kürt Teali Cemiyeti) ni tehdide gi
rişmişti. 

Kürt Teali. Cemiyeti.bu hareket -
ten derhal münfail olarak, Şerif Pa
§aya tevdi edilmiş olan <Kürt heyeti 
murahhasasr riyaseti) ni bu zavallı 
ve haris müşarünileyhin sırtından -
eğreti bir kürk gibi - alıvermişti. 

Şerif Paşa, birdeni>ire gülün~ bir 
hale gelmişti. Bu gülünç . vaziyeti, 
halk nazarında yaldızlr bir perde ile 
örtmek elzemdi. Onun için ya, Şerif 
J>a§a; ve yahut akıl müışavirleri dü
şünmüşler, taşmmı"lar; nihayet Şe
rif Paşaya şöyle bir istifaname ter
tip ettirmilerdi. 

lstifaname sureti 
-Aynen-

(Makamı mukaddesi hilafete, de
rin bir surette merbut bulunduğum-

- Haa!.. Oyle söyleıwı ya! Şimdi 
anla.51Idı .. Ona "{'Vantilatör Ester) 
derler. On beş senedir durma.dan dö
ner. Otuz ikinci katın yetmiş üçüncü 
koridorunda falan numaradan sor!. 

Derler. Yasef karısınr bulur mu? 
Bnlmaz mı? Ester vantilatörlükt.en 
vazgeçer mi, geçmez mi bilmem. L&
kui. bizde yaz kış bilmeden dönen 
vantilatörler \--ardır ki dönüıtlerine 
adam hayran olur. 

8. FELEK 

da.n.. Ve efkan mufsidei iftirak -
cuyane ile merbutiyeti haleldar et -
mek istemediğinden .. 
Paris konferansı nezdindeki Kür
distan heyeti murahhasası riyasetin
den istifa eyledim... Her şeyden ev
vel, ve hiçbir siyasi fırkanın tesiri 
altında kalmaksızın, bütün mesai ve 
gayretimi, hukuku hilafetin muha
fazasına hasredeceğimi beyan eyle -
rim. 

- Montekarlo - Şerif 
Şerif paşa bu istifanamesiy1e. 

(Kürt tealicemiyeti) ni, Osmanlılık 
camiasına ve hilafet makamına iha
netle itham etmiş - ve bunu da, ef
karı umumiyeye jurnal eylemiş - o
luyordu. Halbuki, bizzat kendisinin, 
- ellerindeki bıçakların ucundan 
m;lslüman kanı damlıyan, yaktıkları 
müslüman bucaklarının dumanları 
tüten harabeleri binleri aşan komi
teci - ermenilerle el ele vererek ay
ni yolda ve ayni maksat uğrunda 
yürüdüğünü unutuyordu. 

Maamafih, Kürt teali cemiyeti; 
Şerif paşanın bu istifanamesini ce
vapsız bırakmamıştı. Bir zamanlar 
kendisinin de cemiyetin en faal bir 
rüknü olduğu halde son zamanlarda 
cemiyetin amaline muhalefet ettiğin
den dolayı bu istifadan on beş gün 
evvel vazifesine nihayet verildiğini 

- açık ve sarih bir lisanla - Şerif 

paşanın yüzüne çarpmıştı. 
Sarayı ve Babıaliyi şiddetle alaka

dar etmesi lazım.gelen bu hadiseler 
cereyan ederken, ( Osmanlr murah -
hasları) da, Paristeki sulh konferan. 
::;mm huzuruna çağınlmıştr. 

Saray ve Babıali tarafından teş

kil edilen murahhas heyeti, şu zat -
lard~n mürekkepti: 

Reis - Sadrı esbak, Tevfik paşa. 

Aza - Dahiliye nazırı Reşit Bey. 
Aza - Harbiye nazırı Mahmut 

Muhtar paşa (1). 

Aza - Maarif nazın Fahreddin 
bey. 

Aza -- Nafıa nazırı Cemil paşa. 
Murahhaslar, müşavirler, müte -

hassıslar, katipler ve saire .. 
Program: 
(Paris) e evvela, Tevfik paşanın 

riyasetinde olarak Reşit ve Fahret
tin beylerle Cemil paşadan mürek -
kep heyet gidecek. .Sulh muahede -
namesinin son müzakeresi esnasında 
ispatı vücut edecek ... Ondan sonra, 
tura bıı muahedenameyi imzalamaya 
gelecek.. O zaman, sadrazam damat 
Fedt paşa - kendisine iltihaR ede
cek oian (murahhası askeri, Mahmut 
Muhtar paşa) ve (müşaviri siyasi) 
olarak da (Bern sefiri, Reşat Halis 
bey) ile Parise giderek hazırlanan 
muahedeyi imza eyliyecekti. 

Türklüğü, Osmanlılığı; hulasa, ye 
di yüz senelik varlığını, bir anda ma 
hıv ve perişan edecek olan bu mua
hedenameyi imza etmek için; bu 
murahhas heyetinin - her türlü rnıı
sarifine karşıltk olmak üzere - ...... 
kfımet tarafından (iki yüz bin lira) 
tahsis edilmişti. Heyet; Pariste bu
lunduğu müddet zarfında - tıpkı 

akşam güneşinin son parlak ışığı gi
bi - Babıali hükumetine layık bir 
haşmet gösterecek, Parisin en mü -
kellef binalarından olan (Rezeruvar) 
otelinde ikamet eyliyecekti. 

Heyet, hareket hazırlıklarını gö -
rürken, bir Ingiliz gazetecisi Istan
bula gelmiş; bu mesele etrafında 

padişah Vahdettinden neler düşündü
ğünü öğre~ek istemişti... ihtimal 
ki bu Ingiliz ga~etecisi; artık son 
günlerini yaşıyan Osmanlı sultanının 
bu acı vaziyetten şikayet edeceğini, 
itilaf devletlerinin bu katilane siya
set ve kararlarını protesto edeceğini 
tahmin eylemişti.. .Halbuki padişah 
Vahdettin, bu muharrire aynen şu 
cevabı vermiş: 

- Şarkta, sulhü temin edecek Os
manlı hükfuneti ile düveli itilafiye 
arasıda husule gelecek olan itilaf 
sayesinde (Türk meselesi) süratle 
halledilecektir. Buna, itimat etmek 
18.znngelir. 

Demişti... Acaba, padişah Vahdet
tin; (Türk meselesi) demekle, neyi 
kastetmişti? .. Tam bir (hain buda) 
rolü oynıyarak, bütün itilaf devletle
rinin kasaturalarmm altına yatırmak 
istediği T'tirk milletinin, artı'K dünya 
tarihinden silinip gideceğini mi? ... 

(Arkası varl 

(1) Bu zat Harbiye nezaretine henüz 
tayin edilmişti. Fakat İsviçrede olduiu için 
htnüz İstanbiıla ıelmemiPJti. 
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KUŞBAKIŞI 

Futbolün zaferi 
Dün akşam saat sekize doğru Tak

sim meydanındaki kalabalık görüle
cek şeydi. Taksim stadyomunun çü
rük bir diş gibi saJlanıaıı beyaz par· 
makhklannı azgın bir su gibi kmp 
geçen halk ayni hızla Taksim mey· 
danından akıyordu. 

Stadyomun önünden geçen bütiin 
tramvaylar stadyomdau ta..5an halkla 
saatlerce dolup taştı. Bin bir müş
külatla bir kö~esinf' sığındığım tram
vayda stad~·omda bıraktığım futbol 
sarasma tutulmuş seyircileri ayru 
he)·ecanla kınanırken gördüm. 
Tramvay stad:romdan bir köşe kesi
livermişti. Aralarında hüylik }'aş ve 
giyinme farkları olduğu haJde bütün 
tramvay yolculannı seyrettikleri 
maç biribirlerine yakmıa..,tırmış ve 
büyük bir aşk ile oyunu tenkit ~
yorlardı. Maç lfütün teferruatına Y&

nncıya kadar tramvayda tekrar edil
di. Kırıcı oymyan oyunculara oriji· 
nal küfürler bulundu. Elha<.itl tram
vay içerisinde taze ve sıcak bir fut
bol havası yol bo~'llllca. ayni kuvvet
le dalgalandı. Dün ak5am biitün ve
Haiti nakUye dünkü maçı ayni aşkla 
evlere taşıdılar. Radyonun havadis 
yetiştiremedi~ evlere de ayni sar'ayı 
aşılaınağa çabşhlar. 

Milli heyecanlardan başka bugün 
futbol ve şiirekasmm, srrtlapp gö • 
türdükleri bu sari rağbete nail olan 
kuvvet tannmyorum. 

- Ya sinema, tiyatro, musiki? di
yeceksiniz. 

Fakat ben daha şimdiye kadar hiç 
bir sinema veya tiyatro dönüşünde 
san'at heyei:~mın° ayni knvvetıe 
tramvay tramvay, vapur vapur bü -
ti.in bir şehire yayıldığını görmedim. 
Herhangi bir sa.R'at eserinin hu ka
dar büyük bir !:Ilgmhkla. bu kadar 

yakından ta.kip edildiğine şahit ol -
ma.clnn. 

Bu yazı ile, hayatlarım tehlikeye 
atarak Re);rcilere baştan a...,ağı heye-
can dolu birk&.1; saat gef;iren sporcu
lan kıskanıyorum sanmayın. Zafl."r 

oıilanndrr. Onlara şapkamı çıkan -
yor, onlan açık bir yürekle selam
hyorum. 

Bedri RAHMi 

~n boş meyva usarelerile ha.zır.. 

Lanmışt.Il'. Hazmı kolaylaştınr. 

Cnkıba.zı izale eder Kam tem.b-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUH 1JJOZANESI 

Beyoğlu · tsta.n bul 

ZAYİ - 2300 sicil numaralı ara
bt.cı ehliyetimi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yokt.ur. Ye
nikapıda Mahramacılar sokağında 
Recep oğlu İbrahim. 

TAN 
ABONE VE 1 LAN ŞARTLAR 1 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

ı aylık 1 50 1 35 
3 4 50 4 -
e .. s 5o 1 so 
1 vıllık 17 00 14 -

Dııtan \çin 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

t11n tçtn tlllncdık Sirketlerine mn 
racaat edilmelidir. 

Küçük illlılar doiruda.n doiruya 
ıdaremizce alınabilir. 

Küçük ililnlarm 5 satırhlı bir 
defalık SO kuruştur. 5 satırdan fa2 
lası için satır başma 5 kuruı alınır 
Bir defadan fazla için yeldlndarı 
3 ıo ktıruı indirilir. 

Memleket lıarıcma ıiıortab abont 
vazılmu. 

Günü ~ecmre aüshatar 5 lrurastur 

MEMLEKETTE "TAN 
" 

Karabükte demir fabrikası 
için tetkikler başladı . 

Zonguldak, (Tan) - Safran bolunun Karabük mevkiinde kurulacak o
lan demir, çelik fabrikaları için mahallinde incelemelerde bulunmak ve 
teknik proje teklifleri yapmak için ekonıomi bakanlığı ticari tahliller la
boratuvarı şefi kimyager Halit, Sümenbank mühendislerinden Vecihi ile 
bu işi üzerine almış olan İngiliz grupu fen kurulu şefi Mr. Punnik ve mü
hendis Binkes Ankaradan Karabüke gelerek tetkiklere başlamışlardır. 
İnşaatla uğraşacak diğer mühendisler de gelmek üzeredir. Pek yakında 
bu mevkide büyük bir hareket ve faaliyet kaynaşması başlıyacaktır. 

Çocuğunu kurtarmak isterkeı, .. 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Son yağan yağmurlarda ilçemize bağlı Söğü

talanı nahiyesinin Onaç köyüoo bir yıldırım düşmüştür. O sırada tarla
sında mısır çapalamakta olan Hüseyin karısı Hasibe şiddetli gök gürültü
lerbı duyunca bir ağaç altında yatmakta olan çocuğunu yıldmm tehli
kesinden korumak maksadile kaldırıp başka bir yere götürmek isterken 
yıldırım çarpmış ve kad.aıcağızr öldürmüştür. 

EUerinde bulunan çocuğu ise yere düşmüş ve büyük bir tesadüf eseri 
olarak bir şey olmamıştır. 

Bafra belediyesi şehre içme suyu 
için 300 bin lira harcıyacak 

Balra Belediye Reiri. Zihni Lokman 

Tütünile ve havyarile meşhur, Kı
.ıılırnıak deltasında çok münbit ve 
mah uldar bir araziye sahip bulunan 
Bafrada bayındırlık işleri sür'atle i
lerlemekte ve hertürlü ihtiyacı tat
min edecek medeni bir kasaba haline 
girmektedir. 

Belediye bir de çocuk bahçesi ha
zırlamıştır. Bunun da yakında inşa
zsma başlanacaktır. 

Ylye'Cek iç~cek satan hiitilh dük· 
kanların cephelen camakanla örtül
müş, fırınlar sıhhi ve feni şartları 
haiz olarak yeniden yapılmış ve be
lediyenin bu kararına uymayanlar 
da kapatılmıştır. Kasap dükkanları 
tamamen sıhhi ve fenni bir şekle 
ifrağ edilmektedir. 

Bafra belediyesi hayır işlerine de 
çok ehemm1yet vermektedir. Bu me
yanda iki yüzden fazla asker ailesi
ne yardım etmektedir. - Z. L. M. 

Adapazarında lik maçlan 

Barflnda iki çocuk 
ağır surette yaralandı 
. Bartın, (Tan) - Burada iki feci 
ka~a olmuştur. Tafsilatını bildiriyo
rum: 

Bartınlı manifaturacı Hüseynin 
dükkanına bir köylü taralından e• 
maneten bir tabanca bırakılmıştır. 

Tabancayı tezgahın altına koyan 
Hüseyin bir müddet sonra dükkan• 
dan ayrılmı§tır. Bu sırada oğlu Hi· 
tabi, Orhan iamindeki diğer bir ar· 
kadaşı ile beraber dükkana girmi§· 
ler ve öteyi beriyi karıştınrlarken ta 
bancayı bularak oynamağa başla· 
mtflardır. Bu su:ada tabanca Orha· 
nın elinde patlamış ve çıkan kurşun 
Hitabinin kasığına saplanmıştır. Ya 
ralı çocuk Safranboluya gönderil • 
mi§tir. Hayatı tehlikededir. 

2 - Bartının Çukur köyünden 
Veli lbrahim oğullanndan 11 yaşın· 
ela Cemal, tarlada oynarken yuva• 
lak bir demir parçası gömüş ve ka• 
rıştırmağa başlamıştır. Bu sırada di· 
namitin patlıyan kapsülü çocuğun 
elelri ile yiizünü parçalamıştır. Bir 
müddet sonra yetişen köylüler, ço• 
cuğu Bartına getirmişler, oradan da 
Zonguldak hastanesine gÖ<tderil • 
miştir, S!hhi vaz:yeti ağırdır. ......... 

Tabanca ile oynarken 

Balıkesir, (Tan) - Küpler na· 
hiyesinin Karamanla'a köyünden 
Mustafa, yanında taşıdığı tabanca· 
smı kurcalarken ateş almış ve ayni 
köyden Mehmet oğlu 7 yaşlarında 
Cüneyt adında bir çocuk karnına isa 
betle ağır bir surette yaralanmıştır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

'---~Ü.~Ü~ Ho~=~-1 
Zonguldak, (Tan) - lki yıl evvel 

vilayet umumi meclisi tarafından 
· Bartın ve Safranbolunun iki mınta
kasmda başlamış olan ve bir yıl ev
vel Sıhhat Vekaleti tarafından mer
kezle beraber Devrek, Safranbolu, 
ve · Bartın olmak i'~ere dört kazaya 
teşmil edilmek suretile devralınmış 
bulunan firengi mücadelesinin mü 
hım bır safhası sona ermiş ve bu 

dört kazada tarama ameliyatı bit
miştir. Ereğli kazasının da mücade
le sahasına katılması sıhhat vekale
tince kabul edildiği öğrenilmiştir. 

• Balıkesir, (Tan) - llimiz Mirza. 
bey urammdan Nuri oğlu Ahmet ka· 
rısmı kıskançlık yüzünden keserle sol 
kolundan ve arkadasından ağırca ya· 
ralamıştır. 

Yaralı hemen memleket hastanPsi
ne kaldnlmış ve tahkikat başlamış .. 

Toprağının bol veriminden büyük 
istifadeler temin ederek maddi var· 
lıklara kavuşmuş olan bu gü•el yurt 
parçasında yer yer yükselen muhte
şem binalar, zarif ve her türlü kon
foru haiz evler, yeni hayatı anlıya • 
şın bir nişanesi ve yüksek zevki se
limin birer şaheseridir. Fakat ne ya
zık ki, bu güzel binalar plansızlık yü
zünden gelişi gUzel ve rasgele yer
lerde kurulmaktadır. ~ğer bunlar bir 
plan tahtında yapılacak olurlarsa az 
zaman zarfında Bafra modern ve 
eşsiz bir şehir halini alacaktır. 

Adapazarı. (Tan) - Lik maçları tır. 
üçüncü haftasında birdenbire kendi- • ·Izmit, (Tan) - Herekedeki ilk 

Şehrin bayındırlığı için · hummalı 
biıı faaliyetle çalışan belediye bu ci· 
heti göz önüne alarak kasabanın ha
lihazır haritasını ve müstakbel pla· 
nını yaptırmağa karar vermiştir. Ya
kında işe başlanacaktır. 

Belediye Bafranm temiz ve bol bir 
suya olan ihtiyacını da düşünmüş, 
şehre güzel bir içme suyu getirmek 
üzere teşebbüslere girişmiştir. Bu 
maksatla Bafra civarında bulunan 
aJtı muhtelif memba suyunu geçen
lerde tahlil için An karaya . gönder
miştir. Alınan neticelerde bu sula
rın hepsinin içmeğe elverişli sular 
olduğu anlaşılmıştır. Içlerinden en 
iyisi olan Nebyan suyunun şehre 
getirilmesine karar verilmiştir. Fa
kat Bafraya 35 kilometroda olan bu 
suyun laakal 300 bin lira sarfile 
şehre gelebileceği yapılan keşifler
den anlaşılmış olduğundan ilerde bu 
paranın temininden sonra işe başla
mak üzere şimdilik vaz geçilmiştir. 
Yeni su getirilinciye kadar da ka
saba suyunun ihtiyacını karşılaya
cak bir şekle konması ve içilebilecek 
bir halde olan bu suyun daha iyi bir 
şekilde akıtılması için çalışılmakta
dır. 

Belediye bir şirket elinde bulunan 
elektrik fabrikasını da satın almak 
üzeredir. Elektrik satın alındıktan 
sonra mevcut sokak lambaları ço
ğaltılacak ve kilovat fiatı indirile-
cektir. · 

Belediye bunlardan başka bir çok 
işler de başarmıştır. Şehrin en mü
him ihtiyaçlarından biri olan modem 
bir mezarlık yaptırmağa karar ver
miş ve kasaba haricinde üçüncü ki
lometro ile dördüncü kilometro ara
sında bulunan büyük bir arsayı is
timlake başlamıştır. Mezarlık için 
bu yıl beş bin lira sarfedilecektir. 

tti gösteren yağmurun azizliği ile ya- okul kampı bu aym 15 inde açılacak· 
nda kaldı. nk oyun Sapanca Yeşil tır. 
Yurtla, Geyve Idman arasında ve • Izmit, (Tan) - Istifa eden Kan~ 
0-5 Geyve lehine devam ederken i- dıra belediye reisinin yerine tsnıet 
kinci devrenin bitmesine yirmi daki- Araç s~ilmiştir. 
kakala yağmurdan bozulan top kon-
troluna müsaade etmiyen sahanın va 
ziyetinden tatil edildi. 

!kinci maç, Adapazarı !ikinin so
nunu gösterecek Yurt ve Gençler 
maçı olacaktı, Geyve - Sapanca 
maçını yarıda bırakan sebep, bu 
maçın takımlar sahaya çıktklan hal-
de başlamasına mani oldu ve maç 
haftaya kalmış oldu. 

Kavgacıları ayırmak iaterken 
bıçağı kendi yedi 

Balıkesir, (Tan) - İzmirler ura • 
mından Tahsin oğlu arabacı Hasan, 
Abdullah adında biriyle kavga eder
ken bu iki kavgacıyı ayırmak mak • 
s&dile araya giren Ahmet omuzun
dan bıçak yemek suretiyle ağırl!a ya
ralanmıştır. 

Yaralı memleket hastanesine kal • 
dırı\mış ve suçlular hemen yakalan
mıştır. 

Yeni kömür damarlan 

Zonguldak, (Tan) - Maden arama 
enstitüsü as başkanı mühendis Ab
dullah Hüsrev ile maden mütehassısı 
Gl'8l}ik, Zonguldağa uğnyarak Bartı
na geçmişlerdir. Bu heyet Bartmm 
Arıt mıntakasmda maden kömürti 
tetkiklerine başlamıştır. Arıtda zen -
gin kömür tabakaları bulunduğu ve 
bu cevherin Ulus, A"zdaday, ve Per

şembe havalisine doğru derhi.leşerek 
yayYlmakta olduğu tahmin ·edilmek • 
tedir. 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi ' ldare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyeti UmumiyesiniP 

görülen lüzum üzerine fevkalade iç

timaı 20-7-1936 pa.Zartesi günü saıt 
onbirde Şirketin Merkezi idaresi "" 
lan Istanbul'da Ankara caddesinde 
100-102 numarada ki.in Şirket bin.a
sında aktedileceğinden şirket hisse' 
darları işbu içtimaa davet olunur· 

RUZNAMEI MUZAKERAT: 
Şirketin sermayesinin tenkisi : 
Gerek esaleten gerek vekaleten eıt 

az (100) aded hisseye malik olup ~ 
işbu fe"'l!kalade heyeti umumiye i~· 
maında hazır bulunmak isteyen ht9: 
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima günUD· 
den bir hafta evvel sahip oldukla.ı1 
hisse senetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie meC 
burdurlar. , 4892 

Müessif bir ölünı 
Merhum Ahmet Cevdet paşa. 

kerimesi Faik paşa haremi rnu· 
harir Bayan Fatm8Aıiye vefat 
etmiştir. Cenazesi Taksim Şe
hit Muhtar caddesi No 13 
Tan apartımanından saat 11 
de kaldırılarak namazı TeŞ· 
vikiye camisinde kılındıktan 
sonra Feriköy kabristanına de· 
fin olacaktır. 
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.F +bol Federasyonu futbolcülerimizi 

1 NOTLAR 

Havaya dair 
Dün her zaman mükemmel bir ga

zete olduğunu iddia. eden bir öğleden 
e""·el refikimiz, havanın evvelki gün
kü sıcaklığından bahsederek: "Dün, 
Istanbul, mevsimin en sıcak gününü 
geçirdi" diyordu. Bu iddianm gara
betini tekzip eder gibi, dün, hava, ev
velki günden daha sıcak oldu. Aca
ba, ayni gazete bugün ne diyecek di
ye merak ediyonım. 

\ Olimpiyat hazırhkları 

Atinadan Berline kadar 
götürülecek meşaleler .. 

u . • 
olimpiyatlara cıön~ermekten vaz9eçtı 

Metale yarışına iştirak edecek atletlerin 
yoklaması, Atina stad~nda yap~ldı 

v m başkanı "Eksıkıerin ikmali için vaktimiz 
.I'\.UTU k JJ.. d' d. 
Olsaydı, gönderme te tereuuul e;,~y~!mi!~" ıyor 

k l'"bü ve Yugoslav 
Boçkay Macar u u 1 maları İstanbul atletizm kupaıı 

milli takımile yap.dan :arş~:fbol fe· Istanbul Atletizm Ajanhğı tarafın. 
çok yakından ta.kıp e ~n . k an dan klüplerimizi atletizme teşvik 

evkılen a say 
derasyonu bazı m yıf bulrnU§ ve makeadile en çok atletle iştirak edip 
futbol takımıı:nIZl za. · i a.t- derece alan klübe büyük bir kupa 
futbolcülerimizin Ber~ Ol~m!t{e bu verilmek ilzere önümüzdeki pazar gt! 
larına iştirak edecek bır vazıy u:ıı~ nu·· bir atletizm müsabakası tertip 

k rar vererek J.YllU' 
lunmadıklarına a. ön edilmiştir. 
futbol takımımızın Aln:ıa~yaya g • 
d il . den va.zgeçınıştır. 

er mesın bu husustaki düşünce 
Federasyon b kanlığı· 

!erini Türk spor kurumu al] 

na bildirmiştir. G nel Baskanı 
Tti k S or Kurumu e · 

r P. . t Ayerdero futbol 
General Ali Hikme .. · 

bu kararı uzenne 
federasyonunu~. .. bir muharri -
dün kendisile goruşen . 

: tta bulunmuştur. 
r~e ş~ be~a~~i Maç) neticesin-

- Dunkü Milli takımımı 
den ç?k mem~~:;:~anm maruf ve 
zm bıraz evve b' ·bulu· 
profesyonel takımlarından ~ 1 yen 
nan Boçkay Macar takımını - ill' ta 

d fa da Yugoslav m 1 

mişken ~~ . e . 20 _ 30 defa bey 
kımı gibı ıçmde 7 s~ . kuvvetli bir 
nelmilel oyunlara gırmışl . Milli 

3 b bere ka ınası' takımla 3- era ı ·mizin 
takımımızı teşkil eden ~enç .. erı k 
kıymet "e kuvvetlerim gosterm~ 
it·ı..- rı·ıe cidden iftihara şayan~ır. a 

ı......... ·ı . . ta.kdır ve imi olarak kendi erını 
m .. d ·m Yazık ki senelerden 
te.,ekkur e en · . .. 'lli ta • 
beri futbolcülerimız boyle mı 

Son zamanlarda STk sık müsabaka 
yaparak formlarını bulan atletlerirni· 
zin bu kupayı kendi klüplerine ka · 
zıındrrmak için fazla çalrşacakları ve 
dolayısile bir iki rekor da ha yenile
yecekleri ümit edilmektedir. Bu mü
sabakalar için atletizm ajanlığmm 
tebliği şudur: 

Istanbul Mmtakası Atletizm Ajan-
lığından: 

Türk Spor Kunımu Baıkanı General 1 - Istanbul atletizm kupası na -
Ali Hikmet A.yerclem 

im.kanı bulunmuş olacaktır . ., 

* Futbolcü lerimiz Sovyet 
Rusyaya gidec~k 

mı altmda 19 Temmuz pazar günü 
atletizm müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Atletizm Ajanlığmıca tesbit 
edilen dereceleri en çok atletle elde 
eden klübe atletizm federasyonu ta· 
rafından bir kupa ve galiplere de ay
nca madalya verilecektir. 

3 - Müsabakalara iştirak edecek 
klilpler nihayet 17 Temmuz akşamı
na kadar mü sa bıklarm adedini ve 
hangi müsabakalara gireceklerini at
letizm ajanlığına bildirmiş olacaklar-

Spora dair 

Futbolcülerimiz Yugoslavyalılara. 
ka)1;ı ~alebe çalamadılar dJye ollmı>l
yatıara gitmiye<>eklermiş. Demek ki, 
~pe>nm her şubesinde, olimı>iyada git
mek için bir "ölçü" kullanılıyor. 

Olimpiyatlara )'f'lkencilerimlzin de 
gldeceklerini s<>ylüyorlar. Acaba 
bunlar ölçüye vuruldular mı? Yoksa 
işi buradan pupa yelken mi f'ttiler? 

EsL.'Tlmcilerimiz de, idman yap
mak iizere, M~aristana gittiler. 
Sanki burada iclma:n :rapamazlar 
mn·dJ? Herkes btrlbirlni düelloya da
vet ediyor. Adam mı yok? 

Boğazlara dair 

Boğazlar meselesi için bir arkada.
şnn dedi ki: 

_ Ben olsam, bütün bu münaka.
şa1an kesmek için, ~ıkar: "Boğazlar 
yok! 0 derim. 

Hayretle sordum: 
_ Na.~d olur? 

Kızdı ve: 
_Birader, dedi, benlın malmı de

ğil mi bu boğaz~ Toprakla doldunır, 
kaıtatınrn. Sorana da "Boğaz kalma
dı!" ~er, i.<;in içinden «;-ıkanm. _ 
Arkadaşımın hakkı nrdı. Panama 

kanalı, Süveyş kanalı ~ılıyor da, 
niçin bir bo~az ka[lanma.<i!ın? Yalnız 
boğazı kapamak için nekadar toprak 
laznngeldiğini ht"~ap etmt"k iı~ini Pa
şa Kazıma. havale etmek gerek. 

Kuduza dair 

Atina, 13 (A.A.) - Dün sabah 
Atina stadyomunda Olympie kasa 
basından Berline kadar yapılacak O
limpiyat meşale yarışına iştirak ede
cek olan Yunan atletlerinin yoklama 
sı yapılmıştır. Yoklamadan sonra 
meşalenin ne suretle göturüleceğine 
dair kendilerine etraflı talimat veril 
miştir. Olimpie kasabasından 20 Tem 
muzda hareket edilecek ve bu mü -
nasebetlc merasim yapılacaktır. Me 
rasime hükumetin mümessili olarak 
Başvekalet müsteşarı Georgacopou
los iştirak edecektir. Olimpiyat me· 
ş&lesi, Olympie'nin mukaddes hisar 
meydanı olan Atlas'da bir ade;e va
sıtasile güneş şuaları ile tutuştui-ula 
c&ktır. Bundan sonra bir alay teşkil 
eden 14 genç kız Altis'de kain bulu· 
nan jüpiter membamdan ayrılacak • 

lar ve mukaddes ormanın etrafını 

dolaşmak suretile mukadde.s meşale· 

yi götUreceklerdir. Kızlar, hususi su 
rette hazırlanmış olan bir mihrap ö
nünde duracaklar ve meşaleyi bi -

rinci koşucuya vereceklerdir. Birinci 
koşucu meşaleyi almadan evvel, 0-
lımpiyat andını içecektir. Ayni za· 
manda Baron de Coubertin'in t>ir tel 
grafı okunacak ve müteakrben Kro
nin tepesinde mevki almış olan bora
zanlar, hareket işaretini \'erecektir. 
Olimpic kasabasından Bulgar hudu· 
duna kadar olan mesafe 1108 kilo . 
metrodur. Bulgar hududunda meşale 
birinci Bulgar koşucusuna verilecek· 

Poliste 

uı·mpıyat ateıterınr taı·mah ii-~re 

K rup Fabrikası tarolınclan heJ Jle 
edilen metale 
' 

tir. Bu mesafe, her kilornetro b~·ın • 
da bir koşucu değiştirilmek sur~tile, 
katolunacaktır. Gazetelerin ö~rendi
ğine göre veliaht Prens Paul, Yuııan 
Olimpivat komitesinin mümessili sı
(atile Bertin Olimpiyatlarınrla haıır 
bulunacakt ır. Prens. bu konıit ·ıin 

fahri reisidir. 

kım halinde hiç toplanıp çahş~amış 
ve bu kudret ve muvaffa.kıyeti an. 
cak bu son aylarda.ki çalış~alan ~~ 
ticesinde kazanabilmişlerdir. F a a 
bütün oyunlarında milli takm~.ımızm 

11 inci Berlin Olimpiyatlarma iş
tirak etmesinden vazgeçilen futbol
cillerimiz ağustos bidayetinde Sov· 
yet Rusyaya gideceklerdir. Yirmi 
gündenberi devam eden kampta bu
lunan futbolcüler olimpiyada iştirak 
edilmemek kararından sonra dağıl · 
rnıya.caklar ve yine çalı~malarına de
vam edeceklerdir. dır. 

Bursa.da kuduz bir köpek Sf'kiz kf. 
şi~i ısırmış, zavallılardan ikisi öl
müş. Feci hadise. 

Fakat bu fecaate ra~en, şu vak
u·ı anlatmaktan kf'ndirni alamıyo
~m. Mazur görünüz: 

Eğlence yerlerin~ e bisikle t knzı"'!ı~ .. ı 

. .k. yuncu noksanı ve bılhassa 
bır ı ı 0 d alı mak 
uzun zaman bir ara a ç ş . . 
fırsatı bulunarak mümareselerının 
daha ziyade arttırılması ve bazı tek 
nik eksikliklerin de tamamlanması 

L__--=.~,-u=ı 9..,J'"'"' un•~-.:ı uuıuuuusu u.ıııı• 

ma. göze çarpmakta bulunmuştur. 

Eğer Olimpiyatlara hareket zama
nr bu kadar yaklaşmamış ve bu ek· 
eiklerin de ikmali için biraz da.ha 

zaman bulunmuş olsaydı hiç tered -
düt ve endişeye mahal görmeks~in 
bu kıymetli futbolcülerimi de ohm

piyada. ı göndermekle zevk ve ütihar 
duyacaktım. Fakat hareket zamanı -
nm gelip çatmış ve artık bu eksikl~ri 
ınizin tamamlanmasına maddeten ım 
kA kalmamış bulunduğundan ben an _ 
şhndi böyle bir karar vermeği dogru 
bulamadığım gi'bi futbol federasyonu 

. ın"taleada bulunmuş ol 
ınuz da aynı u .. · 
duğundan bu sene için futb~lcul~n 
lnizin Bertin Olimpiyadına ~~nderıl-

rf eylemegı nıaale ınesinden sa mazar 
sef zaruri gördüın. 

Maahaza futbolcülerimizin bundan 
böyle de egzersizlerine dev~ oluna 
rak onlardan iki taJnın teşkil oluna
cak ve bu yakınlarda her iki takn;n 
bizden bir spor kafilesi davet e.tmış 
bulunan RusY.aya gönderilec.e~tir ve 
önümüzdeki senelerde de mılli takı
numıza sık sık toplu çalışmak frr
Batlan verilerek muhtelü Avrupa 

dd spor temas-ınerkezlerile ale evam .. 1~ lnrınm teminine çalışılacak ve boy 
likle yetiştirilecek olan daha kuvve~ 

. li bir milli takım Ue bundan sonrakı 
. . f k olimpiyatlara daha emnıyetle ış ıra 

. (TAN) m poli'i romanı: 29 

Sovyet Rusya tarafından davet e- • 
dilen ve eylfil ayı jçinde gitmesine 
karar verilen spor kafilemizin bu ve
sile ile ağustos bidayetinde Rusyaya 
gidebileceği yolunda alakadarlar a · 
rasmda muhabere 'başlamıştır. 

Misafirlerimi.in .Ada ııezintisi 
Türk Spor Kurunıurrun ıni&cdiri O· 

lan Yugoslav sporcuları kamptaki 
futbolcülerimizle beraber kalabalrk 
bir kafile halinde dün Büyükadaya 
gitmişler ve öğle yemeğini Adada ye
mişlerdir. 

Yemekten sonra bütün sporcuların 
iştirakile eşeklerle eğlenceli bi.r t~r 
yapılmış, müttefikimiz ol~n ~ısafır 
sporcularla aramradaki baglılıg_ı ~v
vetlendirecek mahiyette samımıyet 
ve dostluk içinde neş'eli bir gUn ge
çirildikten sonra akşam üzeri avdet 
edilmi§tir. 

Yugoslav aporculan dün 
gittiler 

Şehrimizde iki mühim müsabaka 
yapan dost ve müttefik Yugoslavya 
sporcuları dün a.k,am saat 2~.30 da 
konvansiyonel ile memleketlerıne av
det etmişlerdir. · 

Misafirlerimiz iswyonda federas
yon başkanlarile kalabalık bir sporcu 
kütlesi tarafından uğurlanmıştır. 

Ayni trenle müsabaka.lan idare 
eden Macar hakem Klein Arpad da 
gitmiştir. 

Genel Merkez Ba.tkanı 
Bandırmaya gitti 

Türk Spor Kurumu Genel Merkez 
Başkanı General Ali Hikmet ~yer . • 
dem Bandırma ve Balıkesir kluplen
ni teftiş etmek üzere dün akşam Ban 

Kapo aırkasanda 
bir cın~vetı 

MicbeJ Derbert • Eogf'ne Wyl 

- Bu tahkikat maa.lesef heniiz bit· 
lfte.rniştir ve mt!hakkak surette adll 
bir hata ile bitecektir. 

Genç kadın büyük bir ıstırap duy
du. Fakat kendisini zaptetti ve bo
ğuk bir sesle: 

_ Oyle mi zannediyorsunuz? E--
lttin misiniz? 

Diye sordu. Tom Morro kadına 
Çok acıdığım hissettiren bir sesle: 

_ Madam, dedi, buraya size biraz 
teselli vermek için gelmiştim, maale
sef görüyorum ki, ıstırabınızı artt~rı
Yorum. Fa:~at mesleki vicdanım sıze 
hakikati saklama.ı:na. mini olmuştur. 

- Fakat mösyö, bana. bir ya.rdmı 
edeceğinizi a.nJar gibi olmuştum. 

_ En büyük arzum budur madam. 
_ Haksız yere itham edilen_lere 

yardım edebileceğinizi zannedıyor 
nıusunuz? 

_ Herkes için değil, fakat arala-
rından birisi için evet. 

_ Mösyö de Passevieres'i masum 
olduğunu ispat ed:bili~ ~isiniz'. . 

Tom Morrov, gozlennı yere ındır-
miş, genç kadının b~yük bir heye<:~~ 
1 sorduğu bu suah duymamış gı 
~. ·· ·u·yordu. Suali ikinci defa soran 

gorun , ded' 
madam Vignon - Marcellet ye ı 

ki~ Bu bana. gilç görünüyor, fakat 

gayrimümkün değil! 
Gene kadın sustu. Bir an düsündU. 

Otomobille aaatte 244 
k ilometre 

Bonneville: Flats • Salts - Utah · 
Amerika.~ ıs, (A:.A.) - lngiliz oto

mobil koşucusu . .ı;aatte 244 kilomet
ro 621 metro kat'etmek suretile 500 
kilometroluk dünya rekorunu kır-

mıştır. 

Amerika tenisçileri galip 

Paris 13, (A.A.) - Fransa· Amc· 
rika tenis maçı, sona ermıştir. Ame
rikalılar Fransızların kazandıkları 
üç galibiyete kar§ı sekiz galibiyet 
kazanmak suretile büyük bir tefev

vuk göstermişlerdir. 

Çok kindar ve fena bir adamı ku
duı bir köpt'k ısınmş. Fakat aldırış 
etmemiş. Birkaç ıı;ün sonra ~dip 
muayene olunıca, doktorlar, kudur -
mak üzere olduğunu söylemişler. 
Adam : 

- Derhal hana bir kağrt knJem 
get iriniz ! 
Demiş. Sormu~lar : 

- Vasiyctnamcnizi mi yaza<'aksı· 

nız? 

- Hayır, ısıraca~m adamla.nn 
listesini yapacağım. 

Fikret ADIL 

Yunanistan yeniden 85 
Otomobil yarışında tayyare ~İparİŞ ediyor 

T .b.. . b·ı J Atina, 13 (Tan) - Avrupa tBJ'Y~-rı une gıren otomo re fabrikalarına. tetkikat yapmak l· 
• çin giden Yunan heyetinin verdiği r~ 

k k k• ( • • ç·ıg" nedı por üzerine, Hava Bakanhğt meclı-lr l~IYI since 85 tayyare almınasma karar 
verilmiştir. 

Rio de Janeiro, 13 (A.A.) - Sao 
Paulo'da yapılan bir otomobil yarışı 
esnasında mühim bir kaza olmuştur. 
Yarışın bitmesinden az evvel, Fran -
su. şampiyonu Matmazel Hel1e?'in 
kullanmakta. olduğu otomobilin dırek 
siyonunda bir bozukluk arız olmuş 
ve otomobil seyircilerin bulundukları 
sahaya girerek beş kişi öldilrm~ıı 
35 kişi yaralamıştır. Başından agır 
yaralanan Matmazel Hellene de has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

- Mösyö, dedi, bana, ne srfatla 
bu ... hayatımı alt üst eden faciaya 
alakadar olduğunuzu söyliyebilir mi
.. ? 

sınız. 

- Madam. Size "Paris hususi polis 
mUdiri" olduğumu hatırlatabilir mi
yiın? 

- Evet. 
- Birkaç senedir idare ettiğim a-

jans, her gün fevkalade nazik 'birçok 
işler kabul eder ve en mütehassıs 
memurlar bu işlerle meşgul olurlar. 
noktalarını gösteririm. Ben, yalnn:. 
Ben, şahsen onlara meselelerin nazik 
bazı mühim işlerle bir amatör gibl 
meşgul olurum. Anlatabildim mi? 

- Evet. 
- Bu meseleyi de öylece, amatör 

sıfatiyle takip ettim. Ve tahkikat ya. 
panlann hep başka başka izler takip 
ettiğini görerek, muhakkak surette 
biribirine zıt neticelere varacaklarına 
kanaat getirdim. _ 

- Maalesef hadiseler size hak ver
dircli. 

- Ve Mösyö Passevieres'in itha.nu 

Krallık aleyhinde verilmiş 
takrir yok ! 

Atina, 13 (Tan) - Ahali P11rtisi
nin umumi içtimarnda• Krallık aley
hinde bir takrir verildiği hakkında 
bazı gazetelerde görülen haberleri 
partinin idare merkezi reisi Vozikis 
ile reis vekili Mavromihalis, kat'i o
larak tekzip etmişler ve haberlerin 
parti düşmanları tarafından işaa e
d:lmekte olduğunu söylemişlerdir. 

bence tamamen yanlıştır. 
- Buna eminim mösyö. 
- Hususi polis sıfatiyle sadece 

şunları öğrenebildim. Miiddeiumumi 
Brossard Matmazel Suzanne Blumu 
itham ediyor, Mösyö Xavier Guillct 
Mösyö de Passevieres'i itham ediyor , 
Lcprince de bu noktai nazara iltihak 
ediyor, fakat, ismini söyliyemiyece
ğim bir başkasını da şeriki cürüm o
larak J?örmekle ısrar ediyor. 

- Biliyorum Mösyö, Leprince, be
ni, kocamın katilinin sizin cUrmU 
zannediyor. 

- Biliyorum Madam, fakat bir 
türlü söylemeye cesaret edememiş -
tim. Zannedersem, yarın, cinayet ma 
hallinde tetkikat yapılacak. Zanne • 
dersem bu sizin için çok feci olacak 
ve neticenin bir adli hata olacağın -
dan pek korkuyorum. 

Genç kadın büyük bir heyecana 
düştü ve: 

- Sizce netice ne olacak? 
Diye sordu. Tam Morrov cevap ver 

di: 

Evvelki gün pazar olmak münase 
betile eğlence yerlerinde bazı bisiklet 
kazaları olmuştur : · 

1 - Tahtakalede Yenihanda otu
ran Malatyalı Ramazan Kadirga ci· . 
varında bl.siklelle dolaşırken düı;ıe • 
rek başından ağır suretle yaralan
mıştır. Yaralı Ramazan hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

2 - Gedikpaşa caddesinde otu 
ran Onnik bisiklctıe Kadirga civarm 
da dolaşırken düşerek ayağından }a 
ralaıımıştır. Onnik yarası ağır oldu
ğundan hastahaneye kaldırılmıştır. 

3 - Şerafeddin adında biri Kuşdi
li çayırında bisikletle dolaşrrken N~· 
dim adındaki altı yaşında bir çoc;u. 
ğa çarpmıştır. Bu çarpmada Nedim 
yaralanmış ve suçlu Şcrafcttin yaka 
lanmıştır. 

_Salıncaktan dütmüş 
Beyoğlunda Meşrutiyet mahalle -

sinde oturan Abdullah .Mecidiyekö . 
yünde dün ağaca kurduğl saiıncak
tan düşmüştür. Bu düşmede Abdul· 
lah yaralandığından hastahaneye kaı 
dırılmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
Aksaray civarında oturan Nakkaş 

Salih, Aksaray karakoluna gelerek 
hemşirezadesi Fethinin ansızın has 
tal andığını ha her vermiştir. Hasta, 
imdadı sıhhi otomobilile hastahane
ye götürülürken ölmüştür. Yapılan 
muayenede doktor, ölüm etrafında 
kati rapor vermediğinden ceset mor 
ga kaldırılmıştır. 

Futbol oynarken 
Feriköy sahasında futbol oynayan 

- Buna kal'i bir cevap veremem . 
Fakat Mösyö Brossard, Mösyö Guil
let ile Mösyö Clergi.rce çok malumat 
sahibi ve tecrübeli hakimlerdir. Lep
rince ise çok kıymetli bir polistir. 
Ve şüphesiz bunlardan birisi noktai 
nazarının haklı olduğunu isbat ede· 
cektir. 

- lt"'nkat ben sizin ne düşündüğü
nüzü bilmek isterdim. 

- Bana kalırsa, madam, ben Mös
yö de Passavieres'in masum olduğu
nu isbat edebilirim. Ve biraz da tesa
düf yardım etse, belki katili de gös
terebil irim. 

Genç dul bir müddet düşündü ve: 
- Mösvö. dedi, bunu yapabilmek 

i~in nekadar ücret istediğinizi sora
bilir miyim? 

Tom Morrov şaşırır gibi bir hare
ket yaptı: 

- Madam, dedi, size yardım et -
meyi teklif ederken hiç te bir ücret 
filan düşünmüş değildim. Fakat ma 
dem ki. bunu hatJrlatmak neı.aketin 
de bulunuyorsunuz, size ... 

cocuklar birdcu bıre l\h\ g aJ a t ut u,. 
muşlardır. Bu kavgada kürük Bur -
han , Naci. Bü rha n ve Zclü aclmd ı ki 
c;ocuk1ar. Kadı:i ile Abdull ~ dove
rek yaraladıklarından yakalanmış • 
lardrr. 

Yelkenin ipi kopunca 
Küçtikayasofyada uturan ı l uwf • 

fer ile Nuriyc Çatladıkapıdn i ! . ı»n 
dalla denizde gezerlerken yd .. c: ın 

ipi kopmuş ve sandal devrıl ın:z;.tır. 

Her ikisi de sandalcı Niko ta reiın
dan yetişilerek kurtarılmışlardır. 

14 yaşında bir çocuk 
denizde boğuldu 

Evvelki gün öğle üzeri l•~lorya ile 
Küçük Çekmece istasyonu arasında 
denizde bir çocuk cesedi bulunmuş· 
tur. Tahkikata Bakırkcy jandarma 
kumandanlığı vaz'ıyet etmiştir. Ce· 
set. on dört yaşıııda bir çocuğa ait • 
tir. Üzerinde elbiseleri yoktur. ~u ço 
rıığun aclı Kemaldir ve Eyüpie Ar· 
paemini mahallesinde Zahireci soka
ğrnda oturan Rasimin oğludur. Ke· 
mal cumartesi gtlnü babasından ellı 
kuruş istemiş, paray1 ahncı:ı Ankara 
caddesinde bir mecmuadan kendisine 
çıkan hediyeyi almak üzere evden 
çıkmıştır. Vaka yerine gelen çocu • 
ğun dayısının söylediğine göre, Ke
mal hediyeyi aldıktan sonra trenle 
lt'!oryaya gitmiştir. Ve açık bir yerde 
soyunarak denize girmiştir. Yüzme 
bilmediği için boğulmuştur. Elbisele
ri aranmışsa da bulunamamıştır. 

Bunların çalındığı anlaşılmaktndır. 

Kemalin cesedi Morga kaldırılmıştır. 
Tahkikata ~e,·am edilmektedir. 

Anclree sözünü kesti: 
- Ne kadar istersiniz? 
- Madam, bir güzel san'at dere • 

ccsine yükselttiğim meslE'ğimde pa· 
ra işlerini görüşmekten pek sıkılırım. 

Sesinde bir sıkrr.tı hissedilen Ma • 
dam Vignon • Marcellet sabırsızlıkla 
dedi ki: 

- MUnak~a edecek değilim. ne 
isterseniz vereceğim. 

- Madam, size bir anlaşma teklif 
edeceğ!m. 

- Ne teklif ederseniz, peşinen ka
bul ediyorum. 

- O halde Madam, muhakemeden 
BOnra. ve eğer meseleden hariç tutu· 
lursanız, Mösyö Vignon - Marcelletin 
mirasını alRcaksmız. Ve şayet. milda 
halem yüzünden Mösyö de Passevi
eres'de kurtulursa, mirasın yüzde ..>· 
nunu alacağım. 

- Kabul ve tahriren ~ir ııey ister 
misiniz? 

- Eğer bir mahzur görmezseniz ... 
( A rk 11" 
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Kargaşahklar bitmiyor 

ln9iltere, Filistine yeniden 
asker sevkine basladı 

' 
Araplar, sonuna kadar mücadele edecekler 

Yahudi muhacereti durdurulmuyor 
Londra, 13 (A.A.) - Hükumet, 

Malta garnizonuna mensup üç yeni 
taburun Filistine gönderilmesine ka 
rar vermiştir. Bu kuvvetler, elyevm 
Filistinde bulunan İngiliz kuvvetle
rini 11 tabura iblağ edecektir. Mal
tada olan diğer bir piyade livası da 
harekete hazır bulunmak emrini al
mıştır. 

Bir /ngiliz askeri bir Yahudiyi 
öldürdü 

Kdüs, 13 (A.A.) - Bir roverve
ri elinde evirip çevirmekte olan bir 
İngiliz askeri, Lydda istasyonuna 
merbut bir Yahudi telefoncuyu ka -
zaen öldürmüştür. 

Kudüs, 13 (A.1\.) - Arap rüesası 
ıım söylediklerine göre hali hazırda 
Araplarla lngilizler arasında hiç bir 

müzakere yapılamamaktadır. 
Yahudi muhaceretinin hemen dur

durulacağına dair olan haberler, tek 
zip edilmektedir. İngiltcrenin Filistin 
de takip etı:nckte olduğu siyasetin 
bu en mühim meselesi, henüz taay
yün etmemiş olan Krallık komisyo
nunun salahiyeti dairesine giren iş
lerdendir. 

Umumi bakımdan vaziyette tevak 
kuf vardır. 

Araplar, sona kadar mücadeleleri 
ne devam etmekte azmetmiş oldukla 
rından ve Yahudiler, çalrşmakta ve 
dikkate şayan bir surette aleyhlerin 
deki ~iddet hareketlerine mukave -
met etmekte bulunduklarından hükü 
met, asayişi temin için mümkün ol
duğu kadar az kan dökmek yolunu 
arar gibi görünmektedir. ( 

T. Rüştü Arasın · beyanatı 

Yeni mukavele Montröye gelmiyen 
devletlerin imzasına açık değildir 

--- BAŞJ 1 
sinin konferansta hazır olmıyan dev
letlerin imzasına açık bulundurulma
ması, 

2 - Montrö'de bir anlaşma elde 
edilince .mukavelenin tatbikinin ev -
rensel olması, 

3 - Türkiyenin müstakbel Montrö 
mukavelesi prensipleri çerçevesi dai
resinde, istiyeceği menlleketlerle 
müma..~il anl~malar e.ktine salahi
yettar bulunması. 

Tevfik Rüştünün yukarıda hüla
satan bildirdiğim nutkunun metni 
şudur: 

T evlik Rü,tü Arasın beyanatı 
Konferansın bugünkü celsesinde 

Dr. Tevfik Rüştü Aras aşağıdaki be
yanatı okumuştur: 

Teknik komitede Romanya dele -
gesi, hazırlamakta olduğumuz bey -
nelmilel nizama müteallik imza ve 
iltihak usulleri hakkında Türk dele
gesine bazı sualler sormuştur. 

Mesai arkadaşım ve dostum Me-

iNCiDE 

kuvve müessir olmaktan çıktığı mü
taleasile , yapılmıştır. 

Bugün de bu 1923 mukavelesinin 
tatbik edilemez olduğunu düşünüyo
ruz ve yeni ahval ve şeraite uygun 
yeni bir nizam koyuyoruz. Cumarte
si günü Türk delegesinıin diğer her
hangi 'bir devlete bizzat 'hazırlanmak 
ta olan vesika mucibince farklı bir 
muamele bahşetmek imkansızhfimı 
burada tPyit etmekle beraber, şunu 
beyan ederim ki Türkiye, ha.zirlan -
makta olan vesika ahkammm cihan
şümullüğüne binaen bu bapta iki ta
raflı anlaşmalar aktine hiç te lü
zum görmemektedir. 

Binaenaleyh bu anlaşmaları akte 
hiçbir eebep görmiven ve bunu hi~ 
te arzu etmiyen hUkumetim, bunun
la beraber. mer'iyette olacak niza.mm 
çerçevesi dahilinde olmak üzere iste
diği memleketlerle mümasil anlasma
lar imza edebilmek hususunda Tür
kivenin hııkııku hükiimranisinden 
miit~ve1lit haklarım muhafaza ede -
cektir." · nemencioğlu, bu sabah suallere ce

vap vermek keyfiyetini Türk heyeti 
Konferans ikinci bir toplantı murahhasa reisine bırakmak istedi-

ğini söylemekle beraber farkı! mua- yapmadı 
Konferans, bugün öğleden sonra mele meselesi hakkrnıdaki noktai na

zarımızı bildirmiştir. Romanya de -
]egesine cevap vermek için her şey
den evvel hükumetimin Lozan mü
zakerelerine iştirak etmiş olan dev
letlere ahval ve şeraite ve Türkiyenin 
emniyeti icaplarına daha uygun bir 
Boğazlar rejiminin tatbikini istiyen 
notayı verdiği andan itibaren ittihaz 
etmiş olduğu hattı hareketi hulasa 
etmem lazımdır. 

Konferansta, daha ~ılrş celseı;ıin

de de söylemekle mübahi olduğum 
veçhlle Türkiye iki asırdanberi harp 
ve onun netayici zaviyesinden mü
t.alea. edilegelen bu geçidi bu konfe
ransta medeni milletler arasında iyi 
geçirune bağı ve bir sulh rabıtası 

haline koymağı candan dilemektedir. 
Boğazlar için ebedi bir rejim der

piş etmek mevzuubahs olamıyacağI 
gibi bayrak tefrik olunmaksızın bü
tün gemilere tatbik edilebilecek bey
nelmilel bir nizam münhasıran şu 

veya bu konferansta toplan~ olan 
devletlerin menafiine müstenit bir 
rejim de tesis olunamaz. · 
Menemencioğlunun cumartesi gü

nü teknik komitede uzun uzadıya an
lattığı delillere tekrar rücu etmek 
istemiyorum. Ancak sizden, 19 uncu 
asrın ortalanndanberi örfü adete ve 
bu da her zaman ayni devletleri tem
sil etmiyen mümziler tarafmdan, ah
val ve şeraite göre tadili, itmam ve
ya tama.mile tebdil edilmiş bir nevi 
kanuniyet veren muhtelif beynelmi -
lel ahkamı mütalea etmenizi rica 
ederim. 

Burada. kurmak istediğimiz nizamı 
diğer devletlerin imza veya iltiha.k
larma açık brrakmağa mahal olma
dığı müta.leasmd&ynn. 

Bu nizamın yavaş yavaş istimal -
den sakit olan diğerleri kadar rolü
nü ifa edeceği ümidindeyiz. Diğerle
ri filen mer'iyette kaldıkları müd -
detçe n.ekadar yolunda olmuşlarsa 

bu da o kadar yolunda olacaktır. 
Lozan mukavelesi aktolunmuşsa 

Dttimal 1871 muahedesinin artık bil-

ikinci bir içtima akdetmemiştir. 

Konferans, yarın saat 16 da yeniden 
toplanacaktır. 

Umumiyetle bu toplantıya, Mont
rö müzakerelerinin mukadderatını 

tayin edecek derecede büyük bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Röl1er muhabirinin bildirdiğine 

göre, akşam ya.pdan hususi mükale
meler sonunda, Boğazlar Konleran • 
smda esaslı münazaünfih meseleler 
üzerinde pek yakında. bir anla.şmaya 
va.nlaca.ğı sa.raılmaktadır. Karşılıklı 
yardım paktları hakkındaki ka.ydin 
terkedilmesl pek muhtemeldir. 

Anlaşma yolunda mühim 
adımlar atıldı 

Londra, 13 (Tan) - Montröden 
bildiriliyor : Bugün, öğleden sonra 
Ingiliz, Fransız ve Sovyet başmu
rahhasları aralarında hususi surette 
görüşmüşlerdir. 

Bundan başka, Türk ve Sovyet he
yetlerinin görüşmeleri ayrıca devam 
etmektedir. Anlaşma yolunda mü
him adımlar atılmıştır. 

Fransa.dan sonra Yunanistanm da 
Akdeniz antlaşmasından çekilmesine 
rağmen, bu antlaşma Türkiye, In
giltere veYugoslav:ya arasında halen 
baki kalmaktadır. 

Türk noktai nazarı kabul 
edilecektir 

Atina, 13 (Tan) - Montrö konfe· 
ransında Yunanistanı temsil edenler 
den Dış Bakanbğı umum direktörü 
Mavrudis, dün avdet etmiştir.Konf~-
ransın vaziyeti hakkında gazetelere 
verdiği beyanatta, müzakereler esna 
sında başgösteren bütün zorluklara 
rağmen, boğazlan tahkim hususun
daki Türk noktai nazarının kabul e
dileceğini söylemiştir. 

Mavrudis, Boğazlardan geçen Yu -
nan gemilerinden alınan rüsumun 
yüzde 50 nisbetinde azaltılmasını, 

Türkiyenin kabul ettiğini gazetecile -
r~ tevit etmiştir 

T A N 

Boğazlar meselesinde 
Romanyanın vaziyeti 

[Başı 1 incide] 

müdafaa ettiği · halde Montröde bu 
paktlara itiraz ettiğini sorunca Bo
ğazlar konferansında bir fırtına ko -
par gibi oldu. Böylece Titülesko Fran 
sız ve Rus noktai nazarını kabul e
der gibi göründü. Çünkü Fransız ve 
Ruslara nazaran İngiltere Karadeniz 
mıntakasında Rus - Fransız, Fran
sız - Romen, ve Balkan paktı gibi 
mıntakavi anlaşmaların kabili tatbik 
olamaması siyasetini gütmekterir. 
Titülesko bu beyanatta bulunduktan 
sonra İngilterenin itirazım dinleme
den Bükreşe hareket eden bir trene 
yetişmek için kalkıp gitti. Bu hadise 
İngiliz tekliflerinde bulunan ve 
Türk tekliflerinden mülhem olan bir 
maddenin münakaşası esnasında çık 
tı. Bu maddeye göre Milletler Cemi
yeti mütearrıza karşı tedbir alınmak 
kasti ile bir şeye karar verdiği tak
dirde bu karar Montrö konferansın
da Boğazlara dair alınacak kararla
ra faik olacaktır. 

Bugün Ruslar bu maddeyi tasrih 
mahiyetinde bir teklif yapmışlardır. 
Rus teklifine göre Milletler Cemiye
ti paktı dahilinde olan paktların ta
ahhüdü icap ettiren yardım için gön· 
derilen harp gemilerine Boğazlar ka 
panmamalıdır. Bu teklif Fransız. 
Rus paktının Milletler Cemiyeti pak
tmm bir mütemmimi olduğu mülaha 
zasmı tekrar ortaya atarak Boğazla
rın biribirinin yardımına gitmek is
teyen iki devletin gemilerine açık ol
ması arzusunu ileri sürdü. 

lngiliz murahhasları bu teklife iti
raz ettiler. Konferansta olmadığı hal 
de, odasında olup bitenden haberdar 
olan Titulesko derhal konferansa gel 
di, İngiliz tekliffini tenkit ettikten 
sonra, trene yetişmek için derhal ay 
rtldı. Rusların iddiası Romanya için 
de varittir. Çünkü Romanya icap e
derse Boğazlar tarikile Fransa ve 
Balkan müttefiklerinden yardım bek 
!emektedir. Titulesko İngilterenin 
böyle mahalli anlaşmalara mutarrz 
olup olmadığım sordu, ve masaya 
vurara.k meselenin İngiltere için ha
yati ehemmiyeti olduğunda rsrar et
ti. İngiliz durumunun bu tenkitleri 
anlaşıldığına göre iki kaynaktan fış 
kırmaktadır: 

1 - Geçen sene İngiltere, Sovyet
l4""ransız paktını tasvip ederek, bu • 
nun Uluslar Kurumu paktına mil -
temmim mahiyette olduğunu k&bu 
etmişti. 

2 - İngiltere Cenevrede mınfaka 
vi anlaşmalar fikrini müdafaa etmiş
ti. 

İngiliz noktai nazarına göre Bo -
ğazlar mukavelenamesi ahkaminın 
Milletler Cemiyetinin vereceği ka . 
rarlara dair olması, ve Milletler Ce
miyeti paktına mütemmim paktların 
ahkamına faik olmamasıdır, bilhassa 
Türkiyenin alakadar olmadığı pakt
lara ... Çünkü Türkiye kendinin da
hil olmadığı paktların taahhütlerini 
nazarı itibara almağa mecbur kaldı
ğı takdirde vaziyeti gayet güç olacak 
tı. 

Bu hususta Türkiyenin noktai na
zarı zikredilmiş değildir. Türkiye Bo
ğazlardan geçecek ecnebi gemilerin 
hakları ile pek alakadar görünme
mektedir. Onun en büyük alakası ge 
çecek gemilerin zaman ve kuvvetleri 
nin Türk emniyetini tehlikeye düşü
recek vaziyette olmamasıdır. Dev -
!etler şümulleri geniş olan diğer me
sailde aralarında uyuşmazlarsa Tür 
kiye bu münakaşaların daha geç bir 
tarihe talik edilmesi arzusundadır. 
Ne de olsa Türkiye Boğazlan tahkim 
hakkİnın en l:Qsa bir zaman içinde 
tanınmasını istemektedir. 

Titülesko İstifa etmiyor 
Paris, 13 (A.A.) - Maten gazete

sinin Londradan haber aldığına gö
rr. Tittileskonun istifasını teyit eden 
hiç bir havadis alınamamıştır ·. 

Ayni gazete, Titüleskonun beynel 
milel vaziyette vukuu tahmin olunan 
mühim inkişaflar dolayısile kararın
dan rücu etmiş olduğunu tahmin ey
lemektedir. 

Belediye bütçesinde 
bazı değişiklikler oldu 

Bina ve arazi vergileri hususi ida· 
reye geçtiği cihetle belediye bütçe
sinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu 
cümleden olarak belediyenin vilayet 
kısmı varidatına 2606500 lira olarak 
bina vergisi ve 23600 lira da arazi 
vergisi için tahsisat konulm~tur. 
Yol vergisi 750 bin, Inhisarlardan vi
layet hissesi olarak 25 bin lira tah. 
sisat vazedilmiştir. Buna mu'kabil vi
layet yol ve köprüleri için 79126 lira, 
İstanbul maarif işleri için 1925080 
lira. ve belediye bütçesine de 1 miJ.. 
yon 196 bin 596 lira imar, tezyin ve 
tenvir işleri için tahsisat konulmuş
tur. BelediVfmin 936 bütcesinin Vila. 

SAGLIK ~----
-----~ öGOTLERI 

Çok terliyenler 
Kimisi şişnıanlıktan dolayı çok 

terler. Şişmanlığın en fena tarafı da 
galiba, yazın çok terlemektir. Fakat 
şişmanların kanı daima az çok zehir 
lenmiş olduğundan terlemek - eğer 
yorgunluk vermezse - şişmanlar için, 
sağlık bakımından pek te şikayet e
dilecek şey değildir. Zaten şişmanlı
ğın lüzum gösterdiği yemek rejimine 
riayet edip te yemeklerden yağlıla
rıru, otlularmı, şekerlileri sarfederek 
onların yerine ,.ağsız ve kızarmış et
lere, yeşil sebzelere, meyvelere daha 
ziyade rağbet edince terlemek kendi 
kendiliğinden azalır. 

Kimisi de ne şişman, ne de zayif 
olmadıkları halde yine çok ter döker 
ler. O vakit sinirlerin zayif olmasına 
hamledilir. Fakat yine kanda az çok 
zehirlenme araştırmak daha doğru o
lur. Herhalde yirmi gün sırasiyle sa
bahlan otuz, otuz iki derecede bir su 
içinde üç dakika banyo yapmak bü -
tün gün teri azaltmak için çok fay • 
da verir. Banyo yapacak kadar su -
yunuz bulunmaz yahut -bizim gü
zel Istantmlda suyun da lüks eşya -
dan sayılacak kadar pahalı olmasına 
göre - her gün banyo yapmaya kud • 
retiniz yoksa o derecede suyla duş 
yapmak yahut bir tasla alaturka su 
dökünmek te az çok o işi görür. 

Bazısı da pek zayif oldukları hal· 
de çok terlerler. O halde iş daha cid
di demektir. Ateşli bir hastalıktan 
yeni kalkanlar için sebep meydanda
dır. Fakat öyle olmayınca zayifhğa 
ve çok terlemeye sebep olan kansız
lık yahut müzmin göğüs hastalığı a -
raştırmak, vücudü kuvvetlendirmek 
lazımdır. 

Terlemek bazılarında bütün vücut
ta umumi olur. O zaman pek mer~k 
edilmez. Fakat bazılarında yalnız el
ler ve ayaklar, yahut ikisi birden çok 
terler. Bu da sinirlilerde kansızlarda 
ve lemfatiklerde olur. O vakit insanm 
canı srkılır. Ayaklar su içindeymiş 
gibi yürümek 'bir azap olduktan baş
ka, ellerin de mütemadiyen terden ıs 
lak bulunması - hele eli sıkılması la· 
znn olan bir ahbaba rasgelince - in
sanı bayağı küçük düşürecek bir sr -
kmtıdır. Elleri sık sık ceviz yaprağı 
suyile, yahut şaplı v~ya borakslı suy 
la yıkamak bu hale fayda verir. A -
yakları sık sık formollü suyla yıka
mak ta {fakat ayak banyosu yapa -
rak) faydalıdır. 

Terin kokusu da ayrıca bir sıkıntı 
olur, insanın kendisinden ziyade ya
nındakiler için, kolanya suyu yahut 
esanslar bu sıkıntıya karşı işe yarar 
lar. Fakat esa.nBlarm birçoğtl"ter ko
kusile karışınca fena bir koku verdik 
}eri için buna meydan vermiyecek e
sans seçmek güzellik san'atlerinin en 
güçlerinden biridir . 

Bayanlarda, en ziyade şişman o -
!anlarda, göğsün ruı.zik yerlerinde 
terden ileri gelen kızartılar için yal
nız banyo, kolonya suyu yetişmez Ali 
bour suyu denilen, eczacıların bildik
leri ilaçtan bir .misli kadar su kata -
rak onunla kızarmış yerleri silmek, 
sonra da gaz bezile örtmek iyi gelir. 

LOKMAN HEKiM 

Belgrat Elçimiz Brükıele 
hareket etti 

Ankaradan dönmüş olan Belgrat 
elçimiz Ali Haydar, dün, Perapala.s 
otelinde Yugoslav elçisi Lazareviçle 
bir müddet görüşmüş ve gece eks
presle Belgrada h~reket etmiştir. 

yet kısmı yüzdelik hefl..abile şu şek· 
1i almaktadır. Bütçenin yüzde 21,24ü 
Vilayet yolları ve köprülerine, 53,56 
sı Maarif işlerine, 2,37 si Ziraat iş
lerine, 0,95 i baytarlık işlerine, 3,37 
si sıhhat işlerine 11,68 i muhtelif mas 
raflara ve 6,65 i de vilayet ve bele
diyenin müşterek masraflarından vi
layet hissesine düşen kısımdır. Bele
diye bütçesine gelince, bu bütçenin 
yüzde 4,96 sı iktısat işleri ve beledi
ye zabıtasına, 21 i evlendirme işleri
ne, 13,08 i sıhhat işlerine, 0,37 si bay 
t&.rlık işlerine 6, 76 sı temizlik işleri
ne, 32,38 i imar, tezyin ve tenvir iş
lerine, 26,13 ü muhtelif masraflara, 
4,38 i belediye ihtiyat akçesine ve 
11,73 ü de Vilayetle belediyenin mtiş 
terek masraflarından belediye hisse· 
si olarak ayrılmaktadır. Bu rakam
lardan da anlaşıldığı veçhile vilayet 
varidatının yarısından fazlası Maa -
rif işlerine, dörtte biri yollara sarfo-
1 unmaktadır. Belediye varidatının 
ise üçte biri imar, tezyin ve tenvir 
işlerine, sekizde biri sıhhat işlerine 
ayrılmıştır. Yeni bütçenin bu ay so
nundan evvel Dahiliyece tasdik edi
lerek belediyeye gönderilmesi bekle 
nilmektedir. Bu itibarla Ağustos ayı 
için muvakkat bütçe henüz yapılma-
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Cenaze köprü ü:zerinclen geçirilirken 

Fedakar itfaiye çavuşunun cenazesi 
dün büyük merasimle kaldırıldı 
Tepebaşmdaki mobilya mağazasın ı poli s ve asker yürüyerek yolda in

da çıkan yangın esnasında yıkılan zibatı temin ediyorlardı. Alay yürü· 
ankaz altmda kalarak ölen fedakar yüşe geçince itfaiye muzikası matem 
itfaiye çavuşu Şükrünün cenazesi 
dün büyük merasimle ~aldırılmıştır. 
.Kahraman çavuşun tabutu Türk bay 
rağiyle ve çiçeklerle süslenmişti. Yan 
gınlarda giydiği miğfer de tabutun 
başına konmuştur. 

Cenaze merasiminde vali ve bele
diye reisi Muhiddin Üstündağ, polis 
müdürü Salih Kılıç, belediye reis 
muavini Ekrem, vali muavini Hüdai, 
kaymakamlar, nahiye müdürleri, be
lediye şube müdürleri, Parti idare he 
yeti azaları, Şehir meclisi azalan, 
itfaiye şefleri bulunm~lardır. Ka
labalık bir halk Tepebaşında toplan
mıştı. Tam saat 11 de cenaze vaka 
yerinden kaldırılarak caddeye !;Ikanl 
mış ve oradan alay hareket etmiştir. 
Önde sıra tile süvari polisleri, itfai
ye bandosu, itfaiye bölüğü, askeri 
inzibatlar, piyade polis müfrezeleri, 
çelenkleri taşıyanlar yürümekte. b~n 
ları da tabut takip etmekte idi. Ta
butun arkasında kesif bir halk yürü 
mekte idi. Alayın her iki tarafında 

havası çalmağa başlamıştı. Böylece 
Şişhane yokuşu, Karaköy yoliyle Ye· 
nicamie gelindi. Alayın başlangıcın· 
da Şükrünün ailesi de bir otomobille 
cenazeyi takip ediyordu. Fakat tanı 
Şişhane yokuşuna gelindiği sırada 
zavallı Şükrünün karısı bayıldı ve o
tomobil geri döndürüldü. 

Alay geçerken sokakları dolduran 
halk, hüngür hüngür ağlıyor, dük
kanlar kepenklerini tamamen incliri 
yorlardı. Tabut eller üzerinde Yeni
camie getirildikten sonra camiin 
Park tarafındaki taşa kondu ve na
mazı kılındı. Bundan sonra tabut bir 
cenaze arabasına kondu. Merasime 
gelenler de . hazırlanan otomobil ve 
otobüslere binerek cenazeyi takibe 
başladılar. Cenaze bu sekilde Edirne 
kapıdaki şehitliğe götürülddü. Ve 
Şükrü çavuş gözyaşları arasında ebe 
di istirahate konuldu. Mezar ba.<ımda 
vali Muhiddin Üstündağ, kahr~man 
itfaiyenin yüksek fedakarlığını ya
detti. 

Cenaze rneraaimincle fehrimi:zin bütün erhanı reami elbiN 
ile hazır bulundular 

Akdeniz ve lngiltere 
[Başı l incide] 

başka Akdenizdeki bütün tecrübele
rini hatırlatmak zamanı da gelmiş
tir. 
Habeş meselesinde İngilizlerin uğ

radıkları inkisar, asri harp şartlan: 
yüzünden Akdenizde vaziyetin neka
dar değişmiş olduğunu pek geç anla
mış olmalarından ileri gelmiştir. 

İngilizlerin ilk hareketi, Süveyşe 
hakim olduktan sonra vaziyete de 
hakim olacaklarını düşünmek olmuş
tu. Bunun imkansızlığını göstermek 
için de, Mösyö Mussolininin, Malta
nm, eskiden olduğu gibi 'bir bombar
dımana karşı masun olmadığını söy
lemesi icap etti. O zaman lngilizler, 
Süveyş ve Cebelüttarik vasrtasile 
Akdenizin ilk ucuna hakim olmaları 
na mukabil orta geçidin İtalyanların 
elinde olduğunu anladılar. 

Bunun üzerine İngiliz Bahriye Ne
zaretinin vaziyetini tamamen değiş
tirdiğini öğreniyoruz. Malta bundan 
sonra bir iskele olacak. Asıl üsler, 
Kıbrıs ile Filistine naklediliyor. Bu
na mecburiyet var, çünkü Ingiliz do~ 
nanmas ı La Volette limanında bile 
barınamaz ve Mısır üzerindeki ta
hakkümünıii gevşetmek mecburiye -
tinde kalacaktır. 

Bu inkişaf, Ingilizlerin, Türkiye ile 
teşriki mesaiye gösterdikleri alaka -
nm sırrıdır. 

Bu, Ingilizlerin Türklere filen ihti
yaçları olduğundan değildir. Çünkü 
Yunan adaları ona kafi gelmektedir. 
Bu, sadece, Türklerin Italyanlarla 
birleşerek kendilerine karşı koymala· 
rma mani olmak içindir. 

Bu vaziyet. lngilterenin Italyaya 
ait olan on iki adaya gösterdikleri 
alakayı da izah eder. Ingilterenin 
ltalyanları bizzat bu adalara yerleş
tirip onlara hatta Andolununa yarı
sını bile ikram etmeği düşündükleri 
zamanlar nerede? lngiltere Ata tür· 

ismet lnönü şehrimizde 
[Basr 1 incide J 

yaya giderek Cümhurreisi Atatürke 
mülaki olmuştur. 

Saraçoğlu şehrimizdeki elçileri 
kabul etti 
Başbakan İsmet lnönü ile birlikte 

dün tayyare ile Ankaradan şehrimi
ze gelmiş olan Adliye Bakanı ve Ha. 
riciye bakan vekili Saraçoğlu Şükrü 
öğleden sonra Beyoğluna geçerek Pe 
rapalas otelinde bazı elçilerin ziyaret 
!erini kabul etmiştir. 

Saraçoğlu Şükrü ilkönce Sovyet 
büyük elçisi Karahanm ve sefaret 
müsteşarının ziyaretini kabul etmiş
tir. Takriben bir saat süren bu gö
rüşmeden sonra, İtalyan büyük elçi
si Karlo Galli vekilimiz tarafından 

kabul edilmiştir. Bunu müteakıp Yu 
goslavya elçisi Lazareviç ve Roman· 
ya elçisi Filoti dahi Saraçoğlu ile 
görüşmüşlerdir. 

Akşam saat yedide İngiliz büyük 
elçisi Sir Perci Loren de Perapalas 
giderek Saraçoğlu Şükrüye mülaki ol 
muştur. Bu mülakat bir saat sürmUŞ 
tur. 

kün zaferlerinin, bu noktada Lloyd 
George'un kombinezonlarını yıkmIŞ 
olmasından kim bilir şimdi nekada.t 
memnundur? Böylece, başlıca tehli· 
kenıin önüne geçi1miş oldu. FilhakfkS. 
on iki ada, çok küçük oldukları ic;in 
üs olarak kullanılamaz. Onlar sa-de· 
ce 'birer iskele olabilir. BununJa be· 
raber ehemmiyetleri, bahri noktai na 
zardan hiç te az değildir, çünkü taY· 
yareler ve denizaltı gemileri ile, Ak~ 
denizin şark havzası, Ingiliz gemilert 
için, kuvvetli Filistin ve Kıbrıs us
lerine rağmen durulmaz bir hale e:cl· 
mektedir. 
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Amerikadak{ uçsuz: bucaksız orman lar civarındadotkulran y~rlliledrinb~irlço iu vahşi hayvanlar korlıuaunc'lan 
ağaçlar arasında kur u arı ıp er e oy e yaşıyorlar 

Bravo Futbolculara! .. 
ii~·~·ii~··~ii~PiY~:~i.-~~~-~~-y~h~+ .. ·~~·;ii~;i· 
olmadığını anlatan ilk karar verildi 

Kendine güvenemiyen diğer şubelerden ayni feragati bekliyoruz 
' Bravo şu Futbol Federasyonuna ... 

Olimpiyatların gösteriş y~ seya
hatten bambaşka bir şey, ve ad.~p .~e 
erkanile yapılan asil bir üstunlük 
mücadelesi olduğunu Futbol Fede
ı-asyonunun kararile bir daha anla· 
nuş oluyoruz. 

Futbol idarecilerinin bu feragatle-
l'i Türk sporunun en ilmi.ili ~ir dö
tıUm noktasmı yapması itıbar~e çok 
değerlidir. Son dakikada Berlın yol
euıuğundan vazgeçmek k8:1"ar~ı ve· 
ten Fut'bol Federasyonu olunpıyatla
l'ı:n ciddiyetini elle tutulacak kad~ 
8.çık gösteren bir işareti Türk efka· 
l'l umumiyesi önünde yapmış oldu. 

Olimpiyatları hakikatten alanlar_a 
göre vaziyet şöyle de muhakeme edi· 
lebilir· 
D~ya birincilikleriinde g~IibiY_et 

~eya mağlubiyet kadar, resmı ~~t
lerde iyi ve güzel ümitlerle gozuk-
lnek te bir karthr. 

Ingiltere adalarından bir türlü dı
~arı çıkamamış olan bu ve buna ben
zer kanaatler dünyanın her köşesin~ 
de 7orl09-i9 olan hngiinkii telakkiler 
içinde çoktan kaynamış "malihulya" -
la.rdır. 
Eğer bugünkü spor, bir propagan· 

da vasıtası ise o vasıtanın eskisinden 
daha çok nazikleşmiş olduğunu da 
kabul etmemiz pek tabiidir. Ben da
ha ileri giderek şöyle bir tarif yapa-
cağnn: 

Bugünün sporu, hırsı millt haline 
gelmiş bir heyecandır. Ama bu ta
lif bazı idealistlerin hoşuna gitmiye
bUir. Fakat bir hakikattir. Bu tari
fimde bak verdirecek bin bir misali 
burada tekra.rlamağa lüzum görmü
)'orum. 

Birinciliklerindeki temsil kabiliye -
tinin müsabaka meydanları haricin
deki kıymetlerle ölçülebilcceğ~de ~
rar edenlere olimpiyatlardaki temsil 
kabiliyetinin, tek taraflı olduğunu 
8.nlatalrm: 
Vakıa dünya birinciliklerinde k~

ıa.nmış olanların insanlık ve cent~~
tnenlik dereceleri yiiksek olursa, mu
llabaka meydanında kazanılan şeref
ler bir kat daha artar. Fakat bu, 
temsil imkanmıın iki taraflıdan fazla 
tek taraflı olduğuna delalet eder. 
~ani olimpiyat meydanında d:rec~ 
alamamış bir sporcunun ne elbısesl, 
tıe tavrı hareketi, ne de ziyafe~ler~e
ki çatal bıçak tutması kimsenın dık
katine çarpmaz. Esasen olimpiyat • 
lardaki temsil kabiliyeti müsabaka 
haricindeki kıymetlerle ölçillmÜŞ 0~
l!aydı, giyim kuşam, dans, çay ve zı
:Y-afet hususlarında bizden daha ko
laylıklı olan milletler birer düzüne 
atnatör dansör, birer düzüne iyi ye· 

j '1ek yiyen, birer düzüne de iki dir-
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hem bir çekirdek gençlerile dünya 
birinciliklerine iştirak ederek milli 
şereflerine bir şeyler kazandırabilir-
lerdi. 

Sporun içtimai ve kültürel bir mü-
essese olduğunu anlatmak üzere 
frenkler, şampiyonıların siviller ka
dar toplu yaşamak kabiliyetlerinin 
inkişaf edip etmediğine dikkat ettik· 
!erindendir ki, filan şampiyonun iyi 
dans ettiğini, şu güreşçinin bir terzi 
modeli kadar iyi giyindiğini yazar
lar. Olimpiyadın tafsilatı arasında 
hiç şöyle bir tarife rastlanmış mıdır? 

Filan millete mensup olan 1.200 
metro koşuların sonuncularından 
olan filan şampiyon harikul!de gü
zel yemek yiyen bir insandır. 

Veyahut: 
Filan millete mensup olan filan gü

reşçi mütemadi mağlubiyetlere uğra
masına rağmen çok güzel giyinen bir 
gençtir. 

Yukarıdakilere benzer tarifler gö
rünmez ama şu aşağıdakilerine ya
kın tarifler gazetelerde çok yer alır: 

400 metro yarışta dünyanın en bi
rinci şampiyonu olduğunu yeni bir 
dünya rekoru yaparak ispat eden fi. 
ıanca ne yazık ki, zenciler gibi ekşi 
ekşi kokuyor ve insanlar arasında 
yemek yerken dün~a şampiyonu ol
duğuna şüphe ettırecek hareketler 

yapıyor. 

--

~) 

Yahut şöyle bir tarü: 
Dünyada boynunıu bükecek kimse 

bulunmadığım ispat eden filan peh
livan ne yazık ki güreşc:iliği derece
sinde bir centilmen değildir. 

Sporun umumi tetakkisini ve hü
kümlerini burada keserek yine şu 
Futbol Federasyonunun bir teknik 
heyete layık kararına dönüyorum: 

Futbol Federasyonu dünkü bera· 
berliği de bazı fikirleri ileri sürerek 
parlak bir netice gibi gösterebilirdi. 
liesela derdi ki: 

Yugoslav takımı gibi hususi va
gonla şehrimize gelecek kadar bu 
işe ehemmiyet vermiş ve birçok fut
bolcülerini Fransız takımlarında pro
fesyonel olarak çalıştıracak hale gel
miş olan bir futbol kuvvetile berabe
re kaldık. Takımımızda bu büyük 
tecrübeden sonra yapacağımız tadi· 
!atla kuvvetimizi daha arttıracağız. 
Eğer Berlin de fena bir talihle kur'a
da kuvvetli bir takıma karşı ilk ına
çmıızı yapmazsak, resmi geçitlerde 
ve kıyafetlerde, güzel kıyafetlerimiz
le dikkati celbeder ve alkışlanırız. 

Futbol idarecileri seyahat hastalı
ğının ~ağı mazeretlerinden olan bu 
safsatalara baş vurmadılar. Bir tek
nik heyete yakışacak şekilde mesele
yi tetkik ettiler. Ve maçın 3 • 3 be· 
raberliğine rağmen oyunun cereya
nında Yugoslav takımının daha yük
sek bir takım tekniğine sahip oldu
ğunu farkederek o yüksek feragatli 
kararını verdiler. 

Bravo şu Futbol Federasyonuna!.. 
Çok titiz davranan futbol idareci

lerinin hareketini kendine çok kıy
metli birders. , 
Şimdi olimpiyatlara hazırlanan di

ğer şubelerin idarecilerine hitap edi
yoruz: 

Kendine güvenmiyenler, futbol 
idarecilerinin spor şerefimiz üstünde 
titrediklerini ispat eden kararları 
gıl>i kararlar vermekte bir an gecik
mesinler. Çünkil gilnahtır, yazıktır. 

Kendilerine güvendiklerini dün
yada birinci derecede olan Almanla
rı ve Finlandiyahlan yenerek göe
termi' olan Güreş Federasyonunda
iriler de; bütün spor şerefimizin gü
reş takımı sırtında olarak Berline 

l'utb .. • •Jemiyeceğine karar verilen Yugoslav Milli takı· ı gideceğini iyice hesaplasınlar. Ve 
olun Olimpıyada gı d ., açta y af(lnn bir kurtarıp minderlerde kazanacakları muhak . 

mına karşı oyna ıgımı~ m 

•• 
Oldüler mi, kaldılar mı 

••.......•. , ....••...............•............•.......... 

Kabirleri bulunamıyor, cesetleri 
yaşadıklarından da hCiJ~ bir 

(• 

keşfedilemiyor, 
haber alınamıyor 

Her memlekette her sene kayıplar 
,listesi çıkar. Istatistiklere bakılırsa 
kayıpların adedini şu korkunç rakam 
larda görüyoruz: 

Fransada, her senede ne oldukları 
belli olamadan ortadan kaybolanla
rın adedi 14.,000 i buluyor. Akibetleri 
meçhul kalmışların Ingilteredeki sa
yısı 6,000 kişiye varıyor. Amerikada 
ise evlerine döneceklerinden hala ü • 
mit kesilmemiş ve senelerden beri dön 
miyenlerin adedi 20,000 intlş. 

Tutulan hesaplara göre, Fransa • 
dan kaybolmuş 14,000 kişiden 8.000 
adedi tekrar yurtlarına dönmüştür. 

Başlarından geçen maceralar bin
bir gece masalları kadar uzun olan 
bu 8,000 kişiden geri kalan 6,000 ki
şi henüz bulunamamıştır. bunlar ne 
olmuşlar? Olmüşler midir? Yaşıyor
larsa nerelerde yaşıyorlar? Neden 
ailelerine bir haber ulaştıramıyor
lar? Y o k s a d ü n y a d a k i -
ı e r e küsen a d a m l a r ı n ya
rı ahreti olan ve ismine Lejyon et
ranjer deni1en Fransızlann fedai kı
talarmda Afrikanm öldürücü güneşi 
altında mı kavruluyorlar? 

Buna benzer binbir eual ebediyyen 
cevapsız kalacaktır. Ta ki, o altı bin 
kişiden birkaçı daha evlerine dönüp 
başlarından geçen maceraları hikaye 
edinceye kadar ... 

Gazetelerin takip ettikleri 
le.ayıplar 

Biz matbuatta meşhur olmuş, orta 
dan kayboldukları zaman uzun dedi 
kodular yapılmış, hükumetler tara -
fmdan araştırıldığı halde bulunama
mış ve hayatları kadar kayboluşları 
etrafında da efsaneler icat edilmiş o-. 
lan birkaç meşhur simanın macera -
!arını buraya nakletmekle, meşhur o
lamamış binlerce kişinin akibetleri 
hakkında bir fikir başlangıcı ver -
mek istemiyoruz. 

Aıık ve asi Arıidük nasıl 
lcoybolmuıtu ? 
Kırk beş senedenberi araştınldrğı 

halde ne olduğu anlaşılamıyan meş • 
bur kayıplar arasında, Habsburg ha 
nedanına mensup J an Habsburg'un 
macerası dünya matbuatında uzun 
dedikodulara sebep olmuş bir mese
ledir. Avusturya ve Macaristanm 
en asfi hanedanından olduğu halde 
birdenbire ortadan kaybolan bu Ar -
şidük nereye gitti? Nerelerde sak -
landı? Hıilft. yaşıyor mu? 

Bu suallerin cevapları birkaç tilr
lü veriliyor. 

Arşidük'ün kayboluşunu ölesiye 
sevdiği halde ailesinin evlenmesine 
razı olmaması yüzünden beraber ka.ç 
tığı bir artiste haınledenler çoktur. 
Arşidük'ün hayatını yakından takip 
etmiş olan birçok insanlar da 
Jan dö Habsburg'un politika sebep -
lerile kendini ve ismini unutturacak 
bir yere kaçtığını iddia ediyorlar. 

Arşidük'ün ne olduğunu tahmine
debilmek için bu iki türlü şayiaya da 
ehemmiyet vermek en doğru yoldur 
zannmdaytz. Filhakika krallığa nam
zet olan Arşidük'ün müstakbel tah
tı ve memleketini bırakıp ortadan 
kaybolmasında, hem politika hırsı 
hem de Margrit Stübel ismindeki ar
tiste karşı derin aşkı büyük rol oy
namıştır. 

AJlli ve asi Arıidük neler 
yapmııtı? 

Jan dö Habsburg ortadan kaybol
madan evvel Bulgar tahtına göz dik
miş ve Bulgar kralı olabilmek üzere 
epey çalışmıştı. Bu projesinde muvaf 
fak olamaymca Avusturya impara • 
torluğunun veliahti olan amcazad~I 
A:rşidük Rodolf ile hükumete ltarşı 
bırleş.miş ve amcazadesinin arzula -
rmı tahakkuk ettirmek üzere <:alışır· 
k~~ kendisi de Tirol ve Dalmaçya' • .n 
hıdıvliğini kapmağa uğr~ıyordu. 

Garip bir tesadüfle Avusturyıı +-ır. 
tnım yegane veliahti olan Arşidük 
Rodolf ta babasmm evlenmesine it 
türlü müsaade etmediği bir kızla. çıl 
dıra.siye sevişiyordu. -

ilci Ô§ılc amcazadeler 
Arşidük Jan'in medet umduğu A-

kak olan şerefli dereceleri hariçteki 
temsil kudretlerile bir kat daha art
tırabilecek kabiliyetteki eampiyonla
n seçsinler ... 

EşrefŞn"IK 

t~~~aklannr terkedece~im. Bana vel' 
dıgıniz bir hakkı istedigtniz sek11de 
kullanmadıysam affimi istirham e
derim. 

Arşidük ,Jan dö Habsburg 

Bu mektubu yazan Arşidük he _ 
men büyük bir yelkenli gemi sa~ın 
~ldı~ış, geminin ismine sevgilisinın 
ısmı:u koymuştu. Margrit isimli yel
kenlı ve sevmlisi ile denizlere a<:ıhaı 
Arşidük'ün akibeti 40 gün merak e
dilmişti. O zaman geminin büyük bir 
fırtınaya kurban gittiği söylenmiş, 
bazı şayialara göre, Arşidilk tarafın 
dan mahsus batmldığı hikaye edil • 
nıişti. 

Dokuz sene vahıi adada 

~evgili.sinin iamini koyduğu yelkenli ya§ıyan Japon 
ıle meçhul denizlere açılıp kaybolan Kaybolup bulunanlar arasında bır 

afık Artidük JCUt Japon bahriyelisinin hnrikulade ma

Arıidük ile beraber kaçtıiı rı~k 
denizlerde ne olduğu belli olamıyan 

artist Margrit 

vusturya veliahti Rodolf'un sevdiği 

kız Baron Veçua idi. Halbuki Jan'in 
sevgilisi bir artistti. Amcazadesinin 
asil bir aile kızile evlenmesine müsa
ade edilmediği bir zamanda kendisi
nin bir artistle birleşmesine kat'iy -
yen imkan yoktu. 

~prens ölüme doğru 
ko§uyorlar 

lki amcazadenin hükUnıet aleyhi
ne birleştikleri ve evlenemiyecekleri 
kadınlan sevdikleri Avusturya • Ma 
caristan imparatoru Fransuva Joze
fe haber verilmişti. Aksi tabiatli ve 
hanedan işlerinde kat'iyyen müsa • 
maha göstermiyen Fransuva Joı.ef 

evvela Arşidük J an'ı çağırtarak a • 
daınakıllı h~ladı. Ve politika ihtiras 
larile sevdiği kadını bırakmadığı tak 
tirde bütün haklarmı alrp hudut ha
rici edeceğini söyledi. 

Imparatorla bir saat süren mUna
k~adan sonra sarayına kapanan Ar 
şidük Jan bir gün bir gece hiç kim -
seyi kabul etmiyerek düşündükten 
sonra sevgilisini çağırttı. Onunla be
raber bir akşam yemeği yediler. Sa
raya mensup olan hafiyeler o akşam 
yemeğinin veda ziyafeti olduğuna 
hükmederek imparatora haber haber 
iistüne ulaştırıyor ve ArşidUk'Un sev 
gilisini savacağı müjdesini veriyor • 
!ardı. Bütün saray halkının sevin -
diği günlerde asıl hakikat meydana 
çıktı. 

ArJidük a§kını tercih 
etmiıti 

Sevgilisi ile ba.şbaşa yemek yiyen 
Arşidük ertesi gün imparatora şöyle 
bir mektup yollamıştı . 

Başmetpenah, 

Hayaİll!11° bundan sonra.cıı içlıi gös 
t.erdiğiniz Ud yoldan birini t.ercih et
mek hakkmı '>ana bağışlam1ştınız. 

Uzun uzun düşöndüktfln sonra kal . 

bimin yolunu tercih ettim. Benliğimi 
verdiğim artist Mar~arit Stubel Ue 
bütün asilzadelik haklanmdan ve 
miraslanmda.n feragat ederek blr da 
ha avdet etmemek UzeM memleket 

ceraST da anlatrlmağa değer. Ve bu 
hikaye resmen Japon bahriyesi tara 
fmdan da tasdik edildiği için efsane 
ile alakası yoktur. 

1932 senesinde Japon donanmaRı 
manevralar yaptığı sırada bir bah
riyeli gemiden diiı?ÜP dalgalar ara • 
smda kaybolmuştu. öldüğüne hük • 
medllen Japonu 1931 senesinde kti -
çük ve kimsenin uğramadığı bir vah 
şi adada yaşar buldular. 

Japon gemiden düşüp battıktan 

sonra bir hayli çırpınmış, cereyanla 
ra kapılarak yüzmeğe başlamış, ne
den sonra kimsenin uğramadığı ki.i
çtik bir adacığın kumı:ıalları üzerine 
dalgalar tarafından atılmıştı. 

Tam dokuz sene ağaç kabuklarını 
kemirerek ya.şryan Japon ba.hriyeli
sini 1931 senesinde oradan tesadüfen 
geçen bir gemi kurtarmıştır. 

Yamyamlarla dolu olan 
yerlerde kaybolmuJ 
Amerikan tayyorecisi 

Hala aranan,hiila hayatından Umit 
kesilmiyen meşhur kayıplar arasında 
Amerikan tayyarecisi Refdern'in ma 
cerası tüyler ürperticidir. 

Dilnyanm en müthiş yılanları ve 
yamyamlarile dolu olan Amazon mın 
takası üzerinde uzun bir uçuş yapan 
Amerikan tayyarecisi 1927 senesin .. 
denberi geri dönmemiştir. 

Bu tayyareciyi bulmak üzere in· 
san oğlunun giremediği o mmtakay:ı 
birkaç kervan günderilmişse de bu .. 
lunamamıştır. 

O mmtakaya civar yerlerde ya • 
~ıyan köylülere bakılırsa, Amerikalı 

bugün hala yaşa.maktadır. Onu vahşi 
ter gökten inmiş bir peygamber zan
nile kendisine kurdukları bir tahtta 
yaşatryorlarnuş. Her akşam giine§ 
batarken, onun etrafında ibadet eder 
lermiş .. 

Yerlilerin bu tahminlerine hakver
direcek bir vak'ayı da şöyle aiilatı -
yarlar: 

Sık ormanlar arasında ilerliyerek 
vahşilerin klübelerine kadar yanaşan 
bazı yerliler beyaz bir topal adamrn 
odunlardan yapılmış tıir taht üstün
de topallıyarak dolaştığını, mahzun 
mahzun düşündüğünü söylüyorlar. 
Bu hikayeden Amerikan ga~et~ile
ri şu neticeyi çıkanyorlar: 

Tayyareci motöründeki bir anza. 
yüzünden düşmüştür. Düşerken a • 
yakları kırılmıştır. Tayyarede epey 
ilaç filan olduğu için etrafını saran 
yamyamlara icabında ilaç dağıtar;ı k 
onların hastehklarmı geçirmiştir. On 
lar da gökten düşen ve hastahklan
nı geçiren bu beyaz adamı peygam. 
ber farzederek aralarında saklryor • 
lar. 
Muhtelif kervanlar gönderildiği hal 

de tayyarecinin henüz bulunamama
sının sebebi de oasiltir. Ora vahşile 
ri mukaddes bildikleri her şeyin yer 
terini değiştirirler. Peygamber addf't 
tikleri Amerikalmm tahtına her gUn 
yer değiştiriyorlar . 

Amerikahnm RY:l ki arı kırık oldu
ğundan fırsat çıkınca kaı.;nımynr -
muş. 

Buna benzer daha bıtı,kn meşhu r 
kayıpların hikayelerini s•rasr g-<'lrl ik 
c:e vereceğiz 
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EKONOMi 
Üzüm ve incirler 'Zeytinyağı 

Ege üzüm piyasası gevşektir fakat Fiatlerin çok yakında 
bunun CJeçeceği söyleniyor I 

Ege mıntakasx üzüm piyasası son 
hafta içinde gevşek geçmiş ve nis· 
beten muameleler az olmuştur. Bu
nun, ihracatçrlann ellerinde kafi 
miktarda bulunma.sına mukabil sa.tı
cılanr:i mallarını satmak istememe
leri dolayisile yaptıklar arzdan ileri 
geldiği ve bu yüzden fiyatlann 10 
para kadar d~tüğü bildirilmektedir 
Maamafih bu vaziyetin geçici oldu
ğu da kaydedilmektedir. FiyaUar da 
a.şağrda gösterildiği gibidir. 

Son hafta: 
7 numara 7, 75 - i, 8 numara 8.25-

8 ,50, 9 numara 9 • 9,25, 10 numara 
10,50 - 11.25. 

Mevsimin başlangıcından U - 6 -
936 akşamına kadar Izmir borsasın 
da satılan üzüm miktarı 73, 787 ,219 
kilodur. , 

Yine mevsim başlangıcından 20 -
6 - 936 akşamına kadar lzmir lima
nından muhtelif memleketlere ihraç 
edilen üzüm miktarı ise 71,645 ton 
olarak göserilmektedir. 

Hamburg kuru üzüm piyasasında 
son hafta içinde konsinyasyon mal
lar üzerinden az çok satışlar yapıl
mıştır Izmir üzümleri için Türkiye
ce tesbit edilen fiyaUar üzerinden 
henüz söylenmeğe de<Fer işler yapıl 
madığı zannedilmektedir. 

lzmir ihracatçılarının eski ve ye
ni mallar için 100 kilo başına cif 
Hamburg istedikleri fiyatlar aşağı
da yazılmıştır. 

1935 mahsulü 1936 mahsulü 
derhal yükleme Eylül 1. teş. 

•artile yükleme. 

No. 7 Eırtrluima U,00 U,00 T.L. 
Karaburun 

• 8 Kiup Kara 13,75 14,00 .. 
burun .. Aıuılese Kara 
burnu 

14,50 15,00 .. 
• 10 Nec Plus 16,SO 17,SO .. 

Ultra 
., Exeltior 19,00 20,00 .. 

incir piycuan 
Ege mıntaka.sı incir piyaaaııımda 

yazıl.ma.ğa değer bir şey yoktur. Es
ki satrşlardan son hafta içinde muh 
telif memleketlere 34,049 kilo incir 
gönderilmiştir. 

Hamburg incir piyasası son haf-
. ta içinde durgun geçmiştir. Eski 

mahsul ekstrissima Cenuin Izmir 
naturel incirlerinin bazı partilerin 
sanayide dahi kullamlmasırun düşü 
nülmekte olduğu bildirilmektedir. 

Yeni mahsul üzerine de söylenme
ğe değer işlerin henüz yapılmadığı 
kaydedilmektedir. Muamelelerin bu 
haftadan 80nra büyüyeceği zan olun 
maktadır . .IzÖıirden yeni mahsul üze 
rinden alman tekliflerde ekstrisima 
Genuin Izmir naturel incirleri için 
100 kilo boşma cif Hamburg 9 Türk 
lirası istenmektedir. 

incir mahsulü b11.kmımdan dikka 
te değer bir hadise, yeniden bazı ev 
lerin son haftalarda incir unu adı 
altında incirden yapılmış kahve tek 
lif etmeleridir. Hamburgtaki tanm
mrş ithalat evlerinden birisi, imal 
ettirdiği incir kahvelerini aşağıdaki 
fiyatlar üzerinden teklif eylemekte
dir. 

En a.z 100 kilo mübaya..urnda. 50 
kil08u 32,25 mark, 500 kilo mübayaa 

No. 81 

Ademle Havva 
Bttrhu OAHIU 

Beni timsahlara yedirmek için 
yaptığı latifeden kuşkulanışıma ken
dim de güldüm. Ona hakikaten 
korktuğumu hiMettirme~ek ıçın 
aptal aptal söyleniyorum. Prenses 
Seylan zaten parça parça olan ye
gane ipek örtüsünü bıraktı ve bir 
sedef kabuğu gibi Nilin sularına 
daldı. 

Artık ayilmıştım. 

Onu takip ederek ben de kendimi 
Nilin serin sularına bıraktığım za • 
man akşamdanberi içime akan ve be 
ni li.hirliyen • ttlsımlıyan, şa.hla.ndı -
ran zehirlerin yavaş yavaş vticudüm
den sızıp gittiğini hissetmeye başla
dım. 

Nil hiçbir za.man bu ak!,amki ka -
dar tatlı ve serin değil. Gecenin bu 
sabaha yakın saatinde Nil'i .sulan sı-. 

cak ve iltihaplı a.şkların ateşini serin 
letecek kadar soğuk fakat bu gece 
kendimde bu kadına karşı doymayan 
bir iştiyak var. 

Pek geni, olmryan bu Nlt havuzu:rı 
da bir kol, bir el temam, bile bana. o-

smda50 kilosu 31.00 mark, 1000 'ki
lo mübayaasında 50 kilosu 30,(~, 

5000 kilo mübayaasında 50 kilcısu 
29,00 mark, 10000 kilo mübayaamn 
da 50 kilosu 28,00 mark. 

Bu fiyatlar Hamburgta istasyon
da teslim şartiledir. incir kahv~si 
kağıttan yapılmış iki kat ve 2,50t ki 
loluk torbalar içinde piyasa'Ya 91Gta 
rılmaktadır. Bundan başka elli kilo 
luk ağaç variller içerisinde dahi \ge
tirilmektedir. Ayrrca 2,50 kibluk: te 
neke kutular içinde de buhmdwnıl
maktadır. Varillerde bulunan malın 
fiyatına varil başına 3 mark, tenclte 
kutuların fiyatına da kutu ba§ma 
2 mark zam yapılmaktadır. 

Bu ıene pamuk rekoltesi, 

boldur 
Pamuk ipliği yapan bazı fabrHuı. -

!arın, sanayide maliyet fiyatlarının 
kontrolu hakkındaki kanun mucil:Hn
ce, ilan edilen fiyatlara itiraz ettik
lerinden bahsetmiştik. Bu fabrik&r 
arasında pamuk ipliği yapmıyaııfar 
da vardır. Ticaret odası, bu me::ıJcle 
hakkındaki tetkikatını henüz bitiir -
memiştir. Maamafih bu sene pa.mnk 
rekoltesi, diğer yıllara niı;betle pe.k 
bol olduğu için, fiyatlar ucuzlıyaca.\k
tır. Adanada 180 bin, Ege mıntaluı
smda da 80 bin balya pamuk eı«le 

edilecektir. Bu rekolte vaziyeti kam:
ştsmda, pamuk fiyatlarmm düşece
ğine şüphe yoktur. O zaman pamul· 
ipliği fabrikalarına, lktısat VekA.le
ti tarafından ilan edilen fiyatlar.aı 
göre ,iplik yapma.k zararlı olmıyaca.ki 

düşeceği zannediliyor 
Istanbul zeytinyağı fiyatlarında 

yeni rekolte vaziyeti henüz anlaşı
lamadığı için hafif temevvüçler gö 
rülmektedir. Umumi kanaat fiyatla 
rın düşeceği merkezindedir. 

Ege mıntakası piyasalarındaki 

muameleler ehemmiyetsiz sayılmak 
tadır. Eldeki stokların fazlalığı ve 
yeni mahsule kadar bu miktarın ih 
tiyacın fevkinde olduğu .cihetle fiyat 
ların muhakkak surette düşeceği be 
yan olunmaktadır. Yeni rekolte hak 
kında hakikate ya km tahminle
rin ancak ağustosta yapılabileceği 

ilave edilmektedir 

Italyada son on beş gün içinde 
zeytin yağı piyasasında talep nisbe 
ten mahdut olmuş ise de fiyatlar 
vaziyetlerini muhafaza etmiş ve hat
ta bazı bölgelerde malın azlığına bi
naen daha yük.sek fiyatlarla muame 
le olmuştur. 

Puglia mmtakasmda Andrea'da 
mal mevcudu talebi karşılayamadı
ğından ekstra yağlar için 605 - 610 
ve harcıalem mal için 575 liret üze
rinden bazı satışlar kaydediliniştir. 

En güzel pavyon müsabakası 

Yerli Mallar sergisinde en güzel 
paviyon müsabakası başlayacaktır. 

Sanayi Birliği idare heyeti bugün 
toplanarak müsabakanın şekilleri et. 
rafında bir karar verecek, ondan son 

tır. 1 ra müsabakalara başlanacaktır. 

BORSA 
13 TEMMUZ PAZARTESİ 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 lsviı;re fr. 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le1 
20 Dinar 
Liret vesilı:alı 
Plorin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Peııco 
Leva 
Yen 
IPec nrOM 
Aitm 
Banknot 

Çelrfer 
Paris ih!erine 
İncili% üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
CcneVTe 
~ ··~ 
Floria 
Çekoslovak 
Av 'Urya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pcı:eta 

Ahı 

623.-
124,50 
810,-
80,-
21,-
85,-
13,-
41.-

190.-
82,-

22,-
28,-
19,-
22.-
22,-
32.-
51.-

967,-
241,-

Sa tıı 

629,-
124,50 
820,-

84,-
23,50 
94,-
16,-
52,-

1Q6,-
84,-
24,-
30,-
22.-
24.-
25,-
34.-
33,-

968.
!ı4Z,-

12,03,-
631.-
0,79,40 

10,07,6-0 
4,70.17 
3,43,43 

63.-
1,16,80 

19,11,68 
4,18,32 
1,97,15 
3,06,88 
5,80,60 

nu ilk görmüş gibi heyecan veriyor 
Bu Nil muaşakası ne kadar sürdü bil 
mem. Portakal ve limon kokulu yu
muşak havlular vücudümün son yor
gunluğunu da silip aldığı zaman ken
dimi dipdiri ve taptaze buldum. 
Etrafıma baktığım zaman ( Sey -

lan) ı göremedim. 
Geldiğimiz dar rıhtımdan yürüye

rek o hummalı aı,k sahnesine kadar 
geldiğim halde onu bulamadım. 

Nereye gitmişti. 
Etrafıma bakınıyorum. 

Ay bütün haşmetile göklere yayıl
mış. Gölgeler büyümüş. Geniş yaprak 
lı sıcak memleket ağaçlan serin ge -
cemn koyunda dinlenir gibi hareket
siz duruyorlar. 

Ne yapacağım. 
Geldiğimiz villaya kadar gideyim . ., 

mı. 

Hafifçe seslendim: 
- Hallo!. .. 
Jnce bir ıslık seıııi cevap verdi: 
Dar bir yoldan sesin geldiği tara-

fa yürüdüm. 
Ara sıra sesleniyorum: 
- Hallo! .. 
Islrk sesi de uzaklaşıyor. 
Ve onu takip ediyorum. 
YürüdUitim dar yol gitt&çe diklee 

ti. Bahçenin orta.la.ıına doğru gittiği 

J
Eıhom 

ı. Banka11 MN ft. ıs,-
9.90 

., .. Hamiline 9.90 
Anadolu % 60 24,90 

.. %100 41,-
Sirk~thaynyt 16!10 
Tramvay 18,25 
Bomonti Nektar 9,50 
T'erkoa 12.~0 

'Aslan Çimento 9.30 
Merkez Banka11 68,25 
Osmanlı Bankası 27,-
6ark Merkez Eczanesi Kuponıuz 3,70 

f .. rt ile r o r I o r 

T.ürk Borcu I 20,80 
.. .. n 19,10 
• • III 19,40 

İstikra:n dahili 96,-
Ergani A. B. C. 96.-
Sıvas - Erzurum I 98.50 

rı ,, .. n 98,50 

!M ı s r r f o lı v 1 il e r f 
1186 1 
19os n 
1911 III 

1ialtv118f 
Rıh tun 
Anadolu I ve n 

" H m 
Aıuıdolu Mlimemııil 

• 

-.-
97,50 
92,-

oııi tahmin ediyorum. 

--!>8,50 
!>3,-

10.25 
43,50 
45,50 
45,40 

.Fa.kat acaba ıslığı çalan Prenses 
m6? 

iY ol birdenbire daha dikleşti ve ıs
lılo sesi daha yakından geleli. 

1.Ctrafım o kadar sık ağaçlık ki bir 
şe:v görünmüyor. 
Fab..t birdenbire dallardan, yaprak
lardan kurtuldum. Ve önümde bir 
me:~rdancık peyda oldu. Bu her tarafı 
geniş yapraklı dallar, ağaçlarla çev
ril<rn 1lu küçük tepe hepsi çimen. 

I~ı'OOSeıı Seylan bu çimenliğin or
taı!mda ancak sinemalarda Veismül
lerinı tabiat filmlerinde görülen bir 
çıpiaiklıkla uzanmrş yatıyor. 

Bii:r yılan gibi ıslık çalarak beni 
bu )rıtışil tepeye kadar çıkaran güzel 
kadna Nil sularının ıııerinliğini kaybet 
miyen vücudunu taze otlarm yumu
şaklı ğma bırakmış, yalnız gökteki 
ayın gördüğü bu yeşil yuvada hilka
tın· illtl Havvası gibi Ademini bekliyor 
du. 

:N"ilı•gecesi devam ediyor. 
Adıemle Havva henüz cennetteler ... 

* Güm doğuyor. 
Ci.zJoenin bu en güzel villit!ıından 

ayrtlı:ır'ken Havvayı: yukarki veranda
ya seıtili ipek ,weıer üzerinde bırak
t...~ 

Okuyucu 
Mektuplan 
Adliye Vekaletinin 

nazarı dikkatine 
28 Haziran tarihli nl: 1hamızda 

Bursalı bir okuyucumuzwı ikayet 
mektubu çıkmıştır. Bu okuyt.--umuz, 
borçludan icra dairesince tahsil edi
len alacağının aradan aylar geçtiği 
halde bir türlü kendisine verilmedi
ğinden şikayet etmiş, muamele üze
rinde de bazı yanlışlıklar yapıldığını 
iddia etmiştir. "Bursa Birinci Icra 
Memuru Haydar Köynen" imzasile 
aldığımız bir mektupta bu şikayete 
cevap verilerek deniliyor ki: 

"Beşeri ahval neticesi hata ve zü
hulün vücudunu inkar etmek müm -
kün değildir. Zabıt, rapor gibi res
mt vesaikten şahit, ehli fen ve hibre 
gibi birçokların mütalea ve müşahe
delerinden maddi ve manevi delil. 
emare ve eserlerden ve bütün zabıta 
makam ve memurlarının yardım ve 
muavenetlerinden istifade ve iki ta
rafın iddia ve müdafaa, mücadele ve 
mübarezeleri üzerine tetkikat ve 
tahkikat yaptıktan sonra herhangi 
bir mahkemenin ve yine bütün eser 
ve mevzuattan ve birçok fırsat ve 
zamandan istifade ettikten sonra her 
hangi bir makam ve merciin verdiği 
kararında hata ve zühulün vücudu 
inkar edilemiyeceğine gör0 günde 
yüzlerce müracaat karşısında kala -
rak her şeyi anında hal ve fas1 za
ruretinde bulunan icra memurunun 
karar ve muamelesinde de hata ve 
zühulün ademi vücudu iddia edilemi
yeceği tabiidir. 

Yukardaki ihtimallerden bahseder
ken yapılan şikayetin doğruluğunu 
kabul ile kendimizi mazur göstermek 
yolunu aramıyoruz. Asıl ve hakikat
ten bahsetmekle beraber dairemizde 
emsali hadisenin geçmediğini ve has
belbeşer herhangi bir zühul halinde 
hemen anında işin ıslahı cihetine gidi 
lerek hiçbir kimsenin mağduriyetine 
ve işin taahhuruna meydan verilme
di°'ini iddia ederken ancak dairemde 

b • 1 tesadüf ettiğim şu hadiseyi de mısa 
olarak gösterebilirim. 

Bursada Uzunçarşıda Hasan Hüs
nü adında bir zatin borçlusu bulunan 
bir memurdan tahsil edilen 11 lira 
37 kuruş alacağı muha11ebece iş_im 

ve miktar müşabeheti sebebile zühu
len ayni dairedeki diğer bir memu
run Istanbul Icra.sına olan borcundan 
dolayı ayni miktar üzerinde yapıl
makta olan tevkifat zannile lstanbu
la sevkedilmiş ise de hemen anında 
iş takip edilerek bir taraftan müseb
bibi hakkında takibat icrası için 
merciine yazılmış, diğer taraftan da 
ma.hallinden para istirdat edilerek 
sahibine verilmiştir ki, kanunun emri 
icabatı yapılmıştır." 

Bu cevaptan da anlaşılıyor ki, ha
dise aynen vakidir. Müracaat sahi
binin alacağı borçludan tahsil edildi
ği halde, icra dairesinin dikkatsizli
ği yüzünden yanlışlıkla Istanbula 
gönderilmiş ve nihayet farkına varı
larak dosya geri getirtilmiştir. Oku
yucumuz, bize müracaat ettiği tari
he kadar tahsil edilmiş olan bu ala
cağmı icra dairesinden alamamıştır. 
Binaenaleyh, kariimiz bu meselede 
yerden göke kadar haklıdır. 

Bu gibi hadiselerin tekerrürüne 
meydan verilmemesi ve ashabı mesa
lihe ait işlerin sürüncemede bırakıl
maması için· bu şikayet etrafında 

Artık birer kansız ve hayatsız et 
parçası haline gelen dudaklarını u
zattığı zaman kıu·u, cansız bir sesle 
yalvardı: 

- Seni geçiremiyeceğim, affet! 
Kimse olmıy·m salonlardan geçi

yorum. Camlı ıcapıl&rı açan küçük 
fel ıahlar da yoK. 

Bu rüya gec !sinin yegane şahidi 
otomobilim avlıtda ooni bekliyor. 

Gürültü etmeden mar§I işletmek 
kabil olmadı. 

Fakat pedallar ayaklarımın altın
da bana isyan eı.iiyor. Onların bu 
kadar sert olduğunu ancak bu daki
kada ve bu halimde anlıyorum. Sar
hoş muyum? Haıa rüyada mıyım. 
Bütün kuvvetimi toplamağa çalışıyo 
nım. Ellerim arasındaki volan bir 
lastik top gibi kaçıyor. Ba§ım dömi
yor . 

Avluda bir küçük tur yaparak 
çıkış kapISına doğnıldum. Demir par 
maklıklı geniş kapı a~ık değil. Fa
kat yandaki kapıcı odasından bir fel 
18.h görilndü. Bütün gece bana kapı
yı açmak için bekli yen zavallı fena
hın sendelediğini farkettim. O, anah
tarı çevirdı. Kapılan açtı. Hazırla
dığnn bir ingiliz lirasını uzattım. 
Yerlere kadar iğildi. Ve son bir gay
retle akselatöre bastım.. Fazla am-

14-7·936 ~ 

evi$J!V;: .ar 1 
eYJJv\eıer 

Karım tayyareci olmak istiyor! 
Eskişehirden Şadan imzasiyle: j kendisi ile alakadar olclıtğtımdan 1ıb' 

b . k K d. . . da hlJft· 
"30 ya:jtdayım. B!lrada iki .~ene kert!,!.0 • ent d~~m~. yanın kal"~ 

evvel sevişerek evlendim. Karım 20 ~ wıım .gaye uzgun ve ona sıııt· 
ya~nda ve çok güzeldir. Şimdiyeka- /(lka~.t bır halde lnıluuyormrı_. til'fl' 
dar pek iyi geçiniyorduk. Fakat bu drnı ~~Y ay mıtl~~d~m !"emurıy:rcct· 
sene karım ille tayyareci olmak i.ste- ~~ ı~u~~elme~ ~çın ımt~~na g e ıtı· 
d . ~. .. l d' E 1.: "ld" f kat gımı soylemı~tım. Bugwılerde n 
ıgını soy c ı. vveı.u gu um a . . . . • . . k k ,'lor· 

görüyorum ki) l>u onda bir fikri sa- man ımtıhana gı~ ecegımı s1 sı lıJf 
b't hal' · ld B kat)' · t · makta devam edıyor. Ve bu sorıL4 
ı . rnoı ~ t./ 'ke~ de. .ıyyen ısd~mı- da bende bir his uyandırmaktadır· 

yorum. ı.9e ı nn ısrar e ıyor) . . • . wrı 'tJl 
ve bu yüzden mütemadiyen kavga K~pıdan gtrıp Ç1karken nazar _ 

111 · · · nı kontrol etmekte ve kom,ştugtl 
cdıyoruz. Ne yapayım1 Sız bana bır kad 1.a d 00 k b kt1ğıııt fikir veriniz. a:. ~ r a. na . ço a . · dııt 

Bu, daha ziyade aranızda aallede- soyl.eme~te. Sı:::den rıc~m) bu ka ııt 
ceğiniz bir meseledir. Zevceniz fikrin. be~~ ;evty~r mur

8 
Sevıy:s: .. 011 ~tlt' 

de ısrar ederse, onu yapmak hakkı- ş~ •.l e açı ayım. aygt e urm 
dır. Sizin de istememek hakkınız ol- rımı Stmanm. . . . e~ 
duğu gibi. Fakat zevcenizin istemiş .. Her şeyden evvel ımtıhana grrı::ıetı 
olduğu şey, sizi niçin bu kadar faz- ıçın hazırlanınız, çal.ış~n.'z,. ve :/et· 
la işgal ediyor. Tayyarecilik bugün ona m.uh.akkak sevgınız_ı . ih~ d• 
h<'m bir spor, hem de milli bir ihti- mek ıstıyorsa~ız, mesela . ımtıe:::dı· 
yaçtır. Bırakınız, bir defa müracaat ~uvaf~ak _oldugunuz takdırde d• 
etsin, belki bedeni kabiliyeti buna l!lıne ~bır zıyafet çekmek arzusUJ1itıl 
müsait deg~ildir O zaman arzunı.ız oldugunuzu bunu kabul etmeS 

. .. 1 . . E - b k b l de~ kendiliğinden tahakkuk eder. Ve şa- 9?Y ersınız .• ger u~~ . a u e k 
t et kabiliyetleri tayyarecilig-e müsa- sıze karşı lakayt degıldır deme. · .• 
,, F k t d - ·· l iıı ıs it olursa, zevceniz . belki yarının bir a ~ ?gruaunu soy emen: ,:.;t 
Türk "Amy Mollison"u olur O za- tersenız, sızden yalnız mevkı de~ı 

Sİ"nle beraber hepı'mı·z· iftihar fakat yaş itibariyle de - hem def". 
man ''" la - yüksek olan bir kadınla evltf1 
~~ M 

* Sevi,iyoruz, vermiyorlar 
KaradPniz Ereğlisinden E. H. K 

im,.a<Jiyıe: 

"Sanatkarım. l§im iyidir. Yirmi 
bir Yll:itndayım. iki senedir bir kız!a 
sevişiyorum. Birkaç defa anenmi dü
nürlüğe gönderdim. Muvafakat etme 
diler. Biz de biribirimizi çıldırasıya 
seviyoruz. Kız birleşemiz için benim 
emrime bakıyor. Kızm nüfusta yaşı 
küçük yazılmt§~ şahsen on sekiz ya -
şmda görünüyor. Günden güne bu 
sevgi bizi eritiyor. Ne yapacağım1 
şaşırdım. Bana bir yol göstermenizi 
son~uz saygılarıml,a dilerim. 

Bir müddet beklemeniz lazım. Kız 
r4ştünü ispat ettikten St)nra isterse 
size varxr. Mademki biribirinizden 
eminsiniz ve biribirinizi istiyorsunuz 
bir müddet s a b r e d i n i z . 
Sakın kızı kaçırmağa filan teşebbüs 
etmeyiniz. Kanunen mes'ul olursu -
nuz, cezalanırsınız. Mes'ut olayım 

diye hapishanelere düşer, üstelik i
şinizden, gücünüzden olursunuz. En 
iyi yol, kızın rüştünü ispat edeceği 

günü beklemektir. Onu o zaman ala
bilirsiniz. Kızı daha evvel evlendir -
meğe de kalkamazlar. Kanun buna 
müsaade etmez ve zorla evlenmek 
olmaz. Müsterih olunur. Bekleyiniz. 

* 
Beni •eviyor mu ? 

Fatihten L. K. imzasile: 

"O kendi mesleğimden) ayni daire
de beraber çalışmaktayız. Onun 
memuriyet mevkii benden yü.ksek. 
Tahminen benden altı, yedi y~ bü
yiik bir bayandır. Onu seviyorum. 
Kendisi evveld evlenmiş her tıe ~u
retteyse• kocasmdan ayrılm1f. Benim 

Adliye Vekaletince de tahk~kat ya -
pılmasmı istiyoruz. Yukarıya. koydu
ğumuz mektup iddianın doğruluğunu 
teyit ettiğine göre, hadisenin mes'ul
lerini de meydana çıkarmak gerektir. 

bale olan motör korkunç bir ses ç1-
ka:rd1 ve otomobil ok gibi dışarı fır
ladı. 
Boş ve •geniş caddelerde otomobi·· 

lin yan kaldırımlara doğru savruntu
lar yaptığım hissediyorum. Bu ha -
timde nasıl gidebileceğım. Gözlerim 
yanıyor. Yüzümden ateş f~kınyor. 
Büyük köprüye geldim. Gidemiyece
ğim. Bir kaza çıkarmak korltusu i
çindeyim. Ayağımı gazden kaldrr
dım. Müşkülatla fren yapıyorum. 

Durdum. 
Güneş doğuyor. 
Köprünün başındaki pofüı noktası 

önünde bir gölge gördüm. 
Kılakson çaldım. 

Bir yerli polis yaklaıtı. 
Dilimin dönebildiği kadar bana 

bir şoför bulmasını söyledim. 
Gözlerim kapanıyor. 
Kendimi kaybediyorum. Bqnn dö

nüyor. 
Son mukavemetim de kınlıyor. 

Mukavemet edilmez bir keeiklik 
içinde otomobilin içine uzanıyorum. 

~ 

Gözlerimi açtığım ~man kendimi 
yatağımda buldum. 

Biraz Herdeki vantilatör işliyor. 
Yüzüm alev alev yanıyor. Dudakla.
nm kupkuru. Ter iqindeyim. Fakat 

meniz doğru olmaz. Kadında erket· 
naza.ran yaş farkı çok mühimdir. 

JI. 

Çok kukancız 
l!!!tanbuldan H. F. imzasiyte: 

"Uç senedir bir gençle sevişi~ 
rum. Yekdiğerimi.zi son derece ~etil 
yoruz. Fakat bu sevgiye hiçbirı~~ 
inancım1yoruz. Ne o benim seugı 
inan1yar) ne de ben. Oldukça kt.skflıf 
etz. Be'ı de) o da. Şimdi biz iyi gl' 
çinmek için ne yapalım, 

Iyi geçinmek için lüzumsuz. JJ!J~ 
nasız kıskançlıklardan vazgeçnı,t 
lazımdır. Bunun için de biribirin: 
itimat etmeniz gerektir. Itimadın 
matlığı ve kıskançlığın ha.kim oJdO' 
ğu yerde aşk, uzun milddet duralXI,.. 

"' N~ıl konUfayım?. 

Çorludan N. Y. imzasile : 
On sekiz yaşındayım. 15 Y<Ul7ıı,..-· 

da bir kızla sevişiyorum iki.mizi11 ~ 
biribirimize karŞt. sevgimiz var. ! 
kat iş bir gün ba.Jba.~a gelip te 1$ 
nuşamıyomz. Bu ktzl.a na.!ıl k07ıllf 
malı 1 
Konuşup ne yapaacksmrz? M.ıı~ 

dmız evlenmek ise aileniz vasıta"" 
ailesine müracaat edersiniz. 

Ev idaresi kurıu 

Muallimler için bir ev idaresi ıcııf 
su açılacağını yazmıştık. Bu k~~ 
derslere başlaması bu ayın on beŞ~ 
tehir edilmiştir. Bu kurslar için b Jıl 
mmt&kadaki sanat mekteplerinde 
yıt muamelesi yapılmaktadır. 

EH,Jeri kursu 
Elişleri kursu dün sabah 11a.at ~· 

da açılmıştır. Ku.raa yazılan mual~ 
ler altı grupa tefrik edilmiş ~~ 
her grup bir etin sabahtan ak...-~ 
k&.dar ders görecektir. Derslere d 1'~ 
birinci gruptan başlanılmış oluP tJf• 
gün de ikinci grup reisi yapacs.~ 

muhakemem yavaş yava§ yerine ı' 
liyor. Ağzım paslanmış gibi. ~ 
Uyuşuk vücuduma hareket rf' 

mek için kollarımı, bacaklarımı hS. ~ 
ket ettirnıeğe çalıştım. Her tara! 
kırılmış gibi. 
Yavaş yavaş kalktım. 
Yandaki banyo odasına geçtiJl\· ·ııl 
Yağmur gibi soğuk su ateş ~--

yanan vücudumu kırbaçladı. li ııt 
sirkiili8yonu hızlandı. Bira.z_ a'1 ot• 
gibi oldum. Fakat başım agr1Y 
.Kafanı bir külçe gibi. tııı" 

Kendi kendimi bir zaman oğd " 
Massaj yaptım. Kafamı sert kO~ 
yalarla yıkadım. Fakat hepsi -fi 
Vfü:ııdumda elastikiyet kalma~Jf t• 
beynim uyuşukluğunu gidereınıY01 , Uyandığım zamanki kadar ~1ııı1'ıı• 
maltla beraber, gene derin bır 
kinlik içinde tezlonga uzandıll1· 

~ 

Beni yirmi dört saat yerlere ee~ 
bu kırıklıktan yalnız bir mide t><>fe" 
luğu kaldı. Dilim, dimağım, JJl.I 
cok fena. • 
· Içkiden tiksiniyorum. Akşaı?l rııf 

m":-inde çok soğuk bir bardak ,ı.1· 
ıc:mek istedim. içemedim. Ma.J:iell 
yu imdadıma yeti!9ti. l 

r AJ'ka."" .,ar 
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lstanbu/ Komutan/ığı Sa-J 
hnafma Komisyonu ilônlarr 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
on kalem muhtelif ilaç alı
nacaktır. Eksiltmesi 31 A
ğustos 9 3 6 Pazartesi günü 
saat 14t30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 17 56 li
ra 7 5 kuruştur. İlk temina
tı 13 2 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonumuzda 

, görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3980) 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
9 kalem muhtelif ilaç alı
nacaktır. Eksiltmesi 3 1 A
ğustos 936 Pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2 3 00 
liradır. İlk teminatı 17 3 li
radır. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıdaki Komutanlık Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 3981) 

~ 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
iki çeşit eter alınacaktır. 
Eksiltmesi 2 Eylül 936 Çar
şamba günü saat 14 de ya
pılacaktır. Muhammen tu
tarı 217 5 liradır. İlk temi
natı 164 liradır. Şartname
si her gün komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıdaki Komutanlık 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 3 9 8 2) 

* Ordu Sıhhi ilitiyacı olan 
1500 makara flaster alına
caktır. Eksiltmesi 2 Ey
lül 936 Çarşamba gunu 
saat 14, 3 O da yapılacaktır. 
:Muhammen tutan 1050 
liradır. İlk teminatı 79 li
radır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görüle
bilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3983) 

M. M. V. Den: 
1 - Muhtelif yerlerde yer 

altı benzin tankı yaptırıla
caktır. 

2 - Bu işlerle meşğul o
lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malfunat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek şartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkur Şubeye 
vermeleri. (36) (3459) 

4937 

TAN 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

Cins ve mikdarı Muhammen İlk teminatı Eksiltme şekli Eksiltme 
tarihi 

Şartname 
bedeli 
L. K. 

İhale günü 
ve saati. bedeli 

L. K. 
2000 ton Jeneratör kö- 26000 

mürü 
12 5 5 ton kriple kömürü 

14850 ton lavamarin kö
mürü 

40000 metre ham ipek 
9900 paket kulp vidası ) 

2 7 200 ,, kuşak ,, ) 
19400 ,, menteşe ,, ) 
21400 ,, Dipkapak,, ) 

16 O O kilo perçin çivisi ) 
2500 ,, karfiçe ,, ) 
1500 M3 çam tahtası 

28 ton kendir ipi 
455 ,, Döküm koku 
960 u Adi kok kömürü 

92 ton meşe kömürü 
7 500 kilo mukavva 
1000 kilo kibrit antimon 

500 kifu cam tozu ) 
1000 ,, Klorat döpotas 

20000 metre 50 mm. e- ) 
ninde kolan, 17500 ) 
metre 40 mm. eninde ) 
kolan, 5 8 kilo balık- ) 
çı ağı ipliği ve 7 5 kilo ) 
İngiliz sicimi ) 

2000 kilo kalay varakı 
1 O O O ton çelik demiri 

20 ton ayna demiri 
2 5 ,, dükümhane ,, 
30 ,, Lüksemburg ,, 

5 ,, Temper ham ,, 
1 O ,, Beyaz ham de-

) 
) 
) 
) 
) 

mır ) 
31 ,, Ferro silisyum ) 
7 5 ,, Ferro Mangan : 

17570 
193050 

32000 

28352 

63500 
9800 

15925 
23040 

4600 
9500 
1500 
1550 

4315 

6500 
40000 

18250 

• 

L. K. 
1950 

1317,75 
10902,50 

2400 

2126,40 

4425 
735 

1194,38 
1728 

345 
712,50 
112,SÖ 

116,25 

326,63 

487,50 
3000 

1368,75 
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Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, ti 

" 

Kapalı zarf 

" " 

31-7-936 

31-7-936 
31-7-936 

4-8-936 

6-8-936 
7-8-936 
7-8-936 

10-8-936 
10-8-936 
11-8-936 
11-8-936 
12-8-936 

12-8-936 

2 o 936 
3-9-936 

4-9-936 

1 30 Cuma 15 

9 66 Cuma 
16 
11 

1 60 

1 42 

3 18 

2-

" 16 

Çarşamba 15 

Perşembe 16 
Cuma 15 

" . 16 
Pazartesi 15 

H 14 
Sah 15 

" 14 
Çarşamba 14 

" 
ıs 

Carşamba 15 
Perşembe ·ıs 

Cuma 15 

1 ,5,, Nikel ) . 
Yukarıda yazılı malzemeler Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca hizalarında gös-

terilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edilecektir. Şartnameler Komisyondan verilir. Kapalı 
zarf teklif mektublan sözü geçen günlerde yukarıda yazılı saatlerden bir saat evvelce behemehal Komisyo
na vermeleri. Açık eksiltmelerde ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle komisyona müracaatları. ( 3844) 

* * * { ffiriA~araci~nn~&i~ Eumumda ç~qm~~T~U-·~·R~K~iY~E•••Z~.1·R~A~A·T~·~~~~~~~~ üzere Hariciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç var- ~ 
dır. 

Arzu edenlerin vesikalariyle beraber şeraiti öğren- M u· 1 f ettı' ş nam zetl ı· g.., ,.. ve 
mek üzere Sıhhat Şubesine müracaatları. (3929) 

~-.Mersin Lf man işleri 
lNHlSARI TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 

Genel Direktörlüğünden: 
1 - Taş iskele yanmdaki kumluk üzerinde vücuda getiri

lecek hangarın inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İnşaatın keşif bedeli (17460) liradır. 
3 - İnşaata ihale tarihini takip eden on gün zarfında 

başlanacak ve azami üç ay zarfında ikmal edilmiş olacaktır. 
Verilen fiyatlar müsavi olduğu takdirde daha evvel bitir
meyi teklif edenler tercih edilecektir. 

4 - Fenni şartname, mukavelename ve planlar beş lira 
bedel mukabilinde şirketimiz muhasebeciliğinden tedarik 

olunabilir. • 
5 - ihale 30. 7. 936 tarihine tesadüf eden Perşembe gü

nü saat (16} da Mersin'de Şirket merkezinde yapılacaktır. 
Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları kabul edilemez. 
Kapah ve arkaları mumlu zarflar istekliler huzurunda açı
lacak ve ihale komisyonunun kararı aynı günde kendilerine 
bildirilecektir. Tekliflerin tedkikinden sonra komisyon in
şaatı en aşağr fiyat teklif eden istekliye ihale edip etme
mekde tamamen serbesttir, 

6 - Fenni şartname ve mukavelename hilafına olan 
şartlara muallak bulunan teklifler kat'iyyen nazarı itibare 
alınmaz ve böyle teklif yapan istekliler eksiltmeye iştirak 
etmemiş sayılırlar. 

7 -· İstekliler keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde Banka teminat mektubunu veyahud o nisbette bir pa
rayı şirket veznesine yatırmış olduklarına dair makpuzu 
teklif mektuplarile birlikde vereceklerdir. ihale yapıldığı 
takdirde müteahhid on gün zarfında bu yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki teminat veya nakdi' yüzde onbeşe iblağ ede
cektir. 

8 - Eksiltmeye girecek taliplerin : 
A- Bu gibi inşaatı yapacak fenni' iktidarı haiz diplo

malr mühendis, mimar veya fen memuru olması. 
B - Bu evsafı haiz olmadıkları takdirde Ticaret Oda

larında kayıtlı olduğuna dair bir vesika ile inşaatın hitamı
na kadar daimi surette (A} frkrasmda yazıh bir fen ada
mını iş başında bulunduracağına dair noterlikden müsaddak 
bir taahhüdname vermesi. 

C- Her iki surette dahi ayrıca iktidarı malisini gösteren 

şef namzetliği · 

müsabaka imtihanı 
TÜRKiYE ZlRAA T BANKASINDAN : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bil
giler" Mülkiye" veya Yüksek Ticaret ve İktisat 
Okulasından veyahut Hukuk Fakültesinden vey.a- · 
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve 
İstanbul Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve 
kazananlar yol paraları verilerek Ankara'ya getiri
lip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine ( 140) ve şef namzet
lerine ( 13 O) lira ay hk verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 1 7 5 
lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
celderdir. 

5 - İmtihan Programile sair şartları gösteren 
matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en 
son 27-7-936 pazartesi günü akşamına kadar "An
kara Ziraat Bankası teftiş heyeti müdürlüğü" ne 
göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bu
lunmalıdırlar. ( 3 9 6 7) 

lstanbul lkinci Icra Memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevirilmesine karar verilen bir vesika ibraz etmeleri şarttır. .. _______________________ .,. hane eŞyasmı gardirop, büffe masa, 

ve sairenin birinci açık arttırma su

lstanbul ikinci Ticaret Mahke
mesinden : Serkis Gesaryana mer· 
hun olup Mahkemece satılmasına ka
rar verilen, Sebat Değirmencilik 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Şehir içindeki buz depo ve şubelerinde perakende olarak buzun 

kilosu yüz paradır. Satıcılar tarafından bundan fazla para isten· 
diği veyahut depo ve şubelerde buz bulunmadığı takdirde eiı. ya. 
kın Belediye zabıtası Merkezine haber verilmesi muhterem halkı
mızdan rica olunur. (B.) (3975) 

retile 17-7-936 cuma. günü saat 
9,30 dan itibaren Beyoğlunda Hüse-
yin ağa mahallesinde Tolga sokak 10 
No. lu hanede satılacağından, talip 
olanların yevmi mezkıirde mahallin
de hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. (24367). 

Türk anonim şirketine ait 19000 his 
se senetleri 17-7-936 .tarihine müsa-

dif cuma günü saat 10 da lstanbul 
Kambiyo borsasında . satılacağından 

talip olanların mezkflr gün ye saat
ta hazır bulunmaları ilan olunur. 

(24365) 

14. 7. 936 

VENÜS RUJU: 
Gayet cazib renklerile kullananla.~ 

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du· 
daklarda sabit kalır. 

VENÜS KREMi : 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri• 

nin içinde en şayanı emniyet ve iti· 
mad olanıdır. 

VENÜS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbf'.' 

tini kazanan, narin ve nazik cildl1' 
leri teşhir eden yüksek evsafta e;· 
siz pudradır. 

VENÜS RiMELi : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kil"' 

pikler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve nıaru! 
Karlman, N. Tarika, Şark Merkeı 
ıtriyat ve tuhafiye nıağazalarınd:J 
satılır. 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza atat ve ı t r i y a t 
ticarethanesi, lstanbul - Bahçekapl· 

COŞKUN 
manifatura 

mağazasında . 
eeyoglu istiklal caddesi 
iş Bankası karsısında 

YARIN 
Ne Olacak? 

Çalışkan genç bir makinistim h~r 
tü1'1ü iş elimden gelir bugün fabrı· 
katarda çalışabilecek kabiliyetteyiJ11' 
!şe hakikaten mühtacim fabrikati:W 
lerden iş isterim. - 9rtaköy postl.I 
miivezzilerinden Kemaiden N ecm~ 

ZAY! - 1930-1931 ders senesinde 
Kadıköy 38 inci ilk okulundan aldı· 
ğım şehadetnamemi kayp ettim y~· 
nisini alacağımdan eskisinin hlikll1U 
yoktur. Abdulhadı oğlu Haluk SaP' 
maz. 

11.ddetli harareti: 
cUd için tehlikeli oldu· 
ju zaman vOcudunuza 

"'BARONIA" 
ıozelllk yqı sOrünOz. 
Bunu yapmak eızemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğinJz gibi 
cildinize de hoş 
bir cilA vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar·ve 
sporlar JçJıal 
elzemdir 

yanıklıklarııtn panzeh!!!-



14 - 7 - 936 
KAPALI ZARF USULlYLE EKSiL TME iLANI. 

Maliye vek~letinden 
1 - Eksiltmeye konulan İş "İzmitte yapılacak kırta

siye deposu inşaatıdır. 
İnşaatın keşif bedeli 29.934flira 91 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve e':rak şunlardır. ( 3) 

A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri şet'aiti umum iyesi 
D - !nşaata dair feınni şartname 
E - Keşif cetveli, 1 

F- Proje, 1 

İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel muka-
b ilinde Ankara'da Maliye Vekaleti kırtasıye Müdürlü
ğünden, !stanbulda Dolmababçe Kırtasiye deposundan, 
İzmit Defterdarlığından alabiilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinde Çarşamba günü 
saat 15 de Ankara Maliye vek:aleti Kırtasiye Müdürlü-

ğünde yaprlacaktır. 
4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye g-irebilmek için isteklinin 2245, l 2 

lira muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazrmdrr. En aşağı sekiz 
gün evvel müracaatla Otm hm liralık bir inşaatı yapabi
leceğine dair Nafıa Vekaletinden vesika alması. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdür
lüğüne getirilecek, Eksilt~ komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa
tılmış olması Jaznndrr. Postada olacak gecikmeler k~huJ 
edilmez. ( 3624) 4923 

.ıııı1•---- Kolec ve Ticaret kısımlarile -----.,., ... 
f/T 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eylülün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 
9-12, cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. !s-

.. _. teyenlere mektebin tarifna.mesi gönderilir. Telefon : 60474--m 
5213 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
1 - Ankara Askeri Baytar mektebine bu sene sivil 

lise mezunu olmak şartile 14 talebe kabul edilecektir. 
~aliplerden aşağıdaki vasıflar aranır. 

A - T ürkiye Cumhuriyeti tebasından olmak. 
R -..Y.ail.2.rı 1 &, 21 o rna.k -
C-Türkiye Maarif Liselerini bitirmiş ve olğunluk 

imtihanını vermiş olmak, 
D - Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli 

olduğu Askeri Sıhhiye hey'etlerince tesbit edilmek 
"Tam teşekküllü Askeri Hastanelerce". 

E - Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıta-
ca tevsik edilmek, 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalanna 
şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. 

A - N uf us cüzdanı veya resmen musaddak sureti. 
B - Musaddak Sıhhat ve aşı vesikaları 
C - Mezun olduğu lisenin şahadetnamesi veya mu-

saddak sureti 
D - Kendisinin ve ailesinin hüsnühali hakkında fo-

~oğraflı zabıta vesikası 
E - Mektebe kabul edildikten sonra Askeri kanun, 

nizamları kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin bi-

rer teahhüt senedi. 
F - Selisülbevil, gaşi nevbati ihtilaciye, sar'a ve 

sairülmenam hastalrklarile malül olmadıklarına dair 
velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamelerı 

Bu gibi Hastalıklardan birile mektebe girmezden ev
\7el malül olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten 
çıkarılır ve o zamana kadar mektep masrafı ırelisine ö-

dettirilir. • 
3 - Kayıt için müracaat yerleri Ankaracia Yüksek 

Ziraat Enstitüsünde "Askeri Baytar Talebe amirliği'' 
1stanbulda " Haydarpaşada Askeri Baytar tatbikat 
mektebi müdürlüğü" dür. Taşralardan talip olacaklar 
1, 2 inci maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları tamam 
olmak şartile bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubeleri 
vasıtasiyle dileklerini M. M. V. Baytar işlen Dairesi 
Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Arandan vasıf ve şartları haiz talipler imtihana 
tabi değildir. Kabul müracaat tarihi ve sırasına göre ya
pılacaktır. Müracaat müddeti Eyhll 936 iptidasına ka
dardır. Fakat 14 tamam olunca kayıt muamelesi daha 
evvel kapanacaktır. Taliplerden lise şehadetnamesi eyı 
derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra ka· 
bul edilenlerin isimleri yine gazetelerle ilan olunacak-
tır. (77) (3916) 

5228 

· GA YR1M0BAD1LLER CEMiYETiNDEN : 
29-7-936 Çarşamba günü saat 14 de İstanbul Halkevinde senelik kong

ta toplanacağından Cemiyete mukayyed azanın teşrifleri mercudur. 

Ruzname: Çalışma raporu ve yeni İdare Heyeti seçimi. 
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ıtaata lanları E gueteaının 1000 liralık sigortalı 
1 abone teklifnamesi kuponu : 

118,000 kilo Un kapalı zarf- i No Tarih: 14. 7 • 1936 i 24,000 kilo sade yağı ile 

la münakasaya konulmuş- - i 
tur. Sade yağ ve unun şart- 1 
na~eleri ayn ayndır, ve be- I 
delsız olarak Manisa' da Tu
men Sa tmalma Komısyo- ı 
nundan verilir. 1 S Tem
muz 936 Çarşamba günü 1 
saat 16 da Sade yağının ve i 
aynı günde saat 1 7 de unun 
Tümen Satınalma Komis- 1 
yonunda ihalesi yapılacak
tır. Muhammen bedelleri 1 
sade yağının beher kilosu 8 3 
kuruş ve unun beher kilosu 1 
13 kuruş 50 santimdir. İlk I 
teminatları sade yağının 1 
1494 lira ve unun 1195 li
radır. İstekliler kanundaki 1 
sarahat dahilinde vesika ıb~ i 
raz edeceklerdir. Kanunı : 
şekilde yazdıkları mektubla 1 
rı ihale saatinden bir saat : 
evvel Manisada Tümen Sa- 1 
tınalma komisyonuna ve- i 
rilecektir. (52) (3647) 
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Adı, baba adı 
soy adı 
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Doğduğu yer ve yıl 

1 1 

Işl ve gUcU 

1 

Veresesi 
kimlerdir T 

Ckametgab 

Adresi 

1 

Maiflliyeti var mı-
dır, var ise nere-
sinden maHildUr? 

' 
ı : 

1 

1 

Bqlangıcı 
, Nekadar zaman i-r çın abone olduğu 

Sonu : 
-

Bu kupona dcrccdilecck yazılar ıayct okuaalı:lı 1aı:ılmıı olmalıdu. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 
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4960 1 Ga7.etenizin 23 Ntsan l936 nüsha
sında yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 

kuruşluk 

puJ ve 
lmza 

1 

1 

Müstahkem Mevki kıt'at i ya ka~ı 1000 liraJık sigortalı abone 
hayvanatımn 632300 kilo : yazılmak istiyorum. Aboneman bede-

y 1 f 
'h . il gönderilmiştir. Sigorta muameles1-

U a ı tıyacı kapalı zarf i nlo yapılma!llıru dilerim. 

1 
:ı: 

1 

usuliyle 30 Temmuz 936 ::""t•••ıııı•ıııııııı•ı111•1111•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı;ıı•ıııı•ıııı•'1 
Perşembe günü saat 16 da 
İzmirde Müstahkem Mevki 1 •nhısaııar Umum Müdürıügünden \ 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Yulafın talı- b J if 

1
Sartnamesi mu.cibince ( 5000) lira muhammen 

min edilen tutarı 33195 e -~ 1 OO adet portatıf yazı makinesi açık eksiltme su-
retue satın alınacaktır 

lira 7 5 kuruştur. Beher Ki- 2 S · Io Yulaf için beş kuruş 25 "AK -b artnameler parasız olarak Kabataşta Levazım 
ve ıu ayaat Şubesinden verilir 

santim fiat tahmin edilmış- 3 Ek ·ıt ı · 
tir. Teminatı muvakkatesi taştaLeva:ı me r1-8b936 Cuma günü saat 1 S te Kaba-
2490 liradır. ~artnamesı Sat K ~m ve u ayaat Şubesi binasındaki Alım ~ ım om~syonunda yapılacaktır. ' 
16 6 kuruşa Komisyondan 4 -:- Eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin olu 
alınır. İstekliler Ticaret nan gun ve saatte yüzde 7 5 muvakkat gu" -
Odasında kayıtlı oldukl ol 3 7 s r · ' venme parası 

d 
. arı- ~n ıra ıle ve eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 

~ı~ aır vesika gösterecekler m~~nakasa kanununun tayin ettiği vesikaları hamilen 
r. Eksiltmeye girecekler mnracaatlan. (3596) . 

2490 sayılı kanunun 2 ve 4918 
3 cü maddelerinde yazılı ve- la 1 -d İnhisarlar İdaresinin Siirt mıntakasında çay tuz 
sikalarla tekliflerini ihale bı·sı~ a yaptıracağı cem'an 10799 'lira 25 ku b d ıı· · r ıd b' · 1 · . ruş e e ı 
saatınden bir saat evvel Ko are ınasıy e ıkı anbar kapalı zarf usuliyle eksilt-
mısyona vermeleri. ( 82 ) meye konulmuştur. 
(3950) 2. - Proje. şartname ve saire 45 kuruş mukabilinde 

lsfanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 963 ton tutuş
turma odunu 1 7 Temmuz 
936 Cuma günü saat 15.30 
da Tophaende Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 818 s lira 5 0 
kuruştur. İlk teminatı 613 
lira 91 kuruştur. Şartname-
si komisyonda görüle bilir. 
İsteklilerin kanuni vesikala
rile teminat ve teklif mek
tublanm ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver-

İnh.ısarl.~r .. M~:~.ez tuz fen Şubesinden veya Siirt MLs
takıl Mudurlugunden alınabilir. 

3. - Eksiltme 21 Temmuz 936 salı saat O . İnhısarlar Siirt müstakil Müdürl .. ~.. d . . n bırde 
lacaktır. ugu aıresınde yapı-

4 - Muvakkat teminat mıktan 809 lira 94 kuruı. 
tur. ~ 

5 - İsteklilerin b "b · · 1 . liyakatlerini öst · u gı . 1 ış .en yaptıklarına dair fenni 
vesikayı haiz;. erır ves~ka ıbraz etmeleri veyahut bu 
lazımdır. ır kalfayı ınşaat başında bulundurmaları 

6 - Vesikalar eksilt .. ·· d İnh' 1 me gunun en en az 4 gün evvel 
dür~~~~ -ar ~erkez tuz Şubesine veya Siirt müstakil Mü-

~lgunke .ıbraz edilerek kafi oldukları tahriren tasdik 
ettirı ece tır. 

ka 7 -
1 

Bu ta.sdik kağıdı ile sair kanuni vesikaları havi 
Sii~a 1 ~~rfla. ıhale günü saat 1 O na kadar İnhisarlar 

k~ Mustakıl ~üdürJüğünde ihale komisyon Reisliğine ;::t uz m~kabı!ı~de yahut eksiltme kanununun 34 ün
maddesı mucıbınce posta ile teslim edilmiş olacaktır 

( 3902) 52;3 

'111 ... ._ _______ # meleri. (31) (3684) 
4996 Gedıkpaşada Jandarma Satınal

,ma komisyonundan : 
-

lHTlRA lLANI 
"Gaz ve buharları ve ecsamı ma. 1 1( UÇUK İLANLAR j 

yia ve nim mayialt ve bilhassa su- -- · 
yu takim ve tahrik etmek ve tahrik Dr. Mehmet Aü AKSOY 
edilmi§ mevad imal eylemek için u- .Haseki ve Cerrahpaşa hastanelen 

cilt ve zUhrevıye mütehassısı. 
11ul ve tertibat,, hakkında istihsal Şi k ·d B 
olunan 22-4-1929 tarı·h ve 764 sayı- tisalı:n ecı e eşir Kemal eczanesi it-de 4 numero, saat.2 den sonra 
lJ ihtira beratı bu defa mevkii fiile hasta kabul eder. • 

konmak üzere ahere devrüf erağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Gala~'da, lktieat hanında, Robert 
Fernye müracaatlan ilin olunur. 

5135 

ZA Y1 - 928 senesinde tstan bul Er 
kek ~isesi sekizinci sınıfından aldığım 
tasdıkn_ameyi kaybettim. Yenisini çı 
karacagımdan eskisinin hükmü yok
tur. 1196 Siyami Feyzi. 

Satılık hane 
Bakırköyünde Yenimahallede is 

tasyon civarında mısır tarlası mevki: 
inde bir tarafı Uç oda bir mutbah ve 
~~tITU6··atı, ve diğeri tki oda matefer-

oo. metro bahçesi. kuyusu ve 
meyve agaçlarmı havi ıı ve 13 numa 
ralı haneler satılıktır. Müracaat evin 
içindekilere. 

5273 

1 - Aşağı~a mikdarr, tahmin bedeli, ilk teminatı ya
zılı ( 4 5 00) kılo çoraplık pamuk ipliği kapalı zar!İa satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bi· 
nasında kurulu Jandarma Satmalma Komisyonunda ve 
23-7-936 .~erşembe günü saatlS de yapılacaktır. 

3 -:-: Numu~e v~ şartn~me her gün Komisyonda gö
rülebılır. İsteklıler ılk temınat vesair belge! . . h . k 
palı fl b ır k' erını avı a-

zar arını . eb ı va ıtten bir saat evveline kadar Ko-
mısyona vermış ulunmahdırlar. ( 3 718) 

Kilo Beher kilosu Tahmin bedeli İlk teminatı 
tahmini 

' Kuruş K. 
4500 Çoraphk pa- 150 

muk ipliği. 

Lira K. 
6750 

Lira K. 
506 25 

5156 

ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda 
SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz 

bUyUk bir dikkat, ciddi K ES K ı• N 
hir hııtikametlP hazrrbuır. KAŞELERi 

l.irıp, Ne.ıie, baş ve dıe agrıla rı ıı ı . 

muannıd ~Rnrrfıtn btr andt> keı..~r 
kıymetli bir ilaçtrr. 
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8 inci YE R L i M A L LA R 
Sergisinin en büyük muvaffakiyeti 

!RADYO_LiN G R i P. N 

Paviyonu tarafından kazanılmaktadır 

il il 

Radvolin • Qripin paviyonunda Radyolin alan bayanlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çünkü . Daima Radyolini kullanan binlerce halk bu diş macununun 
• nasıl hazırlandığım bizzat görmek üzere Radyolin paviyoM 
nuna koşmaktadır. 

Çünkü Gripin diş ve baş ağrılarına, soğuk algınlıklarına karşı 
• kullanı ması o kadar itiyad haline gelmiş bır müstahzardır, 
ki sergide, hele bu yağmur fu gayritabii havalarda akla ev 
vela bir kutu Gripin atmak gelmektedir. 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

Sahibi: ŞUKBU ARIÇ - Umumi Neşriyatı !dare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılrk T. A. Ş. - BasıJdtğJ yer: TAN Matbaası 

.................................................................... .-~ 

Qilede 

EL 

-;;enfı~ ••• ,, 
Ce\ı;taa tııtf\ .otuk Un dıohht &1..U .....,._.. 

ıh._ BOıia ••IJ1 ••taulMım pııclık. NıMı'tt 

"""'ıe.rnw ıdnl.l pl; rdan Ut bt o.a,,...,..., ....... 

mula! N •I 1tl• iılofft MlalM IAHtatH.tfıt .... 

MatıınYın~• ttall\ırr 8ac ıM ~ ~ .. 

9fl mı.ıı..tı .. raıt. 1 dt •tı•&t •attıtew J•pımll *-"' 
.. -.. 11uııuı-. ~ u ~ ~-

KELViNATOR 
~ Mu ıdokpla.n ..... bıW lMıl' • h• .W.k .. 

ırm .. hıs dol.ahi tı:n111h411..aııtuı d&Myı ~ ttt~ 

Uf1 ttrtıp et.bil ~ll d< M • 11.t111ht.&* ttmt'- • lertetMa 

INATDR 
VERESiYE SATIŞ SAHIBHtln SESi MAOAZALARI 

Beyoğhı istik UU caddesi rto. 302 
ANKARA Vehbi Koç Ticaret evi. 
İZMİR Artur Vetter Ticarethanesi 

TRABZON Dedeoğlu Sami vıe Hami 
Kardeşler. 

ADANA Ş. Riza İşçen Ticaret Evi 
ANTEB Naci ve H. Ahmet Dai Kardeşler 
KONYA Ahmet Mucip 

SAMSUN C. Celal özlü S. Kemal Sezen 
Lüks Mağazası 

BURSA Hüsmen Oğ'u Mehmet 
ZONGULDAK İsmet Agartan Ahmet 

Yüksel 

KAYSERİ İsmail ve Oğulları Cingillioğlu 

BALIKESİR Şah Mehmet Oğlu 

AKŞEHİR Demir Kazikoğlu Hüseyin Avni. 

lstanbul Kız öğretmen okulu Satınalma komis
yonundan: 

Cinsi 

Dağlıç Eti 

Miktarı 
Kilo 
1800 

Ekmek 6000 
Yaş sebze 21 ka-12185 
ve 2000 - adet ve 600 
demet. 

Tahmin fiati İlk teminat1 
Lira K. Lira K. 
828.00 62 10 

690.00 
831.69 

51 75 
62 37 

İhale günü ve saati 

20-7-1936 
Saat 

" 

Pazartesi 
15 de 
15,30 da 
16 da 

1.- Kız Öğretmen Ok,, lunun Ağustos 1936 sonuna kadar yukarda miktar. İlk 
teminat, İhale gün ve saatl eri yazılı Ekmek, Et, ve Yaş sebze ve meyva ihtiyaçları 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2.- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. 

3.- İstekliler Şartnameleri görmek ve malumat alm ak için Okul Direktörlüğü
ne müracaat edebilirler. 

4.- İsteklilerin Okul Di rektörlüğünden alacakları irsaliye ile İlk teminatlarını 
Liseler Muhasebeciliğine y atırmaları ve belli gün ve saatte Ticaret Odası vesika
larile birlikte Komisyona müracaatlan. ( 3 7 6 6) 5083 

1 
ıs,anbul Vakıhar Direk•öı lüğü .~anları - ·---------------' 

Cinsi 

Zeytin 
yagı 

Sabun 
Pirinç 
Sade 

Mikdarı Muham
men bedeli 

700 Kilo 58 Kuruş 
120 " 31 " 

2000 " 20 " 

yağ 700 ,, ŞO 

15 
3 

" Salça 120 ,, 
Soğan 700 ,, 
Kuru fa-

" 
" 

İlk teminatı 

30 Lira SlJ n:urı..ı.ş 
3 Lira 

30 " 

42 
1 
2 

" 
" 
" 

50 kuruş 

İhale günü 

27-7-936 Pazartesi sa. 15 te 
,, 

" " 
" " 

" " " 
" 

,, 

" " 
,, 

sulye 3000 ,, 11 ,, 50 san. 25 ,, 50 kuruş ,, ,, ,, 
Nohut 2000 ,, 10 ,, 15 ,, ,, ,, ,, 
Odun 80Çeki220 ,, 13 ,, 50kuruş ,, ,, ,, 

İmarete lüzumu olan yuk arda cins ve mikdarı yazılı Dokuz kalem yiyecek ve y~ .. 
kacak ayrı ayrı açık eksilt meye konmuştur. İahlesi yukarda yazılı gün ve saat de 
Baş Müdürlük binasında ta planan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her 
gün Levazım kaleminde görülebilir. İsteklilerin ihale saatine kadar teminat akçe· 
!erile birlikde gelmeleri. ( 3 8 91 ) • 

Yüksek Denız Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden 

1 - Mekteb lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi Tecim gemilerine Kaptaıt 
ve Makinist yetişdirmektedir. 

2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alı
nır. Bunların orta Mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları 
on beşden küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları 
şarttır. 

3 - Yazılma işi, için Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
' günleri Mektebe Baş vurulmalı<lır. 

4 - İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yaza-
cakları istidanamelerine hüviyet ciizdanlannı, aşı kağıd
larını, mekteb diplomalarını, veya tasdikli diploma sıı
retlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıdlarını ve velileri
nin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesi
kalık fotoğrafları iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadar
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekiı~ 
de bizzat mektebde bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat için ayrıca posta pulu gönderrneJ{ 
şartile mektubla mekteb Müdüriyetine müfacaat edil~ 
melidir. (3564) 4922 


