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1936 5 KURUŞ SiYASAL GONDELIJ< GAZETE 

Montröde anlaşma llmitleri fazlalaştı 
Konferans müsait gidiyor 

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

Türkiye·iie·· Rusya arasında hiç 
bir noktai nazar ihtilafı kalmadı 
Harp vukuunda Türkiye bitaraf kalırsa Boğazlar 
bütün devletler için kapatz bulunduruıacaktır 

Londra, 14 (Tan) . - lngiliz _del~
gelerine buradan verılen son talima ' 
Pek yakında bütün delegeler tarafın 
dan kabul edilebilecek tıir uzlaşma.
ya varılmasını limit ettirecek mahı-
yettedir. .. 

Montröden alman haberlere gore, 
Boaazlar Konferansının ~avası 
ta~aınen değişmiş ve müsait bır an-
18.{ima ümitleri tekrar meydan~ ge:
ntiştir. Ihtilafı mucip olan bırcok 
noktalar etrafında alakadar heyetler 
arasında mutabakat hasıl olmuştur. 

Teknik komisyonlar çalıcıma ~~ • 
dır. Romanya heyeti başkanı Tı.~ules 
ko, perşembe günü Montröye don.:ı -
Cektir. Ayni günde yeni mukavele -
tı.in son şekli tesbit edilerek cuma, 
Y<}hut cumartesi günü imzalanacak -
tır. Salhiyettar mahafil~en. ~man 
haberlere göre, harp gemılennın ~o· 
ğazdan geçişleri, meselesi şu şekilde 
halledilmiştir: 

Telmih komitede çalışan tayyare humandanlarımızdan Şelik Çak -
mak ve Ihsan 

Herh!lllgi bir harp vulrnunda, ~r
kiye bitaraf kaldığı takdirde, Bo~az
la.r bili istisna bütün devletler ı~Jn 
kapatılacaktır. Anca.k , l\lilletler Ce
rniveti Paktının hususi maddelerine 
tıygun ha llerde bazı gemilerin Boğaz 
IAnlıın geçmelerine müsaade edilP. -

Siyasi müşahitlerin söylediklerine olarak Sovyetler birliği tarafından 
göre, Büyük Britanya hükO.meti, şu kabul edilecek bir uzlaşma bulunma
esasları kabule amade bulunmakta · ,.t. 
dır: Buna mukabil lngiltere, bugünkü 
ı _ Boğazlar Komisyonunun ilga- ve yarınki mıntakavi anlaşmalarla bi 

ribirlerine bağlı devletlere ait gemi -
lerin geçiş serbestisini derpiş eden 

eeJ<tir. 

SI • 
2 - Sovyet harp gemilerinin, harp 

esnas:ınıfo. Boeınlardan geci~ıine dair 

Lokarno içtimaı geri kalıyor 

Bes taraflı bir konferansın , 
toplanmasına çalışılacak 
lngiltere, bu konferansa ltalya ile Almanyanın 

iştirak et1J1elerini arzu ediyor 
Londra,14 (A.A.)

l yi haber alan ma
hafilin sandığına gö
ı-e, Brüksel konfe
l'ansı, ltalyanın iş
tirak hususundaki 
ltntinamdan dola-
Yı, talik edilecektir. 
Bazıları, bu talikin 
ltalyaya başka bir 
\1aziyet takınması 

imkanını vereceğini 
söylemekte ise de ta
likin asıl sebebleri 
§Unlardır : 

l - Ingiltere hü· 
klııneti, Lokarnoya 
dahil diğer devletler 
olnıadan yalnız In
giltere _ Fransa ve 
Belçika arasında gö
l'iişmeler yapılma
sında tereddüt et-
tnektedir. 

2 - Zaman ile, 1-
talya iştirakinin baş· 8 l 'k B rıek ili Van Zeeland Milletler Cemiyeti 

e çı a Of .. • ... d 
lıca ik; şartını temin kurau$UTI e 
etmek mümkün olacaktır. Bu şart- beslemektedir. 
lar Almanyanın iştiraki ve Akdeniz- Eden bugün ife başlıyor 
de karşılıklı yardım tedbirlerinin Londra, 14 (A.A.}- Sihhatı çok 
kaldırılmasıdır. iyileşen Eden çarşamba gü~ü L_ond-
Şunu da kaydetmek gerektir ki, raya dönecek ve derhal dış ışlen ba~ 

Alınan hükmetinin Lokarnocular kanlığının başına geçecektir. 
toplantısına iştiraki burada hakiki 
bir muhalefetle karşılanmakta, Ak- ~,. ... _.,...,.........-.-~......-
deniz anlaşmalarının ebediyen ae- Berı·ın Roma 
\lanı edemiyeceği kabul olunmak~- ve 
dır. Siyasal mahafil, beş taraflı bır " 
konferansın yakında toplanmasını te arasında askerı 
tnin için çalışılacağını ümit etmkte, 
"e konferansın talik edilmesinin, 1- nörücme başladı 

[Tafsilat 6 mcı sayfada] 
talyayı mat etmekten ziyade, Ro- ~ ~ 
lna v~ Berline konferansa iştirak 
ttnıek fırsatını vereceği kanaatini ,.. ..... un:s_._....... ........... ,. 

f Aibıı 6 m tda} 

,-
İn g i İter e 

Akdeniz yardım 
pakhndan ayrlldı 

Londra, 14 ( A.A)- ita.ba
ya karşı konulmuş olan / ngiliz 
zecri tedbirleri çarşamba gece 
yarısından itibaren kaldırıla
caktır. Ayni zamanda bir teca
vüz ihtimaline kar1ı /ngiltere 
ile Akdenizdeki devletler ara
sında teati olunan karşılıklı 
yardım teminatı da munkazi 
olacaktır. 

Roma, 14 (A.A.) - Yan res
mi mahafil, ln~iliz anavatan filo
s unun Akdenizden çekilmesinin 
mantıki n~ticesi olarak Libyadakl 
ttal~·an askerlerinin de geri çeki
leceği mötaleasmda.dır. 

Mısır ve zecri ted·birler 
Kahire, 14. (A.A.) - Hükumet , 

zecri tedbirlerin yarından · itiba
ren kaldırılması hakkındaki ka
rarnameyi neşretmiştir. Hartum
da da bu suretle bir emirname 
neşredilmiştir. 

lngiltere Mısır 
arasında itilaf 

Kahire. 14 (A.A.) - Mısır delegas
yonu mahafilinde bu gece İngiliz mu 
rahhaslan Ue Mısll' mnmhhaslan a
ra..,ında bir itilif hasıl olduğu bey8ll 
edilmektedir. Bu itilaf, 1930 tarihli 
itilaf projesinin aynidir. İngiliz işga
li, Süvey5 kanalı mmtakasma mün -
hasır ola.caktrr. 

ltalyada manevralar 
Roma, 14: (A.A.) - 20 ila 30 ağus 

tosta Italyarun Cenubunda Napoli ve 
Bari kolordularının i§tirakile mlihim 
mane\Talar yapılacaktır. Daha şim
diden ihzari mahiyette bir takml ma
nevralar icrasına başlanılmıştır. 

Cumhur i?eisi Atatürk ismet in önü ile beraber Yeşilköy Tayya re meydanındaki bahçede , .... -----.. ,·--·-···---·~~------........ -· 
Baş·vekil İsmet İnönü ve Dışişler Bakanı vekili 

clün tayyare ile Ankaraya avdet ettiler 
------------------~----~~--~----~~~----------------------------' 

Başvekil <General İsmet İnönü, 
dün öğleden ı~vvel Heybeliadadan !s
tanbula inmişler ve öğle yemeğini 
Perapalast a ~remişlerdir. İsmet İnö
nü, müteakıb.;:n Floryaya gitmişler -
dir . 

ReisicUmhur Atrıtürk, refakntin -
de ismet Inöu li, Adliye ve Dış işler 
Bakanı vekili Şükrü Saraçoğlu ve 
bazı saylavlar olduğu halde 15.40 da 
Yeşilköy Hav:a istasyonunu teşrif et 
mişlerdir. Rei~ıicümhur Atatlirk. Baş 
vekil ve Adliyı~ Vekilini götürec~k o
h:.n tayyare hazırlanıncaya kadar 
isblByonda müiclür Scyfiden hava va 
zıyeti ve tayyare servisleri ctrafrr.da 
izahat aJrruşla;r ve istasyon bahçesin 
de bir müddet istirahat buyurmuş -
lardır. 

Atatürk, saat 16,10 da hareket e
den İsmet İnonünü uğurlamış, kendi 
sine güzel ycdculuk tcmennısinde bu 
lunmuş ve bi11,ahara Floryaya avdet 
buyurmuşlardır. 

Atatürk ismet lnönünü götürecek tayyerenin başında 

Ankara, 14 (Tan) - Başvekil 1s- 10 da şehrimize dönmiişlerdir. <1ene
mct f nönü. yanında Adliye Vekili ve ral İsmet İnönü tayyare meydanın
Dış işler Bakam Vekili Şükrü Sa- da Kamutay reisi Rend4 ve veıdller 
raçoğlu olduğu halde tayyare ile 18 karşılamışlardır. 

hlabeşler harbediyorlar ! 
~···································································· ~ . 

Çe;ı~eler ~disababa • Cibuti yolunu 
kestiler, ltalyanlar müşkül~+ içinde .. 

vaziyette 
kalacakları 

ltalyc~nların bu sıkışık 
ta~tliyeye mecbur 

Habe~i.standan gelen son haber
l~r, ltalyanllann burada çok fena cıa· 
zıyette olduıhlarını göstermektedir. 
Daha geçeıt gün, Habeıler l talyan
lann en gii;ı;ide tayyare kumandan· 
l~rını puH T)'a düşürüp öldürmüşler 
dır: Adua"4cıba civarında Habeş çete 
lerı ltalyan·ları mütemadiyen iz'aç 
etmektedirJer. Hatta dün Roma 
mahreçli b irtelgral ltalyanların bir 
fehri ifgal ettikler "•i bildirırhen di. 
ier tara/t(;UI Adiaababa - Çibuti y o
l~nun heai~diğini itiraf e tmekten çe 
kınmemi§b~r. Bu telgraf şudur: 

Adisababayı bile 
söylenmektedir 

Ronıa, 14 (A.A.) - Adisababadan 
gelen haber·lere göre Gener al Geloso
nun kıtaatı · dün sabah Megayı İrga
loya bağla:yan Yavello şehrini işgal 
etmişlerdir. 

Diğer bİJitakım haberlere göre, Ha 
beş çeteleı:-inin taarruzundan beri A· 
disababa -· Cibut i demiryolu mi.inaka 
latı durmuştur. Bu haberlerde ! tal
yan mühenıdislerinin Habeşlerin ber 
hava etmiş oldukları köprüyü yen i . 
den yapnıa,~a çalışmakta oldukları 
ilave edilmüktedir . 

ltalyanlar Adi•ababayı tahliye 
etmeğe mErcbur olacaklar 

Diğer taraftan Daily Herald 1tal -

Atlisabab'a sarayının önünde ltalyan bayrağı ve Mareşal Gra:ziyani 

yanların Habeşistanda çok sıkışık tt>hlike içindedirler. Öyle bir ciddi 
bır vaziyette olduklarına, yollarıı tehlike içindedirler ki Mareşal Gra
kesildiğine ve hat ta Adisababanır ziani diplomatik mi.işkülleri göze n
tahliye edileceğine dıtir ~Rvnnı cfü tarak Habeş merkez şehrindeki sc • 
kat bir maka le yazmıştır. Bu maka- faretlerin telsizle hUkümetlerine ba
leyi ehemmiyetine bınaen aşagı dlı ber göndermelerini yasak elmi~tir. 
yoruz. Bu suretle İngiliz, Amerikan, Fran 

Adisn babadaki İtalyan] ar ciddi bir f Arka~ı 6 ıncıda l 
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GÜNAŞIRI 

SilkO.t! 
Dikkat ediniz: Nazanmızda; az konuşan adamın kıymeti çoktUI'. Sü

kutun mıhladığı bir ağız, bize, içinde meçhul hazineler saklı)'an kilitli 
bir l<asa hissini verir. Bunun için çocuklarıınua daima susmayı tavsiye 
ederi:ı. 

(Söz gümüş ise sükfıt altındır) cümlesi, insanlara bir ku;vumcu gözile 
baha biçmiyor mu! .. (Bir söyle, iki dinle!) (Boğaz dokuz boğumdur) ti.
biı-lepnde ise adeta. insanları sükuta davet eden birer kumanda e~sı var! 

Dikkat ediniz: Hayatta muvaffak olmuş, murada ermiş adamların çotu 
sükutidir. Çe~i. kafasındaki bütün bil~ileri öğüten, dili, kalbinde&..; hi.t
tün duygulan konu!ian a~ık bir adama ka~ı, dudakları esrarlı bir güJüm
seyişie kilitlenmiş kapalı bir insan nekadar kıymetli, nekadar rağbette

dir. 
Galiba, ata ~özlerimizin, manevi varlığımıza yaptığı gizli tesirler n aile 

ba~ atımızda sükutun t~rbiyevi bir kıymet oluşu· gün günden hepimizi 
diJ~jz insanlar ya.pıyor. 

E-.kiden, yolda karşıla..,tığmıız dostlarla, uzun uzun, tath tatb konuşur-
duk. Yavaş yavaı; bu 5ohbetler kısaldı. İkişer kelimelik birer cümle oldu: 

- Ne ,·ar, ne yok? 
- l~illlc, sağlık... 1 
Şimdi ise, ~ual de yok, <>evap ta ... Sadece, hafif bir el, göz, omuz işareti· 

le anlaşıyoruz. Ben: Ne ,·ar, ne ~·ok? M.8.nasma şö~·le sağ elimi ~ıp "ol 
giizüınü kırpıyorum. o da.: şöyle böyle! manasına: iki dudağını büzüp 
omuzlannı kaldırıyor, geçip gidiyoruz... · 

y,~ .. r, denildiği gibi, sahihten (sükut altn) olsayclı, muhakkak dünya. 
run en zengin milleti biz olurduk! 

Yusuf ZIYA 

Zayıflamak için ıaman , ..... ~ ......... ~ 

lşittiniz mi saman yemek, zayifla- Bilginizi yoklayınız 
mak için birebirmiş! Şimdiye kadar 
çayın, limonun, portakal kurusunun Sorular 
zayiflamakta mühim bir amil oldu -
ğunu biliyorduk ama, kısrakları 

şişmanlatan, inekleri semirten sama
nın insanları zayiflatabilcliğini duy
mamıştık. 

Yabancı gazeteleri okuduğumuza 
nazaran bu fenni usul daha doğrusu 

S - Ku"Ur kimdir? 
S - En me~hur demir madenleri 

nerf'de bultınur ! · 
S - Telefonu kim icat etmişhr? 
S - AmpuJ'ü kim ic~t etmiştir. 

Dünkü soruların cevapları 
bu moda Hollyvood'dan geliyormuş. s _ En meşhur elmas madenleri 
Birçok sinema yıldızları. zayiflamak ııerecleclir 1 
ve fazla etlerini defetmek hususun -
da saman yemenin mühim bir tesiri 
olduğunu keşfetmişler ve bu moda
yı yapmaya başlamışlar. Şimdi Ame
rikada bu ki'bar geçinen kadınlar, is
ter zaiflatsm ister şişmanlatsm sa -
man yiyip duruyorlarmış. Hatta bir
çok yüksek lokantalarda: "burada 
güzel saman bulunur l,, cliye ilanlar 
a.sıl,ıyor ve Jllodadan bihaber zaval
Wan hayıırete düşürüyormuş!.. 

tnsanm bu manzara karşısında gay 
ri ihtiyari bağıracağı geliyor: 

- Hey moda! Sen nelere kadir -
. ' sın .... 
Fakat burada saman kürü yap -

mak istiyen Amerikalı yıldızlara ha
lisane bir tavsiye yapmadan geçe -
miyeceğiz. 

- Aman sakın saman yediğinizi 
kimseye söylemeyin l Çünkü malum
ya. saman insanları zaiflattığı nis -
bett.e hayv~nları da semizletir. Ya 
maazallah bu kürden sonra şişman -
layıverirseniz o zaman haliniz nice 
olur. 

Rasyonel uyku! 
Şikago üniversitesinde iki alim 

uyku hakkında şayanı dikkat tetkik
ler yapmışlar ve akla hayret veren 
neticeler almışlardır. 
Bunların ilmi kanaatlerine göre, 

yatmadan evvel içilen bir fincan kah 
ve, şimdiye kadar iddia edilenlerin 
aksine olarak uykuyu kolaylaş~ırı -
yormuş. Hafif alkollü bir içki de in
sanın derhal uyumasına. yardım edi
yor fakat uyanmayı o nisbette zor -
laştmyormuş. 

Uyuyan insanların hararetleri bi
raz düşüyor ve uyandıkları zaman 
artıyor.muş. Uyku esnasında bir a -
dam saatte ancak bir tek dakika ye
rinden kıpırdar ve 'bir taraftan bir 
tarata dönermiş. 

Bir insan yorgunken insan neka
dar kolay uyursa, uzun müddet isti
rahatten sonra da o kadar kolay u
yurlarmış. Yine bu Amerikalı alim· 
terin tetkiklerine göre, uyku daima 
ayni şekil ve ayni derecede devam e
den bir uyuşukluk devri değilmiş. 
Insan ilk uykuya daldıktan sonra iki 
aaat, derin uyur ve sonra uykunun 
gradosu yavaş yavaş azalırmış. ln -
sana en yanyan uyku da bu imiş, o
nun için Şikagolu alimler, 24 saatlik 
zamanı üçe taksim etmeyi tavsiye e
diyorlar, ve her devrede ikişer saat 
uyumayı tavsiye ediyorlarmış!.. 

Şikagolu alimlerin uyku hakkın -
daki mütalealarmı yukarı yazdık! 
Fakat bunlar acaba neden şu meş
hur "habı gafletten,, bahsetmiyor
lar? ... 

Oyle adamlar vardır ki, mütemadi 
yen uyanık gibi dururlar gözleri a
çıktır. Fakat buna rağmen açıkgöz 
değillerdir ve mütemadiyen uyur • 
lar ... 

"Geceler naimine hayrolsun biz sa 

C - En meşhur elma!ll madPnleri, 
Afrikada Kongoda, Avu!lltralyada yi 
n~ Afrikada Nataldadır. 

S - 711akiatıel kimdir. En meşhur 
Clıc?"i nedirf 

C - l\lakia,·el Floramıf', bir tarih
çiclir. J.t.79 da. doğmuş 1527 de ölmüı; 
tür. :Makiavel'in en me.,hur ~~eri 

Pren~'tir. Bu eser bir~ok krallar ve 
prensler tarafından hararetle okun
mu~tur. Çünkü bu ~er bir devlet re· 
isinin iktida.r mevkiln.i muhafaza et-
mesi h;iıı ne gibi dalu·erelt>r ku11an
mmu Jamnğeldiğinl göstermektffiir. 

S - Niyagara şelülesi hangi göller 
armmıdndır 1 

C - Ni~·a~ara şelalf".'11 Birleşik A
meriknda. Eri;re ve Ontario göHeri 
ara..Clında.dır. YükM>kliği 50 metrodur. 

S - Çiçeron kimdir f 
C - Çiçeron eski Romanm en meş 

bur hatiplerinden birisidir. Miladı t
sadan 106 sene evwl yaşamıştır. Hat 
ta hundan kina~·e olarak meşhur ha
tiplere Çiçeron derler. 

bah istiyoruz!,, 

KullanJlğımız kelimeler 
Bu istatistikçiler yaman adamlar

dır. Ge<;enlerde bir istatistikçi bir in
sanın kafasında nekadar saç olabile
ceğini hesap etmiş ve bizim zannet
tiğimizden çok daha az netice almış
tır. 

Biz zannederiz ki. kafamızda mil
yonlarca ve hatta milyarlarca saç 
vardır değil mi? Hayır. !stistikçinin 
kanaatine göre, saçlarımız ancak 
30.000 adettir. 

Geçenlerde yine bir Fransız ista
tistikçi kullandığımız kelimelerin bir 
istatistiğini yapmıştır. Akademinin 
10.gatinde 60,000 kelime olmasına rağ 
men halkın kullandığı kelimelerin 
miktarı 3,000 i aşmıyorınuş. 

Dahi bir muharririn kullandığı ke
limelerin miktarı ancak 7,000 miş. 
Halbuki cahil bir köylü ancak 500 
kelime kullanırmış. 

Yalnız lncilde 7 ,000 kelime var
mış. 

Bu istatistikçinin iddiasına ilave 
edecek sözümüz yok. lnanmazsamz 
oturun da bizim piyasada dahi diye 
anılan muharrirlerin kullandıkları ke 
limeleri sayın. Alimallah delinin pös
tekisi karşısında kalmış gibi şaşırır
sınız! 

Fakat şurasmı ilave edelim ki, ca
hil köylüden daha az kelime kulla -
nılan bir saha vardır. O da aşktır. 
Aşkta hiçbir kelime kullanmadan 

da ifadei meram kabilclir . 

Galatasaray reıim sergisi 
Galatasarayda her sene açılmakta 

olan resim sergisi hazırlıklarına baş
lanmıştır. Bu seneki sergi, yirminci 
resim sergisidir. Sergi bu ayın so
nunda açılacaktır. Eserlerin toplan
masına ayın yirmisinde başlanacak
tır. 

~ ............................................................................................................................... ...... 

Sokaktaki çoıcu!<lar ! 

Çocukların ~elileri 
' 

tecziye edif '~cek 
Ekser ailelerin çocuJij,arı umumi 

nakil vasıtalarının dol aıştığı cadde 
Üzerlerinde- oynamakta r• biraz daha 
sevyesi düşük olanların {<;ocukla~ da 
otomobil veya tramvayı a rm arkaları 
na asılmakta ve sayfiyeı yerlerinde 
veya köylerdeki çocuklatr da bilhas
sa demiryolları üzerind e oynamak • 
tan adeta zevk alnıaktadırlar. 

Hemen her gün bir h:ıazaya sebe
biyet veren bu hallerin e••vclce zabı
taya yapılan m'ateaddi' t tebliğlere 
rağmen önüne geçmek rınümkün ola
mamıştır. Bunu nazan dikkate alan 
belediye bu işi kökündeı ı halletmeğe 
karar vermiş, bu hususi la esaslı tet
kikat yapmıştır. Bu te ~kiklerin so
nunda her şeyden evvel çocuklarını 
sokaklara salıveren, nakil vasıtaları
na asılmalarına müsama Uta eden, ve
lilerin cezalandınlmasrı ıu lüzumlu 
görmüştür. Daimi eneli ınen dünkü 
içtimamda bu mesele l lakkında be
lediye reisliğinin teklifiı ıi müzakere 
etmiş ve neticede çocuklkarınm başı
nı boş bırakan velilerin 1 medeni ka
nun un yirminci ve Türlı: ceza kanu
nunun 60 ıncı maddelert mucibince 
cezalandırılmalarına ka.qar vermiş -
tir. Bu kararın ehem rııtiyetle takip 
vf! tetkiki için alakadaı.(l.ara sıkı emir 
verilmiştir. \ 

------------.,,....-~~-----

İmti h a'nl•a r 

Talimatname ' son ve 

kat'i şe~dlini 

bu sefer atlacak 
Maarif Vekaleti he men her !*lne 

imtihan talimatnamesini değiştirmek 
ledir. Buna rağmen 1 bugüne kadar 
esaslı bir talimatnamE~ vücude getir
meğe imkan hasıl ol:umamıştır. He
men her talimatnamenin. bir yıllık 
tatbikatından sonra iı~aıreciler, mual
limler, talebeler taraH1JJ1dan ayrı ay
rı şikayetler vaki olrcınkta. ve cari 
olan talimatnamenin lllloksanları bil
dirilmektedir. Maarif ~7 ekaleti geçen 
tedris yılının ortalannıdla yeni bir ta
limatname tanzinı eylıeıniş ise de son 
tecrübelerle bunun da• tam manasııe 
bütün ihtiyaçlara ce·r:ap verecek ve 
devamlı şekilde tatbik }sahasında ka
lacak ahkamı muhtevi' olmadığı ım · 
!aşılmıştır. Bunun üd~rine Maarif 
Vekaleti badema her ~-ıl yeni bir ta
limatname yapılmasın m önüne geç -
mek için bu işi esaslı ısurette hallet
meğe karar vermiş, bu!cmaksatla ala
kadar şubelerin tetkil.tııt yapmasına 

emir vermiştir. Geçen ~tedris yılının 
sonlarında başlanan bultetkikat Teş 
rinievvele kadar ikmaJ edilecektir. 
Bu suretle imtihan tali ~atnamesin -
de yapılacak tadilat bu ldefa kat:i ma 
hiyetini haiz olmak üz ere önüt,nüz
deki tedris yılının ilk ir ntihan zama -
ııından evvel meriyete tnulacaktJr. 

Galatada yapl11acak · 
'• 

yolcu s~lonu 
Galata nhtrmmda yeniden yapıla

cı:ık yolcu salonunun prCJjesi hazırlan 
mıştır. Tamamen modem bir şekilde 
yapılacak olan bu salon, yoloularm 
azami kolaylık bulmasnaı temin ede
cek teşkilatı ihtiva edocektir. Yeni 
salon iki katlı olacaktır. {Yolcular, hu 
susi tertibat sayesinde vapurdan 
doğrudan doğruya üst lbata geçecek 
ler, kontrol ve gümrük nnuayenesini 

imkan dahilinde süratle ~raptırdıktan 
sonra alt kattan çıkacak.la rd.ır. Bu hu 
susta alınacak tertiba tj sayesiıı<lc 

bir saat içinde 600 yol•e unun güm
rük muayenesi ve kontrriü yapılabi
lecektir. Lima nidaresi pu salondap 
başka daha üç yolcu sal onu yaptıra
caktır. Bu salonlardan ~iri Sirkeci 
rıhtımında, diğer ikisi dW3\ Galata ve 
Tophane rıhtımlarında dlacaktır. 

Projesi hazırlanan bir'bci salonun 
inşaatına EylUlde ba~lan acaktrr. Bu 
salonun bir kısmı şimdİlik Emniyet 
Beşinci şubeye tahsis ed U~ek, bu ~u 
be bilahara yeniden yap dacak- müsta 
kil bir binaya taşmacalıd:ır. Diğer üc: 
salonun inşaatı, yeniden yapılacak 

rıhtım planının kesbi 1'1atiyet etme· 
sinden sonra, ancak gel•eıcek mevsim 
de başlayabilecektir. 

- - = = N~-d;sin-;? Yaman tiryaki 

Kahveyi höpürdetip 
Kurban!. 

Her mesleğin kurbanı vardır. Kur ı 
banlar her yerde tebçil edilir. Oç 

fincanı vermiyormuş 
· gün evvel gömülen itfaiyeci. de bu 
kurbanlardandır. Böyle vaz;i/e uğu
runda ölenlerin hepsi birer kahra -
man ve kurbandır. Lakin bunlara 
kurban demek, kahraman demek 
kali değildir. Biz umuyoruz; ki göz;. 
lerinin önünde atefte yanan arka · 
dtı§larımn cenazesini ne kadar tan· 
tanalı alayla kaldırırsak kaldıralım, 
arkasından ne kadar göz;ya~ı döker
sek dökelim, kalan itfaiyecileri böy
le tehlikeler önünde tatmin etmek 
ve herhangi. bir kaza vukuunda aile 
lerini.n açıkta kalmayacakları. hak -
kında ikna etmek hem İf icabı, hem 
de insanlık vazifemizdir. 

Onun için iki fey yapaak yeridir. 
Birisi itfaiyeci.teri hayat ai.gortaşına 
yazmak, (Belki bu vardır.) ikincisi 
böyle vazife uğurunda ölenlerin aİ· 
leaine mühim para tazminatı ver • 
mek. 

Ancak bu ruretledir ki hem gide
ne, hem bıraktıklarına karft ıJaz.ife
mizi kıamen yapmıf ve Felaketin acı 
sını lusmen teskin etmif oluru:a, 

Biz; böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

• Adliye zat işleri mildtirü - Ad
liye zat işleri müdtir muavini İsma
il Hakkı, rahatsızlığı dolayısile mezu
niyet alarak 1sranbu1a gelmiştir. 

• Ttirk - Romen mahkemesinclekl 
evrak - Filen kapalı bulunan Türk
Romen muhtelit hakem mahkemesin 
deki evrak ve dosyaların hazinei ev
raka devir ve teslimi kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu dosyalarda kendilerine ait kıy 
metli evrak ve vesaik bulunan alaka 
h kimselerin nihayet 936 eylülü so· 
nuna kadar her pazartesi ve perşem
be günleri saat on üçten on beşe ka
dar umumi ajanlığa müracaatla dos 
yalarından kağıtlannı almalan vlla
ye1e bildirilmiştir. Vilayet te keyfi
yetialakadarların nazarı dikkatine 
vazetmektedir. 

* Ticaret ve sanayi miizesi - İk
tisat Vekaleti, lstanbuldaki ticaret 
ve sanayi müzesi eşyasının Ankara
ya nakledilmesini bildirmiştir. Eşya, 
Ankarada açılacak olan yeni ticaret 
müzesine konacak, lstanbuldaki mü
ze kapanacaktır. 

• Sivrisinek mi.icadelcsi - !stan -
bul mmtakası sıtma mücadele heyeti, 
Anadolu yakasında sivrisinek müca· 
delesini sıklaştırmıştır. O civardaki 
bütiln açk sulara motorin dökülerek 
sirfeler imha edilmektedir. 

Denizyollan idaresinin alacağı 
9ekil 

Denizyolları umumi müdürü Sa • 
dettin, idarenin alacağı şekil etraim 
da temaslarda bulunmak üzere Anka 
raya gitmişti. Buraya gelen haberle
re göre Sadettinin temasları. !ktıı:ıat 
Vekaleti teknik müşaviri Fonder 
Porten'in raporunda işaret ettiği ve 
idarenin inkişaf yolları gösteren e • 
saslar dahilinde yürümektedir. Mü . 
dürü umuminin daha birkaç gün kal 
dıktan sonra kat'i mahiyette bazı ta 
limat alarak geleceği temin olunmak 
tadır. 

Haydelberg Üniversitesinin 
450 inci yıldönümünde 

Almanyanın Haydelberg Üniversi
tesinin 450 inci yıldönümü münase
betile yapılan merasimde Türkiye na 
mına hazır bulunan Profesör ve Say 
lav Ali Muzaffer dün şehrimize dön 

müştür. Bu merasime 26 memleke · 
tin delege veya heyetleri iştirak et

miş ve merasimin ikinci günü de bu 
üniversitenin muhtelif fakültelerinE> 
fahri doktor olarak seçilen büyük 
şahsiyetlerin cliplomaları okunmuş · 

tur. Malum olduğu tizere Başvekili
miz İsmet İnönüne de bu Üniversite
nin iktısat ilimleri fahri doktorluğu 
tavsiye edilmişti. O gün yapılan me· 
rasimde rektör, diğer diplomaları o
kumadan önce Türkiyenin büyük bir 
devlet haline gelmesinde İsmet 1nö -
nünün himmet ve hizmetlerinden bah 
setmiş ve bu münasebetle içtima sa
lonuna Türk bayrağı çekilerek alk~· 
lar arasında İsmet lnönilnün diplo -
ması okunmuştur. 

Kahveci C:evdet, bir müessesede 
katip olarak çalışan Yudayı dava edi 
yor. İddiaya göre, kahveci Cevdet. 
Yudaya getirdiği kahvelerin fincan
larını bir türlü geri alamıyor. Her 
defasında, Yuda bir bahane bularak 
fincanı vermiyor. 

Kahveci Cevdet, hiddetleniyor: 
- Şu fincanları versene ... eliyor. 
Yuda da: 
- Bende senin fincanın yok, hay

di işine git! diye cevap veriyor Ni
hayet iş, mahkemeye kadar düşü -
yor. Sultanahmet ikinci sulh ecza 
mahkemesinde, dün bu davanın son 
duruşması yapıldı. 

Fakat davacı Cevdet, daha kapı -
dan içeri girer girmez, hakinı Sala -
haddinin kürsüsüne doğru yürümek 
istedi. Meğer elinde bir istida var
mış. Onu hakime vermek istiyormuş. 
Mübaşir buna mani olarak istidayi 
usulen kendi alıp götürdü. 

Cevdet, meğerse davasından vaz -
geçtiğini söylemek istiyormuş. Ha -
kime bunu kısa birkaç kelime ile an 
lattı: 

- Aramızda uyuştuk. Davadan 
vazgeçtim! .. 

Hakim Salahad<lin: 
- Pekala .. decli, sen çekile bilirsin! 

Fakat dava hırsızlık ve emniyeti su
iistimal davamdır. Senin gıyabında 

da devam eder. 
Davacı çekildikten t1onra, hakim 

suçluya: 
- Ee .. Anlat, bakalım, nasıl .oldu 

bu iş? diye sordu. 
Suçlu Yuda: 
- Efendim, dedi, ben bu fincanla· 

r;, masamın çekmecesine koyuyor -
dum. Orada birikmiş birkaç fincan 
vardı. Hepsini toplayıp sahibine ve
recektim. Yoksa, ben fincanını sak
layıp ne yapacağım? 

Hakim, icabını düşündü ve vaka • 
nın ceza kanunun emniyetini suiisti 
mal maddesine temas ettiğ'ini göz -
önünde tutarak suçluyu evrakile bir· 
likt.e -ıiye ceza mahkemeain~ gôn· 

derdi. 
Yuda dışarı çıkarken kendi kendi

ne söyleniyordu: 
- Bu ne belalı fincanmış be! .. Bizi 

mahkeme mahkeme dolaştırıyor! 

Doktorun otomobili altında 
Tıp Fakültesi doçentlerinden '3İ -

nir mütehassısı doktor İhsan Şükrü 
aleyhine, Tophanede, Salrpazarnıda 
oturan Anastasya tarafından birinci 
hukuk mahkemesinde bir dava açıl
mıştır. Anastasya, İhsan Şükrünün 
otomobili altında kalarak ağır suret
te yaralandığını ve kürek kemiğıuin 
kırrldrğrnr idclia etmektedir. Mabke· 
me, ehli vukuf olarak Adliye tabibi 
Enveri tayin etmiştir. Enverin vere
ceği rapora göre tazminat mikdarı 
tayin edilecektir. 

Maarif Vekili 

Bu ay başında tetkikat 

için şehrimize geliyor 
Geçen günkü nüshamızda bütün 

t.edris şubelerinde yaprlacak ıslahat 
hakkında alakadar şube müdürleri 
tarafından tanzim edilen raporlar il· 

zerine mahallen tetkiklerde bulun • 
mak üzere Maarif Vekilinin şehrinıi
ze geleceğini yazmıştık. 

Maarif Vekili Saffet Ankana bu 
tetkik seyahati esnasında yüksek 
tedrisat müdürü Cevat, Orta Tedri
sat müdiirii Avni ile Vekfl.let müs
teşarı ve Teftiş heyeti reisi refakat 
edecektir. Vekil şehrimizde on beş 
gün kadar kalacak, ilk, orta, yüksek 
tedrisat şubeleri için ayrı ayrı etüt -
ler yapacaktır. Vekilin aybaşında 
şehrimize geleceği ve buradan lzmi
re de gideceği söylenmektedir. 

Üçüncü komiserlikler için 
bugün imtihanlar yapılıyor 

Vilayet Emniyet direktörlükleri 
emrinde çalıştrrılacak olan üçüncü 
komiserlikler için bir mtiddet evvel 
imtihan açılmış ve kazananlar mün
hallere tayin edilmişti. Fakat mev -
cut komiser adedi ihtiyaca kafi gel
mediğinden yeniden imtihan açılması 
kararlaşmıştı. Bu imtihan bugün öğ 
leden evvel Üniversite salonunda ya 
pılacaktrr. İmtihanda Emniyet Direk 
törü Salih Kılınç ve şube direktörle
rınden bazıları bulunacaktır. 
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Dıı siyasa 
Avrupa sahnesinde 

Romanya 
Montrö Konferansında Romen ~ 

bakıııu Titüleskonun tngillz teıiıı 
şidcletıe itiraz etmesi beynelmilel dU· 
rum karşısında Bül<reste lıi"sedilt'~ 
endişelerin aksinden b~ka bir •.. ~t 
değildir. R-0manya Iı'ransa, KU!: t· 
Anlaşma, ve Balkan Antantı cfe\·le tl 
leri ile yaptığı ittifaklar neticesi uııt· 
ki tamamiyetinin temini i~in elde f • t • 
tlği garantilerin tesirhı:rini kaybe . 
memeleri \'e yeni bir inldşaf de\'Tt'~~ 
ne gJren Avrupa siyaset alanffl< • 
müessir olabilmeleri i~ln azami pf 
ret sarfetmektedir. 
Romanrnnın I<'rarı~ız ittifak~ 

ıson günl~r zarfında tahsis ettiği bU' 

yük ehemmiyf>t, bir senedir norııt.# 
ıhı; siyasasının istikametini takiP .. ~ 
clenlere biraz garip görünebilir. Ç~:. 
kii tıpkı Belgra.tta. olduğu gibi J>U 
reşte de son on ikJ ay zarfında ~: 
rise olan biiyük itimadın :ra,·aş ya\llol 
tenaküs ettlği hissediliy~rdu. FrsJıd· . t 
sanın tt.alya - Habeş meselesııı ~ 
Milletler Ce~!eti Pa~tına sadık ~il 
makta tereddut etmesı, ve ltaJ~·ıı 1 

Habsburgların Avm~turya. tahtma jı; 
desi taraftan görtinmesl harp soll 
muahedelerlnin şiddetli müdafii "o; 
manya ve Yugoslavyada menfi t~ 
yapmıştı. Hatta Bükre~te Romen dd 
politikasını Fransanın tesirinden 1'' 
mamile kurtannak için bir cere~.şl 
uyanmıştı. Bu eHnada. Fransa.nm 01'~ 
nıf genera.li Franşe d'Esperl'ııin JJ~. 
reşe ~önderilmesl Romen dış paıı., 
kasındaki bu yeni cereyana FraJI il' 
lehine bir istikamet vermek için 111 
esslr olamamıştı. 

Almanyanm silahlanması, ltalr'' 
um dahildeki mü~küllerden sryrıl• .; 
rak Avrupa siyaset oyununcta f~ 
' 'e mühim bir roJ oyna.maya baŞlll 
ması, ve bilhassa Polon:ra.nın Fral' ' • # 
Rız nüfuzunu silkip atması RolJltl-
dlplomatlarını Avrupa. muvazen~ 
nin değiştiğine iyice ikna etmlş, ,.t 
Fransanm haki~iveti elden ka.çırd1 ' 
ğıua l<anaat ve~i}ti. Staviski retJ' 
letlnin doğurduğu dahili rejim bilir 
ranı Fransanın zatrnm bir delili dııJI' 
addf>dilmiş ve Romanyanın Fran~ 
ittifakı!.la. bel ba~la.maktan vaz ,.~ 
mesi iktiza ettiği dii. ünülmliştü. 

1 
Mamafih Polonyada olıluğu ~ 

FrRn"aya kar$ı sar5ılan ltlllUlt ıı~ 
CCMI Roman;·ra Alman .,. " el u7,ıal ıııt 
mıştı. Harbiumumlde a{?ı ha.tırs jlt 
edinen efkar umumiye Almanya ·~ 
anla')mağa. miisaade etmi;receği ~it 
Alman dış politika~ı da Romanys 111> 

te~riki mesai~·e imkan bırakmıyord 
Çünkü Bertin harp muahedeler~ 
tadilini ba!oj-gaye olarak güdüyor, .~ 
bu hususta Macaristanm ha.J<l&I'I" 
rla tanıyordu.Bu Romeıı toprakla~ 
bir lmmıınm Macaristana aidiyt' 
tasdik demekti. Binaenaleyh Rortl~ 
yanın Fransız siya.setinin tesi..rİJJ~ , 
ku,rtulması bitaraf bir si;raset ~, 
meı.ine, ve belld de Fran!\a ile 

11 
manya arasında müvazeneyi tefll O' 
eden bir kuvvet olma.tJma münırer 
luyordu. t ' 

Fakat son aylann arı.mlmıal it .wı 
dlseleri Romanyarun bitaraflı~·~ 
gayri mümkün kılacak bir lsttkaf11ıııl 
almıştır. Alman~·anm Reni tah1'1ıııt 
ile Alman tehlikesi daha keskfJl ır 
hal Udisap etm.iro_;tlr. Bu tehlikerl ~~ 
lemek için Franı;;a Rmı~'a. lle akf ~ 
len muahedeyi tastik etmiş, FJ1111 P' 
ittifakı kuvveden fille geçmiştir. çtJ 
~er taraftan Çekler Fransız • ıı • 
lttifakma munzam olarak bir Ç~#. 
Rmı ittifakı imzalamıslardır. çeı:~ 
loval<ya ve bu suretle Rusya ~[bl ~· 
Fransız miittefiki arasın<la Rortl~. 
yanın tamam ile bitaraf bir rol. 0~ııl 
namaıııı lmknsız olmuştur. Çünk"Ü ttl' 
ya Çekmılovakyanın rardımlDll ~ 1 . . ~o 

ba mecbur olduğu taktirde ya JJ' 
men topraklarından, ve yahut t'J 
topraklarından askerini g~lfıt1 ,~ 
mecburiyetinde kala«>aktır. Lefti!!~ 
ile Almanya arasıncla. bir anlaş ( 
me\'cut olduğuna g-öre Varsortı ~~ 
raklarrndan Rus a~lrnrlerinln g~ ~· 
sine mani ola.caktrr. Halbuki JiU~ 
andla.5manm bağlan ile Çekosl0 ' p 
ya~·a bağlı olan Romanya l'~t'~ 
yardımma şitap eden Rus ası.er r!, 
nin Romanyadan transit oıarıı~ ıJ' 
mesine küçük ancllaşma taah!•11tc.ol' 
oi bozmadan nasıl mni olabUır. ~
rafi ve sl~asi vaziyet Roma0~ ;,ıJ 
bitaraf k;lmasına. ,;.üı;aade etoıe 
tedir. rffl' 

Fakat ayni zamanda Frans~eril~ 
fakına Romanya. tarafından " ,rı' 
~·eni ehemmiyetin üzerinde ,.\lrtl._rlf 
"'anm A,,uıtun'a ,.e ltah·a Ue '· "~ ,, · · u· ,,. .. 
ğr yeni anla.,manın tesiri kab 1 ıt'r 
değildir. Romanya ~tafüko t~1~P 
!arının aralarındaki bağlan 0111 

111# 
mertebe tekrar sıkıştırmak fstt 
tedir. - N. M. 
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Damat Ferit paşa hükumetine 
karşı CJayız ve nefret başlamıştı 

Yoksa, sulh konferansına karşı şe
caat arzetmek için, bu ihanetini ilan 
eyliyerek bunun mükafatını bekledi
ğini mi ihsas eylemek istemişti? .. 

Osmanlı padişahı Vahdettin, İngi
liz gazetecisine bu sözleri söylerken; 
Pariste bulunan Yunan başvekili 
(Mösyö Venizelos) da Atinaya bir 
tebşir telgrafı çekiyor; cerbezesi, ta
lakati ve bilhassa hükümeti ve mil
leti namına sarf ettiği büyük mesai 
sayesinde meclisten kopardığı şu ka
rarları bildiriyordu: 

(Meclisi ali, Izmirin idaresi hak
kında, kat'i kararını vermiştir. 

Bu havalide, icra salahiyetinin 
kaffesi Yunan hiikümetine geçmiştir. 

Zatı şahanenin buradaki hakimiye 
ti sadece (itibari) bir mahiyete inti
kal etmiştir. 

Izmirde, (Cemiyeti akvam) tara · 
fından tasvip edilecek şekilde - bir 
parlamento ihdas edilecektir. 

f;ar.remo konferansı; bilakaydü 
şa l'~. blitün Trakyayı Yunanistana 
\e' mi~tir. Yalnız; Edirnedeki cami
lerle islamlara ait olan dini müesse
Sf-!E'' , bunlardan hariçtir. 

Gelibolu yarım ada~una gelince: Yu 
nanistan hükfımeti.<Seddülbahirl s:ı 
hilinden (Eksamili) ye kadar. Çanak 
kalede hiç bir istihkam inşa etmeme
yi temin eylemektedir. 

Yunanistan, boğazlarda diğer dev
letlerle müsavi haklara maliktir. 

Marmara adaları. boğazlar mura
kabe komisyonunun nufuzu altına gir 
miştir. 

Mösyö Venizclosun bu siyasi zafe
ri, Yunanistan halkını en coşkun me 
serrete gark ederken: (San Remo) 
da - kayda değen. ve hiç şüphesiz 
ki takdir ile yad edilmek lazımgelen 
bir hadise vukua gelmişti... Konfe· 
ransın karan gazetelerle ilan edildi
ği zaman; sabık Atina sefiri Galip 
Kemal bey, orada ikamet etmekte 
idi. 

Galip Kemal bey: bu karar neşre
dilir edilmez, bütün orada bulunan 
büyük gazete muhabirlerini bir yere 
davet etmiş; Bu kararın büyük bir 
tarihci bir facia teşkil edeceğini izah 
ettikten sonra; 

- Türkler; (İzmir) le (Edirne) 
den asla feragat etmiyecekler.. Ve 
bunun için de, hiç bir fedakarlıktan 
çekinmiyeceklerdir. 
Demiş; Anadoluda devam eden Mil 

li müdafaanın, sonuna kadar devam 
edeceğini ihsas eylemişti. 

Galip Kemal beyin bu beyanatını 
haber alan Mösyö Venizelos bir hay
li telaş etmişti, sulhun imzalaması 
arifesinde bir Türk diplomatının bu 
tehditkar sözleri,hoşun:ı. gitmemişti. 
Onun için oda derhal Tribuna gaze
tesinin muhabirine müracaat etmiş: 

- San Remo konferan.<>mm karar
lan, milletlerin hukukuna muvafık
tır ... Biz, Türklere gadr etmek istemi 
yoruz. Türk ticaretinin ithalat ve ih
racatını kolaylaştırmak için, lzmir li 
manında bir yer ayıracağız. 

Diyerek; pişmiş aşa su karıştırt

mamak istemişti. 
Bu sırada halk, büyük bir heycan 

ve asabiyetle gazeteleri takip etmek
te idi. Konferansın verdiği bu elim 
kararlar, yurt ve millet duygusile mü 
tehassıs olanların kalplerine, avuç a
\'UÇ kızgın kül serpmişti. 

Damat Ferit Paşa hükumetine olan 
gayız ve nefret, artık son hadde gel
mişti. Bir çok kimseler bu şerait da
hilinde hazırlanan bir sulh muahede
sini hiçbir mürahhasın imza edemiye 
ceğine hükmetmiş; hatta bazıları, 
heyet azalarından ekRerisinin istifa 
edeceklerini iddiaya bile girişmişler
di. 
Şimdi halk, sabırsızlıkla mayısın 

birinci çarşamba gününü beklemek
telerdi. Heyet, o gün hareket edecek-
ti. 1 

Bir gün evvel iddiaya girişenler; 
o gün, sabahleyin henüz ortalık ağa
rırken istasyon civarma birikmişler
di. Saat yedi buçuk, sekize geldiği 
zaman, Sirkeci istasyonunun etrafı 

veyolları, geçilmez bir hale gelmişti. 
Zabit, telaş içinde idi. (Milliciler) 

tarafından, mürahhas heyetine süi
kastlar yapılacağına dair, polis mü
düriyetine, müteaddit jurnallar veril 
mişti. 

Bütün polis kuvvetleri istasyon ci 
varma celbedilmişti. Hatta, buda ka
fi göriilmüyerek dördüncü vakıf han 
da bulunan Fransız alayından mua
\•enet istenilmişti. Alaya derhal (si
llh başı) emri verilmiş: süngü tak
mış olan bir Fransız taburu, istasyon 

binası ile geçilecek yolları ihata et
mişti. 

Hükümetin gösterdiği bu çirkin ve 
iğrenç emniyetsizlik, halkın üzerinde 
çok derin bir tesir husule getirmişti. 
Bütün çehrelerde, acı nefret gölgele
ri belirmişti. 

Bu sırada: 
- Geliyorlar ... 
Sesleri işidilmiştL Ve halkın tees

sürle gerilmiş çehreleri arasından, bi 
rer ikişer, şu zevat geçerek. istasyon 
binasına girmişlerdi : 

Babali hukuk müşaviri, Münir bey 
Hariciye. umuru idariye müdür u-

mumisi şevki bey. 
Nafta sabık müsteşarı Muhtar bey. 
Tstinaf reisi evveli. Arifi bey. 
Muadin müdürü umumisi, Cemal 

bey. 
Hariciye istişare odası müdürü Nus 

ret bey. 
Erkanı harp kaymakamı, ve damad 

hazreti şehriyari Ismail Hakkı bey. 
Bu zevat:. mürahhas heyetinin re

fakatine verilen müşavir ve ıııütehas 
sıslardan mürekkepti. lmzalanacak 
olan muahedenin fecaati karşısında 
hiç bir mesuiiyet altına g-irmedikleri 
için, müsterih bir halde ge<;ip. istas
yon binasına girmişlerdi. 

Fakat biraz sonra, halk arasrnda 
yeni bir heyecan dalgalanmtş: 

- Vükela heyeti geliyor. 
Fısıltıları dolaşmıştı. 

Şeyhislam Dürrü Zade Abdullah 
efendi, 

EYkaf nazırı Osman Rifat paşa. 
Adliye nazırı Reşat bey. 
Ticııret \'e ziraat naırrı Hüseyin 

Remzi pa!:)a: 
Geçerken halkın dişleri gıcırdamıs 

tı. 

Saat tam sekizde, sefaret baş ter
cümanları.. ve anlan müteakıp te, 
mürahhas heyetini teşkil eden dahili 
ye nazırı Reşid, Maarif nazın Fah
rettin beylerle Nafıa nazırı Cemil pa 
şa gelmiş: Vtikela heyetinin bulun
duğu (Hat komıserliği) salonuna gir 

mişlerdi. 

Heyet reisi Tevfik paşa. tam seki
zi yirmi geçe istasyona gelmiş: Vü

kela ve sefaret baş tercümanları ta
rafından istikbal edilmişti. 

Istasyon muhitini dolduran binler 
ce halk, derin ve müessir bir sükut 
içinde idi. Ortada gezen mağrur Fran 
sız devriyelerinin sert ayak sesleri bi 

le işidilmekte idi. 
Bu sırada, köprü tarafından bir 

saray otomobili belirmişti. Süratle 
gelen bu otomobilin önünden devri
yeler bile çekilmişti. 

- Kim bu? ... 
- Ser yaver .. Avni paşa ... 
Evet ... Bu gelen. ser yaver, Avni 

paşa idi. Murahhas heyetine, (salamı 
şahane l getirmiş .. ve: 

- Zatı şahane, muvaffakıyetinizi 

temenni ediyor. 
Demeye gelmişti. 
Saat, tam dokuzdu. artık heyecan 

son haddi bulmuştu. Herkesin başı, 
rampada hazır duran trene uzanıyor 
du. Bu trenin önünde, birçok vucüt
ler, yerlere kadar eğilip bükülüyor; 
mütemadiyen eller kalkıp iniyordu. 
Bu facia sahensi karşısında bile, Ba 
bıalinin iğrenç.küstah, müstehcen ri
ya ve tebasbusu görünüyordü. 

Saat tam dokuza gelmişti ... Kam· 
pananın tanan sedası.aksetmişti. Bu 
nu; sert, uzun ve keskin bir düdüğün 
sesi takip eylemişti... Ozaman, halk 
arasından, çoşkun ve hıçkırma gibi 
bir seda yükselmişti. 

- Sağlıkla gitmeyin, inşallah ... 
Orada, bir kaynaşma husüle gel • 

mişti. Solgun benizli, kumral sakallı 1 
bir adam, lokantanın yanından, so- ! 
kağın içine sürüklenmişti.. Ve oraya 
girer girmez, iki tokat şaklamış .. bu 1 
zavallı adam, ağzından burnundan 
fışkıran kanlar içinde, yere serilmiş 
ti. 

Tarihin ve taliin ne ibret alınacak 
hadisesidir ki, - koca bir milletin en 
acı teessür ve kederleri karşısında • 
bütün bu tren Sirkeci istasyonundan 
hareket ederken, Atina, Pire ve Yu
nanistan halkı çoşk:un bir surur için
de çırpınıyor; Pire ve Atinada, par· 
lak istikbal şenlikleri tertip ediliyor 
du. Çünkü; memleketine, milletine ve 
bükfımetine faideli bir iş görmüş o
lan Yunan Başvekili Venizelos, geli
yordu. 

r Arkası var] 
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Ve nilıayet uzun zamandanberi a.
radığım e"i buldum. Bulduğum e\'İD 
güne~e bütün pencerelerini açan ge
niş odaları, birinci katta konu~mlan
lan ikinci kata çıkartnuyan ketum 
bir rnerdi'\.·eııi, hıçkınk nedir bilmi • 

A~valık mıntakasında bu 
seneki mahsul vaziyeti 

yen, nefesdarlığmdan şfüayet etmi- Ayvalık, (Tan) - l'ürkiyenin belli başlı zeytin ınıntakası olan ve yağ. 
yen terkos boruları var. 

lanmn nefaseti beynelmilel bir şöhrete sahip bulunan ilçemizin bu yıl 
Buldu~ ev bir eski zaman evi, 

mahsulü tahminden çok aşağı olacaktır. Bu yüzden icar alan birçokları 
derinliğini sır ~ibi saldıyan, ve yere 

zarar göreceklerdir. Gelecek yıl fiatlarm iyi olması ihtimali gözönünde kara bir Frijider ~ibi saplanmış se-
rin bir ku~"Usu, ya!];nmr suyu ve ak- bulundurularak zararın nispeten telafi edileceği tahmin edilmektedir. 
sisadalarla dolu bir sarnıcı var. Altınova mıntakasında tütün kırımına başlanmıştır. İyi mahsul alınacağı 
Bulduğum evin bazı kabahatleri zannedilmektedir. 

de ~·ok değil. Fakat bu kabahatlerin Diğer taraftan zeytinyağı fiatlarınm düşmesi üzerine elinde fazla mal 
birer fazileti olduğunu hana ~oktan stoku bulunmaktan zarar eden tüccar ve fabrikatörler mevsim sonu mü
inandıran üstelik bir de ev sahibim nasebetiyle ellerindeki yağlan piyasaya uyup satışa başlamışlardır. Bu 
var. Ondan evin bazr pencerelerin • yüzden bütün çevrede zarar gören otuz kadar büyük müstahsil ve tüc
den kafesleri, ı~ığa mani oluyor cliye car vardır. 
kaldırmasını rica etmiştim, tuhaf tu
haf güldü ve: 

- Bu kafeslerin fa:1:iletini bizzat 
sen de teslim edeceksin ya. dedi, 

1\fe~n ha kafc..-.lerden geçen hava 
süziiliirmü.,! Önümüzdeki ~·oldan ha
valanan toz bulutu içerisinde ;rii:rnn 
mikroplar hu kaf<>sin gözlerinde çar
mıha gerilirlermiş !.. 
Bulduğum evin ufak tefek kusur

larından birisi de riitubetle pek senli 
benli olu<;iu idi. Rütuhet alt l~atm du
\'arlarma ga~·P.t sisJi bir rmlde ko
ca!T'an kana,·içelcr i":-lemisti. Riitu · 
bet sofrn<ta){İ tmhı~a girip oturu • 
\·or. ın11t'1akta \'İW'"f'k ne ,·arsa ht'!p· 
<>ine heyaz kUfHi di!'Jerini ~P"·riyor, 
bir iirperme olup sırtrmızrta r1o1ar;ı -
,vor,Ju. 

Ev sahihimizin t th rlili ve haha

can yüreği sa~·esinde hu riitnheti de 

yaz boyunca nemli ve serin bir ('a· 
ma51r ~ibi sırtımıza gi;Hcekt:k. Yal· 
nız buldu~ evde bir tiirlii ısınama· 
dığrm hazı mahlfıkat var ki, ev sahi
bim r.r• derse de:sln ben onlann fazi· 
(etlerinden ölene l.:adar ~üphP. edecP.· 
ğim. 

Bu ı1ıahtilkn.1. tahta lmnısn, pir<>. 
karınc,a, ~ve. hamam bilce~i. kırk 
a ·rak. daha ne bile~·im hen aya~mm 
lı:~ tane olclu~undan haberi olmı · 
yan, kırk tavurhı, aptal bakışlı, bir 
sürü haserat, sinel< koleksiyonunu u
nutuyordum, her cin•ten ve her boy
dan, bütiin sinekler, bunlardan en 
sinirime dokunanı evin bazı köşele -
rinde rnkkamlnr kadar kolaylıkla ar
tan admı bilmediğim bir sinek tipi -
dir. Bir köo;erte binlerce birden türe
diler mi, hepsini birden kolayhkla öl
dürmek mtimkUn. Onlar ne sivrisi -
nelder ~ihi zehirli gazlere mukabil 
bir gaz maskesi kesfint>, ne dP. pire
ler gibi gökde kanatlarm, lan, yerde 
a:\'nk•arımlan istifacle etmeye miık • 
t~dir olabiliyorlar. Fakat binlercesi · 
ni öhliirdüğÜnüz yerde ertesi gün iki 
bin tane payda oluyor. Ev sahihine: 
Bu adım bilmt>diğ"im sinekler rütu -
betin torunları olacak! dedim. Gül -
düve: 

- Bu kadarcık kusur, kadı kızın
da da bulunur dedi!. 

Bedri RAHMi 

iHTiRA 1LAN1 
" Hararet mübeddili" hakkında 

istihsal olunan 10-7 -1934 tarih ve 
1810 sayılı, ve "hararet şekli altın
da enerji tahavvülatr yapmak için u
sul ve cihazlar.. hakkında istihsal 
olunan 21-11-1934 tarih ve 1874 sa
yılı, ve "Hararet ve dinamik enerji-
lerini tahvil etmek için usul ve ci
haz.. hakkında istihsal olunan 
21-11-1934 tarih ve 1875 sayılı ihti
ra beratlarının bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar olunacağından talip olanla
rın, Galata'da, Iktisat hanında, Ro· 
bert Ferri'ye müracaatları ilim olu-. 
nur. 

5160 

~--------------, 
TAN 

ABONE VE iLAN ŞARTLARı 

Sigortalı Normal 

Türkiye tçin 
Lira K Lira K. 

1 aylık 1 50 ı 35 
s - 4 50 4 -
11 " 8 50 7 50 
ı yıllık 17 00 14 -

Dışarı ıçıı 
Lira K 

8-
14 -
28 -

Din lçin Dincılık Sirketlerine miı 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
ıdaremizcc almabilir. 

Küçük ilinlarm 5 satırhğı bir 
defalJk SO kuruştur. 5 satırdan f;u 
lası için satır başma 5 lr11nış almır 
Bir defadan fazla için vekftndan 
3 10 kuruş ındirilir. 

Gemlikte bir eşek kudurdu 
Gemlik, (Tan) - Umurbeyde Osman Yelesti isminde birine ait eşek 

kudurmuştur. Knyruğunu ayaklan ile parçalıyan hayvan, yakalamak is
tiyen sahibinin kolunu da ısırmıştır. Eşek, baytar tarafından öldürülmüş
tür. Osman Yelesti, kuduz tedavisi için Bursa hastanesine kaldırılmıştrr. 

Merzifonda geni bir çarşı için 
inşaat faaliyeti ilerlıgor 

Merzıfonda nguzel bir manzara 

Merzifon, (Tan) - Merzifonda 
son zamanla. da büyük bir inşaat fa
aliyeti vardır. Sayısız beton evler 
yapılmaktadır. Eski çarşının yıkıl

masrna başlanmıştır. Aralıklar ge
nişletilerek yeni ve muntazam dük
kanlar kurulmaktadrr. Bilhassa, 
çarşının ortasında bulunan ve dar
lığı yüzünden temizliği temin edile
miyen kasaplar çarşısı genişletile -
rek çok güzel bir şekle konulmuştur. 
Birkaç ay sonra Merzifon.da yeni bir 
çarşı meydana gelecektir. 

Belediye, Atatürk meydanının tes
viyesini ikmal etmek üzeredir. Spor 
meydanının da tesviyesi yapılmış, 

yalnız bir duvarları kalmıştır. 
Çoktanberi açık bulunan belediye 

doktorluğuna Havza belediyesi dok
toru tayin edilmiştir. 

Halkevi dil, tarih ve edebiyat ko
mitesi, ~stosun altısında bir Tev
fik Fikret geceı:1i yapmağa karar 
vermiştir. Şaşan dergisinin eyltıl 
sayısı da Tevfik Fikrete hasredile
cektir. Bunun için icap eden bütün 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

Havalar, Merzifonda henüz tama-
men düzelmemiştir. Dolu, civar il
çeler de dahil olduğu halde Merzifon 

mıntakası bir hayli zarar görmüş -
tür. Havza ile Danaderesi arasında
ki tarlalarda dolunun yaptığı tahri
bat telafi kabul etmiyecek derece -
de büyüktür. 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları işJetme 

ilanları 

30 Temmuz 936 da müsabaka ile 18-28 yaş arasın
daki Orta mektep ve Lise mezunlarından 60 istasyon 
memur namzedi alınacaktır. İmtihanlarda müsavi de
recede kazananlardan Lise mezunları ve ecnebi lisan bi
lenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis teske
resi ve Askerlik yaşındakiler de Şubenin resmi bir vesi
kasını göstereceklerdir. Talipler bir istida ile Ankara
da Umnm Müdürlüğe ve İstanbul, Balıkesir, İzmir, 
Afyon, Adana, Malatya, Kayseride İşletme müdürliık
lerine ve Mudanyada işletme amirliğine müracaatla 
mektep diploması, N uf us cüzdanı Askerlik vesikasının 
ıstasyon şeflerince resmi mühürle tasdikli birer suretini 
ve polis veya Belediyeden bir hüsnü hal ilmühaberini 
ıstidalanna bağlayacaklardır. İmtihanlar Ankara ve İş
letme merkezlerinde yapılacak kazananlara 5 7 lira üc
ret verilecektir. Taliplerin imtihan yerlerine gidip gel
meleri parasız temin olunacaktır. ( 1664) ( 3932) 
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Memleket barıcına sigortalı abonf 
vazılınaz. 

Günü ırecmis nüshalar 'i kurustur 

Yalova köylerinde 
bir tetkik gezintisi 
Yalova, (Tan) - Nahiyenin ma

mur köylerinden biri olan Koru kÖ• 
yünde çalıfkan muhtann gayretiY;" 
le .,,e köylünün uüyük yardımları ,. 
le mükemmel bir iskele ve ftk bit 
köy konağı vücuda getirilmiftit• 
Aynca yeni bir ilkmehtep inşa et• 
tirilmektedir. Köyün yolları nahiy• 
ve ilçeye bağlanmakadı. 

Çınarcık nahiyesinde de büyülı 
bir imar faaliyeti göze çarpmakta• 
dır. Yeni bir hükumet konağı ya • 
pılmıf, nahiye müdürünün himmet~ 
ile (Hasan baba) denilen en iyı 
içme .suyu Çınarcığa getirtilmiftir. 
Halkın çoğu odunculukla me§gul 
olmaktadır. 

Halkın bütün dileği, reçetesiz; tı• 
dariki mümkün olan ilaçların no· 
hiyede bulundurulmasvıı temin et• 
mektir. Nahiyenin Afağı kısadcrl 
köyü, canu bir yol faaliyetine sah• 
ne olmaktadır. Y efil ovanın güzelli• 
ği, auyunun boluğu köyÜ büsbütiitt 
şirineştirmektedir. Bana refakat et 
mek nezaketini gösteren niil:tiyenitt 
kıymetli müdiri,, "Burası Y alovanırı 
Nilidir,. demekle çok doğru söyle • 
miştir. Ençok fasulye ihraç eden b&I 
köy, bu sene faırulyelerin çok ucıızo 
.satıldığından şikayetçidir. Yollarıtı 
tesviyesi yakında tamamlanacak v• 
köy evleri badanalanacaktır. 

Yukarı Kocadere köyÜnde de bii• 
yÜk bir inşaat heveıri göze çarpmak· 
tadır. lstiklcil harbi .sıralarında çolı 
yanan bu köy henüz toparlanama • 
mışhr. 

Çınarcık - Yalova yolu üç dört 
ay içersinde bQfarılmıf ve mükenı • 
mel bir hale getirilmiştir. Bütiitt 
köylülerin isteği kendilerine arasi 
verilmesidir. Y egône .sıkınhları, o • 
ra%i darlığıdır. Bu hususta, aldka • 
darlar icap eden tedbirleri alacalı " 
larına şüphe yoktur. - M. S. .............................. 

Maarif müsteşarı Afyonda 
Afyon, (Tan) - Iki gündenberi 

şehrırnizde bulunan Maarif Müsteşa.· 
rı Ridvnn N~fb, licıo:;.·i t.C:rll~ ...,t.• 

miştir. Müsteşar, dün de, lise aske
ri kampını gezmiştir. 

Adapazarında sergi 
Adapazarı, (Tan) - Halkevinde 

Ulkü Biçki Dikiş Yurdunun sergisi 
açılmıştır. Altı aylık çalışma devre• 
sinde yurttan 18 talebe mezun ol• 
muştur. Sergi, halkımız üzerinde 
büyük ilgi uyandırmıştır. ·Ziyaretçi
lerle dolup boşalmaktadır. Iki saat 
içinde sergiyi 400 kişi gezmiştir. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı l lanları 

Beher çiftine biçilen e
der 170 kuruş olan 15000 
çift yemeni kapalı zarfla 3 
Ağustos 936 pazartesi günii 
saat 11 de alınacaktır. Şart
name 12 8 kuruşa KomiS'" 
yon dan alınır. İlk teminat 
1912 lira 50 kuruştur. Ek .. 
siltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı ka'" 
nunun2 ve 3 cü maddelerirı' 
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel rA· 
M. V. Satınalma Komisyo .. 
nuna vermeleri. (839) 

(3949) 

* Her bir tanesine biçiief1 
eder 85 kuruş olan 40000 
tane yerli veya ecnebi nıa' 
muiatı çıplak aleminyort1 
matra kapalı zarfla eksilt: 
meye konulmuştur. İhaleSl 
3 Eylül 936 perşembe gii' 
nü saat 15 tedir. Sartname" 
si 1 7 O kurusa Komisyot1' 
dan alınır. İlk teminatı 
2550 liradır. EksiltnıeY; 
girecekler kanunun 2 ve 
cü maddelerinde yazılı bel' 
gelerle birlikte teklif nıe~' 
tuplannı ihale saatinden b~f 
saat evvel M. M. V. Satına ... 
ma Komisyonuna vermele
ri. (84) (3948) 
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Bisikletçilerimiz Romanyada galip 

Kültür mübadelesi 
1 Va-'Sô, "Hakas Hazretleri,, diye 
1 biitün - istisnasız - gazetelerimizin 
kullandıkln.n maka~tan vaz geçme-

·········································-~·· 

,Y;i'~.~~~·;i;~f~i~. 23 Temmuzda Kil'de 
bulunmak üzere Berline gidiyorlar 

B"k 14 "(A..A.) _Romanya!'--' 
u reş, 1- · at bı -

"ansı bildiriyon Türk 0 ımpıy 
J anm B takımı 
siklet ekipi ile RomanY

1 
aktadır J 

P · te bu unm · 
(A. takımı arıs k k"l met.roluk 
Pazar günü _:23 . buçu ü~~de kar· 
Bükreş - Guırguı. yolu J{irkor, Sudo 
ştlaşmışlardır. Kazım, Tü k ta-

.. kkep olan r 
ve Talattan mure Fert itibari 
kımı yarışı kazanmıştır. . 
le alınan neticeler ş~nlardır .t 44 da 

Birinci: Dime Braila. 3 saa , 

kika., 50 saniye, . üddet zarfm 
!kinci: Kazım aynı m 

d b . bisiklet boyu farkla, 
a ve ır .. metro fark 
Uçüncü: Sudo b~ yuz 

la, 
Dördüncü: Toncu, 

Be · ci· J{irkor, 
şın · "yi 1..:- m' tiba bırak -

Türk ta.ıaroı 1 w.ı 

tnrştır. 

Y elkencilerimi1: ba akfant 

l• · ada gidiyor 
o ımpıy . . i atlarına işti· 

11 inci Berlm olımp y · ilk 

ki kararla.Şan yelken şubemızal, 
ra. .. . karşdaşm ara 
defa böyle muhım •· ·çın· tam 

. il edecegı ı • 
Türkiyeyı tems k etli bir şekilde 
tazrrlıklı ve. e~ te~ maksadile u
gidebilmelerını ... n safta gelen 
zun bir zaman~~beki~leo mUteaddit 

·ı · 1ştıra yelkenc1 erın ılmıştır. !z· 
·· bakaları yap 

seçme musa ileri gelen yel-

mir ~e ~s~=~~: ;:pılan bu seç?1e-
kencilerı. .. dört yelkencı bu 
terde. teferrut eden . l il o-

20 30 da konvansıyone e 

~~=at ~elken m~sabakal~rı;:ı:~ 
ptlacağı (Kil) şehrıne hare e 

ceklerdir. S ·nın· başkanhğl al 
Kafile, Rıza uerı. tn _ 

D Demir Turgut, Harun 
tmda B:hzat Baydar ve Şeref Bir -
man, . 

den mürekkeptır . 
ge; el kencilerimiz olimpiyatıa:cıa. . o-_ 

. yile ve Starktas demlen 1kı 
nmpıya . ed k 
emıf yelken yarışma iştıra.k ece . 

lerdir. ...~· d- d 
Müsabakaıa.r aguetoEn:1n ':'01." un e 

l1ıışlryacağı için yelkencde~ı~ıze on 
be .. müsabaka mahallının su ve 

ş gun · · ·· w nebilmek i -·· • ı'nceliklerım ogre ruz gar 
çin vakit kalacaktır. . 

01''.'Tlpiyat müsabakalarında yedı 
• lacak ve bu yarışlarda en 

yarış yapı lan dünya birincisi ola.
çok puvan a ki' d r. 
caktrr. Yarışların puvan şe ı şu u . 

1 - Normal vaziyette her yarışı 
Ocmal ettikçe bir puvan alacaktır. il 

2 - Her yarışta iştirak eden m -
letlerden kaçını geçerse geride. bı -
raktığı her millet için aynca bır pu-

van alacaktır. r 
Bir müsabıkla yapılacak olan o.ım 

piyayole smıfma Demir Turgut gıre-
cek Şeref ihtiyat kalacaktır· St 

ıİci müsabıkla. yapılacak olan ar 
k1. sınıfına Hanın dümende, Beh -
za~ flokta. iştirak edecektir. Rıza, 
ihtiyat olaca~· 23 ünde Kil'de 
Yelkenc~en~ af mitesi tarafın-

bulunup olımpıyat _o. i eb'a.t -
d b""tün milletler ıçın a.yn . 
ı:nya.:tırtlan yarış teknelerini tealım 
alacaklardır. . . 1 gı~ tarafın-Ietanbul atletizm a.3an ı . k 
da.n klüplerimi7.İ atletizme teşvı~ :rna 
sa.dile en çok atletle iştirak edıp d.~-

_, kl"be büyük bir kupa 'Verı -
rece ıı.ıan u . rtesi ve 
mek üzere önümüzdekı cuma . 

.. u·· Taksim stadında bir at -
pazar gun ed"l . tir 
letizm mföıabakası tertip 1 mış 400 Bu müsabakalarda 100, ıoo, ' 

Dün Romanyadan avdet eden bi•ikletçilerimi:ı. 

800, 1500. 5000 metro koşularla, u - başlıyacak ve deniz kenarını takip ile 
zun, yüksek, cirit, üç adım, disk at- Büyilkdere tayyare istasyonu arkn -
ma ve 4X100 metro bayrak yarışı srndan döniUerek ayni •yoldan geri 

yapılacaktır. .. dönülecektir. (Sekiz defa gidip gel-
Bütün klüplere açık olan bu mu - me) 

sabakalara kltipler istediği kadar at 
!etle iştirak edecek ve en çok atletle 4 - Yarı~a saat tam sekizde baş-
tesbit edilen dereceyi elde eden klü- !anacaktır. 
be atletizm federasyonu tarafından 5 - Yarış yolu ta.mamile dtiz oldu 
bir kupa verilecektir. ğundan koşucuların bisikletlerine ta-

Son zamanlarda muntAzam çalış - kaca.kları dişli tertibatı hususunda 
malarla !ormlerini bulan atlet'erimi- dikkat nazarları celbolunur. 
zin her sene ayni tarihte yapılacak :ı. 
olan bu mtisabakalann ilk kupasını 
almak şerefini klübüne kazandırmak T. S. K. !stanbul Bölgn.;i Bisiklet 
için çok fazla çahşacaklan ve dola- Ajanlığından: 
yısile bir iki _rekor d~ha yeniliyecek- Bölgemize bıı.ğlı idmancılarm elle-
leri ümit edilmektedır. rindcki bisikletçi lif;ansları 1936 yı-

Bu mü!labakalar için atletizm. a- ima ıit yeni lisanslarla değiştirilecek 
janlığmrn tebliği şudur: tir . 

f 6lanbul atletizm kupaıt Her idmancı elindeki lisansı iiç fo-

Istanbul Atletizm Ajanlığından: toğrafla beraber 2'!-7-1936 gl'ınüne 
1 _ Istanbul kupası namHe h er kadar Beyoğlu Halkevi binasındaki 

yıl ayni tarihte tekrarlanacak olan Türkspor kurumu lstanbul Bölgesi 
müsabaKatar :ıa ...... t9 tenımuz cu - bilrosuna teslim edecektir. 1936 yıh
martesi ve pazar günleri Taluıim sla na ait yeni lisans almayan bisiklet -
dmda yapılacaktır . . Ü b k 1 airc-

2 _ lstanbul kupası müsabakaları çiler birinctlik m sa a 11 arına " 
bütün klüplere açrk olup her takım miyeceklerdir. 

istediği kadar atletle bu müsabaka ~ Teniste Alman takımı 
[ara girecek: te~'bit edilen derecelen 
en çok atletle elde edecek ~alnın~ Yugoslavyayı yendi 
atletizm federaRyonunun tahsıs ettı- Belgrat, H (A.A.) - DaviR ku-
ği kupa verilecektir. . . .. pası Avrupa mmtakası tenis maçı -

3 - Müsabakalar ıki gunde yapr- nm finali: 
ıacaktır. Tesbit edilen program aşa- Almanya, iki galibiyete karşı üç 

ğıda gösteril~ektedir. galibiyetle Yugoslavyayı yenmiştir . 
4 Cumartesı: 
4:00-100 metro. Gülle atma, uzun Yük•ek atlartta rekoru 

atlama. Nevyork, 14 (A.A.) - Olimpiyat-
4:ı5-ı5oo metro tar için yaprlan seçme miisabakalar -
4:40-10000 metro, yiikı;ek atlRmıL 

da zenci Cornelius Johnson ve z<'nci 5:30-JOO metro 
5:45-100 metro final Dave Olbertton mükemmel bir st.iJle 
5 Pazar: 2 metro 77 milimetre atlıyarak yük-
4 :00-200 metro, cirit, il~ adım sek atlama dünya rekorunu kırmış-
4 :15-110 metro tır. 
4:30-5000 :metro, di!-ık 
5:00-800 metro. srrrk atlama. 
5:30-4X100 bayrak yarışı. 

Bisiklet yarıfları 
T. s. K. Istanbul Bölgesi Bisiklet 

Ajanlığından : 
ı - 19-7-1936 pazar günü (100) 

kilometroluk düz yol üzerinde bir bi
siklet yarışı yl\pılacaktrr. 

2 _ Yarış yolu Boğaziçi Yeniköy-
le Büyükdere Kefeliköy arasıdrr. 

3 - Yarış Yeniköy a.cıfalt yoldan 

Beyoğlu San'at Mektebinin 
ıergisi açıldı 

Beyoğ'lu Akşam Kız Sanat Okulu 
Direktörlliğtinden: 

Okulumuzun 1935 - 1936 ders YJ· 
h sergisi Temmuzun 13 üncü Pazar· 
tesi gününden 19 uncu günü akşamı 
na kadar devam edecektir. Sergi sıı 
bah saat 10 dan akşam on doKu7a 
kadar muhterem halkımıza ~u;1kt.ır 

(TAN) m PoUs Romanı : SO 

Kapo aırkasındla 
lbDr canavetı 

Michel Herbf'rt - Eugene Wyl 

- Evet, diyordu, şimdi, cinayetin 
hastabakıcı tarafından yıı.pıldığmı 
parlak bir şekilde ispat edebilece~iz: 

Mösyö Clergerie şaşkın bir vaziyet
te döndü: 

- Ne, dedi, hasta bakıcı mı? Ya 
parmak izleri, paraların çalınışı. ale
lacele firar! ... Bütün bunlar kafi birer 
delıl değil mi? Kim ne derse desin bu 
işte eğer bir ı:ıuçlu varsa.. o da mu
hakkak Guy de Pa~ııeviersrlir. Her ikiıhizin hukukunu koruyacak 

bir mukavele yaparız. 
Böylece, eğer şeraiti dolduramaz

sam siz, doldurursam benı hakları
nuzı temin etmiş oluruz. 

_ Fakat Mösyö vaktimiz olm~a
cak. Cinayet için mahallinde tetkıkat 
Yarın vapdacak. 

- i1era k etmeyiniz madam. Ben 
her şeyi ha1ırladım. 

Bunları söylerken. Tom Morrov ce 
binden bir mukavele çıkardı. 

üçüncü kısım 
Cinayet mahallinde tetkikler 
Herkes. Vignon _ Marcelet'nin 

k U dildiği odada toplanmıştı. Yalnı% 
a ;un Guy de Paneires ile şahit 

ma . rd 
Suzannc Blum beklenıyo u. 

Polis komiseri Martet en evvel ~el
. ti Fakat tetkikat yapmak vcsıle

mı§ . 
. 1 birinci kata ~ıkmıştı. Onu ora-

sıy e . . .. 1 Le 
ya çeken şey, hızmetçı ~~;,e annı 
da.smın o katta oluşu ı ı. 

0 
Alt katta tahkikat_ hakimi, mağrur 

bir eda ile nutuk verıyordu. 
- zannedersem, diyordu, mf!::ıele

. hallPdilmesi artık bir saat me~e· 
nın · dl" · b k 
1 dl·r fliGbir vakıt, a ı,venın u a-
esı . 

1 
t ~ .. 

dar iyi şerait altında ça ış ıgını gor-

medim. . 
Müddeiumumi Brossard kendı nok-

tai nazarını ızüdüyordu: 

- Bütün bunlar iddiadan ibarettir. 
Biraz sonra caninin hastabakıcı oldu
ğunu size isp:ı.t ettireceğim. 

- Ben de l!!İze biraz sonra hatanızı 
bizzat itiraf ettireceğim. 

- Zannetmiyorum mösyö! 
- Emin olabilirsiniz :Mösyö! 
Bu aralık odaya. biraz acemi tavır

lı bir gene girdi Tahkikat hakimi: 
- Bu da kim? Nereden cıktı? 
J)iye sorunca, genç, çekingen, ce

vap verdi: 
- Ben madam Vig-non - Mı:ırc~Ile

nin uşağıyım. F.fendim. ismim Guı:1-
ta.ve. 

lerine dair yazdığım bir yazıya <'e
vap \'ermek i."ltt>miı;, iki siitun dol
durmuş. Türk mntbuatr:Pda "Nakili: 
Vfl...Nfı., imza.o;ile tanınmış olan n.rka.
da'.;nm, ce\ ahını herhalde alt>l~ele ,.e 
muhakkak bir ;rerclen "nakletmeğe,. 
imkan bulnm11arak ~·azdığı ic:in ba
zı tenakuzlara düşmiiş ve maalesef 
itiyat tdiıımi~ olduğu bir usulü, te
~a.fül mmliinü ,·ine kulla.nınış. 

\'ft-Nfı diyor ki: 

"Bir memlekette çıkan karikati.ir
lerin hikaye ve romanların diğer dil
lere naklinde kültür mübadelesi ba
kımından fayda vardır .. 

Ve sonra da ı:tazt>telerimi7deki fi. 
kir hasmn kahı>lı~mdan~ y('knesaklı
~ıncfa n şikayet ederek birtakım ma
nileri kaşdl'di)·or ve itiraf edi;ror:, 

"0 zaman gelsin makas hazretleri. 
Kes Avrupa gazetelerinden entipüf
ten şeyleri, doldur sütunları . ., 

ı~te tenakuz burada. · Gazett> kari
ka tiir. hfüa) c ve romanlarının k\iltür 
kwmetlerinin m\i11aka.';1ıu;ı bertaraf, 
hı~nJarın mübadele<,inde fa)·da oldu -
llnnu ka.hul eılersek, ve ... oura. ela, 
"kültür,, de(li,;;imiz "e) i "entipüften,, 
!'.'t>;\'ler di:re siitıınlarımıza cloldunır -
sak, \'3.-Nfı'nuıı düştiiı't\i hu birinci 
tenakuzu ~Örll'ii~ oluruz. Sonra "l\lü
ha.d<•le,, de mü"la re ket mföıası vardır, 
onu ) apabilmek ic:in en :u:ı iki taraf 
olmali li11mdır. E... Siihmlarıınızı 
hep nıı killeri<'. "ı•nt ipii ftt'ıı kiiltiir ,, 
na1dlll'ri\e <lolılurur. miihn<lC'lenio hlr 
tarafını tl'min eıit'rsek, kal"ı taraf 
bi7,df'n ne nlaC'ak? Bu <la ikinci tcna
h-uz. 

A1iz, Nakili: Vft-Nfı, st•nin ~i)rü
sün ele bu kiilt iir miihadelesine hen
zb or. Jsrar etme ve eı!',eT kahil~r.. es
ki0ı'lt"n ol<lnzun ı;rihi, sadı><'<' \'a-1\'fı ol. 
Zararm n<'re~ind~n clönüHinse kar -

dır. 
Bitirmeden, su terrafül i ini dr ,.;~, . 

1i;reliın. Ren, "mal•a!'I ha.zretlrr' 
zımda, bütün J:UZ<'ft>lerdf'n, J!a 
rimizdcn bahs<'tmiştim. "'" nitf'ki1ı1, 
bn :nı.zrma ıla ) int> ö~ lr ha..,lı\llırn. Bu· 
nuı~ ic:in bö~·lece almadın cin değlı:-tir· 
din'! Mf''"rıı mtulnfa:ıda bil<' memnun 
da rlıalaru' nınılınama: ı usuliinii, hir 
olmazsa naklen hilmn miıdn? 

Bu "kiiltlir miihaclf-lc,. sinde hiç 
yalmz haı,ıına kalmRli \..,t<'mt"1.oim. 

Fikref ADİL 

İzmir paraşüt kulesi 

Izmir, 14 (A.A.) - Türk Hn\'8. 
Kurumu t.a.rafrndan Kültiirparkta in
şa edilecek olnn paraşUt kulesinin 
plftnları Hava Kurumu merkezinden 

şehrimiz Hava Qubesine gelmiştir. 

Planlara göre paraşüt kulesi 43 met
ro yükseklikte olacaktır. 

Tahsin Uzer Erzu~uma döndü 
Erzurum, H (A.A.) - 40 günden 

beri Doğu illerimizde tetkik seyaha. 

tinde bulunan üçüncü umum miifet
tiş Tahsin Uzer yeniden Çoruh \"Rlisi 
Refik Kora.itan olduğu halde dün Ka 
raköseden şehrimize dönmüştür. U· 
mum müfctti~ bu srynlrnt1 cn c:ok iyi 
intibn !arla ve sevinçle döndüğiinli 
söyledi. 

Muğlada yol faaliyeti 
Muğla. (Tan l - Yollaı'<la mükıtl

lef amele bir temmuzdan itibaren ça 
lı~mağa ba§lamıştır. YollRrda bü -
yük bir çalışma vardır. Bu yılki pro
gram mucibince Muğla Tavasa, Dat
ça Marmarise ba3lanacaktır. M11ğ -
la - Fethiye yolunda da şose ve kal
dırım yapılacaktır. Bütün köprüler 
ve su gec;illeri betonarme olacnktrr. 

- Fakat seni burada hiç görme
miştim. 

- Evet efendim. Birkaç gündür 
buradayım. Cclertinin yerine g-cldim. 
Kendisi pek rahatsızdı. 

- Ha şn aptal u~ak mı? Hatırla
dım. Ce!estin Cochinel ! 

Tahkikat hakimi, Rrkadaşlarına dö 
ncrck iz'lhat verdi. 

- Komiı:ıcr Martet'nin r.innyet ak
şamı pencerenin altında bulduğu u
şak ... 

Mösyö Clergerieı yeni uş:ığa dön
dü ve: 

- Ma:ılesef, dedi, bütün ev halkı
nın bir arada olmasına ihtiyacım 
var. Gidip Cclertinı> RÖyle};ni:r.. ki.ic:ük 
~alona in!-ıin ve ötf'ki hizmetc;ilerle be
raber bulunsun ... Biraz gayret etsin. 
Haydi bakalım .. 

- Bas iistüne efwıdim . 
Fakat uRak g-itmiyordu. Mösyö Cler 

gerie sordu: 
- Nevf!r? 
- Efcnrlim. dıı:;arrla biri~i \•ar. tah-

kikat hakimini görmek istediğini 

Zecri tedbirlerden sonra 

it~lya hala Avrupa ile 
• tesriki mesaı etmiyor! 

' J;'ransızca Le Temps gazett>"i ZN!· 

ri tedbirler kalktıktan sonra Italya
nm Anupa.da muhtemel teşriki me
saisine \'e Akdeniz paktına dair ı;<a
yaııı dikkat bir makale 1azmıı-;tır. 
Dün <'limize gelen makaleyi bıı~iiıı 
terciime ve ne~rr.dironız. Umıtma -
mak lfu:mıdır ki, hu makale, ltftl~ a -
ınn Moııtrö konferansma, ve 1.okar
no toıllantısına ı;elmiye<'e~ini res -
men hildirnıesincll'n en·eJ yaztlnw, -
tır. Nitekim ltalya. 7t'<'ri tedh1ı·Jcr 
kalktıktan sonra Akdl'niz paktını 
ileri siirerek h<'niiı: Anuı-.a i~1<'rile 
tesriki mP.sai etmek i"iff'!'meıni!;ıtir. 

"Le Tenıııs,, in ma)mlcsi ~mlur: 
Resmi gazete, ltalyaya tatbik edi

len zecri tedbirlerin kaldmldığmı bil
diren emirnameleri neşretti ve Lon
dradan gelen bir telgraf kral seki
zinci Eduvn rd'ın , Cene\•rerle verilen 
karar mucibince ltalyaya karşı tat
bik edilen tedbirleri kaldıran bir eın
ıi imzaladığım bildiriyor. 

Zecri tedbirlerin kaldırılm~sı htiy
lece fili bir şekle girmiş ohıvor, ve 
Framıız tezine uygun olarak, rnez -
kur tedbirlerin tatbiki müddetı kir. 
alınmış olan mütekabil yardım t:ı ~ h
hütıeri de, bundan sonra gayesı1. ka
lıyor. Böylec~ tahaddüs eden y •ni 
\'aziycte göre. ltalyanın beynelmilel 
teşriki mesaiye avdetine hiçbir şey 
maniin kalmamış olmıımast liızımge
lir. cünkü Roma hükfımeti , birc;r;k 
kereler, zecri ted'oirlcrin ve onlara 
bağlı olan muhtemel mütekabil ya.r
dını anla.şmalarmın me\·cudiyetinin 
ltalyanın Avrupa sahasmdn tabii bir 
teşriki mC'saiye avdetine mani oldu· 
ğunu söylemişti. Bunnnln beraher. 
bu sat1rlan yazdığımız dakikaya kn
ıhır, ltalya. Montrörle loplanan Brı
ğnzlnr konferansına gelmiş \"e Lo · 
knrno devletlerinin Brükselde yupa· 
caklnrı toplantıya gelmesi icin vunı
\nn da\'ete resmen ce\'np vermiş a .. -
;itdir. Bund:ı.n ltnlyn şimdi. Alman 
yaya karşı birtakım tanhhüt ler a.I · 
rlı ve seçime kolktı niye, fasist hü
kiımctinin, zecri tedbirlrrin kaldırıl· 
mış olmasına lazınıgelen siyasi ehem
miyeti vermiyor mana~ını qıkarmak
ta acele etmemelidir. Bu ltalyanm 
bekleme vaziyetinin c:ok kolay bir 
tefsiri olur. ltalyamn dah a derin po
litik mesg:t\cleri He bu bekleme va -
ziyctini tııkındığrm tahmin etmek 
dah·ı doğru olur. Filhakika. İtalya • 
lann. Habeş buhranının ert<'!li ciinii 
şarki Akclenizdcki v:ı.ziyct ''e hıgil
tercnin zel'ri tedbirler vesilcsile yap
mış olduğu anlrıP.malorm muhtC'mel 
n~ticeleri yüzünden pek mUsterih ol
madıkları ~öriinii\'or.Zccri tedbirler
den gnyri şarki Akrlcnizdt' miitclrn
bil ~·arclını trıah:ıiitlcri yalnız Fransa 
lnrafınrhın \"erilmiş değildi. Ytt!;'Otı -

lavyn. Yıınnnistan \'C Türkiye de te
minat vermişlerdi. Şimdi Romnmn 
öğrenmek hıısııstınrla endişe ettiği 
ııey.şıırki Akrknlır,dc \'anılan bu ım
ll'lşmn!nrırı. Ilı beş hıılırarıınrn lasfi
yı>sirıe rağmen devam ed in etmiye
cet{idir. Devanı <'tti:'Yi takdirde. ltnJ. 
ya. bıı hareket. ltalyaya karşı ha -
kiki bir ınıkt olara k Lciakki <'lmeye 
mii' cmayildir . 

Italya, ba7.ı Ralkıın dcvlctlrrinin. 
kf'ııdi1:-1inin mnrıız knldığı her mi.işkü
lfit ı iı;fr:ımar f'tmek iııtemelerind"ıı 
şilphc etmC'klC'rlir Btı sebepten. tlal
yanın şarki Akdcnizdc.bir paktı ken
di aleyhinr• bir pıı kt telakki etmek 
tema ''Üllcri ku vvetlC'niyor. 

Bu htıRusta her tiirlii !'!11itrfrlıhii -
mü ortadan katdırmak için lngilte
renin olsun, şarki Akdeniz alakadar 
devletlerinin olsun birer resmi tav -
zihi şiiphesiz kafi gelecektir. Şim • 
diye kndRr, lngiltere, Yugoslavya. 
Yunaııi8tall ve Türkiye aralarmda 
yapılan bu mütekabil yardım anhış. 

söylüyor. 1\:artmı da verdi. Buyrumız 
.M<isyö Clcgerie kartı okuyunca, kah
kahalnrlıı giilmcğc başladı ve: 

- Tom Morrov, dedi, şu bizim 
Tom! 

Bu ismi duyunca. o dakikaya kad::ı.r 
endişeli olan yüzlerde hir neşe belir
di. Çünkü "amatör - polis memuru .. 
ismini verdikleri Tom onlara. birç.ok 
meselelerde ya rdrm C'lmişti. Neşeli, 
şen. zeki bir adamd1. Ve kendisine. 
mef?gul olduğu iş için kafi ücret ve
rildiği za.manlnr, hiçbir zaman şeref 
ve şan peşinde koşmaz, muvaffakıye
ti memnuniyetle adliye erkfı.nrna bı

rakıdrdı. ClergPrie, yeni hizmetçiye : 
- Söyleyiniz, defli, gele>in. 
Toın Morrov içeriye reveranslar 

yaparak girdi ve güler yiizünü Mös
~'Ö Clergerie'ye çevirerek bekledi. 
Clergerie: 

- Aır,izim mösyö :Morrov, dedi, sa
fa geldiniz, hem tam zamanında gel
diniz. 

Tom: 
- Pek mütehassis oldum. Hüsnü 

malannm Fransa ile lngiltere ara • 
SIJ\da yapılan ve zecri tedbirlerin de· 
vamma inhisar eden, muvakkat ve 
mahiyetleri itibarile Akdenizde ltal
ya aleyhine devamlt bir sistem fikri
ni ihtivn etnıiyen birer anlaşma ol
duğunu zannettirecek, bunu teyjt e
decek hiçbir şey yoktur. Fransanın 

iştirak edemiyeceği böyle bir siste • 
min mevcudiyeti, esasen, samimi bir 
beynelmilel teşriki meHııi politika~ı

na uygun olamaz ki, bu ııamimi teR
riki mesai Fransa ile Ingilterı>nin ol· 
duğu gibi, zannedildiğine göre. ltal • 
yanm da arzularını tefjkil eder. Kon
trol altında olduğu ma!Um bulunan 
faşist matbuatının neşriyatı. bu hu
susta ı;ıUrhe hıra kma nıa ktadır. Fa • 
kat bu neşriyattan, Roma hüküme
tinin iş adanılarile, ve Avrupa saha
sındaki diplomasi faaliyetini tekrar 
ele almak için mümkün oldu~ ka -
dar en müsait \'aziyetini peşinen te
min ettikten sonra ilerlemek karan 
da kendini gösteriyor. 

Bu endişe . şüphesiz ıne~ru bir en· 
dişedir. Fakat bunu, bu saatte ynpıl· 
ması rnümkiin olan anlaşma ihti•11 ı:ıl

lerini yok etmrk, tehlikesinr kadar 
ileri götiirmemek le l:izımdır. 

Be. 1nelmilel vaziyette ister isten
sin, ister i"tenmcsin . yeni bir Jı:i.ıii
~e vardır ki, öniine gc~mek imk1\nt 
yoktur. Bıı da ltıılvan-Alman Y" 'daş 
masıdır. Roma hiikumcti. zecri tcd
bırlere mukavemetini org-:'\nize et • 
mekle nıcşg-ul oldııfru sekiz ay kin
de. Bcrlinle. iki hükümet arasın • lakı 
münasebct1eri değiştiren lcnı·rnlarda. 

bulundu. A vnıp:ıda tl'cr it edilıııl'k -
ten r.ekincn ttaly:ın . icahmdn J\ iman 
oyununu nynamağı temin etnıct;e ça
lıştı. 

Bcrlinin . fasist hiikiımrti ist€'di -
~inden daha ileri g(itiirmd·" c:;nltf:mış 
olması. bir ihtim:ıl. kabildir. Frı k.,t 

ltnlyıının Alman~·aya karşı 'ı:ı.zı l'ı

ahhütler nltma girmiş olf'ıa ı mu • 
hakkaktır, şiiPhe~izdir F'nkrıt \'ıtZİ

yet . herhRlıle. !talyayı her tarAl"lan 
kıs kınak bağlıyac:-ı ı, bir şel{le he -
nüz g-elnıenıiştir . Bun ıııı cfa dclıli !'iU 

ki, yan resmi Alman mat'uıı ıtt "t"'• 
ri tedbirlerin kalkması. Lomtnı.. Pa
ris, Roma arn!'lındaki gerg-inlığın gev 
şcmcsi ve ltnlyanın. F'ransa ;·e Tnf?il· 
tere ile beraber lekrar lc<1ri\ı:ı mr~~ı 
ye dönmek ihtimallerinin b;ı~ g0stn· 
miş olmasından bir endişe ;zhm et
mektedir. J<~nkat ita! ·a hu lı.! n:- me 
s<ıiye nvdcttc scrbeı;;t olınaldfl oı>ra· 
bcr, Alrnanyaya karfjı ~tre~n ccı rıe
tiİndcki almış oldıığ'tı sarih \'Rzivet • 
ten duba başka , müsnınahakar bir 
tavır da takınabilir. Bu cihet. kııt'i 

cılar:ı k .Tta ly·ı politiknaı miist ı:ı kil bey 
nelmilel toplantılarda tekrar faalıye
Lc g-cc;tiı{i zaman anlııı=:rlncaktır . · 

Brüksclclc toplanncak Lokarno kon 
fcranı.ı. bu husust::ı bize birinri bir 
işaret teşkil edC'ccktir. Temin edildi
ğine göre ltnl\'a bu konfera.mrn işti
rak edecek, fa.kat. Lokarno devleti 
olarak üzerine alması icap rderek o· 
lıtn taahhiitler hususıın<la bozı lh-
1 ir:ızi kavitlar ıfa il<'>i ~iirecektir.Bu 
kayıtların neler ola'oileccği pek anla
~ılanııyor. 

Çiin kii Hl25 ınııa ht•det>inin Alımın
ya tarafından bir taranı ihlali. L-0-
kunoyu imzalayan diğ'er devletle • 
rin tan hlıüt leriııi de za);flntnıakta 

değildir. llnlynnın, garbin nihai cm· 
niyetinin Alnııınyanın da yardımı ile 
temin edilmesi arzusunu anlıyoruz. 

Bu. eııasen diğer iiG Lokanıo devlet
lerinin de arzularıdır. Fakat şurası
nı da unııt.ınamnlıdr ki, 7 marttaki 
hareketile, Lokarno muahNlesini bo
zan bizzat Almanvadn ,.e ııiındiye ka 
dar. faydıı.lı g-örfüm,clere yol açacak 
olan lngiliı suallerine ce\'ap vermi§ 
değildir. 

kabuliinüze pt.>k ıninnettarıın. Buraya 
sizlerin, dirayeti111z1n huzurunda iğil
meğe geldiğ·iıni saKlarsaın, bunu bir 
türlü kendimi affeltircmem, 

diyerek, cv,·elıl Mösyö Clergeric'nin 
sonra dönerek ötekilerin kaı•ş11,;ında 
birer defa iğildi. Tom'un bu iJtıfatı 

herkesi memnun etmişti. Bu sefer 
Mösyö Brossnra söz alarak dedi ki: 

- Azizim Mösyô Morrov. bizi bu
raya. toplamış oıan cinayet ayni za
manda basit ve karışıktır. l~limizde 
birtakım malümat var. Bunlar, ilk 
baktşla, neticeyi kolaylaştırıyor gibi 
gözükmektedir. Durunuz, size anlata
yım. Çünkü maznun g( unedcn e\'vel, 
cinayet.in nasıl vapıldığını tetkik ed~· 
rneyiz. Vaktimiz var. 

Tom bir daha iğildi: 
- Benim için sizi dinlemek bir şe

reftJr, 
dedi. BrOfısard cevap ·,•erdi: 
- Siz de fikrinizi verirsinir.. Pt>k 

tabii. fikrinizin iyi olup olmadığı hu
su~unda bir karar Vl'r.Jllek bize ait:.ir! 

ıAı ıc 
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Avusturya meseles· •n sonra 

Alman 1 alya rasında 
askeri tem la basladı 

' 

Türkiye 

Bütün taahhütlerini 
yerine getirmisfir 

Fraum1arJn milli bayramı olan 14 
Temmuz, dün, Franaız aıefaretı&aııe • 

nümayiıler oldu 
Pai1a, 14 (.A.A.) - Bu aır,&m u

at 19 dan eonra yeniden ~ 
bAcHaeler olmuftur. Otomobillerfıe. Pa 
riain civarma dönen halk cepbeııd ntl 
mayifçileri ile meçhul aakertn mesa 
nndan dönen mubalefet partileri ==-===ıı::::ımı-=-=====---====---======-===-==-===-
meuuplan k~ l'aJrat 
polül bldi8eaiıı btlytlmesine mlnl ol· 
mak Usere müdahale ederek nUmaylf 
çileri civar eokaklara dağıtmıftır. 

Halsefl•ı hcrp 
ecllyorlar 

[Batı 1 incide] 
m ve Belçika sefirleri htlktmetlerl
ne telais vuıtulle rapor göndereme 
mektedlrler. 

Clbutiden gelen bir habere göre, 
Batief çeteleri Adllababa ile Dire -
dua arumdıki demlryolunu lleemif
ler, rayları tahrip etmiflerdlr. Ay~ 
amanda Dellde ile Adla.baba ara • 
mıdaki yol mUnakalltı da çetelerin 
ltfhnmah faaliyeti ytldnden ~ 
~- Barrar civarmda ile cld 
dl arbedeler vuku& gelmekte oldup 
bllcUrllmektedlr. Şayet bu haberler 
cfotra l8e (90D hattalar zarfıbda CI 
butklen lllen haberlerin hep doğru 
oıkmakta oldduğunu nazan itibara 
almak Pl'*tlr) Adilıababectald ftaJ. 
yan prni8oaunun hali hamda mil -
nakale haUan 1r-ıımı9 demektir 

Konferans müsaıl gidiyor 

Türkıy a arasında 
hl~ f af kalmadı 

1 INCIDE---

23 tıncl1 madM ha•-.. W1 _... arfne Parf8 e1Q181 P9]ltlabı llontr6-
lefeti muh&taa etinektecüi-. de kalarak B9ia*r konferammı ta-
Tiirlı ~ ,_.,,_,....... kip edecell bir tebltf nmnl De bildi -

ltir,. """"" .... ..,... rilmietlr. 
hlmoJ• 

Montrö, 14 ('laa) - Pol Baabr 
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EKONOMi .. 
Yerli Mallarda . Pamuk oıyasası 

Pavyon müsabakası 

için hazırlıklar 
Mersin mıntakasında bazı ctins 
pamuk fiatleri 

Ege mıntakası pamuk piyasası 
Yerli Mallar sergisinde en güzel son hafta içinde biraz gevşemiştir. 

paviyon müsabakası yapılacağından Bu gevşekliğin ihracatçılar elinde 
bahsetmiştik, fakat Sanayi Birliği kendi satışlarına yetecek kadar mal 
idare heyeti bir türlü toplanıp, bu bulunması, dahildeki fabrikaların fi 
müsabakanın şekilleri etrafında bir at yüksekliği dolayisile mübayaaları 
karar verememiştir. İdare heyeti. nı ufak partiler halinde yapmağı ter 
dün de toplanamamıştır. Halbuki ser cih ettiklerinden ileri geldiği bildi -
gi on gün sonra kapanacaktır. Bu iti rilmektedir. Bu durumun geçici oldu 
barla müsabaka için de vakit kalmr- ğu ve pek yakında fiatlerin tekrar 
yacaktır. Sanayi birliği reisi, idare yükseleceği kaydedilmektedir. 
heyeti azalarını bu safahatı hatırla-, Son hafta içinde prese birinci nevi 
tarak bugün için bir toplantı yapma pamuklar 43,50 kuruştan muamele 
larrnı rica etmiştir. görmüştür. 

Jnhisarın kokulu Jarapları Mersin mıntakasında bazı cins pa 
muk fiatlerinin yükseldiği ve piyasa 

Sergi büyük bir rağbet görmekte- muamelelerinin çoğaldığı bildirilmek 
dır. Sergi duhuliyeli olmasına rağ • tedir. Dahili fabrikaların yeni mah
men her gün hıncahınç kalabalıktır. sul m e v s i m i n e k a d a r 
Bu sene sergideki paviyonlarm gü- ihtiyaçları olan pamuğu temin için 
zelliği bilhassa halkın rağbetini cel- fazla mal almağa başladıkları ve bil 
betmektedir. lnhisar paviyonu en çok hassa Adana borsasında satılan mal
ziyaretçi toplamaktadır. İnhisar ida- !arın yarısından fazlasını bu fabri
resi sergide en çok satış yapanlar ara kalarm aldığı kaydedilmektedir. Son 
smdadır. Bu sene idarenin yeni yap - fiat durumu aşağıda yazıldığı gibi 
tığı ve piyasaya arzettiği "Misket'' tesbit olunmaktadır: 
şarapları çok rağbet görmüştür. Bu Mersinde 
ş:ıraplar, kokulu İzmir üzümlerinden Klevland 
imal edilmektedir. Ve bilhassa güzel Ekspres 
kokusu ve tatlı içimi bakımından ter tane 

42,5 
41 

40 

Kuruş 

" ,, 
cih edilmektedir. Adanada 

Fiat~erin kontrolü ve Ticaret 

Sanayi Odası 
Dün Istanbul ticaret ve sanayi o

dası katipliğinden şu me~tubu aldık: 

tane I. 32 " 
' II. 36 ' 

Klevland 35 " 
Amerikada middling hazır mal 

Nevyorkta 43 ve Nevorlean da 42,ile 
ri teslimler ayni piyasalarda 23-46' 
punto yükselmiştir. 

:Mısırın bu seneki rekoltesine arız 
olan kurdun yapmağa başladığı talı 
ribatdolayisile piyasada fazla mua -
mele olmaktadır. Bu sebeplerden yük 

biraz yükselıdli 
selen fiatlerin satışlarınr k8tpatınak 
isteteyen tüccarların müba!\:l'tatı yü
zünden tekrar yükseleceğiflihtimali 
olduğu bildirilmektedir. i 

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

Samsunda ceviz., 

stokları tüken~ > 
İstanbul ceviz piyasası? ·· durgun -

dur. Fiatler değişmemişt !n. 
Ege nuntakasında me..,raut mal ol

madığı için piyasada mıııa mele olma 
maktadır. 

Samsun mmtakasında k.stok tüken
miştir. En son parti olalu 9900 kilo 
iç ceviz bu hafta sevke<d!ilıniştir. 

Kabuklu cevizlerden JHJ35 mahsu
lü Sicilya malları loca ;s amburg 43 
mark teklif olunmuştur. ~1936 mahsu 
lü kabuklu cevizlerin tıeklifleri ise 
100 kilo cif Hamburg ve Eyl0.1 - I. 
'T'-~rin yükselmesi şa r!' ile nevi ve 
menşeine göre 43 - 85 mark üzerin
den yürüti.ilmüştür. 193 ~. mahsulü 
Ti.irk cevizçileri 100 kile.: başına loca 
Hamburg nev'ine göre ffü - 160 mar 
ka teklif olunmuştur. A .ın cak 65 mar 
ka t eklif olunan mallar ·'ikmk ve ta
biati1.e aşağı kalitede flulunmakta-
dır. Y 

-----.--
İzmir sergııme Hnzırhk 

Istanbul ticaret odası ı. sanayi şu -
besi, lzmir beynelmilel ;sergisi için 
hazırlıklar yapmaktadır. 1 Odada, sa· 
nayi birliği reisi Vasıfqı iştirakile 
bir toplantı yaprlmış lst HntıuJ fabri
katörlerinin gönderecek! l:-ri nümune
lerin listeleri görüşülmü şıtür. 1 

' ===================================================:========= 

Bazı gazetelerde sanayi mamulatı
nm maliyet fiatlerinin kontrolu hak
kındaki kanuna istinaden İstanbul 
Ticar~ ve Sanayi Odası tarafından 
bu hususta teşkilat yapılacağı ve Ti
caret ve Sanayi Odasının bu kontro
lü icra ederek neticelerini vekalete 
bildireceği tarzında neşriyat yapıl

maktadır. Bu neşriyat Odamızda bir 
sanayi- şubesinin tesis edilmiş olma
rnndan çıkarılmış yanlrş bir netice 
olsa gerektir . 

-..:r .. _... ..... ~ .... _____......ft ... .,ıııı~ 

Odamıza fiatleri kontrol için veril 
miş bir salahiyet yoktur. Odalar an
cak Vekaletçe bu hususta sorulan 
suallere cevap verebilmek için naza
ri tetkikat yapar ve toptan satış fi
atleri temevvüçlerini bildirir. 

Keyfiyetin bu suretle muhterem 
gazetenizde de tavzihini ehemmiyet
le rica eder ve bu vesile ile de saygı
larımızı teyit eyleriz. 

Çuvalların ağırlığı 

Ticarette tağşişin men'i ve ihraca
tın kontrolu hakkındaki kanunun al
tı ay sonra tatbik edileceğinden 

bahsetmiştik. lktısat Vekaleti kanu
n.un tatbiki için şimdiden hazırlıkla
ra başlamıştır. Vekalet tarafından 
ticaret odaları ve ticaret borsalarına 
gönderilen bir tamimde, çuvalların 

kaç kilo kadar olacağı bildirilmekte
dir. Bazı ihracat tacirleri, malın a
ğır olmasını temin etmek için, çu -
vallara aşağı büyük parçalarla bir -
kaç yerinden yama vurmaktadırlar. 
Bu gibi usullerle çuvalların ağırlığı 
altı kiloyu bile bulmaktadır. 

Iktısat Vekaleti ticaret odalan ve 
borsalara yaptığı bir tamimde, çu -
vallarm iki kilodan fazla olmama.sm1 
emretmektedir. 

No. 82 

Ademle Havva 
Bürban ()AHU> 

Omrümde ilk defa böyle buhran 
geçiriyorum. 

Büronun bir günlük işleri geri 
kaldı. 

Akşam iizeri acele imzalanacak 
kağıtları getiren arkadaşım telefon
da a.nyanlarm listesini de beraber 
getirmişti. Göz gezdirdim. Şirket 
işleri için arıyan birkaç banka ve 
gümrük şefinden başka isimlerini 
söylemiyen üç kadından bahsedili -
yor. Listede bunların isim yerleri 
boş bırakılmış. Yalnız Uçünü birden 
gösteren parağrafm altında §U kayıt 

yar. 
- !simlerini Böylememişlerdir ! 
Bunlan merak bile etmedim. 
tçkiye karşı duyduğum nefreti 

kadınlar için de hissediyorum. 
Kendimi toplıyabilınek için iki 

gecenin hareketsiz uykusu kafi ge
lebildi. Eğre bu perişanlık devam et
seydi muhakkak bir doktor çağırta
caktıın. 

Ne olmuştum. Bugüne kadar ken
•mde görmediğim bu haraplık ne-

BORSA 
.. aralar 

14 TEMMUZ SALI 

Esham 

Sterlin 
1 Dolar 

20 !svıçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret vesikalı 
Florin 
Avusturya &ilin 
Mark 
Zloti 
Perıgo 
Leva 
Yen 
tsveç ktlt'OM 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Snfia 
Florin 
Çekoslovak 
Av 'urya 
Mark 
İııveç kuronu 
İspanya pezeta 

632,-
123,-
81 ı.-
80,-
21,50 
85,-
13,-
48,-

190.-
82.-

22.SO 
28.-
19,-
22,-
22,-
32.-
31.-

967,-
241,-

8 atı ı 

632.-
126,-
820,-
84,-
23,SO 
94.-
16,-
52.-

196,-
84.-
24,-
30,-
2'2,-
24.-
25,-
34.-
33,-

968,-
242.-

12,04 
630,SO 

0,79,55 
10,07,75 

4,70,40 
3,43,50 

63.-
1,16,84 

19,11,6&. 
4,18,32 
1,97,25 
3,07,10 
5,80,50 

reden geliyordu. Londrada Mery'nin 
yeşil odalarında geçen içki ve aşk a
lemleri beni bu kadar perişan etme
mişti. Vücudum mukavemetini mi 
kaybetti? Yoksa bu yeşil gecesinin 
esrarında insanı bile paçavraya çe
viren bir başka tılsım mı var? 

Büroya geldiğim sabah biriken 
işleri görebilmek için bir misli faz.. 
la çalışmak lazım olduğunu gördüm. 
Ertesi akşam prens Sagirin garden
partisi var. 

Dk işim, daktilomu çağırıp telefo
na bakmasını söylemek oldu. Kıza 
dedim ki: 

- Beni kim ararsa, henüz rahat
sız olduğum1ı1 söylersin. 
Kız önüne bakarak mınJdandı: 
- Dün birkaç kadın da arainJştı: 

BugUn gene ... 
Başmı.m sert bir hareketi ile sözU

ntt kestim: 
- Kim olursa olsun! 
En güvendiğim tarafım hiç heyeca 

na ve hislerime kapılmayışımdır. Ge
çirdiğim buhranın nekadar yıkıcı ol
duğunu anlachğnn için çalışma haya
tımı felce uğratan tehlikeli filemler
den uzak kalmıya karar verdim. 

Şarkın Nil geceleri Taymis kıyıla
rnım viski alemlerinden çok tehlıke
ll. 

lo Ba.ıı.kası Mil ~ I 8S,-
.. .. N 9.90 

.. .• Hamiline 9.9-0 
Anadolu % 60 24,90 

.. %100 41,-
Sirke-tha ydye t 6.50 
Tramvay 18,25 
Bomonti Nektar 9,50 
Terkos 12.50 
Aslan Çimento 9,30 
Merkez Bankası 68,25 
Osmanlı Bankası 27,-
Şarlı: Merkez Eczanesi Kutbnınız 3,70 

lsfilcraılar 

Türk Borcu 1 
" .. II 
.. " 11! 

btik!"an dahili 
Erıı;ani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I .. .. Il 

Mısır f a it v 1 I 1 •Ar 1 --
1886 1 -.-
1908 II !J7,50 lf 
1911 IIl 92,- fl 

Tolsvflôt ' Rıhtnn 
Anadolu 1 ve II 

" H m 
Anadolu Mümeısil 1 

20,90 
19,10 
19,40 
96.-
96.-
98,50 
98,50 

---.-
98,50 
93,-

10.25 
43,60 
45,50 
45,40 

Aşk güneş gibi şarktaı t doğmuş ve 
hfila şarkın ikliminde en iltihaplı sah
nelerini yaşıyor. 

Ay, güneş ve sahra Y!u.sufla Zeli
hanm, Antuanla Kleopatr anın, Astar
la Buhtunnasrrn, Firavuni Ipaytanm 
Iskenderiyle keşişleriyle 'raisin tarihi 
aşk menkibelerine onlarelan daha ha
raretli şehvet ve sevda rrıaceraları ila 
ve ediyor. 
Aşk garpta adaleden ~ tiyade gön fil

lerin ve kafaların bir. eğl ~ncesi haline 
geldiği halde hattı üstü va altında et 
ve sinir] erin mücadelesi ~şeklinde de-
vam ediyor. ı 

Ve insanlar, yeni a§lt ve heyecan 
kahramanlarının uzviyf~tlerinin tabii 
iltihaplaİuşmı kafi bulrmyarak sinir· 
lerini şahlandıracak maıldelerle zev
kin ve raşenin dozunu<1<a.rttırmak için 
uğraşıyordu. 

Bana öyle geldi ki, 'kıorkunç oldu
ğu kadar IezzetU geç:enJ o Nil gecele
rine bir hafta devam ıedecek kahra
man için ikinci bir ha.Maya eri§mek 
imkinı yotur. 

Hayat tatlrdrr ve tat~iatta insanla
rın hoşuna giden pek ~tok zevk vası
taları vardır. Bunlardaıu. herhangi bi
rine saplanıp uzviyetin t:n bütün ifra
zatm.r ve kalbinin bütü"1 heyecanını, 
sinirinin bQtlln gergitıı Uğini sarf et-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte

riniz1 sıze söyliyelim ! 

Idealist bir karakter. Maksadına e-
ri§.Dlek için bir.çok kereler menfaatle

rini feda eder. 
Hakikat namına 
en yakınlarını bi -
le feda etmekten 
çekinmez. Eline aJ 
dığı işi büyük bir 

, ısrarla, inatla ba -
şanr, ve şayet ma 
vaffak olmazsa, 

·bu onun elinde ol
mryan sebepler -
den, belki de mu . 
hitinin kıskanç -

ô. F. Ulusoy hğmdandrr. Ço~ 
dikkatlidir. Zaman zaman ruhi ve a
sabi mücadele devreleri geçirir. Ani 
hiddetleri vardır. Haddizatında iyi 
kalplidir ve herkesin iyiliğini ister. 
Mevzu kanunlara hürmetkardır. Her 
kesin de hürmet etmesini ister. 

~ 

Teşebbüs ve takip fikrine sahiptir. 
Sarahat ve itinayı sever. Harektı 
ölçülüdür. Yük . 
sek bir hassasiye
ti vardır Muhay -
vilesi kuvvetlidir. 

., 

11. 7 - 936 

Onunla arkadaşhk yapamam 
A. I imzasile: ı yor, benimle darılıyor. 
Bu sene hayata atıldım. Henüz K e n d is i n e b u k t ~ t 

28 ya.şındayım. Bir aile ku.rabilmek s e v m e d i ğ i m i söyledim vd 
için 20 yaşlarında bir genç kız set)- dartld;ktan sonra m.ektup ~a.z~ığmı 
dim. iki defa mektup gönderdimse halde cevap vermedı. Kendısım çok 
de aldığ1rn cevaplar beni ümitsizliğe seviyorum. Bnnırnla aramızdaki 
dü§ürüyor. Birinci mektttbumun ce- sevgiyi tekrar tesis etmek için nl 
vabı "Hayır', ikinci mektubumun ce- yapmalıyırn1 Bu hususta yardımı • 
vabı ise arkadaş gibi göriqmektir. ııız1 bekliyorıcm." 
Bu k1zdan bir türlü vazgeçemedi - Size mektup yazan kıza, menfi 
ğim gibi arkadaş gibi de görii§me - cevap vererek bir mektup yazars~· 
me imkan yok. Yapılacak başlıca iş- nız. Bu mektubu! _~a.patmada:ı .. ~ır 
Zerin tarafınızdan bildirilmesini rica zarfa koyar, sevdigmız kıza goturur, 
ederim." veya gönderir, bizzat elile postaya 
Yapılacak başlıca şey, kendinize, verm~s~ni söy~e:siniz. Artık ~~ ~a· 

zevce. olarak başka bir kız aramak- reketınızle, sızın onu sevdigınıziı 
tır. Çünkü, hoşunuza giden kız, si- başkasında gözünüz olmadığınızı an• 
ze sarahaten "hayır" demiş ve son- lar zannederiz. 
ra ısrarınız önünde, sizinle bir ar -
kadaş olmak ve kalmak arzusunu 
bildirmiş. Onun bu hislerine hlir • 
met mecburiyetindesiniz. Düşünü -
nüz ki, belki o da bir başkasını, si
zin onu sevdiğiniz şiddetle sevm.ek
teclir? Siz nasıl kendi aşkınıza mu
kabele görmek isterseniz, o da, ayni 
hakla, ayni şeyi istiyebilir. Veya
hut bu, böyle değildir de, siz onun, 
zevç olarak hoşuna gitmemiş olabi-

* 
Yapılacak bir şey var/ 

Izmirden M. imzasile: 

bilhassa şiir ve 
musil.ciye biiyük 
tema yülü ve ka -
biliy~ti vardır tç
tilT'ai vaziyeti is -
tiyerek tahdit et
m' ştir. Görüştü · 
ğü kim~elerden 

ı lirsiniz. Zorla aşk olmaz. Fakat mu
, hakkak surette ve kat'iyyen onun
la evlenmek arzunuz varsa, bir tec
rübe daha yapabilirsiniz. O da şu: 

"lzrnirde sarı§'ln, güzel bir kızld 
tanıştım. Aramtzda basit konuşma· 
Tar başlamıştı. Ben bu konuşmalart 
bir eğlence sanarak ehemmiyet ver· 
medim. Aradan iki ay geçtikteıt 
sonra kızı çılgınca sevmeğe başla • 
clım. Bu .sefer k1-Z benden çekinme
ğe başladı. Benim ise sevgim gün· 
den güne artıyordu. H attfi. imkanını 
bulsam bütün giln peşinden gidece • 
ğim. Çok zamanwr i§lediğim daire• 
den izinle çıkıp kendisini görme~ 
için evlerinin. muhitine gidip dol.aşı· 
yorum. Buna mukabil bir netice ev 
de edemedim. Bir gün yolda teaa • 
düf ettim. Durmıuıını söyledtrrıı 
durdu. Biraz konuştuktan sonra be' 
ni sevip sevmediğini sordum. Tebes• 
süm ederek bu söziime cevap vere • 
miyeoeğini söyledi. "Beni ebeveynim 
kime verirse onunla evleneceğim" 
dedi. Sonra da gülerek: "Ben başM 
birini seviyorum" dedi. Bunun üze• 
rine hiddetli lJir tavır alarak: "SfJ• 
hi mi?" dedim. Yine gülerek: "U<t! 
yır) hakikat deği1" dedi. Ben ise O: 
nu almak fikrindeyim. Fakat malı 
vaziyetim müsait olmadığından e.be• 
veyninden istemeğe utanıyorum. Bıl 
sevgiyi unutmak için lzmiri terkediP 
Odem~e geldim. Fakat bir Wrla 
ımutam1yorum. Bilakis giinden gii• 
ııe ,9evgirn. artıyor. Şimdi !faptlacn~ 
bir şey var mı1 Söyleyin) Taıırı ~· 
kına!" 

ı:ıe'\ azı ile sami- F. Ünal 
midir. Ve içini yalnız uzun tecrübe
lerden sonra kendine dost edindiği 
kimselere açar Fikri faaliyetini in
kişaf ettirdiği tR kdirde kıymetli bir 
sanatkar olacaktır. 

~ 

Rasim 

Macera sever, hayali kuvvetli ori
jinal bir karakter. Fakat blitün bun
lar onun içinde gizli olarak kalmrş -
tır ve zaman zaman fışkırır. Sonra 
tekrar makul bir hayata döner. Gü
zel sanatlarla alakadardır. Hissi ha
yatı bir hayli yüklüdür. lnsiyakı ile 

hareket eder İçtimai kanunlar onun 
için mani teşkil etmez. Kendini kon
trol etmesi lazımdır. 

Mikrobioloji kongresi 
25 Temmuzda Londrada toplana -

cak olan Beynelmilel Mikrobiyoloji 
kongresine Türkiye hükumetinden 
bir doktor davet edilmiştir. Bu kon
grede Ttirk doktorlarını, doktor bak 
teriyolog İhsan Sami temsil edecek
tir. Kongre 25 Temmuzdan 2 Ağust<' 
sa kadar devam edecektir. Burada 
hayvan ve insanlardaki müşterek 
hastalıklar etrafında görüşülecek ve 
bu hastalıkların hayvanlarda ne şe
kilde, insanlarda ne şekilde sirayet 
ettiği etrafında tetkikatta bulunula
caktır. 

Heybeliada muallimler kampı 

bugün açılıyor 
Heybeliadada tesis edilen muallim

ler kampı bugün açılacaktır. Kamp 
biri Heybeli ilk diğeri orta mekte
binde olmak üzere iki şubedir. ı 

mek belki de insanı sürekli bir zevkin 
namütenahiliklerine eriştir e bilir. 
Prenses Seylanm saplandığı hayyam 
felsefesi bu düşüncenin eseri olsa ge
rek. Fakat hilkat bunu kabul etmi
yor. Tabiatta mevsimler ve mahluk
lar daimi bir intikal devresi geçiri • 
yorlar. Vakıa yaşamak başlangıcı ve 
bağlangıcı görünen bir uzvi hadise
dir. Iki nokta arasrnda çizilen haya
tın müntehası kapalı değildir. Hay
yam bu müntehayı kısaltmak ve bu 
iki nokta arasındaki ömrü daimi bir 
aşk ve hayal alemi yapmak fikrin-
de... Onun felsefesine tapanlar için 
NiJ geceleri ve çöl sabahlan birer va
sxtadır. Şimdi Avrupan.m harp sonu 
nesli arasında yayılan ekzotik aşklar 
maceralar hevesi de bunun daha mo 
dern bir ifadesi gibi... Hayatın acıla
riyle karşılaşmamak için maddi ve 
hayali zevkleri ambale etmek ve bu 
zevkin gaşyedicl heyecanlan içinde 
ölmek istiyenler bile var. (Yarın) sız 
bir aşk gecesinin iltihaplı sara nöbet
leri içinde bir hayal gibi sönüp gitme
nin belki de o an için aldatıcı bir 
zevki vardır. Fakat ben kendi hesa
bıma biraz ralanti yaşamak isterim. 
Eğer Mis Mery Lonchadaki tahrip e
dici ha.yatına devam etseydi, onunla 
çok da.ha evvel aynlmış bulunur-

Onunla arkadaşhğı kabul eder, ona 
karşı daima hürmetkar davrana -
rak, onu aşkınızla hiç rahatsız ve 
muazzep etmiyerek, vaziyeti, onun 
kalbi ve hissi vaziyetlerini anlarsı
nız. Eğer, bir başkasını sevmiyor 
ise, daima tatlı ve hürmetkar hare
ket ederek kendinizi sevdirmeği tec
rübe edebilirsiniz. 

$/. 

Nişanlanacağım, naaıl 
ıöyliyeyim? 

Izmitten Z. S. imzasile: 
"Ben, kendi ailemizden düşkün, 

fakir bir ktzla konuşuyorum. Yaşım 
daha on yedidir. Fakat ben onunla 
nişanwnmak istiyorum. Ben bu me
seleyi valde1ne söyledim, o da bu 
teklifimi kabul etti. 

Ben annesinden ne :onıret7e i.~tiye
yim 1 ~akat valdem nişanlanınca o
ıw uanımıza almamızı söylüyor, bu
nu da anne.sine söyliyeceğim. Ne su
retle söyliyeyim' Size soruyorumf" 

Bu işi yapmak size değil. anneni
ze düşer. Anneniz gider, o kızın an
nesile görüşür, meseleyi halleder. 
Sizin yaşınız da daha küçlik. Bu gi
bi işlerle uğraşamazsınız. Ve şayet 
uğraşmağa kalkarsanız, kızın anne
sinin sizin sözlerinizi ciddiye alma
ması pek tabiidir. Mademki anneniz 
razı olmuş, kendisine rica ediniz, si
zin hesabınıza bu işi halletsin. 

* Bir yanlışlık yüzünden darıldık 
Yeşil.köyden S. E. imzasile: 

"Yedi aydanberi bir ta"lebe bayan
liı biribirimizi bitmez tükenmez bir 
sevg. i"le seviyoruz. Geçenlerde ta
nıştığım başka bir kızdan mektu.p 
a.ld,ım. Kalbimde bu kıza karş-ı bir 
sevgi beslemediğimden mektubuna 
ehemmiyet vermiyerek masanın ii. • 
zerinde bıraktım. O aralık çok sev
diğim kız bu mektubu görüp oku -

dum. O belki de beni tatmin etmiı.ı 
olmak için o bir zamanlar alıştığı 
gayritabii zevklerden vazgeçmiş gö
ründü. 

Buna sevinmiştim. 
Fakat Mısırın havası onun ruhun

daki o ekzotik ihtiyacı körükledi. 
Kim'bilir şimdi Prens Akel'in Nil 

üstündeki villasında o da Nil gecele
rine başlamıştır. 

Muhakkak ki fira vnlarm memleke
tinde aşk ve şehvet.dünyanın her ye
rinden daha hararetli ve daha lüzu
cetli. 

Bir arkada§ım bana Mısırdaki eğ
lencelerden bahsederken bir de seha
ka 8.lemlerini anlattı ki, dinlerken gfü 
lerim karardı. 

Ben insan etinin ve şehvet unsur
larının yaratabileceği en ağdalı sara 
nöbetlerinin dünya sefahatinin mer· 
kezi diye tanıchğım Pariste görillebi· 
leceğini tahmin ederdim. Anladım kı 
firavunların diyan; aşk tarihindek 
mevkiini kaybetmemek için en çılgnı 
ve iltihaplı cinsi alakalan yaratmalı 
rekorunu da kırmıştır. 

Bu sehaka maceraları Kahirede o 
kadar yayılmış ve ilerlemiş ki hattil 
yabancılar arasında bile bu ters mu 
nasebetlerin harap edici zevkini tat 
mak istiyenler olduğu söyleniyor. 

Mademki bu kadar seviyorsunutı 
omm ailesine müracaat ederek ni • 
şanlanmak istediğinizi ve mali vsl 
dyetinizi düzeltir düzeltmez evlene
ceğinizi söylersiniz. Zannetmeyiz ıd 
bu makul talebe red cevabı versiıı • 
ler. Hem kızın da sizi sevdiği ı:ntı' 
hakkak gibi. Yoksa size bu kadıı.t 
açıktan vaziyetini anlatmazdı. Cesa.' 
retinizi kırmayınız. Bir an evvel nııı.' 
li vaziyetinizi düzeltmeğe çalışınıı· 
Her şey ona bağlıdır. Sonra mes'ut 
C"''ırsunuz. 

Yugoslavyalı talebeler geldi 

Yugoslavya Üniversitesi talebe ' 
sinden yirmi beş kişilik bir grııf 
Profesör Mehmedin başkanlığınd' 
şehrimize gelmiştir. Yugoslavyalı tıı.• 

lehe leyli mekteplerimize misafir ~ 
dilmişlerdir. Bunlar müzeleri ve gır 
rülmeğe değer yerleri gezmektedit" 
ler. 

Fakat bana akşamları otomobiline al 
dığı genç ve kendi cinsinden sevgilJ' 
siyle piramit yollarında gezmeğe ç~ 
kan birkaç prenses gösterdiler 
saygısızca yapılan bu teşhirin onla:.' 
verdiği zevki bulmak için hayli diJ' 
şündüm. ı 

Dostlara karşı nümayiş şeklindş 
yapılan bu akşam gezintilerindel' 
sonra üstü açık teraslarda bir de g~ 
ce alemleri başlarmış ki ar kadaŞI , 
bunların umumi yerlerdeki örnel<le 
rini .her zaman görmek kabil oldtJ' 
ğunu da söyledi. ·t 

Fakat firavunlar diyarının aş:k ~, 
şehvet sahneleri Nil gecesi, teras "', 
falan, Ozbekye nümayisleri ile bit 
miyor. 1 

Kahireden kilometrelerce uzs~, 
çöl palaslar var ki, bunların buııııs 
yeti çöl hayatını ecnebilere yakIJldııP 
tanıtmaktır. , 

Çöl alemini görmek, vahşi ta.bill~ 
baş başa kalmak istiyen Avrups.l.ıl 
buralara kadar giderler. bit 

Fakat birkaç yd evvel garlP , 
vak'a bu husustaki telakkilerin b' 
defini değiştirmiştir. f11'' 

Bir gün çöl otellerinden birinde rf 
safir olan bir Avrupalı kad111 )Jı:ııJ' 
zabıtasına telefon edip arkadaŞJ 0 

r Arkası \18 r 1 
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K ZILAY 
Hastabakrcı Hemşireler 

Okulu o.·rektörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Oku) geceli ve pa. 

rasızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi 
hemfİre yetişerek. hastanelerde ve umumi sıhhatle ala
kadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsusdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve mua:Iimler tarafından ve
rilir. 

lstekliJerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla İzahat 
için yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 
caddesinde OkuJ Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye. 
cektir. 5057 

! lstanbut levazım il mirliğı 8atınalma Kom syonu i anları 1 

Erat yakası için 2200 a
det nümunesi gibi (Gr) ya
ka işareti 17 Temmuz 936 
Cuma gunu saat 14,30 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. İhale günü tes
lim şartile alınacak olan ya
ka işareti için isteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri. (40) (4004) 

* Harbiye Okulunun Aya-

sağa civarındaki kampa 
kadar 7 O : 80 ton kadar eş
yasının nakli pazarlığı 1 7 
Temmuz 936 Cuma günü 
saat 15 de Tophanede Sa
trnalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tutan 
104 liradır. Teminatı 15 li
ra 60 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs 
teklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. ( 3 9) 

(4003) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Y enibahçede Sulukule caddesinde 81 N. h 
bostan teslim tarihinden itibaren 937 mayıs 
sonuna kadar 120 9 
Kalamışta Zühtüpaşa mahallesinin Kalamış 
sokağında deniz banyo yeri teslim tarihinden 
itibaren 936 birinci teşrin sonuna kadar 250 18,75 

Yukarda semti ve senelik muhammen kirası teminatlarr ya
zılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrr ayrı pazarlrğa ko
nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. İs
tekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
... -eya mektubile beraber 29 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (4015) -------

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Kapalı çarşı Sandal 
Bedesteni Kömürlük kapısı yanında 33-41 metre murabbaı arsa 
tnlim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayısı so 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya gir
mek isteyenler 225 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubilıe 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encü
mende bulunmalıdır. (B.) (3884) 

Karaköy köprüsünün sabahlan açılan parçasının dubalanndan 
bir tanesi değiştirilecektir. Bu sebeple köprü ayın 20 inci Pazar
tesi sabahı açılıp kapandıkdan sonra Perşembe akşamına kadar 
açılıp kapanmayacak ve gemilerin Halice girip çıkmaları kabil 
olamayacaktır. Yine bu müddet zarfında küçük merakibin Ha. 
liçden çıkdığı Galata tarafındaki göz kapalı kalacağı cihetle 
merakibin Halice girip çıkmaları yalnız İstanbul tarafındaki tek 
bir gözden olacaktır. Aiakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(B.) ( 4021) 

Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 15. 7. 936 
tarihinden itibaren Vefada eski Zeyrek yeni İtfaiye yokuşu cad
desinin bütün nakil vasıtalarına kapalı bulunacağı ilan olunur. 

(B.) ( 4013) 
,_,,.=-==-~~========-=-~-==-=-====-~-=-

Bir metre murabbaına 150 kuruş değer biçilen Fatih yangın 
yerinde Sarı Musa mahallesinde 4839 lira harita N.lı arsa arka
sında yüzsüz 9 metre mur.abbaı arsa alakadarları arasında sa-
tılmak üzere pazarlrğa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülür. İstekli olanlar 102 kuruşluk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 29 Temmuz 936 çarşam
ba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdnr.(4019) (B.) 

Düşkünler evi için lazım olan ihale tarihinden itibaren 15 
Temmuz 937 gününe kadar günde 50 kiloya kadar ve haftada 
ayrıca 2 veya 3 gün yüzer kilo olmak üzere tahminen (32850) 
kilo koyun eti pazarlrğa konulmuştur. Bir kilo koyun etine 39 
kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 916 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 
:Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalrdır. ( 4018} 

Hepsine 400 lira kıymet tahmin edilen Fatih Çarşambada 
Kovaci Dede mahallesinin Lokmaci sokağında 13 N. h evin an-.,.,. 
kazı açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür-
lüğünde görülür. İstekli olanlar 30 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30 Terrımuz 936 Perşembe günü 
saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (4014) 

Oktruva resminden Belediyeye 5636 lira 77 kuruş borçlu iken· 
vefat eden Abaci Zade İsmail Hakkının veresesine kalan Ana
dolu Hisarında eski Toplar onu ve yeni Kale sokağında 
2 - 4 - 6 sahilhane ve altındaki kahvehane ve bakkal dükka
nile dörtte bir masura suyu havi ve 3000 lira kıymet takdir olu
nan emlak ile yine ayni vereseye ait Fatihde Ferhat ağa mahalle 
ve sokağında 7 N. lı 1440 lira kıymet takdir olunan kagir hane 
borcun temini tahsili için tahsili emval kanununun 9 uncu ve 
13 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan açık artırma ile satı· 

TAN 

----·-- -
lstanbul Beşincı ıcra memur-

luğundan· 
Asaridil tarafından Emniyet Sandığı namına birinci 

derecede ipotekli ohıp üç ehli vukuf tarafından tamamı
na ( 12 7 8) lira kıymet takdir edilen Beşiktaşta eski 
Teşvikiye yeni Muradiye mahallesinde Bayır sokağında 
eski 7 yeni 11-11 / 1 numaralı bir tarafı Hacı Mehmet 
ve Mürüvvet kalfanın bahçe mahali ve bir tarafı Saa
det hanesi ve bir tarafı Hacı Hüseyin hanesi tarafı ra
bii tarikiam ile mahduttur. Zemin katında kırık malta 
taşile döşeli bir antre üzerinde bir hela, bir oda ve kü-
çük bir merdivenle Üstünde bir oda varaır ki bu kısım 
ayrıca bir bölüktür. Malta döşeli antreden bir kapı ile 
keza kısmen çimento döşeli merdiven altında kömürJük 
bir helası bulunan taşlığa geçilir. Zemini kısmen malta 
döşeli bahçeye geçilen bir kapı vardır. Bahçede dört 
meyve ağacı ve bilezikli bir kuyu vardır. Zemin kat ile 
birinci kat merdiveni arasında bir kiler vardır. Birinci 
kat bir sofa üzerinde üç oda, bir heladır. Elektrik tesi
satı vardır. Umum mesahasr 116 metre murabbardrr. 
Bundan 77,50 metre murabbaı bina ve 38,50 metre 
murab bar bahçeyi havi bir evin tamamı açık arttırmaya 
v a z e 1 d i 1 m i ş o 1 d u ğ u n d a n Arttırma pe-
şindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterile-
rin kıymeti muhammenin 'fo 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ve 
ya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olma
ları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf barçaları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
1-8-9 3 6 tarihine müsadif cumartesi günü Dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
20-8-936 tarihine müsadif perşembe günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırma
da bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm 
teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 4-9-936 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttır
ma neticesinde en cok arttrranrn üstünde bırakılacak
trr. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 rncı 
maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarla diğer alakadar anın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı mü~bitelerile birlikte Daireıtıize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye
den ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik Vakıf icaresi 
tavizi de müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 935 - 955 numaralr dosyada mevcut ev
rak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayacakları ilan olunur. (3995) 

lığa çıkarılmıştır. İhalei evveliyıesi 4 Ağustos 936 salı günü saat 
15 de ve ihalei kat'iyesi 14 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Müzayede kaidesi ve buna mü
teferriğ şartname Levazım Müdürlüğündedir. Anadolu Hisarın
daki emlak için 225 ve Fatihteki emlak için 105 lira depozito 
akçesi yatırılması lazırridır. İste~ieriİı yukarıda yazılı teminat 
makbuz veya mektubile birlikte yukarda yazılı günlerde Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (4016) (B.) 

l 

15 - 7 - 936 

Lise ve Tıcaret mekteplerı me
zunlanndan memur allnacaktır . 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatına ve Fabrikalarına liselerden, Tica

ret mekteplerinden bu sene mezun ofcıcak talebeler arasın· 
dan memur alınacaktır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrika
larının idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müd
detle çalıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakat· 
leri anlaşılmak üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu im· 
tihanda muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmüJ 
ettirilmek üzere Banka hesabına ecnebi memleketlere 
staja gönderileceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1.- Türk olmak; 
2.- Tamüssihha olmak; 
3.- 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4.- Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret 

mekteplerin pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş 
bulunmak; 

Hususi Şartlar: 
1 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica

ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bita 
ı imtihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir 

maaş verilir. 
2 - Liselerin riyaziye kısnnlarile lise derecesindeki ti

caret mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların 
riyaziye ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir 
imtihana tabi tutulur, ve kendilerine muvaffakiyet derece
lerine göre 50 - 60 - 70 lira arasında bir maaş verilir. 

3 - Bunlardan Ankara'dan istihdam edilenler maaşla
rından maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar aşa
ğıdaki vesaiki "M.N." remzile Ankara'da Sümer Bank 
Umum Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul 
Şubesi Müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - N ufus tezkeresi ; 
2 - Mektep şahadetnamesi veyahut mektep tarafından 

verilmiş muvakkat tastikname; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı ; 
İmtihana tabi olacakarm imt:hanı 31 Temmuz 1936 

saat 9 da İstanbul ve Ankara'da aynı zamanda yapı- • 
lacaktır. (1605) (37 79) 

............................................ 
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1 Selimiye Askerı Satınalma Komisyonu ilan , r1 l 

1 - Hava aktarma anbarı emrine verilen ve basııma 
işi da anbar Müdürlüğü ile tümen satınalma komisyonu
na buyruk edilen Amerikan havacılığına aid tercüme 
edilmiş üç eserin beheri için 600 er nusha tabbettiriJe
cektir. Bu işin yapılması için Selimiye Askeri Satmal
ma Komsyonunca 22-7-936 saat 16 da pazarlığı yapı
lacaktır. 

2 - Basılacak üç eser ( 5, 6, 9) er f armadan ibaret 
olup cem'an 20 formadır. 

3 - 20 formanın beherinden 600 er nusha tabedi
lecektir. Bir formanın 600 nushası icin tahmin bedel 
olarak, 1 7, 5 lira hesap edilmiştir. ~ 

4 - Üç eserin bedeli muhammeni 350 liradır. Te
minatı kat'isi 52,5 liradır. 

5 - Teminat akçesi eksiltmeden evvel Tüm Muha
sebeci veznesine yatırılmış olmalıdır. 

6 - Bu işe gireceklerin tab işlerile meşgul olduklarr
na dair resmi vesaik ibraz etmeleri meşruttur. 

7 - Kitaplar her gün komisyonda görülebilir, ve is
tenen izahat komisyondan alınabilir. (3955) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
MERKEZi SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 

1 - Tuzla Tahaffuzhanesine Ayazma mahallinden 
getirilecek olan su ve yapılacak motör tertibatı açık ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1953 liradır. 

2 - Bu işe aid şartname şunlardır: • 
A - İdari şartname 

. B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartname evrakını parasrz olarak İs

tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 29 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 
14 te Galatada Kara Mustafa Paşa Sokağında mezkur 
Merkez Satrnalma Komisyonunda yapılacktrr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 48 kuruş mu
vakkat teminat parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler 
yaptığına dair bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. 

(3999) 

Dikimevi Müdürlüğünden: 
Tophanede dikimevi için diplomalı ve müsacce1 bir 

elektrik memuru alınacaktır. İsteklilerin şeraiti öğren' 
mek üzere 15 Temmuz 936 tarihine kc:ıdar her gün di
kimevine müracaatları. (72) (3859) 
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TÜRK HAVA 
Kurumu Geıne' Merkezinden 
1 • Anka ada bir paraşüt kulesi 

Yap Jırllacak~ ır. 

K 1 
. tahmini keşif bedeli 44.947 lira 50 

2 - u enın 
kuruştur. ler 2 5 lira mukabilinde An-

3 - Plan ve şartnamMe erkezinden İstanbul'da T. 
k 'd Hava Kurumu ' ara a ubesinden alınacaktır. 
H. K. İsta~bul S 

1 
Temmuz 93 6 günü saat 15 de 

4 - Eksıltml~l 3 A kara'da Kurum Genel Merke
kapalr zarf usu 1 e 0 

zinde yapılacaktır. . . 
M .. kasaya gırecekler · 

5 - una "h d' ima . . . lomalz mimar veya mu en ıs o -
İsteklı.lerın Dı~. bhidi olduklarına dair mukayyet 

larz ve ınşaat n:utea Odasından vesika ibraz eyle
bulundukl.arr. Tıcaret rı 'ni gösterir bir Banka refe
meleri ve ıktıd~rı n:a 1d~rı kadar bu şekilde miihim 
ransı vermelerı. ve şım ıyemış olduklarını vesaikle is
bir betonarme ınşaatı yap 'ki münakasa tarihinden 
bat eylemeleri ve b~ .~esaı 1 T H Kurumuna ibraz 

- " dı gun evve · · 
itibaren a~garı ye . bileceklerine dair vesika al-
ederek munakasaya gıre 

malan şart?r. 1 r a 6 kuruşluk muvakkat te-
6 - Talıpler 337 hl' ır t vesikalarile birlikte teklif 

minat mektubu vTe e ıye 936 saat 14 e kadar Genel 
k 1 rını 31 emmuz . . 6) me tup a 

1 
w teslim etmelıdırler. ( 390 

Merkez Başkan ıgına 
5231 

1 inhisarlar umum Müdürlüğünden: 1 

. . h. rlar Umum Müdürlüğünden: 
ın ısa ı·w· . 

. M kt b. mezunlarından asker ıgını yap-
Orta Zıraat e e 1

. geçmemiş olanların mülhaka-
mış ve yaş~.arı ~t~~l~~~n Ziraat ve Tahrir kontrol . me
tımızda munha . .. ddetle staja tabi tutulduktan 
murluklarında hır ay mı u. .. "Idu"gwünde harcirahları 

f fakiyet erı goru 
so~ra ve muva . f 

1 
( 5 0 ) lira ücretle tayinleri mu-

verılerek bu ~a:ı e ~:~ talip olanların ilan tarihinden 
~~rrer bul~n h:f~~nzarfında aşağıda yazılı evr~kı müs~i
ıtıba~e~h~ 'len bir dilekçe ile müracaatları luzumu bıl
telerını amı 
dirilir. (3943) d'k 

ı - Orta Ziraat Mektebi şahadetname veya tas ı -
. 

namesı. 
2 - Nufus nüviyet varakası 
3 - Askerlik vesikası 
4 _ Hüsnühal kağıdı 
5 _ Sıh111t raporu 
6 _ 3 tane fotoğraf· 5280 

Ecnebi Memleketler~ 
Talebe Gönderilecektır 

Siimer .. Ş_~n~ 
Umumi Müdurlu~~ndef1· 

d·ı k muhtelif ıhtısas şubelerınde 
tayin e ı ece ·ı k Bankamızca . 'h .1 15 lise mezunu seçı ere ec· 

. . . k .. e ııntı an ı e 
yetıştırılme uzer h il ettirilecektir. .. 
nebi memleketlerde ;a s azılı şartları haiz olmaları la

N amzetlerin, aşagıda Y 
znndır. 

umumi Şartlar 
ı .- Türk otınak; • 
2.- Tamüssihha ohn~k ZS yaşından yukarı olmamak; 
3.- 18 yaşı~da~ aş.ag kısmından mezun olmuş bulun· 
4.- Liselerın rıyazıye 

mak: 

Hususi şartlar 
. rasmda liselerin fen kısmın 

1 - 1932 • 1936 senelen a . zı'ye fizik kimya der~e· . ak· rıya ' ' 
dan mezun olmuş b.uı.un: alınış olmak; . . 
rile yabancı dilden ıyı. n dette Banka hızmetınde ça· 

2.- Tahsile gitrnege ve av" bir taahhüdü olmamak; 
lışmağa mani resmi veya hususı 1936 tarihine kadar aşa· 

Taliplerin nihayet 20 Te~uz Ankara'da Sümer Bank 
ğıdaki vesaiki "M. E." retrnzıy beul'da Sümer Bank İstanbul 
U M .. d .. lüg·üne ve stan mum u ur . ,.. nndır. 
Şubesine göndermele:ı taz • 
ı.- Hal tercümesı ; i ve imtihan notları cetvelı; 
z.- Mektep şahadetnamesen alınmış ve yuke.rda yazılı 
3 Resmi bir hastahaned h . bulunmuş hır sıhhat .- mu tevı 

sıhhat ve bünye şartlarını 
raporu ; k ·· 

4.- Fotoğraf ; . . ılmIŞ üçer nüsha olara gon· 
Bu vesikalar makına ıle yaz 

derilecektir. 
1936 

saat 9 da İstanbul ve Ankara· 
İmtihan 31 Temmuzl kt r (1607) (3780) 

..ı yapı aca ı · da aynı zamanua 
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T A N il -

iktisat Vekaletinden 
!.l•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••~ 

~ " TAN u gazetesinin 1000 liralık ıigort--> 1l ~ 
i abone teklifnamesi kuponu 1 

Mütanavip ceryanlı Elektrik saatleri ayar masası ek-
siltmesi : • 1 

1 - İktisat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü 1 Marmara mıntakası "İstanbul" Ölçüler ve Ayar Başmü
fettişliğinde kurulacak mütenavip cereyanlı Elektrik 1 
saatleri ayar masası şartnamesi dairesinde açık eksilt-
meye konmuştur. 1 

2 - Eksiltme müddeti 22-6-936 tarihinden itibaren I 
45 gün olup ihale 6-8-936 perşembe günü saat 1 O da İk-
tisat Vekaletinde yapılacaktır. 1 

3 - İstekliler bu işe aid şartnameleri !stanbul'da 
Ölçiiler ve Ayar Başmüfettişliğinden ve Ankarada Ölçü- 1 
ler ve Ayar Müdürlüğünden alabilirler. I 

4 - Talipler Fenni şartnamenin "D" Fıkrasındaki 
evraklarla teklif fiatlarını ihale gününden en az 5 gün 1 
evvel Ankarada Ölçülr ve Ayar Müdürlüğüne verecek- -
lerdir. 1 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ihale gü-
1 

nünden en az 5 gün evvel Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne 1 
verecekleri Teklif fiatlarmm yüzde 7 ,5 nisbetinde mu- _ 
vakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 sayılr art- 1 
tırma eksiltme ve ihale kanunun tarifatı dairesinde bir 
bcınka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi 1 

No Tarih : 15. 7. 1936 
-- -- -- ~ ·- ~ .... - -. ~ 

il Adı, baba adı 

soy adı 

1 
ı : 
l ı 

Doğduğu yer ve yıl 

il il 
il 

l ı lşl ve gücü 

1 
r ı 

Veresesi il 

il kimlerdir 1 
. 

Ikametgah 
Adresi 

Malulıyeti var mı· : 
dır, var ise nere·] 
sinden maluldür? 

,. 1 

1 Başlangıcı 

l ı 
Ne kadar zaman 1-1 

çin abone ~Jduğu I Sonu : 
·-

ı.-- ·- - - ·-
Bu kupona dercedilecck yazılar ıayct okunaklı vazılmı$ olmalıdır 

lstanbulda Tan gazetesi ıigorta servısme. 

Gawlenizin 23 Ni~an 1936 nüsha-
sm<Ja ;)'azılı ~artlar dafresinde imza- 15 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
işleri yaptıklarını ve bu hususdaki fenni kabiliyetlerini i 
gösterir kanaatbahş vesikalar ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir Şirketi temsil ediyorlarsa musacldak Vekaletname 1 
ye mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya Muhake
nıesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. I 

(1492) (3580) 4920 I ya kar~ı 1000 liralık sigortalı abone kunışluk 
yazılma!< isti~·orum. Ahonımıan bede· pul ve 

1 

1 

1 

TÜRKiYE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği 

·müsabaka imtihanı 
TORKİYE 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 veya
bunlarrn 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 ( 130) lira aylık 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 çahştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli· 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

- 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. (3967) 

5303 

AÇIK EKSiL TME lLE ALINACAK MOTORİN 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyasetı 
Arttırma, Eksiltme komisyonundan 

Satın alınacak madde: 6 O ton Motorin. 

1 - Eksiltme 22 Temmuz 1936 tarih Çarşamba gü
nü saat 15 de Modada Riza Paşa Sokak 14 numarada 
Sıtma Mücadele Riyaset binasındaki Komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat "4,500" lira ve muvakkat 
teminat "3 3 7" liradır. ı 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma Mü·
cadele Riyaset kaleminde görülebilir. 
4 - İstekliler 9 3 6 senesi Ticaret odasına kayıtlı oldukları 
na dair kanuni vesika getireceklerdir.Eksiltmeye girecek 
istekliler hazırlıyacakları teminat mektuplarını eksilt
me saatinden bir saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadele 
binasındaki Komisyona vermiş olacaklardır. ( 3 7 8 3 ) 

5129 
. 

U gönderilmiştir. Sl~orta muamelr.sl· lmza 
i nin ~·arutnıasını dilerim. 1 
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Ankara Yüksek Zıraat Enıs 
Rektörlüğünden : 

tüsü 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve a
şağıda 3 gurupta gösterilen eşya açık eksiltme ile ve 3 
gurup halinde satın alınacaktır. 

2 /- İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük hina
smda toplanan İdare ve ihale Komisyonu tarafından cet
velde gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat hizalarında g-österilen mu
hammen bedeller yekununun yüzde 7 ,5 dır. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve nümune]erini 
görmek isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müra
caatları. (1645) (3865) 
İhalesi 27-7-936 Pazartesi günii saat 14 de yapılacaktır. 

c:,,~; Adet Beherinin Yekun tutarı 
Fiatı 
Kuruş Kuruş 

Su Sürahisi 
Çukur tabak 
Düz Tabak 
Su Bardağı 
Çay bardağı maa 
tabak 

100 
100 
100 
200 
50 

85 
45 
45 
12 
25 

8500 
4500 
4500 
2400 
1250 

Çay kaşığı 50 25 1~50 
Bakır Ekmek tabağı 50 85 4250 
Bakır tevzi kepçesi 100 25 2500 
Kaşık 50 45 2250 
Çatal 50 45 2250 
Bıçak 50 75 3750 
Bakır Çaydanlık 30 300 9000 

-İhalesi 27-7-936 tarihine rastlayan Pazartesi gü~ü 
saat 15 e yapılacaktır 

Spor Donu 150 110 16500 
Spor Fanilası 150 60 9000 
Lastik ayakkabr 150 180 27000 
Beyaz tenis pantalonu 2 5 27 5 687 5 

İhalesi 27-7-936 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

Pamuk yatak 12,5 
kilo 90X 200 eb'a
dmda. 
Pamuk yorgan 3 Ki
lo 140 X 190 eb'adın-

50 

da. 50 
Pamuk yastık 1, S 
kilo 40X90 eb'a-

1200 

722 

dında. 100 168 
Pamuk Adana Malidir ve birincidir. 

60000 

36100 

16800 

5232 

Su Müh.endisi Aranıyor 
Bozcaada Belediye Reisliğinden: 
Beş ay müddetle su tesisatının yapılması işlerinde 

kontrol mühendisliği vazifesile çalıştırılmak üzere su 
ınşaatı işlerinde çalışmış ehliyeti tasdikli bir mühendis 
ıstiyoruz. 

Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat 
ct~inler. ( 3800) f,130 
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