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5 KURUŞ SiYASAL GÜNDELiK GAZETE 

Berlinde Leh dışbakanı ile 

Göring arasında Danzig 
görüşme yaplldı işine dair 

[Yazısı 7 inci sayfada] 

I!!! 

Bütün prensip ihti18fları · halledildi 
- •• ve formalite meselesidir İtalyanların vaziyeti zorlaştı • 

ımzası gun 

Harp zamanında Türkiye bitaraf olursa Gorede Habeşlerin ordu 

Boğazların ka~~ma.~~ kabul edildi H~b~~::!::~~i:u~iı. ~~i~~:i~i~~:a 
Mukavelenin 

Fransız delegesinin tavassutuyla hem Sovyet Rusyanın, he~ ravıarısöküyor, ıtaıvan taarruzu boşa çıkıyor 
Romanyanın ve hem de Türkivenin istedikleri seyler temin edildi 

MonlrÖ zaferi 
......................... 

Solda Sovyet Rıuya de legesi Litvinol, Sağda lngiltere delegesi Stanley 

ve ortada Sovyet Rusya ile l ngiltere arasındaki ihtilıillı noktaların 
halline muvallak olan Pol Bonkur \ 

Montrö, 15 (Hususi muhabirimiz- velesi ve karşılıkh yardıma dair mın 
den) - Türkiye bitaraf olduğu tak- taka paktları ile biribirine bağlı bu· 
dirde Boğazlardan harp gemilerinin lunan devletlerin istekleri hakkmda 
geçiş aerbestisinc malik olmaları hak ara bulmağa çalışmıştır. 
kmdaki İngiliz teklüi üzerinde bu Pol Bonkur bu mesele etrafında 
sabah mühim müzakereler cereyan evvela İngiliz, sonra ayni zamandıı. 
etmiştir. Fransız murahhası Pol Bon Türkiye, Romanya, ve Sovyet dele· 
kur, dün bütün gün Boğazlar muka· l Arkası 7 incide] 

Tarım Kredi Kooperatifleri için 
mühim bir program hazırlanıyor 

Silifke Ziraat ö&nk33ln& 

Me rkezi ( Tekir Çıftliğ1 ) olme.lc Tt >.r~~rae ı , Peraenti T Avşar• 

KAradtd8l1 
1 
Tekır , Teklrkoyuncu • Turlcmenl t , Turlcmenuoa~ı , Toıara kÖY• 

ı erınl 4 e ı.tıtJ Y& etmek uzere mıntak&nıızda 28.lCI ıayılı rar111 lcreıl1 kooperaı 

tflsri kanununa uygun bır Tarı.ııı kr edı Koopıratıf \ k\lrm.ak ı ıtiyoru.a • 

~llegı~ıı Ban~anızca da ıaıTaf ık gorulduL'U takdırJ t ımıalıaıııııalc u• 

z,re altı nusha ana mukaYe len..,,.enın ıtaıını Rıca eder .,8 naıırlanaeak &11& 

ıııuka• e ıenaıu•nır. O k onoıaı oaı;anııtıınea taedı<"' noterl ı lt:;e tescil ıııuaoıelel !. 
J0/ 6/ 936 

( l ) 

I 
Telo r • .;ı t' tl t g ı Sa.ıı ı bı r.uıfi. Ata t..ır k 

~. 

!{amutaym yaz tatilinden önce ka
bul ettiği kanuna uygun olarak ilk 
tarım kredi kooperatifi Silifkede Te
kirde kurulmuştur. Bu kooperatifin 
1 sayılı ortağı cumhurbaşkanımız -
dır. Yukarıya koyduğumuz klişe, Te· 

kir kooperatifinin kuruluşu hakkın
daki tarihi vesikadır. 

[Tarım kooperatiflerine ait §aya
nı dikkat bir yazıyı iç sayfalarunızda 
bulacaksınız.] 

...--... nw._ 

Mukavele 

1
Pazartesi günü 

j imzalanacak 
1 

Montrö, 15 (Hususi muhabirimiz -
den) - Konferamıın öğleden sonra 
yaptığı toplantı sabahtan beri esen 
bedbin ha.,·a.yı birdenbire değ~tinniıj-
tir. 

Uzerinde en çok müzakere cereyan 
edeceği zannolunan 16 mc1 madde 
Pol Bonkunın yaptığı mütemadi ta -
\'a.'lsutlar ı;;ayesinde nihayet Türkiye 
ve So\'yet Rusyanm lehine hallolun
mu5tur. Romanya \ 'C F ransa da tat
min edilmiı,tir. 

Konleran• Sovyetlerin tadil 
ettikleri on altıncı maddeyi filen 
ve itti fakla kabul etmiştir. Bu au
retle lngiltere Boğazlardan harp 
zamanında T iirkiye bitaraf oldu
ğu takJirJe geçi, ıerbutüi iıti
y~n tekliflerinden feragat etmiş
tir. 

Kabul edilen maddeye göre, biı 

~arp zu?urunda Türkiye bitaraf oldu 
~ t3:kdirde Boğazlar bütün harp ge
m!lenne karşı kapalı oJacaktu. Ancak 
Cemiyeti Akvam taahhütlerinden 
mütevellit yardımlar ve yine bu mi
sak dahilinde yapılmış mütekabil yar
dım paktları ahkamını yerine getir • 
mek için gemiler Boğazlardan geçebi· 
leceklerdir. 
Ro.~anya, Yugoslavya ve J,ıpmıya 

heyetı murahhasaları yeni tn9ddeyi 
kabul tav:;iyesiyle hükumetlerine ar
zedec~klerini bildirmişlerdir. Bulgar 
heyetı murahhasası kaydi ihtirazi der 
meyan etmiştir. 

Bu netice Ingiliz heyeti mııra.hhasa 
smm göst~rdip uzla.,ma fikri c:ıayesin 
de elde edilebılmiştir. Ingiliz heyeti 
murahhasası kendi mukabil p.'.'ojesine 
yapılan tadilatın yüzde seksen beşini 
kabul etmiştir. 
Konferansın bu şekli alması her ta 

rafta büyük memnuniyetle k~şılan
- _ f Arkası 7 incide J ..................... ~ 

bu 
tezayut 

sene 
etti 

/ talyanlar Adisababada bir geçit resminde 

Londra, 15 CA.A.) - Manchester 
Gua_r?ian gazetesinin diplomasi mu
h~bırı, .~ta~~anlarm Habcşistanda bü 
yuk muşkullere tesadüf etmekte ol
duklarını yazmaktadır. 

;:tuhabir bilhassa diyor ki : 
Italyanların yağmur mevsim

lerini karşılamak için yapmıg ol _ 
dukları hazırlıkların, Mareşal Badoğ 

[Arkası 1 incide J 

Korno/o muhakemesi haşlıqor 

Gösterilen 13 sebep bu 
9ünk .. celsede okunacak 

Maznunlardan y ahya, askeri mahkemece mahkum 

olduğu için bu celsede mevkufen bulunacak 
Ankara 15 (Tan) A -mahkeme~indc yarın k F ceza 1 sonunda anlaşılacaktır. Temyizin ka 

nunlannın muhakemele~~~ o t:azar- rarında Urfa mebusu. Ali Saip Ursa. 
başlanacaktır. Başka yerlerde bı:u . ~eaşh!a:a~ar eden. cıhet, Ali Saip • 
nan maznunlara temyiz mahkemesi- lak A . . urıye~ otelınde ~uluşan ço
nin verilen kararın bozulması i . . zızın ma kemede dınlenmesi id 
gösterdiği 13 sebep yarınki cels:~ ~ıa m~kamınca .. istendi.~l halde mııh 
okunacak ve bu hususta iddia ma _ emenın b~.ına luzum gostermemi~ ol· 
kamının mütalcaları ile mazn ması ve ?'ıne bu konuşmayı tesbıt e-
killeri dinlenecektir. un ve- d~n komıser Mustafa ile Ali Saibi t r. · 

Mahkemenin bozma ka . kıbe memur edilen Şevkinin mahke· 

t
'b . • rarına ıt- mede dini · ı ı ı a edıp etmiyecegi yarmk' 

1 
. enmcmış oma arıdır. Tem-

1 ce senın (Arkası 7 incide] 

•• T •• an . • 
yenı ellerde 

............ ................................. . 
T A N, Bugünkü nüshadan itibaren Gazetecilik 

ve Neşriyat Türk Limited Şirketinin 

idare ve mes'uliyeti altında çıkıyor 

Gazetecilik ve Matbaacılık Türk A nonim Şirketinin malı 
olan Tan gazetuine ait bina, matbaa ve imtiyaz G t • l"k N · r ·· . , a:ıe ecı-
ı ve eşrıyat urk lımiteJ Şirketine aatılmıftır. 

~ e~i şirketin başında eski Vatan başmuhar
rırı Ahmet Emin Yalman bulunmaktadır. 

Bu?ilnkü. nüshadan başlıyarak, gazct~, yeni sahiplerinin mes'uliyeti 
ve ıd:ırcsı altında neşrediliyor. 

(TAN) m mündericatında, tertibinde, ;razılann 88.' 'fala.ra tak • • d 
bazı deKJşiklikl J sımın e · . er xapılacaktır. Bunlarm esa.<ilı ara.5tınnalar neticesin-
de tesbit edilmesi zarureti vardır. Buna on beş günliik 
ayırıyoruz. zaman 

" T AN " ın 1 Ağustos nüshası yeni ve 
kat'i şeklinde çıkacaktır. O tarihten sonra 
tiryaki bir kari, her yazıyı alışacağı 
yerde bulacağına emin ola bilecektir. 

Tam m.8.nasile okuyuculannm gazetesi olmak \'e hep böyle kalmak 
(TAN) için N tabii bir hedeftir. Bunun l~in mü d ı t . f 1 ' 
ve tt>rtibe yeni t'kill 1 n er co. .a., say a ara 

. , . . er. ver rken, okuyueularımız bize ;rol gösterecek, 
arzu ' e ~htJya~Jaruu bildireeek olurlarsa bu iş birliğini çok derin bir 
memnunıyet ve ~UkranJa karı;ıhyacağız. 
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ı,·----------------------------------------------------------------..... ' 

K~alrfılılı 
Eski mecellede bir kaide vardı. 

-Bir it zıyk oldukta mtltteai olur,, 
Bilginizi yoklayınız 

Evlenme Haniyi• 
Ne dersiniz ? 

derlerdi. Bunun gibi umumi harp----------
aonunda birçok memleketlerde para Sorular 

Erkekleri tuzağa 

düşüren bir kadın 
Yemiı mi 1 

yememit mi? 
takyidatı, bu takyidatt&n kurtulma
ya çalışan kurnazların miktarını da 
fazlalaştırmış kaçakçılığı bir san'at 
haline koymuştur. 
Aşağıda anlatacatmıız hiklye bu

na güzel bir misal teşkil etmiyor mu? 
Bir Alman mühacirinin Berlinde 

M,000 mark kadal\ parası varmış. Bu 
para bankanın kuasmda uyuyup du
ruyormuş. Alman bir hinoğlu hinlik 
düşünmüş ve bu parayı kolayca 
Franaaya geçirmenin çarelerini dil • 
tünmeğe bqlamıg. Fakat nasıl ge -
çinin. Cebine alıp geçirle olmaz. 
ÇUnkü yakalanırsa fellket! .. Alman
yadan ancak 10 mark geçirilmesine 
mUsaade ediyorlar. O kadar ya geri 
kalan 49990 mark ne olacak? .. 

Ne ise uzun llfm lmuı, bu Fran
ada yerleşen bu Alman Berline git
mit paralarmı bankadan çekmiş ve 
o akp.m yana yakıla Berlindeld po • 
lilı komiaerllğine mttracaat ederek 
demit ki: 

- Fellket ! ... Bugtln bankadan 
M.000 mark çektim. Fakat akpm U. 
ttt bir de otele geldim ki, paralar ce
bimde yok ... Acaba portföyUmle be
raber kayboldu. BugUn fU fU yerle
re gitmittim. Şurada dolaşmıttım ... 
Aman bana bu parayı bulun ... 

- Dolqt:Jğmız yerlere sordunuz 
mu? .. 

- Ne demek. Hattl otelde 11kan -
dal bile çıkarttım. Hiç kimse böyle 
bir parayı görmediğini söyltlyor. 

- Pekili. öyle ise, ıiz gazetelere 
bir ili.n verin, paranızı bulacak kim
seye bir mUklfat vadedin ! Aynca 
duvarlara da ilanlar yapıştırtm. Biz 
de bir taraftan taharriyata devam 
edelim ... 

Bu muhavereden sonra adam dışa 
n çıkmış, derhal birkaç mark muka
btlinde gazeteye illn" vermiş.Bir ilin 
butmnış, şehrin muhtelif yer1erine 
astırmış: ertesi günü bütün Berlin 
bu adamın 50.000 mark kaybettiğini 
öğrenm~. Fakat ldnuıe t;1bp ta, 

- Efendim, yahut, bayım, işte a
radıfmı!. parayı ben bu1clwn deiiıe
mia, ! 

Bir ay llOllra bu açık göz Alman 
Ozerinde geniş bir palto olduğu halde 
Paritıı trenine atlam!f ve paltonun' as
tan arasında gizlenen 50,000 mark
la Fransız merkea hilkümetini boy-
lamış... · 
Şimdi sözü Almana bırakalım. Al

man diyor ki: 
"- Para kaybolmuş değildi. Pal

tomun iç cebine koymu,tum. 
Eğer hudutta Userimi aramış ol • 

aalardı ve 50,000 markı bulsalardı di 
yecektim ki: 

"-Aman yarabbi! ... Gaybettiğim 
para demek burada imU,. isterse -
niz Berline telefon edeailirsiniz. Bü
tün Berlin benim 50,000 mark kay -
bettiğimi biliyor. Demiş şu mel'un 
cebimin deliğinden aşağı düşmüş! 

Bu sözler karşmnda polisler benf 
yakalıyamazlardr. ÇUnkU hiçbir kasit 
görmelerine imki.n yoktu. isterlerse 
tekrar döner parayı bankaya yatırır 
dım. Fakat o zaman da paramı ka. 
çırmak ic;in bir başka çare arardım.,, 

Insan bir defa hileye müracaat et 
miye görsttn, yoksa önüne ıeçmet 
çok zordur. 

'4Juat• böcefj 
Şu Amerikalılar yaman insanlar -

dır. Şimdiye kadar uçmnma telleri
ni, kullandığımız kelimeleri sayma • 
lan yetmiyormuş gı"bi şimdi bir de 
ağustos böceğini yerinde rahat bJ -
rakmamqlar ve bunun hayatını tet -

8 - Tlbtdyede ilk icra Veldllerl 
Heyeti hangi tarihte teessüs etti! 

8 - Tttrldyede lcra VPldlleri Re
lsHğlnbı adı ne zaman Bafveklllfğe 
çeyrilcll ! . 

Pariste, polis, evlenmek istiyen bir BuP,.lerde liyatlara bakıp ta 
çok kimseleri soyD\U§ olan bir ,.şebe - ,...,,,.,.ye türlaçe "y•mİf'' denıclı do& 
keyi yakalam19tır. Buna şebeke de • rueu ma,laiil 6irı•Y· Çünkü 10 h
mek fazla olur, çünkü soygunculuk r&lfa itayı .. , 50 lıuruJG armut, 6() 

yapanlar iki kişidir. Birisi 49 ~m- kuruta ıeltali aatılırlıen bunu hallı 
da Rene Poulain isminde bir erkek, için lıir )'İY«•lı •ymalı, 6iaim )'G• 

birisi 34 yqlarmda Blanche Bouve- fG7'f ••ui)rernisin mali raiammı •il 
ret isminde güzelce bir kadındır. menaela olur. Bö7ı. bir C9Mlete ele 

S - Dilimizin elde bulunan yazrll 
vesikalannın en eskisi sayılan kita
beltıl' haagileridlr! 

8 - Dil lnkılibmın Ok ortaya atı
lışı kaç senesinde, hangi devrimle 
hatlar! 

Bu iki ahbap, vilayet gazetelerin- lıimae dütmelı i•teme~ 
Diinlrii •nılann cevaplan de, evlenmek ı'çın· ila· n koydurmuş o- · J Halbuki mcmlelıctımİ2İn a ı .. , 
8 - Kawr kimdir' lan erkeklerin adreslerini alıyorlar laGH, ~rnİf .,. •b• n..mlHktidu 
C - Kavur en meıı,hv ltalyan ve edebiyat fakülteıinden mezun olan ti fil ·~ 

1• • mı ••• 
devlet adamlanndan biridir. 1810 da Blanche Bouveret onlara mese a BiMeki kadar tatlı, lıokulu oe 
doğmuş, 1861 de ölmü~ttir. Vlktor • şöyle bir mektup gönderiyordu: renkli yemİf dünyanın hiç bir yerin 
Emanuel zamanmda Basvekiileti ~·ap "Ben, Vo~geH eyaletinde oldukça "• ~tiımca. Ala/ Ulıin biaJe ~
mıştır. ltalyadaki dağınık prenslik • mühim bir çif~bıln km)'llD· Babam fitir de ne ;,. yarar. Halit yiyetM· 
lerin blrlf)fmealnde ve ltalyan vah- öldü. Çiftliği yalnız ba.o;nna idare edi- dikten ue bir lıilo yemif beı okka 
dethıl teminde bttyük &mll olmuştur. yorum. Fakat kadın olduğum i«:in bir cAtmelt 6a/uuuta .atıliılıtan aonra 

S - En meıhur demir madenleri çok khmelerla ımllstlmallerine mlnl layduı ncdir1.. Memlelıet ••~ 
nerede bulunur 1 olamıyorum. Ciddi bir erkekle eden- meyue memlelıetidir. Bu yemi1lerin 

C - Ea methal' demir madenlPri, mek nh·etlndeylm. hlnmızdan sizin leolitaiıti acaba ı.ı .. hl laaoaı, ,_ 
Amerlbda, K61*1& Almanyada, in- bu a~ UYPn bir kimlle olduğu- U.. laarareti mi 7iU.ltiyor da ~ 
gtlt.erede ve Fraauda bahmur. nuzu anladnn.,, lerindelri aahfla ,,a.ıe ,,as ,,.,.. 

8 - Telefonu eweld kim icat et- Sonra gelen cevaba göre. ona, Pa- lı 
mtftir1 riste olsun, başka büyük bir tehirde ;;:,:~~;.,, liyatla· Mlıhlılıtan 

C - Telefoa evveli 1 '782 de <'n>- olsun randevu veriyordu. _,.ra •dd• m•Jfff ,,,.,,,,,,. c1em.ıw. 
t.ey isminde genç bir .-PM tarafın- Dk bulu~tuklan zaman, gene; kadın 1air bir nuinua yoktur. 
dan lmllanılmrttw. Fakat elektrikli evlenmek istiyen adamın gözünü ~ Ballt,,,.lartla m•7U•ftÜI .,. palaalı 
t.elefon ·t878 da Graham BeU tara • yuyordu. Bu aralıkta, çantasınm 1 • olclufa ycr- latonballlur. Ba ,.,.,,_ 
fmdaa yapılmıştır. çinde, onu ih.malklr bir hareketle a- altrncla letanbaWa ,,.,,u, ~ an 

8 - ilk ampul ne zaman icat e- c;arak, biner franklık bir sürü bank- ed ._,,,....,an hyrame lttdl41111u 
dilmiştir 1 not gösteriyordu. Sonra da: . bir 

C - Elektrikle ziya en·ela 1879 _ Bir iş yapmıştım. Pek tabi! al- lülr• m..,../ tclülri .,,,.., pelı 
da .Jobloskof tarafından tetkik edil • dattılar. Notere gidip zarar ve zıyan luıtôla bir tlüfiince ~. 

&.. b Bia ffvl. dütu-ni-· m"9' ve sonra u ampul Rtl8 iHml ödiyeceğim. . " ,_. -
ft8ltulle, Edlılon tarafmdan temin Diyerek bir de vesile buluyordu. Siz ne dersiniz ? 
ola11nştur. Tam bu esnada, bitişik bir masada o- 1111,.. ....................... _,llıııatJ•llııı•"• .. alll•ıı.aııııınıı.uııııınıı.a .. •••-••a•••-•.-aı 
~· turan şeriki cürmU Poulain içinde 
kik etmişlerdir. para olan çantayı alıyor, yerine bir 

Hepimiz ağustos böceğini biliriz başka çanta bırakıyordu. 
Fakat bu böceğin yumurtıamasile bu Genç kadınla evlenmek ansunda 
yumurtalardan çıkan yavruların bil- bulunan adam, beraberce notere gi
yüyüp cırcır etmeleri arasında ge • diyorlardı. Kapının önilne gelince, 
çen zamanı hiç hesap ettik mi?.. Blanche birdenbire çantasmm değiş-

lşte Amerikalılar bu ince noktayı tirilmiş olduğunu farkederek ağlama
araıDIJlar ta.ra.mışlar ve nihayet bul- ğa, şikayet etmeğe başlıyordu. Pek 
muşlardır. Bu tetkikata göre ağus _ tabii, namzet, derhal cebinden para 
toe Weeğinin yumurtumd&B cırcır çıkararak. onıı., notere verilmesi icap 
öt.mele bqlacbfI ~ Dl!ar ge- e4en ~ fttlyôra 0-. ·"' -
çen 'müddet tam 17 senedir. Ve za- almak istemiyor, nazlanıyor, nihayet 
vallı ağustos böceği 17 sene bu mü- kabul ederek teşekkür ediyor ve: 
z'iç şarkısını söylemek için susar ve - Siz beni bir dakika bekleyiniz, 
bir ay öttUkten sonra kışı hiç hesa- şimdi gelirim, 
ba katmadığı ve nzkını toparlamadı- diyerek binaya giriyordu. Fakat 
ğJ için ölüp gider... pek tabii, evvelce tasarlanlllif plan 

Bu 17 sene sükuttan sonra ağus • mucibince binanın öteki kapısmdan 
tOfl böceğinin şarkı söylemesi elbet- çıkıp gidiyor. kayboluyordu. 
te hakkıdır. Bu usulle Fransanm muhtelif vill· 

Fakat bunu insanlara kıyas eder- yetlerinden iki yUzden fazla kimse 
sek çok aldanrnz. dolandırılmıştı. Şikayetler yağtp du-

Insanlar arasında böyle 17 sene ruyordu. Polis mildiriyeti memurla
beklemeden hemen circir ötmeye baş rmdan birini bu işi halle memur et
lıyanlar, ve kışlık erzakını toplama- ti, ve bu memur, tuzak olarak bir ilin 
dığt halde toplayanlardan daha iyi verdi. Böylece, kadınla şeriki clirmil
yqıyanlar, ve üstelik müz'iç şarkı- nü cürmüme§hut haliiıde yakalamak 
larmı bir ay değil, belki bütün ö~ür kabil oldu. 
başkalarma dinletenler vardır. Dolandıncılarm. Pariste lUks bira-

Bir böcekle bir in&an arasındaki partımanda oturduktan ve bankada 
fark bu mu olınalıydı? oldukça yüklü bir hesaplan olduğu 

da meydana çıknugtır. 

Dahiliye V ekiletine al-.cak 
yeni memurların imtihanlan 

KUÇUK HABERLER 

• Heybelideki kamp - Dün Hey
beliadada muallimler için iki kamp 
açılmıştır. 

• Rusyadan gelen pUotlanmız -
Rusyadan gelen pilotlarımız bugün 
Haydarpaşadan kalkan on dördU elli 
trenile Inönü yüksek uçuş kampına 
piecelderdir. 

• ~ iiaült•ah kana -
Eminönü Halkevi tarafından Cağa
loğlundak.i merkez binasında açılan 
pıuhasebe kursunun ilk dersi dün ve
rilnil§tir. Kursa ıimdiye kadar yir -
mi kişi girmiştir. Kayıt muamele 
sine devam edilmektedir. Kurs bir 
müddet devam edecektir. 

Halcin ortasında 

Kaptansız, serseri 
dolasan bir vapur ! 

Hava tehlikeaine kartı hir ıece 
umumi deneme yapılaaık 

Diin •IHılt MI/Of Oftfla ,.hrimimelri bütün .anot melıtcplerinde eu 
iJarea İ~n 6ircr kar• Clfılmıfhr. Bu #tur.tara o mıntalıadalıi bütün mu
allimler J euom Menlılerdir. Ka,..la n n birinci clc11rca 31 A.iu•tNt a bi
tecelr, ilrina tlftlN 1 Tctrininoeltle açılacalı ue bütün tcdrü ••nea 
..ad,Ietİnc• .ürecelttir. 1'aC1nlri raimdc 6ir lturda çallfmtlon wörüyor· 
•na&. 

Dahiliye Veklleti yeni tefkillt ka 
nununun tatbikatına bl.flaDUfbr. Ye 
ni kanunla merkez tetkilltı genifle
tilmekte, yUkaek tah8il gören genç
lerden memur alınmaktadır. 25, 30, 
3:5 liralık kalem fefliklerini isteyen 
yüksek tahlilli gençlerden htanbul
da bulunanların imtihanlan diln Vi
layette vali muavini Hüdai Kara.taba 
nın reisliğindeki idare heyeti tarafm 
dan yapılmıftır. 

Hava teblikeeiııe k&l'fl korunma 
komi8yonu, buctln VUlyette blltün 
kaymakamlarm lfth'aJd1e toplana -
caktır. Şimdiye kadar yapılan lfler 
gözden geçirilecek ve yeni yapılacak 
lfler hakkmda llmngelen kararlar 
verilecektir. İatanbulda Hava tehli . 
kemne kal'fJ bir gece yapılaeak umu 
mi denemenin tarihi henth teeblt e
dllmemlttfr. Umumi denemenin ey
l<ıı ayı içinde yapılması muhtemel -
dir. 

lstanbul ıenlilderi 

Stadyomda itfaiye 
günü tertip ediliyor 

lstanbulda 40 gün 40 gece isrnile 
yapılacak mevsim ,enllkleri ıçln ya
pılan hazırlıklar gtln ıeçtik~ iler
lemektedir. Ağustos ikide başlaya
cak olan bu eğlenceler lçln yapılan 
hazırlıklar ti.il komiteler tarafından 
ikmal edilınektedir. Dt1ıı de 22 Ağtw
tosta yapılacak olan itfaiye töreni 
programı ikmal edilmiştir. Bu prog 
rama göre stadyomda yapılacak olan 
bu merasimi görmek için meldz bin 
kişiye davetiye gönderilecektir • 22 
Ağustos, ayni zamanda lstanbul be
lediye itfaiyesinin 14 Uncü ve lstan
bulda itfaiyeciliğin tesisinin 226 mcı 
yıldöntımtldür. Meruime t.tiklll 
marşiyle başlanacak, evvela !tfaiye 
piyade krt'ası, eonra makineli kıtalar 
daha eonra Yeniçeri kıyaf etll itfaiye 
ciler, mtilga askeri itfaiye ve eski tu 
lumbacılar olmü bere bir pç1t rea 
ml yapılacaktlr. Bundan eonra e.ski 
eeld usulde ve yeni tarzda yanyın 
söndürme tecrtlbeleri yapılacak. ınuh 
tellff itfaiye talimleri göeterilecek 
v" meruime nihayet verilecektir. 

Modadaki denb eilenceleri 
2 Atuatoe Paar gUntl Moda De· 

nlz kultlbll tarafından yapılacak o -
lan büyük deniz iflerl ve eğlenceleri 
içln hazırlıklar bitmek üzeredir. O 
gUn yapılacak mtl.eabakalar muhtelü 
Juaunlara aynlmı9bf. Kultlpler, do
nanma efradı. tahliaiye vuıtaları, 
deniz müeueaeleri flikaları, profes • 
yoneller, amatörler ve kadınlar ar.ı
amda ayn ayn mu.abakaiar yapıla· 
caktır. Yelken, motör, kürek ve yiiz· 
me yan~dan yapılacak, kazananlara 
mUki.fatian tehrimize gelecek olan 
lktısat Vekili Celal Bayar ta.rafın -
dan verilecektir. Seyirci ve davetli
ler müsabakalan Akay, Şirketı Hay 
riye ve diğer vuıtalara binerek ta.
kip edeceklerdir. 

Ayni gece Modada Deniz kulllbUn 
d~ ve Kota.Ju:>JUDda demirleyecek 
olan Ege vapurunda btıyük bir balo 
verilecektir. 

~~~--------------
Liman tahmil ve 

tahliye ücretleri . 
Liman tahmil ve tahliye ücretleri

ni tesbit edecek tarife komisyonu İk· 
dir. Vekilet tarifeler mUdtlrü Muh
sinin başkanlığında dün toplantısını 
yapmı,tır. Tarifeler üzerinde hiç bir 
değişiklik olmayacağı zannedilmekte 
dir. Vekalet tarifeler müdbrü Mutı
sin ile tarif eler mtıteha881sı Bürha
neddin cumarteai günü hmire gide· 
rek oradaki tahmil ve tahliye ve kor 
fez vapurlan ücretlerini teebit ede
ceklerdir. Salı günkü vapurla oradan 
hareket ederek şehrimize dönecekler 
dir. Yeni tarifeler 1 Ağustostan iti
baren tatbik edilecektir. 

A nkaradaki laf kömürü aerıiıi 

TaşkömürU sarfiyatını çoğaltmak 

ve bu kömür hakkında halka iyi bir 
fikir vermek üzere Ankarada eergi 
evinde bir sergi açılacağını yu1n19-
tık. Dün Ankaradan ,ehrimlzin allka 
dar iktısadi mahafiline gelen resmt 
bir tezkerede eerginin açdmau gele 
cek seneye bı:ralaldığı, fakat sergi
nin zengin olmam için bütün \ili.yet 
lere müracaat eclildiği bildrilntekte
dir. 

Vilayetlerd e çeltik komiıyonları 

Çeltik ekimi kanunu, dün Vilaye
te bildirilmlttir. Bu kanunla prinç 
ziraati hakkındaki 8 Mayıa 1326 ta
rihli kanun ilga edilmiştir. YalnIJ 
bu kanunun hükümleri, kır prinç ze 
ıiyatında tatbik edilmiyecektir. YenJ 
kanuna göre çeltik ekimi yapılan v~
ya yapılmak istenilen viliyeUerde va 
iller ve kazalarda kaymakamlar bir 
çeltik komisyonu kuracaklarda'. Ko· 
misyonlar, çeltiğin fenni ekilitlni, ça 
lıftınlacak amelenin aıhhatlni ve di
ğer işleri kontrol edeceklerdir. 

Liyipziı panayirine hazırlık 

Her sene Laipzigde açılmakta olan 
Sonbahar panayiri bu yıl 30 Ağua. 
tosta açılacak, 6 Eylftlde kapanacak
tır. Panayire bizim de iştirakimiz:n 
temini için Panayir komiserliği tara 
fından dün Ticaret oduma bir mE-k 
tup gönderilmiştir. Oda keyfiyetten 
allkadarlan haberdar etmektedir. 

lff-7-P~R 

Dış siyaso· 
Kaleyi içerden ahı 

Seaeleree Avrupada fU ~ 
~: Bir tarafta Metil bir ... 
duruyordu: Almanya... "A:vmt1111' 
yı alaeagaDda a1eeapn omu rl' 
mem,. cllywda. J>lter tantta d.ı' 
&wstarya Almanhp.m da bu e* 
meye ~ IÖllll ...... l'abt -
leketln tecrübeli polltikacıl&n brfr 
tiyaa aoeyal diye bir fırkada to~ 
mışlardı. Her kat.ollk memleke~ 
olduğu gibi Wklen ka4ar ~~ 
fm ve te.ırlerl, lmrulmat ~~ 
n vardı • .Almanya De Avus~ 
evleDJDMlne lnmlann hiç t.e 
yoktu • 

.. ba ım.ıan. da bbmyord11o : 
tandald kan Wllerha haddi 911 
sabi yoktu. Fransa, Almanbğdl 
tek kuvvet olarak bllytbnesbae .-1 
l6k edm bu itin 41N1dan aleyhtadl 
dL Eski AV119tarya t.opnldand 
rls olan komşu memleketler " 
olmaz!,, diye t.eplnlyorlardı. 
bütün bu mullalefetler lt.alyaad 
mlliı karfmmda bi9 d~ 
yordu. Ne zaman Avusturyanlll JJ 
manyaya Dtlhakmdan, yaıü sırf 111 
tlhak \'Ul1et1a1 ifade için ~ 
arası bir siyasi tabir haline 
Aqhısdan bablledllae lt.alya 
ten köpörilyor, hudutlara 
gönderiyor, Dk harellett.e A.-.-ın 
iopnldanm itpl eMceğinl 1111' 
yordu.. 

Gtintin birinde neler oldu f ~ 
ya IÖJ'll)tÖ!ltlsee kaleyi tçerlden P" 

hettL Avutmya De tatb bir 
hk hayatı ~nneye blfladı. A 
taryahlar Almu olduldarmı 
le hatırladılar. Aialannda: "Bil 
manlanlu, amam AlmuıJrtm 
faatlne maballf bir lllyuet uud 
lenlr!" pbl IÖller dolaemaya 
eh. 

• garibi f1I ki, bu tatlı anhıfll' 
ela yengelik rolünll lt.alya göft.i/I, 
tör. Trlyesteye dolra 
mttttehlt lılr Alman IM!lllnden bl 
dar lirkfJll lt.alya, artık o ld:l'kd"I 
t.e korka Cirmtlyor. BOlkls AJn19111 
ya De A vmtaryaam kendlsDe 
terek bir cephede blrle1J111Mlnl 
bir 81yasi zafer diye t.elAkkl 
ve buna gttvenerek dünyaya fll1' 
dan okumaya bqlıyor. 

man harbinden evveJkt ti~sll 
tlfak dlrllmlftlr. Rem de b11 
klll ~ 171 ~ bDe b 
kti yakınlık manmruı ~örUlmfll!M 
ti. Bir harp lhtlmall için müseJJel; 
tlfakr yapnut olan Almanya. 
harbinin arifesinde Fraıı8allm, 
Almanyaam müttefiki olan t 
1&ra karşı m kttçttk bir ihtiyat 
vetl brrakmadu btttttn kuvve 
prp cephesine dökttlğttntt de 
içinde JÖrmUş, blru 1110nra da 
mtttt.etlld De cıeuge ~ 

Bagtlaldl Alman • A V1l8ttu'y9 
t.alya mlşterek Mpheıd, eski 
iM ittifaktan daha eanb ve 
bir tefelddlldttr. Çttnldl ken 
arul balonundan ~ ve ......,_ 
renlerln, müşterek emniyet 
toklara kartı beraberflllnl ~ 
t...a etmektedir. a.• 

Hastaneler 

Cerrahpaıada asri 
pavyon yapılac~ 

Belediye kendi idarealnde 
hastahaneleri :mlah etmeğe 
ve vesaitini tamamlle asrDe, 
karar vennl, ve bu maksatla 
hlm bir proje huırlamıttır. Sil 
tedricen tatbik edilecek ve nı 
olduğu kadar en kıaa bir 
bu wahat ikmal edilecektir. So 
yanda Cerrahpaşa hastahaneliP' 
marnile ça.mqırhane ve muws) 
lrelerinl ihtiva etmek Uzere iJÖ 
yeni bir paviyon yapılacaktır· ,O 
liraya ketifnamesl yapılan bU 
yonun infUI gelecek ay mün• 
konulacaktır. Yeni paviyonUJl 
mutbak, gerek çamqırhane 
n en aon sistem otomatik 
teçhiz edilecektir. Yalnız bu ..S 
için A vrupadan 50 bln UralJk 
makine celbolunacaktır. Dtğef 
tan Hueki hutahanealnin 
dald tetıeOt doğum pa vtyod 
müemmel bir tekilde tamir /f 
bı kararla,tmlınıfbr. Bu ~ 
ll1l'f atn' rahim hastalığr olall 
lar için mOlga Telefon ŞlTIC' 
geri alman paralarla yapıları 
vfyona muvakkaten 5 dofuıll • 
tihaz edilmiştir. E8kl doğunı 
nilen şekle ifrağ edildikte1' 
burası nisaiye haflltabkların• 
edilecek. bu 11uretıe doı?urn ~ 
kadm hast.alıklan aynlaetık 
sf1e kadrolar sreniııleveceırtif· 
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14 Temmuz Bayramı 

Pariste Halkçılar 
nümayiş yaptılar 

· Pa · 15 (Tan)-:Millet ~e~~ ns, timaytş mUııase 
yapılan muazzam n b"r nutuk söyle
betile Leon Blum t~unda bir sene 
~ştir. Bl.um, bu n~ dan toplantıyı 
önce aynı yerde .Y .P ki. 
hatırlatarak denııştır ~hepimiz ay 

" G ,.en sene bura k . - ?!f . . Yeminimizi tutt~ · 
IU andı ~ç~tikhe eyden evvel bır· 
Bu yeının, bı.ze rşb' lik tam oıa.rak 
liği emrediyor. Bu ır 

mevcuttur.,, dan sonra., blikiı· 
Leon. Bl~ın, bun aldığı tedbirleri 

tnetin şun~yeaika~~et için cidale a-
içtim auı:ı.ı • sa.ymış, 1 davasının ı:nedenı 

•Tı ..... TC! olan anıe e 
~ • hüriyetler namına savaş 
w umum.ı . ilerin dava.51 ol -
yapan cuın.hurı!e~ 
duğunu !()yleml.fW:· • 
Şenli/Jet hôdüesız geçtt .. 
· . A-A) _ (Havas) Dün 

Pa.riS. 15 ( · adar tç Bakanlığı 
•kşam geç vaktel k go··re milli bay-

el ra.por ara. • na. g en "kUn. intizam ve 
~ he~ taraf~. s~Uzgünliik içinde 
eümhurıyetçi O:Uratıa geç:ıniştir. :Pa 
11'a.tansever tez 1 tı 14 Temmuz 
nste yapılan top an , 
1935ve12şubat1936 da. yapılan t~p 

'-~ ....... ,. toplantilaı1 ge~ ş 
lantıla.r& ~ ala 

~-~•y meydanından geçen Y 
w ,DZSDW halk 500 bini 
~ civarında toplanan 
bulın~ur. • • 

_J 0 tamamen bıttı F ran.""a gre 
Paris. 15 (A..A.} - Dw:1 8:°1eleye 

ait ihtil8.f'lı i~erdeki gergınlık açık
zevale yüz tutmuştur. Memleke -

: muhtelif yerlerinde gre;cller ~~ 
rafından işgal edilmiş olan bırçok m~ 

eler tahliye edilmiştir. yalnız şı esse!'! . 
al de artmanmda on bin grevcı, 

~rmi ~üesse&eyi boşaltmışl~r. 
~irÇOk yerlerde fahri.kal~ tahlıy?· 
ai sendikalar ta.rafından verilen emır 
~e yapılmıştır. 

Almanya • • • 
ıçm 

Portekiz ve Belçika 

müstemlekeleri 

parçalanacak mı ? 
Londra, 15 (A.A.) - ~ndra· 

dan dönen cenubi Afrika müdafaa 
P. Reuter'e beyana.tında 

bakanı ırov • 
demiştir ki : . .. 

lngiliz ma.hafili, Almanya ile mus-
lihane bir anlaşma.n.m ancak Alınan: 

kaybettiği müstemlekelere tavı 
yaya 1 il kün 0-r..en toprak verilmesiy e m ~ . 
l !bil ğini teslim etınektedır. Afn
'~daec;eya.zla.r medeniyetini muh~df& 
AlJO • ·ki mesaı e 
za. için Almanya ile ~rı k Ingiliz 
bulunmaya taraftar bır ço 
ricaline tesadüf ettim. _..;..., bir 

B be..nına.t Londrada ıu.uu 
u .1- tır Muhafaza.-

heyecan uyandırmış · . · ki· 
lir Morning Post ga.zetesı dıyor . 

Ingiliz hükllmeti, müstemlekeye 
lnuhtaç olan devletler lehine olarakk 

ek tızere nıüsteınle e 
toprak terketm . onfe-
devletlerinden mürekkep bırw k bili 
rans pek ala toplantıya çagıra .k r. 
Ve Portekiz ile Belçika.dan Afrı b~
daki muazzam topra.klarmda.n ır 
kısmı istenmelidir. 

ı Küçük Haberler ] 
·Ci • Ankara, 15 (Tan) - ?2. m. 

llladdenin Danlınarkaya tatbıkı ~ı-
hmden evvel yola çık~ş . D~~ : 
ı:narka men!1eli mal bedeJlertnm s 
best dövizle ödenmesi hakkında. Ba· 
kanlar Heyeti bir kararn~~ kab~ 
etmiştir. Halen giimriiklerimJZde bu 
in.nan mallar 30 bin Ura.Jıktır. 

• Ankara. 15 (Tan) - Jsp~ 
turt·· dir ktörlilğüne lstanbul 15 m 
ci n'::° me~ep baş ınualllıni Nazım 
tayin olunmuştur. 

• Ankara, 15 (Tan) - Manisa Na· 
fıa direktörü Nusret, Çankırı Nafıa 
di.rektörlüğfuıe tayin olunmuştur. 

•Ankara. 15 (Tan) - Yeni ihd~ 
<>luna:n devlet demiryollan umum di 
rektörlüğü ikinci muavinliğine dör. -
düncü işletme direktörü Cemal tayın 
olunmuştur • 

• Ank 15 (Tap) _ Jetatistik 
tınıuın d~:S-ktörıuğü muhteJif ~ta~ 
kalardaki şehirlerde antropoloJık tet 
kik! 4.-.. ıctadJr. Gelecek sepe 

er yapw.ı._. ·ı edile-
tetkikler köylere de teşmı 'kleti 
eek ve nüfusun vasati boY ve sı 
lesbit edilmiş bulunacaktır· 

ltalya ile ticaretimiz 

ltalyayaya ihracat 
yapacaklan 

alc1kadar e~en teb6ğ 
Anka.ra. 15 (A..A.) - lktma.t Ve-

kAietin den: . . .. . 
Aşağıdaki ta~m . b~tun Ticaret 

odalarına gönderilmışt.ir: 

1 _ İtalya.ya karşı tatbik edilen 
sanksiyonlar yani muayyen mall~nn 
ltalyaya ihracının ve ltalyadan ıtba 
linin menedilmesi taahhüdü 15 Tem
muzdan itibaren kalkmıştrr. 

2 _ İtalya ile aramızda mev~ut 

4 Nisan 934 tarihli ticaret ve klerın~ 
anlaşmaları 20 Temmuz akşamı bı· 

tiyor. 
3-Yeni bir anlaşma o vakte ka-

dar imzalanmadığı takdirde f talya.n 
ithalatı 21 Temmuzdan itiban:n Tür 
kiyede 2-4629 sayılı kontenJan ve 
Türk parasını koruma. hakkındaki 

bir sayılı kararnamelerin teı.bit et 
~i umumi hükümlere Ubi ole.cak -
trr. Bilmukabele İtalya.ya Türk: m~
ları ithalatr da İtalyan umuını reJl
mine tabi kalacaktır. ttalyadaki bu
günkü umumi ithal rejimi hakkında 
nıalUmat 16 Temmuz 1936 tarih ve 
13 numaralı Türkofis bUJteninde 
mevcuttur. Alakalı tüccarlar bunu 
mensup oldukları ticaret odaların -
dan tetkik edebilirler. 

Hülasası, İtalya.ya vaki olacak it
halat l Temmuz 936 tarihindenberi 
ltalya maliye nezaretinden alın:ıcak 
mütekaddem müsaadeye tabi oldu
ğu merkezindedir. 

----
Dikkatsizlik yüzünden yaıngın 

Ankara, 15 (Tan) - Cümhuriyet 
otelinde yatan Erzurumlu Dursun 
kizI Makbule adındaki kadın, ka.ryo
ıasmdaki tahtakurulanm temizle -
mek üzere tedarik ettiği bir şişe is • 
pirtoyu yaktığı bir sırada ispirto a • 
teş alarak sağ elile yüzünden hafif 
surette yanmıştır. Ateş, odanın pen
cere perdesi.ne de sirayet etmiş ise 
de zamanında söndürülmüştür. 

lngiltere 

f talya ile Almanyayı 
kızdırınak istemiyor 
Lokarno içtimama bu yüzden 

ınuhalif kaldığı anlatıldı 

Paris, 15 (A.A.) - Resmt ma.~
fil, Fransa. htikUmetinin Corb~ e 
Brüksel konferansının Ita.lyanm 1§· 

tirakten imtina etınekte o~a.sm~ 
rağmen toplanmağa davet ~meeıı 
için Belçika tarafından v~kı 1ı:n .. racaat müzaharet etmesı yo a 
:~inat verdiğini beyan e~ektedi~. 

öğrenildiğine göre, Ingilız kabı-

sl. bir Lokarnocular konferansı-
ne d w•ıd· nın toplanması taraftan egı ır. 

Z. a Alman _ Avusturya itilaflan-
ır . . b l nm Ingiliz sualnamesınm aş ıc~ 

noktalarından birine cevap t~kil 
tmekte olduğu mütaleasmdadır. 

e Halbuki diplomasi yolu ile yapıla
cak olan müzakereler, . ~onferansı~ 

ecegw i neticenin aynını vermesı 
ver . dlt· pek ala müınkUn iken üç ev e ın 
bir toplantı yapmalarının Italya ve 
AJmanyayi kızdırmasından korkul-
maktadır. 

Konleran• tehir eJilmiyecek 
Pa.ris, 15 (A.A.) - Brüksel kon-

f nsmdan bahseden Petit Pari· era . 
sien gazetesi, bu konfer~nsa aıt 
muhtelil tahminlerden en_ zıyade ak-

la yakın olanmm konfe~ans içtimaı 
nm tehiri ihtimali oldugunu yaz-
maktadır. 

Halbuki Echo de Paris gazet~
de yazmış olduğu bir yazıda Perti-
nax, şöyle diyor : . . . 

"Londradaki sefırımız konf eran-
tayin edilmiş olan tarihte top

~m ası için Eden nezdinde is~da 
:=nacaktır. Brüksel . ile Par1s, .~u 
h sta ayni fikirdedırler, lngıhıı 

kubs~ esini·n bu sabahki toplantısın· 
a ın . 'af t . 

d Fransız talebini ıs e mesı a . 
muhteıneldır.,, ----
Gökçe dağında 33 ıaat süren 

yangrn tabkikab 

Ba.Jrkesir, 15 (Tan) - Dün ~~ bil 
dirdiğim gibi, Dursun Beyde Kokçe
d - nahiyesinde vukua gelen yangın 
ı::kikatı derinleşt~ektedir. Dk 
tetkikler, 33 sa.at suren yangmda 

100 kadar evin, birçok samanlık ve 

TAN 

ispanyada Kralcllar 

Sotellonun cenaze 
töreninde nümayisler 

Madrid, 15 (A.A.) - KrallJk ta
raftarile katoliklerin liderleri, Cal· 
ve Sotello dün öğleden sonra ya
pılan oenue meruiminde bulun
muşlardır. , 

Sotello'dan evvel "lspaayol teced 
dUdll,, adındaki kralcılar grubunun 
başında bulunmuş olan Goico Echea 
bir nutuk söyleyerek ezcümle şöy· 
le demiştir : 

" Bizi dinleyen cenabı hakkm hu 
zurunda. sana vadediyorum sana im· 
tisal edeceğim ve ölümünün intika.· 
m.mı alacağım. Vazifemiz, Ispanya
yi kurtarmaktır ve onu kurtaraca· 
ğız. 

Cenaze merasiminde hazır bulun· 
muş olan delikanlılar, nümayiş yap
ma.ğa ve alay mahallinden şehrin mer 
kezine doğnı gitmeğe kalkrşmışlar
dır. Polis, silah istimal ederek nü· 
mayişçilerden birini öldiirdUkten ve 
dördünü de yaraladıktan sonra bun
lan dağrt.ınıaur. 

SoteUo gömüldükten sonra baıı 
gençler bir alay teşkiline te~ebbüs 
etmişlerse de polis kendilerini si
lahla dağıtmıştrr. Tezahüratcılar
dan bir ölU ve dört yaralı vardır. 

Cenup vilayetlerimizde bir 
yerden diğer bir yere 

nakledilecek efya 
Ankara, 15 (Tan) - Cenup vill • 

yetlerimizde bir yerden diğer bir ye

re naklolunan eşya için tatbik edil -
mekte olan dahiıt ticaret beyanname 
si alınması usulü kaldırılmıştır. Güm 
rükler umum direktörlüğü, bundan 
sonra ticaret eşyasmm naklinde ya· 
pılan muameleyi ve tatbik edilecek 
usulü ayrı bir karar halinde tesbit 
etmektedir. 

~~~~~~~~ 

Zecri tedbirler kalktı 

Romada büyük 
§enlik yapılıyor 
Roma, 15 (Tan) - Zecri tedbirle

rin kaldırılınası dola.yısile bütün ltaı 
ya.da tezahürat yapılmaktadır. Mus
solininin emri üzerine, binalar dona
tılmıştır. 

T eJbirleri kaldıran memleketler 
Belgrat, 15 (A.A.) - Yugoslavya 

zecri tedbirleri bugünden itı'baren kal 
dırmağa karar vermiştir. 

:,. 

Kopenbağ, 15 (A.A.) - Danimar. 
ka hükumeti, zecri tedbirleri kaldır
maya karar vermiştir. 

4 
Dublin, 15 (A.A.) - Serbest 1r • 

llnda hüktlmeti, bugünden ftibaren 
zecri tedbirleri kaldırmaya karar 
vermiştir. 

Kızılordu Hava kuvvetleri 
Batkanı Pragda 

Moskova, 15 (A.A.) - Kızıl ordu 
hava kuvvetleri b&§kanı Alksni, bu
gün saat üçte tayyare ile Moskova
dan Praga hareket etmiştir. 

Alksni, matbuat mUmesıilerine 
yaptığı beyanatta bu ziyareti!! gene
ral Fajfr tarafından geçen sene Sov 
yetler Birliğine yaptığı ziyarete bir 
mukabele olduğunu bildirmiş ve gab 
si temasının Çekoslovakya ile mev
cut dostluk mUn&sebetlerlni bir kat 
daha. kuvvetlendireceği Uınidini gös· 
tenniştir. 

lzmitte bir çocuk parkı açıldı 
Izmit, 15 (Tan) - Çocuk eeirğe

me kurumunun Taşçılar başında yap 
tırdığ:r çocuk parkı bugün merasinı. 
le a.çıl?U!§tır. KUşat reeminde v&li Hl 
mit, &Oı söylemif ve parkm bir sağ
lık kaynağı olmasmı dilerni§tir, mU
teakıben Maarif Müdürü ve beledi • 
ye reisi de birer söz aöyliyerek ço -
cuk pa.rkmm. ehemmiyet ve lUztimtl. 
nü anlatmıolardır • 

Mera.simden eıonra. 150 mektepli 
çocuk giydirilmio ve kendilerine tah 
sis olunan kampa gönderilmiştir. 

otluk:Jarm ve bir ilk mektebin tama
men yandığını göetermi§tir. Ye.ngm 
sebebinin tahkikatın ikmalinden son 
ra anlqılabileeeği umullJ,for. 

Yüksek tahsil gençliği ıçm 

Şark vilayetlerinde 
seyahat pro9ramı 

CJÜzel bir 
yapddı 

ICcıTsın umu mi manzara.sı 

Üçilncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer, Ankara ve tstanbulun yüksek 
ta.Mil gençliğini kendi mm takasını 
teşkil eden sekiz doğu ilinde fn;dah 
bir geziye davet etmektedir. Vda
yeti işleri için bir müddet Ankara 
da kaldıktan sonra şehrimize gelmi~ 
olan Kars valisi ve Parti Başkanı 
Akif Eyidoğan dün bu iş için bele
diye reisi Vali ve Parti Başkanı Mu
hiddin üstündağı ziyaret etmiştir. 

Dün bir muharririmiz Kara valisi 
Akif Eyidoğanı görmüş ve Yüksek 
tahsil gençliğinin doğu gezisi hakkın 
da kendisile görüşmüştür. Akif Eyi
doğan bu hususta muharririmi?:e şü 
tafsilatı vermiştir: 

- Memleketin garp vilayetlerin
de nüfus kesafeti fazla olduğ gibi 
devletin idari teşkilatı ve kadro ih
tiyaçları da ziyade oldğundan Doğu 
illerinin kendi çocukları dahi ylik
~ek tahsil gördükçe Garp vilayetle -
rindeki vazifelere yerleşmekte ve 
Garp vilayetlerinde yetişen gençler
den yüksek tahsil görenler de Doğu 
illerini ancak hizmeti mecburiye gi· 
bi bazı taahhütlerin neticesi olarak 
aldıkları memuriyet dolayısile tanı

maya fırsat bulmaktadırlar. Doğu 
illerinin tabiat güzzllikleri ve zengin 
liklerl ilim erbabının merale ve ala· 
kasını celbeden hususiyetleri vardır. 
Netekim Şarki Anadolu yaylalarında 
yetişen nebat nevilerini hayvan ırk
larını tetkik için A vrupadan gelip 
buralara seyahat oden birçok fen a
dam lan görülmektedir. Gençlerimizi 
yüzer kişilik kafileler halinde Deniz 
yollarının mükemmel posta vapurla
rına bindireceğiz ve Trabzona çıkara 
cağ:rz. Ziğanayı, Kopu aşacaklar Er· 
zuruma milli davamızın ilk hazırla
nrp formüle edildiği yurda varacak
lar, doğunun büyük enerji merkezi 
olmaya namzet bulunan Tortum çağ 

lnyanlannı göreceklerdir. Büyük kar 
deşlerinin genel savaşta on binlerle 
canlarını fedaya koştukları Allahıek 
ber dnğarını, Sankamışı görerek bu 
yerlerin tarihi ve eski muharebe sah 
neleri hakkında tafsilat alacaklardır. 
Kars, Ani harabelerini, Kın-s civarın 
daki zelzele sahalarrnı , Aras vadisi
ni, Kağızmnnm Türkiyede en güzel 
cins meyvelerini ycıtistiren yeşil mu 
hitini, bir küçük mısır kadar zengin 
ve bereketli pamuk istihsal yatağı o
lan !ğdır ovasını, barajı ve sulama 
sahalarını, 1950 rakımındaki Çıldır 
gölünü, Hozapin gölünü, bir metre 
altmış santim boyunda ot yetiş -
tiren Van'ı mükemmel sığırlarla yer 
yer bezenmiş olan· Ardahan yayla. -
tarını, tarihi Ardahan kalesini, Çam 
ormanlarm1, İsviçre kadar güzel 
manzaralarilc yalnız çam silsilesini 
görecekler ve geçeceklerdir. Yeşil Ço 
rum mmtakası başkaca gUzeldir. Yer 
yer gençlere tarihe, tarihi tabiiye 
Zeoteknik'e ait konferanslar verile
ceği gibi gençlik, köylü ile de temasa 
getirilerek etnoğrafik tetkiklerde bu
lunmalarına fırsat verilecek, kendi
lerine mahalli musiki ve raks göste
rilecektir. 

Bu gençler hangi mıntakalarda 
bulunursa masrafları bulundukları 

Vilayetlere aittir. lstanbuldan Trab
zona kadar olan denizyolu masrafı
nın ya büsbiitün veya kısmen tenzi
latla temini için İstanbul Parti Baş
kanı Muhiddin Üstündağ teşebbüse 
geçecektir. Gençlerin bir kısmı bu • 
günlerde kamp müddetlerini ikmal e
deceklerdir. Müracaat yeri İstanbul 
Parti başkanlığıdır. 

Talebenin müracaatları temin 
irin Muhiddin Üstündağ fakülte de
kanlnrına mnlftmat vermiştir. Büyiik 
doğu gezisinin Ağustos içinde olma
sına çalrşılmaktaeır.,, 

Sof yada yangın çıkıtı, Ziraat Bakanlığında 
130 ev yandı değişiklik yok 

Sofya., 15 (A.A.) - Sofya yakinin 
de kA.in Banskoda çıkan bir yangm 
neticesinde yüz otuz ev yanmrş ve 
altı yüz kişi açıkta kalmıştır. Nüfus 
ça zayiat yoktur . 

z .arar 10 milyon leva 
Sofya, 15 (A.A.) - Dün. Bansko 

gehrinde bir fabrika yakininde çıkan 
yangın süratle sirayet etmiş ve 130 
ev yanmıştır. Birçok hayvanat telef 
olmuşsa da insanca zayJat yoktur. 
Hasar 10 milyon leva kadardır. Yan
gının sebebi henüz belli olmamıştır. 

ispanyaya bozuk

yumurta ihraç 

ettiğimiz doğru değil 
Ankara, 15 (A.A.) - 14 temmuz 

tarihli bir IstanbuJ gazetesinde "bu 
laübalilikten ne zaman kurtulaca -
ğ:rz., başlıklı ve hülAsaten İspanyaya 
'bozuk yumurta gönderildiğinden ba
his yazı dolayısile iktisat vekB.lcti bu 
gazete yazı heyetine §U telgrafı çek
miş.tir: 

Bu bahiıı:ılcre veka.Ie,tim namına VO 

§a.hsen verdiğim ehemmiyeti ~k -
rara mahal görmüyorum. Yazılarını 
zı ehemmiyetle tetkik ettirdim. 
Ieıta.nbulda alakalı lspanyol mahafi
linden aldığım malfimat ta dahil ol
mak üzere bahsettiğiniz vaziyetin 
mevcut olmadığını göstermiştir. E
ğer sizin elinizde müsbet bir delil 
varsa bildirmenizi vataneıeverliğiniz
den bekliyorum. Bütün alakadnrlar
ca bu kabil vaziyetlerin ihracat tüc
carı ve ihracat malları hakkında bü
yük Millet Meclisinin son kabul et • 
tiği kanun hükümleri de.bilinde veka 
letinıce şiddetle takip edileceğinden 
bir kere daha hatırlanmasını isterim. 

Ankara, 15 (Tan) - Ziraat veki
li Muhlis Erkmene, dün, boynundan 
Berlind_e muvaffakiyetli bir ameliyat 
ya~rldıgına . ve srhhi ahvalinin iyi ol
duguna daır buraya malumat gel -
miştir. Ziraat Vekaletinde bir de • 
ğişikJik mevzubahs değildir. 

Kızılayın tertip 
ettiği "Kermes" 

Kermeste muhtelif bale numarala
rı yapacak ve şarkılar söyliyecek o
lan artistlerden Rana ve Esatla sa
bık Rus artistlerinden Lidia dün Tak 
sim bahçesinde provalar yapmışlar
dır. 

Kermesle başlıyacak bebek sergi
sine her taraf tan bebekler gönderil
mektedir. Bunların içinde bilhassa 
san'atkarane yapılmış yerli bebekler 
pek çoktur. 

Yukardaki resimlerde A vupadan 
gönderilen bir bebekle Zehra Müfid 
tarafından yapılan iki yörUğil görü
yorsunuz. 

Sesim yetişmiyor 
Anam bir feylezof kadmdır. Çok 

defa bana. den; verir. Ben herke ten 
ders alabilirim ama anamdan aldı -
ğrm derslere başka kulak veririm. 
Oturduğumuz e"l-in birkaç katı var. 

Ust katta.o, a.c;ağıya söz söylemek 
hayli güç. Anam dedi ki: 

- Rlr telefon koysak! 
- Ne lüzumu var. Dedim ..• 
- ll!'t kattan a.5ağ1ya sesim yeti5-

mlyor... Dedi. 
- At-ağrdan yukanya yeti~iyor 

mu! .. Dlye sordum. 
- Ondan bahsetmedim. Çünkü O• 

na telefon da yeti;,mez .. dt'di. 
Ben o zaman bu sözün özünü ta -

dama.mıştım. 1..8.kin birtakım ufak 
tef ek vak'alarla bu sözün ze\'klne 
vardım. 

Size de anlahrsam ~iz de vann;a
nıı. 

Dostlamnız vardır. Oldu~ yerde 
dururlar. Bunlar için menfi ,.f\~-a 

mti8bet bir şikayetimiz yoktur. Bun
lar af&'l;mda ~i bozulanlar, sizden 
medet umanlar da olur. Bunlardan 
hemen şik&yetçi oluruz. Dostlarrmız
dan yükselmiş olanlar i<.;e garip bir 
unutkanlık hastalığına hıtı.ı1urlar. 
Ru ha.4'ta.bğa tutulmıyanlnn yok d~
ğildir, ama azdır Azlık t.a bir kaide 
ıe,,kil edemez • 

Benim de dostlanm vardr. Bunla
nn bir kısmı yilk~elcli, :) ükselecekler 
de var. IAkin yülcsPlenlerle rabıta • 
mrz ke.slldi. Sesimi (~itmez oldular. 
Mektupla.mna. cevap vermiyf'nleri, 
görüp görmt>mezliğe gelenleri çok. ı, 
t.e bunla.n görünce anamın sözü akh
ma. geldl. l"iikseklik mesafelerinde 
yukanda.n a.-;ağrya telefonla görü ü
lebi1ecek. Lakin aşağıdan yukarıya 

~es i~ittirmek •.. O bir mesele oldu. 
Dostlanımzla görüşebilmek zm• -

kinden mahrum kalmamak için onlal' 
la ha:ratm a:rni katında ikamet et • 
memb:i temenniden başka çare yok. 

8. FELEK 

Para kaçakçıhğını 

haber verenlerin 
ikramiyeleri 

Ankara, 15 (Tan) - Finans Ba 4 

ke.nJJğJ ecnebi memleketlere döviz, 
altm veya para kaçıranları ihbar e
denlere verilecek ikramiyenin hiçbir 
muameleye tabi tutulmadan verilebil 
mesini temin için bir kararname pro 
jesi hazırlamıştır. Projeye göre, ka
çırrlrrken y~kalanacak döviz, altın ve 
ya paranın yansı Türk lirası olarak 
derhal muhbire verilecektir • 

İnce tuz f abrikaaının açılıt 
merasimi 

Ankara, 15 (Tan) - Izmirin Ça
maltı memlihasında kurulan ince tuz 
fabrikıuımm küşat resmi ancak ağııs 
tos ayı içinde yapılabilecektir. Güm
rük ve inhisarlar Bakanı Ali RAna
nın küşat resminde bulunmak üze.re 
bugünlerde lzmire gideceği etrafın • 
daki haberler doğru değildir . 
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lllıı ıc;ın nancıltlr Sırketlenoe mı 
:ıcaaı edilmelidir 

Gece yarılarından itibaren halk. 
Faler sahillerine akın etmişti. Herke 
ain gözleri, ufuklara çevrilmişti.. U
zaktan, torpito muhripleri arasın.da 

(Helli) torpitosu görünür görünmez 
halkın meserret ve heyecanı bir vol
kan haline gelmişti. Yüz binlerce a
ğızdan taşan neşeli feryatlar, ufukla 
ra doğru sürüklenmişti. 

Torpito, sahile gelipte, M. Venize 
losun hayali görüldüğü zaman; alkış 
tufanı kulakları sağır edecek bir hal 
almıştı ... Venizelos, Pireden Atinaya 
kadar, bütün şimendifer yolunda, ay 
ni çoşkunlukla ayni hararetle, ayni 
ıamimiyetle alkışlanmıştı. 

O gün Atina ve Pirede, bütün işler 
felce uğramıştı. Halk, bütün gününü 
ve gecesini, memleketi ve vatanını 
tatmin eden Başvekili alkışlamaya 
bağlamıştı. Bütün caddeler ve cadde 
lere açılan yollar, halk kütlesile ha
kıki bir mahşer haline gelmişti. Bu 
halk mahşerinin üstüne, mavi beyaz 
bayraklarla, yeşil defne dalları geril 
mişti. Bütün Yun"nistanın kalbi bir
leşmişti. Ve o da şu anda. yalnız Ve 
nizelos için çarpmakta idi. 

Venizelos, Britanya oteline getiril 
mişti. Otelin balkonunda, evvela bele 
diye reisi bir nutuk vermişti. Fakat, 
halkın oğultusundan 

Bu nutkun bir kelimesi bile işiti
lememişti... Birkac:; dakika sonra. 
Venizelos, balkonun kenarına gele · 
rek: 

- Vatandaşlar!.. 
Diye, söze başlar baı:ılamaz: o.ko· 

ca mahşeri, bir anda derin ve dini 
bir sükiıt istila edivermişti. 

Venizelos, uzunca bir nutuk söy
ler·' 1 •• Halkı, meserretten gaşyet -

, ınişti. Ve bu nutkun sonunda da: 
- . . • Kanaatlerim. hadisat ile 

teeyyüt etti. Umitlerim, kanaate te
beddül eyledi... Milli talebimiz hak
kındaki programım, hakikate mun
kalip oldu. 

Demişti... Ve bu sözler, Yenizelo-
11ın milletine sonu gelmiyen bir he
yecan vermişti. 

Ati nadaki bu milli heyecan: coş
kun bir denizin çağıltısı gibi - a
janslar ve telgraflar vasıtasile -
dünyanın her köşesinde akisler hu
sule getirmişti. Vatanperverliğe: 
ve vatana hizmet edenlere karşı gös
terilentakdir ve tebcile çok beliğ 
bir misal teşkil eden bu hadise, sa
ray ve Babıali sakinlerine bir ibret 
olmak · ıa.zımgelirdi. Fakat;tarihten 
korkmıyan ve vicdanıstırabı duymı
yan bu efendiler, bu hadiseden ibret 
almak şu tarafa dursun; daha hala 
yalancılıkla (idarei hükumet) et
mek siyasetinden vazgeçmemişler .. 
(Asiyabı devlet) i çevirmek için şöy
le bir beyanname neşreylemişlerdi: 

[Matbuat müdüriyeti umumiye • 
sinden: 

Ana.doluda tebeddülü efkar 
Gerek Anadolnnun muhtelü ma

hallerinden Dersaadete gelmekte o
lan heyeti mahsusanın kat'i ifada.
tından, ve gerek suveri muhtelife ile 
alınan mevsuk ve resmi malfımattan 
müsteban olduğuna göre, Ana.dolu
da iğfal edilmiş olanların efkarında 
şu son günlerde şayanı dikkat dere
cede asan tebeddül husule gelinek· 
te olup, peyderpey ahali ile sivil ve 
askeri memurin, Kuvayı Milliye de
nilen teşkilattan memleket ıçın 
manen ve maddeten hiçbir fayda 
husule gelmiyeceğini takdir ve teş
kilatı mezktırenin siyaseten ve har
ben bir şey yapamadıktan başka, bi
lakis memleketi felakete doğru sü -
rüklemekte olduğunu tasdik :ve itira
fa başlamışlardır. 

[Hatta, Kuvayı Milliye taraftara
ranı olmakla maruf bulunanlar ara· 
aında, durendiş olanlar dahi tebdili 
efkara mecburiyet hissetmekte, ve 

• Kuvayı Milliyenin Gelibolu civarın
da, Akbaş ile sair mahallerdeki ha
rekatı ahidşiknanesini ; v:e bazı 
mahallerde ise, ahalii mahalliyeye 
karşı irtikap eyledikleri mezalimi fe
ciayı görmekte ve bunlann netayici 
vahimesiıli düşünerek memleketin 
selameti ancak, makamı muallayı 
saltanat ve hilafetten şerefsadır ola
cak iradatı seniyeye itaat ve hükU
meti seniyenin icraatı saibesine ria
yetle hasıl olabileceğini teslim eyle
mektedir.) 

Yalandı ... Bu beyannamenin muh
teviyatı, baştanbaşa yalandı. I.stan -
bula geldiği rivayet olunan heyetler, 
Gerede Hürriyet ve itilaf Fırkasına 
mensup Arzuhalci Sadık, Bolulu 
lıfehmet, Sadık'm yeğeni Faik ve sa-

ire gibi - irapta bir tek nokta ka
dar mahalli olmıyan - birtakım aşa
ğı tabaka serserilerden ibaretti. 

Saray; muhtelif vasıtalara baıj 

vurarak bazı zevatı hakikaten ken
dine çevirmek ; ve bu suretle de gü
ya Kuvayı Milliye erkanını istimana 
başlamış gibi göstermek için birçok 
gizli teşebbüslere girişmişti. 

Mesela; mütarekenin ilk başladığı 
günden itibaren lstanbul hükumeti
ne muhalefet tavrı almış; ve milli 
mücadelenin başladığı dakikadan 
itibaren de bütün milli vazifesini 
ifaya çalışmış olan Bursayı Anzavur 
kuvvetlerile birleştirmek için: saray, 
en süfli vasıtalara varıncıya kadar 
müracaat eylemişti. 

Küc;ük ılinlaı doıtrudan doğnıv;. 
rlaremııce alınabilir 
Kücülı ılanlarm S 1atırhğı b11 

1efalık 30 lrurnsrnr S satırdan fa1 

tası ıc;io satır başına ~ kurus ~lmn 
Bir det;ıdan taıla •cın vekfindıır 
"'O 10 koru$ ındirilir 

Memleket tıarıcına sıaortah abon• 
"aıılmaı.. 

f1Jini1 ..-.-l'"T""luı rıfioeh~l:tf ~ lr1)rocttn 

. Jstanbul Levazım Amirliği 
Sahnalma Komisyonu 

ilanları 
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Şiddetli yağmurun Söğüt Co;hlula~;; 

s~:. ~~~r:.=n~:.~y~ğmu!~n~~~~~~~öprüyü yaptıkları seyahat 
Misal: ı - 56 ıncı Fırka Kuman

danı Miralay Bekir Sami Beye; - Is 
tanbuldaki samimi dostlarından bi
rinin vasıtasile - bir mektup gön
derilmiş .. Bursa üzerine doğru yürü
meğe başlıyacak olan (Ahmet :A.nza
vur Paşa Hazretleri) ne iltihak ede
cek olursa, kendisine otuz bin altın 
mükafat verilmekle beraber. rütbe
sinin de derhal (liva) hğa terfi edi
leceği vadedilmişti. 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 963 ton tutuş
turma odunu 1 7 Temmuz 
936 Cuma günü saat 15.30 
da Tophaende Satınalma 

Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 8185 lira 50 
kuruştur. İlk teminatı 613 
lira 9 1 kuruştur. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikala
rile teminat ve teklif mek
tublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (31) (3684) 

sel tahrip etmiştir. Ayni gün, merkeple evlerine dönen bir kadınla iki er
k-eğe yıldırım isabet etmiştir. Netice de merkep ölmüş, üzerindekiler yara 

Trabzon, (Tan) - Çoruh ilbayı 
Relik Kurultanın b'lfkanl,ğındaki 
150 ki§ilik kafile, son toplantı yeri 
olan Siçe nahiyesinden hareket ede
rek Trab.zona gitmiıtır. Kaftle., pa• 
.zar sabahı Mapaoriye, 12 de de ili· 
.zeye varmııtır. Trab.zondan gelen 
i.stikbal heyeti, kalileyi buradan 
karploml§tır. Ol kaza.sına vcırrldığı 
.zaman, misafirler, parkta kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılan• 
mıı, kendilerine çay ikram edilmif• 
fır. Buradan sonra heyet, Sü,.memı 
yoliyle Trab.zona varmıştır. Misafir~ 
ler, Deği1'mend~reden karıılcuıntı§
lar, doğruca Halkevine gidilmiftir. 
Gece Şchtr kulübünde b1r ziyafet 
verilmiı, ba ziyafette bulunan üçün
cü umumi mülettif Tamin V2.er, bir 
nutuk söylemiftir. Bunu rr..ü.!eokcp, 
ilbay Refik Kurultan söz almtf, Ço
ruh-un .ı'vgiaini Trab.zono gcttren 
heyetin, bu sevgiyi A nkaraya ::ıodaJ' 
götüreceklerini söylemittir. Ertt!sİ 
gün, Soiukswla bir kır zıyaletı ter• 
tip edırtnİf, daha o gece Halkevin• 
deJ.·i sergi ge.zilmıttir. Burado, bi.r
roh milli oyunlar oynanmıı ile ıok
dirle kar~ılanmtfhr. Ôğleden sonra 
bir maç seyredilmııtir. Vçünciı gün, 
resmi ziyarf!tler yapılmıı, oe .,.üt~ 
kabil ;ı;yafetler verilmiştir. Kafile • 
nin · Trab.zonda geçirdiği beı gün, 
iyi .ı,ir tem'" vesilesi olm•,ştur. He· 
yet, ayni yolla Viçeye dönntiıf(Ür. 

Misal: 2 - O tarihte Bursa Mü
dafaai Hukuk Cemiyetinin riyasetin
de bulunan Erzurumlu Yeşilzade Sa
lih Efendi ( 1) bir akşam geç vakit 
evine geldiği zaman refikası karşısı
na çıkmış: 

- Efendi!.. Bugün, Istanbuldan 
bir kadın geldi. Bir mesele hakkın
da seninle görüşmek için bekliyor. 

Dedi... Ve sımsıkı çarşafa büriln
m ·· rlan kadını, Salih Efendinin ya
nına getirdi. 

4996 

* * • 
Harbiye Okulunun Aya-

!andıkları için tedavi altına alınmışlardır. 
Diğer taraftan, Sakaryadan geçen bir köylü, selde boğulmuştur. Sel

den kurtulmak istiyen diğer bir köylü de suların akıntısına kapılarak bo
ğulınuştur. 

Ayvalıkta yol faaliyeti 
Ayvalık, (Tan) - Ayvalık Keremköy yolunun taş kırımı bitmiş ve ya

kmd.ı yayım ve silindiraj başlayacaktır. Memleketin ana yolu olan bu kıs
mrn kıştan evvel bitirilmesi çok faydalı olacaktır. Şehirde belediye tara
fından yapılmakta olan rıhtımın kazıkları çakılmış ve betonunun dökül
mesine başlanmıştır. Rıhtım olduktan sonra kordon şeklini alacak olan 
sahil caddesi parke döşenerek şehir planına göre bu kısmın gereken istim
laki yapılacak ve cadde tamamla.nacaktır. 

Salih Efenru ile bu kadın arasın
da, şöyle bir konuşma geçti: 

- Ne istiyorsun, hanım? .. 
- Efendim!.. Bandırmada bir 

miktar arazim var. Hükumet, bun
lara fuzuli olarak müdahale ediyor. 
Başımı vurmadığım yer kalmadı. 
Bir türlü çare bulamadım. Sizin, 
hükumet üzerinde büyük nüfuzunuz 
olduğunu söylediler. Kalktım. Bura
ya geldim. 

sağa civarındaki kampa 
kadar 70 : 80 ton kadar eş
yasının nakli pazarlığı 1 7 
Temmuz 936 Cuma günü 
saat 15 de Tophanede Sa
tınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tutarı 

104 liradır. Teminatı 15 li
ra 60 kuruşttır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs 
teklilerin belli saatte ko
misvona gelmeleri. ( 39) 

Nazı ili civarında birkaç haf ta 
süren define araştırması yapıldı 

- Yanlış gelmişsiniz, hanım ... 
Biz. hükumet işlerine karışmayız. 
Ancak şu var ki: burada namuslu 
avukat arkadaşlarımız vardır. Ma
dem ki bir zahmet ve masraf ihtiyar 
etmiş ve buraya kadar gelmişsin. 

Bari sana bu yolda bir hizmet ede-
lim. • 

Dedi... Ve kadından, davasının ev
rakını istedi. 

Kadın, Salih Efendiye teşekkürler 
etti; ve şu cevabı verdi: 

- lstanbuldan gelirken, telaş ile 
evrakı evde unutmuşum. Derhal 
mektup yazıp getirtirim... Yalnız 
sizden bir şey rica edeceğim. Genç 
bit kadınım. Gidip te, haiıda, otelde 
yatamam. Burada, hiç kimseyi de 
tanımam, evrak gelinciye kadar. 
müsaade ederseniz burada kalayım 
Masarifimi tediye ederim. 

[Arkası var] 

(4003) 5325 
• * * 

Erat yakası için 2200 a-
det nümunesi gibi (Gr) ya
ka işareti 17 Temmuz 936 
Cuma günü 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) 
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İstanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Erna lşnaider tara 
fından Beyoğlu Parmakkapu Yeniyol 

(t) Sonra Erzurum Meb'usu olan Salih 4 No. da Avrılıya Pansyonunda ko
Efendi. 

Acı bir ölüm 

cası Isak Faraci aleyhine açılan bo 
şanına davasına ait arzuhal sureti 
müddealeyhin ikametgahının meç
huliyeti hasebile tebliğ edilmiyerek 

Emniyet Sandığı mücevher mu - iade edildiğinden tarihi ilandan iti
hammini Bay Bedü evvelki gün ve- haren bir ay zarfında 36 . 542 numa 
fat etmiş, cenazesi dün kaldrrılarak ra altındaki davaya müddeaaleyhin 
Topkapıdaki aile makberesine defno- cevap vermesi lüziımiı tebliğ yerine 
lunmuştur. Merhum, Türk muhaın • geçmek üzere ilan edildiği halde 
minleri arasında yegane denilecek müddeaaleyh cevap vermediğinden 
bir şahsiyetti. Ayni zamanda kıymet 25-9-936 saat 14 olarak gün tayin 
li ressamlarımızdan san'atki.r Arif edilmiştir. Mezkiır günde gelmediği 
Bediinin de )>abası idi. Zıyaı memle- veya bir vekil gondermediği taktir
ket için büyük bir kayıptır. Ailesine de giyabında muhakemeye devam 
samimi taziyelerimizi sunarız. olunacağı ilan olunur. (2404) 

Bir üniversiteli öldü 
934-935 Kabataş lisesi mezunu ve 

tıp talebe yurdu müdavimlerinden 
Naci, dün Şişli Etfal hastanesinde 

Edirne Asliye Hukuk Mahkeme-

sinden : Edirnenin Durgut mahalle
sinden ~et Oğlu Akif tarafmdan 
kansı Avarız· köyünden Ahmet kızı 

kısa bir hastalıktan sonra ölmüştür Fethiye aleyhine açılan terke müs-
Arkadaşlan arasında çok sevilen tenid boşanma davasının muhake· 

Naclnin ölümü, tıp talebe yurdunda mesi sırasında ikametgahı meçhul 
ve kendisini yakından tanıyanlar a-
rasında derin bir teessür uyandır - kalan mtiddeaaleyhe ilanen tebliğat 

mıştır . icrasına karar verilmiŞ olduğundan 
Cenazesi bugün merasimle hasta -

neden kalchnlacaktir. Tıp fakültesi- işbu ilinm tarihi neşrinden on gün 
nin genç yurtlularma ve kederli aile- içinde davaya cevap vermesi ve yev
sine taziyetlerimizi bildirir_iz. mü muhakeme olarak tayin edilen 

ZAYi - Istanbul ldhali.t Gümiüğü
ne aid 3425 numerolu beyannamenin 
ikinci nüshası zayi ediİdiğinden as
lından yenisinin tanzim edileceği i
çin eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. · Mehmed Asrın 

23-9-1936 saat 9 da· mahkemeye gel-

mesi veya bir vekil göndermesi, aksi 

takdirde giyabında muamele ifa olu

nacağı tebliğ makamına kaim olmak 

U:tere ilin olunur. (24399) 

Deline aranırken 

Nazilli. (Tan) - Define salgını ka· 
sabamıza da sirayet etmiştir. Ge • 
çenlerde hüktımetten müsaade alarak 
Atinadan Nazilliye gelen ihtiyar bir 
rum, yirmi sene evvel bıraktığım id
dia ettiği servetine kavuşmak iddia
sıyla burada birkaç gün süren ara ı 
malara girişmiştir. Fakat, netice boş 
çıkmış, yıllarca evvel perişanlıkla çı
kıp gittiği bu harap yerleri şimdi 
muntazam bir Türk şehri halinde 

Selloz fabrikası için 

hazu-llklar 
Izmit. (Tan) - Kağıt fabrikası 

Müdürü Mehmet Ali Kağıtçı, şehri
mize dönmüştür. Sümer Bankın Iz
mirde yaptıracağı sellüloz fabrikası
nın istimlak işleri bitmiştir. Pek ya
kında temel atma töreni yapılacak
tır. ikinci kağıt fabrikasının da ö
nümüzdeki yıl içinde Izmitte kuru
lacağı anlaşılmaktadır. 

~ Küçük Haberler ........, 
L.~..,..~ ....... ,.www .. wwwwıwww••••••--.-.ııımaıaJ 

• Merzifon, (Tan) - ihtiyat su
baylarına ve halktan arzu edenlere 
zehirli gaz hakkında. bir konferans 
verilmiştir. 

• Balıkesir, (Tan) - Merkeze 
bağlı Çandır köyünden Yakup oğlu 
Mehmet, Ismail oğlu Mehmet ve di
ğer arkadaşları ayni köy halkından 
14 yaşlarında Salih kızı Emineyi 
zorla kaçırmışlardır. Suçlular ve kız 
jandarma tarafından aranılmakta • 
dır. 

• Ayvalık, (Tan) - Kızılay haf
tası başlamıştır. Mahallatta yapılan 
teşkilatla Kızılaya üye yazılmakta
dır. Bu suretle elde edilecek gelirin 
önemli olacağı sanılmaktadır 

görmesi yanma kar kalmıştır. 
Bunu müteakip gene Atinada.n Dr. 

Minelos ve madamı, buraya gelmiş -
terdir. Bunlar, bi'r arsada bir hafta -
danberi define aramaktadırdlar. 

Doktorun Madamı, mücevheratı 
ile altın ve gi.i.müş takımlarını evi -
nin mutfak tarafına gömmeği akıl 
etmiş. Lakin, bu araştırmalar da hiç 
bir neticeye varmamış, define arayı
cılar, elleri boş dönmüşlerdir. 

Silifkenin şirin bir 

nahiyesi: Taşucu 
Silifke, (Tan) - Silifkenin iskele

si olan Taşucu, Akdeniz sahilinde 
küçük ve şirin bir kasabadır. Silifke 
çiftçileri ve tüccarlar, bütün malı • 
sulleri Taşucunda depo ederler. Na
hiyenin çalışkan bir müdürü varcfır. 
iki sene içinde iki köyde mektep 
yaptırmış, üçüncünün de inşaatına 
başlanmasını temin etmiştir. Bütün 
nahiye köyleri telefonla biribirine 
bağlanmıştır. Diğer nahiyelerde de 
telefon tesisatı yaptırılacaktır.Bir se 
ne içerisinde bütün Silifke telefon 
ağlarile biribirine bağlanmış olacak
tır. 

Gemlikte eski eserler 
Gemlik, (Tan) - Bizans devrine 

ait mermer üzerine kabartma bir 
eser, Halk Partisi tarafından Gazi 
M. Kemalpaşa okulu müzesine hedi
ye edilmiştir. Erdekli Aliye ait yağ
hane duvarındaki mermerlerden bi· 
risi üzerinde ayrıca tetkikler yapıl
maktadır. Dçebaylık tarafından 
Gazi M. Kemalpaşa mektebine hedi
ye edilen çeşme taşı da hatıra ola -
r::ı k saklanmıştır. 

.......... - ...... w 

Geçimsizlik yüzünden 

karısını yaraladl! 
Sıvas, (Tan) - Yıldızeli ilçesinin 

Çaşur köyünde oturan Halil, geçim· 
sizlik yüzünden karısı Hesnayı ya
ralamıştır. Halil, iki evlidir ve ara
larında geçimsizlik vardır. Bundan 
bizar olan Hesna annesinin evine git· 
mek istemiş, kocası buna müsaade 
etmemiştir. Bu yiizden kavga çık • 
mış, Halil kadını bıçakla yaralamış• 
tır. Takibata devam edilmektedir. 

Yol keserek kızı 

zorla kaçırmışlar 
Balıkesir, (Tan) - Ilimize bağll 

Karamanlar köyünden Kurban Is • 
mailin kızı 16 yaşlarında Fatma ile 
annesi ve hizmetçileri, tarladan geç 
vakit köylerine araba ile dönerler • 
ken önlerine birkaç kişi çıkmış, Fat· 
mayı zorla kaçırmışlardır. KızmIIl 
kaçırıldığını duyan baba, hemen kt· 
zını aram.ağa çıkmış ve Köseler ci· 
varında Fatmayı bulmuştur. 

Haydutlar elinden kızını kurtaraıı 
baba hemen vak'ayı jandarmaya bil" 
dirmiştir. Suçluların Ahmet, Macit. 
Muh.eremin çobanı olduğu anlaşıl • 
mıştır. Tahkikat devam etmektedit· 

Merzifonda Türkkutu 
Merzifon, (Tan) - Türkkuşu içiıı 

münasip görülen Merzifon çayırınd3 
yeniden tetkikler vnntlmrstrr. 

• FENNi SUNNETÇI • 
EM in fi DAN 

Beşiktaş Erib apartımanı 
Telefon: Kabine 44395 ev 40621 

~ 

Çalışkan genç bir makinistim ııet 
türlü iş elimden gelir bugün fa~ri• 
kalarda çalışabilecek kabiliyetteY1.~· 
işe hakikaten mühtacim fabrilcato; 
!erden iş isterim. - Ortaköy p~ 
müuezzilerinden Kemalden Nectrı•· 
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bllııiklet, boks ,.e 
Futbol, atıettzm. _ _.. beri ınüsa • 

.. gibi senelenıen 
yuzme 1 Türktve birin • 
bakalannı, resm ye hatta beyneJ· 
clllklerinl yapan bir t"ınas ıtsteıd· 
milel yılla.nnıı rlar Ollın • 
ne malik bulun~kleri halde 
plyada L'tlrak e ktep o~'UJlU 
ba&ketbol denilen ıne 

gidebilir mi f . i atlarına işti· 
11 inci Beri"? Olı~Uerimizin içın 

rake karar veı;ılen ~ Hangi kuvvet 
cie Basketbol de va ır.istinaden işti· 
'9'0 tecrübe esas~~ne aklımızın bir 
rakine karar ve ube hakkında 
türlU eremediği _bu ~ec;; faydalı 
karilerim.izi tenvır e ı:.-

bulduk. mana gelinceye ka 
Bu oyun son za ona bağlı olma

Cla.r hiç bir f ederasY takımı arasın • 
yarak birkaç :ınekt~ Hatta lstan -
d& oynahIP gidiyo tiubile mevcut ol
bul Basketbol ~eye dahilkulüplerde 
duğu halde it:::~madığı için lstan 
Basketbol ~k . . a mıyordu. 
bul birincılıklerını y ~ bir ınınta· 

Basketbol sporununbu:~nmadığın· 
tada mUsec~el ~as~adar bir defa ol 
elan dolayı şımdı~ e birinciliği yapıl· 
sun resmi Türkiye 

~daha tuhafı şimdi~ k;:aa~ 
. i tta Basketbo m 

,hiç bir ohmp ya girmemiş veziyet 
bakal&n programa 

tedir. kezi Romada bulunan 
Bu se~e mer ketbol federasyonu • 

beynelmılel bas . d k progra-
Almanlara n~uz e ere . d 

nun. ircu·· bu şubeye bızım .e 
nıa ıthal ett ~gı k lı olarak iştı-

edense gozU apa 
her n ğimiz söyleniyor. Bu ace • 
?'8.k ed~ce t" . bir türlü anlıyamıyo· 
lenin hıknıc mı h · mfulabaka 

Şimdiye kadar angı . 
ruz. ··bemizi arttırdık. hangı 
hı.rla tecru · 

1 malarla kuvvet ve dereremı-
karşı aş bo ··ı 
ı;i anladık ta olimpiyatlara y o -

- "d' z? çüşmege gı ıyoru • •· 
--'-sabık ldman Cemiyetleri itt~fakı 

olimpiyat şayiaları ortaya çık~gı sı-

1 d hı.rbir federasyona baglı ol-ra ar a ~ . . . 
a an bu şubenin olımpıyatlara -gı-

:Jıecek kabiliyette olup olmadıgını 
k' Atletizm federasyonuna 

o zamant ı. ti Atletizm federasyonu 
havale e mı~d: gı"tmemesi hakkında 
bu sporun gı ıp b .. 

bir karar vermiyerek u 
ceffelkalem • "bi bir milli ta 
tün sporlarda oldugu gı .. . 
kmt hazırlamağa teşebbus et:ı. .. ü 

Fakat temaslar yaptırmaga omr 
yefa etmediğinden b~. iş. yarım ~~~ 
dı İdman cerniyetlen ıttifakı Tu 
a . r kurumuna tahvil edilir~e~ Bas
k:bol federasyonu teşkil edıld~.i ::t: 

. basketbol federasyonu ~. 
ııı esaısıne de 
letizm federasyonunun m 

:vanı etti. 1 rde 
ba.sketbolcülerimiz geçen ~ 

Ve basketbolcill.erini yendıle:· 
Yunan Olimpiyad:ı gıt 
Bu galibiyetten sonratl di Halbuki 

. etleri kuvve en . 
me nvay . lduğumuzu ve 
bu fUbede çok gen °. eımedi· 
ı-+•rak edebilecek sevıyeye g ıh 
...,... - . ktalar pek vaz 
gimizi aşagıdakı no 

cö~rir.Bizim Basketbolciller şim.~1-
l'e kadar BOn Yunanlılar m~~ı mus~ 
tema bir tek beynelmilel m~sabak k 
yapmıunışlardır. Şinaenale~.h ~a 
mUhlm bir avantaj olan musab 

kabiliyetleri eksiktir. . . . dl e 
2 - Basketbolcülerımız şım Y 

kAdar en çok beş yilz kişi ön~de ~y 
namrşlardır. Olimpiyatlarda ıse hıç 

Yunan .,. Türk Baalı.tbol Milli takımları bir arada 
onbeş yinnı bın kişi ônünde takdir kaznnan futbc.ılcülermiz ve bi· 

otmusa. me~bur olacaklardır. flikletçilerimiz gozönünde dururken 
0~~8J:Sketbolcillerimiz öteden be ?asket?ol gi~i en y~nl bu sporda 

ka ah ve beynelmilel ebada na~a· ışt.ırakımlz bUyUk bır hat9.dı~. 9~k 
11 ~ ilk salonlarda ve tahta Ustun titız davranan futbol idarecılerının 
rsn k ç · 1 · · · 1 hareketini bir ibret levhası olarak de oynamışlar ve ek~ersıt ennı oy e 
•apmışlardır. Halbukı 2ö Martta top her zaman için göstcrehilfriz. 

I· an Beynelmilel Basketbol komi- Bisikletçilerimiz J e gitmiyorlar 
4:ı oyunlann toprak Ustiindc yapıl· Haber aldığımıza göre. bisiklctçile 
~Rsmı karar altına alarak Bal!ketbol rimizin Bükreşteki temasları hakkm 
ülerimizin en mlihim avantajı olan da tetkikat yaptıran Bisiklet fcde -

:alon alışkanlıklarına !!ed çekmiştir. rasyonu sporcularımızın Olimpiyat • 
~ Salondan başka bir yerde oyııama- tar gibi mühim müsabakalara hazır
ğa katiyen alı§ık olmayan ve on beş lıklı bulunmadıklannı ileri sürmüş -
gündenberi toprak üstünde antrene- tür. Bu itibarla 11 incı Berlin Olim 
mantarına devam ettiklerin: duydu • piyadına bisiklet şubemizin iştirakin 
~rumuz BasketbolcUler on beş glınlük den sarfınazar edilmiş ve karar Türk 
cahşmanm Oli~p~yada iştirake ~i • spor kurumu genel mcrkczıne bildiril 
!ayet etmiyeceğinı herhalde kendile- miştir. BUkreşten avdet eden bisik
n de itiraf ederler. ıetçilerimiz, Rusya scyahutine iştırak 

ÇilnkU açık havanın nefes şartları jçin İstanbul kampında kalacaklar ve 
ve toprak üstüne baqış tarzları on çalışmalarına devam edcrek!crdir. 
beş günle elde edilemiyecek ~er~"e· Bükreşteki yarıı naaıl oldu? 
d~ büyük bir mümareseye ı~ıtıyaç k" t 
gösterir. Bilhassa bu nokta mın:~le· Pazar günU Bükreşte 123 ılome 
rin galebeleri hususunda ç~k mu~- re üzerinde yapılan bisiklet yarışı 
sir bir rol oynayacak mahıyettedır. hakkında kafile reisi Cavit Can, bır 

4 _ En mühim ve son nokta o· muhanirimize 'unları söylemiştir: 
larak ta Baskctbolcüleıimizin bey • "- Bilkreşe giderken katıyetl» bi
nelmilel nizamnamenin emrettiği şe- rincf geleceğini söylediğim IJ.sikletçi 
kilde ve sıkı hükümler idaresi~~e Ierimiz fert itibarile birincı gelcme-

d ki r•os- mişlerdr. İkinci, üçüncü. \'C beşinci 
oyun oynamaya alışma ı · arını co derece alarak takım itibarıle kazan-
terebiliriz. · l · h d 

Oyuncular müsabaka e!'lnasınd_a mamızm sebeplerini şoy e ıza-.e e · 
"rtak favul bilirim: 

gayri ihtiyari olarak bı 1!°11 • Romenlerden 26 ve bizden 4 ki, ce 
ln yapmaktadır. Beynel~ulcl •. nı - man 30 mUsabıkın iştiraK ettiği bu 
zamnamenin tam tatbik edılecegı o-

d müsabakada en kuvvetli vitese !'lahıp Jımpiyatlarda bu oyuncuların ışarı. t ·ı 
B" k t esı olan ve güvendiğimiz bisiklc t:ı er · 

çıkarılacağı tabiidir. ır AÇ .an den Talatın 25 ve 30 uncu ı-alometre 
bugünkü milli takım namzetlerı. a~a: 
smda bulunan bir ekip bundnn bır ıkı terde iki defa !atiği patlamıs \ e bu 
sene evvel Telavivdeki Makay baı:ıket ehemmiyetli arızalar kendisin: ya. 
bol mUsabakalanna girdileri zaman rış harici bırakmıştır. 
ovunculardan ikisi bu yilzden ha- Yarışın bitmesine 25 kilometre kR.I 
k~m tarafından çıkarılmış ve m~sa- dığı zaman puvana dahil olan P..omen 
bakaya Uç kişi ile devam mecburıye- milli takımından bir, bizden üç ve 
tınde kalmışlardı. Ayni tehlikenin hariçten puvan almıyarak yarışa gi
bugünkü takım için fazlasile mevcut ı·enlerden de Uç kişi rakiplcrinı hir 
olduğu muhakkaktır. kilometre geride bırakmı vaziyette 
Yukarıda birer birer habnmrza idiler. Taliitın müsabakayı terki iıze 

'-elen eksiklerini saydığımız bas.ke~ • rıne birinci, ikinci ve üçüncü gelece 
bolcülerlmizi diğer spor şuheler:ımız- ğimiz tabii idi. lşte, ikinci şanssızlıl~ 
de çalışanları gön?e~ıemekt~_ki titiz burada vuku buldu. Volodroma gir -
lik havası için Olımpıyada gonder • memize bir kilometre kala en başta 
mek kanaatimizce d0ğnı de~ildir. giden müsabıklarımızdan Kirkorun 
v~ gitmelerinin bir fayda temın et- da lastiği attığından kafile biribirln-
miyeceği de muha~.kald:ır. den ayrılmış oldu, 

Olimpiyatlarm gosterış ve llf'yahat Stada birinci Kazım, ikinci Romen 
ten bambaşka birşey olduğu~u. anla müsabık girdi. 5 O metrelik pistte 
msk zamanı gelmiş ve geçmıştır. Knzımm vitesinin kuvvetli olnıama • 
• Türk sporcularmm en Umitlı bir sından istifade eden Romen hır bi · 

manmda son dakikada BPrJin yol- siklet boyu ile birinci geldi. Kazı.m 
~~iuğundan vazgeçmekle' hUviik bir ikinci, Orhan üçUncU, Kirkor beşın-

°(TAN) ın Poli.111 Komam: 8l 

Kapa all"lkasondla 
lb>Dr cnnavetı 

Mlchel Derbert • Eo~ne Wyl 

Dedi. Fakat tahkikat bilkimı, mUd
deiumuıninln tenkitleri karşısında 
kendini kaybetmek Uzere olan komi
serin yardımına koştu, Brossarda: 

- Aziz dostum, dedi, madem ki 
mösyö Martel Bize yanhş görünen 
bir noktai nazar ileri sürdü, bu ci
nayet hakkında sizin görüşlerinizi 
dinlemekle bahtiyar olacağız. 

TomMorrov: . 
- Şüphesiz, dedi, şUphe.oıız. .. 
Brossard komiser Martetye done· 

l'ek: ilk 
_ Azizim, dedi, cinayet od8SU;1a 

giren siz oldunuz, binaenaleyh ılk. o
larak düşündük.Jel'.inizi söylemek sıu 

düşer. d" . 
K . biltün gözlerin ken ısme 
omıser. . b ıa • 

Qev:rilmesinden sıkılarak soze aş 

dı: .. d 
- Tahkikata başladığıdmr~~7ş ':::; 

be . k . zarımda eb ~ 
n, no taı na . hatalarını ta 

şey yoktur. Fakat 1~!-la~ de öyle 
ıırmak vaziyetindedır.. n Marcel· 
yapıyorum. Mösyö Vıgnon • d funu 
let'yi katledenin bir serserı 01 Uo 

zannediyorum. Fakat bu kanaatim 
. di değişti .Caninin Gu! de ~asse· 
~ olduğuna eınınim. Cinay~ n_a· 

ıldl-Mna gelince, bu, basıttir. 
sıl yap 6• • · • 

"htir Cani pencereden gınnı§, ı-
sarı · ' kını . . b·ti'rdikten sonrli oradan çı §· 
şını l 

trr. ·· t h · du· Müddeiumumi, mus e zı sor . 
_ Hepsi bu kad~r mı? 
Komiser kekeledı: 
_Şey .. evet .. bu kadar. 
_ Doğrusu pek az. Ve hiç de bir 

izah etmiyor. 
şek iser itiraz etmek istedi, fakat 

l 
.. 
0~ Brossard sözUnU keserek: 

?-. osyo . 1 dı 
-Tahkikatla hıç alakadar oma • 

ğmız ı;örUIUyor, 

II 
.Müddeiumumi, komisere, istihkar 

dolu bir nazarla bakarak söze başla
dı: 

- Cinayet işlerinde, vakalara şöy
le böyle uyan bir noktainazar kur • 
maktan ise, her şeyden evvel. tahki
katın bUtün noktalan aydmlatılmış 
olmalıdır. 

Leprince tasdik etti: 
- Ben de ayni fik;rdeyim. 
Brossard devam etti: 
- Benim görüşlerim, tahkikntçıhı

nn meydana çıkardıkları bUtün nok· 
talara istinat etmektedir. Ve aksini 
iddia etmek imkansızdır. Mösvö Vig. 
non - Marccllct'yi bir tek kiei zehir-

llkmekteplerde 

Grup usulünün tatbiki 
için tetkikat yapıhyor 
İlk tedrisat mUfrednt programları 

hakkında Maarif Vekli.leti esaslr tet· 
kikat yapmakta ve yeni tedbirler al
maktadır. Bu defa yapılan tetkikat 
ve hazırlık, orta mekteplere daha ol
~n talebe yetiştirmek ve bjr de ilk 
mekteplerde sınıf usulü yerine gruµ 
usulünün tatbikınt ikame eylem<'k en 
ycsini takip etmektedir. Maarif Ve
kaleti, ilk mektepleri bitiren t.nleh ' 
nin orta mekteı9terde sıkıntı çekme· 
den ve muvaffakıyetsizliğe uğrama
dan ders görmeleri için ilkmektep· 
lerde bugün tatbik olunan müfredat 

1 
programlarında esaslı değisiklikler 
ynpacaktır. llk iş olarak tarih, coğ-

1 

rafya dersleri hafifletildiği gibi, di
ğer derslerrle yapılacak tadilat ta e
hemmiyetle gözden g~çirilmektedir. 
Bundan başkn , sınıf usulüniin lağvı 
nakkında nlakadnrlarm ınıitall'nları 
alınmaktadır. Bıı usulün birdı~n bire 
kaldırılması hem bütçe, hem t edrisat 
noktasından sakat görUlmüştUr .. Bu 
itibarla o usuliin tatbikına dördün, 
cü beşinci sınıflardan ba.şlamlınasr 
hakkında evvelce varılan neticenin 
de ne dereceye kadar doğru olduğu 
yeniden etüt edilmektedir. Bu mesele 
hakkında Ağustosun ortahırına doğ

ru kat'i bir karar verilecektir. 

el oldular. Bir hafta evvel an?.a 01-
madığı takdirde birinci gelere~i-;nızi 

söylediğim zaman ?.annederscm bu 
manileri de ilave etmiştim. 

Aldığımız neticeden hiç mütee~ ir 
değilim . Çünkü Romen milli takımı
nın birincisi o gUn ancak sekizinci 

gelebildi. 
Romanyanın en kuvvetli bisiklet 

çileri Fransa turuna iştiark etmiş
lerdir. Bu tur, halen devam etmekte
dir. Fransa turuna girmek içm f'sa
sen profesyonel olmak şarttır. Bizim 
amatör bisikletçilerimi?.in karşılaştık 
lan tnkım da Romenlerin B namı al
tında çıkardıktan en kuvvetli ama
tôr ekipidir. Ve aldığımız nctit'e çok 

iyidir. Yaptıgıınız yarışı takım iti • 

barile kazandığımız için , üstünde 

(Romanya - Türkiye 123 kilom tre. 
lik bisiklet yanşı) yazıh bir kupa al
dık. Bu da gösterir ki Fransa turu
na giren Romanya A takımile hiç 
hır alakamız yoktur. Bu takım Frnn 
sa yarışlarına iştirak etmeyip Bük -
reşto bulunsaydı, yine biz amatör o
lan B takımı ile karşıl141acaktık.,, 

Yelkencilerimiz dün akıam 

MAHKEMELERDE 

Aza çoğa, 
bakmıyan 

• • kötüye 
hırsız! 

ıyıye 

bir 
Gününe göre canı ne çektiyse gönlü ne istediyse 

hemen gidip onu aiırıyor, kifafı nefsediyormuş 

Jstanbulda girmedik köşe, dalma
dık ev, çalmadık kapı, aşırmadık eş
ya bırakmıyan yaman bir hırsız hak
kında üçilncü ceza mahkemesi dUn 
son kararını verdi . 

Celiıl adında olan bu hırsızın çok 
mutavazı, aza çoğa bakmaz, fakat çe 
şide meraklı bir adam olduğu. çaldı
~'1 eşyadan belli idi. Celfıl, fırsat dil· 
şürilp para çalmış, canı şeker iste -
yince şekerci dükkanına girmiş, ku
tu kutu §eker çalmış. Çukulataya, 
fondana filan da rağbet ettiği giln· 
ter olmuş. 

Bundan başka, onu bir gün sırtın· 
da. hırsızlık malı elbiseler, ayağınrla 
bir kunduracı dtlkkA.nmdan aşırılmış 
kunduralarla görmüşler. En sık ziya 
ret ettiği yerl~r. fotoğraf malzemesi 
satan dükkanlarla saatçllermiş. Ce • 

Acaip bir pazarhk 

Ahs veriş yaparken 
is dayağa dayanmış ! 
Kurtuluşta oturan KaUna ... Uzun 

kirpikli siyah gözlerinde iri yaş dam
laJarile anlatıyordu: 

- Efondim, bu Jfoğorktan davacı
yım! Mahmutpaşa gibi yerde beni 
tokatladı. Bu yüzden kulağımdakı 
küpenin tekini kaybettim. O gün bu
gün Mahmutpaşadan gec;emiyorum. 
Sanıyorum ki, herkes, benimle alay 
edecek! .. 

Birinci sulh ceza hakimi Salfıhat -
tin Demirelli, suçlu Keğorka sordu: 

- Söyle bakalım, bu iş nasıl oldu? 
Keğork. uzun 'boylu, ağır konuşan 

bir adam, anlattı: 

- Znbahrn çok erken bir saati idi. 
Dnha siftah yapmnm1şt1k. Bu Ba • 
yan. bizim dükkana geldi. 

- Sizde krepon v ar mı? diye sor
du. Sonrn. krepondan vaz geçti, jor
jet istedi. Ben. bir ropluk kuma~ ke
sip pakete sararken, Bayan, tekrar 
caydı: 

- Siz beni aldattınız! Diye bar • 
bar bağırmağa başladı. 

' (75) kuruşluk kumnş için <25) 
kuruş vermek istiyordu. Tabii razı 

olmadık. 

lfilde öyle dehşetli bir saat merakı 
varmış kı, mesleki maharetinin en in 
ce taraflanru burada gösterirmiş.Du 

"·ar saatinden, cep ve kol saatine ka
dar, her cins madend n, ucuz. paha -
h, kıymetli kıymetsiz birçok saatler 
aşırmış. Daha burada saymakla tü
keiemıyeceğimiz nice nice hırsızlıkla
rın faili olan bu Celiıh. ü tüste bi -
nen suçlarmdan Uçüncü ceza mahke
mesi, tamam 16 sene 15 gUn hapse 
mnhküm etti. 

Celal, mahkeme salonuna girdiği 
zaman, miimkUn olabildiği kadar la
kayt görünüy0rdu. 

Fakat 16 sene ceza •ediği kc"ldisi
ne tebliğ edilince. itidalini knybetti. 
Gülümsiyerck girdiği salondan, yü
zü sararmış, omuzları çokmüş olarak 
dışarı çıktı. 

Korkudan mı titriyor? 

Ağustos sıcağında 

titriyen bir adam 
Biittin vUctıdü, şiddetli bir spazmo 

za tutulmuş gıbi. znngır zangır tit • 
rıyordu. Uzerinde. ancak boynunu 
ve kollarının yarısını örtebUcn. kir
den siyahlanmış paramparça bir 
mintan vardı. Eğer bu bir örtü sayıl
mazsa, ona tnmamile çıplaktı divebi· 
liriz. Titremesi. bu temmuz sıcağ'ın
da, elbetteki, üşüdüğü için d ğildi. 

Yoksa, mahkeme huzurunda bu -
lunduğundan mı titriyordu? Hayır, 

bu da değil. Çünkü. okunan evraktan 
anladığımıza göre, Murat adını tnşı
)'an suçlu. cezn m hkemclcrinde bır
çok kereler sorguya çekilmiş sabıka· 
lılardan biridir. Ve ne zaman hfıkim 
huzunınn çıksa böyle ti tremeye ba~ 
!armış. Suçlu Muradın bu ::ıefcrde ro 
lünU iyi ezberlediği. titreyişleri esna 
smda en kfü;lik bir fal o yapmama· 
sından an1aŞıhyordu. 

Hakimin kendisine sorduğu sual • 
teri, tamamile duym maıdıktan !!el
di Adının dahi ııe olduğunu bilm~z 
gibi davrandı. 

- ister alın. ister almayın .. Dive· 
Olimpiyada gittiler rek yilrUdU. Kapıdan çıkarken bizim 

Berlfn Olimpiyadına iı;tırakine çırak Nubar önUne geçti. 

lddia makamında bulunan Feridun 
suçlu Muradın gayri tabii birtakım 
hallerine nnznran nkli nmvazf'nf' in
de bozukluk olmasından şUrıh<' etti
ğini söyliyerek müşahede altına alın 
nınsını istedi. 

Mahkemenin de bu lsterı k'lhııl et
tiğini reis usulcn suçluya teblığ ede
rek: karar verilen yelkencilerimiz. rliin ak 

şam (Kil) şehrine hareket ctmişlC'r· 

dir. I\afilc Rıza Suerinin riyasetin
de olmak üzere Demir Turgut, Ha • 
run, Bchzat ve Şereften miirekkcp • 
tir. 

Yelkencilerimiz Oliınpiyatl1trda 
Olimpiya Yole ve Star Klas denilen 

iki sınıf "yelken yanşına iştırak ede

ceklerdir. Milsnbakalar Ağustosun 

dördünde başlayacağı için yl'lkcnci • 
!erimiz on beş giin müsabaka mahal 
linde su ve rüzgar cereyanlarını Ö°' 
renmck için antrenman yapacak
lardır. 

Bütün Almanya donanıyor 

Berlin, 15 (A.A.) - ı Agı.rntostan 

16 Ağustosa kadar bütUn umumi bi 
nalarla hususi evler Alman ve Oliın 
piyadn iştirnk etmiş olan biilün mem 
leketler bayrnklnrile doııatıln ··ııktır. 

liyebilmıştır. O da hasta bakıcı Su
zanne Hlumdur. 

Mösyö Clcrgcrie kendini tutama-
dı: 

- Affedersiniz, ben ... 
Fakat mUddeıunıumi: 
- Müsaade cdıniz de, dedi, bütün 

bildiklerimi ve çıkardığım neticeleri 
söyliyeyim. Eminim ki siz de bana 
hak vereceksiniz. Hususi hayatı hak
kında birçok malflmat toplattırdığım 
bu kadının vaziyetini ve hislerini an
hyabilmeniz için bir parça işi ruhi 
<Cepheden de görmeniz klfi gelecektir. 
Suzanne Blum. garip bir içtimai vazı. 
yete sahip: Tahsili itibariyle bir en
tcllektUel, bir güzide, mesleki itiba
riyle bir hizmetçi. Ben eminim ki, bu 
kız asi bir ruha sahiptir. Hastaların 
her gün ona tahammiile mecbur et 
tikleri binlerce Jıuysuzluklardan muz. 
tariptir, şikayetçidir. Yaptrğ'Im tnh 
kikat, bana, Suzannc Blumun biıtok 
kereler, Mösyö \'ignon • Marcel!et'. 
nın•tekdlrlerine maruz knJdıırmı gös
terdi. Onda bunun bir ınükam hissi 

- Bayan! SE'n ne yapıyorsun? Bu
nun sermay" i 50 kuruştan fazladır! 
Dedi ise de hayan aldırmadı T stelik 
çırağı dCıvme>k istedi. Ben elini tutup 
mani oldum işte hep j bu kadar!. 

Şahit çırak Nubar'da şunlan söy
ledi: 

- Bu bayan. bizden sözde alış ve 
rişc geldi. Ne çıkardıksa beğenmiyor 
du. Nıhayet bir jorjet kum9.1' aldı . 

Fakat onun da parasını vermek iste· 
miyordu: 

- Sabnh sıftahmda giinah değil 
mi, bana eziyet ediyorsun dedim. Be
ni elile itti. O sırada ustam yetişti. 
Yoksa bayandan dayağı yemiştim! 

Halbuki, Katına böyle söylemiyor
du: 

- Dayak attılar! Küpemi kaybet
tim! deyip duruyordu. 

Hnkim başka şahidi olup olmadı-

uyandırdı~rını tasavvur etmez mh11 • 
nız? Gonlyorsunuz kı, bu kızm. bir 
cinayet ı§lemek ıçın, manevi sel::>eple· 
rı \"ardır. Hasta bakıcınm madtlı sr> 
hepleri de olduğunu ilave edchilırı-n. 
Hastanın haı cmide yaşadığı için, o • 
nun kasasında mUhim bir r:neolfığ 
sakladıguıdan pek kolay hnbcrdnı u 
labilırdı. Bwıu kabul ettıkten .soura 
bir katilin, cinayetıni uzun uzun dü
şünüp, bütün teferrliatını tasarnıala· 
sını, alınması icnp eden bütün tod!llr 
leri almasını ve işe bir de sırkat ka
rıştırarak şüpheleri başka cephc'eı<> 
sevketmesını kabul etmek de kotnyla 
şır. Zira, cfendıler, Guyde Passo\'l 
eres'i, otuz bin frangı çalmakla ıtham 
pek kolaydır. Fakat urasını da u 
nutmıyalım ki, numaraları bizce ır.a 
hım olan banknotlardan bir tanc~!l bı 
le Guy de Passeviers'in ne üzr>riııde 
ne evinde, ne de bavullarında bı~I 
muş dcğıldir. 

Bır an durdu ve devam etti: 
- BütUn bunların valnız hasta ba 

kıcı kwn emay ti yapmak'4 ~a.a-

- Murat . Bır pı.N'a rahatsızı=ın 
galiba. Muayeneye göndereceğiz se
ni .. Dedi. 

Fakat Murat. sanki hayatta bU • 
tün vazifcsı, ynlnı?. tıtremekten iba
retmiş gibi bu sözleri de \sıtmemi!; 

g-öriinmevi tercih cttı. Gozlerini. bii
tiln dikkatile. Jl('neere önündeki van
tilatöre çe\irmlşti. 

.Jandarmalar. kC'ndi mi ahp gôtü
receklcri zaman rla . bırisi kendrnini 
tartnkhyormus gibi, sendelemeye 
başladı \"e hrivlc dilsf' kn lkn. titreye 
titreye tevkifhane yolunu tuttu. 

ğını sordu. 
Katinn cevap verdi: 
- Bütün Mahmutpaşn ahıdim· 

dirl 

Mahkeme, bu şahitlerin çağınlma
sı için duruşmayı başka güne bırak
tı. 

ti olduğunu gösterme ıne muttab 1 
hadıscler de, sarahatle bu cmayetı 
ışlıyebilccek yegane şahıs olduğunu 

gdstcrdığıni iddıa cdobılinm. 
Müddeıumumı, kcndıni dınli.)cnlere 

bir baktı, onların alakalarını gorcrek 
memnun oldu ve. iki <'hylc kUr.ük bir 
masaya dayandı, vücudunu ıl ri iğe • 
rek: 

- Efendiler, dedi. Suza.nne Blumu 
zan nltına almak için hadıselerden 
beliğ bir şey olamaz. Sadece onlan, 
muhayyilemlzle d ml, mantığımızla 
tahlil etmeliyiz. Mesela, isterseniz, 
cinayet gecesini tasavvur ederek be
raber yaşayalım: 

Moda.m Vignon - Marccl~t kocası· 
nın yanından aynim, tı. Bırkaç d"ki
ka hasta bakıcı ileg6ril tü. Sonra 
airesine çekil'.iı. Ve biltUn h1zmetçi

ler yatmağa çıktılar. Biraz onrn ev
de herkes uyuyordu. Herkes ~·alnı 
bir kişi uyumuyor. O <la muay •en ıc: • , 

ntte. hastaya ilucın vercc{!k olan has· 
ta bakıcı. 

(4.TkaDı var 
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SAGLIK---~ 
.--.--..ı OGOTLERI 
Montreux'nün bulutları 

Birkaç günden beri, Boğa.:lar 'koıı
f eransından gelen haberler herkesi 
sinirlendiriyor. Konferan3ın başlan
gıcında her taraf, zaten pek açık ~ 
lan, hakkımızı teslim etmekte mütt-;-
fiK olmuşken ftin tafsili.tında ihtil~f 
lar çıkmış ... 

Acaba ne oldu? O güzel Leman 
gölü kenannda bulutlar birden bire 
arttı mı? Vakıa, İsviçrenin dnğlann 
~gelen soğuk hava göllerin üze
rine vardığı vakit oralardalci daha az 
llöğuk havaya temas edince bulut 
\re sis yapmaya pek elverişiid~r. Fa
kat bu hi.diae Leman gölU üzerinde, 
Montrö'den ziyade Cenevre tarafla
rında olur. Çünkü Montrö tarafın

da göl suyunun hararetile havaııın 

hRrareti aruında fark dahıt azdır. 
Zaten İsviçrenin bulutlu günleri 

istatistiklere bakınca da, Mı,ntrödc · 
kı ihtili.fı orada bulutların çoğalma 
ıuna atfetmek kabil değildiı Tem
muz ayında oranın bulutlan bütün 
gökyüzünün ancak onda 4,5 kısmını 
kaplar. Bu nisbet EyUil ayındaki on
da 4,4 kadar az olmasa bile ona ya
kındır. Konferans, mesela birinciki.
nun içinde, bulutlar gökyüzünün on
da 6,9 kıammı kapladığı vakit top
lanDllf olsaydı, sinirlenmeyi bulutla
ra atf edebillrdik. 
Şu halde, Montrö'deki ihtilafı, bir 

kaç sün önce Cenevrede toplanan 
Akvam Cemiyetindeki sinirlenmeye 
mi bağlamak lazımdır?. Onun da 
ıüphesiz tesiri varsa da kabahat 
yine Cenevrenin bu mevsimdeki bu
lutlarmda değildir. Orada da bulut-
lar daha ziyade kışın olur. Birinciki.
nunda bulutlar orada gökyüzünün 
onda sekizini kapladıktan halde, Ha 
ziranda ancak onda 5,8 kısmını ka
patırlar. Bütün yıl içinde bulutsuz 
günler Cenevrede 60, Montrödc 90 
dır. Bunlarm en çoğu da ,uphcsiz 
yaz mevsimi içindedir. 

Benim fikrimce, Cenevrede çıkan 
ainirliliklerin de Montröden bildiri -
len ihtilAflarm da sebebini Leman gö 
lünün bulutlarında değil, murahhas
larm yqlannda aramak li.zımdır. 
Akvam Cemiyetini o gölün kenarııı
da kuruılar, Clemen~ Loyd a.. 
orgee, ihtiyar adaaılaMI. Göl iklimi 
ainirlere, fikirlere sakinlik verir rliye 
cemiyeti orada kurdular. Halbuki 
göl bavaaı aakinliği ancak ihtiyar -
lara verir. Damarlarmdaki tansıyon 
lan artmıf, damarlan sertleşmiş ıni 
deleri itlemiyen, böbrekten çalışa.mı 
yan ihtiyarlar göl kenarmda rahat 
ederler, keyiflenirler, ihtilif çıkar
mak istemezler. 

Gençlere ile göl havaaı yaramaz. 
Onlan sinirlendirir. Uykularını bo -
zar. Ihtili.f ta bundan çıkar. Cenev
rede sinirlenen, Montrö'de ihtilat çı 
karan murahhaalar, ben eminim ki, 
genç adamlardır. Onlan Montröntin 
tiıatündeki Nay kayalıklanna çıkar -
malı, orada altın renginde vadinhı 
manzarası kal'fıamda, bakınız, sinir
leri naaıl yatıfacak, güçlükler nasıl 
cözülecektir. 

LODAN BEKiM 

Üniversitede 

Kadroda esaslı hl~ 

bir cleğlı•&k yok 
Dünkü gazetelerden biri Üniversi

tenin beklenilen verimi vermediğini, 
bu itibarla yapılacak mlahat arum 
da kadroda esaalı tebeddüller yapıla
cağını, ecnebi profeaörlerile mevcut 
mui:aveleler EyUU birde biteceği ci

hetle bunlarm yenilettJrilmiyeceğini 
yazıyordu. Dün kendisile görüşen 

bir muharririmize Rektör Cemil Bil
.eı bu ne,riyatm tam•mile uılmz ol
duğunu IÖylemif ve Vnivel"litede ya 
pılacall: ıalahat hakkında evvelce yal 

ım gazetemizde uzun uzadıya Y&ZI· 
lan maUUııa.tm hikikate mukarin bu
lunduğunu illve etmiftir. Maltmı ol
duğu üzere biz geçen hafta yazdığı
JDD bu yamda ecnebi profesörlerle 

yapıla.n mukavelelerin bet ile on 11eoo 

ne arumda tehalüf ettiğini, bu iti

barla mUddetl biten bir profesör bu
lwıma.dığmı ve hüktmıetin de muka
vele ahklmlarma tamamile riayet e
deceğini, ancak yeniden ecnebi pro
f eeör veya doçent celbi mevzuu bah-
11<>lmadığı Üniversitenin bazı fakül
telerinde tedria müddetinin artttnl
ması cihetine gidileceği ve bundan 
6>layt da muhtelif fakültelerde bazı 
değifiklikler olacağmı yazlDJfbk. 

TAN 16 - 7 - 936 

Tarım kredi kooperatifleri 

iktisat Vekaleti mühim bir 
program hazırlıyor 

Ortaklarm bütün mahsulü ile zirai aletleri 

üçüncü şahıslar tarafmdan haciz edilemiyecektir 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz

den) - Türk köylüsünü millet cami 
ası içinde batın sayılır bir varlık ha
l!ne getiren Atatürk 2836 sayılı kre
di kooperatifleri kanunu mucibınc~ 
kurulması lazımgelen ilk kooperati
fin bir numaralı ortağılır. 

Bu hadise; şeflerin ve devletin, 
köylünün hayatında bir inkılap ya -
pacak olan kooperatiflere verdikleri 
e&emmiyet ve değeri anlatan güzel 
bir örnektir. 

Bugün Ekonomi Bakanhğmı en 
fazla meşgul elen mev,zular araaındl 
kooperatiflerin kuruluşu meselesı 
vardır. Bakanlık programuıı hazır -
lamış ve Ziraat Bankasının hazırla
dığı nizamname de Vekiller Heyetin· 
CP tasdik edilmiş, meriyete girmiştir 
1470 sayılı kanunla Ziraat Bankası
na tabi bulunan kooperatifler üzerin 
de, bundan sonra Ekonomi Bakanlı
ğına çok geniş bir salahiyet veril~iş 
tir. Yeni nizamnamenin ,koydugu 
hükümler arasında yeni taraflan o
lan kısımlar kredi ; senetler; alacak 
lann tahsili; satılık rehin hakkı, or
taklann dışardan borç alması; mu
hasebe ve kontrol işleri; fesih se
bepleri; kooperatiflerle, bankanın 
ali.kası ve tasfiye işleridir. 

rine de alabilecektir. Şu kadar ki 
iki yıl içinde böyle üzerine geçen ma 
1ı başkasına satamıyacaktır. Ve bu 
vakit içinde kooperatifin alacağı faiz 
le beraber borçlular tarafından öde
nirse, gayri menkul sahiplerine gt!ri 
verilecektir. 

Ortakların JııarJ.an borç alman 
Ortaklar mahsullerini arttırmak 

için ipotekli Ziraat Bankasında!'. v~
ya başkasından kredi kooperatıfının 
vade veya hadleri üstünde alabil<'cck 
lcri borçlar i<;in, kendi kooperatifinin 
ve varsa satış kooperatifinin iznini 
almaya mecburdurlar. Bu izin, kredi 
kooperatifine karşı taahhütlerini vak 
tinde yerine getirmiş olan ortaklara 
verilecektir. 

Muhaaabe ve kontrol 
Kooperatiflerin iş yılı 1 lkincika

nundan 31 tlkki.nuna kadar sürecek 
tir. 1ş yılının bitmesinden sonra ni
hayet iki ay içinde bütün işleri anla
tan yıllık bli.nçoya kar ve zarar he
sabı idare heyeti raporile hazırlanıı:ı 
kontrol heyetine verilecektir. Kon -
trol heyeti,bli.nço ve rapor üzerinde 
ki tetkiklerini bir hafta içinde biti· 
rerek Ziraat Bankasına verecektir. 

Kooperatifin kuruluş masraflıtrı 
ilk üç ay içinde kar ve zarar hesa· 
hından kapatılacaktır. 

Banka ve lıreJi irleri 

Kuruluş gayesi "ortaklarmm mah 
sullerini ıslah etmek, arttırmak ve 
kıymetlendirmek i~in ucuz istihsal 
kredisi açmak, ortak müstahsilleri 

Kooperatif ancak Ziraat Banka!!m 
zararlı kredi yollanna başvunnak - dan para alabileceği gibi diğer bü -
tan alıkoymak ve böylece yurt için- tün banka işlerini de Ziraat Bankası 
d~ ve dışında rekabet kabiliyetini,, ile yapmaya mecbur tutulrraktalbr. 
çoğaltmak olarak tarif ve tel!lbit edi- Ziraat Bankası kendi maddi im -
len kooperatiften ortaklar; koopera- kanlanna göre kooperatife ortnklan 
tiflerin kendi kredi hadleri içinde ve nın kredi dileklerini karşılamak üze 
mali imkanlara göre ödünç para ala re hesabı cari şeklinde kredi aca-
bileceklerdir. cak, kooperatif 300 liradan fazla pa-

Ödünç para isteyen ortaklar. buna rasını kasal!lında tutmıyarak Ziraat 
mahsus formülleri doldurup kendi-

. Bankasına yatıracaktır. Ancak, gün leri ve kefilleri imzaladıktan sonra 
1 
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1 idare heyetine vereceklerdir. u ış ~~ ı~a . u un uru masını 
İdare heyeti bu dilekleri tetkik et- ~ktın=:~aca yetecek ka -

tikten sonra verilecek Mtın!; pantyı para . . • 
kararlaştıracaktır. Kooperatifin ken Kooperatıfın alacaklı ve borçlu 
di sermayesi ve Ziraat Bankasınm te durumu ne olursa olsun Ziraat 13a.,_ 
min edeceği kredi, ortaklann ciilek- kasmm kontrolü altındadır. 

}erine yetmiyecekse, ilkönce her or- Kooperatifin idare heyeti reisi ve 
tağuı kredi haddi içinde 100 liraya azalan ile müdUr ve memuılan bu 
kadar faiz ve ödeme kabiliyetine gö 
re alabileceği ve istediği borç para- kontrolleri kolaylaştıracaklardır. Zi-
lar dağıtılacak, geriye kalan mikdar raat Bankası ihtarlarma ve önleyici 
ortaklarm kredi hadleri nisbetinde tedbirlerine rağmen bankanın kredi 
verilecektir. menfaatlerine ve Tanm kredi koope 

icra ve iflas kanununuıı 38 inci ratifi işletmesine zarar verecek hare 
maddesinde yazılı vesikalar hükmün ketlerine herhangi bir şekilde devam 
de olan borç senetleri Ziraat Banka- etınekte ısrar eden kooperatifin iş
sına ciro edilerek orada saklanacak- lerine vaziyet edecektir. 
tır. Ziraat Bankaaı bu senetler Ustun Ekonomi Bakanlığı istihsal vazi -
de doğı-udan doğruya takip yapmak yetlerile mahsul seviye ve ehemmi -
hakkını taşımaktadır. yetlerini gözönUnde bulundurarak 

hazırladığı programa göre koopera -
Borçlar nanl geri bırakılacak? tiflerin kurulmaaı için gereken bil -

Kuraklık, dolu, sel, hayvan ve ne- tün kanuni şekil ve formaliteleri, 
hatlarda baş gösterecek bulaşık bas bitirmiş vaziyettedir. Bugün Türkiye 
talıklar gibi i.f etlerle fiyat dUşkünlü de 683 kooperatif vardır. 
ğU gibi ekonomik sebepler ve yangın 
dolayısile kooperatifin güQUnde top
lanamıyan alacaklarının hepsi veya 
bir kısmı Ziraat Bankasmm muvafa 
katile kooperatif idare heyetince te 
cil edilecektir. Bu tecil halinde faiz 
nisbeti aynidir. 

MaMulleri satıf hakkı 
Bir tanm satıf kooperatifi mtnta

kumda bulunan tanm kredi koope
ratiflerinin tahriri iznini almamak
tan hiçbir mahl!lulünü satamıyacak
tır.Bu hükme aykın hareket edenler 
hakkında idare heyeti hususi bir 
maddede tasrih edilen cezalann ye
rine getirilmesini isteyecektir. 

Ortaklarm bütün mahaullerile hay 
vanlan ve zirai istihsal lletleri üze
rinde Tarım Kredi kooperatifinin re 
bin hakkı vardır. Bunlar üçüncü 9a 
hıslar tarafmdan h&czedilemiyecek -
tir. 

Tanm satıı kooperatifleri olan 
yerlerde bu kooperatiflerin elinde bu 
lunan ortaklarm mahaullPri üçüncü 
f&hıalarm alacağı için icra dairele
rince doğrudan doğruya haczedilemi 
yecektir.Ancak tarmı kredi koopera
tifinin alacafmdan artacak para ile 
ortağa olduğu gibi \'erilecek veya e
linde bırakılacak mahsuller haczo
lunabilecektlr. 

Vacle.U.Je öJenmiyen borçlann 
taJ.nli ıelıli 

Kooperatife olan borçlarmı gü
nünde ödemiyen veya kendilerile ke
fillerinin haczolunabilecek menkul 
mallan bulunmayan ortaklarm gay
ri menkul mallarma bqvurulacak -
tır. Bu mallan kooperatif kendi üze 

F ranaanın Milli Bayramı 
kutlulandı 

Fransızlarm 14 Temmuz milli bay 
ramı münuebetile evvelki sabah se
farethane binasında tertip edilen 
resmi kabulden sonra, gece, Ünyon 
Fı-ansezde 200 kİ9fiik mükellef bir zi 
yaf et verilmiştir. Ziyafet Marseyyez 
mal'fı ile açılmış, bunu müzikal bir 
program takip etmiş ve bayram ko
loni tarafından kutlulanmıştır. 

Yerli Mallar Sergisinde 
aerıi ıeceai 

8 inci yerli mallar sergisi tertip 
heyeti, kararla,tırdığı sergi gecesi 
ve paviyon müsabakası etrafınd.:ıki 

çalışmalarma devam ediyor. Gecer.in 
pek parlak olmasına bilhassa gayret 
edilmektedir. Paviyon müsabakası 
için düşünUlmUş esaslar karar altı -
na almmıttır. Bu kararlara göre, 
her paviyonun methalinde kutular ko 
nacak ve halk bu kutulara beğendi
ği paviyonun ismini yazarak awak 
tır. Ençok rey alan paviyon, birinci 
ilan edilecek ve mük&fat veril~ek· 
tir. Sergi gecesinde paviyon musaba 
kumdan bafka bir de güzellik müsa 
bakal!lı tertip edileceği anlaşılmakta
dır. Serginin önümüzdeki pazar gU
nU kapanması mukan-erdir. Ancak, 
paviyon sahipleri, sergi komiserliği
ne müracaat ederek l!lerginin bir mUd 
det daha ac:ık btılundurulmasınt dite
mt,lerdir. Müracaatın mül!lbet bire ne 
tice vermeal muhtemeldir. 

Kaymakamlar HERGUN BiR ROPORTA.J 

51. k d ·ı· lenezzüh trenile Sapanca 
ıraya a ar ı ırazsız 

1 
.. h 
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. enezzu yo cu ugu 
ceza kesebdecekler 

Sapanca istasyonunda bizi haç yolcusu gibi karşıladılar. 

Köylüler ellerinde yemiş sepetleri ile önümüzü kestiler 
Belediye, zabrtal belediye talimat

namesinin ehemmiyetle tatbiki için 
yeni tedbirler almaktadır. Bu tali • 
matname esnafın, nakil vasrta?an -
nın ve sair bütün lüzumlu işlerin kon 
trol ve tanzimi için kifi derecede 
ahklmı havi olduğu halde tatbik sa
hasındaki ihmallt&rlıktan dolayı iste 
nilen neticelere vanlamamaktacbr. 
Ancak bu ihmalkrlık allkadarlann 
vazifelerini ht11!1nU ifa etmemelerin - , 
den ziyade talimatnameye riayet e
dilip edilmediğini kontrol edecek de
recede memur bulunmamasıdır. A,a-
ğı yukan bir seyyah şehri olan fstan 
bulda bilhassa esnafın intizaml!lrz ha 
reketleri ve hileye tevessUI eylemek-
te devam etmeleri doğru görUlmemi9 
tir. Ancak, belediye zabıtası kadro-
su bütün ihtiyaçtan karşılayabilecek 
bir hale getirilinceye kadar kaza kay 
makamlarile nahiye müdUrlerinin 
mmtalan için bilhassa sabah \re ak
şamlan sık l!llk teftU,ler yapmalan 

S.IHlncadClll pul 6ir manzara 

ve gördükleri yolsuzluklar için esna 
fa bizzat ceza yazmalan muvafdc 
görülmüştür. Bilhassa kaymakanılar 
bu vazifeyi işlerinin en mühimlerin
den biri olarak benimseyecekler ve 
azami beş liraya kadar itirazsız ceza 
lar kesebileceklerdir. Bu hususta ken 
dilerine vali tarafından kat'i tebligat 
yapılmıştır. Hatti Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Üstündağ bile bi?.zat 
bu teftiş işiyle uğraşmakta olup yal
nız son on beş gün içinde dört sey. 
yar esnafa ceza kesmiştir. 

Poliste 

Kınalaada vapuru 

Kadıköyü1tde 

iskeleye bindirdi 

Bir Sapanca yolculuğuna niçin çı
kılır? Daha doğrusu, durup durduk 
yerde, gidilip gel!Jımesi sekiz saatten 
fazla süren bir tren seyahatine hangi 
sebeple katlanılır? 
Eğer böyle bir sual sorarsanız si

ze kolaylıkla cevap verP-mem. Bazı 
"niçin?,, ler vardır ki; ''çUnkU ... ,, le
ri yoktur. Sapancada, ne ziyaret edi
lecek bir ahbabım, ne de görlllecek 
bir itim vardı .Fakat, ayıp değil ya, 
oraya gidenlerin tatlı tatlı anJaı tık
lannı dinliyerek benim de içim çek
ti. 

Geçen pazar, yalnız birinci ve ikin
ci mevki yolcularmı taşıyan trene at
lıyarak, Sapancaya kadar, ıöyle bir 
gidip geldim. 

Şöyle bir gidip geldim ama, onu 
bir de bana sorun.- Hayarpqaya 
vardığım zaman, trenin kalkmamıa 
ancak üç dakika vardı. Kan ter için
de yetiştim. Fakat, yetişmek başka, 
vagona girip yerleşmek gen& başka! 

Büyilkadadan 16,80 postasmı ya - ihtiyatlı yolcular, vaktinde gelmiş, 
pan Kmalıada vapuru Kadıköy iske- yerlerini tutmuşlar ... Bize, sahanlık -
lesine geldiği sırada kaptanın yanlış lar arasında dolapıaktan başka 'ya
manevra yapması yilzilnden vapur pacak İl kalm.m. 
$bma bbıdiamlttiı'. Bu biDdirmede Göa\lrW atwnı: tamM: "' ... 
ll!lkelea'hf .at tardmdlkf Pi1ltlllt. tat dilktör aradrm. Hoş tanıdık kondUk
lanndan üç metroluk bir kısmı çök- tör de olsa, postu seren yolcular
müştür. Hadise etrafındaki tahkika- dan hangisine: 
ta polis ve Akay idaresi vazıyet et - _ Siz kalkm da ıu bay otUl'IUDI! di 
mit, kaptan Rifatm ifadesi almmış- yebilir? ... 
tır. Neyse, Uç dakika sonra. trenimiz 
Denizde boiulanlarm cesetleri kalktı. Pendiğe kadar şöyle böyle; 

Birkaç gtın evvel Eyüp önlerinde vakit geçti, Fakat ya ond.an sonrası?. 
bir fandal devrilerek içinde bulunan OnUmUzde, daha Uç saatlıJC yol var. 
Çavuş Şerif ve Mehmet adlarmdaki Arada, yolculardan biı:1 •. otura otu
iki kardeş denize düşerek kaybolmuı · ra yorulan yolculardan bın, kalkınca, 
}ardı. Bunlarm cesetleri evvelki gün ben hemen yaklqıyoı:um: 
Unkapanı Köprüsü ayaklarmda bu- - Müsaade edersenız, sız gelinceye 
lunarak çıkanlmıştır. kadar azacık ilişeyim! Ve on';111 ce

vııp vermesini beklemeden çökUyo-
Dıvardan laf dütmüt ruın. Derken, 0 yerine oturuyor, bir 

Maçkada Teşvikiye camii arkasın- başka yolcu kalkıyor. Allahtan hep
da yeni yapılan bir apartımanda ça- 1!1i de içi sıkıntılı adamlar .. 
Iışan ameleden Nebinin ayağına du· Konuşurlarken dikkat ediyorum. 
vardan taş dilşmt1f ve parmaklan e- Biribirlerini soy adlan ile çağırıyor
zildiğinden hastaneye kaldınlm11tır. tar: 

Be - Vardagel nerede? 
f metreden qajı _ Karasapanm yanma gitti gall-

Tahtakale civarında oturan dokuz ba ... 
yaşlanndaki Mehmet, Balftapan ha Ve arada sık mk geçenı bir ad du-
nınm ikin~i kat par~aklıldarmda oy yuyorum: Hoşgör ... Kendi kendime: 
narken müvazeneıainı kaybederek beş _ işte, dedim, ıu dakikada hepi-
buçuk metreden aşağıya d~müştUr. miz için en münasip ad bu ... Hoşgör!. 
Bu düşmede çocuk tehllkelı surette Ayakta kalmIŞl!lm Hoşgör ... Yorul -
yaralanml§ ve hastaneye kaldml - muşsun boşgör ... Birkaç lokma ye-
mıştır. mek yiyecek yer bulamaml§sm hoş-

Azıın boia gör... Zaten hof görmeyip ne yapa-
Sanyerin Bahçe köyünde oturan cağız? Yalnız, beni kmhran bir şey 

A buşun boğası boşanmış ve oralarda var: Cazırda cazır gramofon çalıyor
dolaşan Uç ya,larmdaki Halilin kasık lar. Istanbuldayken köşe bucak kaç
lannı parçalamıştır. Tehlikeli l!luret- tığım bu sesten, vagonun içinde nP.
te yaralı olan çocuk hastaneye reye kac:aynn? .. Çaldıktan pllk da 
kaldınlmıştır. bari iyi bir şarkı olsa: 

Erzincan auya kaVUf&cak 
Erzincan, (Tan) - Şehire su 

getirtmek için hazırlıklara başlan -
mıştır. Dbay ve şarbay, bu husus
ta bir program hazırlamqtır. Tesi -
sat kısım kısım tamamlanacaktır. 
Bu suretle, Erzincanda sıtına ile e -
saslı bir mücadeleye girifmek imki.
DI da kolaylaşacaktır. 

At ve kurak aerp8İ 
Sıvas, (Tan) - Her yıl oldufu 

gibi bu sene de Pmarbqmd& 17 tem 
muzda 5.500 liralık bllyllk lkramiy&
li at ve kısrak aergisi açılacaktır. 

Sıvuta Kızılay haftuı 
Sıvas, (Tan) - Kızılay lıaftasJ 

için hazırlanan program güzel tekil
de neticelenmiftir. Uye kaydinden 
başka, kimsesiz fakir yavrulardan 
43 tanesi giydirilerek l!IUnnet ettiril
miıtir. Gece, kilçükler eeref'me bah
çede gil7.el bir balo verilmittir. 

"Kabak da pişti tm lst.er ... " 
nevinden kırk yıllık bayat giveler ... 
Tren, gezinti treni .. Fakat yol almak
tan yana ekl!lpreai gölgede bırakıyor. 
Bazı yerlerde o kadar hızlı gidiyor 
ki, telgraf direklerini güçlt1kle aayı
yorum. 

Yol uzadıkça, yolcular araBJndaki 
yabancılık da gitgide azaldı. Herkes. 
btribirinin canla başla hizmetine ko
ıuyor. lşte meseli., fU delikanlı .. Ya
mndaki emzikli bayanın bir dediğini 
ild etmiyor. Sepetten tavuk mu çıka
nlacak, delikanlı hemen yetişiyor. 
Çatal, bıçak mı llzım .. Delikanlı, bir 
elinde çatal, öteki elinde bıçak, he
men takdim ediyor. Fakat bu itleri 
yaptıktan sonra, bayanm o kadar 
yalval'lllarma rağmen uzattığı tavuk
tan bir yudum olsun almıyor. 

Böyle can ciğer kuzu sarması yoJ -
culuğu, başka trende bulamaz.4'mız. 

Derken baymıa söyliyeyim, cilingir 
11<>fralan kurulmağa başladı. Sofra -
larm kurulduğu yer de, herkesin 
kendi dizi... Zeytinyağlı yaprak d'ol-

malan, ançuezler, söğüşler, ortaya 
çıktı. 

Baylardan çakıntı yapanlardan 
baztlan, bu iti .ayakta görmeği ter • 
cih ettiler. Bu arada, cazırWı gramo
fon büyük bir lokantada yemek arası 
çalan orkestranın vazifeaini ıörUyoz-. 
du. 

Böyle gillilş, ahenk arasında. Sa
panca gölü ic;i sütli.çla dolu büyük bir 
tabak gibi k&r1ımıza çıktı. 

Onu sütlaca niçin bemettlm ! Bir 
kere, suyunun rengi, Istanbulda d~ 
ya doya seyrettiğimiz denüin o mu• 
ma.vi rengini andırmıyor. Aç~. cam 
rengi, hatta cam rengi de dejtr, gtı.• 
neş altında beyaz, bembeyas g6rlhıil· 
yor. Uzerinde mini mini l!lütllç kınlık 
larmı andiran kabarcıklar var. 

• 
Sapanca i8tuyonunda, bizi bir hae 

yolcusu gibi kartıladılar. KöylWer, el 
lerinde küçük yemif aepetleriyle önü
müzü kesiyorlardı: 

- Hediyelik kaymlar! .. 
- Sulu annut.-
Vip var, vlpıe •• 
euna dikbt .wm: • 11...nmılde 

yemişleri, manav ağzıyla ''Tereyağı 
"Ş ' tertib' d soyu,, am var, f&lll .... ,, m e 

lstanbul usulü, metheden bir tek a
tıcıya raslamadmı. 

Halbuki, meıaell ıu ldlçtlk aepetteld 
kaysının, bir eşini Istanbulda hic;bir 
manav dükki.nmda bulamımmu. He
le Sapanca armudunun lezzeti anlat
makla bitirilemez. 

Ne yazık ki bu aene, Sapancada da 
yemişler u yetişmişti. Iatuyona ge
tirilen birkaç eepet yemişi aramızda 
çabucak paylqtık. Arka vagonlardan 
inenlere bir şey kalmadı. Kasabamıı 
kUçUk kahvelerinde, köylWer toplan• 
mrş, tatlı tatlı bizi seyrediyorlardı. 
Ne temiz adamlardır, ıu köylWer ... 
tstanbulun hangi me8ireıatne gltaenis 
altınıza bir huır sandalye matmca, 
en aşağı yirmi bet Iruruıunuzu alır
lar. Burada öyle değil,. Bet kurut& 
bir kahve.- YUz paraya bir a.yran.. 
Hem de buzlu tarafından.. Etrafıma 
balandım: Hemen de kllluıeler yok. 

Peki ama, bu iki tren dolusu yoleta 
kasabanın hangi ktite bucağma D
ltldı acaba? 

Sapancanm yeşil bahçelerlnıJe, 8°" 
derece ıık gölgelilder oldugunu bil • 
mtyenler, benim gibi buna f&l&l'l&ft 
Fakat, akşama doğru, kalabalığın 111' 
rer ikiler ıurady buradan topl&nıll 
istasyon yoluna doğru almı «tifiDI 
gördükleri zaman, bu Bekiz l&&tıik sa 
panca yolcul\iğunun keşfedilmeel • 
lay olmıyan çok daha zevkli tarafla-' 
n olduğunu anlamakta gecikmezler. 

s.1U1att111 G'ONOOll 

Almanyada deri ithal vaziyeti 
Almanyada TUrk ticaret odam Al .. 

manyaya ham deri ithalinin tahdit 
edileceği hakkında m~mleketinıiz pi· 
yasalarmda yaytlan habertn doğru ol 
madığmı tahkikatına atfen bildir • 
mektedir. 

ölen itfaiyecinin aileaine 
yapdacak yardnnlar 

Tepebafı yangmmd& feci bir _. 
rette ölen 'Şt1krll CaVUfun all~ 
belediyece mt1him bir ikranıiye ~ 
meal kararlqtırılmıftJr. Belediye rr 
isi, verilecek ikramiyenin m.lk~ 
tesbit edilerek karfılığmm tel!UJUP"' 
allkadarlara emretmiftlr. Şükrll çr 
vuşun ailesine bu ikramiyeden b&f1" 
taavUn sandığındaki hilleli Qe .ı,ot 
ta bedeli de verilecektir. Hayat ~ 
tasındaki alacağının derhal tedi,-
iÇin llzmıgelen muameleye de tevet
l!lfil olunmUftur. 

n 
lll 

dir 
en 
~. 
!er 
dır 
aöl 
ına 
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Danzig işi hallediliyor mu.: •• 

Pok,nya bugünkü statuyu 
iki ta;afh tadile razı 

ak 1 ile Göring arasında 
Ber&nde Leh Dl§b an utedft davranacak 
görüıme yapıldı Almanya"' 

(liaV&8) 
Varşova, 15 (A.A.) - öre Bek, 

Şimdi alman malfiınata g . de Gö
Cenevreden dönerken, .Berlin a Al
l'ing ile görüşmUştUr. AlmaD~tİerini 
ınanya - Lehistan m~.ase mut~ 
tehlikeye düşUrmemek ıç~, benzi • 
davranmaya karar ':ermı.e enel ko
Yor. Danzigdeki LehiS_tan ı!"tüsUnün 
Jniseri Lehistanm l)anZı~ s muhaie -
b' ;ı:..ı..+ı .. nmeauıe 
ır taraflı des'?~ ~ . . Bundan çı-

f et edeceğini bildir_mış~~faatleri ih
kan mana, mukabil m muvafakat 
liva eden değişikliklere 

edeceğidir. olar oldu • 
Lehistan arzutarmm şu 

funu bildiriyor: 
1
. ı"daresinin 

1 taıarm ve ıman 
- Poe . tan tarafından 

nıutiak surette Lehi& 

kontrolü. . rsinin ka 
2 _ Da.nzige Lehıstan po 1 

bulü, ba kanı 
3 - Lehistanm Senato ş 

Beçiminde Veto hakkı, 
1 

faali-
4 - Danzig devlet bank&8 ntro

Yetinin Lehistan tarafından ko 
lü. 

komiserlik için imtihanlar yapıldı 

Miihfeiif Vlliye~ir m n
tayin edilecek ilçilncil ve bi-

h~~ komiserlerin imtihanlan dün 
nncı . k f s sat 14 de üniversıte on eran 
Baa • ..+no lmtihanda Emlonunda yapılın..,.~·· be 

. t direktör muavini Kenan, şu 
hı ye urlanndan 
ınüdürleri ve merkez mem rdır 495 

b ır bulunmuşla · bazıları az . lik için 15 
polis. üçüncü komı~r nu bi
fk" . komiserlere 10 lıse mezu.. . 
mcı . tiha.na gırmış-rinci komserlik için ım 

lerdir. Saat tam H de Vekll~tten 
gelen zarf açılarak içinden imtihan 
ııualleri çıkanlrnlfbr. imtihan evrakı 
toplanarak Vekllete gönderilmittir. 
Kazananlar pek yakın zamanda ilin 
edilerek münhallere tayin edilecek . 
terdir. Eğer bu imtihanda kazanan· 
lar da münhallere kafi gelmezse tek 
rar yeni bir imtihan açılacağı umul· 

maktadır. 

kahire üniversitelileri geliyorlar 

ıtesi talebelerfie ıu.ıııre unıvers . . ilik 
doçentlerinden milrekkep yUZ kış . 
bir kafile bugiln Romanya vapuril; 
\'e saat 17 de limanımıza gelecekle 
dir. Kendileri belediye Turizm şube
ısi memurlarile Üniversite doçentle • 
!'inden milntehap bir heyet tara~ -
dan karşılanacak, Galatasaray Jıse • 
ilinde misafir edileceklerdir. Mısırlı-

.... f1ne belediye bir ziyafet ve-
ıar şe... b . ·'rli' e k ve kendilerine şe nn go .m . 
recde • taraftan geı;dirilecektir. Mı 
ğe eger 
af. ,,er arasındaki doçentlerle pro -

s m "d k b" f esörler Ankara ya da gı ere. ır 
n kadar kalacaklardır Evvelkı gU~ 

gU . . e gelen Yugoslav talebelcn 
-hnmız . . . 
Y- bnn" temaaıı. yerlennı gezmış-dün şe -Y-

lerdir. 

ttalyanların vaziyeti zorlaştı 
--- BAŞI 1 iNCiDE • edilmlt bir 

Habefler, organıze 
Do• . tiiıdenberi, yerinde ol· lar. t ~ermiyorlar. Fakat 

nun azıme "dir mukaveme ....... ktedirl Hat 
lrladığı meydana çıkDlJf gibı . tel rini takViye etme . er. . 

y lla ğu geçilemez bir halde- çe e telerin biraz inzıbat dahllin-
dir. ttaı:O~~. bilhUS& Adisababa - ~ b~~~akta oldukl~n görlilUyor. 
Cibuti demiryoluna güveniyorlardı. H futazırda umur'ti bır taarruza geç 
1"'akat bu yol, mütemadiyen Habef - m:k Uzere Habeflerin Go~ mıntaka 
lerin tehdidine maruz bulunmakta • smda teşkilit vUcud~ getirmekte ol
dır. Habe,ıer birçok defalar ra?'lan d klan görülmektedir. ~f~r ııarho
aökrneğe ve münakalatı felce ugrat- ~ olan ttaıya.nlar, ken~len~e fazla 
ınağa muvaffak olmuşlardır· tta~ya~ :.Uvenmişlerdir. Fakat şım~ı .~e!'1~ 
lar, derniryolunu tahrip eden çe ecı- kette sulh ve silkflnun temını ~şın 
lere karşı ne zaman ıaarruza geç_ - zannettiklerinden çok daha müşkül 
lbek iatemişlerse bu çeteler ka~'!';: oldufunu garUyorJar.,, 
llluvatfak olmuşlardır ve otmak 

TAN 

Fon Papen cleğiıiyor Montrö konfransında anlaşma 
7 

ltalya ile Almanya 
arasındaki dostluk 

Çekoslovakya bütün ittifaklara 
sadık kalacaiını bildirdi 

Berlin, 15 (Tan) - Memuren Ber
ı:nde bulunan ltalva İktısadi Teski
lat Direktörü 
Kont Volpi, Ber 
tiner Boersenze -
itung'un bir mu
habirine beyanat 
ta bulunarak 1tal 
ya ile Almanya a 
rasmda iktisadi 
münasebetler te
sisinin ururi ol 
duğunu söylemiş 

tir. Kont Voıpi, 
iki memleketin 
yekdiğerini it • FON PAPEN 
mam ettiğini ve zecri tedbirler dev
resi esnasında Almanyanm ittihaz 
ettiği hattı hareketi İtalyanın asla 
unutmıyacağmı ili.ve etmiştir. 

Von Papen Lomira Elçilifine mi 
tayin ediliyor? 

Bertin, 15. (A.A.) - Von Pape
nin Londra büyük elçiliğine tayin e, 
dileceğine dair bir şayia dolaşmak
tadır. MUmaileyhin Viyanadaki 
memuriyetine Avusturya-Alman iti
liflarının aktından sonra artık hi
tam bulmu§ nazarile bakılmaktadır. 

Roma tehip ediyor 
Roma, 15 (A.A.) - Seli.hiyettar 

mahafil, son günlerde Italyaya gel
miş olan Alman askeri heyetinin a
lelftde bir nezaket ziyareti yapmış 
olduğunu beyan etmektedir. Bu he
yetin seyyahatinde katiyen siyasi 
bir mahiyet yoktur. 

Ç eko•louakya, itti/aklarına 
•atlık 

! Prağ, 15 (A.A.) - Selihiyettar 
: mahafil, Hodzanrn Viyanaya uğra! yacağına ve Çekoslovakyanm Berlin 
, sefiri Mastny'nln bir müddet Prağ
. da kalacağına dair olan tahminlerin 
doğru olmadığını beyan e~ekted!r: 

Mastny'nin her hangi bır. tekl~fı 
hamil olduğu haberi de tekzıp edıl
mektedir. Siyasi mahafil, Çekoslo
vakyanm bütün komşularile iyi mü
nasebetlerde bulunmağa ç&l•§mew.a 
olduğunu, fakat lttifaklarma sadık 
kalacafmı turi1ı etmektedir • 

Rotlelı 6ir """-'• ,..,r•tti 
Moekova, 15. CA.A.) - Radek, 

lzvestiya gazetesinde Almanya - A
vusturya arasındaki anlaşmayı tah
lil eden yazısında diyor ki : 

.. Bu anl&§DlayI mümkün ~ıl~ 
her eeyden evvel, ltalyan .faşızm!
nin, Habeşistandaki zafenne ra~
men ve daha doğrusu bu zaferın 
neticesi olarak, A vrupada ~aha za
yif hale gelmesidir. Yakın bır zaman 
için müşterek bir Alman - Italyan 
diplomatik cephesi ihdas etmek eme 
li, herhalde Musoliniyi Avusturya -
Almanya yakınl&§Dlasına muvafaka
t& mecbur eden başlıca sebeptir. Al 
manya, Fransa ve Sovyetler Bi.rl.iği 
ile bir çarpışma halinde kendisıne 
hiç olmazsa Ingiliz bitaraflığını te
min eden bir muahede elde etmek 
Umidinde bulunduğu müddetçe, I-

1 talya ile katı bir surette bağıanma
.1 ya muvafakat edeceği pek az m~-
temeldir, Almanya, Avusturya ile 

1 ulan anJaaması ile, Avusturyada ve 
1 y ki 
! Avusturya üzerinden Balkanda . 
1 Tuna memleketlerinde geni3Jemeyt 
de kendisine gaye edinmektedir. Bu 
anlaşmanın sarahatı karşwnda, an· 
laşmanm Ritler siyasasının ban§· 
ttever maksatlannı gösterdiğini id
dia eden Alman gazetelerinin, neş
riyatı ancak komik olur. Almanya 
Brüksel konferansına iştirak edecek 
mi, etmiyecek mi 1 Almanya, bare
ketlerile, bu konferansı tertip eden 
devletlere ıunu söyliyor : 

" Sizin muvafakatiniz olsa da ol
masa da, ben yürüyorum. Siz Ren 
bölgesinin işgaline henüz mukabele 
edecek vakit bulamamışken, be~ 
şimdiden Danzigin Almanyaya gen 
dönmesini ve A vusturyanm ilhakml 
hazırlıyorum. Bundan başka, ben 
ai7.e tabi değilim ve Italya ile sizin 
aleyhinize mtfteveccih olan anlapna
larda yapabilirim.,, 

itte Almanyanm Fransa ve lngil
tereye karp beyanab budur. Alman
ya bunun manaamm an)apJacağJ ü
midindedir.,, 

Lindberı Almanyaya ıidiyor 
Bertin, 15 ( A.A. )- Lindbergin bu 

ayın yirmisinde Almanyaya gelmesi 
beklenilmektedir. Mumaileyh, Olim
piyat tesisatı ile, birçok fabrikalar 
ve Alman tayyare meydanlarmı zi -
yaret edecek ve belki de Alman ha
va nazın Goering tarafından kabul 
edilecektir • 

ihtilCifları halledildi • 
prensıp Bütün 

ve formalite imza •• gun meselesidir 
[ Baıı 1 incide] 

gelerile görüşmüştür. İngilizler ön
ce Sovyet noktai nazanna aykın o
la;ak, savaş zamanında, Türkiye bi
taraf olduğu takdirde Boğazlardan 
geçme serbestisini istemekte ısrar et 
mişlerdir. Fakat Fransız murabhası
nm gece 23 de İngiliz murahhaslarile 
yaptığı mülakattan sonra vaziyet 
Türkiye ve Sovyet Rusyanın lehine 
inkişaf etmeğe başlamıştır. 

Sabahlri ı.H1Ziyet 

Fakat bu sabah vaziyet birdenbi
re değişmiş ve İngilizler eski noktai 
nazarlarında ısrar etmeğe başlamış
lardır. Havas Ajansı bunun üzerine 
;ıu telgrafı vermiştir: 

.. Boğazlar konf eransınm mesaisi
nin muvaffakiyetle bitirmek Uzere ol 
duğu daha diln zannedilirken bir
denbire ortaya bir takım müşkilit 
çıkmıştır. 

"'ovyet heyeti murahhasasma gö
re, ..ııgilizler, harp zamanında Ka
radenizin kapanmasını kabul etmiş
ler .ı<en Alman taraftan olan lngiliz 
lerin teşviki ile hareket eden Britan 
ya amirallığrnrn tesiri altında bu 
kararlarından rücu etmişlerdir. 

Halbuki, lngiliz heyeti murahha
sası bu noktai nazarı derhal reddet
miş ve· Ingilizlerin hiçbir vakit Bo
ğazlardan bizzat Sovyetler Birliği 
tarafından kabul edilen ihtiraz ka
yıtlan ve istisnalarla açık bulunma
sı tezinden ayrılmamış olduğunu be
yan eylemiştir.Heyeti murahhasalar 
dan hiçbiri.Fransız başmurahhası Pa 
ul Boncour'un uzlaşma gayretlerine 
rağmen vaziyetini değiştirmek i~te~i 
yor. '.lamafih Paul Boncour nıkbın 
!iğini henüz muhafaza etmektedir. 
Mesele de baflıca. alakadar olan 
Tüı !~ heyeti murahhasası ise sabır
sızlık alametleri göstermeye ba§la
mı,.+tr.,. 

Kon/erargta nilıbin bir hava var 
Bundan sonra Fransız delegesi, a-

Mukavele 
[Baıı 1 incide] 

ınıştır. 

Prensip ihtilafları tamamen 
halledilmittir. Mukavelenin im
zası bir ıün ve formalite meaele
ıidir. 

Muhtelif heyeti murabhasalar tara 
fından talik olunan noktalar üzerinde 
de heyeti umumiyesi itibarile anl&§
ma müşahede edilmiştir. 
Konleranı mehalilinde mev. 

cut kanaate göre nilıai anlOfma, 
belki bu halta .onuna katlar el
rle edilecek ve mukavele Cumar
tuine imzalanacalıhr. Eğer baz.ı 
noktalar üzerinde müzakere ge
cilrir•e mukavelenin Pc:artai 
imzalanmaı mahalıkalt ıayıl. 

malttaJır. ... 
ti.kadar delegelerle yeniden müzake
relere başlamış ve gerginliği mah -
süs mikdarda azaltmıştır. 

Konferans saat onda umumi bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda i
kinci derecede bazı meseleler halle
dilmiş ve sabahleyin esen bedbinlik 
havası birdenbire nikbinliğe tahav -
vill etmiştir. 

Esaslı meseleler, ezcümle harp za
manında Boğazlardan geçiş hakkm -
daki 10 uncu madde bu akşam saat 
17 de aktedilecek celsede müzakere 
edilecektir. 

Boğazlardan bir dela g~ecelı 
gemilerin tonilato•u 15 bin 
olacak 

Montrö, 15 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Konferans ikinci madde ile buna 

işçi buhranı var! 
Birçok yerlerde işçi ücretleri 
yüzde yüz nisbetinde fazlalaştı 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
ya biç bulunınıyor. 

2 - Ucretlerde geçen seneye nis
betle yüzde elliden başbyarak bazı 
yerlerde yüzde yüz derecesinde ve 
hatta daha fazla artmıştır. 

Sivasta demiryolu inşaatı için iş
çi anyan bir müteahhit, işçi bulmak 
için Istanbula kadar gelmeye mec -
bur olmuştur. Buradan Bursaya, Or
haneliye kadar gitsin, fakat Bursa 
ihtiyaçlan içinde Istanbuldan işçi te
darikine mecbur kalındığını hayret
le duymuş, buraya boş gelmiştir. ls
tanbulda da işçi bulmak için mUra -
caat edilecek bir yer bulmakta gUç -
lilk çekmiştir. 

Ziraat mmtakalannm bir kısmın
da da nisanda başhyan ve haziran 
ayında azami haddini bulan bir ame
le yoksuzluğu görülmüştür. Bilhas
sa Adana mrntakası, bu sene, beş al
tı yıldanberi görmediği miktarda a
mele yevmiyeleri ödemek mecburi -
yetinde kalmıştır. Bu fazlalık geçen 
seneye nisbetle bazen yüzde yüzü bul 
muştur. 

Vaktinde çapası yapılamıyan ba
zı pamuk tarlatan işçi yoksuzluğun. 
dan zarar görmüştür . 

/fri bularanımn •ebepleri 
Dün bir muharririmiz işçi buhra

nmın sebeplerini anlamak için çiftçi
ler ve müteahhitler arasında küçük 
ölçüde bir anket yapmıştır. Bu anke
te bakılırsa buhranın sebebi umum 
ziraat mıntakalarmda mahsulün iyi 
olmasından ileri gelmektedir. 

Memleketin diğer mıntakalanna 
işçi temin eden orta Anadoluda hu
bubat mahsulUnUn iyi olması, bu yer 
lerin ahalisini başka yerde :i§ aramak 
tan vareste kılmıştır. 

Fakat bu lrizf sebepten bqka da
ha derin, ve daha esaslı diğer sebep. 
ler vardır. Bunların bqlıcuı mahal
li sanayiinin kurulmasıdU'. (Anka -
ra, lstanbul, Kayseri, Ereğli, Alpul
lu, Nazilli, lzmir ve lllh .. mmtaka -
lar) 

Fabrikalar kurulması ve eski ve 
yeni madenlerin i§letilmesi muhtelif 
mıntakalardaki seyyar ve serbest 
işçileri muayyen işlere bağlamıştır. 
Şimendüf er hatlarımızın memle -

ketin her tarafına yayılmaamm da 
vaziyet üzerinde hayırlı tesirleri gö-

rülmüştür. Şimdiye kadar mahsu -
lünil memleketin piyasasına çıkara
mryan ve fazla mahsul almak lUzu -
munu ve ihtiyacım hissetmiyen bazı 
mmtakalar ahalisi ziraatlerinl geniş
letmişlerdir. Hayatlarını kazanmak 
için başka mmtakalara gitmek mec
buriystinden kendilerini kurtarmış -
!ardır. Buna mukabil demiryol inşa
atında işçiye olan ihtiyaç devam et
mektedir. 

Yukarda saydığımız sebepler da.ha 
ziyade umumi lmillerdir. Fakat yine 
bunların yanında, muayyen bazı ba
zı nuntakalara has, ikinci derecede 
sebepler yok değildir. 

Mesela zirai amele hususunda bu 
sene çok sıkıntı çeken Adanaya bir 
defa bu sene geçen seineye nisbetle. 
az amele gelmiştir. Her sene yirmi 
bin kadar amele gelirken bu sene 
15,000 i geçmemiştir . 

Bundan başka Niğde, Kayseri, 
Konya, Ereğli, Gaziantep, Elbistan
dan gelen bu amele mevsimden ev -
vel gelmiş ve yağmurlar dolayısile 
işlerine b&§lıyamamışlardır. Bir mUd 
det Adanada vakit geçirip elinde o -
lanı ııarfeden bu işçiler tekrar mem
leketlerine dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Yine tlll sebepler meyanında bu 
sene smtmanın fazla olması bir kı
sım ameleyi memleketine dönmeye 
icbar etm:i§tir. 

Bu sene ekilen pamuk aaha.ımım 
geçen seneden yüzde 30 nisbetlnde 
fazla olması, ve sonra da yağan bol 
yağmurlardan dolayı tarlalan kap -
!ayan otların her seneden ziyade ol
muı da amele ücretlerine müessir ol 
muştur. Ve 1935 te yiyeceği it ve -
renden olmak Uze~. yevmiyesi vasa
ti olarak 40 kuru§ olan amele bu se 
ne azamt 130, vasatı 90 kuruş almak 
tadır. 

Bu yüzden pamuk maliyet fiatle
rinin nekadar müteessir olacağını 
tahmin etmek güç değildir. 

Bqta demiryollan olmak üzere, 
her türlü inşaatta amele fikadanm -
dan ve fiyatlerin artmasından müte
essirdir. Fikirlerine müracaat etti
ğimiz birkaç zat bu şubede de yevmi
yelerin "O 20 ill % 10 arttığım 
ve işçi yoksuzluğu yUzUnden taah -

müteallik bir numaralı zeyli kat'f şek
linde kabul etmiştir. Romanya he
yeti murahhasası memnun olduğunu 
bildirmiştir. 

Konferans keza yakın bir harp 
tehlikesi takdirinde BoğazJ rda ti
cari seyrisefer rejimini tesbit eden 
yeni maddeyi kabul etmiştir. 

Karadenize sahildar olan devletle
re ait olup Karadenizden hariçte ya
pılan yeni denizaltı gemilerinin veya 
bunların tamiri için Karadenizden 
çıkmaları hakkındaki yeni madde de 
ka.bul edilmiştir. 
MUteakıben konferans ikinci seksi

yon maddelerinin tetkikine tekrar 
başlamı§tır. Konferans muavin gemi 
terin tarifi hakkındaki 7 inci madde
yi kabul etmiş ve sekizinci madde i
çin Fransız ve TUrk heyeti murahha
salan tarafından tevdi olunacak met
nin tetkikine teknik komiteyi memur 
etmiştir. 

9 uncu madde, 15 inci maddeye mU 
teallik prensip meselelerinin halline 
intizaren talik olunmuştur. 

Konferans 10 uncu maddede derpiş 
olunan onbeş gUnlUk preavis müddeti
ni sekiz gilne indirmiştir. Ancak Ka
radenize sahildar olmıyan devletlerin 
on beş gilnlük preavis vermeleri şa
yanı arzudur. Onuncu madde kabul 
edilmiştir. 

Faal hlzmettfo bulunan TUrk nloı.o 
tonllltosu ile alikadar olmamak üze 
re BoPzlardan bir defada ger.ecele o
lan gemilerin azami tonilatosu m~ 
maunu 15 hin tonllat-0 olarak tMblt 
edilmesi hakkında Türk heyeti mu • 
rahhasasnım yaphğı tf"ldlfl konfe • 
rans 'kabul etmiştir. J 1 inci maddenin 
ilk benıtl bu suretle tadil edilmiı:ıtlr. 

Karadenize sahildar olan devletle
re ait gemilerin geç.mesi için bundan 
daha yüksek bir tonilato kabulll hak 
kmdaki Türk teklifi ta1ik cdilmistir. 

Bundan sonra konferans 14 llncil 
maddeyi sekle ait ta.dilAt ile kabul et
miş ve tahrir komitesine havale eyle
miştir. 

Montrö zaferi 
[ Baıı ı ıncıide J 

kiyeden daha emniyetli bir bekçi ta
savvur etmek güçtür. Hiç bir millet, 
sulhU candan istemek ve başka mil
letlere kar,ı tecavüz emellerır.den 
ve ihtiraslardan tecernit etmiş bulun 
mak bakımından TUrk milletile boy 
ölçüşemez. Türk milleti, İmparator
luk yükünün ne demek olduğunu 
pek acı tecrübeler neti~csınde oğren 
miştir. Böyle bir yük altma dUşmeJi 
diı~ünebilecek ve isteyecek bir tek 
Ti.1rk tasavvur edilemez . .Milletln bu 
günkü mücadele hedefleri hep ıçti
mai ve iktısadi kalkınmaya aittir. 

Yarın Montrö'de Boğazlar hakkın
da bir mukavele imza edecek millet
ler şu noktaya kani olabilirler ki 
dünyanın iki büyük kıt'ası arasında
ki geçit yeri. en temiz ve emniyetli 
ellerdedir ve bu emni) et vazıyeti 
cihan sulbü bakımından daima da 
baki kalacaktır. 

TAN 

Komplo muhakemesi 
( Bal} l ıncide) 

yis mahkemesi bu üç kişinin mahke 
mede dinlenmelerine lüzum göster
mektedir. Bundan bqka Yahya, Ki
listen hududu geçerken yanında bır 
bohça bulunduğu ifade edildıği hal -
de bu bobçanm bilyUklüğU etraf m
da mahkemenin tahkikatı derinleş • 
tirmeye Jüzuni görmemiş bulunm881, 
Uzeyirin Yahyayı iyi tanıdığı halde 
karakola teslim ederken: 

.,_Evimde bir yabancı var . ., kay 
dile ihbarda bulunmuş olmasmm 
mahkemenin dikkat gözünden kaç • 
mış bulunması, temyiz mahkemesi -
nin gösterdiği 13 sebep arasında yer 
almışbr. 

Maznunlardan Yahya. askeri mah 
keme tarafından diğer bir cürUmle 
mah"m edllmi, bulunduğundan mah 
kemenin yarınki celsesinde mevkuf 
olarak hUrr bulunacakbr. 

lıtanbul yollarının inpıı 
itinde yolsuzluk yok! 

Ankara, 15 (Tan) - Nafıa Ve
klleti namma lstanbul yollan üzerin 
de tetkiklerde bulunan heyet, rapo
runu vekllet makamma vermiştir. 
Raporda bu yolların inşasmda hiç • 
bir yolsuzluğa tesadüf edilmediği tas 
rih olunmu9tur. 

hlltleri vaktinde yapamamak tehli
lreei bq göeterdifini söylemektedir. 
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VAZiYETi 

Ziraat Bankası 
buijday satıyor 

Son günlerde, Anadolu ve Trakya
ya yağan yağmurların buğday mah
sulü üzerine iyi bir tesiri elmamış
tır. Balıkesir mıntaka11ında Yenişe
hir taraflarına dolu da yağmıştır. 
Yağmurlar buğday mahsulünün har
m a n zamanına rastlamasından 
köylU için zararlı olmuştur. 

Trakyaya yağan yağmurlar da 
harman yerlerine ziyan vermiştir. 
Eğer yağmurlar böyle devam edecek 
olursa harman yerindeki buğdayla
ra rutubet yüzünden haşarat arız 

olmasından endişe edilmektedir. 
Yağmurlar, buğday nakliyatına da 
zarar vermiştir. Bu yüzden köylü, 
malını piyasaya sevkedememiş, bu 
yüzden şehrimize ihtiyaçtan az buğ
day gelmiştir. Dün ve evvelki gün 
buğday tacirleri, bu vaziyet karşı -
11ında Ziraat Bankasından mal al
mağa mecbur kalmışlardır. Banka, 
evvelki gün piyasaya 420 ton buğ
day satmıştır. Bu arada buğday fi
yatlarındaki düııkünlük te durmuş
tur. Maamafih bu vaziyet arızi bir 
vaziyettir. Birkaç gün sonra piya
saya bol miktarda mal geleceğine 
şüphe yoktur. f 

K ambiyo borıcurnJa 
Kambiyo borsasında UnitUrk üze· 

rine eski hararetli muamele kalma
mıştır. Birkaç gUndenberi' de Paris 
borsasından Unitürk üzerine yeni 
bir fiyat geldiği yoktur. Ewelce ge
len fiyat ta 181 franktan ibaretti. 
Maamafih Fransada 14 Temmuz 
bayramı mUnasebetile borsa kapalı
dır. Bunun için de lstanbul borsa
aına bir fiyat gelmemiştir. 

Anadolu Demiryolları obligasyon
lan 43 lira 75 kuruştur. Bugünler
de bu kağıtlar üzerine çok i§ ol-
1naktadır. 

Yerli esham ve tahvilat arasında 
en çok muamele gören Merkez Ban
kası tahvilleridir. ,F.iyat 68 li~ 75 
kuruştur. iki hafta evvel Merkez 
Bankası tahvillerı 67 lira 75 kuruş
tu. Bu hafta içinde bu tahvillerin 
en büyük alıcıları arasında banka
lar da bulunmaktaydı. Diğer esham 
ve tahvilat fiyatlarında ehemmiyet
li bir şey yoktur. 

Zecri tedbirler 
ltalyaya karşı zecri tedbirler dlin

den itibaren kaldırUmıştır. Zecri 
tedbirlerin tatbik edildiği sırada, 
gümrliklere ltalyan eşyası gelmişti. 

Bu eşyanın arasında Italyan pa
muklu dokumalarile manifatura eş
yası da bulunmaktadır. Aylardanbe
ri gümrliklerde bekliyen bu mallar, 
bugünden itibaren piyasaya çıkş.n
lacaktır. 

ltalyaya karşı Rcrt tedbirlerin ' 
kaldırılması, en ziyade, gümrlikteki 
malı olan ithalat tacirlerini alaka -
dar etmektedir. Evvelce de yazdı -
ğımız gibi, zecri tedbirleri tatbik e
den memleketlere karşı ltalyanın ne 
gibi vaziyet alacağı henüz kat'i ola
rak anla§ılamamıştır. Bu ytizden. 
ltalyaya iş yapan ihracat tacirlert. 
bu vaziyetJn neticesine intizar et
mektedir. 

No. 83 

Ademle Havva 
Börbu ()Affll) 

rene Avrupalt kadmm odasında kan
lar içinde öldliğUnU haber vermiş. 
Hemen işe ba§lıyan polis korkunç 
olduğu kadar garip bir netice karşı
aında kalmrş. 

Bu otellerde aerviste çalışanlar a
rasında Afrika ırkının abanoz vü
cutlu ve çelik puulu Berberileri de 
varmış. Güneg ve Nil diyarının bu 
çetin insanları bazı Avrupalı kadın
lara ekzotik görünür, salon erkekle
rinin süzme yumuşak ve muaşeret 

inbiğinden geçmiş inceliklerinden bı
kıp usanan bu dişiler tabii erkek tipi 
olarak bulduktan bu salonlaşmamış, 

medeniyet silindirinden geçmemiş in
sanların aşkını tatmak için bu otelle
re rağbet ederlermiş. 

Işte bu ekzotik zevkler uğruna 

Londra salonlarından kalkıp Ebül
hevlin otellerine misafir gelen iki ec
nebi kadın tabiatın baş başa kalmak 
ve hakiki erkek aşkını bulmak için 
aterlinglerinin kuvvetiyle burada çöl 
geceleri yaşamağa başlamışlar. Fa.
a t bir sabah iki arkadaştan biri ya-

7 ıf tık, yün ve yapak 

Tiftik 
son 

piyasasındaki 
hafta içinde 

durgunluk 
zail oldu 

Istanbul tifük piyasasında geçen 
hafta mevcut olan durgunluk son 
hafta içinde tamamen değilse de 
kısmen zail olmuştur. Çoktanberi a
ranılmıyan oğlak ve Kastamonu 
malları üzerine iş olmuştur. Bu alı!:)
ların Almanya için olması. ayrıca 
piyasaya müessir olmuştur. Son fi-
yatlar: • 
Oğlak 110 
lyi mallar 103 - 105 
Orta mallar 100 - 102 
Kaba ve sarı 85 - 86 

kuruştur. 

Hamburg piyasasından alınan ma
lumata göre son hafta için Türk ve 
Alman tüccarları arasında tiftik ü
zerine bazı işler yapılmıştır. Yapılan 
muameleler yeni mallar üzerinedir. 
ilgili Alman kontrol dairesi Karahi
sar tiftikleri için kilo başına cif 
Hamburg 106 kuruş, Kastamonu tif
tiklen için ise 105 kuruş lizcrinden 
mübayaa ve ithalata müsaade veril
diği bildirilmektedir. 

Yün ve yapak 

de o nisbette çoğalmıştır. Fiyatlar
da da bir miktar yükseklik görül -
müştür. 

Hamburg piyasasında son hafta 
içinde yün üzerine bazı işler yapıl -
dığı bildirilmektedir. Bazı Türk ih
racatçılarının '( 47 - 48 randımanlı 
Anadolu yünlerini kilo b a ş ı n a 5:> 
'l 53 - M randımanlı mallar için 
ise kilo başına cif Hamburg 72 ku
ruş teklif ettikleri bildirilmektedir. 

Kavun ve karpuz nakliyatı için 

ucuz tarif eler 
On güne kadar, piyasaya Trakya

nın kavun ve karpuzu daha bol mik
tarda arzedilecektir. Şark Demir
yolları idaresi kavun ve karpuz nak
liyatı için yüzde 25 tenzilat yapa
caktır. Hububat nakliyatı için de 
geçen seneki ikramiye uımlü tatbik 
edilecektir. Bu usule göre, en fazla 
mal nakleden tacire bir tenzilat ya
pılmaktaydı. Trakya ile iş yapan 
hububat tacirleri, bu usulden pek 
memnun değildirler. Anadolu Demir-

lstanbul yapak piyasasında yerli 
fabrikaların mübayaalanndan maa- yollarında olduğu gibi, hububat ta

rifelerinde umumi bir surette tenzida iş olmamıştır. Piyasada ince mal-
lar üzerine soruşturmalar vardır. lat yapılmasını istemektedirler. Ar-

pa ve buğday üzerine iş yapan ta
Ege mıntakası yapak piyasası ge-

cirlerden mürekkep bir grup, tenzi
çen haftaya nazaran daha canlı geç-

latlı tarifelerin tatbiki için ticaret 
miş ve fiyatlarda bir kuruş kadar 
yükseklik kaydedilmiştir. Bu piya _ borsası nezdinde teşebbüsatta bulun-
saya Almanya.dan talepler geldiği muşlardır. Ticaret borsası da alılka
haber verilmektedir. darlarm bu şikayetleri hakkında 

~fersin mıntakası piyasalarında lktısat Vekaletine malümat vermi§
stoklar fazlalaşmış ve muameleler tir. 

BORSA 
Paralar 

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA 

Esham 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret veailı:ab 
Florin 
Avusturya ıilin 
'Mark 
Zloti 
Penıro 
Leva 
Yen 
t- .. · r lruroM 
Altın 
Banknot 

Çeifer 
Paris üzerine 
1nıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

A hı 

624,-
124.50 
812,-
80,-
21,50 
85,-
13,-
48.-

190.-
82.-

22.SO 
28.-
1!1,-
22.-
22,-
32.-
11-

968,-
241,-

g. tı. 

631,-
124,50 
820,-
84,-
23,50 
94,-
16,-
52.-

196,-
84,-
24,-
30.-
22,-
24.
~s.-
34.-
33.-

970,-
242,-

12,03 
629,SO 

0.79,65 
10,10,42 
4,71,41 
3,43.50 

63,05,36 
1,16,98 

19,13,25 
4,18,67 
1,97,63 
3,07,75 
5,81,29 

tağında göğsü bağrı dişlenmiş, -par
çalanmış bir halde bulunmuş. 

Ekzotik macera zevki ile berberi
nin sevgisine yatağını ortak eden ka
dın, heyecan derecesi meçhul o hüm
malı aşk nöbetleri arasında birdenbi
re kuduran berberinin tırnaklan ve 
dişleri arasında can verivermiş. 

Bu hadiseden sonra çöl otellerine 
bekar ve erkeksiz ecnebi kadınların 
gitmesini yasak eden hükumet, hf'r 
halde buna benzer facialann vak
tinde önilne geçmiş olacak. 

Bu tedbirlere rağmen modem ve 
demode her cins aşkın izini bu gü
neş altında. bulmak imkanı var. 

• 
Bugün akpma kadar çalıştım. ,.. 
Yavaş yavaş tabit halime dönü -

yorum. . 
Akşam Ustü daktilo beni t~lefon

la anyanlarm listesini getirdi. 
Okumadan sepete attım. 
Yarın akşam Prens Caferin gar 

denpartisi için kendimi hazırlıyo-

rum. 
Mery ile tuttuğumuz küçük villa

ya o gittikten sonra çok iyi yerleş
tim. Yunanlı bir hizmetçim var. 
Hem orta işlerine, hem yemeğe ba.
kıyor. Çok rahatım.: Bekar hayatı
mın belki en iyi gtinlerini yaşıyo-

----
h Bil.Dltaaı Mil. 85,-

• ., N 9,90 
.. .. Hımilln• 9.90 
Anadolu % 60 24,95 

.. 3100 41,-
Sirkethayı-iye 111.50 
Tramvay 18.25 
Bomonti Nektar 9,30 
Terko!I ıı.~o 
Aılan Çimento 9,35 
Merkez Bankası 68.25 
Osm::ınh Bankası 27.-
Şark Merkez Eczanesi Kuponsuz 3,70 

lıf i lcraılor 

Türk Borca J 

" .. ,. II 
m .. 

t ıtikrarı dahilt 
Errani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum ! 

• .. il 

Mısır foltvlllerl 
1886 1 
ı9os n 
1911 IIl 

Tallvllctf 
Rıhtım 
Anadolu I n ll .. .. III 
Anadolu Mümeıınt 

rum. 

--
97,50 
92,-

20,00 
M.10 
19,SO 

06.-
96,-
98,50 
98,SO 

--98,50 
93,-

10.25 
43,60 
19,SO 
45,SS 

lki günlük istirahat Nil gecesinin 
harap ettiği vücuduma eski tazeli
ğini iade etti. 

Prens Caferin Cizredeki sarayına 
gittiğim zaman büyük avluda belki 
yüzden fazla otomobil .sıralanmıştı. 
Garip değil mi, bunlar arasında ilk 
gözüme çarpan Mery'nin Ingiliz a
rabası oldu. Demek davetliler ara
sında o da var. Tesadüf fena değil. 

Onunla ne tatlı ayrıldık. Ve bu
gün ayrıldığım için nekadar mem
nunum. 
Bazı kadınlar ilk hamlede insana 

bazan hislerini unutturacak ve öle
siye bir aşk vadedecek kadar husu
siyet gösteriyorlar. insan o hayal 
kadar tatlı gözlerin, o manolya ka
dar ıfe.::ik vücutların bıkılmaz ve 
unutulmaz gibi gelen esrarına o ka
dar kuvvetli bir gönUI heyecanı ile 
bağlanıyor ki! Fakat hayat ne alda
tıcı ve insanlar nekadar nankör .. 

Mery'nin otomobilini görünce o
nun ztimrlit gibi yeşil ve Taymis 
sulan kadar dumanlı gözleri gözle
nmın onune geldi. Fakat içimde 
ne bir acı, ne bir heyecan var. 

Husust otomobil şoförlerinden bi
ri geldi. Arabamı yanaştırmak zah
metine girmiyerek bu işi kendisine 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizı s1ze soyliyelım ! 

Kararlarını çabuk veren, zeki bir 
bir tip. M.uhitiniiı çok tesiri altında

dır. Bununla be -
raber kurtulmak 

.. ~« ~. ~~ 

~t' 
.'·~ ... . ·.' ... ~:~~ 

için çabalar. Fa -
kat irade kuvveti 
henüz inkişaf et
miş değildir. Ve 
şayet, bazı iptila
lardan kendi n i 
kurtaramazsa hiç 
bir 7.aman inkişaf 
edemiyecektir. 

Diirüsttür. Fa
kat dostlarını iyi 

Musta,a O.zcan seçmesi lazımdır. 
Zahiren otorite sahibidir. Yegane za
afı dostluğa fazla inanmasıdır. 

* Müteşebbis, azimkar, ciddi bir ka-
rakter. Dostlarına fazla inanmaktan 
mütevellit inki • 
sarlan vardır. Ha
yatı miicadele i -
çinde görmüş, öy
le tanımıştır. His
leri, muhayyilesi 
ona bir çok saa -
detler vaadeder. 
Bunlann tahak -
kuku onun gaye -
sidir. Asabidi r . 
Müteşebbistir. Her 
kesten gizlediği 
bir maksadı var - Neriman 
dır. Bunu elde etmek için birçok 
mü~küllere boyun eğer. Sonunda mu 
vaff ak olacaktır. 

:;v. 

KPndine emniyeti olan, muvaffakı· 
yelli bir mazisi olan bir tip. Sahne 

sanatkarlığına bü
yük kabiliyeti var 
dır. Deruni bir ıs
tırabı vardır. Fa -
k'.lt bunu göster -
mek istemez. Ze -
vahirine rağmen 

hod'bin değildir. 
Dostlarına yar -
dnn etmeğt sever. 
Ekı:ıeriya ciddiye 
almmamrş oldu -
.J 
gundan muzta .-

Tacettin Yalçın rip olur. Kabili • 
yelleri bu sebepten gizli kalmıştır. 

• 
Gönen 

Azim ve iradesi kuvvetti , Otorite 
sahibi bir karakter. Çok okumuştur, 
ve hazmetmiştir. fömie meşgaelsi 

vardır. lyj bir şeftir. Başarmak iste
diği şeyi sonuha kadar çalışarak ta
hakkuk ettirir. Birinci plandaki vazi
yetleri sevmez. Gizli kalmağı tercih 
eder. Bir badem gibidir. Uzerini ta
dabilmek için kabuğunu kırmak ge
rektir. 

.\' 

Paker 
Çekingen, mütereddit bir karak

ter. Çocukluğu felaket içinde geçmiş
tir. Verdiği kararlar üzerinde ytlrü
mez. Çabuk vazgeçer. Bununla bera
ber çalışkandır. Hayattan şikayetleri 
vardır. Henüz kabiliyetlerini inkişa
fını temin edecek yolu bulmuş değil
dir. Muhitini değiştirdiği takdirde, 
yeni bir hayata doğabilir. Malihulya
lt bir tabiatı vardır. 

- -. 
bırakmamı rica etti. 

!ç bahçeye girerken misafirlerini 
ağırlı yan Prenses Caf erle karşılaş
tım. Hararetle elimi sıktı. Onu ye
ni gelenlerle yalnız bırakmak için 
ilerledim. 

Yüksek okaliptoslar ve hurmalar, 
arasında yemyeşil çimen parterleri. 
tapis vert'ler ve Mısır menekşeleri 
sarılmış kolonlar, bu iklime mah· 
sus alev renginde flamboyanlar ara
sında fıskiyesinden hava zerreleri 
kadar ince sular fışkıran geniş mer
mer bir havuz. 

Bu muhte§em bahçede bu akşam 
Mısırın bütün kibar ve zengin in
sanları toplanmış. Münasip köşele
re grup grup yerle§tirilen hasır kol
tuklş.rda mevsim modasının en şık 
renk ve biçimlerini teşhir eden biri
birinden güzel yerli ve ecnebi kadın
lar. Bir müzik var. F akat yeşil dal
lar ve yapraklar arasına yerleşen 
musiki ekip! görUnmliyor. 
Tanıdıklar slira'tle birib irlerini 

buluyorlar. 
Nar çiçeği renginde ince elbiseli 

fellahlar servis yapıyorlar. Buranın 
yerli kibarları bu şirin Arapları ne 
mükemmel yetiştirmişler. Bir Av
nıpalı garsondan mlikemmel çalııı
yorlar. 
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Karınızın hakkı var 
Bilecikten O. imzasile: ) 
"Çok değerli pazeteni:; uzun mtıd

dettir Bileciğe gelmiyordu. Müte -
şebbi8 bir genç olan Hakkt, gazete
ııi::i ilk defa olmak üzere memleke
timize getirtti. Ve o tarihtenberi 
gazetenizi ve bilhassa "Sevi§meler, 
T-:vlenmeler'' sütımımuzu büyük bir 
zevk ve merakla takip ediyor ve 
verdiğiniz makul, temkinli cevapla -
nnızı candan takdir ediyorum. Ver
m~ oUluğunuz makul ceooplannızl.a 
nice sönecek yuvalan kurtanyor, ni
ce uçurumlara yıwarlanacak heye
canlı vt> at~li göniffleri feUiketten 
kurtarıyorsunuz. Bay muharrir! 
Azizim, benim de size yanacak bir 
derdim var. Ve hem öyle bir dert 
ki belki şimdiye kadar buna benzer 
bir yazı görülmem~tir. Dinleyiniz. 
Anlatıyorum: Dört sene evvel aevc
rek ve aetıilerek evlendim. Kanm 
yüz itibarile güzel, vücut itibarile 
d~yebilirim ki Venü.! ile rekabet ede
bilir. 

Tabiattcn, zevkten sual olunur 
m.u1 Olunmaz değil mi~ .. Azi::im ben 
de kadınların yüzlerinden fazla vü
cııtlarına mcftwıımulıtr. Va bilhas
sa karım gibi bir uücıtd.a malik olan 
kaılrna naS'll 'kurban olmam. Fakat 
azizim, bu tam dört yıllık e~min bu 
güzel servetini kahrolayım dört da
kika seyredemedim ve edemiyorum. 
Dört yıllık yalvarmalar, 'Vaitler, 
tehditler fayda etmiyor "Ve bir nevi 
"aıktlma kabilinden" retler, kaçma -
lar, itirazlarla beni bu büyük zev
kimden mahrum ediyor. Oyle anlar 
oldu ki kendisine en büyük zevki
min ve arzumun yalnız vücudunun 
güzelliğini seyretmek olduğunu ve 
eğer au zevkten ilelebet beni mah
rum edecek olursa fena kadnılarla 
dii§iip kalkmak mecburiyetinde ka
lacağımı kendi.'tine - ciddi gibi poz 
alarak - söyledim. Bunlar onu yo
la getincck ha ... Ne gezer. BD.§lıyor 
ağlamağa, neticfJ itibarile bir koca 
okluğumu, bintMmaley1' 1c:aZMni{ trlı

cudımu değil, can ını bile bana ver
diğini, fakat yalnız '"ııaryete kızları" 
gibi soyırn~tp, dökünüp kendi.!ini fe§· 

hir ettiremiycce~ini ve eğer böyle 
bir şey ya'P'Jrsa hicabından bir d.aha 
yüzüme bakamıyacağını kat'iyetle 
söyliiyor. işte şimdiye kadar devam 
eden dört yıllık netice bu .• 

Soranm size, kuzum muharrir; bu 
kadın neden va niçin bana böyle ha
reket ederek benim en yüksek zev
kimi öldüriiyor1 Her şeyden ewel 
- kendi.sinin de söylediği gibi -
kocası değil miyim 1 Neden bana 
karşı hicap duyuyor1 .. Ben aırf zev
kim için genç ya._.<nmda evlendim ve 
emin olunuz ki bu inatlar beni ev
lendiğime yüzlerce aefa pi§man et
tiriyor. Beni aeviyor, kendi.!ini ae
viyoru.m, böy"le olduğu halde onda
ki bu inatlar bende bir kin uyandı
nyor ve öyle anlar geliyor ki döve 
döve isteğimi yaptırmak arzulan 
uyanıyor; fakat gördüğüm ciddi 
tahsil 'Ve terbiyem buna mani olu
yor. Bu kadın aırf inat olaun diye 
mi, yokaa beni çıldırtmak için mi, 
yoksa.. bilmiyorum.. bilmiyorum.. 
Her hangi bir aebepler tahtında mı 
bana triıcı.utunu göatermekttm kaçı -
yort •• 

Dk kırrşılqtığım doet çehresi 
Kadri Paşa Eaadık oldu. Kendi
sinden bir metro önde giden göbeği
ni yerlEl'jtirmek için aradığı mUna -
sip koltuktan ümidi kesmiş gibi gö
rünen bu sevimli ihtiyar beni görün
ce sevindi. 

Arap şivesile türkçe: 
- Safa geldi, dedi.. Bizimkiler 

seni sorup duruyorlar. 
Ve elile bahçeniıı koyu yeşil bir 

köşesini işaret etti: 
- Ben biraz serinlemek için bü

feye gidiyorum. Sen onlan bul is
tersen! 
Akşamın serinliğile, bahçenin ye

şilliğine rağmen şakır şakır terliyen 
bu sevimli et yığını tekerlene te
kerlene uzaklaşırken tanıdık bir 
ses duydum. 

- Kamıran, Kimıran ! 
Bu Fehmi Raşitti. 
Yapraklan insan başını ok§ıyan 

bir salkım altında toplanan kadınlı 
erkekli küçilk bir grupta Fehmi Ra
şit meşhur piposunu savuruyor. 
Yaklaştım. 

Fehmi Raşit ayağa kalktı ve türk-
çe sordu: 

- Yalnız mısın! 

Başmıla tasdik ettim. . 
- istersen yanımıza gel. Seni ta-

Bilmiyonim, yo.:ılanm çok 
lünç. Güliinç bir dert. Fakat ~..! 
mezsiniz benim için ne derdi ,,,., 
zamadır bu. 

Söyle ey tecrübeli muharri~~~ 
nasıl hareket edeyim 1 Bu ICU"'. 

yo'la getirmek için nasıl muo-' 
edeyim, .. 

Kendisini bırakırsam vicdan ~ 
bı hisseder miyim 1 Ve onu bırr 
maklığım için onun bu hareketi 
fi bir BUÇ mudur' •. Rica ederim,,~ 
>ıa seri ue makul bir cevap v~ 
Vereceğiniz cevabı kendisine OIİı. 
yacağım, belki fikrini deği§tirmlİ 
ne scmep olur ve siz de bir kct6~ 
ha sönecek o'la.n bir yuvayı kU'ft"l 
mış olursımu:: ..• " J, 
Karınızın esas itibarile hakkı _, 

Bir karr koca, asri, medeni bir 
rı koca, devamlı, iyi geçimli bi~ .J. 
olarak uzun müddet yaşamak ıP? 
terse, biribirlerile, fazla laUbali_,

4 
mamalıdırlar. Aralarında, resJill/ i 
değilse de, ona yakın bir şey me 
olmalıdır. Aksi takdirde, biribi 
ne karşı artık bir "sır" lan kal 
Oğrenilmiyecek bir şey de kalaı' 
yınca, alaka, yerini lakaydiye 
kır. Memnu, gizli, saklı olan şeY 
ima tatlıdır. Merak, alaka, hey 
uyandırır ve bu nekadar uzun 
det devam edenıe o kadar i 
Çarşaf zatyıanında, Türk kadınlaı' 
nın bugünkünden daha pek çok 
la bir güzellik şöhretleri vardı. 
bebi? Kapalıydılar. Ve insannl 
palı şey kal'§ıaında muha 
kuvvetle itler. Ve şurası m 
kaktır ki hayal, bu bahiste ha 
ten tlatUndUr. 

Kan koca münasebeti, biz de 
nUz icap ettiği şekilde tanzim Jı 
miş değildir. Birçok kadınlar; ·~ 
cam değil mi?" diye açılıp saçıl~ 
Bu, iyi değildir. Kadın daima ~ 
sının yanında derll, toplu ve.~ 
kUn olduğu kadar onun heyeJ 
alakasını uyandıracak şekilde 

hdır ki, beşeri hata olan "bık 
hadisesine yer vermesin. Bilın 

bele erkek te öyle olmalıdır. 

böyle bir kadına sahip oldu 
dan dolayı tebrik ederken, ona 
bu hak verdiğimiz tabiati ifrata 
tUrmemesini taveiye ederiz. 

Fraıuanııı verdiği kontenj 
Fransız modUs vivendisi muci 

ce 1936 senesi üçüncü üç aylık 
re için memleketimize verilmif 
kontenjanlar aşağıya çıkantmış 

Yumurta 2:50 kental, yumurt' 
200 kental, yumurta 11ans1 ~1' 
200 kental, yumurta aanaı 
.fO kental, Arpa 750 kental, mısıt 
vakkat kabul 25,000 kental, 
doğruda n ithal 25,000 kental. 
fasulye, mercimek, nohut. (Mar' 
kontenjan listesinde altı aylık o 
tesbit edilmifti. "11-4-1936 tarib 
1272 aayılı ve 21-5-193a tarih ve j 
ayılı tamimlerimize bakınız.,,) 

Ceviz kontenjan verilm1'tir. ~ 
Taze meyveler 1.175 kental. ~ 

\1.2()() kental, Çiçek llOVanJ SJ.2 V · 

tal, kereste 1,000 ton (altı ayı.ıı> 

nıştırayım. Mısırda çok ta~ 
bir ltalyan bangerle karw. ~ 
insanlardır. ~ 

Kadri Paşanın sözlerini h•~ 
dım. Beni beklediklerini söyl~ 
grupta her halde Prenses Sey~j 
vardı. Bilmem neden, Nil g~ 
akıbeti hatırıma geliverdi. gel"l 
Fehmi ~ide cevap verdim: 

- Peki, tanıştır. 
ltalyan banker, kısa boyJu, 

zilncıe adeta bir sargı gibi gö. 
kalın bıyıklı, etli yanakları bıt 
mör gibi şiş görünen, boncuk !~ 
bir adam. Banker olduğunu ~ 
mak ister gibi boyunbağının uı~ 
hürmetlice bir inci oturtmu~: ~..I 
parmaklı kısa elini samimi gotiP" · 
bir hareketle uzattı. Sıktım. ~ 
Yanındaki kadın insana ilk ~ 

lede karıeı değil, kızı hissini ""1 
yor .. Badem gibi çekik iri ~ 
siyah gözleri, düz beyaz teni ve 
siyah saçlan ile tam bir !tal~ 
pi, cenup Italyası tipi gibi gö 
genç kadın zarif bir tebessunıl' 
nl ızattı. OptUm. 

Fehmi Raşit beni 
hiredeki vazifemden 
ti. 
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A M A T 0 R L E R ! .. 
Meşhur VERAX g. 'm. b. h. DRESDEN 

Alman müessesesinin yeni ve fevkallde .. 
Fotograf Filmi ve CAMLARI 

Extra rapid hakiki 2 3 ° Scheiner 
Superba ,, 26° ,, · 
Brilla ,, 2 8 ° ,, 

CAMLAR 

Spor Orto-Antihalo 28° ,, 
F 1 L ı M L E R: Verax film hakiki 2 6 ° Scheiner 

Verax Superba film 2 8° ,, 

TAN 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabipliğinden : 
. Hastanenin 936 mali yılı ihtiyacı olan 1400 kilo üç 

A. marka birinci nevi pamuk ve 40000 metro gaz hidre
fil ve 4500 metro sargılık amerikan bezi 13 Temmuz 
936 tarihinden 28 Temmuz 936 tarihine kadar 15 gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar evsaf ve şartnamelerini Ankara'da Has
tane Baştabipliğinde ve İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünde görerek eksiltme günü olan 
28 ·Temmuz 936 Salı günü saat 14 de Ankara Nümune 
Hastanesinde müteşekkil komisyona müracaat etsinler. 

270083 
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ODEON 
Yeni çıkan plaklardan 
Bayan Bedriye Süheyla 

U§8.k Türkü - ANAM OLASIN ÖMER 
Uşak Türkü - ÇAKIR EMİNEM 

Bu münasebetle Mahmure Şen Sea'in okuduğu 

270084 

270085 

Rumba - BAHÇELERDE GEZELİM 
Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 

ŞEKERİM 

-

Her yerde arayınız, bulamazsanız Türkiye için umumi acentası bulunan 

U M B E R T O J. R E F O R Z O 
Dikkat: Muvakkat teminatı para olarak alınmıyaca- ._ ______ _ 

DARILAN SEVGİLİYE 

Tavsiye olunur. 
Müessesesine müracaat ediniz. Çituri Han No. 3 - 4 Galata 
Posta kutusu : 229.5 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine kız ve erkek ve Orman Fakültesine 
yalınız erkek parasız yatılı, paralı yatılr ve yatısız talebe 
alınacaktır. Enstitiive yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihamnı vererek Bakalorya
sını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış olmak 
" Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diolomasını 
almamış olanlar Enstitüye alınamaz .. ve Türk tabiye
tinde bulunmak la7.ımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden 
naklen gelecek olanlar orada okudukları Sömestreler
den, muvaffak olmu~lar ise. ikisi kabul edilerek Bay
tar, Ziraat ve Orman Fakültesinin ücilncü Sömestreleri
ne alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu 
Fakültenin birinci ve ikinci Sömestrelerinde okunan 
Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Zira'at 
Fakültesine girenlerin Ziraat' stajını yapmaları gerekli
dir. 

3 - Enstitüye e-irecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
2 5 ten yukarı olmaz. 

Nihari talebe yüksek yas kaydına ha<Yh de<YiJdir. 
4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gös

terdiği beden kabiliyeti ve saflamlıklan hakkında tam 
teş_e~küllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay icinde. yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden gecirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği heden kabiliyetini göstermiyon
lerin Enstitüden ilişiği keslir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da 
Orman Çiftli 7inde 1 O ay staj 5?'Örmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlikte parasız sağlanır. "Stajiyer talebenin 
yemesi içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendile
rine bu 3 O lira verilmez ... 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veva okuma dev
resi içinde, sonradan mevdana gelen mücbir haller dı
şında olmak üzere. kendiliğinden stajını veya okuma
sını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlaran Hü
kumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında ve
rilecek numuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefalet
name alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
pordan başka nufus kağıdını, aşı kağıdını polis veya 
U raylardan alacakları U zgidin kağıdını, orta mektep 
ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki 
ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılan yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve altı dane fotoğrafı il~ birlikte doğruca 
Ankarada Yüksek Enstitü Rektörlüğüne . baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi Fakülteye kayıt olunmak 
isteklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri 
hakkında bir muamele yapılamaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan 
ve 8 inci maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilek
çeler gelmemiş sayılır ve bunlar hakkında hiç bir mua
mele yapılamaz. 

1 O - Vakti-nde tam kağıtlarile baş vuranlar arasın
dan pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarih

ğından para vermek isteyenler eksiltme gününden bir 
gün evvel müracaat ederek paralarını Maliye veznesi
ne yatırıp makbuz getirmeleri lazımdır. ( 1748) ( 4026) 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Halil Hilminin Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotekli olup temamına 'yeminli üç ehli vukuf tarafından 
( 3480) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Ortaköy
de, Y enimahallede kayden Katolik kilisesi mahallen 
Gültekin sokağında eski 3, 6, 6, mükerrer yeni 14, ve 
arka sokakta 41 numaralı sağı Hayganoş arsası, solu 
Lala Bilalağa hanesi ve bazen Minoga bahçesi, arkası 
İshak hane bahçes~ önü Katolik kilisesi sokağı ile mah
dut 14 numaralı kısmın zemin katında: Zemini karesi
men ortası mermer kitabeli bir taşlık, iki sabit dolabı 

· ın oda, mermer musluk taşlı alaturka bir hela, zemini 
karesimen mozayik tekne ve sabit rafı ve kazanı ve kö
mürlüğü olan matbah. birinci katında: bir sofa üzerine 
yük dolabı olan bir oda. bir hela ve diğer kısma geçilen 
kapı. ikinci katında: bir sofa üzerine biri iç içe ve hep-
sinde .yük ve dolap ·oıan dört oda, bir hela, diğer sokak
tan medhali olan önü divarla mahdut bahçede kapısı 
olup alt kısmı kagir olan 41 numaralı kısımda: zemini 
toprak bir avlu ve bir hela, küçük bir matbah ve üzerin-
de asma bir oda, birinci katta: diğer kısımla beraber bir 
sofa üzerine yük ve dolapı olan iki oda, bahçede sokak
tan girilen kısmın önü dıvarlı evin önü ve bahçenin or
tası çakıl taşile zemini döşeli ve incir ve .erik gibi meyve 
:- ~-ı.cı ve evin önünde tulumbalı bir kuyu ve nihayetinde 
diğer bir kuyu bulunan ve bahçenin yan tarafı dıvarla 
kapalı olan umum mesahası 835 m2 olup 135 m2 bina 
geri kalanı bahçe olan elektrik tesisatı ve kumpanya su
yunu havi ve zemin kat pencereleri alaturka demir par
maklıklı olan bir çatı altında ahşap üç katlı bir evin ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 27-8-936 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu 
takrlirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 g-Ün müddetle temdit edilerek 11-9-936 ta
rihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık artttrmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı 

takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
istevenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7, 5 nispe
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan Tapu 
sicilli ile sabit olmıvan ipotekli alacaklarda diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 

müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tenviriye, tanzifiveden mütevellit Beledi
ye rusumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi bedeli müzayededen terizil olunur. Daha fazla 
malumat almak isteyenler 1-8-936 tarihinden itibaren 
herkesin görebihnesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934 - 2016 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek
leri ilan olunur. ( 4036) 

~ri~ gö~ se~irle~ Kadro~lmadığı~kdk~~a~- . -----------------------

1·1 d b al b·1· 1 K T • • • • • • Istanbul Asliye Altmcı Hukuk rece ı er e aş vurma sırasına göre ma ı ır er. UŞ uyun un Mahkemesinden: Nahide tarafmdan 
ı-ı - Cevap isteyenler ayrıca pul gönde~elidirler~ Şehzade bqmda Direkler arasında 
12 - Başvurma zamanı Ağµstosun birinci gününaen · Kilosu 7 5 Kuruştur 5 No. da iken ikametgahı meçhul o-

Eylülün Otuzuncu ünü akşamına kadardır. Bundan son- KUŞ TOYO y ASDIK lan kocası terzi Ziya aleyhine açılan 
boşanına davaamm tahkikatında: 1-

raki başvurmalar kabul edilmez. ( 1. 7 4 6) ( 4 O 2 5) 100 Kuruştur lanen tebliğata rağmen mahkemeye 

Akay işletmesi Direktörlüğ9nden~ 
Tatbik edilmekte olan yaz tarifesine ilaveten her-Cu-

martesi günü aşağıda yazılı seferler. yapılacaktır. 
Pendikten Kalkış 20,30 
Kartaldan ,, 20,50 
B. Adadan ,, 21,1'5 
Heybeliden ,, 21,25 
Burgazdan ,, ·21 ,:40 
Kınalıdan ,, 21, 5 5 
Köprüye Vanş ·22,35 

Yastık, yorgan ve yataklarmızı gelmediğinden hakkında gıyap kara
ktiıtUyünden kullanınız. Çünkü pa- rı ittehazile bet gUn içinde ve on 
muktan ucuz ömrü uzun her zaman beş gUn müddetle ilanen tebliğine ve 
yumupkhğı devamlıdır. KuştUyü tahkikatın 17-1~6 cumartesi saat 
yatak ve yastıklarda yatanlar hiç- 10 na talikine karar verilmiş ve gi
bir zaman hastalık görmezler. Tak- yap kararının bir nushası da mahke
sim bahçesinde açılan Yerli Mallar me divanhanesine asılmış bulun
sergisindeki kuştüyil fabrikasının duğundan beş gUn içinde itiraz et
paviyonunu ziyaret etmeyi unutma- mediği ve muayyen gün ve saatte 
ymız. Istaı;ıbul Asliye Altıncı Hukuk Mah-

F&brika.SJ ve satı§ deposu: Istan- kemesinde bulunmadığı taktirde gi
bulda Ça.kınakçılarda Omer Bali oğ- yabında yapılan muamelelerin mu-
lu ku§tüyil fabrikası. Tel 23027. teber tutulacağı tebliğ yerinde ol-

5209 mak üzere ilan olunur. 

Bu ufak yanhş 
Sizi 10 Yaş 

Daha Fazla Gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleşti

rir ve cildinizi güzelleştirir, 
başka renk pudra da, aksine o
larak sizi ihtiyarlamış gibi 
gösterir. Teniniz esmer ise, es
merlere mahsus bir pudra ve 
meseli. koyu Raşel renginde 
bir pudra kullanmanız ica
bettiği gibi teniniz kumral ise, 
açık ise açık Raşel renginde 
bir pudra kullanmanız lazım
dır. Bir pudra intihap etmek i
çin yüzünüzde altı muhtelif 
rengini tecrübe etmeli ve tesi
rini görmelidir. Burun ve çe-
nenızı sık sık pudralamamak 
için cildde sabit duran bir 
pudra k u l 1 a n m ı 1 ı s ı n ı z. Bir 
kutu pudra derununa bir kaşık mik
darmda krem köpüğü ili ve ed~rek 
pudranızı kuvvetli ve sabit bir şekle 
ifrağ edebilirsiniz. Tokalon pudra
sında en iyi cins havalandırılmış 
pudra ile beraber krem köpüğü mat-
1\ıp mikdarda ve fennt bir surette 
kanştınlmıştır. 

Bu pudra, cild üzerinde ne leke 
bırakır ne de tabake. halinde görü .. 
nür. Yalnız bir defa pudralanmakla. 
sekiz saat sabit kalarak şayam hay• 
ret ve sevimli bir ten yaratır. Renk; 
son zamanlarda icad edilen ve hiç 
bir vakit yanlı§lık yapmaya imkan 
bırakmayan bir makine ile kontrol 
edilıni3tir. Her sabah 5.000.000 ka .. 
dm Tokalon pudrasım kullanır. 

OSMANLI BANKASI 
31 Sonkanun 1936 tarihindeki vaziyet 

AKTİF 
!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi istenmemiş olan kısmı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda bulunan paralar 4.543.896 12 l 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 650.046 4 ı 
Ta.hail olunaca-.,MDDtw 4414.154 ıo 8 
Cüzdanda bulunan kıytnetler 2.779.084 l.0 3 
Borçlu cari hesltslar . 98.802 5 11 
Rehin mukabilinde avanalar 2.231.783 18 8 
Kabul yolile borçlular 531.145 .7 -
Gayri menkul mallar ve mobilya 618.618 2 9 
Müteferrik 51.726 4 8 

27.019.257 16 1 
PAS l F 

lsterlin Ş. P. 

• Sermaye 10.000.000 - -
Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
Tedavülde bulunan banknotlar 349.067 4 ı 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 211. 711 16 7 
Alacaklı cari hesaplar 12.885.694 4 9 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.573.145 4 11 
Kabuller 531.145 7 -
Müteferrik 218.493 18 9 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

27.019.257 16 1 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLt 

Ankara Şehrı imar Müdürlüğünden: 
1.- Eksiltmeye konulan iş: Ankara Mezarlık duvarı 

kapak taşları olup keşif bedeli 2107 5 lira 31 kuruştur. 
2.- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D. Hususi şartname 
E. Keşif cetveli 
F. Projeler 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mukabilin
de ~nkara Şehri İmar Müdürlüğünden alabilirler. 

- 3.-Eksiltme 31Temmuz1936 Cuma günü saat 17 
de Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacak, 

4.- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5.- Eksiltmeye girmek için isteklilerin 1581 lira 

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

Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralık temiı 
duvar ve taş işi yapmış olduğqna dair vesikası olanlar 
girebilir. 

Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına 
konmuş olması lazımdır. 

6.- Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
lin~ verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet bu saate kadar gelmiş olması ve dış zarflarının 
mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. (1738) (--=-4-=-0=-29=-..L. _____ _ 
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Cins ve mikdarı 

2000 

1255 
14850 

ton Jeneratör kÖ· 
mürü .... 
ton kriple k?m~~~ 
ton lavamarın 
mürü . k 

40000 metre ham ıpe ) 
ı vidası 

9900 paket ku P ) 
27200 ,, kuşak '' 

menteşe " ) 
19400 ,, Dip kapa~." ) 
21400 ,, . ivısı ) 

1600 kilo pe~çın ç ) 
2 5 00 " karfıçe ,, 
1500 M3 çam ~a~t~sı 

28 ton kendır ıp 
Döküm koku ... 

455 " di kok kömiıru 
960 A .... 

" kömuru 92 ton meşe 
7 500 kilo mukavva. 
1000 kilo kibrit antırnon) 

500 kilo cam toz~. 
Klorat dopotas 

1000 ,, e- ) 
20000. metre 150 ~~·oo ) 

nınde ko an, . de ) 
metre 4 O mrn. enın 
kolan, 5 8 kilo balı~- ? 

_ . lig-i ve 7 5 kıl o J 
ÇI a~ ıp. , , ' 
İngiliz sıcımı 

k·ı kalay varakı 2000 1 o .. 
l O O O ton çelik demır! . ) 

2 O ton ayna demırı 
2 5 ,, dükünıhane " ) 
30 " Lüksemburg " ) 

5 Temper ham " ) 
1 O :: • Beyaz ham de- ~ 

mır . ) 
31 ,, Ferro silısyum 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 
26000 

17570 
193050 

32000 

28352 

63500 
9800 

15925 
23040 

4600 
9500 
1500 
1550 

4315 

6500 
40000 

18250 

İlk teminatı 

;:... K. 
1950 

1317,75 
10902,50 

2400 

2126,40 

4425 
735 

1194,38 
1728 

345 
712,50 
112.50 

116,25 

326,63 

487,50 
3000 

1368.75 

Eksiltme şekli 

... 

Kapalı zarf 

" " 
" " 

" " 

,, ,, 

" 
" " 
" " ,, ,, 

Açık eksiltme 
Kapah zarf 
Açık eksiltme 

" " 

" .. 

Kapalı zarf 
,, 

" " 

Eksiltme 
tarihi 

31-7-936 

31-7-936 
31-7-936 

4-8-936 

5-8-936 

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

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

1 2-8 Q36 

2-Q Q36 
3-9-936 

4-9-936 

Şartname İhale günü 
bedeli ve saati. 
L. K. 

1 30 

9 66 

1 60 

1 42 

3 18 

2-

Cuma 

" Cuma 

,, 

15 

16 
11 

16 

Carsamba 15 

Perşembe 16 
Cuma 15 

., 16 
Pazartesi 15 

" 14 
Salı 15 

,, 14 
Çarşamba 14 

" 15 

Carşamba 1 S 
Perşembe 15 

Cuma 15 

7 5 ,, Ferro Mangan ) 
1,5,, Nikel ~ler Askeri Fabrikalar ~mum Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca hizalrırmda gös-

Yukarıda yazılı malzenı.. kasa şekillerinde ıhale edilecektir. Şartnameler Komisyondan verilir. K~palJ 
.1 tarihlerde ve m~na .. 1 rde yukarıda yazılı saatlerden bir saat evvelce behemehal Komısyo-

terıf en kl"f mektubları sözu geçen . gun e saatte ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya7rh 
zar te ı . A k eksiltmelerde ıse muayyen 5302 

na v~krlmekloe~isy~na müracaatları. (3844) 
vesaı e 

HOLANTSE BANK üNi ;: 
.. ....,, s=ı ,o.. L- ,o.. 

K .... r::aAKO -

ELVERiŞLi ŞA~TL.A~ 

Yüksek Ziraat ~nstitüsü 
R kt .. ı··g.,ünden. . e o r u .. .. .. n bir senelik benzın 

E stitusunu · ı 
1 _ Yüksek Ziraat n k eksiltme ıle satın a ı-

200 teneke açı 
ihtiyacı olan 1 so- . 
nacaktır. . .. Rektörlük bınasında top-

2 İhale Yüksek Enstıtu afından yapılacaktır. 
- · yonu tar 1 lanan idare ve iha!~ komıs _ 

1
_93 6 tarihin.e rast ayan cu-

3 - İhale günu olan ~5 icra edilecek~ı:· k -
tnartesi günü saat ( 11) 

1 
ebeher teneke ıçın ( 460) u 

4 - Muhmamen bede 
ruştur. ( 6 9 ) lira dır· . .. 

5 - Muvakkat teminat .. almak isteyenler Enstıtu 
6 - Parasız şartnamesını 

1 
( 16 5 8) ( 3 8 9 2) 5256 Daire Müdürlüğüne müracaat an. 

-. 

O manlt Bankası Ko· 
Borsa ve s 

rn İSerl İQv İnden: 'k Şı'rketi Umumiye-
. Elektrı d' "A E G. Türk Anonım OOO) hisse sene. ı, 

si .. d· her biri yüz liralık .<~· 14-7-936 tarihın-
" ne aı k n mucıbınce 

Borsa Kurultayının akra lmıştır. ( 4048) 
den itibaren kottan çı arı 

.·· .. .. . .. . MEVSlM SONU 
. MilnasebeUJe, bilumum .maJlaı:m ''e bilhassa exı sc;m gcl~n 

EMPR1ME KUMAŞLARIN 
F1A TLARINDA BÜYÜK TENZ1LA T 

Muhtelif çe~itlerde seçilmiş kuoonlar 
Beyoğlu, İstiklal caddl'si 342 - 276 

E. Karvrus; ve Şürekası 

( İ ( İ Kirpiklerinizin şu resimde glirülclü· 
ğü gibi güzel olmasını islcı seniz 
yalmz Farukinin ( C I C J ) ri
melini kullnmnız. Ba~ka hiç bir ri
mel gözlere, kirpiklere bu cazibe);, 
bu letafeti veremez. 

Fanıkinin, dudak ve yanak alhk
ları da dilnyanın en meşhur rujla 
rındnn Ustündür. 

~'arukinin (ClCI) krem ve pud· 
ralan dahi son zamanlarda saçma 
sapan ilanlarla alemi kandırnuya 

çalışanların krem ve pudralarmdan çok ala olduğunu bir kere tecrübe 
edenler tasdik ederler. 

Deposu: Sultan Hnmam FARUK! GUZEL KOKULAR MAGAZASI. 
4981 

Emniyet işleri Umum Müdürlü
ğünden· 

ı - 936 senesinde zabita memurlarma yaptırılacak 
elbiseler için azı 12000 metre çoğu 13000 metre kuma
şın şartnamesinde yapılan tadilat dolayısile yeniden 15 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 
500 kuruştur. 

3 - Kumaşların ihalesi 31 Temmuz 936 Cuma günü 
saat 15 de Ankara'da Emniyet İşleri Umum Müdürlü
ğünde te§ekkül edecek komisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler, kumaşların muhammen 
bedeli olan 65000 lira üzerinden yüzde yedi buçuk he
sabile 4500 liralık muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ci ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale vaktinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 - Kumaşların ihalesine aid muaddel şartname Em
niyet İşleri Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyo
nundan verilir. 

Fazla izahat almak isteyenlerin mezkur komisyona 
müracaatları. ( 1761) ( 4044) 

1 1 
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1 ° TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı 
l! 

-1 abone teklifnamesi kuponu 

il 
No Tarih : 16 - 7 - 1936 

i ,~--A-d-ı._b_a_b_a~a~m--~~--~~~--~~~~~~~~. 

1 

1 

1 

1 

• 
1 

1 
1 

1 

1 

il 
1 

soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

lşı ve gQcU 

Veresesi 
kımlerdir ? 

lkametgah 
Adresi 

Malülıycti var mı· 
dır. var ise nerc
sınden malüldilr? 

Nckadar zaman t
çın abone olduğu 

Başlangıcı 

Sonu : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- '------=-......----.-..;;;;;;;--.;-----;;;,;,;;;;;;--- 1 

1 

a 

PJ Bu kupona dcrccdılecck yazılar gayet okunaklı yazılmış olmalıdır. 

a lntanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 

Gazetmizin 23 NJ,.nn 1 mu; nUsha-
ındn yazılı artlar dair •sınde kıı1.a. 15 1 

- ra karşı IOOO llı·alık iı.:ortalı abone kuruşluk 
1 ) azıtmak ısti~ orunı. Ahnrıemırn bede- pul ve 

1 

1 il ~ondı•rilnıi-.tir Sı~orta muamele j. lmza 
i nln rnpılnuısıııı rlilı•rim. ı 

::"••••ıııımıııııııı•ııııaıııımııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııu•r: 

,-----~------------------mı, TuRK~YE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
TORKlYE ZlRAA T BANKASINDAN : 
ıl ~Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösteriiecek muvaffakiyet dere~esine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasa] Bil-
giler " Mülkiye" veya Yüksek Ticaret ve İktisat 
Okulasmdan veyahut Hukuk Fakiiltcsinden veya
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve 
İstanbul Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve 
kazananlar yol paraları verilerek Ankara 'ya getiri
lip sözlii 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 Unıum Mi.idürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

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

6 - İstekliler. aranılan belgeleri bir mektubla en 
son 27-7-936 pazartesi günü akşamına kadar "An
kara Ziraat Bankası teftiş heyeti müdürlüğü" ne 
göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bu
lunmalıdırlar. (3967) 

.......................................... 
5303 

Sabun kalıbı gibi . 
Yazın bu sıcak gtinlcrinde, sabun 

knhbı gibi kaskatı kesilen kıymetsiz 
kremlerden sakınınız. Bunlar, iti
nalı surette hazırlanmamışlardır. 
Krem kullanmaktan beklenen neti
cenin dalma aksini verirler. Cild iı
zerinde yapışıp kaldıkları için, deri
nin ince mesamelerini tıkıyarak ra
hatça beslenmesine mini olmak gi
bi mahzurlan da vardır. Yalnız 
tanınmış VENUS markalı Y AGLI 
VE YAGSIZ KREMLERI dir ki, 
hararet der cesi, nekndar yUksclirse 
yilkse.lsin,hususi evsafını gaybetmez 
ler. VENUS fabrikasına hcrgiln bu 
yiizdcn bir çok tebrik ve takdir mek 

tublnn geliyor. Aldığınız kremin dışı sizi aldatmasın. Onun bir d iç 
yUzil olduğunu unutmayınız. VENÜS KREMİ, daima nemli ve yumu
şak kalır. Hususi U!rtibdc yaprlmı§ zarif vazoları, içindeki kremin, 
bol köpilklU ve terli taze olduğunun en kat'i teminatıdır. Bayanlar . 
Yalnız VENüS KREMİ KULLAI'lı'1NIZ. 

NUREDDİN EVLiYA ZADE İstanbul, Bahçekapı 
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YENi PASLANMAZ HASAN 
TIRAŞ BICAGI 

Bütün .dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan tıraş hı· 
çakları yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikde 

Hasan tıraş bıçaklan tıraş oldukdan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç 
bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu 
meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Marka sına ve İsmine dikkat. Hasan deposu: 
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En Temiz Dis macunu 

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
KUNDURAlA~INDA 
A~AY\NIZ 

Y~RU nALl® PAZADLAD 1 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 1 ~~~~JtAcı 
BU AKŞAM ·< 

MÜ iR NURET i 
ve arkadaşfarı KONSER 

Her akşam Çiftliğin mu :ıteşem ince saz heyetı 
Telefon: 41992 

·SÜDO-RO-NO PERTEV 
.e.diA'L()r, ! , ..• 

W İZE EBE D İ YEN M v T E Ş EK KİR K A L I R . 

Nasır ilicı bUtiin dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırlan bi
te kökünden çıkarır. 
tNGlLlZ KANZUK ECZANESl 

Bevo~lu t~tanbul 

KUÇOK iLANLAR 1 

Dr. Mehmet Ali AKSOY 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri 

cilt ve zühreviye mütehassısı. 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 
basta kabul eder. 5310 

Satıhk hane 
Bakırköyünde Yenimahallede is . 

tasyon civarında mısır tarlası mevki
inde bir tarafı üç oda bir mutbah ve 
teferrüatı, ve diğeri iki oda matefer
rüat 600 metro bahçesi, kuyusu ve 
meyve ağaçlarını havi 11ve13 numa 
ralı haneler satılıktır. Müracaat evin 
içindekilere. ·273 

YOL • 

r RADYOLiN 
En temiz, en sıhhi şekilde liazırlanır. 
Türkiyede yegane olan otomatik ma
kinede hiç el sürülmeden ayar edilir; 
tüplere doldurulur ve gene otomatik 
makinelerden geçerek masaya düşer 

ve ambalaj yapılır. Bu kadar itinalı şe
kilde meydana gelen bu mükemmel 
müstahzarın otomatik surette hazırla
nışını seyretmek onu kullanmak kadar 
güzel bir zevktir. 

[
-··----·--.. ----"'--

·-·-_ 8 inci Yerli Mallar 
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Serg sindeki 

• • 
1 1 

Paviyonunu Ziyaret Ediniz 
~.. • • 1 • ~ • ,, • 1 : j 

L se~er Alım Satım Komisyonundan: 
Mahrukatrn Muhammen İlk teminat Eksiltme ~ekli Eksiltme günü Saat 

cınsı bedeli 
Lira K. Lira K. 

Mangal Kilo 
kömürü 2745 823 50 61 71 Açık eksiltme - Çarşamba 22.7.936 14 

Çeki 
Odun 1805 4512 50 338 44 Açrk eksiltme Çarşamba 22. 7.936 14.30 

Kok kö- Ton 
mürü 317 6181 50 135 81 Kapalı zarf Çarşamba 22.7.936 15 

Tüvenan ma- Ton 
den kömürü 40 440 33 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 15.30 

Komisyonumuza bağlı on dokuz nehari okulun yu karda yazılı mahrukat şart
namelerine göre toplu olarak ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Ek
siltme şekli, gün ve saati ile muhammen bedel ve ilkte minatları yanlarında gös
terilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bin asında Liseler muhasebeci
liğinde toplanan Komisyon da yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartnameyi Ko
misyon sekreterliğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatlarını Komisyon Başkan
lığından alacakları irsaliye ile muhasebe veznesine yatırmaları ilan olunur. ( 3 788) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi-BasrldığI yer TAN matbaası 
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