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1936 5 KURUŞ SİYASAL GÜNDELiK GAZETE 

Pazartesiye Boğazları işgal ediyoruz 
Tersine dönmüş Boğazlar mukavelesi pazartesi' Habeş harbi bitmemiştir! 
-~-~~ .. ~~!!.!!.~ ... - günü saat 22 de imzalanıyor Habeş maslahatgüzarı dün 
yabancı milletlerin uzağı gö. • • h • 
rür siyaset sahibi olmalarma T I k . . . . . M t .. 1. mu ım beyanatta bulundu 
eskiden imrenir, dururduk. itü es o 1 mza merası m 1 iÇi n on roye ge ıyor /" . .. " 
Bugün yabancılar bize gıpta f , 
etmelidir. HükUmetimiz T. R. Arası hararetle tebrik . etti Markos_ ~iyor ki _ _: ."Mücadeleye devam edebi~ece~ 
...... _ ................... - kadar sılah ve muhımmatımız vardır. Habeş mılletı, 

istiklalini kaybetmemek için savaştan bir an bile 
!stibdat idaresinin karanlık günle

rinde harici tesirlere, vukuata ve 
cahil' ve müstebit bir hükümdarın 
keyfine göre hükumet gemimiz. b~~
layıp durduğu sıralarda hepımızm 
hayalinde tekemmülün en so~ gaye
si diye bir lngiltere vardı. Bız bur
numuzun ucunu göremezken, vuku~
tın sellerine körükörüne kapılıp ~ı
derken, hayalimizdeki lngilte~e. yuz 
sene sonrasını görmek kudretını ha
izdi. Bu görüşüne göre her hare~?· 
tini iptidadan hesaplıyor, aradan~ 
sene geçince her vak'a o hesaba gore 
Zuhur ediyor, lngilterenin ~er. saha
daki mukadderatı böylece ıptıdadan 
noktası noktasına tanzim edilmiş bu
lunuyordu. 

Bu kanaatte bulunan yalnız biz de· 
ğildik. Dünyanın her köşesinde İngi
liz kudreti hakkında ayni itimat var
dı. Bu itimat ve saygı, lngilizler ic::ın 
müthiş bir nüfuz ve itibar kayn~ğı 
teşkil ediyordu. Hariçte yaşayan ~
sanların lngilizleri bu kadar f~ik go~
mesi lngilizlerin her hareketınde bır 
hesa~ ve keramet farzctmesi, ~ü~k 
Britanya İmparatorluğunda güneşın 
hiçbir zaman batmamas~~ _sebep 0 : 

luyordu. Bir avuç 1ngı~~zın mad?ı 
kuvvete dayanmaksızın dunyaya ha.
kim kalmasını temin ediyordu. 

ve işgali için bir program hazırlanmaktadır. Boğazların tahkimi 
Mukavelenin tahriri bitmiştir. konferans bugün yine toplanacaktır 

geri kalmıyacaktır. ,, . ___ ,...._...,_.,·--~~-------------·----· 
Negüs Londra dönüşü 

lstanbuldan geçecek 
Milletler Cemiyetinin fevkalade 

toplantısına iştirak etmek için Ce
nevreye gitmiş olan Habeşistanm 
Ankara maslahatgazarı Ata Bcrhas 

• Markos, dlin, Köstence yolu ile şeh
rimize gelmiştir. 

Yaz mevsimini burada geçirdikten 
sonra Ankaraya dönecek olan Mar-

1 
kos' dün, bir arkadaşımızı kabul e
derek şu mühım beyanatta bulun-

1 muştur : 
1 . " - lmparatorumuzun emri Uze
l rıne Cenevreye giderek, Habeş mu-
1 1:811~~s heyetine iştirak ettiğimi bi
l hrsınız. Cenevredeki işlerimizi bi-
j tirdikten sonra Romanya yolu ile Gazetemize mühim beyanatta bula
ı 1 Arkaııı 3 unlUde nan Habef mculahat(lÜz.arı Marka• 

ıo·· ı unyanın en esrarlı adamı 

l meşhur Riket şehrimizde 
Gel zamar. git zaman, dünyada öl· 

çuıer üegışti'. ınr1ifint!cm goza ~-dı. Dünyanın en kara kuvveti, en kı· Boğazlan İ§gal altına alacak olan kahraman a..kerlerimid•n bir müfreze yürüyüf esnasında 
zıl kuvvet haline girdi. Belki de İn· Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz- 1 3:~tten dolayı hUkfımet, r:ı:evfik ~~ş- aktam yemeğinden sonra saat 

Habeşistanda petrol imtiyazı alan, birçok mali 

teşebbüse girişen bu adam şehrimizde ne arıyor? 
giltercde İmparatorluk kuran, büyük. den) _Yeni Boğazlar mukavelesı- tu !'-rası hararetle teb~ık. ctmıştır. yirmi ikide imzalanacaktır. 
Ç<lpLa adamların nesli tükendi. nin imzalandığı gün, Boğazlar derhal Bogazlar mukavelenamesının pazar - Titillesku, mukavelenamenin imza- Bir vakit Basil Zaherofa dünya- göz arasında Habe§istanm bütiin pet-

Bugtin İngilizlerin kendileri. yÜ1 askeri işgal altına alınacaktır. Milli tesi günü imza edilmesine kat'i na· sı için ayni gün saat yirmide bura- mn esrarlı adamı derlerdi. Şimdi Za- rollerinin imtiyazını alıp dünyayı bi· 
eene sonrasını görerek mukadderat- Müdafaa Vekaletinde salahiyettar zarla bakılmaktadır. yn gelecektir. Japon heyeti murah harofun ismi unutuldu. (Dünyanın ribirine katan adamdır. o dakikadan 
larının dümenini ona göre tutmak bir zatın temin ettiğine göre, Boğaz- imza merasimi hasası, imza için henüz hükumetle- en esrarlı adamı) ünvanrnın sahibi beri Riket ismi, gazeteci ve okuyu-
kudretini haiz olduklarım iddia el· 12.rın tahkim ve işgali, yeni anlaşma rindden talimat almamışlardır. Bul- meşhur Mister Riket'tir. Bu Riket cu muhayle!erini kamçılayan ve ha-
Iniyorlar. Bilakis tereddütten, uzağ~ i<"aplarına göre, yapılacaktır. Bu hu- Montrö 17, (Hususi muhabiri- tc bu saniyede lstanbuldadır. rekete getiren bir isim olmuştur. ?.tis 
görülmemesinden, idareimaslahat sı- susta icap eden tahkim ve işgal prog mizden) - Mukavele projesi • [Arkası 3 

üncüde l Mister Riket harp arifesinde iki 1 Arkası 6mcıda1 
Yaseti takip edilmesinden, müstaka.r ramı, alakadar makamlar tarafından nin tahririle metgul olan komite --.~~;:;;~;:;; .. ;;;;:;;;:;;:;~;::;;:;;;::;;;::;;::::::::::;::::::;:==-=-=-=--=--=--=-=---=--=--=------------·--_:_ 
bir gı'dı'ş bulunmam"0ından acı acı şı- h t maktadır Genel kurmaydan M N ...., azır an · bu aktam iş.ini bitirınittir. ua- - ~ 
kayet ediyorlar. lngiliz Parlamento öğrendiğimize göre, program hazır

• '_ t ·~. ,' t•a \•,A ' ,, - 1 , •• . ·1 '·~ ', '-""f'o.ıJ.• 'J ,. ,, .. , ·• . ı ... ! . ı ı, ... .,. ........... ' • •• •,:. ' 

azasından Sir Edward Grigg, Obser- lığı henüz bitmemiştir. hedenin tamamı, yarın saat üçte 
Ver gazetesinde, büyük İngiliz dev:et HükUınet, Tevfik Rüttü Arası toplanacak olan konferans heye. 
adamı Joseph Chamberlain'in do~- ti umumiyesinde açık olarak 
§unun yüzüncü senesi münasebetıl.e tebrik etti Yazdıg-1 dı"kkate deg-er bir yazıd.a dı.- müzakere edilecek ve itiraz ol-

Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz. 
Yor ki: "Chamberlain, lngiliz milletı- den) _ Elde ettiği son muvaffakı- madığı takdirde pazartesi günü 

nin sevki tabii ile daima doğru yolu =========================== 
bulduğuna inanırdı. Halkın maişet ve 
irfan seviyesini yükscltme1' suretile 
doğru yolıt bulmak kudretinin yükse
leceğine kani idi. Bir de m.azide~ı dev
ralınan mirasın yeni nesle noksansız· 
ca geçebilmesi için lmparatorlı~k 
kuvvetinin ve birliğinin idame edil
mesi lazım olduğıı dü§ilncesinde idi.,, 

Sir Edward Griag'in fikrince bu 
gün İmparatorluk ı:nuttehit bir man· 
ıara gösteriyor. Halbuki müttehit ol· 
rnası maceradan uzak kalmakla be
l'a ber emniyeti namına kendini mü
dafaa edebilmesi lazımdır. 

İngiliz mebusu diyor ki: "Bundan 
bir sene evvel harici siyasetimizin ve 
''·üd.afaa siyasetimizin istinat ettiği 
8ulh sistemi epeyce kuvvetli görihıü
~ordu. lrıgiltere, Fransa ve ltalyanın 
ım.zalanna ilaveten Alnıanya imza.'St 
d4 Lol.arno misakma basılmı.ş bulu
tııı.yordu. Almaııya filhakika sildhUı
tııyordu, fakat harbe hazırlık mana
Bı verecek bir şekil ve sür'atle değil .•. 
ltalya Milletler Cemiyeti ile hoş gc
Çınmiyor ve Şarki Afrikaya asker 
gönderiyordu. Fakat Cemiyet misak1 
d<ıhilinde sıtlhiin idame edileceğine 
kimsenin §iiphesi yoldu. Fransız -
Rus misakı ta,sdik edilmemişti. Retı 
sahası askf;rlikten ti.zade halde idi. 
Ingilterenin Akdenizdeki tarihi nil
jı(z ve itibarı henüz sarsılmamı.}tı. 
~u saydığım şeyler yalnız n ay eıı

'V~lıne aitti. Bugün herşey değişmiş -
tır. ltalya Milletler Cemiyetine mey
dan okumuş 00 Cemiyeti hiç~ say· 
m.ı-§tır. Lokarno mi.sak.oına dahil mi
dtr, değil m.idir1 Bumt kim.~etıin bil
diği yoktur. Jtalya, diirıya yiiziinde 

[Arkası 6 rncıda] 

TAN 

Güzel ve vatani 'bir hareket 

Boğazlar komisyonu reisi Amiral 
Mehmet Ali Dalay dün istifa etti 
Boğazlar komisyonu reisi Amiral 

Mehmet Ali Dalay, hükumetimizin 
Boğazlar Komisyonunun lağvi hak
kındaki noktai nazarmı görUr gör
mez derhal Hariciye Vekfiletine is -
tifanamesini göndermiş ve bu suret
le cidden gilzel ve vatanperverane bir 
jest yapmıştır. Bu yüksek hareket 
Ankara mahafilinde memnuniyetle • 
karşılanmıştır. Ankara muhabirimi -
zin dün verdiği malumata göra Ha
riciye ,·ekaleti Amiralin bu tah~bini 
tetkik etmektedir. 

Amiral Mehmet Ali Dalay dlin 1:en 
disile görüşen bir muharririmize şun 
tarı söylemiştir: 
"- Hükumetin Boğazlar Kom.is -

yonunun ilgası hakkındaki nok~a•. na 
zarına tevfikı hareket ederek ıstıfa. 
mı Hariciye Vekaletine verdim. Bun
dan dolayı çok mütehassisim ve mem 
leketim namına büyük bir sevinç 
duyuyorum." 

Amiral Mehmet Ali Dalay, evvelce 
Milli Müdafaa Vekaleti deniz müs -
teşarlığını yapmış, bilahare Ma.rma· 
ra Ussübahri kumandanlığında ça • 
tışm1ştır. Müteakıben Amiral, bun • 
dan iki sene evvel Boğazlar Komis -
yonu reisliğine tayin . olunm~ştur. 
Komisyonda halen, !ngıltere namına 
Makdonald, Fransa namına LakUiye, 
Japonya namına Sayto, Romanya na 
mına Kretsu, Italya, Yunanistan ve 
Bulgaristan adlarına da avni devlet-

Boğazlar Komisyonu r.ersı 
Mehmet Ali Dalay 

terin Istanbul General konsolosları 
delege bulunmaktadırlar. Komisyon, 
şimdi yaz tatili devresini geçirmek -
tedir. 

1 Ağustos 936 için hazırlanıyor 

r ~------......... ---·~--~~~~_.,.--·~..,_,. -~~-~------~--~~------------~--
Tan gazetesi evvelki gündenberi Ahmet Emin Yalmanın riyaseti altında j"' 

bulunan Gazetecilik ve Neşriyat Şirketi ne geçmiştir 

\..-~--------~-· --~---------~=------·---------------------------
Yeni şirket gazeteye yeni bir hayat. yeni bir hamle, 
yeni bir çehre vermek için hazırlığa başlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni .şirket Tan:ı .Tü rkiyenin en f~y~alı, en güze 1, en mükemmel ga· 
zetesı yapmak ıçın elden gelen hıçbır fedakarlık tan çekinrniyecektir 

"TAN', gazetesini her evin en iyi dostu, 
her yurttaşın en iyi rehberi. ve her okuyu
cunun en iyi arkadaşı haline getirmek için ha
zırlık yapmakla meşgulüz. Bu hazırlığımız 

on beş gün kadar sürecektir. 

Yeni şirket, memleketin gazetecilik haya. 
tında iyi tanınmış, gazeteciliği mulek edinmif, 
hayatlarını bu mealeğe vermi~ meılektaşlan 
etrafına toplıyacak ve "TAN" ı gazetecilerin 
gazetesi yapmağa çalışacaktır. 

TAN 1 Ağustosdan itibaren yeni çehresi, yeni 

teşkilatı ve yeni şeklile intişara başlıyacaktır 

r·--$w----JT·----------=------------~------------
T AN'ın bugünkü okuyucuları verdikleri paranın tam değerini alacak ve ./"'\I 

gazetelerini eskisine nisbetle daha çok seveceklerdir 

--------,-----------•• ·-w••mMw 

1 Ağustosa kadar"Tan" bugünkü ~~ki~-de devam edecketir. 

1 Ag"Lıste>~'-1 



2 

Çocuklar sokaktan kurtarıhyor 
Çocuklar.n vakit 

birçok yerlerinde 

geçirmeleri ıçın şehrin 

oyun bahçeleri açılayor 
• 

Çocuklar bundan ıonra tram vaya asılmaktan kurtulacaklar 

Çocuklarımızın ana ve baba kontro ·
1 !Undcn mahrum bir şekilde sokak

larda,caddelerde dolaşmamaları ve bi 
lft.kis temiz bir muhitte, terbiyevi o
yunlarla vakit geçirmeleri için ço· 
cuk bahçeleri açılması takarrür et
miştir. Şehrin muhtelif semt ve ka
zalarında açılacak olan bu oyun yer
leri hakkında Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ dUn kendisile 
görüşen bir muharririmize şu beya
natta bulunmuştur: 

.. _ Çocuklarımızın asude bir mu
hitte terbiyevi oyunlarla vakit geçir
melerini temin için Vilayet ve beledi
ye esaslı tetkikler yapmış ve şimdi
lik çocuk bahçelerine bir esas teşkil 
etmek üzere oyun yerleri tesisini ka
rarlaı:ıtırmıştır. Bu yerler, şimdilik 
mütekamil bir çocuk bahçesi şeklin
de olmayacak, ancak mektepli veya 
mektepsi .. çocuklann temiz, tehlike
siz. bil'er oyun m~kezini teşkil ede
cektir. Çocuk oyun yerleri ve bahçe-

Çocuklar için ciddi tedbirler alan 
Vali ve Belediye Reisi Mulıiddin 

Üstündağ 

rağan sarayında 20 inci, Ortaköyde 
leri için 4, 5 tip plan ilzerinde tetki- Muallim Naci caddesinde 23 üncü ilk 
kat yapılmaktadır. Şimdilik Vilaye -
tin birçok yerlerinde çocuk oyun yer
leri bulunmuştur. Bütçenin kifayeti 
derecesinde buralarının modern oyun 
vasıtalarile teçhizi mukarrerdir. Bu 
düşüncemizin tatbikatından olarak 
ilkmekteplerden bahçesi müsait 15 ta 
nesi bu işe tahsis edilmiştir .. Bu oyun 
bahçelerindeki nizamı maarif müdür 
lüğünün hazırlayacağı · talimatname 
ile müfettiş, muallim ve hademeler 
temin edeceklerdir. Bu yerlere yal -
nız, o mektebin talebesi değil, oyna
mak hakkı tabiisine malik her ço -
cuk gelebilecektir. Şimdiden ayrılan 
tahsisatla bunların çoğunda kum ha 
vuzları, tahtaravalliler, atlama iple
ri, salıncaklar yaptırılıyor. Çocuk 
bahçesi açılan semt ve mektepler şun 
!ardır: 

Eminönü kazasında: Kadirgada 
S üncü, Cağaloğlunda 44 üncü, Be
yazıtta 5 inci ilkmektepler. 

Fatih kazasında: Tramvay dura · 
ğmda 13 üncü, Hasekide 24 tincU, 
Karagümrükte 22 inci, Topkapıda 34 
üncü mektepler. 
Beyoğlu kazasında: Azapkapıda 

11 inci, Taksimde Parnıakkapıda 29 
uncu mektepler. 
Beşiktaş kazasında: Kılınçalide Çı-

mektepler. 
Kadıköy kazasında: Modada 8 in

ci, Talimhane meydanında 35 inci 
mektepler. 

Kartal kazasında: Mal tepede 2 in
ci mektep. 

Bu bahçeler 7 Ağustos pazartesi 
gününden itibaren açılacaktır. Her 
mektepte iki muallim sabahtan akşa
ma kadar sıra ile nöbet bekleyerek 
!erdir. Bir Maarif sıhhiye müfettişi 
bütün çocuk bahçelerini daimi bir 
teftiş ve mürakabe altında bulundu
racaktır. Bu suretle, evinde bahçesi 
olmayan mektepli, mektepsiz her ço
cuk, her türlü sıhhi ve ahlaki tehli
keden masun olarak kendi saf ve te
miz muhitinde oynamak imkanını bu
labilecektir. 

Çocuklarını muhitlerine en yakın 
oyun yerlerine sevketmeleri yolunda 
bıt teşkilat üzerine bütün ana ve ba
baların dikkatlerini celbederim.,, 

Arkadaşlarımıza te,ekkür 

(Tan) ın Gazetecilik ve Neşriyat 
Türk Limited şirketine intikali mü
nasebetile hakkımızda samimi te
mennilerde • bulunmuş olan Kurun, 
Açıksöz ve fransızca İstanbul t<!fik
lerimize teşekkür ederiz. 

70 kişilik bir kafile Almanyaya gitti 

Muallimler kaFileıi Galata rıhtımında 
Almanya Muallimler Birliği tara- mişlerdir. Bu kafile dUn de yazdığı

fından vaki davet üzerine yetmiş ki- mız veçhile Romanya, Almanya. A -
Eilik bir kafile dün Romanya bandı- vusturya ve Macaristanı gezecekler 
rah Daçya vapurile limanımızdan ve kırk sekiz gün sonra şehrimize 
Köstenceyc müteveccihen hareket et- döneceklerdir. 

T A N 

l $~(}:flnfR?IQ)@: @lL&lMlLLA~ 
Belediye binaları 

Belediye daireleri 
bir yerde toplanıyor 

Belediye tarafından satın alınan 
eski Maarif Nezareti binasında yapıl 
makta olan tadilat ve tamirat ikmal 
edilmiştir. 1 Ağustostan itibaren be
lediye Fen Müdürlüğü ile bu müdür
lüğe bağlı ıntidürlükler bu binaya ta
şınacaklardır. Şimdiki belediye bina· 
sında açık kalacak yerlere halen Be
yazıtta bulunan Memurin Müdürlüğü 
ıle teftiş heyeti naklolunacaktır. Bun 
dan başka belediye.nin Sultanahmct
te ve diğer bazı yerlerde kira ile tu
tulmuş tiinala rda birçok şubeleri var 
dır. Fakat Maarif binasını almakla 
bütün bu belediye dairelerini bir ara
ya toplamak imkansızdır. Onun için 
belediye gelecek yıl bUtçesile şimdıki 
merkez binasının bahçe kısmındaki 
kUçtik ve birer katlı bölükleri yıktı
rıp burada güzel bir bina yaptırma
yı düşünmektedir. Belediye imar mü 
dürü bu yeni yapılacak binanın proje 
lerini şimdiden hazırlamaktadır. Bi
na Uç katlı olacak ve merkez binn
sile birleştirilecektir. Şehir Meclisi 
içtima salonu ihtiyaca kafi gelmedi
ğinden şimdiki salon başka bir dai
t eye tahsis edilecek ve yeni bin ar.la 
Şehir Meclisi için de mUkemmel bir 
içtima, encümenler ve istirahat salo
nu yaptırılacaktır. Bu bina yapıldığı 
takdirde belediye şubelerini iki bina
da tevhit etmelc mümki.ln olabile -
cektir. 

Gazi köprüsünün 
• • vaz ı esas resmı 

Gazi köprüsünün vaz'ı esas resmi 
1 Ağustos Cumartesi günü öğleden 
sonra yapılacaktır. Şimdiki Unkapa
nı köprüsünün Eyübc nakline d<·vam 
edilmektedir.Bu nakil işi vaz'ı esas 
resminin yapılacağı güne kadar ik
mal olunacaktır. 

Ondan sonra eski Unkapanr köprü
sünün tamiri ve Eyüple Sütlüce ara
sında kurulabilecek bir ~ekle ifrağı 
bir müteahhide ihale olunac!l ktır. Mü 
teahhit bu işi bir senede ikmal eıle
cek ve gelecek yıl eski köprü T fnka· 
panı ile Sütlüce arasına kurulacak -
tır. 

Ticaret ve sanayi odasında 
toplantı 

Ticaret ve sanayi odası meclisi dün 
toplanmıştır . .Müddeti biten ticaret 
borsası idare heyetinin seçilmesi için 
ticaret odası azasından bir müraka
be heyeti intihap edilmiştir. Müraka
be heyetine oda umumi katibi Cevat 
Nizami Ahmet, Ziya, Akif, Murat 
Kemal seçilmişlerdir. Vekfilet tara -
frndan elma ihracatında !standardi
zasyonun temini hakkında istenilen 
rapor 6kunarak kabul edilmiştir. 

Gümrük antrepolarının limana 
devri nıeıelesi 

Istanbul limanı umumi müdür mu
avini Hamit Saracoğlu dün Ankara
da.n şehrimize gelmiştir. Hamit Sa
racoğlu gümrük antrepolarının li -
mana devri için Ankarada toplanan 
komisyona i~tirak etmişti. Komisyon 
talimatnameyi hazırlamıştır. lktisat 
ve gümrük ve inhisarlar vekili ko -
misyonunu hazırladığı talimatname
yi tasdik edince devre başlanacaktır. 
Devir tarihi iki vekfilet arasında tes
bit edilecektir . 

Gece saat bire kadar tramvay 
seferleri devam edecek 

Halkın müracaat ve şikayetleri Ü· 
zerine belediye tramvay şirketi nez
dinde teşebbüste bulunmuş ve gece 
saat bire kadar tramvay seferleri -
nin devam ettirilmesini istemişti. Bu 
nun üzerine şirket tarafından tecrü
be seferleri ihdas edilmişti, bu sefer 
!erin müddeti dün akşam bitm~, iyi 
neticeler alınmıştır. Belediye ile tram 
vay şirketi arasında cereyan eden 
müzakereler neticesi bu seferlere son 
bahar nihayetine kadar devam edil -
mesi takarrür etmiştir . 

Be,ikta,tan Yıldıza çıkan 

yoku' 
Belediye Beşiktaştan Yıldıza çı

kan yokuşu esaslı surette tamir et . 
meğe karar vermiştir. Halen bir şose 
olan bu yokuşa parke tefriş edilecek
tir. tnşaata aybaşında başlanacak. 
sUratle ikmal edilecektir. 

- --------... ---:--:-; 1 Belediyede işler 
Ne dersınız . / M 1 d 

emur arın evamı 
Haydarpaşa geçidi k k f "b. 
Gerçi biliyoruz; bu yoldcı çok mü- Si 1 ontro a ta 1 

rekkep akta ama yine tekrardan ken 
dimi%i alamıyoruz. Dünyanın hiç bir 
yerinde şehir içinde bu kadar kala
balık bir istaayonun dört hattının 
11•çtiği yerde frenkçe ( Pcustıae a 
niveau) denilen düz geçit görülmüş 
fe)' değildir. Gerçi tarlalar arasın
da bir tenha yol üzerine bir geçit 
yaparlar ama oradan günde dört 
be§ tren geç•e bile her defo.aında 
oncak. 1 O aaniye kapalı kaldığı içir.. 
bundan kimse mutazarrır ve mütf'· 
essir olmaz. 

Halbuki Haydarpafada hergün. 
kalkan ve gelen yü~ kadar trenden 
başka bazan bir çeyrek süren ve 
gündüz ardı bir türlü alınmıyan ma· 
nevralar ve tren kompozisyonu ha• 
reketleri vardır ki her dela:;ında 
Haydarpafadan gelen yolu kapar 
ve arabalar, otomobiller ve insan
lar beklerler. 

O civarda htı8tahaneler vardır. 
Müatacel bir ha.sta gelebilir. O ci
varda büyük bir liae vardır. Hoca
lar, talebeler derse yeti~mek i&ler 
veya deraten çıkıp vapura yeti§mek 
iaterler. Bütün bunların hiç biriıi 
olmasa bile bir vatandaıı dakıkalar
ca yolundan alıkoymaya ve umumi 
yolları kapamaya kimin hakkı var· 
dır. Ve İfin garibi fudur ki bu hak 
doirudan doğruya bir küçük ma • 
n~vra memurunun elindedir. later 
açar, İ.ater kapar ve bir ada.nın da
vaaına yetiımemeaine, hastasına 

doktor yetiıtirememeaine, derse gi
rememeıine, velhasıl birçok kimse
lerin bin türlü zarara uğramasına 
sebep olabilir . 

Böyle fey olmaz. Olmaz değil ger 
çi oluyor ama olmamalıdır. Onun 
için bu geçidin dünyanın dördüncü, 
befinci derece kasabalarında bile 
artık görülmeyen bugünltü toprak 
aeviyeai geçidi ltail':ıden çıkarılıp 

ya köprü, yahut tünel halin,,, getiril
meıi artık ~rurl olmu1tur. Bu o
luncaya kadar da bu geçidin a:zami 
bir veya iki dakika gibi kısa bir 
miidcletten fa~la kapalı kalmaması 
ve sabah akşam, yani gidiş gelişin 
çok olduğu saatlerde de manevra
ların yapılmaması hakkında sıkı e· 
mirler verilmesi halk menlaati na
mına artık bir 2aruret olmuştur. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

Belediye memur ve müstahdemle
rinin vazifelerine devamları hakkın· 
da yeni ve mUhiı'n kararlar verilmiş
tir, bu kararlara göre, aylıklı memur 
lar senede bir ay, ücretliler on beş 
gün usulen izin alabileceklerdir. Fa· 
kat bu izinlerin haricinde hastalık ta 
dahil olarak herhangi bir sebeple o
lursa olsun vazifelerine devam etmi
yenler veya sabahları geç gelenler 
tesbit edilecektir. Bu suretle rapora 
mUsteniden hiç gelmemek veya geç 
gelmek senede yetmiş beş günü teca
vüz ederse o memur bir sene terfi 
hakkından mahruın kılınacak, te · 
kerrür veya temadisi halinde teka
üde sevkedilecektir. 

Bu devamsızlık raporsuz veya se
bepsiz ise bu gibi memurların kayıt· 
ları terkin olunacaktır. 

Her daire amiri buğünden itiba -
ren maiyetini bu noktadan da kon
trol edecek ve her hafta bir liste ya
pıp zat işleri mlldilrlüğüne verecek
tir. Amirleri de mafevkleri ayni şe
kilde kontrol eyliyeceklerdir. 

HaydarpaJa - Kadıköy rıhtımı 

Geçen kış zuhur eden büyük fırtı
nada hasara uğrayan Haydarpaşa -
Kadıköy rıhtımının tamiratı ikmal 
edilmiştir. Dünden itibaren rıhtımla 
binalar arasındaki yolun tamirine 
başlanılmıştır. 

Kimya fizik dersleri 

Maarif Vekaleti liselerde okunan 
kimya ve fizik derslerinde tadilat 
yapmaya karar vermiştir. Orta mek
teplerde fen bilgisi namile okutulan 
ve liseye gelince bu iki isimle ayrı
lan bu derslerin bugilnkü müfredat 
programına göre tedrisine devam et
tirilmesi doğru görülmemiştir. Bu 
maksatla Maarif Vekaletinde bir ko
misyon kurulmus ve müteaddit li~e 
hocaları içtimaa davet edilmiştir. 

Ticaret odası patatesleri 
4 kategoriye ayırdı 

Patates hakkında Ticaret odasm-
ca yap.ılan tetkikat sona ermiştır. 

Oda patateslerimizi dört katagori~ 
ye tefrik etmiştir. Bu taksime göre 
25 ila 40 gram olanlar 4 üncü, 40 
iliı. 70 gramlar 3 üncü, 71 ili 120 
gramlar ikinci, ve 121 den yukarısı 
birinci kategoriye ve 25 den aşağı o
lanlar da ayrı bir branşa ithal edil
miştir. 

Mısır Üniversitelilerinin tetkikleri 

Mıaır Oniveraitelileri 

Şehrimizde bulunan Mısırlı üniver 
site talebesi, dUn sabah Universite 
fakültelerini gezmişler ve akşam üze
ri Üniversitede şereflerine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuşlar
dır. Talebeler, dün ea.bah Taksim abi 
desine bir ~elenk koymuşlardır. Mi
safirlerimiz, bugün müzeleri gezecek 

dünkü :ziya/ette 

ler, yarın şehri dolaşacaklardır. Ha
zırlanan programa göre, Pazarteıııi 

günü Turing kulübün hususi bir va
puru ile Tarabyaya gidecekler ve öğ

le yemeğini orada yiyeceklerdir. Ay· 
rıi gün öğleden eonra Adalara gidil~ 
ccktir. 

Pazarlık siyasetine 

Yurtta yol inşa 
vaziyeti 

• i114e 
1935 mali yılının ilk altı ayt ıÇ ~ 

bütün vilayetlerde yol için h8.r~ gıı 
paranın yekunu 3.698.597 liradıf~ 
para ile 674 kilometro yolun te~ /, 
si yapılmış, 443 kilometro yeti~ ~ 
se inşa edilmiş. 399 kilometrolU ~~ 
da da esaslı tamirat yapılmıştır~6~ 
lardan başka yeniden 1063 .. J11Uf 
yapılmış. 812 köprü de tamir go~~ 
tür. Yeni yapılan köprüler fl1 gaffl' 
açıklığı 3206 metro ve tamir 
köprülerin ise 3171 metrodur· J'llttt" 

Bütün bu işle>r için 524665 ıtıi• 
mikabı kaya ve 3,143.530 rnetror tI . , 
kabı da toprak tarafı yaprlnlfF. ıııc' 

Bunlardan başka yeni yaP' 111lrt11 
ve tesviye edilecek yolların le; ıııe.t 
da kayıt verilmiş olarak 26461 

ro mikabı taş hazırlanmıştır· feoilt~ 
Yol için altı ayda sa:rB!lf ~ 

3.698.597 liranın 2.463.490 lı llretil. 
manet, 1.069.996 lirası ihale 5f1lnte 
harcanmıştır. 165111 lira da 
madi tamirata ~arfedilmiştir. J'llU~~ 

Bu masraflar ic;inde bcde?1f 
3

gg.o>· 
lefin yol parası tutan olan 
lira dahildir. 
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T lUJ rk üınkoO~lb o 
Başlarken 

No. 22 Yatan : Ziya Şakir 

İstanbulda muhalefet rüesasından 
8-1 O kişilik komite teşel<kül etmişti 
Bu esnada Karadenize hareket ede

cek olan bir vapurda, dört yüz kişi
den mürekkep bir firari \afilesinın 
bulunduğu.-- (Fesa) isminde, Türk 
adı taşıyan kanı ve milliyeti meçhul 
bir casus taraı ından - Ingilizlere 
ihbar edilmişti. Hareket etmek üze
re bulunan vapur, derhal Ingiliz mo
törleri tarafından abluka edilerek 
Kızkulesi açıklarına gelmişti.. Tam. 
dört gün dört gece burada tahkikat 
icra edilmiş; yolculardan otuz beş ki
§i kadar seçilerek, Ingilizler tarafın
dan alınıp götürülmüştü. Bereket ver 
sin ki; muhtelif kıyafetlere girmiş o
lan zabit, merkez memuru, polis ko
miseri, polis, jandarma ve saireden 
mürekkep olan mütebaki yolcuların 
hüviyetleri ile vapurun ambarlarında 
bulunan külliyetli miktardaki silah 
ve cephane. keşfedilememişti. Yoksa. 
bu hadise de büyük bir facia teşkil 
<>decek; birçok evlerin kapanmasına, 
belki de hayatlann ifnasına sebebi
yet verecekti. 

tstanbul hük(ımeti. bu firarın ö
nüne geçmek, ve lstanbuldaki Ana
dolu tarafdarlannı takib edebilmek 
için - mevcudu. 2.200 neferden iba
ret olnn Polis kadrosunu- tam ( 4 
bin ) nefere iblag etmişti. 
Aynı zamanda, Jandarma kad~o 

su da genişletilmişti. Kadroya bır 
hayli efrad ilave edilmekle b~_rab~r 
aylıklar da - piyadelerde 26: suvarı
lerde 38 liraya - iblağ edilmişti. 

Bu meyanda askeri inzibat mesele 
sine de 'büyük ehemmiyet verilmişti. 
Askeri inzibat ve istihbarat memur 
lannın adedine bir misli de sivil me
mur ilave edilmekle beraber, kon
trol ve takib işlerini kolaylaştırmak 
için zabitanın sivil elbise ile gezme
leri, sureti katiyede menedi!miştı. 

Fakat bütün bu tekayyüdlere rağ 
men. yine firarların önüne geçileme 
mişti ... l s tan bul da. !Seyfed
din, Çopur Neşet, Ekrem (1) , Top
çu Rasim (2) beylerden mürekkep 
(felah) isminde küçük bir zabitan 
grupu teşekkül etmişti. Bu grup, 
Anadoluya geçmek isteyen sivil ve 
asker zevatın eline vesika vererek 
bunların muhtelif vasıtalarla firar
larını temin eylemekte idi. 

Bu grupun merkezi, Köprü civarın
da, Hüsnü bey isminde 'oir zata aid 
olan bir eczahane idi. Eczahanenin 
sahibi olan Hüsnü bey, bu firarilere 
kefalet senedi vermek suretile Po
lis müdüriyetince olan i8lerini teshil 
etmekte idi. 

Firarilerin çoğu, Kocaeli hattmı 
takib eylernektelerdi. Evvela, (mer
hum Yahya kaptan) tarafından te
sis edilen ve sonlarda (Dayı Mes
ud bey ) tarafından adeta muntazam 
bir menzil hattı şekline ifrağ edilen 
bu yol; son zamanlarda mühim un
ıurlarla kuvvetlenmişti. 

Bu unsurlardan en mühimmi. 
Gebze kaymakamlığına tayin edilen 
Ahmed Bedevi beydi. Bu zat Prens 
Sabahattin beye uzun müddet kiı.tip 
lik etmiş; ve çok mühim hadisatla 
temas etmişti. Şuurlu, bir muha
lefet devresi geçirdikten sonra; ls
tanbula gelmiş,. Milli teşkilata ilti
hakı kıymetli bir vazife telakki etti
ği için dahiliye nazın Reşid bey ta
rafından kendisine teklif edilen bu 
memuriyeti büyük bir memnuniyetle 
kabul etmişti. 

Bu sırada mühim bir teşebbüs zu
hura gelmişti. ( Ruşen bey ) isminde 
bir zatin idaresinde Kuvayi Mil
liye müfrezesi, Gebzeyi işgal etmişti. 
Bu işgal dolayisile, kumandan Ruşen 
bey ile kaymakam Ahmet bey ara
sında bazı kararlar verilmişti. Bunln 
nn ba.slıcası; Damat Ferit paşaya 

karşı- Anadolu halkının beslediği 

nefreti ve bunun tevlid ettiği meşum 
neticeleri sureti kat.iyede padişaha 

anlatmak.. Prens Sabahattin beyi 
iktidar mevkiine çıkarmak .. lstanbul 
ile Anadoluyu 'banştırmaktan ibaret 
ti. 
Ruşen bey.bu meselenin esasını; o 

tarihte Bursada vali olan Hacim be
ye söylemişti.Ahmet Bedevi bey de, 
Prens Sabahattin beyle görüşmek 

için Istanbula gitmişti. 
lstanbulda - Damat Ferit pa§aya 

muarız olan - muhalefet rüesasından 
sekiz on kişilik bir komite teşekkül 
etmişti. Bunlar, ba7.ı gizli içtimalar 
dan sonra, bu fikri kabul etmişlerdi; 
Prens Sabahattin beyi sadaret ma
kamına geçirmeye; ondan sonra da 
lstanbul hükumetini 'hUtün mPvcu-

diyetile, Anadolunun haklı davasına 
ve büyük lnkılabına mal etmeye ka
rar vermi ·!erdi. 

Dayısı olan padişaha emniyet ve 
lt.imadı olmayan Prens Sabahattin 
bey, bu karara itiraz etmiş, böyle 
bir teşebbüsün hic bir netice verme 
yeceğini söylemişti. Buna rağmen. 

o gizli komite tarafından padişaha 

hitaben bir arıza yazılmış; ( Mahir 
Sait bey ) ile ( Doktor Abdullah 
Cevdet bey) e tevdi edilerek saraya 
gönderilmişti. 

Bu ariza sarayda padişahın ser 
tabibi ( Reşat bey ) e vcriimiş; o 
vasıta ile padişaha gönderilmişti. 
Fakat, Damat Ferit paşa taraftar
larının çevirdiği bir manavra, bu 
maksadı akametle neticelendirmişti. 

Gebzede başlayan ve akamete uğ
rayan bu harcketteP sonra, artık 
oradaki Milli teşkilata ehemmiyet 
vedlmişti, ve bu suretle de Gebze 
Is tan bu! ile Anadolu a ra~ında mü
him bir merhale tc kil etnü~ti. 

:E:lde bulunan bu silahlı kuvvet, 
henüz biiyük işlere girişmeye müsa
it değildi. Fakat: hiç olmazsa Türk 
köylülerinin mal. can ve namusunu 
muhafaza edebilecekti. 

Kaymakam Ahmet Bedevi bey, ilk 
iş olmak üzere asayişin teminini na
zan dikkate aldı. Bunun için de: Is
tanbul hükümetine ve itilaf kuvvetle
rine istinat ederek o civardaki köy
IÜleri mütemadiyen iz'aç eden {Deli 
Nuri çetesi l ni ortadan kaldırmayı 
kararlaştırdı. 

Yeni teşkil edilen milli kuvvetlPrle 
mükemmel bir pusu tertip edildi De
li Nuri. biitiln c;ctesiyle pusuya düşü
rülerek. her gün bir köylünün canı
nı yakap, her gün bir ma~um yuva
sını perişan etmeye çalışan bu şerir 
gebertildi. Avenesi de muvaffakıyet
·e tepelendi. 

Fakat bu havalidc> tehlike. valnız 
bundan ibaret değildi. Komitecilerin 
telktnatma uyan cnhil ıve dik kafalı 
rum koyleri de ikide birde Türk köy
lülerine tecavtiz ederek rahat ve hu
zuru selbetmekte: ve hatta Türk 
köylülerinin tarlalarında çalışmaları
na bile rahat vermemektelerdi .. Bil
hassa Sile YeniköyU nımları. l>ütiin 
o muhiti haraca kesmişlerdi. Hatta, 
bu milli kuvvet hazırlanırken bir kö
yü basmışlar: kövlülerden bir hayli 
mal ve para almışlar; bir köylüyii de 
öldürmüşlerdi. 

Mesele. bu •ekilde bitmiş olsaydı, 
buna adi bir sakavet vakası denilebi
lirdi. Fakat köyü basan rum çeteci
leri bu cinayetlerle iktifa etmemişler; 
derhal arabalarını hazırlıyarak gas -
pettikleri eşyayı kendi köylerine ta
şımak için Türk köylülerine emir ver 
mişlerdi. 

Rum çetecilerinin bu şımarıklığı, 
Ge'bze halkını heyecana getirmişti. 

Bu gidişle. kasabadaki Türklerin rrıal 
ve canlan tehlikeye girecekti. 

Gebze polis memunı Hakkı efendi 
büyük bir cesaret göstererek hadise 
mahalline kadar gitmiş: vakayı tes
bit etmişti. Ve bu vaka tesbit edilir
ken; rum çetecilerinin gene o civar
daki Türk köylerinden birini yağma 
edecekleri öğrenilmişti. 

Kaymakam Bedevi bey, rum çete
cileri tarafından basılması tasavvur 
edilen Türk köyünün civarında muh
tarlara haber yollamış, icap eden ted 
birleri almıştı. Ve sonra da milli kuv 
vetlerle rum çetelerinin geçecekleri 
yerlerde meharetle tertip edilen pu
sular hazırlamıştı. 

Rum çetecileri. tasavvurlarını tat
bik etmişler; o Türk köyüne taarruz 
eylemişlerdi.Fakat kurulan pusulara 
düşmüşler; perişan bir surette kaça
rak hayatlarını pek güç kurtarabil-. 
mişlerdi. 

Mal, can ve namuslarını müdafaa 
ve mu haf aza etmekten b~ka bir şey 
yapmıyan Türklerin bu hareketi: 
rum çetecilerine çok acı gelmişti. Ar
tık oradaki şerirane hakimiyetlerini 
kaybetmişlerdi. 

Bundan müteessir olan rum çete
cileri derhal Istan'oula gelmişler ı 

patrikhaneye müracaat etmişler: 

(Gebzede kuvayı milliye teşekkül et
ti. Hayatımız tehlikeye girdi) diye, 
şikayet eylemişlerdi. 

[Arkası var] 

(1) Sabık polis müdürü. 
(2) İnhisarlar idaresi memurin müdıini. 
(3) Şimdi Ankarada emniyeti umumiye 

müdürlüğündedir. 

TAN lıı8 • 7 - 936 ::::: 

Sümer Ba nk yerli 
mallar pazarları 

Sekizinci Yerli Mallar sergisine 
Sümer Bank fabrakalarile Yerli 
Mallar Pazarları iştirak etmedi. 
Halbuki Hereke, Feshane ve Kay
seri Bünyan fabrikalarının mükem
mel yünlü kumaşları, Bakırköy ve 
Kayseri bez fabrikalarının çok gü
zel ve çeşitli bezleri, Beykoz deri ve 
kundura fabrikasının deri ve kun
duraları marokeneri eşyası Isparta 
fabrikasının gülyağlarr, Keçiborlu 
kükürt fabrikasının kükürtleri, lz
mit kağıt fabrikasının kağıtları Yer
li Mallar sergisinin en büyük ziy
neti olurdu. 

Bu müesseselerin Sekizinci Yerli 
Mallar sergisine iştirak etmemeleri
nin sebepledni anlamak istedik ve 
öğrendik ki Sümer Bank fabrikala
rile Yerli Mallar Pazarları. Tel
A viv ve Şam sergilerine iştirak et
tikleri gibi, arsıulusal Izmir panayı
rına da kuvvetli surette iştirake ha
zırlanmaktadırlar. Diğer tnraflan 
Sümer Bankın Yerli Mallar Pazar
ları lstan bul da Sultanhama mında, 
Beyoğlunda lsliklal caddesinde, E
minönünde Yenicami karşısında. Ga
latada Karaköy caddesinde. Kadr· 
köyünde Pazaryolunda ve Beşiktaş
ta şubeler açmıştır. Yerli Mallar 
Pazarları, verli malların daimi birer 
sergisidir. Daimi birer sergi mahiye
Unde bulunan bu pazarlarda Sümer 
Bankın kendi fabrikaları tarafın
dan yapılan ve yerli malların en gü
zelleri, en sağlamlan ve en ucuzları 
hem teşhir edilmekte, hem satıl

maktadır. A)'TICa Siimer Bank fabri
kaları haricinde diğer en meşhur 

fabrika ve im~lathaneler.in yaptık
ları yerli malların en iyileri de Yer
li Mallar Pazarlarında mevcuddur. 
Böylece, Yerli Mallar Pazarlarında 

yünlü, ipekli, kadın, erkek ve çocuk 
için her çeşit kumaşlar, pamuklar, 
bezler. her nevi kundura ve maroke
neri eşya~ı. ıtriyat. tuvalet eşyası, 
spor ve seyahat levazımı ve mobil
yalar, hazır ve ısmarlama kostümler 
bulunmaktadır. işte bu sebeple ts
tanbulun. en kalabalık semtlerinde 
altı subesi olan Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarları. aynca Taksim bah
çesindeki sergide de, bir şube açma
ğ1 faydalı bulmamış \'e bu işe sar
fedeceği emek ve para ile Şam ve 
Tel-A viv sergilerine ve Tumir arsıu
lusal panayınna en kuvvetli şekil
de iştirak etmeği daha muvafık ve 
daha faydalı addetmiştir. 

Bu münaseb<'tle Sümer Bank Yer
li Mallar Pazarlarının lstanbuldaki 
altı şubesinden başka Ankara ve lz
mirde de büyük şubeleri bulundu
ğunu hat1rlatmak isteriz. Yerli Mal
lar Pazarları, memurlar için tatbik 
ettikleri taksitli satışlar ve ayrıca 
müşterileri için de v.aman zaman ik
ramiyeli satışlar yapmak suretile 
büyük bir rağbet kazanmışlardır. 

'<UÇUK iLANLAR 

Dr. Mehmet Ali AKSOY 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneler1 

·ılt ve ıührevıye mütehassısı. 
Şirkecide Beşır Kemal eczanesi it

tisalınde 4 numero. saat 2 den sonra 
ha .. ta kabul eder. 8 

SATILIK EV 
Kadıköyil Yeldeğirmeninde 3 o

dalı kullan ı şlı iyı kira getiren bir ev 
~tılıktır. Görmek ve fiatini öğren
mek için Bekçi Şevkiye miiracaat. 

7 

i H T iRA l AN 1 
" Sülfit selülozun pişirme için u

sul" hakkında alınmış olan 5-8-1934 

günlü ve 1826 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile konmak üzere 
ahere devrüferağ veya icar edile
ceğinden talip olanların Ga!ata'da. 
lktisat hanında, Robert Ferri'yc mü 
racaatları ilan olunur. 

--ı- AN 

ABON E VE iLAN ŞARTLAR ı 

Tıirkiye Dışarı 
için için 

Bir aylık . • • • 1 35 
3 ,, .••• 4-
6 .. • • • • 7 50 
1 yıllık • • • • 14 -

8-
14 -
28 -

İlan ic;in llincılık Şirketlerine mü 
racaı:ıt edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doiruya 
idaremizce alınabilir. 

Kuçuk ilinlarm 5 satırlıiı bir 
defalık 30 kuruııtur. 5 satırdan faz 
lası için satır başma S kuruş al mır. 
Bir defadan fazla ic;in yekündan 
% 10 kuruş indirilir. ' 
Günü geçmiş nı.ishalar 5 kuruştur. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Tekirdağdan bir parça 

L MEMLEKET _ _ T _E_ "T_A_ N_,, _ 
..... -- --- - ---ATA,J 

Kelkit ırmağı üzerin eki ~i- bir 
köprünün inşaa 1 b şladı lise binası yapılıyor 

Nıksar. (Tan) - Bayındırlık Bakanlığı tarafından talibine ihale edil
miş bulunan Kelkit irmağı Uzerinde ve Niksar - Reşadiye ilçeleri arasın
daki beton köprünün yapılmasına başlanılmıştır. Yakında bitecek olan bu 
köprü ilci kaza münakalat.mı kolaylaştıracaktır. 

Bır ay evvelsine kadar devamlı yağan yağmurlar hem çiftçiyi, hem de 
halkı korkutmuştur. Son günlerde açılan hava, mahsul için icap eden 
harareti temin etmiştir. Yeni mahsul, çiftçinin yüzünü güldürecek kadar 
bereketlidir. 

Yıldır m 3 kişiyi öadürdü 
tzmit, <Tan) - Evvelki gün, yağan çok şiddetli yağmurlar esnasında 

Gebzede bir yıldmm facia&ı olmuş ve 3 köylü orak biçerken yıldırımdan 
ölmüştür. 

Zavallıların cesetleri, tanınmıyacak bir halde yan yana bulunmuş ve 
gömülmelerine izin verilmiştir. 

Bahkesirde Atatürk parkı havuzu 

Park havuzundan bir manzara 

Balıkesir, (Tan) - Birkaç gün
dür havalar sıcak gitmeğe başla -
mıştır. Atatürk parkında yapılmış 

olan havuzda herkes yüzmekte ve 
kayıkla. botla yarışlar tertip edil -
mektedir. 

Cumartesi günü Şehir Klübü tara
fından klüp üyeleri şerefine Atatürk 
parkında bir gardenparti verilecek
tir Gardenpartinin, güzel ve neş'e
li geçmesi için on be§ gündenberi 
geceli gündüzlü çalışılmaktadır. 

Armut bolluğu j Çanakka le de ek mek buhranı 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Geçen Çanakkale, (Tan) - Son günlerde 

• 

yılın kıtlığına mukabil bu yıl armut (un) yapımının azlığını ve fiyatın 
ürünü pek boldur ve oldukça iyi cins biraz yükselmesini ileri süren fınn
armutların kilosu 30 paraya kadar cılar az ekmek çıkararak sebepsiz 
satılmıştır. yere bir buhrana sebebiyet vermek 
Sık sık yağan faydalı yağmurlar istemişlerdir. Belediye derhal işe el 

dolayısile bu yıl kavun ve karpuz koymuş ve lazım gelen tedbirleri 
ürünlerinin de pek bol olacağı anla- almıştır. 

Antalya, (Tan ) - Maarif müstl' 
şan Rıdvan Nafiz, ;yeni lise binaS',' 
nın yerini şeçmek üzere vekalet '!1" 
marı ile §ehrim iu gelerek tetkılt
lerde bulunmuştur. Rıdvan Naf~St 
burada üç gün kalmıştır. Yeni lısl 
binaıı, esk i liae binasının arka tO' 
rafı istimlak ed ilmek su retiy le aY11~ 
me vkie yapılacaktır. Tahsisatı i/ıl 
yılda ödenmek üzere yeni lise>'' 
60 bin lira sar/edilecekti~. Bina h11 

tü rlü asri ih tiyaçlara göre ;yapşıla ' 
caktır. Bilhcıasa atölye ve laboratll' 
ı•arlara e he mmiyet verilecek tir. 
..,-----------~ ansuuuuuar'4X&JL-. -

kızına tecavüz cürmü 
ile tutulan baba 

Çanakkale, (Tan) - LapseldniD 
Sazan köyünden Raşit kızı 17 ynf' 
larmd Şefika, Lap eki miiddei ~; 
miliğine baş vurarak babası ~~ 

1 ı din kendisini ölümle tehdit ettigııı 
, ve bundan istifade ederek kızlığı~& 
1 tecavüzde bulund~ğun~ bildirmiştıt~ 

1 

Raşit derhal tevkıf edılerek Çanak 
kale ağır ceza mahkemesine se'lt 

1 edilmiştir. Şefikanın iddiasına görf 
1 hadise şöyle olmu§tur: 
1 Raşit, karısı ve kızı ile beraber 

ı komşu köydeki akrabalarına gi~ 
mek ilzere salı ğünü akşam Uz 

ı yola çıkmıştır. rus tüfeğini de altıtl 
Raşit, yolda bir bahane ile karısıııJ 
yanından savmış, havanın karardJ' 
ğından bahsederek kızına bir sğtıÇ 
kovuğunda gecelemeği teklü etnıi~· 
tir. Bunu kabul eden Şefika, gece 
b3basının taarruzuna ve silahla tell~ 
didine maruz kalmıştır. Raşit cUflll 
katiyetle inkar etmektedir. lddinn~~ 
doğruluğu tahkikatın neticesine gO' 
re teyid edecektir. 

Antalyada sıcaklar 
Antalya, (Tan) - Antalyada. sı• 

caklar birdenbire fazlalaşmıştıf; 
Gölgede hararet 35 dereceye ka~,. 
yükselmi§tir. Lise talebesi (Zfıra)r 
kamp kurmuşlardır. 

şılmaktadır. 

Bolvadinde Atatürk büstü 
Baldvin, (Tan) - ilçemize diıd; 

len Atatürk büstl), bu gün, Ahllle t 
Antep lisesinden kırk d ört Durmuş Evrendilck ve sayın doh-to. 

ık. k h Galibin huzurlarile ve halkın coŞ 
ı öy alkı arasında talebe m ezun oldu kun tezahüratile açılmıştır. l{urtıl' 

k a vga oldu Antep, (Tan) _ Bu yıl Gazi An- luş Savaşında Atatürkümüzün yıl~ 
Şilenin Ahmetli köyü halkı ile Kı- tep lisesinden yirmi iki fen ve dumuzu şereflendirdikleri günUn ) 

lıçlı köyü halkı ara.•unda bir Mısır yirmi iki edebiyat şübesinden olmak dönümü, Atatürk Günü olarak 1'!; 
tarlası yüzünden kavga çıkmış, iki üzre kırkdört genç mezun olmuş ve bul 'Clilmiş ve her sene kutıanrnBw 
kişi de bıçakla yaralanmıştır. Müşev bunlar olgunluk imtihanlannı da kararlaştırılmıştır. 
vik Veli yakalanmıştır. muvaffakiyetle vermişlerdir. r--- K k H b ) 
================================================== r üçü a erer 

Tepebaşı Bahçesi 
Bu akşam : Bütün VARYETE programı ile ve sureti hususiyede 

yalnız 3 gün için angaje edilen sinema yıldızı ve WENN DU JUNG 

BIST OEHÖRT DIR DI E WE LT filminin mümessilesi: 

LiL YAN DiETZ'in 
iştiraki l e FOLiES ... 1936 Revüsü 

l..--- ----------ıın· • Antep, (Tan) - Halkevince fe' 
pishanede bir kurs açılarak kont t• 
ı ... nsların ·erilmesine başlanrnı5 .~. ., .... 
Ilk konferans (vazife hissi) ve ı d:J' 
cisi suç işlemenin fenalıklarına ıtll' 

irdir. Hapishanede bir de okU) t.J• 
yazma kursu açılması kararlııŞ 
rılmışt1 . . ,ıe 

• Antep, (Tan) - Halkpartısı tl' 
Ticaret Odasında yapılan t ,.-ıııırı 
lar ~onunda. vilayet dahilin.de ~1 ::ı 
rak mahsuıatmm tutarının ~ esl 
kisinin Hava Kunımuna verıl~ ,e 
kararlaştırılmıı;ıtır. Bu karar bal 
kö: lüyü çok sevindirmiş!.ir. s:J' 
~ava kurumu bura şlibesi UY~ eJ 

yısını arttırmağa ve taahhUtıerıtı tıl· 
zaman içinde tahsil edilerek kn.Pll 

•••••- ı masma calısmaktadır. 

şerefine BUYUK GALA müsameresi 
Fiyatlarda hiçbir zammiyat yoktur. 
PAZAR giinü saat 17 de MA TiNE 



ı A N 

Ueneral ALz Hıkmet Ayaraemte yarım saat 

F~tb.~'i~"iji;~i~···~f i;ti~~···~·;y·i~·~İ··~i~~:;ic 
Be-rlin olimpiyatlarına gidecekler 
Güreıten baıka her spor ıubesi esasen Ber linde yapdacak 

oyunlara seyirci kalacak vaziyettedir 
Dün, TUrkspor Kurumu Başkanı \ 

General Ali Hikmet Ayerdemle Ber· 
llne seyirci olarak götilrUlecek spor
cular ve diğer meseleler hakkında 
k:rsa kısa konuştuk. Oltuyuculara eV· 
vell şunu söyliyelim k1. şahsen Ber
tin seyahatinde hiçbir iddiam ola~ 
insan değilim. Sevdiğim boks şub~sJ 
hakkında da general tarafından gos
terilen milsaadeden istlf ade etme • 
dinı Bu itibarla TUrkspor Kurumu 
İJa;şkanı hakkında dlirt görü~UşU~üz 
de hasıl ettiğim intiba hl<:bır tesıre 
t!'bi değildir. . . 

Generalin fikirlerinden ve sözlerın 
den edindiğim kanaatlerle hasıl olan 
fikirleri açık ve samimt olarak yaza
cağım. Evvel! futbolcUlerin _ve. at · 
letlerin de bu olimpiyada seyırcı ola
rak götUrüleceklerini müj~~liyeyi'? .. 
Mil$abaka.ya iştirak kabıliyetlerıru 
olgunlaştırmak zamanını bulamadık· 
ları için olimpiyat meydanında ~~~.e
lerini temsil etmeleri muvafık gornl· 
tniyen atletlerle futbolcUlerin seyi:
ci olarak götUrillmeleri nekadar dog· 
rurı-.,.? Bunu yine be.JŞkanm bana söy 
lediği şeylerle halletmiş oluyoruz. 

Ali Hikmet Ayerdem yüreğini ve 
içini daima. diline getirmeyi bilen &

~ık sözlü ve açık özlU blr insan ola · 
rak bana futbolcüler hakkındaki dU
"ündUlderini ı,öyle anlattı: 

Futbolcillerimlzde dünya. bir inci
liği mtisııba.kalarında yer almak üze: 
ı-e çok gayret göstererek, kamptakı 
disipline riayet ederek çalıştılar. Ken 
dilerinden bu itibarla. memnunuz. 
Teknik heyetleri onların formlarını 
kafi görmedi. Bizde şutenin i~tira · 
kinden tabiatile vaz geçtik. Fakat 

-· _ ... 

-.:J)b"uklıu:u. amaklarinL:ııa....a.r.2lllıa.rı· ~~- ~~----r 
nı da muayyen bir gayeye teksif et
tirmek dolayısile onlara karşı muka
bele göstermek vaziyeti de bize d~ş
tü. Düşündük ki, seyirci olarak gıt -
meleri onlara karşı yerinde bir mü · 
k&f at olur. 
Futbolcülerin Müşahit olar aJc götü- secek kadar kuvvetli idi. Sonra atıe

rtilmelerindeki sebepleri bu kadar 8.· tizme geçtik. 
~ık ve "samimi anlatan başkan seyir- Atletizmde miişa.hit götürmenin 
ci olarak sporcunun hangi cinsinin çok faydalı olacağından bahsettik. 

götürülmesi daha muvafık olabile - Esasen olimpiyat milsabakalarmın 
ce-· mtinaka.şasmr hakiki meramı en kaliteli kısmının atletizm olduğu· 
a.ıifa.ta.rak evvelden giymiş bttl~~y~r nu anlıyan başkan, dünyanın en yük
du. Müşahit götürme meselesını bır sek atletlerini dört eenedenberi olsun 
teknik mesele şekline dökme~ v.e ya- h 
hut se'-'ahat lüzumunu zorakı . b~r. se· görmek fırsatından atletleri de ~a -

" eli ı ı ve rum etmemeği düşünmüşler. Muşa -
heple izaha lüzum görme · .. şı:. ıç .. hit va.ziyetinde futbolden daha ı;ok 
dışile olduğu gibi önüme doktu .. ~oy d 
le bir kanaate ancak hürmet edilır - istifadeli olacak atlet seyircilerin e 

kafileye alınmasını esas olarak ka -
di. bul ettiler. Yalnız adetleri ve isimle
Vakıa olimpiyat futbol tuı:n~vasm rinin tayini asıl meeelenin halline 

da teknı'k bakımdan mühim ıstı.fade-
dah l l bıraktrlar. 

ler temin etmek "ma.ç.Iara 1 ova: 
cak taknnlann biribınne olan ku . General Ali Hikmet Ayerdemin 
vet farkları düşünillmeden kura ile yanından hilsnUniyetinin a<:ık sö:r.lU
karaıJaştırılmaları dolayısile,, pek ka lUğünUn tesiri altında çıkarken ken-

'l h m di kendime şunları eöy!Uyordum: 
bil değildir. Nihayet bir iki maç ~ Güreşten başka hemen her şube -
lyar takımların karşda.şmas~ ~ekJ~ğ; nin olfmpiyatlRrda aşağı yukarı se • 
de görülebilir. O da dünya bırınc 1 

• virci kalması çok muhtemeldir. Keş
tasfiye.cı.i olduğundan, oyunun ekse_rı ki mUsabaka yapmak 1.izere gönderi
anlannda gayretin çarpışması şeklın lecek olan iskrimciler, yelkenciler ve 
de tecelli eder. Fakat yukarıda da ül d · · ı k ·· ba.sketbolc er e seyırcı o ara go-
dediğim gibi hfümü niyetini ve mera- · 

.. 1. enera türifü;elerdı. ! .. 
tnmı daima açıkça soy ıyen g - Fakılt onlardıın bir krsmı tez ayak 
lin sebep olarak ileri sürdüğü şeyler lık edip yola düzüldükleri için geri 
böyle bir münakaşayı başından ke • 

l!!!!!! 
(TAN) m Polls Romanı : 82 

Kapo arlkasondla 
lblr cinayete 

Ben kendi hesabnna, Guy de Pas· 
11evieres'in iddiuı veçhile, onun, o ge· 
ce, möeyö Vignon • Marcelet ile ran
devusu olduğuna. inanıyorum. Deli -
kanlının gizli olarak eve girmek için 
aldığı tedbirler ne olursa olsun, gU· 
liiltil etmemesi imkanı yoktu. Ve bu 
gi.lrUitUyU yalnız huta bakıcı,uyumt 

yan ha~ta bakıcı duyabilirdi. Sonra, 
onun kalkarak, kapıya kadar gelip, 
kulağını dayama~H. lçerde görüşUlen
leri dinlemesi pek kolay bir işti. Böy
lece, 1kl adamın ne konuştuklarını 
duyabilmiş, belki de, kaMdaki para
lar hakkmda aı:ıtl malftmatt <'I zaman 
elde etmiştir. Delikanlı kollcksiyonla 
imi satarak borçlarını ödediği için, 

MJC'.'heJ He tbt>rt . Eug,ne Wyl 

ihtiyar dostunun para vermek tekli -
flni kabul etmedi, ona. teşekkUr etti 
ve gayet tabii bir hareketle, kapıya 
gelerek, dışarı çıktı. kapıyı kilitledi, 
ve sorguya çekildiği zıı.ma.n "'öylediği 
gibi, anahtarı, a~ık pencereden içeri, 
odaya attı. 

Hıtst& bakıcı bu esnada birinci ka
ta <:ıktı. O, artık, şimdi, kendisi için 
yakalanmak ihtimali hemen hemen 
imkansız bir vaziyetin tahaddUs etti· 
ğini anlamıştı. ÇUnkU. icap ettiği tak
dirde, şiipheleri, delika ılının üzerine 
atabilirdi. Guy de Passeviercs'in oda
da bulunuşu onun aleyhine mUthi• 
bit delil değil mi? Hoş, hasta bakıcı
nın bunu yapmasına mahal kalmadı. 

çevrilmelerine maalesef bugUn im -
kan yok ki ..• 

E!7ref ~Et•tK 

Futbolcüleriıniz Olimpiyatlara 

müşahit olarak götürülecek mi 
Ankara muhabirimizden aldığımız 

bir habere gike futbolcülerimlzin son 
ma~larda gösterdikleri gayret ve fe
dakarlıklar takdirle karşılanmı§ ve 
bu canlı çalışmaları büyük memnuni 
yet uyandırmıştır. Futbolcülerimizin 
kampta munta:r,am bir surette çalı~ 
nıaları ayrıca nazarı itibara alına
rak 11 inci Be

0

rlin olimpiadı müse.ba 
kalarmda müşahit sıfatile bulunarıık 
istifadelerinin lemini dtişünillmü§tÜr. 
Ge-nel merkez başkanı Ali Hikmet 
Ayardemin Ankaraya gelerek son o
limpiyat faaliyetleri hflkkında yapa
cağı görüşmeler sporcular1mııın o -
limpiyatlara seyirci sıfatile gidip git 
miyeceğini tavazzuh ettirecektir. 

Genel Merkez Başkanı 

Ankara.ya gitti 
İki gün evvel Bandırma ve Balı

kesir kulüplerini teftiş için Bııhkeıııi
re giden genel merkez ba§kenı Gene. 
ral Ali Hikmet Ayardem teftişlerıni 

Tahkihl ile meşgul olan birkaç ar
kadaşımız sayesinde bu yanlı§ yolu 
kendiliğimizden bulduk. 

Şimdi cinayet gecesine dönelim. 
Suzanne Blum sessizce madam Vig
non - .Marcelet'nin ortasına gitti. evin 
kapısmı açan ikinci anahtarı alıp, so
kak kapısını açtı. Bu işi yaparken o
nu uyandırmak korkusu yoktu. Ha
reketini pek tabii gösterebilirdi. Son
ra. kendi odasına girerek 18.stik eldi
venler giydi. B u'basit tedbir. Mösyö 
Vignon - Marcellet gibi cinayet i~1e
riyle meşgul bir ilimin yanrnda çalr
şanların ilk aklma gelecek tedbir de
ğil midir? Hem hasta bakıcı, parmak 
izlerinin ne mUhim olduğunu herkes
ten iyi bilirdi. Sonra, bir hasta bakıcı 
için lastik eldiven tedarikinden basit 
ne olabilir? 
Diğer taraftan Suzanne Blum'un 

l!boratuvarda cam raf Uzerinde Vig
non - Marcetlet'in yapacağt tecrübe
lerde lüzumu olan Siyanür asidi 
şişesini g8rmU~ otmuı bitfa hi sizce 
hayreti mucip olma.m~tır .Bu aişede 

Siyasi bir cinayet 

Bükreste bir tef hisçi 
daha öldürüldü 

Bükre~. 17 (A.A.) - "Demir Mu
hafızlar" adındaki tethişçi teşekkül· 
itin basından ve aab1k mebuslardan 
Miched Stelesko, sekiz delikanlı ta -
rafından öldürülmüştür. Bu delikan
hlar, Steleskonun tedavi edilmekte 
bulunduğu hastaneye girmişler ve 
hastanın bulunduğu odaya kadar so
kularak mumailcyhin üzerine rövel
verlerini boşaltmı~lar ve sonra gidip 
te,ı:;lim olmuşlardır. 

Katiller, ihanet etmiş olduğundan 
dolayı kendiRinl idama. mahkum eden 
bir karara tevfikan hastayı idam et
mi' olduklarını söylemişlerdir. 

Stsylenlldiğine göre Steleskonun 
LCJmi "her §ey, vatan için., adındaki 
teşkilAta mensup talebe tarafından 

tertip edilmi§ olan kara listeye dahil 
idi. 
Dolaşan bazı şayialara göre, bir -

çok "ahelyetlE'rin ve bilhas11a milli 
çifçi rUesasından birtakımlı:ırınm i
simler! bu listede bulunmaktadır. 

Stelcsko, dağıtılan "demir muha
faza" te,kilatından ayrılarak bu teş
kilata ve bilhassa teşkilatın eski baş
kanı Korneliu Kodreanoya karşı ga
zetelerde mUcadele etmiştir. Katil -
ier teslim olmuşlardır. Cinayet siya-
sal mahiyettedir. • 

bitirerek evvelki akşam avdet etmiş 
ve son yapılan Olimpiyat faaliyetleri 
ve ecnebi temasları hakkında alaka
darlarla görfüımek üzere dün akşam 
Aokaraya gitmiştir. Kendisini Asbaış 
kan Halit Bayrak ve Federasyon 
başkanları istasyonda teşyi etmişler
dir. 

Moda Deniz Klübü 
federe edildi 

Türkiyenin en mükemmel deniz 
spor vasıtalarına malik bulunan ve 
lktısat Vekili Celal Bayarın rrisi bu 
lunduğu Moda Deniz Kulübü, Fede
ı ~bir kulüp gibi çahşarak Türk gene; 
liğinin spor sahasında yctişmesindr 
amil olmak istediğinden tesçil edil -
ınesi için Türk epor kurumuna mü 
racaat etmişti. 

Bu arzu Türk spor kurumu tara
fından mcmnuniyı>llc kı-ır~ılnnd1iın 
dan Moda Deniz Kulübllnün tesçil e
dilerek ittifaka alınmasına karar ve
rilmiştir. 

İstanbul atle t izm kupası 

İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın· 
dan kuliiplerimi:r,i Atletizme teşvik 
etmek maksadile en çok atletle işti
rap edip derece ıılan kulübe büyük 
bir kupa verllmek üzere terlip cdi · 
len Atletizm müsabakalarına bu~ün 
Taksim stadında saat 16 da başla

nacaktır. Yarın da ayni saalte de
,·am edecek olnn bu miisııbakalarda 
100. 200, •100, 800. 1500, 5000 mctrf' 
koşularla uzun, yüksek, cirit, üı.: a
dım, diskatma ve 4x100 metre bny
rak yarı§ı yapılacaktır. Bütün a llct
lcrc açık olan bu müsabakalara ku· 
liipler istediği kadar sporcu il<> iRti -
rak edecek ve en çok atlt'tle tesbit e
dilen dereceyi elde eden kulübe A1lc· 
iizm federasyonu tarafından bir ku
pa verilecektir. 

Son zamanlarda mun1 Azam çıı.hş. 
malarla formlarını bul~n atletlcrimi· 
zin her Mne ayni tarihte tekrarla
nacak olan bu müsabakaların ilk ku
pasını almak şerefini kulübüne ka;ı:an 
dırmak için çok fazla çalışacakları 
ve dolayısile bir iki rekor daha yeni
leyecekleri tahmin edilmektedir. 

İstanbul Atletizm Ajanlığından: 
Hakem Kursuna devam etmiş olnn 

hakem namzetlerinin 18 ve 19 Tem
muz gt\nleri Taksim Stadında ynpı
l&cak İstanbul Atletizm kupası mii
sabakalarr için saat 3 de stadyomda 
bulunmaları rica olunur. 

gene mUthiş bir zehir olduğunu anla
mak için onu pek az koklamak kA.fi 
idi. 

Suzannc Blum bu şişenin, divan ü
zerinde hareket.siz bırakan felç gel
mezden evvel bizzat Vlgnon • ~lılr~ 
cellet tarafınan Jı\borRtuvardan geti· 
rilmi§ oldu,ı{unu biliyor. 

Bundan başka antropoloji mUte
hassısının, ziyaretçiden bazı tecrübe
ler yapmak için bu 9i.şoyi istediğini 
işitmişti .. 
Gu,v de Passevicres'in bu huıııustaki 

şehadeti kat'idir . Tahkikat esnafunda 
meydana çıkarılan bir hakikat bunu 
pek teyit etmektf'dir. Vignon • Mar
cellet vaka gecesi parmak izleri hak
kındaki tetkikatına devam etmektey
di. ÇünkU divan üzerinde teklifsiz 
görüstüğü 'bircok kimselerin alınmış 
ve tasnif edilmiş parmak izlerinden 
mürekkep bir albüm bulmuştu. 

Bu alim adamın mesaisine nckader 
bilyük bir ehemmiyet \'erdiğini bili. 
yorsun uz. Guy de Ptı ı;sl'vieres l(etıdi
si.ni, bir daha 2eri dönmek ümidi ol-
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Suçlu inkar ediyor ! 

Kralını olumden İngiliz 
kurtaran kadın kimdir? 

Mütecavize şiddetle vurarak silahı düşüren 

kadın, bu vak'anın kahramanı sayıhyor 

Londra, 17 (Tan) - Sulkaat te - ı . 
eebbüısünden dolayı iki kiıtlnin tev -
kif edildiği yolundaki şayia.la.r teey
yüt etmemi§tir. Polisler, yalnız An -
drevo Mac Mahon isminde birisini 
yakalamışlar ve en ye kın poli~ mer
kezine götürmil"lerdir. 

Vak'a esns.sında huır bulunan ba- ı 
zı kimseler, sulkıtet hiditıeslnin ga -
yet süratle cereyan ettiğini söyle -1 
mişlerdir. Vak'anm şahitlerinden ba ·ı 
ııla.rt, mütearrizin önUne geçmek 
için bir kadının mUdahale ettiğini ve 
Mac Mahon'a şiddetle vurarak elin
deki silahı yere düşürdüğUnU anlat
mııılardır. Bu ifadeyi, tabancanın 

kralın bindiği atın ayağına kadAr 
dliştüğü şeklindeki müteaddit riva
yetlerle telif etmek gil<;tür. 

Diğer bazı kimselerin naklettikle
rine göre kra.l, mUtearrlzi uzaktan 
görmüş ve gözlerini ona dikmiştir. 

Diğer birtakım kimseler, kralın 

mütemadiyen önüne bakmı• olduğu
nu ancak h!diseyi mUtt'akip başını 
biraz çevirdiğini söylemektedir. 

Suçlu, "Ben hükümdarı 

ölüdrmeği taıavour etmedim!" 
diyor 

Londra, 17 (A.A.) - Mac Mahon. 
miidafaa vekilile temasta bulunmak 
arzusunu izhar etmiştir. Bunun Uze
rine Bov-Street mahkemesinde bu -
lunmakta olan vekile telefone t'dil -
miştir. Mahkeme, bu me8eleye ait da 
vayi sekiz gün ı:ıonraya bırakmı,tır. 
Davanın tehiri kararından evvel 

mUdnfaa vekili gu beyanatta bulun
muştur: 

"- Akşam gazetelerinde çıkmış 
olan havadisler dolayısile mahpus, 
hiçbir suikast teşebbüsU vaki olma
dığını ve kendisinin hUkUmdarı öl -
dilrmeği tasavvur etmediğini söyle
miştir .. , 

Bununla beraber Mac. Mahon aley
hindeki itham, herhangi bir kimse
nin hayatını tehlikeye ilka etmek 
maksadile silah taşımak cilrmil ola -
caktrr. 

Bu eararengiz kadın k im? 
Londra, 17 (Tan) - Suikast ha

disesinde rolü olduğu görülen kül 
renkli elbiseli kadın, vak'anın esra
rcng-iz kn hramanı addedilmektedir. 
Hadise ile alakası kat't olarak tayin 
edilememi5tir. Bazı kimseler , t.,ı!cavü 
zil takip eden karışıklık sırasında 
bu kadının da tevkif edildiğini zan
netmişlerdir. Halbuki, kadın. sade
re polislerin delaletile merkeze götü
riil nıüş Ye uzun uzadıya isticvap e • 
dilmiştir. Birçok kimseler hayran -
lıklarını bildirmek istedil<lcri için, iı:ı
mi ortaya :ıtılmnmrntır. Fakat. orta 
yaşlı olduğu öğr<'nilmiştir. Sıırışın ve 
iri yarı bir genç kızla h<'raber oto -
mobile binen esrarengiz kadın, ara -

Jngiliz Kral: Sekiz.iner Edvard 

Mahon evvelce de ı;ıckiz günltik bit 
mahkümiyct geçirmiştir. 

Krala suikast tcşcbbiisUndc bulu-
nan şahsın asıl isminin Jcrome Ban
nigan olduğu ve Mahon adının mils • 
tear bir isimden bı:ışka bir şey olma 
dığı anla§ılmıştır. 

Suikastçı Corcun duruşmnsrna ı;e 

lccek cuma günü başlanacı:ık ve cet. 
se hafi olnca.ktır . 

Hitler'in gönderdiği telgro.I 
Berlin, 17 (A.A.) - Hitler. lngiJ. 

tere kralına şu telgrafı göndermiş • 
tir: 

"Majcstenize karşı yapılmak t.- • 
şebbüsünde bulunulmuş olan menfur 
euikast haberini aldım. Bu tehlike-

ba hareket ederken uzun uzun alkış- den kurtulmuş olduğunuzrlan dolayı 
lanmıştır. Mejestenize en halisane tebriklerimi 

Zabıta, halkın alakasına karşı icap a "d · rz,, erım . ., 
eden ihtiyat tedbirlerini almaya mec 
hur kalmıştır. 

Gazetelerin verdikleri ma l<ımata 
göre. Mac Mııhon frlfındahdır. 

Suika~tçrnrn hüviyeti 
Lonclra, 17 (Tan) - nün. tngiliz 

kralına suikast yapmı~ olan Corc 
Mııhon'un hl.iviyeti tamamen tesblt 
edllmiı;ıtlr • 

Haydpark mahallesinde oturırn bu 
adam, 4.2 yaşında bir gıı.zetecidir. 
Doktorlar Corc Mahonu muayene e
derek aklen hasta bulmuşlardır. 

madan hnr~kcl edeceğinden haberdar 
etmiş olduğu için Vignon - Marcelet, 
bir daha yüzünü görmiyoccği bu atla
ma ait olan yaprağı albümden kopar 
mıştır. 

Bu, Suzanno Blum için harekete 
g<'<:nıek zamanı idi. Zehir, oradn eli
nin altında bulunuyordu. Ve cinayet 
mes'uliyetini yüklenecek olan klmıııe 
de ortRd11n kaybolınuotu. 

Haatıı.bakıcı kabineye girmiş ve kö
tUrümUn yatağına yaklaşmıştır. Ze -
hir şişesinin muhteviyatını sllratle 
kri!ltal bardağın içine boşaltmış. Vig
non Marcelet'ye bu ölümlU mayii ceb· 
ren içirmeğe teşe'bbüa etmiştir. 

Zavallı adam gücünün yettiği ka
dar mukavemet göstermiı, pek çok 
çırpındıktan sonra nihayet ölmüştür. 

Istintakın başlangıcındanberi Su
znnne Blum, yalnız bir defa hakikııti 
söylemi9tir: Maktulün l!Or sözlerini 
anlatırken: "Beni zehirlenıeviniz. be-
ni l'Phirlemeyiniz!,. dediği~i eöylc
nıi~tir. 

Fransız Cümhurreiıinin 

telgrafı 

Par:is, 17 (A.A.) - ReislcUmhur, 
Lebrun, suikasttcn kurtulmuş oldu .. 
ğundan dolayı lnglliz kralma te'brik· 
!erini iblağa Corbini memur etmiştir. 

Londra, 17 CA.A.) - Frnnsız sc -
flri Corbin, Buklngam saruyma gide 
rek !..ebrunun tebrik telgrafını kra
lın husuar kft.tiblno tevdi etmiş ve 
mumaileyh, Corbinden I..cbruna t&· 
§ekkür etmesini rica ctml~ir • 

Evet, za \'allı adnm bu zalim rica 
ve niyazlarda bulunmağa mecbur ol
muştur. l\:nttı de bu sözll'ri ışıtnıiş
tir !. 

Tekrar ediyorum: Suıanne Blum 
burada hakikati söylenıi"tir. ~'akat 

çalışma oda.sının sUrmell kapısınm 

arkasında bulunduğunu iddia l~tmek

le yatan 11öylemlştir. O, Vı~on • 
Marcellet'nin başı ucunda bulunuyor· 
du. 

"Demek oluyor ki, Vignon - Mar
cellet, siyanür asidi içimiii ve 
yıldırımla vurulmuş gibi olduğu ) e
re yığılıvermiştir. Hasta bakıcı eldi
venli eliyle aradaki irtibat kapısının 
sürmesini ıtmi~. herbiri biner frank
lık evrakı nakdiyeyi ele gr<:irnıiştir. 

Yalnız aceleden bir hııtaye. diiş
mUştür .. Yerden aldığı kliçük bir şi
geyi cebine koymuştur. O, bunıınlıı 
zehir §İşesini ortadıın kaldrrclııiını 
zannctmisse de hakikatte oradaki i
lAç şişesini almı§tır. 

(Arkası ~·arı 
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SAGLIK .... ~ 
~öGüTLERI 

Boğaziçinde yaz 
havası 

Istanbulda sayfiye olarak tanıdı
ğt nız semtlerin hepsi iyidir, hoştur, 
fakat pek Sicak günlerde Boğaziçi
nin b~ka bir üstilnlüğü vardır. 

lnsan bu temmuz ayının, yahut 
ağustos ayının bir sıcak gününde 
köprüden bir vapura binip te Boğaz
içine çıktığı vakit, hava derece dere
ce değişir, Boğazın yukan kısmına 
\•ardınca adeta yüzlerce kilometro 
mesafeye ayrılmış başka bir iklime 
gidilmiş gi'oi görünür. Halbuki gi
dilen mesafe nihayet yirmi kilomet
re kadar bir şeydir. Bir şehir için
deki hava ile, yirmi kilometre ötesin 
deki bir yerin havası arasında bu 
kadar ayrılık Istanbuldan b~ka bir 
yerde görülemez. 
Boğaziçine yaz mevsiminde bu 

fistünlüğü veren şey şehir ile boğaz 
daki havanın Sicaklık derecesi ara
sındaki farktır. Daha geçen asırda 
bir taraftan Beyoğlunda, bir taraf
tan da Boğazın ortasından bile aşa. 
ğıda Kuruçeşmede tutulan beş yıllık 
bir hava derecesi istatistiğine göre 
on beş yıl içinde vasati olarak Be
yoğl unun havası Kuruçeşmeden iki 
dereceye yakın daha sıcak bulun
muştu. Ondan sonra, bilhassa şehir 
içi ile Boğazın yukarı kısımlannda 
ki köyİerin havası arasında farkı 
gösteren bir istatistik - yazık ki -
elimizde yoktur. 

!ki üç yıl oluyor, yazın bir sıcak 
gününde Boğaziçine gittiğim vakit 
yanımda bayağı bir hararet derece
si götürmüştüm, köprünün lstanbul 
tarafından başile Büyükderede nh -
tım üzerindeki havanın sıcaklığı 
arasında dört derece fark bulmuş
tum. Biribirinden yalnız yirmi ki -
Iofetre ile ayrılmış, ne yükseklik 
bakımından, ne de tul dereceleri\ ara 
smda hemen hiç bir fark bulunma
yan iki nokta arasında böyle dört 
derece sıcaklık farkı yalnız lstanbu 
la mahsus bir üstünlüktür. 

Istanbulda şehir içi ile Boğaziçi 
arasında bu kadar fark hi.sıl eden 
sebep Boğazda yazın en ziyade şi -
mal rüzgarlarmın esmesi ve rüzgar 
lann en ziyade yaz mevsiminde şid
detli olmalarıdır. Boğazdaki rüzgar· 
lar hakkında yine elimizde bulunan 
o beş yıllık istatistiğe bakarsak şu 
hesaplan görürüz: 

Yaz mevsiminçie birinci yılda: 90 
rüzgarlı günde 52 gün şimal rüzga
rı, ikinci yılda : 84 rüzgarlı günde 
50 gün şimal rüzgıin, Uçüncü yılda : 
75 gün rüzgarlı 60 gün şimal rüzgan 
dördüncü yılda 89 rüzgarlı günde 
70 gün şimal rüzgarı, beşinci yılda 
90 gün :rUzgarlı günde 71 gün şimal 
rüzgan. 

Bu istatistikte en ziyade göze çar 
pan şey Boğoziçinde yaz mevsiminde 
rüzgarlı günlerin en çok olmasıdır. 
Beş yılın Haziran, Temmuz, ve Ağus 
tos aylarının günlerini toplarsak 
460 gün eder, bunun 304 günü ri\.~
garla ve ancak 57 günü sakin geçmiş 
tir. Bunun da üçte ikisinden ziyade 
si şimal :rUzgarlarile, yani bu mev
simde herkesin istediği ve aradığı 
aerin rüzgarlarla. 
Yazın Boğaziçinde gündUz sıcak

lığı ile gece sıcaklığı arasında bü
yük fark bulunması Boğaz için ay
nca bir üstünlüktür, buradaki kadar 
fark arz derecesi bakımından !stan 
buldan çok yüksek olan yerlerde 
bile bulunmaz. 

Bu mevsimde Nev - York şehrin 
de sıcak dalgalarından yüzlerce in-
11an telef olduğu halde aynı arz de 
receeinde ve aynile deniz kenannda 
bulunan Istanbulda öyle bir şeyin 
hiç bilinmemesi yine bizim güzel 
Boğaziçinin yaz mevsiminde Istan
bula verdiği en büyük üstünlüktür. 

LOKMAN HEKiM 

llkmekteplerd~ açılan ıergiler 
llkmekteplerde açılan sergilerden 

ayrılan eserler mıntaka sergilerinde 
teşhir edilmektedir. Mıntaka sergile
rindeki bu eserlerden en mükemmel
lerini seçmek üzere Vilayette bir jü
ri heyeti kurulmuş ve dünden itiba
ren faaliyete geçmigtir. Malum ol
duğu üzere seçilecek eserler 937 Pa
ris Beynelmilel sergisine gönderile
cektir. 

Meccani leyli talebenin 
yaz tatilleri 

Tatil devam ettiği milddetçe şehrı
rniz erkek liselerindeki daimi leyli ta 
lebcnin Bursa lisesine, kız liseler in
dekilerin ise Çapa muallim mektebi
tıe gönderilmelerine karar verilmiş -
tir. 

TAN 

Loyd Corcun hatıraları 

Filistinde İngiliz harekatı 
nasıl inkişaf etmişti ? 

İngiliz kuvvetleri 12 bin süvari, S 7 bin piyade 
toptan, Türk kuvvetleri ise 3 bin süvari, 26 bin 

ve 3 70 toptan mürekkepti 

ve 540 
piyade 

l..oyd Corç hatıratının son <'ildini de neşretmiştir. Bu ciltte Türkiyeye 
ve Filistin harplerine dair şaya111 dikkat malümat vardır. Umumi Harı•te 
bü~ ük bir rol oynİ)&D bu İngiliz de\"let adamının Filistin harelditına dair 
yazdığı mühim parçalan a.,ağı alıyoruz. 

1918 ilkteşrininde harbi bitirmek 
hususunda Balkanlardaki muharebe
ler kadar İngilizlerin Suriyede Türk
lere karşı kazandıktan muvaffakıyet 
ler de amil olmuştur. 

Türklere karşı Irak ve Filistinde 
iki cepheden açtığımız harp 1917 de 
Kudüs ve Bağdadın zaptiyle ve civar 
araziye faikiyetimizle yeni bir safha
ya girmişti. 

O tarihten itibaren frakta askeri 
harekat hemen durmuş gibiydi. Yal
nız Teşrinievvel sonuna doğru Mu -
sula doğru ilerlemiş bulunuyorduk. 
1918 senesi yaz başlangıcında lrak 
kuvvetlerimiz mahalli ilerlemeler 
yapmışlar, birkaç bin Türk esir al -
mışlar, fakat esaslı bir ileri hareke
tine teşebbüs etmemişlerdi. Bu, Ge
neral "Smits" in Tilrkiye ile harp 
için yaptığı plana muvafıktı. 

General Smits 1918 Kanunusani
sinde harp kabinesi tarafından tam 
salahiyetle Mısıra gönderilmişti. O
rada General Allenby ve diğer aske
ri ve siyasi ümera ile Orta Şarktaki 
askeri vaziyeti müzakere edecek ve 
o sahadaki kuvvetlerimizin en iyi şe
kilde kullanılması için ıyze yol gös
terecekti. 

Allenby'ye taarruza geçmeıi 
bilclirilcli 

15 Şubatta çektiği telgrafta, ne 

General Allenby 

İrak, ne de Filistindeki kuvvetlerimi
zın taarru?. yapacak kabiliyette ol
madıklarını, lraktaki kuvvetler Ha -
lepten uzak olduklan için müdafaa
da kalarak General Allenby'ye iki 
fırka ve bir süvari alayı gönderilme
sini ve General Allenby'nin bu suret 
le Filistinde taarruza geçmesini tav 
siye ediyordu. Zaten yedinci Hint fır 
kası, Filistine nakledilmiş bulunu -
yordu. Nisanda ikinci bir fırka da
ha gönderildi. Fakat hükumet Irak
tan üçüncü bir fırkanın kaldırılma
sına muvafakat etmedi. 

Aıkeri vaziyet Jeğifiyor 
Şimdiye kadaı- gevşek idare edilen 

Filistin harekatı şimdi cesur bir Ge
neralin eline geçmiş bulunuyordu. 
Bu Generalin oradaki askeri vaziye
ti nasıl değiştirdiği, harbin resmi ta 
rihinde şöyle anlatılmıştır: 

Allenby geldiği zaman ordu lü
zumsuzluğunu hissetmekten müte -
vellit bir düşkünlük içindeydi. 

Dobell ve Chetvode'un Gazeye yap 
tıklan hücum muhakkak bir muvaf
fakıyeti kafasızlığın ve kavrayış
sızlığın nasıl acı bir mağlCıbiycte çe· 
virdiğini gösteren ve belki de cihan 
h&rbinde misli görtilmiyen bir misal
dir: 

Gaze İfgal edildi 
Geri çekilmek emri verildiği za • 

man Gaze işgal edilmiş bulunuyordu. 
Çekiliş zamanına ait elde edilen ve
sikalar Alman kumandanının vazi
yeti ümiteiz gördüğünü göstermek -
tedir. Dobell ancak ricat başladıktan 
sonra buna muttali olduğunu söyle
mektedir. Halbuki Chetvode Gazeye 
hilcum ettiği zaman burası bir is~e
let halinde idi. Ve içindeki muhafız
lan ve toplan bizim asker ve topla
nmızdan çok daha azdı. 

Loyd Cor~ 
lenby hücuma geçtiği zaman. muha
fı~ kıtaatı milhim mikdarda top ve 
askerle takviye edilmişti. Ve müda
faa Alman fen kıtaatının bütün ter
tibatile takviye edilmişti. 

Tü. kler Filiatinclen ~ıkarılmak 
iateniyor 

Türkleri, Filistinden çıkarmak i -
çin 1917 senesi yazma kadar olan 

f
. mevsim seçilmişti. Bu en iyi zaman
dı. Çünkü Türk ordusu o sırada za

l yıf ve tcçhizatsızdı. Türk liderleri Fi 
i listine ehemmiyet vermiyorlardı. On-
1 larm ümit ve hırsları başka istika-

mete çevrilmişti. 

F alkenhaym Türk orcluıunun 
baııncla 

1917 Temmuzunda li'alkenhayn 
Türk ordusunun başına geçti ve ge
çer geçmez ordunun en iyi fırkalan 
ııı Filistine nakletti. Orduyu kuwet
lendirmek için Almanyadan gelirken 
sureti mahsusada seçilmiş bir takım 
kıtaat getirmişti. Bilhassa ordunun 
mekanik aksamı ıslah edilmiş, top ve 
milhimmat arttırılmıştı. 

Fakat, İngiliz ordusunun başında 
yeni bir kumandan \'ardı. Ve bu her 
şeyi değiştirmişti. Allenby, mevcudi 
yeti ve şahsiyetilc ordunun manevi
yetini yükseltmişti. Maharetle ve u
zun tetkikle yaptığı planlar, muvaf
fakıyetle tatbik edildi. Taktikte kul
landığı bir hile ile Birüseb'a hücum 
eder gibi görünerek düşmana hede
finin Gaze olduğu kanaatini vermiş
ti. 

Bu fikri ona Meinertzhagen adın
da bir genç zabit tavsiye etmişti. Ve 
bu plan yine onun tarafından, haya
tını tehlikeye koyarak tatbik edilmiş 
ti. Fakat Allenby bu planın kıymeti
ni anlamak zekasını göstermişti. 

Çünkü, liderlik, yalnız icat etmek ve 
yeni planlar kurmak değil; ayni za
manda planların en iyisini seçip tat
bik edebilmektir. Harbi (Meinertzha 
gen) in planı kazanmıştır. Fakat söy 
lemcğe lüzum yok; bu genç zabit 
harp esnasında Miralay rütbesinden 
yukarı çıkamamıştı. Ona Paris kon
feransında rastgcldim. Bende gayet 
zeki ve kabiliyetli bir adam tesiri 
yaptı. İngiliz ordusunda yükselme -
ırek için böyle meziyetler sahibi ol· 
mak kafidir. 

Denilebilir ki, Allenby hilcuma geç 
meden evvel takviye kuvvetleri al -
mıştı. Fakat Türkler de vaziyetleri
ni takviye etmişlerdi. tıkteşrinde Al-

Allenby'ye (Noele kadar Kudüs 
fethcdilmelidir) emrini vermiştim . 
Bu emir sadıkane tatbik edildi. Har
be l 918 de şiddetle devam edilecek
ti. Fakat Garp cephesindeki hadisat, 
Filistinde taarruza geçmek planını 
suya dUşilrdü. Mart ayında İngiliz 
mağlubiyeti üzerine Allenbyye iki 
fırkasını Fransaya göndermesi em
redildi. Allenby Nisanda elli ikinci 
fırkayı, Mayıs başlangıcında da 74 
üncü fırkayı gönderdi. Sonra da bü
tUn İngiliz kuvvetlerinin yerine Hint 
kuvvetlerini ikame ederek İngiliz 
kuvvetlerini Fransaya göndermesi 
bildirildi. Binaenaleyh şimdilik Al -
lenby'nin kuvvetleri dağılmış bulu -
nuyordu. Ve Hint kıtaatı gelip yer· 
lerine yerleşmedikçe geniş mikyasta 
bir ileri hareketine geçmesi mevzuu 
bahsolamazdr. 

$ubbatta Ceriko zaptedildi ve on-

Dünyanın en esrarlı adamı . 
meşhur Riket şehrimizde 
Habeşistanda petrol imtiyazı alan, birçok mali 

teşebbüse girişen bu adam şehrimizde ne arıyor? 
--- Başı birincide -

ter Riket bir yerde görülünce derhal j ~ 
sorulur: Niçin geldi, nereden geldi, / 1 
ne yapacak, nereye gidecek? 

Mister Rikette yaman bir gazeteci 
ruhu var. En büyük zevki, gazeteci
leri atlatmak, onlan üzmek, en basit 
hareketlerini bir esrar perdesi için
de gösötermektir. 

Mister Riket, maksadına tamami· 
le muvaffak olmuştur. Gazeteler her 
hareketine tilrlü türlü manalar verir
ler. Mesela Habeş harbi esnasında 
Cibutide görüldüğü zaman Times ga
zetesi bu h&disenin dünyanın her ye
rinde büyük bi ralaka uyandırdığını, 
Riket'in Romaya uğradıktan sonra 
Cibutiye gelmesinin sulh tavassutun 

1 

da bulunmağa memur edildiğine de
li! bulunduğunu yazmıştı. 

Bir müddet sonra Riket kendi hu· 
• , su si tayyaresile Romayı ikinci defa 

olarak ziyaret edince Habeşistandan 
aldığı petrol imtiyazı hakkında lt:ıl
yanlarla uyuşmağa çalıştığı şayi ol
muştu. 

Dünyanın en esrarlı adamının İs· 
tanbulda bulunduğunu duyunca ne 

1 maksatla geldiğini anlamağa çok me 
: rak ettik. 
1 bini bulmak vazifesini de gazeteci· 
' liğe yeni karışan, çok ateşli ve me-
raklı bir arkada§a verdik. 

Bu arkadaşın anlattığı hikayeyi 
a§ağıya yazıyoruz: 

"Yazı işleri müdürü beni Riket 
hakkında tahkikata memur edince 
bu zatın Amerikalı mı, İngiliz mi ol
duğunu kestiremedim. Ve cahil der· 
ler diye sormağa da cesaret edeme. 
dim. Habeşistan petrol imtiyazını 
bir Amerika şirketi namına aldığı 
hatırımda kaldığı için Amerikalı ol
duğuna hükmettim. Mülakata tavas
sut etmesi hakkında bir Amerikalı 
dostumdan ricada bulundum. 

Dostum: 
- Evet, tanırım, dedi. Bir defa İf:ı 

viçrede görüştüm. 

dan eonra Mayısa kadar Maverayi 
Erdende semeresiz hareketler yapıl
dı. Mayıstan Teşrinlere kadar da sı
caklar esaslı bir hareket yapmağa 
mani oldu. Fakat zaman bizim lehi
mize çalıştı. Çünkü hastalık ve as -
kerden kaçış Türk ordusunu bozu -
yordu. Bu bozuluş uzun zamandan 
beri devam ediyordu. 

Yeni gelen Hint kıtaatı 
Allenby, bu fasıladan istifade ede

rek, yeni gelen Hint kıtaatile ordu
sunu yeniden organize etti ve Ey
lfıl ortasında büyük bir taarruz için 
planlar hazırladı. Harbiye Nezareti 
kendisine bu taarruzu için yeni kuv
vetler gönderebileceğini vadetmiyor 
du. Fakat onun harp kuvveti, karşı· 
sındaki düşman ordusundan üstündU 
Karşılaştığı güçlük harp kuvvetinin 
azlığı değil, modern bir ordunun le -
vazım ~e teçhizatını ileriye gôtllre
cek nakıl vasıtaları olmamasiydi. 

T araleyn kuvvetlai 
Taarruza geçtiği zaman tarafeyn 

kuvvetleri Allenbynin tahminine gö· 
re şöyleydi: 

İngiliz: 12 bin süvari, 57 bin piya
de, 540 top. 

Türk: 3 bin süvari, 26 bin piyade, 
370 top. 

19 eylülde taamız başladı. Plan us 
taca tertip edilmişti. Allenby'nin 
maksadı yalnız düşmanı geri itmek 
değil, Filistindeki Türk kuvvetlerini 
çevirip imha etmekti.Mecido muhare 
besi bir askeri kumandanı memnun 
edecek kadar muvaffakıyetle cere -
yan etmişti. Muharebe başladıktan 
12 giln sonra Şam ve bütün Türk 
kuvvetleri Allenby'nin eline düşmilş 
tü. Yalnız 17 bin kişi muhasara çı
ğırından kaçıp kurtulabilmişti. 75 
bin esir alınmıştı. Kendisi yalnız 
5.666 zayiat vermişti. Harekata de -
vam edildi. 26 teşrinde Halep alın -
dı. 19 eylilldenberi cephemiz 350 mil 
ileriye gitmişti. Halep ve Müslimiye 
nin zaptile de yalnız Suriye Filistin 
şimendüferi değil, Musul ve Bağda
da giden demiryolu da elimize geç -
mişti. 

Bu ileri hareketinin son saf ah atı 
esnasında, Irakta bulunan müdafaa 
kuvvetlerimiz de Musula doğru iler
lemeye başlamıştı. Fakat Musula 
varmadan harp bitti. 30 ilk teşrinde 
Türkiye mütarekeyi imzaladı ve 31 
teşrinde muhasemat durdu. Boğazlar 
artık açılmıştı. Fakat artık buna ih
tiyaç kalmamıştı. Çünkü (11) gün 
sonra Avusturya - Macaristan, ondan 
bir hafta sonra da Almanya silahla
rı bıraktı. 

Mefhur maliyeci Riket 

- Mükemmel, beni tanıtırsınız. 
- İmkanı yok, aksi adamdır. 1sı-

rır. 

- Canım Amerikalı değil mi, biri
birinizi ısırmazsmız. 

- Amerikalı diyen kim? Mister 
Riket İngilizdir, hem pek çok lngi· 
!izdir. 

- Pek çok İngiliz ne demek? 
- Yani yüzde yüz İngiliz ... Çok 

aksi bir adam ... Böyle bir işe karışır 
sam çok çirkin hakaretlerde buluna
bilir. 

Çaresiz tek başıma düşmanın inine 
sokulmağa karar verdim. Perapalası 
boyladım. Burada gazetecilikten ve 
Mister Riketi görmekten bahscdiu -
ce ortalık buz kesildi. Kapıda duran 
göstermese kış gelip çattı~ını z:ınne 
kocaman termometre 26 dereceyi 
decektir11. 

Bu iştialli havaya rağmen sordum: 
- Mister Riket burada mı? 
- Böyle adam tanımıyoruz. Bura

da yok ... 
-o 'ualfJtı.ıos .ıantıns 'U\OS "El~es uag 
tel sahibi Bay )f\lV>eh görüpdil. Ko
nuştuğum memur ar kendilerini 1ş1e 
rinden etmek istemezsem derhal çık
mamı, başka bir sual sormamı iste· 
diler. Kimseyi işinden etmek isteme
diğim için çıktım. 

Gündüz oteli muhasara eden gaze
tecilerden sonradan öğrendiğime gö 
re Mister Riket otele gelir gelmez 
şu tenbihte bulunmuş: 

- Benim burada bulunduğum kim 
seye söylenmiyecek, yanıma kimse 
çıkmıyacak, hele gazeteciler otelin 
kapısından giremiyecekler. Bir gaze
teci ile karşılaşırsam derhal otelini
zi bırakır, giderim. Hem de sizden şi
kayet ederim. 

Oteli bırakıp gitmek, otel için ni -
hayet 30, 40 liralık bir ziyan ... "Siz
den şikayet ederim,, tehdidinin de 
çok korkunç bir müeyyet kuvveti 
olamaz. Fakat bunu söyliyen dünya
nın en esrarlı adamı olduğu için or
talığı deh§et bilrümilş. Herkesin ödü 
kop uyur: Ya esrarlı adam otelden 
giderse, ya şikayet ederse ... 

Esrarlı adamın akşam otelden çık
tığını gören var. Yanında madamı 
ve İngilizce ve fransızca söyliyen 
bir erkek olduğu halde herhalde ye
meğe gitmiş olacak. Telefonla Tarab
yada Tokatliyan otelinden sorduk. 
Cevap şöyle idi: 

- Dün akşam burada yemek ye
diler. Bu akşam yok. 

Parkoteline gittik, baktık. Esrarlı 
bir adam ihtiva eder iki erkek ve bir 
kadından mürekkep bir grup hiçbir 
tarafta yok. 

Bunun üzerine kulağı delik bir ec
nebi meslektaşla mülakat ettim. Ba
na şu izahatı verdi: 

- Mister Riket çok zengin bir a
dam değildir. Fakat kendisine çok 
emniyet eder, spekülasyona mütema
yil zengin dostları vardır. Bu dostla
rından şu kadar paralık bir teşeb -
bils için bir opsiyon alır. Sonra dün
yayı dolaşmaya çıkar. Bu kadar pa
ra için münasip bir faaliyet sahası 
bulur. Bir şirket teşkil eder yürü -
tür, komisyonunu alır, sonra başka 
bir işe aWır. 

Bu sırada Tilrkiyeye gelmiş olma
sına nazari olarak Uç sebep tasavvur 
edilebilir: 

Birincisi Boğazlar konferansının 
neticelenmesi üzerine Boğazların tah 
kimi için mali teklifle:de bulunmak. 

!kincisi : Tilrkiyede petrol taharri 
yatı yapıldığına göre petrol kokusu 
almış bulunmak. 

Uçüncüsü: Ağlebi ihtimal olarak 
ta Bağdat şimendüferinin Türkiye 
hududu ile Musul arasındaki ikmal 
edilmemiş kısmının ikmali için teşeb 
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Tersine dönmiij 
bir dünya r 

(Başı ı incidt 
lngilterenin kudreti ve azim ve 
hakkında mevcut kanaatin yı 
srna sebep olmuştur. Güya 
dostluğumıı::u arayor, fakat Mil 
Cemiyeti ölçüsile bizim hasmım 
Jı'ı;ansa, Sovyet misakını im.:a 
ve umumi intihabat tıeticcsindl 
bir sol hilk:ıimetinill idaresi altınO 
mi§tir. Almanya Lo.ka'rlıoyu yır!"' 
Rene askerini sokmuş ve tahk•~~..: .. 
girişm~tir. Muaz::anı mikyasta~ 
lanmakla meşguldür. Garbi Aı.~ 
da haua hakimiyetini ele geçi si' 
için bütun k"Uvvetile tlğraşıyor.. . ~ 
tıin Alma1ı milletine fedakarlık!~ 
Zeri telkin ediliyor ve bıt f edakO eti 
{J.11 bUyitk semerelerini görece~ i' 
söyleniyor. Merkezi Avropamn "'!' 
sinirleri yeni bir istikbale ait inti:ıl"' 
Zarla ve cnd~c1crle gerilm~ lJUlııf' 
maktadir. işte Chamberlain' in ~ 
zfüıcii scnei acvriyesindc Atml'P°' 
tıc lngiltcreyc ait gördiiğümüz ,nıJ' 
zara budur.,, 

Boğazlar konferansı kat'i bir ': 
lnşmaya vardığı bir anda bütün 
satırları yazmaktan ve bu muk~~ 
melen yapmaktan maksadımız ~ .. 
tereye karşı dostluk ?arici~de .. ~ 
ler izhar etmek ve 1ngıltereyı kU~ 
göstermek değildir. Böyle bir dilO~ 
ceden çok uzağız. Biz yalnız k~ 
vaziyetimizdeki değişikliği kuV"t 
bir surette tebarüz ettirmek ve~ 
lük sıfatının bugün dilnya yüzUn 
nekaaar yüksek bir unvan haline f! 
diğini ~atani iman sahibi her va~ 
daşa bır defa daha hatırlatmak Uli"' 

yoruz. 
Otuz, kırk sene evvel, hatta o_~ 

dar uzatmıyahm, on beş yirmi se
evvel biz kendi kendimizi çok kUçtiJ 
gören insanlardık. Başka millet!~ 
uzağı görür, müstakar bir siyll"" 
vardı. Onlar bu sayede herşeye ı:ııır 
vaffak oluyorlardı. Biz vukuatın bit 
oyuncağı mevkiinde kalıyor, ezili)'ot" 
duk. 

Bütün dünya tasavvura sığınaz bit 
ölçüde tersine döndü. Hayalinıiııl' 
yaşayan yüz sene sonrasını görür ~ 
giltere yerine bizzat İngilizlerin id 
aEma göre kararsız, harici siyast 
idarei maslahatçı bir İngiltere Y 

dır. 

Buna mukabil biz on yedi ee 
beri dünya ~Unde ne istediğini 
l~n, doğrudan doğruya en on.Jı 
fıne doğru dümen tutmak ve mu~ 
deratını tam surette kendi elin~e 
Jundurmak kudretini gösteren 
!erin başında yürüyoruz. Serbest 
yaşamak ve inkişaf etmek için nı ·ıJ 
thç olduğumuz bütün §eraiti bir Jlll_..; 
misak şeklinde ifade ettik ve buıı-' 
havsalaya sığınaz derecede az bir.~ 
manda başardık. Lozan sulbü, daDP" 
inkılabımızın bütün merhaleleri "' 
ğı görür, müstakar bir siyasetin vet' 
diği bilytik semerelerdir. 

Nihayet bugün dünyanın değişas' 
şeraiti karşısında, evimizin tanı ,,. 
hibi olmak imkanını teyit eden 1:;; 
ğazlar anlaşması da uzağı görür _,,. 
siyasetin, azmin ve kararın en .
tezahürüdür. 
Mukadderatımıza sahip olmadıl' 

mız günlerde, siyaset dümenler~ 
hakim, yüz sene sonrasına gö~w 
görür diye uzaktan uzağa imreP""." 
ğimiz milletler, bugün bizdeki ~ 
yete, bizdeki yüksek rehberlik d~~ 
sına nekadar gıpta etseler yeri vr · 
dır. On yedi sene evvelki şcraitle bll" 
gün arasındaki dünyalar kadar f,t' 
kı, bütün Türklük Boğazlar uztaŞıo" 
sı vesilesile duymalı ve pek haki~ 
yerinde bir iftihar hissi her 'l"1P-. 

kalbinin en derin kö§elerine k-, 
yayılmalıdır. 

TAM 

Kınalıada vapurunun Kadık31 
rıhtımında yaptıjı huar 
Geçenlerde Kınahada vapuru ~ 

dıköy rıhtımına çarpmıştı. Be1edi1' 
rıhtımdaki hasar için tetkikat ~.!'; 
mış ve iki yüz lira zarar ve Zl"f"" 

tesbit eylemiştir. Dün Akay rnild~ 
lüğüne gönderilen bir tezkerede tli
nhtımın eski haline ifrağ edilJJl ~ 
yahut derhal iki yUz liranın verUIP"' 
si istenilmiştir. ~ 

büslerde bulunmak... • 
Bu konuşmadan sonra gece Y~ 

sına doğru bir otomobile atlı~,~ 
Tarabyaya Tokatliyan oteline gi_~ 
Orada topladığım malumat, P°'J 
Riket'in bir gece evvel saat dok ,, 
yemeğe geldiği ve refakatindeld _,, 
tın Anadoluda madenler sahibi 
Türk bulunduğu zemininde idi· ~ 

işte bu esrarlı adamın lstaJI ti 
gelişi beni böyle sabahlara ka~ 
lıştırdı. Hiç olmazsa taze gaze""~JI 
aşkıma bir koşup uğraşma ın~ 
hazırlamış oldu.,, ~ 

Haber aldığımıza s;öre Mister 
ket bugünlerde An'karaya hare 
etmek niyetindedir 
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Gökçen Efe ... 
Sümbül, tzmirin en gürel yerlerin

den Çeşmeli idi. Köyün bir tanecik 
güzeli olan bu kız hemen bütün lzmi
rin yıldızı denecek kadar şirindi. Ka
ra kaşlı iri kara gözlü, uz~ boy~u 
tatlı buğday renkli kavi vucutlu bır 
kızdı. 

Sümbüle sahip olmak için birçok 
delikanlılar talip çıktı. Lakin, yetiın 
olan ve bir tanecik olan Sümbülü 
ana.sr kimseciklere veremiyordu. 

Sümbülün gönlü lakayt ve avare 
idi .O, sergüzeşt peşinde koşan ba
bayiğitlerden hoşlanırdı. Ama; ana
sına bu fikrini açmak kabil değildi. 
Bir kız i<~in de böyle bir harekette 
bulunmak ayıp bir şeydi. Onun gön
lünde yaşattığı dağlar efesi Gökçen 
vardı. Bu efe çok medeni Türk inkı
labının tam tertip bir evladı idi. Yir
Jni bir yaşında iri yapılı, düzgün ve 
medeni giyinişli, cesur bir efe idi. 

Gökçen, hiç köyde oturmaz, şehi
l'e ayda yılda bir inerdi. Bütün ömrü 
dağlarda, ormanlarda av peşinde ge
c;;erdi. 

Gökçenin yazlık ve kışlık iki dağ 
kulübesi vardı. Ormanda olanı yaz
lık, bağlarda olanı kışlık idi. 

Gökçenin bütün yediği av eti ve 
tneyva idi. Kulübeleri su başında, 
Yeşillik çamlrk yerlerde idi. 

• • • 
Herkes, Gökçenin SUmbiilil sevdi -

ğini bilirdi. Lakin, Gökçen bir kere 
olsun sevgisini kimseye söyleme -
mişti. Hatta, Sümbüliln bulunduğu 
köye bile gelmezdi. Yamı yaylada 
SilmbUJe rastladı. SUmbülUn de Gök
çende gönlü vardı. Bu sevgiyi Süm
bülden başka kimse bilmezdi. 

• • • 
Aradan aylar ve yıllar geçti. Ni

hayet, anası Sümbiilü birçok zengin 
isteklerin aksine köyiln kimsesi% ço
banı kel Ahmede verdi. Bunun se-

bebi de; kel Ahmedin Allahtan baş -
ka kimsesi olmaması ve Sümbülün 
kaynana ve göriimceler elinde ezil
memesi içindi. 

Kel Ahmet, o kadar yakışıksız bir 
adam değildi. O da, cesur ve iyi yü
rekli bir delikanlı idi. Hele, Sümbüle 
sahip olduktan sonra, büsbütün ça
lışkan ve daima yüzü güler oldu. 

Aradan bir sene geçtikten sonra, 
Sümbül ile Ahmedin Tosun gibi bir 
çocukları dünyaya gelmişti. Lakin, 
Sümbülün anası çocuk dünyaya gel
dikten altı ay sonra, vefat etmişti. 
Sümbül artık Ahmetle başbaşa kal
mıştı. Altı ay sonra da, Ahmet bir 
kara kışta hastalanarak inliye inliye 
ölmüştü. Zavallı Sümbül kuru başına 
kalmıştı. Ona bakacak, hami olacak, 
yiyecek verecek kimsesi yoktu. Gün
lerce ağladı. Sızladı. Onu istiyenler 
çoktu. Lakin, hiç kimseye varmadı. 

"Nihayet, bir gün kara kışta çocu
ğunu sırtlıyarak yola çıktı. O, art~k 
Gökçene gidiyordu. !ster kllbul etsın 
ister etmesin ona gidecekti. Eğer, 
Gökçen kabul etmezse bir semti meç 
hule doğru çocuğuyla uzaklaşıp gi
decekti. 

••• 
Gökçen Sümbül evlendikten sonra, 

hiç gam yememişti. Çünkü, o, erkek 

• • • 
Gökçen ormandaki kışlık kulübe

sinde avla meşguldü. Avdan gel -
dikten sonra, ocak karşısındaki ye
meğini pişiriyor, sıcak odasında ayı 
pöstekilerine uzanarak yatıyordu. 

Bir gün yine avdan gelmiş yatı
yordu. Birden kulübenin dışarısında
ki av köpekleri bağrışmağa başladı -
tar. Bir kadın sesi de ince, ince bağı
rıyordu: 

- Gökçen! .. Gökçen! .. 
Gökçen, hemen yerinden kalktı. 

Kapıyı açıp dışarı fırladığı zaman, 
Sümbülü çocuğu sırtında boynu bil -
klik karşısında buldu. 

Gökçen şaşırmıştı. Ona sordu : 

Y a.zın.z hikaye: 

TAN 

Tarihi bilgiler: 

Rumelihisarı 

-

Rumelihisarını hepimiz biliriz .. J bulunduğu yer hakikaten gelip geçen 
Boğaziçinin en dar yerindedir. Kara- gemilere haki~di~. Va~t.iy~e Sisamlı 
köy köpriisünden on bir buçuk kilo- (Mandrokles) ısmındekı mı~a~ I~n 
metre mesafededir. Bu kaleye eski- Şahı meşhur (Dara) nın yedı yüz bın 
den "Boğazkesen., ismi verilirdi. Bi- neferden ibaret ordusunu Rumeliye 
zanslılar zamanında ismi "Mokop- geçirmek için Anadolu ve Rumeli 
yon .. idi. . kalele:i arıı:?ın~aki deniz kısmı üze-

Evvelce bu kalenin yerınde "Lef,, rine bır kopru kurmuştu. (Dara) 
kalesi isminde yayvan bir kale vardı. askerlerinin geçişini Rumelihisarı
Bizans Imparatorları burasını hapis- nın yüksek bir tepe.sinde oyul~~ş bir 
hane olarak kullanırlardı. (Lef) in kayadan yapılan bır tahtın ıçınden 
manası unutulmuş demektir. Zaten seyretmişti. Bu kayanın bulunduğu 
bu hapishaneye dünyadan vücutları tepeye Hcrmeton tepesi derlerdi. 
kaldırılmak istenilen adamlar gönde- Sonradan ehlisalip orduları da Ru
rilirdi. melihisarına köprii kurarak bu yer-

Istanbulu zapteden Fatih Mehmet den geçmişlerdi. Rumelihisarı ile A
bu kaleyi fetihten bir sene evvel yap nadoluhisarının mesafesi (520) met
tırtınıştı. (M. 1452) bu kaleyi inşa redir. Rumelihisarım en yüksek te
için üç vezir memur etmişti. Bu ve- pesi Bizanslıların Hermeton Türkle
zirlerden birinin ismi "Zangos,, paşa rin RChitlik dedikleri yerdir. Bu tepe 
diğerinin Sarica Paşa, öbürü,nüp is- 140 metre yüksekliğindedir. 
mi de meşhur Sadrazam Halil Paşa- Bugün h8.la Sarica paşa kalesinin 
dır. Zangos Paşa Bebek tarafındaki dibinde bir kütüphane göriilür ki; 
kalenin, Sanca paşa Fatih kalesi de- burada Osmanlı tarihinde büyiik 
nilen kısmın, Halil paşa da "Istavri., nam almış olan meşhur (Lehçe) sa
kalesi denilen yeri yaptırmağa me- hibi Sadrazam Ahmet Vefik Paşa o
mur edilmişti. Bu kalelerin yapılması tururdu. 
için iki bin işçi çalıştırılmıştır. Ka- Sultan Aziz Rumelihisarını yıktı
leler gece gündüz durmadan çalış- rıp yerine saray yaptırmak istemiş
makla tam kırk günde bitirilmiştir. ti. Hatta mimarlar ve işçiler işe baş
Çünkü: Fatihin kat'i emri bu idi. Sa- lamıştı. Bunu işiten ihtiyar Vefik 
rica paşanın yaptırdığı kalenin üstü- Paşa hemen bastonunu kaparak: 
ne h8.la çıkılabilir. Kalenin içinde "Burası ne padişahın malıdır. Ne 
merdi ven vardır. Bu kale inşa edil- de Osmanlılığın. Burası Türk milleti-

• 

dikten sonra Eyüp cıvarmdakı Ali· 
bey köyüne ve Kiğıthaneye kadar 
muntazam şoseler yapılmıştır. Es
kiden Bulgarlar Bizansa bu yollar ü
zerinde hücum etmişlerdi. 

Kalelerin kalınlığı on, yüksekliği 
de otuz beş metredir. , Bu kalelerin 

- Burada ne işin var? 
Sümbül boynunu bükerek şu ceva

bı verdi: 
- Kocam da öldü .. Şöyle bir ge

çerken son bir Allahaısmarladığa 
geldim Gökçen ... 

Gökçen, kederlendi. Ona sağlık 
diledi. Sonra, şunları mırıldandı. 

nın insaniyete bıraktığı bir tarihi ya
digardır. Ben de buranın bekçisi
yim. Gidin Padişahınıza böyle söyle
yin.,, demiş ve gelenleri sopasiyle 
kovmuştur. Sultan Aziz bu doğru söz 
karşısında saray yapmaktan vazgeç
miştir. 

- Peki, şimdi ne olacak? 
- Bilmem? 
- Benim olur musun? 
- Evet!.. 
Gökçen ellerini sevinçle havaya 

kaldırıp ona yürüdü. Ve çocuğuyla 
kulübesine aldı. 

M. S. KARAVEL 

Zololar ve 
ZoloJar dünyanın en vahşi kabiJe- ı 

1 !erinden biridir. Bu vahşi kabile ço
cuklarını nasıl terbiye ederler bili
yor musunuz? Bakınız size yazayım: 

"Zololar kız çocuklara hiç ehem
miyet vermedikleri gibi ihtiyarlara 
da kıymet vermezler. 

Zoloların en büyük işleri muhare
bedir. Civarlarında bulunan kabile
lere mütemadiyen hücum edip talan 
yaparlar ve bu yağma ile geçinirler ... 

ZoJolar, çocuklarını muharebeye 
1 alıştırmak, cesur kılmak için on iki 
yaşına gelir gelmez kolay, kolay çık
maz bir boya ile vücudunu boyarlar. 
Vücuduna boya sürülen çocuğun eli
ne bir kargı verirler. Bir de ok .. 
Bundan sonra; ormana salıverirler .. 
Böyle bir çocuğun hayatı çok tehli
kelidir. Çünkü; Zololara herkes düş
mandır. Çocuk civar düşman kabile
lere gözükmeden ormanlarda yaşa
ınağa yiyeceğini, içeceğini tedarike 
de mecburdur. Vi.icudundnn boya ta
mamiyle çıkıncıya kadar da kendi 
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k a b i 1 e s i n d e n t e k b 1 r ki
şiye bile gözükmemeğe c;:alışır. Eğer 

gözükürse derhal vururlar .. 
Aylarca dağda dolaşan Zolo çocu

ğu boyasını tabiatin yardımiyle kay
beder. Vahşi hayvanlarla vuru§Ur, 
dövüşür. Düşmanlarile çarpır;ıır ka
çar kovalar. Nihayet. boyası çıktık

tan sonra kabilesine döner. 
Kabilesi bunu törenle karşılar. 

Merasim yapılır, evlendirilir. Sonra 
cengaverler sırasına sokulur. 

lşte; bir Zololu çocuk bö~•lc terbi
ye olunur. Zolo çocuğunun mektebi 
ıssız vahşi ormanlardır. Bu mektep
ten diploma alarak kabilesine di:inen
lerin adedi azdır. Bir çoğu vahşi hay 
vanların midesinde, düşmanlarının 
kargısı altında can verir. Bir çoğu 
da kendi kabilesi tarafından gözük
tüğü için öldürülür. 

iki ay ölmeden mezarda yasıyan fakirler._ 
Fakir, arapça kimsesiz dilenci de-1 Askerler mezan açtı. Tabutu da ac;

mcktir. Hindistanda kendısınc IJır tık. Baktık fakir çürümemiş olduğu 
takım eziyetler yapan mucizeler gös gibi yatıyor. Biz şaşkın, şa3km ba
tercn kimselere fakir ismi verilir. karken, biraz sonra, hafif, hafif kı· 
Hindistanda Isa doğmadan binlerce pırdadı. Doğrusu korkun<: idi. Son
sene evvel fakirler vardı. ra, gözlerini, bumunu açtık ... dirildi 

Bu fakirlerin saçları uzun, tırnak ve ayağa kalktı. Yavaş, yavaş yUrU 
lan kesilmemiş çıplak ayak gezer - yüp gitti. 
ler .. Kendilerini. Allah için eziyet çe Hepimiz şaşırmış ve inanmış kal-
kiyormuş gibi gösterirler. Kimisi on dık bu fakirlerin mucizesine .. 
sene, yirmi sene tek kolu havada, 
tek ayak üzerinde durur. Sandık i-
çine konup suyun içinde haftalarca Gülmez mi.iniz? 
duran ve ölmüyenlcri vardır. 

Bir lngiliz doktoru bu fakirlerden 
birini imtihana çekmiş, Mister Gra
gorun isminde olan bu askeri doktor 
bir fakiri kendi eliyle kulaklarını, 
burnunu balmumu ile tıkamış gözle 
rini katranla kapatbrmış. Sora, bir 
mezarda iki ay, aç susuz kalmış .. Ba 
kınız doktor ne diyor: 
- lki ay sonra askeri kumandanda 

ve birkaç zabitle mezara geldik .. Ben 
fakirin kat'iyyen ölü olarak çıkacağı
na kani idim. Yanımdaki arkadaşla
nm da benim gibi düşünüyorlardı. 

Feridun annesine: - Anne bana 
iki kuru§ verir misin? 

Annesi - Peki, fakat dün verdi
ğim paraları ne yaptın? 

- Ihtiyar bir kadına verdim. 
- Aferin oğlum: Fakat söyle ba-

kayım, o fakir kadına niçin bu sada
kayı verdin? 

- Çünkü, o kadm karamela satı
yordu. 

Temmuz müsabakamız 

1-Bir harf 
2 - Bir hayvan ismi 
3 - Fena ve ıztıraplı bir gey 
4 - Geceyi aydınlatır 
5- Hiç 
6 - Hayatımızla aJikası olan bir 

şey 

7 - Sekize yardımcı bir harf yu
kardan aşağı 

8 - Bir hayvan ismi 
9 - Altıya yardımcı bir harf 

10 - Hiç 
11 - Uçe yardımcı bir harf yukar

dan qağı 
12- Uçe yardımcı bir harf yukar 

dan aşağı 
13 - Yukardan aşağı sekize yPr

dım~ bir harf ve bir renk ismi 
14 - Bir şeyi toprağa sapla.mak. 

15 - Bir insan rengi 
16- Bir harf 
17 - On beşe yardımcı bir harf 
18 - Aydınlık veren bir madde 
19 - On beşe yardımcı bir harf 
MUsabakamızm müddeti dört haf 

tadır. Yani bir Ağustosa kadardır. 
Müsabaka gönderen okuyucularmm 
resimJerini gönderirlerse gazetemi2 • 
de neşredeceğiz. MOsabakaJanmm 
kağıt ilrerine yapmayınız, müsabaka 
resmi üzerine doldurup yollayınız. 

Hediyelerimiz 
Birinciye: Bir pijama 
ikinciye: Bir ayakkabı 
Uçü.ncUye: Bir roman 
Uçüncilden yUzUncUye kadar muh 

t.Plü bediveler. 
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EKONOMi Fotoğraf 
Tahlilleri 

ltalya ile ticaretimiz 1 Aroa, hakta ve mıslr 
Fototraflannızı bize 

göndenniz. karakte

rinizi size söyliyelim' ltalyaya bundan sonra 
nasd mal satacağız? 

Arpa fiatleri biraz düıerıe 
ihracat bile yapdabilecektir 

Hayat tecrllbelerinden istifade et
meelni bilen 'bir karakter. Gençliğin· 

de epeyce cefa gör 
mil§e benziyor. Bu 

Aıkını gururuna feda eden kıı 
(Erzurumdan (K. O. S. Bi') im· ( betbaAt ~, ejer bu .Md~ 

zasiyle: Hlff, bett'm Mcsftdtltm ,ekUtls 'itti' 
"Şimdiye kadar dinlediğiniz, cevap lene ilfpat edersen o zaman aantl lf'k. 

Ankara, 17 (Husuai muhabirimiz
den) -İtalyan htıkftmetin.ln 1 Tem
muzdan itibaren tatbik edeceği itha-
16.t rejimi hakkında kararnamesi ala 
kadar makamlara. plmiftir. 

Bu karanıame ile ltalya hWdime
ti, hudutlan içine ithal edilecek ek
ler maddelerin ithalini Maliye Neza 
retinin mtıaaadesüıe tlbi tutmakta.
dır. Bu llatedeki maddeler araamda 
ihracat ma11&nmızdan olanlar tun -
lardır: 

At, katır, öktlz, •ığır, inek, tottun. 
dana, domuz, kUmee hayvanlan, mi.is 
tahzar ve gayri mUstahzar et. yu -
murta, aut yağı, hazırlaomı' balık -
lar, her nevi bal, marmellt, jeli.tin 
ve meyve kouervelerl, akide şekeri, 
tekerlemeler, kaft'Ulmut bademli tat 
hlar, kırmm biber, bufday, çavdar, 
arpa, mımr, prinç, un, irmik, makar
na, kuru •meler, unlan, patates, 
eebr.eler, narencl ma.Uullt, tlzüm ve 
yq meyveler, kestane, kuru incir, 
balık, f mdık, ceviz, Antep fındığı, 
kuru erikler, salça, şarap, rakı, likör, 
9urup, taze zeytin, balmumu, kene -
vir, pamuk, yün, kıl, ipekli mensu
cat, kükürt, granit, zamk, reçine, 
kabuklu meyveler, kUrkçülüğe ait 
tuzlanllllf ve ham deriler, nifasta, ke 
pek, kuru ot, taze çiçekler, ipek bö -
'1eği tohumu, sünger, baraak. 

Borsada vaziyet 

Istanbul arpa piyasasında son haf
ta içinde faaliyet görülmeınift;ir. Fi
atlar bir miktar dttştüğti takdirde 
ihracat yapılabileceğı umulmaktadır. 

Ege mıntakasında yağmurlar dola
yısiyle piyasaya az mal an.edilmesi 
ve hatta bu miktarlann dahili ihtiya
ca bile kifayet edemiyecek derecede 
bulunması dolayısiyle arpa fiatlann
da yeniden yükseklikler kaydedilmit
tir. Bu durumun uzun milddet devam 
etmiyeceği, havalar mil,uit gitmeğe 
başladığı takdirde fiatlarm düşeceği 
tahmin olunmaktadır. 

ltalyadan devamlı talepler gelmek 
teyse de mal\ım olan sebepler hase
biyle bu istekler kartıJanma.makta· 
dır. 

Fiatlar 3,75 - 4,25 kuruştur. 
Samsun mmtakaaında son hafta i

çinde yeni mahsulden 50 çuval arpa 
Samsun piyasasına gelerek 3,5 ku
ruştan satılmıştır. Yeni ·ürünün arzı 
dolayısiyle fiatlarda M - 75 santim 
kadar bir düşüklük kaydedilmiştir. 

Mersin mmtakasmda, Çukurova • 
arpaları harmanlarının tamamen ar-
kası alınmış olduğundan piyasaya 
her gUn fazla mal gelmektedir. Fiat
Jarda da hafif tenezzüller görülmilş
ttır. Mmtakanm diğer havallsindeki 
arpaların da on on bet güne kadar 
piyasaya gelecekleri anlqıldığmdan 
fiatlarm daha ziyade düşeceği bek -
lenmektedir. Mmtakada son fiatlar 
şöyledir: 

Adana yerli arpa 2,20 - 2,45 
Menrinde yerli arpa 2,25 
Diyarbeldrde yerli arpa 2 - 2,12 
Kara mmtakuı arpa flatlarmda 

son hafta içinde yllkaelif, kaydedil • 

miştir. Ilkbahann yağmurlu geçme - nunla beraber bü· 
sinden ve fazla zeriyat yapılamama- tün IBtıraplarmı 
smdan dolayı arpa fiatlannın daha yenmif, ümitleri -
fazla yükseleceği tahmin edilmekte - nin tahakkukunu 
dir. Son fiatlar'2 - 2,10 kuruftur. görerek mesut ol-

Dış piyasalarda: muştur. lyi bir 
Iskenderiyede arpa ijzerine son aile babasıdır. ln-

haftalarda ihracat olma.maeı bu piya- tizama çok kıy • 
sayı sakinleftirmit ve fiatler de dilf- met verir. Hayatı-
meğe bl.flamııtır. Bu yüzden dahil m muayyen sa • 
den de az mal gelmekte ve yapılan atlen. göre tan • 
muameleler dahili iatihllke inhiaar et- Cilaonpr N. V. A zlm etmi§tir. Mu
melrtedir. hitinde .. ygJya dayanan bir eevgi 
ltaıyada piyaaaya yerli arpa hentlz bulmuttur. Kumar olmamak p.rtiy -

pek az gelmektedir. Piyuuım iateğl- le vakit geçiren oyunlara merala ol
ni ve fiat temayWlerinl tayin edebil- muı JlmndU'. 
mek için mevaimin daha klfi derece- • 
de ilerlememft oldup allkadarlarca Hareketli ve cevval bir karakter. 
beyan olunmaktadır. • Buwd ve serbest itlerde cahıması--
Baltla liyatl11r1 m arzu eder. Spo: 

ra merakı vardır. 
htanbul piyaaumda ihracat için Bu spor belki de 

bakla tlzerine itlerin hentlz batlama- daha fazla deniz 
dıp, ancak dahilde epeldllltif maht- sporudur. Fakat 
yette itler olduğu bildirilmektedir. tatbik etmez. Ka

BUyUk partiler için Canakkalede 4: dmlara karfI aJl • 
. b kuı olmam gerek-

kuruş 30 para istenmektedir. Hal u- ti L" ö -. . . r. ısan gren -
kı Maltadaki alıcıların timdi 8 ster- meğe ta.biliye _ 
1in verdikleri, bu fiatm iae nihayet 4: ti vardır. Belki 
kuruş 10 paradan bir alı§ta bulun - de iyi bir ecnebi 
mağı icap ettirmektedir. diline vi.kıftır. 

Ege mmtakası bakla piyasası 4 Muhitinin teai • NiJl'Uİ Çoralı 
' ri altındadır. Bazan hiddet eder. Fa-

3125 kuruştur. kat hiddeti çabuk geçer, kin besle • 

verdiğiniz maceralar benimkiflin ya- har"la kı.nmı veririm, dedi. 
nında çok sönüktür. !7 Yflfltldayım. A.f't.ldata °" bef' gün geçti. Bir 9"ı 
Babam çok zengin bir tüccardır. Or- arkadqlantnla yazıhanede otunı 
ta ve lise tahailim • ana yurdunda duk. Birden ansızın içeri girdi 
geçtl. Yübek taMilimi Marailya & "- NtJdMı Mze geimiyornn. 
caret mektebinde ikmal efflm. Bir ae- bGMmdatl ne aman iaffyece 
ne de zayıf o"lan almatteamt BerUftde d6di. Kadınhk gunınınu kt'f'tlf'llll'!IR 

kuooetZedirdim. Yurduma yirmi be.§ belki 1Hmd6 aoğvyabUrr, kt.ıtııaal~l\ 
Y"§tnda a1'tlet ettim. (! aene evvel) "- Beni ben eaaaen sevmem 
Babam büttln ışımm bana detn'et - dedim. Babanı11 paraaına mal~ 
ti. Ben de çaltftnaya bafladım.. Ben· mak için sana seni seviyorum,, 
den 6 Yt1f küçük olat1 kardefim toy- ntt11 söylemiftim. Şimdi baba* 
luk teairiy"le kendinden biyUk bir ar bttmın farkına ııardı, aeni bad 
tilftZe sfM§fi. Uata kadıt1 Oft'lln zayıf miyor. Artık bu yalanım de11anl 
damarını bulmakta gecikmedi. Kar- mekte mana yok.,, 
defim eline geçen aylığs Ue onu bak- "- Hepai yalandı, gin 
maktan aciz kaldılğı tçitt kaaadan aah yalandı dedi.,, w betama m-...-·~,-
te imzamla para çekmeye baf"lamıt- etmemi beklemed6ts çıkıp gitff. 
h. Aklığı paralaf' biıyik bir yekti• Btı ııaka ufaetk fela.İf'de top 
tutuyordu. ga!-ZeM. BalHıM da duydu. Beri 
Kasayı kontrol netlceai ış meydana raftan babam da .._ eaa.nu 

çıktı. Ve:medara yol ııerdim. Karde- oklu. Kar~me ~i aff~m, 
• • 1• ..._,.,,.,._,.,_ J--ı- . llğabeyinıt1 at.ıdetıni tem• 

ft'Rt ço~, -•-.cm. ~ aeverım. Mdi. Şündi kardefim yanımda. 
O para ka.ıan~k ~le dursun sa~ • ~ekfl olunca babaat da kt.ıtt11 
/~tmekten de ~dır: Babama t.ıaztye ğe ran oldu. Ama ,tmdi kız: "B 
tt anlattım. Bent kogau. S ay yokluk gunınımla 01J"llytJn adamın 
içinde bunaldım. Birçok müeaseseZe- oZ.mam. Afbmı metiM/rimB 
re müracaat ettim, hepn beni çalıf • ettim tU <:11" 
tırmak iatiyortlıı, fa.kat emniyet ede- Ne ·;ı,,%111~1 
mediler. Nettce'JH'ra i§leriyle tc.m1c • .,, 
olmak üzere bir ecnebi ,trkette ııaai- Vazıyetinlz çok nazik ... Karc!et 
fe alabUdim. Bugün elime geçn para lunda babanıza karp büyük bir 
(114) liradır. uliyet deruhte ettiğiniz gibi, bu 

lskenderiye bakla piyasası nor- mez. 
maldir. Geçen haftaya nazaran son 
hafta dahilden daha ziyade mal gel

Ana baba .hoareti bfti bitiriyor. rqık haller içinde aynca bir de 
• Unutmak '9"' içkiye, klıma~a alt§ • sevmif bulunU)'pl'll\UlUL 

~- tım olmadı. Ve bun"lann hepsıne oya- g· . h enizd · d ~ 
Cerbezeli, zeki bir tip. AV kabiliye- 1- k . · "'-·- _,.,. o· ket' ızı, yazJ an e evıne aTI'" -nma tçın g,c;vum .-ıyorum. ...,ır ı d b" '-·- ~-rdl~ .. ,. ;;..1r 

ti çok fazladır. Hissiyatına kat'iyyen min faz"la iş yaptığı müesaeselerdett en ır ~ g\JDWI 6""" 805..-
mağliip olmadan ı.: . le --"rket r--"'- ı.: .. amele, budan llODl'8 onunla olan 

""rty y• a ~.,KIU uar mu.nama ---.J...-- de maaı---• gayesine erişmek k B hal . . b . t U&M7Ua.waurua vamma ~ 
için bütün meıru çı tı. unu tçın etaı memur 6 - kln vermiyecek kadar ağırdır 

tiler. Gittim, o ticarethane ile olo11 dml al l ,___ tıraba, vasrtalan güzelce ar, e eA&M:ır, ıa 

miese de fiatlarda önemli değişiklik
ler görUlmemiftir. Son fiatlar nevine 
göre ardebi 122 - 140 mwr kuruşu -
dur. 

Bugün bo~ Tl1rk eshamı mev
t.ilerini muhafaııa etm1I ve hatta kuv 
vetlenmiştir. Onitürkte büyük bir ta 
havvül yoktur. Fiyat bugün de 
20,95 - 21 lira arumda oynamıftır. 
Partmn k&panlf fiyatı 177 franktır. ~- _-..:__........,......,.. 

Buna mukabil Anadolu tahvllltm- B Q R S A 
kullanmasını bi • v?ziyeti düzelttim,, dönmek üzere ~ ve aevdiklerinden gelen her ttırlil 
1 i r. Enerjiktir. dım. Faz"la ~empatik ola~ ruhıı~n eutır ve eleme katlanırlana ela 
Tuttuğunu kopa _ hO§"lanan muesseH aahibi, beni etMe tinefialerlnden çok defa zerre 
rır. Eğer bu tabi- davet etti. Aileaiyl.e fMl§tım. Ve ne- fedaklrhk etmeder. Kaldı Jd, da sağlamlık devam etmektedir. An& 

dolu obllguyonlan 44,50 ye kadar ~~ 
terettU ettikten'" 'lfC)ftl'& 44,'SO uraaa 
kapanmıştır. Anadolu bonolan da' l'arefar 
46,30 liraya kadar ~ıklllJfbr. 

Fıntlılı mala.ula no'-n 
Fmdık rekoltesj hakkında piyasa

)& etraflı mal<lmat gelmiftir. Bu se
ne kabuklu fmdık rekoltesi 900,000 
kental, yani 300,000 çuvaldır. Ge -
çen seneye nazaran 159,000 çuval 
noksandır. Çıkan yılda 450,000 çu • 
valdı. Şimdiki halde fiyatlar 42 ii7..e
rinden normal gitmektedir; fakat 
Ağustoat& fiya.tl&rm ylikaelmeai bek 
lenmektedir. 

Mısır.- tevzi eclilyor 
le;; piyasalarda: Samsun mmtakaaı 

Ste;Jin 
1 Dolar 

20 lmçre fr. 
20 Belcilaı fr 
20 Drahmi 
20 Çelı: karon 
20 LeJ 
20 DiDar 
Liret •eslbb 
PloriD 
Avusturya tilin 
Uarlr 
Zloti 
Penco 
Leva 
Y• 
,_~....,. 

Altm. 
Banknot 

Ahı 

624,-
123,-
112,-
IO,-
22,-
15,-
13.-
41.-

100-
12.-

22.50 
21.-
19,-
22.-
22,-
12.-

''·-960,-
241,-

lattı 

630,-
126,-
120,-... _ 

23,50 
94.-
16.-
52.-

196.... _ 
Z4.
IO.-
22.-
24-
25.,._ 
'~·-071,-

242,-

mısır piyaaalannda önemli değişik- ç • i ı e r 
likler olmamJfbr. Ziraat bankası mm- -
takanm muhtelif merkezlerindeki tev 
ziatma devam etmektedir. Son hafta 
içinde Orduda 299,081 kilo mısır da-
jrtilımtır. 

Dıt piyaealarda: Iskenderfye mıınr 
piyaauı nispeten canlı geçlllipe de 
llOn h&fta içinde fi&tlarda ufak dü
t\lklükler olmqtur. Bunun stoklarm 
fazlalığından ileri geldiğine ihtimal 
verilmektedir. 

No. M 

Ademle Havva 
B8ıtluCAllID 

- Masaya clömnek llter mjainlL 
8elki kocamz bekler. 
Dudaklarmı bU.ıdü. 
- Dans etmek ••• 
Badem libi çekik siyah a&bebek· 

leri parladı. 
Yuvalanna kopn bir çift kırlan

ssç gibi aiizillerek piste doğru yürll-
dülc. • 

Bir kere daha anlaAun ki kadmla
n gönill buhranlarma diifüren ve 
on1an silnahki.r o1maia tetvik eden 
erkeklerair. Fakat bu erkekler on
lara yabancı olan erkekler dijil, en 
yakınlan-. J{admı bir kıymetli el
mas, bir tarihi antika, bir arif bl
belot gibi alan ve ona yalım yer içer 
bir cina Y&l'lf kısrağı muamelesi ya
pan erkeklerdir. 

AlnWıyada. tamttıiml lııgiliz ka
dını da bana ayni ıstıraplardan bah
setmişti. Istanbulda ~ bJr -
çok kadınlar da hep bu MVgi mahru
miyeti ile av1aDclıklanm itiraf etnrle
lerdi. 

lnciliıı: üzerin• 
İqilis üzerine 
Dolar 
Liret 
Beis• 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekollonk 
Anstur:ra 
Mark 
lneç karona 
lıapua,a paeta 

630,-
HO,-

0,79,65 
10,09,10 
4,71,75 
2,43,50 

63,-
1,17,-

19,11,61 
4,11,32 
1,97.64 
3,07,75 
5,80,40 

vapurun tatlı hatırası olan Emili de 
varil gibi yuvarlak ve çelik kasa ka
dar manuıs kocumdall ayni ıstırap 
ile şikayet etmişti. 

Şimdi milyoner bangerinin yanma 
&\'det etmesini istemiyen bu Zarif ve 
gUr.el lWyan kadım da her haliyle 
bu derdi ifıa ediyor. Mery bile ihti
yar lordu bu sebeple terketmemif 
miydi! 

Muhakkak ki izdivaç sakin saadet
ler için ideal bir bafdır. Fakat bunda 
mutlak surette batlaııan insanlarm 
bir devir, bir zevk ve bir düşünce or
takları olması şart_. 

Tangonun tatlı ahengine uyarak a
ğır ağır dl.Dil ederken bunları düşil
nUyordum. 

Ve genç Italyan kadını o kadar ne
eeli ki, bana düttinme fırsatı bile ver
miyor. Konuşuyor. Birçok şeyler so
ruyor. 

- Nerede otunıyonnmuz? 
- Sabahlan (Teni9) e gidiyor mu 

sunuz? 
- Oğle yemeklerini nerede yiyor

aunuz? 
Ona oturduğum ldlçilk villayı ha

ber verdiğim zaman havret etti. 
- o şık villa o kadar hoşuma gi

der ki! Bir aman otomobil kullanan 

atinde cl&vam e- ticede kızını aevdim. an•ıda pçen bu ufak Jaa)'lliyet 
'fe!W lliyatta 90lf .. l••..-ı• .. ,.,. ••ıttMJb.W- ~- F Dı 'lfln 111ı8118'1h -..,,..,'11 
muvaffak ola _ mı7arma kapıldım, netice bu Çilgınlı- da top gibi paUadıgmI"'da..,,.lll"l'llP'! 
eaktır. Müteces- ğa mani oldum. Maaluef bu aevgi nu.z. Gerçi afk, deruni bir mtıca 
iristir. Bununla bir taraflı kalmadı. Bir90k defalar blribirine teu.t duyqlarm i lı Bnk•• Mil 15,-

ICaslulı beraber pratik c;a- daha oraya uğradım. Her uğraY'f',.._ kavpaıdır. Llldn, onu lmltsiz, 
lıfmadan zevkalır, fazla ağır kitap • "?. onu bana ~raz .~ha yakın gi!" • sız bir eekilde karartan hareketi 

• • N 0,90 
• • HamlUM 9.90 

l&rla kendiaini dum. Son geH,tm ( i1ri ay eweı Uri ay bir kadm içlıı en menfi kaçma 
yorar. daha kaZmağa mecbunım) ~: bir &eridir 

Anadola % 60 25,45 
" %100 41,50 

Strırettıa,n,,. 11.50 

• gece Aerkea wyuklarken balkonda o- Size. pmdillk yegbe tavsl 
M. Tolay tunıyordvm. Mazi gödımh &tfitl • kard~lnlzi lrurt&rmak pahasına• 

TrU11V117 11~5 
Bomonti Nektar 9,30 
Terlrot 12.50 
Aılan Çimento 0,35 
Merlı:u Banka• 61.25 
O.manh Banka11 27.-

Her teyi genif düştlnen ve stıra.tıe den geçmeye bafladı. N ekadar .ıaman zaklaftıfmu aile yuvanıza geci 
karar verebilen bir karakter. Çalış· tlaJm\flm, bilmiyonım. Aklım bafl • den dönmenin yollanm 
mamıu bilir, muntazam mesaiden '""' ge"ldiğt aman °"" ~ ve bir taraflı kalıU eevgiııizl lark Merlru Ecnnell it~ 3,70 

lıflirozlar 
fllltw buldum. Tal&ammaltı• kGZWI - .. 

rıevkahr. llme merakı vadır. Boş za- dı. Her teyi aiJyledim. AlladMn, ağ. rak gonli1nilzll avutmaktır. 

Türk Borca 1 
.. .. il 
.. • 111 

lstilrrul dahil 
Krpal A. B. C. 

• lıvaı - Ersanam 1 
• • D 

20,97,50 
ıt,20 
19,65 .._ ·Ol, 75 
.. 75 

rnanlarmı kitap okumakla geçirir. Zadı. GlnyGft bljy'le zamoüJrda in -
Bulunduğu meslekte arkadaşlanna 
kendi8tni ziyade eev.:a~-~~-. Faka.t sana "8§6 t.ıeriyor. CtZgtt& gtM aaba -

\.UUU.190.U hı balkonda beldedUco 
buan fllphesi çoktur. Her 19yin sır- Bu çılgın gecen4n aaba1mıda onu 
nna vllaf olmak ister. Ve arqtırrna- baba.!ıdan vtemeğe gittim. Ve mazi-
Jarmı deriıılettfrdjıtçe daha derine ..ıc.-
lnmek ilter. Asim ve irade nilfuzu mi 8iıe anlattıy••,. gibi ona da anlat· 

tım. B68m6tl klzmı vtedtm. 

Mııır ithalat resmini 
lılJ8Jr hUldimeti ithallt emt 

dan aldıfl yUzde bir munzam 
şördtığil }il.zum berine yüzde . 
çıkanmftır. 

nuar l&lıiblctir. - Beta aet1i çok aet.ıerim,, dedi. '• 
• kat 1JCl1n'Um mı ki, ktnıns amtdeta Bir •apar Karakay k8pril 

,,,.,, t••Yfff e rl .• , -t•D t'l.SO B. s.... fazla severim. O.,, hayatvn /era-
ıııı m n.- lhtlrulı 'bir karakter. Girgin ve gatl6 mahwden bir adoma "6rerek 

T••wfllf eok IÖZ 16yler. Münakaplarda daima -----------
Uatte bmık ı.ter. Bununla beraber kendisine tatlı bir rllya gibi kulla -
hiçbir zaman asabına mağlQp olmaz. nır. Hayatta muvaffak olması, ihti
Kendi kendisine kaldığı zaman haya- mali çok kuvvetlidir. Biraz kurnaz -

Rstmm 
AnadoJa I 'H n .. ın 
Anadolu Mtlme11il 

t0.25 
44,40 
45,75 
46,35 li kuvvetlidir. O zaman düşüncelerini dır. 

- Evet. Tamtır mımnıs? nız. 
- Hayır. Bir iki kere otomobille - Geldiflmizdenberi. Kocam bazı 

kapıda dururken gördilm. i§lerine bakar, 
- Sis ııe amandaMeri oradaaı - - Sevimli bir adam defil mi? 

nız? - Fena değil. Gençliğinde her hal-
- Henüz yeni geçtim. de bir teyler yapmıf olacak? 
Rozinanm Inglliz kadmmm kim ol- Likırdıyı değiftirmek için bu bah-

duğunu tanımayışı daha iyi. Zaten il ben &Çmıftım. 
hayatımda yaptığım mi1nasebetsis- Dans bitti. 
liklerin en ahmakc;;ası Mery ile Mısı- Btlfeye uğramayı teklif etmedim. 
ra beraber gelmek olmuştu. Bereket Yanımda eeuiz ytlrUyor. 
pek tanınmadan aynldık ve tanıyan- Masaya geldiğimiz zaman bangerle 
lar da anladılar ki o peşime talnhn11 Fehmi Rqidi hararetli bir bahiste 
bir macera kadınıdır. bulduk. Kredi fonsiye üzerine mUna-

Rozina dedi ki: kaşa ediyorlardı. 
- !çersi de o kadar gUzel mi vil- Genç kadım yerine oturttuktan 

linızm ! sonra yavaşça müsaade istedim. Çe-
- Bilmem, dedim. Ben rahat edi- kik siyah gözleri açıldı: 

yorum o kadar. - Sıkıldınız, değil mi? 
- Yabmı mıamn:! - Oh, billkla, r&hatm etmekten 
Batımla oevap vercUm. çekiniyorum. 
Genç kaclm gtlltbmedl: OteJdler o ka4ar hararetJl konueu-
- Klmbl1ir ne ellencelerlnls ftİr- yorlaı' Jd, belki pldiltmlzln bile tar-

dır. fmda olmadılar. Rosina kaflarmm 
Dudaldanmr bllkttlm: ince bir hareketi ve sözlerinin tatlı 
- Biç, evimin benim 1oln bir otel- bir lerleDlfiyle yavqça: 

den farla yoktur. - Oturunuz! • 
Ve lllve ettim: Dedi. 
- Evdeki halimi ,&nen1L. Ve tam yanındaki huır koltuiu i-
Cenp vermedt. pnt ettt. 
Biru IOllJ'& dedim kl: 
- ~ Caferte mi 

vakitlere kadar devam etti. Bu ak
p.m çok neşeliyim. 

Genç Italyan kadım ile yaptıitm 
danslar o kadar göm çarptı ki, bir 
aralık tesadüf ettifim prenees Sey
lln kendine mahBus garip tttrkçe ile: 

- Milb&rek ol8UD, dedi. 
Iki gündür hasta olduğunu söyli

yenler haklıyDU§lar. 
Demek beni telefonla anya.n ka

dınlardan biri prenaesmif. 
KlUpteki ziyafet akfanu beni az 

kalam delicesine &tık yapa.ca.k aandJ
ğım bu kadından o kadar korkmuşum 
ki. yt1ztlme kan çıktı. Onu gördUkçe 
adeta kolumdan tutup Nil layılanna 
sürükliyecek zannediyorum. Prenaea 
Seylin vakıa tarihteki hemcinaleri 
gibi beni tiDıBahlara yedirmedi ama 
bu iti lnamen kendi8i yaptL 

Rengimin değietitini gören Italyan 
kadmı: . 

- Ne oldu, dedi.. Sıkddmn mı? 
- Evet, dedim, tat.as bir kalabalık, 

lila, renk, dedikodu. Ben )'&lmzlıiı 
daha çok eeverlm. 

- Belij •• Bir vil1lda yalım başını
za oturuyonunu.z .. Ve JWerek ili.ve 
etti: 

- Bot buna iDuıJmu ya! 
- BahM lirittr mlllnil, dedim. 11-
t~ ~ kontrol edtnts. 

çarpb 
Dtın llmannnıza gelen Fel 

bandıralı Serez vapuru akıntıya 
pılarak demirini taramıt, ve 
köy kHpriisüne çarpmıetJr. Va 
eauh bir huarat olmamJltir. 
de yapbğı zarar teablt edilm 

- Ya bahai kazanırsam. 
- Ne istenıeniz kabul 
- Peki, bunu bahsi 

sonra koDUflll'UZo 
-Hayhay. 
Sevimli ltalyan kadım 111181 .. 

rif bir tebeaatımle yüzilme .
Bu kırlan11ç gibi hafif ve 

kadın hotuma gidiyor. ,,. 
Bu akşam direkUSriln evine 

ettim. 
Madam açtı. Eğer bir ........ -

yoksa yemeğe geleceğimi 
Tepkktır etti. 

Bu ziyareti yapmak 
var. Direktöre IÖZ vermiftim. 
ni &k Bik ziyaret edecektiJll. 
Marionne'nun arkaaı k~ 
lefonlarmdald manayı anlamak 
dı. Bu kumru gibi genç im eğer 
telefon ettiğini anneeiniD 
tekrar ederse meeele yok. 

Gi1zel bir buket çigek ve bil~ 
paket f8kerle yeni bir iç sUv~ 
onlara ıittiiim saman gurbe~.-: 
aile çocuğu gelınif gibi caııdall 
plandun. 

iki kanie, adeta bo)'lluma 
caklardı. 
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MAHKEMELERDE 

Sinabar Recep mahkemede 

Salıpazarından geçerken 
birinin saatini aşırmış! 

Sinebar Recep: 19 yaşlarında,, ı cirleri çalan bir_ adamın dün üçüncü 
yanak kemikleri çıkık, esmer renkli ceza mahkemesınde son duruşması 
bir delikanlı .. Salıpazanndan geçer- yapıldı. . .. .. .. .. • 
ken bir adamın cebinden yankesici- Suçlu Vangeh. suklum puklum ha 
Jik ~uretile saatini aşırmaktan suç- kimlerin huzuruna çıkardılar. 
ıu... Vaka şöyle olmuştu: Bir akşam, 

Sinebarm Galat& Sulh ceza mah - Kurtuluş Rum mezarlığı bekçisi, ak
kemesi huzuruna gelişi.adeta bir hS. şanım yarı karanhğmda bir gölgenin, 
dise oldu. Kendisini tanıyan birta- mezarlıktan dışarı çıktığını görü : 
kını başıboş çocuklar, koridora top- yor. Fak~t, tam üzerine. yürüyeceğı 
lanmıs onu biribirlerine gösteriyor - sırada, golge, var hrzıyle kaçara~ 
lardı:' bekçinin elinden kurtuluyor. ~rtesı 

_ Sinebar Ağabey! .. Nah işte !ii- günü, d.aha ertesi gün~ b~kçi.' bır_ ta-
nebar geçiyor!.. rafta _ş-ızlene::~: demır zıncırlerı a-

Belli ki Sinebar Recep; bu muhit- şırmaga geldıgı anlaşılan bu m~za~-
te çok tanınmış bir adamdı. lık h~~sızma pusu kur:ıyor. ~ekçı, yı-

Mahkeme ilk olarak, 18 yaşında ne boyle pusu kurdugu bır akşam. 
dolandırıcılıkt~n suçlu Todoriyi şa- <;aldığı zi~~irler .de elinde olduğu 
hit olarak dinleyecekti. Todori, sa - hald.~ herıfı enselıyor. . . 
kin ve mütereddit adımlarla ilerledi. Dun mahkemede bırçok şahıtler 
Yanağındaki küçük bir bıçak yara- ~inlendi. Şa~i~lerin hepsi de, Van.?e
smr saklamağa çalıştığı görülüyor- ıı .. mez~r!ık .. ıçın~e dolaşırken gor-
du. Todori, şöyle şahitlik etti: duklerını soyledıler. . .. 

B t 1 dı- b"l · Mahkeme, sw~unu sabıt gorerek 
- en saa ça m grnı 1 mıyo - Vangeli bir sene iki ay hapse mah

rum. Yalnız, Sinebarr yanında gezdir kum etti. 
eliği çocuklara para dağıtırken gör
düm. 

Ondan sonra, sekiz yaşındaki E -
min dinlendi. 
, O da dedi ki : 

- Salıpazarmdan geçiyordum. Bir 
ııdamm cebinden saat çalındığını söy 
lediler. Fakat bu saati çalan Sinebar 
Recep değil, sakallı bir adamdı! 

Mahkeme, lbrahim isminde bir 
·başka küçük şahide tebligat yapmak 
için duruşmayı başka güne bıraktı. 

Rum mezarlığından zincir 
çalan bir adam 

Kurtuluştaki Rum mezarlığında, 
rrıezar taşlarrnm arayerindeki zin-

Ermeni katoliklerinin vakıfları 
Vakıf idaresine geçti 

Ermeni katolik cemaatine ait bu
lunan Taksimdeki Sürp Agop vakıf 
hastanesile Darülacze işlerini Beyoğ
lu vakıflar direktörlüğü bizzat gör -
meğe başlamıştır. Vakfa ait hayrat 
ve akarat, vakıflar idaresince te -
sellüm edilmiş, ve alakadarlara lazım 
gelen tebligatta bulunulmuştur . 

Hastane ve darülaczenin doktor 
ve müstahdemleri, vakıflar umum 
müdürlüğünün tesbit edeceği kadro
ya intizaren şimdiki halde muvakka
ten vazifelerine bakacaklardır. 

Yerli Mallar Sergisinde Radyolin 

Yerli Mallar Sergiainde Rad yolin paviyonundan bir köşe • 
Yerli Mallar Sergisinde bazı sanat sa bütün gözleri üzerine çekmakte -

§ubelerinde mütekamil bir ilerilik iz- dir. Paviyonun içinde küçük bir diş 
leri görülüyor. Bir kısım sanayi, o macunu fabrikası vardır. Durma
kadar tekemmül etmiş ve terakki gös dan çalışmaktadır. İptidai madde ha 
termiştir ki bu, milli endüstrimiz tinden tüp şekline intikal edinceye 
için bir iftihar vesilesidir. ka~ar ~eçirdiği bütün saf~~l~r.' R~d-

8 inci Yerli Mallar Sergisinde gör- yolın dış macununun formül ıtıbarıle 
aüğümüz ve gezdiğimiz paviyonlarm e1:115alinAe naz~ran daha oriji~a~ ~ir 
en mükemmellerinden birisi, henüz kımyevı terkıple meydana getırıldi -
memleketimizde yeni bir inkişaf dev ğini göstermektedir. 
resini yaşamakta olan tıbbi müstalı- Diğer taraftan göğsümüzü kabar
zarat paviyonudur. Tıbbi müstahza- tacak en mühim nokta, Radyolinin 
rat ve kimyevi mamulat şubesinde yalnız Türkiye hudutları içinde de
bilhassa Radyolin, Gripin müessese- ğil, Yunanistan, İtalya, Mısır, Arna
einin hazırladığı zengin köşe, memle- vutluk, !ran ve Efganistana dahi ih
ket müstahzarcılığının müterakki ve raç edildiğidir. Bu sene halkın pavi
ml üssbet ?~ es~rti?irk. 8 tin~i Yel rli RMadl- yonunu çok beğendiği Radyolin mü-
ar ergısıne ış ıra e mış o an a - . . . . . . ~. 

yolin müessesi, 18 yıllık faaliyetine essesesı şımdiye kadar ıştırak ettıgı 
nasıl bir istikamet verdiğini ve Tilı·k beynelmilel sergilerde 19 diploma ve 
müstahzarcısınm nasıl çalıştığım a - 48 altın madalya almıştır. MilU en
çıkça göstermiştir. Ra,dyolin paviyo- düstri yolunda hariçte de yüzümüzü 
nu, zerafet ve ince bir tertip zevkinin ağartan müessesenin müteşebbisleri
hazırladığı bir eser olmakla bilbas- ni tebrik ederiz. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Teslim tarihinden itibaren senelik muhammen kirası 138 lira 
olan Aksarayda Gureba Hüseyin ağa mahallesinin Horhor soka
ğında 62 N. 1ı Hintler tekkesi 937 veya 938t 939 senesi mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş 
ihale gününde giren bulunmadığından artırma 21 Temmuş 936 
sah gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğü~de 
görülür. İstekli olanlar 10 lira 35 kuruşluk muvakkat temmat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) {4106) 

Muayeneye gelmemiş otomobiller hakkında muayene edilmiş 
lavhasını taşımayan gerek hususi gerekse taksi otomobillerinin 
seyrüseferi yasak edilmiştir. Bunların muayeneleri Perşembe 
günü öğleden soruıa veCumartesi günü öğleden evvel Ayasofya 
meydanında ve alelusul 6 mcı Şubeden bir ceza zabtı yapmak 
suretiyle yapılabileceği ilan olunur. (B.) ( 4 ı 08) 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaata ilanları 

Kütahyadaki 497 bin 514 
lira 1 5 kuruş bedeli keşifli 
ınşaatın ihale gününde ta
.. ıpler Bayındırlık Bakanlı
ğından alınacak vesikayı 
getirmediklerinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 20 Tem
muz 936 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İlk teminat 
23 bin liradır. Şartname ve 
projelerle fenni şartnamele
ri M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan 25 lira karşı

lığında alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle Baym
dırlrk Bakanlığından alına
cak fenni ehliyetnameler 
ve behemehal verilmesi mec
buri olan şartnamede yazılı 
vesikalar ve ilk teminat 
mektup ve makbuzları ile 
birlikte teklif mektublannı 
ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar Anaka
rada M. M. V. Satınalma 
K nnıisyonurı:ı trPrmeleri 

54) (3686) 32 

İstanbul Asliye !kinci Ticaret 
Mahkemesinden : Sergis Keseryana 
merhum olup mahkemece satılma
sına karar verilen değirmencilik se
bat türk anonim şirketine ait 19 
bin adet hisse senetleri ikinci arttır 
maile 4 ağustos 1936 salı günü saat 
1 O da Istan bul kambiyo borsasın

da satışı icra edileceğinden tayin e
dilen gün ve saatta talip olanların 
mahalli mezkurda bulunmaları ilan 
olunur. (24474) 

lstanbul Komutanlığı Sa
hnalma Komisyonu ilanları 

Deniz Yolları 
IŞLETJ\AESI 

Acenteleri: Karr .töy Köprilba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mtihilrdar· 

-- zade Han. Tel 22740. -

frabzon postaları 1 

Pazar 12 de Salı, Perşembe ı 

15 de. 

izmir Sür'at 
Postası 

\ 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diğer postalar 
'3artm - Cumartesi Çarşamba 

18de 
lzmit - Pazar, Salı, Perşembe. 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesı. Salı, Çar 

şam ba. Perşembe, Cumarte
si 20 de. 

Karabıga - Sah, Cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin postalan· 
na kalkış günleri yük ahnmaz 

4103 

lstanbul Levazım Amirliği 
Sotınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseleri için 2 2 ton kaşar 

peyniri 23 Temmuz 936 
perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be
deli 12100 liradır. İlk temi
natı 9 O 7 lira 5 O kuruştur. 
Şartnamesi her gün komis-

Topçu Atış Okulu ıçın yanda görülebilir. İstekli-
162 numaralı Ordu emirna- ·ıerin kanuni vesikalarile tek 
mesindeki evsaflara · uygun liflerini ihale saatinden bir 
olmak üz.ere .,.24 ;.r.em.mıız "1!l8'.!l't""eVVel komisycml ver-
936 Cuma günü saat 11 de meleri. (33) (3827) 
on sekiz baş binek hayvanı 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Beher hayvanın muham
men fiatı 13 5 lfra olup ilk 
teminatı beher hayvan için 
on lira on iki kuruş ve mec
muu için 182 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda gö
rülebilir. Hayvanı olupta 
satmak isteyenlerin hayvan
ları ve ilk teminat makbuz 
veya mektublarile birlikte 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(3822) 41 

Göz Hekimi 

Dr. ŞÜKRÜ ERTAN 
Cağaloilu Nura Osmauiye cad. No.30 

(Caiakilu &czanesı bitioıii). 

!'el 22566 

lstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : Selanik Bankası 
tarafından Galatada Tophanede Ba
yazit mahallesinde Kaval sokağın
da 5 ve 9 numarada mükim Andon 
Dimitrakoplo ve Dimitri Dimitra
koplo aleyhlerine açılan alacak da 
vasmdan dolayi tebliği muktezi da
vetiyyenin müddeaaleyhlerin ika
metgahı hazirelerinin meçhuliyyeti 
hasebiyle Hukuk usulu muhakeme
leri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebliğine ve mu
hakemenin 15-7-936 tarihine taliki
ne karar verilmişti. Mezkfır gün ve 
saatte müddeaaleyhler ispati vucut 
etmediklerinden haklarında giyap 
kararı ittihaz edilmiş ve müddei da
vasını haczi ihtiyati dosyasında mev 
cut vesaikle ispat edeceğini ve im
zanın inkarı halinde istiktap istiye
ceğini bildirmi§ olduğundan 6-11-936 
tarihine müsadif cuma günü saat 
14 te istiktap ve muhakeme ıçın 
mahkemede hazır bulunmaları ve 
gelmedikleri takdirde istiktaptan is
tinkaf ve imzaları ikrar ve kabul et
mis nazariyle bakılacakları ve bir 
daha mahkemeye kabul edilemiye
cekleri ve giyaplarmda hüküm ve
rileceği ilan olunur. (24475; 
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* 
İdareleri İstanbul Leva-

zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 4 2 ton beyaz pey 
nir 23 Temmuz 936 Perşem
be günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 14700 
liradır. İlk teminatı 1102 li
ra 5 O kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha
le saatinden ibr saat evvel 
korrı1~vona vermeleri. ( 3 4 ) 

(3828) 87 
:,. 

İdareleri İs tan bul Le
vazım Amirliğine bağlı 
müesseseler için 117 500 ki
lo meşe kömürü 23 Tem
muz 936 Perşembe gunu 
saat 14t30 da Tophanede 
Satınalrna Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 3525 liradır. 
İlk teminatı 264 lira 3 7 ku
ruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanunt vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(85) (3829) 38 

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

altı benzin tankı yaptırıla
caktır. 

2 - Bu işlerle meşğul o
lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malumat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek şartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkur Şubeye 
vermeleri. (36) (3459) 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için olbaptaki şartname v_e 
evsafa göre satın alınacak olan bin metre patiska ve iki~ 
bin metre muhtelif eb'adda amerikan bezi için yapılan 
açık eksiltmede teklif edilen fiyatlar fazla görüldüğün
den eksiltme 27 Temmuz 936 pazartesi gününe bırakıl
mıştır. 

1 - Eksiltme Cağaoğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda saat 
1 6 da yapılacaktır. 

2 - İstekliler şartname ve numuneyi Fuatpaşa tür· 
besi karşısında Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebi-
lirler. ' 

3 - Muvakkat garanti 162 liradır. 
• 4·_· - Tahmini fiyat: Patiskanın bir metre · .92. 
140 santim enindeki amerikanın 7 5 ve 85 santim enin
deki amerikanın bir metresi de 48 kuruştur. 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret' Odası vesikasile 
bu işe yeter teminat makbuzu veya banka mektubu ile 
birlikte vaktinden evvel komisyona gelmeleri. ( 4084) 

Karamürsel Bef ediyesinden: 
1 - Kasabaya üç saat mesafede olan Belediyeniıı 

Fındıklı Sağlık suyunun kasabaya getirilmesine ait pro" 
jesi yaptırılacaktır. Bedeli muhammeni 500 liradır. 

2 - Karamürselin müstakbel münhanili harita ve 
pilaru yaptırılacaktır. Bedeli muhammeni 500 liradır. . 

3 - Karamürsel kasabasının asri kabristan projesı 
yaptırılacaktır. Bedeli muhammeni 200 liradır. 

936 senesi içinde yukarıda yazılı pilan ve projelerit1 
yaptırılması çalışma programımız cümlesinden olmakla 
bu projeleri yapacakların kanun ve emirler dairesin~e 
ve vekaletlerden tasdik edilmek şartile ı yapmıya taht' 
olanların Karamürsel Belediyesine müracaatları ilafl 
olunur. ( 4094) 

YILDIRIM 
.,,, . 

TRAŞ Bl~AGILE 

YDzDnUzU iyice sabunlayınız. YILDIRIM bıçağı 
en sert sakalı bile bir kaç· dakika. za fında latif 
bir surette traş eder. En nazik ciltler .. d bile hi 
bir taharruş yapmaz. Kanaat edinmek için tec
rübe ediniz. Gayet memnun kalacak ve ebediy
yen YILDIRIM traş bıçağından başka brçak kul· 
lınmiyacaksınız. Sözümüz reklam değil, bir ıa. 
kikatbr. 
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TuRKrYE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
o 

BIRE, şef na~zetli~i 
müsabaka imtıhanı 

TURKIYE ZIRAA T BAN~ASIND~N : 
k müsabaka ıle ve musabakada 1 _ Ban amıza . .. ı · · 

.. . k muvaf fakiyet derecesıne gore uzumu 
gosterıle.~fe . mzedi ve şef namzedi alınacaktır. 
kadar mu ettış na . · · · s· l B"I 

B .. bakaya gırebılmek ıçın ıyasa . ı -2 - u musa · İkt t 
·ı "M .. lk·ye" veya Yüksek Tıcaret ve ısa 

gı er u 
1 

ahut Hukuk Fakültesinden veya
Okulasındabn vey memleketlerdeki benzerlerinden 
bunların ya ancı . 
a· 1 ah olmak gerektır. . 
ıp om M"" baka 3 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve 

3 - usa ' ·ı 1 k 1 b 1 z·raat Bankalarında yazı ı e yapı aca . v_e 
k~~anna~Ia; yo1 paralar; ~erilerek Ankara'ya getırı
r .. lü bir imtihana tabı tutulacaktır. 
ıp 4s~ Müfettiş namzetıe:i~e ( 140) ve şef namzet-

lerine ( 130) lira aylık verılır. . . . 
M""f ttiş namzetleri iki senehk bır sta1dan sonra 
.. f ~t7ş1ik imtihanına girecek ve kazan~rlarsa l 75 

~u e 1 kla müfettişliğe geçirileceklerdır. Ankara-
lıra ay ı M""d .. lu""k servislerinde çalıştırılacak dan Umum u ur hl" 

l f namzetleri ise bir senelik stajdan son~a e. ı-
o a~ şe "h nına gı· recek ve kazanırlarsa terf ı edıleyet ımtı a 

ceklerdir. . · ı ·· t en 
5 - İmtihan Programıle saır ş~rt ~n gos er 

matbualar Ankara, İstanbul ve İzmır Zıraat Banka-
larından elde edilebilir. . . 

6 - İstekliler, aranılan belgelen bır mektu~:a en 
son 27-7-936 pazartesi günü ak~amı~.a .~a.~~~ .. An
kara Ziraat Bankası teftiş he~etı .?1udurlugu. ne 
göndermek veya vermek suretıle muracaat etmış bu
lunmalıdırlar. (3967) 
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İ h" arlar İdaresinin Siirt mıntakasında çay tu~ 

1 - n ıs ~ cem'an 10799 lira 2 5 kuruş bedellı 
~~ı~~=r~~~;:~;l~ı iki anbar kapalı zarf usuliyle eksilt-

m~ye konulmuştur. k b T d 
2 - Proje, şartname ve saire 45 kuruş mu .. a ı ı~. e 

İnhio:sa.rla.r Merlırc.ı: tur; len Ş~beeinden veya Şıırt Mus-
takil Müdürlüğünden alınabilır. . d 

3 - Eksiltme 21 Temmuz 936 sah s~at . On bır c 
İnhisarlar Siirt müstakil Müdürlüğü daıresınde yapı-

lacaktır. . ktarı 809 lira 94 kuruş-4 - Muvakkat temınat mı 

tur. t kl"l rin bu gibi işleri yaptıklarına dair fennı 
5 - s_te. ı .~ . esika ibraz etmeleri veyahut bu 

liyakatlerı~ı g~sterılrf v . aat başında bulundurmaları 
vesikayı haız bır ka ayı ınş 

lazımdır. . .1 gününden en az 4 gün evvel 
6. - Vesıkalar ek~ı tı:;~esine veya Siirt müstakil M~

İnhısarlar ~erkez ~ul Sk kafi oldukları tahriren tasdık 
düdüğüne ıbraz edı ere 

ettirilecektir. . k" ... dı ile sair kanuni vesikalan havi 
7 - Bu ta.sdık ~-gı·· saat 10 na kadar İnhisarlar 

kapalı zarfla. ıhal~d~.unl .~ .. ünde ihale komisyon Reisliğine 
S.. M"" takıl Mu ur ug 34 ·· ıırt us .. d ahut eksiltme kanununun un-
rnakbuz m~kah•!•~ e Y sta ile teslim edilmiş olacaktır. 
cü maddesı mucıbınce po 22 

(3902) 

G dlkll Erbaş hazırlama Orta Deniz e 
Okulu Müdürlii§Onden: 

. . anhane binasında bulunan De
Kasımpaşada eskı dıt a orta okulu her üç sınıfına 

niz Gedikli Erbaş hazır am 

talebe ahnaca~tır. f 4 . 16 yaşlarında ilk mektep me-
l - Birincı sım 1 

·. 17 yaşlarında bulunan orta 
zunlan, ikinci srnı~a .~ \. · ü sınıfa 16 : 18 yaşlarında 
birden tastiknamelı, uçu~~· her Türk çocuğu istenilen 
bulunan orta ikiden .tasbt.

1

1.r
1 İstekliler fazla olursa üç 

fl rsa gıre ı ı . 1 vası an taşıyo 1 rak kazananlar a mır. 
dersden müsabaka yapı .3 .1 sıhhi muayenenin yapılması 

melesı ı e 5 A-2 -- Kayıt mua 936 tarihinden l gustos • • • ı-1 · 1 • 1 Temmuz d 
ıçın ısteK ı erın .. aat etmesi lazım ır. 
936tarihine kadar ~-~ra~k yerler şunlardır. 

3 - Müracaat e 1 ec şada Deniz Gedikli Erbaş 0 -
A _ İstanbul Kasımpa · 

kulu Müdürü. . Müsteşarlığına 
B _ Ankara Den~.z h .. Komutanlığına 
C-İzmitte Ussu~aKn utanlrğına 

ı . 'de Denız om • b .. 
Ç- zmır d kerlik şubeleri ve oranın en u-D _ Villyetler e as 

9 . l'ilk askeri makamına. ( 3 7 6 ) 35 
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Ae: ke ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Cins ve mikdan 

2000 ton Jeneratör kö-
mürü 

1255 ton kriple kömürü 
14850 ton Iavamarin kö-

mürü 
40000 metre ham ipek 

9900 paket kulp vidası ) 
27200 ,, kuşak ,, ) 
19400 ,, menteşe ,, ) 
21400 ,, Dip kapak., ) 

1600 kilo perçin çivisi ) 
2500 ,, karfiçe ,, 
1500 M3 çam tahtası 

2 8 ton kendir ipi 
4 5 5 ,, Döküm koku 

' 

960 ,, Adi kok kömürü 
92 ton meşe kömürü 

7 500 kilo mukavva 
1000 kilo kibrit antimon 

500 kilo cam tozu ) 
1000 ,, Klorat döpotas 

20000 metre 50 mm. e- ) 
ninde kolan, 17 500 ) 
metre 40 mm. eninde ) 
kolan, 5 8 kilo balık- ) 
çı ağı ipliği ve 7 5 kilo ) 
İngiliz sicimi ) 

2000 kilo kalay varakı 
l 000 ton çelik demiri 

20 ton ayna demiri ) 
25 ,, dükümhane ,, ) 
30 ,, Lüksemburg ,, ) 

S ,, Temper ham ,, ) 
1 O ,, Beyaz ham de- ) 

mir 
31 ,, Ferro silisyum 
7 S ,, Ferro Mangan 

) 
) 
) 

1,5,, Nikel ) 

Muhammen 
bedeli 

L. 
26000 

17570 
193050 

32000 

28352 

63500 
9800 

15925 
23040 

4600 
9500 
1500 
1550 

4315 

6500 
40000 

18250 

K. 

İlk teminatı 

K. 
1950 

1317.75 
10902,50 

2400 

2126,'10 

4425 
735 

1194,38 
1728 

345 
712,50 
112,50 

116,25 

326,63 

487,50 
3000 

1368, 7 5 

Eksiltme şekli 

Kapalı zarf 

" .. 
" ,, 

" " 

" " 

" 
" ., 
" " 
" " 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" 

" " 

Kapalı zarf 
,, 

" ,, 

1000 
EN 

LADIR 

-- ... --

•• 

Komısyonu ilanlare 

Eksiltme 
tarihi 

31-7-936 

31-7-936 
31-7-931) 

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 

12-8-936 

2-9-936 
3-9-936 

4-9-936 

Şartname İhale günü 
bedeli 
L. K. 

1 30 

9 66 

1 60 

1 42 

3 18 

-

2 -

ve saati. 

Cuma 15 

" 16 
Cuma 11 

" 16 

Car~amha 15 

Perşembe 16 
Cuma 15 

" Pazartesi 
16 
ıs 

" ı 4 
Salı 15 

" 14 
Çarşamba 14 

" 15 

Çarşamba 15 
Per~embe ıs 

Cuma 15 

Yukarıda yazılı malzemeler Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca hizalarında gös
terilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edilecektir. Şartnameler Komisyondan verilir. Kapalı 
zarf teklif mektublan sözü geçen günlerde yukarıda yazılı saatlerden bir saat evvelce behemehal Komisyo
na vermeleri. Açık eksiltmelerde ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle komisyona müracaatlan. ( 3844) 49 

I 
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YENi PASLANMAZ HASAN 
Ti BIC 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede b üyük muvaffakiyet kazanan Hasan tıraş 
bıçakları yeni ve kat'iyyen paslanmaz neyini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte 
Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç 
bozulmamak şartile gayret kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu 
meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Mark asma ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 1 O 
adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pu drası - Hasan Tıraş kolonyası da çok 
zevk ve neş'e veren yardnncı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu : lST ANBUL, BEYoGLU, ANKARA. 

• . . ... •) ., • • . '; / ·;, •, . j . • ' . ı,. ~ . • ~ 

Milli müstahzara milli 1 

sevgi bu kadar olabilir! 

8 inci Yerli Mallar Sergis.nde 

RADYOLiN paviyonu 

En boş meyva usarelerıle hazır· 

lanmı~ır. Hazmı kolaylaştırn 

lnkıbaZJ izale eder Kanı temız 

ııyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

fNGILIZ KA NZCJ K EOZAN ESı 

;. alebl~~.!_Yetişmeğe çalış··~~ ~~R~ev~oğlu-f$t~an~~ul ~ 

ADYOLiN GRiPiN Mes'udbirtesa
Halkın tam itimad ve sevgisini kazanmış iki müs
tahzardır ve bu rağbete hak kazandığmı, Ser· 

gideki tehacüm.le isbat etmektedir. 

• : '!.._ ı: ~ • •ı , .... ~. , ..... " •• ', '. ';,, ....... ,, 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 
HER HAFTA 

MÜNiR NURETTiN 
ve arkadaşla rı 

PERŞEMBE , CUMA, CUMARTESi, ve PAZAR akşamlar. 
Konserlerine deyam edeceklerdir. 

düf neticesi 
olarak bir 

kimya g erin 
CiL Di BE Y AZL A T MAK 
lÇlN ŞAYANI HAYRET 

BİR KEŞFİ 
Parisli bir kimyager, laboratuva

rında tecrübe ve melekelerle meş
gul iken tesadüfi olarak kolu üze
rine düşen biraz "Beyaz oksijen" in 
beyazlatıcı bir hassası olduğunu 

görerek hayrette kalmıştır. Cildin 
kırmızılıklan ve lekeleri hemen za
il olmuş, beyaz, saf ve açık bir cild 
meydana çıkmıştır. Birçok kadın
ların yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 
cildlerini 3-5 levin daha beyazlat
mış ve yumuşatmış ve vücudün na
zik ve son derece itina edilmiş aza
larına tamamen benzemiştir. 

]8 - 7 - 936 

ŞiŞLi ŞiFA YURDU 
Şirketi Hayriveden : Bomonti.de Terkos su deposu civarında. Telefon: 4.1807 

Operatör Dr. RİFAT BERKMAN ve Operatör Dr. NAZIM ARMAN 
tarafından dimağ, sadır, batın vesaire ile eski ve yeni kırık 

çıkık ve eğri bacakameliyatları yapılır. 
RONTGEN, DIYATER1ll, ULT RA VIYOLE, PANTOSTA 

vesair bilcümle vesaiti cami, bulaşık olmıyan hastalıklara 
ve her hekime açık hastane. 

Pazar günleri Boğazın mesire mahalline giden vapurların hareket saatleri : 

Fiatler : 2,5 - 3,5 - 4,5 lira 
vakti müsaid olmıyanlara büyük kolaylık gösterilir. 1-

istanbul Barosundan: 
Baronun 329 kütük sayısında yazılı avukat Andre Pirim'in inzibat mec 

lisinin 25-6-936 tarihinde verdiği bir sene müddetle avukatlıkdan meni 
kararı mumaileyhin itirazı üzerine bu kere Istanbul Ağırceza mahke
mesince de tasdik edilmiş olduğu ilan olunur. 

---------------------------------------------------------------------
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satlnalma Komisyonu ilanları 

. Kırıkkalede yapllacak inşaat 
Keşif bedeli ( 13603 2) lira ( 86) kuruş olan yukarı

da yazılı inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma K omisyonunca S Ağustos 936 tarihinde 
Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir Şartname (Altı) lira ( 8 1) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 8051) lira ( 65) kuruşu havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 1 O a kadar komisyona vermeleri ken-
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mü
racaatları. ( 4001) 

Hususi imtiyaz olarak bu " Be
yaz oksijen " (yağsız) beyaz yeni 
Tokalon kreminde mevcuttur. Cil
de nüfuz ve bütün siyah benleri 
hal ve izale eder. Açık mesameleri 
kapatır ve tene yeni ve kamaştırıcı 
bir manzara verir. Beyaz renginde
ki yeni Tokalon kremine bu şayanı 
hayret "Beyaz oksijen" in ilave e-
dilmiş olmasına rağmen fiatı arttı-

rılmamıştır. Hemen bugünden kul
lanmağa başlayınız ve seri ve müs
mir tecrübelerini görünüz. 

Istanbul Uçüncü Icra Memurlu
ğundan : 935 - 454 numaralı dosya 
ile mahcuz olup satılması mukarrer 
modern bir yatak odası 22-7-936 
Çarşamba günü saat 15 te Top -
hanede Topçular sokağında 501 nu 
maralı apartımanın altında 503 nu
maralı dükkan önünde satdacaktrr. 
Eşyanın kıymeti muhamminesinin 
yüzde 75 ini bulmadığı taktirde i

Y eniköy, Tarabya, Büy ükdere, Sarıyer, Yenimahal le, ~avaklar, Altmkum, 
ve Sütlüceye giden vapurların Köprüden hareket saatleri : 

7 - 7,55 - 8,45 - 9,30 - 10,15 - 11 - 11,20 - 12, 15 - 13 - 13,50 - 14,30 .. 
ıs, 15 • 16 • 11 - 18,30. 

Köprüden Beykoza: 6,10-7,55 • 8 - 8,30 - 9,3 0-10-11-11,20-12,15-
13 • 14,10 · 14,30 - 15,15 · 16 - 16,15 - 18. I 

Fevkalade yiizde elli tenzilatlı postaların hareket saatleri : 
Köprüden saat 6, 1 O da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine, 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskele lerine (Altmkum ve Süt

lüce dahildir.) 
Köprüden saat 7, 15 te Harem ve Salacığa. 
Bu biletlerin dönüş parçaları pazartesi günleri öğle ye kadar muteberdir. 

lHTlRA lLANI 
"Mitralyözlar için pervane şaftı

na merbut idare tertibatı,, hakkın
da istihsal olunan 29 Dk Kanun 
1931 günlü ve 1309 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii file konmak ü
zere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galata
da, !ktisat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilan olunur . 

il 
TACETTİN GURTAN· 

BüYüK MOBilYA MAGAZASI 

kinci açık artırması 29-7-936 çar- ============ 

Bir 
defa 

gelip 
görü· 
nüz. 

şamba günü saat 17 de icra edile-
cektir. Talip olanların mezkur gün 
ve saatlarda mahallinde hazır bulu
nacak memura müracaatları ilan o
lunur. (24476) 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN -
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 
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