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5 KURUŞ 

Mukavele Montröde. 
Bir haf talık 

tarih 
İmza Pazartesiye· muhakkaktır 

.......................... 
Halledilen 162 senelik mese
le-Bulgarların dürüst rolü-Al
man - A vuıturya anlatmuı -
Maskeli ilhakın emmareleri -
İtalyanın ye,ngeliği - (müte
caviz) ünvanı hakkında bir 
talep • Danzigte kurtla kuzu 

Bütün Çanakkale şehri 
heyecanla orduyu bekliyor · 

~ ....................... . 
Bu haftanın tarihi, hem hizim be

ka hakkımız. hem de dünyanın niza
mı bakımından çok mühim bir hidi-
8eyi kaydediyor: Tam 162 seneden
beri Avrupa diplomasisi için çetin bir 
nıesele diye mevcut olan Boğazlar 
meselesi hakkında kat'i bir uzlaşma
Ya varılmıştır. 

Montrödeki murahhaslar Türkiye meşru yolun 
ve sulhün, emniyetin alemdarıdır diyorlar 

Ankarada büyük bir miting yapdacak 

Birkaç hafta süren konferans mü
takereleri sırasında bizi sabırsızla.ş
bracak safhalar görüldü. lleri, geri 
l!Özler söylendi. A vrupanın sulh üne 
Ve emniyetine ait gayeler hususun
da müşterek olması lizımgelen mil
letler arasında bazı hususi menfaat 
Ve görüş aynlıkları meydana atıldı. 
Bu ayrılıkların konferansın akamete 
Vardıracağına ihtimal verilen daki
kalar da oldu. 

Fakat neticede herkes hüsnüniyet 
gösterdi ve bütün alikadarlan tat
min eder yolda bir uzlaşmaya varıl
dı. 

Yakrnda Türk ordıısıma kavıt.,'faeak ola11 Çanakkalenin umumi manzarası 

• • • 
Çanakkale 18 (Sureti mahsusada 

gönderdiğimiz arkadaşımızdan) -
Cereyan eden müzakereler eBna- İşgal gtinil yaklaştıkça, Çanakkaled~ 

Bında Bulgaristanın dürüst hareket heyecan artmaktadır. Bütün Çanak
tarzı ve dostça yardımı bilhassa kay- kale ayaklanmı§ bir şehir manzarası 
dedi!meğe layıktır. Bulgarlar, tam arzetmektedir. Halk bilyilk iştiyakla 
bir Balkan milieti bulunmak ve Bal· orduyu bekliyor. Gayri askeri mınta
kanlılarla pek çok müşterek menfaat- k:ı Boğazlar mukavelesi imza edildik 
leri olmakla beraber Balkan. tesanüt ten sonra derhal işgal edilecektir. lş
halkasından birtakım hususı menfa- galin pazartesi akşamı saat yirmi iki
at ve emeller 'dolayısile ayn bulunu- dA olmuı cok ,m.ııhta=·ı•;-JMLadiye 
hık ; •'-iOTZe ı.ıu ır- -e-~,~~ Reisi Oeman orduyu istikbal için 

e yakınlık, bu vaziyet bakım • muazzam bir program hazırlamıştır. 
da~ h~susi bir kıymeti haizdir.. Bu Civardaki bütün köylüler, atlı ve ya
\'esile. ıle de hatıra gelen P_e~ tab_ıt te- yan olarak şehre inerek orduyu kar
tnennı şudur: Balkanlar ıçın müşte- şılayacaktır Mağazalar dilkklnlar 
~e~ ~aziyetler geniş bi~ görüşle ~etJ?k kapanacak, · her taraf donanacaktır. 
1 
dıl~ın, Bulgarların şık~yetıe.n d~- Şehrin muhtelif yerlerinde askerin 
,:nsın, bunları makul bır şekilde ~- geçeceği caddelere taklar kurulacak f e: Balkan komşuların menfaatlenle halk askeri Ezine - Çanakkale yolun· 
kelıf etmenin yollan aransın ~e Bal- dan karşılayacaktır. Evler dükkan -

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

Başbakan geliyor 
ismet lnönü Çanakkaleye giderek 

bir nutuk söyliyecek 
Ankara, 18 (Hususi Muhabirimizden) - Başbakan ismet lnö

nü beraberl.nnJ. AJliye VJıillve ,,...., Balwrı Velıili $lilırii 
Saracoğlu olduğu halde bu tılqamlıi elupra/e l•tanbula luırelrel 
etmiflerJir. Ba,balwmuna llirleaf gün l•t«n6a1Ja lıalacalılarJır. 
Burada lnwvetle Jever.n den bir ,ayiaya göre Btlfbalran Ata
lürlrle lıonuftulıtan •onra Boğalann İfgali ııünü Çanalıltaleye gi. 
derek orada bir nutuk •Öyliyecektir. Aynı trenle Sovyel Büyük El
çİ•İ Karahan ve Türk Spor Kurumu BClfkanı Ali Hikmet Ayerdem 
de l•tanbula hareket etmiflerdir. BQfbakanımızı Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ile Ankara Vali•i çiftliğe kadar uğurlarnı,tardlr. 

an Birliği. Balkanlıların .:milşt.~re.k [ Ar~aı 7 incide 1 
menfaatleri namına daha şumftllu bır 
~~~.~n~~~~ed~ap~-------------------------------------

ır 'llUfuz ve itibarm üadesi haline 
geıebusm 

• • • 
Boğazlar meselesinde uzlaşmak 

•uretiJe, Şarki Akdeniz vaziyetinin 
tanzimine doğru mühim bir adım a
tılırken, A vrupanın gb~ğinde de 
lllUhirn anlaşm.ıllar olmuştur. Alman
~a ile Avusturya arasında senel~r
denberi komşuluk mUnasebetlerıne 
mani olan Çin Seddi yıkılmı§, nor
rnaı rnUnasebetler başla.Dll§tır. 

Londra 
devlet 

içtimarna üç 
iştirak ediyor 

Türkiye· inglltere 
arasındaki 

karşıhkll teminat 
Ankara. 18 (A.A.) - Jyl hava.

dl alan mahafllde aıık 1) onlann 
kalkmasından sonra rti.rklye ile 
lngllt.ere arasmda klnunuevveJ 
l 985 te alınmış olan karfıhkb te
minatın hitam bulduğu ve ancak 
sankslyonlann kalkmunıı takip 
eden müphemiyet devresinde TUr
kl) enin tek taraflı olarak lngll
tereye kar?Jı teminatı devam ede
ceği zannolunmaktadır. 

İngiltere yeni bir Lokarno için 
bazı teklifler hazırlıyormuş 

Bu hldise, menfi bir münasebet 
tarzınrn rnüsbete dönmesinden çok ---~-.. 
f ~tıa ehemmiyeti haizdir. 'Devamlı _. ~ 
bır tarihi inkişafın mühim bir mer
halesidir. Almanya hiç şüphesiz esası 
de~· mled b gışrniyen programını bir ha e 
~a çıkaracak yerde bunu birkaç 

tnerhaıeye ayırırıağı daha kolay ve 
daha &meli bulmuştur. 

Almanya ile A vusturyanm anlaş
~ası, beklexıdiği ve alikadarlarca 
or~Ulduğu gibi ilhak filln gibi bir 

~kilde olmuyor. Bilakis Almany~~ 
t 'VUsturya istiklilini tanıması ve iki 
aratın biri'birinin dahili işlerine ka
~~arnalan esasmın kabul edilmesi, 
k!tlerin siyast programından feda

arhk ettiği fikrini hasıl ediyor. 

Danzig meselesi 

Leh is tan d'a 

nümayişler 
Halk, sokaklarda "Danzir 
Polonyanındır !,, diye baiırdı 1 

Fa~at iş tatbikata geçince hidise
e:r, hıç şUphesiz evveli maskeli, sonra 
~~skesiz bir ilhak bazırlayacaktrr. . Varşova, 18 (Tan) - Danzig üze-
outUn emareler bunu zannettiriyor. Londradan bir manzara nndeki emel ve niyetlerini protesto 

• • • etmek rnaksadile 
Galip ihtimaller şunlardır: lktma- Londra, 18 (Ta~).-:: lyi ~aber alanı 1 - Uç devlet arasında iptidai mil dün bUtiln Polon-

italyanlar b i 1 e Ras Desta 
~etelerıyle hlll Cjarpışma 
olduğunu haber veriyorlar 

(Yazısı 5 inci sayfada] 

Avruvanın huzuru 

Mussolini sulh 
• • 

proJesı hazırhyor 
Eylül ayında beynelmilel bir 

konferans içtimaa çağrılacak 
Daily Herald'ın siyui muharriri

nin verdiği bir habere göre, Mussoli
ni geniş bir sulh projesi hazırlamak 
niyetindedir. Bu projenin esası eylftl
de beynelmilel konferansı içtimaa ça
ğırmak olacaktır. Bu konferansa ln
giltere, Fransa, Almanya, ltalya, 
Sovyet Rusya, Belçika, Lehistan ve 
belki de KUçük ltilaf devletleri işti
rak edecektir. Bu konferansta iiç me
sele görüşülecektir. Ev\·eli bir ihti
lafa müncer olmak istidadını göste
ren bütün Avrupa meselelerini hal
letmek, bundan sonra Almanyanın 
Milletler Sosyetesine yeniden girme
si için müsait bir zemin hazırlamak 
ve nihayet Kovenan'da yapılacak ıs
lahat etrafında devletler araaında bir 
anlaşma temin etmektir. 

Gazete, bu haberi verirken diyor 
ki: 

"Bu plan, 1933 te dört taraflı bir 
misak akdi için hazırlanmış olan pro
jenin genişletilmiş şeklidir. Bu pro
jenin uğradığı akıbetten ders alan 
Mussolini, bugün bu misaka Belçika 
ve bilhassa başlıca Şark devletlerini 
sokmak istiyor. Çünkü, Şarki Avru
pa meseleleri günden güne vaziyete 
hakim olmaktadır.,. 

uharririn fikrine göre, bu top
lantıya, Almanyanın da iştirakini te-

. 

Geni§ bir 1J1Ulh pro~..,ı haZ'trlayate • 
MUSSOLINI 

min için konferans, Milletler Sosye
tesi kadrosu dahilinde bulunmıya
caktır. Bununla beraber silA.hsızlan
ma ve cihan ekonomi konferansları 
gıbi Milletler Sosyetesinin bimayem 
altında bulunacaktır. 

lstanhulun ımarı meselesi 

Beyoğlu tarafında esaslı 
bir imar yapılamıyor 
lstanbulun mUstakbeı §ekli hak

kında geçenlerde ıehrimizde uzunu· 
zaclıya tetkikat ya.-n Prost eyHUde 
tekrar buraya gelecek ve tetkikatına 
devam edecektir. 

Prost, geçen defaki tetkikatı esna
sında şehrin imar ve müstakbel şek-

linın ana hatıarile m"tgul olduğuı • 
dan bu defa da teferruata ait busu
satı tetkik ve tc<:ıblt eyliyecektir. 

Prostun tctkikleı ı hakkında sızan 
nıalfunata göre, kendisi müstakbel 
plin için §ehri bugimkU tabii vaziy• 

( Arkuı S üncllde J 

ispanyada gene kanh bir 
ihtilCil hareketi baıladı 

Fasta baılıyan askeri kıyam, sür'atle genişliyor. 

Telefon ve telgraf muhaberatı tamamen durdu 

Jladrit sokaklarındaki nUmayi.şlcrdcn bir görünflf 

den rnUşküller içinde kıvranan A vus- mahafilde söylenıldıgıne gore, bu a- zakerat, yada nUmayişler 
turya, sıkı bir takas anlqmasile Al· yın 23 ünde İngiltere, Fran!a ve 2 - \reni bi: Lokarnonun tahRk- yapılmıştır. Nü. 
illan iktısadi sistemine bağlanacak- ttaıya arasmda ~ku bulacak ol~n kukunu denemege mauf "beş Lokar- mayişçiler ellerin 
tJ:· Alman seyyah akını, Avusturya Londra milzakerelen esn~ında bır ·euıuaJUOlf .ııq upuın.nı ":ıaıAap ~ou de "Danzig Po • 
lçın bir can daman haline gelecek ve uı:1aşma bisıl olduğu takdırde, gene 3 - Yaz sonuna doğru toplanacak lonyanın olmalı • 
!ktısadi bağları bir kat daha takviye lngiltere, Fransa, Belçika, Almanya \'e geni§ ölçüde Avrupai bir konfe- dır. Dan-zig Po· 
;~~ektir. Müşterek bir lisan ve kW- ve ttalya mUmessille.rinden mllrek - rans. . ıonyanın limanı • 
be o~an iki memleket arasında ser- kep beşler komitesı 1:5 Ağu~tost;a Frama loplantıya geliyor dır. Danzig Po-

. st fıklr rnUdavelesi başlayınca ve Brükselde toplanacaktır. lyı bır lonya camiasının 

Londra, 18 (Tan) - DUn gece, La Hükflmet, bütün muhaberata sıkı bir 
rasta bir ihtilll hareketi olmuş ve sansör koymu~tur. Nazırlar, dahili 
bütün lspanyol Fas'ına yayılmıştır. vaziyeti gözden geçirmek üzere diln 

Bu askeri hareket, az bir zaman akşam bir toplantı yapmı~ "'Clır. Bu 
sonra Madride ve İspanyanın diğer toplantı sabaha kadar sürmüştür. la
şehirlerine de ıirayet etmiştir. Kvin- yanın, tam mahiyeti henüz belli de
tanar Delrey'de, kargaşalıklar esna- ğildir. 

hılhassa Avusturya nazileri hapisha- membadan haber alındığına göre .. Lond~a: 18 (A.A.) - Fransız bU- ayrılmaz bir cüz-
neden çıkarak Aimanyadaki lngiltere hUldimeti, aşağıdaki iiç saf yuk ~lçısı ~u sabah lnglhz Dı~ Ba • '"d" . . 
lnenfaı veya · karılıgına gıderek Fransız hüki'ımeti- u ur.,, ıbarelcn GREI 

arından dönerek serbest sıya- hadan ibaret, geniş ölçüde diplo~a- nln Uç devletin a~n yirmi ilçUne doğ yazılı bayı·aklar SER 
[Arka11 7 indde] tik teşebbüslerde bulunmayı tasmım ru Londrada bir toplantı yanmaları- taıımışlardır. Nilmayigçilerin sayısı, 

TAN ediyormue: rArkuı 7incıde1 (Arkaaı 7incidel 

mnda 10 ki§i yaralanmıştır. Son ge- Londra, ıs (A.A.) _ Daily Eks _ 
le? .~aberlere göre, telgraf ve telefon pres muhabiri bu sabah bir yolun• 
goruşmeleri tamamen durmuştur. 1 ArlrHı ne ıtc 1 
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Bir sandık kuruldu ..-...-. .... ~..-.-.. lsveç sefaretinden 

Dünyadan bihaber bir adam 
Eğer saadet k e 1 i m i s i -

n i n içinde, h u z u r v e sü
kun manası da varsa, dünyada 
olup pitenden haberi olmıyan, etrafı 
gül gülistan zanneden adam, dünya
nın en mesut adamıdır. Bu itibarla, 
meşhur Amerikalr milyarder Rokfel
ler, mesutlarm b~ında gelir. Rokfel
lerin hiçbir şeyden haberi yoktur. 
Habeş harbinin bile farkında değil

dir. O htila Negüsü. Viktor Emanuelle 
ahbap zanneder; çünkü gazete oku
maz veya bu havadisleri kendi ~aze
tesinde bulamaz. Bunun sebebi şu -
dur: 

Milyarderin ailesi. yüz yaşma yak
laşan Rokfelleri, dtinyanm karışık ha 
diselerile üzmemek, müteessir etme
mek için yalnız ona mahsus bir ga
zete çıkartmaktadırlar. Bu gazete~:e 
bakılırsa. dünya süt limanlık, gül. 
gülistandır. 

Bu hıı vadislerden birkaçını a&ağı
ya alıyoruz: 

Uzakşarl<ta: Birleşik Amerika ile 
Japonya münasebatı günden güne i
yileşmektedir. Amerika silahlıırım 
terketmektedir. Diğer taraftan Ja -
ponya zırhlrlarmı tenezzüh gemileri
ne tahvil etmi~tir. Japonyanm Karo
lin, Formoz. Marşa! adıı.larındaki is
tihkamları bar haline kalbolunmuş
tur. 
Diğer tarı:ıftan haber verildiğine 

göre. Tokyo hükumeti yeni diretnot
Janndan altr tanrqini, ve Mikıııio ni
şanının büyük rütbesini Stalmi'ye 
vermeği kararlaı,tırmıştır. • 

Ortaa.vrupa işleri: A vu~urya ile 
Almanynnın birleşmesi meselesi ta
mamen halledilmiştir. Fransaya yeni 
dostluk teminatı vermek istiyen Hit
ler. Fransız Basvekili Leon Blum'a 
muracaat ederek Almanya - A vus
tur:va misakını imza etmesi icin ken
disinden müsaade istemiştir. Fransız 
Başvekili, bir Alman· - Avusturya -
Ita ıva bloku vi.icude getirmekti" ki me. 
n.afii nazarı dikkate alarak Hitlere 
hemen muvafakat cevabmı vermiş
tir. 

Cenene•le: Danzig Ayan Reisi 
Graiser. Cenevrede Milletler Cemiye
tini şiddetle methetmiştir. Aza da 
kenB!sini siddetle alkışlamr~trr. Grai
ser, kürsıidcn inerken murahhaslara 
öpı; .. ükler göndermiştir. 

r:asıl havadisl~r güzel değil mi? .. 
Znvallr Rokfeller! Zavallı milyarder, 
halbuki vaziyetin bütün bu yazılan
ların aksine olduğunu bilse idin bel
ki vtireğine inerdi. Hadi diyelim ki, 
bütün bunlara inanıyorsun, fakat yüz 
yaşına yaklıışmışsm. şimdiye kadar 
insanları öğrenmedin mi? 

Hoşa gitmek 
Rokfellerin hikayeRini bir Arkada

şa anlattım. Ve zavallıya a.cıdığımr 

söyledim. 
O, kıs kıs güldü: 
- Rokfellere ne acıyorsun, dedi. 

Dünyaya acı ... 
Sonra ilave etti: 1 
- Sanki istibdat zamanında, Sal

tur zamanında, böyle hoşa gitmek i
çin c:ıkartlan gazeteler görmedin mi? 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Kana.dayı l<t'şfeden kimdir? 

Hangi tarihte bulmuştur? 
S - \Van Da~·k kimdir? 
- Magdeburg kürelerile hava taz

yikını mü~ahhas surette isbat edeıı 
kimdir? Hangi tarihte? 

S - Rusyada çarlık zamanmcla 
Birinci Aleksanclra nüfuz ederek de\.' 
1et siyasetinde amil olan kadın kim
clir? 

D.ünki.i sorulann cevapları 
S - Yazı makinesi ilk defa ki11ıiıı 

ta.mfından, hangi tarihte buluıınııış
lıtr1 

C - Yazı makinesi ilk defa İngi
liz mtilH"ndislerinden Hanri l\lil tara
fından 1714 senesinde bulunmuştur. 

S - Bizde müzeyi kıaan ki1J,dir~ 
Mihe ne vakit tesis cdilmistir1 

C - Bizde ilk miize, 18.ıG • 1817 
de toJ>('u FethJ Ahmet Paşa tarafın• 
elan Ahclülmecit zamanında kurul
mu~tur. Fethi Ahmet Pa':'a. zamanı
nın bir arl<eolo,ji amatörü;rdü. Paşa, 
bir ;::ün Sent tren kilisesi a,·tmmncla 
( !;iimdiki Askeri miize) ~P.zerken ba
zı eski eserler bulmuş ve bunları top
lamışhr. Askeri müze binasr, o za -
man cephane deposu olarak kullanıl
makta idi. 

S - Çinin smwncu kadın hiikihtı
clan 1dnulir1 Kaç sene saltanatta kal 
mı.1 ve ne 1ıakit ölmüştür1 

C - Çinde en ıoon kadrn htikiim
dar Tsou-Hsi'dir. 1875 - 1008 ze ka
dar 33 sene hükümdarlık etmiş \'e 
l 908 sene:si ikinciteı;rininde Pekinde 
ölmüştür. 

S - "D" gnıpu hangi tarihte 1,u
rıılmuştur? Gruba "D'' i.~miniıt vcril
me.<ıindeki sebPp nedir1 

C - "D,, grupu 1.5 eylfıl -934 l:e 
kurulnm~tıır. Gruba "D., İ'lminin \'E"

rilmesinde sebep, gnıbun Türkiyede
ki resim teşekküllerinin dördünciisü 
olmasıdır. Ba, alfabenin .J üncü harfi 
olan "D,, ile ifade edilmiştir. 

10.000 metre 
Dün Taksimde atletizm müsabaka

ları yapıldı. 10,000. metroyu koşan

lar güzergahta biribirile konuştuk

ları için d i s k a l i f i y e edil
mişler. Düşünün bir kere, 10,000 
metro bu ! Tam on kilometro 
eder, yaprla!l 'bir hesaba göre stad
yomu 29 kere dönmek lazım!. Eh bu 
koşuya koşu değil uzun yolculuk de
nir. 10,000 metro da konuşmadan, 
ahbaplık etmeden kurukuruya ko
şulur mu: ? 

Ata ıözleri 

- Iyi günler çabuk gec:er. 
- Odünç ata binen çabuk iner. 
- Aş taşınca kepçeye paha ol-

maz. 
- Yasemin yucada biter. 
- Görmemişe gümüş küpe, pırlan-

ta gelir. 
- Ak gün ağartır, kara gün ka -

rartır. 

Sultanahmette İstanbul Kız San'at 
mektebi sergisi açddı 

:)ergide bulu nanlarclan bazıları 

Sultanahmetteki İstanbul Akşam tunmakla beraber isteyenlere sipariş 
Kız Sanat Mektebinin senelik sergisi te yapılmaktadır. 
dün saat 16 da açılmıştır. Sergiyi ----
mektep direktörü Bakiye Kuray aç
mış ve bundan sonra ziyaretçilere 
salonlar gezdirilmiştir. Sergide bil
hassa Atatürk köşesi çok güzel tan
zim edilmiştir. Ayrıca nakış, moda, 
çiçek ve ev idaresi köşeleri serginin 
en parlak taraflarındandır. Mekte

Şehrimizdeki Ankara Baytar Fa. 
kültesi talebesi Buraaya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Ankara Bay· 
tar Fakültesi son sınıf talebeleri bu 
gün Karacabey harasında tetkikatta 
bulunmak üzere Bursaya gidecekler-

bin ikinci sınıfından bu sene 100 ü dir. Bir müddet Bursa, Bandırma ve 
dikiş ve 44 ü modadan olmak üzere Balıkesir havalisini gezecek olan ka
H4 talebe mezun olmuştur. Sergi bir 
hafta devam edecek ve herkese açık file !stanbula döndükten sonra An -
bulunacaktır. Çapadaki Selçuk kız kara Ziraat Fakültesi son sınıf tale
sanat mektebi burada bir de satış şu belerile birleşerek Karsa hareket e
besi ac;mı:stır. Burada satrş eşyasr bu decektir 

Ölen mualimlerin 
ailelerine yardım 

Istanbul vilayetindeki muallimle =

rin ölüm vukuunda ailelerine yardım 
etmek üzere bir kurum teşkil edil -
miştir. 

Bu kurumun tatbik edeceği tali
matname üzerinde görüşmek ve ida
re heyetini sec:mek üzere 29 temmuz 
çarşamba günü saat 14 te maarifte 
mühim bir toplantı yapılacaktır . 

Bu içtimaa, ortamektep ve lise mü
dürlerile kaza maarif memurları iş
tirak edebileceklerdir. 

Bu kuruma dahil olan muallimle
rin a!!ustos maaşlarından ellişer ku
ruş k~silecek ve bu teşkilata dahil o
lan ve olmıyan muallimlerin mektep 
müdür veya başmuallimleri tarafın
dan birer listesi tanzim edilecektir. 

Toplantıda miizakere edilmek üze
re Maarif :Müdürlüğü tarafından bir 
talimatname proiesi kaleme almmış
tır. Bu proieve göre. vilayetimiz da
hilindeki bütün resmi okullarda ve 
kültür dairesinde vazife gören mual
limlerle, mütekAit muallimler, rrıü -
fcttişler, maarif memurlarmm ölüm 
vukuıında ailelerine yardım etm~ ü
zere üç kişilik bir heyet teş~il e.~u.7-
cektir. Heyet lstanbul Maarıf Mudu· 
rünün mu~akabe ve riyaseti altmda 
dır. 

Heyet azaları. mektep müdürlerile 
kaza ~aarif memurları arasından se
çilecek ve bunlardan biri n:~~_ase?~: 
cilik, di~eri veznedarlık ve uçuncüsu 
de katinlik yapacaktır. 

Her ölüm vukuunda kuruma dahil 
bütün aza yirmi beşer kuruş verecek 
ve bunların tutarı ölünün ailesirıe tev 
di eclilecell::tir. Ağustosta ilk defa alı
nacak elli!)er kuruş ise ihtivat akçası 
olarak muhafaza olunacakbr. 

Para ölünün ailesine imzalı ve pul
lu bir makbuz muk:ı.hilinde veril~cek
tir.TE>berruat dahi kabul olunacak ve 
irat kaydedileceği gibi müsamere ve 
g-ezintiler yaparak gelir de çoğaltıla
bilecektir. 

Mi.\terakim mehlağ bankaya yab
rılacak ve muntazam }:esap tutula -
caktır. 

Vilavetimiı haricine nakleden mu
allimle.r kurumun yardımından istifa
de etmek isterlerse vazife ve adres
lerini en az dört taksit parası olan 
yüz kuruş ile beraber pos~a i~e i~are 
heyetine göndermek mecourıyetın -
dedirler. 

!dare heveti bu yüz kuruşun müd
deti bitmeden bir ay önce kendisine 
tebligat yapacak veya alakadar kim
se ihbar vaki olmadan tekrar yüz 
kuruş ~önderecektir. Bu suretle dör
der taksiti pe~in olarak ve munta -
zam ödemiyenler kurumdan çıkartı
lacaktır. 
Yardım parası ancak karı, koca, 

evlat, ana, babaya veya sağlığı esna
sında noterce göstereceği kimseye ve
rilir. 
Yardım kurumunun başlangıcı 936 

1 haciran addedilecek ve idare heye
ti intihabatı her sene yapılacaktır. 
Ağustos bidayetinde vazife ba.şm

da olup ta bu kuruma dahil olmıya
<!a kla r bil ahara kabul edilmiyecekler
dir. 

Mahkemelerde 

Yaz tatiline yarından 
itibaren başlanıyor 
Mahkemelerin bu seneki yaz tatili 

yarından itibaren başlayacaktır. Bu 
tatil, Eylülün beşine kadar devam 
edecektir. Onun ic;in mahkemeler dü
ne kadar çalışarak her türlü hazır -
lıklarmı ikmal etmişlerdir. Bitiril
mesi lazımgelen dava ve işler tamam 
lanmış, devamı zaruri görülen iş 
ler tesbit edilmiştir. Tatilin devamı 
müddetince açık bulundurulacak nö· 
ebtçi mahkemeler belli olmuştur. 
Bunlarla beraber aynca devamları 
lazım ve zaruri olan davalar da ay
rılmıştır. Yaz tatilinin devamı müd
detince hukuk davalarına bakacak o
lan mahkemeler, birinci hukukla, be
şinci hukuk mahkemeleridir. Ceza da 
valarına bakacak olanlar ise, üçüncü 
sulh ceza ile ağır ceza mahkemeleri
dir. Nöbetçi ofan mahkemelerin ha
kim ve müddeiumumileri de tatilin 
devamı müddetince nöbetçi hakim ve 
müddeiuroumileri olacaklardır. Tatil 
eı<nasmda nöbetçi mahkemelerde ba
kılacak olan davalar müstacel olan 
davalardır. 

Ne dersiniz ? 
Çocuklara yer .. 

Öğreniyoruz ki lstanbul Beledi- ı 
yesi çocukların oynamaları için şe
lıir içinde on beş kadar yer yapacak 
mış. Gerçi eskiden sokaklarda bu 
günkü kadar çocuk görülmezdi. Ço
cuğun sokağa düşmesi gerek ahlak, 
gerek sıhhat itibarile son derece 
zararlı bir hadisedir. Eğer dikkatli 
bir istatistik yapılsa sokak çocuğu
nun ne büyük nisbette bedenen ve
ya ruhan hasta olduğunu görürüz. 

/yi ama çocuk sokağa çıkmasın 
da nereye gtisin. Vaktile mahalle 
aralannda birtakım geniş arsalar 
veya cami avluları çocuğun kısmen 
ulsun sokaktan çekilmesini temin 
ederdi. Gerçi bunlar da çocuğa iyi 
intibalar bırakan yerler değildi am
ma hiç değilse ayakaltı olmaktan 
nisbeten w:ak sahalardı. Son za
manlarda şehrin .sık ve kalabalık 
yerlerinde arsa kalmadı. Cami av
lularında da çocuk oynamasına mÜ· 
saade etmez oldular, Şu halde ço
cuğa yer bulmak lazımdı. işte be
lediye bu eksiği doldurmağa karar 
vermekle şehrin bilhassa fakir ta -
baka evlatlarına büyük iyilik etmif 
olacaktır. Yalnız bu yerleri yaptık

tan sonra çocukların sokaklarda yi
ne dolaşmasına göz yummamak şar
tile. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

~.-~------
KUÇUK HABERI ... ER 

• Afyon lnlıisan Direktörü - Av
rupadaki tetkiklerden sonra izahat 
vermek üzere Ankaraya giden Af
yon lnhisarı Umum Müdürü Hamza 
Osman ile Türk - Yugoslav mümessi
li Ali Sami Ankaradan şehrimize 

dönmüşlerdir. 

• Miifettiş muMinJPrl - Yeni alı
nacak müfettiş muavinleri ic;in dün, 
Maliye müfettişleri yanında bir im
tihan yapılmıştır. 

• ~ehr«">mini Ha.lkevinde - Dün ak
şam Şehremini Halkevinde aylık 
toplantr yapılmıştır. Gösterıt kolu 
tarafından temsil verilmiş, musiki 
parçaları dinlenmiştir. 

Seyyahlar için 

Evvela otellerin 
ıslahı düşünülüyor 

Belediye, gelen seyyahların şehri
mizde gecelememelerinin sebeplerini 
tetkik etmiş, bu hususta otellerimizin 
fena şartlarla idare edilmesinin en 
mühim bir sebep olduğunu görerek 
bunları rslaha karar vermişti. 

Bu maksatla, Avrupa ve Balkan şe
hirlerindeki belediyeler tarafından 
tatbik edilen usuller hakkında bele
diye tarafından yapılan tetkikat so
na ermiştir Belediye bunlar içinde en 
fazla Yugoı:ı.lav belediyelerinin otel
ler hakkındaki nizamlarını memleke
timize en uygun ve en pratik olarak 
görmüştür. Maamsfih diğer beledi -
yelerin usullerinden de bazı noktalar
da istifade edilecek ve bir talimatna
me vücude getirilecektir. Oteller hak
kmda çok mühim ahkamı ihtiva ede
cek olan bu talimatname ilan tarihin
den itibaren her yıl bir faslı tatbik 
ettirilmek şartile tamamı beş senede 
meriyet kesbedecektir. 

Bu kadar uzun müddet konulması, 
yeni talimatnamenin tatbiki otelcile
re maddi: noktai nazardan çok mü -
him külfetler tahmil ettiğinden v~ 
bazı işlerin yanılması fazla zamana 
mütevakkıf olduğundandır. 

Çocuk bahçeleri 

Altı hah aşırıp 

satan bir adam 
Taksimdeki İsveç sefaretinden altı 

halı çalıp satan Davit ve Merkonun 
duruşmasına dün ikinci asliye mah
kemesinde devam edilmiştir. Mahke
mede İsveç sefiri de bizzat hazır bu
lunmuştur. Duruşması yapılırken Da 
vit: 

- Halıları ben çalmadım. On
ları Merkonun çaldığını biliyorum. 
Ortağım Hakkıya satarken gördüm. 
Ben onu ihbar ettiğim için o da ba
na iftira ediyor. dedi. 

Davit daima sükunetini muhafaza 
ederek söz söylüyordu. Bunun üzeri
ne sefaret avukatı: 

- Suc:un Merko tarafmdan işlen
diğini biliyorlarmış. O hal.de Merko
nun bu suçu ne şekilde ve nasıl icra 
ettiğini de bilir. dedi. Davit, derhal 
kendini toplayarak: 

- Hayır, bilmiyorum, görmedim .. 
şeklinde cevap verdi. 

Bu sırada İsveç sefiri heyeti ha
kimeye kağıt uzatarak Avukatı vası
tasile: 

- Halıların Davit ve arkadaşı ta
rafından çalındığına dair tahkikatı 
havi bir dosya İstanbul vilayetinde
dir. Getirilsin ve tetkik buyrulııun.,, 
dedi. 

Mahkeme bu dosyanın celbedilerek 
tetkiki için duruşmayı tatilden son
raya bıraktı. 

lstanbul şenlikleri 

Muhtelif yerlerden 
heyetler geliyor 

2 Ağustosta başlayacak olan Is
tanbul sezonu için hazırlıklar devam 
etmektedir. Bu hazırhklarla uğraşan 
komitenin Balkan Festivali şubesi 
de mesaisini bitirmiş gibidir. 

Yugoslavyadan virmi kişilik oyıın 
ve yirmi kişilik koro heyeti gelecek
tir. 

Yunanistandan halen Hamburgta
ki festivale iştirak eden yirmi kişilik 
bir heyet bulunacaktır. Bu heyet 
Hamburgtan doğru §ehrimize gele
cektir. 

Bulgaristandan da zengin prog
ramları ihtiva eden kalabalik bir he
yet gelecektir. Maamafih Bulgaris -
tandan gelecek heyete dahil olacak 
larm kat'i miktarları bir hafta son
ra belli olacaktır. 

Bundan başka, Türk festivali he
yeti içinde Şark vilayetlerinden ge 
lecek ve üç ayak oyunu diye maruf 
olan pek enteresan bir oyunu oyna· 
yacak olan bir heyet te bulunacak
tır. 

Poliste 

Kara Fatma damadı 

tarafından yaralandı 
Galatada Karabaş sokağında otu

ran Kara Fatma, dün sabah damadı 
kömür amelesindenFerhat ile kavga 
ya tutuşmuştur. Nihayet kavga kı -
zışmrş ve Ferhat kayın valdesini kal
dırınca yere vurmuştur. Kara Fat -
manm başı taşa c:arpmış ve yarılmış
tır. Kadın hastaneye kaldırılmış, 
suçlu damat yakalanmıştır. 

Ayağı kayını' 

Kasımpaşada Bedrettin mahalle
sinde oturan kırk yaşlarındaki kör 
Ali, dün sa'bah evinin önünde gezer
ken ayağı kaymış , yere düşmüştür. 
Bu düşmede Alinin sağ ayağı kırıl
mış ve yaralı hastaneye kaldırılmış
tır. 

yarın açıhyor 
Şehrim.izdeki mekteplerde çocuk- Müstakil Ressamlar ve Heykel

ların tatil zamanlarını sokaklarda tra,lar Birliğinin yıllık kongresi 
geçirmemeleri maksadile valinin em
rile tesisine karar verilen oyutı bah
çeleri yarın sa'b~tan itibaren açıla
caktır. Sabahları doku:rdan, akşam
ları on yediye kadar açık kalacak o
lan bu bahçelere her: mektepten iki
şer muallim nezaret edecektir. 

Buralara mıntaka içindeki bütün 
ilkmektep talebeleri gelebileceklerdir. 
Bu itibarla yarın sabahtan itibaren 
yollarda, arsalarda, yangın yerlerin
de oynayan veya tramvaylara asılan 
çocuklara rastlandığı takdirde za -
brta derha 1 bunların velilerini tesbit 
edecektir. Evvelce de yazdığımız gibi 

Müstakil Ressamlar ve lle~ '·'?l
traşlar Birliği, senelik kongreı:;inl clün 
Eminönü Halkevinde akdetnıiştir. 

Idare heyeti raporu okunmuş ve 
icraat takdir edilmiş, yenideı birçok 
şehirlerde sergiler açmak içb ted
birler alınmıştır. • 

İdare heyetine, Mahmut refaı, Ha
mit katip, Cevat muhasip. Ali ve Il
hami de aza olarak sec:i'.miştir. 

bu gibi çocukların velileri Medeni ko· 
nunun 20 inci ve Ceza kanununun 60 
ıncı maddeleri mucibince cezalandrrı
lacaklardır. 

19 - 7 - n? 

Dış siyasa 
Alman - Avusturya 

anlaşması 

nasıl yapılabildi 1 
Joumal d~ Drbat.s gazeteslıı: 

ıon bir başmakalesi ı;u satırlar 
başh~·or: ''. .. Muzafferiyet ''e ırıua • 
hedeler, 1919 da, yeni bir A\•rtı1!9 
yaratmıştı. Franmz 've İngiliz hi~kU~ 
metlerinin mütemadi hataları yırıll 
ı;;eneden az bir zaman zarfında. ~ 
Avrupayı tehlikeye sokmuştur. ·• 
vustur.ra - Almanva itilifirle ;\l 1 . . e. 
man • ltalya yakınlaşması beyn 
milel vaziyeti tehlilceli bir ı;urt~t 
deği~tirmi~tir. 1914 Avrupasını ıt0 i 
gede bırakan karanlık günlere a\lde 
ediyoruz .. ,, 

Bu~iinkü ''aziyeti tahlil eden stıı' 
başh refikimizi...; fikirlerini bura.cl9 

tetkik etmek niwtinde de~illz. fJıt 
• k 'f• 

\'adide yazılacak btrçok şeyler, ı.tuı"· 
dediJecek birçok eski ve yeni mes 1 

yetler, hatalar varclır. 
· Yalnız -5unu söyliyelim ki, AJms~: 
:ranrn gittikçe lru\'vetJenmesf ,.e 8 

İahlanması umumi harp sonu J\ ,-ra· 
pasının ç~hresini tamamen deı!"fştlr• 
miş, ve bugün, me:rdanda, zafer ıo91rhoşluı:tunun eseri olarak, muahed~! 
rin neticeleri de.itil, ancak kJnıu
mühürlü varakaları kalmıştır. 

* 
Alman milletinin mukadderntııı' 

dört sene evvel eline alan Kitler, ~· 
tidar mevkiine, muayyen gaye fi~ 
hedeflere varmak için gelmiş, g~~tt 
rilmişti. Dün de olduı'.tu gibi, bol'....
ve yann da Alman:vanm rubtıJlll• 
temsil edecek olan Prusya gurııJ'll• 
ıihnireti ve azmi Hitlere muarı'e~ 
~artlarla yardımım vaadetmi"?ti: /,. 
man)·anın haysiyeti iade edilecefc. 
Versa.y muahetlesin5n kabul ettirdi~ 
ağır şartlar ilga olana('a)d1. ~ 

Bu hecleflere ''armak l<:in de te 
bir ~are vardı: Km"\·etli ot111ıı1t·· 
Ku-ı·vetli orduya malik olmak... it 

Her şe'.'; unutturan zaman, birt:"rt 
fırsatlar, ln2ilterenin ımnelf!'rilentıt> 
Alman\'RYJ muaheclelerin ('f'mherill • 
den k~rt~rm:\k için vaohih yardf11'1t 
lar, ı;ıarfetti~i ırayretler, ve nOtnr~ 
de ttalya - HP.h~ harbi Almar.~·s. 
bul!iin istt-klerine ula!i<hrdı. fi 

Hitıer, Alman ordusunun ç.p(fı> t 
1 

biribirlerine \'erdikleri / sfüıo;feri t•' • 
_...,,._oln._aı.tl. Ririnn;o; "-1- '-- -- t-f - J.,, 

hilıl" müthiş bir cl;~it)lj~ knr::·:~~"~j 
komiinivnin, c;o .. yıtfn:mm koJ,tt tıl 
kuruturken. Alman millrt:ne ''," • 
bir ruh aşılarken, ikin<'ilf>f dP ,aıt'I 
ilive kaclar esi nadir ı:röriilt'n hir 0

" 

du hazır11)·orlardı. Da ltilde <fü:ıioli~~j 
km'"\·et~ i"tinııt erl"n A iman si~"~. 
ıle drsar(la mm·aff!\kıYPttPn mu,·ıt 

.J N t' rll~P-fa kn·.-te kosuYorı·•~... e ıce ı:c ..• 
me7.cli YP ~P~iJ\n,e<li. Almanya, 11111~. 
tem1ekeler meselesi mH"fo"nR nf11 U• 
mi lıarnte uifra(hğr mn/;'.li'thİ;\·etin Jı 
tiin netiC'PJerinrlrn kur1 ulmn._, <lo"t it 
lnkla.r. miittf'f:t{f Pr temin edece~ b 
vaziyete ~etmişti. .. 

~ 

Bir hadise, hugiln hilP. ttaı"°a fcf11
1 tı. 

kirh mı, zararlı mı olduğu bili\ ~ 
linmi:ven bir istila harbi ,Ha~ .ı 1 
~n . mit<'adelesi, Alman;raya yeıt ,,- tıt' 
fırsatlar vereli: Fransa, İtalya ile tt' 
giltere arasında bocalarken, yüı 
nelik lngiltere - ltalya dostlu~ bD" 
ıuldu... ltal:va., Hahe51 harbini 1"' . ~ "" ıanmakla beraber, etrafındaki ~e.41' 
herden kurtulmak için kencfü;inı ~ 

manyanın kollan arasına atnıil' 
mecbur kaldı. Zaten iki milletin &rl' 
1Jmr - şimdi bile yalnız mu,·si'~J 
ten halle<lUen - Avusturya ıneııe 

açıyordu. fiıt' 
Hitler ve Mnsso1ini biriblrle "' 

mütekabil fedakarlıklar yaptııs;_. 
llitler Avusturya i5lerine kanı;.ftll~ı
cağıoı vnadetti, A vus~·a i~~ild tıd" 
ni tamdı. "Mussolini bugün fçııı lif' 
nu kifi görclü. lki seneclenberi '°.fi' 
hiş lktısa.di bir buhran içinde kt~ 
nan, Alman turistlerinden mııtı 11er 
kalan Avmıturya kurtulmak için 
şeye razı olmuştu ... 

* eıt' 
Şimdi Almanya • A ,,1§turr11clf"'I' 

taşnuı'>irle Avrupada ~·eni bir 
4 

teıı' 
açılmaktadır. Avntpa. 8.det.a t91 
\•azivetine avdet etmekte-<ltr. t"!' . ttll ı> .J • 

Fal{at ne olursa :>lsun, bu J<ltiltıf' 
manm bilhassa Balkanlarda il 
derin olacaktır. ~ 

Raif. S !;,/ 
Gümrükteki yeni kimyahaııe ~ 
Dün Gümrükte bir içtima yaP11:~ 

tır. Gümrüğün Çinili Rıhtrnı }l!lrııW 
taşınmasından sonra yenide~ l<ılıı.geı" 
cak kimyahane hakkında kırl1{rııfıı· 
lerin mütalealan alınmıştır. 1 .\et'"f 
hane için A vrupadan yeniderı fl 

getirilecektir. 
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Romanya barış istiyor 

Titülesko "lflCis eden pakt 
değil, insanlardır! .. diyor 

Romanya Harldye VMUI Tl
ttUeskonun. dilDktt nöslıamDda 
bazı parPSlarl çıkan beyanatını 
Unlversal gazetesinden tam oı.. 
ra:k naklediyoruz: 

"Barışı istiyorum ve Milletler Ce
miyeti vasıta.sile istiyorum. Fakat 
Romanyanm emniyetini hiçbir zam~ 
yalnız Milletler Cemiyeti paktma ıa
tinat ettirmedim. Cenevre paktmm 

Yanıbaamda Küçük Anlaşma ve B~l
...,.. ' ahedel · gibi Mılkan anlaşması mu e:ı _ 

Jetler Cemiyeti paktının ıuzu~u mil 
t mimleri olan ve bu cemıyet çer-
em .. inde işliyen hususi ittifak mu 
çevesı ıç gU Milletler 
ahedeleri akdettiın. Bu n, sediJ' 
Cemiyetinin ıslahından bah ır-
ken• ''Dikkat ediniz,. diyorum. Ta-

• edi rla.r 
dili kolaylaştırmak amı yo B · 
lflls eden pakt değil, insanlard.ır ... u 

ed bUyilk bır mu-
son baharda Cenevr e • · Vekili Titille.sko 
cadele başlayacaktır. Romanya Hancıyc 

Cemiyete olan itimadnnı her za -
mandan ziyade teyi~ ed~· ~Ü~ 
istiyorum. Bunun içın, istisn8.8IZ 
tUn uluslarla ittifak ve dostluklara 
ihtiyacımız vardır. Romanyanm ve 

Utteffiklerimizin hudutıannı zı. 
m ltma alan herke8in hukukan 
man a d - illn 
bizim mUttefikimiz ol ugunu 
ediyorum. Sovyetler Birliği ha~km
dakl siyuamız 170 milyon nUful!lu 

l bir komşu ile lyl bir ahenk 1-
:ı:e yqamak ıuzumundan ~~:1 gel
mektedir. Ben komUnl!t değilım.Bu 
umdeyi hiçbir zaman ka_bul etme
diın. Bununla beraber, bizim men
faatlerim~ Fransa, Çekoslovakya 
ve TUrkiyenin mUttefiki olan Sov
yetler Birliği ile dJf siyasa alanmda 
bir yaklaşmanm, mevcut lttlf ak 
muahedelerimize tam verim ~~i
ne imkln verecek en iyi çare 0 i ~
ğu kanaatindeyim. Sovye~er B ~~ 
ği ile hiç bir zaman, hiç bır yani 
muahedesi a.kdetmedim. Sovyet kı
taat.mm Romanya topraklarından 

geçmesi için bir tahhlldde ~uı!g-
++ ,.,.,.. ...... ---soı. ;;k:; ';;vz~u bile olmadı. 

Sovyetler Birliği ile dostluğu ar
zu ettiğim gibi, Jtalya ve Almanya. 

da doırtluklannı arzu ediyorum. 
nm - hiıleJ tınma o 
ltalyanm dostıugu. ya rinde 
k dar uygundur kl, bunun tize 

a k f ydasızdır Almanya ban-
durma ;tiği takÜrde, Almanya 
şı arzude h kiki dol!ltluk hissiyatı 
hakkın a a • be 1 
be.e]emekllğim için hiç bır se p o a-

Rike+ niçin geldi ? 

maz. ·ık 
Fakat, dostluklanmızm ı sa· 

fında Küçük Anlaşma ve Balkan an
laşması devletlerlle Lehistan, Fran
sa ve BUyUk Britanyanm bulundu
ğunu ve bizim, KUçUk anlaşma ve 
Balkan Antantının bu _son d~vletler 
le daima siyasamızı telıf etmış oldu
ğumuzu gizliyemiyorum ... 

Titülesko, Fransanm Romanyalı-
larm kalplerinde işgal etmekte oldu
ğu yeri bilhassa kaydederek b~nu, 
menfaat tıpkıhğı ve ırk . ya~ınlıgm
dan bqka, şu iki vakia ile ızah et-
mektedir: 

1 - Fransanın, fevkalade .kuwet 
li ordusuna rağmen barış içın yap-
tığı gayretler, . 

2 - Fransanm, ulusların ~Usava 
tı prenslpine daima göstermış oldu-
ğu sadakaL . 

" Her hangi bir ulusun milsalc· 
met ruhunu kıymetten düşürmek ~s· 
temiyorum. F akat Fransanm slıel 
kuvvetine ve banıp •nru•una olan 
Jcrin HJıınu.lıUU 8ÇIKÇ4 Uan: !Uzum 

görüyorum. 
Eğer herkes barışı arzu ediyorsa: 

hal yolu basittir : tek ba~ş c~phesı 
teşkil edelim, fakat buna ımkan. ol
maz ve harbin patlaması zarun o
lursa. Romanyanm, topraklarını 
memleketimizin zararına ol~k ge
nişletmek isteyen devletlen? bu
lunduğu safta mUcadelc edemıyece
ği malum olsun.,, 

Finans Bakanlığında 

h f Merkez teıki16tı 
Bu s ey a a yapıımağa baıtandı 
Petrol işi le Ankara, 18 (Hu8USİ muhabirimiz· 

den) - Finans Bakanlığı, yeni teşki-

a 1 aA k a d a r d 1 r }li kanununa göre merkez te§kilatı 
yapmt.ğa b&§laınıştır. Bu ~Umleden 

uzun zamandır kendll!llni görm:;: olarak ilk tayin kararn&m?1 yüksek 
~-bir dostum ile, evvelki gecea bir- tasdike arzedilmiştir. Yenı t~~. 0 -
ır.~· ta ·ııı Avrup te ıunan maliye tetkik heye~I reı~gıne 
oğlunun, el!lki ve n . da bulunan ve mUsteear muavinliklenne. es~ .va-
lerini andınr bir pasaJın Bundan ridat umum mUdUrU Esat ile .. ı~c~ 
bir lokantasında karıı1a§°:ı ber&- umumi müfettişlik mali m~avın 
yedi sene kadar evvel, on :. Rus Hüsnü tayin edilmişlerdir. Teftış he
ber, beraberimizde tanmını§A~~dolu- yeti reisliğine başmüfettiş Hüsnünü? 
mühendisile beraber, Şarki cı1 gibi tayini kara.rlaşmıştır. Jstanbul malı
ya, Amerikanın altın ı:ra~ ~tu~ e murakıbı KAzımm ıstanbul Def· 
petrol aramağa gitmt§:· tı isim- ~rdarlığma, yahut hesabat umu.m 
"Anadoluda petrol taha ya ~:ıı 11• d'-tr+"rlilğilne tayini muka.rre_rdir. 
li bir Bel"'ka sendikasının ve~ ~...., d k 

...,. Bütçe ,.8 mali kontrol umum n:~ -
fatile hareket ediyordu. 1 dık törlüğUne mUfet~ Cemal Yeşilın, 

Gittiğim~ yerde ~~bu :U:S.cıa hazine ve muamelatı umuI?iye .~~
mı? Bulduk. Fakat u ' k ilkin dü.tIUğUne muamelatı na~diye ~udü
anlatııması çok uzun .Urece '. i ril Halit Nazminin, malı tetkik he-
bakikaten petrol denilen hid~~Un- ti azatıııarma tetkik bUrosund~ 
beynelmilel, fakat kütleye gizl.ı ter' - j; ail Hakkı ve Fahri ile tetkik di
nasebetlerde oynadığı rolü göe r ae- re~rU Zekinin tayinleri kararla§ -
mek itibarile çok dikkate d~ü it- ınt§br. 
~ !erden dolayı, bulunan pe :;:~.;...-----=---==-==-~ 
ıe!ek ve işletmek kabil olamamıotı. tett :ıstuıbulun hiç te yabancısı de-

Dostuma sordum: Bi u fildir· K'1ldial buraya bund~ on, o.n 
_ Petroller nuıl gidiyor! r - 'k' sene adar evvel de gelmış ve bır 

mit var mı? ~~yli mtlddet te kalara~ .bazı işl~r 
Bana gülerek baktı: . h pmqtı. Bu seferki gelıfUlde de bır 

San&. dedi Çok milhim bır a- r." ... bebi old".;..,..,u görmek istiyen ba-
,__:-verebUirlm .. --a, bilirim ki,· p· .,, - we..... Ri k 
• uas- - zı Beyo§u mahafiline göre, c ett 
zeteciıdn, dayanamu. ~det • bir teeliha.t ifi ile allkadardır. Bu bir 

Kendi~:°e ~!!'':rar etti. Yal- rlvayettel ibarettir. Rickett'in .~Y~· 
tim. o aoyıememı:m.... batinin stbebi yukarda kaydettıgımız 
mz: ed' Atinadan birisi p- petrol ifbe bağlı, daha doğrusu, bu 

Berlin olimpiyatlara 

Futbolcular ve bisik· 
letçiler Olimpiyatlara 

iştirak ediyorlar 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - DUn sabah şehrimize gelip 
akşam tekrar 1stanbula hareket eden 
Türk spor kurumu başkanı General 
Ali Hikmet Ayardem, 1stanbulda ve· 
rilen kararlar etrafında alfikadarlarla 
temas etmiştir. Bu temaslardan son· 
r, söylenildiğine göre, gerek futbolcU 
!erimizin, gerek bisikletçilerimizin 
Berlin Olimpiyatlarında yapılacak 
mUsabakalara iştirak etmek Uzerc 
Berline gitmeleri kararlaştırılını§tır. 

iç Bakanhk Direktörler 
encümeni 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz· 
den) - lç Bakanlık müsteşarı Sabri· 
nin reisliğinde toplanan Direktörle.r 
Encümeni yeni teşkil olunan Beledı
yeler lmar Heyetei kadrosunu hazır
lamakla meşgul olmuştur. 

Ormanlarda kat'iyyat 

Ankan, l8 (Hususi muhabirimiz
den) - Ziraat Bakanlığı kat'i ame· 
nejman planları. yapıl~ış olan o~an 
!arın bir senelık katıyatının muza
ycdcye konulmasına karar vermiş ve 
bu karannı alakalılara tebliğ etmiş
tir Muhtelif orman mıntakalarında 
mUzayedelerc yakında başlanacaktır. 
Bakanlık bUtçesine mevzu tahsisat 
ile katiyat yapılacak ormanlann bir 
kısmının devletçe kesilmesi dilşlinUI-
mektedir. 

Gümrükler anbar ve antrepoları 

Ankara. 18 (Hususi muhabirimiz· 
den) - GUmriıkler Umum Direktör
lüğü İstanbul ve İzmir gümrük am
bar ve antrepolarının İstanbul ve İz
mir limanları işletme idarelerine ne 
tarzda devredileceği hakkında bir ta 
limatname hazırlamıştır. 

A vuıtueya ile ticaretimiz 

Ankara, 18. (A.A.) - iktisat ve
kilet.inden bıldirllmcktedir: Avws
turya ile aramızdaki 21-7-1934 ta
rıhli ticaret anlaşması 21-7-936 tari· 
binde bitiyor. 

Cereyan eden müzakerat bugüne 
kadar müspet neticeye varmış de
ğildir. 

21 Temmuz 1936 tarihinden iti
baren yeni bir anlaşma tahakkuk 
edemediği takdirde, Avusturya mal
ları Tilrkiyede ve Türkiye mallan 
Avusturyada \lmumi rejime tabi ka
lacaktır. 

Avusturyadaki umumt rejim hak 
kında taf sili.t Türkofis merkezi ve 
şubelerinden alınabilir. 

Şam panayirinde 

Türk pavyonu 
Şam, 18 (A.A.) - Burada açıl

mış olan beynelmilel fuardaki Tür
kiye pavyonu ve bu pavyondaki mal
larımızın gerek tenevvü üzerine ve 
gerek teşhir tarzları hakkında yapı
lan neşriyat üzerine ekonomi ba
kanlığının gösterdiği yakın alaka ve 
derhal almış bulunduğu tedbirler 
neticesi olarak pavyonumuz, cidd~n 
çok mükemmel bir hale getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Iki gündenberi fevkalade bir de
kor içinde açılmış olan bu yeni pav
yonumuz şimdiye kadar fuarda ya
pılmış bulunan biltUn diğer pavyon
lardan çok Ustun bir gUzelliktedir. 
Pavyonumuzun gerek bu güzelliği 
ve gerek içinde teşhir edilen mamfl
l!t ve mahsulAtımızm çeşitlerinde 
olduğu kadar tertip ve tanziminde 
gösterilmiş olan dikkat ve itina bü
tün gezenlerin takdir ve allkasmı 
celbetme~tedir. 

Gazeteler, yeni pavyonumuz hak
kındaki sltaylşklrane yazılarma say 
f alarmda genlf bir yer ayırmakta ve 
her gün binlerce ki~ Türkiye pav. 
yonunu ziyaret eylemektedir . 

Yunanistanda 

menevralar 
- Yarın, d ı, geli•i bir hidi- petrol ifi tahakkuk ettiği takdirde 

Jecek ve onun bura.ya ., 17-18 mll~onluk bir petrol piyasası Atina, 18 (Tan) - Yunan ordu-
se olacaktır. . .. buraya Wil· ile allka(ar olan bazı petrol şir- eu Eylftl başlanğıcmda .Makedonya 

Filhakika, ertem gun ketlerinin vaziyetlerile alakadar bir lıavalislnde bUyiik manevralar ya-
liam Rikett geliyordu. e191Mbıde ııeyahattb. Kendial birkaç giln daha pacaktır. Bu manevralara iki kolor-
Yakın mulde. Haı: n:ıaklı veya burada katacak ve buradan Peşteye du ~tirak edecektir. Kral bu manev-

oynamak iatedifi rol ki ciban§Ü· hareket e<ecektir. ralara başkanlık etmek Uzere Ma-

lstanbulun 
. 
ımarı meselesi 

Beyoğlu tarafında esaslı 
bir imar yapılamıyor 

--- Başı birincide ---

t1ne göre ilçe ayırmnl: mecburiyetin- met yolu yine muhafaza edilecektir. 
de kalmıştır. Ancak, bilhas a lstanbul cihetinde 

Bu Uç kısımdaıı Beyoğlu mıntaka· abldatın fazla olması Prostun nazarı 
emda milhim bir yer.ilik yapmak im· dikkatini ceJbetmiş, müstakbel plan· 
kansız görUlmüştU~. ÇünkU, bu mm· da buna nasıl bir yer verilebileceği 
takada pek büyUk ve esaslı bir şc-kil· noktasında durulmuş, neticede gUzcl 
dt> inşa edilmiş binalar v:ırdır. Bu i· bir fonnül bulunmuştur. l1u formüle 
tibarla bunlann istimlak edilmesi göre, muhafazası elzem olan 8.bida
milyarlarca lirava mütevakkıf gilriil· t a r astlanan caddelerde eğer bu 8.bi
mf•ktedir. BugUnlcfi şehir bütçesile bu dat yolların kenarlarında olmayıp 
Işı yapmanın kabil olmadığını . Prost caddelerin istikametlerini ihlal edi
dahi teslim eylenıt<Jtir Dundan dolayı yorlarsa tam abıdelerin olduğu yer 
:Beyoğlu mıntakaınnda caddE'lerin ge· gU1.el. büyUk bir meydan halıne kal
nıfletilmesi kabil olamıyacak. yalnız bedilC'Cektir. Bu suretle lstanbulda 
Harbiyeden Şişliye. ve Harbiyeden mUteaddit meydanlar vücude getiril· 
Maçkaya ve Pangn1tıdan Kurtuluşa miş olacaktır. Prostuıı bu fikrine gö
vc Taksimden Harbiyeye giden ana re. hemen her cami ve diğer abidenin 
caddelerde. bu cndtlelerdeki büyUlr olduğu yer etrafı çiçekli ve zarif bi
binalera hal 1 getinncmek sartile ba- rcr meydan olncaktır. Bu itibarla aln
zı tadilat yapılab ,'ecektir. kadar daireler de. bu iıbidelen bu 

Mesela, Tak0ın1 - Harbi) e bugün- meydanların gi.izelliğile mütenasip 
kU şeklinde uhl; tadilatla geniş bir bir hale ifrağ için tamir veya tezyin 
cE dde olarak kalacak, Harbiye Vnli edecektir. Ancak, alakadar dairelerin 
Konağı cnddes~ı:m Rllg tarafına isa- bu abidelerde yapacağı tamirat ve 
bc1 eden kısımlnrd"r cadde genişleti- tezyinatın hedefi bu abidelerin ilk in
jrı•ek, Şişli kı-;ın,rndn da ufnk tefek şa edildikleri devir zarfındaki vnzi
tndilatla geniş cadde muhafaza cdi· yet ve mimari şekillerini alması ola-
letektir. cakbr. 

Beyoğlu tara ~ınm Taksimden Ga- 3 üncü kısım olan Boğaz mmtaka· 
lataya inen tarll!Jnnnda hıçbir sey sına gelince, Prost, buralarda dnhi e· 
yapılamıyacağı cihetle bu kısımda sa.ah bir şey yapılacağına kani değil
) alnız nakil Vı\8.talnrı gidiş, geliş i-
tibarile ayn ayrı sokaklara taksim dir. F..sasen Boğazın tabii güzelliği 
edilmek U1.ere ana caddelerdeki izdi- kafi görUlmUştUr. Yalnız buralarda 
ham ve güçlUk!\;r ortadan kaldırıla- apartman, sınai müessese gibi Bo -
caktır. ğazın bu tabii manzarasını ihlal ede-

Jstanbul cihetine gelince. burada cek binalar inşasına meydan veıilmi
yangın yerleri.ıin çok olmnsı, bina- yecek ve mevcutlan kaldırılacaktır. 
Jarın istimlflk \t'b.ırile Beyoğlu tara-
fındakiler kada haizi kıymet olma- Bundan gayri olarak Boğazda bir i§ 
mı.sr yüzUnde.'1 bu mmtakada esaslı gôrmek, keza lstanbul belediyesinin 
df'ğişiklikler yııprlıı.bılecek ve mUs - bütçeslle kabili telif olmıyacak dere
takt-f'l Istanbul -ııı:ıtı. l.ası, Jstanbul cede milyarlara ihtiyaç hissettirmek
şehrinin en planlı ve en şık bir yeri tedir. 
oh~~ırur. Prost, şehrin muhtelif mıntakala-

Bu cUmleden olmak üzere yangın rmda milteaddit bahçeler vücude ge· 
yerlerinde tamamile asrf mahalleler tirilmesine de taraftardır. 

Çinin Ankara Elçisi 
Bir müddettenbcri şehrimizde bu

Olimpiyat arifesi 
iki geçen olimı,lyada mesut 

sahibi olarak lı;t lrak etmi blr 
sıfatlJe şu günlerde bazı m 
yapıyorum. Muhtelif şubeler, 
lar ve işler hakkında ufak tefek 
kitler, lstlhbarlar ,.e serzemşler 
yor. Bu gibi ne ri3 at geçen 
yatlarda da yapılmı tı. Şu farkla 
o zaman daha fütursuz ,.e dahll 
man ız idi. l.."\'lelce de söyledllbn-
bi spor sahası, penasız aşık .... 
şe31erden biri 'e olimpiyatlar .. 
Urü 1 tiha \'e kı kan~bğı kes 

tiren e3 ahatlerin ~ı oldukça 
me\'ZU üzerinde ) us yazılmam• 
lmkin görmek afdillik olur. == 
kl, 3 azdan yazılar hakikate, 
krt sporunun menfaatlerine uy 
olsun. Ancak elln ağzı torba 4e11 
dir ki, çekip bUzellm. Doğru da 
ler, f'ğrl de öyler. Buna karşı en 
~iik ilah 3·aprlan 1 lerin ''e tu 
;\'Olun selimetldlr. Bu selimetfe9' 
min oldukça hö3 le ufak tefek te 
lerf olimpiyat gibi bU3'lik geniş 
bir işe engel saRnak zayıflık olur. 
lhnplyat oyunlan gerek eski Y 
lrlar zamanında; gerekse bu 
(Baron de C,oubertln) tarafı• 

yeniden kunılurken,._flilJetler a 
da mertlik, açıklık \'e samimi,) et 
gulanna erhest cereyan nrmek 
tesis edllmMJr. Bunun için de ea 
\'az ız menu spor olduğunu diif 
mü lt'r \'e o yolda 3 Urümfüderdlr. 

imdi olimpiyat umdesinln bir 
rta."ı olan spor l ini münakaşa 

derken onun asıl nıhu olan m 
ve açıklığı ikinci safa bırakmak re 
olama1H Onun l~ln g.-.rek gazetecll 
re, gerek olimpiyat RergUU3tinln iç 
de bulunan porculara bilhassa bu 
limplyat lşlndfl tamamen açık \'e 
ğltçe görti melerlnl 'e memleket 
\iyeslnden tetkik edillrken bu m 
ledf'..11 kendi şahı lannı tamamen 
m haricinde bırakıp işi görmelerin 
e51cf bir sporcu sıfattle her iki ta 
frn \'e hele olimpiyat i~inln sel 
namına çok ayanı t.emennl \'e fay 
h görmekt~yim. 

ve geniş caddeler vücude getirilecek, 
lstanbul tarafmm ana yolları en az 
otuz metro genişliğinde açılacaktır. 
Ana yolların nereden başlayıp nere
lerden geçt>ceği ve nerede biteceği 
hakkında henilz tetkikat ikmal edil
memq,tir. Ancak Fatih - Saraçhane -
§ehzadebqı - Dfvanyolu - Sultanah· 

lunan Çinin Ankara Elçisi '3erıeral =======-=======-=-=-• 
Ho-Yn- Ozu Ankaraya gitmistir. EJ- Maliye Vekili geldi 
çi, oradaki İ§lerin.I ıırraladıktan son- Malıye Vekili Fuat Ağralı, dUn a.-
ra tekrar şehrimize gelerek yaz '·' • . bah trenıle Ankaradan şehrimize gel-
eimini burada geçirecektir. mi§tır .Yarın Ankaraya dönecektir. 

,,-----------------------------_,,_----~~--------------------------------, 

Gazete nedir? 
., ..................... . 

Meıhur bir lngiliz gazetecisi ideal bir gaıeteyl ıöyle 
tasvir etmiJtl. "Günün mühim havadislerini veren ve ..... 

Bu "ve,, haberleri salahiyettar muharrirlerin tefsir ve tenvir etme
•İ, bir gazetenin okuyucunun fikrini ve zevkini ve okuma ihtiyacı
nı tatmin etmesi demektir. Yani ıazete, yalnız haber veren delil, 
aynı zamanda o haberleri, okuyucunun en anhyacağı tekilde ıü
tunlarma ıeçiren ve fazla olarak okuyucuyu yükselten, tenvir 
eden, ona yol ıöıteren, onu dütündüren ve eilendiren bir va. 
ııtadrr. 

Biz (TAN) ı böyle bir gaete yapmafa hazırlanıyoruz. (TAN) si. 
ze yerli ve ecnebi bütün Jünya haberlerini vermekle ltalmıyacalt, 
onları •İze en olnınaklı, en kolay anal,ılrr ıekilJe vermek• ~ifa• 
calthr. 

"Tan", hayatımıza renk ve mana veren fikir, edebiyat, aan'at hareketlerini 
de günü gününe takip edecektir. 

Tan, ayni samanda ıhl dü§Uıultlren ve eğlendiren bir gazete ola«"Aktlr. 

DUne nisbetle bugUn dalla fazla öğretmek, ufkunu geni§letmek. biltün 
dünya hadiselerini takip etmek istiyenlerin gautesi 'Tan,, olacaktır. 

TAN 
1 Ağ us tosta yeni 
hayata başhyacaktlr 

haksız, fak at muhakkak o1aD ıuc- fa. kedonyaya pdecektir. 

-.lmr~aahiıoıuı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~----=...:.:.--=---~====--.:::.:.:::_:....=...~~~~~~.JL~~----------........... ..,... __ ..... _... ... 
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~ebze 
bir 

kaymakamhğına şiddetli 
9önderilmişti • 

emır 

trikhane, derhal harekete geç
Babıfı.liye müracaat ederek, Rum 
tehdit eden bu milli kuvvetin 

hal dağıtılarak Gebzedeki (Milli
r) in cezalandırılmasını istemiş -

radan iki gün geçmeden, Gebze 
vmakamlığına şiddetli bir emir 
miş; halkm elinde bulunan si -
!arın toplattırılma ı; ve şu zatla
da derhal tevkif edilerek Istanbu 
yollanılması talep edilmişti. 

Tevkifleri istenilen zevat : 
Hakim, Mithat Bey (şimdi, Kırkla 
linde, mahkeme azası) 
Müddeiumumi, Nazım Bey (şimdi, 
liye müfettişi) 
Malmüdürü Behram Bey (vefat et 
ıştir.) 

Belediye tabibi Ahmet Bey (şimdi 
ey han kazası belediye reisi) 
Muallim Ga1ip Bey (Ankara civa

ında bir yerde ' lk mektep baş mu -
lımi) 

Sabık milftü Hiiscyin Hlisnü efen-
ı. 

Eşraftan Akif oğlu Kadir ağa ile 
ahdumları: ve yine eşraftan; Ha

ııl, lsmail. Ayvacı oğlu l'brahim. Ha
cı Kadir ağalarla diğer birkaç köy 
muhtarı ve saire ... 

Usküdar mutasarrıfı Ziver Bey ta 
rafından verilen bu emri müteakip. 
bu emrin tatbikinde yardımcı olmak 
üzere de, mülazım Yunus efendi ku
mandasında bir müfreze (Kuvayi in 
zibatiye) efradı gönderilmişti. 

Vaziyet, nazikti.. Halk. müteessir
di ... Birdenbire her tarafta: 

- Lanet olsun. böyle hükumete ... 
Şimdiye kadar bizim malımızı. canımı 
zı müdafaa etmedi... Bizi, dört bu -
cuk çetecinin aynklnrr altında ezim 
ezim ezdirdi. Artık. bıç:ık kemiğe da 
yanıp ta kendimizi müdafaaya kal -
knca da, bu hain şakilerin tarafını 

iltizam etti. 
Diye, şikayet feryatları yükselmiş 

ti. 
Vaziyetten en çok müteessir olan. 

kaymakam Ahmet Bedevi Beydi. O 
~aten bu vazife)'i, burada milli bir 
vazife ifa edebilmek için kabul etmiş 
ve, işe girişmişti. Şimdi; aldığı emri 
nasıl ifa edecek, ve takip ettiği gaye-
den nasıl ricat eyliyecekti. , 

Bir taraftan vicdani vazife. diğer 
tarafta da resmi mes'uliyet .. Bunun 
ikisinden birini tercih etmek laılın
geliyordu .. Bedevi bey. resmi me8-
uliyeti omuzlarına yüklenerek vic
dani vazifesinde devama karar ver
mişti. Evve!R; elindeki emirnam~ı'te, 
sadece (yardımcı) olduğundan bah
sedilen müliızim Yunus ~fendiyi ça
ğırmış: 

- Haydi babacığım . Sen, lstanbu
la dön. Tıkır tıkır aylıkc;ağızmı al. 
Rahatına bak. Ben buradaki işleri, 
tereyağmdan kıl çeker gibi hallede
rim. 

Demişti. 
Kaymakamın bu teklifi, mülazim • Yunus efendiyi pek memnun etmiş-

ti. Tekaüt maaşiyle geçinemediği için 
..:aruret belası ve nafaka ihtiyacı ile 
kuvay1 inzıbatiyede bölük kumandan 
lığı deruhte eden derdmend için ts
tanbula dönmek .. mahalle kahvesinde 
eş dostla yanda bıraktığı dama ve 
tavla partilerine devam etmek cam 
azizine minnetti. Onun için mülazim 
Yunus efendi, genç kaymakamın ar
kasını sıvamış: 

- Hay, Allah senden razı olsun, e
fendi evladım, Allah, kolaylık ver
;in. Haydi, hosc;a kal. 

Diyerek, bölüğünü toplamış, lstan 
:mla avdet etmiştir. 

Kaymakam. bu suretle mühim bir 
engeli atlattıktan sonra; Usküdar mu 
:asarrıfı Ziver beye uzun bir telgraf 
razmıştı. Bu telgrafta: yapılacak o
an tevkifatın halkı isyana sevkede
~eğinden, belki de Ankara hükfıme
:.ine iltihaka sebebiyet vereceğinden 
Jahsederek böyle bir hal zuhurunda 
1içbir mesuliyet kabul etmiyeceğini 
ınlatmış. kazanın asayiş ve emniyeti 
<endisine ait olduğu için; ya, böyle 
~uzuli müdahalelerden vazgec;ilmesi-
1i: veyahut da istif asının kabul e -
fümesini ilave ederek mutasarrıfa 
<arşı dayanmıştı ... Ziver bey. bu va
ziyet karşısında. ricatc mecbur kal
mıştı. Tevkifleri emredilenler de kur 
tul muşlardı. 

Kocaeli yarımadası Boludan tz
rnite kadar devam eden bir isyan sa 
L • ;ı,, <Ank .. .ıt) dan ve Büyük 

,. ..•. 

düşmemekle beraber; milli hükfıme
te karşı şjddetle merbutiyet besliyor. 
Yüksek ve temiz duygularla müte -
hassis olan hamiyet erbabının saye
sinde: milli kudret ve varlığını mu
hafaza ediyordu. 

Fakat buna mukabil. Boludan lz
mite kadar uzayan sahada isyan a
teşi daha haliı de\•aın ediyor: lstan
'oul hükiımctinin ve Hürriyet - lti
laf partisinin teşvikine uyan birta
kım serseriler: bu mıntakadaki ha
miyetli halkı her gün biraz daha ar
tan tehdit ve işkenceleriyle, canla
rından bizar evliyord:ı. 

Asilere nasihat etmek ic;in Büvük 
Millet Mecliı:;i tarf!ftndan P.'ÖndPrilen 
nasihat hevetinin Geredede tevkif e
dilmN~İ.. A khn ve \'icdanm kabul ~
dernivece~i hakaret ve iskencelerle 
Di.izr.eve e-önderilmesi.. Asilerin. ma
ı:m...., hı:ııı,.., hPr...n;., P7a ve refa PnPrek 
yağmacılıifın sirldetle devam evlPme
c:ıi h::ıhııc:ııı!' Rolııvıı P.'P]Pn erk~nıharp 
binhaı;rRT Favri hevin riYac:ıeti ::ıltm
daki askeri h,..w•tin Rnhı VP. havnli
sinde tMkil ettik!Pri <T<ııvavı inzıba

tive) niıı rriinrlPn ıriine kııvvPtlenrne

si: Büvi.ik \ifillet MecliRi hiikfımeti
nin b~mda hıılıının zevatı çok mü
teeı:ısir etmı>1dev<li. 

!syanın bir an evvel ba::;tınlması 

için Bolu. Düzce ve Hendek havalisi
ne muhtt.lif miifre7eler sevkedilmis
ti.Pozanti ha\'alisinde bulunan 11 in 
ci fırkanın süratle isyan sahasına ve 
tişmesi ic;in Mustafa Kemal paşa ta
rafınıfan emfr verilmisti. 
Fırkanın g-ii?ide zabitan ve efrat

tan miirekken hir tahuru ile 127 inci 
alayı, bir sahra ve 'bir cehel hatar
vaRr en sür::ıtli vasıtalııl"lı:t Nı:ılhhan 

ve Murlıırmıva ""P.lmisti. Bu civar 
hııtıcı ac:ıkpri hiini•k hir h::ırı- .. nflp ic:

tikh::ı.J etmic:ı: hirrok gençler, bu 
kuvvete iltihnf etmişti. 

FTr1<ava iltihak edPn!er arasrnıfo 
<K::ııiir hora) isrninde hir göniillii 
bulunuvordu. Hamivetli ve natuk 
bir zat olan hu hoca. t?'i.ir ve tannarı 
sesivle nııt,,1r1::ı.r ve Vf!T7}ıır vprivor· 
gerek askeri ve P'Prek gönüllüleri 
hevecana getiriyordu. 

Daha evvel emir ahın. erkanrharr 
binbasısı Nazım bey de. maivetinde
ki zeybek müfrezeleriyle isyan saha 
sına geldisri gibi, 189 ncu piyade a
layı ile Eskişehir milli müfrezelerin
den mürekkep bir kuvvete kumıı;.nda 
eden binbaı:ır <col:ık) Ibrahim bey 
de gelmişti.. Biitün bu milli kuvvet
ler Mudurnuda içtima eylemişti. 

Bu kuvvetler içtima ederken. is
yan sahasında bir telaş başg-öster

mişti. Asiler: ı:;on vahşetlerini gös -
termek için. Düzcede yeniden faali
yete geçmişler: Kürtzadenin, ve 
Çakmakzadc, Ahmet ve Hüseyin 
Remzi beylerin mağazaları ile evle -
rini yağma. fabrikalariyle çiftlikle
rini tamamiyle tahrip etmişlerdi. 

Fakat asiler, vaziyetlerinden emin 
değillerdi. Onun için isyanın başlrca 
mürettip ve müşevviklerinden <Se
fer bey) i Izmite göndermişler; ora
da artık hazırlığım bitirmiş olan 
(Kuvayı inzıbatiye) kumandanı Sü
leyman Şefik paşadan yardım iste
mişlerdi. 

Süleyman Şefik paşa derhal hare
kete geçmişt:i. Geyve boğazına doğ
ru ilerlemişti. Fakat orada, Ali Fu
at paşanın kumanda ettiği kuvvetler. 
karşısına gerilmişti. 

r Arkası var 1 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Bir aylık • • • • 
3 ,, • • 
6 ,, •• 
1 yıllık • • 

Türkiye Dışarı 
için için 

1 35 
4-
7 50 

14-

8-
14-
28 -

İlan için İlancılık Şirketlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doirudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

Küçük ilanların S satırlıiı bir 
defalık 30 kuru$tur. S satırdan faz 
laııı ic;in satır başına S kuruş almır. 
Bir defadan fazla için yekundan 
% 10 kuruş indirilir. 
Gıinü geçmiş nüshalar S kuruştur. 

TAN ================::.::::ı:::=================================== ~ ~ 19-7-936 --

Okuyucu 
Mektupları 

Bir okuyucunun dileği 
"Çatalcada Fenosokris köyünde sa

kit hanedandan Süleyman kızı N::ıci
yenin tasarrufunda buluııan Merıekae 
kırı çiftliğini bundan on "ene f'\'vel 
satın aldım. Harap yerlerim tamir et
tirdim. Bazı değişiklikler yaptrı dım. 

Geçenlerde köye ııemhudut bulunan 
Tepecikten kazma kürekli 70 - bO a
damla 40 - 50 araba gönderi~di A me
le, çiftliğin unluk. zahire ambarı ve 
avlusunuı su havuzunun kPmer taş
larını yıktılar. Sebebini soruum. Al
drğım cevap şu oldu : 
"- 10 - 50 Rene evvel, hu nı <l<ı bir 

kilise mevcuttu. Bu kifü;enin enkazı 
Maliyeye aittir. Tepecikliler bir mek
tep yaptırıyorlar. Bunun mal·~emcsile 
Küçükçekmece - Silivri yoluna muk
tazi granit taRları müteahhitler t:ı ra
fından buradan tedarik edilecektir. 

!çerisinde bir tek kilise ta>?ı bu:ım
mıyan çiftlik müştemilatı nas1i yıkı
lır? Bu, kanuna uyan bir hareket ıı· i
dir? Alakadarların nazarı dıkkatini 
celbetmenizi rica ederim.,, 

MEVLOT 
Adliye nazırı esbakı merhum Na

zım Paşanın hafidi ve doktor Omer 
Nazımın oğlu merhum Edip Nazımın 
istirahati ruhu için ... 

Bu ayın 20 inci pazartesi günü öğ 
le namazını müteakip Teşvikiye ca
miinde mevhit okunacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Hastalığım sebebile kıymetli ala

ka ve teveccühlerini muhtelif şekil
lerde göstermek llıtfunu esirgeme
miş olan çok saygı değer büyükle
rime meslekdaşlarıma aziz dostları
ma ve arkadaşlarıma sonsuz min
net ve teşekkürlerimi arz ederim. 

Doktor 
Fuat Kamil Beksan 

Bayan SAFiYE 
PArtORAMA 
Bahçesinde devama başladı 

Istanbul Altıncı icra Memurlu
ğundan ; Mahcuz olup paraya çev
rilmesine karar verilen bir adet bas
kül, alman malı muhtelif boy çekiç, 
yay, yaldız kutuları, tornavidanın 
24-7-936 cuma günü saat 4 6 da 
Galatada Yüksek Kaldırımda 5 6 
numerolu mnğazada satılacağından 

isteyenlerin o gün ve saatta ma
hallinde bulunacak memuruna mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

(24484) 

TURKIYE iŞ BANKASI 
Donanma Cemiyeti Ikramiyeli 

Tahvilatı piyangosunun 15 Temmuz 
1936 günü yapılan 61 inci keşidesin
de ikramiye ve amorti isabet eden 
tahvil numaralarını gösterir cetvel
dir. 
Keşidede itfa olunan tertip numa

raları: 
97, 547, 876, 1598, 2141, 3339, 4508. 

6902, 7151, 7416, 7610, 7699. 
lkramiye isabet eden numaralar: 

İkramiye T.L. Tertip No. Sıra No 

3000 7610 94 
100 7610 43 

50 4508 71 
10 7416 75 
lO 2141 14 
10 2141 51 
10 6902 99 
10 3339 13 

5 1598 98 
5 7151 44 
5 3339 28 
5 1598 40 
5 97 22 
5 2141 35 
5 2141 66 
5 7699 59 
5 7151 45 
5 7610 85 

Baladaki tertiplerin hizalarında 

gösterilen sıra numaralarından mü
tebaki ayni tertiplerin diğer sıra nu
maralannı ve 547, 876 numaralı iki 
tertibe kamilcn amorti isabet etmiş-

MEMLEJ{ ET MANZARALARINDAN Konya ·---- ·---w----- --, 
MEMLEKETTE "TAN,,_ı 

Gökçedağ yangınında 35 fu~-;f 
bin lira zarar tesbit edildi 

Balıkesir, (Tan) - Gc;kçedağ yangını felaketzedelerine icap eden bü
tün yardımlar yapıhnı~tır. Açıkta hiç kimse bırakılmadığı gibi, yiyecek 
ve sair ihtiyaçları da temın edilmiştir. Yangının zararı 35 bin lira olarak 
hesaplanmaktadır. Yanmıyan eşyalar enkaz ~!tından çıkarılmaktadır. Vi
layet, yeni inşaat için büyük yardımda bulunacaktır. 

Küçük bir çocuk,karakol kumandanının yardımile yangından kurtanla 
bilmi~tir. Bir köy!ü kadın, yangın çıkmadan önce çocuğunu beşikte uyu
tarak orağa gitmiştir.Biraz sonra köyde çıkan yangın.son hIZ1 ile ilerle
miş ve bu evi de alevler sarmıştır. Yavru, biraz sonra, feryada başla
mış, bu sesi duyan Karakol Kumandanı Mehmet Onbaşı, yangının şidde
tine rağmen eve girerek beşikteki çocuğu kurtarmıştır. Onbaşı, dışarı 

çıktığı esnada.ev, büyük bir gürülü ile çökmüştür.Çocuğa da, ne kendi
sine de hiçbir şey olmamıştır. 

Soma öğretmenlerinin yurt gezisi 
Soma, (Tan) - Soma öğretmenlerinden bir kafile, bir aylık yurt ge· 

zisine çıkmışlardır. Bu gezi ağustosun 16 sına kadar sürecektir. Programa 
göre, Soma - BalıkeRir, Balıkesir - Kütahya, Kütahya - Eskişehir, Eskişe

hir - Ankara. Ankara -Kayseri, Kayseri - Sıvas, Sıvas - Amasya, Amasya -
Samsun yolu takiI• edilecektir. Samsundan tt.ibaren deniz yolu ile 1zmire 
kadar bütün iskelelere uğranacak ve oradan dönilleeektir. 

Ayrı bir kafile dP hatı Anadolunun muhtelif' yerlerinde gezi ve incele
melerde bulunacaktır. Dönüşte intibalar birleştirilerek bütün öğretmen
lerin istifadeleri temin edilecektir. 

Barlının su ihtiyacını karşllamak 
için yeni tesisat yapllacak 

Bartinhı giizel bit göriiniişü 

Bartın. (Tan) - Elektrik tesisa- yerine üstü kapalı bir sergi yeri ya
tının inşasını bir Macar grupuna pılmıştır. Ayrıca iskeleden Atatürk 
ihale eden ve mukavelenamesini 
imzalıyan şarbayımız lbrahim Gök
bayrak, şehrin su ihtiyacı etrafında 
da bir hayli gayret göstermiştir. 
Uç dört sene evvel projeleri hazır -
!anan su tesisatı o zaman nedense 
ihale edilememiş ve geri kalmıştır. 
Suyun 13 kilometrodan şehire ge -
lirtilmcsi fazla paraya muhtaç oldu
ğu için bu su geriye bırakılmış ve 
yedi kilometre mesafeden gelen di-

bulvarına giden yirmi metro geniş
liğinde bir bulvar açılmış ve ırmak 
kenarları kamilen ağaçlandırılmış -
tır. Bunlardan başka, bir de fidan
lık tesi;:; edilmiştir. Çalışkan şarba

ym tasarladığına göre, şehrin spor 
alanı da genişletilecek ve e'rafına 
tribünler inşası surelile bir stadyom 
\'Ücuda getirilecektir. 

konağı yapıhyor 
Elmalı, (Tan) - Bütçesi on ıki 

bin küsur liradan ibaret olan bele• 
diye, aon zamanlarda çalqmağa 
baflamııtır. Pazar yerine civar 
mahallelerin temizliğine de önem 
verilmesi kararlaştınlmıftır. Şehrin 
methalinde bir hükumet konağı İn· 
şcqına başlanmııtır. intizamına fa~ 
la itina gösterilen binanın bu inşa· 
at mevsimi bitirileceği umuluyor. 

Belediye evlere çinko ve tahtayı 
menettiği için birçok kiremit ocak • 
lan açılmıştır. Yakın bir .zaman 
sonra eski çirkin manzara kalma • 
mış olacaktır. Doktor ihtiyacı temin 
olunmuştur. Ancak, sıtma membaı 
olan bataklıkların da kurutulması 
lazımdır. Elmalı, bu afetten kur • 
tulduğu an bayram yapacaktır. 

Elmalılılar bir Halkevile bir orta• 
mektep istemektedirler. Nüfusu 
ı •• ı .. , l.nll. ,,.,.;;"•••oto•rl:.-. /11..,1.loc:.p -

sizlikten büyÜk milfkül<it çekilmek· 
tedir. Teşkilatsızlık, gençlerin bir 
araya toplanmasına mani olmakta
dır. Buna rağmen f utbolcüler ge• 
çenlerde Antalyaya giderek mınta• 
ka maçlarına iştirak etmişlerdir. 

Elmalı, himmete muhtaç ve alakaya 
layık güzel, büyük bir ilçe kurağı
clır. 

Ekmek fiatlerinde tenzilat 
Balıkesir, (Tan) - Buğday fi .. 

yatlarında görülen yükselme üzeri· 
ne ~rttırılan ekmek fiyatları, yeni 
nrıhsulün gelmeğe başlaması üzeri
ne tenzil edilmiştir. Komisyon ikin
ci ekmeğe 10,5 kuruş narh koymuş
tur. 

• Manisa, (Tan) - Dağ Sporun 
dağ • !ık kaptanı Kamil, şimali gar
bi Anadoluyu dolaşarak tstanbula 
gitmek üzere bisikletle bugün hare
ket etmiştir. Sporcular, kendisini 
uğurlamışlardır . 

Belediye broşürü 
Antep, (Tan) - Belediye güzel 

bir tarih hazırlamıştır. Bunda An· 
tep belediyesinin ilk ve iptidai şekil· 
deki t0şekkülünden bu günkü merte
besine kadar geçirdiği safahat bü
tüntafsilatile v ..... ilmi§tir. Eser ya· 
kında tabedilecektir. 

Pamuk ekimini köylüye öğret
mek maksadile HalkeVİT'""' bir bro
şiir hazırlanmıştır. Broşür şu gün-
1 de tab olunarak köylüye parasız 
dağıtılacaktır. 

ğer bir suyun yolları yapılarak şeh
rin ihtiyacı kısmen karı;;ılanmıştır. 
!kinci suyun yolları da bu sene ta
mir edilecek ve bu tamirat• tamam
landıktan sonra su kıtlığı kalmıya
caktır. itfaiye için, şehrin muhte -
lif yerlerinde su depoları inşa edil
diği gibi, ırmak kenarlarında da 12 
itfaiye arozözünün su alabileceği 
şekilde tertibat yapılmıştır. 

Taksim Bahçes· 

Belediye varidatı son senelerde 
bir hayli azaldığı için hal inşasına 
imkan hasıl olmamış, yalnız, pazar 

tir. 
!kramiye ve amorti bedelleri 22 

temmuz 1936 tarihinden itibaren te
diye edilecektir. Amorti bedeli be
her tahvil için 1 Türk Lirası 10 ku
ruştur. 

Bugün saat 17,5 da MAT iN E ve gece saat 22 de SU VAR E 

Parisin Paramount, Gom)nd Palas, London Coleseum, Scala Berlin 

tiyatroları yıldızlarm:ian müteşekkil 35 kişilik büyük revü 

TAM ARA BECK 
400 Kes tüm, 40 Dekor. 

Fiatlar 85 - 50 - 35 ve tabldot 120 kuruştur. 
Her akşam saat 24 te 

KARAMBA • DANSiNG 
Tel. 43703 
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SAGLI K .........._..~~ SOSYAL 
YESELELER Ziraatte amele buhranı 

... - - - - o· ·Gu·. TLERI ... ~ maliyet fiatleri ile amete ücretleri 

Dolce Farniente 

Ziraatte 

arasında bir mukayese - amele ücretlerine bir 
ttalyancanın bu güzel tabirini 1 istikrar vermek 

oimdiye kadar duymadınızsa, onu an evve mecburiyetindeyiz 
mutlaka öğrenmelisiniz; çünkü dün 1 
yada, hiç istisnasızı herkesin pek . 
hoşuna giden, herkesin istediği bir İnkar edilemez bir hakikattir ki, man bu amele ihtiyacı birden beş 

lngiliz sualleri 

Hitf erin vereceği 

cevap gecikmiyecek 
Alman siyaseti nereye 
doğru inkişaf ediyor? 

şeyi ifade eder: lşsizlik, avarelik, mes'ut bir iktısadi inkılap geçiren on misli artar. Bir dönüm sahada 
hiçbir iş görmeden sadece istirahat bir memlekette terakki her sahada pamuk yetiştirmek için 3, hatta "Daily Telegraph"dan: 
etmek.. Onun için bu Farniente muvazi yürür ve yürümelidir. lktı- bazı senelerde 4 amele yevmiyesi- Berlinden son sızan haberlere göre 
(hiçbir şey yapmamak) kelimesini sadi bünyesinin ahenkli bir sıhhat ne ihtiyaç olduğu düşünlilür, ve Hitler Lokarnocular Brükselde top -
hatırlıyan zarif adam her kimse 0 _ halinde inkişafı bu şartın tahakku- böylece mesela 3.00<1 dönüm pamuk !anmadan evvel Almanyamn İngiliz 
nun · önüne bir dolce (tatlı) sıfatını kuna bağlıdır. için on ile on iki bin amele yevmi- suallerine cevabını lngiliz dış bakan-
katmış. Bunu bizim dilimize tam Harpten evvelki iktısadi işlerde yesine lüzum olduğu gözönünde lığına yollamış olacaktır. 
çevirmek için biz de, isterseniz, bir bu hakikat gözönünden uzak tutul- tutulursa, terakki yolunda ilerliyen Sualler Alman devlet reisine 7 
~ey ilave ederek, ah 0 tatlı avare- muştu. Harbi Umuminin telkin et- bir ziraatin _ bütün mihaniki te- mayısta tevdi edilmiştir. Fransanm 
lik ... diyelim. tiği acı tecrübeler bu hakikate sür- rakkıyatına rağmen _ ne büyük Akdeniz devletlerine verilen taahhüt-

Ahlak hocası geçine; ukala a- atle rücu edilmesi lüzumunu gös - bir yevmiye müstehliki olduğu ko- !erin nihayete erdiği kararı ltalyada 
damlar _ kendilerinin de 0 tatlı terdi. Bütün memleketlerde de bu )ayca tebarüz eder. memnuniyetle karşılanmıştır. 
avareliğe içleri titremekle bera _ prensip dahilinde yeni istikametler Mihaniki terakkiyatın serabına lngilterenin silahlanma programı 
ber - h'çbir iş görmeden sadece is- alındı. . kapılmıyalrm. Pamuğu çapalıyan gerek Roma, gerekse Berlinde müsa-
tirahat etmenin ahlaksızlık, dünya Sanayii lehine ziraatini ihmal e- makineler vardır. Kısmen amele it mütalealara sebebiyet vermiştir. 1-
lçin pek zararlı bir şey olacağını id- den Almanlar, yedikleri ekmeği ha- ihtiyacını telafi eden bu makineye talyan noktai nazarına göre kuvvet
dia ederler. Vakıa insan bütün yıl riçten tedarik eden Ingilizler ve mukabil henüz pamuk toplıyan, tü- 1i bir Britanya sulhün idamesine me
tath avarelik içinde yaşarsa dünya- İtalyanlar daha birçok irili ufaklı tün ziraatinin icap ettirdiği ameli- dar olacaktır. 
da bulunduğu yerde kalır, kendinin memleketler canla başla bu zayıf yatı yapan makineler bulunmamış- Arsıulusal durumdaki gerginliğin 
de içi sıkılır. zaten benim övmek taraflarını takviyeye çalışırlarken, tır. Ve muhtemelen bulunmıyacak- zail olduğuna bir işaret daha da 
istediğim şey yıl içinde uzun müd- münhasıran .zirai memleketler ma- tır da ... Amerikada pamuk toplıyan Danzig meselesinin yatışmasıdır. 
det çalıştıktan sonra kısa bir müd- kıis bir gayretle gayrimevcut veya makinelerin faaliyeti tecrübe dev- Varşovada bu meselenin Berlin ile 
det te istirahat etmektir. Bunun a- iptidai sanayi faaliyetlerini teksife resini geçmemiştir ve muhtemelen Varşova arasında sulh tariki ile hal
dma tatil, azat veya vakans deyi _ çalışmışlar ve böylece yeni yeni ik- bu devrede kalacaktır da ... Pancar !olunacağı beyan edilmektedir. 
niz, her halde çalışan herkes için tısadi cereyanlar ihdas etmişlerdir. ziraatinin, meyvacılığın da nekadar Berlinde umumi kanaat Hitlerin 
pek lüzumlu bir şeydir. Esasen Harbi Umumiyi takip eden ameleye arzı iftikar eden başka zi- birkaç gün zarfında Ingiltereye mu-

Gençler mektepte iken tatil za- senelerde baş gösteren ve gitgide raiyelerden aldığı bu işlerle uğra- hakkak cevap vereceği merkezinde -
manlarının değerini - hem de lez- şiddetlenen ve had devresini henüz şanlarca malümdur. Ziraatimizin dir. 
ıetini _ pek iyi bilirlerse de mek- geçirmiş olan iktısadi buhranda bu terakki ettiği ve Ziraat Vekaletinin Cevap hazırlanmış değildir. Fakat 
tepten çıkıp ta bir işe girince artık yeni vaziyete intıbak etmek, bu ye- dayandığı rasyonel prensiplerle bü- muhtelif şekiller mevzubahs olmak -
hiç yorulmıyacaklarını sanırlar. Bir ni cereyırnlara mecra bulmak k3.J1'- yük bir hızla terakki yolunda bil- tadır. Hitler bu şekillerden hali ha
gezmeğe bile gitseler ellerinde bir gularından patlak vermiş ve hala yük adımlar atacağı muhakkaktır. zırdaki vaziyete en uygun olanını se
kitapla giderler. lnsan kırkından da istikrar bulamamıştır. Amerika Şimdi iki sual daha zihni tırmalr - çecek, yahut da cevabı niçin gecik
Bonra, yıl içinde bir müddet hiçbir hariç: bütün dünyanın ham mad- yor: tirdiğini izah ile kendi tekliflerini i
lş görmeden istirahat etmenin ne - delerini işliyerek yine bütün dün- 1 - Bu terakkiyata tekabül ede- !eri sürecektir. 
kadar lüzumlu bir şey olduğunu an- yaya - geniş marjlarla - satan Av cek kadar amele mevcut mudur? Ne de olsa Lokarnocular Brüksel
lar. rupanın iktısadi inhitatı ve binneti- 2 _ Bu amele mevcut dahi olsa, de toplanmadan Almanyanm bir ha-

Dolce Farniente hekimlikte d ce siyasi keşmekeşi hep bu yeni mütezayit ihtiyaç karşısında çiftçi- reket göstereceği beklenmektedir. 
e vaziyetin icabatındandır. nin ödemek zaruretinde kalacağı ltalyanm sabık maliye nazm ve 

ehemmiyetli bir tedavi usulüdür d'k' t 'k · Bizim vaziyetimiz ücret, müsait bir maliyet fiyatının şun ı ı talyan ekonomı ve sınai 
Veremli hastaları bir vakit sadece elde edilmesini mümkün kılacak organiza.syonunun başı Kont Volpi 
tıka basa yedirmekle iyi edeceğiz di Bize gelince: Vaziyetimiz basit mıdır? Berline gelmiştir. 

- idi. Cümhuriyet rejimi, yıkık, peri-
ye sanırlardı. Halbu~i şimdi b u şan, her sahada geri kalmış bir va- lfçi buhranı Berlindeki Italyan mahafili kont 
hastalığı tedavi etmenin birinci şar- tan bulmuştu. Zirai diye geçinen İlk suale ancak hükumet tcşkila- _volpinin seyahatinin hususi mahiyet
tı, bilirsiniz, hastayı hiç hareket et- memleket zaman zaman binlerce tının çok ciddi ve çok müspet bir te olduğunu ve bundan birkaç hafta 
meden aylarca yatırmaktır ... Sinir- çuval Amerika ve Kanada unu it- etüdü cevap verebilir. Ve bu mev- evvel Almanyaya bir ltalyan - Alman 
leri yorulmuş nörastenik hastalan hal ediyor, köylüsünün gömleğini, zu cidden derinleşmeğe değen bir hava paktı imzalamak için gelen ge-

şehirlisinin çorabını bile hariçten d F'lh k'k b l f da bir vakit oyalamak fikrile se mevzu ur. 1 a 1 a, u sua e ce - neral Vallenin seyahati gibi resmi ol-
' ' - getirtiyordu t.,te memleketi idare f lk ı .. tt d 'k b' 

~·ahatlere çıkarırlar, kalabalık yer - eden şeflerin ~e mesai arkada,.lan- e a em ve summe e arı ır ce- madığını söylemektedirler. 
T vap vermek yanlıt bir hattı hareket 

lerc sokarlardı. Zavallı hastalar git- nın nafiz görUşü, ye.ni binasının ise de, iki üç gün evvel "TAN" ga- Kont Volpinin doktor Sahtıa yakm 
ti.uerinden daha fena bir halde do- temelleri kurulurken, kendini tek - zetesinde intişar eden bir anket bu münasebata girişmiş olması bu hu
nerlerdi. Şimdi ·o hastaları tedavi rar gösterdi. Memlekette kan ceve- hususta çok dikkate değer bazı ma- susta şüpheler uyandırmaktadır. 
etmenin de şartı istirahat ettirmek- !anını temin edecek damarlar, de- lumatı ihtiva ediyor. Bu sene, her Doktor Şahtın Volpiye verdiği ziya
ti z t t l' h"d h t miryolları kurulurken bu demiryol- tarafta mahsüs bir amele buhranı rette Italya _ Almanya arasında sıkı 

r. a en a eş ı, a as alıkların }arının nakledecegwi mallarla sınai 
h 

• d d .. 
1
.. baş göstermiştir. Bu fıkdanın es- mu'nasebat taraftan Italyanın Berlin 

epsın e e en once uzumlu olan, ve zirai emtaanm da, muvazi ola-1 f h d w babı meyanında arızi sebepler ol- sefiri kont Attoliko da mevcuttu. 
s ıra at egil midir? rak arttırılması siyaseti güdüldü. makla beraber, esaslı ve her sene 
Hastalıklardan korunmak için de, Büyük sanayi müesseseleri kuru- tekerrürü muhtemel sebepler de 

~alışan herkese en lüzumlu şey yıl lurken "Türkiye zirai memlekettir, yok değildir. Mesela, iyice tanıdı
içinde bir müddet işten çekilerek ziraati kafi derecede vasidir" hayali ğım bir mmtakayı, Adanayı ele ala
d' hamına kapılmıyan hükumet, zira- hm. Bu mühim mıntakamız amele 
ınlenmektir. Her kim olsanız, her atin de birinci derecede ıslaha nıuh-. .. . hususunda en müsait şartlar dahi-

ne ış gorsenız, yılın bir kısmında taç bir saha olduğunu gözönünde linde bulunmaktadır. Yarım asra 
- işlerinizin bozulmaması için im- tutmuştur. yakın bir zamandanberi bu mınta-

Von Neurath, Alman dış bakanı 

cenubi Almanyaya bir seyahate çık
mıştır. Fakat dedikodular Neuratbm 
da Hitlere mülaki olmağa gittiğini, 
ve Führerin yeni inkişaf eden vazi
yet hakkında kendisine talimat vere 
ceğini söylemektedir. 

kan olduğu kadar uzun - bir müd- Ziraatin t•lalu ka pamuk ziraati ile iştigal eder. 
det bütün işlerinizi bırakarak din - Bu uzun zaman zarfında civar vi- 1 ·ı+ F•ı• +• 
lenmelisiniz. Yoktan ihya edilen pancar ziraa- !ayetlerle tabii amele cereyanları ngı ere 1 IS 1ne 

!sterseniz deniz kannnda, bir dağ ti, tohum ıslah faaliyeti, hayvanatı başlamış ve bu cereyanlarda., mah- • 
yamacında, yahut bir yayla üzerinde ıslah gayretleri, pamuk ziraatinin sulünü geç idrak eden komşu yayla yine asker göndtrıyor 
bir köye gidiniz, kudretiniz yetmez- tevsii, son zamanlarda meyvacıh - vilayetlerinin mevcudiyetini takvi
se evinizde, odanızda kalınız, bir ğa verilmesi tasavvur edilen ehem- ye etmiştir. lşte bu uzun itiyatla -
şezlong yoksa yatağınızda uzanınız, miyet, alelıtlak ziraati değil, Türki- rın ve bir tabiati saniye şekline gi
fakat her yıl bir müddet mutlaka ye ziraatini fenni esaslar dahilinde, ren alışkanlığın tahtı tesirinde ola-' 
dinleniniz. mahalli şartları nazarı it'ıbara ala- k · · ·1· t ra ış zamanı - nısan ı a emmuz 

Zaten, Dolce Farniente, vücudun rak tetkika, ve ilmen tavine matuf .r ortasına kadar - civar vilayetler-
dinlenmesi, beynin de iş düşünmek- büyük ziraat enstitüleri hep bu yük
ten kurtulması demektir. Fakat vü- sek görüşün tezahürleridir. Ve bil- den Adanaya bir hicret, bir a~ın 
cut dinlenirken beyin yine işler. Fa- tün bu eserlerin herbiri ayn birer baş gösterir. Günlerce geçen kafi
kat tatlı tatlı şeyler düşünerek iş- etüt makalesine mevzu teşkil eden leler, çoluklu, çocuklu, adeta hicret 
ler. Onun için avarelik tatlı bir şey- işlerdir. halinde insan kütleleridir. Her sene 
dir. Şahidi olduğumuz bu iktısadi in- gelirler, on, on iki hafta çalışırlar, 

LOKMAN HEKiM kılap tekevvün eder.ken, sınai ve bu müddetin hitamında kazançları 

Karpinski'nin heykeli dikiliyor 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği Halk Komiserleri meclisi, Bil
gi Akademisinin jeoloji müzesine Kar 
pinski adının verilmesine, Moskovada 
Karpinski heykeli dikilmesine ve 
Karpinskinin eserlerini neşretmiye 
karar vermiştir. 

Karpinskinin Uç kızına yaşadıkla
n müddetçe ve torununa tahsilini bi
tirinceye kadar maaş tahsis edilmiş
tir. 

Leon Blum'un nutku 
Paris, 18 (A.A.) - Başvekil Leon 

Blum, hazine tah\1lleri çıkarmak su
retile akdolunacak yeni istikraz le -
hinde millete hitaben radyo ile vesa
yada bulunmuştur. 

İngiliz - M111r görütmeleri 
Kahire, 18 (A.A.) - lngiliz - Mı-

111r komitesince hazırlanmakta olan 
andlaşmanın askeri hükümlerine da
ir Hariciye Ne~areti, noktai nazarını 
yüce komisere bildirmiştir. 

Siyasi mahafilde zannedildiğine 
göre, bu noktai nazar, bugün tetkik 
edilecektir. 

zirai terakkiyatın arzettiği bazı hu- ile memleketlerine, kendi mahsul -
susiyetleri şimdiden gözönünde !erini idrak için, avdet ederler. Bu, 
tutmak ıstırarmdayız. memleketimize has bir hususivet 

Teknik noktai nazardan, en mü- değil, ziraatin icap ettirdiği tea~ül
tekamil bir fabrika _ binlerce ki- lerdendir. Ayni hicretleri pancar 
şinin işini makinelerin tavassutu ve patates toplama zamanında Al
ile ve mümkün olursa _ üç beş ki- manyanın şark vilayetlerinde, şark 
şi ile görebilen fabrikadır. Bu, sa- garp istikametinde görmüştüm ve 
nayide, ideal bir amaçtır. Bütün binlerce Polonyalı ve Çek ailesinin 
teknisiyenlerin siyi de bu hedefe muvakkat hicretine şahit olmuş
matuftur. tum. Mahsul idraki zamanında 

- harpten evvel, belki de hiıJa -
Amele ihtiyacı ve ziraat Alman hudutları Polonyalılara, 
Diğer taraftan, ayni meseleyi bir 

de zirai noktai nazardan tetkik ede
lim: Bütün mevcut ve icat edilecek 
makinelere rağmen terakki eden 
bir ziraat, gittikçe fazla ameleye 
ihtiyaç gösterir. Mesela: en basit, 
en iptidai toprağı istismar şekille
rinden biri koyunculuktur. Bir ve
ya azami iki çoban, beş altı yüz ko
yunla iki üç bin dönümlük vasi bir 
sahayı iyi kötü istismar eder. Bir 
derece daha mütekamil bir ziraat, 
mesela hububat ziraati, ayni sahayı 
istismar için kırk elli kişinin, ame
le:ıin, sayine muhtaçtır. Ziraat da
ha terakki ettikçe, memleketin şe

kerini temin eden pancarı, halkının 
elbisesini temin eden pamuğu ye
tiştirmek mevzuubahs olduğu za-

Fransa hudutları Belçikalı ameleye 
açık tutulurdu. lşte ayni hadise 
Adanada da tekerrür etmektedir. 
Bu sene ise, Adana mıntakasında 
- buğday ziraatinin karsızlığı kar
şısında - pamuk ziraatinin yüzde 
30, belki de 40 nisbetinde tevessüü 
neticesi olarak mutat amele akını 
yine olmuş, lakin ihtiyaca kafi gel
memiştir. Şüphesiz bazı arızi se -
bepler, mesela sıtmanın bu sene 
fazlalığı, havaların evvelden yağ

murlu gitmesi neticesi olarak ame
lenin avdeti gibi hadiseler, amele 
buhranında amil olmuştur. 

Maahaza, haftalarca devam eden 
120 - 140 kuruş gibi nasyon bir 
yevmiye ücretinin tediyesine ve 
böyle işitilmemiş bir Ucretin civar 

Hayfa, 18 (A.A.) - Nöral vapu
rile bugün iki lngiliz taburu daha 
gelmiştir. Şimdiye kadar gelen İngi
liz piyade taburlarının sayısı bunlar
la ona baliğ olmaktadır. 

Filistin, Arap ve Yahudi 
kantonlarına mı ayrılacak? 

Kudüs. -8 (A.A.) - Filistinin Ya
hudi ve Arap kantonlarına taksimi 
yolunda lngiliz matbuatının neşriya
tını mevzuu bahseden Yahudi ajansı 
direktörü Şertok demiştir ki~ 

"Yahudiler böylıe 'bir taksime ta -
raftar olamazlar. Çilnkü Filistin Ma
verayüşşerianın ayrılmasından esa -
sem çok sıkıntıya düşmüştür. 

vilayetlerde şUyuuna rağmen, ame
le mevcudu f::oğalmamış, yevmiye
ler bu minval üzere devam etmiş ve 
birçok yerlerde pamuk, ancak, üs
tünkörü çapalanabilmiştir. 

Bu hadise gösteriyor ki, seneler
denberi teamül halini almıs bir zi
raatin vüs'ati birdenbire yüzde 30 
veya 40 nisbetinde artarsa bu te
vessüe tekabül edecek vesait yeni 
vaziyete intibak edemiyor. Ve bu 
muvazenesizliğin bitmesi de, ya al
tından kalkılamıyacak ücretler ve
ya iş payı verilememiş bir ziraat 
halinde tecelli ediyor. Mesela, he
nüz pamuk ekmiyen Malatyaya, pa
muk ziraatinin ithali veya lzmirde 
pamuk ziraatinin tevsii tasarlandığı 
zaman, bu vaziyetler dikkatle göz
öntinde tutulsa gerektir. Çünkü, 
bu amele elemanının, müterakki zi
raat ihtiyaçlarının istisgarı, milli 
ekonomi bilançosunda ağır bir pas
sif olarak tezahür edebilir. 

Ziraat Mühendisi 
Osman METO 
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Üniversiteliler 

Kafile • • re ısı dikkate 
değer bir 

ile 
mülCikat 
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Mısır üniversitesi talebesinden J 
yüz kişilik bir grup, iki gündenberi 
şehrimizin misafiri bulunuyor. Bu 
ziyaret, üniversite mahafilinde ve 
yüksek tahsil gençliği arasında o ka
dar yakın ve candan bir alaka uyan
dırdı ki, kalabalık bir talebe grupu
nun bu ziyareti iade maksadiyle ve 
ilk fırsatta seyahat hazırlığına giri-
şecekleri şüphesizdir. 1 

içlerinde üç de kız talebe bulunan t 
misafirlerimiz, dün müzeleri gezdiler. 
Bugün de şehri dolaşacaklar .. Kafile, 
Mısır üniversitesi hukuku ceza ensti 
tüsü Profesörü ve üniversite ser 
tabibi doktor Mahcup Sabit'in baş
kanlığında ... 

Bu ihtiyar, fakat çok dinç profe
sörle görüşmek ve ihtisaslarını rica 
etmek üzere, ikametlerine tahsis edi
len Galatasaray lisesine gittiğim za
man, onu, henüz yemeğini bitirmiş 
vaziyette buldum. Beni, büyük bir 
nezaketle karşıladı. 

Lisenin serin ve bol ziyalı kabul 
salonunda karşı karşıyayız. Mahcup 
Sabit, çok sempatik bir gülüşle söze 
şöyle bal'lladı: 

11
- Balkanlarda ve Orta A. vrupa

da bir tetkik seyahatine çıktık. Bu 
seyahat, talebemize her şeyden ev
vel, ziyaret ettiğimiz memleketlerde
ki tahsil vaziyetini yakmdan tetkik 
etmek imkanını verecektir.,, 

Profesör, sözlerinin tesirini, daha 
do~rusu dinliyenler üzerinde bıraktı
ğı intibaları tetkike pek meraklı .. 
lkide bir. durup durup etrafındakile
ri slizüvor: 
•- lki memleketin biribirini ya

kmt!an tanıması ve kuvvetli rabıta
larla bağlanması için, gençlerinin sı
kı temasa girismeleri en birinci sart
tır. Spor ve kültür temaslarının dün
ya sulbü ve memleketler arasındaki 
do~t miinasebetlf'r \cin. nolitikacılar 
kadar lUzumlu olduğunu unutmamak 
1!7.ım.,, 

Profesör anlatacağı şeyleri once-
den sıraya koymayı itiyat edinmiş 
kimselerin titizliği ile durumsadı ve 
kısa bir fasıl adan sonra ilave etti: 
"- Mısırla Türkiye arasındaki 

milnasebetlerin 500 senelik köklü bir 
mazisi vardır. Bu itibarla, Avrupada 
yapacağımız seyahatin ilk adımını 
Türk.iyede atarak işe başlıyoruz . ., 

"- Jstanbula ilk defa mı geliyor-
sunuz?., 

"- Pazar günü Atinada beynelmi
lel bir sağlık kongresi toplanıyor. 
O kongreye Mısır hükumetinin mü
messili olarak işt.irak edecektim. Fa
kat 23 sene sonra Türkiyeyi tekrar 
görmek fırsatı, bana çok daha cazip 
geldi ve kongreye gitmekten vazgeç
tim. Çocukların başına geçerek Is
tanbula geldim.,, 

Mahcup Sabit, yüz gencin başında 
ihtiyar bir idareci olarak bulunnıanın 
güçlüğünü artan bir neşe içind·~ an
latıyordu. Balkan harbi sıralarında 
Mısır hilaliahmeri tarafından "Bah
riahmer,, ismindeki Türk gemisi ilP. 
Jstanbula gönderilen Mahcup Sabit. 
bütün Balkanlarda tam bir c:ıene mü
temadiyen yaralı Ye muhacir taşımıs. 
O zamanki hatıraları bütün canH :-ı 
ile hafızasında tutabihr.iı:ı ol.masr, 
havret edilmiyecek şey değil. .. 

Profesöre, iki günlük mis ıiir!i~ 
esnasında lstanbulda en hoşuna gı
den şeyleri sordum. GüldU: 
"- Yirmi üç sene önce, Mnbıl'ut 

Şevket paşa zamanında harbiye ne -
zareti olarak gezdiğim binanın, bu
gün. Türk kültürüne temel teskil e
den üniversiteve tahsis edildiğini gör 
mek. benim ğibi hayatını kiilri.i.re 
vakfetmiş bir kimse için ne büyük 
bir zevktir. 

üniversiteyi zivaret ederken pa
taloji profesörii Oberndorfer'e rasla
mak benim için ayn bir sürpriz ol
du. Cenevrede. senelerce önce bera
ber <:alıştığımız bu meslekd,•şla bu
gün tekrar karşı karşıya geldik.,, 

Söz, döne dolaşa memleket gençle
rinin biribirlerini sık sık ~iyaret et
meleri lüzumuna geliyor: 

"- Bundan beş yıl evvel, T}\rk Tıp 
Fakültesi talebelerinin Mısın 7lyaret 
etmeleri bizim i<:in ne büviik ...,: .. ka
zanç olmuştu bilsP.niz... Dostluğu -
muz, çok eskidir. Fakat, bu ziyaret
ler rabıtayı büsbütün kuvvetlendiri· 
yor . .,, 
Mısrr üniversitesinin bu emektar 

profesörü, zaman zaman birçok ilim 
adamlarımızdan bahsediyor. Doktor 
Akil Muhtarla Cenevrede nasıl oku 

Kafile Reisi Zeki O mer 

duklarını onun ağzından• dinlemeH .•• 
Bizde tıbbiye mektebinin nasıl ku • 
rulduğunu gene o anlatmalı.. Hele, 
üstat Abdülhak Hamidi o kadar öz· 
lemiş ki.. Nasıl etsem de görüşebil· 
sem diye, adeta üzülüyor. 

Misafirlerimiz, üniversite talebele
ri tarafından kurulan askeri kamp
ları ziyaret etmek istiyorlar. Hatta, 
bunun için icap ederse, programl&
rında tadilat bile yapacaklar.Doktor 
Mahcup Sabit, bunun sebebini bir ikf 
kelime ile anlatıverdi: 
"- Bugün, üniversitede askeri il· 

niformalariyle üniversite talebelerini 
gördük. Gençlerin, her sene munta· 
zaman hazırlık kamplarına almmala· 
rı bize, örnek teşkil edecek bir hadi· 
sedir. Netekim, birkaç sene önce Mı• 
srr parliml?ntosuna bir teklif yapa • 
rıılr nı:ıriilflinnn +.ıı .. ,.. .... ;.,,_ -·- .~ 

madan önce 6 ay askerlik yapmala• 
rmı istemiştim. Emin olunuz ki, 
talebelerimizin bu seyahatte ilk ~ 
tifade ettikleri şeylerden birisi de 
bu olmuştur. Talebelerin, kamplarda 
nasıl hazırlandığını yakından gör • 
mek MıS'rr gençliği için büyük bir ka
zanç olacaktır. Hele benim için .. ,, 

Ve hemen ilave etti: 
"- Benim için, Ayasofyayı gö~ 

mekten daha mUreccah .. ,, 
Bu sefer, bahsi Mısır üniversitesı

ne getiriyoruz; 
"-Mısırda üniversitenin kuruluşu 

1908 de 'başlar. Memleketin münev
verleri, ilk defa bu tarihte, edebiyat 
fakültesini tesis ettiler. 1925te bu 
fakülte tevsi edilerek tıp ve hukuk 
mektepleri de fakülte haline getiril· 
di. En S<fl olarak, fen, ziraat, ticaret 
ve mühendis mekteplerinin üni· 
versiteye ilhakından sonra, bütün şu 
beler tamamlandı. Bu yedi fakülte
dan mada, arkeoloji ve müsltimaft 
enstitüleri gibi bazı mektepler de ünf 
versiteye merbuttur. Avrupa üni
versitelerinde olduğu gibi, Mısır üni
versitesinde de bütün dereceler ve-
rilir. 

Universitenin beş bin kişilik mu • 
azzam bi r merasim salonu ve 150 
bin ciltlik büyük bir kütüphanesi 
vardır. Kütüphanedeki kitap adedi 
bu sene 250 bine çıkacaktır.,, 

Kafile reisinin izahatını dinlerken. 
bir yandan da Mısır üniversitesi 
şeflerinden Magadettin NassıfıP 
verdiği malumatı not ediyorum: 

11
- Universitemizin 'bütGesi 1 mil

yon mısır lirasından biraz azdır. Ta'" 
!ebe adedi, bu sene 7 bindir. Onürnüz· 
def;i yıl, 10 bine varacaktır. Birçotc 
memleketlerde olduğu gibi, Mısırds 
da bir üniversite mahallesi kurmağS 
çalı§ıhyor. Universitede 200 genÇ 
kız vardır. Kızlanmızın yüksek tah"' 
sile intisabı üniversitenin kurultnaSf 
ile başlar, o zamana kadar, yaıntı 
bnkalorya yapmışlardır.,, 

Bu uzun görüşmeden sonra. kafi• 
lenin sevimli reisine teşekkürlerittıl 
söyliyerek müsaadesini rica ettitn· 
Doktor Mahcup Sabit, yılların aştt1"' 
dıramadığı bir atiklikle elimi sıktı· 
Kapıdan çıkarken: 

"- Tiirkive. bizim iGin örnektir!., 
bunu. her zaman tekrar ederiz.,, al 
diğini duydum. 

M.1' 
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İstanbul İş kursunda 
-

Dört yüz muallim muhtelif 
gruplar halinde çahşıyor 
Kursun ilk günlerinde görülen faaliyet, ilkmektep 

tekniğinin muvaff akıyetine işarettir 

iş k--ılrsun.da muallimler çalışırken 

Muallimlik muhakkak ki, derin 
' il bir vükufun bütün üstünlükler e a-

tanan bir meslek haline geldi. Tedris 
Ve terbiyede muvaffakıyetin en bü-· 
Yük sırrı, talebeye öğretilecek mev
zuların teknik kıymetlerle tamam
lanmasıdır. Bu, şart olduğuna göre, 
Cümhuriyet mualliminin en :orıu bir 
Vazife yüklediğine inanmak lazım ge
lir. 

Dkmektep hocalığı, asrın eı:ı mudil 
meslekleri için ayrı bir h.u~usıyet t~
§ıyan ve ayrı bir sempatı ıstenen bır 
meslek oldu. Bu uğurda, lstanbul 
muallimleri, hergün biraz daha ilerli
Yorlar, biraz daha çalışıyorlar .... Bu
na zaruret var. Neden mi, anlata
~nn: 
Düşününüz ki. bir muallim, en çe

Ditli seciyeler, en makbul düşünüş 
Ve zekalar karşısında onları teker 
teker hazırlamaya, birer birer yetiş
tirıneğe mecburdur. Bu mecburivet, 
bir ilkmektcp hocasının şimdiden na
sıl hazırlanmak mecburiyetinde oıuu
hı:ıu anlatmaya kafidir. 

Çocuklarımızın tedris ve terbiye
lerini elle :ine alan bu fedakar mes
lek mensuplarına karşı duyulan min
nettarlık hissi, çok azdır. Bundan 
başka, bu minnettarlık, eskiden bizi 
okutanlara karşı duyduğumuz bağ
lılıktan da farklıdır. Bilgiyi en kolay 
Ve kestirme yoldan talebelerine ver
mek için tatil ve istirahat günlerinde 
bile çalışan muallimleri gördükçe, 
haklı olarak, derin bir inşirah duyu
Yoruz. Emin olmamız icap eden nok
ta şudur: Çocuklarımız yetiştiriliyor 
~e yetişiyorlar; hergün biraz daha 
lgunıaşıyorlar. 
Istanbul maarif müdürlüğü, ders 

8;nesi sonunda yüzlerce muallimin a
lakasiyle süslenen bir yazı kursun
dan sonra üniversite salonlarında se
ti halinde gaz konferanslarını tertip 
etti. Şimdi, tatil aylarını yaşıyoruz. 
'I'alebe için, muallimler için kamplar 
açtidığını duyuyoruz. 

Meslek yolunda en faydalı hare
ketlerden sonra, Fındıklıda Ismet 
lnönU mektebinde de iki gün evvel 
bir iş kursu açıldı. Bütün bu çalışma 
Ve ugraşmalar, bugünün tedris ve 
terbiyesine verilen ehemmiyeti açık
ça göstermek itibarile kıymetlidir. 

lş kursu, mecburi: değildir. Istiyen 
~Uallirnle.r, kaydedilmektedir. A~ca.k 
eırndiye kadar kursa kabul edılmış 
olan talibin sayısının 400 ü aşması, 
b~ muallimlerin hepsinin birden ders 
C'ormesine imkan olmadığını anlat
~~ştır. Bunun için maarif müdürlü
~· talipleri altı grupa ayırmı~'. .~e.: 
bır grup için haftanın bir gunu~u 
tahsis etmiştir. Kurs, Türkiyenın 
llıuktedir ve mütehassıs hocalarının 
elindedir. 

Rursun resim tedrisatını Istanbul 
!<:ız Muallim Mektebi muallimlerin
d_en Selma, elişleri tedrisatını ilk t~d 
rısat rnüfettişi Şinasi deruhte etmış
l~:r-dir. Gazi Terbiye Enstitüsü mua~
hınlerinden Ismail Hakkı da, tedrıs 
heyeti arasındadır. 

• • • 
Fındıklıda Ismet !nönü ilk mekte

inin geniş bahçesindeyim. Bi~a, .rs
anbulun en yeni, en modern ~ır bına 

sı .. BüyUk ve bütün cephesı adeta 
l'ekpare bir pencere halinde olan bu 
mektep, bol temmuz güneşinin ışıkla
~1' kavurucu ateşi içinde yıkanJY~:'-
~Odern mektep modelinip s~hhi bu

tun Şartıarmı haiz olan bu bına?a o
kuyan çocuklarımız ne bahtıya~:· 
~azinin tek pencereli. karanlık, r~
tubetli odalarında okuyanların yega
tıe tesellisi de yeni neslin planlaş~ı~ıl 
tnış bu modern binalarda yetiştırıl-
lnekte oluşudur. 
Rumıa döşenmiş, geniş bir yolu ta-

kip ederken mektebin methalindeki 
büyük salonda sessiz ve istekli bir 
çalışma hareketi görüyorsunuz. Bu
rası iş kursudur. Koca salon, takım 
takım iş aletlerinin zenginleştirdiği 
iş masalarile dolu ... 

Her masa başında çalışan 4 mual
lim, bir eser hazırlamakla meşgul .. 
Salona doğru ilerlerken kursa yeni 
gelmiş bir yabancı ile alakadar olan 
yok ... Herkes, kadın, erkek, önünde
ki işiyle uğraşıyor. 

Mektebin baş muallimi Rüştü ile 
beraber gruplar arasında geziyor. Sa 
lonun nihayet kısmında dört kadın 
muallim, büyük bir tahta baskının 
altından yeni yaptıkları sömeni çı
karmağa çalışıyorlar. Baskının ağaç 
vidalı çubuklarını kuvvetsiz bilekle
ri çevirip açamıyor. Içlerinden birisi, 
yanındaki arkadaşını yardıma çağı
rırıyor. Erkek elinin müdahalesi ile 
baskı açılınca sömen meydana çıka
rılıyor. Bu, basit, fakat cidden güzel 
bir çalışma eseridir. Sömen, henüz 
kurudugu için, onu meydana getiren 
eller de zevkle muayene ediliyor. Ka
dın eli şimdiye kadar yapmadığı ve 
üzerinde uğraşmadığı mukavva, tut
kal ve keskı ile de arkadaş olmasının 
yolunu bulmuştur. 

Tutkalın, kolanın kurumasını bek
liyenler,bu sıcak günlerin rehavetini 
hissediyor ve bir parça dinleniyorlar. 
Salon, yalnız işliyen bir el halinde ... 

Ote tarafta, dağılmış masaların a
rasında, Y,ilzleri birbirine yeni yapış
tırılmış bir mütevaziülmüstatilatm 
kesim yerlerini zımparahyan bir ba
yan, hocasına soruyor: 

_ Tutkal damlamış, donmuş. Çı-
karamıyorum, bunu nasıl temizliye-

• 1 
yım..... . . . . 

:Müfettiş şınası, dıyor kı: 
"- Bir parça su, bu işi görmeğe 

kafidir. Tecrübe ediniz . ., 
Erkek hocalardan müteşekkil bir 

grup harıl harıl biçtikleri tahtaları, 
cilt tezgahı haline getiriyorlar. Mey
dana çıkarılan eserler, o kadar mü -
kemmel ki, onu bir marangozun elin
den çıkmış zannedersiniz. 

Bugilnkti talebe, iş kursunun üçün 
cü grupu imiş, şöyle bir, göz gezdi
riyorum, kadınlar, erkeklerd~n. ç~.k 
fazla ... Onlardaki alaka, kendını gos 

teriyor . 
Dört elden çıkmış, dört kişinin t!l 

birliğile meydana getirilmiş bir al
büm taslağı gördüm. lç yaprakları 
henüz yapıştırılmış ve kalıbı yeni ha 
zırlanmış olan bu albüm, mutlak ve 
müşterek bir !ş be.raberliğinin mü
cessem modeli halmde... Çalışanla~
dan ikisi. gelecek hafta tekrar ug
raşmak için albümün üzerine şunları 
yazmışlar: . 
"- Uçüncü gruptan Nunye, Fah-

riye ...... 
Saat ı 7 ye geldi, üçüncü grup f~-

aliyetini ~~t~ . e~ecek. Kurs muallı
minin sesı ışıtildi: 
"- Yarı kalan işler, masalar üze-

rinde bırakılacaktır. Herkes, elinde
ki işin üzerine ismini ve grup numa-

rasını yazsın . ., . . . 
Bütün muallimler, ışlennı bıraktı-

lar. Makaslar, keskiler temizlendi. 
Bir köşede açık duran devam cet-

lın. i imzahyanlar, sabahtan beri 
ve 1 l -.. en bu kafa ve ada e yorgun ugunu 
sur . l 1 al 

'dermek için gidıy.?r ar. nce ~~. Y. 
gı ign-e ile uğraştıgrnı zannettigınıız 
nız . t. l . d k dın parmaklarının ış a e yesın e 
t at kalla zamkla, kola ile kirlendiğini 
~ mek 'tc kadının muallimlik mesle1 

gor -1ı1 - b" d -·ndeki alaka ve bag ıgını ır e-
gı d' defa daha ispat .e ı~.or. . . .. 

Kurs muallimı Mufettış Şınası ile 
"rüştüm. Kendisinden izahat iste-

go .. 1 d' elim. Bana şunları soy e ı: . 
"- ıs kursunun gayesı, resmın, 

Çanakkale orduyu bekliyor 
l'. A N 

Londra içtimaına üç 
devlet iştirak ediyor 

Boğazlar mukavelesi Montröde [Başı 1 incide] 

na taraftar olduğu hakkındaki kara
rını bildirmi§tir. 

HitleT cevabını hazırltyor 
Berlin, 18 (Tan) - Hitler Fon 

Papenle beraber lngilterenin sual lis
tesine Almanyanm vereceği ceva'bx 
hazırlamaktadır. Bu cevabrn dünya 
sulbünü yeni bir şekilde teşkilatlan
dırmağa ve Almanyanın eski müs -

1
• temlekelcrinin iade edilmesine dair 
olduğu anlaşılmaktadır. 

1 Bu tekliflerin, Londraya elçi tayin 
ı edileceği söylenen Fon Papen tara-
1 fmdan bizzat Ingiliz hükumetine ve-
1 rileceği ilave edilmektedir. 

ispanyada yine kanii 
bir iht ilal çıktı 

[Başı 1 incide] 

bularak gazetesine telefon etmiştir. 
Muhabirin bildirdiğine göre, hiiku
met memleketin her tarafında vazi
yete hakimdir. Ve ciimhuriyet reji -
minin tarsini için icap eden her türlü 
tedbirleri almaktadır. 

ispanya ve Sovyet Rusya 
Madrid, 18 (A.A.) - Haber alın

dığına göre İspanya hükumeti Sov -
yet Rusya ile yeniden diplomatik 
münasebat tesisine karar vermiştir. 
Şimdiki Ticaret nazırı Alvarez Bug
lanm Moskovaya büyük elçi olarak 
tayini muhtemeldir. 

Fa& isyanı tehlikeli bir şekil al.dı 
Paris, 18 (Tan) - İspanyadaki 

dahili vaziyet çok karışıktır. Fasta 
isyan eden kıtaların İspanyaya geç
mesinden korkuluyor. Buna karşı 
tedbir alınmıştır. Hükfımet vaziyete 
hakim oldudğunu bildirmiş olmakla 
beraber, Fransa ve Portugal hudut
ları dahi sıkı kontrol altına alınmış
tır. 

isyan ciddi 
Cebellüttarıkr 18 (A.A)- Bu

raya gelen haberlere göre, Melil. 
le' de çıkan isyan hareketi çok 
ciddidir. Bu hareket b izzat is
panyaya sirayet etmi' ve bir yer

de kendisini göıtermi,tir. 

elişlerinin ilkmekteplerde en modern 
bir teknik vasıta olarak kuHanrlma
smı temin etmektir. Davamız. ilk -
mektep hocasını ressam yapmak de
ğil, ona resmin ve elişlerinin tekniği
ni öğreterek tedris te en çok faydayı 
verecek ihzari bir meleke kazandır
maktır. Bilhassa, kursta resmin ka -
ğrt ve mukavva ile müşterek ve ter
biyevi manada kıymet taşıyan be
raberliğini temine çalışacağız. öğle· 
den evvel yapılan resim tedrisatını 
öğleden sonra tatbiki ve amelileri 
takip edecektir .Resimde bir ilkmek
tep muallimi için lüzumu olan teknik 
hususiyetler öğretilecektir. 

Bugün gördüğünüz grup. üçüncü 
gruptur. 38 muallim gelmiştir. Tec· 
lit, mütenevvi albüm, kutu, sömen, 
cilt tezgahları üzerinde çalışıyoruz. 

Gelecek hafta, yani bu grupun ikinci 
dersinde elde bulunan natamam e
serler bitirilmiş olacak ve bunu ki
tap dikme, cilt yapma faaliyetleri ta
kip edecektir. Kurs müfredat prog -
ramma göre, mekteplerimizde oku· 
tulmakta bulunan ·ince mozaik işleri 
üzerinde de duracağız. Bilhassa, ka· 
ğıttan koparmak, kesmek, oymak 
suretiyle yapacağımız mozayik çalış
malarında hedefimiz. ilk mektep ta
lebesinin tezyini resme olan alakası
nı arttıracak mahiyette olacaktır. 

Tedrisat bittiği gün, kurs müda\'İm
leri, 1,5 aylık müddet içinde, kafi 
miktarda resim ve elişi tekniği öğren 
miş bulunacaklardır. Kurs tedrisa
tının hususi değeri, eserlerin tek şa
hıslar tarafından değil. dörder, beşer 
kişilik gruplar eliyle vi.icude getiril
mekte oluşudur. Bu hususiyet. mek
teplerde tatbik olunacak el birliğ ve 
iş beraberliğinin evvela muallimler 
tarafından tatbik edilmesi zaruretin
den doğmaktadır. 

Kursa lüzumu olan malzeme. ma· 
arif idaresi tarafındRn veriliyor, 
malzemenin istihlakinde göz önünde 
tuttuğumuz en mühim prensip, aza -
mi tasarruftur. Malzeme. müdavim
lere istenilen işi başarmak kaydile ve 
rilmektedir. Yapılacak eserleri biz 
tayin ediyoruz. Ancak, işi üzerine a
lan muallimin arzusu da bir derece 
hakim oluyor.,, 

Ismet Inönü ilkokulunda çalış-
makta olan gruplar, 937 ders yılının 
tedris hazırlığrnı yapıyorlar. Kursta
ki faaliyetin ilk günlerinde g-örülen 
bu canlılık ve hareket, Jstanbu1 ma
arifinin teknik ve kiiltür uğrunda 
attığı adımın muvaffakıyetine bir 
işarettir. 

T.iltif Erenel 

dün ittifakla kabul edildi 
--- Başı birincide ---

lar tenvir edilecektir. Gece için bü
yük bir fener alayı tertip olunaoak
tır. Jandarma mektepleri bandosu
nun iştirakile halk şehirde dolaşarak 
tezahürat yapacaktır. İstikbal heyeti 
gelecek.kumandanlara buket takdim 
edecektir. Belediye askere şeker, si
gara dağıtacak, gece ordu şerefine 
belediye bir garden parti verecektir. 

Salnhnttin GUNGöR 

Ankarada miting ve fenlik 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - Söylenildiğine göre Boğazla
rın yeni mukavelesinin imzalanması· 
nı müteakıp yani salı giinü öğleden 
sonra Ankarada büyük bir miting ya 
pılacak, şehir baştan aşağı donatıla
cak, devair öğleden sonra tatil edile
cektir. 

Mukavele münaka,aaız kabul 
edildi 

Montrö, 1 8(Hususi muhabirimiz
den) - Boğazlar konferansı bugün 
öğleden sonra hususi bir toplantı 
yaptı. Bulgar murahhasları devletle
rin Boğazlardan geçerek takibine 
salahiyettar olacakları muhtemel 
mütecavizin Milletler Cemiyeti pak
tının 16 rncı maddesine göre tayini 
hakkındaki taleplerinden, Türkiye le
hine vazegeçdiklerini konferansın 
alkış ve teşekkürleri arasında bildir
diler. 

Japonya, Milletler Cemiyeti azası 
olmadığı için mukaveleyi Milletler 
Cemiyeti ile alakadar maddelere k:ıt
şı kaydi ihtiyati ile imzalayacaktır. 

Bundan •onra saat 18 d e aleni 
bir toplantı yapıldı. MukaıJele mü
nakaşasız 11e ittilakla kabul edildi. 
Muhtelif d elegasyon ıelleri nutuk
lar söylediler ve he p:ti d e, Türkiye
yi beynelmilel •ulh IJe e mniyetin ve 
me§ru yolun alemdarı olarak gör -
düklerini bildird iler. 

Po1itis çok şayanr dikkat olan söz
leri arasında: 
"- Tlirkiyenin sırrı muvaffakı

yeti memleketimin de sırrı muvaffa
kıyetidir,, dedi. 

Pazartesi gecesi, Türkiye heyeti 
tarafından konferansa iştirak eden 
bütün murahhaslar §ercfine bir zi -
yafet verilecek ve bunu müteakıp 
saat yimti ikide protokol merasimle 
imzalanacakl1r. 

Neşet ATAY 

Dünkü toplantıya dair 
mütemmim taf •il at 

Montrö, 18 (A.A. ) - Anadolu a
jansının hususi muahbirinden : 
Boğazlar konferansı bugün biri 

hususi biri umumi iki celse akdet
miştir. 

Konferans hususi celsesinde mu
kaveleyi madde, madde tetkik et
miş ve uzun uzadıya müzakereler ol
muştur. 

Müteakiben umumi bir celse akte
dil~iştir. Reis Bruce yeni mukave
lenın metninin heyı:>ti umumiyesi 
hakkında söyliyecek bir şeyleri o
lup olmadığını heyeti murahhasala
ra sormuştur.Heyeti murahhasalar
dan hiçbiri söz almadığından reis Bo 
ğazlar mukavelesinin ittifakı ara i
le kabul edilmiş olduğunu bildir
mi~tir. 

.~unun üzerine İngiliz delegesi ve 
nıuteakiben de diğer delegeler kon
feransı ve Türk heyeti murahhasası 
nı bu mesut neticeden dolayi tebrik 
etmişlerdir. 

İmza merasimi evvelce de mukar
rer olduğu üzere, pazartesi akşamı 
saat 2 de cereyan edecektir. 

Konferansın tebliği 
Montrö, 18 (A.A. )- Anadolu A

jansının hususi muhabirinden: Kon
ferans, gizli celsesinden sonra aşağı 
daki tebliği neşretmiştir: 

Cumartesi günü saat 15 de topla
nan konferans, tahrir komitesi tara 
fmdan kat'i olarak tesbit edilen met 
nin maddelerini tetkik etmiştir. Ro
manya delegesi, pakt veyahut pakt 
çerçevesi dairesinde akdedilmiş veya 
akdedilecek bölge anlaşmaları muci
bince Romanyaya yapılacak yardım 
hakkında Türkiye baş delegesi tara 
fından yapılan beyanatı senet itti -
haz etmiş ve buna binaen, 19 uncu 
madde hakkındaki ihtirazi kaydini 
geri almıştır. · 

Bulgar delegesi, Bulgaristanın hu
susi durumunu kaydettikten sonra, 
19 uncu maddeyi, bu maddenin son 
fıkrasını şu manada tefsir ederek 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Bulgaristan için mütearrızın ta
yini, münhasıran paktın derpiş etti
~i usül mucibince vaki olacaktır. 

Türkiye, Yunanistan, Fransa, Ro
manya ve Yugoslavya heyeti murah 
hasları, Bulgaristan murahhas he
yetinin gösterdiği uzlaşma fikrini 
takdirle karşılamışlardır. 
Başkan bu takdire iştirak ederek 

Bulgaristan ve Romanya heyeti mu 
rahhaslarma konferansta anlaşma
yı kolaylaştırdıklarmdan dolayi te
şekkür eylemiştir. 

Romaya heyeti murahhasası 21 in
ci madde hakkında , Japonyanm nok
tai nazarını kabul etmekle beraber 
bir harp tehlikesi takdirinde Türkiye 
tarafından alınacak tedbir hakkın -
daki kararın munhasıran MiJletler ce
miyetine ait olmasını tercih ettiğini 
çünkü Romanyanm harici siyasetini 
Milletler cemiyetinin otoritesine isti
nat ettirdiğini söylemiştir. Romanya 
heyetei murahhasası 25 inci madde 
hakkındaki kaydi ihtirazisini de geri 
almıştır. 

Japon heyeti murnhhasası, muka
vele metnini kabul ettiğini söylemiş, 

ancak bunu imza esnasında. Japon
yanm Milletler cemiyeti azası olma • 
mak vaziyetini bu imzanın kntiyen 
değiştirmediğine dair ihtiraz kaydi 
kaymaya meşrut kılmıştır. 

Sovyet heyeti murahhasası, Japon
yaya kaydi ihtfrazide bulunmak key
fiyetinin tanınmasının bu ihtirazın 
esasında kendisile mutabık bulunul
duğunu tazammun edemiyeceğini be
yan eylemiştir. 

Japon heyeti murahhasası, proto
kol~. kabulü sırasında , Japon esas 
t~ş~at kan!'l~u sebebile, bu protoko
lu hukumetının tasvibine muallilk o
larak imzaya mecbur oldu~unu bil • 
dirmiştir. b 

Romanya heyeti murahhasasr, bu 
hususta hukuki mahiyette bazı endi
şeleri mevcut olmasına rağmen, pro
tokoliı Türkiyeye karşı dostluk ve 
itimat delili olarak imza etmekte ol
duğunu bildirmiştir. 

Konferans, bir kaç dakika fasıla
dan sonra, Türkiye heyeti murahha 
sasının, Lozan muahedesinin ve ez
cümle muahede mucibince Boğazlar 
bölgesindeki harp mezarlıklannın i
dame, nazaret ve ziyaretlerine dair 
olarak bahsediln iş olan kolaylıkla
rın devamını teyit eden beyana.tını 
senet ittihaz etmiştir. 

İngiltere heyeti murahhasası, bu 
mezarlıkların iki memleket arasında 
bir baş teşkil etmekte olduğunu kay 
dederek, Tiirkiye heyet( murahhasa
sında teşekkürlerini bildirmiştir. 
Başkan, Avusturalyıı adına, Tür

kiye tarafından harp mezarlıkları 
hakkında ittihaz edilen hattı hareke 
ti tazimJc yadetmiş ve ayni hattı ha
:r-eketin yeni rejimde ayni anlayış ru 
hu içinde devam edeceği hakkında
ki teminatın memleketi efkarı umu
miyesinde memnuniyetle karşılana 
cağını kaydeylemiştir. 

Türkiye heyeti murahhasası başka 
nt İngiltere ve Avusturalya heyeti 
murahhasalarına teşekkür etmi§ ve 
Gelibolu yarını adasında yatan bü _ 
yük ölülerin uluslar teşriki mesaisi _ 
nin bir rehinesi olacagı emniyetini 
izhar etmiştir. 
Fransız heyeti rnurahhasası baş

kanı, Türkiye heyeti murahhasası be 
yunatmın manevi hukuki ve siyasal 
ehemmiyetini kaydetmiş ve Gelibolu
da ölenlerin mezarları hakkındaki lü 
tüfkarlığı ahdi bir vecibeden değil, 

içten gelen bir histen miltevellit bu
lunan Türkiyeye karşı Fransanm min 
nettarlığını ifade eylemiştir. 

Politis de Yunanisthan heyeti mu 
rahhasası adına, Türkiye heyeti mu
rahhasasına minnettarlığını bildirmiş 
ve Türkiye heyeti murahhasası tnrH 
fından söylenen ~özlerin Yunanistan 
da derin bir surette hissedileceğini 
temin etmiştir. 

Politis, Türkiye ile Yunanistan a
rasındaki münRsebetlerin hususi ma 
biyetini bilhassa kayıt ve işaret ede 
rek Lozan muahedesinin bu iki mem 
leket arasındaki harplerin sonuncusu 
nun sonunu göstermekte olduğunu 
bildirmiştir. 

Montrö mukaveleainin 
ehemmiyeti 

Paris, 18 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Ernouvel gazetesi, Montrö anlaş
ması hakkında diyor ki : 

" Montrö anlaşması nazik bir me
selenin hallinden ve müşterek em
niyet teşkilatı için arsıulusal iş or
taklığında açık bir terakki işaretin
den dolayi çok mühim bir hadise
dir.,, 

ltalya kaydi ihtira:ıi dermeyan 
ediyor 

'Roma, 18 (A.A.) - Havas bildi-
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·Bir haftahk tarih 
· [Ba~ı ı incide J 

si faaliyetlere giriş_ince ilhaka do!
ru devadımlarile gidilecektir. 

Dahili işlere karışmamak esası ka
bul edilmesine rağmen Almanlann 
bazı Avusturya gazetelerinin tatilini 
elaltrndan istedikleri şayi olmuştur. 
Avusturya Harbiye Neznretinde ld 
Alman aleyhtarı generallerin sin tah
didi vesilesile tekaüde sevkedilmf)::ı.l 
ve yerlerine Alman taraftarı unsur
ların geçmesi diğer dikkate değer bir 
emaredir. Avusturya her nevi Riv::ısl 
faaliyetleri , memleketin emniyeti. nıı
mına tahdit eder yolda bir kanun 
hazırlamış ve bu bakımdan Alman
yanın siyasi sistemine uymuştur. 

• • • 
ltalya, Alman - Avusturya anlaş

masında resmen yengelik rolilnU oy· 
namıştır. Fakat bunu pek te candan 
istediğini kimse zannetmiyor. Jtalya, 
Brenner geçidinden birleşik bir .A i
man kütle!';inin aşağıya doğru sark
masından çok korkmaktadır. Buna 
karşr düşündüğü çare, arada müsta· 
kil bir Avusturya bulunmasıdır. Hit· 
ler, Avusturyanm istiklalini kabul 
etmekle Ttalyanrn endişelerini şeklen 
tatmin etmiştir. Fakat ltalyanm 'can
dan tatmin edilmiş olmasına ihtlmaJ 
verilemez. 

Italya bu sıralarda yalnızlıktan 
korktuğu için Almanyaya karsı bu 
fedakarlığı göstermiş, Brüksel kon· 
feranSI işinde de Alman tarafını !'Im• 

sıkı tutmuştur. Belki de Almanyadan 
birtakım gizli tavızler de almıştır. 

••• 
İtalya her halde Avnıpada normal 

münasebetlere dönmeye taraftar gö
rünüyor. Zecri tedbirlerin kalkması 
ltalyada bilyilk bir milli zafer diye 
telakki edilmiş ve geni~ bir ölçiide 
kutlulanmıştır. Fakat İtalya, kendini 
naza çekiyor. Normal münasebetlere 
dönmek için şartlar ileri sürüyor. 
Bunlardan biri zecri tedbirlerin te
timmesi olan Akdeniz misakının or· 
tadan kalkmasıdır. Diğeri de İtalya• 
ya tevcih edilen mUtecaviz sıfatının 
geri alınmasıdır. Eğer (Mussolini) 
buna da muvaffak olursa Milletler 
Cemiyetinin etrafında mütecavizlik 
meselesi hakkında karar veren mem
leketleri pek gülünç bir mevkie dU
şürm\iş olacaktır. 

••• 
Almanlar (Ren)e tecavüz ettikleri 

zaman Fransızlar feryadı koparmış· 
lardı: "Almanya tek durmaz. Durun, 
bekleyin, arkadan 'Qir Avusturya me
selesi, sonra bir "Danzig meseles1 çı
kacak.,, 
Fransızlann dediği oldu. Hitler ev

vela Avusturya meselesine el atnrak 
en ustaca bir şekilde bunu yoluna koy 
du. Sonra Dnnzig işini halletmenin de 
bir şeklini buldu. Danzig Ayan Rei
sinin bir nutku, Danzig işini bir me· 
sele haline koydu. Sonra zavallı Mil
letler Cemiyetinin ortndan çekilmcst 
ve işin Alman - Leh münasebetlerine 
taalluk eden bir mesele diye halledil
mesi esası, kendi kendini kabul ettir· 
di. Şimdi Almanlar ve Lehliler kt-n
di aralarında konuşuyorlar. Lehistan 
kendi kendini uçurumla şeytan ara
sında bir fert vaziyetinde gördti fü 
için her halde Almanya ile anlaşa
caktır. Fakat bu anlaşma biraz kurt
la kuzu arasındaki anlaşmalara ben
zeyecektir. 

TAN 

DanzİCJ meselesi 
[Başı l incide] 

yalnız Vıırşovadn 30 bini g~çmiştir. 
Nümayişçilerin mürettibi. Deniz ve 
Müsteml~keler Birliği Rehıi Ger:Pral 
Orliez Orcszner'dir. Bu zat, evvelki 
gün, Danzig açıklarında bir tayyare 
kazasında ölmliştür. 

Danzig'te Naziler vasi salahiyet 
alclrlar 

Londra, 18 (Tan) - Danzig ser
best Rehrinin nazi hükiımeti, şeh

rin kanunu esasisini bilfiil lii.ğvetmi• 
bulunuyor. 

Yeni neşredilmiş bir nizamname 
mucibince polis teşkilatına vnsi sa
IBhiyet verilıniştiı-. Bu salahiyete na 
zaran, polis istediği toplantıları 
menedebileceği gibi, blitiin cemiyet
leri kontrol ve gazeteleri de sed e
debilecektir. 

Bundan başka Senato azaları ga· 
zete imtiyazı alamıyncaklardır 

riyor : Dr. Tevfik RüştU Aras, Ital· 
yanvı Çenevredeki daimi delegesi 

Bovascopayı, diğer devletlerin ilti· 
hakına açık bırakılan Boğazlar mu
kavelcnamesinin yakrnda imza edi

leceğinden haberdar etmiştir. 
İtalyan resmi mahafili, Italyaıırn 

müstakbel mukavelename hakkında 
ihtiraz kayitleri koymakta olduğunu 
bildirmektedirler. ÇUnkü Ttalya, 
Montrö miizakerelerine iştirak et
memiştir. 
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1 E KO NOMi 
PıYASA 

VAZiYETi 

Muhtelif mıntakalarda 

mahsul durumları 
Istanbul mıntakasında muhtelif 

maddelerin piyasa vaziyetleri mev
sim dolaYJsile durgundur. Bütün 
bölgede yeni mahsul vaziyetinin iyi 
olduğu haber verilmektedir. Kat'i
yete yakın rekolte tahminlerinin 
ancak on beş güne kadar yapılabi -
leceği anlaı;ılmaktadır. 

Ege mıntakasmda son hafta için
de mıntakanın muhtelif yerlerine 
tekrar yağmur ve dolu düşmüştür. 

Yağmurların bundan sonra dahi de
vamr takdirinde bazı mahsul rekol
telerinin zarar göreceği bildirilmek
te ve bu yüzden buğday ve arpa 
harmanlarının gecikmekte olduğu 

ilave· edilmektedir. 
Piyasa durumu normal sayılmak

tadır. Mal azlığından bu!fday ve 
arpa fiyatlarının bir miktar yük -
selmesinden maada kayde değer bir 
hadise görülmediği kaydedilmekte -
dir. 

Samsun mıntakasmda: Bu mın
takada son hafta zarfında havalar 
gayet iyi gitmiştir. Son yağmurla
rın tütünlere zaz:ar verdiği ve diğer 
mahsuller zirai durumunun gayet 
iyi olduğu bildirilmektedir. Bu yıl
ki fındık rekoltesinin 50 bin ton 
raddesinde tahmin edildiği, maama
fih kat'i tahminler için daha bir 
müddet beklemek icap ettiği ilave 
edilmektedir. Piyasa vaziyetine ge
lince; mevsim dolayısile yumurta 
piyasası hararetlidir. Diğer madde
ler piyasalarının normal bir tarzda 
cereyan etmekte olduğu haber ve
rilmektedir. 

Mersin mıntakasmda: Bu mmta
kada son hafta içinde havalar ga
yet iyi gitmiş ve bilhassa arpa har
manlarının arkası almmağa başlan

mıştır. Mıntakanın mahsul vaziyeti 
çok iyidir. Bu yıl rekoltelerinin 
umumiyetle geçen seneden fazla ola
cağı yazılmaktadır. Piyasa hare
ketleri mevsim münasebetile gün 
geçtikçe canlanmaktadır. 

Kars mm takasında: Mıntakada 

havalar yağmurlu ve serin geçmek
tedir. Bundan dolayı kır ekinlerinin 
bereketli ve ova mahsulatının ise 
nisbeten az olacağı bildirilmektedir. 
Koyunların krrpımına başlandığı 

ve ot hasadının da yakında başliya
cağı haber verilmektedir. 

Bu seneki tütün ve fındık 
mahsulü 

Tütün rekoltesi yapılan tahminle
re göre 5 m"·'on kiloya yakla~mak
t.adır. 
Fındık rekoltesi hakkında ilk ha . 

herler gelmeğe başlamıştır. Yapılan 
tahminlere göre bu senek.i mahsulün 
miktarı 290.000 çuval iç fındık ola
caktır. 

İspanyanın yumurta kontenjanı 
ispanyanın yumurta ithalatı için 

verdiği kontenjan bittiğinden ihracat 
yapılamıyordu. Piyasaya gelen mahi
mata göre İspanya yeniden 20 bin 
kental yumurta kontenjanı vermiş
tir. 

Üzüm ve inczrLer 

Mahsulün az olacağına dair çıkan 
şayialar piyas~yı sağlamlaştırdı 
Ege mıntakası üzüm piyasa ve 

fiyatlarında hiçbir değişiklik olma
mış, alivre fiyatlarının yeniden yük
selmesi ve yağmurlar dolayxsile re
koltenin tahminlerden az olacağı 

hakkındaki şayialar piyasayı sağ -
lam bir vaziyette bulundurmakta -
dır. Son fiyatlar şunlardır: 

No. Son hafta 
7 7,75 - 8 
8 8,25 - 8,50 
9 9 - 9,25 

yatları sağlamdır. Satışlar hazır 
mallar için mahdut, yeni mahsul 
üzerine azdır. Izmir yeni mahsul 
fiyatlarının beher hundertweight'de 
1 şilin 6 peni yükseldiği bildirilmek
tedir. Bu yükseliş fiyat kontrolu 
için yapılan anlaşmağa atfolunmak 
tadır. 

Bir hundertweight'dc 10,6 şilin 
gümrük resmi dahil olduğu halde 
Türk üzümleri fiyatları 38ı 5 - 45 
şilindir. .. 

lO 10·50 - 11•25 incir piyasası 
Alivre satışlar çok müsait şartlar 

altında devam etmektedir. Birlik Ege mmtakasında incir alivre sa
tarafından tesbit edilen fiyatlardan trşlanna devam olunmaktadır. Ye
daha yukarı fiyatlarla satışlar ya- ni rekolte hakkında hakikate yakın 
pıldığı görülmüştür. tahminlerde bulunabilmek için 15 

Mevsim başlangıcından 117 / 936 gün daha beklemek icap ettiği bil -
akşamına kadar lzmir Borsasında dirilmektedir. 
satılan üzüm miktarı 73.907.777 ki- Ha.mburgta yeni incir mahsulü 
lodur. üzerinden işler yapılmaktadır. Son 

Yine mevsim başlangıcından 27 6 haft.a içinde Izmirden alman teklif-
36 akşamına kadar Izmir limanın - lerde 936 mahsulünden kilosu 68 -
dan muhtelif ülkelere ihraç edilen 70 tanelik ekstrissima Cenuin natu
üzüm miktarı ise 72..062 tona baliğ 
olmuştur. rel incirler için 100 kilo başına cif 

Hamburgta eski mahsul stokla· Hamburg, 1 kilodaki incir sayısmın 
rmdan satışa devam edildiği bildi- garantili olup olmamasına göre, 
rilmektedir. Yeni mahsulden mua- 9 lira istenmiştir. Bu fiyatlar üze
melelere de devam olunmaktadır. rinden birkaç bin torba satrldrğı, 
lzmirdcn yeni ve eski rekolte mah- bununla beraber yeni ürün incir iş
sulleri için alınan teklifler 100 kilo 
başına cif Hamburg olmak üzere !erinin henüz canlı bir surette baş-
Türk lirası hesabile şöyledir: lamadığı tahmin edilmektedir. 

No. 193S 1936 Londra incir piyasasında eski 
7 Extrissima Karaburun 12,75 13,00 mahsul genuinlerde talep biraz faz-
8 Kiup Karaburun ı3,50 14,00 
9 Ausleıo Karaburun 

10 U cc Plus Ultra 
11 Exelsior 

Londra piyasasında 

14,25 15.00 
16,00 17,50 
18,50 20,00 

Sultana fi· 

lalaşmrştır. Yeni ürün alivre satış
ları azdır. Fiyatlar şunlardır: 

Naturel 30 - 34 şilin (7 şilin güm
rük dahildir). 

BO RSA ........ ~ 18 TJı;MMUZ CUMARTESİ 

Paralar Es itam 

A 1 ıı Satı ı le Bankaıı Mü. a.s.-
• .. N 9,90 

Sterlin 1.524,- 630,-
Anadoİ~ 

Hamiline 9.90 
1 Dolar 123,- 126,- % 60 25,45 

20 İsviçre {r. 812,- 820,- " 3100 41,50 
20 Belçika fr 80.- 84,- SirkcthayTıye 16,SO 
20 Drahmi 22,- 23,50 Tramvay 18,25 
20 Çek kuron 85,- 94,- Bomonti Nektar 9,30 
20 Ley 13,- 16,- Tcrkos 12.!'ıO 

20 Dinar 48,- 52,- Aslan Çimento 9,35 
Liret veıikab 190.- 196,- Merkez Bankast 68.25 
Florin 82.- 84.- Osmanlı Bankası 27,-

.1 Avusturya Dilin 22.50 24,- Sark Merkez Eczanesi KuA>onsuz 3,70 
Mark 28,- 30,-

l sfilcraılar Zloti 19,- 22,-
Penııo 22.- 24.-
Leva 22,- 25,- Türk Borcu I 20,97,50 
Yen 32.- 34.- n 19,20 r q,,,.c kuron.., ~1.- '\'.'\- H " 
Altm 969,- 971,- .. .. III 19,65 
Banknot 241,- 242,- T !;tikra:ı:ı dahili 9ı5.-

Ergani A. B. C. 96,-
Çekler SIVas - Erzurum I 98,75 

" .. II 98,75 

İngiliz üzerine 630,- Mısır falıvfllerl 1nııiliz üzerine 630,-
Dolar 0,79,65 1886 1 --Liret 10,09,10 1905 rr 97.50 98,50 Belga 4,71,75 
Cenevre 2,43,50 1911 111 92,- 93.-
Sofia 63,- T a lt v ilô f Florin 1,17.-
Çekoslovak 19,11,68 
Avusturya 4,18,32 Rıhtım ı0.25 

Mark 1.97,64 Anadolu I ve II 44,40 
İsveç kuronıı 3,07,75 ,, III 45,75 
İspanya pezeta 5,80,40 Anadolu Mümessil 46,35 

---

Fotoğraf 
Tahlilleri ··-· ...... t------------

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizı sıze söyhyelim ! 

Kendisine inanan, nefsine itimadı 
• 'an bir karakter.. ümitlerinde ha

yale sapmadan da 
ima kuvvetli bir 
netice aramak is
ter. Azimkardır. 

Duyuş kudreti ka
dar mantığı da 
sağlamdır. Gö -
nül işlerinde mağ
lup olmaktan çe
kinir. Açık ve 
samimi bir kal
bi vardır. Alayi -
şe kıymet ver . 

E. K. Çağlar memekle bera -
ber muhitinde temayüz etmek, yük -
selmek ister. 

:{. 

Seriülinfial bir karakter.. Gözle
rinde, aradığı samimiyeti bulamayı
şın ve muhitin -
de düşündükleri -
ne aykırr gördüğü 
telakkilerin acısı 
var. Hislerinde 
samimi ve net ol
duğu kadar temiz 
bir kalbe maliktir 
arka.dru;ltğı çok 
kuvvetlidir. Ha-
yatta muvaffa -
kıyeti, ciddiyet 
ve vazifeye bağ -
lılıkta arar. Heye- Tfrrgiiner 
canlarında mlifrittir. En küçük ha
diseler, kendisini qabucak müteessir 
edebilir. Deruni bir mücadele içinde 
oluşu, daha ziyade hislerinin adamı 
sayılabileceğini gösteriyor. 

Ji. 

Başladrğr işlerde daima muvaffa
kıyetli neticeler almış bir tip. Sükfı

ti sessizdir. Çok 
defa kendini dfo
ler. Mııhitınde iyi 
bir 'irkadaşlık te
sısıre çalr~ıyor. 

Ker.disini sevdir -
nıenin yolunu bul
mıı~tuı·. Azim -
kar teşebbüsleri 
vardır. Hayatmr 
kazanmak için ile 
ri atrlmak ister. 
Fakat mahcup -

O. Şen tur. Bir kac sene 
evvel oldukça kuvvetli bir gönül ma
cerasr geçirmiştir. Henüz bu macera
nın tesiri altındadır. 

4-

Müteşebbis ve azimkar bir karak
ter. Her gittiği muhitte kendini ça
bucak sevdiren ve 
kendine kuvvetli 
bir orijinal muhit 

., ... 1 ıım:ıc:m' bi
li;> or. "Etrafrnda 
gördüğü sempati -
de intizamı sev -
mesinin ve kendi
sini saydırma yo -
lunu bilmesinin 
büyük bir tesi~i 
var. Kadınlar a -
rasmda alaka u-
yandırabilmekte _ /nhisarct 
dir. Fakat yeni bir maceraya atıl
maktan çekinen bir haleti ruhiye i
çindedir. Tesebbüslerinde pratiktir. 
Herhangi bi; işte muvaffakıyetsizlik 
kendisini bir mücadelede mağlubiyet 
kadar yorar. Istikbaline kar.;ıı bil -

No. 86 - Tabii? ne'ı müteessir etti. O zamana ka - çekiyorum. 

Ademle Havva 
Bürhao OAWL 

Bütün manasiyle mesut bir aile 
yuvası işte .. Onların arasında kendi
mi hiç yabancı bulmuyorum. 

f Bu evin havasında bile temiz ai
le kokusu var. 

O kadar seviniyorlar ki! 
Yemek vaktine kadar konuştuk. 

Marionne beni aradığını söylemedi. 
Belki bahseder diye birkaç kere te
nisten ve yüzmeden lakırdı açtım. 

Söylemedi. Anladım ki o sürekli ara
yışların ve buluşma arzulannrn ma
nası tahmin ettiğim gibidir. 

Yemekten sonra şundan bundan 
konuşurken bir koltukta gözüme ili
"en şık bir bebeği ilk defa gö\111üş gi
bi: 

- Ne güzel, dedim. Canlı gibi. 
Ve ilave ettim: 
- Benim de bir yavrum oldu. Fa

kat hala yüzünü görmedim. Mösyö 
Deklozye gelirse on gün izin istiyece
ğim. · 

Hepsi birden yüzüme baktılar. 
Anneleri hayretle sordu: 
- Siz evli misiniz! 

Marionne'un sapsarı olduğunu his
settim. 

Anneleri hala inanamamış gi'bi yü
züme bakıyordu: 

- Karon Niste. Babasının yanın
da. Çocuğu dünyaya getirmeden se
yahat etmek istemedi. 

Havaya garip bir ağırlık çöktü. 
Yalnız küçük Adrienne neşesini ka-

çırmamıştı. Bana sokuldu: 
- Kimbilir c;ocuğunuz ne güzeldir. 
Latife ettim: 
- Yüzünü görmedim. Fakat se

nin gibi hem güzel, hem şirin ol
nıasını isterim. 

Sıkıldı: 

- Ben güzel miyim? 
Ne masum bir utanış yarabbi. Bu 

gül gibi taze kız da yarm öbür gün 
bütün cinsinin eşleri gibi açılacak, 
kadınlaşacak. Daha doğrusu dişile
şecek. Ablası bu dönüm noktasın

da., Ne yazık ki bütün bu körpe 
vücutlar ve bakir ruhlar çarçabuk 
renklerini, bekaretlerini bırakıyor. 

karakterlerine göre ya Prenses 
Seylan gibi bir et ve adale haline 
geliyor veyahut Rozina gibi kıvrak, 
latif bir aşifte oluyor. 

Benim yeni doğan çocuğumdan 
bahsedişim hepsinden çok Marion-

dar bütün neş'esile gülen, konuşan 
ve belki de bana telefonlardan bah
setmek fırsatı arıyan genç kızın 

rengi nefes değmiş bir manolya gi
bi soluverdi. 

Söyliyen dudakları hareketsiz 
kaldı. 

Ve gülen gözleri sabitleşti. 
Fakat ne olursa olı:11ın icimde bir 

vicdan rahatı var. 
Kendi kendime: 
- Zararı yok, diyorum. Bugün 

biraz lizi.ilebilir. Fakat çabuk unu -
tur. Genc;tir. Onündc çiçekli ve 
yemyeşil bir hayat var. Bu engine 
daldıkça tesadüfler ona kim bilir 
ne fırsatlar tattıracak. 

Bereket Adrienne'e .. Onun neş'e
si eksilmiyor. Birdenbire bulutla -
nır gibi olan havayı onun şakrak 
sesi eski haline getirdi. 

Saat on buçukta müsaadelerini 
istedim. 

Marionne'un elini sıkarken par
maklarının eski tazyikli harareti 
kalmadığını hissettim. 

Gecenin serin loşluğuna daldım. 
!çim rahattı. 
Hayatta ilk zafımı Hayal'de duy

dum. Ve bu zatın ıetrrabmı h8.IB. 

Yaya olarak geniş caddelerden 
evime gitmek için en uzun yolu ta
kip ediyorum. 

Bahçeler içindeki minimini köşk
lerin pencereleri ışıklı. Verandalar
da oturanlar da pek çok. 

Mısır geceleri. 
Şu dakikada kim bilir kaç mes'ut 

çift ömürlerinin en leziz raşeleri 
içinde kıvranıyorlar. 

Ve kim bilir Nil suları ne iltihap
lı aşklarrn ateşini serinletmek için 
karışıyor. 

Ve gökle arz arasında dünyanın 
en karışık aşk maceralannı yaşıyan 
kim bilir kaç genç vücut şu anda 
Mısır evlerinin geniş teraslarında 
yıldızlan seyrediyor. 

Muhakkak ki dünyanın her ye -
rinde, insan olan her köşede Adem
le Havvanın torunları et, sinir ve 
gönül aşkını payla~yorlar. 

Fakat iddia edilellilir ki Fir'avun
lar diyarının yaşadığı aşk kadar sü
rekli ve iltihaplı bir askın zevkini 
idrak edemezler. 

:t. 

Büroya geldiğim zaman daktilo 
sordu: 

- Bugün telefona siz mi baka-

19 -7-936 == 

Aşkım söner diye korkuyorum 
Aksaraydan B. imzasile; ı muhakkak ki, bir ananın, bir tıab3: 
"11 ya§ındayım. Oldukça güzel, nm fikri ve muvafakati, reyi ::ı!I~de 

ortamektebi bitirm~ bir kızım. Bir malıdır. Fakat onlar da, he~ ~il bil 
srnedenberi bir gençle nişanlı bulu- evlat üzerindek~ haki.miy~tl~rınt et. 
nuyorum. Sevişiyoruz. Gerek benim derece yanlış bır şe!ulde ıstımal 
tıişanlıma karşı duydıı.ğıı.m, gerekse me~eli?irler. . .. Ü '/e 
onun bana karşı beslediği a§k, ço'J... Şımdı babanızın evıne donın ş dU' 
kuvvetli ... Belki bir sene sonra ev- kocanızı tamamen bırakın~ ~l bit 
kneceğiz. Beni şimdiden bir endi§e ğunuza göre, yapılacak yenı bıfeıt· 
kıvrandırıyor: Ya evlendikten son - şey yoktur. Oturacaksınız ve dil· 
ra mı kuvvetli a§k sönerse .•. Nişan- rar birleşmek meselesi üzerind~ ·ş· 

.. . k . · K belkı P1 
lıma da itimat edemiyorum. Yarın şunmıyece s~nız. ?canız,. aı.ıı.1 
Urle.Qtig~imiz zaman acaba benden man ve nadim vazıyettedır. F n~. 

v b · · · · hl b' if d etril"" soğuyacak mıdır 1. Bana öyle geli,.. u, sızın lÇ"_l: ç ır şey a ~ e drn·a~ 
yor ki evlenmenin amil olduğu dai- Hakaret gorerek ve hatta ' , 
mi bir, bağlılık yüzünden bugünkü yiyerek terk~ttiğiniz k_?canızla ::ıııı 
sevgimizi kaybedeceğiz. O benden rışsanız d~, bulacagı~. ~ede" 
kaçacak, ben de yapayalmz kal.aca- muvakkat bır zamana ınhısa e
ğım. Bu etıdi§elerim yerinde mi- cektir. Böyle körükörüne evl~a 
dirt" !erden dalına fena neticeler uıntl · 

Henüz çok küçüksünüz. Şimdiden bilir. 
böyle bir kuruntuya kapılmanız doğ • • • 
ru olmaz. Nişanlınıza karşı itimat 
ctuymayışmız, onu henüz anlamamış 
bulunmanızdan doğuyor. Gencin bü
tün hususiyetlerini, mizacını şimdi

den tetkik etmeniz ve istikbal için 
bır karar vermeniz zaruridir. Nişan
lınızın itimadınızı azaltacak hareket
lerini görüyorsanız, düşündüklerini -
zi bir derece yerinde buluruz. Ancak, 
kararınızı verirken çok düşününüz. 

Evlendikten sonra soğumak, ya -
h ut aşktan kaybetmek meselesıne 
gelince, bunun hakkında bugün kat'i 
bir şey söylemek mümkün değildir. 
Çünkü, evlenme, bir piyango gibidir. 
Başlangıçta nihayetinin nasıl çıka -
cağı belli olmaz. 

• • • 
Zengin kocamın evine 

döneyim mi? 
Ankaradan C. K. imzasile: 

"Henüz yirmi ya§1nda olmama 
rağmen, ailem beni elli yaşlarında 
ZF::ngin bir ihtiyarl.a evlendirdi. Bir 
emri vaki halinde karş1ma çıkan 
kocam, bir müddet. beni kırmadı, 

h1rpal.amadt. FakatJ aramızdaki yal} 
farkı, bütün hayatmuzı birdenbire 
altüst etti. Esasen cahil ol.an zengin 
kocama kar~ı, anam babam da bir 
şey demediler. Hergiln hakaret göre 
göre hayattan bıkttm. Üstelik da -
yak ta yedim. Onunla beraber yaşa
mama artık imktitı kalmamıştı. Bir 
gün, yuvamı bırakt1m ve babamın 
evine döndüm. O. yaptıklarından 
pi§man olmuş ki, beni çağırmağa 
başladı. Gitmek istemiyorum. Ne ya
payım?" 

Zenginliğin büyük ve hayali heve
sine kapılarak emri vaki şeklinde 
olan bu nevi evlenmeler, ekseriya 
fena neticelerle son bulur. Yeni kur
duğunuz yuvadaki geçimsizlikte si
zin kabahatiniz olup olmadığını bil
miyoruz. Ancak, işaret ettiğiniz gi
bi, karı koca arasındaki bu muaz -
zam yaş farkının aile hayatında böy
le mühim aykırılıklara yol açması 
gayet tabiidir. Bunun yegane mcs
ulleri, zengin bir adamın servetine 
kapılarak sizi onunla evlendiren ana 
ve babanızdır. Evlenme işlerinde, 

yük bir emniyet huzuru içinde yaşı
yor. 

caksınız? 

Bu şeytan kızda bütün cinsinin 
ince zekası var. 

Yüzüne baktım. 
Başını eğdi. 
Güldüm: 
- Evet. Sana zahmet olmasın 

artık! 

O zaman başmı kaldırdı: 
- Geçmiş olsun efendim, dedi. 
Hayretle yüzüne baktım. 
Ne demek istiyordu. 
Şeytan bakışlı kız bana ne cesa

retle böyle bir şey soruyordu. Ve 
ne cüre'tle böyle manalı bir etim.le 
ile ... 

- Ne demek istiyorsun! 
Dedim. 
Gayet tabii bir sesle cevap verdi: 
- Rahatsız olduğunuza mütees-

sirdim, dedi. Telefona cevap ver
meniz iyi olduğunuzu anlatmıyor 
mu? 
Kız pek tabii söylüyordu. 
- Teşekkür ederim, dedim. Hay

di çalışmağa başhyahm. 
Ben büroya geldiğim zaman bu 

daktilo vardı. 

Bu uf aktefek, kızıl saçlı, mavi 
şeytan gözıa Beni lsrail kızı bugü
ne kadar beni kendisile meşgul 
edememişti. 

Trabzondan M. imza.sile: 

"Bundan ii.ç sene evvel, akra~:. 
dan bir ktzla evlendim. Sevişml§t 
Ren, bir iki sene içinde herkesin~; 
ni tanımağa mecbur olduğu b ', 
rnevkie yükseldim. Karım, gör~' 
süz, tahsilsiz bir kadındır. şı111.~ . ·ıır 
bana uyamıyar. Onu iştirak etM 
aile toplantıl.arına götüremiyorll~ 
Bu, beni cidden üzüyor. Hem. ç~~ f= 
uı. çekingen ve mahçup.. Bu yıızD 
öyle zamanlar geliyar ki, evıerıı/İ! 
mize bin bir kere midim oluyon'ff'' 

Siz de bilirsiniz ki, insanlar, bifl' 
birine benzemez ve ayni dereced~; 
ki olamaz. Siz, görgüsüz, t.absil 
mahcup bir kadınla evlen.mişsi~ 
O kadıncağıza elinizi uzatırken ıı1' 

lımz nerede idi? Onu siz bulduJl ıs 
siz sevdiniz, siz aldınız. Bu jti})ılr, 
suçu görgüsüz, tahsilsiz ve ınaııcıı. 
karınıza yüklemeyiniz. KabahatiJI e;; 

büyüğü sizde olmakla beraber, oıı~ 
mahcubiyet ve çekingenliğini .dil 
iyi bir mecraya sevkediniz. onu a 
mağa çalışınız. Sonra, yüksek tLI~ 
~a~tılara g~tmek değil, alış~ırJJl'1 ıçın, evvela karınızın uyabıl~ ~ 
sosyeteye tabi olunuz. Yoksa, IIlıı, 
kes!r ve nadim olmağa mahal '!0~ 1 

tur. Karınızı istediğiniz şekilde )~ 
tiştirmeğe muvaffak olursanız Jıtl' 
onu, hem kendinizi geniş bir be.il ~ 
yarlık içinde bulacağınıza ınanıt161 Koca, bir ailenin reisi olduğu 1'"' Y 
muallimi, mürebbisi, nazımıdır d 
Koca, bir yuvanın her şeyidir._/ 

Türk dostu Hintli doktot 
Ensari öldü 

Duyulduğuna göre Hindista.~lı ~ 
~_hmet Ensari, Delhi şehrinde ~l~I)~ 
tur. Doktor Ahmet Ensari 1'1:1r~ 
Kızılayınm büyük bir dostu i~· 1" 
kan harbinde bir sıhhi heyetin~~ 
şrnda Hindistandan memleketl ~1 
gelmiş Ömerlide ve Çanakkalede ~ 
yar hastanelerde büyük bir gaY~if 
çalrşmıştır. Istiklfil harbinde de o1 
distanda Kızılaya iane toplaınl§• 1t 
greler yapmıştır. 

Bu telefon hadisesi onunla-~· 
mızda küçük bir teklifsizlik yfl.I· 
tı. 

Nekadar olsa kadın ruhu. et 
Beni telefonla arıyanlara pe 

vap verdiğini merak ediyorurtl· r ' 
Şimdi yanımdaki camekanla 1

0v 
rılmış yerine giderken arka.sırı tı' 
baktım. ilk defa ona bir kadınll-
kar gibi bakxyordum. ~ 

O bunu hissetmiş gibi kUçUlc -~ 
kıvrak vücudunun hatlarıns 'ı:ııl 
hareketler vererek ağır ağır, ~U e! 
süzüle gitti. Tam camekanı d0~~ 
ği sırada birdenbire başını çe.:• 

1111
1 

Hemen elimdeki kağıtları yuzl 
tuttum. 

Kadınlar. 

Havva'nın torunları. 

Dişiler. ef 
Hep bir çekirdekten fışklratı. JJ' 

sim yemişleri. 8-t ' 

Raşel'in makinede işliyen ~~ 
maklarının bugün hiç te rnı.ın 

çalışmadığını hissediyorurn. ıııY 

Güvendiğim ve sevdiğim b~ıı~ 
yum vardı. Işe başladığırtı ı ~ 
bir gece evvelki hadiseleri tıJIIl 
le unuturum. 

f Ark39' ~) 
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b /!!aylarında Naşit lngilizlerle memleketin 
aa eş 3' ld•V• • k d 

batması ıazım ge ıgını onuşuyor u 
Z te B Ik.is Adnan için her ves~-

a; n e ! . ..,..ı;-7.eldi.Bitmı· 
leyle güzel.Degışerek ~ "':"" .. eldi. 
Yen kadındı. Her §ey ıçı.n ~z. . · 
Uykusuz kalıp renksiz old~gu ıçın, 
hastalanarak bozulduğu içın, uy~r
ken yüıünün çizgileri biribirine gır-

diği için. k b 
Ş. eli d ku taklidi yapar en u 
ım e uy . . .. .. Adııa-

13.lanm altuıda Belk:IBm ~- r 
nın ilk gördüğü bir kadın yuzu kada 
güzeldi 

Telefon çaldı. :A.dnana. k.a.rakolda.n 
ecııastanm vaziyetini_ a.rzediyorl~,,:: 
Adnanın evinde 'bır §ey çalın 

Ye karakolda uşak Ahmet ~~~a.~ 
hastaydı.Asıl hırsızı polis mu~ k:k 
rakola. telef on edince polisle~dn!na 
'Ahmede attıkları dayaktan tel 
karşt korktular. Bu korkuyla. e-
fonda hasta.ya acıyorlardı~ b 

Belkisi gözlerini açmaga mec ~ 
edecek kadar Adnan telefonda. hay 
kırdı: . ., 

- Oldii mü yoksa.· 
"'ölmemişti. Bir parça. ba.ygmdı. 

nn-az kan kaybetmişti. A:ııacı~ bas~ 
idi. Hasta.neye mi gönders.inlerdı . 
konağa mı getirSinlerdi?" _ 

Adnan, vekilharç Süleyma.nı çagır-

ch: "G 
_ Hastayı karakoldan alrr, U· 

!'aba." ya yatırırsın. Elli lira kadar da 
ellıı.e veriver. 

Silleyman, arabada. bU: 8:1"alık ayı
lan uşak Ahmede bu elli lira.~ ver· 
tneyi unutmaya çok niyetlendi. Ne· 
dense vazgeçti. Verirken: . _ 

- Beyefendi dayak yedığini du
l"uııca hüngür büngilr ağladı! 

Dedi. Burnundan akan kanla uşak 
~lunedin kırmızı eline parayı soktu. 
aasta yine kendinden ge~ti.Göz be· 
~kafası omuromı dU§til. 

Süleyman, deminki yalanı gelişigU
tel söylemişti; maksadı vardı: ~8::a.
rını. verildiğini ilerde Adnan~ 0~.un
de Ahmede: "Verirken h~ bo!le 
dediındi, hani söyle dedimdi! .. di!~ 
tek hatırlatmak... Adnan da. kendisı 
llin merhametli olduğunu anlatan Y~ 
lana, Ah . edin "parayı a.Inıadıınu dı 
l'e aöyli;:ceği yalandan tabii daha 
~kinana~k~ . 

ll a s t a n e d e n çık~ığı ~n 
llşak Ahmedin cebinde bu ' elli ııra,. 
3'oktu. Çünkü Adnan, vekilharç Sü
le:Ynı.aııa yalnız: _ "Uşak Ahmede 
elli lira ver! demişti. Fakat, "Ver
,.ı, " t ara '-U.kten sonra. eğer U§ak AJınıe '. • 
hada gene bayılırsa çözülen ~~den 
arabanın paspasına düşen elli uı:ı-~ 
l'ava ·ğili· ·p alma r dememıştı. § yavaş ı .,, di 

Ah de ver -Zaten parayı uşak me 
~ Süley.m.arun ispat etıneeine ha
cet kalmadı. uşak Ahmet ba~ta.ne
den çıktığı gUn memlekette ın~tar~· 
ite b~ladı. Adnanın kona.ğr alt UsttU. 

'b_,,_, d'" .. a·· Ha.yat ne tuhaftı. 
~ 11.§UD u. kti 

~uharebe bitince sevine c e_ 
Iialbuki muharebe bitti diye şun~ 
8inirlendi; Gaştayn kaplıcalarına gı· 
deıniyorlardı çünkü. 

ıyan insanlar için betbahtlrktrr. Be
~oğlundaki konak, Asyadaki kulübe
yi ingiliz zırhlısındaki 3~ li~e. göste
ri or: Konak rum akallıyetıdır; k~
!ü~ hakim Türk 1l:°5uru~ur: ~8 lık 
top hukuku düvel~ır. Kulüben~ ka-
ısından ve konagın penceresınden 

?ki kemik çubuk gibi iki iskelet uza
~yor: TUrk kı~, rum_ kızı .. ~kisi de 

if Fakat bin teneşıre, bın moda 
za • ld yıf' gazetesine konacak yo a za . ,. 

Adııan a.ta.şenaval Naşidin kona
ğında romanını yaz~y?rdu: Mütar~ke 
olun<~a Naşid, Belkisın kocası dıy~ 
Adnam kansiyle evine almıştı. N~
Nişantaşınm saat 5 çaylarında Naşıt 
!ngllizlerle memleketin batması la-

zımgeldiğini konuşuyordu. !ngiliz 
yüzbaşısr Benet'in padişah Vahdet
tin kadar Naşid de adamıydı. 

Adnan nerede saklı? İngilizler bu
lamıyor: Naşidin koiT'.ğında Ad.na
nın oturması, !ngiliz konsoloshane
sinde ittihat ve Terakkinin toplan
ması kadar akla gelmezdi. 

Haftalardanberi Adnan paraca va· 
ziyetini öğrenmekten korkuyor. Bu· 
gün acı bir kararla dosyasını çıkar
dı. Kendisin in ne halde olduğunu gö
recekti. Banka !ardaki rehin bordro
larının kayrtlariyle eshammm yek
kO.nlarınr karşxla~tırdı: üç aydanbe 
ri fıkaraydı. 

(Arkası var 

Heybeliadada aç.'la~ k~mplara. bu 
sene 75 muallım ııtırak ettı 

Heybeliada Muallimler kampına i§tiral' edenler 

f AYDALI ~----~ 
.-wr~---. BILGiLER 

Bugünkü Program 
htanbnl 

12,30: Muhtelif pliklar ve halk musiki 
si; 18: Tepebaşı bahçesinden nakil, Çigan 
orkestrası: Mayistro Vrediane; 20: Halk 
musikisi (Plak); 20,30: Stüdyo orkestrala 
iT 21,30: Son haberler. Saat 22 den sonra 
A~adolu Ajansının ga:ı:etelere mahsus 
havadis servisi vedlecektir. 

Budapeşte 

19,30: Radyo sala;ı orkestrası: 20,55: 
Bayroyt'tan nakil: Vııgner'in "LOHEN
GRIN" operasınm ikinci kısmı; 22: Ha
berler; 22,30: Çigan musikisi; 23,35: Mu
siki bahsi ; 24: Ca:ı:. 

VarŞOV9 

ı 16,55: Bayroyt'tan nakil: Vagner'in 
: "LOHENGRlN" operuti 22: Muhtelif söz 
i ler; 22,20: Eğlenceli neşriyat; 23,10: Dans 
: musikisi; 24: Dans plaklan 
ı 

/
Blikreş 

17: Bayroyt'tan naln1: R. Vagner'in 
j "LOHENGRIN" operaliY; 22,05: Haberler; 
1 22,30: Radyo ııalon orkestrııet: 24: Haber-
! ler. 

ı Viyana 

1 

20: Eğlenceli musiki; 21,05: Piyes; 23: 
Haberler; 23,20: Şubert'in eserlerinden 

1 konser; 24: Plik; 1: Çigan musikisi (Peş
' teden). 

ı Stnemııla.r, TiyatTola.r 

• HALK OPERETİ : Bu akşam saat 
21,45 de Taksim Bahçesinde (Rahmet 
Ef.) opereti. Yakmda (Babalık). 

• ttSKÜDAR HALE : (Klo Kio ). 

Cerrabpaşa ııaatanesi Zl 693 
Gureba ba staı:ı esı Y enibahc;e 23017 
Haseki lı:admlaı hastanesi Z4553 
Zeynep Klmil hastanesi Üıı.lı:lldar 60179 
Kudas tıaetanesi Çapı 22142 
Be:votla Zülrilr hasta.neti 43341 
Gülha.nt baatanesl GUlhane 20510 
ffa1darı:ıaısa Numune hastaoetıl 60107 
Etfal ha1tanesi Şişi! 42420 
BılrrrlroJ Akıl haamnesl 16.60 
Sarlıı Demlryollan Sirkecl Z3079 
Devle! Oemir:rollan Raydarııaıa 42145 

itfaiye Telefonlan 

lıu.rı bal ttf alye1d Z4222 
Kıdıkoy ittai7e1I 60020 
Yctillröy, Bakırköy, BUyükdore. 
Oılrildar ldai~eıi 5015Z.S 
Beyotla itfaiyesi 44640 
Bü,.Ulreda. Heybell. Ba.rpı, Kmıılı mm 

ıkalan için telefon ıantralmrhk; rnrrrıura 

'""111' demelı lı:&fidir. 

ntracaat yerlerl 

Den.is ,ollan acentesi Telefon 42362 
ı\kay (Kadıköy i11kelctıi) 4373Z 

'abrk 111hht yardnn teşkllltl 

Bu oumaradan imdat otomo 
bili iıtenlr 44998 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI: 

1 - Harp (5). Hilklim (5). 
2 - Bir diplomatımızın soyadı ( 4) 

Bir vilayetimiz (5). 
3 - Tramvay şoförü (6). 
4 - Habeşistanda bir şehir (6). 
5-Boş meydan (4). Bir hece (2) 
6 - Cesed ( 4). Hane (2). 
7 - Bir hece (2). Yaş değil (4). :&.:ga. Memnon zırhlısın'da 

Oaınanıı imparatorluğunun 
tabutu (:f.} 1 

8 - !sim (2). (Hücum (4). 
9 - Bir içki (4) Haysiyet (4) 
10 - Akıl (2). Çekmek (3). Al -

1 manlarm işgal ettikleri yer (3). •"Vatanı varsa tek insan 25 milyon 
hısanıa. beraber yürür, beraber ~tu
l'Ur, beraber yatar kalkar. 1918 mu~a
tekesi demek 25 milyon insan ko ,8 : 

l'Inı uzattıkça biribirlerinin ellerını 
tutanuyacaklar deme~tir · . du 

Toprakta bir kabirlik, bır kun 
talık vatan kalmadı: ölü va:ta.J1JJ1a 
gö:ınülmüyor, diri vatanına basmı-
l'or. . 

Venizelos Ista.nbulda runılarm nüıi 
f Usundan daha çok: Tek pencere 
dUkkanda 5 Venizelos, karpostal ~a
bcısının elinde 500 Venizelos ~r · 

Vahdettin o kadar alçaldı kı başı 
hı kaldırınca Venizelosun tabanını 
görU 

Yor. Türkten 
1918 mUtarekesf demek . . 

l"U.rn intikam alacak deme~tir · RUIP 
aıtaıuyeti 'betbahttır çünkü!... Ruın 
akauiyetinin elinde dükkan beş ay
da nı ~ v za beş yılda ano
lf agaza, maga .. kil, Bu sa.-
adun §irket olmuştur çund t. ·~nıel ta.-

et azdır. Az olan saa e ---( ------ li anında tngil-
ter l)_ Limnide Mondros ınmdA 1918 teıı· 
rin.ieıun .A_ga Memrıin ıı;ırhlJs ltil!f Devlet
lenfVVelının. 30 uncu glin Jıhasları ara-

11 e Osınanh devleti mur~ alandı 
ll'lda Mondros mütarekesi ımz ' 

Heybeliada kamp rnda öğ?e yemefjı 

r t bul Killtür Direktörlüğu ... tara-
s an ·mı . . . 

fmdan ilkmektep mualli en ıçın 
beliadada orta.mektepte kadın 

:~~imler, ilkme~t~pte erkek mua:· 
J.inıler için açıJan ıkı kamp, çok rag

.. üştilr Kamplarda bulunan 
bet gorın . . . k d dır Ge 

all: ..... den ekserısı a ın . -
75 ınu ...... lliml · kek gerek kadın mua enn 
re~ er da 'diğer vilayetlerden iştirak 
çogunu al]imler teşkil etmektedir. 
eden mu . . 

Tecrübe mahiyetınde .il~ olar~k a-
bu kamplardan ıyı netıceler 

çtl~enınektedir. Bu neticeler üzerine 
b:ıecek tatil yılında kampların sa
g og· altılacaktrr. Kamplarda, mu-
yısr ç . . . . . 
allimlere ağır gelme~~sı ıçm, ıaşe ~-
çin yalnız ayda bir kışıden on beş h-

ra gibi az bir para alınmaktadır. E
sasen kamplar 15 temmuzdan 15 a
ğustosa kadar 'bir ay sürdüğünden 
kampa iştirak eden muallimler 15 li
ra mukabilinde güzel bir ay geçirmiş 
olacaklardır. 

Istanbul Kültür Direktörü Tevfik 
vakit vakit kamplara giderek ınual
limlerle görüşmekte, isteklerini sor
makta, tetkikler yapmaktadır. Mual
limler muntazam bir hayat geçirmek
te, muayyen saatlerde yatıp kalk
maktadırlar. Yemekler hep birlikte 
ortamektepte yenilmektedir. Heybeli
nin çamlarından istifade edildiği gibi 
deniz banyoları da alınarak spor ya
pılmaktadır • 

11 - Sözleşme (7). istifham. 
DilNKU BULMACAMIZIN HALLl: 

1-Tarak (5). Fırat (5). 
2 -·Aza'b (4). Tere (4). 
3 - Rab (3). Rakı ( 4.). Az (2) 
4-Az (2). 
5 - Kar (3). Ada (3). Tek (3). 
6 - Bandırma (8). 
7 - Arı (3) 
8 - Itır ( 4) . Tasa ( 4). 
9 - Re (2). Takat (4). 
10 - Ara (3). Tr (2). 
11 - Tezek {5). Sakal (5). 

YENi NEŞRiYAT 

Ağaç çıktr - Ağaç mecmuasının 
on beşinci sayısI Necip Fazıl, Musta
fa Şekip, Suut Kemal, Cahit Srtkı, 
Mahmut Ragıp, Asaf Halet, Siiley
man Tevfik, Salih Zeki, Cevdet Kud
ret, Ahmet Hamdi, lsmail Safa ve 
Şerif HulO.sinin yazılarile çıktı. Ay
rıca kronikler, resim ve karikatür bu 
eşsiz mecmuayı hararetle tavsiye e
deriz. 
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Sekiz sene evvel kendisinden ay
rıldığım kocamı bugün gördüm. ih
tiyarlamış, çökmüş ... Ona acıdım. 

O da beni gördü. llkin tanıyama
dı, sonra gözlerini açarak şaştı. Ben 
güldüm ve yanından geçtim. 

Bugün ben güzel bir kadınım. 

Onunla beraber yaşadığım zaman
lar güzel değildim; hatta üzüntü ve 
gözyaşı ile çok hrrpalandığrm için 
sarı benzim, öne bükülmüş omuzla
rımla çirkin gibi görünürdüm. O
nun yu.mruğu her zaman için başı

mın üstünde srkılmış dururken, ben 
göz açıp kendime bakabiliyor muy
dum? 

Bu söylediklerimden siz bir şey 

anlamıyorsunuz elbette; fakat ben o 
kadar heyecanlrydım ki, akhma ge
len şeylerin hepsini birden anlatmak 
isterken şaşmyorum. 

:ı. 

Kocamla ben sevişerek evlenmiş
tik. Ben lisenin son sınıf imtihanla
nnı veriyordum .. Ferit bizim mekte
be mümeyyiz geldi. Onu ilk Jlefa ta
rih imtihanında gördüm; hatta pek 
genç olduğu için ukalalık eder de 
zor sualler sorar korkusu ile ilkin 
onun yi\ztine bile bakmamıştrm: fa
kat Ferit benden intikam almak iRti
yormuş gibi yanmdakilere: 

- Müsaade ederseniz, küçük ha
nımr ben imtihan edeyim. Dedi. 

Kalbimin göğsümden fırladığım 
duyar gibi oldum. 

Evlendikten sonra. Ferit o glinU 
hatırlarken her zaman güler, benim
le alay ederdi: 

- Kaptdan girer girmez hana 
baktın ve korkarak başrnı c::evirdin. 
Daha o dakikada beni sevmiştin Sa
bahat. 

Son imtihan günU, nasrl oldu bil
miyorum, bir bahçede yalnızken ya
nıma geldi ve hiçbir ba"langıca lü
zum görmeden elimi tuttu: 

- Sabahat, seninle yarm saat iki
de Boğtıziçi vapurundn buluşalnn. 
Biraz gezer, hnva alırız. Bu imtihan 
giinleri ikimizi de pek yordu. 

Bir haftadnnbcrl onun kudretli 
tesiri altında büyfüenmiştim; kendi
mi rüzgara bırakılan bir çöp gibi o
nun iradesine bıraktım. 

Ertesi günü berııber gezdik ... Tki 
ay ı;ıonra evlendik. 

Ferit pek haris bir genc;ti, paraya 
da pek düşündü. Her zaman bann: 

- Sabahat ben zengin olacağım, 
göreceksin. Der dururdu. Bense o
nun zengin olmasından korkuyor
dum. Onun bu sözleri içimde fena 
duygular yarattyordu. 

Ferit iradesinin kuvvetiyle ve bel
ki de benim bilmediğim daha başka 
sebeplerle iki sene içinde muallimlik· 
ten maarif müfettişliğine trrmaştı. 

Evlendiğimizin üçüncü senesinde 
maarif müdürü olacaktı, istifa etti, 
ilim aleminden ayrddı, komisyon
culuğa başladı. 

Bu üç sene hayatımın eaadetle do
lu biricik seneleridir. Ferit benim i
çin bir koca, bir baba, bir ağabey, 
hakiki bir dost, bir her şeydi. He
nüz on sekiz yaşmdıı görgüsüz ve 
tecrübesiz bir kızla. evlendiğini bir 
dakika unutmadı ve beni her zaman 
geniş ve sıcak şefkatle sardı. 

Ne tatlr günler yaşadık. Uç odah 
bir apartıman, küçük bir hizmetçi ve 
her sabah biribirinden koparılıyor -
muş gibi ayrılan, her akşam yıllar
dan'oeri biribirini görmemiş gibi has 
retle buluşan bir karı koca. 

• Maariften çekilerek komisyoncu-
luğa başlıyacağım söylediği akşam 
ilk kavgamızı ettik. 

- Yapma kocacığım, saadet yal
nız parayla mı olur? Bak şimdi ne -
kadar rahat. neasıl rnes'uduz. İçim
de fena bir his uyandı. Bana öyle 
geliyor ki, maariften c;ekilirsen bizim 
için hayırlı olmıyacak. 

- Kadm değil mi?. En akıllısı bi
le aptal... Her şeye hi" katıyorsu
nuz: "Saadet parayla olmazımş,, ... 
H!la orta çağdan kalma formüller. 

O akşam, ilk defa olarak sofrada 

hiç konuşmadık, yatakta biribirimi· 
ze arkamızı döndük ve o ertesi gü
nü istifasını maarife yolladı. 

Ondan sonra bir sene, tam mana
siyle sefalet çektik. Evimizde satıla
bilecek ne varsa satıldı; fakat kapı· 
dan giren sefaletle beraber ömrUmU· 
zün tadı tuzu da kaçmıştı. 

Guya başrna gelen felaketlerin 
mes'ulü benmişim gibi kocam bir 
düziye bana çatıyor, sebepli sebep
siz gürültüler, kavgalar icat ediyor· 
du. 

Her gece hırlaşmak artık yemek 
yemek kadar tabii olmuştu bizim i
çin ... Ve bir defa dirliksizlik başla 
ymca, Ferit kazanmağa ba.şladığı 

zaman, evimiz ve eşyamız baştan ba· 
§a yeniJeştiği zaman da bu böyle de
vam etti. 

Kocam taınamiyle değişmişti. Be
nim tanıdığım sevdiğim kibar, nazik 
ve terbiyeli adam yerine hoyrat, ke.· 
ba ve bayağı bir a<lam gelmişti. 

ünceleri ben bunu muvakkat biP 
buhran sanmıştım; fakat Ferit a • 
partrman ve otomobil sahibi zengin 
bir adam olduğu halde değişmedi. 

Bunlara niçin tahammül ediyor, 
neden ondan ayrrlmrvordum? O va
kit çektiğim zahmetleri, döktUğUm 
göz yaşlarını dilşlindükçe bugün ken
di kendime "Aptal!" diyorum ama o 
zaman mazurdum, çünkü seviyor· 
dum .. Fedakar herhangi bir kadının 
kocasını sevebileceği gibi, ondan bir 
şey beklemeden onu seviyordum. 

Sonra bir gün onun Beyoğlunda 
bir metresi olduğunu haber aldım. 
Akşam bunu kendisine söylediırı. i
çimde hiılıl inanmryan. inanmak iste
miyen zavallı bir hisle yüzüne baka
rak ondan cevap bekledim. O. bir 
söz söylemeden sırıttr ve yanıma 

yaklaııtr. Ağzı rena spirto kokuyor
du. Rolnnu kaldırdı ve yumruğu ba· 
şıma indi. 

Ertesi bünü ben evimden ayrtl
drm. Bir ay sonra boşandık. 

* Mektepten çıkar çıkmaz evlendi· 
~m için henüz harici haya.tla bir s 
hşkanltğım yoktu; fakat birdenbire 
parasız ve kimsesi· kalmak bende 
cesaretsizlik yc>rinn veni ve sarsılmaz 
bir kuvvet ve ınetanet yaralmrştı. 

Hemen birçok verlere başvurdum ve 
bir ay sonra lstanbulun bellibaşlı 
şirketlerinden birine yerleştim. 

Ancak serbest hnvp.tn atıldrktan 
sonra yaanmanm zevkini ve tadını 
anladım. Benim ic,in rahat ve Mkin 
bir haynt baRlamıştt. 'f-ier gün ne~e
min ve kuvvetimin nrttığ1m. genrH
ğinıin parlnchğmı ~öriiyordum. Er
keklere karı:11 artık tecrübeli ve 
zırhlı bir kAdmdım. 

Seneler ~eçti.. Her gec;en sene be
nim gençlii!imi dolgun bir çic;ek ı;ibt 
açtr. Rimdi tam manasiyle bir kadr
nım: Güzel, taze, şen ve genç bir ka
dın. 

:t-
Bu sabah koeam heni görünce il

kin tanımadı. Ben::c ta uzaktan onu 
tammısttm; bir ı;ani;ve içinde bey· 
nirnde bir şimşek çaktr ve dUşün
düm: 

- Demek narıwn kavuşmnk onu 
gençleştirecek yerde ihtiyarlatmış.Se 
kiz senede yirmi sene almış ... Kadm, 
içki kumar otuz beş ynşındn bir a· 
damı yemiş. kavurmuş. 

O uznktan bana. ~Uzel bir kadına 
bakan yabancı bir erkek ~ibi bakt
yordu: yaklaşınca beni tanıdı. gözle
ri a~ıldı, dudaklan km1rdad1, biltUo 
varlığının kuvvetile birden: 

- Sabahat! 
Diye hııykırmak istediğini anla

dım. 

Bunu anladığım icin gUlerek va
nmdan geçtim. Arkamdan onun du• 
rarak uzun uzun bana baktığını. 
benden kuvvetli bir duygu ile gör
düm ve anladrm. 

Sekiz sene evvel yumruğu başnnıt 
inen kocamı bugün dilsklin, za,·<ıllı 
bir adam olarak gördüm, ve ona i
çim acıdı. 

1U11azzcz Tahsin Tlf'rlrnnrl 



Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının 

G Ü v E N 
SERMAYESi TAMAMEN TURK 
EN GOVENlLEN SlGORT A Ş1RKET1D1R. 

Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. 
Sigortalarınız için emniyetle ( G Ü V E N ) i hatırlayınız. 

Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasında. Tel. 44966. 
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TURK~YE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği 

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

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

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

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

4 - Müfettiş namzetlerine ( 14 O) ve şef namzet
. lerine ( 130) lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına gireceJi ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

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

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en 
son 27-7-936 pazartesi günü akşamına kadar "An
kara Ziraat Bankası teftiş heyeti müdürlüğü" ne 

AÇIK EKSİLTME İLE ALINACAK MOTORİN göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bu
lunmalıdırlar. ( 3967) 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
26 

Arttırma, Eksiltme komis.yonundqn A k ş h · · M ... d .. ı·· ... ·· d ni . n ara e rı ımar u ur ugun e Satın alınacak madde: 60 ton Motorın. . · . . . atı 
1 Ek 'lt 2Z T 1936 t 'h ç b .. 1.- Eksıltmeye konulan ış. Ankara Mezarlık duv - sı me emmuz arı arşam agu- . . . ı.ır 

·· 15 d M d d R' Pa S k k 14 d kapak taşlan olup k-=sıf bedelı 21075 Iıra 31 kuruşt · nu saat e o a a ıza şa o a numara a . . -
S M .. d ı R' t b" sınd k" Kom· d 2.- Bu ışe aıd şartname ve evrak şunlardır: rtma uca e e ıyase ına a ı ısyon a ya- A Ek 'it t · 

1 k . sı me şar namesı 
pr aca tır. . B M k I · · 

2 T h · d"l f" "4 SOOH l" muvakkat · u ave e proJesı - a mın e ı en ıyat , ıra ve C N f · 1 · · · · · 
· "337n ı· d . a ıa ış erı şeraıtı umumıyesı temınat ıra ır. ,,. 

Ş 1 b d 1 · ı k t b ıs M" D. Hususı şartname 3 - artname er e e sız o ara stan u ıtma u- R K 'f t ı· ~1111 UlllJll lllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllll1:E cadele Riyaset kaleminde görülebilir. F · p e~ı 
1 
ce ve 1 

= r·· k Hava Kurumu su··yu·· k- = 4 - İstekliler 936 senesi Ticaret odasına kayıtlı oldukları r t "ı rboJe ert I . k 1 l" k bı'lı"O' § ur I § d . k A • • ki a· Ek ·ı . k s eyen er u şar name en ve evra ı ıra mu a _ _ na aır anunı vesıka getırece er ır. sı tmeye gırece d A k ş h . ! M"d'' 
1 
.. w.. d 

1 
b'l' ı 

- - . . · k .1 e n ara e rı mar u ur ugun en a a ı ır er. 
1 = a =: ısteklıler hazırhyacakları temınat mektuplarını e sı t-

3 
Ek 'lt 

31 
T 

1936 
C .. .. t ı 

= (9) o w fA [M @ @ $ (UJ - · d b' ı K dk" s M"' d ı .- sı me emmuz uma gunu saa §= D ~ § mb.e saatdınk_enK ır.saat evve . a ~ oykl ıdtma (37u8c3a) e e de Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacak. 
- ınasın a ı omısyona vermış o aca ar ır. 4 Ek ·1t k 

1 
f 1. ı · ı akt = 15 .- sı me apa ı zar usu ıy e yapı ac rr. . 

~ Şimdiye kadar brnlerce kiştyı zengın etmiştir =: 5.- Eksiltmeye girmek için isteklilerin ıssı ıır~ 
5 4 cU keşide 11 • Aöustos • 936 dadır. a 1 t b 1 L. s h · ı s h h. muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda1'~ - B .. .. k . k . = s an u 1man1 a 1 1 ıye vesikaları haiz olup eksiltme komisyonuna gösterrneSl 
§ uyu 1 ram 1 y ~ = MERKEZi SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 18.zımdır. ·~ - 3· 5 000 L• d '§ 1 - Tuzla Tahaffuzhanesine Ayazma mahallinden Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralrk tert11 

~ • 1 r a 1 r = getirilecek olan su ve yapılacak motör tertibatı açık ek- duvar ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanla( 
:E := siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1953 liradır. girebilir. 
5 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- = 2 _Bu işe aid şartname şunlardır: Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfıfl~ 
~ miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. S A - İdari şartname konmuş olması lazımdır. 
;;ııllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllJllllUlllUIUI 11111111111111111~ B - Fenni şartname 6.- Teklif rnektubları 3 üncü maddede yazılr saatte~ 

iLAN 
İstanbul ithalat gümrüğünden al

dığım 24-10-1935 tarih ve 319556 
numaralı gümrük makbuzunu zayi 
etmiş olduğumdan yerine bir yeni
sini alıyorum. 
Yukarıda numara ve tarihi yazılı 

makbuzun hiç bir hükmü kalmadı
ğını ilan ederim. 

Tevfik Yılmaz 
Rzhtım Han, Eminönü Istanbul 

KOÇUK lLANLAt< 1 

SATILIK. HANE 
Bakırköyünde Yenimahallede is

tasyon civarında mısır tarlası mevki 
inde bir tarafı üç oda bir mutbah 
ve teferrüatı, ve diğeri iki oda ma
teferüat 600 metro bahçesi, kuyusu 
•c meyve ağa~larmı havi 11 ve 13 

3 - İstekliler bu şartname evrakını parasız olarak İs- bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne get~~ 
Eyüp Sulh Hakimliğinden : Mü- tanbul Limanı Sahil ·Sıhhiye Merkezi Levazımından rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukab1" 

teveffa Rum Patriği Fotiosun tere- alabilirler. linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub}arıt1 
kesi meyanında bulunan eşya ve bir 'h b t k d 1 · 1 d fl rırıtt1 
soğuk hava dolabile kitapların satıl- 4 - Eksiltme 29 Temmuz 936 Çarşamba günü saat nı ayet u saa e a ar ge mış oması ve ış zar a da 
ması mahkemece tekarrür etmiş ol- 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa Sokağında mezkur mühür mumu ile kapatılmış olması laznndır. Posta 
duğundan, Temmuzun 20 inci pazar Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacktır. gecikmeler kabul edilmez. (1738) (4029) 
tesi günü, zatı eşya ile, seccadde, 5 - Eksiltmeye gireceklerin 146 lira 48 kuruş mu- 78 
soğuk hava dolabı ve müteferri di- kk 
ğer eşya, saat 14 te ve 21 inci salı va at teminat parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler 
günü ve icap ederse müteakip gün- yaptığına dair bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. 
lerde de ve yine saat 14 de kitap- ( 3 9 9 9) 27 

ları, Fenerde Rum Patrikhanesinde ------------------------
satılacaktır. Talip olanlardan kitap IST ANBUL MiLLi EMLAK MODURLOCUNDEN: 
larm nevini anlamak isteyenler 15 
temmuzdan sonra mahkemedeki te- Cibalide eski Gül Camii yeni Küçük Mustafa paşama-
reke dosyasındaki listayi görebilir. hallesinin eski Fener yeni Abdülezel paşa caddesinde 
Satış günü ve saatıarmda da satış Deniz kenarında eski 210, 212 yeni 166 numaralı kagir 
mahallinde 'bulunmaları ilan olu- bahçeli evin tamamı 3500 lira üzerinden pazarlıkla satı
nur. <

24368
) Iacaktır. İseklilerin ve şeraitini öğrenmek isteyenlerin 

10-8-936 pazartesi günü saat on iki buçuğa kadar yüzde 
7 ,5 pey akcalat"ila müracaatları. ( 4122) 

numaralı haneler satılıktır. Müra-
caat evin içindekilere. (7) 

Urfa Belediy~ Reisliğinden; 
İki buçuk tonluk su deposunu havi yangın söndi.i~; 

me techizatile mücehhez sokak sulama tertibatlı ble 
arazöz mübayaa edilecektir. Bedeli üç müsavi taksi.:~~ 
ödenmek ve Mersin' de teslim edilmek şartile gümrıt , 
süz olarak yirmi gün müddetle açık eksiltmeye koP:IJl11i .. 
tur. Eksiltme ve artırma kanunundaki şeraiti haız 0 ı 
mak şartile isteklilerin ihale günü olan 2 7 Temt!l~ .. 
9 3 6 Pazartesi gününden evvel tekliflerile teminat rne 
tublarını Belediyemize vermP.leri ilan olunur. (3894 ~9 
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19-7-936 =-::::=================ıcc:================::=:====== 
T A N 

lstanbul Kiız öğretmen okulu Satınaıma komıs

yonundan· 
Cinsi 

İhale günü ve saati 

Dağlıç Eti 

Nliktarı 
Kilo 
1800 

Ekmek 6000 
Yaş sebze' zı ka·rl2185 
ve 2000 - adet ve. 600 

Tahmin fiati 
Lira K. 
828.00 

690.00 
831.69 

İlk teminatı 
Lira K. 

62 10 

51 75 
62 37 

20-7-1936 
Saat 

" 
" 

Pazartesi 
15 de 
15,30 da 
16 da 

demet. ' ... ı.- Kız Öğretmen Okulunun Agustos 1936 sonuna 
teminat, İhale gün ve saati eri yazılı E~mek, Et, ve Yaş 

kadar yukarda miktar. İlk 
sebze ve meyva ihtiyaçları 

açık eksı'ltmeye konmuştur. 
2
.- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Komisyonda 

yapılacaktır. ı . . A 

3
.- İstekliler Şlartnamel erı görmek ve malumat almak için Okul Direktörlüğü-

ne müracaat edebiınrler. 
4
.- İsteklilerin Okul Direktörlüğünden .alac~klan irsaliye ~le İlk teminatlarını 

Liseler Muhasebediliğine yatırmaları ve bellı gun ve sa~t& Tıcaret Odası vesika-
larile birlikte Komlisyona müracaatları. ( 3 7 6 6) 12 

Semti ve JDlahallesi 
Sokağı • Emlak No Cinsi ve His. Hisseye göre 

istanbul Gayrimübadiller Kom syonundan : 
D. No muhammen K. 

' 
E. Irfanzade E. 15 1173,72 metre arsa- 2350 T. L. 

2603 

8201 

3295 

3832 

4702 

1317 
1308 

1311 

2463 

3193 

7933 

8122 

8081 

8135 

2093 

1314 

5755 
283 

81o4 

2501 

.8193 

7641 

7765 

7960 

7452 

Fatih Ha.cı ~rhad 

Altı Merm~ H.&cı 
Tim Ur 
Kadıköy E. <ı>smanağa. 
Y. HasanPa.şR 

Arna. vutköy J 

Galata Şebmvar 

Galata Emellt:yemez 
Büyükada Oımi 

Büyilkada ?lladen , 
Edirnekapı l:Kariyei 
Atik Alipa{,a 

i 
Pa.şabağçe t 

Feriköv 1 
Arnavutkl5~ 

Koca Musfıtfapaşa 
Ara.bacı Ba:,ya.zıt 

Beşiktaş 'Ylenimahalle 

YenilcöY 

Burgaza.dBSI 

Baya.zrt ~f!a~antaşı 
Beyoğlu ·ga.nıerhatuıı 

UnkapanJ ffa.raççt 
Kara. Mebmed 
Hasköy '!'urŞtıctı 

1 

Büyükada )bden 
1 • .., 

Beyoğlu uıuseyuıaga. 

BakrrköYJ KartaJtepe 

Beyoğld Hilaeyinağa 
l 

Beyoğlııf Kamerııa.tuıı 

Y. irfan Ahmed 
ve .Karadeniz cad. 

AUamata.şı 

E. uıusuhı 
Y. Taşocağı 

Kilise 

Şimşir 

• Mtirver 
Güzeller . 

ada 34: 
bari ta 
28~285/1 

E. 15-17 
Y. 13-15 
E. 17 Mü. 

E. 16 

E. 9-9Mü. 
Y. 17-19 
E. 3 Y. 7 
E. 10 
Y. 12 
E. 4:4 
Y. 68 

E. Aya Nikola 
Y. Yılmaz Türk 

Bağçevan oğlu 
ada 71 parsel 2 

E. 70-72 
( 

Sultaniye 

Gürcü katolik kili- E. 31 Mü. 
sesi mahallen 
Çifte Cevizler 
Büyük Avazına 

E. Tekke 
Y.Seyfullah Ef, 

Fırın 

Masla.k Cad. 

E Manastır 
Y. Gönüllü 
Darpanei atik 
Şirket 

HisaraltI 

Araba.et 

'.Acem köşkü 

Bilezlk 

incirli Cad. 

15 

E. 1-6 
-:Y. 1-1/1· 

16-1611 
E. 17 Y.25 

E. 16-18-20-
22-24-26-28-30 

!. 18-20-22-24-
26-28-3~32 

E. 29 
mahallen 23 
E. ve Y.18 
E. 23 
Y. 25 
E. 15 
Y. 23 
E. 23-25 
Y. 19-21 
E. 27 

E. 35-37 
Y. 29 
E. 26 MU. 

harita 7 

nın 80/120 His. 

324 metre araa 330 

Evvelce harap çi- 2400 
mento fabrikasını 
havi 13 dönüm bağ yerl 
19820 metre bostan 400 
ve tarlanın 115 His. 
51 metre arsa 612 

Arsa 310 
Ahşap hane ve b~ 320 
rakanrn 432/ 640 his. 
34 7 metre arsa 1830 

363,80 metre arsa- 420 
nm 70 No. lu mahallin 
tamamı ve 72 No Ju 
mah"allin 3/ 4 His. 
Gübre iskelesi ve 836 
517 metre arsanın 
19/24 His. 
366 metre arsa 370 

8265 metre bağ yeri 450 
ve kulube ile tarlanın 
1/ 4 Hiı. 
Kagir ahrr ve oda- 450 
ların ve kuyusu olan 8291 
metre bogtanm 3/ 30 His. 
Bağçeli kagir 2380 
hanenin 32/ 48 his. 
12662 metre arsa 3800 

370 metre arsa 

Klgir dUkkan 
U metre arsa. 

HavASIZ Mahzenin 
115/120 Hi8. 
185 metre arsa 

400 

720 
162 

200 

100 

12140 metre tarla 610 
ve incirliğin 1/2 His. 
142,50 metre kuyu- 290 
lu arsa 
945 metre arsa 236 

Ceviz 
E. 3 67 metre arsanın 59 
Y. 12 3 / 4 His. 

" 

• 

" 
.. 
" 

.. 

.. 

.. 

,, 

" 

" 

.. 

.. 

.. 
" 
• 

" 
.. 
,. 

" 
.. 
.. 

Fesli yan 
E. 21 89 metre arsanın 100 " 
Y. 23 1/ 4 His. 

incirli E. 26 Mil. 962 metre arsa 290 ,. 

7763 Be.kırk~ KartaJtepe harita 5 
. nkuller 29-7-936 tarihine tesadüf eden çarşamba gününden itibaren 

Yukarda evsafı yazılı ga.yrırne çıkarılmıştır. Pazarlık için talip olanların ihaleleri Salı ve Perşem
on gün müddetle pazarllkl8: ~a~şa ve on dörtten on yediye kada~~: Bu_ iki gün_den maada her gün 
be günleri saat ondan o~ı~Y kadardır. Satış münhasıran gaynmub adil bonosıladır. 
sabahları saat ona&.n on ıkiye 

-

--1c~-::=--~=~=-=~=-ı~s~~t-a~-n~-b~~:-::-:.•' ...:'v~a~k~ı-:-tiiı~a~r ~D~i~r~ee ;:-kk:::tl<o~· r~ı u-=·~· ğ~u_-ii _ii~I i~n~ı~a~r1~==.=;==-l]1 
Tahmin bedeli İlk teminatı İhale günü 

Cinsi 

• Sadeyağ 

Mikdarı 
-------- -·- 80 Kuruş 210 Lira 27-7-936 Pazartesi 

saat 15 de l 3500 kilo 
l 58 ,, 43,50 " ,, , tt 

1600 " 31 " 139,50 " tt " 

6000 " 9 
4 o o o " • 3 " 3 3 ,, ,1 ,, 

200 çeki 220 " . . " . ,, " 
- . 

1 
.. zumu olan yukarda cınsı ve mıkdan yazılı beş kalem 

G b haıstahaensıne u . - ş' ura a açık eksıltmege konmuştu r. artnameleri her gün 
l'iye k e yakacak ayrı ayrı · k d 1 .. 

Zeytinya~ 
Sabun 
Soğan 
Odun 

ce v . .. .. 
1 

bilir. thalesı yu ar a yazı ı gun ve saatte Vakıflar Baş-
Le 1.. Iemınde goru e . ! .. vazrm ~a . d t 

1 
anan komısyonda yapılaca ktır. steklilerin teminat 

nıud" r· ..... b nasın a op ur ugu 1 . f e kadar gelmeleri. ( 3 9 O 3) 
akçelerile birlikde ihale saa ın 

lstanbul HaricS Askeri 
Kıtaat. ilanları 

Müstahkem Mevki kıt'at 
hayvanatrnın 632300 kilo 
Yulaf ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle 30 Ten1muz 936 
Perşembe günü saat 16 da 
İzmirde Müstahkem Mevki 
Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Yulafın tah
min edilen tutarı 3 319 S 
lira 7 5 kuruştur. Beher K 
lo Yulaf için beş kuruş 2 5 
santim fiat tahmin edilmiş
tir. Teminatı muvakkate 
2490 liradır. Şartname 
16 6 kuruşa Komisyonda 
alınır. İstekliler Ticar 
Odasında kayıtlı oldukları
na dair vesika gösterecekler 
dir. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı ve
sikalarla tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel Ko 
misyona vermeleri. ( 8 2 ) 

(3950) 43 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

· - Üçüncü Davetname -
1KlNCl iLAN 

30 mayıs ve 3 temmuz 1936 ta 
rihlerinde fevkalade olarak toplan 
mağa davet edilen Heyeti Umumiye 
ic;in ticaret kanununun 386 ncı mad 
desinde gösterilen ekseriyet hasıl 
olmadrğından Meclisi idare, Şark 
Dcmiryolları Türk Anonim Şirket' 
hissedarlarını 6 ağustos 1936 tari 
hinde Istanbul'da Sirkecideki Müdü 
riyet binasında öğleden evvel saat 
11 de aşağıda tafsilatı gösterilen ay 
nı ruznamcnin müzakeresine tek
rar davet eder. 

- Ruznamei müzakerat -
imtiyaz mukavelenamesinln müd

detinden evvel feshine mütedair 
Hükümet tarafından vaki olan te~ 
!iğ hakkında Meclisi Idarc raporu. 

Ticaret. kanununun :l65 nci mad
desi mucibince bilumum hiı:>sedar

Jar. hatta bir hisseye malik olanlar 
bile, işbu içtimaa iştirnk edebilecek
ler ve adede bakılmaksızın malik ol
dukları hisse senedi adedince rey 
istimal edebileceklerdir. 
_ lşbu fevkalade umumi içtimaa iş
tırak edecek hüw.ıcdnrlnnn nihayet 
29 temmuz 1936 tarihine kadar his
selerini tevdi etmeleri lazımdır : 
Türkiye'de: lstanbul'da Sirkecideki 
Şirketin merkezine ; 

Avusturya'da : Viyana'da Oest.er-
reichische Credi·Anstalt - Wiencr 
Bankverein ; 

Bolçikll'da: Bruxellcıs'de Namue 
sokağında 48 numarada Snsvete Je
neral dö Beljik şube.sine {~ki Out
remer Bankası); 

Fransa'da: Paris'te Bulvar Dezi
talyen 16 numarada Bahk Nasyonal 
pur lö Komers e Lendüstri; 

Hollandada: Am~terdam'da ''TEI
XEIRA dö MATTOS" biraderler 
nezdinde ; • 

lsviçre'de: BAL'de: Bank Ko
mersiyal dö Bal, 

Cenevre Bal, St·Gal ve Zu
rih 'te: Kredi Suis. 

30 mayıs ve 3 temmuz 1936 ta. 
rihlerinde içtimaa davet edilen fev
kalade Hcy'eti Umumiye için yatı
rılmış olan hisse senetleri depolan 
v.e verilen selahiyctnameler işbu iç
tıma için de muteberdir. 

Şark Demiryofları 

Türk Anonim Şirketi 
Meclisi 1 daresi 

Ankara Yüksek Ziraat Enıstitüsü 
Rektö~lüğünden: 

_ı - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve a
şagıda 3 ~urupta gösterilen eşya açık eksiltme ile ve 3 
gurup halınde satın alınacaktır. 

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük bina· 
smda t~plan~n İdare ve ihale Komisyonu tarafından cet
velde gosterılen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat te121inat hizalarında gösterilen mu
hammen bedeller yekununun yüzde 7,5 dır. 

.. 4 - ~arasız şa~tnamesini almak ve nümunelerini 
gormek ısteyenlerın Enstitü Daire Müdürl" -~· .. 
caat1arı. (1645) ( 3865 ) ugune mura-

!halesi 27-7-936 Pazartesi günü saat 14 de ı k c· . yapr aca tır. 
ınsı Adet Beherinin y ekfın tutarı 

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

100 
100 
100 
200 

50 

Çay kaşığı 5 O 
Bakır Ekmek tabağı 5 O 
Bakır tevzi kepçesi 100 
Kaşık • 50 
Çatal 50 
Bıçak 50 
Bakır Çaydanlık 30 

Fi atı 
Kuruş 

85 
45 
45 
12 
25 

Kuruş 

8500 
4500 
4500 
2400 
1250 

25 1250 
85 4250 
25 2500 
45 2250 
45 2250 
75 3750 

300 9000 

İhalesi 27-7-936 t 'h' arı ıne rastlayan Pazartesi günü 

S 
saat 15 e yapılacaktır. 

por Donu 150 110 
Spor Fanilası 150 60 
Lastik ayakkabı lSO 180 
Beyaz tenis panta1onu 25 275 

16500 
9000 

27000 
6875 

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

Pamuk yatak 12,5 
kilo 90X200 eb'a
dında. 

Pamuk yorgan 3 Ki
lo 140Xl90 eb'adm-

50 

da. 50 
Pamuk yastık ı 5 . ' 
kılo 40X 90 eb'a-

1200 

722 

dında. 100 168 
Pamuk Adana Malidir ve birincidir. 

60000 

36100 

16800 

21 

Su Mühendisi Aranıyor 
Bozcaada Belediye Reısl ı ğınden· 
Beş ay r:?üdd~tl~ ~u tesisatının yapılması işlerinde 

kontrol. mu~endıslığı vazifesile çalıştırılmak üzere su 
ın~aatı ışlerınde çalışmış ehliyeti tasdikli bir mu"hendı's 
ıstıyoruz. 

Talip olanlar Bozcaada Belediye Reisligı-·n müracaat 
etsinler. ( 3800) e 16 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : Ester ve Sara ta
rafından Beyoğlunda Şahkolu ma
hallesinde Değirmen sokağında 14 
numerolu hanede Aleksandır Loyçi 
Belolini aleyhine ikame olunan yüz 
lira hakkında Feriköyilndcki hisse
darın bulundukları hanl'lero mevzu 
ipoteğin fekki davası üzerine müd
deialeyh ikametgahinin mcçhuliyeti 
ha~ebile ilanen vukubulan tebliğata 
ragmen gelmemesile giyabında cere
yan eden muhakemede müddei ve
kili teslimat iddası hakkında esbabı 
21ubultiyesi olmadığından yemin 
teklif etmiş ve müvecceh gÖrülUp 
bervechi talep teklif olanan veıninin 
edası için muhakeme 7-9-9S6 tari
hine mUsadif pazartesi günU saat 
l~,30 a bırakılmış olduğundan o 
~~ ve saatta gelmediğini.% veyahut 
ıslıda ile milraeaat eylemediğiniz 

v~ya gelip yemin etmediğiniz tak
dırde Hukuk Usul muhak<'melcrl 
kanununun 337 inci maddesine tcv-

fi~an davayi ikrar ve kabul ve ye- , D H o R H o R u N 
~~~~E,~~=4!.k ·~:~~"~~~ rd.my~: bor gün - -. EmJaöaa v!. ~:!:~~J. )1 
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RiGiDAiRE 
' 

Soğuk hava dolabı 
Şimdiye kadar hiçbir buz dolab~nın halledemediği müşkülü halletti 

ve icat ettiği EKOVAT kompresörü sayesinde elektrik sarfiyatını 

yüzde 50 kadar azalttı. 

Soğuk hava dolabı almadan evvel cjeliniz ve 1936 modeli yeni FRl
GIDAIRE leri görünüz. Geniş dolapları, dahili elektrik tesisatı bol 
ve çabuk buz imal eden teçhizatı sizi hayran bırakacaktır. 

ilk taksit olarak vereceğiniz 10 lira ile dünyanın en idareli ve en 

mükemmel soğu~ hava dolabına malik olunuz. 

• 

__ al 

FRIGIDAIRE dolabından çıkan buzun miktarı herkesi hayrete düşü· 
rüyor. 

• 

BOURLA BiRADERLER ve Şürekası 
Galata: Hezaran cqddesi ·Beyoğlu istiklal caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi - lzmir: Gazi bulvarı ve 
SATIE'nin bütün şubelerinde 

,, , .,, , 
GUlELL/6/N 

SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve 
buruşuklukları kamilen gide
rir. 

4 şekilde takdim edilir : 
ı - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gtindfü~ için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi 
kremlerdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

.... -• TİFOBİL --1111. 
Dr. lHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutuşu 

._ __ 55 kuruş. 

61 

Çocuk gibi s~viniyor! 

Çünkü 8 inci Yerli Mallar Sergisinde -

RADYOLiN 
GRiPiN 

Paviyonunu ziyaret ederek hem sevgili diş macu
nunun otomatik makinelerde tertemiz nasıl ya
pıldığım gözlerile görClü, hem de bol bol ve 

taze taze Radyolin ve Gripin satın aldı ! 

Siz de ziyareti ihmal etmeyiniz! 

-

• 
Sahibi:Ahmet Emin YALMAN - ~-------------------·.,. 

Umumi Neşriyatı Idare Eden': 
S. SA!Dl 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi-Basıldrğı yer TAN matbaası 


