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Dış şiyaso 
. 

r erazi buhranı var 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

Bozuklar toplanınca 
• 

terazi Piyasada 
VilCiyet içinde 

ispanya hadiselerı 

Bir bu eksikti. Istanbulda şimdi de 
terazi buhranı varmış. Bozuk ve a
yarsız teraziler toplandıktan sonra 
piyasada terazi azalmış. Mevcut fab
rikalar piyasaya terazi yetiştiremi -
y9rlarmış. Teraziyi Avrupadan it
hal etmeli, yoksa terazi ihtikarı da 
mı olacak diye bir dedikodu başla
dı. 

S - Atatürkün ilk he:rkeJI ilk de
fa nerede ve hangi tarihte dikilmiş
tir~ 

b h b 1 dı Müşterek biletler u ranı as a 1 . lstan!',ul halkı dün aayfiye yerle-

lspanya)-ı yine kan ve ateş içuıdt 
~örü~·onız. Zaten bu memleket);;:;: 
asırdanberi birçok ihtilaller~ dİl' 
olmuş, 1870 te Cii"!huriyet itan ~ 
mi~ 1873 kraliyet rejimi tekrar 
olunmu tu. 

Bundan sonra krallık rejiınl ) •'it 
rarns mevkiini tahkim etmf-:;, z.ıı[llJll 
~m~ l~panyol anar~istlcriniu b~ ; 
çok suikastlerine rağmen meıule e 

S - Lozan muahedesinin Trak~·a 
ve Boğazları askerlikten tocrit eden 
ka~·rtlann kaldrrılmuıı hakkındaki 

tekllf ilk defa ne zaman ~·apıldı.? 

Olçü ve tartı aletlerinin senelik rıne plaılara tatındı, daha aabah er
kenden sokaklar hıncahınc dolmuf 
tu. Şehirli, haftanın gürültüsünden, 
dedikodu.undan uz.aklara kaçmak, 
biraz. bafnı dinlendirmek, biraz. ha
va almak iatiyordu. Yapılan bir tah
mine göre dün mesire yerlerine, de
niz. kencırlarına 100,000 den faz.la 
insan taıındı. Bu yüzden şehir öğle· 
yin adeta boşalmış gibi idi. Fakat 
ne yazık ki herkes bu güzel tatil 
gününden layikıyle istifade edemi -
yor. Çünkü şehrin bir tarafından bir 
tarafına gitmek dehşetli bir masraf 
ihtiyarına bağlı bulunuyor. Mesela 
Kız.ıltopraktan kalkıp Boiaz.içine 
gitmek iıteyen bir adam evvela tre
ne, sonra vapura, daha sonra tek
rar vapura binmek mecburiyetinde
dir. Bu tenez.z.ühün kendisine temin 
edeceği i.tifadeye gelince o ıar
fettiği meblağdan herhalde çok az.
dır. lstanbul gibi denizi ve karası o 
lan b:r yerde vesaiti nakliye fİrket
leri kendi al'alarında anlaşıp müşte 
TE.k mıntakalar için ıırf tenez.;ı;ühe 
mahsuı ten;ı;ilô.tlı tarifeler yapaalar 
nt- kadar İyi olur. Bu auretle temin 
edilecek biletler, bir defa, bir gife
den kolaylıkla ve ucuz. olarak alı
nır. Ondan aonra da o biletlerle ia
tenilen utikamete gitmek kolayla • 

Sıhhat vekaleti lilzum gördtiğU bir 
çok yerlerde halkın sıtmadan vekaye 
si için sivri sineklerle mücadele teş
kilatı kurmuştur. Bu mUcadele giln 
geçtikçe artırılmakta köy ve kasaba
la.rımızdaki bataklıklar kurutulmak-

Terazisiz esnaf şikayet ediyor. A
lfı.kadarlar bu işe çare arıyorlar .. 
Doğrusu terazileri menedilen es -

nafm ali içler acısı.Şimdi bu zaval
lılar ne yapsınlar? Fakat bir taraf -
tan da bu terazi buhranı kar~ısında 
halk yeni bir hakikat öğrendi. De -
mek şimdiye kadar birçok defa bo -
zuk ve eksik terazilerle mal alıyor -
muşuz da haberimiz yokmuş! ... 

Bu vaziyet karşısında terazisiz ka
lan esnafa mı, yoksa eksik terazi ile 
mal alan kendimize mi acımalı bile
meyiz! .. 

H erfeyin kolayı 
Dünyada her şeyin kolayı bulunur 

yalnız ölüme bir çare yoktur. Tera -
zisiz esnaf ta herhalde yakında 

doğru tartan bir terazi edinir. Ve ma 
yası bozuk olanlar, btl terazi doğru
luğuna da derhal bir çare bulurlar .. 

Terazi dedik te aklımıza bir fıkra 
geldi. Bundan hayli zaman evvel. !s
tanbuldaki otomobillere taksime.tro 
tar konmuştu. Bu tal6;iler işleml'ye 
başladıktan ~onra bazı açık gözler. 
rakkıı mları kilometrodan daha ça -
buk düşürmeyi keşfetmişler. Aletin 
bilmem neresine bir ip takmışlar. 
bunları çekerek, 50 kuruş alınacak 
yerden 90 kuruş çıkarmanın usulünü 
bulmu~lar. Bunu duyan tak..qimetro 
müteahhidi demiş ki: 

- Bir aleti yapmak onun hil~ini 
bulmaktan daha kolaydır. Mademki, 
bu açıkgözler bu kadar aklı yatrk 
kimselerdir: o halde niçin, taksimet
rc)i yeni baştan yapamıyorlar ona 
hayret ediyorum ... 

'Analqra merak 
Bazı esnafta olduğu gibi bazı kim 

Belerde de anafora fazla merak var
dı ·. Mesela bir yerde dünya kadar 
masraf ederler de garsonun yüzde 
on bahşişi karşısında gürilltU çıka -
rıı r. Tramvaya bindikleri zaman bi 

't u 
letçı yanlarına ugramazsa memnun-
durlar .. Fakat geri tarafta otomobil
le bir Bebek gezintisine para harca
maktan çekinmezler. Geçen günü bir 
arkadaşla bu mesele üzerinde konu
§Uyorduk. Ben: 

- Yahu! Dedim. Oyle anaforcu 
kimseler var ki, sokakta içine bir ku 
ruş atılarak tartılınan basküllere bi
risi inmeden öteki biniyor ve bu su -
retle bir kuruşla iki kişi tartılıyor. 

O cevap verdi: 
- Bu tehlikelidir, dedi. Çünkü bas 

küldeki paranın bir takrip içeri düş
meı;i mümkündür. Bu takdirde ikin
ciyi tartmaz. Onun daha kolayı var: 
Bir baskülün üstüne iki kişi çıka~ 
ba~kül mesela 120 kiloyu gösterir. 
Sonra birisi iner. Geriye 65 kilo kalır. 
Bu suretle aradaki tefazülden öteki
nin 55 kilo olduğu anlaşılır. 

Bu münasebetle bir fıkra hatırla
dık. Bir Yahudi. karısının albomin 
olmasından şüphelenmiş. Idrarı tah
lil ettirmiş. Akşam sevinç içinde eve 
gelmiş: 

- Müjde demiş, Rabeka sen.de de 

S - Gü~tav Fröylilı kimdir? Jstan 
bula gelml5 midir? Ne zaman? Ne 
mak~atla? 

muayenesinde birçokları bozuk çık· 
mış ve bunlar iptal edilmiştir. Bun
ların kullanılması yasak edildiğinden 
mal sahipleri yeniden terazi tedarik 
etmek mecburiyetindedirler. E!de 
mevcut fabrikaların yaptıkları tera

s - Türk linlver~itesinin re!'imen ziler ihtiyaca kafi gelmediğindf'n bir 
teşekktilü hangi tarihe te!ladüf P<ler? çok kimseler terazi bulmakt:ı. müş -

Dünkii ıorul<.,·ın cevapları külata maruz kalmaktadırlar. Bu 
yüzden fiatler yükselmiştir. 

.S - Kanadayı ktı:/feden kimdir, Bu yolda yapılan şikayetleri gözö-
hangi tarihfe bulnı11..,tur' nünde bulunduran ölçüler ha• müfet 

C - Kanadayı .Jean Kaho adında tişliği fabrika ı:ıahiplerine imalatın 
btr Venedlkll 1497 <arlhlnde keşfet- arttırılmasını bildirmiştir. Fahrika 
miştlr. sahipleri ise bugünkü vaziyette daha 

S - Van Dnyk ldmdir1 fazla imalatta bulunamıyacak'arını 
C - Wan lla~·k, Ah\·er'!te doğmuş ve bir kısmının da toptancılara bağ

dürşanın en meşhur res4'amlarrndan ı olduklarım söylemişlerdir. Bu va -
biridir. Müzelf'rde eserlerinin oriji - ziyet dolayİsile fabrikalar yeni mpa
nallerl bü:riik ffervetler mukabilin - rişleri ancak bir müddet sonrıı. ya -
de satılmı~trr. Ressamın en kı;\'metli pacaklanndan terazi buhranı devam 
5ahe~erl, birinci .,artın portre"iidir. etmektedir. Bir taraftan bakkallar 

S - ı'ı!ağdclJ1ll'g kiirelcr~r Jırma 

ta::yikını mii.1ahhas suretle isbat e -
dc>ı kimdir, Hangi tarihte' 

C - Hna taz~·ikini lqfutt eden 
Mağdeburg beledi;re reisi Oto Görik
tir. Oto Görik ilk tecrübeJi 16.H ;rı
hnda yapını~tır. 

S - Rwıyada Çarltk ;;amanrnda 
Birinci Alr.k,'1andra nüfuz ederek deu 
let siya.<ıetfode cimil olaıı kadm kim
dir , 

C - Ruı,;~·a tebaa.sından .Juliana di 
Yitenkof Krliydener ıulın·la bir ka -
dmchr. Bu kadin 1761 te Rigada doğ 
mo~tur. ...... 
albomin yok, bende de yok, Izakta 
da yok. Sarada da yok! ... 
Meğer Yahudi, bir çırpıda hepsini 

çıkarmak istemiş ve biltün idrarları 
karıştırarak tahlil ettirmiş ... 

Bunun gibi ma ıtlesef basküller bü
tün aileyi üstüne alacak kadar geniş 
değildir. 

Boluörle çiklet 
Telefona muhabere yazdırmadan 

konuşanlar olduğunu duyduk. Elek
trik saatinden elektrik aşıranlar var
dır. Suyun bilmem neresHe oynayıp 
bedava su kullananlar mevcuttur. 
Velhasıl kötU niyetli kimıo;eler dünya 
da eksik değildir. Fakat aşağıda an
latacağım hikaye bunların belki de 
şaheseridir. 

iki boksUr karşılaşacaktır. Bunlar 
dan biri oldukça iri, diğeri nahif ve 
zaiftir. Usulen ikisinin de sikleti bir 
olması lazımdır. Bunun için bir an -
trenöriln huzurunda tartılacaklar

dır.Antrcnör iri boksörün taraflısı

dır. Bunların ikisini de t11rtarken 
müsavi siklette göstermek lazımdır. 
Onun bir kolay var: 

Antrenör şiklet çiğnemeğe merak
lıdır. Mütemadiyen ağzından ı;ıikleti 
eksik etmf'z. Ve tam tartarken çik -
leti ağzından çıkararak, baski.ilün 
topuzuna yapıştırdı mı mesele ta -
mamdrr ... 

lnsan bir kere kötü niyet düşün -
miye görsün yoksa şeytana bile taş 
çıkartır! .. 

cemiyeti de fabrikalara müracaat et
mişlerse de menfi cevııp almaları 
üzerine hariçten terazi ithaline ka-
rar vermişlerdir. · 

Ortada bir anlaşamamazltk var -
dır. Haric;ten terazi ithal edilirse bu
günkü piyasadan daha ucuza mal o1a 
cağı söylenmektedir. Bu ige piyaı:.ad;ı 
esnafın sıkışık vaziyetinden istifarle 
ile ihtikara yol açacağını teyit et
mektedir. 

Fabrika sahipleri ise fiatlcri artır
madıklarını iddia etmektedir. Yalnız 
söylendiğine göre bazı toptancılarda 
stok halinde mal bulunmaktadır.Bun 
tarın piyaı:.aya çıkarılması iı:ıe ancak 
ışe helediyenin müdahalesi kabil ola
caktır . 

ltalya ile ticaretimiz 

ne vaziyette ? · 
Italya ile yaptığımız muvakkat an 

!aşma müddeti di.in bitmi~tir. Bugün 
den itibaren ltalyan eşyası umumi 
giimriik rejimine tabi tutulaca~ın ; · 
dan kon ten ian listesinde mevcut ol -
mıyan maddelerin ithaline izin veril
mivecektir. 

ltalyadan getirilen eşyanın mühim 
bir kısmmı manifatura, te!'ıkil etmek 
tedir. Fakat bunun iı;in umumi liste
de kontenian tahsisatı yoktur. 

Bu yüzden Itıılya ile yanılacak it
halat çok dar mikyasta olacaktır. 
Diğer taraftan ltalya da bizden a

lacnğı mallarının muamelesini kendi 
maliye nezaretinin mfü;arlesini alma
dan yııpmıyacaktır. Btt kayrtlar yü
zünden Jtalya ile ithaliit ve ihraca -
tımu: eskisi gibi normal şekilde de -
vam etmiyecektir. 

Alfıkadar tacirler tktiı:1at Vrkale· 
tine mürııcaat etmiı:;ler ve veni :mlaş 
manm ne zaman yapılacıığmı ~or -
muşlardır. 

Bu va7.iy~t karı:osrndıı t::ıcirll"r Mü
teredditti;. Bu yüzden İtalya ile ~e
niş mikyasta ticaret miinaı:;cbetine 
girişmek niyetinde değildirler. 

Pazar günü İstanbul 

Vazife ba,ında ölen itfaiye 

çavu,unun ailesine tazminat 

Tepebaşı yangınında enkaz altında 
kalarak ölen itfaiye çavuşunun bele
diye sandığı ile sigortadaki parası 

doku.z yüz lira kadar tutmaktadır. 

Fakat Reasürans mües~esesi bütün 

sigorta şirketlerinin muvafakatini a
larak yangın esnasında vazife başın
da ölen bu feda kar itfaiyecinin aile
sine bin beş yüz lira vermeği karar

laştırmıştır . 

binden fazla Dün yüz 
sayfiyelere 

şehirli 
CJİtti plailara 

Dün mevsımın en güze günüydü. 
'.Ancak iki haftadanberi pazarlar yağ 
mursuz geçmiştir. Sıkıcı pazar gün
lerinden kurtulan Istanbul halkı, 
dün, daha gün do.~arken, kendisini 
kırlara a t m ı ş , denizlere, kum-
lara gömmüştür. Ellerinde yemekle
rinden, su testilerinden, yaygıların -
dan tutun da çay sema verlerine, gra 
mofonlarfına varıncaya kadar binler 
ce halk Ada, Boğaziçi vapurlarını, 

Banliyö trenlerini tıklım tıklım dol
durmuştur. 

Bilhassa dün Adalara gidenler o 
kadar çoktu ki, 7,30 da kalkan pos
taya zuhurat olarak iki vapur ilave 
edilmiş, bu suretle 7,30 ilk seferi üç 
vapur olarak kalkmıştır. 7,30 da A
dalara, 7,50 de Anadolu yakasına gi
den vapurlarda tenzilatlı tarife tat -
bik edildiğinden bu seferler çok ka
Jabıılık olmuştur. 

Satılan biletlere bakılırsa Adalara 
gidenlerin sayısı 20 bin kadardır. Hay 
da.rpaşa ve Kadıköy vapurlarile gi -

denlerin sayısı da 12 bini tutmakta
dır. Bu suretle Adalara gidenleri ve 
Haydarpaşa, Kadıköy vapurlarile gi 
denlerin de nısfmın dönüşünü he.sap 
edersek yalnız Akay vapurları dün 
ı:ıabahtan akşama kadar 58 bin kişi 
taşımıştır. 

Boğaziçine de binlerce halk gitmiş 
tir. Plajlarda yer kalm11mıştır. Me
cicliyeköyü, Topka pı harici, ve diğer 

yalerde kır ve deniz kenarı kahveleri 
dopdoluydu. Kısa bir tahmin ile dün 
yüz binden fazla lstanbullu kırda ve 
denizde eğlenmiş, hava almıştır. 

Askerlik dersleri 

Sivil mekteplerde askerlik tedrü•a
tının da diğer deraler gibi ı!llnıf geç
meye esas teşkil etmesine dair olan 
l<ararnamenin imzası bu sene ilk da
ra tatbik edilmiştir. Ankara Hukuk 
Fakültesinden askerlik derslerine de· 
vam etmiyen 70 talebe kampa alm
mamı~lar ve sınıfta bırakılmışlardır. 

Diğer taraftan çavuşun ailesine be 
tediye kasasından verilecek paranın 
miktarı da umumi meclis toplantısın 
da belli olacaktır. Bunun bin liradan 
aşağı olmıyacağJ söylenmektedir. 

Dit tabiplerinin altı aylık 

kongreleri . 
Diş tabiplerinin ilk altı aylık kon

gresi dün saat 10 da Eminönü Hal
kevi salonunda yapılmıştır. Kongre 
reisliğine Hasan Mukbil seçilmiş ve 
bundan sonra idare heyetinin hazır
ladığı rapor okunmuştur. Rapora 
göre 2 Ağustosta Viyanada toplana
cak beynelmilel diş tabipleri kongre
sine bizden yirmi diş tabibi iştira4t e
decek ve heyete Kazım Esat riyaset 
edecektir. Ayrıca iktisadi buhran do
layısile kazanç meseleleri zorl~tığm 
dan bu hususi alakadarlarla görüş
mek üzere bir heyet seı;ilmiştir. 

ta ve halkın bu menhus hastalıktan 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. Veka 
lct 1stanbulda da mücadeleye karar 
vermiş ve teşkilat kurmuştur. Yalnız 
birçok sayfiye yerlerinde oturanlar 
ve şehirden uzak yerlerde bulunanlar 
sivrisineklerden hlla şikayetçidirler. 
Bu da 1stanbuldaki mücadelenin tam 
bir mükemmeliyet içinde cereyan et
mediğini göstermektedir. 1stanbul 
Sıhhiye Müdürlüğüne bilhassa sayfi
yelerdekifer tarafından birçok şika -
yet ve müracaatlar yapılmaktadır. 

Şimdi Ayasağada kampta bulunanlar 
o civardaki bataklıklardan şikayet et 
tiklerinden Sıhhiye Müdürlüğü o ba
taklıkların kurutulması yoluna git
miştir. Yalnız Sıhhiye Müdürlüğünün 

mücadele teşkilatı pek iptidai oldu . 
ğundan şehrin ihtiyacına karşılık ve
rememektedir. Esasen bu iş için elde 
mevcut tahsisat ta yoktur. Sıhhiye 

müdürlüğüne her gün bu şekilde şi
kayetler yapılmaktadır. 

nishi bir sükunet ~eçirnıi-,ti. ~~ ~ 
zun müddet esnasında da iki bU)rtl· 
parti, muhafazakar ''c liberal p:ı 

1
• 

leri, sıra ile iktidar me\'kiinl ele 11 ıııf 
mıı;;Iardı. Bununla beraber Cn111 ır 
Jlarpten sonra, Lerraux ı mindr ·b" 
liderin kurduğu Cümhuri~·et fırJ\ll 
\·a,·as vavas kun·etlenmis ]irıılııl' 
~ejlmi ~iddi ~ muhasımlar ·'kazan~ 
sosyalizm ve hatta komünizm cıe~ 
ranlan lmvwtlenn1i;,ti. 

• • • 
lsı,ar\yanın, 5imdiki Ciimhuri~ 

rejiminden en·eı son kralı olan 
öçiineü Alfons zamanında muh~f!I ti 
zakar ve liberal partilerin ZJdM e,. 
hirçok buhranlar ihdas etmeJ.-ten lı 
li kalmamıştı. Fırkalar, başlıca şs; 
ı;;Jyetler a~ ında ~eçimslzlik nıı 
bir vazh·et nrntmıştr. Niha:ret rrf
mo dö Rh·e;a Diktatörlüğü İ<uruld~ 

Bununla berabn \•azivet norfl1 
de~ildf. Diktatörlük tsp~nyadıı 111~~ 
kilni tahkim edememl~tı. Bunun l~r 
dir ki, de\'am edemedi ,.e verini rıof' 
mal bir hükfımete terket~ek ınecbO 
rl)·etinde Jmldı. 

~ır. Gişelerin önünde de faz.la i;ı;di- Taksim Yerli Mallar 
ham olmaz. 

Katafonyamn muhtariretl nı~,; 
le. i, Kral Alfonsun kararsııl11'" 
Cümhurh'et cerevanlanrun ku\'\'et' 
lenmesi, ~sonra d~ amele partilerini' 
gittikçe artan dilekleri vaziyeti d., 
ha naziklestirirnrclu. Bu ~da r" 
pılan umu;.,i belediye intihabat111dl 
Cümhuriret fırkası namzetleri liııı" 
nınca bi; re.ı'im buhranı has ••oc;f.t1' 

Biz. böyle Jüıünüyoruz.. ,,, Sergisi dün -akıam 
Siz ne dersiniz ? 

...,.......~ ........ ___..... kapandı 

KUÇUK HAB~RLER 

• Darüşşafaka ceml)·etinde - Da
rüşşafaka lisesinden yetişenler ce -
miyetinin idare heyeti istifa etmiş
ti. Yeni idare heyetini sec;mek için 
dün saat 10 da Eminönü Halkevinde 
toplanmışsa da ekşeriyet olmadığın
dan seçim başka bir güne bırakılmış 
tır. 

• Ankara haJtar talehelt>rl ~ Şeh 
rimizde bulunan Ankara yüksek bay 
tar fa kültesi son sınıf talebeleri dün 
sabah Mudanya yoliyle Bursaya git
mişlerdir. 

Halk ıarklları sesli 

filmlere çekiliyor 
Anadolu halk havaları ve milli şar 

kılarının toplanarak sesli filime alın 

ma.sı yolunda maarif vekaleti çalış -
malara başlamıştır. Maarif vekaleti 
tarafından buraya davet edilen Is -
ta.nbul konservatuvar müdürü Yusuf 
Ziya ile Mesut Cemil gelmişler ve ve 
kaletle temasa başlamışlardır . 

Bu iş etrafındaki tetkikler bittik -
ten sonra Yusuf Ziya ve Mesut Ce
mil ve diğer müteha.ssıslar memle
ket dahilinde bir seyahate çıkacaklar 
ve halk havaları ile milli şarkıları 

sesli filmlere çekeceklerdir. 

Liman •irketi taafiye 

heyetinde ihflıif 

İflltanbul Ticaret ve Sanayi odasi

le eski Liman Şirketi tasfiye heyeti 
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. Tica -
ret odası, Liman hanının ihalesi hu
susunda bir heyet tarafından verilen 

kar~rı kabul etmemiştir. Buna muka 
bil heyet te, kararında musirdir. O

da, Liman Hanının ihale bedelinin 
mütebaki kısmını vermezse 10 bin li

ralık depozito akçesinin irat kaydedi 

leceği ve yeniden bir müzayede açı
lacağı haber verilmektedir. 10 bin li
ralık depozito, henüz Ticaret Odası

na iade edilmemi~r. 

"" 
Yumurta piyaaaıı çok ıağlam 
İspanya hükumeti, memleketimiz

den yumurta almak üzere 20,000 ken 
tal kontenjan tahsisatı ayırmıştır. 

Fiat hususunda Ispanyollarla uyuş 
ma elde edilirse, ayın 24 ündekalka
cakvapurla İspanyaya 6,000 sandık 
yumurta gönderilecektir. 

Maamafih yumurtalara Almanlar 
da çok istekli olduklarından piyasa 
çok sağlamlaşmıştır. 

Geçen seneye nisbetle piyasa daha 
isteklidir. Istihsal mıntakalarmdan 
gelen mallar burada bekletilmeden 
21evkediliyor. 

Taksim bahçesinde açılan yerli ,.. e'1 
mallar sergisi diln akşam kapanmış- fli. \'e kral l\lndritten kaçmak nı 
tır. Sergi 17 giln açık bulundurul - burlyetinde kaldı. 
muş ve bu müddet zarfında sergiyi Bu suretle de krallık rejimi ~1ı.ıll' 
270 bin kişi gezmi~tir. Dün gece ya- yor, Cümhurivet ilan ediliyordu. 
rısmdan sonra barakaların yıkılma _ Bundan so~ra iktlclnr m~vkiinr ~ 
sına başlanmıştır. Bahçe bugün tah- ~en solların ;rnptığı hatalar te' 11 

liye edilecektir. Sergiye iştirak eden edi;vordu. Birçok ta.,ıunhk!ar, hilhıı>' 
büyük firmalardan bazıları lzmir pa sa birrok suiistlmaller sol ıı:ırtilt'ft 
nayırma da iştirak edeceklerinden karşı bir cereyan UJandınyordu. 
hazırlıklara başlamışlardır. 1933 te ~·aprlan intihattn lsııa11' 

,mi halkı hislerini ~ıl•ç;ı ı:ö ter;,, 
Ç k E • ~- -· ~ v: ;:. Ool lırlınlar ıµ..qgll\r oJmu!.ı..... " 

ocu sırgeme n.urumunun Roblesin idare etti~i Aksiyon roıııı· 
yaptığı yardımlar ter fırkası biiyiik bir ekseri.) et knzs# 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mı..,tı. Ciimhuriyet \'C t panya )-i#t 

Merkezi 1 Temmuzdan on altı Tem - nazik anlar ra~ıyacaklarclı. 
muza kadar yaptığı muhtelif yardım • • • 
!arın listesini çıkarmıştır. Buna gö· SHsvalistler w Komiinistler tııfl' 
re on beş gün içinde 1907 çocuğa yar ciimh~ri:ret tarafhın telakki <'toıtl" 
dım etmiştir. Bunlardan 378 hasta diklPri ~:ağ cenah fırkalarının gall · 
çocuk ve anne genel merkezin polik- bine mukabeleye ~ecikmecliler. 
liniklerinde tedavi edilmiştir. Ayrı - Ve 19!H ilk t<'srinincle Bar"el011' 
ca diş muayene evinde de 327 çocu- l\laclrit, ve bilhas~a Astüri 'lta~·ef; 
ğun dişleri tedavi edilmiştir. 722 ço- de miikemmel hazırlamnı · l"yaJJ t* 
cuk ve anne banyolardan istifade et- çıktı. Amele partilerinin tertip e dl 
miştir. Sütdamlasından her gün 8R ğl bu hareketler kan ve ııteş içiıt 
çocuğa süt verilmiş ve 15 günde ye- hnstırdclı. Ve Kn.talon,\'1tnm mulıtl' 
kün olarak 800 kilo bedava süt dağı- rh·cti krsm('n llgn edildi. 
tılmıştır. Zayıf okul çocukları ve ço- ·Ortalık ~·ine altii. t olmuş mali, ~ 
cuklu anneler için genel merkezde tisadi ,.e sirasi buhran son ııa.dd 
ac:ılan a~haneden her giln 190 çocuk- bulmuı;tu. 

lu anneye sıcak öğle yemeği verilmiş Geçen, 16 !)ubattn yapılan ~·eni ~ 
tir. tihahat ela hiç umulmadık netirt~ 

verdi. Bu defa da sol renah fır~af t• 
kahir bir ekseriyetle galip gehnı)e 
di. 

Şark ,imendif erleri i4çiler 

cemiyetinin senelik kongresi 
Sollann intikamı miithi~ oldu .. tyf , 

Şark şimendı.iferlerinde çalışan iş- !l 
par.wa yine kanlara boğuldu. neı tf· 

çiler cemiyeti senelik kongresini dün cümhur istifa~·n icbar edildi. Fıı.b dl• 
saat 10 da Samatyadaki cemiyet kalar amele tarafından işgal eclıl~ 
merkezinde yapmıştır. Kongre riya- ği gibi, bilhassa krallık tara.ffatl 
setine Safter seçilmiş bundan sonra tazyik edilmeye ba~landı. 11~ 
idare heyetile mürakabe heyetinin Ve nihayet üç ~tin e\'\'P.I de krıı\,,; 
raporları okunmuştur. Raporlar ay- fırkasmm reisi Carlo Sotclo rrfl1,t 

bir da irt>.Ye mcm..up bazı meıııur nen kabul edilmiştir. Bundan sonra 
tarafından ölcliirüldü. 11-

münakaşalara geçilmiş ve ikramiye 
8 

.. . h bil'iiJ 
unun uıerıne cyecan . ,,,-

meselesi görüşülmüş, alakadarlar- · D · dik ,. Ordn~·a sim.ret ettı. aıma 1tJ , 
nezdinde teşebbüsata geçilme:;i te - {ahlık eden Fastaki t~pan~·ol ot'aff· 
menni olunmuştur. sunda isyan ba-,ladı. Ve bunurı b t-1 

Bilahara idare heyeti seçimi ya - na da Cümhuriyet rejimine ale) \,. 
pılmıştır. Birinci riyasete Nuri, ikin- telakki edildikleri için ordudan ç~ıırı 
ci riyasete tsmail Hakkı, murahhas- rılan bazı Generallt>r, l'ranko ,.e .. d~ 

Jur~io ~eçti. Bir rivayete ~örel,ıetı 
lığa Rifat, azalıklara Asım, Mtinir sa.ı! fırka riiesasınclan Gil :no 
Turabi,. Abdurrahman, Kazım, Sa- asilerin başla rmcla bulumnaktsclıl",.. 
lih, Nihat, Ahmet Hamdi, Salim mü- Biribirini tevali eden tefı:nıf1~1111, 
rakabeye Zübeyir, Zühtü, Mehmet, rasmda bngiinkii hakiki vaziyrtı ıııı" 
lbrahim seçilmişlerdir. lamak çok güçtür. Fas ordll'°

11 dıJ' 
lspan~·a~·a ge<;el>Hme-ıi, orada or ~· 
mın diğer ciiz'iitamlarile birle"111 .,ıı' 

Çocuk oyun bahçeleri Sevil gibi bü~'ük merkczlprin jc) 
11

,.._ 

Şehrimizdeki çocukların tatil es - kanşması çok mühimdir. ts~9 ,İdt 
nasında boş gezmeyip bir yerde tnp· hükumeti isyan hareketini Jıct 1 

lanıp eğlenmelerini temin maksadile çok giiçltikle bastırabilecektir. bll~ 
!stanbul valisinin emrile tesisine ka- Bu ihtilal hareketi bastırıl:tll' 
rar verilen oyun bahçeleri bugün ac,ı· lspan)·ada karışıklık devanı et 
lacaktır. Buralara her semtteki ço - tir • tt11t' 
cuklar gelebileceğinden sokaklaı da ispanya vukuatının birçok rlle JJO" 
eskisi gibi çocuklar başı boş bırakıl- ketlerde akisleri dnin olacakt•~·ırıır" 
mıyacaktır. Sokaklarda avare dol~- lann en zi~·ade Fransada his~c 1 

şan, oynayan, tramvaylara atlayan ~i çik muhtemeldir • trfl' 
çocukların velileri tecziye edilecektir. Raif?\. ~ı '.J 
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Memlekette heyecan 

Ordu Salı sabahı saat 9 
Londrada tevkifler 

Bazı yerlerde silah 
ve cephane bulundu 

Kral hanedanının emniyeti 
için tedbirler alınıyor . 

A.A ) _ Geçen suı-
Londra, 1.9 ( .hanedanmm em-

kast dolayısıle kral · temine rna. 
niyetini sağlamlaştırmayık . edile-

. a.kmda ta vıye 
tuf tedbırler ~ . birtakım ihti-

kt. D ha J:lımdiden . 
ce ır. a ,.. t Emniyetiu-
yat tedbirleri ~ımnuş ı:,.ndüz hüküm 
mumiye idaresı, gece gu memur 

muhafazaya 
darın şahsmıt. rtırmak için yeni mü 
güzide kuvve ı a . . 

. t · etmıştır. fettı§ler ayın kında Fransa-
Ingiltere kralının ya d em -

~ ahat esnasın a 
ya yapacagr s~yd . tetkiklere tabi 
niyeti meselesı erın tngı·liz polis 

Fransız -tutulmuş ve da görüşmeler ya -
makamlan arasın 
ptlmıştır. 

lan aramalar 
Londıı-ada yapı A ) _ Polis 'birçok 

Londra, 19 (A.a.l· yapmış ve mü
yerlerde a.raştrrmtl ~er maddeler, si
him miktarda pa.b ~muştur. !rlan~~ 
lah ve cephane . ~ e mensup 6 kişı 

.. huriyet partısın cum . 
tevkif edilmiştir· 

Sulh yolunun 
alemda~~!.'fıncid•J 

• w zaman bütün 
Cihan ha.rb~ çıır:~~~imizi biribirin

ınevcudiyetırnızle danlarına attık. 
den uzak harp mey b 

1
· n i m ü • 

s ebe 
B u n u n ·ki bitaraf ga.ze-
n a k a ' a eden ı an eden şu sö~ 
teci arasında cerey . · ı .. gu~"ınüz 

. . harbe düşkiln u 
ler, bızım dünyanın ne ka-
hakkmda bütiln ifade eder: Ga· 
na.atte bulun~u~un~rine l!lormuştu: 
zetecilerde~ bırı ~ neden harbe ka-

- Türkıye aca 

tıştı ? di. 
Diğeri cev~p ;~r h~rbe karışmaları 
~ Türklerın ır ~ ı., Ortada 

i~ sebep a~aku::nn ~. ç.ı;cıı.t 
a.ı'OS11 ım ınuy .b. ldu kollarmJ 
sevki tabiisine ~ 1 0rasr~a katıldı ... 

d .. w .. şenlerın a 
sıvayıp ogu • b. lerce sene harp 

Yüzlerce, hatta 1~ olcwıu adde
~ollarmın devamlı b~.r y "Sulh yoiu· 
dilen bir millete bugun ilebilme 

··nvanının ver 
nun alemdarı,, u bir mucize· 
si, tarihin en beklenmez 

tiidir. . tarihi tesadüf~ 
Bu mucize ~·~~ı~ Bunun sırrını 

!erin neticesı degıldir.k idaredeki 
d d ~ruya sev ve oğrudan og k icap eder. 
deha ve isabette: araın:dit eden tch
~emleketin v~r~ıgını te f ederek mil 
hkelerin hepsını bert~~ ttirdiğimiz 
li misakımızı tabak e 

1 
rak evi· 

\re asırlardan beri ilk defa 0 a n bin 
rnizin sahibi olduğum~ za.ınI~bilir
tUrlü macera siya~etlerme :trmüsait· 
dik. Dünyanın h~lı .bun~k~~t zaferler 
ti. Başımızda buyük a d şurası
elde etmiş programlar var ~· hariçte 
ıu veya burasını ku~~a s~hibi ol
&1ırada veya burada nüf u mille • 
rnak gibi bir yaldızlı prog~ bir za· 
tin önüne konulsaydı . bli örecek va.· 
ferden sonra bunu cazıp g d Onbe§ 
tandaşlar belki eksik olmaz ı.a. has· 
8enedir inkişaf ve kalkınına;kasında 
?'edilen kuvvetler, macera a 
heba olup gidebilirdi. kapan· 

lık gun·· den macera kapıla.rt ı alar ve 
.. f' ha ır dı. Maziden kalan b~ un tabi tutul-

a.rzular tam bir tasfıyeye .. üzsüz 
du. G.. ·· bı·rın· de dünya, pur ' 

unun tıuğunun 
hakiki bir Türk - Yunan dos hayrete 
haberini alınca ha.YJ'.et~en dınln ha
dü§tü. Sonra Balkan ıttıha ıkardı. 
bcrleri bunu son derecelere ç m 
1:>· b. tarafı karış 
Qlr vakit dünyanın ır ı dı 
ca: "Balkanlaştı,. tabiri kullanı ~~n~ 
llalbuki Balkanlar, istik:a~;~ Qldu. 
:Yanın en sakin, en Ahenk.1.1 Y . rk _ 
Bir taraftan da asırlar su7e~ fn1 dü· 
~oakof husumetin!'.11 yerın t dost
tiist ve temiz bir Turk - Sovyc 
luğtı kaim oldu. . . d Tür-

Milletıer Cemjyeti. muhıi~~~in en 
kıye, müşterek emnıyet ıd mevki 
88.tnimt taraftarları ~rasr~ tk hali 
aldı. Dünyanın emnıyetsız ı 
'·- b. . de kapısına. -uırşısında günün ırın b _ 

Yugoslavyada 

Mühim bir kaçakçıbk 

rezaleti meydana çıktı 
Belgrat, 19 (Tan) - BUtUn Yugos 

lav ada büyük heyecan ve nefret U· 

~ an bir skandal meydana çık· 
yant ır H:.dise şundan ibarettir: 
mış tr. n. • d .ki 

Bod' ve Novakoviç ismın e ı es-
• 

1 
İspanyanın Belgrad elçisile kt nazır, ·ıat 

b: rkte bir kaçakçılık tel)kl ı yapa· 
ı~ı h"kfımet hazinesini milyonlara 

ba.raı·ıgw ~lan bir zarara uğratmışla~ır: 
· etinoen ,atı Elçinin teşrii masunıyb .... k .k 

fade ederek memlekete. uyu mı . 
darda muhtelif kıymeth eş;:o.ıa. y .-<· 

I ~ ... bu iki nazır 25 mılyon dı -
muş o ...... kfı d·ı 

tazminat vermeğe mah m e ı . 
n~r tir Elçi ise derhal azledilerek ge-
~ ~ağ~rrlmıştır. HUki.ımet iki nı azırm 

.. .. enkul ve gayri menku emva 
butun m . h. d. bu r . haczetmiştir. Lakın a ıse -
ını b·t emiş ve halkı hayretlere 

nunla ı rn ·ıa ı 
d" üren yeni bir vaka buna ı ve o -
uş t Bu defa hariçte bulunan ve 

ınuş ur. • 
1 tevkif edilen kaçakçı nazır arın v~ : 

i etinden haberdar olmıy~n. şer_ıkı 
ı_! ümleri Bodi ve Novakovıç ısmıne 
~~r parça 'Acem halısını iki ~agona 

"kli erek Belgrada göndermışl~r -
yud. Hbkumet bu ha.hlara. da vaz ıyet 
ır. 

etmiştir. 

1 
Kü;ük Hah_er_ıe_r __ _. 

·-;--Ankara, (Tan) - ~an'atkar 
Salahaddin Refik Ekonomı Ba ~an -

l v ın hariçte ve dahilde tertip ve 
ıgm f h • .. 
iştirak edeceği ~e[~ler~e a t ~~-
şavirlik vazifesın .uz~rıne da hn;lı.EJ d. 
S 1.haddin Refik ıhtısası a ı ın e 

0~: dekorasyon işlerile meşgul ola-

caktır. 
0 Ankara. (Tan) - Devlet Hava 

Yollan yeni bir çalışma progra~J 
hazırlamaktadır. B~ .programa go-

.. timUzdcki yıl ıçınde memleke-re, on . h f 1 tin muhtelif yerlenne ava se er e· 
. tertip edilecektir. İdare bu ser -

~isler ikmal edildikten sonra, k.om
~u memleketler arasında servısler 
kuracaktır. .. . 

• Ankara, (Tan) - Yuksek_ Zı : 
raat Enstitüsü talebesinden 1 k 1 

_E~e ve orta. Anadolu mm
rI~fs~aa profesorıeri ile bera~e.: 
yaptığı tetkik seyahatleri, e.nstıtu 
ile alaka.lr mahfellerce alaka. ıle ta
kip edilmektedir. Gençlerimız y~p
tıklarr bu tetkikleri bir rapor hnhn
de Ziraat Bakanlığına verecckle~ -
dir. Tetkikler bilhassa Drayformıng 
kuru tarım üzerinde olacaktır. 

Daznig'te vaziyet 

vahim 
[Başı ı incide l 

d bir mahalde bulunmaktadır .. 
nın B. o 1. Dres· MUmaileyhin General r ısz . : 

r'in cenaze merasimi dolayı.sıle 
=zartesi günli Dantzig hlikfu~ıetı er 
kanile görUşmesi muhtemeldır. 

ihtilal nereye varacak? 
Pa.ris, 19. (A.A.) - Fig~ro gaze

tesinde d'Armesson, Dantzıg mese
lesi hakkında şöyle yazıyor ; 

" lki ihtilaf karşısında. b.uıu~u):o
Birisi Milletler Cemıyetı ıle 

ruz. · ~ · d Alman Almanya arasında. dıgerı ~ . . -
ile Lehistan arasında. Bırincı ıh· 

~~af bahsinde Almanya• Millet~cr 
Cemiyetinde reylerin pa~~alanacagı
nı hesap ederek buna guvenme~~e
dir. Fakat ikinci ihtilaf dolayısıle 
Leh efkAn umumiyesinln artık sa
bırsızlanmağa başladığı. zanno.ıunu-
or. Lonclrada, Fransa ıle ~n~ılter.~

Y. "bu··yu··k deniz devletlerının su-
nın · ti· kiitu' nun nizam ve emnıye çın 
arze'ttiği tehlike hakkında teemınill 
tmeleri fena olmaz.,, . 

e Po ulaire gazetesi, diyor kı : 
" Leh efkıin umumiyesi, Dantzig 

b. hilkümet darebesi yapılması· 
de ır · kt" 

1 kolaylıkla kabul etmıyece ır. 
n k pek yakında bunun farkına Bec , 
varacaktır. " . 

Humanite gazetesınden : 
,. Cumartesi günU buraya gele-

} n Fransızlarla tngilizlerin ve 
cek o a b ös 
Belçilcalılarm bir yangının. aş g • 

. ve Almanyanm bır hududu 
terml ıf •J:l olduguw nu bilmiyorlarmış 
zor anı.., k.. d -·1 
gibi ctavranmala.n mUm un egı -

dir.,, 

kiJit vurmak ihtiyacını duyuncaM ~-
t111 da yoliyle erkaniyle yaptı. eb. 
~t • nJaşmaları ır 

§artlara uyma.yan a aksadma 
taraflı olarak bozmadı, m tabi! 

~Idir. Atatürk Tü~ki!,"esi için pek ye
g. d pek hakir bır unvandır. 
rın e, .. 

B gilnkU karrşık dünyanın en mu· 
h~kuld yollardan varnıa.yJ 
gordu. Milli gu -

. u.l!ltikrar unsurlarından biri Orta 
~:U~a ile Asya arasındaki geçitle
rin "Sulh yolunu~ alem~arı,,. sıfa_tı
na lAyik bir milletın emnıyetli ellerın
de bulunmasıdır. 

Alman teslihatı 

Muayyen bir hadden 
fazla arfflrllmıyacak 

Frankfurt, l9 (A.A.) - Frankfur 
ter Zeitung, diyor ki: 

"Almanyanm sulh planı konferans 
lı veya konferanssız ve milıtterek bir 
metot kabulil mümkün olmadığı tak 
dirde bir tarnfh olarak merhale mer
hale tahakkuk ettirilecektir.,, 

Ayni gazete ilave ediyor: 
"Bizim silahlı kuvvetimiz her tür

lü adaletsizliği defetmeğe kafidir. 
Biz 'bunu 7 mart tarihinde isbat et
tik. Almanyaya karşı yapılacak her 
türlli tecavüz ve her nevi ittifak bizi 
hiçbir vec;hile şaşırtmryacaktır. U -
çüncil Reich, komşularımmuzın itti: 
faklar siyasetinin kayak yolundakı 
hakiki veya zahiri teslihat artırma
larını telafi edecek derecede kuvvet 
lidir. Bununla beraber Almanya ilk 
vermiş olduğu sözün ilerisine geçmi 
yecek ve bir hadden ziyade silahları 
nı artrrmıyacaktır. 

Radosta Almanlar Tayyare 
karargahı mı kuracaklar ? 

Sofva. 19 (Tan) - Dnevnik gaze 
tesine. Romadan bildirildiğine göre, 
Italya ile Almanya ara~ı;ıda hiısıl 
oJan bir hava itilafı mucıbınce Rodos 
ada~mda Almanyaya, ttıllyanlar ta
rafından bir tayyare karargahı te
min edilmiştir. ·-----
lzmirde dolnadırıcıhk 

yapan bir kadın 
Tzmir, 19 (Tan) - lzmirde muh

telif namlar altında dolaşarak saf 
kızları dolandıran ve. hırsızlık eden 
45 ya..<;larmda genç bır kadın yaka
lanmıştır. Bu kadın. şimdiye kad:ı-r 
S . Emı·nc Aycıe Fatma adlanle ~ anıye, " • .,. • 
hayli iş görmilş, nihaye~ yakıı.yı .ele 
vermiş ve adliyeye teslım edılmı§-

tir. . .. dd t 
Hırsız kadın, bundan bır mu e 

1 bir doktora mUracaat ederek evve • b 
altı ay kadar yanında v çahş~~ş, . u 
aarda oğluna. ait oldugunu o~!Jye-

k gösterdigı-· bir: fotoğrafla bırkaç 
re v • ı mak 
s:ı.f kızı mevhum ogluna nı§an a 
istemiştir. 

Zavallılara birçok cihazlar hazır
Jattıran ve onlarm bir miktar para
larını alarak ortadan kaybolan hır
sız. bir milddet sonra Bergamalı 
Fatma ismile meydana çıkmış ve ak
rabalık iddiasile bir Bergamalıyı da 
kandırmış,· tekrar kaybolmuştur. 
Şimdi mevkuf bulunan bu kad.ınr~ 

Torbalı belC<liye ebesi Mediha ısmı 
altında birçok doktorları kandıran 
dolandırıcı olduğu anlaştlma.ktadır. 
Tahkikat derinleştiriliyor. 

Karahan da dünkü trenle 
geldi 

Sovyet Rus sefiri Karahan 
dünkü. trenlf! Ankara.dan şehri
mize gelmiştir. Ayni trenle §eh· 
rimlzf" gelen Başvekil İ!'lmct İ
nönü, hususi vagonunda Kara
hanı kabul ederek görüşmü~Ier
dir. 

'\ 

4a Çanakkaleye • • 
gırıyor 

--- Başı birincide ---

rak imza haberini gece yarısına. ka
dar bekleyeceği gelen malümattan 
anlaşıldığından lazım gelen teAbirle· 
rin alınması için valilere direktifler 
verilmiştir. Gerçi, fener alayları ya
pılacak, salı günti üıe konferanslar 
verilecek, bütün memleket donana -
caktır. Miting hazırlıklarına §imdi -
den başlanıldığı bildiriyor. 

Ga11ri askeri nwıtaka, onlu tara ~ 
fuıda~ı imzayı miitcakıp derhal işgal 
edil~clı.·, salı sabrıJı ı saat doku::da. 
Bayramiçtcki müstakil fırka, halkın 
t~::uhiirlcri ve alkı§lnrı ara.mırla Ça
nakkale. ~rhrine girecektir. 

Ayni gün, Çanakkale.de mitingler 
yapılacak ve şehitliklere gidilerek 
Ciirnhuriyetin kıUyUk zafel'i olan yeni 
Boğazlar anlaşmnsı etrafında konfe
ranslar verilecektir. Bundan sonra, 
İngiliz ve Fransız meznrlıklnnnn gi
dilerek merasimle çelenk konacaktır. 

Ankarada heyecan 
Ankara, 19 (Tan) - Anlaşma ha

beri, Ankaradn tarifi imkansız bir 
sevinç ve heyecan uyandırmıştır. 
Bütün şehir, bayram içindedir. IIal
km tekasüf ettiği Samanpazarı. Ye -
nişehir, Ulus meydanı gibi yerJcrde 
yapılacak toplantı haza hkJarı şimdi 
den başlamıştır. Bu ıncydıı nlarda top 
ıanacak halka konferan~ın imzasını 
dakikasiyle bildirmek için tertibat a
lınmaktadır. Atatiirkiln heykeline ce 
Jenk konacRk. Ankar-ahlRr yeni dev
leti kunın Milli Şefe vn Biiyiik Baş -
bı.ıka.n tsmet lnöniine minnet ve şlik
rRnlarını bildireceklerdir. 

Ulus gazetesi gece yarısı vapncıığı 
ikinci tabı'la anlaşmanııı iınzalandı
ğmı Ankaralılara müjdelıyct•eklcr -
dir. 

Ankarada miting Ralı gijnli tam 
saat 16 da yapılacaktır. Ankara rad 
yosu gece saat 21 de Boğazlar hak
kında bir roportaj yapncnktır. 

Bugün Cümhuriyet Hnlk l'nrtisi 
Misakı Milli Nahiye Ocağımn birm
ci gezintisinde bulunan Parti Genel 
sekreteri ve Dahiliye vekili Şlikrü 

Kaya, orada bulunan kalaba!ıga: 
"- Sizi salı günü l hııs mer<lamn

da ~·apılacak ~Iontrö h:ıyraınına da
vet edlyonım.,, demiştir. 

Boğazlar komİ•yonu mülga! 
Ankara, 19 (Tan) - Boğazlar ko

misyonu anlaşmanın ir:nzalandığı 
dalcikadan itibaren mülga olacaktır. 
Hariciye Vekaleti, Amiral 'felımı::t 
Ali Dalayın istifasını kabul etmiştir. 
Komisyonun şimdiye ka<lnr toplan -
mış olan evrakı ve arşh·leri Cenev
rede Milletler Cemiyetine gönderile -
cektir. 

Resmi tebliğ 
Montrö, 19 (A.A.) - (Resmi teb

liğ) - Montrö konferansı, diln saat 
1,30 da aleni bir celse akdetmiş ve 
yeni mukavelename projesinin kati 
metnini tasvip eylemiştir. 

Lord Stanley. konferansın muvaf 
fakiyetinden dolayi memnuni •etini 
izhar etmiş ve başkana, genel sek
retere ve konf Prnns sekreterlerine 
hararetli teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bütiln ınurahhnl!I heyetleri şefleri, 
bu teşekkürlere iştirnk etmişlerdir. 

Japon delegeı:ıi Sato, Boğazlar 
mukavelcnamcsinin, Milletler Ce
miyetinden çckilclidt~n beri, Jaı)on
yanm imzaladığı ili< mukavelename
yi teı;;kil deceğini kaydeylcdikten 
sonra, Tilrkiyenin i~teklerinc milza
haret için hüktımetinin yaptığı gay
retlerde karşılaştığı giiçlükleri teba 
rllz ettirmiş ve ileri sUrmek mecbu
riyetinde kaldığı ihtiraz kayıtlarına 
rağmen Japonyanın mukavelename 
yi kabul eylediğini görmekten dola
yi sevincini izhar eylemiştir. 

.. olitis, Ti.irkiycnin ınuvaffakiyeti 

nin, Yunanistan için de bir muvaf
fakiyet olduğunu tcb::ıriiz ettirmiş 
ve TUrldycnin, lrnnfcranstan bi.ltün 
dilnya. huzurunda, enternıısyonal 

meşruiycte alemdar, milletler ara
sında medeniyet şampiyonu ve sul 
hun teskilatlandırılması müdafii o
larak, ~anen bir kat daha yüksel
miş olarak çıkmakta bulunduğunu 
kaydeylemiştir. 

Paiıl Boncour da, Montrö konfe
ransının. bu kadar taın bir muvaffa
kiyetle biten pek nadir enternnsyo
n~I konferanslardan bir isini teşkil 
etı :!ktc olduJunu tebariiz eWrmiş
tir. Bu mu\"affakiyct, bu konfrnın
Ra iıştirak rd,,.n biltliıı devletlerin 
gÖ'"tf'rnıiş oldukları anlaşma zihni 
~·etine medyun bulunmakladıl'. Paul 
Boncoıı r, eni"rnıu~yonn 1 meşruiyetc 
s:ldakatinden ve hali hıızır şeraite ar 
tık ııymıyan bir ınııkavcll'namenin 
tadili için intıhap ettiği yol<lan der. 
layi Türk iyeye karsı gösterilen t:ı k
dir hiı:;Jcrine ıştirak eyleıniRtir. 
Başkan Rrucc ise demiştir ki : 
" Politis, Ti.irltiycııin meşruiyet 

alemdarı olduğunu söyJP.mckk, kon
feransa iştirak cdenledn hepsinin 
hislerine tercüman olmuştur. Tür
kiye yalnız kendisinin öniinde bu
lunduğu bir davayı halletmekle kal
mamış. fakat ayni zamanda, ::\lillet
ler arasındaki aynlıkları hal için ta
kip edilecek gUzel bir nümune gös
termekle dünyaya yol göstermiştir. 
Ümit edelim ki bu nümunc, yeni bil' 
idealin doğmasına. yardım etsin.,
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Evvelki günkü toplantıya doir 
Ajan• muhabirinin verdiği 
tafailat 

Montrö, 19 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Montrö konferansı diln yaptığı 
iki mühim celse ile, en nihayet can
lı günlerinden birini yaşamıştır. 
Bunlardan gizli yapılan birinci top
lantıda, tahrir komitesinin muhtelif 
akorlara göre tertip ederek tabet
tirmiş olduğu yeni mukavele projesi 
reis tarafından madde madde reye 
konmuş, ve bazı maddeler hakkında 
küçük birer müzakereden sonra ka
bul olunmuştur. 

Veznedar gururu 
Bu ya7.ımdan \·eznedarlann laz -

mıyae~klarından, hatta llana hak ve
rerek ve ~iUümsiyeceklerindPn enıi· 
nim. 

Efendim. Bizde ~ok tesadüf edilPn 
bir t!,P \'ardır. Htıg"n ondan bahse • 
dip onu ~lilünçlestirmi~ e ı;alı~aca -
ğım. 

Bu tipin karakteristiğini (w~zne -
dar gunıru) sözile izah eclt•billyo • 
rum. 

Bu tipin ı,endine alt hiçbir ~eyi 
yoktur. Ne bilgi, ne ~e!:miş hizme • 
ti, ne serma~·esl \'e ne sadakati. O -
nun yalnız gururu \-ardır . 
Basımla bulunduğu i:;ı ~anki tama

men kenıli malı, kendi r<ırri \'e ken
di sahun imiş gibi atar, tutar, yapar 
rn yıkar. 
Tıpkı bir \'PZnefla rın hoı;;kalarmm 

parasını alıp \'erdiği, hnrra~,Jl top· 
!artığı Aibl. 

Bu tiplrr mıı.a lesef \'<'7.nedarlar • 
elan c:oktur ve \·eznednrlar glhi emin 
de değildir. Onların baslıca hüneri 
gunırlandır. 

Ben ,ı::-erçl bıınlnra (\'Pzneclar gıını
nı) teshisini ko~ ıhım amn hunun ı'la 
blr "'akııt t:tr:afı ,·nrclır. Vemeclnr hiç 
clf"ğllsP o kadar pnra kendisine emni
nt e<lillyor rlİ:\ e hir gunır hfs .. eder. 
Ya bunlar?!. 

8. FELEK 

hUrmet hissi besledil,lcrini gö0 tf'rme 
ğe de parlak bir vesile tcskil ~tmiı:ı
tir. Bunlar, arasında Pa ul Boncot~r 
un. JRpon mımthlrnsı Sato'nıın. ı

kinci reiR PolitiR'in \'P. bütün Bal
kan dP-vletlcri nıurahhnslarının sclz
leri ehemmiyetle kaydedilmek lcabc 
der. 

Tezahürat arasında Tllrkiyenin bu 
konfernnstan bir kat daha büyümüş 
ve yük::-elmiş olarnk cıktığı yalnız 
bizlerin nnzarı dikkat.ini celhctmek
le kalmamış, ~yııi noktııya bir çok 
murahhal'llnr tarnfından nutukların
da işaret edilmiştir. 

tmza merasimi. pnzartesi Akşamı 
fsviçrc snativle saııt 22 ek bUyUk 
merasimle Montrö-Pnlns salonlnrrn 
da yapıla-0aktır. 

Radyolar yarın 18 den 
itibaren mütemadiyen 
neşriyat yapacak 

Ankara, 19 (A.A.) - 24 temmuz 
923 tarihli Lozan muahede~c;i ile kabul 
edilmiş olan Bogazlnr N)jinıini, bey
nelmilel vaziyetin ynrnttığı huzur -
suzluk karşısında yurdu 11ıuzun em -
niyetini temin maksadiylc ~eni şera
ite intibak ettirmek için hükumeti -
mizin daveti üzerine alaJrndnr devlet 
lerin iştirakiyle Montrc;de toplanmış 
olan konferans, dilnkü toplnntısında, 
yeni mukavele projesinı tasvip etıııiş 
bulunuyor. 

Yurdumuzun müdafaıtsı bakımın .. 
dan olduğu kadar. Avrupanm bugtin 
kil siyasi durumu itibariyle de, d~ • 
nüm noktası teşkil eden bu netıce, 
yarın Isviçre saati ile 22 de yapıla
cak olan imza merasimi ile TUrk\ye 
harici siyasetine daima hlikim olan 
dürüst ve açık hareketin bütün mil
letlere imtisal nümunesi tcşkii ede -
cek bir vesikası haline gelmektedir. 

~ ... '""""~,.....,~ ..... ,......, ..... ,......."""" .......... 

10 dakikalık bir teneffüsten son· 
ra yine gizli celseye devam olundu
ğu vakit, Doktor Tevfik RUştü A· 
r:ı Loznn muahedesinirı 23 üncü 
maddesinin derdesti imza olan mu· 
1 ..... , elede tatbik şekli tespit edilmiş, 
olduğunu ve Türkiyeniıı Lozan sulh 
muahedesinin diğer ahkamına, bü
tün teahhüdntına olduğu gibi endık 
kalması h'ıbii bulunduğunu, ve bu 
meyanda askeri mezarlıkların ba
kmıına, munıkabesinc ve ziyaretine 
lazım gelen teshilatı şimdiye kadnr 
olduğu gibi göstermekte bittabi de
vanı edeceğini söylemiştir. 

Bizim emniyetimiz ve dilnya barı
şmrn emniyeti için yıllardanbcri ÜZl'

rinde o kadar hassasiyetle durarak 
hallini büyük bir sabmıızhk:a bekle
diğimiz Boğazlar meselesinde varıl -
mış olan bu netice, 'biitUn memleket 
içinde büyük bir sevinçle karşılan -
mıştır. 

Sobada yanan "Meşveret .. 
Avukat Ahmet Sabri inhan an· 

lattı: 

- ikinci Abdülhamit, bir tarih· 
te fİripençe çıkarıyordu. Hadalığı 
ilk günler iyi teıhia edilmediği &>e 
yahut gizli tutulduğu için Avrupa 
gazetelerinde türlü rivayetler meY· 
dadn aldı. Bu aralık, Pariate çıka_n 
'Meıveret gazeteai,, Abdülhamıd 
enrage" baılıiı altında padişah·~" 
kudurduğunu ya:.ımııtr. Ben henuz 
Galataaaray liae•inde talebe idim. 
"Meıveret,, in bu nüahur, her na· 
aılaa elime geçti, Gizli .-izli tnnıl 
arkaclCIJlarıma okurken mubaaaır 
gördü. Elimden ga:.ı:eteyi kaptı. Be· 
ni de cl~iruca mektep müdürü Ab· 
clürrahman Şerci merhumun yanı -
na çıkardı. Hiç unutmam. Bir kil 
günü idi. Mücliriyet odannın •obtuı 
gürül prül yanıyordu. Abdurrah • 
man Şeref, Meıueret gauteaini tit· 
rek parmakları arannda bunııtura· 
rak haykırdı:: 

- Bu ırcuete, •ende, ne anyor, .• 
itidalimi kaybetmemeğe falıııyor 

dum: 

- Sakalda buldum! dedim. 
Abdurrahman Şeref, çok heyecan 

lıylı. Daha doğruau, böyle her tara· 

görünmeğe mecbur olduğu içindi. 
Ben, merhumun elindeki gazde -

yi alarak; yeminlerle onu inandır· 
mağa çalıfıyordum; 

- Vallahi, içindct ne olduğundan 
haberim yoktu. Yolda bulup cebi
me koydum. Bu gazete .• 

Böyle söylenerek aobanın yanına 
kadar yürüdüm. Abdurrahman Şe -
re/; benimle meşgul olmuyor, yal
nız hidetli hiddetli söyleniyordu. 

Bir aralık, gizlic11 aobanın kapağı 
Fir açtım, Meşveret gazeteai, bir •a
niye aonra, alevler ara11nda idi. Ab. 
durrahman Şeref, 6azeteyi at~e at
tığımı görünce, ilkin: 

- Ne yaptın? diye Ür•Üme yürü 
mek istedi. Fakat aonra, tekrar J'U• 
mUJadı: 

- Çocuğum, dctdi. Böyle tehlikeli 
feyleri bir daha eline alma l Sonra, 
hem aen yanarsın, hem ben yana -
rım! •• 

Geniı bir nefea alarak: 
- Fena mı ettim, müdür bey, 

dedim, kendimi de, aizi de yanmak
tan kurtardım. Her ikimizin heaabı
na Meıveret yandı! •• 

Abdurrahman Şerel, yüzüme bir 
baba tohatı indirip, beni nnılıma 
•önderdi. 

Bundan sonra btiyllk salona geçil 
miş, ve bu sefer gaztccilere ve sa
miine de açık bulunan resmi celse
ye başlanmıştır. 

Reis Bruce, yeni tanzim edilen 
mukavele metninin h~usi celı:ıeler
dc madde madde okunarak kabul l.'

dilmiş olduğunu ve bu vesile ile şirn 
di mukavelenin heyeti umumiyesi-
ni reye koyacağım söyledikten son
ra, kimse söz istiyor mu? .. sualiyle 
bütün delegasyonların reylerini sor
muştur. 

Hiç bir taraftan itiraz vaki olma
dığını gören reis, yarım dakika ka
dar bekledikten sonra 
dar bekledikten eonra "Yeni Boğaz
lar mukavelesi ittifakla kabul edil
miştir.,, cümlesiyle TUrklerin bu en 
haklı davalarını konferansta hazır 
bulunan biitlin milletlerin tasdik et
miş olduklarını blitün dUnyeya ila 
etmıştir. 

Bugün muhtelif yerlerden aldığı -
mız telgraflar bunun en güzel ıfnde· 
!eridir. 

Anadolu Ajansı. bu tarihi hadise
nin safh::ı. safha memleket içinde ya
yılmasını temin için elinde bulunan 
biltün imkanlardan istifade ederek 
yarın saat 18 den itibaren devamlı 
bir neşriyata bnşhyacaktır. Gerek 
Ankara ve gerek lstanbul radyoları. 
yarınki emisyonlarında Boğazlar mu 
kavelesine ait haberlere en geniR bır 
yer ayırmakla beraber saat 23 den 
itibaren de daimi olarak açık bulu· 
nacak ve Montröden, imzaya tekad· 
dlim eden saatlerdeki hava ile imza 
merasimine ait olarak alacağımız ha 
berleri devamlı surette neşredeceklcr 
dir. 

lı •apır aapır titreme•i, heyecanlı TAN SaJAhattln GtiNOOR 

Bu vaziyetlere bakrnc~~t şa.rtile de 
l'Utdan tamamile tecerru . sulh yo· 
bısan §U neticeye varıyo:r kı canlı 
lunun alemdarlığı unvanı, ~e~ de· 

bir dakikada sarfedil.nıis bır soz ------------------------''----------------------------------------------------

Bunu mliteaklp Lord Stanley ile 
baç'•yan nutuk serisi, bir taraftan 
konferansı cidden yUksek bir liya
lrntle idare etmiş olan reis Bruce'e 
karşı biltün heyetlerin teşekkür duy 
gularınr bildirmekle bera her bir ta
raftan da Atatürk Türkiyesi hak
kında ayni heyetlerin ne derin bir 

Biz, 22 Haziranda ilk toplantısını 
yapan ve Milletler Cemiyeti konseyi 
ve asamble toplantılariyle inkıta& uğ 
ramış bulWlmaeına rağmen Boğazlar 
konferaruıının bir ay kadar kısa bir 
zaman içinde ve beynelmilel mlinaE"e 
batta ender tesa.dUt edilen bir muvaf 
fakryetle bu da\•amızın halledllmf!ı bu 
lunmasrndan dolavr karllerimizi en 
tçten hislerle tebrİk etmeği bir vaıi
ff ~il vnrı7. 
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sigortall bir evden 
yangın çıktı 

• 

Bu ürküntü bütün Cisilere sirayet 
istidadını göstermişti etmek 

Mahmutpaşada Süruri mahallesin-
de Basanın evinde bir yangın çık -
m.ış fakat derhal söndürülmüştür. 
Fakat yangın şüpheli görüldüğün -
den polis tahkikatını tevsi etmekte-

Ayni zamanda, Boluda Binbaşı 
Hayri Beyin riyasetinde askeri heyet 
tarafından teşkil edilen (~uvayi Inzi 
batiye) müfrezeleri de Bolunun garp 
cihetinde ve Mudurnu şosesi üzerin
de Tepederbende doğru ilerlemişler
di. Bolu Kuvayı lnzibatiyesi, seri a
teşli bir top ile mücehhezdi. 

Disiplin altına girmek istemiyen 
!siler. birdenbire irkilmişlerdi. Çün
kü; Geyve boğazında Fuat Paşanın 
kumanda ettiği kuvvetlerin, Kuva
yı lnzibatiyeyi fena halde hırpala
dığını haber aldıkları gibi, Denizli 
cephesinden gelmiş olan erkanı harp 
miralayı Rafet Beyin de Mudurnuda 
toplanan kuvvetlerin başına geçerek 
burada muntazam ve müteaddit top 
ve mitralyözlerle mücehhez bir kuv
vetin harekete hazırlandıklarını işit
mişlerdi. 

Bu ürküntü, bütün asilere sirayet 
etmek istidadı göstermişti. Bu da, is 
yanı idare edenlere büyük bir korku 
vermişti. O zaman asilere bol para
lar verilmiş; Ankaraya gidildiği tak
dirde bütün şehrin yağma edileceği 
vadedilmiş, bu suretle ikna edilen 
bir kısım Çerkez ve Abazalar, Bo
luya gönderilerek oradaki Kuvayı 
İnzibatiye, bunlarla takviye edilmiş
ti . 

Fakat asilerin elebaşıları, daha ha 
la muvaffakıyetlerinden emin değil
lerdi. Bunun için bir takım hilelere 
müracaat etmişlerdi. Bu maksatla 
da. Müdafaai Hukuk Cemiyetine men 
sup olan eşrafı, rehin olarak ellerin
de bulundurmak teşebbüsüne giriş
mislerdi. 

Düzcede isyan başlar başlamaz. si
lahlanarak dağa çıkmış olan Müdafa 
ııi Hukuk mensupları, daha hala dağ
dan inmemiş ve kasabaya gelmemiş 
krdi. Asiler, her şeyden evvel bunla
rı elde etmek istemişler; kendilerine 
ınektup göndermişlerdi. 

Bu isyanın psikolojisini ve asilerin 
h~ıeti ruhiyelerini gösteren bu mek 
tup, kıymetli ve .tarihi bir v~si:lça ol
duğu için, aşağıya aynen dercediyo
rl'z: 

- Aynen kopya -

Kürt Zade M e h m e t , Çak
mak ZadE' Ahmet Efendi ve rüfekasi 
le. Vezir oğlu Emin ve Beci Kariyeli 
Abdullah Efendilere 

(Hilafetpenah Efendimiz Hazret -
}erinin iradei seniyelerine ve hüku
meti meşruai merkeziyenin beyanna 
mesine tevfikan, cihada iştirak eden 
Düzce kazası ümerası ve ayni zaman 
da filen mücahede ile kan döken he
yeti müsellaha huzurile vukubulan 
içtimada; küçük.büyük bilumum aha 
linin müttefikan ve müttehiden çalış 
maları ik~iza ettiği halde sizlerin ha 
rekati umumiyeden hariç.ve Musta
fa Kemal paşa ile beraber fikir taşı 
manız, hiç bir vakit caiz görülmedi. 

(Bilumum müslümanlar ve tebai 
Osmaniye, bu gibi iradei şahaneye 
imtisaline dinen ve ahlaken ve ka

nunen mecburdur ... Bu mecburiyet -
ten, kimse miistesna ve hariç tutula
maz. 

(Binaenaleyh eşraf avam, zen
gin. fakir, cümleten bu harekata iş
tirak zaruridir. 

Binaenaleyh; sizlere berveçhiati, 
teklifatı iblağa; Hfumü Efendi, ve 
Hacı Davut ağa ve Kuşçu Zade Hacı 
Mustafa Efendiler memur edilmiştir. 

ı - Dinen harekatı inkılabiyeye, 
filen iştirak eylemeniz için, serbestçe 
merkez kazada daima hazrr bulun
tnanız lazımdır. 

2 - Filen iştirakiniz bu suretle 
tebeyyün eylediği takdirde; mazide 
ve halde maddeten ve manen bütün 
mes'uliyetlerden teberri etmiş addo
lunarak, en samimi bir vatandaş 

muamelesi göreceksiniz. Hukukunuz 
.heyeti aliye.ve hükumeti şahane nez 
dinde mahfuzdur. Ve cümleten bu 
husus ile mükellefiz. Bu bapta sizi 

1 

kat'iyyen temin ederiz. 
3 - Teklifatı vakamız kabul e

dilmiyerek hali ihtifada devammız 
t a k d i r i n d e Iradei şahane 
ye ve fetvayı şer'i şerife iı.si telakki 
olunarak, hukuku medeniyeden, he
yeti milliye kararile, ıskatmız tabi
idir. Bu bapta tevellüt edecek nı.es•
uliyeti maddiye ve maneviyenin ınes' 
ulü hakikisi, sizler olacaksınız. Bu 
bapta 24 saat mühlet verilmiştir. 

lsbatı vucüt ve filen iştirak eyle
mediğiniz takdirde, akıbet vahim ola 
cktır. 

9 Mayıs 336 
:Mustafa Kamil 

Heyeti ailyeden 
.~uayYiP Şevket 

Abdülvehap Sefer Yahya 
mer 

O- dir. Mesele şudur: Bu binada Mah -
mut adında biri kira ile oturmakta
dır. Yanğın ikinci kattan çıkmıştır. Bu mektubu alan Kürt Zade Meh 

met :mfendi ile arkadaşları, düşün -
müşler; taşınmışlar .. evlerinin, bark 
larınm, mağazalarının, fabrikaları -
nm ~-ağma ve tahrip edildiğini naza-
rı dikkate almışlar; evlat ve ayalle
rine de bir takım fenalıklar yapılma 
smdan korkarak vukubulan te1dife 
muvafakat etmek mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

Asıl garip ve ibrete şayan olan va 
ziyet, bundan sonra başgöstermişti.. 
Kürt Zade ile arkadaşları, Orhan da 
ğında.n indirilerek kasabaya getiril
miş; doğruca hükümet dairesindeki 
büyük salona sevkedilmişti. 

Biraz sonra. asilerin başlarında 
bulunan birkaç softa salona gire -
rek: 

- Hoş geldiniz Ağalar, Efendi -
ler ... Şu anda hepiniz; şer'i şerif mu 
cibince birer mürettüt ve dinsizsi -
niz. Çünkü, Halifemiz Efendimiz 
hazretlerinin fermanı ve onun şehis
lamınm fetvası mucibince amel et
miyerek ittihatçılar ve Farmason
larla beraber hareket ettiniz ... Bina-
enaleyh,tecdidi din ve iman etmf'ni7;, 
lazım gelir. Haydi bakalım ... bizimle 
beraber kelimei şahadet getirin. 1-
manmızı tazeleyin. 
Demişlerdi...Hepsi de.din ve imanı 

bütün ve ağırbaşlı birer müslüman 
olan bu zevata, birkaç serseri softa
nın bu teklifi çok ağır gelmişti. Fa
kat; ahval ve vaziyet, onlara bu tek 
lifi de kabul ettirmişti. 

Ondan sonra bu zatlar oradan kal 
dırılmış; Kürt zade hanının üzerin
deki bir odaya hapsedilmişti. 

10 Mayıs gecesi. kasabada bulu -
nan eski ltihatçrlarla, Müdafaai Hu 
kuk Cemiyeti ile alakadar oldukları 
zannolunanlar kamilen tevkif edile
rek öteki mevkuflarla birleştirilmiş
ti. 

llk karar, bu mevkuflan elde re
hin gibi tutmak merkezinde iken; ba 
zı asi reislerinin teklif· ve talepleri 
üzerine bu karar değiştirilmişti. Şim 
di bu zavallılar hakkında, pek feci 
bir karar verilmişti. Gerek bunlar 
ve gerek evvelce tevkif edilmiş olan 
sivil ve zabit bütün mahpuslar; sa
bah ... karşı kamilen öldürülecekti. 

Her nasılsa bu katilana karardan 
haberdar olan bir genç: her ne paha 
sına olursa olsun bir manevra çevir 
mek; ve artık tekarrür eden bu faci 
anın önüne geçmek istemişti. 

Bu genç evvela usulcacık kasaba
dan çıktrktan sonra. telaş ile asi re
islerinin bulunduğu yere gelmiş: 

- Ali Fuat paşa, bir fırka asker
le, Akyazı üzerinden geliyor. Ortalık 
ağarmadan evvel, kasabayı kuşata
cak 

Demişti. 

Bu haberi alan asiler, büyük bir 
telaşa düşmüşler; kasabayı derhal 
terketmek istemişlerdi. Ve .. kasaba
yı terkederken de, bütün mevkufları 
öldüreceklerdi. 

Fakat elebaşilardan bir kısmı, da 
ha sükunetle hareket etmişler, Ak
yazı tarafına keşif postaları gönder 
mişler; gelen haberin doğru olup ol 
madığını tahkike girişmişlerdi. 

O gencin getirdiği haberin yalan 
olduğu tahakkuk etmişti. Ve bu da 
asileri fena halde öfkelendirmişti ... 
Ortalığı velveleye veren genç aran
mış ise de ele geçirilememişti. O za 
man, bu haberin mevkuflar tarafın
dan ortalığa dehşet vermek için ter 
tip edildiğine hükmedilmiş.artık bun 
ların öldürülmesine sureti katiye
de karar verilmişti. 

r Arkası var l 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

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

Türkiye Dtşan 
için için 

1 35 
4-
7 50 

14 -

8-
14 -
28 -

tıa.ıı için tlanctlık Sirketlerine mil 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce almabUir. 

Küçük ilinlarm 5 aatırlıiı" bir 
defalık 30 kuruştur. S satırdan faz 
lası için satır başına 5 kuruş alınır. 
Bir defadan fazla için yekUndan 
3 10 kuruş indirilir. 
Günü geçmiş nüshalar 5 kuruştur. 

Zabıta ve itfaiyenin ilk tahkika -
tında binanın içindeki eşyanın 6 bin 
liraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 
Yangının çıktığı katta araştırmalar 
yapılınca merdiven başındaki kili -
min altından gaz kokusu geldiği his 
sedilmiş ve şüpheler artmıstrr.Keyfi 
yet müddeiumumiliğe bildirilmiş ve 
adliye de tahkikata el koymuştur. Yi 
ne ayni sofada masanın altında bu -
lunan bir çocuk oturağı içinde gaz 
ve etrafta gaza bulanı;mş paçavralar 
bulunmuştur. 

Kiracı Mahmut birkaç gün evvel 
ailesini memlekete yollamıştır. Bu -
nun üzerine yangmrn kasten çıkarıl
dığı şüphesi artmış ve Mahmut sor
guya çekilmiştir. 

Mahmut her şeyi külliyen inkar 
etmiş, yapılanlardan haberi olmadı -
ğını söylemiştir. Bunun üzerine Mah 
mut nezaret altına alınmıştır. Hadi
seye el koyan müddeiumumilik tah -
kikata devam etmektedir. 

Balta limanında acemi bir 
yüzücü denizde boğuldu 

Deniz mevsimi artrk iyiden iyiye 
başladığından denizde boğulmalı\r -
da çoğalmıştrr. Gerçi alakadarlar 
boğulmaların önüne geçmek için ten 
ha ve tehlikeli yerlerde, ac;ıklardan 
denize girmevi menetmişse de 'birçok 
kimseler gizli gizli hemen her taraf
ta denize girmektedirler. 

Bu yüzden Balta limanında bir bo
ğulma vak'ası olmuştur. Hadise şöy
le ?;eçrniştir: 
Bahçıvan Receple arkadaşı Bek -

taş Balta limanına giderek kıyıda 

soyunmuşlar ve denize girmişlerdir. 
!kisi de bir müddet yüzmüşler ve son 
ra yorulmuşlardır. Bunlardan Bek -
taş karaya çıkarak dinlenmeye baş
lamıştır. Fakat arkadaşı Recep yüz
mesine devam etmiştir. 

Bu aralık karaya Recebin boğuk 

boğuk sesleri gelmeye başlamıştır. 

Bektaş sesin geldiği tarafa dönünce 
arkadaşrnm boğulmak üzere olduğu
nu görmüştür. Bektaş hemen denize 
atılarak arkadaşına doğru vüzmeye 
başlamrstır. Bu aralık Refik Paşa 
caddesindeki evinden denizi seyreden 
Mehmet adında biri denizde birinin 
boğulmak üzere olduğunu görünce 
polise koşmuştur. Fakat polisler 
vak'a yc>rine gelince Recebin denizde 
kaybolduğunu görmüşlerdir. Hadi -
seyi duyan gelmiş. işiden koşmuş 

deniz kıyısı bir mahşer olmuştur. Bu 
nun üzerine denize sandallar c;ıkarrl
mış. Recep aranmış fakat bulunama
mıştır. 

HadisP- etrafında tahkikat yapan 
bir muharririmiz Bektaşla konuş -
muştur. Bektaş şunları söylemekte
dir: 

- Ben yorulduktan sonra çıktrm. 
Karada dinleniyordum. Recep hala 
yüzüyordu. Seslendim, çık artık, de
dim. Aldırmadı. Bu sırada Recepten 
boğuk 'boğuk sesler geldiğini duy -
dum. Baktım ki, Recep boğulmak ü
zere. Hemen denize atladım. Bir müd 
det sonra Recebin yanına vardım. 
Bulunduğumuz yerde akıntı çoktu. 
O çabalanırken kurtarmağa savaş -
trm. Gözlerimle görüyordum, ölüyor 
du. Fakat nekadar uğraştrnısa akın

tının yüzünden onu kurtarmaya mu
vaffak olamadım. 

Kapının önünde elinde 
bıçağıyla bağıran adam 

Tahtakaledeki apartmanlardan bi-
rinde asansörcülük yapan Hasan ve 
Adil evlerinde oturdukları sırada ka
pı kırılrrcasrna çaJınmağa başlamış- 1 
tır. Pencereden bakmışlar ve orada ı 
elinde bir biçakla birinin kapıda dur- . , 

l 
duğu.nu ve kendilerine doğru bağrr- l 
dığını görmüşlerdir. Gürültüyü du - 1 
yanlar sokağa dolmuş ve Hasanla A-1 
dil aşağıya inmiştir. Biraz sonra ha- İ 
dise anlaşılmıştır. Karahisarlr Ah -
met olduğu anl:--.şılan biçaklı adamın 

bir kız kardeşi varm.IJj ve bu kız kar
deşinin !sak isminde bir de sevgilisi ; 
va~.Bu adam kız kardeşinin biri 
sile seviştiğini duyunca gaze'be gel -
miş ve biçağını kapınca kardeşinin 

sevgilisini aramağa başlamıştır. lsa
ğm evini gösterenler yanlış tarif et
tiklerinden Karahisarlı Ahmet lsağa 
gidiyorum diye Hasanla Adilin evine 
tecavüz etmiş. Mütecaviz yakalana -
rak tahkikata başlanmıştır. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

MEMLEKETTE 
==-....-

Yenişehir civarında son 
tahribatı yağmurların 

Yenişehir, (Tan) - Bu yıl yağmurların zamansız yağması yüzünden 
şehir mahsulatı mühim zararlara uğ- ramış,çiftçi beklenilen neticeyi ala
mamıştır. lnegöl ve Bileciğin ambarı denilen Yenişehirde mahsulün yağ
murlar yüzünden gördüğü zarar, çiftçiyi daha şimdiden müşkül bir va
ziyete sokmuştur. Ekinin az olması yüzünden buğdayın kilosu 3,5 ku
ruş. arpanın kilosu ise yüz paradır. Çiftçi, ziraat bankasının bu havalide 
müLayaaya başlamasını arzu etmektedir. 

lrabzonda bir cinayet 
Trabzon, (Tan) - lki gün evvel şehrimizde bir cinayet olmuş, Çinikız 

ismiııde bir kadın öldürülmüştür. Verilen tafsilata göre, Çinikız, birkaç 
gün önce 1stanbuldan gelmiştir. Kadın, Meydan çarşısında bir kuyumcu 
dükkanına uğradıktan sonra yoluna devam ederken Halil İbrahim ismin
de bırinin tecavüzüne uğramıştır. Halil İbrahim, elindeki bıçağı kadının 
boğazına saplamıştır. Çinikız. aldığı yaraların tesiriyle biraz sonra öl
müştür. Suçlu, yakalanarak tahkikata başlanmştır. Cinayetin sebebi, he
nüz belli değildir. 

Elazizde büyük ve modern 
bir hastane k{lt?uluyo 

EL<i.zi'.!de esk i memleket hastaiıanesı 

Elaziz. (Tan) - Hastane ihtiyacı
nı nazarı dikkate alan ilbayımız Tev
fik Gilr. yeni bir plan hazırlamıştır . 
Bu plana nazaran, çok modern ve bü
yük bir sağlık yurdu kurulacaktır. 
Eski memleket hastanesi, kardo vazi. 
yetinin miisaadesizliği dolayısiyle 
tam bir faaliyet gösterememektedir. 

lnegöl, (Tan) - Halkevinin köy
cülük şubesi köy gezileri yapmakta
dır. Uyeler köy evlerini ziyaret ede
rek sıhhi durumu inıcelemekte, gere
ken çareler Dr. Tevfik, öğretmen Rüş 
tü ve Mehmet tarafından anlatılmak
tadır. 

Dk yapılacak iiler arası.ı:ıda önem 

Yeni hastane 75 yatakk olacak, 
laboratuvar, eczane ve poliklinikleri 
ile idare ktsımları ayrı ayrr binalar
da bulunacaktır. lcabı halinde yatak 
adedi yüze çrkarıla'bilecektir. Hasta
ne için kırk bin liraya yakın para 
harcanacaktır,. Inşaatm bu sene bit
mesi mukarrerdir. 

verilecek cihetler su, hala ve gUbre 
liklerdir. Köylünün sıhhatini bozan 
bu üç müzmin derde kökünden bir 
çare bulmak için halkevi yorulmaz 
bir azimle işe başlamıştır. Halkevi 
köycülük şubesi bu maksatla kışın 

köy muhtarlarını ve gençleri kurs a 
~ak okutmaia karar veııı:Uftir. 

Zonguldak 

"TAN 
" 

lzmir belediyesinin 
yeni imar hazırhkları 

lzmir, (Tan) - Yeni sene beledi• 
ye bütçesinin tatbik sahasına geçntd'" 
si dolayısile bu ay içinde ıehrin nuıh 
telif yerlerinde hızlı bir lafaliyel 
göze çarpmaktadır. lzmirin çalır 
kan Belediye Reisi Dr. Behçet U~ 
yanında belediye heyeti fenniye-' 
olduğu halde hemen her gün ıehri 
proğramlı bir sureti"' dolQ§aralı 
yol, lağım, park gibi halkın ve ıeh• 
rin en lüzumlu ih.iyaçlarını mahal• 
linde tetki!ı etmekte ve yapılmağd 
bO§lanan işleri gözden . eçirmekte• 
dir. Bu faaliyet cümlesinden olaralı 
son iki ay içinde lzmirin en kesil is• 
kan mıntauası olan ve Kadif ekalı 
eteklerinden l:zmirin ş•rin körfe~11ı 
kuşbakışı bakan yukarı mahalleler
de birçok yollar tamir edilmiı, ,eh
ri yukarıdan aıağı takip eden ıJI 
çok esaslı bir ihtiyaç ol~n iplikçi tJI 

Dokuz.eylUl soke!kları kanali.zasyot1• 
ları yapılmıştır. G ü:zelya 'ula, Tepe• 
cikte ve Kaz.ım Ôz.alp bulvarları ii
;r;ennde yup.Ctnu/uw ulu•ı a,, u.\ı l 11~· 

la ba mahalleler hal.'tının büyük bit 
ihtiyacın!l karşılık vert: ektir. Şeh· 
rin diğer llısımlan~ · ' yapılacak yol 
ve lağımlann proje ve keşifleri J6 
bitmek üz.eredir. Eski ve harap /$• 
mirin Fena bir sembolü olan atlı 
tramvaylar bir sen~ oluyor ki artılı 
kfrdondan kalkmıştır. Bandırrrtd 
parke taşı döşer.er. birinci kordonwtl 
tefrişi bu ay içind"" bitı •ft • üzeredir• 
Geniş trotuvara üzerine dikilen pal• 
miyelerb birinci kordon şimdi Cii~ 
huriyet Türkiyesinin imar faaliyetı 
hakkutdJ •zmir limanına gelen ecttl 
bilere gÜz.el bir fikir verebilecek va
;:ı;iyttedir. Birinci kordona amut vtr 
:ziyette bulunan büyük yolların Jr 
ni;:ı;e bakan methallerine çam ve pal 
miye gibi 1z.mire çok yakışan ağaÇ'° 
larla ve tC ... lü çiçek~erle bez.enırtİl 
güz.el bahçecikler yapılmqtır. Br 
lediyenin Birinci kordonda ifletmelı 
üz.ere münaka.sa açtığı •on siat•"' 
otobüslerin ihalesi bu a 1Wnu11dd 
yapılacaktır. Satın alına~ak otobii,. 
lerin ihalesi bu ay sonunda yapdtr 
caktır. Satın alınacak otobüsler ırıtr 

z.otla iıleyecek ve az.ami konlo1' 
haiz bulunacaktır. 

~<PL"w- - - - - - - - - -r.J - - -RWLsı4M&.<z~~ 

~·--- ~~~k-~abe~Jer :J 
• Ordu, (Tan' - Memleket basta.

nesi dahiliye doktoru Zeki Mes'llt 
tarafından verilen zehirli gaz kurıt' 
ları nihayet b·llm ıshJ.r. 

• Fethiye, (Tan) - Halkevf bat' 
kanı Şaban Kınay, büyük bir bal~ 
kütlesi önünde çocuk terbiyesi ve ı:ıl
le mevz11 lu bir konferans vermişti!· 

:r '"!f" 
• Fethiye, (Tan) - Halk evi go 

terit şubesinin hazırladığı Akın de~ 
tanı ile bir facia vodvili müke~.Jll., 
bir şekilde temsil edilmiştir. Muzl 
şubesinin iştirakile halka iyi bir ge-
ce geçirt ilmiştir. 

~ 
Lindberg Berline davet eclild• 

Nıı,ııt'I 
Bertin, 19 (Tan) - Hava • 

General Göring, halen Londrada. ~J 
lunan meşhur Amerikalı tay~ar 
Lindbergi Berline davet. etmi~t~·f1'. 

Lindberg Alman askerı ve sıvıl · ıe
vn. teşkilatı taraf~dan misafi~ ed~sfl 
cektir. Bu davetı kabul etmıŞ ~. 118 
Lindberg Temmuzun 28 iw:Je ser ~ 
vasıl olacak ve kendi.sine pa rlak 
iıitikhaJ muuimi yçılaca~ 
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Bir kıssa iki hisse 
Bir nrkadru ım anlattı: 
Adamın birini müebbet küre~e 

mahkum etmi ter, ~ötiirÜJl harap bir 
kaleye haıısederrk demi.,Jer ki: 

iık kafile gidiyor 
- Bu kale haraııtır. ı~·akat akın, 

kaçmak için i>tesiııi, hnisini yıkma • 
~:a katluşmn, çünkü bUyük bir kıyme
ti "\'ardır, )'azık olur. 

Kurum 
kadar 

Başkanı, 

yenilmek 

11 Sporda yenmek 

te tabiidir '1 divor 

Herkes f,.'Pkili}l te, nınhkfım )'nlnıı 

kalmı•a, hakikaten görmü., ki, şi)yle 
bir dokunsa, dm·arlar yılula<"ak. Fa
kat ;ra.ı•maml"j. mr ahide) i ~·ıkmnğn 
in!>;artlıii;ı mani olmu~. Mahkumiyeti
nin haksız QldtıAunu bildiJli \'e hakka 
inandığı içiıı, kaleyi ),Jmıadan çık -
mak Uzt>re heklemi';. Futbolcillerimlzde bisikletçileriınl

ziu Olimpiyatlara iştirak edip etme

meleri hakkında hUk\lmetle temas et 

mek Uzere evvelki gUn Ankaraya gı 
den TUrk Spor Kurumu Genel Baş 
kanı General Ali Hikmet Ayardem 
dUn sabah şehrimize dönmUştilr. Ge
neral istasyonda Türk Spor Kurumu 

Aıba~kanı Halit Yaprak ile Feder~s 
yon mUmessilleri ve kalabalık bır 
sporcu tarafından karşılanmıştır. 

Türk Spor Kurumu Genel Başkanı 
· · lara iştirak-Bporcularımızm olımpıya ~ 

leri etrafında hükiımetmizle yapt~~ı 
temasların neticeleri hakkınd~, . d~n 
kendisile görüşen bir muharrırımıze 
eu beyanatta bulunınuştur: 

"l - Memleketteki spor hareka~ı
• k · ı takip eden ytik 

nı yakından ala a. ı e . . . 
1 ··1 nmızın ııek hükumetimiz futbo cu e 

1 Ya takımlan 
son Boçkay ve Yugos av 
le yaptığı maçlarda kazandıkla~I ~e 

1 da gençlerımı -
ticeleri ve bu oyun ar 
zin gösterdikleri gayret ve muva:~~ 
kıyeti Olimpiyatta Türk varhg 

• .. · t ldugu· ndan bunla 
göstermege musaı 0 . . 

b 1 la beraber bisikletçderı rm ve un ar . 
mizin de müsabakalara iştirak ~ttı -

rilmek üzere Olimpiyada gönderilme

lerini tercih ve tensip eylemiştir. 
2 - Sporda yenmek kadar yen\l

mek te tabii ve caiz olduğuna v~ fut-
. . oyunlarda goster-

b l · ·ı ımızın son . . o cu er ffakıyetı bakı 
d "kl · yret ve muva ı erı ga "ftı"har bulun 
k nı takdir ve ı 

aten paya . . tta bayc3g-ım1-d • ·· e Olımpıya 
uguna ~ol r dı"lmek üzere futbolcüleri 

zm temsı e . .. • · · 
. . de gönderilmesı hukumetımı -

Ben bu kıssadan iki hisse çıkar -
dım. Birind~i u: 

,;\lontri) konferaıısında aldığımı7 
netke ile harap fakat tP.rihi bir mu
ahedeyi bo1.mamak husu.,unda J:;ÖS • 

terdiAimiz diiriistliik, lıüsniiniyet, in
ı;·ınlıjtı w: hakkı sahsi endi-,elerin -
cltn duha ~·ül<.,t>l< tutan bu adamın 
hareketine twıızer. 

ikinci hisse dt> u: 
Bu hn rap imle Han'attir. Sırn'atk:'\r 

:ı:anııı.n olur ki, inl\isıı ra uğrar; im 
harıı ıt kaledı•n \'llup kurtulmak, yPni 
\'e bR"li.a hir hayata atılmak için, )'O· 

nwıı , e nankör mesai"inclf'n artıtka
Jan hiitiiıt km' et ini, yesin \'er<\i~i son 
~a) retJP, hlr ılarbPde ~ ıkma~a ha -

. . zırlandı~ı dmarn yüklt>nnwk için to-
lstanbul 1..·ııpnsımr kaza>ıan Gilnc§ atlctleı't bir ara{la 1 parladıw oın_u:r.mıa teksi! edn, fakat 

Tckrı"· Şef J! ' ·etn Antrrııöt Yel.~in Reisi Süreyya riyaset edecektir. Spor tam atılat•agı zaman, bır fısıltı ona 
ı 3 1 17 cularmuz salı sabahı Köslenceye mu- der ki: 
l 7 vasalat edecek ve trenle doğruca Ber - Bn kttlP~. hara~1tır, f~l:at 'lıtkın, 
ı 3 ime hareket edeceklerdir. Bu kafile kn~:mıık ic:ln ot.?ııh~ı b~.rl~ını ~ ıkma -
ı 5 ile güreşçiler ve Bnsketbolcüler gide· ;!;a kıılkı~ma, ~unlnl buyuk bır kıy -
ı 11 ceklerdir. Giden güre§çilerimiz şun - meti \'ıtrdır. 1 ıml< olur • 

1 
ı ı 22 lardxr: Ve "nn'ntkiir <1unır. H~lkl hasını 

ı 1 7 Küçük Hüseyin, Ankaralı Ahmet, plJeriııf" alnrııl~. hı~·.lu~ır. F.'\~uıt hak · 

7 4 3 
Yaşar, Saim, Sadık, Nuri, Ankarı:-lı kmm \'erile<''' •ı ~1111iı hc>kh r. 

72 Hüseyin, Mersinli Ahmet, Adnan. BU Eks<'rİJ a ölene k••lnr. 
yük Mustafa, Çoban Mehmet. Fikret AD'L 

Bunlardan Ankaralı Ahmet, Yaşar, 
Sadık, Ankaralı Hüseyin, Mersinli 
Ahmet serbest güreşlere iştirak ede· 
ceklerdir. Büyük Mustafa ile Çoban 

1 Mehmet hem Grcko Romen hem dt 

1 
serbest güreşe gireceklerdir. 61 kilo 
da Greko Romen güreşe girecek ol lan Abbas Pef?tede bulunduğundan tn. 

ı kıma Bel"linde iltihak ede_çektir. Gü· 
'ı reşçilcrle beraber Federasyon reisi 

110 maniah: 
l Faik G. S. 16 
II Tevfik Deniz 
IH Niko Güneş. 
800 .Metre: 
I Recep Güneş 2.6.6-10 
II Güneş lGlinc:ll 
III Hıza Maksut Güneş. 
5,000 Metre: 
ı Rıza Maksut Gi1nc9. 17 
11 Remzi Beşiktaş. 
ııı Nuri Halkevi. 
Cirit Atma: 
I Şerif Güneş 15,90. 
II Melih Güneş. 

~~zı~arar vermiş bulunına.sı ~lbette 
haz ve memnuniyeti mucıp bır key
fıyettir. Türk sporculuğu namına 
•'°"'.::1.: \.:~ı;,.ı"l,W'lAt:iT""'-i'7p,...GJ\lTT'"DT" )'l ~"l~;ı 1 
tın arzını bir vazife biliyorum. . . 

3 - Şu karara göre, artık Olımp!: 
yada gidecek sporcularımızın k:ı: ı 
tertip şeklile mikdarları?ı şu veçhıle 

Ahmet Fetgcri, Federasyon azasın . 
dan Seyfi Cenap ve Sadullah İstan
bul Güreş Ajam lsmail Hakkı gide -
ceklerdir. Bu kafile ile beraber Anka 
ı a Gazi Enstitüsü talebelerinden 32 
genç te mii"a.hit olaı ak Berline git
mektedir. 

Hakkı AnkaraJan geliyor 
III Fikret Deniz. 
z>isk Atma: 
I Yaver Güneş 37,27. 
Il Etem G.S. 

tesbit ve ilan mümkündür: 

Güreş 
Eskrim erkek 
Eskrim kadın 
Yelken 
Basketbol 
Futbol 
Blsiklet 

Miisabıl: 
12 

6 
2 
4 

10 
19 
5 

58 

5000 Metre birincisi Rıza ılfııkS1d 

ilk kafile bugün yola çıkıyor 
Berlin Olimpiyadına iştirak edecek 

olan ilk spor kafilemiz bu~n. saat 
ikide Romanya vapurile şehrımızden 
ayrılacaktır. Bu kafileye Tokat say
lavı ve Basketbol Tenis Federasyonu 

~OO metre biri11ci8i 

~~ 
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Kapn aıır11<ason<dla 
b n r en na Y.~~:rt . Eugeoe Wyl 

· tı var-
Biliikis pek çok ebemınıye t 

d"kkat e -dır. Eg-er siz bu nokta.ya 1 't 
· Blumu ı -

nıış olsaydınız. Suzanne 
hanı ederniyecektiniz. 

- Adam siz de! .. e 

B . . . dinleyiniz! Size gor 
- enı ıyı d çık· 

Suzanne Blum cinayet oda.sın ~ bil-
tnak ve pencere önüne .kad~r g ~ n
l'nek için pencere demırlenne tu ut 
.... · ' b ye atıamıs rr. 
uıu,,, ve buradan 'ba çe 
Değil mı·' . 1 

- E t .. 1 olmuştur. 
ve ' oy e. . .. le olmamış-

- Ra vır bilakıs boy tti. 
.J ' Bl ın zanne -

ttr. Çünkü Suzanne u ' tıa 
,K.ı_, b hçeye a -
auuz gibi, pencereden.. 

8 
inde brrak-

Dnş olsaydı, demirler uzer do.ıh-u '* lfıımak uıerinint dJia..rıya ~ 

··teveccih olması lazımgelirdi. 
m~ Fakat. parmak izlerinin iç:riye 

d 
• u miite\•cccih olduğunu sız de 

ogr b'l" , .. itikle izah ede ı ıyorsunuz. 
guç ·;:, b" kt _ Asla .. Asla .. Dı"'er ır no ayı 
da unutuyorsunuz. Unutuyorsunuz 
k. inayetten sonra, pavyonun kapısı 
ıılcdıgwı zaman, Suzanne Blum sürat-
~ . d .. 
le dışarıya fı:ıa~ış, ış o. ~sının ıçın-
d olan bitenı gonnek ıçın odanın 

e cere!'line doğru koşmuştur. Oda-
pen · · ·· b"l k içersini ıyıce gore ı me ıçın 
nın . d t pencere demirlerme a:vnnmış ır. 

Bernardın bulmuş olduğu parmak 
izlerini 0 zaman demirler üzerinde 

bırakmıştır. .. . 
Cler,erie bu sozlen söylerken 

:Milli takımın l<Uvvctli muhacimle
dnden Beşiktaşlı Hnkkı, Ankaradaıı 
çağırılmıştır. General Ali Hikmet 
Ayardemin yaplığı temaslar muvaf
fakıyetle neth:ekndiğinden on ı;ekiı 
kı§ilik futbol kadrosuna Hakkı da iliı 
ve edilmiştir. Generalin bu emektar 
futbolcüye karşı gösterdiği alaka şa
yanı takdirdir. Zira E1on maçta Hak
kının takımda yokluğu çok fazla his
sedilmiştir. 

latan bul Atletizm kupcuını 24 
puvanla Günef kazandı 
İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın 

dan kulüpleri Atletizme te§vik gaye
sile tertip edilen İstanbul Atletizm 
kupası mli!'abakalarına ciün yine Tak 
sim stadında devam edilmiştir. Pek 

: az bir seyirci (}nünde yapılan bu mü-

1 

saba kalarda alınan neticelere naza -
ran 24 p<"Vanla Güne§ birinci. 10 pu

J vanla Galatasaı ay ve Deniz atletlerı 
ikinci olmıışlardır. 

1 Birinciliği kazanan Giineş kuliibii 
I "tletlerine, At.letizm Federasyonu~un 
lcoydıığu kupa merasimle verilınış · 
tir. Dün yapılan miisabakalarcla ah· 
•ıan neticeleri 1.11rasile ynzıyoruı: 

200 Metre: 
I Vedat. Denir. 23,4-5 
II Melih Giineş 

III Fikret Deniz. 

cümhuriyet müddeiumumisinden ıl -
yade, etrafında bulunan tahkik me
murlarına hitap ediyordu. Bunlard~~ 
bazıları hııtta Brossarrlrn kendilerını 
ikna ettiğini zannettiği kimseler bi
le. bu defa istintak hA.kiminin sözle
rini tasdik ediyorlArdı. 

Müddeiumumi bu sırada, dayandı
ğı masa Ur.erine asabi parmııklariyle 
muttarit bir surette vuruyor \'e ha 
kikatin kendi tarafında olduifuna e
min olarak, muhatabının ileriye slir
d!iğü delillere küçiik bir ehemmiyet 
bile vermek istemiyordu. 

Müddeiumumi, bir lıihza düşiin
dükten sonra sert bir tavırla dedi ki: 

- Teferrüata ait olmak üzere, 
düşünemediğim bazı noktalar mev -
cut olduğunu kabul ediyorum. Fakat 
siz de mevcut delilleri az c;ok çürü
tecek bazı itirazlar serdetmekten 
başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben 
de, sizin yaptığınız gibi. mevcut ol
mıyan bazı noktıılar etrafında müna
kn.şa~•a girişebilirdim. Fakat bunun 
bir fayda temin edeceğini zannetmi-

Üç adım: 
1 Saris Giincş 12.90 
II Rıza Deniz. 
IH Tevfik Deniz. 
Sırıkla Atlama: 
I Fethi G. S. 3.50. 
Ti Şerif GUncş. 
lll Mı.i.nir GÜIH'B· 
4x100 baymk ynrışı: 
I Galatasaray ekibi 16. 
lI Deniz ekibi. 
Bu müsabakalar her senC' ayni ta 

rihte tekrar edilecektir. 

Hilal - Altınorduya hükmen 
galip geldi 

Nizamname mucibince, birinci gil· 
me sonuncusu Hilal ile ikinci gtime 

şampiyonu Altınordu arasımhı dün 

Kadıköy stadında yapılması icap e
den terfi miisabaknsı Allınordulula
rın gelmemeleri ilzerine yıq ılama, -
ınıştır. 

Bu \'aziyet karşısında Hilitl klübti 
bu müsabakavı hükmen krızıtnarak 
tekrar kendi klimesinde kalmıştır., 
Müsabakaya iştirak etıniyen Altınor 

du klübü· terfi maçını yapmamak i
çin evvelce federasyona ve Türkı:;pur 
kurumuna itiraz ettiği için bu karşı 
!aşmada nihai karar fodı:rasyon ve 

yorum! 
Clergerie, mUstelıziyane bir ta

vırla cevap verdi: 
- Cinayet meselelerini ayırmak, 

delillerden işe yaramıyanlarrnı or
tadan kaldırmak fena bir usul değil
dir! 

- Tabii, fakat. şunu da bilme1isi
niz ki, bir şeyi yıkmak, yapmaktan 
daha kolaydır! 

lı:ıtintak hftkimi bir sigara yaktı, 
sağa sola ağız rlolusu dumanlar sa
vurduktan sonra eledi ki: 

- Benim görUş tarzım faraziyeye 
değil, milteseJsil bir muhakemeye is
tinat etmektedir. Görilşlerimin diğer 
bir faydası vardır ki, o da meselenin 
maliimlarından hiçbirini ihmal et -
meksizin cümlesinden istifade edil -
miş olmsıdır. Ve, faz1a olarak hakh 
olduğum kanaatindE'yim; çünkü me
selenin halli için bundrm başka çare 
yoktur! Ben müphem bazı faraziye
ler yerine, inkarı kabil olmıyan bir
çok deliller silsilesi ika.me C'diyorum. 
Eğer siz bu delilleri kafi görmüyor -

Negüs'ün beyanatı 

İmparator sonuna 
kadar harbedecek 
Paris, 19 (Tan)- Tanınmış anti

faşist Italyan gazetesi Serj, Habeş 
tmparatoru ile bir ıniilfıkat yaparak 
"Hakikat ve hliriyet" isimli gazete
sinde bu mülakatı neşretmiştir. 

Habeş lmpııratoru demiştir ki ; 
- Ha beşistana karşı yapılan hü

cumu takbih eden ve harba karşı 
mücadele yapan bir ltalyanla karşı
laştığımdan dolayi çok memnunum. 

İtalyan halkının harbe karşı besle
diği hissiyatı pek eyi bildiğim gibi, 
Habe.şistana karşı de hiçbir garazı 
olmadığına eminim. 

Ben, ltalyan halkını kabahatlı 
bulmam. AskerlC'rim tarafından e
sir edilmiş birçok İtalyanları huzu
ruma. kabul ettim, bunlara. ka11ı 
düşman gibi değil insan gibi mua
mele yapılması için emir vermişim
dir. 

Kayip etmiş olduğumuz toprakla
rı geri alana kadar harbe devam et
meye azmetmiş bulunuyoruz.,. 

Alman Yahudileri için bir 
koloni teıiı ediliyor 

Havana, 19 !A.A.) - Amerikalı 

Villiam, 8iro\'itch, Reisieümhur Go-

mezden Kubatla Alman Yahudıleri 

icin bir koloni tesis etmek müıınade 

!'İni almırııtır. Mumaileyhin ifadesine 
göre Kübaya beş ııene zarfında 150 

hin Yahudi yerleşebilecektir. 

Tayyare postalarında tadiıit 

Yeşilköy hava postaları idaresi ta
rafından yapılan ve cumartesi günil 
öğleden sonra başlayıp pazar ~ünü 
devam eden tenezzüh uçuşları bir 
müddet için tehir edilmiştir. Ayrıca 
Ankaradan Cumartesi günü Jstanbu 
la gelen ve pazartc.,i günü sabahı sa 
at 7 de tekrar dönen tayyare posta
sı da bir müddet için kaldırılnıı~tır. 

TUrkspor Kurumu tnrRfmrlRn \'erite
cektir. 

Halkevi ıampiyonall 

Gııyri federeler turnttval'!rn"' ~•1-
mi final mııçlarmdan birincisi Kuş • 
dili ve Bozkurt takımları ;lraı;ınıla 
oynanacaktı. Kuşdili gelmediği için 
Bozkurt galip sayıldı. 

l<"'alih idman • Altın Hilfı.J oyunu 
baştan bnşa heyecanlı geçti. Ynlnı7. 
hakem Ali Muhsin mnçı güzel idare 
edemedi.. Ve hu viizrlE'n ovun Rıkı::ık 
inkitalıtra ufrradı: Neticed~ iki taraf 
trı lki1-ier gol yaparak hc>rabere kal -
dılar. Haftaya bu maç tekrar yarıla 
caktır. 

Bulgar Futbolcuları 
Ol;mpiyatlara iftirah etmiyor 

Sofya, 19 (Tıınl - Bulgar spor 
federasyonunun ikin ei reisi Boykikef 
Buh~ar fııtbolcülC'rinin Bcl'lin ~Iİ'llpı . 
yadına iştirak etıniyeceklcrini söyle 
miştır. 

Akyeşil ga1ip geldi 

--=ı 

lngiliz Krah 

Bu yıl yazı Kan 
sehrinde geçirecek 
Kan, yaz mevsiminde Avrupanm 

krallar şehridir. Her ı:ıene bu mev
simde Avrupa hUkUmdarlarımn bir
çoğunu sinesinde toplıyan bu şehir, 
bu sene de lngÜtere :.Cralı sekizinci 
Edvardı karşılaı.ıağa hazırlanmakta
dır. Temmuzun 26 ncı gUnil Vimide 
umumi hı:ırpte Fransız topraklarında 
ölen Kanada askerlerinin namma 
rekzedilecek abidenin açılış resmi ya 
pılacaktrr. 1ngiltere Kralı abideyi 
aı;tıktan sonra yazı geçirmek üzere 
Kana gidec<'ktir. 

Ingiltere kralı Kanda Tng-iliz zen
ginlerinden Mis Elliot'un L'Horizon 
adındaki villnsında otu:-acaktır. Ga
yet mükemmel bir ~ekilde inşa edil
miş olan bu \'illa Kan ile Juan kör
fezi ve sahil ile demiryolu arasıncHı 
bulunmaktadır. 

Villanın d:ı hili tıı ksimatı bir sara
yı andımnktadır. Kapıdan ~irilince 
20 metro uzunluğunda ve sekiz met
re genişliğinde milkr!llef bir ı;alcırı f.Ö 
ze çarpmaktadır. Bu salonda ınev

cut muazzam şömine bir abidevi ~Q
dırmaktadır. Salonun etrafında •l' ·t
kellef bir yemek salonu ve zengiıı bir 
kütüphane \'ardır. On tarafta deni
ze nazır bir tar:ısa mevcuttur. Tnrıt
sııdan bakılınca içinde 40 metro ı·ı!
kan su bulunı:ın geniş hir viizme ha
\'UZU, etnfrndı:ı.ki kı:ı hin eler ve hir 
bar görUnmektC'dir. YUzıtH' havuz ın 
dan a<;ılan bir dar yol ile deni~e ge
çilmektE'dir. 

lngiltere kralınm 1{ıına nA ıı:anı"n 
geleceği mfllfım dejfilse dı' şehir genç 
hiildimıfa rr tl"nımtız Ronlı:ı rınrlR kılr
şılamıı k i,.;n hR:r.trlanmı:ıkladır. ,. ·ııı 
buraflq miitcrıelrldrE'n kıı laC'R kttr. na 
ima d,.mokrat bir ı:P)d!riP. vnıı:ımRY. -
tan zevk:ılıın C?en~ krRI. bnr:ına q·ıt

lıtnı\t tf'k,.llüf ve mP.rasinıindc·n nza
de nlı:ı.rak vıııtn·ar ktır. 

Sek~nr.i Edvar . Kot n:.ı"":ıir ho11o 
l<;in .va hancı bir rehrf' rl""'ildır Bıı 
hıı.lk. demokrat nrMR dn G,ı li ııııınl 
kı>hııl ,.t..,ı.,.,,. hıı <l"f'• kr11l nPki.,.·nci 
F. lı•11rdı da ayni suretle kabul !'de • 
<'ektir. 

KrRl, P.ı:ıaı:en l<ot n::ıziiri\ T'ek ı;e-

ver her sene ne orıırfA vııml:ın mi • 
zPllik ''" zıı rıı f,.t rrıii~"'°'" k::ı la ı·ııır1a 
Rnor ei!lE'ncelerinde bulunma\rtmı 

ze"'' <111var. 
Kralın vatr r1ıt 'T\rın l'IAlintt>ıirıde 

hıılıına<'ai'hnrlıın hiikUrnıiRr. civ:ırrfıı. 

ri .. niz 1:'C7inti!eri cie yanıı hile<'ektir. 
F"rıuıRI\ hU1<iınıeti hu nıiin:ı~,.· 'fe 
Kanrlıı f'mnivet t<'nhirlPri ııJmn kin • 
rlrr. Hu tı-flhirler alınırken bilh~ <'C:ll 

hı:ılk 1trRsına kıırışnıııktRn ze\·kııhın 
krıı lın ser hesi :,.;ne h11 lel n"plnır · •p 

r:ıl•c::ılnr>n1,1Tr. F'ranı::a ?.ııhıtııı:ıı krnlm 
hıılıınC111-'Yıı hrr verıiP hıı7.1r h11'•"'" • 
rnk VP hiildinırlıır1 İ7'RG rtrnı-nıf•k !
('in viirıııiıınıı hi~""'' •irınivp,..pl·t ir, 

Sf'kb:inri Rrlvıı rrt w·., nrfA hulıınılu

frıı 7.ıtmnnlıtr, C'Ok rlı>fıı i:r:ini \p • '•0 1. 
miRtir O zıın•nn vPliı>ht nlııtı krA), 
vnhnıb ?.'"nnr•l ·Hrlren hR1nıı H ıntr • 
kıırll"I ilp ı:::nn p .. r., .. ı ıır11cı•nrhı ofn -
Mnhill" sııfltfp ,,;j7 ırıı..,.,,,.ı .. o "';;rnfle 
,.:ı,..ı""'""lrnn ~örlillY'iicıt.iir . Tl'><'A.ı;.•r. rl:ı 

lzmit, !Tan) - Akvnşil. Arlapazar ıılr1 ~ r1P hlr nııntıılnn. fl•rf1nıfa 3 r1"U 
idman yurdunu bire karşı iki sayı ile cını•ft:ın hir hPh'"İ\'f>H , .... ıc,.,ti ·.,ııl·ııırf•ı· 
yenmiştir. :Y,, hnlrlP k"hk!ıh"l"rlıı h.,14 ıırııcım • 

Bulgar fu Jt o 'cuları 

Olimpiyada 9itmi\·or 
Sof ya, 19 (Tanı - Bulgar futbol 

frclcı·asyonunun idare meclisi larafııı 
dan verilun karar mucibince, Bulgaı 
fııtbolcülcri Bertin Olimpiyatların:ı 
i:cıtirak <.'tmiycC'eklcrdir. Jdare mecli 
si bu kararı iltifakla vermiş ve St> 

bop olarak ta Bulgar futbolcülerin 
beynelmilel mahiyetle olan böyle bil· 
yük maçlara iştirak ooebilt:cek vazi
Yl tlc olmadıklarını ileri sürmüştür 

sanız bunun haricinde size bundRn 
dahıt makul deliller gösteremiyece -
ğim, mesele de çıkmaza girmiş veya 
bir zabıta romanı halini alınış ola
cııklır. 

Brossnrd reva p verdi: 
- Aziz dostum, şıınıı pek iyi bil

melisiniz ki ben, hakRJ1. olduğum is
pat edildiği ve mıı.ntıki dellllcr gö~
terildiği zaman fikrinde körilkörüneı 
ısrar eden bir adanı değilim. Burada 
si?.i hilsntiniyetle diı.liyoruz. 

Clergerie, muhatabının sözünü ne
zaketle tasdik ederek: 

- Vignon - Marcellet'nin, cinaye
tin işlendiği gece Guy de t>assevier
es'e gelip kendisini görmeRini rica 
ettiğini bize söylC'mişlerdi.Bunu bize 
kim sövledi ?. Guy de Passevieres 
bizzat kendisi söyledi. Eğer burada 
bir kimse çıkıp da Suzanne Blumun 
şehadetinden sliphe edecek olursa 
bm de Guy de Paı;sevieres'in şeha
detinden şiiphe etmek için hak ka -
zanmış olurnm. 

Fikrimce Guy de Pa.sscvieres ya.lan 

rl<> rlnl:ıcı+.o'T1 rok cı .. rA v11kirlir T{-"11'f 
hu ""l'le ne. SRlt;ınAt kın'Tt vo Hi t°•. 
tinnPn ıı,. .. ,ı .. olıı .. .,lc hıı tarzda vakit 
"cçireceği zıınııPLliliyor. 

lngiliz Bırnkaıı Direktörü 
Nevyo· ka vardı 

Londra, 19 (A.A.} - Dnily Herald 
ga.zete!'line göre, Ncvyorka varmış o
len lngiliz Bankası direktörü Monta• 
gü, Amerikırn - lngiliz ve Fransız pil 
raları ara~ındıı ınüst.aka r bir kanıbi· 
yo tesisi için müzakerelerde buluna
caktır. 

ııöylemiştir. Vignon • Me.rcclet kendi
siyle görU~mek istememiştir. Bilakis 
tamamen aksi olarak Guy de Pas~ 
viers, dostlarının en hayırhahı olan 
Vignon • MRrcellet 'den kcndisinl ya 
nında hiç kin11:1e bulunmadığı bir za
manda ka.bul etınc.ı:ıini istemiştir._ An
tropoloji • mUteha~sıeı, kE'ndisıtirlen 

istenen bir hi'-mE'ti reddf'df'mezdi. 
OliinUn mıızisl ve itiyııtlR.n hak • 

kında bUtün bildlklerinıizrten bıı mü
lakatı kabul etmiş oldu~unu ve pav
yonun anahtarını genç adama ver· 
miş olduğunu tahmin ediyoruz. 

Guy de Passevieres teceleyin da
hili nöbetçinin muvafakatından kuv
vet ıılarak ks.bineye girmi§ ve he
men nezaket icabı olarak eldivenleri 
ni çıkararak ev ~ahlblni selamlnmıt
tır. 

Katil, antropoloji mUtchnı-111sınm, 

zaruret ve ihtiyaç dolnyısiyle C'r~ 
dit Toulausain bankasından almış ol
duğu 30 bin frıtngı ele geçirmek 
maksatliyle içeriye giriyordu .. 

(Arkası var) 
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SAGLIK~ 
~OGUTLERI 
Deniz suyu içilr mi 7 

Nasrettin Hocaya bir gün: "Kar
la ekmek yenilir mi?" diye sormuş
lar. Bir okuyucumuz da bana: "De
niz suyu içilir mi?" diye soruyor. 
Hoca akıllı ve zarif bir adam oldu
ğu için, hiç olmazsa sual sormak 
için beni ona benzettiğinden dolayı, 
okuyucumuzun mektubu pek hOl}U· 
ma gitti. 

Fakat - yazık ki - ben Hoca 
gibi kestirme cevap veremiyeceğim. 
Buna sebep ilkin Hoca kadar akıllı 
ve zarif olamadığım, sonra da Istan
bullu olduğumdur. lnısan Istanbul
lu olunca, deniz suyu hususunda 
Nasrettin hoca gibi kestirme cevap 
veremez. ÇUnkU bu zamanda Istan· 
bullularm en çok içtikleri Terkos 
gölünUn suyu bUsbUtün bir deniz 
suyu sayılamazsa da, vaktlle deniz 
auyuna en yakın sulardan biri vt 
ancak davarlann yahut beygirlerin 
aulanılmasma elverişli sayılırdı. Ba
na bu suali soran okuyucumuz da 
Istanbullu olduğu için, terkos suyu
nu bile bile içmemif olsa bile b i r 
membadan gelmif sandığı herhangi 
bir suya k&nşllllf olarak içmiş ol
ması pek muhtemel bulunduğundan 
sorduğu sualin cevabmı kendi ken
disine vermif sayılır. 

Zaten bundan müteessir olmağa 
bir sebep te yoktur. Terkos suyu -
nun -yakmlığı herhangi bir deniz su
yuna değil, jıncak Karadeniz suyu
nadır Kara~eniz suyu ise bUtUn 
dünyaddti deniz sularmm en tatlısı 
değilse bile en tatlılanndan biridir. 
Meseli Akdeniz suyunun bir litre -
sinde 38 gram tuz bulunduğu halde 
Karadenı. suyunun bir litresinde an 
eak 17,6 gram tuz vardır. BUtUn 
dtın,anm denizlerindeki suyun va -
11&ti tuzluluğu bir litrede 35 olduğu
na göre Karadeııtzdeki tuzun mikta
n vasatiden hayllcw qağı demektir. 
Buna da sebep, blllreiııiz ki. bUtillJ 
Avrupa kıt'umda akan tatlı sular· 
dan üçte birinill ya,Jnız Karadenize 
dtikUlmeeidir. 

lstanbula bu kadar güzellikler 
Yerdiği halde, bu şehri bUsbUtUn tat
lı ve gant bir akar sudan mahrum 
bırakan tal>fat hiç olmazsa - bu 
eksiği tamire çahtmak üzere - Ka
radenfzin auyundald tunn. mlktan
nı azaltJlllfbr. ı.tanbahiir. bqka 
med~nt fehirler gibi bUsbtıtthı tatlı 
ve bol suya kavutmuı ancak Meriç 
nehrinin sularını buraya getirmeğe 
bağlıdır. Bu da Istan bulJulardan da
ha birkaç neelin dayanamıyacağı 
derecede çok masrafa bağlı olduğun
dan, o vakte kadar Karadeniz su
yuna yakm Terkos suyunu içerek 
tabi.ate ftlkretmekten bafka yapa -
bileceğiıntz bir şey yoktur. 

Deniz suyuna yakm bir su içtiği
mizden dolayı biz lstanbullular bi
raz iftihar da edebiliriz. ÇUnkU de
niz ıuyu pek eski zamllrılanhnı.,...; 
değerli bir iliç sayılır. Daha ilk bU
ytık bekim Ipokrat deniz BUJU&u ıa-
11&11a kqmtı veren hastalıklara kar
tı tavsiye etmifti. Eski Rom•Jılar 
kölelerine kuvvet vermek ve onlan 
daha çok çalıftırabilmek üzere fili'&· 
ba deniz suyu katarak içirirlerdi. 
Daha f! nra da büyük hekimlerin 
hepsi ,bizim Bergamalı Calinus, yine 
bizim Aydmlı lakender, Istanbullu 
Aktuariua ,en büyük Türk hekimi 
Ibni Sina deniz suyunu daima öv
mtı.ıerdir. 

Buna, 11&km, eeki zaman iatam di
ye dudak bükmeyiniz. Daha pek ya
kın zamanda, 1904 yılmda, PariB1i 
hekim Quinton, hayatın ba,langrcı
nı denizde olmuftur ve deniz suyu 
eanlı her chlmhı hayatmı kuvvetlen
dirir, diye deniz auyunu deri altına 
fmllg& etmeği mtlhim bir tedavi u
sulü olarak icat etmifti. Onun ve
remli hastalara tatbik ettiii bu u
eultln moduı pçm.lfae de, deniz IU• 
yundan günde iki defa otuz, niha
yet elli gram kadar içmenin mide 
hutalıklanndan bazılanna, hele 
inkıbaz& k&rfl ili.ç olduğunu eöyli
yen hekimler hlll vardır. Bu tedavi 
on, on bet gün sürer. 

Siz de. sevgili okuyucu, deniz BU· 
yu içı6ek isterseniz, Boğun) en yu
karı taraflannda ve karaya uzak bir 
yerinden alarak içiniz. Fakat her 
halde önceden hekiminize danıpnı:, 

LOIDIAN Ht;KIM 

Bulpıütanda 11ldınmdan 
il enler 

Sofya, 19 (Tan) - Reımıen bildi· 
rlldiğhıe göre, geçen Buiraa aymda 
Bulgariıtanda yıldırımdan 129 kiti 
ölmtıgtUr. Bunun 89 u erkek 40 ı da 
kadındır. Bu seneye kadar yıldınm
larm bu kadar lneanca zayiat verdik 
leri hiç görillmemlftir. Birkaç gün 
ince Kliavrada bir atıla yıldmm dllt 
•llı, 250 koyunu öldtlrmil§tür. 

TAN 20-7-936 

..,:;:::~R Ziraatte amele buhranı 1 Bu seneki ınezunlarcl• 1 sponyada vaziyet vahım 

Ameleye verilen ücretlerin miktarı nisbeti -

Ziraat ve sanayi arasındaki bariz fark -
lstihsaliff a maliyet fiatinin ehemmiyeti 

il 
Amele klfl miktarda mevcut mu

dur, değil midir suali mUspet bir 
cevap bile alsa, ayni ehemmiyetle 
dUşünUlecek ikinci mesele de veri
len ücretin miktarı nisbetidir. 

Uzun ve derin görüşlü Bqvekili
miz ve Iktıeat Vekilimiz her vakit, 
her fırsatta ietihsalatmuzda mali -
yet fiyatlanmızı asgariye indirmek 
husU8unda ır.adatta bulunuyorlar. 
Bu hedefe yürümek hakikaten en 
büyük iktisadi amacımız olmalıdır. 
Almanya, Japonya emat sahadaki 
tefevvuklarmı bu preneipe medyun
durlar. Fransada ise bilakis, yük -
sek maliyet fiyatları bu memleket 
için bir kaygu ve tehlike kaynağı 
olmuştur. 

Maliyet fiyatmm ...-ğıhğı, mali
yet fiyatını terkip eden muhtelif 
elemanlarm indirilmesi ile mümkün 
ve kabildir. Halbuki, Sikı bir he
sap tutulursa görillür ki, mesela, 
pamuk ziraatinde amele yevmiyesi 
elemanı - çapa ve toplama -
umum istlh8al masrafmm yüzde el
lisine, hattl biraz fazlasma mua
dildir. Bu takdirde, yevmiye ücre
tinin vasati kırk kUl"Uft&n, vasati 
bir liraya fırlaması ile bu tereffül\n 
bütün maliyet fiyatı üzerindeki te
sirini hesap etmek kolaydır: Amele 
Ucretindeki tereffü, bu hakikate 

mak için, mahsulU kurtarmak ll
zımdır. Ve bu vaziyet karşısında o 
amansız eski kanun, arz ve talep 
kanunu bili.merhamet caridir. iste
nilen ücreti vermiyen, amelesiz ka 
lır, amelesiz kalan, mşhsulUnü, bir 
senenin emeğini, masrafını, hatta 
bütün iktısadi hayatını tehlikeye 
koyar. Tabir biraz amiyane, lakin 
doğrudur: Altta kalanm canı çıkar, 
yine amansız, merhametsiz ve ipti
dai bir kanun hUkUmran olur: Za
yıfların ortadan kalkması, ıstıfa 
kanunu .. 

Li.kin böyle anormal şerait devam 
ederse, en kuvvettllerin bile zayıf 
düşeceğine ve her Yıkılan küçük ve
ya bUyUk zirai teşebbUsUn de bir 
milli ziya olduğuna nazaran mese -
le, üzerinde uzun uzun te~akkuf 
edilecek derecede mühimdir. Satış 
fiyatlanmızm tayini elimizde de -
ğildir. Arz ve talep, bu hususta da 
ve daha visi mikyasta hUkilmfer -
madır. Klering mukaveleleri saye -
sinde hükdmet, ziraate tasavvurun 
fevkmde bir yardım yapmıştır. is
tihsal şeraitini bir intizama koy -
mek, maliyette bir istikrar temini 
ne çalışmak ta bu büyük iyiliği tet
viç edecek bir tedbirdir. 

latila.alin maliyeti lıorunınalıJır 
müatenit rakamlara nazaran ve ge- Meseleyi telhis edelim: istihsalin 
çen seneye göre yüzde 250 niebetin- maliyeti korunmalıdır. Mümkün. ol
de olursa, umum maliyetin yüzde 
12t5 artacağı basit bir hesapla anla- duğu kadar dun maliyetler matlup-
fılır. tur. Li.kin, aşağı maliyetler, mali-

Ziraat oe aanayi artMlllda 6aıü yeti terkip eden elemanlan birer 
bir Itırlı birer ele almak, onları asgari dere-

ceye indirmekle mümkUndür. Bu 
Şimdi, bu vaziyet k&rfl9Dlda zira- elemanlar arasmda amele yevmiye

atle eanayiin çok bariz farklarından si en mühim rolü oynuyor ve ziraa
biri yine göze çarpar. Herhangi bir timiz terakki ettikçe oynıyacaktır 
fabrika iflerken, istihealltmm bir da.. Bu seneki gibi amele llcretleri
cüz'ü olan herhangi bir eleman ay- nin her türlü hesap ve mantık ba
kın bir muvazenesizlik gösterir, rici yükselmesine mani olmak li
maliyet fiyatını ve fabrikanm mali zımgeldiği gibi nisbetsiz aşağı Uc -
zindegisini tehlikeye koYars&, alma- retlerin de - meseli bir iki sene 
cak tedbir buittir: Fabrikanm ka- evvel 10 kuru,a kadar amele işle
pI81Da nihayet kilit vurulur, iki. Uç, tilmiftir - önüne geçebilecek ted
~ ay normal ve zarar vermiyecek birler dü.fllnme~. ~~~~ .,ur. 
,.._ ..-.U -eWwe _. ......... ,, .. , .......... 
billr. Nonaaıl .ve .aade-.Mı- -.nayi halledilmezse bir seneden diğer se
içiD bu tedbir nihayet bir ki.r nok- neye muayyen bir mahsulün mali
sanıdır ve öldürücü bir yara de- yet fiyatınm birle Uç arasmd~i 
ğildir. nisbet dahilinde tehalUf edeceğini 

Ziraate gelince: Bu hareket ser- ve hayatımız olan ziraatimizln bir 
beetisinden tamamen mahrumdur. bakara partiaine benziyeceğini ka -
Meseli, intaş eden bir pamuk ça- bul etmek llzımdır. Devletin fimdi
palanmak, ottan temizlenmek ihti- ye kadar iktısadi sahada aldığı ted
yacmdadır. Bu hususta on günlük birlerin mutedil,mantıld, hesaba mUs 
bir teahhur, mahsulU birden tehli- tenit bir zihniyete tercüman oldu
keye koyar. Artık durulmaz, yUrU ğuna nazaran, iktısadiyatımızm 
necektir. Seyreklenecek bir pan - böyle sakat kısrmlannm da yakın 
car, toplanacak bir UzUm, tütün ve- bir atide ayni zihniyetle bertaraf 
ya pamuk hep ayni vaziyettedirler. edileceğine bir an dahi tllphe edile

mez. 

Poliste yeni 
tayhıler yapıldı 

Asiler Madride yürüyor, b 
çok ıehirler iıgal alhricla 

-- B8fı birincide -
Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz

den) _ Aıağıda isimlerini mektep liğ neşretmiştir. Bu tebliğdf", ordu-
numaralarile tayin ediJ,dikleri yerleri nun Barselon'da örfi idare ilin etti
yazdığımu polis memurlan Istanbul ği, fakat visıl olmak istenilen gnyl. 
polis mektebinden bu sene çıkmqlar leri elde edemediği bildirilmiştir. Si
dır. 49 uncu devresini bitiren Istan • vil muhafızlarla hUcum kıtalan ve 
bul polis mektebi bu auretle TUrk za polis kuvvetleri iaileri mağlUp e~iş 
bıtasma yeni ve kıymetli elemanlar lerdir. Asiler, birçok telefat verdik
yetiştirmif olmaktadır. Yeni poliBle- leri gibi yaralılan da çoktur. Bunla
re m.tek hayatlarmda muvaffakl • nn arasmda her rütbeden zabitler 
yetler dilerls: vardır. Asilere kup yapılan hareka

ta hava kuvvetleri de faal bir surette 
Allkara, d&Jetlaıe: 51 Naci. 53 iştirak etmiştir. Malagada donanma, 

Emin, 65 Ziya, 78 Mehmet, 62 Ha • Lejiyon etranjer ile Fastaki İspanyol 
san, 79 Mehmet, 80 Niyazi, 81 Fa • kıtaatmm bpanyaya geçmelerine 
ruk, 84 Ali Rıza, 89 Halil, M Ali Ri- mlni olmak için Boğazı muhafaza et
za, 106 Mustafa, 115 L Zeki, 117 Cev mektedir. Huelva'da hUktllnete ta -
det 152 Taludn 182 MUBtafa, 201 raftar olan garnizon isi kuvvetlere 
Rıdvan ' karşı harbetmek üzere Sevile doğru 

Aatai,. ~yetlae: 68 Eyilp, 69 ~~~. ç=~ı:; =c::rı~~~== 
Kenan· DlJl)ardır. Kadlks'de hWdmıete taraf 

Buna vll&yethle: 56 Hilmi, 71 Ke- tar olan kuvvetler, valiyi ve sarayın- Aitlerin baftnda btüutlduğK 
mal, 163 MUBtafL da muhasara altında bulunan hücum Tayyareci Praflko 

Bingöl vlll.yetlae: 52 Aptullah, M lataetmı kurtarmak için asilere hü-
Bekir, 59 Sadettin, 61 Bayezit, 63 A- cum etmitlerdir. Evvelki gece, Mad- edilmekte ve amele teşkill 
li Rıza, 64 Ahmet, 67 Büseybı, 70 Rı- ridde hiç bir hldiee olmadığı gibi, kayıt ve prtaız Qlarak tamamea 
za, 72 Zeynel, 73 Osman. şehir bu sabah ta normal bir ma!lZ&- kUmetin emrine lmade bul 

Bltlls vll&yetble: 76 Yusuf, 83 Hak ra &netmiştir. beyan olıınmalrtadır. 
kı Şenol, 85 Huan, 87 Ali, 88 Aziz, Aailer 6ombarJunan eılilJi Seoil ,elıri •eri alınllı mı'/ 
91 Omer, 93 Cemllettin, 95 Rtlşttl, Madrid, 19 (A.A.) _ Elsol gazete- Parie, 19 (Tan) - Yan resmi 
96 Halil, 97 ömer, 98 Ali, 99 ibra - . be beri . d .. 1 haf üf' membadan alman tel-4'+·, h him sı, ra enn e sıvı mu ız m - •• ........ 

· re7.eleri bulunan maden amelesinin tin vaziyete hi.kiın olduğu ve 
Çuakkale vlliyetbae: 57 Ahmet, birçok dinamitlerle mücehhez olduk- Generalin tevkif edildıği bil · • 

60 Ismail, 74 Niyazi. lan halde asilere karşı mücadele et- tedir. Asiler liderinin bindiği ta 
Çoruh vlliyetlne: 82 Omer Ziya, mek üzere Sevil'e hareket ettiklerini re, hükftmete sadık kuvvetlerin 

90 Tahsin, 101 Kamil, 108 Etem, 109 yazmaktadır. Ayni gazete, bomb2lar diişmil§tür. Radyo ile• netredll• 
Mehmet, 110 A. Fehmi, 111Nuri,112 yüklü olan 40 tayyarenin bu sabah tebliğde, blltUn eyaletlerin h 
Ramazan, 113 Ismall, 114 Ekrem. Malaga, Kadiks, Tetuan ve Melilla ü- U: sadık bulunduklan bildir 

Dlyarbeldr vUiyetlne: 118 Hakkı, zerine hükfunetin beyannamelerini at dır. Bazı merkezlerde iayaıı ÇI 

119 Yqar, 120 Yunus, 122 F.fref, mak u.re Cuatrovientos tayyq.re da bunlar pek çabuk bast• ... 1·'"• 

123 Nurettin, 124 Hamit, 12l5 MU8 - meydanmd&n hanlanmıf oldukları General Lano, gayri kanuni 
tafa. nı bllclirmekt.ecU. Dolaean bir gayia- örfi idare ilin etnilt, fakat biler 

Gtbnüpne vUiyetlne: 126 Emin, ya göre tayyare yilsbqlaı Rexach, kfiıne~ kuvvet:ıerine teeltm o 
127 Mustafa. Sevil ve Ceuta uilerlnl bombardıman dır. Bır ıüvan alayı, halkın "Y 

Bak.kiri vil&l atine: 128 İbrahim etmiftir. CiiıJlh:uri~t,. nidalan arasmda 
3 ' I _, ı.-.. ı-~ '/ le'e gırmııtir. 1apanyanm diğer 

129 Sadık, 130 Halil, 1 1 Mehmet, aycın n...u VUJ&caıı smılarmda halk hUkflınete l&dJk 
133 Mehmet Sadık. . Porto, 19 (A.A.) - DUn akşam hUkfunet vaziyete hlkimdir. 

btaabul :vll&yetine: 58 HuUun, 86 gelen haberlerde Melilada ve Madrid HUkflınet, Faataki kuvvetle~ 
Ahmet, 104 Maksut, 105 Servet, 116 eyaleti garnizonlarının birçoğunda cık bir kJBmmm iayan ettiital 
'tilleyin, 184 lbrahim, 135 Nail, ~36 askeri kargaşalıklar çıkmlltJr. Öğre halkın sivil muhafızlara itaat 
Mustafa, 137 Mehmet, 140 lbrahım, nildijine göre bpanyol Faamdaki as- meleri lüzumunu ilin etmiştir. 
141 Hasan, 142 Mahmut, 143 Hasan. keri mahafil, haftalardan beri bilhas gemilerinde iayan çıktılı ha 

lr.mlr v8' : M Bllll, 121 Is- sa KeUla ve Kötada memr,QDi;ret.eiz- haberler ~edilmektedir. 
"91P't· IWe ~il bUIRHJand!. 

En•ıram wiliyethle: 145- Ismail, ler, M)lıllA etlni4ilwtıliır. 111.,.ımi!.ı•ın klye memul&l'UIM ... yet 
146 HUmi. kuvvetlerin bqkumandam Genf'ral tir. 

Kırklareli .tayetlae: 14'7 HUseytn, Romerales, zabitleri toplamI§ ve vazi Kabineıle llefifUılilı oUa 
148 Cemil. felerini ifaya da~t etmi§tir. General Madrid, 19 (A.A..) _ Kabinedl 

Koaya v&yetlae: 150 Yunus, 151 Romeral~, kendi askeri~~ tarafın - dilit vUcude getirilmiftir. Yeni 
Seai. dan tevkif edllmif ve oldü;mmiiş- nede CUmhuriyetçiler birliğine 

Ktltabya v:ıt.yetlne: lM Halil, 155 tUr. Albay Solano, kun:ıand ~ elıne sup nazırlarla sol cenah cllmh 
ishak. alınıg ve bu esnada şehırde bır yan- çileri part• . 3 milli 

~ çıkmıttır. ~vil muh':f~larflan huriyetçll;~;:::;:u 3 V:...U. 
Molla vllf.~e: 156 Kemal, 158 bır zabit, S~yalıst ve Komünist. genç maktadır.Yeni Hariciye Nazın, 

Hamit. terin yardımıle isyanı bastırmaga te- tino Ascarate 39 dadı 
Seyhan vll&yetlne: 132 Sami, 164 gebbUs etmiştir. Emm bir membadan huriyeti tesis' ım·y~ .... !.t ve 

Şemsettin, 194 Şahin, 200 Hayri, 196 bilcŞirildiğine göre hllkflmet kuvvetle suptur e ıı 0 
.t-A ... ,e 

H. Nihat. n, Alileri inhinma uğratmıtlar ve is · 
Artık ücretlere maliyet dütUnceei, 
rentalibilite kayguau hakim değildir. 
Evvelce yapılan muraf1arı kurtar-

M....., vll&yetlne: 92 Aptillkadir, yan etm.if olan zabitler Fransız Fası- Harp •emileri ile Üyan11 
Ziraat lfilhend.tsi 138 ZWfibr, 189 Talip. na kaÇUllflardır. Burgoz ve Pampe • İftiralı elli~r 
Osman llETO Mat .u&Jethle: 157 YunU8 Nadi, lune'de kargaplıklar çıkmıgtır. Mad- Parla, 19 (AA.) _ PutNWr 

=========== ============== 159 YUIUf Kemal. ridde Bi1k11n htlkUm sürmektedir. Kuv .....,.. ~ 
Bhıe .u&Jetlmıe: 160 )(w.-tafa, l62 vetll polis müfrezeleri, motörıil kuv- llDe lire, _..,.. ....... om 

Yurdun elektrikteımesi Ibrahim· vetler ve Soayaliat ve Komünist ııLJiB '* ..._ ba ..._. Oalls llld9' 
S.-ua vla etlae• 161 thrsn Er- leri mütemadiyen eokaklard& devrıye mll \'e .......... 1111••- --

Elektrik idaresi etüdlerini ilerletirken Bayındırlık 

Bakanlığı da yurdun elektrik vaziyetini tesbit effi 

- :f' • gezmektedirler. ınek öwı9 8evll pnk .. De 
tug. 165 t. Hakla . lepanyol Fasmda h~ete sadık mek ~ • .-... ~ 

Tuneell vll&yetlne: 153 Enis, 166 kalmq kıtaatm bqlwnandaıu Gene rllmeye hı'Mlit6r. A•ı la 
o.nıan Remzi, 167 Klmil, 168 Salih, ra1 Morato'dur. Mr ıı- da bir torpn,.......,.. 
171 Salih, 173 Hilseyin, 174 M. Ali, Ali lıomüerlilı binan Ja iftal ~ Alcmılru'• pbn"I nl't 

Ankara, 19 (HU8usi muhabirimiz
den) - Bet senelik kalkınma ve 111k
lanma pllnmda yer alan yurdun e -
lektriklenmeel ili allkalı bakanlıkla
rı ciddi surette megul etmektedir. 
Ekonomi ~ bunun için 
kurdup elektrik etild idaresi son za
manlarda çalıfl'ıumı tU ehemmiyetli 
noktalar flzerlnde toplamıtbr: 

1 - Yun! içinde su veya bqka 
kuvvetlerden elektrik ı.ttheaHne ya
nyacak olanlanm arqtırmak. 

2 - Şehirlerde, fabrikalarda, ma
denlere, demir \,~· çiftllklere. 
elektrik enerjiai an bütün yer-
lere ucuz elektrik verebilecek imkln
lan bulmak; 

3 - Bllyllk endfletri programında
ki elektriklenme lelerini yapmak; 

4 - Kurulacak elektrik endiiBtrl
sini yüriltebilecek mühendia ve uta. 
lan yetiftirmek; 

5 - Elektrik istihll&l ve tevzi ku
rumlarının l9tatiatiklerlni huırla -
mak; 

6 - BugOıı mevcut elektrik BIUl· 

truıllerlnin ~ için 
gereken tedbirleri almak; 

7 - DektrUı: enerjlai tl.lerlııden bu 
e1ln alınmald:a olan vergiler tızerin
de tetkiklerde bulunmak; 

8 - Elektrlte alt mahıemeler üze. 
rinde rümrük tarifelerini incelemek, 

9 - Elektrik ncrett tarifelerini lk
b8&dt vulyete gire tetkik etmek. 

Elektrik etild idl,re8İDbl bu çok 
genif programı, yurd içinde elektri-

ğin bir eUs defil, bir ihtiyaç olduğu- 175 A. Şükrll, 176 Mehmet, 178 A. AJDi ile& la BaW ... 19111! 
nu belirtmek ve bu ihtiyacı karşıhya- Cevdet. 180 M. Ali, 181 A. Hikmet, altımla.. • ~ g6N, ,..., .. . 
cak tedbirleri almak olacaktır. Bu 183 Cemalettin. Cuablanca, 19 (A.A.) - lapanyol nfnu1u Mellllaya .n•illtl• 
tedbirler meyanında memlekettn ilç Vaa •1etae: 184 A. Rıza, 185 Fasmdan d~akp.nı buraya plmlt 1eıta 11t1, a•r e 11t11m1ı emlllll~ 
muhtelif yerinde kurulacak büyük Klmn. olan seyyahlar, iayanm eumartıeli • dlrdbel pm1 de Lonehe 
elektrik santrallerinden bqka halen 7'ollgaldak Yll&feUM: 149 Ihsan, pazar geceei Larache ve MeJıUeda lelmlt ve deıllal Cllerle ..ı111ı11 
~':'1o'i.!u=-~J:l~~a~: 170. Mehmet, ~::,1·ieı:~:nt~ ::~ ta~. 
trik idaresinin ehemmiyetli itleri a- mm vll&yetlne: 117 B.Buri 186 b•0•eını da ifgal etmişlerdir. lspaıı- O.eni l'nw,..,,.... 
raemda yer alacaktır. Mahnıut, 187 CeWettin. yol Fasında oturan birc;ok kimseler, lc1are etmektedir. SurM•l-

Ekonoml bakanlığınca ve kendi le Eülphlr ~yetine: 189 Hlmit. Fransız FUina iltica etmiflerdir. Ka )'U etmlt olca latalar,...,.._ 
sahUI baJmnmdan hususi bir önem- Bohl ..,,..._: 188 Mehmet Nu- narya adalarından plen General kimdir ve •'•'"' mnha'an 
le kurulmu, elektrik işine bayındır- ri, 190 Refet. Franco, evvelki gUn 1spanyol Fasma ::.=:...ll'ruco, ~ 
lık bakanlığı da kendi bakımından Burdur vlJ&yetllle: 191thun,192 VUII olmuttur. Asıtere dÜ!PDan Olan el fırkw Jmmud=::.. 
allkalanmJŞ ve bilhassa imtiyazlı M. Turgut. balkm bir kwıu umumi grev ilin et- lmnetlerl .........., 
şirketler ÜRrfndeki tetkiklerini ec • .a. ...t- ..na.-..._. 202 M 1 mi§lerdir. Birçok katiller vukua gel· BaYU A...... C• ebemtlll!~ 
nebi sermayeli elektrik ıirketlerl tı- 1SJ- ... __, • .._.em I· eliği haber verilmektedir. Robat ile -cw 

zerinde de yaparak bu ıirketlerln Babkmlr wll&JetDe: 193 KuatafL Faam bpanyol mmtakasmda ~ bllcUrdlttne Pft de, bir -~ . llru açıldarma,.,,..... ve .....-
yurd için ıimdikl vaziyetlerinden da· Larqtaki Fransız konsoloshanesi a- atmllfa Altm topta, 11111~ 
ba faydalı olabilmelerini temin sa- Meıhur kaclln dansöz ~mda telefon muhabeıııtı kesilmiş- .....ı bİnal.r :,.. t.yrü 
buma ~ir. tir. ferdir. 

~~:ı!1k~a~!ğı~!C: Arfantlna ilclii Umumi,.. • ., Uôn ellillli BtırNlonıl• lııınfılılılıl• 
lenmeeinde ehemmiyetli Amil olacak Madrld, 19 (A.A..) - Amele aiııdi Marailya, 19 (A.A.) - 'Aul~ 
bug\inldl yurd lçl elektrik vaziyetini Byonne, 19 (Tan) - Mef)ıur dan- kalan, sWdUı tamamiyle teeeetla edin len haberler Banelanda 
teablt etmiftir. Bakanhğm vardığı IÖZ Arjantbıa, dlln mmtıtttır. ceye kadar umumi grev ilin ebniper lar vukua Pıme1tte oldufu 
neticeye göre bugOııldl mevcut elek- Arjantin&, yd1ardanberl bllyllk dir. Grevler, örft idare. ilin edilen sindedir Tafıdllt mevcut ddllll'1 
tıik tesisatı (mUDtazam) ve (gayri- f6bret kıanm11 bir artıattir. Birçok yerlerde otomatik auretto bqlaya • ra m~ mftnlr tidir 
muntazam) olarak ikiye aynlmakta- krallarm &ıUnde oyıdyan bu kadm, caktır. ~ • 
dır. Muntazam teeiaat, bakanlıfm bllhı•a son seneler içinde muhtelif Madrid, 19 (A.A.) _Sol cenah ga Eyaletler Ü7GftG itfiralı 
tasdfkma iktiran etmif projelere uy Avrupa tehlrlerlnde bir hayli a1kif ıretelerl, sanat1r tarafmdan ~ıkanlınıl Parla, 19 (A.A.) - Bani 
gun tealaattır. Gayri muntaıam tesl- toplamqbr. olan yazılarm boş kalan birçok beyaz nm Rahattan blldirdifine göre. 
sat lııe projeleri herhangi bir suretle ıiltunlarlle çıkmıştır. ''El Socıalista" neral Franko, neerettiti bir 
yaı>ılmıt olanlardır Muntuam te81Nb olanlar araamda gazetesi, Sosyalist partieinlıı bir be- graminda, EndWUa eyaleti De 

Memlekette muntazam olarak ya- 27 vi1lııet. 34 kala, pyrlmwıtazam yannameaini. ııetrebniştir. &yanna - dolit ve Furp eyaletlerinin 
pd11111 ve gayrimuntazam olarak ya- tesiaatı •n•ar arumda 13 villyet mede amele, bu nıllıfkül dakikada 11& ittirak etmit o1duklanm 
pılmıe 103 elektrik teeieab vardır. ve 90 .... vardır, itin ve müteyakkız bulunmağa davet tedlr 
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Mukavele metnini nesredivoruz 
~------------:-~----=----
Ankara, 19 ( A.A.) - Boğazlar kon ı M k ı d k• t k ı •• B v 1 

~:rr~~s~~~:~~~:111~;:v~:s=~~~~~= u ave e e 1 pro o o a gore ogaz ar 
olduğu halde altı tasdikname bu su 
retle tevdi edilince bir tevdi zabıt
ııamesi tanzim kılınacaktır. 

~:rş:~~~:!·~~·k:~~~:.~::: mıntakası derhal askerileştirileecektir 
lUajeste Bulgar kralı, 
Fransa Cümhurba~kanı, 

Bu hususta evvelki fıkrada der
piş edilen tebliğ. tasdiknamenin tev 
diine muadil adedilecektir. 

J~bu mukavelename bu zabıtna
me tarihinden itibaren meriyet mev 
k:iine girecektir. 

Majeste Büyük Britan~·a, lrlandı 
\"e denizler ötesi Britanya arazis; 
kralı ve Hindistan imparatoru, 

Majeste Yunanlılar kralı, 
Majeste Japoıt\'a imparatoru, 
Majeste Romanya kralı, 
Türkiye Cümhurbaşkanı,. . 
Sovyet Sosyalist cümhurıyetlerı it 

tihadı icra komitesi, 
Majeste Yugosfa\·ya kralı, 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan 

da imza olunan sulh muahedenamP.· 
sinin 23 üncü maddesinde vazolunaı~ 
prensip mucibince, Boğazlar umumı 
tabirine dahil Çanakkale B~şa~da, 
Marmara denizinde, ve Bogazıçınde 
trıürur ve seyrisefaini korumak ~~re 
tiyle, tanzım etmek arzusuyle mut~
hassis olarak işbu mukavelename~rı, 
Lozanda 24 Temmuz 1923 te imza~
lunan mukavele yerine ikame etmege 
karar vermişler ve murahhas. ola -
rak atideki zevatı tayin eylernışler • 
dir' : 
Murahhasların isimleri .... 
Bu murahhaslar salahiyetnamele

ıini ibraz ile usul ve kaidesine muva
fık bularak atideki hükümleri karar 
laştırmışlardır: 

Madde 1. 
Yüksek akit taraflar Boğazlarda 

denizden mürur ve seyrüsefer se.r
bestisi prensibini tanırl~r . ve tasdık 
ederler. Mezkfır serbestının kulla -
ntlrnası bundan böyle işbu mukavele 
hükümleriyle tanzim edilmiştir. 

Madde: 2. 
Sulh zamanında ticaret gemiler~ 

aşağıdaki üçilncü madde. h~kilmlerı 
kaydi ihtirazisi altında, hıçbır mera
sime t a b İ O } m a k S I z _ı n ı 
8 a n c a ğ ı ve h a m ~-1 e __ s ı ne 
olursa olsun gece ve gunduz Bo
ğazlarda mürur ve seyrisefer husu
sunda tam bir serbestiden i~tifade e
deceklerdir. Bu gemiler Bogazlarrf~n 
transit olarak geçtikleri taktirde ış
bu rnukavelenamenin bir numaralı 
tnaddede yazılı mevkı memur~arrna, 
isimlerini, tabiiyetlcrini, to~aJla~ın~, 
gidecekleri yeri ve geldiklerı yerı bıl 
direceklerdir. KJavuz almak ve romor 
kaj ihtiyaridir. 

Madde : 3. 
Adalardenizinden yahut Karade : 

nizden Boğazlara giren her . ge~~· 
beynelmilel sulhi ahkam çerçıvesı ı
çinde Türk nizamatı tarafında~ kul
lanılan sıhhi kontrol için Bogazlar 
lahikasında istifade derpiş edilenle~
den maada hiçbir resim ve milkellefı
Yet Türk makamatınca tabi tutulmı
Yacaklardır. Boğazlardan geçecek ~
lan ticaret gemileri bu resim ve ınu
kellefiyetlerin istifasını kolayl~ştır
Ine.k maksadile üçüncü methalı ya -
kinindeki bir sihhiye istasyonunda 
duracaktır. Bir sarih sihhiye pate?
tesine malik veya işbu maddenın 
ikinci fıkrası hilkümlerine tabi olma
dığını gösteren bir si}ı;1iye beyanna
nıesini haiz olan gemiler mevzubah
solduğu tahtirde bu kontro~. g.~ce ~e 
gündüz mümkün olan en b~ıyukB~u
ratıe yapılacak ve bu gemiler • 
ğazlardan milrurlarr esnasında baş
ka bir tavakkufa mecbur tutulınıye.
caklardır. 

lçinde veba, kolera, sarı hilm.m~ 
lel(eli hilmma vakaları veya . çı~.e 
hastalığı zuhur eden veya yedı gun
den az bir zaman evvel bu hastalık
lar zuhur etmiş olan gemiler ve ke
za beş defa 24 saatten az bir zaına~
danberi bulaşık bir limanı terketmış 
olan gemiler bundan evvelki fıkrada 
gösterilen sıhhiye istasyonla~ında 
durarak Türk makamatmca tayın e
dilecek sıhhiye muhafızlarının ~la • 
cakJardır. Bu hususta hiçbir mukel
lefiyet ve resim almmıyacak ve nı~
hafızlar Boğazlardan çıkarken bır 
sıhhiye ista-;yonuna bırakılacaklar -
dır. 

Madde: 4. 
Harp zamanında. Türkiye mu~arip 

olmadığı takdirde ticaret ge~e~ı. 
bayrak, hamule, ne olursa olsu?, ıkı~ 
ei ve üçüncü maddelerde derpış edı: 
len şertıar dahilinde Boğaz~ardan rı;t,li 
rur ve seyrisefain serbestisınden mus 
tefit olacaklardır . . . . 

Rlavuz almak ve romorkaJ ıhtı 
Yaridir . 

l'v1adde : 5. . 
Harp zamanında Türkiye muhanp 

bulunduğu taktirde Türkiye ile ha~p 
halinde bulunan bir memlekete aıt 
olmıyan ticaret gemileri, hiçbir su • 

retle düşmana muavenette bulunma
mak şartiyle, Boğazlardan rnilrur ve 
seyrisefain serbestisinden istifade e
deceklerdir. Bu gemiler Boğazlara 
gündüz girecekler ve geçiş Türk ma 
kamları tarafından her vakada gös
terilecek yolda vuku bulacaktır. 

Madde: 6. 
Türkiye kendisini pek yakın bir 

harp tehlikesinde addettiği taktirde 
ikinci madde hükümleri herhalde 
tatbika devam olunacak ve şu kadar 
ki, gemiler Boğazlara gündüz gire -
cekler ve mürur Türk makamları ta
rafından her seferde gösterilen yol -
dan icra edilecektir. Bu halde klavuz 
almak mecburi ve fakat ücretsiz ola-
bilecektir. 

Madde: 7. 
Ticaret gemileri tabiri işbu muka

velenamenin ikinci fasıl. harp gemi
leri faslında, derpiş edilmiyen bil -
tün gemilere şamildir. 

Madde : 8. 
Işbu mukavelename nazarında 

harp gemilerine ve onların vasıfla -
rma ve kezalik tonilatolarrnın hesa
bına şamil olan tarif işbu mukavele
namenin ikinci lahikasında zikredi -
len tariflerdir. 

Madde: 9. 
Mayi veya -gayri mayi mahrukatm 

nakli için bilhassa inşa olunmuş harp 
donanmasına ait muavin g-emiler J3 
Uncü maddedeki evvelden ihbar kı:ı.y
dına tabi tutulmıvacaklu ve Boğaz
ları yalnız ~eçmek sartivle 14 ve 
18 i~ci madctelerde mezkur tonilato 
tahdidi hesabına dahil olmıyacaklar-
dır. 

Bununla beraber diğer mürur şart 
ları hakkında harp gemilerine teşbih 
edileceklerdir. Evvelki fıkrada mez
kur muavin gemiler ancak sahih he· 
defe karşı top olarak azami 105 mi
Jimetro kalibresinde iki toptıın fazla 
ve havai hedefe kar1?I azami 65 mili
metre kalibresinde iki cihazdan faz
la silaha malik olmamak şartivle ts
tisnadan istifade edebileceklerdir. 

Madde : 10. 
Sulh zamanında hafif satıh gemi

leri küçük hücum gemileri ve mua • 
virı 'gemiler Karadeniz sahildarı dev 
Jetlere ait bulunsun veya bulunm~ • 
sm bayrakları ne olursa olsun Bog~z 
]ardan herhangi bir resim veya mu
kellefiyete tabi olmaksızın serbest 
mürur hakkından istifade edecekler 
dir. şu şartla ki bunlar gündilz ~e 
asağtdaki 13 tincil ve onu müteakı~ 
~addelerde zikredilen şerait dabı
linde gireceklerdir. 
Yukarıdaki fıkrada zikredilen sı

nıflara dahil olanlardan mada di.ğe: 
harp gemileri ancak ..... ve 12 ıncı 
maddelerde zikredilen hususi şar:
lar dahilinde mürur hakkına malık 
olacaklardır. 

Madde: 11. 
Karadeniz sahildan devletleri, 14 

Uncü maddenin birinci fıkrasında 
zikredilen tonilato miktarından fa~
la bir tonilatoda olan safhar~ gem~
lerini, bu gemiler Boğazlan bıre: bı
rer ve azami iki torpido refakatinde 
olarak geçmek şartiyle, Boğazlardan 
geçirmek selahiyetini haizdirler. 

Madde : 12. 
Karadeniz sahildan devletler, iş· 

bu deniz haricinde inşa edilmi~ v~y~ 
satın alınmış denizaltı gemılerını, 

t ga• ha vaz veya satış hususu vak
ez · b d"ldi 

t maniyle Türkiyeye ıh ar e ı -
ıza · · 'lt"h k ~i takdirde üssü bahrılerıne ı. ı a 

!tmek Uzere Boğazlardan geçırmek 
h kkma malik olacaklardır. 

a M zkfır devletlere ait denizaltı ge 
-1 eri bu hususta Türkiyeye vaktı 

mı e . . k rt' 1 
zamaniyle izal~at ver;~me ?a ıy e 
b deniz haricınde kam tezgahlarda 
~mir edilmek üzre Boğazlardan ge-
ebileceklerdir. . . . 

ç Her iki halde denızaltı gemılen 
gündüz ve suyun sathın1dard, . Boğazları tek başına geçecek e ır. 

Madde: 13. 
Harp gemilerinin .. Boğaz~arda~ ge 

· · için Türkiye hukiımetıne diplo
~~si tarikiyle evvelden haber veri· 

ıecektir. . • 
Evvelden haber verme keyfıyetı-

."' normal müddeti sekiz gün ola
nı ktır. Fakat bu müddetin Karadeni
ca gayri sahildar devletler için 15 ze . 
güne iblağ edilmesı arzuya şayan-

dır. . d 
Evvelden ihbar muamelesın e, 

gemilerin gidecekleri yer, isim, tip 
ve adedi ve gidiş için geçiş tarihi 
ve avdet edilecekse dönüş tarihi bil 
dirilecektir. 

Her tarih değiştirme keyfiyeti 
üç giln evvel yapılacak yeni bir ih
bara tabi olacaktır. 

Gidiş müruru için Boğazlara dil
hul keyfiyeti ilk evvelden ihbar mua 
melesinde bildirilen tarihten itibaren 
beş günlük bir mühlet zarfında vu
ku bulacaktır. 

Bu mühletin hitamından sonra ilk 
evvelden ihbar keyfiyetinin tabi ol
duğu şerait dahilinde yeni bir ihbar 
da bulunulacaktır. 

Mürur esnasında bahri kuvvet ku
mandanı, tevakkufa hacet kalmak
sızın, Çanakkale veya Boğaziçi met 
halindeki bir işaret istasyonuna 
emri altındaki kuvvetin tam teşek
külün il bildiricektir. 

Madde: 14. 
Boğazlardan transit halinde bulu

nabilecek biltün ecnebi bahriye kuv
vetlerinin azami tonilato yekunu 15 
bin tonu geçmiyecektir. Şu kadar ki 
işbu mukavelenamen~n on birinci 
maddesinde zikredilen hal bundan 
müstesnadır. 

Bununla beraber evvelki fıkrada 
zikredilen kuvvetler dokuz gemiden 
fazla olmıyacaktır. 

Karadenize sahildar olan veya ol -
mıyan devletlere ait olup 17 inci mad 
de hükümlerine tevfikan Boğazlarda 
ki bir limanı ziyarete giden gemiler 
bu tonilato mikdarına dahil olmıya -
caklardır. 

Kezalik geçerken bir sakatlığa uğ
rayan harp gemileri bu tonilatoya 
dahil olmıyacaklardır. 

Bu gemiler tamirat esnasında 
Türkiye tarafından ittihaz edilen hu
susi emniyet hükümlerine tabi ola
caklardır. 

Madde: 15. 
Boğazlarda transit halinde bulu -

nan harp gem.ileri hamil olabiiecclt~~ 
ri hava sefinelerini hiç bir halde ıs
timal edemiyeceklerdir. 

Madde: 16. 
Boğazlarda transit halinde bulu

nım harp gemileri S1lkatlık veya de
niz arızası halleri hariç olmak üzere 
geçişleri için kendilerine lüzumlu o
lan vakitten fazla Boğazlarda tevak· 
kuf etmiyeceklerdir. 

Madde: 17. 
Yukarıdaki maddeler hükümleı i. 

tonilatosu veya teşekkülil ne olursa 
olsun bir deniz kuvvetinin Türk hükü 
metinin daveti üzerine mahdut bir za 
man için nezaket ziyaretinde bulun
mak üzere Boğazlardaki bir limana 
gitmesine hiç bir suretle mani olnıI· 
yacaktır. 

Bu kuvvet dühul için takip ettiğı 
ayni yoldan Boğazları terkedecektir. 
Şu kadar ki 10, 14 ve 18 inci madde 
ter hilkilmlerine tevfikan Boğazlan 
transit olarak geçmek için 18.zımge
len şeraiti haiz ise bu htikümden müs 
tesnadır. 

Madde: 18. 
Karadeniz sahildarı olmıyan dev • 

Jetlerin sulh zamanında bu denizdP. 
malik olabilecekleri tonilato yekunu 
atideki şekilde tahdit edilmiştir: 

a - Aşağıdaki b fıkrasında zik· 
edilen hal müstesna olmak üzere 

.mezkur devletlerin tonilato· yekunu 
30,000 tonu geçmiyecektir. 

b - Herhangi bir zaman Karade
nizdeki en kuvvetli donanmanın toni 
latosu, işbu mukavelenin imzası ta· 
rihinde bu denizde bulunan en kuv· 
vetli donanmanın tonilatosunu lia · 
kal 10,000 ton geçtiği takdirde, "a" 
fikrasında zikredilen 30,000 ton olun 
caya kadar tezyit edilecektir. Bu mak 
satla her sahildar devlet işbu muka
velenamenin 4 numaralı Jahiyası mu 
cibince Türk hükiımetlne her sene 
1 Kanunusani ve 1 Temmuzda Kara 
denizdeki donanmasının tonilato ye · 
kfınunu bildirecek ve Türk hilkflmeti 
de bu malfı.matr diğer akitlere ve Mil 
letier Cemiyeti umumi katibine ib
lağ edecektir. 

c - Sahildar olmıyan herhangi bir 
devletin Karadenizde bulundurabile
ceği tonilato mikdarı, yukarıdaki a 
ve b fıkralarında zikred.i.len tonflii.
to yekunununun üçte ikisini geçmi
yeceklerdir. 

d - Bununla beraber Karadeniz 
sahildarr olan bir veya mUthddit dev 
let insani bir maksatla bu denize ~ah 

ri kuvvetler göndermek istedikleri 
takdirde mecmuu hiç bir veçhile 8 
bin tonu geçmiyecek olan bu kuvvet
ler, işbu mukavelenamenin on üı;üncü 
maddesinde zikredilen evvelden ih -
bar usulüne tabi tutulmaksızın aşağı 
d:ı.ki şerait dairesinde Türk hükume 
tinden müsaade almak suretiyle Ka
radenize girebileceklerdir: 
Yukarıdaki, a ve b fıkralarında zik 

redilen tonilato yekunu dolmadıysa 
ve gönderilmesi istenilen kuvvetlerle 
bu yekfın aşmıyorsa Türkiye hüku
meti kendisine arzedilen talebi aldık 
tan sonra en kısa bir zamanda bu mil 
saadeyi bahşedecektir. 

Şayet mezkür tonilato yekunu esa
sen doldurulmuş ise veyahut gönderil 
nıesi istenilen kuvvetlerle bu yekün 
aşıyor ise Türkiye hükumeti müsaa
de talebinden diğer Karadeniz sahil
dar devletlerini derhal haberdar ede
cektir. Bu devletler haberdar edil
diklerinden 24 saat sonra buna itiraz 
etmezlerse Türkiye hükumeti alaka -
dar devletlere nihayet 48 saat gibi 
kafi bir mühlet zarfında alakadar 
devletlerin taleplerine vermeğe ka -
rar verdiği neticeden haberdar ede-
cektir. 

Sahildar olmıyan devletlerin bahri 
kuvvetlerinin Karadenize bundan son 
ra vaki olacak her dühulil, yukarıda
ki a ve b fıkralarında zikredilen to
nilato yekununun müsait olduğu de
recede yapılabilecektir. 

e - Karadenizde mevcudiyetleri -
nin maksadı ne olursa olsun sahildar 
olmıyan devletlerin harp gemileri 
Karadenizde 21 günden fazla kalmı
yacaklardır. 

Madde: 19. 
Harp halinde Türkiye muharip ol

madığı takdirde harp gemileri 10 ila 
18 inci maddelerde münderiç ayni 
şartlar dairesinde Boğazlarda tam 
bir mürur ve seyrisefain serbcstisin
den istifade edeceklerdir. 

Bununla beraber bütün muharip 
devletlerin harp sefinelerinin Boğaz
lıırdan geçmeleri memnudur. Şu ka -
dar ki işbu mukavelenamenin 25 inci 
maddesi tatbikatına dahil olan hal
ler ve kezalik Cemiyeti Altvam pak
tı kadrosu dahilinde aktedilip işbu 
p:ıktm 18 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan tesçil ve neşredilen ve Tür
kiyeyi de taahhüt altına koyan bir 
mütekabil müzaheret muahedesi mu
cibince taarruza uğrayan bir devlete 
yapılan müzaheret halleri ·bundan 
müstesnadır. 
Yukarıdakr fıkrada ittihaz edilen 

mürur memnuiyetine rağmen, 10 ila 
18 inci maddelerdeki tahdidat tatbik 
edilmiyecektir. 

Karadeniz sahildarı olan veya olmı 
yan muharip devletlerin harp gemHe
ri merbut oldukları limanlardan ay
rı bulundukları takdirde bu limanla 
ra iltica edebileceklerdir. Muharipl~
rm harp gemileri Boğazlara iltica e -
debileceklerdir. Muhariplerin harp ge 
mileri Boğazlarda bir giına zaptUmü 
sadereye tevessül etmlyecekler, mu
a~ne ve taharri haklarını kullannıı
yacaklar ve hiç bir hasmane hareket 
te bulunmıyacaklardı. 

Madde: 20. 
Harp zamanında Türkiye muharip 

olduğu takdirde 10 ila 18 inci madı..lc 
ler hükümleri tatbik olunmıyacaktır. 
Harp gemilerinin geçmesi tamamen 
Türk hükumetinin reyine bırakıla -
caktır. 

Madde: 21 . 
Türkiye kendisini pek yakm bir 

harp tehlikesi tehdidine maruz hıs!!et 
tıği takdirde, işbu mukavelenamcnin 
20 inci maddesi hükümlerini tatbik 
etmeğe hakkı olacaktır. 

Yukarıdaki fıkranın Türkiyeye bah 
şettiği hakkın Türkiye tarafıntian is
timalinden evvel Boğazları geçmiş 
olup bu suretle tabi oldukları liman 
dan ayri bulunan harp gemilerinin 
bu limanlara iltihak etmelerine mü
saade olunabilecekitr. Bununla bera 
her şurası mukarrerdir ki Ttirkiye, 
tavır ve hareketi işbu maddenin tn.t
bikma sebep olan devletin gemileri
ni bu haktan istifade ettirmiyehilir. 
Türkiye hükumeti yukarıdaki birinci 
fıkranın kendisine bahşettiği salılhi 
yeti istimal ettiği takdirde bu husus
ta diğer akitlere ve Cemiyeti Akvam 
katibi umumisine tebligatta buluna -
caktır. Eğer Cemlveti Akvam mecli
si Türkiye tarafından bu suretle itti
haz edilen tedbirlerin haklı olmadığı 

na üçte iki ekseriyetle karar -..~. ir
se ve eğer işbu mukavelenameyi im
za eden diğer akitlerin ekseriyeti de 
kezalik bu reyde bulunursa Türkiye 
hükumeti mevzuu bahis tedbirleri ve 
kezalik işbu mukavelenamenin 6 ıncı 
maddesi mucibince alacağı tedbir!eri 
kaldırmayı taahhüt eyler. 

Madde: 22. 

Fnınsa hükfımeti yukarıdaki fık

rada derpiş edilen zabıtnamenin mu 
sadrlak bir suretini ve sonradan tev
di o!ııııacak tasdiknamelerin zabıt
ııaınelerini bütün diğer akit dev
letlere verecektir. 

Madde : 27. 
Meriyete girdikten itibaren işbu 

lçinde veba.kolera, sarıhilrnma,ile mukavelename 24 temmuz 1923 Lo
kelihümma vakaları veya çiçek has zan muahedesini imza eden bütiln 
tahğı zuhur eden veyahut yedi gün- dcvletlerıı. iltihakına açık buluna.
den beri zuhur etmiş bulunan harp caktır. 

gemileri ve kezalik bulaşık bir liına- , Her iltihak diplomasi tarikiyle 
nı beş kere 24 satten az bir müddet Fran~a Cümhuriycti hükumetine 
ten beri terketmiş bulunan gemiler, tebliğ edilecek ve bu hükumet de 
Boğazları karantine altında ge<;me.ğe diğt:r A.kidlere bildirecektir. Bu il
ve Boğazların bulaştırılmasına ma - ı.1,1 hiikmU Fransa hUkumetine 
htl! bırakmamak için gemide mevru' tebliğ edildiği günden itibaren meri 
vesait ile lazım gelen tahaffuz tedbir ve muteber olacaktır. 
lerini almağa mecburdurlar. , 

Madde: 28. 
Hava CJemileri 

Madde: 23. 
Akdenizle Karadeniz arasında si -

vil hava gemilerinin milrurunu temin 
maksadiyle Türkiye hükumeti, mcm 
nu mıntakalar haricinde olarak, bu 
mürura mahsus hava yollarını göste 
recektir. 

Sivil hava gemileri Türk hükumeti 
ne gayri muntazam uçuşlar için üç 
gün evvel haber vermek ve munta
zam servisler için geçiş tarihlerini u
mumi surette evvelce haber verm<>k 
suretile bu yollardan istifade ede -
bfleceklerdir. 

Bundan başka, Boğazların yeniden 
askerileştirilmesine rağmen, Türki -
ye hükumeti, Tilrkiyede cari hava ni 
zamnamesi mucibince izin alan sivil 
hava gemilerinin tamamen emin bir 
surette Avrupa ile Asya arasındaki 
Türk arazisi üzerinde uçmaları için 
lzımgelen teshiliı.tı gösterecektir. 

Uçmak müsaadesi verildiği hnller 
için Boğazlar mmtakasında takıp o
lı.macak yol zaman zaman gönterile
cektir. 

Umumi hükümler 

Madde: 24. 
24 Temmuz 1923 tarihli Boğazlar 

rejimine müteallik mukavelename 
mucibince teşkil olunan beynelmilel 
komisyonun vazife ve salahiyetlerı 
Türk hükumetine intikal etmiştir. 
Türk hilkfimeti, 11, 12, 14, 18 ınci 
maddelerin tatbikatına mütedair ma 
liimatı vermeği ve istatistikleri top 
ln.mağı taahhüt eyler. 

İşbu mukavelenin Boğazlardan 
harp gemilerinin geçmesine taalluk 

eden bütün hükümlerini icra etmeğe 
Türk hükumeti itina edecektir. 

Türk hükumeti, Boğazlardan ya
kında ecnebi bahri bir kuvvetin ge
çeceğinden haberdar olunca diğer a
kitlerin Ankara'daki mümessilleri
n1Ae bu kuvvetin teşekklilünü, toni-
atosunu, ve Boğazlara dilhul için 
derpiş edilen tarihi, ve icabında av
det için muhtemel tarihi bildirecek
tir. 

Türkiye hük\ımeti Cemiyeti Ak
vam katibi umumiliğine ve diğer 
akidlere her sene birer rapor vere
cek ve bu raporda Boğazlarda ec
nebi harp gemilerinin hareketini 
gösterecek ve işbu mukavelenamede 
derpiş edildiği üzre ticaret ve bahri 
ve havai seyrisefain hakkında fay
dalı bütün malumatı verecektir. 

Madde: 25. 
işbu muahedenamenin hiç bir 

hükmü Türkiye için veya Cemiyeti 
Akvaın azasından bulunan biltiln di 
ğer ılkidler için Cemiyeti Akvam 
paktıııdan mütevellit hukuk ve veci
beleıi ihlal etmiyecektir. 

Nihai hükümler 
Madde: 26. 

Işbu mukavelename mümkün mer 
tebe kısa bir zamanda tastik oluna· 
caktır. Tasdiknameler Fransa Cum-
huriyeti hükumetinin Parisdekl ev
rak hazinesine tevdi edilecektir. 

Japonya hükumeti tasdikin icra 
edildiğini Parisdeki diplomasi mil
'llessili vasrtasiyle Fransa Cümhu
riyeti hükfımetine bildirmekle ikti
fa etmek selahiyetini haiz olacaktır 
ve bu takdirde tasdiknameyi miim
klln .Jlduğu zaman tevdi edecektir. 

1'iirkiyenin tasdiknamesi dahil 

!şbu mukavelename meriyete gir. 
diği tarihten itibaren 20 senelık bir 
müddet için cari olacaktır. 

Bununla beraber işbu mukavele • 
namenin birinci maddesinde temın 

olunan mürur ve seyrisefain ser • 
bestisi prensibi gayri mahdut bir 
milddet jçin caridir . 

Mezkur 20 senelik devrenin hita -
mından on sene evvel yüksek akit • 
!erden hiçbirisi Fransa hükumetine 
mukaddem bir fesih ihbarnamesi ver 
mediği takdirde, işbu mukaveleı.ame 
iki sene geçinceye kadar mer'i kala· 
caktır. 

Ff'sih ihbarnamesi gönderildikten 
6onra bu ihbanıarne Fransa hükf.t
meti tarafından diğer akidlere teb
hğ edilecektir. 
lşbu mukavelename bu madde 

lükf1mlerine tevfikan fesih edilecek 
olursa diğer akidler yeni bir muka
vele hükümlerini tayin etmek üzre 
hr kt nfcransta kendilerini temsil 

meği teahhüt eylerler. 

Madde: 29. 
lşbu mukavelenamemn meriyete 

ıııden itibarPn !ı r b('s sene
lik bir devrenin hitamında akidler· 
d· her biri · "' menin t ı· 
veya muhtelif hUkftmlerini tadil 
için teklifte bulunmak teşebbüsünde 
bul una bilirler. 

Kabul edilebilmek için, ytiksek l
kidicrden biri tarafından dermeyan 
olunan tndıJ talebi, 14 üncü veya 18 
inci maddenin tadili mevzuu bahis 
İd<' diğer akid tarafından ve başka 
maduelerin tadili mevzuu bahis iae 
diğer iki akid tarafından takviye e
dilmelidir. Bu suretle takviye edilen 
tadil talebi, cari olan beş senelik 
devrenin hitamından üç ay evvel bü 
tün akidlere tebliğ edilecektir. Bu 
tebliğ, teklif olunan tadilatı ve es
babını gösterecektir. Bu teklifler ü
zerine diploması tarikiyle netice is
tihsali mümkün olmazsa yilksek 1-
kidler bu hususta toplanacak bir kon 
feransta kendilerini temsil ettirecek 
lcrdir. Bu konferans ancak ittifakı 
ara ile karar verebilecektir. ancak 14 
ve 18 inci maddelere milkallik ta
dil meal leleri bundan müstesnadır. 
Ki bunlar için yüksek akidlerin dört
te üçünün ekseriyeti kafi gelecektir. 
Bu ekseriyet Türkiye dahil olarak 
Karadeniz sahildan akid devlet
lerin dörtte üçlinil ihtiva etmek üz
re hesap edilecektir. 
Yukarıda anılan murahhaslar ifa

delerini tasdik zımnında işbu muka
velenameyi imza etmişlerdir. 

Montrö'de 20 temmuz 1936 da 11 
nüsha olarak yapılmıştır. Ve mu
rahhaslann mühürlerini havi olan 
birinci nüsha Fransa cumhuriyeti 
hu.numetinin evrak hazinesine tevdi 
edilecek ve diğerleri akid devlt.!tlere 
verilecektir. 

Protokol 
Bugünkü tarihli mukavelename

nin imzası esnasında zirde imzası 
bulunan murahhaslar, kendi hiikfı
metlerini teahhlit altına alarak ati· 
deki ahkamı kabul ettiklerini be
yan ederler : 

1.- Türkiye, mezkur mukavele
name mukaddimesinde tarif edilmiş 
olan Boğazlar mıntakasını derhal 
yeniden askerileştirebilecektir. 

2 - 15 ağustos 1936 dan itiba
ren Türkiye hilkfımeti mezkör mu
kavelenamede musarrah rejimi mu
vakkatan tatbik edecektir 

3.- işbu portokol bugünden iti
baren meri ve muteberdir. 
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Samsunda mevsim Stokların azlığı piyasayı 

icabı durgunluk var biraz daha saijlamlaştırdı 
Istanbul fındık piyasasındaki dur

gunluk devam etmektedir. Fiatler no 
minal olarak içler için 42 ve kabuk
lular için ise 25 kuruştur. 

Samsun mıntakası piya~aları dur
gundur. Bu durgunluğun mevsim ica 
bı olduğu kaydedilmektedir. Trabzon 
mıntakasında mahsulün geçen sene
ye nisbetle az olacağı tahminleri ne
ticesi olarak ekserisi köylü elinde bu 
lunan stokların gelecek mevsime sak 
!andığı bildirilmektedir. Fiatler aşa
ğıki şekildedir: 

Orduda: 
Tonbul iç 40 kuruş 

" kabuklu 19 .. 
Giresunda: Ton bul iç 40-41 " 

" kabuklu 18,50 
,, 

Hanıburg piyasasınca eski mahsul 
lerden derhal yükselme şartile yapı 
lan teklifler için pek o kadar büyük 
alaka gösterilmediği bildiriliyor. Se
bebi fiat meselesinde anlaşılamama
sıdır. Şöyleki Türk ihracatçıları iç 
fındıklar için 100 kilo başına 44 - 45 
lira istemektedirler. Bununla bera -
beraber bazı evler, yine geçen hafta
ki gibi 46 -46,50 lira talep eylemiş
lerdir. Dikkate değer ki bu defa da 
ha ucuz teklif yapanlar ikinci veya 
li<;üncü derecede ehemmiyetli ihra
catçılardır. Tanınmış evler ise düşük 
teklife yanaşmamaktadırlar. Büyük 
ihracatçıların eski mahsul için hatta 
49,50 lira istedikleri görülmektedir. 

Yeni mahsule gelince, levantinler 
üzerinden Eylıil - l. Teşrin yükleme
si şartile 46 liradan teklif yapıldığı 
bildiriliyor. 

Rakip ürünlerden 1935 mahsulü 1-
talyan Roma fındıkları yüz kilo başı 
na 125 mark, 1936 Roma fındıkları 
ise Eylıll yükselmesi 116 mark fiatle 
ithalii.tGılar tarafından dahile teklif 
edilmi§tir. 1935 mahsulü Sicilya ka
buklu fındıkları ise Eyliıl - I. Teşrin 
yükselmesi şartile cif Hamburg 45 
marka teklif olunmuştur. Italyan ka 
buklu fındıklarının 100 kilobaşına 
cif Hamburg fiatleri 44 - 45 mark 
raddesinde bulunmaktadır. 

it hal eşyası için 

ambalai maddeleri 
Muvakkat kabul suretile memleke 

tirnize ithal edilen ihracat eşyasına 
mahsus ambalaj maddeleri hakkında 

Ege mıntakası pamuk piyasası 
hafta sonuna doğru tekrar sağlam
laşmıştır. Stokların azlığı da azal
mağa bir kat daha kuvvet vermek
tedir. Birinci prese pamukların fi
yatları 43 - 43.5 kuruştur. 

Mersin mıntakasında: Adana bor 
sasrnda son hafta içinde birinci ia
ne ve kapı malı pamuklarının beher 
kilosunda 4 kuruş bir yükseliş kay
dedilmiştir. Dahili fabrikaların 

stokların azalmasını gôrmeleri üze
rine piyasadan mübayaatta bulun
malarının bu durumu meydana ge
tirdiği yazılmaktadır. Elde pek az 
pamuk kalmıştır. 1935 - 36 senesi 
pamuk mahsulünün son piyasası da 
hararetli ve memnuniyet verici bir 
safha ile kapanmak üzeredir. Son 
fiyatlar şunlardır: 

Adana borsasında: 

Tiftik piyasası 

istekli devam ediyor 
!stanbul tiftik piyasası geçen haf

tanın ayni olarak istekli devam et
mektedir. Hafta içinde oğlaklar 105 
110, Kastamonu, Eskişehir, Yozgat 
tiftikleri 100, Bolvadin malları 96, 
Maden güdül tiftikleri de 95 kuruş
tan muamele görmüştür. 

Alman ilgili kontrol dairesinin 
son hafta ic:;inde verdiği müsaadeler 
de tasdik edilen fiyatlar, kilo başı

na cif Hamburg oğlak için 112 - 11!5 
kuruş. Kastamonu, Konya, Kırşehir 
ve benzeri için 104 - 105 kuruş. Jel
low için 93 - 95 kuruş olduğu bildi
rilmektedir. 

Iane I. 
İane II. 
Kapı malı 

Klevland 

41,5- 46 
40 - 40 
38 - 40 
38 -38 

' Mersin Borsasında: ' 
tane I. -2,50 ı 

Dış piyasalarda : 
Nevyok ve Liverpool borsaların : 1 

da geçen hafta görülen hararetlı 
muamelelerin bu hafta da devam 
etmesi, Iskenderiye borsasında. da 
talebin artmasını intaç etmiş; gerek 
hazır mal ve gerekse birinciteşrin 
teslimi yeni rekolte üzerine bir hay
li muameleler olmuştur. Bilhassa· 
Sakellaridis gibi uzun telJi pamuk -
lar üzerinde temerküz eden bu mu- ı 

ameleler filatörlerin yeni rekolted~n Kermese iştirak edecek artistlerden 
yapacakları stok1arı şimdiden te~ın Rana ve Esat bir prova esnasında 
etmek arzusunda olduklarını gos -
termektedir. Kermeste 9 Ağustos Pazar günü 

Bir t icaret heyetimiz 

Avrupaya 9idiyor 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - Bir ticaret ve iktısat heyeti 
bt• hafta içinde, ve kuvvetli bir ih· 
timalle cumartesi günü Ankaradan 
hareketle A vrupada bir seyahate c:;ı

kackatır. Heyetimiz La Haye, Pa -
ris, Londra ve Berline gidecektir. 
Heyette Türk ofisi İngiltere masası 
şeı. B. Talha ile Cümhuriyet Mer
J.cr- Bankası ve Hariciye Vekale
tinden delegeler vardır. 

Seyahatin sebebi bu devletlerle a
ramızdaki ticaret ve klering anlaş
maları üzerinde müzakerelerde bu· 
lunmaktır. 

saat 10 dan 11 e kadar bir de dans 
ve gürbüz çocuk müsabakı:ı sı yapıla· 
cağını yazmıştık. Dans müsabakası 
şeraiti şöyledir: 

1 - Yapılacak danslar (fokstrot, 
vals, tango} dur. Her dansta muvaf
fak olan ikişer çifte hediyeler verile
cektir. 

2 - Müsabakalara iştirak edecek
ler saat 10 buçukta dans yerine ho
parlörlerle çağırılacaklardır. 

Gürbüz çocuk müsabakasına işti -
rak edecek çocukların yaşı yediden 
yukarı olmıyacaktır. 

BORSA 

Bugünlerde Kızılay cemiyeti Tak
sim bahçesindeki şenliklerde bir de 
meşher açmasını kararlaştırmıştır. 

Bu meşherde cemiyetin sulh ve sa
vaştaki c;ahşmaları mücessem levha 
lar ve grafiklerle canlı olarak göste
rilecektir. Ayrıca kuruma üye olmak 
isteyenlerin kayıtlarını yapmak için 
bir de gişe bulunduruJaca ktır. Orada 
üye kaydo1anlara birer kermes bedi 
yesi verilecektir. 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre Er. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Lef 
20 Dinar 
Liret •esikalı 
Florin 
Avusturya tilin 
Mark 
Zloti 
Penro 
Leva 
Yen 
t •wf'(' kuf'OM 
Altm 
Banknot 

18 TEMMUZ CUMARTESi 

624,-
123,-
812,-
80,-
22,-
85,-
13,-
48,-

\90.-
82.-

22.50 
28,-
19,-
22,-
22,
!2.
~1.-

969,-
241,-

s. t •• 

630,-
126,-
820,-
84,-
23,50 
94,-
16,-
52,-

196,-
84.-
24,-
90.-
22.-
24-
25,-
34.-
13.-

971,-
242,-

Eıham 

lı Ban.kası Mil. 8~.-
• ., N 9,90 

" " Hamiline 9.90 
Anadolu 3 60 25,45 

.. .. 3100 41,50 
$irkethayrıye 16.50 
Tramvay 18,25 
Bomonti Nektar 9,30 
Terlro~ ı 2 ~o 
A!lan Çimento 9,35 
Merkez Bankası 68,25 
Osmanlı Bankası 27,-
Sark Merkez Eczane11i Kuvonıuz 3,70 

lsfilcraılar 

Türk Borcu I 
,. ,. II 
,. ,, III 

M e herin dekorlarım Güzel San
atler Akademisi profesörlerinden ba
zıları hazırlamaktadır. 

Kıymetli genç Bale 
ve Balerimiz Bayan Rana ve Esat 
Kermese iştirak edeceklerdir. Bunlar 
sabık Rus Devlet Tiyatrosunun en 
büyük ve en kıymetli san'atkirların 
dan Bayan Lidia Krassa Arzumano -
vanın talebelerindendir. Genç artist
ler Kızılay kermesinde 8 ve 9 AiTtıR
tos Taksim bahçesi sahnesinde nev'i 
kendilerine has danslarını halkımıza 
göstereceklerdir. 

Ceviz piyasası 
hazırlanan yeni talimatname, biı'ta -
kını şikayetlere yol açmıştır. Alaka- Ç • le 1 • r 

fstilrraıı:ı dahıli 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

" .. II 

20.97,50 
19,20 
19,65 
06.-
96,-
98,75 
98,75 

Istanbul ceviz piyasası durgun -
dur. tşler az miktarda kabuklu mal
lar üzerindedir.Kabuklu ceviz fiyat 
ları 10 kuruştur. 

car ihracatçılar, talimatnamenin ba.
ıı hükümleri yüzünden bir çok güç
lüklere maruz kaldıklarını ileri süre 
rek İktısat Vekaletine müracaat et
mişlerdir. Bu şikayetler bilhassa. ih
racatçılar tarafından getirilmesi mec 
buriyeti olan ve memlekette kalmP 
müddeti iki seneden bir seneye indi
rilen ambalaj kapları üzerinde top -
!anmaktadır. 

No. 87 

Ademle Havva 
Burhan (;Attll . 

Fakat üç, dört adım ileride hare
ketlerini hissettiğim bu Beni Israil 
kızı kafama Musa'nm asası gibi 
saplandı. 
Yanıma gelen muhabere şefile ko-

nuşuyorum. 

Keskin bir telefon. 
Açtım. 

Birdenbire tanryamadığım bir 
kadın sesi. 

- Evet benim, ya siz. 
O kadar sersemlemişim ki! Eğer 

adını söylemese .. 
Fakat bu bir muamma. 
Emili'nin görümcesi telefon edi -

yor. Sabahleyin gelmiş. Bugtin öğle 
yemeğinde Semiramis'e gelip gele
miyeceğimi soruyormuş. 

- Kendisi nerede! dedim. 
!yi bir cevap. 
Yorgun geldiği için banyoya gir

miş. 
- Hay hay, dediın. On ikide ora

da bulunurum. 
Telefonu kapattım. 
Bu hatırımda yoktu. Emili beni 

lskenderiyeye bekliyordu. Ve gele· 

İngiliz üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 

Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

630,-
630,-

0,79,65 
10,09,10 

4,71,75 
2,43,SO 

63,-
1,17,-

19,11,68 
4,18,32 
1.97,64 
3,07,75 
5,80,40 

cek cumartesi günü gitmeğe karar 
vermiştim. Hayret. 

Işlerime devam ettim. 
Bugünlerde şirketin işlerinde bil

yük bir hareket var. istihsal fazla 
oluyor. Rozina'nın yuvarlak kocası 
her halde memnun olacak. Aksiyon
lar kırılıyor. 

:{. 

Bir aralık otele telefon ederek ar
tık benim meclis odası adı verdiğim 
tarash odaya yemek hazırlamaları
nı tenbih ettim. 

Bu telefon muhaberesi akabinde 
camekanın arkasındaki tiktaklarm 
hafiflediğini hissettim. Telefonu ka 
padığım zaman Raşel'in parmaklan 
sert, hırçın hareketlerle makineyi 
parc;alar gibi işine devam etti. 

Sinirlendim. 
Tam on ikide çıkarken yan gözle 

baktım. Başını makineye d$1v~mrq 
uzun baca.klan sandalyasınm altına. 
tıpkı ölen bir kuşun açık kalmış ka
natları gibi uzanmıştı. 

!çim sızladı. 
Bu krvırcık kızıl saçlı kız herkesin 

serin yerlerde buzlu içkilerle nes'c
lendiği saatleri bu daracak yerde 
vantilatörün sun'i rüzgarına ~öğüs 
verip garsonun getireceği çerezlerle 
karnını doyuracak ve genç kızlık 

Mrsrr faltvfllerl 
188& J 
t908 n 
1911 III 

TaltvflSf 
Rrhtım 
Anadolu I ve II 

,, III 
Anadolu Mümessil 

--97,50 
92,-

--98,50 
93,-

10,25 
44,40 
45,75 
46,35 

Almanya ceviz piyasasında bir 
hafta öncesine nazaran bildirildil -
meğe değer yenilikler ve değişiklik
ler kaydedilmemiştir. Türk ve Al
man tacirleri arasında yeni mahsul 
satışları için temasa başlandığı bil
dirilmektedir. 

=--
rüyaları güden başını şimdi olduğu fına saklandı. Bana bir oyun yap-
gibi makinesinin demirlerine bırakıp mak istiyor. Sıra ile gardrobu, bü-
uyuklıyacak. yük şezlongun arkasını aradım. 

Hayat göründüğü gibi değil. Yok. 
Acı tarafları da pek çok. Eğer bir kanapenin kenarında gö-
Fakat bu hayat bir yanda uyuş- züme ilişen hasır kadın şapkası ol-

turucu güzellikleri, raşeleri bir ta- masa şüphe edeceğim. 
rafta acıları ile yürüyüp gidiyor. Bir aralık uzun geniş ipek perde-* !erden birinin sallandığını gördüm. 

içeri girerken metrdotel gülüm- Ve keklik görmüş bir av<ıı gibi 
sedi. atddım. 

- Misafiriniz bekliyor! lpek perdelerin altından iki el 
Geç kaldığımı ben de biliyordum. uzandı. Fakat bu eller ... 
Raşel'in hali bana o kadar dokun- Evet. Bu eller Pireden Iskenderi-

du ki buraya kadar otomobili adeta yeye kadar bana arkadaşlık eden 
bir deve ağırlığı ile yürütebildim. eller değil. 

Fakat yukarda bekliyen ve bu bir Bir haınlede ipek perdeyi kaldır-
kaç saatlik başbaşanm zevki için dım. Ve hayretle haykırdım! 
Iskenderiyeden buraya kadar olduk- - Frosso!. 
ça uzun bir seyahat yapan Yunan Evet. Karşımdaki kadın, o bon -
güzelinin nefis vücudu gözlerimin marşe bebeklerine benzettiğim sarı 
önüne gelmişti artık. saçlı, derin, mavi gözlü Yunan ka-

Merdivenleri ikişer atlıyarak fır- dını. Emili'nin görümcesi idi. 
ladım. Hiçbir şey söylemeden onu bir be-

!çeri girdiğim zaman kimseyi gö- bek kucaklar gibi kaptım, kaldır -
rem edim. dım. 

Yandaki banyo odasına baktım. Herkesin hayatında tatlı hatıra-
Boş. tar bırakan sürprizler vardır. Ben 
Balkona yakın hazırlanmış masa- böyle birkaç lezzetli hatıra sakla -

ya el değmem~. Gümüş buzluklar, rım. Fakat bugilnkü sürpriz kadar 
çiçekler olduğu gibi duruyor. beni şaşırtan, sevindiren olmadı. 

Emili muhakkak odanın bir tara- Şilphe yok ki buraya gelirken 
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Benden kaçtı, fakat arıyorum 
0

• 

F. Z. K. imzasile: mak derecelerine geldik. Aradll :a~ 
"On dokuz ywtmda bir gencim. S2 cuklamnı:::tn bağı olmasa~§" 1(eı'ı' 

yaşında bir bayla üç ay çılgınca se- ayrılmak derekesine gidccegınt· 
vi.ştik. Vç ay sonra bay, dostum var disine: ·sa,_ 
diye benden uzaklaştı. Beni unııthı : "Ben hayata gözümü .ka~aı /ık· 
Ben ise gece gilndilz, hep onu dilşiinii yegane bu mülkiim (altı bın ııra öıır 
yorum. Kendisi buradadır, tekrar o - tır) senin ve çocuklarımı:mıdır, !lef 
ııımla konuşmağa muvaffak. ol.ama::; ka mirasçım yoktur" diyorıurı. ıı' 

lcb Ça111ıı ~am deli olacağtm. Acaba ne yapma- nedense bu arzusuna ga e rtı • 
lı?" yor. Dargınlığını günden ~il~ıe ~ır 

Yapılacak şey gayet basit. O siz- rıyor. B<:m yetmiş, eşim ellı~ ge orıY 
den nasıl uzaklaştı ise sizin de içi- lir. Bu. kadar sene yaşayıp ahır /JI 
nizde beslediğiniz sevgiden o kadar rümiizde biribirimize mı.iş/ ika net • 
uzak kalmanız zaruri. Tehlike kam- refiki hayat olacakken haYa 

1 
b 

panası vurmuş. Belki ilk günlerde :;ehralüt olmaktadır. Başımı alıP 
d . orsa 

onu unutmağa muvaffak olamıya - akrabaıım yanına gideyim . ı~ t'ıl. 
caksrnız. Fakat sizi filen kandırmış, da evinde rahat edemiyen btr t~ ~Jıol 
aldatmış ve nihayet kaçmış bir sev- adam el yanında nekadar istır. • 
!;ilinin arkasından da koşamazsınız edebilir. Bu dü~üııme ile sabredıYo ,, 
ya ... KaJdı ki, üç aylık bir bağlılık rum. Bıt hale bir çare buluıııtZ· "" 
çabuk kopmuştur. Bunu tekrar ya- Fikirlerinizde tam bir isa~et oe• 
şatmağa çabalamak, kendinizi daha Bravo ... Yaşı yetmiş olan _?ır .. le iıf' 
feci neticeler verebilecek olan . ~ir ile elli yaşındaki bir zevcen~n. oJJl riJll 
tehlikeye atmaktır. Gayret edinız, !erinin son demlerinde binbırle;; 
unutacaksınız. =~hirlemelerine mana verilerneZ; ., 

JI. \ cak, eşinizin hırçınlaşmasındakl~ 
Tek evlat biraz fımarık olur gane sebebi bulmuşsunuz. Bu se )le' 

bi ortadan kaldıramaz mısını? .. 1 !zmirden "N. E." imzasile: tı 
sela, şimdiden hakkı olan .~ b~ 

"Ailemizin yakııılarından olan bir kendisine bırakmak, size hakıkl 
kızı tanıyorum. Hen.üz 19 yaşında. istirahati kalp temin edeceği ~ 
zengin olduğu gibi, mıthitin oldukça bu zehralut hayat yerine tavsif etr 
tanınmış ileri gelenlerindendir. Şim- ,e 

nız hayatı da bir anda hırstan. : 11it 
diki Jıalde, kızın bir dedi!Ji iki olmu- sizlikten uzak bir şekle sokaDJV" 
yor. Ba kızla evlenmek niyetinde - Oyle değil mi? 
yim. Ancak, aldığım para 43 Zira gi- ~ 
bi az bir ~tır. Evlendiğim zaman Ji 
acı bir farkru zaruretin tesirile kı.:a, Sinirli damadından mü,te 
dolayı.sile babasına boyıuı eğmeğe kaynana 
mecbur olaçağım diye kork:ı.ıyorum. Beşiktaştan Feride imzasiyle: 
Ne dcrsiııiz1" "Kızımı bımdan bir bııçıı~ 5 

6 
Hakikaten, tek evlat biraz şnna- evvel bir muallimle evlendirdı'ITl" 

rık olur. Bu şımarıklığı, had bir çocukları var. Her ikisi ara~ı ,.1 
hodgfı.mlık perdesi altında ileriye de rnünasebetler, bir sene çok iyı şe 
gidebilir Böyle şımank ve hodgam. de deı-am etti. Iltrıltı olmadı. ':J. 
olanların sureti umumiyetle tatmini men 5 - 6 ay var ki, damadım 
güçtür. Kızın anasından, babasın - kasıp kavurma<lık adam lııro1:'11(1 
dan gördüğünü sizde bulamaması, a.sabileşti, hırçınlaştı. Ufak W 
şimdi sizi ikaz eden bir tehlike işa- kızıyor. Bazatı müdahale ctli!loftlf', 
reti gibidir. Bundan başka, tek ev- Kendisine haksız olduğunu a11uıtı 
!atların ailelerine pek düşkün olduk rum. Bu sefer, kızımı, beni de ~~:.JJ 
ıannı da kabul etmek lazımdır. Ta- lıyor ve bu asabi hava, eviıı 1~~ 
nıdığınız kız, sizi zayif bir bağla se. günlerce devam~diyor. Diğer tfJrO 
viyorsa, ilerde aile muhabbetinin, tan, kı::ımm gördüğü hakaretS fll 
koca sevgisinin ikiye bölüneceğini tahammül edemiyorum, ııc yapcı!/1 ~ 
ve geçimin hakikaten güç bir saf - Anlaşılıyor ki damadınız, öt~~ 
haya gireceğini düşünmelisiniz. Ma- beri asabiyülmizaç, hırçın ve .s~~ 
amafih şimdiye kadar öyle kızlar da bir adammış. Bidayette yenı ~ 
görUlmüştür ki, ailelerinin biricik rpakta olduğu yuvada esen tatlı~ 
gözbebekleri oldukları halde kocala- va, belki bunun dışarıya aksettrı~ 
rına sadık kalmışlar, şımarıklıkları- mani olmuştur. Fakat sonra . 
nı unutmuşlar, kendilerini hakiki bu mizaç, kendisini belli etıll1~tJ1 
yuvalarına vermişlerdir. tezahürleri görülmeye başla.ıfl1~ ~ 

Bu kızla evlenmekte ısrar ediyor- Size söyliyeceğimiz şeyler, bıı.81 1 
sanız, nişan müddetini bir parça uza- kısa olacak: Kızınızla damadınJZ n 
tınız. Onun karakterini iyice anlayı- rasındaki hadiselere kat'iyyen ;~ 
nız. Ilerde zuhuru muhtemel bir dahalc etmeyiniz. BüyüksüniİZ· ~ 
t~h . .' keyi şimdiden önliyebilmek için vanın bütün işlerini tanzim ed~~ 
hemen evlenmemek ve biraz bekle- bir mevkidesiniz. O halde evin 9 

d 

mek fedakarlığına katlanmanız za- nunu temin etmek vazifesi de jç 
ruridir. düşer. Bu vazifeyi başarabilme~ 1" 

• evvela yapacağınız iş, herhafl ı1I 

Hayatımız zehir gibi geriyor müdahaleden içtinap etmek, bll & ı 
:r dahalelerle kızınızın şımarmasıll , 

Ak yürekli imza sile: 
"35 sene evvel evlendim. Altı ço

cuğumuz oldu. Yirmi beş sene sızıltı
sız, tatlıca yaşadt.k. Halen idaremiz 
de iyidir. Fakat eşim birkaç senedir 
eml<lk bağışlamaktan mütevellit bir 
hırsa kapıldı, aramız açıldı. Aynl -

Emili'nin o inci dişli, iri siyah göz
lü Yunan güzelinin hayaline takıl -
mıştım. 

Fakat şimdi ayni ırkın mavi göz
lü ve altın saçlı bir kadını ile kar
şılaşınca o esmer hayal derhal uzak
laşıverdi. Frosso tam bir bonmarşe 
bebeği.. Fakat o kadar canlı, o ka
dar kıvrak bir mahlil:k ki! 

Ve temiz ve titiz bir kadın. 
Şüphe yok ki bu ırkın kadınları 

aşkı daha başka anlıyorlar. Kendi 
hisleri ve zevklerile beraber erkeğin 
hoşuna gidecek ve kendilerini daha 
çok sevdirecek fırsatları keşfediyor
lar. 

Bu çilek tenli genç kadın taze bir 
pembe gül kadar temiz ve garip de
ğil mi süründtiğU hafif glil kokusu 
ile bende öyle hatıralar uyandırdı 
ki! 

Bu cıva gibi ele avuca. sığmaz pem 
be, sarı bebek beni o kadar meşgul 
etti ki saatin ilerlediğini, güneşin 
alçalmasmdan anlıyabildim. 

Benimle beraber çıkmak istemedi. 
Koridora kadar çıkardığım zaman 

bir defa daha dudaklarını uzattı: 
- Rahatsız etmedim ya? 
Bu sevimli bebek her hareketi ile 

hoşa gitmesini biliyor. 
Dedim ki: 

sizden cesaret almasına mani oln1t 
tır. Daima hiçbir şey yokmuş ·lt 
hareket ediniz, duyduğunuz şeY ııl 
işitmemiş gibi olunuz. Hafif ve 1 ôf 
Jayim muameleniz, belki bu asab# 
madın tehlikeli hareketlerine 
olacaktır. 

- Bütün ömrümce beni böY18 t' 
hatsız etmeni isterim. 
Çapkın bir hareketle güld~dO~ 
Ve bir kelebek gibi korl 

loşluğunda kayboldu. 

~ "'ıtl ,,, 
Saat dörtte büroya ge1digı .. rdU 

man Raşel'i ayni vaziyette go rtıJ'# 
Kızıl kıvırcık saçlı başı hala 
nesinin demirleri üstünde. 

:(. ıctıır 
Bugün Istanbuldan bir ıııe 

aldım. 

Meral yazıyor. . IJ~ 
Artık bu kış Mısır seyalı 

kat'i surette karar vermişlet· d9U . e 
Bana Istanbulda kendilerın f' 

birçok havadis ver<iikten sonra 
le birkaç satır da eklemiş: . / 

"Bir tesadüf beni Hayal'in t>lf, 
kadaşile tanıştırdı. Hayal o~ll w 
dığı mektupta bir çocuğu o~. ~fil 
"Sonkaya" koyduğunu s~) ııı" 
Sen bir mektubunda çocugtıfl f"_ 
adını "Morkaya" koyduğunıııtı ıcı 
mıştm. Yeni tanıştığım bu ge~~~ 
la iddiaya giriştik. Söyle 3~ 
Hangisi doğru ... " .. ti' 

Meralin bu mektubu beni Olu 
sir etti. 

"ıı' r Arl.cı:ı•:l 
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fAYDALl~ıreergttnbırl HIER(§EV UNUTULUR l 
\..... lllkAye 1 ~ .... ~~ BiLGiLER ..____.._ ______ ,-' 

Yazan: MITHAT l...~ 
No. 15Z 

LGkırdıyı yalnız aCjzıyle söylüyor, 
elleri kolları kıyamet koparmıyordu 

--1~~ hi" 
Belkis kocasının fıka:~gın.a ~ 

lnahzun olmadt. Adnan 'b~ttı: :ıı:.;~
da hem parasmı kaybe en ' 
hem karısmı. 

tel8.ffuzlardı; dane dane kelimeler 
olm&ktan çıkmrş, ~es parçaları~~ı; 

k d r belliydi kı, bu rus pren~1 o 
ne a a .. k k dar 
lisanları konuşmıya uşenece • a 
iyj biliyordu. Bu adamm malumatı, 
elmaslarını üstünde ta_ş~ayı: hatır • 

Kibar adanı lam acak kad11r zengındı. Ya ~~h.: 
U de kah~ındaki asil hürriyet? Bu ~urlu. 

Madam Adnan bey, m saa d b·"şka. kim gu"lse genzmden 
ed- ... ., Size prens Serj lvano· on an ... k. ..1 er mısuuz. ed . haykırmış olurdu. Halbu ı o gu er-
\'iç Nebinski'yi takdiın _eyı.m... .. ken bu kahkaha bir. s8:1tn~at ~adar 

Bu Rus prensini Belkise bugun "zeldi· aJtmdan hır çızgı çızerek 
nebekte bir kilçilk evde - beya~.s~- ~ ··ı··y.ordu Adnanm ağzının bir · ah goru- suzu u · . 
~nım. altında kast çok sıy M köşesinde çırpman, bayramlık elbıse-
rıen - bir kanın: takdim ediyor: a-

1 
.. giymiş fıkara çocuklara ben-

ennı . .. .. d 1n 
dam Çarikof. . tde ziyen kahkahasını d?ş.un~yor ~- · 

Çarlık Rusyasmm barbı umu.rı;- bu Rus prensi gıbı gillmeyı an -
İstanbul elrisi Mösyö Nikohı. Çanko· csaank dog-dugu- gu"nden öğrenmeye baş-

"' d"ştükten sonra 
f'un karısı. Çarlık _u . uslu 1 dı. Onun bu murassa kahkaha.c;ı-
Çank f Istanbulda. gızh ve na:m namr ·o·nünde insan evinin zayıf taraf-

a ··ıd·· Şimdı kan-
bir fıkaralık içinde 0 u. ini- lıınnı. kendi talih noksanlaı;nı. ~~~-
~ hususi lisan hocalıklar;rlef!ietin ta ba.'}kaJannm sonradan gormehgt· 
~ordu. Bebekteki ufak ev e - k ni hatırlıyordu. Bu o kadar her şe
kibri fıkaralığm klişe olan~- . bilen bir kahkahaydı. Sonra bu 

terbiyesine düşkü~~~:neV:d~ mağrur ~us prensi keli~ele~l~ ~ünn.~t et_mi
Yordu. Kadın, ç b' tarafın- d . terbiyelı kibırlı gozlenyle 
kalabiliyordu. Insanla.rm .b1: sarkan yor u, da.kini kahrediyor, şa.şırtr -
dan bir y ı r t 1 k gı -~ f ta- ka:.ısınSonra bu prenste "yeni" yok
Jlarastzlığa. Madam. Çan .

0 ~-hm yo Gou.k şık,_ fakat kaba ~ık - pa-
hanunülündeki katılık galıp sı a . tu. b .•. d. 

· rdu Belkıs, burları ayakları kadar ta ıı ı_ ı: dce-. donuk vakarın:ı: verıyo : . rd " 
kadm.m 'bu güzel tara.f~t ?ilıruyo u. keti, derisinden sonra gelmıyor u, 
Ona elçı' karısı diye gıdıyordu .. B .. t" de başında kalbi vuruyordu; 

' ! t buldaki e- us un ' il · · · · or Bu seyrek çaylara s an d eokağa çıktığı zaman a. e~~ ~ıyıy ' 
3"8.z Ruslardan ta.nmınış ~sanlar""'; a hııyatmt giyiyor, kendim gıyıyord~. 
gel· 1 d Bunlardan bın de o 6"n S tın· kordonu bile nekadar az go-ıyor ar ı. b Rustu · aa 
~elkie& takdim edilen ? . · rünUyordu: yeleğinin buruş_uklar~n: 
'.r>rens Serj !vanoviç Nebınskı. da bir iki nokta, birkaç kchme gıbı 

· duyunca Belkis karşısın· k r B. de Ad nanı cetvel 
(Prens) ı 'b'. b ktı Kendisi seyrek seyre . ır .. t v. ı 

daltine manzara gı 1 a . · 'bi ikiye bölen saat kos egı .... 
«;ok güzel. tuvaleti çok ~bar olma- gı d .. l zen 
taydı gülünç olabilecekti:. Odada Sonra Belkis ka ar: rız~ . -
llan}tiı 'ki kic:iydiler. Çay fincanının gin kadına bir çayda bızımkiler ras-
k ~· k hep bu Rus la!alar, çaydan geceyarısı dönecek 

Ulplll)u bulamaz en, biltü kade.r otururlar, kadının s~ratmn 
Jırensine bakıyordu: Prens, ~ mthlanırlar; oturdukları müddetçe 

Belkise de, başkalarına olduğu kadar 
bakıyordu. Bizimkiler ağr?Jannı aç
salar, Avnıpaya gittikleri anla.5ıl
mahydr: Hem de Balkanlardaki Av
rupaya! Halbuki bu Rus prensi, - o 
da Madam Çarikofun ısrariyle - İs
panyadayken kıral Alfonsun karısiy 
le tenis oynadığım,kısa kescrek,anlat 
tı. Belkis emindi, bu prens bu çayda 
çok kalmıyacaktı. Hakikaten prens 
ayağa kalktı.gidiyordu. Belkis emin
di: prens kadınların ellerini öpmiye 
cekti.Prens hakikaten öpmedi:Bütün 
kadmlarm ellerini sert bir yumruk
la ı:ııktı. Yarım saat kaldığı bu çay
dan prens asil bir iç srkıntısı ile kaç
ti.Belkis odada prensin kollarından 
kalan kibar çizgilere bakıyor, koca
smdan,memleketinden bu adama kaç 
mak istiyordu. O, evvela anlamadı. 
prens Serj Ivanoviç Nebinski'ye aşık 
olmu ·tu: Naşid.in konağına döndüğü 
vakit kocasının karşısında bu aşkı 
bütün uzviyetiyle gördü: Bu aşkın, 
elleri, kolları vardı. 

Morfin miiptelfı.sı prensin durgun
luğu ona bir olgunluk gi'bi görün
müştü. A d n a n ı n et parçası 
gibi çıplak ensesinden, pabuçlarının 
topuklarına dolan {lyaklarmdan bu 
akşam büsbütün soğudu. Bu prens 
çayda niçin beş dakika daha, sonra 
bir beş dakika daha., hulasa bir iki 
saatlik beş dakikalar daha oturma
dı? Fakat bu derece güzel şey an
cak bu kadar devam etmeliydi. Bel· 
kis de gittiği çaylarda böyle yapmaz 
mıydı? Çaylarda rüya kadar kalır, 
herkesten evvel kaçardr. ArkMrnda 
güzelliğinin tuvaletinin başkaltğmt, 
bir nikaye olarak bırakırdı . .Q ~aç -
tıktan sonra çay toplantı ı mahzun 
bir kalabalık olur, herkes biribirlnde~ 
iç sıkıntısı duyar, onu çekiştirdiklerı 
halde hep onun ba.§kalığmı söylemiş 
olurlardı. 

( Arkıtoıt vsır 

Bugünkü Program 

htanbm j 
18,- Oda musikisi (pl&.k), 19,- Haber 

Jer, 19,15 Muhtelif plAklar, 20,- Sololar 
(plak), 20,30 Studyo orkestraları, 21,30 
Son haberler, Saat 22 den sonra Anaöolu 
ajansının gıu:etelere mahsus havadıs servisi 
verilecektir. 
Pnıg -20,30: Karışrk radyo rıopunsı: 21,30: 
piyes (orkestralı): 23.20: Plak; 24: Konser 
nakli. 

Buda peşte 

20 20: Mussolini hakkmda konferans; 
20 50: Piyano ile ııarkı; 21,30: Haberler; 
2ı:so: Çigan musikisi: 22,40: Opera or
kestrası; 24: Dans plil.ları. 

V~ova 

20.30: Salon orkestrası (sopran, tenor 
ıcslerle): 21,30: Sözler: 22: ÇHt piyano 
ile Leh danaları: 22,30: Iskoçya halk mu
sikisi; 23,25: Dans. 

Bükrt>.ş 

18: Radyo salon orkestrası: 19: Sözler; 
19,15: Konserin devamı; 20: Konferans: 
20 20: Plik ile dünkü ve bugıinkiı dans
la~· 21,05: Çift piyano konseri; 21.40: 
Şa;kılar; 22,05: Harpa musikisi; 22,45: 
Konser nakli; 23,45: Fransızca ve alman
ca haberler. 

Viyana 

20,30: Olimpiyat haberleri; 21: Halk 
havaları: 22: Richard Strauı'un plaklnrın· 
dan· 23: Haberler; 23,10: Eğlenceli or
kestra konseri; 24,05: Konserin devamı: 
1,10: Silving kuarteti. 

Sinemalar, Tlyııtrolar 

• HALK OPERETİ : Bu akşam 11aat 
21.45 de Takıim Bııhı;esindc (Rahmet 
Ef.) opereti. Yakında (Babalık). 

• OSKÜDAR HALE : (Klo KJo). 

Cerrahpaşa baataneal 21693 
Gureba hutanesı V enıbahı;c 230·1 7 
Hase~ lı:admlar hastaneııı 24553 
Zc?'lleP Klmll haataneaı Ualrildar 60179 
Kuduı lıastanesı Çapa 22142 
Be:ırnıtlo Zülrllr hastanesi 43341 
Glllhaoe lıutınesl Gtilhnne ıo~ ı O 
Haydarpaşıı Numan<' hastanesi 60107 
S:tfıl hntancıi Sişli 42426 
Bakırkov Aleti hutancst 16 60 
Sark Demiryollan Sirkeci 23079 
De•lcı Oemirvo11arı Haydarpaıı 42145 

ltfalyf! Tf'ltfonırın 

lıunb11I ltlaıyesı 
Kadıköy lttaıyeal 
Yqllkoy Balmkoy, 88,.ükdere 

24222 
'50020 

O,kildat lttaıvesi S0625 
Beyoi!tu itfaiyesi 44640 
Buyükada Heybeli, Burgu. Kmalı mm 

rakalan için tclefnn aııııtralmdalt1 memura 
'l"&nR'm ~ .. mclı l<Uic'llr 
Çahrk sıhht yardım teşldlati 

kibar insanlar gibi nekadar l!ka~ı. de odada. olduklarını, kadına. ~er sa
kinuıı ayrı ayrr bakmıyordu; er nı'ye bissettirecekler! Halbuki prens 
eeyd:ebıktıgı· nekadar belli~~; Bel· ni;:==~=::~::::;~~~====:~===~;===== -
:::::d~,%"~~~"-;=;::·.:::: ~ vakacık tarafiarında 
lata.n. ptrl8llta.yr _ bu odada ~al:~~ J 4 
b" l "rm.üyordu Halbuki, 

ı>~ııir~~n~~da., ceza ·k~nununa. ~~ ı·şı·ıyen k·ımselere bedava tecek kadar ınahkemelık olan . 
Çok bUyük elması misafirler demın· 

Ad anm adını • d•ı• 
denberi dtişUnUyorlar, n lk' toprak tevzı e 1 ıyor bu elmasta öğreniyorlardı. Be ~s, 
t>annağmdaki şu bir damla gerv~tin 
fS.Şırttığı bu çay halkından ?'8:h;a~= ________ -!"" ___ k___ k ı.... m 

oluyor, bu ıstırap içinde pr~n~dnan Bu toprakları aldıktan sonra çalrşma imar etme ~zı -
Çok: beğeniyordu. Bu prens e k a. t d Devlet üç sene sonra tapusunu da vermektedır 
gib' konuşuyordu ; f & ır. 1 d. t n d · i evleri?' 1 az 'b' bön oımu tekatitlUk hayatını nası a ıye ara arm a yenı yen .. 
111.lstuğu ze.ınan,Adnan gı 1 a. ka- He~ mem~r. d . ta rvurlarda bu· yapılması, buralannı da bir lcoy ~I · ~ 
Yordu. Sonra bu prens saçların geçıreceğıne aır sa\ k . h' halın• · · t k "tlük zamanmm maktan c;ı armış. B1r şe ır 
da:r terbiyeliydi. . iz- ıuııur, b~halY!e. l e d au bu tasavvurlar getirmiştir. Bu yüzden bu semtlerde it 

Bir hafta taran.mas~ başı a~ \u ya.klaş~ıgı sıra a= t~ Alınacak ikra- de, arazi fiatlart artmış, kUçük ta • 1 
gi:yi saklıyaeaktI. Bellı: Bu c;ız. den d~ha ~y~:~a~~~ı e~anşmın mikta - sarruf ashabı için oturulacak yerler 

1 ilaçlara dördüncü batın d~:;smbaşr mıye .. e 1 yapdır. olmaktan çıkmıştır. Fakat Yakacı.~ 
gelmiş. Bu :Ut~dan e~en yastık- rmıı. gore pro.f~ er ikramiyeyi aldık- Soğanlıköyleri gibi, şehirle sıkı ~.11 • 
- Belkis emındi - uyur bu Ekser r~ehmeurr earden evvel bir ev sa- nıı.sebetleri olan köyler böyle degı~ 
•- bila buruı:ı-"'&Caktr· Sonrk~..:ı .... tan son n § y l ] ..ı i ık 14 

.... :ıµ .. ., d - ne ~ . 1 - dil Unürler. Bunu tatbik dir. Ufak sermaye sah p en, yen · 
J)reıısin golf, polo o~a ı~ade.r ter· hlbi 0 ına.~r ş Bazıları da ı-ehrin ramiye alan miltekaitler, anularınt 
beniydi; tebessüml~ ~ehziydi. heın e?enler ço kili~ bağ ve bahçe işleri- daha kolay bir surette bu köylerde 
biye&z olnuyarak müs e ed~n ne cıvat'1lla ;eolmağı bu suretle sakin tahakkuk ettirebilirler ... 
bu istihza,acze ınerha.~di~~:rbır· tara le m.eşgut ge"lrrn~ği tercih eder. Te- Yakacıkta devlete ait boş a.ratl çok 
- b' · tihz& ı .P-l':f bir haya " · · t ç f lt 1 km 0 --erhametli ır ıs · d kı .. olduktan sonra. ticari bır ıı,e ur. ar~ıya ve as a yo a y~ . 
~ şarlatan değildi; elleri ~:~ ~kır: k~~t k suretiyle kabiliyetini bir de lan bu gibi yerlerin iman ıçın de 
8a hareketlerle kımıldryO 'ka~a _ gırış?1~e ebbüs s~hasında denemeğl devlet kanunlarrnda en büyük kolay
dıyı yalnız ağzıyle söylüyor, ryor şa~sı g!tirenler <:oktur. Bazı me - !ıklar gösterilmiştir. Bu kanunun 
ıı:, kolları kıyametler kopö~:~ ..... ;~ ha 'ıra da bunlardan hiçbirini yap - hükümlerine göre devlete ait boş a-

- d arak s ;ı.ıeı ...... m.ur a.r • . . - kt dır gozieri kımıl a.mıy • uzun Bursa gibi meyvesı ve sebze- razı, halka parasız dagılma 11. • • 

bütün akislerini gösterıyordu. ehern· ~~r·ve ucuz bir şehirde çekilip din- Yalnız şu şartla ki, bu işlennıemı.e 
8olgun parmaklamın pa:ayt kadar 

91 
-· ve yeniden hayat rnücade - boş toprağı alan kimse, üç sene ı

J:ı:ı..iyet vermiyerek tutaca?1 ne ve· len_megıgı·rifmıemeği da.ha faydalı 'bu- çinde, bu araziyi imar edecektir. Üç ben· di Adnanm eli vekilharca ıesıne ·· . 
ıy • k1 kanapele- sene sonra bir heyet, verilen arazı -

!'irken parayr, koltu d~'paranın aJ lur. ı drı. şe nin imar edildig-ı görüldükten sonra, 
l"e göstererek tutuyor u' l or Bütün bu tasavvur: ar arasın , -

·· ·· ke.ybo uy • 'r civarına cekilip,bağ ve bahçe sa kendisine tapu Renedl verilmektedir .. 
tında kocasının eli,yuzu d ordu bhıı.bı' olmak, bir çiftçi gibi yaşamak Yakacıkta Ayazma taraflarında bir-
J:>ara odanın ortasında ~::urn gü~ b 
Sonra bu eller, erkek kemıgın r bir fkri en cazip olanıdrr. Fakat unu kaç senedcnberi devlete ait bo · ara· 
telliğini gösteren bu par.ınaklhaamle· ;ü ilnenler çok olduğu halde tatbik zi, birçok kimselere dağıtılmıştır. He
kadınm elini nekadat' aza.?e • .ı ect!nıer pek azdır. Hal~u~ ikra~ • nüz verilmiyen üzeri fundalıklarla 
le 1 ak -:; .. ,.1 orseleıne.r• 'ni alan bir mütekaıt ıçin, şehıre dolu yerler çoktur Yakacık üzüm ve 

?". e yakalıyac • n~ çok yet'!ı k · 1 · 1 - 't k"y 
tıekadar iyi bilecekti. A?na~ • .,,ır- km bir yerde topra ış eny e ug - meyve yetiştirmeğe en müsaı o -
güzeı1 çok asil olan ellen, kon'";iu. ~mak, yapılması en .~olay h

1 
ir. işd • !erden biridir. Boş araziyi, devletten 

ken kiirelt, topu,;, yumr~k ol~yo ~ Ur Yalnız devlet muessese erın e alan bazı müteşebbisler, birkaç sene 
8Ustu ~ kit ahmak ikı eldı. Sonr ~4k.ailt olanlar için değil, hususi mil- içinde buralarda bağ ve ağaç yetiştir 
b gu va . . a. dilini ne· ı.w • 1 h t ğ ff k ı 1 rd Devlet u rus prensinm Uç AvrtıP t se.selerden ikramıye a an veya u me e muva a o muşa tr. . 
'ita.dar . . bildiği keUınelerln, ha~a e~ biriktirip küçtik tasarruf asha- istihsal yapmak istiyen ve boş ıırazi
kelitnel: oluşundan n~kadar bellıy~ hı için de. yapılacak en iyi iş, ~e~ir yi imar etmek istiyenlere daha başka 
di · Belkis ·· ·· ordu kı bu adam, ·varında bir köy bayatı geçirmektır. kolaylıklar da göstermektedir. Eren 

' goruy U fuıa.nla ku· cı yf' k"' l F ' t tiç lisanla yaşa.ınlf, o ç 
0 

üç li· tstanbulun etra.fmaki köyler, sa ı - oy e eneryolu arasında, zıraa ve-
blar oyna.mıf, spor ye.p?J'll§, an· ye yerleri, bu gı1>i işlere en elveri§ll kruetine ait nilmune fidanlr~, bağ 
8an.Ia sevmi§ti. Bu telfı.ff~ıl:-nm.iş yerlerdir. Son senelerde Bostanc.ı, Su yeti tirmck istfyenlere Uzüm fidan -
~'11mıyacak derecede benıro 

Saçların kok.Jerını kuvvetlendı· 

rtr. DökUlmeslne mani olur. Ke
pekleri izale eder. NeşvUne

masmı kolaylaştırarak bayat 
kabiliyetini e.rtmr. U.tif rayı· 
balı bir saç eksiridir. 

INGILTZ K..ANZUK ECZANESi 

Beyoğlu · İstanbul 

lan da vermektedir. Tl\mun • fıd:.uı
lığrnda, Ttirkiyenin muhtelif yerle -
rindcki iklim şeraitine göre, hangi 
nevi iizUmlerln yetiştirebileceği, uzun 
tecrUbelerle elde edilmiştir. Yaka -
cıkta, devletten boş bir toprak alan 
bir adam, numune fidanhE;'lndan da 
bağ fidanları alacak olıırsa, işi pek 
kolayla§mt§ olur. Yakacıkta bir bağ 
üç senede yctişmektcdiı·. Bu müddet 
zarfında, Yakacıkta bağ yeUştlrme
ği kendisine ihtisas yapını§ köylü -
!erden istifade edilir. Bu suretle bir 
bağ yetiştirildikten sonra bunun ya
nıbaşına kilçilk bir köy evi yaptır -
mak kalıyor, bağ yetiştirmek isti • 
yenlere nümunc fidanları verildiği 
gibi bu sahada da daha fazla kolay
lıklar beklemek insafsıilık olur. Top
rak, bedava fidıın İfilerinden sonra ev 
yaptırmak da bu işe tcşebblis edenin 
başaracak olduğu bir iş olarak ka -
bul etmek lazımdır. - H. A. 

Saçları gözyaşları ile ıı:1lnne.rak, 
yanaklarına yapışmıştı. Kesik hıç -
kınklnrla ağlıyordu.Bir aralık derin 
bir yalvarışlıı dolu olan ela gözk•ri
ni kocasına kaldırdı: "Ah, seni na
sıl inandırayım" diye, inledi. Kocası 
dayandığı masanın önünde kıpırda
madan duruyordu. Bir zamanlar 
ço,k munis olduğu belli olan bakış
larında büyük bir hüzün ve karar • 
sı~Jrk vardı. Kadın, gözyaşlarından 
sırsıklam olan küçük mendilini diş
lerinde parçııhyarak, ayağa kalktı. 
Dışıırr çıkmak için yilrüyüp, kapıyı 
açtı. Kırık bir hıçkrnk boğnzında 

dUğtimlenen•k, kocnsna döndü. 
- Bilmelisin ki, hiçbir zaman 

senin şüphelendiğin şeyler o adamla 
nramda geçmedi. Seni çirkin bir 
şekilde aldatmadım. 

Nefesi tutulmuş gibi bir an durdu. 
Sonra güçliiklc yutkunarak devam 
etti: 

- Artık gidiyorum. Sana birkaç 
söz daha söyliyeceğim. inanmıyor -
sun biliyorum. Hiçbir zaman senj 
sevmemezlik etmedim. O, adamı sev 
memiştim. Fakat sen yoktun, çok 
ynlnızdım. Sonra o ilk za mantar 
çok iyi bir nrkadıış gibi idi. Ama ya
vaş yavaş dcğiı;ıti ve bir gece itiraf 
ediyorum, snna söyledikleri gibi o
nunla beni gördUler. Fakat yalnız 
bir kere dudnklnrımdan öptU. Hepsi 
o kadar ... Once ruhumda garip bir 
fırtına vardı. Kendimi çok yalnız 
buluyordum. Onunla bir baloya git
meğe razı oldum ve orıı.da çok iç
tim galiba .. ı-~aknt o beni öplince he 
men yanından kaçrp eve geldim. 
Bir daha da onu görmedim. Yaptı
ğım çocukluğu anlamıştım. Ilnlbukl 
sen innnmıyorsun, bu kUçllk vaka'
nın nekadar zararsız kapandıgmı 
anlamıyorsun. Onun kollarına bir 
an dllşmeme, sensh: geçirdiğim uzun 
hn~m-t dolu günlerin sebep olduğu
nıı, bu yalnızlığın bir kndın ruhun
da yapacağı değişiklikleri bilmek is
LPınivorsun .. Fakal ne olursa olsun 
şun~ bil ki, seni sevmediğim gün 
olmamıştır. Mııdemki bana inı.ınma
dın, btitün yeminlerime sükutla mu
knbclc ederek hala şi.iphe duyduğu
nu ispat ettin. Artık burada daha 
fazla kalnının doğru değil, gidiyo • 
rum. 

Kadın kapıyt ağır ağır açtı. 0-
ınuzlarıııı Utrl"'tcn hıçkırıkları tutn
mıyarak çıkıp gitti ve adam dayan
dığı masadan kıpırdamadan onun ko 
ridorda uzaklaşan ayak seslerini, 
gözlerinde koyulaşan bir ıstırapla 
dinledi. lçinde kıvranan şüphe çok 
müthişti. Yumruklarını sıkıp, büyük 
bir azimle iradesine hakim olarak 
ancak onun arkasından koşmama -
ğa muvaffak olabildi. 

* Aradan gilnlcr geçti. Adanı uzun 
tnhkiklcr yaptı. Daha mahkemeye 
ınUrncaat etmemişti. Günler geçip, 
tahkikat ilerleyince müracaat etme
diğine nekııdar iyi ettiğini anladı ve 
bir akşam içinde çılgın bir sevinç 
duyarak kendini karısmm evinde 
buldu. Bir çeyrek sonra dn karşı 
karşıya geldiler. Kadın bu birkaç 
gUn içinde çok solmuştu. iri el! 
gözlerinde hummalı bir ateş yanı • 
rordu. Yavaş yavaş adama yaklaş
tı. Onun niçin geldiğini anlamak is
ter gibi gözlerine baktı. Adam çok 
heyecanlı idi. Bakrşlal".mda derin, 
nedamet dolu manalar titre~erek, 
konuşmnğa başladı: 

- Beni affet, dedi. Sen doğruyu 
söylemişsin, tahkikatını her şeyi 
meydana çıkardı. Belki de haklı 
idin, son zamanlarda ıent çok yal
nız bırakmıştım. Şimdi suçunun e
hemmiyetsizliğini anlıyorum. Fakat 
evvelce çok acul davrandım, seni 
kırdım. Halbuki haklısın, doğruyu 
söylemiştin. inanmadığım için be
ni affet. Sensiz yaşamam imkansız, 
beni affedeceksin değil mi? 

Karısına gittikçe sokuluyordu. 0-
mın ellerini avuçlarına almrş, hiıliı 

yalvarıyordu: "Söyle, affettiğini 
söyle, yine bana geleceksin değil 
mi?'' Onu öpmek ister gibi yüzüne 
eğildikçe, kadın kendini geri alıyor, 
gözlerinde yaşlar toplanıyordu. Bir 
aralık kocasının nefesini üzerinde 
hissetti. Neredeyse onun göğsüne 
kapanmak üzere idi. Fakat birden· 
bire içini parçalıyan bir düşünce ile 
ellerini onun avuçlarından kurt.ardı, 
gel'iye doğru kaçarak titrek bir ses 
il mırıldandı: "Olmaz, artık olmaz. 
Her şey bitti artık .. " Adam ona doğ· 
ru birkaç adım ilerliyerek sordu: 
"Neden, neden beni sevmiyor mu • 
sun. Beni affetmiyor musun söyle?,, 
Kadın bitap bir halde ona bakıyor, 
durmadan ağlıyordu. Gözyaşlarını 

kurutmağa çalışarak, işitilmiyecek 
kadar hafif bir sesle cevap verdi: 
"Oh bunu düşünme, seni sevmedi .. 
ğim an yoktur. Faknt .. ,, Erkek bo· 
ğuk bir sesle tekrarladr: "Fakat? . .'' 
Kadın yüzüni.i ellerile kapıyarak de· 
vam etti: 

- Ah bunu sana. söylemek çok 
zor.. Hani bundan evvel sen beril 
istememiştin, o adamla aramızdaki 
mUnascbetlerin derinliğine inanıyor• 
dun, benden nefret ediyordun. O 
zaman suçsuzdum, hakikati söylü • 
yordum. Fakat, şimdi... 

Yine sustu. Elleri yüzünde koca· 
sının gittikçe büyüyen gözlerine, ta
kallüs eden yüzüne bakmaktan çeki· 
nir gibi titriyerek, sözünü tamam • 
ladr: 

- Şimdi her şey bitti artık. Çiln· 
kU senden ayrılınca tccssUrumden 
çılgına döndüm. No yapacağımı f8• 
şırınıştım. O zaman i~te o, adam 
yine karşıma çıktı. Fakat onda da 
kabahat yok. Beni seviyor, mes'ut 
olmamı istiyordu. Yüreğimdeki ya
ranın derinliğini seziyordu. Bir gece 
yine onunla beraberdik. Seni dtişU· 
nüyordum ve düşUndUkce içimi sa
na knrşı müthiş bir hiddet bürüyor
du. Beni ist(lmemiştin, bana inan • 
mamıştın .. lştc, önce senden intikam 
almak ister gibi sahiden onun oldum 
ve böylelikle belki seni unutacak • 
lım. Yine yalan ôylemiyorum, ba
na inan. Bu olmadı, seni unutama -
dım. Fakat böylo avdet edeceğini 
nasıl düşünebilirdim? Bana knrşı o 
kadar sert hareket etmiştin ki .. Ne 
ise aıtık bitli, haydi git, git artık .. '' 
Kadın sayıklar gibi söylüyordu. 

li'cci bir buhran içinde olduğu belli 
idi. Kocası hala olduğu yerde kal
mıştı. Takallfıs eden yiizünUıı hal
ları yavaş yavaş düzeliyor, kadının 
sözlerilc yüreğine kadar inen zehi
rin şimdi yavaş yavnş dağddığmı, 

eski kuvvetini kaybettiğini hissedi
yordu. Birdenbire karısının bayıl· 

mak üzere olduğunu anladı. Kolla -
rı bükülmüş, gözleri kapanarak ba
şı önüne doğru sarkmağa başlamış· 
tı. Yere dUşmek Uzerc iken koşup, 
onu kollarından yakaladı. Biraz öte
deki koltuğa götürüp, yatırdı. A· 
yıltmak için yüzünü, gözünü ıslattı. 
Kadın kendine geldiği zaman koca· 
sının yumuşak mıınalarla dolu goz
ler:ini şefkatle yfüı:Unden ayırmadığı
nı gördU ve adam onun iyice kendi· 
ne geldiğini görünce yavaşça mırıl
dandı: 

- Çok fena olmuştun. Seni hıra· 
ka.madım. istersen hiç gitmem. Se· 
ninlo beraber uzaklara gideriz. Her 
şeyi unutmağa çalışırız. 

Kadın cevap vermedi. Fa.kat sol· 
gun dudaklarında öyle minnettar 
bir tebessUm dol~tı ki bu tebessUm 
adarnm gözlerinde son uıtırabı erit
ti. Her şeyi unutmağa karar ver
diğini hissetUren mUşfik bir tebes· 
silmle gUlUmsiyerek, kadrn• yüıü
ne doğru ı-ğildi ve dudakları birle -
şince sevgilerinin bUtUn kinlerden 
uzak, hala ayni ateşle devam ettiği· 
nl ikisi de anladılar. 

Peride C{-.'ô{ 



10 

Demiryollar ve Limanıarda 
Memurlara 
tazminat 

verilecek 
ve tahsisat 

harcırah 
• • 

proıesı . 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz-

den) - Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Direktörlüğü 
memur ve müstahdemlerine verilecek 
harcırah, tazminat ve tahsisat hak
kında hazırlanan ntııamname projesi 
Devlet Şurasınca tetkik edilmekte
dir. Nizamname projesinin ihtiva et
tiği esaslara göre: Talim ve manev
ra münasebetile silah altına alman 
müseccel memurların ücretleri tam 
olarak verilecek, yalnız bunlardan 
askeri bir rütbeyi haiz olanlar bu 
hükme tabi olmıyacaklardır. Fiili hiz 
mete alınıp ihtiyat zabit veya aske
ri memur olmak üzere ayrılan me
mur ve müstahdemlerin idare ile ili· 
şiltleri baki kalacak ve zabit vekili 
oluncaya kadar bunlara aldıkları üc 
retin üçte biri verilecektir. İhtiyat 
zabit vekili olarak kıtada geçirilecek 
altı aylık müddet zarfında rütbeleri
nin muhassasatı yekfuıu ile idarede
ki aylıkları yekunu arasındaki fark 
verilecektir. Fiili askerlik hizmetini 
görmek üzere silah altına alınanla
rın ise idare ile ilişikleri kesilecek. 
bunlar avdetlerinde ilk açık memuri
yete tayin olunacaklardır. Bunlardan 
seferberlik müstesna olarak silah al
tına alınanlara nısıf ücret verilecek
tir. 

Senelik mezuniyet 
Ücretli memur ve müstahdemler

den müseccel hizmet müddeti beş se
neyi doldurmuş olanlarc:ı. otuz gün, 
doldurmamış olanlara yirmi bir gün 
senelik mezuniyet verilecektir. Yev
miyeli ve saatli müstahdemlere ise 
müseccel her hizmet senesi için me
zun kaldığı günlerin iki yevmiyesi 
verilecektir. Bunların bir senedeki 
mezuniyet zarfında alacağı paranın 
yekunu müstahdemin aldığı bir ay
lık tutarını geçemiyecektir. Malfıl 

veya vazife esnasında meçruh dü~~n 
müseccel ve gayri müseccel memur 
ve müstahdemler tabip raporu olma 
ds.n tekrar vazifeye alınmıyacaklar

dır. 

·l" ol masralları 

Devlet Demiryolları üzerinde seya
hat için permi verilecektir. Acele ve 
zaruri hallerde permi alamıyanlarm 
veyahut demarşa yazılamıyanlann 

/ 

verecekleri bilet ücretleri iade oluna-
caktır. Muayyen tarifesi olmayan o
tomobil, otobüs, araba, motör gihi 
v&sıtalarla yapılan seyahatlerde bi -
rinci ve ikinci mevkilerde seyahat e
deceklere kilometre veya deniz mili 
başına 30, diğerlerine kilometre ve
;ya deniz mili başına 10 kuruş yol 
masrafı verilecektir. 

4 saatle 8 saat arasında süren se
yahatlerde yevmiyelerin üçte biri, 
8 saatle 12 saat arasındaki seyahat
lerde yevmiyelerinin üçte ikisi, 12 sa 
c ttcn fazla seyahatler için de tam 
yevmiye verilecektir. 4 saatten aşa
ğı olan seyahatler ise nazarı dikkate 
slınmıyacaktır. Memur ve müstah -
demlerin ücretlerine göre verileeek 
seyahat yevmiyeleri nizamname pro 
jesinde şöyle tesbit olunmuştur : 

Lira Eu yukarı En aşağı 

400 700 401 
360 400 281 
320 280 244 
280 247 208 
220 207 151 
180 150 130 
160 129 113 
140 112 97 

75 96 74 
45 73 57 

J\ile harcırahı 

57 den 
aşağı 

20 liradan ziyade zat maaşı alan 
aile efradına ve tayininden evvel ai-

le~ini yeni memuriyet mahalline gön
dermiş olanların aileleri, efradına ai
le harcırahı verilmiyecektir. 

Vekalet ücreti 
Vekaletle tavzif olunanlar idare

de memur iseler memuriyetleri ücret 
!erine ilave olarak vekaleten idare 
olunacak memuriyet ücretinin beşte 
birinden üçte birine kadar, idare me
muru değilseler yarısından 3 te ikisi
ne kadar umum direktörlüğün bu e
sas dahilin.de tensip edeceği mikdar
da vekalet tahsisatı alacaklardır. 

Fazla mesai ücreti 
Mesai saati dışında veya tatil gün

lerinde çalıştırılanlara fazla mesai 
ücreti verilecektir. Fazla mesai ÜC· 

reti memurun bir saatlik ücretinin 
yüzde elli tutarından ibaret olacak· 
tır. Yarım saatten az kesirler hesap 
olunmıyacak, yarım saatten fazla ke
sirler ise bir saat hesap olunacaktır. 

9 saatten sonraki fevkalade saat 
ücretlerine gelince, ilk iki saat yüz. 
de elli ve mütebakisi yüzde yüz ola
rak ödenecektir. 

Kişe tahsisatı 

İstasyon ve ambar gişelerile vez -
nelerde para alıp vermek vazifesi gö 
renlere verilecektir. İstasyon ve am· 
bar memurlarına ayda en aşağı 3, en 
yukarı 10 lira, idare veznelerinde bu
lunanlara ayda en aşağı 5. en yukarı 
15 lira gişe tahsisatı verilecektir. 

Fena iklim tahsisatı 
İklimi sıhhate muzır olduğu idare 

doktorları tarafından tesbit olunan 
istasyon ve civarında çalışanlara ve
rilecektir. Tahsisat ayda en az beş, 

en çok on liradır. 

Temsil tahsisatı 
İstasyon ve ambarlarda eshabı me 

S&lihi kabul ederek dinlemek mevki
indde bulunanlara verilecektir. Bu 
tahsisat ayda en az 3, en çok on li
radır. 

ErJ tazminatı 
Devlet Demiryollarına ait binalar

da kirasız oturmak hakkı verilmiş o
lan memurlara ev verilmediği takdir 
de ev tazminatı verilecektir. Bu me
murlardan bekar olanlara ücretleri -
nin yüzde onı., evlilere yüzde yirmisi 
mikdarında ev tahsisatı verilecektir. 

Kilometre tazminatı 
O, 75 kuruş lokomotif ve ray oto

büsü makinistlerine, 
0,50 kuruş lookmotif ve ray otobüs 

şeflerine, 

0,375 kuruş ateşçi ve şoför, gar dö 
fren ve gardövagonlara kilometre 
tahsisatı verilecektir. 

Yatak tazminatı 
Yatacak yer gösterilmiyen idare 

müstahdemlerine günde en çok elli, 
en az 35 kuruşa kadar yatak tazmi
natı verilecektir. Bu tazminat Anka
rada gece kalanlara bir misli fazla 
verilecektir. 

Rampa tazminatı nizamnamede 
30, 20, 15 kuruş olarak tesbit olun
muştur. 

Bekleme tazminatı ise en çok elli, 
en az otuz kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

Kaza, ölüm rJe açığa çıkarılma 
tazminatı 

Kaza ve ölüm i~in 2904 sayılı ka· 
mm hükmü tatbik olunacaktır. 

Muvakkat amele ve mlistahdemler
den iş başında kazaya uğrayarak ö
lenlerin varislerine azami 500 ve ma
ıuı kalanlara azami 300 lira tazmi
nat verilecektir. Vazifesi lağvolunan 
lara, açığa çıkarılanlara her hizmet 
senesi için bir aylık mikdarında taz
mjnat verilecektir. Altı aydan fazla 
hizmetler bir sene hesap olunacaktır 

Yalova köylerindeki göçmenler 

Yalova, (Tan) - Yalovanm çiftlik köyüne yerleşen göçmenler kısa bir 

zamanda müstahsil vaziyete geçmi§lerdir. Yukarki resim, bir göçmen ai
Jeisni bir arada gösteriyor. 

T A N =~~================================================= 20 - 7 - 936 ~ 

1 Fabrikalar. Umum ilanları , Müdürlüğü Askeri Satınalma Komisyonu 

Cins ve mikdarı 

2000 ton Jeneratör kö
muru 

12 5 5 ton kriple kömürü 
148 5 O ton lavamarin kö

mürii 
40000 

9900 
27200 
19400 
21400 

metre ham ipek 
paket kulp vidası ) 

,, kuşak ,, ) 
,, menteşe ,, ) 
,, Dip kapak,, ) 

1600 
2500 

kilo perçin çivisi ) 
,, karfiçe ,, ) 

M3 çam tahtası 
ton kendir ipi 

,, Döküm koku 

1500 
28 

455 
960 ,, Adi kok kömürü 

9 2 ton meşe kömürü 
7500 kilo mukavva 
1000 kilo kibrit antimon 

5 O O kilo cam tozu ) 
1000 ., Klorat döpotas 

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

2 O O O kilo kalay var akı 
1000 ton çelik demiri 

2 O ton ayna demiri 
25 ,, dükümhane ,, 
30 ,, Lüksemburg ,, 

ı:; .. ~emper ham ,, 
1 O ,, Beyaz ham de-

31 
75 

mir 
,, Ferro silisyum 
., Ferro Mangan 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

Muhammen 
bedeli 

L. 
26000 

17570 
193050 

32000 

28352 

63500 
9800 

15925 
23040 

4600 
9500 
1500 
1550 

4315 

6500 
40000 

18250 

K. 

İlk teminatı 

L. K. 
1950 

1317.75 
10902,50 

2400 

2126,.:1.Q 

4425 
735 

1194,38 
1728 

345 
712,50 
112.50 

116,25 

326,63 

487,50 
3000 

1368,75 

Eksiltme şekli 

Kapalı zarf 

~' " ,, 
" 

,, 
" 

" " 

" " 
" " 
" " 

" " 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " 

.. 

Kapalı zarf 

" " 

" " 

Eksiltme 
tarihi 

31-7-936 

31-7-936 
31-7-936 

4-8-936 

5-8-936 

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

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

12-8-936 

2-9-936 
3-9-936 

4-9-936 

Şartname 
bedeli 
L. K. 

1 30 

9 66 

1 60 

İhale günü 
ve saati. 

Cuma ıs 

,., 
Cuma 

,, 

ı6 
ıı 

16 

ı 42 Çarşamba ıs 

3 18 
--
--
--
--

--
--

Perşembe 16 
Cuma ıs 

16 
" 

Pazartesi ıs 

14 ,, 
ıs Salı 
14 

" Çarşamba 14 

ıs 

Çarşamba t5 
Perşembe ıS 

Cuma ıs 

1 ,5,, Nikel ) • 
Yukar'ida yazılı ~alzemeler Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sr -11alma Komisyonunca hizalarında gcW 

terilen tarihlerde ve münakasa şekillerinde ihale edilecektir. Şartnameler Komisyondan verilir. KaP~ 
zarf teklif mektubları sözü geçen günlerde yukarıda yazılı saatlerden bir saat evvelce behemehal Koınis1~ 
na vermeleri. Açık eksiltmelerde ise muayyen saatte ve 2490 sayılı kanunun Z ve 3 üncü maddelerinde yaıı 
vesaikle komisyona müracaatları. ( 3844) 4

9 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Biri Ankara civarında rdiğerıi Erzurumda çalışmak 

üzere H-ariciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç var
dır. 

Arzu edenlerin vesikalariyle beraber şeraiti ogren
mek üzere Sıhhat Şubesine müracaatları. (3929) 

48 

Kınkkalede yapllacak inşaat 
Keşif bedeli ( 136032) lira (86) kuruş olan yukarı

da yazılı inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunca 5 Ağustos 936 tarihinde 
Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir Şartname (Altı) lira ( 8 1 ) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 8051) lira ( 65) kuruşu havi tek.lif mektublarrnı mez
kur günde saat 1 O a kadar komisyona vermeleri ken-
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mü
racaatları. ( 4001) 

133 

120 Torba Çimento 
Tahmin edilen bedeli 1320 lira olan 1200 torba çi

mento 4 Ağustos 936 salı günü saat 15 de Salı pazarın
da Askeri Fabrikalar Y ollamastndaki Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. İsteklilerin 99 liralık ilk te
minatlarını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mak
buzunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 412 S) 

100 Ton Bisulfat 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton bisul

fat Askeri Fabrikaları Salı pazarındaki Satınalma Ko
misyonunca 4 Ağustos 936 Salı günü saat 14 te açık 

arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli . 1037 li
radır. Muvakkat teminatı ( 78) liradır. Nümune her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat te
minatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmalarr. ( 4126) 

350 Ton Elektrolit bakrr 
150 ,, Hıwusi Platinen sa~ 

1 O ,, Fosforlu bakır 
100 ,, Elektrolit Tutya 

Talimin edilen bedeli 162500 lira olan vukarda mık-

tan ve-cinsi yazılı malzeme Askeri Fabr-ikalar Utıl~ 
Müdürlüğü satınalma Komisyonunca 7. E~ül 936 t3~ 
hinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi' 
lecektir. Şartname sekiz lira 13 kuruş mukabilinde 1'~ 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ~l~e 
9 3 7 5 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur giıtl .

0 
saat 14 e kadar Komisyona· vermeleri ve kendileritı1 

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları· 

(3905) 

1------~~~--~~~~~-~----------------~--___.,..-D eniz Levazım Satı:ıalma komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma l{O' 
misyonu Reisliğinden : tı 

1 - Tahmin edilen bedeli 108.000 lira ve ilk teminS 
da 6650 lira olan 6000 ton mazot 20 Ağustas 936 pe(' 
şembe günü saat 14 de kapalı zarfla satın alınmak uıe
re münakasaya konmuştur. . , 

2 - 540 kuruş mukabilinde şartnamesini almak 15, 
teyenlerin Ankarada Milli Müdafaa binasında müteşeİ' 
kil komisyonumuza müracaatları. .., 

3 - Münakasaya gireceklerin 2 4 9 O sayılı kanun ~ile 
kiimleri dahilinde ve yukarda yazılı günde saat On ııÇ 
kadar kapalı zarflarını komisyona vermiş bulunınal~' 

(3760) ~ 
~~~~~~~~~~~~----~~-------------------=....ıııı 

AN 
Basımevinın Bastığı Kitaplar 

r ira Kş. 

- -
1 25 
o 40 
o 50 
o 75 
o 75 
o 75 
o 75 
o 50 
o 50 
1 50 

75 
50 

Kitabın ismi M üelJifi ..-/ 

Gönlilden Gönüle 
Muvaffakiyet 

M Turan 111 

Gasson tercUmeısj Muallim MiibJİI 
Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yollan 
Kendini Tann mısın ? 
Tali Sensin 
Müşkiillerle Mücadele 

ldeaJ Büro 

.. .. .. 
• .. 
• 

" 

• 
• .. .. .. 

• .. Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Asken Mektepler için 
Yeni Kıraat Kitabı Muallim O,man sena! 
Beş Mürebbi Muallim Hüvıvet Bt>ldf 
K ılıcrmı Stırilvorum R~ışa' Enis 

Bes taner'lerı h7l~ :ılanlart Ol., 30 iskontrı vamln 

·Dr. HORHORUNi (Berksoy)1 1 Muayene be.r gün akşama kadar Eminönü \lalde kıraatlıa.nesı yan111ıf!J!J 
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-11 ASTAUK 

GetlriyoY-uz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, gUve, an, karınca, öıilmcek ve 

bütün haşaratı kökünden keser, yuvalanna ve eşyaların üzeri

ne ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, 

aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarmı 

FAYDA iLE TAHRiP ED.NiZ 
Bütün yaz bu muzır h~ttan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhaaaa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 

erzaklarmızı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtıllan, kümes hayva
natmda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtıllan behe
mehal r' AYDA ile imha ediniz. Nüm un elik, 20, ufak 30, ya
nın kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA 
VERMEYtNtz. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. FAYDA 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, ISTANBUL. BEYOOLU 

Sabun kalıbı grbL .. 
Y azm bu sıcak günlerinde, sabun kalıbı 

gibi kaskatı kesilen kıymetsiz luemJer. 
den sakmmız. Bunlar, itinalı 11urett.e Jaaı. 
zırlanmamıtlardır. Krem kullanmaktan 
helden• Det'öeıtln aaıma &b1D1 v.nn.r. 
pud üzerine yapıflp kaldıkları için, Geri-
nin ince mesamelerini tıluyarak rahatça 
beslenmesine mani olmak gibi mahzurla-

-1 
Seri ve tam tesiri sebebile 
halkın elinden düşmüyor . 

Bu bayan mülhit baş ve dit ağnlarile lavranı
yordu. Bir kaşe Gripin _.dı. Y aron saat sonra 

hiç bir teyİ kalmadı ve neş'eai avdet etti! 

1. Daima Gripini arayınızl f ı 

RADYOLi 
Kullanan ~ocukların dişleri 

böyle inci gibi olur. 

Çocuklarmızm elitlerine çok dikkat ve itina ec:lind ı 
küçük iken bozulan ditler sonra düzelmez. 

RADYOLi 
Kültür Bakanhğından: 

915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul 
liselere alınacak parasız yatı talabesinin müsabaka 
navlan 1 Eylül 1936 Salı günü başlryacaktır. 

Müsabaka sınavları hakkında fazla malumat a 
iRteyenlerin Kültür, Lise, Öğretmen okulu veya 
okul Direktörlüklerine müracaat etmeleri. (1758) 

(4045) 

ENDER----
KONSERVE FABRiKASI 

NE ENDER Balık konaerva fabrikasının icadı olan Wbler i~Jd 

...... ~ .. ,~~·~""· ......,... • eattat ve bu fabrtlwun ardalya, ançues, 18ta• 

koz, her çept konaervalarmı araymız. Pek bUytik itina ile hull'-

lanan bu malların taklidine dikkat ediniz. 

"da vardır. Yalnız tanmlnlf V E N O S -=========::::'==:=----~----------------------------·----~ 
markalı YAOLI VE YAOSIZ KREMLE-

Rldir ki, hararet derecem, nekadar yük
seline yUkllelain. hUlluai evaatmı kaybet-

• mezler. VENOS fabrikuma hergtln bu ytıg 
den bir çok tebrik ve takdir mektublan geliyor. Aldığmız kremin dıfı 
sizi aldatmasın. Onun bir de iç yüzü olduğunu unutmayınız. V E N O S 
KREMi, dalına nemli ve yumuşak kalır. HusUlli tertibde yapıhmf zarif 
vazolan, içindeki kremin, bol köpüklü ve terü taze olduğunun en b.t1 
teminatıdır. Bayanlar : Yalnız VENOS KREMi KULLANINIZ. 

Depoıu : NUREDDiN EVLl'Y A ZADE Ticarethanesi 
lıtanbul, Bahçekapı 

~ı::;:«Dr Cafer Tay)'ar Kankat ştr!'!~: 
Parla Tıp f akUltesi Prof. GOSSET'in genel cerrahi eervtsl ve DE .. 
MARTEL'in dimağ cerrahisi enstitüsü sabık muvuzat uistanı 
Dimağ ve nuhai şevki cerrahisi ve genel cerrahi: (Göğila, karın, ra
hiın ve idrar yolu ameliyatlan) müteh88818ı. Muayene: Öğleden 
sonradır. Beyoğlu Ağacamii Rumeli han No. 1. Tel. 44086 

lST ANBU~ MiLLi EMLAK MODORLOCONDEN: 
No. Cinsi Muhammen sene

vi bedeli 

Kuzgdncuk: Konçine sokağı 25 Ev 48 Lira 
Boyacı köy : Koru sokağı 55 Dükkan 40 ,. 
Kaaımpaşa : Yeni sokak 24 Ev 60 ,, 

,, : KulakSIZ caddesi 156 Dükkin 48 ,. 
Kamer hatun : Karnawla sokağı 59 ,, 72 ,, 
Y edikule : imrahor caddesi 140 ,, 48 ,, 

Yukarıda yazılı mallar 31. 7. 936 cuma günü saat on dörtte 
hizalarında yazılı senelik muhammen kira bedelleri üzerinden 
açık arttıı ına ile ve kira bedelleri dört müsavi taksitte ve taksit
ler peşinen ödenmek şartila bir sene için ayn ayn kiraya verile
ceklerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalarmı vaktı 

muayyenindıen evvel yatmnalan. (F) (4051) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILA.NLARI 

Bir metre murabbama bir lira kıymet tahmin olunan Aksaray 
yangın yerinde Jaiçük Langa caddesinde 68 inci adada yüzsüz 
178 metre 33 deaimetre murabbaı~ alikadarlarl aramda sa
tılmak üzere pazarlığa konulmuştur. $artnamesi Levaznn Mü
diü;Wğünde göriil~ İstekli olanlar 13 lira 38 kuruşluk muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 
cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) 

(4072) 

ROMATlZMA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

afnlan TESKiN 

ve izale eder. 

11ER ECZANEDE ARAYINIZ 

OLACAK OLDU! 

COŞKUN 
MANiFATURA 

mağazası yine 

COŞDU 
15 Temmur.dan • 15 Ağustosa 
kadar Ticaret Odası mUsaadelli
le 1 ay müddetle 

TENZiLATLI 
SATIŞA 

BAŞLADIK. 
Muhterem mtı,terilerimize 

müjde 

INANILMIYACAK • 
UCUZ FiYATLAR • 

Beyoğlu, İlltikW caddesi İ§ 
Bankam kal'fl8mda 

KUPONLU ·VADELi · Ml:VDUAT 

• 

PARA 
E;_DGR 

HER·AYl~·Bi~iNDE .. PARANIN • 1=9AiZi_ ·VERiliR 

ADAPAZAAI 

TURK TiCA~ET BANKASI 


