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lstanbul şenlikleri Türkiyenin zaferi Emektar köprü 

Dış siyaso 
L:.ondra içtimaı 

Tenasühe İnanır mısınız? 
Tenastihe inanır mısınız? Vakıa 

bu sual biraz felsefi kaçtı ama ku
sura bakmayın. Anlatacağım hikaye 
ile alakası vardır da onun için sor
dum. 

Evvela tenasühil kısaca bir tarif 
edelim, ondan sonra hikayemize 
başlıyalım. Tenasüh ruhun cisim de
ğiştirmesidir. Yani ceset gelir, gi -
der, ruh ta o ceset len öbür cesede 
u~arak kalıp değiştirir ve adeta kö
şe kapmaı:a oynar. Şimdi bu izahatı 
gözönünde bulundurarak anlataca. -
ğım hikayeyi daha· rahat dinliyebi -
lirsiniz: 

Hindistanda Delhi şehrinde bir 
karı kocanın bir kız çocukları olmuş, 
kız büyümüş, altı yaşına gelince ko
nuşmaga başlamış ve kendisinin ev
li bir kadın olduğunu, kocasının fi
lan yerde oturduı;'Unu, isminin şu 
olduğunu anlatmış. 

Fi!h •. lıika 6 ya~w.hlü kmn verdi
ği bütün izahat hdr~ı harfıne haki
kate uyuyormuş. Tarif edilen yerde 
kızın kocanı diye söylediği adam bu
lunmuş. O adam da bundan yedi se
ne evvel ölen karısının ismini ver -
rniş. Tuhaf değil mi, bütün tarifler 
biribirine uymuş. 

Yanındakiler inanmamışlar. Genç 
kızın gözlerini kapamışlar, onu hiç 
bilmediği bir yerden geçirmişler. 
Kız etrafmd::ı. olan binaları görme -
den birer birer tarif etmiş. Biltün bu 
iza.haun hepsi de doğru imiş. O za
man Delhi'de heckes ölen kadının 
ruhunun ceset değiştirdiğine ve bu 
kızın cismine girdiğine inanmış. 

Maamafih bir taraftan da ilim a
lemi bu harikulade vak' ayı tetkik ile 
uğraşıyormuş. Henüz bu hususta 
kat'i kararını vermemiş~ .. 
, Şimdi ben düşünüyorum: Eğer bu 
tenasüh hadisesi doğru ıse dünyanın 
hali nice olur':' 

Birçok kocalar, belki çirkin ve 
gadubet karılarının öldükten sonra 
genç ve güzel bir kız halinde tek -
rar dünyaya geldiğini görerek se
vinirler. Fakat karıları öldükten 
sonra tekrar evlenenlE'r olursa o za
ınan vay evlenenin haline! .. 

Filhakika eğer tenasüh doğru ise, 
bazan ruhun ceset değiştirdiği anda 
evvelce k1dmken sonradan erkek 
kıyafetine girmeı:;i de mümkündür. 
lşte asıl çetrefil mesele de burada
dır ya ... 

Erkeklere gelince bunun aksi de 
varit olabilir. Erkekken kadın olan
lar da bulunabilir. O zaman eski 
kan koca, artık iki ahbap kadın ha
line gelir. Tenasühün bu şekli belki 
bir dereceye kadar nizamı alemde 
fazla bir değişiklik yapmaz. Fakat 

. ya şayet, iyi bir insanın ruhu, son-
ra ha ·rvan şekline girerse vaziyet ne 
olur? 

Hadi bunun için de o zaman "Hay
vanlar biraz insanlaşır!" diye kendi 
kendimizi avutabiliriz. Fakat bunun 
tam tersi hadis olunca işin garabe -
tini bir düşünün! .. 

!nsan şeklinde ~ir hayvan ruhu! ... 
Hoş, dünya böyle vakaları ~ kay

detmemiş değildir! ... 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Anasmıı, babasını, kansını ve 

kardeşini öldüren hükümdar kimdir? 
S - Oziris kimdir? 
S - Pariste Pantron isimli büyük 

mo.bett~ yatan meşhurlar kimlerdir! 
S - Japon:ramn diğer IF\mi nedir? 

Japon imparatoruna. ne denir? 

Dünkü soruların cevapları 

S - Çanakkalenin kadim tarihi) i.!l-
1ı1 i 1ıc beynelmilel a<lı nedir1 

C - Çanakkalenin kadim tarihi 
l111mi Helespon, beynelmilel adı Dar
da.ne} yahut Gallipoliclir. 

S - Kromvel kimdir ve ne ile 
şöhret kazanmıştır,, 

C - Kromvel meıjhur İngiliz ku
mandanı ve d1plomatrdır. 

lngilterede Cümhuriyet rejimini 
kurmuş ve 1 inci Şarl tarafından i
dam ettirilmi'1t.ir. 

S - Ey/el kule.~i kaç katlıdır> han 
gi tarihte yapılmı~tır1 

C - Eyfel kuleıııi 1889 da yaprl -
mı~tır. Birincisi 57, ikincisi 115, ü~ün 
cüsü 279 metro yüksekliğinde olmak 
üzert- öç büyük kat üzerine inşa edil
mi!jtir? 

S - Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti ne 
zaman kurulmuştur 1 

C - 12 temumz l 932 de. 

Kaclın karınca Ağustosböceği 

Dün bazı arkadaşların Pendik ci
varında kurdukları bir kampa git • 
tim. l<;lerinden birisi dedi ki: 

- Senin tahtakurusu hakkında yaz 
dığın yazıları okudum! ... 

-Eeee? 
- Eeesi ne? Bak bura da <;adırda 

yatıyoruz. Hiç te tahtakurusundan 
şikayet ettiğimiz yok ... 

- Peki Börtü b~cekten de şikayet 
etmiyor musun? .. 

- Eh ondan bir parça bulunuyor. 
Mesela, denize girdikten sonra yan -
mamak için krem sürüyoruz. Gece 
yatınca kremin kokusunu alan karın
calar, hep üzerimize üşüşüyorlar!. 

- Kreminiz l!iizcl kokulu mu b.ı.. ~ 
rı ... 
Arkadaşım tasdik etti: 
Ve ben cevap vermeden bir baş

kası atıldı: 
- Tevekkeli değil. ben de bazı ka

rıncaların krem kokusuna fevkalade 
tehalük gösterdiklerini, diğerlerinin 
de bigane durduklarını müşahede et
miştim. İhtimal bu kokuya rağbet 
gösterenler dişi karıncalardır ... 

Fakat ne yazık ki bu arkadaşlara 
yukarıdaki netayiç hakkında yaz1ı -
ğım mütaleatı hakimaneyi okumuş -
!ardı! ... 

Onun bu nüktesine ben de şunu il&. 
ve edeyim: 

Eğer, kokuyu seven karıncalar, 
tenasühe uğramış monden kadınla -
nn şekli ise, Ağustos böceği de ayni 
şekilde, hayatta iken cır cır öten 
geveze kadınların ceset değiştirmiş 
ruhunu temsil eder! 

Hamur ekmek çıkaran ' lstanbulda tapu grup 

cezalandırllacak 
Bazı semtlerde satılan ekmeklerın 

hamur olması üzerine belediye bu 
gibi ekmeklerden aldığı nümuneleri 
kimyahaneye göndermiş, orada tah
lil ettirmiştir. Kimyahaneden gelen 
cevapta, ekmeklerin hamur olma -
sında yalnız fırıncıların suçlu oldu
ğunu bildirmiştir. Belediye zabıta -
sı memurları, bu gibi fırınlara ceza 
kesmekte ise de bu cezalar bilahare 
sulh mahkemelerince iptal edilmek
tedir. 

Halbuki Temyiz Mahkemesinin 
verdiği bir karara göre, belediye 
15uçlanna bakan mahkemelerin bu 
gibi suçlara ait cezalan kat'i olmak 
lazımdır. 

Belediye, dün şubelere gönderdiği 
bir tamimde keyfiyeti bildirmiş, mm 
takaları içinde bulunan sulh mahke
melerine vaziyetin izah edilmesi ila
ve olunmuştur. 

İngiltere ile yapılacak ticaret 
muahedeıi 

tngiltere ile yeni ticaret anlaşma
sı müzakeresini yapacak heyet bu
gün Londraya gidecektir. Merkez 
Bankası Kambiyo Şefi Cabir de he
yete dahildir. Bu heyetin Romaya 
da uğrıyarak yeni Italyan gümrük 
rejimi yüzünden güçleşen ihracatı, 
eskisi gibi Klering hükümleri dahi
linde yapmak için temaslarda bu -
hınmast na mulıtcm~ldir. 

müdürlüğü kuruluyor 
Istanbul Tapu Idaresinde bir a -

ğustosta tatbik edilecek olan yeni 
teşkilat kadroları gelmeğe b~lamış

tır. Bu arada, Tapu başmemurlarm
dan bazıları yeni teşkil edilen sicil 
muhafızlığı kontroUuklarına terfian 
tayin edilmişlerdir. Tapu müfettiş -
lerinden bir kısmı da vilayetlerde 
yeni kurulan sicil muhafızlığı grup 
müdürlüklerine tefrik olunmuşlar -
dır. 

Yeni teşkilatta, Zongulda.k ve Bo
lu vilayetleri de lstanbula bağlana -
caktrr. Bu suretle Istanbulda b i r 
grup müdürlüğü ihdas edilmiş ola -
DR.ktır. 

Şitlide buz 
Dünkü nüshamızın "Siz Ne Der

siniz?'' sütununda, Şişli tarafların -
da hastalar için buz bulunmadığı -
na dair bir şikayet vardı. Buz serba
yiliğinden aldığımız bir mektupta 

matbaamıza verilen malumatın doğ
ru olmadığı, Osmanbeyde köşede ve 
Maçkada Ram' Apartmanının altın
daki depolarda daima kafi miktarda 
bulunduğu ve bu depolarda gece a -
dam yattığı için gece gündüz buz te
darik edilebileceği bildirilmekteidr. 

Cim Londos üç maç 
için şehrimize geliyor 

"!stanbulda 40 gün, 40 gece" is
mi altında iki ağustosta başlıyacak 
olan Istanbul sezonu şenlikleri, yeni 
ilave edilen bir numara ile emsalsiz 
derecede zenginleştirilmiştir. 

Mısır1n 

zaferi 
ve Sarkın 
demektir 

M111rlılarm ziyafetleri bir 
Türk - M11ır 

milli tezahürü halini aldı 

Geçenlerde Atinaya giden Beledi- Bir müddettenberi şehrimizde bu-
ye Turizm Müdürü Kemal Ragıp, lunmakta olan misafir Mısır üniversi
nıeşhur dünya serbest güreş şampi- telileri, dün gece saat yirmi 'buçukta 
yonu Cim Londos ile temaslarda bu- Istanbul üniversitesi profesör ve ta
lunmuştur. Dört gün kadar Atina - !ebeleri şerefine Parkotelde bir ziya
da kalan Kemal Ragıp, Cim Londo- fet vermişlerdir. Ziyafette, Mısır se
sun üç maç ·yapmak üzere şehrimize fareti erkanı, üniversite rektörü na -
gelmesi hususundaki teşebbüslerden mrna hukuk fakültesi dekanı Ethem 
esas itibarile müspet cevap aldığı Menemencioğlu ile diğer fakülte de
\çin, tefrırüat üzerindeki muhabere- kanı ve profesörleri bulunmuş, çok sa 
!er de dün tamamlanm~~tır. İki ta • mimi bir hava içinde gecirilen ziya -
raf, her hususta anlaşmışlardır. Ta- fet. bir Türk - Mısır milli tezahürü 
karrür eden esaslara göre, Cim Lem- şeklinde olmuştur. 
dos ağustosun beşini müteakıp şeh- Ziyafette birGok nutuklar söylen
rimize gelecek ve 9, 16 ve 23 pazar miş ve ilk sözü M1s1r muallim mekte
günleri öğleden sonra Taksim stad- bi profeı;ıörlerinden Zeki Ömer irat 
yomunda Türk pehlivanlarından etmiştir. Zeki Omer. Türkiyede gör
Kara Ali, Dinarlı ve Mülayim pehli- diikleri misafirperverlikten bahset
vanla karşılaşarak birer maç yapa- tikten sonra en yakm bir !!ilnde Türk 
naktrr. Cim Londos'un muvafakat talebelerini aralarmıfa görmek iste
cevabı şehrimizin spor ve festival diklı:>rini ilave etmistir. 
işlerile alakadar muhitlerinde büyük Bu nutka cevap veren Ethem Me-
bir sevinç uyandırmıştır· nemen<'io~lu, misafirlerin arzularma 
Diğer taraftan, festival komitesi. tPc:ı.<'ltkürle muk:ı'hı>l" ı>tmiş. hilhııssa 

Avrupadan Istanbul sezonuna gele- Türkiyenin ve Tiirk üniversitelile -
cekler için nakil vasıtalarında ten - riııin 5eUımlı:ırmı Mrcıtr "'ı>rıı•lerine !?'Ö

zilat yapılması hakkında teşebbüs • tiirmelerini ıii1Pmiı:ıtir. Profesör. av
lerde bulunmuştu. Dün, Macar Dev- rıca bir iı:ı~ei ziyaret yapılacağım da 
let Demiryollan idaresinden bele • v~rıotmiı:ıtir. 
diyeye gelen bir mektupta festival Mrsırh talebelerden Nebi YunuR 
komitesi tarafından verilecek kart -
tarı hamil olan yolculara liman, dev ta, Türkiyenin mütı;?::ıddit zaferleri-
let demiryollarından yüzde 33 nisb.e- ni ve nih::ıyet Montrö zaferini tı>brik 
tinde tenzilat yaprlması kabul edıl- et.tikten sonra talebelerin. Milletler 
diği bildirilmiştir. Tenzilat, gidiş ve 
geıi~ i<;in de muteber olacaktır. 

Maarifte 

llkmektep muallimleri 

Maarifte topland:lar 
İlkmektep başmuallimleri dün 
aarı'["". 'M.Utturıugunue vu: ... v..-•a.n~ 

yapmışlardır. Bu toplantıda bu ~Il il~ 
mekteplere alınacak talebe vazıyetı 
gi;rüşülmüştür. Verilen kararlara gii 
re. her ilk mektebin bulunduğu mın
hı ka civarındaki mahalleler tesbit e
ctilecek ve münhasıran' bu mahalle -
)erde bulunan çocuklar kabul edile
cektir. Bu suretle izdihamın önüne 
geçilebileceği zannedilmektedir. Baş
muallimler, bu ay sonu bir toplantı 
daha yapacaklar ve ilkmekteplerin sı 
nıf -'ve şube vaziyetlerini tetkik ede
ceklerdir. 

İmtihan talimatnamesinde 
deği,iklik 

İmtihan talimatnamesinde yapıla
cak değişiklikleri tesbit i<;in Maarif 
Vekaletinde bir komisyon kurulmuş
tur. Komisyon 1 Teşrinievvele kadar 
işini bitirecektir. 

arasında vanarrııvaca~ seyleri başar 
mıya kadir olduklarını beyan etmis 
ve burada kendi hakkmdıı e-öı:ıterilPn 

hUsnl1kabulden dolayı teşekkür eyle
miştir. Nebi Yıısııftan sonra söz ahın 
Mısır üniversitesi edebiyat doçentle
rinden Dürriye. Mısır kadınlarının da 
Türk kadını ~ibi ilerledi~ini. ilim :vo
lunıia yürü~ii ~vlemj§ u~ , ·
aı ıcrsı anmıştır. 

En sonra Mısır üniversitesi tıp fa
kültesi profesörlerinden Mahgup Sa
bit. içli tezahürata vesile olan mühim 
bir 'lutuk söylemiştir. Profesörün 
nutku derin bir heyecan uyandırmış
tır. Atatürkün harpten sonra sulhü, 
Lozanı ve Nihayet Montröyü kazan
d1ğmı ifade eden profesör, sözünü 
şöyle bitirmiştir: 

"- Türkiyenin ter::ıkkiı:ıi, Mısırın, 
~arkın terakkisiclir Tiirkiyenin za -
ferleri, Mısırın ve Şarkın zaferleri -
dir . ., 

Kalile, bugün hareket ediyor 
Misafir üniversiteliler bugün saat 

13 te Köstenceye gitmek üzere şeh
rimizden ayrılacaklardır. Mısırlı ta -
lehe, Köstenceden Budapeşteye ve o
radan da Berline giderek 936 olim
piyatlarında bulunacaklardır. 

• 

Eyüp-Sütlüce iskeleleri 
1 

arasına kurulacak 
Gazi köprüsü inşaat hazırlıkları 

ilerlemektedir. Bu köprü 20,5 metro 
uzunluğunda beton ve bin beş yüz 
kazığa istinat edecektir. 

Bu kazıklardan iki tane nümune 
olarak dökiilmüştür. Fakat. kuruma 
müddeti ancak Ağustosun 16 smda 
biteceği için vazı esası resmi de ge
cikecektir. 

Eski Unkapanr köprüsünün Eyüp 
cihetine nakline devam edilmekte -
dir. Köpr\j.nün hemen yarısından faz 
lasr taşmmıştır. 

Eski köprü, Eyüp ve Sütlüce va
pur iskeleleri yıktırılarak bu iskele
lerin istinat direkleri üzerine kuru -
lacaktrr. Bu iki iskeleye yanaşacak 

vapurlar köprüye yanaşacaklardır. 

Unkapanı köprüsü, en geç bir sene 
zarfında Eyüple Sütlice arasına ku
rulmuş olacaktır. 

Bu çocuğu anaıı mı boğdu? 
Izmitten Haydarpaşa Nümune 

Hastanesine gelen Nuriye adında 

bir kadın kısa bir bakmıdan sonra 
cloğ1.1rmuşkr Fakat, doğum hadise
sinden otuz altı saat sonrs. h1:;11şire
ler çocuğu, boğulmuş olarak bul
muşlardır. Bunun üzerine vak'adan 
polis haberdar edilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir taraftan da Üsküdar Cümhu -
riyet Müddeiumumiliği hadise etra
fında tahkikat yapmaktadır. Çocu
ğun kimin tarafından boğulduğu he
nüz belli olmamakla beraber anne -
sinden şüphelenilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekili geldi 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 

dün Ankaradan şehrimize gelmiş, İs
tanbul kumandanı Halis ve diğer Ge
neraller tarafından karşılanmıştır. 

Maliye müsteşar muavini 
Maliye Vekaleti Müsteşarlık Mu

avinliğine tayin edilen üçüncü Umu-
..... ~ .... ~_.._ .. .., __ .. 7 .. ·-- - -- - • ... cu.v- ·-.! Uii~n.Ü 

şehrimize gelmiştir. 

Hayvan sergisine hazırlık 
Her sene olduğu gibi bu y1l da. 

Topkapıdaki tanzifat ahırlarında bir 
hayvan sergisi açılacaktır. Sergi, Ey
li'.ılün 15 inde açılacak, kısrak, tay, 
boğa,. inek ve sair hayvanlar teşhir 
edilecektir. Bunun için şimdiden ha
zırlıklara başlanmıştır. Sergi sonun
da nilmerotaj heyeti, kazananlara mil 
kafat dağıtacaktır. İkramiye mikda
rı 1500 lira olarak tesbit edilmiştir. 

lzmir aergisine tehrimizden 
ittirak edecekler 

Beynelmilel İzmir sergisine, İstan
buldan iştirak edecekler arasında bu
gün Ticaret Odasında bir toplantı 
yapılacaktır. İstanbuldan sergiye iş
tirak için düne kadar 15 firma müra
caatta bulunmuştur. Bunun artacağı 
tahmin edilmektedir. 

Köy mektepleri için 
Maarif Vekaleti köy mektepleri 

için yeni şekilde bir hesap ve kıraat 
kitabı yazdırmaya başlamıştır. 

At yarışları 

• El ara.bası ile sattı; - El araba
larile kavun ve karpuz satmak yasak 
olduğu halde şehrin muhtelif yerle
rinde bu yasağa rir yet edilmediği 
görülmüştür. Dün, belediye şubelere 
yeniden bir tamim göndermiş, bu su

retle satışa nihayet verilmesini ve sa 

tanların tecziye edilmesini bildir -
miştir. 

• Muhtelit mahkemeler taşındı -
Eski maarif nezareti binasındaki ta
mirat nihayet bulmuştur. Belediye
nin fen heyeti ile şubeleri, ay başın

dan itibaren taşınacağı için, muhtelit 

mahkemeler dün Şişlide Çankaya a 
partımanınm 3 üncü katına taşınmış 

tır. 

• l\luallimler birHj'l;inin vaziyeti -
Maarif müdürlüğü, muallimler birli
ğinin vaziyetini yeniden tetkike baş
lamıştır. Netice, vılayete bildirilecek 
tir. 

Yarın Veliefendi çayırında 
koşulara başlanıyor 

) Geçen seneki. ko şula.rdan bir enacanrane 

Yaz at koşularına yarın Veliefendi- rışlarında şu zevatı hakem olara.k 
de başlanacaktır. tık hafta koşusu seçmiştir: 
beş kısma taksim edilmiştir. Bunlar- Baş baytar Miralay Osman, Süvari 
dan son ikisi Handikap koşusu ola-

ve 

lngiltere - Almanya 
İngiltere, Fransa ve Belçika dt~ 

Jetler murahhaslarının Londnı.d6• 
içtimalanna. ehemmiyet atfetroek ~ 
zımdır. Çünkü burada valnrz bu . _,,,,, 
devletin Alrnan~raya karşı ala~ . 
n vaziyet değil, ayni zamanda bil .. 
hassa lngilt.erenfn, Hitler hükôrrt~ 
ne karşı takip edeceği mii.stakbel ~ı· 
yaseti de anlaşılmış olacaktır. O· 

Zira, söylemek lazımdır ki, 1'tl'_A 
tere - Al:naı:ya müna.qebatı bir t~ft'" 
düt devresi geçirmektedir. Ne lçill• 
ve ne zamana kadar? Bunu iıa.h el• 
meğe çahşalnn. 

lngilterenin senelerdenberi Al1fl11~ 
:ra:rı adeta himaye etmesi, Verl11• . . • r· 
muahedesinin ~emberlerinclen kutf11 i 
mak istemesi yalmz bir his 01esele5 
değildi. Fakat ayni zamanda meni'' 
at, biraz da an'ane meselesi idi. 

İngiltere Alman-..·a'"·a karşı Jlliiflll' 
.r .r ft' 

it davranmakla Avnıpada barışı 
min edeceğini, ' 'e büyük bir ıneJJlte ' 
ket.in memnuniyetsizliğini orta.dil: 
kaldır~ağmı zannediyor. Çünkil bf· 
suretle hareket etmekle de bir tsJ1l 

k11"' tan Versay muahedesinden~ tf 
vetlt-nen Fransa~, hırpalıyor. ])l~td 
taraftan da A vnıpada en ku'V'·e 
devlet~ karşı di~erlerile beraber Çili! 
mak hakkındaki an'anesine sadık ~ 
b:rordn. 

· Uzun zama.n'lar lngiltere hn ıd~ ~ 
setinden aJ•nlmamış evvela fP. 1 • •it 
Cor(', sonra Makdonald ve nih~M 
Baldvin menfaat bil'a7. da poli11 .... 
icabı de-mokrat hatta Hitlerci AlJPll' 
~·aşa yüz vermekten çekinmeınişfet' 
di. 

* ~ 
Zaman l?;~ti. Atman demokl'tlsl~ 

yıkıldı. ~·erine, arkasında PnısyttJI ol' 
eski siyasetini ele alan Gem~raıtet 
ma k iizere, mtıer ~~ti ... 

Hava cleği~mi~. Alman si:raseti '~ 
ni bir hrz alnıış, ~·eni istikameti 

11 
takibine haı;;lamısh. OrtR.ya. yJl1'

11
, 

verih~n haklan rle~U "Mi1mi~·rn fi 
lmku da isti:yen bir Alman dr\·lt' 
ti «:ıkmı~tı. ttJı 

tngilterf' huna da tfthnmmül t 
Almanvanrn askeri, hahri, hal'ıl Jıf 
Zll'hkl~nndan kuslrnlanmakla he~.' 

. .. - ~ef' 
yerek ,·e~-a iı;;temi~·erek... Çok r 
da medmrivet altında kalarak ~ ı• 
Un hüJ,fımetile a.nla~ma~1a. <:alıstı· ~
man~·a ile İngiliz bahri knvvetlet1~1, 
yüzde otuz beşine tekabül edeD 
itilaf yapn... 11 

Buna ratrmen Alman istt>klrri" 
sonu gelmedi... 7 mart tarihindt ~ 
kamo ~ua.hecleı;ıinin Almanya. t,.·t 
frndan ihlalile ~n sıthilleriıün i~~. 
ve miistemlekeler hakkında baıt,.ııır 
dia.lar lntı:iltereyi adamakıllı ko~ .... tf 
landrrdı. İngiliz muhafa7.a.karl~ 
bir kısmı, ha.';ta Çtirçil hatta ~ 
Çemberlayn olmak iizere, aJ·a.ld~ ııl' 
lar. Ve Almanya.ya ka~ı şiddetli 
siyaset bwsiyeye ba.şladdar. ~, 

lta.lyanın Afrika.da. bazı emetl~~ 
ne, Akclenizde tehditlerine ralt·_J 
bilhassa Çi.irçiJ mütema<liyen ,ı\.1fl1" 
tehlikesinden bahsetmeye ba..,1a.d•· r 

Alman ve ttalyan tehlikesi 1'- r 
şısında da tn~ift .. re silahlannı ,.rtJ 
maya karar '·erdi. 

• • • 
Buna rağmen bugün tngnte~; 

biU§. AlmanJ•a. Ue anlaşmaya taJ1l ,11r 
kuvvetli ~ahslyetler hatta ~tt11111 
vardır. Bilha~sa "Times,. gaı:ete!i Si 
son makalesi dikkat~ sayandrt· 
ğazlar konferansından b~h~edefl ~ 
~azete Türkiyenin takip ettiği ~o ~I 
en do~n1 hattı hareket olcluğtuı~rır 
dir ettikt.en sonra. diı;er muafı ıı~ 
rin de, muallkta kalan kısnnl~ 
miizakere tarildle de~f<:ıtirebil (ıı~ 
iddia edi:ror. Ve hatta bir~ok bt";,ıf 
milel ihtil&.flann bu, ıııuretle tıa 11; 
edllmn.se, ittifaklara ''e niha:ret 1(ıı! ~ müncer olabiJece~ni kaydtd ;ıJ 

Fikrimizce ln~UtPre kuvvetfr1' ~~ 
m~k, siliihlanmak i-:in zaman 1'flcıı~ 
maya cahşıyor. Bu da ancak bir f1*' 
la kabildir: Alman:ra, ltalya \'f' tof. 
sa,, bir konferansta bir andll ~ 
y~bilmek ve muvakkat hile ol~ 
anla..ı;ma. :rapabi.lmek şartlle... 11~t İngiltere buna mm·affak oll' ~ 
c.ek midir? Belki t-vet ... Herhaldft,~ 
ma.nva lngllterenin barışı tt"~IJI ~ 
runda ~·aptıitJ tt-klifleri ıfü-.1111;fj>_ 
reddedemiyeeektir. Raif N;;/ 

Bekçinin muhakeme•• el 
Cemal adlı bir bekçi, yerill8 • 1 ~ 

Zülfikar la.· Ahmedi, beslediği ıdJI,.~ 
zünden, Aksarayda, Horho~ çe~~,. 
si başında vurup öldUrmüştil._ ııt 
Ceza Mahkemesi dün Cem~lı~ 
ha.kemesine devam edecekti· f)i 

• Veremle mücadele kon~esi -
Verem mücadele cemiyeti idare he
yeti, yarın cemiyet merkezinde bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıda 

bir ağustostaki kongrenin esasları tes 
bit edilecektir. Bugünkü mücadele 
şekli noksan görülmüştür. Raporda, 
esaslı mücadele yapılması için temen 
nilerde bulunulacaktır. 

caktır.Dün, Veliefendi çayırında bu miralayıhğından mütekait Şeref, Ya 
haftaki koşuya iştirak edecek hay _ rış ve ıslah encümeni genel sekrete
vanların son kaydı yapılmıştır. ri Atıf, Belediye baş baytarı Esat ve 

Yarış ve ıslah encilmeni yaz at ya- Vilay~t baş baytarı Ethem. 

suçlunun Avukatı Server ~~ıı& 
olduğuna dair rapor gönderdi 1~ 
muhakeme başka gilne bıral<l 
tır. 
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Bir baba üvey oğlunu 
feci şekilde öldürdü 

No. 27 Yazan : Ziya Şakir 

Asiler, birdenbire Zile üzerine 
vermislerdi 

Söke, (Tan} - Birkaç gün evvel 
burada feci bir cinayet olmuş, 30 ku
ruş için bir adam öldürülmüştür. Ci
nayetin tafsilatını bildiriyorum: baskın 

• '.Artık, postacı Naznnın halife or· 1 
dusu cidden ehemmiyet kespetmiş; 

tekkelerden, camilerden toplanan a
yet yazılı renk renk bayrakların al
tında zafer ve yağmaya atılmak için, 1 
bir yay gi'bi gerilmişti. ı· 

Oldukça zeki bir adam olan posta
cı Nazım, iyi bir kurnazlık etmişti. 

Muhit üzerinde daha büyük bir tesir i 
yapabilmek için evvela (Zile) gibi 
asker kuvveti nispPten az olan bir 
kasabayı zaptetmeğe karar vermiş
ti. Ve derhal bu kararın tatbikma gi
rişmişti. 

Asiler, 6-7 haziran gecesi birdenbi
re Zile üzerine bir baskın vermişler; 
kasabayı işgal etmişlerdi.. O esna
da, kasabada bir topçu taburu ile 
bir piyade alayı bulunuyordu. Bun
lar, bu ani baskın karsısmda daha 
evvel bir müdafaa tertibatı alamadık 
Iarı için; derhal - kasabanın ismini 
taşıyan - kaleye çekilmişler ve l 
şiddetle müdafaaya girişmişlerdi. 

Kale, asiler tarafından muhasara 
edilmişti. Müsademe, üç gün üç gece 
devam etmişti. Nihavet. askerin er
zak ve cephanesi tükenmişti. Kalenin 
köhne ve harap burçtan üzerine. tE>s· 
lim bayrakları çekilmi~ti. Bu tarihi 
kale, halife ordusu kumandamnm e. 
tine geçmişti. 

Bu öyle bir zaferdi ki: buna g-ü!
mek mi, yahut ağlamak .m lazımg-e
leceğini tayin etmek mümkün değil 
di. Ancak şu var ki : <halife namına l 
Tür'k milletine. ve Türk milletinin or· 
dusuna karı:\t vanTlı:ın hıı ihıınet VE> ci
nayet te, (halife Vahdettin) in sey -
yiat defterine bir hadise daha kay . 
detmişti. 

Amasyada bulunan <Beşinci Kaf
kas fırkası) kuman ıanr Cemil Cahit 
bey : kan dökmekten çe1'inerek asile
re bir nasihat heyeti göndermişti . 

Bu heyet: • - Amasyah hoca Bekir efendi. 

Sökenin Kayaş çiftliğinde oturan 
Hüseyin isminde 55 yaşlarında bir a
dam, geçen hafta üvey oğlu 18 yaşın 
da Mehmede bir yük armut vererek 
satmak üzere pazara götürmesini 
söylemiştir. Mehmet, armutları pa -
zara götürerek satmış ve bir meteli· 
ğiru sarfetmemiştir. Yalnız merkebin 
tamire mühtaç semerini 30 kuruş 
mukabilinde tamir ettirerek yola ko
yulmuştur. 

Köye döndüğü zaman aç gözlü ü

vey baba. kendisinden hesap sormuş 
ve otuz kuruşun eksik olduğunu gö
rünce bağırıp söylenmeye ba.şlamış -
trr. Mehmet, otu:ı: kuruşu semerin ta
miri için harcadığını anlatmış, fakat, 
üvey babasını bir türlü ikna edeme
miştir. 

Hüseyin, çocuğa tokat ve tekmeler 
le vurmağa başlamış, bununla hidde
tini gideremediği için çiftesini eline 
alarak zavallıya ateş etmiştir. Meh
met, "ah yandım,, fer yadı ile yere yu 
varlan mıştır. 

Hüseyin, "daha yanmadın ! .. mu -
ka belesinde bulunarak bir el daha a
teş etmiştir. 

Yaralı, gece yam:;ı annesi tarafın
dan Sökeye getirilerek dispansere ya 

I trrrlmışsa da fazla yaşamıyarak öl
Diizccdr 6silcrc şiddetle mukavemet müştür. Katil baba. cinayeti işledik-

edan Süvari Bölük Kımı.ana.m ten sonra soğukkanlılığım muhafaza 
Avni Bey ederek şehre inmiş, kahvede bir kah

Zaten, halife ordusu kumandanı
nın gözleri kendinden başka bir şey 
görecek. kulakları da kendi sözlerin-
den başka bir şey işitecek halde de
ğildi. Çünkü talih, hadisatın yarattı
ğı bu garip tiiredinin yüzüne gül -
mekteydi. 

ve içtikten sonra karakola giderek 
teslim olmuştur. 

Tepebaşı Bahçesi 
25 Temmuz Cumartesi akşamı. 
bütün VARYETE trupu ile 

GÜMÜŞ 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Rize 
ı----~--~----~------~-----------.._,.-wwww._ -~ 

1 MEMLEKETT E 
Trakya köylerinde sinema 
ve proieksiy on ma kinesi 

Edirne, (Tan) - Trakya köylüleri için Berlindeh getirilmiş olan sine
ma ve projeksiyc;>n makinelerinin ilk tecrübeleri çok muvaffak olmuştur. 
Bunlar hem alır ve hem verir makinelerdir. Türk kültür hareketlerini yay
mak ir,.,ir. bir yerden bir yere taşımak, köylüleri toplıyarak' göstermek ko
lay olacaktır. C. H. Partisinin temelli kültür işlerinde kullantlacak olan 
akimlatörlü radyolardan elli tanesi de büyük köyler için ısmarlanmıştır. 
Bu radyo akimlatörleri en az 15 gün idare edecek ve boşalınca en yakın 
elektrik merkezinden doldurulacaktır. 

Fındık toplama • • 
mevsımı 

Ege elektrik santralı 
için hazırhk 

Aydın, (Tan) - Bundan 'birk<l-Y. 
gün önce Bozdoğan ilçesine Ek<nıo -
mi Bakanlığı tarafından getirilelı bit 
Rus ve bir de Türk uzmanı gelerek 
Akyayın çıktığı Amasya bOğflftındG 
Arapapı§tı ve Hızırilyas mevkilerin• 
de etüt ve inceleme yaptılar. BuradlJ 
su, çok bol ve gayet yüksekten dü~ .. 
mektedir. Uzmanl.ardan şuılarn öğ
T6ndim. · 

- Jandarma kumandanı Çerkez 
Omer bey .. 

Zile kasaba ve kalesinin, asiler 
tarafından işgal edilmesi, muhit ü
zerinde meşum tesirler göstermişti. 
(Yozgat) isyan etmişti . (Mecitözü) 
nde de, (Kördede) isminde bir ser-
seri başına beş yüz kh~ilik bir kuv- . ~. 
vct toplıyarak ısyan hududunu ge"l-:" 

KÖPRÜ 

Giresun, (Tan) - Fındık toplama mevsimi yaklaştığı için Giresun vi
layeti, merasimle başliyacak olan toplama •gününü tes'bit etmiştir. Buna 
göre, Giresunda fındık toplanmasına 25 temmuz cumartesi günü başlana
caktır. Ayni zamanda bu sene de her sene olduğu gibi çok yaş ve karışık 
fındıkların satılmasına müsaade edilmiyecek pazarlara harman görmüş 
_frndıkl:ı.r. 2'PtirilP,. .. 1......,_ .,.,.~ öMhi. ç .... -.u.Kıarı tophyan ve ::.c:ı.~a.u.ıa.~ '-C'-"''~" .._ 

u_ Ege bölgesinde yapılacak ge -
nel e'lektrik santral yerini tesbit et
mek üzere, Ege bölgesitnin her yerini 
gezdik. Esas ödevimiz yüksek irtifa
dan düşen sul.art ölçmek tıe etüt yap 
nıaktır. Gezdiğim yerler arMtndlJ 
en ıy-. uv "'YY••oıt: v..,, .....,., •• vı.u.uun,. • "'"'' 

- Lapil< kuvayı mill,iye kumanda
nı !bilik Malım ut. 

Ve saireden mürekkep olmak ü -
%ere yedi ~ekiz zattan mürekkepti. 

Bunlar, doğruca Zileye gelmişler ... 
(Halife ordusu kumandanı) Postacı 
Nazrmla (Çapanoğlu Halit bey) in 
karargah ittihaz ettikleri binaya gir
mişlerdi. 

Çapanoğlu Halit bey, heyeti gü -
ler yüzle karşılamış, ikram ve iltifat 
göstermişti. Fakat, halife ordusu 
kumandanı ve Zile kalesinin fatihi, 
yan geldiği sedirden kımıldanmak 
lüzumunu bile hissetmeden; mağrur 
ve muzaffer bir eda ile : 

- Ne istiyorsunuz? .. 
Demişti... Heyet, bu üç günlük 

türedinin şu gülünç azameti karşı
sında derin bir nefret hissetmişlerdi. 
Fakat, bir vazife deruhde ettikleri 
için , sabır ve tahammül göstermiş · 
lerdi. 

Hoca Bekir efendi. derin derin içi
ni çektikten sora; söze başlamıştı. 

Kardeş kanı dökmenin gerek Allah 
ve gerek kullar indinde nekadar 
mezmum olduğundan bahis açarak 
Büyük Millet Meclisinin ne ulvi bir 
gaye ile teşekkül ettiğini, Türk ve 
müslüman olanların derhal bu milli 
varlığa iltihak etmesi lazımgeldiğini 
anlatmıştı. 

Postacı Nazım bütün bu sözleri a
zametle ve yarı istihza ile dinlemiş
ti. Ve sonra, gülünç bir gururla ce
vap vermiş: 

- Hoca!.. Bütün bu söy\ediklerin 
lılf, hikaye ... Benim martaval dinle
meğe vaktim yok .. Eğer, senin An
karadaki beylerin, paşalarm, birer 
birer önüme gelir de, tövbei istiğfar 
ederlerse, o zaman, dediğin işlerin 

(aresinc bakarız. Demişti. 
Heyet; bu mağrur ve küstah ce • 

vap sahibini kendi müstahak oldu
ğu mukadderata terketmekten başka 
çare bulamamışlar; akıbeti meçhul 
bir ikbal karşısında insan oğlunun 
bu dereı;;e şımardığma hayretler e
derek odayı terketmişlerdi. 

Fakat, bunlar odayı terkederler
ken; garip bir hadise cereyan etmiş
ti. (Kısa bir Jnüddet sonra, darağa· 
cmm altında can vermeye hazırla -
nan halife ordusu kumandanmm, vu 
kubulan ifşaatına nazaran) heyet a
zasından en sona kalan (!bilik Meh
mut) postacı Nazımın kulağına iğil
nıiş: 

- Hepimi?., sizi bekliyoruz. Ko -
ııaklarınız, iaşeniz, hazır Sakın, pa
lavraya kulök asmayın .• 

Demişti. 

nişletmişti. 

(Zile müftüsü Hamdi efendi) bü-
yük mikyasta faaliyete geçmişti 

Her tarafa haberler ve mektuplar 
gönderiyor, bütün o muhiti · (halife 
ve şeriat namına), (kunduracılar)a 

(1) karşı (cihat ve gaza) ya davet 
ediyordu. 

Bu müfsidane telkinat, saf ve ca
hil köylüler üzerinde tesirini göste-
riyordu. 

Zile müftüsünün bu emir ve tel
kinleri, yalnız bir unsur üzerinde 
müessir olamıyor; ve onları isyan ve 
fesada sürükliyemiyordu .. Bu unsur 
da, o muhitte mühim bir ekrcsiyete 
malik olan (aleviler) di. 

? ? ? . 
iştiral<ile Büyük 

GA'4DEN • BEACH . 
suvaresı 

Bütün trup, halk arasında 
Sürprizler dağıtılacaktır 

YENİ NEŞRlY AT 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Sporun 15 Temmuz 

936 sayısı her zamanki gibi temiz ve 
olgundur. içinde şu yazılar vardır: 
Kanatlı Nesil, lnönü Sırtlarında, In- ı 
önü Havasında, Fırtınalı Havada U
çuş. Habeşistanda Uçağın Oynad1ğı 1 

Rol. Tayyarecilikte Seyrüsefer. Yıl
dızdan Ana Vatana, 936 Berlin Olim
piyatları. 

Bilhassa Türk alevileri, milli mü
cadelenin ilk günündenberi. (milli 
mefkure) ye sadakat göstermişler; 
Sıvas kongresirı ;" kararlarını tered
dütsüz kabul etmişlerdi. (Büyük 
Millet Meclisi 1 nin toplanması için 
her tarafta intihabat başlar başla -
maz; aleviler üzerinde büyük bir nü- Annelere öğüt 
fuz v<: tesire malik olan (KrrşehirJ Çocuk Esirgeme Kururnu Genel 
de (Hacıbektaş) nahiyesi merkezin- Merkezi; sıfır yaştan bir yaşına ka
de hı.amet eden ve kendisine (Hacı dar çocuğun nasıl bakılacağını öğ -
Bektaş Çelebi) unvanı verilen (Veli- reten "Annelere Oğüt" ün birinci 
yüddin efendi) ismindeki zat, derhal sayısını yeniden bastırmıştır. Birin
bütün alevilere bir beyanname neş- ci sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 
retmişti tane mektuptur. ikinci sayı öğüt ço-

......ırçok fesat ve isyan propagan - cuklann nasıl besleneceğini ve ma
dalarının önünü alan ve bütün Türk malannm nasıl hazırlanacağını öğ -
alevilerini büyük bir aşk ve imanla retir. Her iki öğütleri istiyenlere ku
(Mustafa Kemal paşa) nm (Büyük rum parasız olarak gönderir. (An -
inkılap bayrağı) altına toplıyan bu karada Çocuk Esirg'eme Kurunııı 
kıymetli beyanname şu satırları ih- Genel Merkezi Başkanlığına) bir ya-
tiva etmekteydi: zı ile baş vurmak ve adres bildirmek 

-Aynen - kafidir. 
(Anadoluda bulunan ve ceddim 

Hacı Bektaşı Veli hazretlerine sa - ..ıı,..111·------------·-... 
mimi muhabbeti olan bilcümle mu -
hibban ve hanedanı tarafı halisane
lerine.} 

(Bu milleti ihya ile istiklalimizi 
temin eden, ve vücudu alileri kaffei 
islamiyana baisi şeref olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi reisi celili Ga-
zii namdar (2) Mustafa Kemal paşa 
hazretlerinin neşir buyurdukları be
yanname, cümlenizin malfımudur. 

[Arkası var] 

(1) Sıvasta ilk (kongre) aktedildiği za 
man bundan hoşlanmıyan muhalifler, bu 
kongreye iştirak edenlerle (kunduracılar) 
diye istihza edi:yorlardr. 

Bu unvan bôylece etrafa yayılmuı uzun 
müddet kullanılmıştır 

(1) O tarihte (Mustafa Kemal Paşa) ya 
(Gazi) tik unvanı verilmemişti. Çelebi Ve 
liyyddin Efendinin burada .Gazi) unvanını 
kullanması, Mustafa Kemal Paşanın umu 
mi harp ic;inde kazandıkları zaferlere ma 
tur olsa ırerck. Z.Ş. 

T AN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Türkiye Dışarı 
için için 

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

8-
14 -
28 -

Oli.n için lUncılık Şirketlerine mil 
racaat edilmelidir. 

J{üc;ük illinlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

Küc;ük ilanlarm 5 satırhğı bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan faı 
lası için satır başına 5 kuruş a1mır 
Bir defadan fazla için yekiindaa 
3 10 kuru~ indirilir. 
Günü geçı:ııiş nüshalar 5 kuruştur. 

lE1çeklt1' ır1 .. 

lzmirin incisi Karşıyaka hergün 
biraz daha J!Üzelleş;yor 

- ' 

tzmirden güzel bir manzara 

lzmir, (Tan) - Hususi idare, ya- ı ucuzluğu ile de çok yakından ala
kında lzmirle Karşıyaka arasındaki kalanmaktadır. lzmirde, otel, lokan
şöseyi esaslı surette tamire başla- ta, gazino ve kahvehane fiyatları 
yacaktır. lzmirin çok şirin bir kö- diğer şehirlerle mukayese edilme
şesi olan Karşıyakada da yer yer i- yecek derecede ucuzdur. !kinci sınıf 
mar faaliyeti görünmektedir. Çam bir otelde kalmak şartile ve sabah 
ağaçlarile muhtc1if ağaçların küçük kahve altısı öğle ve akşam yemekle
bir orman teşkil ettiği Karşıyaka rile beraber bir buçuk liraya idare 
banyolarının arkasındaki sahada olunmak mümkündür. üçüncü sınıf 
yeni yapılan güzel evlerle modern otel ve lokantalar fiyatlarına göre 
bir mahalle vücude gelmiştir. Karşı- de günlük ikamet masrafı seksen 
yaka kordunu ve Bostanlı rıhtımı kuruşu geçmemektedir. 
Belediye .. tar~frndan tamir edilmiş, Şehrin muhtelif beş semtinde ya
kordon .uzerıne oturma sıraları ko- pılan pazar yerleri de hayat ucuz-
narak. ıskele karşısına palmiyeler w • 

dikilerek güzel karşıyaka bir kat luguna yardım_ etmektedır. Bu pa-
daha güzelleştirilmiştir. zarlarda et, yag, sebze, meyva, ae.-

Bir sene evvel Karşıyakaya indi- hire ve tuhafiye eşyası satılmakta
rilmiş olan ve Yamanlar dağının dır. Pazar fiatlan çarşı fiatmdan 
çam ormanları içinden çıkan Ya- yüzde 30 kadar ucuzdur. 
manlar suyu Karşıyakanrn bu bü-
yük ihtiyacını karşılamıştır. Suyun 
tonu 10 kuruş gibi çok ucuz fiyat
la verildiğinden az zamanda abone 
olan evlerin sayısı 750 yi geçmiştir. 

Halkın eğlence ve istirahat ihti
yacını karşılayacak tedbirleri alan 
tzmir Belediyesi bu sene Soğuk ku
yu üzerinde bütün Izmir körfezini 
ve Karşıyaka bağlarını gören çok 
güzel manzaralı bir tepede yeni bir 
gazino daha yaptırmıştır. Gelecek 
sene Kadifeka.lede de asri bir gazi
no yaptırılacaktır. Belediye hayat 

Gönen muallimlerinin gezisi 
Beyşehir, (Tan) - Konyanın ilk 

okul öğretmenlerinden elli kişilik 
bir kafile otobüslerle buraya -gelıniş
lerdir. Kafile Kültür Direktörü 
HilsnünUn başkanlığındadır. öğret -
menler Y enişehrin tarihi yerlerini 
gezdikten sonra Manastıra gitm~ler 
dir ve oradan da sürek a vma çık • 
mışlar, Kaşaklı gölünde sandalla 
gezmişlerdir. Kafile yine geldiği yol
dan dönmüştür. 

ci derecede Çal ilçesinin M enM. • 
res havalisidir. Fakat 'burada bif 
yıl hiç yağmu,r yağmasa bile yete· 

cek su bulunacağından ve 'bu suda» 
iki türlü. istifade mümkün olacağın• 
dan burası tercih edilmek lô.zımdır. 
Eğe:r tetkikat ve etüdümüz hükumet· 

çe kabul olu~ursa, bir buçuk ay son· 
ra buraya ikinci bir ku:rul gelere'k 
plan ve projesini yapacak, ikinci beŞ 

yıllık programa dahil olan bu işe talı 
sis edilen on milyon lira mukabili 
Sovyet hükJ.!!lJ-etinin Türkiyeden auı· 
cağı mallar belli edilerek işe ba§• 

lanacaktır. 

Bu. santraldan Bozdoğan, Kara,ca· 
su, Tavas, Denizli, Kadıköy, Saray " 
köy, Buldan, Ala§ehir, Salihli, Ma .. 
nisa, Menemen, lzmir, Torbalı, Ku.ş
adası, Söke, Aydın, Mil<is ve MuğlP 
il ve ilçelerile bunl.arın komun ve 
köylerinin çoğu e'lektrik cereyanın• 
alacakl.arı gibi bu bölgedeki f abriktJ.• 
Zar ve bu arada Nazilli kombimısı da 
bu santraldan idare olunacaktır.,, .................... ~ 
Aydın mıntakasında 

üzüm mahsulü az 
Aydin, (Tan) - Bu yıl bölgen:ıfı· 

de üzüm pek azdır. Buna rağIDetl 
fiatlar şimdiden 6-7 kuruştur. KavUll 
ve karpuz hem çok nefis ve hem de 
boldur. Fakat son günlerde 1zınir -;e 

yukarı illere çok sevkiyat yapıldı· 
ğında fiatlar biraz yükselmiştir. Seb· 
ze ve diğer meyve fiatları da ço~ 
düşüktür. Iki yıldır ilimizde yetiştl' 
rilen Italyan cinsi• şeftaliler de ye• 
tişmiş ve Izmire sevkiyat başla:ınW 
tır. 

MOESSlF BiR ö LOM 1 Iş Bankası lskenderiye şut>e9• 
Müdürü Bay Firuz Suntekinin btııı 
bası değerli mühendislerinıiZde. 
Raif Sun tekinin vefat ettiği tee~. 
s~rle haber alınmıştır. . Bir ço~ ~e 
!ayetlerde başmühendislik etIDış .,,. 
memlekete bu sahada pek çok bl 
metlerde bulunmuş olan Raif suııte: 
kinin ölümü hakiki bir ziyadır. J{.e 
derli ailesine taziyetlerimizi suna.flit 
Mumaileyhin cenazesi bugün se.~. 
10,30 da Kzıltoprak'da Bağdad cıı 1' 
desindeki hanesinden kaldırJls.r:ı. 
Usküdar'da ailesi kabrista.Il1na. d 
nedilecektir. 
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' muharebes~J Çanakkale 

Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 
"Düşmanın maneviyatı mahvolmuş 
ve kendisine melce aramaktadır." 

iV 
Ve önünde duran sigara paketini ı lan hatlarda tahkimat icra etmeleri 

uzattı. Bir ı:;igara daha yaktık. lki- emri verildi. 
mizin de küllüğü dolmuştu. Paşa çm- 15 nisan günü görülen vaziyet şu: 
gırağı çaldı. Arkamdaki mahmuz Düşman sağ cenahımız karşısında 

şıkırtısına: "Yüksek sırt,, ın sahile müteveccih 
- Çocuk, bize iki kahve daha ya- kısmında, "Kömürkapı deresi,, içinde 

pm. Sonra da şu sobanın ateşi sön- yamaçlara tutunmuş bir haJde; buna 
mesin, dedi. mukabil bizim kıt'al..rımı:: "Cesaret 

_ Baş üstiine paşam. tepe ... deki düşman tepenin hattı ba-
Ve biz gene başladık. lasmda, bunun karşısındaki krt'ala

Düşman 13 nisanda, yani geceden 
beri ihracına devam ettiği kuvvetler
le yeniden birinci hattını takviye edi
yor, ve evvela sağ cenahımıza, sonra 
da sol cenahla merkezde bulunan kı
taatımıza faik kuvvetlerle taarruza 
geçiyor. Fakat krtaatırnız faik düş -
man kuvvetinin süngü hücumundan 
kendini korumak şartiyle arada bir 
mesafe muhafaza etmek üzere mağ
lubiyetten sıyanet ediliyor. !şte bu 
suretle 23 Nisan günü mağliip olma
dan kazanrhyor. 
Paşa d~di ki: 
- Bu, askerimizin en mühim su

rette fedakarlık, kahramanlık demi
yeyim, çünkü Türklerin bundan daha 
kahraman -oldukları, daha fazla feda
karlık gösterdikleri günleri hatırlı -
yorum, her halde benim i<;in askeri
mizin sebat ve metaneti zabitleri
mizin olsun, kumandanlarımızın ol
sun cesareti, azmi sayeı:;inde kaza
nılmış mühim bir gündür. Diyebili
rim ki. benim en namüsait vazivetim 
13 nisan günü idi. Çünkü beş İngiliz 
livasına karşı duran kuvvetim dünkü 
yani 12 nisan günkü, şanaver şedit 
savlet ve taarruzlarla mühim zayia
ta uğrıyan . . . • nci alaydan ikişer 
taburlu olan . . . ve . nci alaylarla 
gayrikabili istifade bulunan . . . nci 
alaydan ibaretti. Hakikaten 12 nisan 
muharebesiyle Anburnu cephesi mu
vaffakıyatının temel.ini , kuran, lngi
lizlerin bu cephede azmini kırıp pla
nını mahveden bu kuvvetti. 14 Nisan 
günü daha iki alay kuvvetin tahtı em 
rime gireceği arıla.sıldı. Bunun üzeri
ne düşmana tekrar taarruza karar 
verdim. 13-14 nisan gecesini "Koca
dere,, köyünde geçirmiştim. Kat'i ka
rarımı fecre yakın bir zamanda ver
d.im. O zamandaki düşman "Kabate
pe .. istikametinden "Kocadere" kö
yünü donanmasiyle at~ altına al -
mıştı. lşte icap eden taarruz emri bu 
ateş altında ~\ · zılmıştır.Bu emir, emir 
atlıları ile cüzütam kumandanlarına 
gönderildi. Sonra ben de bizzat "Ke
maJyeri,, ne gittim. Saat yedi ile se-

kiz arasında sol cenah ve cephede 
taarruza başlandı. Bundan sonra idi 
sağ cenahta da krt'alarımızm taarruz 
hareketlerini görüyordum. Taarruz 
bütün cephe üzerinde muvaffakıyet
le devam ediyordu. Düşman "Kanlı 
sırt .. ta firar suretinde ricate başla
mıştı. "Kırmızı sırt" ta da düşman 
ricate b~ladı. Saat 10 dan sonra idi, 
sağ cenahımız da düşmanı tazyike 
başladı. Ricate mecbur etti. Ve taki
be koyuldu zeval srralarındaydı ki, 

'düşmanın Kanlı sırtta ricat eden ak
samından baki kalmış olanlar, kırmı
zt sırtta da en son ricat ettikleri 
avcı Hendekli mevziinde düş -
man efradı tüfenklerini bırakarak 
hemen heyeti kamilesiyle siperlerinin 
önüne çıkmış, şapka, beyaz mendil 
bayrak sallıyarak teslim olmak isti
yorlardı. Bütün bu manzaralan (Ke
malyeri) nden ben ve bütün maiyye
tim dürbünsüz olarak seyrediyorduk. 
Bu aralık fırka erkanıharbi İzzeddin 
Beyden aldığım raporlardan, gerekse 
bizzat müşahedelerimden anlıyordum 
ki düşmanın "Anburnu,, şarkındaki 
sırtlarda hiçbir eseri faaliyeti kalma 
mıştrr. Sağ cenahımız karşısında 
düşman efradı sahile iltica etmiştir. 
Yalnız ricat noktasına uzak kalan 
düşmanın "Kanlı· sırt" la "Kırmızı 
srrt,, taki vaziyetlerinden dolayı, 
"Merkez tepe"de kalmış olan aksamı 
da sağ cenahımızın "Kömürkapu de
resi" ve "Bomba" sırtlarına kadar i
lerllyerek bilhassa "Yüksek sırt., ta 
aldıklan hakim vaziyetten dolayı çe
kilemiyorlar, ister istemez~ sebat 
gösteriyorlardı. 

nmız da "Edirne sırt,. mda "Krrmızı 
sırt" ve "Kanlı sırt"ta imiş. Hatta ba 
la tekrar düşman tarafından işgal e
dilmiş ve buna mukabil kıt'alarrmız 
mezkur hattı balanın şarkında ve 
karşısında mevki tutmuş. Düşman 

gündüz de ihraca devam ediyormuş. 
Karaya çıkarılan düşman kuvvetle
ri ileriye sevkedilerck hatlar 
takviye ediliyor, hatlar takviye edil
dikçe umumi vaziyetini tashih ede
bilmek için cenhenin bazı noktala
rında faaliyette 'bulunuvormtış. Bu 
faaliyetler sırasında "Kanlı sırt., 
c1hetinden sol cenahtmı?.l ~abahtan -
beri tazyik etmekteymis. Bu taarruz 
tevkif edilmiş. O gün düı:ımanın do
kuz nakliye gemisinden karaya dö
külen askerinden başka sekiz nakli
ye ~emisirıin daha ufuktan kıyılara 
doğru yaklaşıp büyümekte olduğu 
_görülüyormııı:ı. Bizim birinci hattımız 
dü!'?manm iki üç yüz metre karşısın
da bulunuyormus. Bu suretle g-ittilT. 
çe tekfı.ı::iif eden dü~manm kar.::ısmdD 
bekl,,.mektenı:ıe kat'i netirevi kazan
mağa kifavet edecPk kadar kuvvet 
r.eln il"in M11"tsıfa Kemal nasa mıı.

fevk kum~ndanlıı.ra marıızatta bu
lunmus. İstediği kuvvetleri almca 
cephesi genişlediğinden mıılıtelif ku
mandanlarla daimi münasebatta hıı
lunmak ı.orlaşmıs. Onun icin CPpheı::i
ni mhtclif mmtaka kumandanlıkları-
na :a.y:n:mıs " 

16 nisan: Düşman sağ cenahımıza 
taarruz teşebbi.isünde bulunmussa da 
durdurulmuş. 17 nisan sağ cenahı -
mızdaki siperlerimize düşman taar -
ruz etmis. w~ kat krt'al~rrmızrn JTIU· 

kabil sünı;i hiicumlan ile ~eri piiq. 
kürtUlmi.iŞ. Fakat tamarrıiv!e yerle -
şen düı:ımanın yeniden mühim bir hü
cuma kalkrşacağını muhtemel gören 
Mustafa Kemal pa.qa taze kuvveeer
le düşmandan evvel düşmana vurma
ğı kararlaştırmış. O zaman mmtaka 
kumanrl"lnhırını (Kemalveri)ne n':!z -
dine celbedip şifahi talimatta bulun
muş. 

O gün maivvetinde bulunan erl<a
na karşı söylediği sözlerden bazı kı
srmlıı. rını 'bi?.e vermesini kumandnn
dan rica ettim ve sunları aldım. 1'~.
arruz emri vermeden evvel, Mustafa 
Kemal paşa ruhlara hitan etmı>kf:en 
pek kuvvetli neticeler bekliyor. Onun 
için diyor ki: 

"Diişmanın altı gündenberi iki de
fa taarruz ederek sarstığımız ve a-
razinin menaatmdan dolayı neti· 
ceye kadar şiddetli takip edememek 
yüzünden barınabilen aksamı hima -
yesinde c:ıkarmakta olf'.Jğu ve fakat 
şimdiye kadar mahvettiğimiz kuv
vetlerinin iki fırkadan fazla olduittı 
anlaşılmıştır. Seddilbahirde Kumkale 
cihetinde de hal hemen avni olmuş
tur. Karşımızda bulunan düşmanı bi
re kadar hepimiz ölerek behemehal 
deinze dökmek lazım olduğu kana
ti vicdaniyesindeydim. ,. Vaziyetimiz 
düşmana nazaran zayıf değildir. Dü~
manın kuvvei maneviyesi tamamen 
mahvolmuştur. Mütemadiyen siper 
yapmakla kendisine bir melce ara. -
maktadır. Siperleri civarına birk3~ 

mermi düşmekle derhal kaçhğını ken 
di gözlerinizle gördünüz. Düşmanı 
büsbütün kaçırmak için daha c:ok te
emmüle lüzum yoktur. İçimizde ve 
kumanda ettiğimiz askerlerde Bal -
kan hacaJetinin ikinci bir safhasını 
görmektense burada ölmeği tercih 
etmiyenlerin bulunacağım kabul et -
mem. Şayet böyleleri olduğunu his
sederseniz derhal onları kendi elleri
mizle kurşuna dizelim. Şimdiye ka
dar ihraz ettiğimiz muvaffakıyeti ta
mamlamak için tahtı emrime verilen 
taze kuvvetler hattı harbe vasıl ol· 
maktadır.,, 

Lindberg Berline gitti 

JAN 

Murahhaslarımız geliyor 

T. R. Aras 
iltihakını 

İtalyanın Montröye 
tem ine çahşacak 

[Başı 1 incide] 
Türk - Bulgar münasebatma dafr 

de Dr. Aras şöyle demiştir: 
"Türkiye Bulgaristanla pekala teş 

riki mesai ı;debilir.' Türkiyenin dost 
luk zinciri Bulgarista.nla zenginleşir. 
Ve Türkiye Bulgar dostluğu yüzün -
den e~ki dostluklarından hiç birini 
feda etmek mecburiyetinde değildir. 
Bulgaristanın dostluğu Montrö kon -
feransının kazançlarından biri olmu~ 
tur. 

T evlik Rüştü Arasın 
Belgrattaki beyanatı 

Belgrat, 23 (Tan) - Montrö kon
feransından dönmekte olan Türkiye 
murahhas heyetinin başkanı ve Hari 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, bugün 
refakatindeki zevatla birlikti? Bel
grada vasıl olmuştur. Dış işler Ba
kanını istasyonda Türkiye sefareti 
müsteşarı, Türkiye askeri ataşesi, 

Yugoslav Hariciye Nezareti miiste
şa rı ve Başvekil Stoyadinoviçin hu
susi katibi hükumet namma sdamla
mışlardır. 

Trenin bir müddet teva!ckufundan 
istifade ederek istasyona inmiş olan 
Rüştü Aras, kendisine müracaat e -
den Yugoslav gazetecilerine şu beya
natta bulunmuştur: 

- Montrö konferansına işt :rak e
den bütün devletler murahhas'!!rına, 
bize karşı gösterdikleri müzah .;ret -
ten dolayı teşekkürlerimi beyan ede
rim. Boğazların yeni mukaveltsinin 
imzalanmasını müteakıp, ilk olara 1;: 
dostum Stoyadinoviçten aldıırı!ll teb· 
rik telgrafından dolayı çok mütehas
sis oldum. 

Yeni mukavele, Ağustos 15 den iti 
baren meriyete girecektir. Eski Bo -
ğazlar komisyonu ise iki ay zarfında 
tamamen· tasfiye edilecektir. Boğaz 
lar mukavelesinin İtalya tarafından 
imzalanıp, imzalanmıyacağına dair bir 
şey söyliyemem. Ancak şunu işaret 
etmek isterim ki, bu mukavele İtalya 
için açıktır. 

lngiliz murahhaslarının konfe
ı-ansta bazı müskülat çıknrmış olduk 
larına dair ecnebi membalardan ve
r!len haberler tamamen asılsızdır. 

letler tarafından derhal yapılac{'.k -
tır . ., 

Türkiyenin Belgrat elçisi Ali Hay
dar, bugün, Blctte bulunmakta olan 
baş ve dış bakanı Milan Stoyad\noviç 
tarafından kabul edilmiştir. 

Türk - Bulgar münasebatı 
gittikçe inkişaf ediyor 

Sof~·a, 23 (A.A.) - Bulgar Ajan
sı bildiriyor: 

Anl{araya dönmekte olan Türk 
murahhas he~·eti, ba.~ında Dı~i-:;leri 
Bakam olduğu halde bugün saat 
16,30 da Sofyadan geçmi-.tir. 

Bulgar Başbakanı Köse lvanuf, 
Türk ba~kanınr kar.;ılamak üzere 
Dragornan istasyonuna kadar gitmiş 
ve orada doktor Arası kendi salonlu 
vagonuna da\'et ederek Sofyaya ka
dar kendisiyle samimi ~örüşmelerde 
bulunmu~tur. Sofyada konusmalara 
istasyon salonunda devam olunmu'
tur. 

lki muhatap, Türk - Bulgal' miina
sebetlerinin iyi ~işafım bir kere da 
ha büyük bir memnuniyetle müşahe
de etmi)lerdir. 

lsta.s~·onda, doktor Aras, saray 
Mareşalı Panof, Dı~işleri Genel Sek
reter vekili elçi Sarafov, si;vasi daire 
direktörü vekili ve Protokol direktö
rü Petrov. Çomakov, Matbuat direk
törü elçi Balabanov ve Dişişleri Ba
kanhğı diğer yüksek memıırlan tara
fından selamlanmı<;hr. İstasyonda 
aynca, başta elçi &rker olmak üze
re Türk elçiliği rnemurlan, Yugoslav 
ya ve Yunanistan elçileri, Çekoslo -
vakya ve Roman~·a mas1ahat~üzar -
lan, Sofya Türk . Bul~ar dostluk ce
mi~·eti mümessilleri ve gazeteciler 
de hazrr bulunmuştur. 

Ayni trenle, ~fontrödeki Bulgar 
heyeti de Sofyaya dönmü,tur. 

T aymis muhabirinin bir tahmini 
ltalya mukaveleyi imzalarsa biz 
de Akdeniz anlaşmasından vaz 
geçecekmi,iz! 

l tal yanın vaziyeti 
Ankara 23, (Tan) - Italyanm 

Montrö anlaşmaı:ıına gireceği hak -
kındaki tahminler etrafında alaka
darlardan resmi bir malumat almak 
mümkün olamamıştır. YaJnız, Tür
kiyenin lngiltereye karşı Akdeniz 
paktını tek taraflı olarak devam et
tirmesinin ltalyanın Montrö anlaş
masını imzalamaması için tek bir se
bep olacağı sanılmamaktaclır. 

Müddeti 20 Temmuzda bitmiş o
lan Türkiye - ltalya ticaret anlaşma
sının temdidi, her iki tarafça da ar
zu edildiğinden bu hususta tetkikat 
yapılmaktadır. 

* 
ltalyan gemilerinden alınacak 
resim 

Çok meraklı bir zat olması lazrm
gelen bir kariimiz ltalyan vaziyeti
ne dair bize yazdığı mektupta diyor 
ki: "Boğazlardan geçen gemilerden 
alman sıhhi resimler yeni Boğaz -
lar anlaşması mucibince tenezzüle
uğrayor. ltalya mukaveleyi imza 
etmemiş olduğuna göre ltalyanlar 
hakkında yeni tarife mi tatbik edi -
1ecek, yokı:ıa eski tarife mi devam 
edecek, Eğer ltalya yeni tarifeden, 
yani yeni Boğazlar Mulfavelesinin 
ihdas ettiği bir menfaatten istifade 
edecek olursa yeni mukaveleyi bil
fiil kabul eylemiş sayılmıyacak mı?" 

Romen gazetelerinin ne,riyah 

Bükreş, 23 (AA.) - Gazeteleı 
Montrö hakkındaki neşriyatlarına de 
vam ediyorlar. "Meverul,, diyor ki: 

Yeni mukavele Avrupa sulhünün u 
mumi menafii bakımından tahlil e
dilecek olursa, tngilterenin ilk defa 
olarak kat'i ve , rıeli bir şekilde teş
kilatlı kollektif emniyete iştirak et
miş olduğu görülür. Titüleskonun 
müdahalesi i.ızerine İngiltere bu saha 
da Fransız • Rus - Romen 'lloktaina
zarmı kabul etmiştir. 

Bu gazete, Titüleskonun Roman
ya menafifinin korunmakta olduğu -
nu ve Türk - Romen dostluğunun e
hemmiyeti hakkında söylediği sinle
ri tebarüz ettirerek makalesini bi-
"" .... _... . . ... --

Montrö anlaşması 
[Başı 1 incide J 

yerlefmesi ve Brğa:z;lar emniyetini 
birtakım muhayyel garantiler yerine 
kendi vesaitile yeniden ele almcuı, 
Türk milli ekonomisinin kalkınması, 
milli müdafaa işinin inşası ve umu· 
miyetle yeni Türkiye kuvvetlerinin 
tarsini için yapılan şiddetli müca
dele ve yılmaz çalışmalar devreai
nin neticeleridir. Montröde imzala
nan vesika, bu inkar kabul etmez 
vakıaların dünyaca da kabul ve tes
lim edildiğini tasdik etmektedir. Ek
selansınızın da bildiği Ü%ere Moako· 
va muahedenamesinin imzasından 
beri, Sovyetler Birliği, bu~ün her 
kesçe kabul edilmiş te:z;i tutmak ve 
T ürkiyenin, topraklarının mutlak 
hôkimi olmak yolundaki meşru ta
leplerine kuvvetle ve daimi surette 
yardım etmiştir. Yeni Boğa:z;lar re
jimi, Avrupamn en ehemmiyetli 
mıntakalarından birini sulha kavuf
turmak suretile yalnız; Türkiye için 
değil, Karadenizde aahildar olan 
devletler için de mühim bir emniyet 
unsuru teşkil etmektedir. Binaena
leyh bu keyfiyet, Sovyetler Birliğiy
le Tiirkiyenin, uğurunda çalıştıkları 
sulh eseri için kıymetli bir muhas
saladır. Montrö konleraruının nihai 
muvalfakıyetine çok yardım etmiı 
olan Ekselansınıza kalbi heyecanlı 
selamımla birlikte en hararetli teb
riklerimi ve derin saygılarımı auna-
rım. 

S. S. C. 1. Büyük Elçısi 
Karahan 

Ba~bakanımız ismet lnönünün 
cevabı 

Ekııelana Karahan 
S. S. C. l. Büyük Elçiıi 

Montrö konferansının vaaıl oldu
cu mes'ut netice münasebetile Ekse
lansınızın bana göndermif olduğu 

nô:z;ik telgralı haz duyarak aldım. 
Ekselansınızın bana tebriklerini ifa-
de için kullanmış olduğu kelimeler
den dolayı çok mütehassis olduğum 
halde en hararetli teıekkürlerimi 
takdim ederim. 

Düşmanın asıl sebatı "Yüksek 
Sırt,.ın garbında ve "Hain tepe,, de 
görülüyordu. En nihayet gece huliıl 
edince kıtaatın fevkalade yorgun ol
duğu da anlaşılması üzerine kazanı
lan muvaffakıyetlr iktifa olundu. Mu 
harebe tevkif edildi. tutulan. kazanı-

Berlin, 23 (A.A.) - Tayyareci 
Lindbergle kansı dün akşam Berlin 
civarında Staaken tayyare meydanı
na. vA.stl olmuşlardır. 

Taymis gazete.-.inin l<>tanbul mu -
habiri buradan gazetesine çektiği 
bir telgrafta şu mütaleada bulunu
yor: "TürJ;:iyenin Akd<.>niz anla.5ma
sı h:.ıkkmdıı. lngiltereye ka~ı olan 
vaziyetini idame etmesi, ltalyanm 
yeni Boı!nzlar Mukavelesine knr~ı 
olan t.avnı hareketi ile alakadardır. 
ltalya p•ni Bo~azlar .llul•a\'elesini 
imzaya talip olursa Tiirkiyenin de 
zecri tedbirlerin mabadi olan Alcdc
nb: anlaşmasından vaz~ec:ece~i tah
min edilebilir." 

Montröde elde edilen netice, bey
nelmilel anlaşma sahasında yeni bir 
merhale teşkil etmekte ve Türk -
Sovyet dostluğunun yeni bir tezahü
rü olmak itibarile bilahssa büyük 
bir ehemmiyet iktisap etmektedir. 
Samimi teşekkürlerimin kabulünü 

Türklerin Avrupaya 

hizmeti büyüktür 
f Başı 1 incide] 

faa meselesini zorlaştırır. Gerek es
ki ve gerek yeni an'anelere baksa· 
lardı askerlikten tecrit edilmiş saha
lara sadece yürümeği belki de cazip 
bulurlardı. Bunu yapsalardı siyasi 
protestolardan başka bir muamele -
ye uğramıyacak1annı da istiladan 
evvel rahatça kestirebilirlerdi. 

Hakikat aranırsa 1922 senesinde 
Türklerin Çatalca hattı haricinde 
A vrupada arazi işgal etmelerine 
meydan bırakıldığı zaman Boğazla
rın hakimiyeti Türklere geçmişti. 

Gelibolu yanmadasile bunun karşı -
sındaki sahili askerlik bakımından 
işgal etmeleri fili vaziyeti pek çok 
değiıştirmez. 

Fakat Türkiyeyi idare eden 1;ik -
sek asker, ~iı görür bir devlet 
adamına mahsns meziyetlere sahip 
bulunduğunu hir defa dalıa ortaya 
ko)'muştur: Kilitsiz bir kapı~, zor -
lamaktaki cazibe)·e kapılmaktan 
kendini menctmis, bir konferans \'a
sıtasile muahı>de~in tadilini istemek 
yolunu mtireccah görmii~. bö~·le 

yapmakla. da A ''rupaya büyük bir 
hizmette buJunmu~t.ur." 

Taymis, konferansın muhtelif 
safhaları hakkında ma1Um2t verdik
ten sonra sözü şöylece bitiriyor: 

"Imza ettikleri muahedelerin ta -
dilini istiyen bütün devletler için 
bir imtisal nümunesi kuran millet -
ler arası bir konferans işte böyle 
neticelenmiştr. Ortada kalan mese -
le, bunu imza eden devletlerden hep
sinin yeni . muahedeyi kabul edip et
miyecekleri hakkındadır. İtalya Lo
zan Muahedesini imza t!den devlet -
!erden biri olduğu için yeni anlaşma
yı da imza etmek salahiyetini haiz
dir. Fakat şimdilik bu salahiyeti 
kullanmağa taraftar görünmüyor. 
Yeni anlaşmanın Italyan bahri ve 
ticari menfaatleri üzerine yapacağı 
tesir, Karadenizdc sahili olmıyan 
diğer memleketler üzerine olan te
sirden farklı değildir. 

Almanya bir Akdeniz devleti ol • 
madığı gibi Lozan Muahedesini im
za edenler arasında da değildir. Bu 
vaziyete göre Almanya konferansa 
davet edilmeği beklemezdi. Bununla 
beraber Alman gazeteleri konferans 
hakkında acı tenkitlerde bulunmak
tan geri kalmamışlardır. 

ueı>j~:r J~~~~~n _ !_:ıgili:_:rıur~h~~s 
man menfaatlerini muhafaza husu
sunda haddinden fazla alaka ve en
dişe göstermekle itham edilmiştir. 
Fakat bu tenkitten çıkacak mana, 
Ingil.iz diplomasisinin yeni anl~ma
nın herkesçe kabule layık görülme
sini istemekte olduğundan başka bir 
şey değildir. Böyle düşünmek ise 
A vrupanın dertlerine mevzii çareler 
aramaktan ise umumi Avrupa vazi
yetini iyileştiremek istiyen bir dip
lomasi için tabii bir hedeftir. 
Montröde mühim neticeler elde edil 

miştir. Fakat müzakere yolile sulbü 
muhafaza etmek hususunda yapıl -
ması lazımgelen çok şümullü ve çok 
zorlu işler için bu neticeler ancak 
bir mukaddeme teşkil eder. Eğer 
Avrupanm rakip müttefik grupları 
kurmaktan ibaret eski tehlikeli sis
teme avdeti istenmiyorsa bu şümul
lü ve zor vazifenin başa çıkarılma
sı mutlaka lazımdır." 

Antrepoların devri hakkındaki 
talimatname tamamlandı 

Gümrük antrepolannın İstanbul 
limanı umum müdürlüğüne devri hak 
kmdaki talimatnameyi hazırlayan 
komisyon çalışmasını bitirmiştir. Ta
limatname, dün akşam Gümrük Baş
müdürü Mustafa Nuri ve liman mü
dür muavini Hamit Saraçoğlu tara -
fından Ankaraya götürülmüştilr. Ta 
limatname, 1ktısat Vekaleti ile Güm
rük ve İnhisarlar Vekaletince müşte
reken tetkik edilecek, tasdikı mütea
kıp tesbit olunacak tarihten itiba -
ren antrepoların liman idaresine dev
rine başlanacaktır. 

Bartın vapuru karaya oturdu, 
kurtarıldı 

Deniz Yollarına ait Bartın vapu
ru, Karadenize gitmek üzere Arna -
vutköyü civarından geçerken, Akın
tıburnu önünde ansızın dümen zin -
ciri bozulmuştur. Bu yüzden isti
kametini değiştiren vapur sahile 
düşmüş ve karaya oturmuştur. Fa
kat gemi biraz sonra tahlisiye tara
fından kurtarılmıştır. Bartın vapu
ru, tamir edilmek üzere lstanbula 
gönderilmiştir. Yolcular ve eşya 
başka vapura nakledilmiştir. Hadi
se etrafında tahkikata devam edil -
mektedir. 
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.-.--.x OGUTLERI 
Denize kimler 

giremez? • 
llkin küçük çocuklardan başlıya· 

hm: Çabuk sinirlenen, iyi uyumıyan 
çocuklar denize sokulamaz. Hele ço
cukta bir sinir hastalığı bulunuyorsa 
deniz banyosunun zararı daha ziyade 
olur... Egzemalı çocuklara da deniz 
banyosu zarar verir. Onlara deniz 
havası bile dokunabilir, egzema~i 
artırır. Zaten deri hastalıklarının 
hiçbiri deniz bayosundan, deniz ha • 
vasmdan hoşlanmazlar. 

Göz hastalıklarının da hepsi, gö
zün kendisinde olsun, gözkapakların· 
da olsun deniz banyosuna engel o
lur. Onlar gibi kulak hastalıkların· 
da da deniz banyosu dokunur, fakat 
hastalık kulak kemiğinde olun;a o 
vakit çocuk deniz banyosundan isti· 
fade eder. Çocuğun kalbi muntazam 
işlemediği halde de deniz banyosuıı· 
dan sakınmak 18.z:ımgelir. 

Büyük çocuklarla çocukluktan çık 
mış olanlarda da deniz banvosuna 
engel olacak şeyler hemen hemen 
aynidir. Onlara, mide hastalıklarının 
bazılarını, kalp hastalıklarının hep .. 
smı, böbrek hastalıklarını, asma 
hastalığını. şeker hastalığını, şiş· 
manlığı, müzmin bronşit hastalı· 
ğını da ilave etmek lazımdır. Roma· 
tizma hastalığını bazı hekimler de -
niz banyosu ile tedavi ederler, fakat 
lstanbulda, Yalova ve Bursa o ka .. 
dar yakında bulunurken romatizma. 
için denize girmek ... Hiç olmazsa a· 
yıp olur. .. 

Bizim bayanların ~oğu soğuk düŞ 
yapmağa alışık olmadıklarında.Jlı 
gebelikte denize girmekten sakın.· 
malan iyi olur. Fakat gebelik denıı: 
banyosuna başlanıldıktan sonra meY 
dana çıkmışsa banyoyu kesmek için 
bir sebep yoktur. Muayyen günle~· 
de, yalnız Amerikalı bayanlar denı· 
ze girmeğe devam etmekten va~~~ç· 
mezler. Bu da bir alışıklık ft;ıdır. 
Denize giren bayanlarda mttnyyeıı 
runler - en cok defa - daha sılt 
;elirler. Bu~dan korkmamalıdı:· 
Bazılarında ise aksine olarak, denı:& 
banyosu. hatta deniz kenarında hıt• 
va tebdili muayyen günleri kaybet• ""•...--.. - ,. .. . ... 4- .. ~ 

lamamak lazımdır, .. Her halde mu· 
ayyen günlerde denize ~rmekteıı 
sakınmak bizim memleketlerde da " 
ha doğru olur. O da yalnız üç dört 

gün ... 
Elli beş, altmış yaşından sonra. 

tansiyon artmış, kalp az çok yorul· 
muş olacağından deniz banyosundan 

vazge<;mek ·ihtiyatlı olur. Zaten ° 
yaştan sonra insanın denize girm~: 
den kumlar üzerinde gösterilmegu 
değer bir vücudu da kalmaz. Mutia• 

ka deniz kenarına gitmek istenilir " 
se, hususi bir banyoda 37 derecede 
deniz suyu ile yıkanmak ve bundaJl 
önce ve sonra gençlerin kumlarıll 
üzerinde yattıklarını seyretmek ye " 
tişir. 

Denize giremiyecekler bu kadat 
çok olunca girebilecek kimler ktılıt'r 
diyebilirsiniz. Onlar da çoktur. Ftl· 
kat deniz banyosundan en ziyade iS• 
tifade edecek olanlar lenf atik, }te

mik hastalığına tutulmuş raşitiı;: 
çocuklardır. Çilli ve beyaz derili, 
kırmızı saçlı, yumuşak etli, tombııl 
tombul, f;kat bir gün veremli oımıı.• 
ğa istidadı olan çocuklar deniz ha,•s• 
sından, deniz banyolarından çok ıs• 
tifade ederle!'. 

Çocukluktan sonra da, kansızlı~· 
boyunda büyüyen bezler, müztlliJl 
kemik hastalıkları, bayanlarda ra. -
him hastalıkları, sinir hastalıkları • 
nın gevşek şekilleri, göğüs hastalıle 
larmın başlangıcı, bazılarında ve " 
rem hastalığının başlangıcı bile d~ 
nize girmeğe ve ondan istifade et 
meğc birer sebep olurlar. ..1 

En sonra da, hiçbir rahatsıiM 
bulunmıyan, denize girmeği en zi)'~: 
de keyif için istiyen genç, yahut et\ 
li beşinden aşağı mutlu insanlnfl 
hepsi deni7..e girebilirler. • 

Ancak, deniz banyolarına başls 
madan bir kere hekiminize görÜJle' 
rek ona danışmak herhalde ihtiyat ' 
lı_bir hareket olur. 

LOKl\IAN BEK~ 

1 KÜçÜk Haberler j 
• ~I 

• Ankara 23, (Tan) - Eko~0 d& 
Bakanı Celal Bayar, dün köşkUJl • 
bakanlık memurlarına bir gardell 
parti vermiştir. ~ 

ve en güzide hislerimle en kalbi 
dostluğumdan emin olmanı%ı rica 
ederim. 

• Ankara 23, (Tan) - Eti BIJI", 
tarafından verilecek teminat nıel<ıı' 
tuplarmm da kabul edilmesi Ba.1<1\ 
lar Heyetince kabul olunmuştur. lamet İnönü 

} 
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Ceza kanunumuzda 
• 

BORSA 
23 TEMMUZ PERŞEMBE 

,aralar 
Alıt Satıı 

Sterlin 
1 Dolar yapılan 

son defa 
esaslı ·değişiklikler 

ı ı 20 lııviçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 

625,-
123,-
810.-

632,-
126,-
820,-

Kanun iki ay sonra meriyete giriyor, içinde hapis 

mahkumları hakkında mühim ahkam var 
[lki ay sonra meri~·ete girecek 
olan Ce1.a Kanununun bazı 

maddelerini deği5tiren kanunda 
hapis mahki.ımlan hakk,nda 
~eni bir rejim tatbikı için ehm
miyetli hükümler vardır. Sos
ra.J ha:ratımrzda ileri bir hare
ket addedilmeğe değer bu hü
kümlere dair ol>u:ruculannuza 
etraflı malfimat ''eriyoruz:] 

On senedenberi meriyet mevkiin
de bulunan ceza kanunumuz, Ka
mutay yaz tatiline girmeden evvel 
çıkan bir kan unla esaslı değişiklik· 
lere uğramış bulunuyor. 1933 yılın
da kabul edilen bir kanunla bazı hü
kümleri değiştirilen ceza kanunu· 
muzun bu defa altı yüze yakın mad
desinden yüz kırk üçü değiştirilmiş 
oluyor. 

Dünyada olduğu gibi yurdumuz
da da siyasa 1, sosyal ve ekonomik 
hareketler gün geçtikçe genişlemiş 

ve eski müdevvenatm bu hareket
lerden doğan vaziyetleri idareye ka
fi gelmediği tatbikatta tesadüf olu
nan hadiselerden anlaşılmış oldu
ğundan yeni vaziyetler i~in yeni ted
birler almak ve kanunlarımızı bu 
maksatla düzeltmek lüzumu hasıl 
olmuştur. Böyle bir tesir altında ha
zırlanıp kat'i şeklini alan ve birinci 
teşrin ayının başında mer'iyete gi· 
recek olan ceza kanunumuzun bazı 
maddelerini değiştiren kanunun da 
bilhassa "Devletin emniyeti,. ni ko
rumak maks:ıdile konmuş; üzerinde 
durulmaya değer hükümlere tesadüf 
kabildir. 

Kanunda değişmiş bulunan 143 
tnaddeden başlıcalarmı mucip sebep
leri ile izaha geçelim: 

Türkiye dahilinde suç işlemiş olan 
bir kimsenin, o suçdan dolayı yaban
cı memlekette mah\eüm olması hal.in
de dahi, Türk mahkemelerinde mah
kemesi yapılabileceğine dair olan 
kanunun eski üçüncü maddesinin 
tahrir tarzı, maddenin konmasına 

sebep olan düşünceyi karşılayama
dığından madde ona göre düzeltil
miştir. 

Türk kanunlarına göre takip edil
mesi lazımgelen suçların, yabancı 

memlekette iı;lenmiş olmagı; verile
cek cezalardan tenzilat yapılması i
çin bir sebep teşkil etmiyeceğine 

göre, kanunda tenzilat icrasına da
ir bulunan hükümler kaldırılmıştır. 

Suç işlemiş bir insanı, mahkilm 
olduktan sonra Ceza Evi'nin loş ve 
havasız hücrelerinde çürütmekten 
ziyade onu, en kısa zamanda işlediği 
suçdan nedamet hissetmiş, hürriye
tine kavuşmak için tahassür çeken 
normal bir yurttaş halinde görmek 
cemiyetin arzusu olduğu kadar, bu 
neticeyi elde etmeye çalrşmak 
vazifesidir de... Bu mülahaza iledir 
ki, mahkumların bir yandan mun
tazam surette aydınlatılmaları ve 
çalıştırılmaları, diğer taraftan da 
ceza müddetlerini dört devreye ayı
rıp hallerinde salah görülenler hak-

No. 91 

Ademle Havva 
Bttrbao CAHii. 

Bu raşenin kökU gönülde değil, 

ruhta değil, ruhumuzun, şuurumu
zun altındaki etimizde ve sinirimiz
dedir. Aşk bir ihtilaçtır ki, adali 
fonctionnement'mı belli etmemek i

çin kendini ruhi bir tezahür gibi gös
terir. 

Cinsi bir mukarenetiin şairane üa
desi olarak 'bu adale hareketine aşk 
adı veriyoruz. 

Biribirimizi gözlerimizin rengine, 
saçımızın teline gönül vermiş gibi 
seviyoruz. Hakikatte bunlar bizim a
sıl içimizin isteğini örten yalan sa
yıklamalardır. istediğimiz o gözlerin, 
o saçların sahibi olan dişidir ve bu 
dişinin bize vereceği cinsi zevktir. 

Fakat bunu kim itiraf eder. 
Bütün hırc;mlıklarımız, buhranları

mız gönül maceralarımı:: bu noktaya 
varınca toz gibi dağılıyor ve geriye 
sırıtkan. çirkin bir insan iskeleti ka
lıyor. Et, kemik, sinir kalıyor. Aşk 
iiye taptığlmız, sevgi diye hulyalara 
bprldrğnnız o yalan tahassüslerin 
ae gillilnç ve ne aptalca şeyler oldu-

kında ağırlığı ve şiddeti gittikçe aza
lan bir rejim tatbik etmek suretile 
kendilerini her vakit iyi bir halde 
ya.şamaya sevk etmek ve alıştırmak 
için ceza kanunumuza yeni hüküm
ler ilave edilmiş bulunuyor. Bu proğ
rasif sistem, ağır hapis ve hapis ce
zalarının infazı suretini şöyle tes
bit etmektedir: 
Ağır hapis mahkumları için hapis 

mahkumlarından farklı olarak mah
kumiyet müddetlerinin yirmide biri 
nisbetinde bir müddet yalnız olarak 
geceli gündüzlü hücrede bırakılmak 
esası kabul olunmuştur. Bu müdde
tin pek kısa olması beklenilen gaye
yi temin etmiyeceği gibi uzun olma
sı da mahkümun sıhhati ve st."".ıru ü
zerinde fena tesir husule getirece
ğinden azami ve asgari birer had ta
yini zaruri görülmüştür. Bu müddet 
bir aydan aşağı ve altı aydan yukarı 
olamıyacaktır. 

Mahkumun ·hücrelerde ve evvelce 
mevkuf kalmış ise mevkufiyet halin
de geçirdiği müddetler· çıktıktan 
sonra geri kalan müddetin altıda bi
ri ikinci devreyi teşkil edecektir. Bu 
devre esnasında mahküm yalnız ge
celeri tecrid olunacak ve gündüzleri 
Ceza Evi içinde ve yahut Ceza Evine 
bağlı Tarım veya Endüstüri müesse
selerinde çalıştırılacaktır. !kinci dev
reyi ,iyi hal ile geçiren mahkum ü
çüncü devreye alınacaktır. Bu dev
rede gece ve gündüz müşterek hayat 
esas olacaktır. Ancak lüzum görül
düğü taktirde geceleri tecrit şekli 
tatbik olunabilecektir. Bu devrede 
dahi iyi hali görülenler, cezalarının 
geri kalan bütün müddetini teşkil e
decek dördüncü devreye geçirilecek
lerdir. Bu devrede mahkum müşte
rek hayat yaşayacak ve çalıştırıla
caktır. 

Mahkilmu her vakit iyi halde bu

lunmaya teşvik ve kendisine bu şe
kilde hareketin semerelerini hisset
tirmek için her bir devrede tatbik 
olunan rejim tedrici surete hafifle
tilere:f son devrede serbest hayatta
kine yakın bir dereceye indirilecek 
ve yine bu hissi daha kuvvetle du
yurabilmek için de üçüncü devrede 
geçirilen iki günün üç gün, dördün
cü devrede geçirilen bir günün de 
iki gün sayılması esası kabul edil
miştir. Bundan başka ikinci devreyi 
bitiren mahkumlar arasından Adli
ye Vekaleti yol, inşaat ve maden e
kipleri teşkil edebilecektir. Mahkum
ların bu işlerde çalıştıkları her bir 
gün iki günlük mahkumiyete karşı· 
lık olarak sayılacaktır. 

lyi hal gösteren mahkumlara ya
pılan bütün bu müsaadelere mukabil 
Ceza Evi disiplinine aykırı hareket 
edenler ic;in de inzibati mahiyette a· 
ğır cezalar tesbit edilmiştir. Her 
devrede onbeş günü geçmemek üz
re mahkumun geceli gündüzlü bir 
hücreye · kapatılması, yine her defa
sında üç ayı geçmemek üzere bulun
duğu devre müddetinin uzatılması 
ve yahut geçirdiği bir veya daha ev-

ğunu anladıkça tabiileşiyoruz. Kadm 
ve erkeğin hayatta tecrübe gördük
çe, olgunlaştıkc;a aşla, bir gönül zev
ki değil bir adale ihtiyacı olarak an
lamağa başlamaları da gösteriyor ki 
aşk diye ifade ettiğimiz hadise gö
nüllerin değil, adalenin malrdır. 

Fakat ne olsa insanlar nekadar ta
bii olmağa çahşsalar bu davada ken
dilerini aldatmaktan hoşlanıyorlar. 

Emili 'bana: 
- Hayatımda ilk sevdiğim erkek 

sensin! 
Dediği zaman ona kızmadım. 
Bunu o kadar çok ve öyle babayi

ğit ağızlardan dinledim ki bu genç 
kadın belki de doğru söylüyor. 

Onun samimi olduğu bir tarafı 
da var. 

Bu gene; kadın sırf zevki için bu
raya kadar geliyor. Onu tahrik e -
den başka hiçbir mecburiyet yok. 
Kendine bir ~önül arkadaşı lazımsa 
bunu koca Isfcenderiye şehrinde bul 
makta hic; te güc;Iük çekmez. 

Bin türlü kombinezonlar bulup 
Kahireye kadar gelmesi ve bugün 
bütün imkansızlıkları yenerek gelip 
beni bulması da gösteriyor ki bu ha
reketinde samimidir. ve sevgisinde 
hakikat vardır. 

Ben hayatta böyle biribirinden 

velki devrelere iadesi bu cezalar me
yanındadır. Bu eczalarla bundanbaş
ka verilebilecek olan inzibati mahi
yetteki cezaların ne gibi hallerde ve
rileceği ve tatbik usullerine ait te
ferrüat bir nizamname ile tesbit e
dilecektir. Bu proğresif sistemin son 
safhasınİ ceza kanunumuzda esasen 
bulunan meşruten tehliye teşkil et
mektedir. Dördüncü devrenin ağır 
hapiste dörtte üc.ünü ve hapiste ya
rısını iyi hal ile gec.irenler meşruten 
tahliyelerini isteyebileceklerdir. Meş
ruten tahliyeden sonra bir mahkum, 
şahsi hürriyeti ba~layıcı bir cezayı 
müstelzim yeni bir cürüm işler veya 
mecbur olduğu şartları ifa etmezse, 
Ceza Evinde üc;üncü ve dördüncü 
devreler.le geçirdiği müddetler do
layrsik fazla sayılmalardan istifade 
ettiği günler de kendisine ayrıca çek
tirilecek ve bir daha meşruten tah
liye de edilemiyecektir. 

Yeni kanunda ağır hapis cezası 
müebbet veya muvakkat olmak üzre 
ikiye ayrılmış ve müebbet ağır hapi
sin ölünceye kadar devamı tasrih o
lunmuştur. Muvakkat ağır hapis ise 
bir seneden yirmi seneye kadardır. 
Proğresif sistemin tatbikatında mü
ebbet ağır hapis 36 sene üzerinden 
hesap edilecek ve ikinci ve üçüncü 
devrelerdeki müddetler mutlak su
rette 36 senenin altında ve üçte biri 
ola,.::ıkhr. Ağır hapis cezasına mah
ki'ım olanlar hücre müddetini bitir
dikten ve hapis veya hafif hapis ce
zası mahkumları ise hükümleri kat'· 
ileştikten sonra Ceza Evlerine bağlı 
Tarım veya Endüstüri müessesele
rinde; yiyecek ve giyeceklerini ken
dileri tedarik edemiyen veya çalış· 
mak isteyen mevkuflarda ayni mü
'ssesede çalıştırılabileceklerdir. Ha
pis W>a.hk(':nnln:n hnk .. wh• h\~·..-.e<le ge

celi ve gündüzlü tecrit devresi hariç 
olmak üzere proğresif sistemin diğer 

hükümleri aynen tatbik edilebilecek· 
!erdir. 

Yeni kanunun diğer ehemmiyetli 
hükümlerinden ve bu arada "devle
tin şahsiyetine kRr~ı cürümler" e 
ait misallerinden gelecek yazımda 
bahs edeceğim. 

:Hec. S. 

Maarif müstetarı gitti 
Maarif müsteşarı, Rrdvan Nafiz 

dün Ankaraya dönmüştür. 

Kasımpa~a dere~i kapatılıyor 

Kasımpaşa deresinin üstü beton 
olarak kapatılmakta ve tamirat iler 
!emektedir. Derenin Yenişehir cihe
tinden itibaren yarısı ikmal edilmiş
tir. 

Diğer taraftan, Kasım paşa halkı 
bir mazbata tanzim etmişler ve be
lediyenin Perapalas oteli yanından 

Kasım paşaya inen caddeyi tamir et
tirmesini rica etmişlerdir. Bu cadde 
çok i~lek olduğu için, talebin kabul 
edileceği umulmaktadır. 

zevkten başka bir şey beklemiyen 
münasebetleri severim ve asıl sevgi 
diye bunları tanırım. • 

Erkekten aşktan başka bir şey 
bekliyen kadının sevgisine inanmak 
güçtür. 

Bunun aksini de erkek için dü -
şünmelidir. 

Aşk, mutlak ve müşterek bir 
zevkin ihtilaç halinde etimizi ve si
nirlerimizi harekete getirmesinden 
ibaret fiziyolojik bir hadisedir. Bu 
zevkler ayrıldığı veyahut başka 
maddi ve ahlaki sebeplerle birleştiği 
dakikada mutlak aşk kalmamış de
mektir. 

Onun içindir ki yalnız bu mutlak 
aşkla başlıyan evlilik hayatları da, 
gittikçe şeklini ve rengini değişti -
rir. Biribirlerinin bakışlıırmdan bile 
zevkalan genç karı kocaların bu pü
rüzsüz kaygusuz ve gölgesiz bakış
larını gün geçtikçe nasıl rengini ma 
nasını değiştirir. 

Sevgi, çiçek, zevk saçan o gözler 
gün olur ki ateş, alev, hırs, hiddet 
saçarlar. Buna rağmen aralarındaki 
izdivaç bağı paslı zincirler gibi sa
pasağlamdır. Hatta gittikçe ağırla -
şrr, battallaşır. 

Muhakkak ki insanlarm saadet i
çin bulduklarını zannettikleri hayat 

20 Çek kuron 
ıo Ley 
20 Dinar 
Lıret veıikah 
Florin 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Penco 
Leva 
Yen 
fııvec kuron." 
Altm 
Banknot 

Çelrler 
İnır;iliz üzerine 
P'\rs üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovıık 
Avu~turya 

Mark 
hvec; kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 
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Hukukçular Bayramı 
Bugün, Üniversitede Lozan sulhü

nün yıldönmü münasebetile hukuk
c;ular yıllık bavramlarını yarıa<>aklar· 
dır. Tonlantı Üniversitede 16 da baş
layacaktır. ,,. 

!stıınnul Unlv<'rsitesi Hukuk Tale
besi Cemiyetinden: 

24 temmuz Lozan günü huknkc:u -
larm ulu!'lal bıı~ıramı olmasımtlnase
beti ile her yrl yaprJan nıernsim bu 
yıl da ayni tezahüratla kutluhınacak
tır. Büyüklerimizin ve 'hütün Univer
siteli arkadaşların ve bilhassa hukuk 
çularm bugün saat 16 da üniver!"ite 
konferans salonuna gelmeleri ehem
miyetle rica olunur. 

Şükrü Çavutun aileıine yardım 

Tepebaşı yangınında kazaen ölen 
itfaiye çavuşlarındfl.n Şükrü çavu • 
şun ailesi ic;in d;:ı hiliye vekaleti 200 
lira göndermitir. Belediye de ayrıca 
bin lira verecektir . 

formüllerinden çoğu gülünçtür. 
~ 

Kahircye, iş başına dönüş pek e
lim oldu. 

Büroya pazartesi günü öğleye 
yakın gelebildim. 

Burada iş hayatı artmağa başla
dı.. 

Mevsim ilerliyor. 
Çölden esen kavurucu cehennem 

rüzgarı kesildi. 
Kış geliyor demek bizim Istanbul· 

daki tatlı belaların Mısır seyahatle
ri yaklaşıyor. Avrupadayken onları 
sık sık davet ediyordum. Buraya 
gelmelerini istemiyorum. Halbuki 
onlar Mısır seyahatinde ısrar edi -
yorlar. Geldikleri zaman beni gene 
yalnız bulacaklar. cıHayal"i arıya -
caklar. Onlara bir müddet için ba
basının yanına gitti diyebilirim. Fa
kat zaten kuşkulu olan Merali inan
dırmak güç olacak. 

Insanlar ne yapsalar samiınl ola
mıyorlar. 

Yalan bazı hakikatlerin acılığını 
~ideren tath bir ?l'rl1dır. En mukad
des inanışlarımızda bile o tatlı 

gıdadan lezzet almıyor muyuz. 
Bugün öğle yemeğine eve de git

medim. Biiroya hafif yiyecekler ge
tirttim. 
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Bir kayın valdenin şikayeti 
Ak.saraydan O. N. imzasila: ı evlenmenin üzerimde yapacağı tesi' 
Bilmem bir:, ym validenin derdine rin iyi olamayacağım gizlemetiilC"· 

deva bulabilir misiniz1 Ve onun ge- Ben bu vaziyet karşısında evlent,.ek 
lini hakkrnda söyleyeceklerine iııa • için söz vudiğim kıza ve ailesine ,,,t 
mr nwmıızt Size kısaca şunu söyliye ~cleyi anlattım. Çok üzüldüler, tı& 
yım. Gelinim, oğlu mu aldatıyor. Bu- IJana "Sen sıhhatini tam m<iıı.asile h1' 
m' gözümle gördiim diyemczsem de, :a11. Ondan sonra evlenirsin,, dedilef 
kaliyen biliyorum diyebilirim. iki ve bir de nişan yaptık. Hastal·ığııı'ı 
çocuklar'ı var. Şimdi na.sıl hareket tesirile ruhi hassasiyetim ziyadclC§' 
edeyim şa.şırdım. Oğlllma haber ver- tı. Herşcyden çok müteessir oıuyo_' 
sem, bir feliiket olacak, bir aile yıkı- rum. Ve şimdi de kızı kıskanuıag~ 
l(Jcak. Sussam, olmaz. Ne yapayım'! başladım. Bu hallerin vende yapa& ı 

Mademki emin değilsiniz, oğlunu- ğı fena tesirleri bildiğim halde bCJ' 
za birşey söylemeyiniz. Fakat geliniz zan uyku uyuina<iığırıı geceler ol~. ' 
le ciddi olarak görüşünüz ve onun yor. Bir taraftan hastalığımı dii.şüııı'l
şüphe uyandıracak hareketlerden çe- yrınnn. Bir taraftan kızt. Nişan: b_ı· 
kınmesini tavsiye ediniz. Ondan size ıakınak ta benim için mümkün değiJ. 
ııikayetler \'ttki olduğunu. fakat oğ- Çünkü yalnızım, kızın aile~inin ycı ' 
lunuza bildirmediğinizi süyleyinü:... mnda kalıyorum. Bakılmağa ihtiYlY 

cwı var. Ayı ılsam hariçte i~tirant1tı' 
mi temin edemem bu muhakkak. N6 

yapayım'! Bana bir yol göstc'l'ir mi..d-
* Karımdan soğuyorum 

Şi.şli<icıı; K. R. P. im:.asile: . 
ınz. 

Bıındaıı iki sene evvel 24 yaşların- 28 yaşındasınız. Sizden doktor!&' 
ılu. ' · /Jeııcleıı döı't beş ya:J küçük rm gizlemediği hakikati gizlenıege 
bit ı .. ı~la taıııştım. Seviştik. Anlaş - iüzum yok. Bunun için, vaziyet aıe.Y 
tık. Evlendik. Li u iki scııcniıı bir uu ı hinize de olsa, onu size söyleyece~1 

fUk senesi fevkalade gii::.cl geçli. Hastasınız. lyileşebilirsiniz. Sizjn ~'8'. 
Son altı ay bir felaket oltbıt zaııııct- şınızda bu hastalıktan iyileşmek ib1' 
mc!]ini~., yalnrz, J,an ın, e~kiclcıı oldu· nıalleri, hemen hemen yüzde sel<sc~ 
ğu &ioi kcndisiııe il ina etmiyor V( derecesindedir. Fakat, siz evlenme;' 
a' l ık tatmin cdil . ııi.ş aı·::ulardan son- kat'iyycn aklınız.dan çıkarmalısırııt· 
: « olduğu gibi, kendini btı alcrnıış bum Çünkü sizin hastalığınıza tutul9ıı 
'u1ıor. Daha aç.k söyliycyim. Mcselıi_. bir kimsenin evlenmesi, kendi sıhh11' 
bt. ııim cııc llöııcccfjinı .sırnlarda, t:s line suikast yapması demektir. ?Js ' 
kirlen, ıist :üıii başrnı dil:ellit, tuval< him süzdür: "Evvela can. sonra ca' 
tıııc di!~kat cdu, evin ötcsiııi berisı- , e· nan.,, Kimseniz olmadığından bahS 
ııi topl..ı.ştıı·ırdı. Şimcli, bırnlaı yuk. diyor ve kızlarına nişanlı olduğunııs 
·ıe ben, lwı·ımııı gıizel olt11cısıııa rr;f/- a iıenin yanında oturduğunuzu söY' 
ıııe tı lıu pa~aklılıgımlan cloluyı oııcla11 lüyorsunuz. Derhal b?şka bir tara!~ 
su{juma:J u ba!}laclım. Ne ya7ıuyını! onlardan uzak bir tarafa b!!ideceksillİZ 

Maalm.:cf kaclınlarımızm ekserisı U Bu maddi olduğu k:ıdar manevi bir 1 
buyk<lir. Bir münasebetle buna dair, zııml:ur . Bunu yaptıktan sonra, ni~9Jl 
bu süt unla ı-da birkaç söz söylcmış - lmızı fazla düı?ünmenize ve k1skaıı.Jll8 
tim. Yupaea1,mız yegane şey. ouuıı nı?.a lüzum kalmaz. Ve siz de mııf.' 
izzeti nefsim kırmadan bu n<•ktayı üırip olmaısmız. Nekahat devri•deı 
kendisine ihsas etmek, ona, adeta bıt hissi endişelere kapılmayınız. Buıı~ 
hoca gibi, tarzı hureketinı öğretmek- ne lii::um var?. 
Lir. Bu işe mesela şöyle başlayabi- His t'ar mı cilcmdc nckahat krıMf 
lirsiniz: Birkaç ak~am, eve bıı ar - tntl 
li:auaşınızla u~ru.rı:;ınız ve bunu evvo::ı ~~~::';;,~~:;====~===::::~ 
dm ha iJer \'edrs iuiz. Kar.nız.. her • " 
halde evi de.leyip toplamış oluı·, ve Şehir tiyat osu, yeni yıl 
tuvaletine itina eder. Bü kaç ak.ş:ım temsilleri . . e hazırlanıyor 
sonra da, bir biçimine getireı ek onu Şehir tiy:' • rosu bir teşrinievveid~ 
ve evi hep böyle derli, toplu gürmek-
le çok memnun oldu.•.,; unuzu söyler, yeni yılın ten~sillerine başlryaca}{tır 

p· w her vakit buylt:ı olmas.ını dca edeLii-. ıyes, operet ve çocuk tiyatrosu 
lırsiniz. 

)(. 

Şimdilik evlenmeğe ve b·mu 
d'üşünmeğe hakkınız yok 

· Maçkadan S. S. S. im::asilc: 
28 ya.,ınclayım. ~ scııe evvel, l>ir ai

lenin kı.ztyla tanı-Jtım. Henilz mektep
t e> talr:bc olaıı kızı ailesinden istedim. 
Muvafrıh."at ettiler. Ancak tahsilini 
mü.teakıp nişan yaptlac<.,11 rnı ve bil 
ıwretle iki sene beklememi söylediler 
Razı oldu.,. Kızla ara,mzda sevgi de
vam etmekte iken hastalandım. Sana 
toryomda altı ay yattım ve iki sene
dir ciğerime hava verdirmek su.retilc 
tedavi gördüm. Bu müddet zarfında 
ve halen de tam bir intizam dahilin· 
de yaf}ıyoı-um. Eskisinden daha iy1 
gibi şi.şm.anladmı ve sıhhatli olduğu 
?;111 zannederek "(11llcncbi7ir miyhıı ',, 
diye doktora muayene ol~ıwı ise d( 

Buzlu camın arkasında çalışan 
Raşel yemek ısmarladığımı görünce 
masasını benim için hazırladı. 
Yazıhanede hademeden başka kim 

se kalmadı. 
Demek bu zavallı ·kız hergün bu 

daracık yerde yemeğini yiyor ve ko
nuşmak için bile iki üç saat öteki 
memurların gelmesini bekliyor. 
Odacıya siparişlerimi işitince ya · 

nıma geldi: 
- Müsaade ederPeniz masanım 

burada hazırlıyayım. Dedi. Belki ge
len giden olur. 

- Hay hay dedim. Ya sen. 
Omuzlarını kaldırdı: 
- Ben nerede olsa yerim. 
- Olamaz, dedim. O halde beraber 

yeriz. 
Ve onun cevabını beklemeden oda

cıya birçok siparişler verdim. 
Saat bire geliyordu ki, Raşelin al

tın kafası camekanın yanından gö ~ 
ründü. 

- Yemeğiniz hazır efendim. 
Ince zevkli kız. Odacmrn getirdiği 

soğuk yemekleri meyveleri o kadar 
meharetle ve zevkle yerleştirmiş ki 
kendimi mükemmel bir lokantada 
zannettim. Raşel oturmaktan çekini
yor. 

Hatta masaya bir tel-: sandalye 

sımları, bu yıl ayrı ayn binalatd' 

muntazaman çalışacaktır. 
Bu maksatla Fransız tiyatrostı d• 

şehir tiyatrosu tarafından kiraları•'. 
caktır Tepebaşmda piyes, Fransrt ~ 
yatrosunda operet, asri sinemada 0 

çocuk tiyatrosu oynanacak ve bll &O' 

nuncuda ayni zamanda çocuklJ!' 
mahsus sinemalar gösterilecektir· 

Şehir tiyatrosu, bir eylülde tı# 
re gidecek. sergi münasebetile 22 e) 

lüle kadar orada ka:arak operet \ 
piyesler temsil edilecektir. 

Artistler halen Mak'uet piyes~ 
provalarını yapmaktadırlar. 

HamduJlah Suphi geldi 

BUkreş elc;imiz Suphi Tanrı~1r 
diin, mezunen şehrimize getnıışt ç 
Suphi Tanrıöver, bir ay kadar tstı 
bulda kalacaktır. 

koymuş. l 
Kendi çalıştığı iskemleyi işaret e 

tim. 
- Al da karşıma gec bakalıl11· 
Ve gülerek ilave ettim: 
- Iş zamanı bitti. Yemek t>l~ 

ceye kadar patronluk yok. Ar1'~ 
ŞIZ. 

Teşekkür etti. 
Bardağına bira koydum. j)İ 

Bilmem neden. Sanki bu la~ ~ı 
defa görüyormuşum gibi içimde 
karşı bir acımak hissi uyandı. t 

- Demek her glin burada yetft 
yiyorsun? 

Başını iğdi. of 
- Ayın on beşine, yirmisine 1'8 

daima yalnız. Dedi. 
Yüzüne baktım. 
Ne demek istiyordu. 
Hafif bir tebessümle izah et~rıııf 
- Büro arkada.şiarım ayın ,ı'I 

sinden sonra benim gibi yellleıd 
burada yerler. 

-Niçin? ııJf 
GUIUşUne bir acılık, gözler!Jle 

katılık geldi: of 
- Çünkü ayın yirmisinden 8 

lokantada yiyemezler. ~, 
f Artt~e ,, 
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Yazan: Mn'HA T CE.M.AJ... 

kurtulmak için Cevadı tasdik 
Kadın ba,.histden bitiyor diye Cevat telôşa düştü 
edince lakır ı 

No.156 

- .:ı dansettiği kon
Çalgı sustu. CeViiU d' Bardak· 
l 'Viski ver ı. _..,ı, 

llO osun ka.rISm& uouyorı~~· 
la.r ellerinde, f &lsef e kônbir tek kişi-, 
Cevad, 18.kırdısmı sa.de ti. Ba,şlll· 
tün dinlemesinden nıuztarlJmın h8.Y" ı 
da.ki defin$ye ya.ınıı ~u kazdı. :a~tip 1 
ret etmesine razı 0 a.m1_.:ı. ôO intıa.D ı 

~ ba.e~· 1 gesiyle anla.tınaga. dinliyordu· 
600 insanın sU.k~tu ile ka.lınJa,ş8.ll tek! 

Davetliler gıt~M~ ctk~de Ge ! 
bir halkaydı. l)a.ırenın nı dsJci 'kadını 
~ad durmuşdu. l{arşI8_tnf 0 rdu. Fa· 
halka cıa ya:va~ ya.vaz;;;ıe bırak • ı 
kat C-ev&d kadım ~ atıyordu. C>-1 
ltuyor, {Medeniyet)ı ~ ırıedi J{&drn, l 
\!'ad yırm· mel a.srı begen ,Hln& çık· • 

' · etten J-
inadı tuttu. medeıuY ksJaba.lıkta~ 
tr. Fakat bir&Z sanrs. ıcurtuırna.k ı
ntan.a.n kad.In ba.hiı-ten b~a.ytn"-S. 
çl.n ,..~"A .:ı. ıasdik etıneye ~~ ıeıaşıt 
. vevauı • c~vııu r 
llkırdı bitiyor dıye . . 
dU§ttt. Herkese baY~~· nıedeniyıet.i 

- Hanmılar, eten dl ' 
huıan, ha.yvanda.n ~ · us&vf k&(lınl 

Herkes güldü. ~r nı . 
fra.z11uzca. aıay ettı: " şu bildiğinıU 

_ &yvandan nır · diı:n? • 
hayvanlardan ınt e~~ a.)ıut bilrı'ledı

- Evet bildiğirtltıı y 
flnıiz hayvanlarda.D·sefer aıına.nca a

Musevi kadırıI bU 
tay etti: . a.nlard•n? Ma;'; 

- Ama hangı M~ kurtıard~n. n'\ 
'lllunla.rdan nı1. yok: rak )tadına uıg -

Cevad Raşele ~a a _., dan 
lizce cevap verdt: da. JcUn•a~ ' 

- Ma,l"ft'lunıarda.tı eJderden e ... 
d ,~· dan da, eş .,,1'8-vo! sefl· 

a, kargalar ..,.8 ,.a.! P 

S tadı' s. " 
lel'i alon çın . oturdular.Davula. 
~İika ıJJa.r caıa. hudi geçti: san 

~ n bir ya tı~\t1TrlıYI 
.,. etnil' ınc:~12 ... ~r &d~1n·" un iki 
v.fşii ~an JU1 r ı ·b1 burnıın 
bıı-' il dinliyor '1,. b"1tı:Yor?u. 
-. ~u e . yUzüııe · evıne 

de.lıgi herkes~ ~inUndenbetl sız 
~ütarekenin ilk eı-an bir ~ran e· 
~edi duluk ıcocam ,.ta yedi devl 
ba or . s0ka,. eevadrD 
ti Yra.ğı ~ınI~~ 'yUrilYoradU:. u bil

'!!- bayragy gı um otduğUDgilliln~ 
buyijk ba.basmın rl n eevad d -
bıiyor, adl 'l'Urk 0 a; Ra!Jel bU ıı. " 
Oldukça. eevinfyordU~. için ad~ 
llUn aşkm r reddettlf~en de a]JnaC 
Cevaddan da. Ra.Şe .. 
intikamı vardı· . ne ks.dBl' ~-

Ve Cevadla. aa,şelin nekadar çök· 

tonun suratına duda.ğmm kenann:a. keskin bit ttikrilk fırlatacaktı. 
y~ta.k odasında bayıldığı it den Ra· 
tl ,imdi korkuyordu. 

ş Cevad 3 yumrukla. 3 viski da.ha iç-
ti: Şimdi "Ayı kaptandı. Sal fi~ni 
insanlar şimal ayısında? almıştı.,:. 

Bir kadın yakasındakı ke.storu gos-
tererek fransızca: 
"- lnsanlar benim yakamdan bir 

şey almadılar mı efendim?,, .diy_e 
sordu. Cevad: "Köprü yapmak ilmı
ni insanlar sizin yakanızdan aldı ma
dam! Kastor ilk mühendistir . ., dedi 

"Arned viski!,, diye haykırdı. 
Raşel dUşUnUyordu : Ne yapma

lıydı? Gtilse kendini gUlUnç buluyo.r , 
somurtsa kendini abdal sanıyor. yu
zllne bir vaziyet arıyordu. Bu deliyi 
nasıl susturabilirdi? Kızsa Cevad mi
safir olmaktan çıkacak, ev halkın
dan olaca.ktı; ev sahibi nezaketiyle 
bu mi8afirin tuhaflıklarına gülse Ce
vad kendini sahilden tuhaf sans.~ak
tı; ve bu tuhaflığın sonu gelmı!e
cekti; odadan çıkıp gitse Cevad, kım
bilir, ağztndan neler kaçıraca~ .. 

Halbuki hatip sabah okudugu kit~
bı burada anlatıp bitirmeden .. ı:-a~el:n 
a.klına gelen şeylerden hiçbırın~. al'?-

dan kaçırmak niyetinde degıld.i: 
ztn deJıa ''domuz" un kim olduğunu 
o, ktı· 
a.n1a.taca · 

voınuz, diyordu, tn'bakatUlarz 
~in ilk profesörüdUr; "Altm.,r 

ilk bulan "domuz'' dur. 
Cevad, (altrn) deyince birdenbire 

hatrrladr: plfıtin tabakaEıtnt çıkardı: 
ingilizce: 

- Hanımlar, efendiler, dedir eğer 
d 'muz topraktaki maden tabıı kaları
nı bulma.<1aydı biz insanlar bu süsleri 
bugün kullanabilecek miydik! 

Cevad, platin tabakanın misafir
lere r~sterileceğini ona tenbih eden 
Raşeli gözleriyle arryor, nekadar 
memnuıı oldy,ğunu görmek iı:ıtiyordu. 

Demir tüccan, davuldan bağırdı: 
"- He! \mliği kimden öğrendin ek

selans? .. 
Cevnd: 
- Onu da 'rnyvanlardan! .. Mösyö 

Reaumur'e teı nometreyi ilham edı-n 
kedtdir. füshi1 e.lmavı könekten , kah 
ve ic:meyi kedden ö~endik . 

Bir karlın eğlendi: 
- Andan da galiba reçel yapma

yı öğrendik! 
Cevad: 
- Asla! Onıı sinekten öğrendik! 

Sinek o ne kudretli hayvandır. En 
korkunç diktatörü canından bezdi -
rir. Hayvanlar küçüldükçe kudretleri 
büyür: işte mikroplar! .. Vücudumuz 
onların lokantası. kahvehanesi, mey
hanesi. kerhancsidir: dedi. 

Herkes önUne bakarak gUlllyor
du. Raşel dayanamadı: fransızca : 

- Fakat Cevad bey ! 
Diye haykırdı. 

( A rke!fl var 
l~~ olduğu, bu sa.l?,::den anlatılı e~ 
tuğü bu a.datnIIl yu e e çıktl; tep . 
Yordu. Cevad slllld~~ ~atibi davetli
den hitabet edecekti• pa\1\lıdan 
ler hurralarla alkışla.~lal'iuccarı= 
bir "bum!" uçtu. ve:~ayıordıi ve 

- "Susa.tını!,, diY 

sanat mektebi mezunları 

Ce'7ada ıngUizce: ıans!,, dedi· 
"- Devam edini~ eks~ire ı:ıuııı.nıı· 
Deminki sesini bırden J{alJll de-

- . ,,, "'" a}tıdı· Ja.n Cevad ınc""' u...., 

~nı etti. . ha.Y"aıııa.r 
- HanımJa.r, efendiler. zehirlenir· 

olnıasaydı, AdeJll ba.ba.Dl;si değil• ne· 
di: Hangi ot r.ehirli, h8l1 
?eden bilirdi ? ,, . •'bunı ı .. ; ve ar· 

Davuldan gene bır bra."oJar. 
kasından gene ya,şa.lar• 
kahkahalar... C :ı.... gözle-

di. eV&UJu t"bİJl 
Ra.şel sapsa.rIY ' ordu: • ıta. 1 

tini arıyor, bulanıIY kapııya.ca.k 
tözleri. btitün suratını heP birden 
kadar büyümüş, herkese 

bakıyordu. bülbüldilr·. ~k 
- Dk primadonna . ilk kJliS6 

eabne artisti nı~yrn:~~~k köpek
'7aiıi kargadır; ilk 
tir. ene arkaSJlldaJl 
~ene bir "bunı !,, g 

lllkışlar... kaf a,Siyle iki 
Cevad hokkaba.zlMan gasta.neden 

~rıa teş~kkilr ediyor,.ve konağına gi· 
~ıktıktan sonra. ~afe:ı (b) sx:e çs.
~en uşak Abmedın.a. . ki! ..... diyor, 
~k: ".Anıed! bı~ vıs di or içiyor. 
lçiyor; "bir vermut ... : orfu . a.aşel 
•'bir - 1 .. ı diyor ıc;ıy di tu'1a.le-

L<:LA1.,, da. ken 
bu. rezaletin ortasll'l di salonunun 
tirün kib 1.amdllllı ken .. _,,. oda· ar •t>-- rdu. ya~ 
Uıti~ammdan utaıılYo a.11 'kadının son 
8n:ıa kaçacak, be; zav~ koyun ka· 
doatu olan yastı~~ gür 8ğuyaeaJctı. 
Pa.nacak, hüngür h'::yUk bir tehlike 
:Ya.tak odası ona. ~ Jediği §eyleri Ce· 
hatırlattı: Orda. SoY '"ylerse? ... Sor
'7ad şiındi bura.da da.: t i p s ö Y -
handan ç ı k a. n ~elill'leyle 0

• 
l e y e c e ğ i tek )ttI: ~ 
to:ınobil garajı kokac& panta.lonunun 
lrı~dllli şoför gen.lt,,,u sakarak bu 
lk:i cebine iki yunıru,.., .... 

Daktilo aranıyor 
Türkiye Ziraat Bankası 
ıstanbul Şubesinden: 

I 

Buğday Servislerimizde çalıştırılmak üzere im
tihanla çok çabuk ve doğru yazan bir Daktilo 
Iınacaktır. İmtihan 27 Temmuz Pazartesi saat 
~n dadır. Talip olanların 25 Temmuz 936 Cu~ 
ınartesi gününe kadar Bankamıza müracaatları. 

(4185) 

fAYDAll--[ e.rıı:;.•u} MDIFIDIE ABLA ) 

......... -.--. BiLGiLER ._..__..._ _____ . ___, 
Bugünkü Program 

Kahire 

20: Taran bakanmm konreranıı. 20.20: 
Riad ül Sombati ve heyetı tarafından kon 
ıer. 21,: $eyh Mehmet Rifat tarafından 
kuran. 21,55: Konferıı.nı. 22,20: Muham • 
med Abdülvahnb takımı tarafından oark 
muıikiıi. 22,50: Rlad üt Sombıti heyeti 
(ıark muıikiei) .23,SO: Mırı. 

lstanbol 

18: Muhtelif pllklar. 19: Haberler. 19, 
15: Operet p3r~alarr plAk). 20: Halk mu 
si kili pille. 20,30: Stüdyo orkestraları. 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmnı 

ıtaıetelere mahsus havadıs l<'rvisi verile • 
cektir. 

Prag 

20,20: Halk tarkıları; 21: Şiir ve musi
kili neşriyat; 2~: Skeç; 23.20: Çembal ııle· 
tile konser; 23,45: Rusça haberler; 24: 
Konser nakli. 

Boda~t.e 

19,50: Piyano refakatile keman konseri· 
20,30: Sô.ıler: 21: Budapette kon5er orkes~ 
trasr; 22,15: Konrerans; 23,05: Pl&k; 23,4~ 
ltalyanta konferan5; 2'4: Çiıan muıiki&i. 

V~O'\'B 

20: Leh musıkiıi (senfoni}: 21,50 : Ha
berler; 22,0S: Kuçük radyo orkcıtraaı; 2'4: 
Dans. 

Bükreş 

18,15: Radyo salon orkestrası: 19: Bor-
sa: 19,15: Konserin devamı; 20: Konfe • 

l 
rans; 20,20: Plik (Romen farkıları); 21: 
Sözler; 21,15: Dinizetti'nin "DON PAS· 
KAL" operası: 23.45: Ecnebi dillerile ha
berler. 

Viyana 
20: Eilenccli orkeıtra musikisi ; 21,30: 

Dollfus~'un öliım giınıiniln ikinci yıl dö -
nilmü mlina:ıebetilc Şu~niı tarafından kon· 
feranı: 22: Senfonik konser: 23: Hnber -
Ier: 23,10: Verdi'nin "Ernani" operasr 
(pl!k): 2'4,40 : Viyana muıikisi. 

Belgrat 

21: Zagreb'ten nakil; 23: Haberler: 23, 
20: Radyo orkestrası. 

Slnemala.r, rtyatrofar 

• HALK OPKRETl : Ru akşam 21 45 
de Melek ve Muhli. Sııbııhaddinın i'şti 
rakile (Ayşe). Yakında (Babalık). 
Puarteai Kadıköy Slireyy11 sineme 
smda (Tellı Turna). 

• ÜSKUDAR HALE : (Sccoya - Kap 
l11n Kız) . 

• Batlar baeı HALE bağçcsindc : (A şk 
P andosu). 

01\\·etlf"r, Toplantılar 

l.OZAN GONO JÇtN 

Eminönü Halkevinden : 

1 .- (24 Temmuz Loıan gıinü) onuruna 
bu akşam saat 21 de Evimizin Gulhane par 
kr ic;indeki Alay kö&kundcı Goıterit şube 
sinde proınmu aşağıya çıkarılan bir müsa 
mere dür.enlenmittir. Çağrı yoktur, herkes 
gelebilir. A - btiklil marşı. B - Söyl•v: 
Evimiz üyerindcn Nusret Sefa Çoııkun ta 
rafından, C - Koro: Evimiz Koro Heyeti 
tarafmdan, D - (Tarihe su11I) piyes bir 
perde, Evimiz Göıtcrit ıubesi tarafrndan. 
E - (İııtiklil) Piyes bir perde, E~imiz 
Gö~edt şubesi tarafından, 2.- Yine bu 
&üniı kutlulamak onuruna basttı dıiımr;ı: 
Lozan posta kartlarını isteyenler ı;aat 9 

dan itibaren Cafaoflundakl Merkez ve saat 
17 den ı;onra da AlıyköDkü direktörlük 
)erinden alabilirler. 

Cerrahpa" ıı.111tane11 21693 
Gurcba hutane11 Venibaht• 23017 
Huekı kadınlar butııne&ı 24553 
Zeynep Klmil h11tancsı Oıtı:Udar 60179 
Kudur haatsndl Caı>a 221 '42 
Bevnfla ZülrOr hutınest 43341 
Gülhane hutaneıl Giilhane 20510 
Ha,darpııı Nlimune hHtanııısl 60101 
Etfal h&1tanesl Sisli 42426 
Bakırkb1 Alrıl ha1uıneti 16.60 
Sark Demlr,nlları Sirkeci 23079 
O"'t~ o~ırvollırı IUydarpaıa 42145 

lttafyt> Telt>fonla.n 

lstanbal lttaıycsı 24222 
Kadıkoy ittaıycai 60020 
Veıillroy , Balnrk6JP, BOyillrdere. 
Oılrildar ltfaıYeıl 50625 
Beyofla itfaiyesi 4'4640 
Büyükıda. Heybeli Barcaz. ltmalı mm 

tablan ldn telefon untraJmdalı:I memarıı 
nııcm dcmelı lrlfidlt. 

MtlJ"M'Sat yt'rlf'rf 

Den12 yollan acentesi .eton 42362 
Aka1 (Kııdıköy lılcelesi > 43732 

Çabrk ııırhhf yardım teşkilata 

Ba numaradan i.mdaı otomo 
bili lıtenlr 44098 

Silifkede yeni bir müze 
• Silifke, (Tan) - Silifkenin Camü 

Kebir mahallesinde Ali oğlu Nazıma 
ait bir evde Jaymetli mozayiklere 
rastlanmıştır. 

Müzeler Genel Direktörlüğünden 

verilen emir üzerine Adana müzesi 
Direktörü Yalman Yalgın buraya gel 
miştir. Müze müdUrU, bu binanın is

timlaki işlerile meşgul olmaktadır. 

Ayrıca moza.yiklerin tarihi kıymet -
leri etrafında. araştırmalar yapıl -
maktadır. Burası yakında. agık mü
ze haline konacaktır. 

-Müfide Abla, bu kadın benı 

öldürecek. 
-Onu idare etmesini bilmiyorıııun 

demek Şefik .. 
Kameriyede karşr karşıya oturu

yorlardı. Şefiğin "Müfide Abla" diye 
hitab~ltiği kadın ondan çok gençti, 
daha otuzuna gelmemiş fakat saçları 
vaktinden evvel demet demet ağar
mıştı. Bu giimUş pırıltılı saçlar esmer 
yilzUne hoş bir asalet veriyordu. BU
yük bir ahlayış1a karşısındakini sa
ran. yumuşak bakışlı ela gözleri var 
dı. Hiç evlenmı>mişti. Zaten bu genç 
ya§ında onu herkesin, kendinden Şe
fik gibi çok biiyii ki erin bile "Müfide 
Abla" diye çağrrmalarma, e.krabala
rmm ah baplarının her deı de düşüşle
rinde, bulutlu gözlerle''Milfide Abla 
diye tek başına oturduğu bu köşke 
koşmalarına sebep, derin anlayışlı e
la gözleri, herkesin içine eerin bir su 
gibi dolan yumuşak bahm1Us, herk• 
limesi insanı aydınlık bir ~selli Y'>
luna çıkaran ı:ıözlerl idi. tşte Şefik 
te son 7,.1.mnnlarda de.rde dUşenlerden 
birisi olmuetu. Müfidrı Abla onunla 
çok iyi anlaşır, rtostluğundan pek 
zevk nhrdı, hem de Şefik uzaktan ak
rabası oluyordu. Müfide Abla'dan nl
tı, yedi ynş büyüktü ve ona eskiden 
beri çok alaka gösterirdi. Sonra ba
kışlarmdn öyle dürüst bir ifade, her 
zaman dimdik duran lunG1a$mrı;ı ba
şında kimseye eğilmeyeceğini belli e
den öyle vakur bir erkek duruşu var
dı ki... Müfide Abla onun bu helini de 
çok beğenirdi. lşte bu çelik gibi kuv
vetli artam son zamanlardıı ona koş
maya başlamıştı. Derdi büyilktü i
nat, kendisine hiç ıı.ldrrış etmeyen bir 
kadrnr ~eviyordu: her zaman teselli
sine sığındığı, dertleştiği Milfide Ab
layf\ yine bugün de ayni şeyi anlatı
yordu. Nihayet derin bir nefes nldı, 
susunca, Müfide Abla knmeriycnin 
parmaklıklarından s:ırkan dallardan 
birkııç yaprn k kopn rıp, elinde ufalı
yarak konuşmaya brışlôr: 

- Biliyor musun Şefik.sen çok ga
rip bir adamsrn. Anlattığına bakılır
sa şimdiye kadıır bu kadına hiça. çil 
mamış, kendisine karşı duyduğun 

hisleri açmamışsrn. Sonra da: "Bu 
kadro beni öldürecek" diye, şikayet 
edlyor, onun her şeyi bakışlarından, 
tavrından anlamasını istiyorsun. Ka
dın senin bakışlarından şUphelenso 
bile hiç bir şey söylemediğin için sev
ginin derecesini tahmin edemez ki. 
hem senin kUçUk bir gönlll eğlence
sine başlamak istediğini de sanması 
kabil değil mi? Onu kazanmak isti-

yorsan muhakkak sözunun Ku'fveu
ne güvenip, her §eyi açmalısın!. 

Şefiğin gözlerinde garip bir I§tk 
parlamıştı: 

-Peki Müfide Abla. Ya, red eder
se? Şimdi hiç olmaı:sa bir ümidim 
var "belki" diyorum. Halbuki o za
man hem bu iimit mahv olacak, hem 
de onun yanından büsbütün uzakla§
maya mecbur olacağım. 

-Sen bu kadının bana kim oldu
ğunu söylemediğin gibi biraz olsun 
ahlakından, nasıl bir karakterde ol
duğundan da bahs etmedin Şefik. 
Yalnız sanal "Evli bir kadınsa bunu 
hiç konuşmayalım. çünkü bilyük bir 
suç işleyeceksin, ortak olmak iste
mem.,. Dediğim zaman "Hayır., de
miştin. Domek ki bu kadın serbest. 
Oyle olduğuna göro sa.na bakmıı ması 
sevgine aldırış etmemesi 1çin btr se
bep yok YUzilne karşı met etmek bi
raz garip ama.. YUzüne bıtktlma.ya
cak bir erkek değilsin. Sende bu ka
dını mağlup edecek bütlin silihlar 
mevcut. 

-Ah Milfide Abla bilmiyorsun, bu 
kadını muğlub etmek çok gilç. Fa
kat mademki tavsiye ediyor~un, ona 
her şeyi açacağım. Fakat öyle garip 

bir kadrn ki... Kendisine hiç ehemmi
yet vermiyor. "seni seviyorum" d&
sem belki beni kovacak. Kendini hep 
ba.~kalarmın gaa.detlne vakf etmi!}. O
nun tek arzusu herkes mes'ud olsun, 
ilern• sevinsin. Fakat kerıfüBi biltün 
bunlara seyirci, bu aadctlerden hiç 
bir pay almak istemiyor. Hele atık de
nen şeyden habersiz gibi.. Sonra onun 
her kesdf!n snklndığı çetin, ktnlmaz 
bir gururu var vo ben bUtUn bu huy
larına aşıkım onun. 

Şefik derin bir nefes nlRrak sus
muştu. Müfide Ablanın ka§lnrr bükül
müş, yanaklarının ucuna garip bir a
teş toplanmrştı. Ela gözlerinde sak
layamadığı kızgın pırıltılar titreşe
rek keskin bir hareketle başını Şefi
ğe ~evirdi: 

-Kendisi ile bültin alakıısmı kes
mek istemesine göre demek bu kadın 
çirkin?. 

- Kendisi belki öyle zannediyor.i
çinin yüzüne vuran harUkulade gil
zelliğinden haberi yok .. 

Müfide Abla derin bir mecalsizlik
le boynunu bUkmUş, yine halsiz hal
siz iskemlesine çökmU9tU. Yorgun 
bir hareketle elini gtimUş gibi ışıklı 

saçlarında gezdircU: 
(Sonu yarın) 

Perf de Celal 

Bilecik ortamektebinde müzik kolu 

Bilecik, (Tan)- Bilecik orta okul unun mUzik kolu, son mfüı~amereler
de büyük bir muvaffakıyet göstermiştir. Yukarki resim, bu kısımda ça
lışan gençleri bir arada gösteriyor. 11----• Kolec ve Ticaret kısırnlarile -----~ 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EyliilUn 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tcdrieata ve 
ahliika pek iyt dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri 11aat 
9-12, cumartesi giinlerl saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ts-

•-• teyenlcre mektebin tarifna.mesi gönderilir. Telefon: 60-17" --• 
68 



=- 10 

Poliste 

Eski bir mermi patladı, .. 
1 kişi yaralandı 
Kadıköyünde Mühürdar sokağın • 

da oturan balrkçı Ekrem, denizde 
avlanırken sertçe bir cisme rastla -
mıştrr. Ekrem, bunu sandalına ıı.l · 
nuş, sahile döndüğü zaman eski bir 
top mermisi olduğu anlaşılan bu 
cismi parçalamağı düşünmüştür. 
Mermi, taş ve çekiç darbesi altında 
birdenbire patlamıştır. Ekrem, bu 
infilaktan mütevellit sarsıntı üzeri -
ne yere düşerek bayılmıştır. Sol eli 
parçalanan Ekrem, yetişenler tara
fından hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir esrar kaçakçısı tutuldu 
Emniyet !kinci Şube Direktörlü -

ğü memurları, bir esrar kaçakçısını 
ele geçirmişlerdir. Kurbağalıderede 
Hürriyet sokağında oturan arabacı 

Cevadm külliyetli miktarda esrar ka 
çakçılığı yaptığı hakkında zabıtaya 
bir hbar yapılmıştır. Bunun üzeri -
ne, polis bu adam hakkmda takibata 
başlamL5tır. Dün, yine her zaman'Ki 
gibi arabasını koşarken polis me - , ____ ....,.. .. _____ _ 
murları hayvanları durdurarak ev • 
vela üzerini. sonra arabayı aramış
lardır. Arabada, bir sandık içinde 
altı kilo beş yüz gram esrar bulun
muştur. Cevat, yakalanarak tahki • 
kata başlanmıştır. 

Bir sürü eşya çalmrt ! 
Kadrköyünde Rasimpaşa mahal • 

lesinde oturan Ethem.in karısı Fat -
ma polise müracaat ederek biri 80 
lira, diğeri 30 lira kıymetinde iki al
tın yüzük. 'bir ı:ıl+nı 'hi}ezik, üç çüt 
ipekli kadın çorabı, ilci ipekli entar 
ve bir gi.ımtt~ uı a11m çalındığını id
dia etmiştir. Şikayetçi, bunların 
beslemeleri Kamile tarafından ça
lmdığını ileri sürmüştür. Hadise et
rafında tahkikata başlanmıştır. 

iki deniz kazası . 
Dün, dikkatsizlik yüzünden iki de-

nize düşme vak'ası olmuştur: 
ı - Kumkapı civarında oturan 

Arif, Mustafa ve Hakkı isimlerinde
ki üç çocuk, bindikleri sandalın dev
rilmesi yüzünden Samatya önlerinde 
denize yuvarlanmışlardır. Çocuklar 
etraftan yetişenler tarafından kur -
tanlımşlardır. 

2 - Yalovadan 1stanbula gelen 
Kınalıada vapuru Büyükadadarr kal
karken yolculardan biri denize düş
müştür. Tahlisiye simidi atılmak 
suretile kurtarılan kadının tedavi 
için Yalovadan Istanbula geldiği ve 
kenarda dururken muvazenesini kay 
bcderek denize düştüğü anlaşılmış -
tir. 

Topkapı cinayeti 

Perikliyi öldürenlerin 
davalarına bakıldı 

Bundan epeyce zaman evvel, ka
ranlık bir yaz gecesi, Topkapı civa
rında bir bostanda Perikli adında 
bir genci, kurşunla öldürmüşlerdi. 
Katilin kim olduğu uzun müddet an
laşılamadı. Yalnız, suçun işlendiği 
yerde, bir tabanca, bir çifte ve bir 
gözlük bulunmuştu. Perikli, cinayet 
işlendiği gece, elinde bir tas ayranla 
kulübesinden çıkmış, bostana gider
ken, arkasından yediği bir kurşunla 
yüzükoyun yere düşmüş ve bir daha 
kalkamamıştı. Yapılan araştırmalar 
neticesinde ölen Perikli ile Rıza adh 
biri arasında bir bostan yüzünden 
eski bir geçimsizlik olduğu anlaşıldı. 
Rıza, şüphe üzerine yakalanarak ad
liyeye verildi. Fakat işin garip olan 
ciheti, cürüm aletlerinden biri olan 
~iftenin ortadan kaybolması idi. 

Cinayet gecesi, tabanca ile çifte
nin her ikisini birden görenler var
dı. Hatta, çiftenin Polis Müdüriye • 
tinde muayene edildiğine dair, bir 
de zabıt tutulmuştu. Fakat çifte he
nüz emanet dairesine gelmediği gi
bi, emanet dairesinin makbuz def -
terinde de cürüm aletleri arasında 
kaydına rastlanamamıştrr. 

Bu. yüzden, dava uzayıp gitmek -
tedir. Ağır Ceza Mahkemesi, dün de 
suçla. Rızanın duruşmasına devam 
etmiştir. Mahkeme, çiftenin buldu
rularak emanet dairesine gönderil • 
mesi için müddeiumumiliğe müzek
kere yazılmasına karar vererek mu
hakemeyi başka güne bırakmıştır. 

ZAYl - Galata ithalat Gümrüğü
nün 29283 numaralı ve 24-4-932 ta
rihli ithalat birinci nüsha beyanna
mesini zayi eylediğimi ve yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hiç bir 
hükmü kalmadığını beyan ederim. 

Arşak Nuryan 
Galata, Çcçevan H1ln 

(Kokomal) 
südün besleyici kıymetini 
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arzu edildikte derununa kli<;ük 
buz parçalan veya buzlu kre
ma ilave edilerek soğuk da içi
lebilir. 

Her yerde satılır 

Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden : Zehra tarafından 
Şehremini odabaşı Yayla caddesin
de bakkal Ha!}an Tahsin evinde ko
cası Gaybullah aleyhine açılan bo
şanma davasında: merkumun ika -
metgahı meçhul olduğundan dave
tiye ile arzuhal su'.retinin on beş 
gün müddetle ilanen tebliğine'Karar 
verilmiş ve muhakeme giinü 
21-9-36 pazartesi saat on üç buçuk 
tayin kılınmış bu bapta tanzim kı
lman davetiye ve arzuhal suretinin 
bir nushası mahkeme divanhanesine 
asılmış bulunduğundan muayyen 
gün ve saatte gelmediği surette gi
yaben muhakemenin icra kılınacağı 
tebliğ yerinde olmak üzere ilan olu
nur. (24537) 

SIHHi Balsam n Kremi 
,, ,.,, 

GUlELLIGIN 
SIRRI 

Esmer, sarışın, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha· 
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: · 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahafillerin :takdir ile 

kullandıkları yegane sıhhi krem
dir. 

INCILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Hamiş: · Meccani nümunelik
ler tükendiğinden 20 temmuz 
36 tarihinden sonra gelecek ta
lebnamelerin is'afı kabil olamı
ya.eağmı arzeyleriz. ...................... 

TAN 

ıVlüsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından 

Bankamız muhtelif servislerinde çalışdırılmak üzere 
müsabaka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar 
memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri ve
ya Ticaret Liselerini veyahut Galatasaray Lisesi Tica
ret kısmım bitirmiş olmak ve 18 den aşağı, yirmi beşden 
yukarı yaşda bulunmamak lazımdır. 

Müsabaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve 
nelerden imtihan yapılacağı, An~ara, İstanbul ve İzmir 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazılıdır. Musabaka 6. 8. 936, 7. 8. 936 perşembe ve 
cuma günleri sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en 
son 28. 7. 936 salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat 
Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (4145) 

• 
lstanbul Liman işletme idaresinden 

İdaremizin rıhtım tamiratı için evsafı şartnamesinde 
yazılı 11.000 metro mik'abı Anroşmana lüzum oldu
ğundan açık eksiltmeye iştirak edecek iskelilerin 
(1650) lira depo ederek 27-7-936 pazartesi günü saat 
1 O da idare şefler encümenine ve fazla tafsilat iÇin Ga
latada Merkez, Rıhtım hanında Tamirat Bürosu reisli
ğine müracaat olunması. ( 4144) 
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Ankara Şehn imar Müdürlüğünden 
1.- Eksiltmeye konulan iş: Ankara Mezarlık duvarı 

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

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

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

3.- Eksiltme~ 1 Temmuz 1936 Cuma günü saat 17 
de Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacak. 

4.- Eksiltme ka~alr zarf usuliyle yaoılac;:ı ktrr. 
5 .- Eksiltmeye glrmek için isteklilerin .ı 5 81 lira 

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

Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralrk temiz 
duvar ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar 
g"ire bilir. 

Şartnamede yazılr diğer vesaikin de teklif zarfına 
k0?"~uş olması lazımdır. 

6.- Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne geti
rUerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet bu saate kadar gelmi~ olması ve dış zarflannm 
mühür mumu ile kapatılmış olması la7.rmdır. Postad? 
gt>cikmeler kabul edilmez. ( 1738) ( 4029) ·-
Şark Dem:ryolları Türk 

Anonim ş·rketi 
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Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi, cinsi şartna
mede bildirilen evsafta, takriben 400 metre mikap birin
ci ve ikinci cins çam tahtası satın almak istediğini ilan 
eder. 

Bu malı verebilecek olanlar daha mufassal izahat al
mak üzere nihayet 28 Temmuz 1936 tarihine kadar Sir
kecide Şirket Müdüriyetine müracaat etmelidirler. 

Peşinen 50,- Türk lirası teslim etmiyenler bu mü
nakasaya iştirak edemezler. Bu para münakasadan son
ra sahibine iade edilecektir. 

Şark Demiryolları 

lstanbul Müftülüğünden: 
1 - Diyanet İşleri R~sliği tarafından hususi şart

namesine göre 20000 Yirmi Bin adet Türkçe hüdbe 
kitabı bastırılacaktır. 

2 - Kağıdı Dairemizden verilmek üzere muhammen 
basım ücreti 2900 ikibin dokuzyüz liradır. Muvakkat te
minat miktarı yüzde 7,5 hasebiyle 217 ikiyüz On yedi 
lira 50 Elli Kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 Ağustos 9 3 6 Çarşamba günü saat 
On beşte İstanbul Vilayet Muhasebe Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonda açık eksiltme usuliye ihale edi
lecektir. 

4 - Hususi Şartnameyi isteyenler İstanbul Müftü
lüğünden bedelsiz olarak alabilirler. ( 4141) 204 

24 - 7 - 936 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 

MODERN .... TEMiZ MAlZEME 
ve BİRİNCİ SINIF İŞ~İLIH 

.................... liiım ..... -.j ~TA/'IBlJl.~aMHAMA11fİW!A1UAA 
YOHU~u 11,, 65 ..... mero11. 22321 

lstanbul Altınsı icra 
memurluğundan 
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Ali Rizanın uhtesinde olup Emniyet Sandığına birinci 
derecede ipotek olan ve tamamına ehlivukuf tarafından 
418 7 lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Osmanağa 
mahallesinde eski Bahariye yeni Kalfaoğlu sokağında 

eski 1 7 mükerrer yeni 9 N o. lı tarafları Fariği evveli uh
tesinde bulunan 235 zirah mahal ve Saime, İsmet hane 
ve bahçesi ve Farigi evveli uhtesinde olan 2 3 7 zira arsalı 
hane ve yol ile mahdut bulunan ye evsafı aşağıda yazılı 

evin satılamsına karar verilmiştir. Bodrum katı : zemini 
kırmızı çini bir taşlık, bir oda, kömürlük ve mermer 
kumalı hamam, hela, merdivenaltı, ve zemini kırmızt 
çini sabit kazan ve demir ocaklı, mermer tekneli, raf ve 
tezgahlı ve bahçeye kapısı olan mutfak, ve bahçede iki 
incir, iki dut, ağacı vardır. Zemin kat: (sokaktan önü 

· duvar ve demir parmaklık ve korkulultlu zemini çimento 
döşeli küçük bahçeden bodrum katına bir kapı ve zemin 
katına altı mozayik merdivenle çıkılır.) zemini karosi
men bir taşlık ve iki basamakla çıkılan bir sofa ve iki 
oda bir beladır. Birinci kat: bir sofa iki oda. İkinci kat: 
bir sofa ön ve arka cepheleri balkonları olan iki oda bir 
sandık odası bir hela bir kileri havi olup elektrik, su, ve 
havagazı tesisatı vardır. Zemin kat pencereleri demir 
parmaklıklıdır. Ön cephede birinci kattan itibaren bir 
çıkma olup çatıda üstü kapalıdır. Umum mesahası 
141,50 metre murabbaı olup bunun 58 metre murabbaı 
bina zemini ve kalanı bahçedir. Mezkur hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edeçek müşte
rilerin kıymeti muhammenin yüzde 7 .,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvi. 
riy:c. -v-o -v-o.luf bv.ı. ';tlc:tl 1. bor'!l"'70. .,.jt+İt" .A ~fotir.""'01 ~ı!u•*"*""'-

mesi 11-8-936 tarihine müsadif salı günü Dairede nıa· 
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
2-9-936 tarihine müsadif çarşamba günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar edilecek. BirinCi arttırmada be
del, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu tak
dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teah
hüdü baki kalmak üzere artt~rma on beş gün daha tem
dit edilerek 17-9-936 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci attır
ma neticesinde en çok arttır anın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan hakları tap·u sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur.20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşte-
riye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
35 - 2790 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan 
ilan olunur. ( 4229) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin 
ihtiyacı olan 150-200 teneke açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında top
lanan idare ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktrt. 

3 - İhale günü olan 25-7-936 tarihine rastlayan cu
martesi günü saat ( 11) de icra edilecektir. 

4 - Muhmamen bedel beher teneke için ( 460) ku· 
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat (69) liradır. 
6 - Parasız şartnamesini almak isteyenler Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları. (1658) (3892) 
23 

ISTANBUL BELEDIYESl i LANLARI 

Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü eşya Şubesine 
Dursun tarafından getirilip 408 sayıya kaydettirilen bir 
şamdana açık arttırmada istekli çıkmamıştır. İlan ta
rihinden itibaren On beş gün içinde sahibi gelip şamda
nını götürmediği takdirde satılacaktır. (B.) ( 4235) 
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YENi PASLANMAZ 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

BUtün dünyada emsaline hiçbir saman tesadüf 
edilemiyecek derecede bUytlk muvaffakiyet kaza-
nan Huan tırq bıçaklan yeni ve kat'iyyen pas

lanmaz nevini piyuadan musirren isteyiniz. 

Yeni Hasan Tlraf makinelerile birlikte Hasan 
1'11'8.\1 bıçak.lan tJraf olduktan sonra kat'lyyen •il
meğe ve kunılamağa hacet yoktur ve bu tırq bı
çağı hiç bozulmamak prtlle gayet kolaylıkla ve 
huzunı ne,'e içinde ytlz defa tırq eder. Dt1nyanm 
hiç bir tıra, bıçağında bu meziyet yoktur ve buna 

ancak Huan Tırq Bıçağı muvaf

fak olmuştur. Markaama ve iBmine 

dikkat 1 adedi 6, 10 adedi 50 ku-. 
ruştur. Haaan Tirat Sabunu - Ha.
ean Tırq Kremi - Hasan 1'lr8f Pud

rası - Hua.ıı Tıraf Kolonyuı da 

çok zevk ve ne,'e veren yardımcı ve 
mükemmel vuıtalardır. 

HBSAN DEPOSU 

lstanbul, Beyoğlu, Ankara 

ıs,anbul Haracı Askeri Kıtaatı illn , arı 

Tekirdağ ve Malkaraya aid aşağıda yazılı dört kal em saman ve sabun hizala
nnda yazılı $ekillerde eksilt meye konulmuştur. Şartnameleri hergün Tekirdağın
da Askeri Satınalma Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 cü madde !erinde yazılı belgelerle biri ikte bulundurmalıdırlar.Ka
palı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

(115) (4224) 
E. Sekli Cinsi Mıktan Tes. Yeri M.Bedeli İlk Te- İhale tarihi gün ve saati. 

Kapalı Saman 
Açık Ek- ,, 
siltme 

Kilo 

260000 
120000 

Tekirdağ 

" 

minatı 
Kr. San. Lira Ku. 

1 25 243 75 
1 25 112 50 

10-8-936 Pazartesi 15 

" " " 
15,30 

K. Zarf ,, 270000 
l~QO,O 

Malkara 1 35 273 37 
" " " 16~30 

Pazarlık Sabun 
•• 

Cinsi Mıktan M. Bedeli İlk Teminatı Ek. Tarihi Ek.Sekli Saati 
Ton Lira Lira 

Yulaf 150 5550 417 13-8-936 Kapalı 15,30 
" 140 5180 389 " " 16 
" 140 5180 389 " " 16,30 
" 200 7400 555 " " 17 
,, 82 3034 228 14-8-936 Açık Ek. 15 
" 104 3848 289 " " 16 

Yukarda yazılı yulaflar ayn ayn ihale edilecektir. Teklif mektuplan eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. İstekliler Şartnameleri görmek üze
re tatil günlerinden maada hergün ve eksiltmeye iştira k için belli gün ve saatta 
teklif mektuplarile teminat makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla Lüleburgazda Tü men Satmalma Komisvon unda bulunmaları. ( 116) 

Müstahkem Mevki krt'at 
hayvanatırun 632300 kilo 
Yulaf ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle 30 Temmuz 936 
Perşembe günü saat 16 da 
lzmirde Müstahkem Mevki 
Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Yulafın tah
min edilen tutan 33195 
lira 7 5 kuruştur. Beher Ki
lo Yulaf için bet kurut 25 
santim fiat tahmin edilmiş
tir. Teminatı muvakkatesi 
2490 liradır. Sartnamesi 
166 kuruşa Komisyondan 
alınır. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı olduklan
na dair vesika gösterecekler 
dir. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun Z ve 
3 cü maddelerinde yazılı ve
sikalarla tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel Ko 
misyona vemıeleri. ( 82) 

(39C50) 43 

• • • 
Beher tanesine biçilen e-

deri 305 kuruş olan 64 bin 
650 tane kilim kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 10 Aiustos 36 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

(4225) 
• • • 

Aşağıda cinsi yazılı erzak eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme Sankamışta Askeri Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Sartnameleri parasız olarak Sarıkamış 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Kapalı eksiltme
lerde isteklilerin teklif mektupları ile istenilen vesaiki 
belli edilen ihale zamanından bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Eksiltmeye gireceklerin yeni 
sene ticaret vesikalan ve bu işe yeter ilk teminat mal:t
buz veya Banka mektubu ile teklif mektuplarını belli 
edilen zamandan evvel Komisyona vermiş bulunacak
lardır. (118) (4227) 
Cinai Mıktan M.Be- İlk Te- Ek.Şekli Ek.Tarihi Saati 

Kilo 
Kuru 350000 
Çam O dunu 
Sığır 225000 
Eti 
Düz 800000 
Kırma 
Fabrika Unu 
Sade 38000 
Yağ 

Arpa 800000 

deli minatı 
Lira Lira 
35000 2625 Kapalı 10-8-936 10 

22500 1687,50 

104000 6450 

24700 

24000 

1852,50 

1800 

" " 15 

" " 
17 

" 12-8-936 10 

,, 
" 

15 

Sartnamesi 986 kuruşa M. maddelerinde yazdı belğe
M. V. ST. AL. KO. dana- lerle birlikte teklif mek
hnır. İlk teminat 11 1 1 O li- tuplanru ihale saatinden bir 
radrr. Eksiltmeye girecek- saat evvel Ankarada M. M. 
ler kanuni teminat ve 2490 V. ST. AL. KO. na venne
sayılı kanunun 2 ve 3 cü leri. ( 419 S) 

Cumartesi akşamlar1 son postalarda ve Pazar sabahları ilk pos
talarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen yüzde elli ten· 
zilli tarifeye karşı sayın İstanbul halkımızın gösterdiği fevkalade 
rağbeti nazara alan Şirket idaresi: · 

Temmzun 24 Oncü Cuma günü sabahından itibaren yaz ta
rifesinin devamı müddetince hergOn sabahları köprüden Ana
dolu ve Rumeli cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7, 10 daki 
2 s ve 14 numaralı seferlerde aynı yüzde elli tenzillth tarifeyi 
t~tbike karar vermiştir. Bu postalara mahsus gidip gelme biletler n 
dönüş parçalarının ayni günde istımal edilmesi meşruttur. 

Cumartesi ak,amları ile Pazar sabahları tatbik edilegelen 
ve dönüş hakkı Pazartesi gOnlerl saat on ikiye kadar mute
der olan yüzde elli tenzilatlı tarıfenin tatbik ve icrasına kemakan 
devam olunacaktır. 

lsıanbul Vakıflar Direktörlüğü ıllnları 

Semti meshuru Cadde ve sokaiı No.sı 

Kadirga, Bostanıi.li Mehmedpaşa yokuşu. 21 

" " 23 
" " Kumkapı, Cadırcıahmed Bali paşa " 

Çele.bi 

" " " " 

" " " " 

Çarşamba, Beyceğiz. Çarşamba. 42 

Çarşıda 
• 

" 
" 

Parçacılar' da. 8 

" 
10 

" 
17 

azaz ar, orta. 29 
Ağa. 65 
Ha ermemiş. 9-11 

" 
13 

Yağlıkçılar. 127-97 
Kuyulu. 8 
Divrik. 16 
Terlikçiler. 11 
Lutf ullahağa. 6 
Y orcancılar. 17 
Dökmeciler. 39 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" U zunçarşı Samanvira-

nıevvel 
Cuma. 42 

9-7 
Eyüp, Rami. 

Babahaydar. 
" 

Cinsi 

Hane. 

" Çadırcıahmed 
çelebi camii yeri. 

,, avlusunun 

kira 
Lira 

s 
3 50 

10 

2 
sol tarafında oda. 
Çadırcıahmedçelebi 2 
camiinin alt ve sağ 
tarafında oda. 
lsmailağa mektep 
odası. 
Dükkan. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2 
1 
2 
2 
2 

12 
1 
7 50 
7 
2 
2 
1 
3 
3 
3 

'' 3 
Mustafa E. tekkesi 6 
odaları. 

Çakmaçılar, Büyükyenihan. Ortakatta. 20 Oda. 4 
" 31 " 4 " " 

" " 
Alkatta. 5 ,, 4 
Ortakatta. 5 ,, 3 
SofÇuhanı içinde. 14, 13 İki oda. 3 

Çarşı, Alipaşahan. 
Atikalipaşa. 

Şerif ağa. 12 4 Dolap. 1 
Sağda 2 ci adada. 55-54 ,, 1 
Bedesten derununda. 21 ,, 1 

Çarşı, Bedesten. 
,, Şerif ağa, 

" ,, Bedesten safda. 2 ci adada. 28 ,, 1 
,, Cevahir Bedesteni. Solda 1 ci adada. 3 8 ,, 1 

,, 2 ci ,, 43 ,, 1 
" " Serifağa. 131 ,, O 50 

E;llp, Camük;bir. Bostan iskelesi • Mihrişah imareti. 60 
Yukarda yazılı mahaller 93 7 senesi nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açı~ 

arttırmaya konmuıtur. ls tekliler hizalanndaki muha mmen kirasının yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akç elerile birlikde 27 Temmuz 936 pazartesi günü saat 
15 e kadar Çemberli taş' da İstanbul Vakıflar Başmüd ürlüğünde Akarat kalemine 
gelmeleri. ( 4033) 

Teri Kesmektense .. 
Evet teri keemektenlle. onun kokusunu 
gideriniz. Bunun 1Q1n ete yanmızda Jdlçllk 
birtife VENOS KOLONYASI 
bulundurmak Wf\plir. 

Bir damlw, biD damla terin verdiii 
1abrab1 1a1r anda ~ V E N O 8 
E 8 A N S L A R 1 , bu mcak yugllnl&
rlnde llsl tllek bahçeleri içinde dolqtı

Jliii~iftd racaktır. 

·~·· '""' l>epcMU * 
NUREDDiN EVLiYA ZADE 

Ticarethanesi 
lstanbul Bahçekapı 
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Umumi Neortyatı idare Eden: 
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