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' SiYASAL GÜNDELiK GAZETE 

Ankara da Konferans 'pazartesiye toplanıyor 
- -- • ·• - - ... ·-----:·- . 

1 
Bent Deresinde dün 

Cenevrede alakadar devletleri üç kişi boğuldu 
dışbakanlan bir içtima yaptllar 

·--=-=• ==-•""• ........... 1!•4 WWWAC:ha ... WililfU- • -.....ııı • ., - • -lil$$i&ill• .J 

Ankara, 3 (Tan) - Bu sabah sa
at ona doğru bent deresinde feci bir 
kaza olmuş, iki çocukla, onları kur -
tarmak istiyen bir yolcu boğularak 
ölmüşlerdir. Hadisenin tafsilatı şöy
ledir: ikinci tetkikini bitirdi Teknik komıte • 

proıenın 

başladı 
.., . 

ve verecegı raf]oru hazırıama~~a 
I Sureti mahsusa da Mon

trö'ye giden arkadaşımız 
A. N. KaracandanJ 

lUontrö, S - Boğazlar konferansı 
teknik komitesi projenin ikinci tetki 
kini bitirmiş ve raporunu hazırfama
ğa ba~lamışhr. Birçok nok-talarda 
tam. itilafa \'arılamamıştır. Cenevre
de bulunan murahhaslar Pazar gü
nü Montröye dönecekler ve konfe -
rans umumi celsesini pazartesi günii 
aktedccektir. • 

Jngiliz baş delegesi StenJıop kabi -
nede bir bR.!}ka vazife aldığından ye
rine İngiltere bahriye müsteşarı A -
miral Lort Stanley 'tayin edilmiştir. 

Yeni lngiliz Ba.5murahhası bugün 
Londra.dan hareket edecektir. 

İngilizlerin bazı maddele
ri tadil eden yeni şekiller 
teklif edeceklerini öğren· 
dim. 

Eski /ngiliz Ba§murahhası 
Lord Stanhop 

Yeni /ngiliz Başmurahhası 
Lord Stanley 

~·~~--~-· ........ -----....... ~~--.~·----·~·~--~-MW~----·--~~-Bugün Cenenede TürkiI"e Harici
ye vekili Tevfik Rüştü Ar~ı:ı, İngilte
re ha.rlciye nazın Eden, Sovyet Rus 
J'll hariciye komiseri Litvinof ve 
Fransız harfoiye nazın De1bos ara -
ımda mühim bir toplantr yapılmış ve 
Boğazlar . mukavelesinin yeni şekli 

hakkmc1a görüşiilmüşfür. Alaka.dar
lar bu göriişmelerden ümit \'ardır. 
.,__.; __ ı..; .. ...... , u;:io Qnlıtc;;mııı;;:ına '\'anlu 1 
5& konferan m pazartesidf'n sonra 
ttüratıe yüriiyece~i tahmin edilmek
tt'dlr. 

Ali Naci KARACAN 

Montrö Konferansı 11 Temmuzda 
çahşmalarını bitirecek ve belki 

ayni gün mukavele imzalanacak 
Cenevre, 3 (Tan) - En salahiyettar kaynaklardan 

.,1..c.c:: .. .,. h~bat'1ı:lrc .e;öı.\;;,:::JYloptı'Ü konferansı Temmuz 
11 de çalışmalarını bitirecek ve belki ayni günde Bo
ğazların yeni protokolü imzalanacaktır. 

Temmuz 1 O a kadar zecri tedbirler kaldırılmış ola
cağına nazaran, İtalyan hükumetinin de yeni proto
kolü imzalıyacağı anlaşılmaktadır. 

İtalyan murahhas heyeti ağlebi ihtimal Temmuz 

Bent deresi civarında oturan ber -
ber kalfalarından Mustafanın oğlu 

Şükrü ile Kara bet oğlu Oren, bu sa -
balı Bent deresine gitmişler ve so -
yun arak bende girmişlerdir. lki ço
cuk, kenarda yıkanmakla iktifa et
miyerek 2 metrodan fazla derinlikte 
olan bendin ortalarına doğru gitmiış· 
Icr ve su birdenbire yükseldiğinden 
kurtulmak için bağırmağa baışlanuş 
!ardır. O esnada oradan geçenlerden 
Mustafa isminde bir zat yüzme bil
medi*i halde soyunarak çocuklan 
kurtarmağa teşebbüs etmiş. ve su -
yun derin yerine gelince o da istim.
dada başlamıştır. 
Etr~ftan yetişenler. cocukların ve 

Mustafanm bul::ıntk bulunan su için
d< kavbolduk1arını görmüşler ve it
fa ive1~c haber vermişlerdir. Hadise 
ye~in~ vclişen İtfaiye hir taraftan 
hendek. kapağını açmış , diğer taraf
tan da arazözlerle suyun bir an ev -
vel boşaltılmasına başlamıştır. Su 
tamamen boşaltıldıktan sonra boğul
mus bulunan iki çocuk ve fedakar 
~1u~tafanın cescderi çıkarılarak has 
tahaneye kaldırılmıştır. Müddeiumu
milik tahkikata başlamıştır. 

Nafıa Vekili tetkik 

seyahatine çıkıyor 
Ankara, 3 (Tan) - Bayındırlık 

Bakam All Çctinkay1t, birkaç güne 
kadar Şark vilayetlcrimi7.de bir tet
kik seyahatine c;ıkacaktır. Çetinka • 
ya. seyahati esnasında Erzurum -

• Si\'as demir.,J·olu inşaatile seyahat 
mmtakasındaki diğer bayındırlık in
şaatını da gözden geçirecektir. 

Cenevre, 3 (Tan) - A
lakadarlar arasında yapılan 
görüşmelerde yeni mukave
lenin ana hatları üzerinde 
tam bir anlaşma hasıl ol-

1 O da Romadan yola çıkacak, ve ertesi günü Montrö- J 
de hazır bulunacaktır. . 

Habeş İmparatoru 

Yakında tayyare ile 
Londraya dönecek 

muştur. \.. _... ,._,., ..... "' ..... "'tlllDll•- .. ...-..__,......ı.11111111"""'"""".-............ .. """"'"""-11 ... ••-·••••llll'lllf'"" ... __ ___ ,, ... __ ../ Cenevre 3. (A.A.) - Habeş dele
gasyonu, Rcuter ajansr muhabirine 
beyanatta bulunarak Necaşi'nin Ha
beşistan'a tayyare ile dönmesinin 
hatıra bile getirilmemiş olduğunu 
söylemiştir. Necaşi. Asamble toplan 
tılarının sonuna kadar Cenevrede 
kalacak ve sonra Londraya dönecek
tir. Necaşi'nin projeleri maltım de
ğildir. 

Asamblenin dünkü toplantısı 
.............................................................. 

A Asamble zecrı tedbirlerin lağvına 

temmuzun 

Habeşistanın ilhakını 

tetkik etmek mese
lesi eyli'.ile kahyor 

Cenevre, 3 (Tan) - Asamble top
lantısı yarın (bugün) son celsesini 
aktedecektir. Siyasi müşahitlerin ka 
naatine göre, Asamble hakiki bir kıy 
illet ifade eden hiçbir iş görmeksi
tin dağılmaktadır. Filvaki, zecri ted
birler kaldırılıyorsa da Habeş - ltal
Yan harbi meselesi halledilmiş telak
ki edilemez. 

Asamble, Habeşistanm ilhakını ta
nınuyacaktır. Gorede teşekkül etmiş 
olan yeni Habeş hükumetinin de is
tiklalini muhafaza etmesi için ileride 
ne gibi çarelere başvurulacağı belli 
d:ğildir. Asamblenin bugünkü celse
sınde söz alan Fransız Hariciye Na
zırı Delbos, Milletler Cemiyeti paktı
nın ıslahı hususunda demiştir ki: 

- Fransız hükumeti paktın ana 
prensiplerini teşkil eden noktaların 
ıslahı meselesine karşıdır. Biz böyle 
bir teklifte bulunmıyacağız. Zira, ga 
yesi ve maksadı tayin edilmemiş her 
hangi bir ıslahat, faydalı olmaktan 
ziyade zararlı olabilir. Milletler Ce
miyeti paktı, ıslaha değil, kuvvetlen
dirilmeğe mühtaçtır. ,, 

Delbos sözünü bitirdikten sonra, 
blltün murahhas heyetlerinin ne gibi 
ıslahat istediklerini muhtıra şeklin -
de umum! k!tipliğe bildirmelerini tek 
!it etmiştir. 

, 

onunda karar verecek 

Uorveş Dış Bakam 
Koht 

Bu sabahki toplantı 
Cenevre, 3 (A.A.) - Sabah cel

sesi, saat 10,30 da başlamıştır: 
Portekiz murahhası Monterio, 

zecri tedbirlerin Portekiz için ağır 
bir feda karlık teşkil etmekte olma
sına rağmen memleketinin bu ted
birleri henüz kaldırmamış olduğunu 
beyan etmiştir. Mumaileyh müteca
vize karşı müessir ve ameli tedbirler 
alınması lüzumunda israr· etmiştir. 

Ispanyol murahhası Barcia, on al
tıncı maddenin takviye edilmesini 
istemiştir. Mümaileyh, teslihatın 

tahdidini istihdaf eden sekizinci 
madde tatbik edildiği zaman zecri 
tedbirlerin tamamiyle tesirjni gös-

ı 

Asami-le"' Başkanı 
Van Zeeland 

tereceğini söylemiştir. 
Bundan sonra Cuba ve Equateur 

murahhasları zecri tedbirlerin kaldı
rılmasını istemişlerdir. 

Koht (Norveç) Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesinin ve bilhassa mua 
hedelerin muslihane bir surette ye
niden gözden geçirilmesini derpiş e
den 19 uncu maddesinin daha akila
ne bir surette kullanılması IÜZU
mundan bahsetmişlerdir. 

Tanzim komitesi, zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına ait usulü tespit et
mek üzere cumartesi günü öğleden 
sonra toplanacaktır. 

Asambleye t evdi edilecek karar 
suretini kaleme almak üzere bugün 

[Arkası 10 uncuda] 

Negüs ne şartla 
Habeşistana dönecek? 

Paris, 3 (A.A.) - Journal gaze
tesi, Negüs ile bir mülakat neşret
mektedir. Negüs ezcümle demiştir 

ki : 
" Eğer Milletler Cemiyeti hareke· 

te gelir ise ve kendim memleketin 
müdafaası ic;in lüzumlu parayı bu
labilirsem Habeşistana döneceğim.,. 

Habeş~tandaki hükGmet 
Cenevre, 3. (A.A.) - Habeş dele

ge heyeti, Negllsün Gore de Bituod
ded Uolde Sadikin başkanlığında ye
ni Habeş hükumetini teşkil ettirdi
ğini resmen MilJ~tler Cemiyetine bil
dirmiştir. 

Ras Immeru, memleketin süel kuv· 
vetlerini tensik için emir almıştır. 

ltalyanlara göre 

Boğazları kısmen 

tahkim etmişiz! 
ltalyan gazetelerinin Boğa;dar 

konferansına karşı bir cephe aldık
ları görülmektedir. Aşağıdaki .satır
larda bunun bir iki aksini görecek
siniz. 

Il Popolo d'lta1ia gazetesinin mu
habiri, 1923 Lozan mukwelesini 
telhis ettikten sonra şu mütaleayı ile 
ri siirmektedir. "Tilrkiyenin deruhte 
etmiş bulunduğu taahhütlere karşı 
dürüst hareket etmiş olması, diğer 

[ Arkaııı S incide l 

Piyasaya kalp lira ve elli ku
ruşluk sürü ' müştür. Fakat 
bunların tefriki kolaydır. 

[Yazısı 3 üncü sayfada] 

Sovyet Rusya ve Boğazlar 

İzvestiya proieyi Rusya 
dostane bulmuyor • • 

ıçın 

İzvestiya muharriri ilave ediyor: "Çünkü bu proje 

memleketimizin meşru menfaatlerini gözetmiyor" 

lzvestiyaya 9ore: "Bir 
emperyalist devlet Bo
ğazlarda tahkimat sipa· 
rişini daha şimdiden Tür
kiyeden almışhr." 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas Ajan
sı bildiriyor: lzvestiya gazetesi baş
makalesinde diyor ki: 
Teşrinievvel ihtilali zaferinin aka

binde Sovyet hükümeti Türkiyenin 
taksimi hususundaki Çarlık Rusyası 
om emellerini gömdü. Kızılor<.lu da· 
hili harpte, Kafkasyadaki Denikin 
\'e diğer pislikleri temizledikten ve 
Sovyet Rusya Türkiyenin komşusu 
olduktan sonra Sovyet hükumeti 
Türk milleti ve Kemalist Türkiye ile 

[Arkası l O uncuda] 
Sovyet Rusya Hariciye Komu•ri 

Lifvinof 

Taksim bahçesinde 

Sekizinci 
Sergisi 

Yerli 
dun 

Mallar 
açıldı 

Bu seneki sergi geçen ylllara nazaran daha 
çok muvaffak olmuş ve iyi tertip edilmiştir 

Vali muavini Hüdai Karataban kordelayı kesiyor 

Sekizinci Yerli Mallar Sergisi, dün İstanbul Vali ve Belediye Reisi na.
akşam Taksim bahçesinde büyük rne mma Yali muavini Hüdai ile birçok 

rasimlc açrlmışttr. Açılış töreninde (Arkası ıo uncuda] 

Son söz Almanyanın ! 

İngiltereye verilecek son 
cevap tetkik ediliyor 

Cevap ayın 20 sinde Brükselde toplanaca• 

olan Lokarno Konferansında görüşülecek 

Hitler Alman askerlerinin geçit resminde 

[Yazısı lOuncuda] 



2 
GOHAŞIRI 

işçi k:ız;lı:t.r 
at>ah. Penceremden b&lnyonım: Günün ilk ışığı, belediyenin süpür -

psinrum kabaran tozla.n bir altın rüzgi.n yapmış. Yoldan, genç kızlar 

getiyor. Bu erken saatte caddeyi dolduran bu tazeler işçi kızlardrr. Kimi 
tütün fabrikasında, kimi çorap fabrikasında., kimi ipek fa.brika.smda, en 
güzel ~ en güzel saatlerini ~ah~a geçiren işçi kızla.r-

HepsbıJn elinde, pzete yapraklarına sanlmı:ş birer ktiçük paket var: 
Birkaç lolı.ma.bk yiyeceklerini ev~ götürüyorlar .. 

Dk t:ramvay, ya.ııl&rmdan bomboş g~iyor: Binmeyi düşönmiyorlar bile~ 
Oböriiyorlar: Fa.kat, bu ıtürekU öksürükler Jupkırmı.u boyanmış du -

da.klardan geliyor_ 
Zayif boyunlanna bir inci dizisi dolanmı~ .. 
Top.ka.pı De ClbaU arumdaki ~eyi apn dermansız bacaklarda ipek 

eorap var! 
• • • 

Vertımle mücadel8 cmntyettae: 
Duvarlara 88tığmrz (vatandaş_ Yerlere ttildirme!) nasihatlerini kaldı

np, yerlerine: (Vatandaş_ Ekmek paranı salıt.e inciye, ipek çoraba ver
me!) levhala.nnı asmaruzı rica ederim. 

Zl.ra, ölüm, evlerimize, lavanta şişeleri, pudra kutulan, boncuk dizileri 
içinde giriyor-

3.000 sene sonra 
lıtsaalar 

Tamnm.If lııgiliz llimleıinden ve 
-nmi beşer.. mütehauıslarmda.n Sir 
Herbert Parker, 5.000 inci sene de 
insanın ne biçim bir mahlUk olacağı
na da.ir şayanı dikkat bir eser neş -
retmiştir. Sir Herbert Parker'e göre, 
bundan 3.000 sene sonra insanlar hep 
ayaz kafalı olacaklardır. Çünkü saç· 
lar bozuk havaya. tahammiil edeme
yip dilşeceklerdir. 

Yine in.sanlar ayni tarihte diş
siz kalacklardır. Çün,kü modern gı
dalar dişleri tamamen bozmaktadır. 

3,000 sene sonra insanlar miyop o
la.caklardrr. Çünkü göz avcılık yapıl 
dığı devirlerde ormanların a.raBmda 
§ikarları a.ray& araya kuvvetlenı:ni1 
tir. Halbuki 3,000 sene sonra avcılık 
kalmıyacak göz birka.ç santiınetro u
zakta bulunan yar.rl&n okum.aklan -
zaktan görme hassasını kaybederek 
tir. 

Btmdan başka :S,000 inci Miladi 
yılda yaşryan iıı.sa.nla.rm ayak par -
maklan kalmryacaktır. Hoş zaten 
bunla.rm ne işe yı.radığı vardır ki. 
Onun için bu parmaklarda kendi 
kendiliklerinden yapışacak ve orta-
dan kalkaca.kt.tr. 

Sa.ym ilim Sir Herbert P&rker"in 
fikirlerini yukarı koyduk. Şimdi kı
gaca biz de düoüncelerlmizi ilAve e
delim: 

Demek o zaman aşk ta kalmıya • 
ea.ktrr. ÇilnkO. a.yaz kalalı kadınlan 
sevmek pek te hoş bir feY olmua ge 
rektir. Permanat saçlar ortadan kal 
kaeak berberler iflas edecektir. Bu
na mukabil perukacılık sanayii ilerli 
yeeektir. Fakat acaba bozuk hava -
nm ~lan mahvıettiği ve döktüğü id 
dia ediliyor da ciğerleri tahrip edece
ği neden a.kla. gelmiyor? Bundan do
layı imıanlar ciğersiz mi ya.şryacak
lar veya bü!ün insanlarm ciğeri beş 
para mı etmiyecek '! 

Y'ıne saym ilim diyor ki, &yni ta· 
rihte gıdalar bozuk olduğu iÇn in -
All.lar dişsiz kalacakttr. Demek to -
rmılarnmzm torunlarmın bilmem ka. 
cmcı kuvvetten gelen torunları koca 
kanlara dönecek, çeneleri düşecek, 
kakavanl~a.caklar Dişli adamlar, a
eayip birer mahluk telakki edilecek. 
Ve gazeteler garaip şüünunda dişli 
adamlardan isimlerile, resiınlerile 
bahsedeceklerdir. 

Diş olmadığı için, 'kasaplar iflas e
decek, buna mukabil papara, pata • 
tee püresi ~eğe başlıyacaklar._ 

Diş mactmtı. fabrikaları kapa.na.eak, 
bmmn yerine on beş günde dişleri c;ı 
tartıyor.. diye yeni merhemler piya
sayı istila edecek. 

F&ka.t bu., Ingiliz lliminin fikrine 
göre böyledir. Bize kalırsa, insanlar 
git gide ditlen.mektedirler. Eğer te
kamül kanununa ina.nıyonıak., belki 
3,000 aene sonra 32 di9in yerine da -
ha fazla d~ çrkaca.k. Am dieler de ar 
tacaktir. 

Yine Ingiliz llimi diyor ki: Bun • 
dan 3,000 eene ııonra. inaarılar miyop 
olacaklardır. Çünkü in.sanlar yalnız 
kitap okumakla meggul olacaJclan ve 
a.va çıkmıyaeaklan için gün görme 
hassa.mm kaybedecektir. 

Fakat bize kall?'lla., insanların o ta 
rilıte, yine tekA.mUl kaideleri muci -
hince, başkalarmm malında daha zi
yade gözleri olacağı jçin. gö~erin gör 
rne ha.ssa.Jan daha kuvvetlenecektir. 

Son bir nokta: Insanlarm ayak par 
maltlan hiçbir §eye yaramadığı için, 
dumura uğnyaca.k ve ortadan kalka
cakm~ .. Fakat öyle kafalar vardır 

ki, beyinleri hiçbir işe yaramaz. Bun 
lar da. b\lsbUttln beyiııtriz mi olacak-

Yusuf ZIYA 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - En çok incelebilen ve en ~k 

uzatılabilen maden nedir? 
S - Mısır ba.yrağt ne şekildedir? 
S - St.enoğra.f makinesini evveli 

kim icat etmiştir! 
S - Teleslcopu kim icat etmiştir! 
S - Ttirkiyedeki ve en ihtiyar v. 

en tarihi ağaç nerededir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Amerikaya .A.merik.a ismi ne· 

den verilmiştir1 
C - Aıtıerikaya, Amerika ismi bu 

rayı ilk keşfedenlerden Ameriko 
V espuçi'nin isminden aJmara.k ve • 
rlhni.,tir. 

S - En meş1ı.ur altm madenleri 
nerelerde bulunur 1 

C - Amerikada: KaUfomiyttda. 
Klondyke, Peru, Şili Brezil~·Mla, 
A.ı;ıyada: Siberyada, Hindistan.da Çin 
de, ,Japonya.da, AfrlkadiL: Natalda, 
Transvalde, K.ongoda Av:rupada: U
l"ILl'da Traıısihıuıyada, bulunur. 

S - Türkiyed.e ne kadar demiryo. 
Ju oordır1 

C - 5~ kllometro aynca. 950 ki
lometroluk yol da yakmda lnp edi -
leıcektir. 

S - Jf mıdili dört kr~e olarak irim 
icat etmi.Jtir 1 

C - Mendillerin dört köşe olarak 
kullanrlmasmı kimse akıl etmemiş -
tir. bkiden mendiller hep alh köşe 
yuvarlak, veya hf!yzi idi. Fakat bir 
gün Fransrz kraliçesi Mari Ant\•anet 
Tüyleri bahçesinde dolafırken eline 
bir diken batmış derhal elini bir men 
dille bağlayıp .kaıu dindirmek ist.e -
nıl!JJer fakat mendiller Yt1varlak ol -
dufn için khnae bunu kraliçenin eli
ne bağhyama.mıştır. Bunun üzerine 
on altıncı I ... üi mendillerin bundan 
sonra dört köşe yapılmasını emret. 
miş ve hatta bir kanun çıkarmıştır. 

S - Ruando-Urütıdi neresidir oo 
kimin idaresindedir 1 

C - Buanda • UriindJ Belçikanm 
kongosunun şarkında ve Bel~ikanm 
mandası altında bir yerdir. Gayet 
t:fln~ madenleri ve onnanlan var -
dır. 

larr_ 
Fakat ayaktan kafaya kadar ci • 

ğerden evvel ba.zı lzalar üzerinde 
durmak gerektir. Eğer insanlarm en 
çok kullandrk1an uzuvlar inkişaf e· 
decek ve kullanrlmryan yerler dumu 
ra uğrayacak olursa vay biçare in
eanlarm haline!.. 

Mamafih biz yine sadede gelip şu 
ayak parmaklarının üzerinde dura • 
'tım: 

Kadınlar ayakla.rma pedikür yap
tmp ta plajlarda. yine sandal giymek 
te devam ederlerBe bu parmakların 
dumura uğnyaca.i'tna değil bilakis 
inkişaf edeceğine şüphe edilemez. A· 
yak parmaklannm yalnız yalrnayak 
ge7.en Ha~lere inhisar edeceğine 
pek inananlardan değiliz ... 

Korkuluk 
Bir doetumuz, doetumuzun bir bah 

çesi, bahçede de bir teni8 kortu vnr. 
Fakat korta gitmek için bir hayli 
yol gitmek llzım. Eğer küçük bir 
köprü yapılınıa. bu yol yandan fazla 
&.%alacak. 

Dostumuzun birçok dostları ve bu 
dostlar arasmda mülahham bir de 
mimar dostu vardır. Dostumuz ona 
müracaat eder, köprüyü yaptrnr. Fa 
kat mülahham mimar köprünün par 
maklıklanm o kadar alçak ve o ka-

TAN 

Şark Demiryolları \~ 

,. Ne dersiniz ? 
Liman kcdrosu 

Vekalet kararın çabuk 
verilmesini istiyecek 
Şark Demiryolları heyeti umumi· 

yesi, hattın tesisatile birlikte hüku
mete satılması meselesini tetkik et
mek ve bu hususta bir karar vermek 
üzere dün Sirkecideki Merkez bina· 
sında toplanmıştır. Fakat, bu içtima
da Şirketin yüz bin hisse senedi sa
hiplerinden ancak 32 bini temsil edil 
diği için nizamnamenin 386 mcı mad 
desi mucibince ekseriyet olmadığına 
karar verilmiş ve toplantı 6 Ağusto 
sa bırakılmıştır. 

Nizamnamenin sarahatine göre, u 
mumi heyet içtimaında 50,001 hisse 
BP.nedi sahibinin temsil edilmesi icap 
etmektedir. 

Fa.kat, hükumetin takip ettiği De
miryolu siyasetine nazaran Şark De 
miryolları meselesinin kolaylıkla te 
mini şüpheli ekseriyet kararına ta
lik edilmemesi zaruri görülmektedir. 

Vekaletin işe müdahale ederek da
ha yakın bir tarihte ve kat'i mahiye· 
ti haiz bir toplantı yapılmasını iste
yeceği tahmin edilmektedir. 

Bef ediyede , 

Tramvay durmadan 

binip inenler 

tecziye ediliyor 
Belediye zabıta memurları tram

vaylar durmadan atlayan ve binenle 
ri şiddetle takibe başlamışlardır. Dün 
atlayanlar yakalanarak karakollara 
götürülmüş, zabıt tutulmuş ve kendi 
lerindedn 105 şer kuruş para cezası 
alınmıştır. 

• Bazı yerlerden itfaiyenin llizum
suz yere çağırılarak işgal edilmeme
si için itfaiyenin hangi işler için ça
ğmlacağr kararlaştınlrn rştır. İtfaiye 
yangınlardan başka su basması, du
var yıkılması, kuyuya düşenler gibi 
kazalar için çaE:"t·ılacaktrr. Ve Müd· 
deiumuminin göstereceği lüzum Uzc-
rine herhangi bir yere gidecektir. 

• Kadıköyündeki yaylı arabaların 

geçeceği yollar belediyece tayin edil
miştir. Arabalar rastgeldikleri yerler 
de de duramıyacaklar, belediyenin 
tesbit ettiği mahallerde müşteri in
direbileceklerdir, Belediyenin tayin 
ettiği yollardan geçmeyen arabalar 
cezalandırılacaktır. 

• Üsküdar iskele meydanının tev
sii ic:in geçen sene yapılan istimlak 
elde tahsisat olmadığından neticelen 
dirilmemişti. Fakat, belediye bu işi 
bu sene içinde ikmal etmek karann· 
dadır. Bu yıl, Sonbahara kadar is • 
timlak tamamlanacak ve meydan tan 
zim edilecektir. 

ltalyan Ayan Meclisi 
reisi ~ün gitti 

Birkaç günden beri şehrimizde mi 
safir bulun.e.n Italyan Ayan Meclisi 
Ba,şkanı Fcderzoni, ailesile birlikte 
dün akşam memleketine dönmüştür. 
ltalyan elçisi Karlo Galli, eşi, şehri
mizin İtalyan başkonsolosu, eşi, se
farethane ve konsolosluk erkanı rıh
tıma giderek Fedcrzoniyi uğurlamış
lardır. Ayan başkanı ile birlikte ayni 
vapurla, Köstencedcn gelmiş olan 
60 İtalyan talebe de dün memleket. 
lcrine dönmüşlerdir. 

Yeni Kadıköy iskelesi 
Yeni Kadıköy iskelesinin açılma 

merasimi 29 Teşrinievvel Cümhuri
yet bayramında yapılacaktır. lskele-' 
nin Cümhuriyet bayramında. mtikem 
mel bir şekilde tenviri için bir proje, 
hazırlanmıştır. Tep.virat harici oldu· 
ğu gibi dahili de yapılacak ve deni
zin içinden de görülecektir. 

dar hafif tahtalardan -buna. te.hta 
demek te doğru değil, çita demek da
ha doğru • yapar ki, çocukları olan 
ve köprüden geçerlerken düşmelerin 
den haklı bir endişe duyan dostumuz 
itiraz eder fakat mülahham mimar 
ne der, biliyor musnuz? 

- Korkuluk denilen şey esasen 
süs i~dir. Sağlamlığın ehemmiyeti 
yok. 

Dostumuz bunu anlattıktan ' sonra 
mimarın ayni zamanda şişmanlığını 
da kastederek dedi ki: 

- Köprüden onu geçirteceğim. Ba 
kalını bu köprü bu kadar sikleti çe
kecek mi? Sakın köprüyü de korku
luk telakki etmiş olmasın! 

Ekmek narhı 
Ekmek narhı deyme Fanilerin an

layabileceği bir basit Formül değil
dir. Amma bilinen birıey var ki o 
da ekmek Fiyatı on beş geçen günün 
buğday piyasaşına göre tesbit edi • 
lir. Onun içindir ki gazeteler b~
Jay Fiyatının düımekte olduğunu 
haber verdiklerinden iki gün sonra 
ekmek fiyatının on para arttığı be
lediyeden tebliğ edildi. Bu tezadm 
sebebini narhın on beş geçen günün 
fiyatlanndan alınması belki fa:ah e· 
debilir. Fakat bir fey var ki onu 
bir türlü izah edemiyoruz. Belediye 
birinci ekmeğe 11 buçuk kuruş narh 
koyduğu gün birinci ekmeği 10 lıru
ruıa satan lınnlar var. Günlerce 
böyle •atıyorlar. Bunun hiluneti ne
dir?. Aradaki Fark 10 para 20 para 
gibi ulak olsa bir~ey demiyeceii:z. 
Fakat fark altmıı para, yani yüzde 
12, eğer ekmek bu kadar ucuz •atıla 
biliyorsa narh neden arttınldı. Sa· 
tılamcyorııa, lınnlann .zoranna ek
mek •atmakta olduğunu, yahut •V· 
•alı narh ev11afma uygun olmadıiı· 
nı kabul etmek lazım. Ona da aklen 
imlırcin bulamıyoruz ve İfin içinden 
çıkamıyoru~ Biz belediye lktrMıt 
Müdiriyetinin yerinde ohalı ekme· 
ii bu kadar ucuza naftl •attıklannı 
? Fıı:ınlardan anlar, narhı 0 aeviycyc 
ındır~cek çareler almaya teıebbüs 
ederı:z. 

Biz böyle düfiinüyoru:z. 

Siz ne dersiniz ? 
r .. a ... u11• .. a11n .. e11•••--•---··---·-•-sıııııııııı .. r•z•..._..,. 
KUÇUK HABERLER 

• Tütün ek.1tperlerinin imtiham -
lnhisarlar idaresinde tütün eksper -
terinin imtihanlarına. devam edilmek 
tedir. Imtihan heyeti, şimdiye kadar 
yapılan imtihanları tetkik etmek u. 
zere 6 temmuzda toplanacaktır. 

• Değiştirilecek terkos borulan -
Fazla terkos suyu verilmesi için Be
yazrt civarından geçen ana hatlar 
defilştirile<:ektir. BıınnAn dnı .... - ... ; 
varda iki gün sular kesilecektir. 

• Tramvaylann gece seferleri-. 
Yaz mevsiminde tramvaylarm ge • 
celeri saat bire kadar sefer yapma· 
lan için bu geceden itibaren bir haf
ta sürmek üzere tecrübe seferleri ya 
pılacaktrr. 

Uç ana hatta yapılacak olan bu se 
ferler rağbet görürse yaz mevsimi 
tramvaylar geceleri bire kadar, işli
yecektir. 

• ı~tatistik umum müdürü - !s -
tatistik umum müdürü Celal Ayba 
dün şehrimize gelmiştir. 

Amerika istiklalinin yd 
dönümü 

Birleşik Amerika hükumetlerinin 
milli istiklal bayramı münasebetile, 
bugün, Amerikan sefarethanesinde 
bir resmikabul yapılacaktır. Ameri
kanın Ankara elçisi Mak Mirry, Ame 
rikan kolonisinin tebriklerini kabul 
edecektir. 

Yeni teskilatta eJJi 
memur açıkta kaldı 

Liman idaresinin yeni kadrosu ı 
Temmuzdan itibaren tatbika başlan. 
mıştır. Bu kadroya. nazaran, açıkta 

kalan 50 memura, kanun mucibince 
tayin edilen tazminat verilecektir. 
Bu tazminat, beher hizmet senesi 
için bir maaştan ibarettir. Hizmet 
müddeti, Liman idaresinin teşekkü
lü tarihinden itibaren hesap edile
cektir. Liman Şirketine ait hizmet 
müddetleri tasfiye komisyonunca tes 
bit edile<ıek, ayrı bir muameleye ta
bi tutulacaktır. 
Limanın devrine ait esaslar hazır

lan maktadır. Umum müdür muavini 
Hamit Saraçoğlunun başkanlığı al
tında. işletme ~e!i Zihni ve Galata 
emt~a. ~efi Saimden mürekkep heyet, 
Vekalete gönderilecek projeyi hazır. 
lamakla me,guldtir. Yeni teşkilatın 
aksayan noktalarını tesbit ve ikmal 
etmek ciddt mesaiye ihtiyaç göster
mektedir. Kanunun ruhuna nazaran 
yeni ~kilitm çizilen ana. hatlar da
hilinde kurulabilmesi ve verilmek is
tenen hızla tam randıman almma.sı 
için, bu mesai :zaruri görülmektedir. 

Liman idaresinin taşınacağı Gala· 
tadaki Merkez Rıhtım Hanı henüz bo 
şalmamıştır. Buradaki kiracıların 

konturatları feshedilmiştir. Ma.ama
fih Liman Umum Müdürlüğünün Ey 
HHden evvel yeni binaya yerleşemiye 
ceği muhakkak görülmektedir. 

Adriyede 

Bir dolandırıcı 3 ay 

hapse mahkum oldu 
Kendisine Belediye zat işleri mü

dürü süsünü vererek ilkmektep öğ
retmenlerinden Yektanın 35 lirasını 
dolandrrmaktan suçlu Hüseyin Hüs
nü, dün ikinci ceza. mahkemesinde 
üç ay hapse, 50 lira para cezasına 
mahkQm olmuştur. 

_ • lu.An Anjistima1i ruı.v •-- :ı.-
agır ceza mankemesınae <!evam edil-
miştir. Mahkeme, Vilayet mektup
çusu Osmanın şahit olarak çağırıl
m.a.ın için duruşmayı başka güne bı
rakmıştll'. 

• Isbatı mümkün olmayan bir ha
karet dava..sıİıı neşrettiğind<>n dola
yı, matbuat kanunun 35 iner madde· 
sine istinaden milddeiumumtıikçe 
Akşam gazetesi aleyhine bir dava a
çılmıştır. 

Galatadaki dükkan 
sahiplerinin bir kararı 
Galata, Mahmudiye caddesinde ve 

civar sokaklarda bulunan bütün hır
davat tüccarlan ve inşaat malzemesi 
satan dükkanlar, yaz mevsimi dola
yısile, Cumartesi günleri saat birde 
mağazalarını kapamayı aralarında 
kararlaştırmışlardır. 

Bu karar, bu günden itibaren tat. 
bik edilecek ve anla9mayr bozan dük 
kancılar Kızılay Cemiyetine 50 lira 
tazminat verrneğe mecbur tutulacak
lardır. 

Haliç vapurları 

Haciz kararı bazı esbap 
yüzünden geri bırakılıyor 

Haliç vapurlarından biri 

Birikmiş alacağın tahsili için, Be
lediyece Haliç Şirketi vapurlarına 
koydurulan haciz karan, şimdiye ka 
dar tekemmül ettirilememiştir. ~'u -
nun sebebi, belediyenin ayni zaman 
da Vekiller Heyeti kararile şirket va 

purlarınm işletilmesine m&mur edil
miş olmasıdır. Şirketin hukuki vazi
yeti hakkında hüklimetçe verilecek 

katardan sonra. belediye alacağını 

tahsile t6'ebbüı edecektir. • 

lngiltere ·Fransa 
kime karşı? 

f.a.val kabinesinin ltalyaya mitti 
mayii siyasetinin Fransa lle lngil 
re arasındaki harp senelerindenberi 
devam eden dostluğu sekteye uğ 
bğma hiç şüphe yoldur. Zecri ted 
birlerin bir zamanlar şiddetlendirir 
mesi mevzubahskeıı lngiJterenin bü
tün u;rarla.rma rağmen Fransannı b 
nu reddetmiş otma.sı iki devlet ara 
ttmdaki bağlan iyice çtizmeye kad 
ileri ~itmişti. Hatta. denilebilir ki, 
giltere Almanya ile anlaşma. çare) 
rini araşhrmnya ba.~lamıştı. Bitler 
Paris ile Londra arasındaki bu ih • 
li.ftan istifade ederek Reni askeri iır 
gal altına almn;ra cesaret edebilmiş· 
ti. \re A'TUpa. siya.si mahfellerine tıı 
giliz - Fransız teşriki mesaisinin ni• 
hayet.e ermiş oldu~a dair bir kıY 
naat gelmeğe ba.5lamı~tı. 

Fakat son ~nlerde ya.ptlan bir • 
kaç siyasi görüşme beyanatı Fra.nsıt 
Ue lngiltere arasında eski elblrliği· 
ojn yeniden vücud bnlmağa başla • 
dığma işaret etmektedir. 

Ingiltere Harp Bakanı Duf Ko • 
per Parisi ziyaret etmiş, ve ora.dl 
verdiği bir nutukta lngilterenin F'rall 
sa ile behemehal bir anla.~ yapms 
sı liznn geldiğini tasrih etmiştir. A'! 
ni zamanda Leon Blum Cenevrede 
Eden ile yaptığı tema..-.Ia.rda.n pe1' 
memnun kalmr5, ve Milletler Cemiye 
ti Asamblesinde verdiği nutukta Fra.ı1 
sanın İngiltere ile ta.mn.miyle hem fi• 
kir olduğunu, ve bu iki garp devleti· 
nln dış politikalannda ka.t'iyyen bit 
aynlrk olma.dığmı tebarüz ettirmiştir. 

Fransa ile lngilterenin t.ekrar ayn1 
yolu talnöe karar vermiş olmalaı1 
Avrupa siyaseti için büyük bir eheOI 
miyeti haizdir. 

Yalnız meselenin en şayanı dik • 
kat ve t.etkik noktası bu ~riki me
sainin kimin aleyhine müteveoollı 01' 
bUeceğidir. 

Almanyanm Versay moahedesiniıt 
doğurduğu statükoyu yıkmak n A1 
nıpada yeni bir Alman hegemonyası 
yaratmak için giriştiği hazırlık ve 
faaliyet karşısında İngiltere ve Frao 
sa<la. bazı. endişeler bu t.esrild m688.i• 
nin Ahnanya aleyhine olabileceği lh• 
timalini varit kılabilir. Fakat son a1 
larda lngHtere siyasetinüı takip f'~ 

tiği cereyana bakılırsa bu ihtimaliD 
pek uza.k olduğu derhal göze ~arnar• 
------- • .---•A...J'I 
ve Parisle de Berlinin arasını bul .. 
mayı: gaye edinmiş bulunuyor. lngi • 
liz hükfi.metinin ba,<;ında buhman mu 
hafazakir partinin naşiri efkB.n ad• 
dedilen "Times., in ba~mnkaleleri ve 
ayni zamanda Ren meselesinde Bald 
vin kabinesinin Bitlere karşı göster 
diği itidal bu hususta bir ~üphe bı • 
rakmıyor. Bir Fran.<;ız • İngiliz - Al• 
man bloku yaratmak hususunda to· 
gilt.erenin gösterdi~ gayretin sebe' 
bini araştrranlar, bu sebebi yeni I• 
talyan Emperyalizminin inJci,a.fmdıt 
bulabilirler. Yalnrı Komiinizm aleyll 
tarlan bu sebebi kabnl etmeyip mü• 
hafazakir lngilizlerin Almanya Uf' 
birleşerek Rusya aleyhine cephe al• 
mak istediklerini ileri sürecekJerdit• 
Fakat bu miina.<1ebetıe su hakikati ti' 
nutmamak iktiza etmektedir: uzıJI 
Şarkta gittik~e geni~liyen ve ta.ar ' 
ruzklr bir mahiyet alan Japon etıl' 
peryalizmi karşısında ln~lteren~ 
Rusyaya. ihtiyacı vardır. - N. M. 

Bahçe duvarının dibi

ne 57 servi depo etmiş 
Usküdarda Seyit Ahmet deresinde 

15 numarada oturan Bahçevan Meb' 
medin f:ırlmada yıkılan Karacaahın~t 
servilerini keserek evine depo ettiği 
ni polis haber almıştır. Mehmedin e
vinde yapılan aramada,bahçe duvar
larının kazılarak 57 tane servini.1' 
saklandığı görülmüştür. Mehtn~ 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Yoksul çocuklar için 
bir kır balosu 

Erenköy 38 inci ilkmektep yok!l)I 
çocukları koruma kurumu tarafın ' 
dan bir kır eğlencesi tertip edilJJ'.lif 
tir. Bu eğlentinin hasılatı, mekte'oiıı 
fakir ve yoksul talebesinin ihtiyaç!~' 
rına hasır ve sarfedilecektir. Kır ef 
lencesi, bu akşam, Suadiye plaj gs· 
zinosunda yapılacak, sabaha ka.dııt 
devam edecektir. Eğlenti için, cazd~~ 
başka, Mısır revüsü de angaje edil 
miştir. Balonun fazla rağbet göreCB" 
ği tahmin edilmektedir. 

Telefon Direktörlüğii 
Telefon idaresinde yeni ka.dronııtı 

tatbikatına başlanmıştn-. Bu kadfO• 
şirketten devren alınan teşkilAtıtı 
yeni bir zihniyete göre, tanzimi eııs· 
!ima istinat etmektedir. Bu kadro~ 
nazaran açıkta. kalmış memur yo 
tur . 
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Türk amlraU 

Barbarosun 390 ıncı 
ölüm yıl dönümü 

Boğazlar tahkim edilecektir 

Türkiye birinci sınıf beynelmilel 

vaziyeti tekrar eline alıyor Doktorlar aras ... 
ela nu ? Kurt dil 1 

100 kuruıluklar 

Kalp liralar kolayca 
tefrik edilebiliyor 

Atatürk ün 
teşekkürleri 

J&tanbul, 8 ( A.A.) - Bly&Mtl -
cttmhur kltlpllğtnden: 

Boğazların tahkiminin muhtelif devletlerin 
hususi vaziyetlerine göre ehemmiyeti vardır 

Bir dQktonuı ayatma ,.. 
il ~t ya.pfJ._ diye b&kıg,.d& -
edilen m&nıf Alınan ,.,,,...,.. 
bizim Tıp Fa.k\Utesl b~ 

Bunlar Babkesir, 
Kayseri ve 

lzmirde yapdmıı ! 
hkara., 3 CTa.n) - Yeni gfuntlf 

Kabotaj ha.kkmm bayra.ğmuza. 
g~ mttna.ebeti)1e yurdun 
l>lı"pok yerter:lnden gelen ve "' -
t&nda§l&rm yUkMk duygu ve bağ 
blıklanm blldlren yamarda.nf 
Atatttrk, l:)Ok mUtehu&bı olma& -
lM' w ~ldlıierinln Jbllgrn.a 
Ana.dolu Aj&namı memur etmlt
le.rdlr. 

Boğazlar meselesin Montröde ye- itibarla Türkiye ra.hatça istediğiıti ... sen hakkında bir karar••• 
nı bfr hal ~arefii bulunıtea.ktır. Ya.ni, ya.pa.biliyor. Fakat gurası da muhak zere doktorla.rdan ıntirekMp lılr 1 
Türkiye, icap eden ya.rdnnları temin kaktır ki, Boğazların kapanması 1- yet kunılmu ; bu l"&lllrthjl ..... 
için gayanı hayret bir §ekilde hare • talya iı;in olduğu kadar lngiltere i · den bir prof~ör de dinle......_ 
ket. ettikten sonra, serbest bir §ekil· çin de bir .mağlubiyettir. Bu tul.her tuhafıma gtttt .. ""' 
de B&ğatları tahkim ederek Boğaz- Ingiliz en1peryalist polıUkasmm doktorlıuın ale3 hinde detil8 • 
ta.rın bekçitiğini tekrar üzerine aJ - biı~iik bir kısmı boğlllarm , geçit yer kiden alelMIP. bir hastaya Jllll 
mak Uıere -.·e.ııyeti lehine çe~k. leıinin h!klıniyetlerini elde tutmak bir teda'1 yapıldılı iddia a... 

oo ~~ ~. Baltk~r. _ ··- • 
ve xa~ vş elli kuruflukl&nıt d~ ----.i!"-ıım ___ ...... ____ _ Bu Avrupa tarihi ioin mu~ düsturu üzerine. kurulmu§tur. lngil- ~mahkemeye du tUğü r.amM (~ 

bir )ı!dis!dir ve bu müna.sebetle, terenin Cebeliltt41°ik, SUveyş, Singa· leki ha laı'Ja,) birlblrine ballı • 
A vrupanm ba~hca kuvvetlerinin u • pur gibt Boğazlara verdikleri ehem- doktorlar bu Yaıılrt tedavlnla ... 
mU.?Jli politikall,fl hakkında eayam mıy~t buradan gelmektedir. Halbuld bette hemen 3 erinJ bulurlar, ~ 
4ikka.t buı nokWan. de)kıınqıık v&- lngilizter 1918 d~ ıeıa e kadar, Bo- da tlkl:ret edilen doktoru .,.._ 
rifMtt\t duyuyoruı. tuıa.n pratik ba.knnda.n ell~de bu- la.rdı. • imdi ise doktor, dtkıt il 

~kara.da ~alpl~ imal ve piya. -
Ay& sflrllldUğU a.nlqr.mu,t.n-. lWp 
pe:e.ı~ asUIUına. "Dt.IUMl cö@tl>r• 
dtği no'kı;a.tµa.n bildiriyorum: 

100 kuruşluklu.m 1zmir ve &lı -
lrıeılirde imal olunanlan ki.la.y "kur 
91JJ1 halitMinden döküm suretile ya.
prbnlftlr. Bunların döldlnı t.arıı kabl& 
:ve fena olup. kl.lplılt bir b&kift& &n• 

~- Bu kaJp paral!\rDl bil 
.buea. T. C. ha.rfleri hiç çr4nl~ 
1DJ1 Ye bu hufler, tırblla.r belli olıni 
~ ae.kllde btribtrine ~ 
tır. 

X..Jll'ld)e !maI olunan blp '4ll 
~uklar ~ g1bnUe, ve b-1ar ha.
J.tt,.inden ve 830 a~a yalan bir 
!t.tna ile y&}\Ü~, an ve ma rMtmle 
rb$.ı döldlnı teklinde muvaffe.k olqn 
mUftur. Yalnız keıı&r yuı ve tırt.ııı 
cUSkllm ile çıkanlam•ml§ ve~ 
ma T. C. hartlırl de yapüa.m•mlf -
~ tntıI1a.r el ile k•zmm&k JUNtt 
le yapıln;uftır. 

CiO kwııfluklara pltnce, bunlar da 
bl&y ve kurlun h-.lltesialden Mktbq 
llUl'etlle Yl:Pıhmftır. '.Punlarm d& dö· 
kUimOt hali çok kaba ve fenadrr. 
kenar yazı ve tırtıllan kat'iyyeı:ı çıka 
nl~. Bunlar, bir b&Jatt& bel 
Ji oJ.ınıt.ktadlr. 

Yeni kararname 

lzmir panayırı için 
mühim kolayhklar 

Hangi eıya serbestse 
ve müsaade 

De ithal edilebilecek 

JundurmUf)a.rdır. Bugüne kadar da, flklyet ediJor. 
Barbaroa Hoyreddin Akd•niı meıeleıl l!zım ~lduju za,muı, oranm h~i· Guet«ller biribll'lnln ...,.... .. 

Filhakika. noğular mesel.si, Wle yet.ini iddia. edebillrd1. Jf'a.ka.t bugU.n. va ~ zaman 
E8ln T~rsa.ne ınunarla.n, "Kadırga u Türkiyeyi aJ.al{adu wr bil' m~ dım itibaren, 'bu , Jmki.nmzdır. - Pu n~ m~lektafbkf .... 

:&tterdı, Göğe " den ın~kkep le değildiıı. Jlu nıeeele bitkat nokt8,i Böylece, Atcdeniıde ltalya tebdıdi ntn aleyhine :yUriinttr ıattt. . 
Türk donanmasına ait muhtelif harp n~Q.rd~ ~1~ &.]mabilir ve dognııunu ne, hiç te ehM"ımiyeteiz sa.yılnuya • diyenler bu hidiaelerde lbN& aM 
$emileri µtea e(ierdi. söylemek ıazmlgelirse, bu meee.lt.nlJt cak btt ba§kuı ilave edilmi§ bulunu· baktın.lal' .. 

Bir harp genıtainin deııWere vı:ı de halli, bu vt;ya. b~ka. m&ntı.4a olsun, 'Y(:lr. Eskiden biriblrlne kUlt olla ..,_, • 
niz mUoad~l(l8ine ~ı da.yannıfi~~~- buı ınUva.wte.Ieri. ba.zı <tevletlerin le Yo Almonyo? torlarm a.nwna. da. kart 
Çin kuruluş ~kll bir fomijle tabl.J...,.. hine veya "''e'-·hine olarak hazar ve ~y-0r Acaba b lk-•-J 

Eni, boyu -TUrk n\ilçy&Bl üzerine· G.l " Bir • .,.ltlık. ~ lma.nya ıçtn, Boğa.zla· • 0 pe -ya yapar • -r- ?o olJdilf dünyayı sarın,, elan 
girah ve parmak he1abile ya.pılırdJ. Her geoit noktam qlduğu gibi, 'Bo rm büyük bir ehemmiyeU oldu. Bu, mali krizden net'et etaı1t .,,,,. 
Kıç a.nnası, ha.' bodosla.mf.111.rmdan ğtııJ~. hır.inci d~recede sevkülcey§ Berlin • Bağdat yolu za.ma.nıud& idi. Bu münasebetle size bir kaclı 10' 
dalma ytl}{,ek oıurdu. Sonra bir ge· ehemmiyeti vardır. H&ttlı Boğazla - Alma.nya, .Avusturya. • Maeariıtant yesi anlataynn: 

'.An~e.n.. 3 CT-.n) - tbracat mad· minin bUtUn ar:malmnda. ve lç tez· rm eu faikiyeti de vardır ki, ayni pıD(lan tellkki ederek, Bükreşteki Vakttle kadılar vanb. Yeni 
deleı1nıize yeni nıalıreçler temini i- yinind~ öz biçtmin nıim&rl zevklf'ri zamıµıda bir deniz ve bir kara geçi· Hoheıuollern ailesinden olan krala, onlan bitmez, ben hlllrim. 
,., .. -vnetıııilel "'ir hele konulan 1z. verilirdi Bir harp gemisi muvaffakı· dı'dir. Çü'nkü Boğaziçi, naurl olarıılt Yunan pantda.nıua. \"e. Bulwtsta.nm es. halkla ""' göz ı 
w- a.no,,.. " · i di··n,:u~ tet'8a Fe...a=-andm& itimat edeceg-1-• em1"' J- 0 1'1NJll cUıe mir paııaytrtne ift.lrak ed~ceklere yetle denıze n • tA~• zıı:~an . . - bir köprü ile geçilebilir tellkki edi - 1 u..uı w.. f'&! yerde iki eneden {azla °"2Jııllm-lll 
r~rilecek kola.ylıklJr hakkında.ki ne mimarına. Hil'at g1ydinlmeaı bir tebilir. Başka tUrlU söylemek • iea.p olarak Ô8Dlanlı imparatprluğunu, ts dı. 
karanıa'Jlle yll}tsek tudika iktiran ldetti. ede~, Boğazlar, Lôndra - Hindiıt • t.a.nbul koridoru ile elde edE>bileceği. Demek 0 za.ma.n bir ..,._lll 
etmiftir. Kararnameye göre, 1 Ey. Meşhur Ttlrk mlma.rlarm<ıan: tan, veya Paris • Hind\sta.n veya ~r ni g~if bir Oltisleı!nlekc olarak gö - &.mllJerin tesiri altında Vua.tt 
ttılde açılaca.k olan lzmir Uluslar pa.· 1 - Muslihiddin; Boğ~içinİ:° ~a.z: lin - Biı.ğdat - Hindistan k~ yQ)Jan rQyordu. Od seııede karakt.eri bosulabı11eı1ıea 
nayirine Türkiye ue Klering veya te· geçitJi sulanndan düşman ge~ııennı Ue Odesa • Ak~eµiz dşniz yolunun Bu koridonın iki kapısı vardı. Şi • bt$lP ~dilmis hnl . F~a bir 
vazlit' eııMlı anl@Jlına. ~"8.ppuş Jllernl~ Fec;Jrmemek için n.unıeli H1153.rmm d()rt yol ağzıdır. melde Ruıüan k&?iı, cenupta lngiliz ta değil değru u. Jfiç delllee tld 
ketJerle kendilerine ka~ aktif oldu· YülC!ek kuleli ve tabiyeli pli.tını! y,_p Bu itibarla., eskisinin aksine ela - ler~ karşı kapa.nmam lfwmgelen iki ne insan k2'~ıımıdaldne stil' 
!µmuz memleketlerden bu :paılayir· mıştı. rakt kuvvetli bir ,ekilde sUe.hlan - ka.pı. Bu pelitika, bir an ioin muva!· Ne ise umtmıWım. Dd .-e 
de tefhir edilmek OMre getirilecek 2 - Koca Sinan; flk yapıc:;ılık sa· mi§ ola.n yeni Türkiye, Asya.da. kal .. fak olur gibi görO.l\dU. 1918 e kadar Bir e.ni kadı gelml • Ealdal de 
efya, mem\~ketim~e fU ,ekilde "°ku natıoe Va.n G(HU i~m inta ettiği~-- mı§ olsa veya Boğazlan tahkim et - devam ~tti. Bu~q rilz~r ba§ka tu.· ook. Gld~ek ama. yeNnt pek 
tacakt.Jr: ı'l!rgalarlle b&fltı,mıftı. me.mi.§ bulunsa idi, higbir ~ ik· raftan eın~·or ve Alma.nyanm şa.rkt. ı~ın yerine gelen herife >IMl'lım-.r 

3 - Mimar Mennetçi Mustafa; ~ ..ı- . "'· .. 

Muayene memurlal'I.. >ıorı k~JQ branameşive bal KöprilUl zamanmda Çanakkalenin tisap edemiyeceı;• bi, ~ıeı smıf ue.Y . yapabileceği püy\\k bir şey yok. Fa· ( unu bir etlaşbra)'Un 6'a 
1 ~ 11 8 ve .KL füıtel~rfnde yazllJ tarif~ mlistahkem tabiye pllnlannı vücude nelmilel bir va;i~ti şimdi tekrar a.1· kat bu AAn hldistl~rin }\a.tırlanm~ diye lçlndflll g~irirken 1flll1 ,.._ 

be +.. DlI§ bulunuyor. ""' ha atik davnumuı ve: ~µ,yonlarm.a ~n ya, ser ~ ....,e getirmişti. Haliçten evvel ilk tersane IU~suz değjldlr. _ Hazreti Bir mlitld.Ulba ..,. 

arasında tay•ınler vekaletıerden izin almmaııı lbnnge· Hlida.vendigann vezirlerinden Sari· Rusyaya nazaran Şu itibş_rlt- tçi, 'l\lna. v.adisinde ve nu halleder misiniz! 
letı et~ bu vtıklletlenn tmüsa,ade i- çe P~a. tarafından Geliboluda. yapıl· Ru,s~s. ~ deniz üzerindedir. Birir B$.l~ş.nla.rda Alma.nla.rın ~yle bir Demif. Ot.eki de ça.naaearı 

Ankua, 3 (Tan) - lstanbul itba.- ıo ~ llehelad• ~x ı.aı.ırc poaıayvu• dığı ~~en ~libolu ka111tsmdaki Car si ijaze.r denizi kj, kapalı lrlr deniı· yijklenme)S ib~~ali :filµi, yN\!den, _ Bu:\'11nlllUZ! 
!lt muayene ınenıurlukla.nn& bu eıene ltm,ıa Siren f!!tYl'ı her pcı>fieyoı\Up 1'1· dak lirtııı~ı da Uel!il baJırl Qlntu,tu. dir. Biri"i eUeriyıs. lmzlarla ka_p-.h uk~r!erlnln delilae bile. elfanomi11t Diye eelap 'erlnee :reai bdr _. 
-n--''k da ·--'· al... M.. lkdar ka Ece Yakup Bey ki. Ba.rbaroaun ba· olan bevıı• deniz. Birisi bazen bwı - ve tU~l•rımıl fikirlerinde d~ğa • mn•: 
e'+'ü4"' ~tht'ka.t lnu'Bunu bit.tren ay ıem .:r-.u w ayua m • ba•rdır - buMlda denb: kumandan!.&. ,,_ bllfl" . -- N-'"-- ne k"'"--'"' o'--• n1 gU--''k :t d F Or k j t ı ı 1P mı ..... •a• ı~ıa kapalı olaa baJuipıubit ve ildııd, _.. a.&DI.., ., ....... uu-u memur~arm an a.ik, ~ dar owıU,n an az uı e aııı,.. me e- y&pmıttı. Midilli Ada.Bmın zaptı tari· 
han, Metın{Ul, Zeki, Şaban ve hmir kete aokulaca.ktır. Kşntenja.n k&fl'l'· hi olan hicri 861 de ~e Yakup Bey ::ft!':~~~~~~ iÇ deniJ: Netice &kt kadı da ill~""'91f ı.ı 
manifesto memurlannd-.ıt Arif, ~ aa.meai ve memleket aalafmalan hU· ta.rafından Çardak ~ri içinde keftdi .BAltlk deniıil\de, Rusya büyük bir Netioe QJ~k M<>nt.röd~ fierl ailrli· ıualJ f>Uememlf. 
bul dahil! ticaret~ muayene lttlmlerine göre, ithali tamamen mem adına ve hayrına inta. ettirdiği bir feY yapama.z. Va)(tile J>ura:ıun hilrl- len meMle" avd~ edince. her ,ey· - Blrq dttıttneytmı J>eımtt ft 
memtır!H~na., ~tbtllat ~nnı mt~ b 1 .,.,.. •··hi dil carnil hlll durur. Kukurt me.eeleain· ını. her za.man i"in Sund Bôjazıru den evvel, TUrktyenin kullanığı uıru· dMJa bfr ınllddet kaldıktaa ..,.,.. 
l&rmdan '""'- """-··H'- kltlbi ~"' • rıu u unaıı ~§YJ• .;r..uIZ ~ r e • de CIJ'-- Ya.kup Midilliye çekildikten ~ 

~'~ öl:fo"+t ~ ftH .... k u--- yire getJ""'J•hiJ-.111k .ı:.\AI kontrolu altında bulııpdu.rQ.bUon ln· le ifl).~t etmeliyiz. lulu barem dalrnlnde ·'-- •19111 m,ı, Izmir "'"'-··n&u mue.~e me • ...e ~ ~a P }'" " - • ,.,.,.nn. burada dört f,lrkek evladı diln· - ...... 
~~~ "'t:ı"t "'~ ı.ı. p ·"'- · tjrak edeeeJll•'"'"' aat yy 1 glltere idi. TUrldye, me!ııtltleyi, Ba.lkan antantı elbıde bir .a.Jh bir ..... .__ .ınwluğtp:ıa. Izmir ihroça.t ~mrtljU iM· &.na;,..u:ı lf ~w • yaya gelmi~ti. Dördü de kot'8anlrk 1 Şlmdl !ee Kiel kanalını, yul Bil · -r--•' "-· 

k4tibi Emin, Isla.hiye g{lmtjlğti me.. bklan mallara k&l'fl ~ıkarabil~kle- CI~nizler dola.,ma.ğa ba.flamı~ı. Bun· tık denizinin ikinci kf.pwnı '11nde tu llt &vyetler, yani, Bulgarl8t.a.nın ha adımlarken kocaamm halbd bella 
ııitM.19 ~urluğuııa Şam.sun gijm _ rl döviz yek6nu elli bin Un ole.rak hırdan Hızır, ve Oruç reisler Afrika tan l\lma.ııyadrr kf, ne zt.m.$11 ıaıer.e ri~. koft\iul&n ve X~nlz devlet • qıJyen Jomsı eonnu : 
ril~ eUl ma.nif~ memınıı ~t. • teebit olunmu,tur. Her firmaya ilç l&hlllerini elde ederek lııpanya ve l>urayı k~a.tabilfr: :ve filola.rıru Bal • l~ ile anlMtıkt&.n sonra ileri ııUrdil. - Efendi! Sende bir hal "W 
~ttin, .Ba.ka.nltk ~ h~~ kat .. bin Ura~ k.a&r eerbeet dövb veri- Portekiz dona.nm&larma. kartı Tür· tık denizinde toplıyaraj[ bura.om Bu mıul, Londra Ue :Romanın, ayni an.hyarnadım. e dtlf~~"'9!'. 
ml mqm~ğ1ııe Etajnö~U ıqaliye lebllecektir. Uç bin llrade fula 1&· kUn deniz kahrama.nlığmı birÇok ~u blkiml olur. me,t\faatıere Mbip olmakla be~ber _ Sus 
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ahuI §n yerime .... ,... 

~ ıııemuru Fettah, ~ ,Yın • tılan efy& bedelleri için, efy& kletln- vaffakıyetıerle gMtetmlftl. Nihayet .Fa.kat Rusya, fü')ı;ıtu ve müttefiki o- birllmlerir:ıe muariz oldukla.rı bir IA· ni kadı bir iHial sôrdu b~ 
rUk 'hM m\ldUrltiğU pıemurlubna Da gi nıemleketten itlnıifle klering ee&• Tllrk hlldmiyeti altmda. Cea.ir Eml- tan Türkiye vtaıtaaile B6hıJa.ra sağ ıp~4a t.ıtbiW edil~k muvaffa.kıye _Ne sordu? 
rn=a. eüi id!P'fJ ~uru X~, ~a- 11na tlbi olacaktır. Kontenjan k& • rt olu Hmr Reli, Mllf.dt 1M3 te h· le.nt bin kilit vurdurabilir. Bu kilitte, 
kt& ·-' __ , tik b-1. d R li-anl•- ... ti mucip ol&.ca.kbr. - Naaara. ne kelime olar, ........ ..l~CU -.ıOl\u mua..)'tlne memvrlu ramamMinin K, lllteelnde yuılı et· ta.nbula geldiği saman leendlalne pa· pra Q.nım an u~ ........ ~-illa v.., -... 
~ UJµlllröprU mua~ş ~uru yMtan en gok ilç bin llralik ithal 6lu· ddin adr erile Ka.radenize Akdenizden her tUrlU hU Daha pek yalttnda.n tetkik edilecek - Aaa onu bllml ~ ae ~f 
llehmet Ba.ha., K&r11 gi!m.rU~ vune- nablleceırt1r. talık Unva.nlle Hayre v • cumu m~eder ve eayet Türkiye Rua bir ikinci poktada.n o da ıu. TQrkiye Mastar ol11r. 
dafllğgıa l'rab~n gÜınrUk ~tJbf rek Kapta.hı Derya olmu•tu. yş. ta.rahrıdan olursa, ft.wı filolannnı Sevre muahedüini bozdu~ ze.man - :qay Allah Mm.den ,... .,.._ 
B~di, Clde ıUnu"Uk m~urı~a, M il .._ kll•tı Bunda.n eonra Jl,i.rba.rôıun Tllrk Akdenize seferler yapmuma da MU· bunu kuy;vetıe ya.pmıftı. Bugün, o Diyen~ bdı tekrar .... 11 ... -.ha. A 
~.!fA- -n-""''k 1-&t-A.I ffH·•vin, ı-1- a ,. ... ytı..ı•-tı gtlldU ... - .... ,.ltk ıtfetlerl lU· ,. •de .uı .... r Bine.enal•yh Ruiya için ........,.,.... ... .., ::t\41lC e~· ..... "' ~uı ., ..... ,,~ illlUU' -~ ııwı .... r- -ı- 11:11.1 ... • '< ' ~aman iınıQ.lanmıt ve 1919 daki va • müo le kavuğunu hafif bir t.aı•llıl.fl c~&llt gU.rnf{lA't! mennu·lufqna KJl'll AilkU... 3 CTü) - .ruıanı S.lt&• rlbirlni aıraıa.mıftı. S6n me;lıur Ktpr TUrktyenin Bôğula.rı kapamaeın-
DQe ~ba.r ~~ıır4 ~t, BQrha • nı J'uat AtraJı, buıtın Mu.teta.r Faik tan And•"'"'ya k&l'fl ~ği bU· da bUyUk bir ehemmiyM. vttdır. Ve ziyııti ~Jıdit etmio olan muahedele - le en~ine attıktan eonra: 
lliye gtimrUk memurl~a a.cteıe ve tetkik btıroiıu reiai Hayri ile bir· yUk UnJU-;~ertrıden eonra Akdeni • onu Montröde. T\).rkiyenin arlwıında rin yeniden tetkl\dni bir sµlh lıa.vuı _ Neydi &0rdufu.nuz .uaı ..,._. 
IUmrt1k id&r9 l!Mmuru Ahmet .. A • likte yeni tefklllt kanununun tatbikı ···'- da ~ bir bunun için göreceğia. isinqe yapıyor. Türkiye, 1919 mua.he cekr .• 
~ Baki, Sirkeci ~rtılr memt.\f etr&tında m~gul olrnuftur. ıin enam ıula.rm eve• ... yen . dele.riııi kuvvetle ~t.niden tetkik etti· _ Nuara nt1 k~bmı om.. ..... 
D&maetliğbıe, Muzaffer teft1t lımtf Tllrk ejderi oldupu ve r a k 1 P· ltalyayo noıar•n ren ilk devlet idi .Yeni bir tetkiki tbn .. 
memur kalemi nanuıetllfine, Galata Yuna11 do11qnma11nı,. atı denizcillfini dünyaya ta.nrttırmı~ IWya Montratt retmiYor. Oflnkn ~u&libaıt- bir l&kilde iltiyen ilk dev· _ MUtar olur ıdıba • 
1~ ~ --~ ~~IJI· 9"GfttV .. ll W:ian.ra. Jılllld! ıM& tarthhıhı 4 JMtular muah~ıtln ~ ~ ı.t. ~ 0 oluyör. iten l"Uf.lıecs.intn - YoooJ ...,al 411 .. 1 
:- BHrmet, latapbul ituilt aumrtı. ~~ ş ('ha) _ tJOUtft ••• 'hmmU1Uld& b6fttlr. ldkl, ~ nrtı ~ ed1lmlt olma - blr ~ ~4u ~ P • 1mım- .......... da ...... 
eu ~111' ~~ ~ ._, 4" ~ ~ ol-. 4o • ~'•"""•• m~ btnber, ~ tela .ıduq. * 
tJt 1atJW.1 kaleınl ~ meanar nam IPP ~-- .,. ~ • Koaa _. Kapt&DI -~-- lltiilt41Hr 1llr matl~ ~ • ı.. Tlrtll_,.... kuPl.1\~ bu uaul lla fdawWd W*na 
-.... Htodet *w'U!I ~ ~ **1• t..11'.S. blltb ~an Dk ~ IPI " ena •df t41 111~ ~tU harbta .. , lt&lya, .llelul• ~ ~~~trdt lon\&•""'- .. ld bllaBetl • ile~ 
IMmv ~ BaJ'f'I ~ ~ ~t.o, ~um4a bulpduğu v~~n 1'etf.ktaflll Ha~ 18lıllta ld ,t lulh& l ~ \ • "MA- P ·w.4-ı ele bUWlldar &ltbadılld W 
~ memur nammtJl!!ee, la • .... _:..,uetiffl mwft&lea betl•ı1•· .. _ blr ttt...... ,,.wMt.!P. ~ r1 tehclit ederek TUr ~ "'9C • bu ~-. \wet 4..-.t olup ~- (t'aabt .,...... ......._.. 
uwı Jmbo M...nAftı..tAAH rt .,... aw~ .,.. ~.,. " "'='~..,·- bur ~. 0 am&aduW, OD Ud ~ ~iMttr. ~ bq ~ Mm ~~ 
...,,.,.. __ .. ~uu"tt" -.nur...- Ctlı ~. Ha)'l'*tdtntn ~ ru!u&a• k&ıft ı.... -..a4Ul \li)efi, la\l tehdidi idamt •t. 4ulh llı•mt ttmbl\i ~lir bir teY- 111. ..,..,.. ball) 0•• • 
--w~t.ftY* lldttM lbu'tlk koJ• ~ ltbl lta.M -.c1. bir ~dan,.,....~~ ~k lddium•a bulunuy6i'du. Vt dJr ......., • 4oinı blllt il19 
;. ~ t&J'ln ohmmnllır • 14~ ..-keJI ~ ~U•lf'b"· Pıtmlwr" ~- 8ôjUlar t.&blrlm d""fWllli mtl~ · IJ09ıMlda ..._. lllr ._,.. 

, J'llki Hapt.aqı ~ ~ 09, 1t.alya h&r tllrltl tettbbtllt.e bul\ı• fterreDo..... Bir .... dtd•.,. ... [ .. -. illik -Haberler 1 IMl'lerl tGbı Tin mimarları ~ ~ aabtlbllll. Yanı, .. w,.ıe ..,. • .... ...... flp .... , ..... 

g~"1P,.!~1'!'Jt~, .ae.. ' ~ Aa-.ıa. 1 <!'•> - Keın\U'U\ "':· aı---m -'•• Beti~ cütır. en iki adada b6)ıteee thiıaUlll Yı•••l, .. ıla ltalya ~ chanuda. ~fi*~ +, ... ,._c"' '•-. " .... , .. ı ... u •~Wlt u.adJtl ~ı ~ 3':N ,.u JraY1*feceJrtlr. lt&lya. AlltStnt• ... 
1
_ .... _ Lfr '-vuare Od tee1ı11 _.. lllo 

:=..suı ~-~ ;r;;i l'iauı •kuJIJı Hukuk Mtl· K&R~ 4~ 8tun ...._,_, Topb,at ete -t.ph bir ku\1'9tttir. ~ • ""!'I! - " "9r.,- 9bW Mir 41i9rt ......_ 
bııl-u ::: = p.aıt kl~Md'ıln Devlet e~ C:!,~:.~=:f'1~ = Dun onAan oıkmum& e.ıtı~ ••kneleıl Jla,.a ....,_ da • Ket• 
rtı MU.ut Ctlatb. IMa .. n-.n1ıtı..... uablıll• JJJ\Pltltt ~,.sı, ~-- bv· .... _-1!llimarl .............. ..ıı..ı.r "P Mven veartutı• ..,. --. 4tiga, 1 rrtıll - "'-va Büqblt 1'lr ~ ,..,._ı 
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Büyük~~ -- ----------------- --- KUŞBAKIŞI 

TlUı ırk DınıkoOcaılb>o Asfalt şiir söylüyor ! 
Başlarken 

No. 8 Yazan : Ziya Şakir 

Mütemadiyen otobüsten dışarı sar
kan gözlerimiz yemyeşil ve mütema
diyen baygın kıvnmlar çizerek tır -
manan asfalt mosmordu. 

Mor menekşe kadar güzel kokan 
asfalt bJzi Yetıiköyden almış Taksime 
gotürüyordu. Ferit Paşa sadarete gelince yeni 

talimat ve emirler vermişti Gözlerim, otobüs yolcuları üzerin
de ayn ayn duruyor. Bakıyorum 
hepsi de asfaltı kuvvetli bir likör gi

yanname neşretmişti. Anadoludaki bi yudum )Udwn tadıyorlar. Mor bir 
milli cereyanları tamamile (hareka- kilim gibi önümüze serilen asfaltı 
tı bağiye) olarak gösteren Ferit Pa sanki biz keneli elimizle kendi evimi
şa, bu uzun beyannamesinde, Istan- ziıı sofasına sermi.r;iz, sanki yol bo -
bulda bulunan asker -mensuplarını yunca uzayan ağaçları, sırtlan, ve 
böyle (nameşru) hallerden tahzir et tarlaları keudimiz yapmışız gibi, oto 
tikten sonra: hüsün iki tarafından akan tabiati 

Diyorlardı. 

Damat Ferit Paşa, (hükümetin şev 
ket ve satveti) ni gösterebilmek için 
elinden gelen her fenalığı yapmakta 
g ecikmiyordu. Bir taraftan (Musta
fa Kemal Paşa) ile onun milli 'bayra 
ğı altında toplananları divanıharple
re vererek (mühlet kararnameleri) 
neşrettirirken, lstanbulda da (Kuva
yi Milliye taraftarlığı ile maznun) 
olmak üzere tevkiflere devam edi -:. 
yor; hükfunetin Şevket ve satvetini, 
zulüm ve seyyiat) şeklinde göster • 
mek istiyordu. 

(Neferden müşire kadar cümle - benimsiyoruz. 
m.iz, kanuna ve padişahımız efendi - Otobüs yolcularının hepsinin yü -
miz hazretlerine, itaatle mükellefiz. ztinü göremiyorum. Fakat bu tabiati 
yalnız bu suretle istikbalimizin te • benimseJi!;ii yüzlerinde göremedikle
mini mümkündür.) rimin, enselerinde, görüyorum. On sı 

Ferit Paşa, sadaret mevkiine ge -
lir gelmez, yeniden teşkil ettiği (fev 
kalade divani harbe) -heyeti vükela 
kararma iktiran eden - yeni talimat 
ve emirler vermişti. Bu divanıharp, 
vazifesinde tamamile müstakil; ve 
vereceği hükümler de, (kat'i) idi.Bu 
iivaniharbe sevkedilecek maznunla
ra, avukatlann yardnnlan kabul e
dilmiyecekti. 

Diyordu ... Ve sonra; harbiye neza' rada. oturan bir ka.dmm rüzgara lm -
retinin bütün daire ve şubelerinin re- nşmak, ta.biatin olmak için çırpmış 
islerile erkan ve memurlarından, bi- larmda. görüyorum. 
rer taahhütname isteniyordu. Ve Ya.ıuındald deUkanlmm mırıldan -
herkese imza ettirilen bu taahhütna dığı rınnca şarkıda işitiyorum. Oto
melerin sonu; hüsün koltuklan altına konulan, kök 

(Zati şevketmaap efendimiz Haz- !erile kopanlınış san kır çiçeklerin
retlerinin emir ve ferman humayun- de kokluyorum. 
larma, her zaman olduğu gibi bütün Bizim gibi büyük şehirlerde yaşa -
mevcudiyetimizle tebaiyet ve teşyidi ınağa m a h k u m i n s a. n 1 a. r ı. 
rabrtai ubudiyet etmekle müftehir b ı z ı m g i b i ş e h i r 1 e r in 
bulunduğumuza iti.mat buyrulması • kireç ve çimentosuna. boynuna ka. • 

Muhakeme, süratle cereyan ede -
eek ; hükümler, çarçabuk verilecek -
ti...Bu divaniharbin riyaseti, evve
la Kiraz Hamdi Paşaya verilmek is
tenilmişti.Fakat lı.em Hamdi Paşa,bu 
riyaseti kendisi için hafif gördüğün
den, hem de kendisinde matlup de 
recede (evsaf) görülemediğinden; 
bundan sarfmazar edilmiş.. Riyaset 
makamına -teşkilatı milliyenin en bü 
yük düşmanlarından olan - (Kürt ve 
yahut, Nemrut Mustafa Paşa) geçi
rilmişti. 

nı arzeyleriz) ı dar gömülenleri ıslak bir gül kadar 
Cümlesile hitam buluyordu. taze ta.biate götürüp getiren asfalta 
Divaniharpler, mütemadiyen tak • bakıyorum. 

viye ediliyordu; Müşir Zeki, birinci Asfalt yeşile en güzel giden ren -
ferik Nuri, ferik Muhsin, ferik Yu - gin kımıızı değil mor olduğunu iddia 
suf Kenan, ferik Sabit Paşalardan ediyor. 
mürekkep, bir divaniharp daha te - Asfalt boğaz tarafından gelen rüz 
şek~l eyliyordu. Bu divaniharbe, garta.nn renkleri mavi olur diyor. 
garip bir şekil verilmişti. Bu zevat Bu asfalt bütün halle türkülerinJ 
gilya, Balkan harbile umumi harpte ve şu şUri ezbere biliyor: 
mes'uliyet ve seyyiatı onları muha- Yollar ki, Allaha gider, bendedir! 
keme edecekti... Halbuki halık.iki Bedr i RAHMi 
maksat, bu değildi. Bu kadar yük -

Ayni zamanda; biri, kaymakam 
(Yusuf Rasih Bey) in; diğeri de, er
kaniharp miralayı Refik Beyin riya
setinde olmak üzere, ayrı ayrı iki ko 
misyon teşekkül etmişti. Bunlar da, 
~adoludaki milli hareketi imha ede 
cek faaliyete girişeceklerdi. 

Kocaeli mmtakasmda milli teşki -
latm faaliyeti glinden güne arttığı 
için Istanbul hükümetinin de endişe
si tezayüt etmişti. Bunun için Uskii
dar mıntakası kumandanlığına, rap
ttlzapta müktedir bir zat getirilmek 
istenilmiş; piyade m.iralaylarmdan 
Abdülvahit Bey (lstanbul muhafız
lığı, Usküdar mmtakası kumandanı) 
tayin edilmişti. 

sek rütbeli zevattan terkip ve teş
kil edilen 'bu divaniharbe -srrasr gel
diği zam.an arzedeceğimiz gibi - akla 
ve hayale gelmiyen işler gördürüle
cekti. 

Anadolu ile mücadele için bunlar
da kafi gelmiyormuş gibi, günün bi
rinde gazetelerde şöyle bir resmi ilan 
görülü vermişti: 

-Aynen
lradci Seniye 

(Anadoluda, asayiş ve emniyetin 
iadesi ve temini istikrarı için ihdas 
olunan (fevkalade müfettişi umumi
lik) e; muamelatı mülkiye ve askeri 
yede salahiyeti kamileyi haiz olmak 
üzere, Müşir Zeki Paşa tayin olun
muştur.) 

Bandırma Halkevinde 
Bandırma, (TAN) - Bandırma 

Halkevi köycillük kurulu, bir iki gün 
evvel Kurul başkanı ve üyeler ile 
birlikte Kayacık, Ömerler, Erikli 
köylerine giderek bu köylerdeki fa
kir kimseleri ve hastaları muayene 
altına almışlardır. Bu köylerdeki ev
lerin daha sıhhi bir hale çevrilmesi 
için de köylülere öğütlerde bulun
muşlardır. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

- Üçüncü Davetname -
Birinci ilan Yine ayni zamanda; Marmara sa

hillerinde, Kuvayi Milliyenin baş gös 
terdiği noktalarda tenkil vazifesini 
ifa etmek maksadile, Turgut reis) 
sahil muhafaza zirhlısr ile (Ham.idi
ye) kruvazöriinün gönderilmesine 
karar verilmişti. Fakat; Osmanlı 
donanması, silahlarından ve efra -
dmdan tecrit edildiği için hiçbir sı
lıilı kıymeti kalm.ıyan ve içlerinde an 
cak otuzar nefer bekçi bulunan bu 
gemiler, bu halde gönderilem.iyecek
tt Yeniden silah ve mürettebat te -
nin etmek elzemdi... Halbuki müta-

Damat Ferit Paşa; ikinci defadır 
ki, böyle bir vasıtaya müracaat et • 30 Mayıs ve 3 Temmuz 1936 ta
mek mecburiyetini hissetmişti... Bi • rihlerinde fevkalade olarak toplan
rinci teşebbüs, onun üçüncü sadaret mağa davet edilen Heyeti Umumiye 
devresinde ve Sivas kongresi esnasın için ticaret kanununun 386 mcı maıd
da idi. O zaman ihdas edilen bu me- desinde gösterilen ekseriyet hasll 
muriyete, Müşir Abdullah Paşa ta • olmadığından Meclisi idare, Şark 
yin edilmiş; fakat bu zat. bu ünva- Demiryolları Türk Anonim Şirketi 
nı birkaç gün üzerinde taşımakla b&- hissedarlarını 6 ağustos 1936 tari
raber _ faaliyete girişmemişti ... Fa _ hinde Istanbul'da Sirkeci'deki Mü
kat şimdi; Müşir Zeki Paşa, bu va- düriyet binasında öğleden evvel saat 
zifeyi büyük bir memnuniyetle ka • 11 de aşağıda tafsilatı gösterilen 
bul etmişti. aynı ruznamenin müzakeresine tek

rar davet eder. 
reke şartnamesi buna müsait değil • Zeki Paşanın izhar ettiği memnu
di. Eğer itilıif devletleri mümessillen niyet; ve bu işte muvaffak olacağı
nı.üsaade ederse, bunlara bir iki kü • na dair beslediği kanaat; derhal neş
c;ük top ve mitralyöz yerleştirilecek.. rettiği beyannameden belli idi. 
lstan3ulda bulunan bahriye ihtiyat 
ı;abitleri de silah altma davet edile. Açık muhabere: 
cek.. Bu gemilerde nefer vazifesi (Afyon Karahisar tapu başkatibi 
gördürülecekti. M. Karamanoğlu) imzalı mektup sa-

Harbiye nezaretinde; (temini inzi- hibine: 
bat) namı altında bir heyet teşkil Hacı Süreyya hakkındaki his ve 
edilmişti.. Mirr.' ay Refik Beyin riya- telakkilerinizde aldanıyorsunuz. Bu 
seti altında·, altı büyu .. k ru·'tbeli zabit zatın, asilerle hiçbir alakası olmadı-
Je, birçok küçük rütbeli zabitandan ğı, sarihtir. Kaymakam Arif Beyin 
mürekkep olan bu heyet; !stanbulda bu zatı ve arkadaşını karargahında 
bulunan milli teşkilat mensuplarını bir müddet alıkoyması, şahsından 
takip edecekti. değil, vaziyetinden ileri gelmiştir. 

Ilk haml1:.de: Eskişehir eşrafın - Bir isyan sahasında bir kumandanın 
dan, Bayraktar Hacı Veli ağa ile, Us herkesten şüphe etmesi ise, gayet 
küdar semtinde, ·Anadoluya silah tabiidir. - Z. Ş. 
kaçırmak suretile cidden büyük hiz-
metler gören - Selimiye muhtarı Fa~ ... 
ruk, Nuri, Naci, diğer Nuri, Şükrü, 
Yaver ve arabacılar kahyası Ethem 
(pehlivan) efendiler tevkif edilmiş, 
Bekirağa bölüğüne gönderilmişti. Fa 
kat; esaslı bir şekilde tevkif ata gi -
tişileceği için tertibat alm.mak lazım 
gelmişti. Onun için; Bekirağa bö
lüğündeki siyasi mevkuflar, umumi 
hapisanenin kadm.lar kısmına; Mi 
mevkuflar da, Selintiye kışlasına sev 
kedilmişlerdi. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

t aylık 1 50 1 35 
3 .. 4 50 4 -
6 " 8 50 7 50 
1 Ylllı:k 17 00 14 -

Tevkif at, devam etmekte idi. Ku-

Dışaniçiı 
Lira K 

8-
14 -
28 -

vayi Milliye namına para toplamak- DSn için llincılık Şirketlerine mü 
la itham edilen ekmekçiler kahyası racaat edilmelidir. 
Mustafa Efendi ile, binbaşı Beh"·et Kiic;ük iliıılar dotrudan doğruya 

~ idaremizce alınabilir. 
ve Beşiktaşlı Seyit Haşim Beyler Küçük illnların 5 aatrrhfl bir 
tevkif edilmişti. Esbak sadrazam defalık so kuruııotur. 5 satırdan faz 

lası lc;in satır başına 5 kuruş alınır 
Ahmet Izzet Paşa ile sabık Sadra • Bir defadan fazla için 1ektlııdaıı 
zam Salih Paşanın tevkifleri de soy 3 ıo kuruı indirilir. 
lenmekte idi. Memleket ha.nema sigortalı abone 

vazılmaz. 
Sadrazam Damat Ferit Paşa har- Günü cecmie nilııhalar 5 lmn:ıstnr 

biye nazırı sıfatile, (bilcümle erkan, ı ~._._ ___________ _, 
l mera ve zabitana) hitaben bir be-

- Ruznamei mü~akerat -
Imtiyaz mukavelenamesinin müd

detinden evvel feshine mütedair hü
kUmet tarafından vaki olan tebliğ 
hakkında meclisi idare raporu. 

Ticaret kanununun 365 nci mad
desi mucibince bilumum hissedarlar, 
hatta bir hisseye malik olanlar bile, 
işbu içtimaa iştirak edebilecekler ve 
adede ba'kılmaksızın malik oldukla
rı hisse senedi adedince rey istimal 
edebileceklerdir. 
lşbu fevkalade umumi içtimaa iş

tirak edecek hissedarların nihayet 
29 temmuz 1936 tarihine kadar his
selerini tevdi etmeleri lazımdır : 

Türkiye'de: Istanbul'da Sirkecide
ki Şirketin merkezine ; 

Avusturya'da: Viyana'da Oester
reichische Credi - Anstalt Wiener 
Bankverein. 

Belçika/da : Bruxelles'de Namur 
sokağında 48 numarada Sosyete Je
neral dö Beljik şubesi'ne (eski Out
remer Bankası) ; 

FraWJa'da: Paris'te Bulvar Dezital
yen 16 numarada Bank Nasyonal 
pur lö Komers e Lendüstri; 

Hollanda/da: Amsterdam'da ''TEI
XEIRA. dö MA'ITOS" biraderler 
nezdinde ; 

lsviçre'de: BAL'de: Bank Komer
siyal dö Bal, 

Genevre, Bal, St-Gal ve Zurih'te: 
Kredi Süis. 

30 mayıs ve 3 temmuz 1936 tarih
lerinde içtimaa davet edilen fev
kalade Hey'eti Umumiye için yatı
rılmış olan hisse senetleri depolan 
ve verilen selahiyetnameler işbu iç
tima için de muteberdir. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

Meclisi Idaresi 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Konya 

f,_.,_., ..... _M_.E_M_-L_· E~K_E_-r_-1 ___ -E_ ... _, ... ·M>·,_. r_A_-N_-·,-ıı-_.:.-~ı 

Bir kadın bekçiyi bıçakla ~i;;de 

yarahyarak öldürdü yağmurların tahribatı 
Sıvas, (Tan)- Hafiğe dört saat mesafede Buepsut köyünde bir cinayet 

işlenmiştir. Aldığım malfunata göre, hadisenin tafsilatı şudur. 
Köyde bekcilik yapan Adı Güzel, iki yıldızı Mevlftde isminde bir ka

dının peşindedir. Ona müteaddit defalar sevdiğini söylemiş, fakat kadm 
kendisine daima ve ısrarla ret cevabı vermiştir. Hadise gUnü köy koru
luğunda dolaşan bekci Adı Güzel, orada ot ve odun toplamağa gelen 
Mevlüdeye raslamış, bu vesileden istifade ederek gönltinü açmak iste
miştir. Mevlude, hiç istifini bozmamış, "sen şu koruluğa var, ben geli
yorum..,, cevabını verıni§tir.Adı Güz el,konıluğa doğru yürlimüş, Mev
lude de ot topladığı bıçağı alarak yanma gelmiştir. Mevltlde, elindeki 
bıçağı ani bir hareketle bekcinin karnına saplamış ve ağır surette yara
lamıştır. Vak'a yerine yetişenler, Adı Güzeli Sıvas memleket hastahane
sine kaldırmışlarsa da, yaralı yolda ölmüştür. Tahkikata devam edil· 
mektedir. 

Erdekte 111 sarı lira bulundu 
Balikesir, (Tan) - Erdek icra başkatibi Hıfzı, Büyük Yapıcı köyüne 

bir iş için gitmiş ve bu köyde bir define olduğunu haber alarak yeri kaz
dırnıağa başlamıştır. Kazılan yerde 111 sarı lira bulunmuş ve para ol
duğu gibi hazineye yatırılmı:ştır. İcra başkatibi Hıfzı, kendisinin kanu
nen alması lazımgelen ikramiyeyi alacaktır. 

Edremitte~ büyiik 

kurutulması işine 
bal:nklığın 

haşlandı 
.. 

Edremit, (TAN) - Srtma müca- tulması işine başlamıştır. 

dele kurumu, bütün Edremit ha.lkı- Bu işle 60 yaşına kadar olan her 
nm iştirak ettiği büyük törenle şe- Edremitli beş gün filfiil çalışacakt~. 
birden denize kadar uzanan 10 kilo- ı Çalış.m.ıyanlar beş gün için 3 lira ro· 
metrelik sahadaki bataklığın kuru- del vereceklerdir. 

• • • Edremit Halkevinde resım sergısı 

Edremit, (Tan) - Halk evi güzel san'atlar kolunun resim sergisi dün 
büyük törenle açılmıştır. Edrem.idin ilk defa kavuştuğu bu mevcudiyet 
seyircilerini son derece heyecana düşürmüş ve büyük takdirlere mazr 
har olmuştur. Yukarıki resim,sergid e teşhir edilen eserleri bir arada 
gösteriyor. 

TEPEBAŞI BAHÇESi 
Bu akıam 

Yeni VARYETE TRUPU'nun temsili münasebetile 
BÜYÜK GALA SüVAR E Sl 

6 Lucky Girls - Ferry The Darras Dancers 
DEL YA ve DRAGOR Leo Marjane THE HANSENS 
COSTELLOS P OLDY JULİA REYES CH1QU1TA 

ve ROMANNE, MİMİ MUMM. 
3 MEXICANOS 4 lVANOW 'S 

Hergün saat 17 buçukta Maestro URZICEANU'nun idaresinde 
ve soprano MlNA NİCOLAU'nun iştirakile 8 kişilik 

ÇIGAN ORKESTRASI tarafından 
APERi Ti F KONS E R • 

FIA TLAR EL VERlŞLIDIR - Dühuliye Serbesttir 
Lokantanın taraçasında DİNE KONSER tabldot 150 kuruş. Her 
cumartesi ve pazar günleri 17 de bütlin VARYETE programile 

MA T iN E 

Aydın, (Tan) - Yağmur ve dola 
nwı ilimizde aon günlerdeki tuir
lerini bildiriyorum. 
Haziranın 28 nci pa%ar günü, Srıl

tanhiaara :saat 16,5 ta lcuıla ile 3 
dela badem büyüklüğünde dolu 
YaiımıtLr. Dolu zeytinleri yibde 60 
dökmüf, portakallara )'iade 25, pa
maklara da yüzde "O zarar vermif• 
tir. Bağları tamamen harap etmif. 
darı tarlalarını bozntu§tur. Tarla· 
larda darıların yalnız aaplan kal· 
rnq, bağlar ktf ortcuında olduğu gi. 
bi yapraktnz kalml§tır. Ayni gÜn.d• 

Sultanhiaar -Atça ar08t.n.da pa• 
muldara %tı1'ar etmi.f, Y enipa%ar o
va.nna fiddetli yağmur yağarak pa· 
mukları millemi§tir. 
Yağmur ve doludan .sonra gelen 

şiddetli •eller Çiltekahve ista3yo
nüe Sultanhiaar iata.syonuna bir ki· 
lometro ~kta hattı b0§111Uftur. 
Bu yüzden pazar günü öğleden son• 
re tren ve otoraylar bu istıuyon· 
lara g~emiflerdir~at .)'ADlW~k 
aunden ırıbaren gel'§ ve gıdi.f temın 
olmuftur. Ptuarte8İ gece8i de •aat 
23 den .sonra Nct%illi ve muhiti • 
ne tiddetli yağmur yağmış, gece ya• 
nsmdan .sonra yc::;.nur epeyce şid
detlenmit ve birçok yıldınm düş• 
müttür. Yddınmlardan. biriai Suba· 
ft mevkiinde Beğçedamı yanında 
yatan .sıvacı Kay.serili Mahmuda çar 
parak belinden tı§ağıaını lelce uğ• 
ratmı§tır. Mahmud.un damda yatan 
kannna birtey olmamıttır. 

Yıldrnrn Nct%illide birçok evlerin 
elektrik teaisatını boznutf··•aatleri· 
ni yakml§tır. 

Şiddetli yağmurlardan Kuyucak 
çayına gelen .sel ye~iden gcni§letil· 
mekte olan tüneli.ı üzerinden taşa• 
rak tünele 4 metre krm, çamur ve 
taı doldurmU§tur. Bundan ötürü 
dün Denizli ve /z;mir postalan Ku· 
yucak iatasyonundan ileri geçeme• 
miılerdir. 

Bundan bcıka Kuyucakla Hor· 
wnlu ara8'nda hattın 3 - 5 kilomet• 
reillı bir hummada kum, çamur o. 
t'1§ yağmıştır. 
Yağmurlann pamuklara zcıran 

yoktur. Fakat yeniden çapa maua
fmı intac edece: ~ir. ...... ~ 
Orak biçerken 
arkadaşını yaraladı 

Balıkesir, (TAN) - Sındırgı ilçe
sine bağlı Emet köyünden Ali oğlu 
İbrahim Göktaş ile aynı köyden M111 
tafa oğlu Ali ile birlikte buğday tar
lasında çalışırlarken hiç yüzünden a
ralarmda çıkan gavgada, Ali elinde 
bulunan orakla lbrahim Göktaşı sağ 
ayağından ağırca ya:·alamıştır • 

Suçlu, hemen yakalanmış ve evra· 
kiyle adliyeye teslim edilmiştir. 

Küçük Haberler - ·1 ___ _ı 

• Balıkesir, (TAN) - Bir iki gün 
önce Mecidiye köyüne işçi aramak ü
zere giden çağış kamunundan topal 
Ali damadı Mustafa, köylüler tara
fından yolda ölü olarak bulunmuş
tur. Yapılan muayenede eceli ile öl
düğü anlaşılmıştır. 

• Erbaa (TAN) - Taşova Spor 
Birliği gösteri kolu tarafından (Beş 
devir) piyesi kalabalık güzide bir 
halk kütlesi huzurunda muvaffakı
yetle temsil edilmiştir. 

• Balıkesir (TAN) - Bandırma 
ilçebaymm söylevi ile dün Bandırma 
Ortaokulunda resip:ı sergisi açılmış 
ve sergi çok büyük bir ilgi ile karşı
lanmıştı. 
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Büyük Önderimiz Atatürkün vecizelerinden : 
Muha rebede yağan mermi yağmuru, o yağmurdan 

ürkmiyenleri ürkenlerden daha az ıslatır. 1914 

l e simli hikaye: 

Dilencinin 

Bayan Ayşe sabahtan kalkmıştı. 
~ir gün evvel kocasının pazardan ge 
tirdiği pathcanlan oyarak dolma 
zraptı. Dolma okachr ,..,.,;~~· · 
ki, zeytinyağı patlıcanların Uzerin .. 
de parıl, pauı pd.n.,.,,. V· -··· 

Her halde bu patlıcan dolmasmnı 
&:nına bir de vişne tatlısı yapmak 

ım.dı. 

Vişneleri temizledi. Güzel bir viş-
lı.e tatlısı da yaptı. · 

Artrk, öğle olmuştu. Kocası işten 
sıkar çıkmaz eve yemeğe gelecekti. 

Sofrayı hazırladı. Elini yüzünü te
ınizledi. Yukarı çıktı. 

Bayan Ayşe ve kocası o sene say
fiyeye gitmişlerdi. Y eşilköyde bir 
köşkte oturuyorlardı. P ençerenin ö
hüne kurulan Ayşe kocasını bekle
ıneğe v başladı. Kocası şimendiferle 
femege gelecekti. 

Ara.dan bir parça geçti Sokakta bi d"l . . .~ 1 encı çocuk peyda oldu. Ayşe 
koye Yeni geldiği için bu çocuğu ta-
nımıyordu.. Halbuki, Yeşilköylüler 
l>u yaramaz dilenci çocuğunu tanır-

la.rcıı. lsmi (Cin) idi. 
, Cin köyün yabancısı olan Bayan 
~yşeye bir kurnazlık yapacaktı. Za
ten sabahtan beri bakka 1 faresi gibi 
ıtvlıı. etrafında dolaşıyordu. Karnı o 
kadar acıkmıştı ki; patlıcan dolm~ 
9nıI içi kavrulurken kokusundan bay 
amlıklar geçiriyordu. 

Bayan Ayşenin, her işi bitirip pen 
teı"~~~ önUne geçerek kocasını bek 
ledıgının farkına varan "Cin,, hemen 
pençerenin önüne geldi. Elini açarak 
, - Kırk para ver, karnımı doyu-

kurnazlığı 

• 

rayım, Allah sana çok ömürler ver
sin!.. diye yalvarmağa başladı. Ba
yan Ayşe cevabını verdi: 

- Küçük yaşta dilencilik etmeğe 
utanmıyor musun! haydi oradan! .. 

"Cin kovulduktan sonra evin ar
kasına doğru yollandı. Bahçe ve mut 
fak kapısı açıktı. Kapının önünde 
bir bahçe çapası ve bahçeden çıka
rılmış büyük pancarlar duruyordu. 
"Cin,, evvelce hazırladığı planı tat
bika başladı. Büyük pancarlardan 
birisini çapanın taraklarından biri-

nin ucuna astı. Evvelce hazırladığı 
boya ile pancarın yüzünü hortlağa 

benzetti. Pancarın üstüne bir şapka 
koydu. Daha sonra, çapaya bir de 
eski ceket giydirdi. Ortaya tam bir 
hortlak gelmişti. Bu hale kendisi de 
gülüyordu. 

Nihayet, çapanın sapından tuttu. 
Usullacık )rukarı çıktı. Bayan Ayşe 
nin oturduğu odanın kapısından hort 
!ağı göstererek, hortlak gibi zıpla
mağa başladı. 

Bayan Ayşe bu hali görünce kaQtı 

Odadan mutfağa, mutfaktan tavan 
arasına kaçarak korkusundan oldu
ğu yerde bayılıp kaldı. 

"Cin,, işini bitirdikten sonra sof
ranın başına geldi. Patlıcan dolma
larını yuttu. Vişne tatlısını da mi
desine indirdi. Bir bardak ta su içtik 
ten sonra, Hortlağı kapının önüne 
dikti. Ve aylardan beri hasretini çek 
tiği güzel bir yemek yedikten sonra 
kemali azametle .kapıdan çıktı. Ve 
bir sportmen gibi yürüyerek ortadan 
kaybolup gitti. - M. S. KARAYEL 

C~~-F_A_Y_D_A_L_l~~~B~i_L_G_i_LER 
lngtlterede kömür bitiyor j madenleri denizin altında bulunan 

. ilk kömür madenidir. 
lngiltere Nafıa ve ıktisat vekalet • 

leri bu günlerde pek büyük bir telaş Kutpa en yakın fabrıka 
içindedirler. Çünkü; son yapılan he- Dünya yavaş yavaş insanlara dar 
eaplar& nazaran iki yüz sene sonra geliyor.. İnsanlar şimendiferleri en 
lngilteredeki kömür madenleri bite- kuru ve susuz çöllere kadar uzatıyor 
ııekmiş .• O vakit sıkıntıya düşmemek Monblan dağının tepesine asansör 
lçin hükfımet şimdiden yeni kömür yapıyor. Buzlar ortasında kömür 
ına.denleri aratmağa başlamıştır. madeni aranıyor. 

Slaha.nı civarında deniz kenarında Danimarka hükClmet i her vakit kıt 
renı kömür madenleri bulunmuştur. hk tehlikesinde bulunan eskimolarm 

· Bu maden denizin altında devam et- işsiz kalmamaları için Groenland ci
t4ğ1 için Bahrimuhitin altına tünel varında Helsenberg kasabasında bir 
ler açılmıştır. Fakat kayaların altın- balık yağı fabrikası yaptırmıştır. Bu 

. fabrika sayesinde Eskimolular iş bul 
dan sular sızıp madenı doldurmama- kt d 1 E k. lul lad k1 ma a ır ar. s ımo ar av ı a-
• için de denizdeki suların alt taba- rı balıkları bu fabrikaya satmakta-
bla.rmı dondurmuglardır. Slaham dırlar. 

c .. "111r: 

DEN 1 Z 
Şu denizin du_dağı 
Sıralanmış yalılar. 

O masmavi kucağı 
Dolaşır se,·dalılar. 

* 
Ba.,larsa yazla sıcak 
Deniz olur bir ana. 
Alarak yı.kayacak 

O serin aguşuna. 

* 
O zaman se\•inenler 
E n fazla çocuklardır. 

Onunla Pğlenenler 
Belki yalnız onlardır. 

** 

Haziran müsabakamızda kazananlar 

Birinci: Eminönü Halkevı spor ko 1 
lunda kayıtlı Maçka Muradiye Şair 
sokak numara 45 te Müşerref. Beş 

lira. • 
!kinci: Fatih Atpazarı berber Fa 

ik iki buçuk lira. 
Uçüncü: Yalvaş Bektaş oğlu Mus

tafa mürekkepli kalem. 
Muhtelif hediye kazananlar : 
Davutpa.şa yirmi beşinci mektep 

beşinci sınıf 105 numaralı Şükran. 
Düzce Yalçın Sayar. Fener Incebel 
caddesi 22 numara Salahattin, Uskü 
dar Sultan tepe büyük yokuş numa
ra. 5 Neriman Karaduman, Eskişe -
hir Uçku fabrikası 290 numara Ali 
Reşat Güler, Galata Getronagon lise 
si talebesinden numara 535 Ohanes 
Şişli Tokalı oğlu sokak Anadolu apar 
tıman numara 35 M. Ilhan. 

Ankara ziraat bankası müsteşarı 
Bay Atıf kızı Emel, Kula ağır ceza 
azası Bay Avni Atap kızı Atap, Tav
şanlı bakkal Emin yeğeni Mehmet, 
Kasımpaşa camiikebir Tabakhane 
yokuşu numara 3 Abdurrahman. 

(Devamı gelecek harta.:ra ) 

Korsikada elle nasıl 
bahk tutulur? 

Korsika haydutlarr dünyııca meş
h u r d u r 1 a r ve cihan efkarı 
umumiyesi bu adayı haydutlar yata
ğı olarak tanır. Fakat Korsikanm 
başka bir enteresan tarafı vardır ki 
bunu herkes bilmez. Bu, bahkçılar

dır. Fakat denizde avlanan balıkçılar 
zannetmeyin. Hayrr. Korsika bir a -
kar sular, ufak şelaleler memleketi
dir. Korsika balıkçıları buralarda av

lanırlar. Onların oltaları elleri, yem
leri gözleridir. Gözlerini dört açmış
lardır. Bir balık geçerken yıldırım 
süratile elini suya daldırır ve balığı 
yakalarlar.Şelalelerde balıkçı elle bir 
şey yapamayacağı için bir degnek 
alır. 

Ba.lık yukardan a.şağı düşerken 
değnekle vurur ve balığı sersemle
tip düşünce kapar. Pek kolay bir iş 
değil, hem de bir çuval sabra ihtiyaç 
gösterir. 

Temmuz müsabakamız 

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

şey 

7 - Sekize yardımcı bir harf yu
kardan aşağı 

8 - Bir hayvan ismi 
9 -Altıya yardımcı bir har! 

10 - Hiç 
11 - Uçe yardrmcı bir harf yukar

dan aşağı 
12 - Uçe yardımcı bir harf yukar 

dan aşağı 
13 - Yukardan aşağı sekize ypr

dımcı bir harf ve bir renk ismi 
14 - Bir §eyi toprağa saplamak. 

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

tadır. Yani bir Ağustosa; kadardır. 
Müsabaka gönderen okuyucularımız 
resimlerini gönderirlerse gazetemiz -
de neşredeceğiz. Müsabakalarnnızı 
kağıt üzerine yapmayınız, müsabaka 
resmi üzerine doldurup yollayınız. 

Hediyelerimiz 
Birinciye: Bir pijama 
Ikinciye: Bir ayakkabı 
Uçüncüye: Bir roman 
Uçüncüden yüzüncüye k.ıdar muh 

telif hediyeler. 

ı 

Sıçan bakkal olunca ... 

Bir köy ahalisi sıçanlardan bizar 
olmuştu. Ne diker yetiştirirlerse sı
çanlar taşıyordu. Hele, kışın ambar
larda ve tavan aralarında ne kadar 
kışlık zahire varsa durmad~n taşı
yorlardı. 

Köylil sıçanlardan kurtulmak için 
köyü terk ederek saatlerce uzak bir 
yere naklettiler. 

Köyün etrafı nehirle çevrilmiş ol
duğundan sıçanlar çalacak bir şey 

bulamadılar. Nihayet, hırsızlığı bıra
kıp adam olmağa mecbur oldular; 
Terk edilen köyün evlerine yerleş
diler, çalışmağa başladılar. l çlerin

den ihtiyar bir sıçan bakkal oldu. 
Namuskarane alış veriş etmeğe baş
ladılar. 

Aradan bir ay kadar geçti. Alış 

[,_w __ " __ GARiP 

veriş kesildi. lhtiyar !3ıçan şüphelen• 
meğe başladı. Koltuğuna oturup de
liklerden gelen ve çuvalların dibinJ 
delip zahire aşıran arkadaşlarını bek 
lemeğe başladı. Gece gündüz bekle
yordu. Tahammül edilemez bir hale 
geldi. 

Nihayet; bir gUn ihtiyar sıçan 
top attı. Dükkanından köye çıkıp do 

laştı. Ortalıkta kimseyi göremedi. 
Meğer, arkadaşları nehrin suları çe
kildiği zaman bir geçit bulup karşı
ya geçmişler ve köyü tcrkedenleriıı 
yeni köyüne dağılmışlar ve zavallıyı 
yalnız ve sular arasında bırakmışlar 
dı. 

lhtiyar sıçan sularla çevrilmiş ka.· 
panm içinde günlerce bekliyerek aç· 
hktan öldü. Hiç huylu huyundan vu 
geçer mi? 

ŞEYLER 

Malta adasının idare merkezi olan 1 banyo yaparlardı. 
Valet de eskiden idam olunan mah- Evvelki sene bir Amerika heyeti 
kumların ruhuna dua okutma cemi- bu eski hamamları ziyaret etmiş bun 
yeti namında bir cemiyet vardı. Ce- !arın henUz bir işe yarar bir halde 
miyet azaları, bir adam idam oluna- olduğunu görünce iki yüz bin dolar 
cağı vakit derhal iane toplarlardı. sarfile bu hamamları tamir ettirmiş 
Sonra, bu para ile asılanın ruhuna ve ahaliye açmıştır. Şimdi bu hamam 
kilisede ayin yaptırırlardı. Bu cemi- !arda yıkanmak için dUnyanın dört 
yetin kırk azası vardı. Birisi ölünce bir köşesinden meraklı seyyahlar gel 
yerine müracaat listesine bakılır, Ce mekte ve bu yüzden hamamlar yüz 
miyete girmek isteyenlerden hangisi binlerce dolar kar bırakmaktadır. 

daha münasip ise o seçilirdi. Fakat :>/-

senelerden beri buraya girmek için Dünya makinelerinin miktarı: dak 
kimse müracaat etmedi. ve esasen se tilo keşfedileli henüz elli sene oluyor 
nelerden beri de Mal tada; evvelce ol- Fakat bu yarım asrr zarfında makine 
duğu gibi idam edilenler de azalmış- o kadar taammüm etti ki, şimdi her
tı. Cemiyetin azası bugtin dörde in- kes <?l yazısı yerine makine kullam
miştir. Ve bu dört aza da çok ihtiyar yor. Bu sene Amerikada ilk mektep 
dırlar. Bu azalar geçenlerde bir ara- lere daktilo makinesi verilmiştir. Ta 
ya gelerek cemiyeti lağvetmişlerdir. !ebeler El yazısmı öğrenir öğrenmez 

* daktilo belleyeceklerdir. Acaba dün-
Romahların idaresi zamanın.da Fi- yada kaç daktilo makinesi var. AI· 

listinde Romalılar taştan büyük de- man mecmualarından birisi bunu me 
niz hamamları yaptırmışlardı. Bu ha rak etmiş tetkikat yapmış ve dünya
mamlarda banyolar, kurunacak yer- da "50,000,000,, daktilo makinesi ol
ler, ayrıca denizden çıktıktan sonra duğunu bulmuştur. Bu elli milyonun 
baş yıkamak için tatlı su duşları var kırk beş milyonu Amerikada beş mil 
dı. Roma konsolları bu hamamlarda yonu ise bütün dünyada imiş ... 

KIRGIZLAR 
Yalnız Asyada milyonlarca Türk ı. 

vardır. Mançular, MongolJar, Yakut- l 
lar, Şarki ve Garbi Türkistanlılar, · 
Belh ve havalisi, Kazanlılar. Kırım
lılar, Azeriler, Kafkashlar ilah ... 

Bu mllyonlarca Türk içinde Ural 
dağları silsilesinde yaşayan Türkle-
rin ismine Kırgız derler. Bu Türkle
rin adetleri ve giyimleri çok yerin
dedir. Hele, çadrrları bir saray kadar 
güzeldir. İşlemelidir. Ural dağlarının 
sert rüzgarlarına karşı kahn keçi l 
kılından yapılmış çadrrlarile muka- ] 
vemet ederler. Kışın karlı dağlarda, ı-~~'WJ~f-"'2 
yazın yaylalarda bu çadırlarda ya -
tarlar. Kırgızlar kısrak slitü içerler. 
Kısrak sütünün ismine türkçe kımız 
derler. Bu süt vereme karşı devadır. 

Kırgızların içkisi krmızdır. Misafirle 
rine bu sütten ikram ederler. Resim
de gördüğünliz bir kırgız köylüsüdür 

Çadırının önünde . ÔkıUz anbasi!e 
duruyor. Kırgızlar fevkalade güzel 
dirler. Temizliklerile şöhret almışlar 
dır. Cesaretleri, bahadırlıklarI ntef• 
huru llemdiı· 
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EKONOMi 
PiYASA 
VAZiYETI . 

Yumurta fiyatlarında 
bir düıüklük var 

Son günlerde yumurta fia.tlerinde 
llafü bir dtişkUn1Uk baş gösterm~ • 
tir. Piyasada bir sandık yumurta 22 
liraya aatılmalrtadır. Geçen hafta i
çinde fiat 24 liraydı. Düşkünlüğe se
bep olarak taleplerin azlığı gösteril
ınektedir. 
Diğer taraftan Anadoludan fuJa 

mal gelmektedir. Bundan bir ay• ev
vel, vuiyet ta.mamile akalydi. Talep 
nisbetinde Anadoludan mal gelmiyor 
du 

.Alıeıla.r arumda Iapanyarun vazi
yeti değipıemiJtir. lspanyaya dUn 
bir Ispany.ol vapurile •OOO sandık ka
dar yumurta gönderllmietir. 

Pancar mallıulü 
Bu eene pancar mahsulilnUn neka 

dar olacağı henilz belli değildir. Trak 
p mmtakaamd&, pancarlara kurt i.
m olm~tur. Zürra kurtl&rla müca
dele etmektedir. Şeker firketi bu sa
hada zUrraa ilaç dağıtmaktadır. Ma.
mafih pancar r.er'iyatı geçen seneye 
nisbetle fazladır. Kurtların tahriba
tı neticesinde mahsul zarar görse da
hi miktar itibarile geçen seneki ka
dar mahsul elde edileceği ümit olun 
maktadır. E8kişehlr,, Turhal, Uşak 
mıntak&larmda maluıul vaziyeti hak 
kında §imdilik bir teY söylemek 
mUmkUn dejildir. 

Mısır piyasasında 

değiıiklik yoktur 
Iatanbul mmtakuı mısır piyasası 

geçen hafta.ki umumt piyaa "• fiat 
\•aziyetini muha!ua etmektedir. Gö
İi.llen muamelelere n&zaran piyan 
durgun uyılmaktadır. Fiatler 5,75 
kuruetur. 

Samsun mmtakumd& d& ınmr fi
atlerinde geçen hattaya nuararı hiç 
bir deği!Jiklik olm&.mlftrr. Fiatler: 

Samsunda 5,5 • 5,75, Amasya.da 
r>,5 - 6 ku~ur. 

Pllta malı mıınr .toktan hlnedile 
cek derecede ualm11tır. Son h&fta • 
larda devam eden fena havalara bi
naen Arjantinden yapılan ihracatm 
mahdut bulunmuı alıcı miktarını faz 
la.lqbrmıt ve muamelata canlılık ver 
n:1ştlr. 

Şimali Amerikada mmır mahıul\1 
,.ağmunnızluk yüzünden zarar &"6r
mektedir. 

ltalyada mwr fiatlerinde defltik
Uk yok rfbidir, ancak talep da.ha can 
bdrr. 

Romanya mmr plyuumda eon 
hafta içinde Jstikrar ıöriilmil§tür. 
Son muameleler vqon bqma 25,000 
JA)'den yapilmJlt,tr. 

.l•k'•r ıanaylinde ıslahat 
Birl~ik eeker fabrlkalan id&rel!!i, 

eeker aa.n&yiinde ıalah&t yapm&k i
~ hazırlıklar& batlamıtbr. Her 
pyden evvel iatfhıal ve f abrikuyon 
illeri ruyon&l bir h&le getirllecek -
tir. Bu meeeleler hakkında tetkika.t 
)'apmak tlııere Almanyadan mUtehu 
mlar getirilecektir. MUtehusıaların 
tetkikat neticesinde verecekleri ra -
pordan aonra, eeker aana.yiinde eeu 
lı bir .urette mlahata baflanacakt.Jr. 

No. '71 

Ademle Havva 
Birhan CAHIU 

LlBede iken yemek zlll ne beraber 
remekhaneye dilferdlk. Kuru faaul
.,. ne yağsız pilavın o kadar ~ 
ile yendiğini bir daha görmek kıs • 
met olmadı. Aç bir kurt gibi biribi
rlmizln tabaklarından yemek ve ek· 
melı: kapmak ytlzünden kaç kere 
Jıtavplar etmittfk. Bugün de ayni 
~ğı hiaedereik yemek aalonuna 
girdiğim saman yolcularm& kal'fl çok 
nastk ü.vranan bafkaptanı yine o
rada J&'dUm. Bu yqlı denb kurdu 
Y.Jllarca Karadenlsin Te Akdenlzln 
kor'kun4; tırtmalara gerdlfl röPUnU 
bhu daha Ffinrek ayak üzerinde 
blrlrac J.8D1 yolca ile lı:onUfUyordu. 

Beni ,artınce bol bir net'• içinde 
h&ykırdı: 

- Gel bablnn doatum. Vapunı • 
mmun en pnç erlı:eti bugtin için 
leD8in. 

Ve bent görUftUfQ iki kadına ta
mtırken lllve etti: 

- hlıenderlye sularına kadar bu 
.,et onun. 

Dd kadın tnı: hamlede pthne 

Üzüm ve incir Bakla piyasası 

f iatlerin biraz daha Fiyatlar durgun, yenı 

yükseldiği bildiriliyor sevkiyat yapılmıyor 
Ege mmtakası, Izmir piyasasında 

hazır mallar üzerine muamelelere 
normal surette devam olunmaktadır. 
Yeni rekolte hakkında yapılan tah -
minlerin piyaaa.sı sağlam bir duruma 
soktuğu ve fiatlerin yükseldiği bildi 
rilmektedir. Alivre fiatleri bir dere
ce daha yükselmiftir. Bunun alıcı pi 
yualar isteklerinin günden güne art 
mumdan ileri geldiği kaydedilmekte 
dir. Son fiatler mukayeseli olarak a
şağıda gösterllmi!Jtir: 

No. Son hafta 
7 7,75. 8 
8 8,25. 8,lSO 
9 9 • 9,25 

ıo 10,50 • 11,25 
Mevsim b&§langıcmd&n 17.6.936 

ak§amma kadar lzmir bonıasınd& sa 
Wan üzüm miktarı 73,717,799 kilo -
ya balig olmu§tur. 

Yine mevsim başlangıcından 13.6. 
936 akea.mına kadar lzmir limanın -
dan muhtelif memleketlere ihraç edi 
len üzüm miktarı ise 71.181 ton ola
rak gösterilmektedfr. 

Londradan bildirildiğine göre, bu 
piyasada lzmir yeni mahsulU Uzerine 
ıatıelar yapıJm13tır. Izmlr tüccarlan 
fiatlerini bir miktar daha artırmış • 
tardır. Son hafta fiatleri 38-45 şilin 
arasındadır. (Gümrük 10-6 şilin hun 
dertvcight da dahil olaarak) 

Ayni piyasada THrk sultaniye Ü -
zilmleri stokunun 452 ton olduğu bil
dirilmektedir. 

incir piyasası 
Eğe mmtakası, incir bölgesinde 

ağaçlara ilek atılmasma devam o -

Istanbul bakla piyasası durgun -
dur. lhracat için henüz vui muame
leler olmamaktadır. Fiatler 4,25 ku
ru§tur. 

Ege mmtakasmda bakla piyasasın 
da alivre muamelelere devam olun -
maktadır. Hafta içinde 60 ton mal 
satılmıştır. Alivre fiatleri 4,3125 ku 
rU§tur. 

Almanyadan Izmir ihracatçılarına 
temmuz teslimi ısartile 90 mark üze
rinden teklif yapıldığı bildirilmekte
dir. 

Tahmil, tahliye tarifesinde 
tenzllcit yapılacak 

Deniz tarife komisyonu mesaisine 
devam etmektedir. Tahmil ve Tahli
ye tarifelerinde bazı değişiklikler ya
pılması etrafında tetkikler yapılmak 
tadır. Bu değişiklikler, tarifede ten
zilat yapılması şeklinde olacak ve 
bunlann tesbitinden sonra nakil va. 
sıtalanna ait tarifelerin incelenme
sine batla.nacaktır. . 
lunmakta.dır. Yeni rekolte henüz tah 
min edilememektedir. Stoklar tama -
men tükendiği için muamele olma • 
maktadır. 

Londra piyasasında hazır genuin
ler üzerine satışlar ağırcadır. Alıcı
lar daha ziyade yeni mahsule rağbet 
gösteriyorlar. Yeni rekolteden hayli 
muameleler olmuştur. Eylül teslimi 
üzerine muameleler kaydediltni§tir. 
Son hafta fiatıeri 7 şilin gümrük da 
hil olduğu halde natürel ,mallar için 
31-34 ıilin arasındadır. 

BORSA 
Paralar 

S TEMMUZ CUMA 

Eıllo111 

"' _.. .......... 
A 1ı1 

Sterlin 623,-
1 Dolar 126,-

20 İIVİçre fr. 1110,-
20 Belç.ilı:ı f"Ull 110,-
20 Drahmi 21,-
20 Çek kuron 11-1.-
20 Ley 13,-
ao Dinar 41,-
Liret veallrah 190.-
Florin 112.-
ATIJaturya ıilia 22,-
Mark 21,-
Zloti 19,-
Penco 22,-
Len 22.-
Yen S2.-
tıvec lnarone 3 t .-
Altın 970,-
Banknot 24S.--

Çelcfer 
Parlı üzerine 
!nriliı iııerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenvre 
Sofia 

Florin 
Çekoılovalr 
Avuıtarıra 
Mark 
İıveç kuronu 
lıpanya peıeta ' 

s. t J. 
628,-
126.-
11111,-
84,-
23,50 
S8,
ı6.-
52,-

196r-
14.-
24.-
30,-
22,-
24.-
25.-
34-
33.-

971,-
146.--

12.05 
629,50 

0,79.7.S 
10,15,32 

4,72.46 
2,44,07 

63,10,64 
1,17,111 

19,14,SS 
4,19,-
1.97,88 
3,08,90 
5,111,56 

çarpmamı§tı. Ellerini uzattılar. 
Kırk sekiz saattenberi elline bir 

klldm eli değmemişti. 
Uzatılan bu ellerden birinin sahi

bi birdenbire kafamı a.ltüst etti. 
- Madam Petridis ! 
Genç ve rUzel kadın bir hamlede 

beni ailzdU ve avucumdaki parmak • 
larile hafif bir sıkılışla kımıldadı. 

Kaptan ötekini de tanıtıyordu: 
- Madam Diy&mandiı! 
Bu yağlı, kalın, esmer ve iki otu

zuna yakla§tığı halde olgunluk çağı 
geçirmek arzu.sile ıüslenmlş bir et 
yığını. Elbiseleri, tuvaleti ve artık 
ebediyete karıean gözlerinin rengi ile 
yapamadığı muvaffakıyeti elmasla
nnın parlaklığile kazanmak ister gi
bi mütemadiyen parmaklarmı hare
ket ettiriyor. Biribirinden ayn yUk
sek kırattaki elmaslarını panldat -
mağa çalıııyor. 

Onu bir daha görmek bile istemi
yerek Madam Petridis'in iri ıiyah 
gözlerine avdet ettim. 

Birkaç kelime ile oracıkta baelı
yan bu tanıtmayı kuvvetlendirmek 
için hazırlanıyordum ki kaptan yer
lerimizi göeterdi. 

Iıste o za.man zeki ve babacan 
kaptanın manevra mevkiine çıkar • 
ken yaptıft iıaretln manumı kavra-

lı Bankası Mil. 

" - N 
.. .. Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. %100 
Sirkethayrl11 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 

, Aslan Çimento Kupon kuik 
Merkez Bankası 
Oımanlı Bankası Kuponsuz 
Sı. k Merkeı Eczanesi 

lstJlcrazlar 

Tıirk Borcu I 

" " II 
" " ııı 

İltilrruı dıhilf 
Ercani A. B. C. 
Srvu Erzurum I 

" " n ; 

8.S ,-
9,90 
9,90 

24,85 
41,-
16,50 
18,75 
9,50 

12,50 
9,35 

68,-
28,-

4,40 

21,20 
19,80 
20,ıo 
96,-
95,-
98,-
98,-

Mrsrr taltvJllerl 
ı886 1 
1903 11 
1911 ın 

TaltvJl.Sf 
Rıhtım Kuponıaı: 

Anadolu I ve II 
" •• 111 

-.-
97,50 
91,50 

--98,50 
92,50 

10,25 
43,45 
45,-

Anadolu Müme111ıl Kuponsuz 45,10 

drm. Başkaptan sağına pırlantalı 

Madam Diyamandisi' aldı. Madam 
Petridis soluna düştü ve kaptan ba· 
na işaret etti: 

- Madamı meşgul edersin değil 
mi dostum'! • 

Yolculannın kamaralarındaki ra -
hatlannı, salonlardaki istirahatini o 
kadar iyi dUşünen başkaptanm misa
firlerinin ruhi arzularını da göz· 
den kaçırmadığını bir daha anla
dım. 

Her yemekte tekrar edilen birkaç 
klasik yolculuk amentüsünü bekle
meden konuşmaya başladım. 

Genç madam Petridis bir anda 
anlaşılan k~esi gizli tarafı olmıyan 
bir kadm, fakat o kadar cazibeli ve 
neşeli bir kadın ki. 

Hani eski Yunan klasik güzelle
ri vardır duru bezyaz bir ten, hafif 
ebruli yanaklar, siyah ve p&rlak göz 
ler, ~it ve kırmızı dudaklar, az 
uzun bir burun ve dUzgiln, uzun, yu 
varlak bir vücut, VenüsUn mermer 
vilcudil ile bu tip kadmlar arasında 
ki fark bunların kollu ve canlı olma 
larmdan ibarettir. 
Kadın kontrolUnde o kadar tecrü

beli oldum ki artık .. ilk hamlede ve 
bir çırpıda kadının seciyesini, sevi
yesini, vncut hatlarmdaki alestiki -

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, · karakte

rinizi size söyliyelim ! 
Hayatta kolaylıkla kendine iyi 

bir vaziyet temi: 
edecektir. Sevim -
li, dürüst, faal, 
muhitinin takdiri -
ni kazanır bir 
genç. Herhangi bir 
vaziyete çabuk in
tioa k eder. Kabili· 
yetleri henüz ta -
mamile inkişaf et
memiştir. Müsteh
zidir. Gülmeği se
ver. Kendin der. 
memnundur. A'timiir 

Çabuk terakki edecektir. Hissi ma 
ceraları, muvaffakiyetleri vardır. 

"' Intibalan, hisleri. insiyakları ile 
hareket eden, ya · 
ratıcı olmaktan zi
yade tatbikatçı bir 
karakter. ŞUphele· 
ri vardır. Ruhu 
genç kalmıştll". En 
dişelerden, gürül· 
tillerden uzak bir 
bayat tercih eder. 
Bununla beraber 
fedakarlıklar ya · 
pabilir. Pratiktir. 
Sanaatte muvaf -

H. Tür,er fak olur. 

"' lçtimai hayatta açılmak, bir mev-
ki edinmek için 

büyük bir gayret 
sarfeder. Büyük 
mevkilere erişmek 
arzusu vardır. O -
kumuş olduğu e • 
serlerin tesirinde 
kalmı§, her eser • 
den muayyen bir 
parça onun hayatı
nı muhtelif devre
lere ayırmıştır. 

Kendinden fazla 
emindir. Bu yüz - lamail Çaplıın 
den inkisarlan vardır. 

~ 

Kuvvetli bir mbahçı olabilir. Fev-
kaı&de ~~k llr....,...w-11 ; .. 
U vardır. A)TJCa 
tatmin edilmemiş 

bliyük bir bedeni 
faaliyet ihtiyacı da 
vardır. İçtimai ha
yatın tecrübelerin
den neticeler çıkar 
mıştır ve bunları 

gUlilnç bulunmuş· 
tur. Tenis veya 
futbol oyunlanna 
kabiliyetleri var -
dır. Birçok hadi • 
selere karşı la - A. Şener 
kayttr. Mütebessim bir tavır takma.· 
rak hayati yüksekten seyretmeği ae
ver. 

Adadaki deniz bayramı 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti, 

25 Temmuz için büyük bir deniz bay 
ramı tertip etmektedir. Hazırlıklara 
ba,lanmıştır. Deniz bayramı bUtUn 
adalara şamil olacaktır. Kalamı, va
puru, iki istimbot ve sandallar bay. 
rama iştirak edecektir. 12 ve 26 Tem 
muzda bisiklet yanşlan ve 26 Tem
muzda çiçek bayramı yapılacaktır. 

yetin derecesini, estetik kaidelerine 
olan intibakını, seksapeli hepsi hep
si gözlerimde ve kafamda hükmü
nü veriyordu. 

Yemek devam ettiği müddetçe 
yolculuktan, vapurlardan konu~tulC, 
bu arada onun lskenderiyedeki koca 
sının yanma gittiğini, asıl Atin.alı 
olduğunu da öğrendim. Kocuı İl· 
kenderiyede bir sigara f abrikasmm 
sahibi imiş. 

BUtUn Mısırdaki Yunanlılar gibi 
bu güzel kadının kocası da Mısırda 
kazanıyor ve parasını Atinaya gön
deriyor. Petridis ismini Mısırda çok 
işitmiştim, Hidivy&l ve !sfenks gi
bi bir kaç çeşit sigaraların üzerinde 
ismi vardı. Her halde kalantor bir 
tüccar olacak, Mısır'\ı.ki bütün Yu
nanlılar karınca gibi '-1lışıyorlar ve 
çok kazanıyorlar, fakat Mısırda mal 
ve millk edindikleri yok. Kazanıyor
lar ve Yunanistana gönderiyorlar. 

Yanındaki yaşlı kadın da Atina
nın meşhur zenginlerinden birinin 
karısı imi§, o da lskenderiyedeki kı· 
zmı görmeğe gidiyormuş. 

Genç kadın bana sordu: 
- Istanbullu musunuz? 
- Evet! 
- Ne güzeldir Istanbul. Kız kar-

de§lm Istanbuldadır. Iki kere git-
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Şaşırdım kaldım 
A. V. U imza.'lile: 
Y<J§ım 30 ve iki çocuk baba.!ıyım. Mektup gönderenlere 

Bımdan bir sene evvel karımın ah-
lak!ızlığından terk etmek mecburi- Bi::c mektup gönderen sayın o1.,."1V 
yetinde kaldım ve terk ettim. Sonra yucularınıızdan c<>k mühim rico
memlcketlim olan bir kızla tanıdık- mız var. 
Zar va.<rıta.!ile nişanlandım. alacağım 1 - Yazıları sayfanın yalnız bir 
bir kı::la kon~mak, etvarı hareketi- tarafına yazmak, arkasın<& yazma
ni anlamak isterdim. Fakat butta im- mak. 
kan olmuyor. Çünkii aile.'Ji çok mlita ! - Mektuplan mümkiin oldugu 
assıp, çocHk'larıma bakacağına söz takdirde makine ile, olmazsa satır 
veriyormuş. aralarını geni§ bırakarak, okunaklı 

Acaba bu aö::ünde evlendikten yazmağa çalı-§mak. 
sonra dunır mu ı .Aynldığtm ai- Bu iki noktaya dikkat ettikleri tak 
lem bana son derece muğber olduğu dirde, hem bizim i§imiz kolayla§mı§ 
için yavrulanmı katiyen göstermiyo- olur, hem de kendilerine daha çabuk 
mm. her zaman da icranın ağır ma.a cevap verebiliriz. 
raflannı vererek il4mtn hilfcmünü ~ 
icra ettiremiyantm. kat 0 hacı babası11dan ve 'bu vaziyet 
Diğer tarafta" i.!e ni§anland1ğ1m ten korktuğunu. söylüyor. Ne yapa· 

kıza karşı onunla bir: kaç defa konU§ lım1 Cevabmıza i11tizar ediyorum. 
tu~m haük bir • 04f 'lı.i.!sediyomm. Bu işten vazgeçiniz. Siz daha pek 
Ytı§'m 30 oldıığu ve hayli de kadın- gençsiniz. Hacı babası bir duyarsa 
'tarın iç yüzlerini bildiğim ha.lde bu- muhakkak ikinize de, hem de haklı 
nun .sebebini anlayamıyorum. Sosye-

olarak, mükemmel bir sopa çeker. te hayatları da ya§adtm. Bir taraf- ._ 
tan da onlann bu zaaf•"• anlayıp her 
hangi bir Jıalwindfm çekiniyorum. On yaıında bir çocuk 
l§te bir taraftan aukutuhayal, diğer halası namına diyor lci: 
taraftan ~e evldt ,efkati ve yine Çamlıcadan F. im::asile: 
mu'ut olup olm4mak korkuau ve Ben size kendim için değil halant 
zdf, Bu düfiinceler içinde bambafka için akıl sormak üzere bu mektubÜ 
oldum. Her ıeyi ç.abuk unutuyorom yazıyorum. 
ıöyle?ten baZ1 sözleri "7itmiyor. Hat- Benim annem bundan sekiz aenlf 
ta mil§küldtla anlıyorum. Hayatım- eooel ölmüş. Ve ben o zamandan b~ 
dan bezm~ bir haldeyim. Bt!tıim gi- ri gah teyzemde gô.h halamda otunl 
bt bu ağır haller içerisinde kal.!anız rum. Halam bugiin 39 Ya§tnda oZma1' 
ve yalı.ut böyle olmıtf bir bedbahta la b e r a b e r ç o le g ü z e l • 
ne tav8iye ederriniz1 ve sebepleri d i r . F a k a t hiç kendisila 
nedir1 eni§tem alô.kadar değil. Esk"iden <>-

Şimdilik her hangi hueusta olursa nu çok severmiş ve o zaman bir ço• 
olsun bir karar vermekten çekininiz cuklan vannış. Fakat çocuk öldük
Biraz iatirah&t edip ıinirlerinizi din- ten sonra kansından soğunmş kadın 
lendirinl2 ve bu halleri dUıünmeme- cağızın bir çocuğu daha olnııışsa da 
ğe çall§ınız. Hiç olm&Zl5a on bef gUn a.rtıi~ ~ i§ten geçnıi§. Adam artık ha· 
için tam bir istirahat ediniz. Sonra lamla konU§mııyor bile ... BaZ1 gece· 
daha eoğuk kanlılıkla bir karar ve- ler cııc bile gelmiyor. Birçok 1.i1nsc· 
rebilirBiniz. ' den duyduğuma göre bir metresi var 

* mq. Zavallı halam da çok iızfüıiyor 
llr icadın muıallaf oldu hep ağlıyor ne yapabiliriz! TAltfcn 
c.,,.Jı~utda• A .. 1 t•HNOI _...... ........... - . h4'a- bir 'lkil tJP. P-~ ~rıl: 
Nişanlıyım. Mesleğim icabı birçok ı1C1yontm daha 1 ya day m. Al•-

bayanlarla tatıı"1nm. Ba§ımda büyük lım ermiyor, Acaba brn bir ~ey ya
bir feW.ket fırtınası esmekte, bunutı pabilir miyim1 
tta.ttZ önüne geçerim: Halanıza söyleyiniz, hergün mun-

Beraber bulunduğum yerdeki ba- tazaman şunları yapsın: 
yanlardan biri bana mtı.!aZlat oldu. 1 - Ağlamasın. 
Kaç defa kendisine ni§anl& olduğumu 2 - Giller yhz göstersin. Hatta 
hatırlattım . .sizinle evlenmeme im- kocası somurt.sa bile. 
k<in yok! dedim. Yine israrlarutda 3 - Hergün en güzel, en temiz, en 
devam ediyor. Bana olmadık iş ya- şık elbiselerini giysin, tuvalet yap
pıyor. Bende?& vaz g«çme.ri için ne sm. 
yapayım' 4 - Fazla ileri gitmemek şartlle, 

Ama '""" a 1&Gttrlatmak i.!terim tanıdıfı gençlerle hafif bir kur yap
lri konu~mo"'41k gayri kabil Uıtnunla sın. 
tema.,ımı kestMk için birinci çare Bütün bunlar tesirini göeterecek· 
vazifeden ~kar.!am :vaziyetim f erıa tir. Şayet göstermiyecek olursa bir 
Olacak. Su ne derainul cevaba in- tek çare vardır: Mahkemeye mUra• 
ti.zar. caat etmek, kocasının kendini aldat· 

Dünya.da en mU,kW vuiyetlerden tığını teıbit ederek onu cezalandır• 
biriıi içinde bulunuyonunu.z. Bizce mak. 
yepne çare derhal evlenip zevceniz- ------------=-~ 
le bu kadını biribirine tan11tırmak- Soy adı yazımının 
tır. kat'I neticeleri • 

Hacr bebasrndan 
korkuyor 

Geliboludan H. G. imza.rile: 
Ben 19 yaf1ndayım. Semliğim 16 

y(Jftndadtr. Bir arlçadaftmt" ku kar 

tim, çok hotuma gitti, &ynlmak iste 
medim, Adada oturuyorlardı, ne gü
zel yerdir Ada! 
Kız kardeoinin kocaıı da lstanbu

hın m~hur un fabrikumm sahibi 
milyoner zahire tUccan. 

Ben de hatırlıyorum, htanbulda 
iken böyle bir :zengin ve Yunanlı fab 
rikator karıamdan b&hsederlerdi . 
Bahaedilmeainin eebebi de gariptir. 
Hayatımda kaldıfına göre bu genç 
kadm lavantaya çok meraklı imi~ 

'lavanta fabrik&larmm bUtUn kolek
siyonlarını tuvalet dairesinde bulun
duran bu kadm& son zamanlarda 
bir başka merak earnu,, hiç ki.mae
de olmayan, duyulmayan bir koku 
sürmek, bu kabil mi, fakat para bu, 
bazı milyonerlerin keyiflerine göre 
mgar ve siğaret yaptırdıklan gibi 
bu kadın da Pariein mqhur Kerlein 
fabrikasına müracaat etmif, sırf 
kendine maluma olmak il7.ere bir ko
ku formülü bulm&larmı rica etmiş. 

Para neler yapmaz, Kerlein fabri
kuı hemen k:imyakerlerine emir 
vermiş, Afrika ormanlarındaki vah
şi ağaç çiçeklerinden madeni, neba
tı, kimyevi birtakım formüllerden 
bahsederek !;'l}i olmıyan ve yalnız 
kendisi için yapılan bir koku keff 
ettiklerini haber vermişler. 

Soyadı yazımının neticeleri dilıı 

mUlhakattan Vilayete gelmiştir. Vi• 
lnyet te neticeyi telgrafla Dahiliye 
Veklletine bildirilmiştir. İstanbul Vl 
llyeti dahilinde yüz doksan bn kUsur 
aile soyadı almıştır. 

Meraklı kadın kocasının buğday 
tanelerinden kazandığı milyonları 

böylece Parisin lavantacılarına dök· 
müş ama emeline muvaffak olmuş 
şimdi süründüğü koku yalnız ona 
mahsusmuf. 

Bana bunu 1stanbulda anlattıkla· 
n zaman gülmüş ve: 

- Akıllı işi değil, demittim, bu 
ıneraklı madam kendi için yaptır
dığı kokuyu belki de lstanbulda ba' 
kalarmda duymayacak, fakat Viya· 
nada, Madridde, Brükselde, Nevyork 
ta harcıalem olmadığını nereden 
bilecek. 

Sonra ne oldu bilmem. 
Şimdi genç kadm lstanbuldaki 

kardeşinden bahsederken hatırladım 
ve sordum: 

- Kız kardeşiniz lavanta mera· 
kında olan bir madam mıdır? 

Gilldü. 
- Bravo, tanıyor musunuz ? 
- Hayır yalnız kocasının adını 

hatırladım, ondan bahsedilmesinin 
sebebi de bu lavanta merakı olsa 
gerek. 

- Evet, dedi meraklıdır. Parlste 
lavanta fabıikasile mukavele yaptı, 
fabrika garanti verdi ve ona mah
sus kokunun formülUnU de kristal 

IAı. 
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Bugünkli Program 
lstanbul 

ıs : Oa.l1s muıikisi (plik)) ; 19: Haber
ler; 19,15: Muhtelif plü:lar; 19,30: Çocuk 
uati: Hiktyeler : 20: Muhtelif ıololıır 
(pl!k) ; 20.30: Stüdyo ork .. tTalart; Zl,30: 
Son haberler. 

Sııat 22 den sonra Aı1adola AJansmm 
gu:etelere mahsus havadis ıerviıi verile
cektir. 

Sesinde:9özlerinde bir yatak odasının 
havasına d olabilecek ıeyler vardı 

Budapeşte 

19,45 : Salon or1tettrur: ıı : Orkeıtralı 
eğlenceli neıriyat; 13,4~: Pl.ik. 

18,15: Suel musiki ; 19,15: Orkestra lroıı
seri; 20,20: Pllk (Amerikan musikisi); 
21 ,20: O.mı ınulilcisi ; 22,45: Konıer nakli; 
23,45: Haberler; 24: Konıer nakli. 

P'akat bir r;amankio 
Ea.lim m e s ı. f e bu gece on
ların ata&nda o derece yoktu ki oto
nıobilin hareketindeki ufak bir heye
can ikisinin vUcudunu karma ka.rışrk 
bir hale sokabilirdi. Zaten Ra.şel kaç 
kere Adna.nm kollarına. düşmek, ko
lalı göğsünde baytlnıak azimlrei duy 
du: Onu bu gec.e o büyük devlet se
farethanesi.ne eoka.n adam o derece 
daya.mlma.z erkekti: Bu erkeğe kar· 
Şl Ra§eliıı sesinde, gözlerinde bir ya
tak odasmm ha\'a.Sma. dola.bilecek , 
şeyler vardı. Fuat Adnan sevinemı
yordu. Ona. bu saadet mukaddemesi 
kendisinm değil gibi geliyordu. Ted
M~iz, :mazisiz olan bu ma.hremiyet
!er, Adna.nı !eVindirmekten .ziyade 
düşündürüyordu. Kadmı umamıyor
du. 

Moskova 

18: Sarktlır (ıopran 1eıle): 20: Muhte
lif ıehirıerdeıı nakiller; 22: Yabancı diller 
le ne~riyat. 

Prag 

20,15: .Daima Gülunuz 11db ~en skeç; 
21,20: Halk ıarkılarmdan mtirelı:kep popu
ri : 21,40: Piyes; 22,20: Dvorak ıenfonili; 
E - . moll (pl&k); 23,30: S~n baft.a sonu 
neşny.atr. 

Sinemalar, Tiyatrohu 

• HALK OPERET! : Taksim bahçe 
sinde bu akıam ıaat 21,<l-5 de HALIME 
orereti. Pek yakında (Rahmet Et.) 
opereti. 

• TURK : (Tri'Voti Cambazhanesi) ve 
(Voroıuofların E5ran). 

Ayrrlırlarken Raşelin iki eli Adna
~ dudaklannda.n ayrılmak isteme
di. Ve RaşeJ Adnanr yarınki ça.yma 
Uç defa ISrar ederek çağırdı. Fa.kat 
Adnan nıahzundu. 

l' atakta saat bet çayı 

Bugijıı 13 üncu defa gitmeğe ha
mrla.ndğı Ra,§el'in bu c;aylarmdan 
:Adnan mustariptir. Bu çaylarda Ra
§el Viya.nalı komisyoncu ile ko
!lU§tuğu sesle, o hususi teliffuzla. 
Adna.nıa gö~milyorcl4. Hemen bi
t.en tebessüm, içi olmıyan ses: R&şel 
Adn&na karşı bu iki teYdi. 

Vakı'a bu ~ay t.opl8lltılan ~lt sık. 
P'a.Jcat Ra,şel her defaııımda .A.dnanla 
yeni görüşmliş gibi fazla nazik! •. 
Cümleler hususiyetsiz, şa...'luıla.r k!Sa. 

('; müthi terbiyeli. 
Hele Raşelin gözlen Adnana karşı 

bu çaylarda. o kadar natnUBlu ki! .. 
So;nra bu namustan daha a.cı olan 
Y.ellm.e nezketi! ... 

F8:kat Adnan bu saat beşte başlı
ya.n ışkencelere gitmemezlik edemi • 
yordu. !ki kişinin arasma mesafele
rin en zalimipi sokan bu nezµ:etlere 
katlanacak kadar R~ele ka.rfI Ad
tuı.n zayıf. 

Adnan biliyor: Kadm.m, her çayı
na. onu çağırmaktan maksadı her 
davet~ değişeıı misafirleri.ne, lttiha.t 
Ve Terakk;nin ehemmiyetli adamı
!Uıı, evine geldiğini göstermek! 

Adnan oraya. gitmekle bu vazife
&ni yapzyordu. Ve ''vazife,, Adna.nm 
klona girmesile bitiyor, ~ de 
beş dakika sonra ondan bılayordu. 
Ve bunu Adnan anlıya.ca.k diye kor
kuyor, ona karşı çok fazla nazik olu 
Yord4. RaşeU:rı sesine rnünha.sır ka
lan bu müziç nezaket, bu if adamı 
heza.keti, Adnam bu çay daveti ka .. 
labalığmm samimi kaynaması için • 
de ayn kalan, tek ve tenha bir- adam 
l'a.ziyetiJle so}nıyorqu. 

Dün gece sefarethane balosundan 
dö:nerkeıı söz verdiği için, Adntµı, bu
gün Raşelin çaym.a yine gidiyor. 

1lti !la.at bedbaht olmak için, en 
gti.zel kıra.vatnu takmıştı. 

Kapıda Çok bekledi. Sinirlendi. Bil
miyordu: Sokak kapsmı ka.pıcı de
ğil, 'Raşel açacaktı. 

E'Amter eokağm kapr at"8.l:ığmdaki 
diliminde büsbütün beyazla.Şan Raşel, 
caddenin fena. teeadüfleri.nden vilcu· 
dunu kapmm kanadiyle gizliyerek, 
kolunu uzattı, Adnanx bileğinden 
~ekti. · 

Kapanınca gök yijzüne değiyor gi 
bi yüksek görünen demir kapmm a.r~ 
kaamda, bu siyah gtinah mihrabmm 
önünde el ele duran bu erkekle ka. ~ 
dmda §imdi bir çift kanat vardı, uça 
caklardı. Raşelin beyaz parmağı, du· 
dağım ikiye böldli, hiçbir şey söyle -
miyen Adnana duyulmıyan aesle 
"'suş!,, dedi. Bu ses, bu kefune evi 
y a t & k o d a a ı n a d ö n d ü :r· 
dil.Bir yatak vak'a.sının mukaddeme• 
ısi olan bu kısık ıes, bu "ıus!,, o ka
dar güzeldi. Zaten bugün antredeki 
mermer ;nasa boştu. Halbuki taştan 
peq,çe.Jeri üstünqe C&lll!.Var gibi du • 
ran Roma Uslübüpdeki bu yek~e 
mermer muanm üstü Raşelin saat 
be§ ça,ylannda dolardı; sahiplerinin 
bilyük r~ahları kadar ·bilfıımeız ne 
rntmuebetıe - depeizliklerini anlatan 
eeylerle dolardı: Vi80nr ıibline. fier .. 
ınme kadın kürklerile, loutre erkek 
pa.Ito!arı1e ••. 

• "l'AN : (TB.1'golita) "'e (Renkli Peçe) 
• MELEK: {Fakir Bir Delikanlmm Hi 

kiyesi) ve (Kar.ak Sevdalı:lar). 

Adnan kendıeini:n Aksaraydaltj kil ] Dedi. Evde, ıkisınden baa'ka kimee 
çült evini, eski tarih hocalığm! bili - yoktu . .Merdivenlerden uçtulal'. Ya-

• İPEK : (Kiralilt GontiJ) ve (Mac.ar 
Romansı) . 

• SOMER : (Hücum Filosu) ve (Do 
!runma Kalbime) . 

yorla.rm.J§ gibi bu kürklere, bu pal - tak odasmdaydılar. Yatak odasının • YILDIZ : (Hayat Kurbanları) •e (Mi 
tolara garez olurdu. ~kak kapıema bu kadar yakm. o~du- irinin Sen Saati). 

Bugun.. :;-'"tinde hiç kimsenın elbi- guna .A.dn11-n §aş. • tı. Bu hayret ıçınde • SIK : (Gtiııdtiz Bezıjm Gece Senin) 
w:ıı. d e.n1 rd .t _ ve (Sevdalılar Kervanı). sesi durmzyan bu mermer masa ta - Adnan sa.a etım ıyanuyo u: .n.w 

hattur dolu m~terek yatak kadar ~ b~ felaket bu kadar ça"buk gele- • ~~:o1ire;) , (Altı Kanb Kral) ve (Met 

Adnana tl!J< göründü. Dünyalara sığ bilirdı. • ALEMDAR: (Petersburr Geceleri) 
mı~ ısa.adet bir evin alt katma sı- Koroma"ndel karyola takımı Ra- ve (Morg Sokağı Cinayeti). 

ğıyordu. Adnan o kadar mes'uttu JP, şel'i~. bil!11k ~~1:8-k odasını çizgilerin • OSKÜDAR HALE : (Mum.Yalar Mü 
k d' · · ....... ,fo•:n.... • ............ b. en guzelıyJe d°'ilyordu. zesi. 

deengö~rüınmrds--~ ...... a., ...... ,,,. ... ır yer Moizin Hind eev!isi ört.UIU karyo-
yo _u. " laşr Mahracasmı bekliyen fil vakari- Davetler, Toplantılar 

J?tıvardakı panoplıeleı;den so_~alye le - hareketsizliğin bunışuksuzluğu ASKERLIK İ~LERİ 
leruı zırplı ka:bukla.rr delikten gozte;r- içinde duruyordu. Raşein örtüsü l:l 

le A~a.na ve Raşele bakıyorlar, sı - nim açık karyolasından köpüklü dan Oeküdar Aıkerlik Şubesinden: 
yalı ro.nesans.. .. sandı_klar bayaz. mer - tela'lar, gök \rluzu' ··yıe yıkanmıs ke 1 - Subede ı..ayrtlı bulunmu~ olanların 

1 st d J 1 b .r' " • ~~.tada kayıtlı olup ta Şube mıntıkaı>ı da pıer.erın U u:n ego ge er gı 1 uzam. tenler, çüıiimüş kadar ince ipekler hilın~c _oturmakta olan piyade ımdrna meıı 
yorla.rd!. taşıoyrdu. sup ihtiyat 5ubaylardan 313 dahil dofumlu 

Kurunu vüstanm bu loş saluıesin- Bembe"""' b1r temı"zlı'gınv. odaya v.. ~r ı Atuııtos 936 da Pinde .krt'aama il 
., ~ .; -· tilıaJr etmek ürere sevk edileceklerinden 

de beyaz kadm tek 'bir adrmda koştu; yılan baygın kokusu ince bir tın gi- ~uamleleri yapdmak iizere bu dotumtu 
terliğinin uzun ökçeleri üstünde du- biydi. Bu tüle bir antika bohurda.n- P;rade yaraubaylarm 20 Teınmuı 936 gü 

nune kadar Üskiıdar Aı"erlilı: Subesine 
MU1 çıplak ayaklarının sarı pembe dan elektrik kıvrJcımmm saçtığı la- müracaat etmeleri. 
topuklan Adnanm gözlerinde tutuş- vanta kokusu çiçekler işliyordu. Ma- 2 - Bu smıfa mettıup birinci maddede 

· b al · d gü ·· ib · doıunıtan yazılt olanlardan ctimrük mu tu.Llcivert penyuvanndan çıplak ko Vl ir evın ucun a muş çay 1 l'l- hafaza teıekıillerinin lı:rt'alarmda üniforma 
lu uzandr· köşedeki siyah mermer SÜ ği · öksürüyordu. Seessiz bir kararla lr olarak '81~anlarla hariciye memurlarm 

tunun Ust'ıı-e, tunr heykelin ayak u- bu 8:1evi söndilrdtiler; çay iç.miyecek- dan olup ta ~cmleket hududu dlŞmdakiler 
wı ~ _ ler tahsıl ve ticaret maksadı ile yabancr yer 

cuna kısık sesli bir şey bmı.ktı. lerdı. d~ . ~uluna~ar s:etmeyecekleri cibi ıitajm? 
_ Servis kapilarmm anahtarları! (Arkası var) bıtırıp terhıa edılmiş olanlardan iki seneyi 

geçmemiş olanlarda ıevkedilmeyeceltlerin 
den bu gibilerin de mürac.aaUarına lüzum 
olınad?ğmr ilan olunur. Poliste 

Mangal yüzünden 

iki kiıi yaralandı 
Cibalide Zeyrek caddesinde 6 nu· 

maralı handa oturan Muharrem. dün 
hanrn bahçesinde yemek pişirmek 
üzere mangal yakmıştır. Mangalda.n 
çıkan mal'8rk dumanından ~litee~sır 
olan ayni handa oturan Veh ve kan
ın Ayşe1 kızarak ma.pgalr dökmU~ler 
dir.Bu yüzden çıkan kavgada Velı,ek 
mek bıçaITT ile Muharremi ve bu ara 
da kendisine çıkışan Ayşeyi de ko· 
tundan yaralamıştır. Yarah Muhar
rem ve Ayşe tedavi altına. alınmış
tır. Veli yakalanmıştır. 

Otomobil çarptı 
Galatada Külhan sokağında otu

ran Kambo, 8 numaralı motosikletle 
Taksimde Dağc1Jık klübü önünden ge 
çerken, (l.rkadan gelen şoför Hayiğİıl 
idaresindeki 467 numaralı otomobilin 
saclınesine uğrş,mış, motosiklet par· 
çalanmıf, Kambo yaralanmıştır. Şo
för Hayjk kaçmıştır. Aranmaktadır. 

Bu da baıka türlüsü 
Cadde Bostanında asfalt yolda 1 • 

nan bakkaJiyesinjn önünde arabacı 
Ferhat beygirlerinin başmdan çeker 
bir halde giderken 1457 numaralı O· 

tomobil çarpmış, Ferhat yaralanmış
tır. ŞQ!ör kaçınıtıtır. 

iki amele ağır yarah 
Dün ısaşt on birde lstinyede Dok 

fabrikasında oksijen kaynağında çıı
lı~p ameleden Cemal ve Mehmet E· 
w.ifi bir demirin oksijenini yaparlar
l{.en tüp patlamış ve ilcisi de ağlr su 
rette yara lapmıştır. 

Parmakları kesildi 
Beyoğlu Yenitehirde Karpuz aokı 

ğında 9 n-qmarad:e. oturır. 'MÇıtörcU 
Kadir Usta, dün sabah Kıuıımpaşada 
tbrşhimin odun deposunda motörde 

1940 olimpiyatları 
nerede yapllacak 1 * YENt BİR KU1'S 

~minönü Halkevinden ı 
Bertin, 3 (A.A.) - Beynelmilel o- Evimiz bir muhasebe dersleri kursu aç 

limpiyat komitesi.1940 olimpiyatları ınan karar vermiştir. Der<sleri altıncı 
nm hangi şehirde yapılacağını tayin noter Galip Bingôl verecektir. Bu kurslar 
etmek üzere bu aum 29 unda topla • her ~mrf halkm iktisadi ve ticari her ç~it 

J !""' tespıt ve ııanat erbabının işine çok yaraya 
nacaktır. Şimdi dört namzet ınem - caktrr. ıs. 1. 936 Çarşamba günü uat 18 
leket vardır: de baılancak olan kurs için her giln talebe 

kaydedilmektedir. Ders saat ve günleri ile Japonya, İtalya, ingiltere ve Fin - ride teblii edilecktir. 
landiya, Alınan olimpiyat komitesi .y. 

reisi doktor Levald, gazetecilere şu fJ"--.tJlne tf'lefo"'"" 
beyan.atta bulunmuştur: 

lngiıterenin namzetliği, biraz hay
ret uya.ndırmıştrr. Çünkü 1908 olim
piyatları Londrada yspılmıştır. 

ltalyanm namzetliği de böyledir 
Çünkü ltalyan - Habeş ihtilafı çıktı
ğı zaman namzetliğini koymaktan 
vazgeçmiş olduğunu bildirmiş idi. 

29 Temmuzda alınacak ola.n k& -
rar, kat'i olacaktır. Reyler gizli ve • 
rilecektir. Komitenin 63 basından 
55 i reye iştirak edecektir. 

Cerrabpata haatanesl 211593 
Gureba haııtancai Venibabce 23017 
Haseki kadı:rılar haataneai Z45S3 
Ze:vnep Klmil haataneai Üsküdar 150179 
Kudaı hastanesi Çapa 22142 
Beyoğlu Züldl.r ha.tanesi 43541 
Gülhane hastanesi Gillhane 20510 
Haydarpaşa NİJmune hastanesi 60107 
EtfaJ ha5tanesi Sişl! 424215 
Balnrkoy Akıl hastanesi 115.150 
Sark Derniryollan Sirked 25079 
Devlet Oemiryollan Haydarpqa 42145 

itfaiye Teletontan 

lstanbal ltfaiye.i. 24223 
Kot d'Azu··rde otelciler Kadıköy itfaiyesi 150020 

Yeşill(öy, BakrrköJ', BilJ'iikdere. 
tekrar iJe bacladılar Uaküdar ltfaiyesi 50!5~5 

:r BeJl'Oilo ltfaiyeıf 44640 
Nis, 3 (A.A.)- Kot d'Azlir'de o- 8üYilkada. Heybeli, Burpı, kmab ınııı 

telcilik sanayii ihtilatı sona ermiştir. takalan idn telefon ıantralu+dald memura 
nııırm deıt"Jek klfldir. Dün, bütün oteller açılmıştır. Ma • 

mafih, otel sah ipleri ile müstahdem.- Mtt:racaat yerleri 
!eri arasındaki müzakereler, devam · oen.b',0u~ acente1I Telefoa 42!152 
etmektedir. Çünkü Ucretıer meselesi .u., (Kadtkö:r iskelesi) 437!2 
henüz hal edilmemiştir. 
Yakında bir uzla§m& yapılacağı 

limit edilmelçtedir • 

odun keserken sağ elini çarka kap· 
tırmıştrr. K{tdir uıtanm parmakları 
keşilmiştir. 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
Balkon söktü CILT VE ZtnmEVI 

Dün sabah Fıı.tilıte Hoca 1dri8 ma- f!ASTALIKLAR MUTEHASSISJ 
halleeinde Silreemini eokağmda. Ha.y Adres: Beyoğ1n lstOıW eaddeaı 
riyepin yaptırmakta. olduğu evin il • RnmeU Ban No. 18 
çüneti kat balkonu birdenbire çök- Hergttı:ı öğleden sotıl'a hutala-
müştür. O errada bal~onda. ~lışmfl.k nm kabuJ eder. 
ta. olan mıta Ibrahim ile amele Ha.. Telefon: 40153 
ea.n l!IOkağa dütJmtişler ve yaralanmYJ .. ••••••••••••• 
lardır. 

-Handan kızım .. 
Genç kız kızıl pırıltılı örgülerinin 

bir ~mber gibi çevrelediği başmı ya. 
vaı;ıça kaldım>. zümrilt yeşili gözleri 
silzgilnleşerek gillüm13edi. KızrJ nem
li dudakla.rr hafifçe kımrJdadı : 

- Bir ş~y pıi fatediniz babacıgmı ? 
Balkonun kaprsmda uzun boylu, 

krr saç4 adam. kızmm demindenberı 
hiç ba§nu kaldırmadan ince uzun par 
maklan sür'atle hareket ederek, iş· 
le;diği el i~ine bakarak cevap verdi : 

...... Seni balkona davet edecektim. 
ha.va. öyle gilzeJ ve sahile vuratı kü· 
çük dalgacıkların sesi o kadar ta;ıı 
kf, bu akşam .. 

İhtiyar adam yorgun bir gülümse 
me ile elini saçlanndt:ı gezdirdi. Si· 
tenıli bir sesle de\'am etti: : 

- Halbuki sen bu son günlerde 
elindeki işlere öyle bir daldın ki. ar
tık ihtiyar ş.rkadaşmr bile unutmuş 
gibisin .• 

Genç kız ayağa kalkmıştı. Zümrüt 
yeşili gözleri saklayamadığı saadetin 
neşesile kıvrlcımlı idi. Elindeki geniş 
örtüyü koltuğa serip, babasına. işa
ret etti: 

- Ama. bakın babacığım ne kadar 
güzel!. • 

Adam bakışlarında. hafif bir hay
ret ve şaşkınlık belirerek kızının yü 
züne bakıyordu. Şimdiye kadar onu 
bu kadar neşeli görmemişti. Annesi 
ölelidenberi gözleri bulutlu yüzli dai 
ma solgundu. Halbuki şimdi! .. 

Belli etmeden içini çekti. Kızmm 
bu sa.adeti nereden bulduğunu bili
yordu. Onun işlediği örtüye bakar • 
ken duyduğu heyecan büyük bir 
zevk ve incelikle işlediği mercan dal
larına, pırıltılı kilçticük gümüş ışıklı 
balıklara değildi. O, bütün bunların 
üzerinde parmaklan işlerken sevgi. 
!isini görllr gibi oluyor, bir kaç ay 
sonra bu güzel işlerin kendi küçü
cük yuvaı1mı l!ltislilyeceğini düşüne-

Biraz sonra ikisi de balkonda yan 
yana duruyor, eıahile çekilmiş yel
kenlilerin ucunda yanan kırmızı ısık 
lan, denize titreyerek dökülen bu· a
lev parçalarını seyrediyorlardı. 

Genç kız parmaklıklara dayanmrş
tı. Rüzgar hafif hafif beyaz etekleri
ni uçuruyor, kızı:! örgüleri ay ışığı • 
nın altrnda bir ipek yığını gibi parıl
dryordu. Babası kır saçlı başını par
maklıklara dayamış, kızı ile böyle gü 
zel akşamları seyredeceği günlerin 
artık tükenmek üzere olduğunu dü
şünüyordu. Bir müddet öylece hiç 
kopuşmadan durdular. Sonra adam 
yavaşça doğrularak bakışlarmı kızı
na çevirdi ve sordu: 

- Nişanlın bu akşaın yemeğe ge
liyor mu Handan? 

Genç kız geniş bir nefes alarak 
doğruldu. 

- Gelecekti baba, daha vakit var 
belki bir işi çıkmıştır. 
Aşağıya inip yazıhanesinin başına 
geçince ye.nıbaşmdaki elektrik piri
:zıine dokunarak odayı mavi bir ışığa 
boğan !imhasını yaktı. Kalemini çı
kararak önüne kiı.ğıtlannı aldı. Fa
kat bir türIU yazamıyordu. Kaç gün 
denberi b~ garip hale uğramıştı. Ne 
zaman ~ır şey düşünmek, bir şey 
y~p~ak .. ıs.~ese kızının sevimli başı 
butun du§uncelerini bulandırryor, o
n~ yakm bir vakitte bir ba,kasma 
aıt olarak kendisini yalnız bırakaca
ğuıı, annesinin ölümünden sonra bu 
ikinc.~ ~yrıhğa ~hammUlün gtiçlliğii 
nU duşunerek, 1şte böyle, hele yalnız 
kaldığı zamanlar buruşuk yanaklan 
1ıı ıslatan Yatlarla ağlıyordu. Ne za.
ma_?d~nberi kızının nişanlısına duy
dugu ıçli sevgi, kendisini ideta unu
t~p l}ep o g~nç ada!lla gösterdiği de· 
rın şefkat, onda kendisinin de &YfP· 
la.dığı bir huysuzluk, garip bir çeke· 
memezlik yaratmıştı. Damadını bü· 
tün dUrUat, iyj ahlakına, kızmı bir 
çılgın gibi sevmesine rağmen çok 
beğeniyor, fakat bir tlirlij sevemiyor 
du. Kalemini bırakıp kır saçlarmr 

parmaklarile çekişdirerek gözleri ~ 
z1hanesinin üzerindeki ampulun ma 
vi ışığına dalmış dlişUnUrken birden· 
bire telefon çaldı. Yavqça uzandı 
Biraz sonra telefon elinde, boğuk 
bir sesin anlattığı şeyleri ylizü sarar 
mış, gözleri şaşkınlıkla büyümüş din 
liyordu. T e l i n ö b ü r u c u n· 
daki a.damın sesi pek 
tok ve serttı.Ihtiya.r ada.m bir şeyler 
söylemek istedi. Fakat bırdenbire Ö• 
bilr taraf telefonu sert bir hareketle 
"trak" diye, kapamıştı. Koltuğa çö
ker gibi oturarak, eliyle başını sıkma 
ya başladı. lnanamıyacn.ğı geliyordu... 
Bu adam ona. neler söylem.işti!. "Ar 
tık b•nim için kw.nız yoktur, bugün 
den itibaren aramızda. hiç bir al!ka 
kalmamıştır." diye, haykıran daha 
diln yapılacak düğiın proğrammı he· 
yecanla çizen damadı mıydı? Şimdi 
o Handana ne söyllyecek, hiç beklen 
miyen bu vak'a~, na.sil anlatacaktı? 
Birdenbire asabi bir hareketle yerin· 
den frrlıyarak, kapıya koştu. Fakat 
eli kapının topuzunda, omuzları bir· 
anda çökmüş. ba§r önüne hazin bir 
bilkiilüşle eğilmi~ durdu. Denıin la· 
zmm o adama alakasını kıskanır gi• 
bi oluyor, bilytik a.zablar içerisinde 
kıvranıyordu. Fakat şimdi genç ada· 
mm telefonda h1ddeUe söylediği şeY, 
leri duyduktan sonra bu vak'anm 01° 
maması, onun Handanı bırakmama· 
sr için belki canını vermeye hazırdı. 
Şimdi yukarıda el işine güzel başını 
eğerek, gümüş rengi pırıltılı balıklar 
mercan dallarına parmaklarının bil· 
tün maharetini döken, yuvası, eev• 
gilisi için hazırlanan kızma bunu na 
stl haber verecekti. Bu kara haberin 
Handanı öllimden beter bir acıya uğ. 
ratacağmı. yüreğinden vuracağını 

pek iyi biliyordu. Titreyen parma.k· 
larile yavaşça kapınm topuzunu çe
\'İrerek, şaşkın, .kararsız bir halde dı 
şarıya çıktı. Yukarıya çıkmak için 
merdivenlere doğru yürüdü. Fakat 
birdenbire hayretle olduğu yerde kal 
dı. Yukarıda gürültülü ayak sesleri 
duymu~tu. Aşağıya neşeli kahkaha.· 
lar süzülüyor, ayak sesleri yaklaşt· 
yordu. Merdivenlerden koşarak inen 
leri gördüğü zaman müthi!i' bir hay· 
rete dilştü. Bunlardan biri yanrndald 
genç adamın koluna sokulmuş yüzü 
saadetten pembeleşerek, gtilen Han· 
dan, öbürü de gözleri ayni saadetle 
ışıklı uzun boylu genç bir adam, Han 
danın nişanhsıydr. Onları böyle bir
denbire karşısında gdren ihtiyar a· 
dam bir nıUddet şaşkınlıktan kurtu• 
lamadı. Fakat sonra telefondaki yan 
lışlığı. o erkek sesinin kabalığını dil· 
şlinerek, çektiği azapların boşuna ol· 
duğunu, aldandığını anladı ve onla· 
nn hemen iki koluna geçerek, ikisi
nin de: "baba" diye, biribirlerinin sö 
zünü tamamlıyan patrrtıl! bir neş'ey 
le konu~malarına gülümseyerek bak 
tı. Bu kUçlik telefon yanlışlığı kafa
sındaki eski kötü dUşt::ıcelerini bir· 
denbire kökünden kurutmuş, kızmm 
nişanlısından ayrılmakla uğrayacağı 
büyük ıstırabı düşünmek biran için· 
de kendi küçük kuruntusunu. mana.
sız üztintUsllnü silmişti. Hizmetçinin 
"yemek hazır efendim." diye, seslen• 
mest üzerine üçü de kol kola. ilerle· 
diler. İhtiyar adam şimdiye kada.r 
hiç aklına getirmediği bir şeyle 
mes'uttu. DUşilnüyordu ki, eskiden 
koluna asılan bir ki§i vardı : Kızı!. 
Şimdi evladı iki olmuştu. Yanında i· 
lerliyen kızının kml ipek saçlı bıft, 
neş'eyle parlıyan zlimriit yeşilt göz• 
leri onun bu saadeti bir ba~kaeJ i· 
çin duyduğunu bildiği halde tinıdi 
onu hiç kıskandırmtyor, ihtiyar o • 
muzlarının yanında uıwı boyıı ile 
yükselen genç adam e~kiısi gibi bir 
düsma.n olarak değil, kızma ~aadet 
getiren onu mesut etmesiı11 bilen 
kendi varlığından bir insan gibi ya· 
vaş yavaş yüreğinde ikinci bjr ~evgi 
yaratıyordu.. 
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Sovyet Rusya ve Boğazlar 

izvestiya proieyi Rusya· 
dostane bulmuyor • • 

ıçın 
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en dostane münasebat tesis eyledi. 
Ve Türkiyenin kurtuluş mücadelesi
ne müzaheret gösterdi. Lozanda Sov 
yet hükll.meti Türkiyeye karşı has
mane emeller takip eden devletlerin 
filolarına karşı Türk milletinin Bo • 
ğazları mutlak olarak müdafaada 
hür olması için ısrarla mücadele etti. 
Türk • Sovyet dostluğu, Türkiyenin 
kuvvetlerini tensik edip Yakın Şark
ta ciddi bir sulh kalesi olmasında 
kuvvetli bir amil oldu. Türkiyenin 
bu kuvvet buluşu şimdi kendisine 
Akdenizin yuva olduğu harp tehlike 
leri karşısında Lozan muahedesinin 
tadilini lleri sürmeye imkan verdi. 
Sovyet Rusya da bu teşebbüse mem
nuniyetle müzaheret etti. 

Maalesef, Türkiyenin Boğazlar hak 
kında. teklif ettiği projenin Sovyet 
Rusyaya. karşı dostane olduğu söyle
nemez. Çünkü memleketimizin en 
meşru menfaatlerini gözetmiyor. 

Sovyet Rusyanın hudutları 
Filhakika Sovyet Rusyanm hu -

dutları yalnız Karadenizde bulunmu
yor. Baltık denizinde, Arktik denizin 
de ve Pasifik denizinde de hudutları 
vardır. Sovyet Rusyarun filolarını 
bir denizden diğerine vaziyetin icaba 
tma göre nakletmek imkanını elde bu 
lundurmasını lüzumlu krlan müdafaa 
zaruretleri ~ bundan doğmaktadır. 

Bu keyfiyet Türkiyenin emniyeti 
menafiine mugayir değildir . .çünkü 
Türkiye pek a.ıa. biliyor ki, Sovyet 
Rusyanm harici siyaset esaslarından 
birisi de yalnız her türlü ilhak hu
suslarından vazgeçmek değil aynı 
zamanda ve bilhassa emperyalist si
yasetlerin şimdiye kadar mevzuunu 
teşkil etmiş ve ileride de t.eşkil ede
bilecek olan milletlerle dostluktur. 
Bundan b~ka Sovyet Rusya Ttirki
yenin Boğazları bilakay.dü şart tes
lih etmek hakkını ta.nmı.aktadır. Bu 
hak Tilrkiyenin emniyeti menafii i· 
ca.batmdandır. Fakat Sovyet Rusya 
harp gemilerinin bir denizden diğeri
ne geçmesi hususunda bir tasnif vü · 
cuda getirilmesinin Tlirkiyenin em
niyeti ve müdafaası keyfiyetlerile 
hiç bir alakaSI yoktur. Eğer bunda 
bir takım mahzurlar varsa o da Sov
yet Rusyaya muhasJJll olan emper
yalist devletlerin menafü bakımın -
dandır. Bu, Montrö konferansında, 
Karadeniz ve Akdenizde hususi hiç 
bir menfaati olm.ıyan Japon delege
sinin mudahalesile sabit olmuştur. 
Japon delegesi Sovyet Rusyannı bir 
aenizdeıı diğerine filosunu naklet
mek gibi meşru hakkına karşı iti
razda. bulunmuştur. Keza bu, Sovyet 
Rusyanm ıtaradenizde imtiyazlar a
radığı yolundaki Alınan emperyalist 
matbuatmm neşriyatile saıbittir. 

'loğazlardaki tahkimat 
•ipariıi 

Bizzat Türkiyenin aldığı vaziyeti 
de Türkiyenin müdafaası bakımın

dan anlamaya imkan yoktur ve an
cak Sovyet Rusyaya muhasım kuv
vetler tarafından yapılan tazyikin 
bir neticesi suretinde izah olunabi
lir. Bu hususta şunu kaydetmek mu
~k 'in , - a!d!ğnrı•?J haberlerden 
biliyoruz - bir eımpery"' list devlet 
Boğa.zlarda. tah!rim2t .siparişini da
ha şimdiden Ttirkiyenden almıştır. 

Bu devletin Türkiye üzerindeki nü
fuzunun kuvvet bulduğu bundan da 
anl~ılır. Karadenizde hususi men
faatleri olan Sovyet Rusya ile bu de
nizde aahildar bulunmayan devlet
leri ayni seviyede tutmak t.eşebbü
sü ancak böyle bir tesir ile izah o-
tuna.ıbilir. · 

Karadenizde sahildar olınıyan dev 
?etlerin Karadenize girip giderek 
harp gemileri ve Karadenizden çıka
cak Sovyet gemileri arasında. ayni 
tonilato nis'betlerini derpiş eden pro
jesiyle Türkiye Karadenizde sahildar 
olmıyan devletlerin hangi mena!iini 
gözetiyor? Sovyet Rusya için hudut
larının emniyeti mevzuu bahistir. Sa 
hildar olmıyan devletler için Türk 
projesi "nezaket ziyaretlerini,, kasde 
diyor. Biz, beynelmilel münasebetler 
de nezaketin çok taraftarıyız. Fakat 
nezaket ve emniyet gibi binöirinden 
bu kadar farklı iki ~ nasıl bera:ber 
tutulur? Nezaket a.ma.törlerinin bu 
2liyaretleri hangi limanlara yapdaca.k 
tir. Bu desisekar meseleyi ortaya a
tacağız. Bu "beraberleştirilme,, key
fiyetini kaydetmek, bir nezaket değil 
fakat bamb~ka bir şeyin mevzuu 
ba.hsolduğunu anlamaya kafidir. 

Sovyetler birliği, Türk teklifinin 
hiç bir suretle kendi menfaatlerini 
tatmin etmediifi telakkisindedir. Bo-

ğazlar meselesi ya Kara.denizin kapa 
lı deni zilaru, veyahut ta açık deniz 
ilam suretile halledilebilir. 

Birinci şıkta, Karadenizde sahili 
o1mıyan hiçbir devlet gemilerini bu 
denize sokmak hakkını haiz olamaz. 
İkinci şıkta ise Kara.denizde sahili 
olmıyan devletlere, filolarını bu de
nize sokmak hakkı verilmek icap e
der. O zaman, Karadenizde sahili 
olan devletlere, filolarını Karadeniz 
den çıkarmak ve bu denize sokmak 
serbestisi reddedilemez. Bu husus, 
Türkiye emniyet menfaatleri ile bir
likte, Milletler Oemiyeti statüsünün 
tecavüz halinde bütün cemiyet aza
sının karşılıklı yardrmiyle alakadar 
hükfunetlerinin tatbiki gözönünde 
tutularak yapılmalıdır. 

lzvestiya, Morning Post gazetesi
nin neşrettiği ve Sovyetler birliğinin 
deniz kuvvetlerin Akdenize çıkar

mak hakkını niçin arzu ettiğini anla
mak kolay olduğuna dair olan fikre 
işaret ederek diyor ki: 

"Ingiliz muhafazakar gazetesinin 
bu fikri, Sovyetler birliğinin, kendi 
menfaatleri için mücadele ederken 
genel barışın müdafaası için de mü
cadele ettiğinin anlaşılmış olmasına 
dayanmaıktadır. Bu hal, siyasaları 

Boğazlar meselesinin halli teşebbü
sünün neticesini tayin edecek olan 
bütün amiller tarafından anlaşıldı
ğı takdirde, o zaman Karadenizae 
sahili bulunan bütün devletlerin men 
faatlerini teminat altma alan ve ge
nel 'barış menfaatlerine uygun bu
lunan bir anlaşmanın elde edilmesi 
elde edilmesi kolay olacaktır. Böy -
le bir neticenin elde edilmesi, bizce, 
genel barışın tarsini ile sıkı bir suret 
te bağlı bulunan bizzat Türkiye men 
faatlerine en uygun olacaktır. 

Son söz Almanyanın 
Londra, 3 (A.A.)- Ingiliz gaze

teleri,şimdi Habeş meselesinden zi
yade Alman meselesi ile meşgul ol
maktadırlar. 

Deyli Telgraf, diyor ki : 
Bütün alakamlZ, şimdi Almanya

ya müteveccih olmalıdır. Almanya
nm Ingiliz sualnamesine vereceği 
cevap, büyük bir ehemmiyeti haiz 
olacaktır, Almanya, Avrupanm en
dişelerini teskin etmek için haliha
zırda Isviçrede yapılmakta olan bü
tün müzakerelerden çok daha büyük 
bir iş yapabilirler. 

Nevs Chronicle, diyor ki : 
Almanlar, Ingiliz sualnamesine ve

recekleri cevabı :mWt.emadiyen tehir 
edecek olurlarsa büyük bir hata iş
lemiş olurlar. Eden, Alman cevabı
nın Brükselde toplanacak Lokarno 
devletleri konferansından evvel ken 
disine geleceği ümidindedir. 

Cevabı Hitler tetkik 
ediyor 

Londra, 3 (A.A.) - Selahiyettar 
bir menbadan öğrenildiğine göre Al
man hariciye nezareti, Ingiliz sual
namesine verilecek cevap projesini 
Hitlere vermiştir. Hitler, bu projeyi 
tetkik etmektedir. Bu vesika, Hitler 
tarafından tasvip edildiği takdirde, 
önümüzdeki hafta içinde L-o!!d..--aya 

gönderilecektir. 
Aksi takdirde bu cevabın tadilı i

çin bir müddet daha geçikecektir. 
Siyasi mahafil, evvelce Almanya

nm cevabın geçikdirilmesi için ileri 
sürmüş olduğu sebeplerin halen mev 
cut olmadığını beyan etmektedir. Bu 
mahafil, bu sebeplerin şunlar oldu
ğunu hatırlatmaktadır: 

Zecri tedbirlerin muhafaza edil
mesi ve Fransadaki vaziyetin ve 
Fransız siyasetinin kararsızlığı. 
Aynı mahafil, Almanyanm hali

hazırda cevap vermek mecburiyetin
de bulunduğunu çünkü geçenlerde 
Avam Kamarasında yapılan bir mü
zakere esnasında bu cevabı vernıeğe 
lngilt.ere tarafından alenen davet e
dilmiş olduğunu ilave etmektedir. 

Bununla beraber Almanyanm ve
receği cevabın memnuniyete şayan 
olmıyacağı ve bir çok noktalarda ta
vike sebebiyet verecek mahiyette o
lacağı tahmin edilmektedir. Her 
halde Alman cevabı, bu a.ym yirmi
sinde Briikselde toplanacak olan Lo
kamo devletleri 11.rasmda yapılacak 
müzakerelerin başlıca unsurunu teş
kil edecektir. 

Almanyanm vereceği cevap, Ber
lin'le müzakerelerde bulunmağı müm 
kün kılacağı şekilde olduğu taktir
de Almanyanm bu konferansın i
kinci içtim.ama davet edileceği be
yan olunmaktadır. 

TAN 

Taksim bahçesinde 

Sekizinci 
Sergisi 

Yerli Mallar 
dün- - açıldı 
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davetliler hazır bulunmuşlardır. Ev
vela, Sanayi Birliği Reisi Vasıf bir 
nutuk söylemiş, sanayileşme hareke 
timizin veciz bir tarihçesini yaparak 
demiştir ki: 

- lşte bu azimkar mesai sayesin 
dedir ki, Türk yurdu yalnız iptidai 
maddeler yetiştiren bir ziraat mem· 
leketi olmaktan çıkmış, ayni zaman
da. bir sanayi memleketi olmak için 
her şey hazırlanmış ve yapılmaya 
başlanmıştır. Bir tarih dolduracak 
kadar muazzam olan bütün bu eser
lerin büyük şeflerimizin kısa bir za
man içindeki faaliyetleri mahsulü ol 
duğunu bilen Türk sanayicileri, Ata
türke, büyük şeflerimize minnet ve 
şükranını bu kürsüden bağırmayı en 
büyük borç bilir.,, 

Birlik reisi, bundan sonra, sergi bi 
nası olmaması yüzünden bu defaki 
serginin açık havada kurulduğunu 
anlatmış, davetlilere teşekkür ede -
rek sözlerini bitirmiştir. 

Vali muavininin nutku 
Vasıftan sonra, vali ve belediye re· 

isi Muhiddin Ustündağ namına vali 
muavini Hüdai Karataban şu açış 

nutkunu söylemiştir : 
"- Memleketimizin öz mallarını 

halkımıza tanıttıracak olan Sekizin
ci Yerli Mallar Sergisinin Ticari ve 
tktısadi hayatımızın inkişafında bü -
yük ve mühim bir rolü bulunduğu
na şüphe yoktur. Bütün medeni mil
letlerin hayati faaliyetlerini sanat ve 
ticarete istinat ettirdiklerini, olanca 
kuvvet ve gayretlerini bu uğur için 
sarfettiklerini görüyoruz. Günden gü 
ne büyük bir hızla ilerilemekte olan 
ulusal endüstrimiz daha mütekamil 
bir vaziyette bulunuyor. Serginin de 
bununla müvazi gitmesini candan te 
menni ederim. Yerli mallarımızın 
yükseliş derecesini halkımıza tanıt-

tırmak hususunda faydalı neticeler 
veren serginin ilk açılık senesinden 
bugüne kadar geçen kısa bir zaman 
zarfındaki tekamülüne de Cümhuri 
yet devrinin başlıca feyizlerinden bi
ri olarak kabul etmek icap eder. Bu
nun açılması için çalışan ve uğraşan 
milli sanayi birliğini de bu teşebbüs 
ve muvaffakıyetinden dolayı takdir 
eder, muvaffakıyetler dilerim. 

Bugün her türlü eşyanın artrk 
memleketimizde yapılmakta olduğu
nu büyük bir sevinç ve iftiharla gö
rüyoruz. Serginin gelecek seneler i -
çin daha mükemmel ve üstün olma
sını temenni ederken memleketimi • 
zin ve halkımızın yükselme ve ilerile 
mesi uğurunda geceli gündüzlü ça -
lışmakta olan Cümhuriyet hükumeti 
ni burada saygı ile anmağı ve o
nun kurucusu olan Büyük Atatür • 
kün manevi huzurlarında eğilmeği 
bir vazife addeylerim.,, 

Bu seneki sergi ge~en 
senelere nazaran daha 
mükemmel 

Sekizinci Yerli Mallar Sergisi, şim 
diye kadar Galatasaray lisesi bina
sında açılan Yerli Mallar Sergisinden 
daha iyi t.ertip edilmiştir. Sergiye iş
tirak eden firmaların, sayısı yüzden 
fazla olmamakla beraber, sergicilik 
bakımından bu seneki sergi çok da
ha muvaffak olmuştur. Sergiye işti
rak eden müesseseler arasında Elek
trik §irketinin paviyonları ile Türk 
antrasit kömürünün teşhir edildiği 
kısım bilhassa nazarı dikkati celbet
mektedir. 

Dün, küşat resminden sonra, ser
gi umuma açılmıştır. Sergi her gün 
saat dokuzdan geçe on ikiye kadar 
a~ık bulunacaktır. Geceleri halk ope
reti tarafından temsiller verilecektir. 

Asamblenin dünkü toplantısı 
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bir hususi tahrir komitesi vücuda ge
tilecektir. Bu komite, muhtelif de
legasyonlar tarafından tanzim edil
miş karar suretlerinin hepsini naza
rı itibare alacaktır. 

Fransa t eklifi, paktın tatbikini 
halen t ecavüz halinde derpiş edilmiş 
olan ekonomik ve finansal zecri ted
birlerle keza halen mevcut ve fakat 
Milletler Cem.iye:i kadrosu için müna 
kit bölge anl~malarmda derpiş edil
miş bulunan süel zecri tedbirler ara -
smda sıkı bir münasebet t.esis sW'e· 
tile kuvvetlendirmeye matuftur. 

Delbosun delili şudur: 
Habeş işindeki muvaffakıyetsiz -

lik hiçbir suretle paktın tesirsizliği 
değil, fakat paktın tatbikindeki t.e -
sirsizliği isbat etmiştir. Bunun için 
tatbiki mükemmelleştirmek mevzuba 
histir. Pakt prensiplerinden hiçbirini 
tehlikeye koymamak için, hiçbir ta -
dil teklifinde bulunmıyoruz. Ekono
mik ve finansal şekilde genel tesanü
dü ve konseyin süel tavsiyelerde bu 
lunmak hakkını ipka ediyoruz. Keza 
karşılıklı müzaheret prensiplerini de 
tecrübe gösterdi ki, camianın bütün 
mesuliyetlerini deruhte etmesi icap 
etmektedir. Yalnız kararlarda ça -
bu!tlu.."b:, !"ey!e!"de aç!!l"lTk, Milletle!" 
Cemiyet!ne hayatiyet göstennek ye
tişmekte olduğu 1timat buhra.mru yen 
mek imkanını verebilecektir • 

Habeılerin verdikleri 
karar sureti 

Cenevre, 3. (A.A.) - Habeş dele
gasyonu, Avenol'e iki karar sureti 
projesi tevdi etmiştir. Habeşler, 

bunları Asambleye vermek fikrinde
dirler. 

Bu iki projenin metni şudur: 
1.- Asamble Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesinin 10 uncu ve 16 
mcı maddelerine olan merbutiyetini 
beyan ve kuvvetle elde edilmiş fütu
hatı tarumıyacağını ilan eder. 

2.- 16 mcı madde mucibince ara
zisinin tamamiyetini ve siyasi istik
lalini müdafaa etmek için Habeşis

tan'a yardım etmek arzusunda bulu
nan Asa.mble,Cemiyeti 8.zasmda.n o
lan devletlere Habe§istan'a on mil
yon lngili.z lirası miktarında yapıla,. 
cak bir ikrazı temin etmelerini tav
siye edecektir. Habeşistan, bu istik
razı Milletler Cemiyeti Konseyi ta
rafından tespit edilecek şerait al
tında aktedecektir. 

Bu projelere Avenore hitap eden 
bir not merbuttur. Bu notta şöyle 
deniliyor: 

Habeıs imparatoru, Cenevrede top-

lanmış olan milletlere bir takım sual 
ler sormuştur. Bu suallere ancak bir 
kaç devlet cevap ""'~· ~ 
ki feci 8.hval ve §eraıt altında her 
devletin kendi hattı hareket ini bil
dirmesi ve mesuliyetlerini açıkça ve 
ihlaskarane deruhde etmesi son de
recede mühimdir. 

Zecri tedbirler 10 
temmuzda kalkıyor 

Paris, 3 (A.A.) - Leon Blum, Ce 
nevreden dönmüştür. 

Fransız gazetelerinin fikrine gö -
re, zecri tedbirlerin kaldırılma.ama 10 
temmuzda karar verilecektir. Habe
şistanm Italya tarafından işgali me
selesi, bu seferki t.opla.ntıda mevzu
bahsolnuyacak, fakat bu işin de ey -
tül toplantısında nihayete ermesi için 
lüzumlu terbl>at alınacaktır. 

Asamble toplantısında 

Bir gazeteci kendisini 
öldürmek isetedi 

Çekoslovakyalı gazetecinin 
deli olduğu anlaııhyor 
Cenevre, 3 (A.A.) - Fotoğraf 

muhabirlerinden Stefan Lex, bu sa
bah saat 11,35 de Ispanyol murah
hası Barcia'nm nutkunun t.ercümesi 
okunurken kendisini öldürmeğe te
şe bbüs etmiştir. 

Reis Van Zeeland, celseyi bir çey
rek saat tatil etmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman Van 
Zeeland, teessüre ışayan olan bu hA· 
disenin Asamblenin müzakereleri 
ile ne doğrudan doğruya ve ne de 
dolayisiyle bir güna alAkası olma
dığını söylemiştir. 

Matbuat mahafilinde Stefan Lex
in akli melekatmm k8.ff esine malik 
olmadığı söylenmektedir. 

Cüzdanında. Ingµtere kralına, 
Times ve Manchester gazetelerine 
hitaben Ya.zılını§ mektublar bulun
muştur. 

Milletler Cemiyeti genel sekreteri 
A.venol'a hitaben yazmış olduğu bir 
mektupta Stefan Lex, çıkaracağı 
karg~alıktan dolayi özür dilemekte 
ve bu hareketinin hedefi dünyanm 
nazan dikkatini Almanyadaki ya
hudilerin vaziyeti üzerine celbetmek 
olduğunu beyan etmektedir. 

Stefan Lex'in kendisi de yahudi
dir. Viyanada doğmuş olup Çekos
lovakya tabiiyetine girmiştir. 

lstanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıt'atının senelik ihti
yacı olan 235, 700 kilo sığır 
eti kapalı zarf usulile 
11-7-936 cumartesi gunu 
saat 11,30 da alrnacaktır. 
Muhammen tutan (82495) 
liradır. İlk teminatı 6188 li
radır .. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
mukabilinde verilir. Komis
yonumuzda her gün öğle
den evvel görülebilir. İstekli 
lerin ilk teminat makbuzu 
veya mektublarile 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki vesaikle beraber i
haleden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektublan
nı Fındıklıdaki Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 3 5 4 9) 

4939 
• • • 

İstanbul Komutanlığı bir
likleri ihtiyacı için alınacak 
olan 57,000 kilo koyun eti
ne talibin vermiş olduğu 
fiat makamca pahalı görül
düğünden 6-7-936 pazarte
si günü saat 15 de pazarlık
la alınacaktır. Muhammen 
tutan 25.650 liradır. İs

teklilerin 1 9 2 4 liralık ilk te
minat makbuz veya mektup 
lariyle beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satmalma 
Komisyona gelmeleri. 

(3663) 
4997 

Sümer Bank, Emlak ve 

Eytam Bankasının 
sigortası 

4 - 7 - 936 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - 936-937 ders senesi 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kınkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alrnacakdır. 

2- Kabul şartları A.S.Li 
seve orta mt!ktebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 
yazılı hususları da göz önün 
de bulundurmalan lazımdır. 

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da başlar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 1 O Haziran 936 dan 31 
Temmuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekHler evrakını ta
mamla ttırılı b askerlik şu

beleri vasxtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacaklan 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
\re dönüş masrafını beraber 

--._....,., ... -g:::-%o~tilrmesı I zım ır. 

SERMAYESİ 

TAMAMEN TORK 
EN GOVENlLEN Sl
GORT A ŞlRKETlDlR 
Türkiyenin en büyük 

sigortalar (GOVEN) 

dedir 

Sigortalarınız içın emniyetle 

( G U V E N ) i hatırlayınız. 

Galata, Voyvoda caddesi Sü

mer Bank binasında. Tel. 44966. 

Deniz Yolları 
iŞLE T~A ES! 

Açenteleri: Karu:öy Köprüb 
Tel. 42362 - Sirkcei Milhürdar· 

ı:ade Han. Tel 22740. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, PerŞeID.be 

15 de. 

izmir Sür'at 
Postası 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pereembe 10 da. kal· 
karlar. 

Diğer postalar 
Bartın · - Cumartesi Çarşamba 

18de 
Izmit - Pazar, Salı, Perşembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesi, Sah, Çar· 

&amba. Perşembe, Cumarte
si 20 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da. 
lm.roz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cu:ına 17 de 

Trabzon ve Mersin postalan· 
na kalkıı, gti.nleri yük alınmaz 

3740 

E - İstekli mektebe ka
bul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 - Mektebler leyli ve 
meccanidir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

5 - Askeri liseleri mu
vaff akiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderi
lir. ( 18) ( 3 2 4 4 ) 

24,000 kilo sade yağı ile 
118,000 kilo Un kapalr zarf
la münakasaya konulmuş
tur. Sade yağ ve unun şart
nameleri ayn ayrıdır, ve be
delsiz olarak Manisa'da Tü
men Satınalma Komisyo
nundan verilir. 15 Tem
muz 936 Çarşamba gunu 
saat 16 da Sade yağının ve 
aynı günde saat 1 7 de unun 
Tümen Satınalma Komis
yonunda ihalesi yapılacak
tır. Muhammen bedelleri 
sade yağının beher kilosu 83 
kuruş ve unun beher kilosu 
13 kuruş 50 santimdir. İlk 
teminatları sade yağının 
1494 lira ve unun 1195 li
radır. İstekliler kanundaki 
sarahat dahilinde vesika ib
raz edeceklerdir. Kanuni 
şekilde yazdıkları mektubla 
n ihale saatinden bir saat 
evvel Manisada Tümen Sa
tınalma komisyonuna ve
rilecektir. (52) (3647) 

4960 
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.<AP ALI ZARF USULlYLE EKSiL TME ILANI. 

Maliye vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan lş "lzmitte yapılacak kırta

siye deposu inşaatıdır. 
İnşaatın· keşif bedeli 29.934 lira 91 kurU'Ştur. 
2 - Bu işe a'ıid şartnameler.ve e~rak şunlardır. (3) 

A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele Projesi . . . . . . 
C - N.afıa ışlen şeraıtı umumıyesı 

D - İnşaata dair fenni şartname 
E - Keşif cetveli, 
F-Proje, 

İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel muka
bilinde Ankara'da Maliye Vekaleti kırtasiye Müdürlü
rğünden, !stanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposundan, 
ttzmit Defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinde Çarşamba günü 
saat 15 de Ankara Maliye vekaleti Kırtasiye Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme -kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. : 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2245,12 

lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdı~. En aşağı sekiz 
gün evvel müracaatla Otuz bin liralık bir inşaatı yapabi
leceğine dair Nafıa Vekaletinden vesika alması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdür· 
lüğüne getirilecek, Eksilt~ komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılr saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3624) 

ms 

Yüksek Mühendis mektebi Arttır .. 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebin Mayıs 93 7 senesi nihayetine ~adar çamaşır 
yıkaınası açık eksiltmeye konulmuştur. Yıkanacak ça
maşırın mikdarı ( 125000) parça olub beher parçasının 
yıkama tahmini fiatı ( 3) kuruş ve pey akç~sı ( 2 81) 
lira (25) kuruştur. Eksiltmesi 6-7-936 saat 14 de yapı" 
lacağından isteklilerin şartnamesini görmek için mek
te b dahilindeki Komisyona her gün ve eksiltmeye gir
mek için de belli gün ve saatta müracaatları. ( 3419) 

4907 

TAN 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADIR 

--
__ .... 

ıöızı yıkamak artık bir kOlfet de~ildlr. 
zira gayri kablll kıyar ol•n PERLO
OEN T dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmı,dır. 

PERLODENT çok zevkli olduöu gibi, 
ıolu~unuzu da aerınletlr. 

.,.. __ 
.. ' /f. .. -

,, 

istanbul Üniv.ersitesi Tıp 
~ Fakültesi Dekanhğından :. 

Tıp Fakültesinin 5 ci sınıf talebelerinin kamp vazi
yetleri değişmiştir. Bu talebelerin kampları 2 Temmuz 
936 tarihinde paşhyacaktır. Hemen kampta talim ta
buru Komutanlığına baş vurmaları ilan olunur. (3739) 

Sahibi: ŞVKRV ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden : S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılrk T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

fi - -
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! " :r AN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ 
'I abone teklifnameai kuponu i 
~ No Tarih : 4. 7 - 1936 İ 
1 -
- 1 Adı, baba adı 

1 1 

1 
soy atlı 

1 1 
- -

1 
Doğduğu yer ve yıl 1 1 

' 1 
1 

1 

1 
il 
l ı 

Igl ve gücü 

Veresesi 
kimlerdir ? 

ı-
- 1 

1 -
Ikametgah 

1 

-
1 

1 
Adresi 

1 
-1 

1 

I ~ 
li 
-
1 

1 

1 

J 

li Maluliyeti var mı-
dır, var ise nere-
einden maluldür? 

1 

il Baıılangıcı • 
Nekadar zaman i-
çin abone olduğu 

Sonu : 
il 1 --

811 kupona dercedilecek yazılar gayet olı:unalı:h yuılmı1 olmalıdır. . . 
lstanbulda Tan gazetesi sigorta aervısıne. 

1 

1 

-
1 

·- ·1 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

Gazetenizin 23 Nisan 1986 niisha-
1 Sinda yazılı şartlar dairesinde ka1..a- 15 

1 

1 i ya karşı 1000 lirahk &igorta.ll abone 
yazılmak istiyorum. Aboneman bede-
li gönderilmiştir. Sigorta muamelesJ

kurueluk 
pul ve 
Imza 1 

j nln yapılmasını dilerlm. 1 
:ı•••rııı•ıııııırı•ıııı•rııı•ırıı•ıııı•ırıı•ıııı•ı111•ıııı•ıı ı ı•rııı•r. 

lstanbul üniversitesi arttırma eksi~t .. 
me ve pazarllk komısyonundan :. ~ 

Muhammen Teminatı Sa.ati 
Cinsi Mikdarı bedeli 

Lira 
Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. 15 
Maden ,, 865 ,, 17.- 1103 L. 15.30 

1

1 

Odun 1191 Çeki 2.40 215 L. 16 
1 - Üniversite merkezi ile Fakülteleri için yu~arıda 

f 

miktarları, muhammen bedelleri ile ilk teminat ve ek .. 
siltme saatlan hizalarında yazılı mahrukat Üniversite l Rektörlüğünde ~-7-?~6 ~a~a~t~si gün~ ihale edil~e~ ü

t.:·zere .kapalı zarf usulıle e'ksıltmeye konutn\uş_tur. • . . . 
2 - lsteltlilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesılialar 

ile teklif mektublarını ihale günü saat 14 de Rektörlüğe 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

3 - Şartname - Tevzi listesi - mukavele formülü her 
gün Rektörlükte görüle bilir. ( 3 2 4 8) 400 ı 

Heybeliada deniz lisesl Müdürl .~ğü'!den 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 1 O sınıflarına aşağıdaki 

şartlan taşıyan okullar alınacaktır. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'ası olmak. 
2 - Orta okul mezunu olmak. Çok eyi ve eyi derece

de olanlar tercih olunur. "İkmale kalanlar alınmaz." 
3 - Vücudu zil)de ve sıhhatı yerinde olmak "dilde 

rekaketi olanlar alınmaz.,, 
4 - Lise 9. sınıf için 15 : 1 7 yaşı arasında olmak ve 

18 yaşına basmamış bulunmak. 
Lise 1 O sınıf için 16:1 9 yaşı arasında olmak ve yirmi 

yaşına basmamış bulunmak. 
5 - Yapılacak Sıhhi muayenede ve müsabaka imti

hanında kazanmış olmak. 
6 - Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdik

ten sonra Yiyim, Giyim, kitap okul tarafından · parasız 
temin olunur. 

Getirilmesi mecburi olan kağıtlar. 
1 - N uf us cüzdanı. 
2 - Mektep şehadetnamesi veya sınıf geçme derece· 

sıni gösterir tasdikname. 
• 3 - Askerlik öğretmeninin mahrem raporu. 

4 - Aşı kağıdı. 

5 - Altı adet vesika fotoğrafı. 
6 - Dilekçe ve buna mümasil diğer kağıtlar okul ta-

rafından verilecektir. · · 
Kayıt muamelesi 1 Temmuz 936 başlanaral< · 1 Ağus

tos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat 
edenlerin kağıtları alınmryacaktır. ( 3 63 6) 4961 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanllğı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Eratı için 2029 ~ane avcı ~e· 
le.ği 17-7-936 Cuma günü saat On da açık eksiltme ıle 
satrn alınacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 3449 lira 30 kuruştur. d 
3 --:- Örnek Evsaf ve şartname Komisyonunda ır. 

Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 2 5 9 · liralık vezne 

m akbuzu veya Banka mektuplariyle o gün Komisyona 
4906 gelmeleri. (3446) 
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Şekerli limonlu 

•• • • gazoz .ozu 
Meyvalardan ve me;ı:valarm özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 

bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olm1yan gazozlu li

monata yapılır. Ve bu yemklerden sonra alınırsa midevidir. Mideyi bo

zan şerbet ve dondurma yerine H A SA N Gazoz özile yapılmış buzlu 

limonatalar içiniz. Harareti teskin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur. 

Hasan Deposu: ANKARA - lSTANBUL - BEYOCLU 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüdüğü 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

Evvelce 9 Temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satın 
alınacağı ilan edilen 175 O ton lavamarin kömürü, 21 
,Temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satın alınacağı 
ilan edilen 1255 ton Kriple kömürü 22 Temmuz 936 
tarihinde kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 2000 
ton Jeneratör kömürü ve 23 Temmuz 936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 14850 ton Lava
marin kömürleri şartnamelerinde tadilat dolayrsile hü
kümsüz bırakılmıştır. ( 3 4 7 8) 

Belediye Sular idaresinden: 
Şebekede yapılan takviye ameliyesinden dolayı Tem-

muzun altıncı Pazartesi ve Yedinci Salı günleri akşam 
saat Yirmi ikiden sabah altıya kadar Şehire Terkos su
yu verileceğini muhterem halka itizarlanmrzla bildiri
riz. (3689) 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi ldare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyeti Umumiyesinin 

· ~J görülen lüzum üzerine fe.vk~I~~e iç-
1 ıı 1 timaı 20-'Z-1936 pazartesı gunu saat 

Şiddetli harareti;. · 
cild için tehlikeli oldu
ğu zaman vücudunuza 

· fi BAR ON 1 A" 
gQze.Hik yağı saranoz ... 
eunu yapmaKelzemdir, 
lızira bu suretle ıztırablı 

i
anıklıklarındanı ka
ınabileceğiniz gibi 
ildinize de hoş ~ 
ir cilA vermiş _ 
lacaksınız.1 

Banyolar·ve 
sporlar için. 
elzemdrif 

Go n&Jl\IY ani k lı k 1 arının · panzehiri 

onbirde Şirketin Merkezi ide.resi o
lan !stanbul'da Ankara caddesinde 
100-102 numarada kain Şirket bina
sında aktedileceğinden şirket hisse
darları işbu içtimaa davet olunur. 

RUZNAME! MUZAKERAT : 
Şirketin sermayesinin tenkisi : 
Gerek esaleten gerek vekaleten en 

az (100) aded hisseye malik olup ta 
işbu fevkalade heyeti umumiye içti~ 
maında hazır bulunmak isteyen his
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima günün
den bir hafta evvel sahip oldukları 
hisse sehetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie mec 
burdurlar. 
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Göz Hekimi 

Dr. ŞÜKRÜ ERTAN 
Cağaloğla Nuru Osmaniye cad. No.30 

(CaiaJcğlu Eczanesi bltiıiii). 

':'eL 22566 

Memur aranıyor 
Ciddi bir Şirket, !stanbul'da, 

l3eyoğlu'nda Kadıköyünde. üs
küdarda, ve Adalarda, komis
yonla çalışacak ve iyi teminat 
verebilecek ELEKTRİK TES!
SATI YAPTIRMAK İSTEYEN 
MÜŞTERİLERİ BULACAK A
DAMLAR aramaktadır. 

"Satış servisi" rumuzile 2248 
posta kutusu adresine tahriren 
müracaat edilmesi. 

5053 

TAN ===:::ı:ı::========================- 4 - 7 - 936 

Saçların köklerini kuvvetlendj
rir. Dökülmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne

masım kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır_ U.tif rayı· 

hah bir saç eksiridir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Istanbul Ziraat Banka
sının Galatada Agopyan Hanın 9·10 
numarada oturan Neşe't aleyhine 
açılan alacak davasından dolayi 
müddeaaleyh namına gönderilen da
vetiyenin mumaileybin ikametgahı
nm meçhuliyeti hasebile bila tebliğ 
mübaşir tarafından mahkemeye ia
de edilmiş ve müddeinin talebile 20 
gün fasıla ile ilanen tebliğat icrası
na ve muhakemenin de 14-9-936 pa
zartesi günli saat 10 na bırakılması
na karar verilmiş olduğundan ya
zıl! gün ve saatte müdeaaleyhin biz
zat veya bil'vekale mahkemede bu
lunmadığı takdirde hakkında giya
ben muamele olunacağı tebliğat ma 
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (24197) 

ZAYI - 1235 No. lu otomobil pla
kası zayi olduğundan yenisini ala
cağım, eskisinin hükmü yoktur. 

Mezkur otomobil şoförü Şevki 

Hiçbir erkek yüzü bana te
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye 
çağmldıklarını, hatta izdi
vaca bile talip çıktığını gö
rünce adeta gıpta ediyorum. 
Fakat hiç biri bana bakmı
yordu, sebebini de biliyo
rum ... Çirkin bir tenim var-
dı. Cildim siyah noktalarla 
ve açık mesamelerle dolu i
di. Tevessül ettiğim bütün 
tedbirlerin hiç biri fayda. 
vermiyordu. Fakat, bir kim
yagerin tavsiye ettiği yağ
sız beyaz Tokalon kremini 
tecrübe ettim. Birkaç gün 
sonra, cildim daha beyaz ve 
daha nermin bir hal kesbet
ti.Bir hafta nihayetinde bü
tün siyah noktalar ve açık 
mesameler tamamen zail ol
du. Cildim beyazlandı, ve • 
yumuşadı.Artık kıskanç de
ğilim. Şimdi tesadüf etti 
ğim bütün erkekler bana 
güler yüz gösteriyorlar ... 
Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve 
musaffa zeytinyağı mevcut 
olup bunlar mesamelere nü
fuz ve sabun ve suyun izale 
edemediği gayrisaf madde
leri tamamen giderirler. 
Ayni zamanda cildi besli
yen ve gençleştiren kıymet
li unsurlar da vardır. Her 
kadın hatta yaşlı bile olsa 
az zaman zarfın.da genç kız
ların bile gıpta edeceği, a
çık, taze ve cazip bir cil
de malik olabilir. 

RAHATLIGINI 
BEYKOZ 
1 

KUNDU~Al~IMD~. 
'AOAY\NIZ 

VERlI nALlAD PAZADLAD 1 

(.~~~ ~ ~ ~!:' E..~~•~•~d~~:~~;Sya~~~ı 
Bir Su Mühendisi ile iki Nafia 

Fen memuru ahnacaktır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Konya ovası sulama idaresinde çalıştırılmak üzere bir 

su Mühendisi ile iki Nafıa Fen memuru alınacaktır. Su 
Mühendisinin Yüksek Mühendis mektebi mezunu olma
sı, su ve inşaat işlerinde çalışmış bulunması fen memur
larınıo da Nafıa fen mektebi mezunu olması lazımdır. 
Askerliklerini yapmış olmaları muktazi bulunan istekli
lerin vesikaları ile birlikte Ziraat Vekaletinde Ziraat iş
leri Umv;n Müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 1533) 

(3678) 500-1 

Kirahk Emlak 
Kasımpaşa Camiikebir atik tersane 5 No. baraka 

" 
Gazi-Hasan paşa atik tersane 32 ·No. oda 

" 
Camiikebir Kışla kapı 3 7 ila 41 dükkan 

,, ,, ,, 3 dükkan 
,, Bedrettin Havuz kapısı 3 dükkan 

,, ,, ,, 41 300 arşın arsa 
,, Camiikebir Havuz kapısı O dükkan 

Galata Kemankeş Topçular 48 No. dükkan 
Sütlüce Mahmut ağa Bademlik 35/ 51 No. Ev 
Tophane Ekmekci başı Boğazkesen 132 No. dükkan 
Feriköy Pangaltr Fransız mezarlığı III N. dükkan 
Galata Azap kapı Şehit Mehmet paşa yarımda 12 N.arsa 
Tophane Sultan Beyazıt Cami sokak 4/ 280 N. dükkan 
Beyoğlu Hüseyin ağa arabacı 19 No. Ev 
Beşiktaş Şenlikdede Y eniyol 41 N o. · Ev 
Beyoğlu Kuloğlu Ağa hamam 3 üncü Vakıf han 7 nci 

dairesi 
Beyoğlu Kamer hatun Hamal başı 4 No. Otel 

,, Katip Mustafa Çelebi İbil 21 No. ev 
,, Kamer Hatun Çakmak 19/ 25 No. ev 

Hasköy Keçeci Piri Okmeydanı 106 baraka ve bahça 
Beyoğlu Hüseyin ağa Caddeikebir 19 7 apartımanın 

3 üncü dairesi. 
Beyoğlu Kamer Hatun Keklik 25-36 No. Ev 
Beyoğlu Ayaspaşa Yahya Çelebi Acrçeşme 18-20 N. 

apartımanın 5 nci dairesi 
Beyoğlu Firuzağa Sıra Servi Sirkeci Mescit S No. Ev 
Galata Yeni Cami Yağ kapanı Bedesten kapısı 11 N o. 

dükkan. 
Yukarda bulundukları yerlerle cinsileri yazılı Vakıf 

malların 31 Mayıs 9 3 7 sonuna kadar kiraya verilmesi 1 
Temmuz 936 gününden itibaren bir ay müddetle pazar
lığa bırakılmıştır. İsteklilerin heF gün Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (3722) 

,Pi ,ç-BAvr.<oNYI!\~ 
MAG/.\Z/.\SINOA 

Yeni gelen= 

HuM0ASiA~ • 

EMPR.iMiLEsı 

DENi~ 
MAVOLA~I VE 

PLA~ 
• • 

EL81SELEAI 

HAYsE~ 
A~ ÇOJ2A81 
ıvamr/,gr 

Doktor aranıyor 
lstanbula ve hat boyuna ya

kın bir maden için dairrıl bir 
doktora ihtiyaç vardır. İstekli
lerin şartlarrnı bildirmek ve 
şirketin şartlarını anlamak ü~ 
zere (posta kutusu 1532) ye 
mektub yazmaları. 

- -• TİFOBİL --111... 
Dr. IHSAN SAMl 

Tifo ve paratifo hastalıltlarma 
tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

55 kuruş. 
4.167 

ZAYİ - 1377 sicil numerolu şoför 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Vcnsan 


