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Kredi kooperatifleri nizam· 

namesi ile kö~lü 
zararll krediden kurtulacak 

[Yazısı 3 lincü sayfada] 
1936 5 KURUŞ 

SiYASAL GONDELIK GAZETE 

Konferansın akıbetinden . endise ediliyor! 
Milletler Cemiyeti Asamblesinde 1 

neler CJÖrdüm, neler işittim ? 

ilk defadır ki, 
nasıl bathğını 

bir devlet 
anlatarak 

• • 
reısı, 

medet 
Cenevreye, devletinin 
ummağa geliyordu 

30 Haziran günü Cenevrenin manzarası· Uluslar Kurumunun içi ve 

dışı. murahhaslar, gaze~eciler, seyirciler· Negüs ! perde açıhyor ! 
..................... -.....~ ...................................... ~.~·~·~·· ..... •·························•············· ··········-······-············· . d M ntrö ve Cenevre ye giden arkadaşr mız A. N. Karacan yazıyor] 

[ Suretı mahsusa a 0 

-1- • 30 Haziran günü. Cenevre<le, U-
luslar Kurumu Asamblesine gitmeye . ~ 

h.. ti 
hazrrlam:roruz. Bu toplantı unne - • 
ne, şehir bayraklarla donatıl~ş. • IJt .
llerkes bir antre kartı bulmak ve ıç- J 
timada' bulunmak telaşı içinde. Fa. - 11:ıııw•0ıı..""..,,,.n 
kat bütün, yerler bir gün e"'·elden 
kapandığı için miiracastlar reddedl· 
U;ror. Şehrin öğleden sonral<l man • 
zarası -sanki saat altıda başlıyacak 
bü:yuk bir futbol maçına gidecekmişiz 
gibi!- tenha, durgun bir manzara -
dır. Bütün heyecan bir Congestion 
halinde, Uluslar Kurumu binasının 
etrafında toplanmıştır: Polisler, fo
toj!;rafçılar. caddelerin il<l tarafını 
kuşatmış halk kordonlan n b~la. -
l ın arasından geçerek içlerindeki mu 
rahhaslan giriş kapılan ön_üne dö ~ 
ken sayısız. güzel, ç~it çe~ıt ~tomo. 

Asamble'nin Negüsün beyanatını dinlediği günhü manzarası 

Mahkum edilmiş bir millet namma 
b·ıı r içeride, herhalde aleladenin 

1 

__ 
ıe, ~ l .. h 

fevkinde bir şeyler ola~gınc a şup e 
bırnkmı:rorlar. 

T."a •• Aİ,.; .. ~· 11 .. __ ...... _ .... A_, ın, 

defadır ki, çöller \'e denizler aşarak 
gelen bir Krallar Kralı, biraz sonra, 
bütün dün~·anm ~m çatı altına toplan
hlrş murahhaslanna, binlerle sene • 
denberi de,·aın eden bir Afrika dev -
!etinin altı ay i()inde nasd ateşte ya
nıp gazda. boğuJdu~u ve hangi 
şartlar içinde battığını anlatacak -
tir S ki eski Yunan trajedilerine 

. an h-•·=•· t ait bir efsaneyi andrran bu WLU\a • 
tir ki, dünya milletlerinin gfıya sulh 
ve emniyet idt>ali üzerine kurdukla? 
bu muhteşem bina etrafında bu kesif 
tilatro al8.kasmm uyanmasma se~?P 
olu:ror. Kolay ele geçer fırsa~ de~I: 
Abanoz renkli İmparator Haıle Se • 
lasivenin yüzünü görecek ve sesini 
dinliyeceğiz! 

:{. 

Elimdeki kartı göstererek büyük 
bir kapıdan ic:eri girdim: Blr bors~ 
nıe'-·danmı andıran kalabalık bir hol .• 

J rüzlerce l'aş merdiwnlerd• Çlktnn,) 

gazetecinin ça.lıştiğı ve telefon oda. -
larile dolu kalabalık bir salona b~ -
kan bir koridor! Bir kapıdan da a 
lc:eri girdim ve numaralı yertnıe yer-

Habeşler İn9ilizlerden ·iki 
milyon isterlin istiyorlar 

Londradaki Habeş elçisi 
bir beyanname neşretti 

Londra 7 (A.A.) - Londrada ki 
Habeş el~isi Doktor Martin, dün 
"mahkum edilmiş bir millet namına" 
!ngi!izlere hitaben bir beyanname 
neşrederek Habeşistanm ltalyanlar 
tarafından işgal edilmemiş olan ~ı~ 
mının müdafaası için hiç olmazsa ıkı 
milyon lngiliz lirası ikrazda bulunul
masını istemiştir. 

Bir lngiliı gazetesinin 
§iddetli neşriyatı 

Londra, 7 (A.A.) - Gazetel~r, 
dün Avam Kamarasında Eden ın 
artık Almanyadan. l~~liz mı:_htır~: 
sına vevap verınesını ı~teme~e .~u
temayil olmadığı suretındekı soz~e- . 

Ankarada İngilterenin yeni 
proiesi iyi tesir bırakmadı 

Harpte Türkiye bitaraf olursa harp 
gemileri serbestçe geçebilirmiş ! 

'
Konferanstaki 
müzakereler 

Montrö, 7 (Tan) - Montrödc top 
lanmış olan Boğazlar konferansı. 1n~ 
giliz projesi üzerindeki tetkiklerine, 
bu sabahki celsesinde de devam et
miştir. 

İtalyan hükumeti, Montrö korıfe
ransına iştirak etmiyece~ini, heni.iz 
resmen bildirmemiştir. Müzakf'reler 
iyi bir hava içinde cereyan etmekte-
dir. 

lngiliz Projesine yalnız 
Sovyetler muhalefet ettiler 

Havas bildiriyor: Boğazlar konfe
ransının umumi celsesi, dün sabRh 
tevdi edilen İngiliz planının, Sovyet
ler birliği delege heyetinin muhalPf~ 
tine rağmen, müzakereye esas ola
rak kabul etmiştir. lngifü: planı, 
Türk projesinde bir sıra tadilatı ih
tiva etmektedir. Türkiye delege h<'ye 
tı, dünkü toplantida, tecim gemileri
nin tatbik edilecek sağlık resimleri
nin yüzde altmış azaltılmasını kabul 
"hııitd.ir Türkiy~ de\Pge heyeti, İn
giliz planını, İngiliz ve Türk delPgc 
heyetleri arasında son Cenevre gö -
ril~meleri esnRsmda elde edilen an -
la~ma üzerine miizakcreye esna ola
rak kabul etmiştir. 

Neşredilen tebliğ 
B~ğazlar konferansının buglinkü 

sabah celsesinden sonra neşredilen 
tebliğ şudur: 

Konferans. İngiliz delege heyeti 
tarafından teklif edilen mukavele 
projesi metninin müzakeresine de -
vam etmiştir. 

Yedinci ve sekizinci madrJcl!'!r ka
bul edilerek tahrir komitesine gö~de 

[Arkası ? incide 1 

Habeşler 

l lllm- ....,..._ıı_ı.lllllMll'l•-... -·~·'fMNl4'"1~ ___......_. .. il_......._ __ .... ...._~ 

Konferansın toplanclığı l\lon tröden güzel bir manzar~ 
......................................................... 
İngilterenin 

metnini 7 
verdiği proienin tam 
incide neşrediyoruz 

~-_. .. ~ ~--'~'""'""' --·-__..............._....""' 

ltalqanlar naza çekiqoriar ! 
Montröye gelmek için Akdeniz 
anlaşmasının feshi lazımmış ! 

Ve illa gelemezlermiş! Fransrzlar diyorlar ki: İtalya 
mademki tatmin edilmemiş, tedbirleri niye kaldırdık? 

Roma, 7 (A.A.) - Ha.ns: Sa-- mi~·eceğini teyit etmektedirler. 
liihiyettar mahfoller, İtalyan a - Bu mahfeller, ttulyamn Brüksel 
le~·htan Akdeniz anla.<;malan Lokamo konferansında hazır 
mer'i kaldı~ı ıniidclet~f', ltalyamn bulunmak için henüz bir da\'et al· 
l\Jontrö Iionfcransına i:;.tirak et- (Arkası 7 inci sayfamızdadır) 

'-··-- ----·-- --·-·- owww ' J 

Danzi9 işi sarpa sarıyor ! 

leştim. • 
Ş. di .. dükleriınİ, oldukları gı-

'ni ehemmiyetle kaydetmektedır
~r. Italyaya karşı tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirlerle meşgul hulu

l Arkası 3 Uncüde] 

İtalyanın hava erkanı Plebisit yapılırsa Almanya 
harbiye reisini öldürdü ezici ekseriyet kazanacak 

1 Londra, 7 (Tan) - Aclisababadan ~"'"-"ı ı ı ı l'ı~"-"ı~..1"'"""""'~-"'l'\.I 
Dr. Martin Habef imparatoru ve başka bir şehire uçmak teşebbüsün. ını ' gor l Kurn 

hl size anlatmaya ve mus ar . -
nıun b kild mabit.•etini daha. ıyl 

un a . . " kü ük ob-
ka\Tıyabilmenız içın ono ç • ' 
jektif resimlerden mürekkep b_ır filın 
&>ak gibi canlı bir realite terkı~i ha
linde size göstermeğe <ıabşacagnn. 

Büyük bir transatlantik kadar d u
~n tavam bir canbazhane ka ~r 
~iik~ek kademeli riyaset kürsülerilt> 

' rkasr-parlimentolan, yanyanıı ve a 
kaya sıralarile akademileri ve ~ep
~evre galerilerile tiyatrolan andıran 
büyük, müstatil bir salon t.a.ıuwvur 
ediniz. Her taraf hıncahınç kala.ha. • 
hk. Göziiınü kuşbakışı salonda g.~z e
dirdiğim zaman aşağık1 sıraların uz . 
rinde dünyanın bütün meşhur diplo
hlatlanm görüyorum. işte önde, Ud~
ci sırada meşhur Eden! Uzun boy~ 
jaket at~y giymiş, genç bir adam. 
Fakat resimleri ve şöhreti kadar ya
kışıklı bir tesir bırakmıYor. Daha ge
l'İde Litvlnof, bir mektep sl.1'3811lbt

8 

' gib' b yuna r oturmuş bir talebe ı, 0 • 

d r neride Leon seyler yazıp uruyo · ' 
Blum bir gaı:ete okuyor ve daha 
birçok diplomatlar, okuyorlar, ya~
~·orlar, fani insanlar gibi blriblrlerı e 
k 'T .. yorlar. Murahlıasla-
onuşup gu uşu. k dl lomati-

ıın sıralan ~erisinde, or .. P 
Re aynlmıs bir amfiteatr go7e çar • 
pıyo~. B1r ·amfiteatr ki, sıralarına; 

[Arkası 6 mcıda] 1 

Ali Naci KARACAN 

veliahtle beraber d~ bulun.an 9 İtalyan hava zabiti he
nüz teyit edilmemiş bir habere gö -
re, Habeşler t.arafmdan kurulan bir 

Üniversitedeki ecnebi profesörler 
Bazı profesörlerin mukavelelerinin 
feshedileceği haberi doaru deail 

OnirJeraited4!ki te§rihanenin açılma töreninden bir intiba 
[Yazısı 3 ünclide) 

pusuya düşerek ölmü_şlerdir. 

Ölenler arasında Habe-
şistamn İtalyan hava kuv
vetleri erkanı harbiyesi baş
kanr ve Amba Alağide ilk 
defa uçan Antoniyo Boka
çelli bulunmaktadır. 

Kaçakçı kayıkçılar 

Çeşme sularında 

bir müsademe 
İzmir, 7 (Tan) - Gümrük muha 

faza memurları Çeşmede kara sulan 
mızda Uç Yunan kayığının balık av
ladıklarını görmüşler ve üzerlerine 
motör sevketmişlerdir. Kayığın bi • 
rinden motöre ateş açılmıştır. Müsa
deme olmuş, motörüınüz yaklaşmış 
i~indekiler kayığa girmişlerdir. Dört 
Yunanlı tayfa yakalanmış, kayık sa
hile getirilmiştir. Balıkçılar Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Lehsitan. bu işte zayıf davrandığı takdJrde, 
lngiltere meseleyi Uluslar Kurumuna verecek 

~~--~~-~~---~~~--~~'""'""'~~ 

Danzig'in umumi gÖrÜnÜfÜ 

.. Berlin:. 7. (A.A.) - Gre.iser .. dün ı iyi anlaşma için bir engel teşkil et
bu~Un gun nasyonal-sosyalıst lıder- memesi lazım geldiğini kaydetmek
lerıle görüşmüştür. Bu görüşmele- tedirler. 
rin mevzuu hakkında hiç bir şey if- Havas ajansının muhabiri, nazi li-
şa edilmemiştir. derlerinin Dantzig ayan reisine son 

Siyasi mahafil, Dantzig meselesi derecede itilafcuyane bir hattı hare-
nin Berlin ile Varşova arasındaki r Arlıa"l 3 iincUdc J 
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GÜNAŞIRI 

Dil~lle> 
Gü,·ertedeydlm. tıdndi gttn~I altında ada \'apuru bir CJ\'& denizinde VÜ· 

&üyordu. önttmden, geni~ ve gttrttttttıtt adımlarla ırt ayaklar geçti. Bak • 
tun: Golf pantalonlu bir deltkaıılı. Yakumda, yabancı bir dünyaya alt 
siyah bir siyaset markası; dudağında bir ıslık; dolaşıyor ... Bir ecnebi yol
cu olacak. 

Vapur, köprüde bir başka ~apur Ustüne yanaştı. Çıkarken baktım: O 
ıolf pantalonlu, yakuı ıiyah haçb genç, kalabaİığı yararak, herine ya -
naştığımız ,·apurun baş tarafına, teli.şb adımlarla koşu)·or ... 

Gizli bir şüphe Ue mkelede dunlmn: Birkaç ttnıvenılteli polisin etrafın. 
da toplanmış, sinirli Ref'lerle konuşuyordular .. 

Meğer, gttvertecle iri adımlarla önümden geçen delikanlı bir Türk ço -
cuı;u lmlf ! .. 

Poli8, oİtu yakaladığı zaman ben de şiki.yet.çilere karıştım: Evet, dedim, 
~·akasında bir yabancı rejimin rozetini taşıyordu. 

• • • 
Gazetelerden öğrendim: Bu gen~, beni düelloya davet ediyormuş! 
Bu davet te, tıpkı Türk malına vurulmuş o yabancı damga gibi bir 

sahte kabadayılıktır• 
Ben, daha evvel onu, yaşadığı memlekete hürmete dant ederim .. Ta • 

fıdığı kana mürmete da\•et ederim ... Eğer, mutla.ka bir roset latlyona, 
Atattlrk neslinin remzi olan altı ok var. 

Yoksa, ceketinde siyah haç taşıyan bir Türk gencinin yakasına, polis 
)'apısmasa bUe on aekls milyon Türkün pen~esl yapışır! 

Kendisini, bir başka mJlletln inkıllp havuı i~inde görmekten ~rur du
)•a"..ak kadar kendi milletinin büyüklüğünden habersiz bir bedbahtla, ka
nnnlannuz müıJalt olu bile \'Unışmudım: Dttello prtlanndan birf de 
iki !t&hıs aruında seviye müuvatuhr 1 

Eğert onun yakasım poll9e vermekle ·bu yabancı damgadan kurtarabll
dlm11e, kendisinden bir ölttm davetlyeal deill, bir tfıtekktlr beklerhn. 

Yok, yine kurtaramadnnsa, o zaman siyah haçmı taksmt tabane&Amı 
alsm ve ayna kaııtııma geçip göreceği hayali düelloya çağının: Günahım 
alf ettirecek en ull hareket bu olur! 

Sülcütl .. 
Uluslar Kun1mu binumda her 

türlU gürültüye kartı tedbirler alın
mıştır. Bir defa binadan i~eri girebil 
mek için birkaç gün evvlden duhuli
ye kartı almak lazımdır.Bu kartlarda 
öyle deyme adama verilmemektedir. 
Herhangi bir kimsenin binaya girme 
si için birkaç giln evvelinden müsaa
de alması lazımdır. Tasavvur e<lin 
ki, Danzig meselesini mUdaf aa için 
Cenevreye gelen, serbest §ehriı:ı ayan' 
reisi Greiser bile kapıda derdini zor 
anlatmış ve bin tUrlU mUşkillatla içe
ri girebilmiştir . 

Toplantı salonunun her tarafında 
gürültüye mani olmak için, "silki'ıt!,, 
diye tablolar asılmış ve herkese ev -
veli burada 11Uk\ıtun hakim olduğu 
hatırlatılmak istenmiştir. 
Hatta. Habe§ista.nın ilhakını konuş

mak mevzubahsolduğu sırada &zalar 
dan Eden 

"- Sükiıt ! ,, diye asılı levhaya bak 
mış; ve boğaz dokuz boğumdur diye 
ııusmuş! ... 

Ölcıürüğe icarı• 
Uluslar Kurumu binasında her tilr 

lü gürUltUye kartı tedbirler alınmış
tır, demiştik.. Geçenlerde ileri gelen 
devletlerden birisinin murahhası nu
tuk söylerken, gazeteciler locasında 
bulunan bir gazetecinin gıcığı tutmuş 
ve mütemadiyen boğulurca81na öksür 
meye başlamış. Hatip sinirlenmiş, ga 
zeteci fena olmuş. tam bu esnada sa
londaki hizmetkarlardan. biri gaze • 
tecinin yanma yaklaşarak cebinden 
meyan kökü çıkarmış ve öksüren a -
dama uzatmış. Ada.m almrı ve bunu 
ağzında eritmeye bqhyarak öksürü· 
ğünü dindirmiş .. 

Bu hikayeyi dinliyenlerden birisi 
!Ordu: 

- Peki Negüs nutuk söylerken İ
talyan gazetecileri gUıiiltü çıkardık
ları zaman bu cebinde meyan kökü 
taşıyan hizmetkarlar nerede imiş? 

Oteki cevap verdi: 
- Böyle l?ir gUrUltilye karşı ter

tibatlan yokmuş. Fakat bundan aon
ra Uluslar Kurumu idaresi karar ver 
miş, badema hizmetçiler, Uf&klar cep 
terinde bu meyan köküe beraber bi
raz da ot tqıyacaklarmıt ve bu su
retle gUrUltU yapanların borularına 
çanlarına ot tıkayacaklarmıt ! 

Seıılılljl• lld•ı 
lllncılık b&flı batma bir san'attir. 

Deyme adam ilin yapamu. Di.nı o 
şekilde tanı:im etmek lmndır iri, gö
ren işiten veya duyan adam &laka -
dar olsun. Biade en kabadayı Ulna 
nihayet havadis arasma kanştmlıp 
ta "fili.ne& marka bilmem nenin her
kes tarafından beğenildiği cUmlei 
mtistahberatımızdandır . ., şeklinde o
lanlardır. Fakat okuyucu bu "cUınlei 

Yuıul ZIYA 

BikJinizi yoklayınm 

Sorular 
8 - Klg,t parayı Uk defa kim kul 

larunıttırt 
S - tJmitburnu ne zaman keşfe • 

dflmJştfrr 

S - İstanbulda saat 12 iken, Ber
Unde, Brlik.wde, Nevyorkt.a, San 
Fransiskoda, Şlkagoda saat kaçtır! 

S - Türki)'ede ilk pateci kim -
dlr! 

S - tik tnöstler ne zaman t*kkül 
etmiştir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - insanın tabii ömrü ne kadar· 

dır1 

C - insanın tabii ömrü vuati bir 
heMpla 45-00 dir. Fakat A\•nıpad& 
bunun SS.50 olduğu görülmüştür. 

S - Kadınlar mı, erkekler mi da
ha çok ya.şarlar 1 

C - Umumiyetle kadınlar erkek -
terden daha çok yaşarlar. Fakat yük 
sek ya.,tald insanlar ve bilh&88& asir
d;de erkekler arasında daha fazla • 
dır. 

S - Mısırdaki S/en~U:r neye tk
kilet ederlerdi 1 

C - Mısırdaki Sfenksler ulan \'Ü

cutlu ve insan ~breli büyük heykel
lerdir. FAki Mı11ırhlar lndindP bu hey 
keller güneşi temtdl ederlerdi. 

S - Tahtelbahir ne zaman icat 
edilmiştir1 

C - Tahtelbahir l~ln ilk tecrübe
ler 1'7 inci asırda yapılmıştır. Yal -
nız ancak g~en ~nn nlhayetlerfne 
doğru tahtPlbahlr fikri tahakkuk et
tirilmiştir. ilk tahtelbalılrler, Fra11sa
da Gü~tav 7~de, Gubf!, Loböf, Ame
rlkada Holland, ve ltalyada Lorentl 
tarafından tttrübe f'dllmiştlr! 

8 - ilk opera ne zaman yopdtntf· 
tır1 

C - 0JN"ranm ibdaı FıoranM:re a
ittir. On alhn"ı a.cıırda burada opera 
teeriibelerl yapdmDJ ve Mnra opera 
büttia A vrupaya yayıhmttır. 

~· bir mal Uzerine cetbedilebilir .. Fa -
kat aşağıda yazacağmnz ıtekilde ga
rip ve garip olduğu kadar pyanr 
dikkat lli.n nadir görilltlr. Anlata -
lım! 

qeçen gece sabaha karşı bir Ame
rikan i&tuyonunu dinliyorduk. Spi
ker bir aralık dedi ki: 

- Baylar, Bayanlar.. Simdi bir 
çeyrek saat atıkfıt vardır. Bu eUkut 
lbıe filinca yazı makineleri fabrikası 
tarafmdan ikram edilmU,tir. 

Spiker bu suretle :fillnca yazı ma
löneleıi fabrikası tarafından tmal e
dilen makint>lerin ~ayet sessiz işle
diğini ilan ediyordu. 

müstahberatımızdandır., etiketini gö -----=--------
rünce derhal işin dalaveresini far -
keder. 

Ilancılıkta en çok ileri giden mem: ı 
leket Amerikadır. Burada cins cins 
llan yapılmaktadır. Bunların için
de insanın hoşuna gidenler, olduğu 
gibi t!inirlendirenler de vardır. Çünkü 
sinirlenme ile de müşterinin alakası 

Şükrü Kaya dün Ankaraya 
avdet etti 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya, dUn akşamki 
trenle Ankaraya gitmietfr. $ükril 
Kaya Hsydarpaı,a istuyonunda vw.
li ve belediye reisi Muhittin Ustün -

TAN 

ı-----:-:-; 
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1 
: Ne dersınız • 

o orın rııese esı 

Gümrültte 

f d hk.k f Kuyular ! etra ın a ta 1 a Dünyanın hiçbir yerinde nev'ine l 
Gümrük resminden dstifade etmek 

için motörin diye günuii.lrten geçi
rilen petroller hakkında tahkikat de
vam etmektedir. Bu maddelerin tah 
lili için kimyagerlerdıen mürekkep 
bir kontrol heyeti tefldl edilmiştir. 
Gtimrilk idaresi, yalnızı bunlann mu 
ayenesile kalmıyarak diğer yüksek 
resimli maddelere dair birçok nümu 
nelerin muayene neticelerinin de kon 
trolünü istemiştir. Bu işe de güm • 
rük kimyagerlerinden olmayan ve 
yeni teşkil edilen bliy\Wc kontrol he
yeti bakacaktır. E~lce gümrük 
kimyahanesinden geçen, timdi tek • 
rar muayeneye göndeırilen ilk nümu
neler bir gaz kumpamyasına aittir. 
Tetkikler ~n gün kadar sürecektir. 
Şehrimize gelen Gümrük ve İnhisar
lar müstetarı Adil dün bu işle meş
gul olmuş, alakadarlardan izahat al
mıştır. Müsteşar bu mesele hakkın
da demiştir ki: 
"- Henüz mesele tetkik halinde

dir. İzahat vermek amanı gelmemiş 
tir. Şimdiden fazla söz söylemek a-
raştırmaları işkil eder. 

Burada gümrük ambarlarının li -
man işletmesine dewri hazırlıklarını 
da gözden geçireceğim. 

Gümrüklerde bazı ıslahat yapıla -
caktır. Gümrük klnı.yahanesi de Ga 
lataya nakledilecek•ve ısı.Lh edilecek 
tir. 

Bugün hava cıüzel 
olacak 

Kırk sekiz saat•devam eden yağ
mur, dün öğleden sonra yine şiddet
lenmiş, fakat sonra hava tekrar aç
mıştır. Yeşilköy msat merkezinin 
verdiği malumata göre hava bugün 
güzel olacaktır.. Son 48 saatte yağan 
yağmurun mikdan 120 milimetre ka
aartıT!'. 

Yağan yağmurlaman Ortaköy ve 
Kuruçeşmede çukurlarda birikinti
ler olmuş, buralarda.oturan evsahip· 
leri bu yüzden telişa düşmüşlerdir. 

Üsküdar civarında akan seller, Üs
küdar Adliye binasını teblike)le ao -
kacak derecede çok olmuştur. Yağ
mur ve seller yüzünden yıkılan yer 
yoktur. Kaza olması lizımgelen yer 
lerde derhal tertibat almmı9tır. Yal 
nız evvelki gece Üsküdarda Valdei 
Atik camiinin minaresine yıldırım 
isabet etmiştir. Minarede siperi sai-
ka bulunması yüzünden hasar olma 
mtş, yalnız bunun neticesi olarak ci
var evlerde bulunan elıektrik 11igorta
lan patlamıştır. 

Pazar sabahları 
tramvay arabaları 
fazlalaıtrılacak 

Tramvay şirketi muhtelif tebeke
lerde sabahlan saat ona kadar çok 
az araba işletmektedir. Bu yüzden 
puar günleri tenzilatlı tarlf:'e carf o
lan vapurlarla gezmeğe gitmek arzu 
edenlerden birçoğu bu vapurlara ye
tişememektedirler . 

Halk Akay ve Şirketi Hayriyeye 
müracaatla mUtemadt surette şikA. -
yette bulunmuşlardır.Bu iki idare de 
yaptıkları tetkikatta halkın bu dile
ğinin yerinde olduğunu görmilştür. 

Bunun üzerine Akay "Ye Şirketi 
Hayriye idareleri tramvay •irketine 
müracaat ederek vaziyeti bildirmiş
ler ve pazar sabahları erken fazla 
miktarda tn.mvay iışletilmetıini ta -
lep etmişlerdir. 

Tramvay şirketi bu müracaatı hüs 
niltcllkki ettiğinden bu puardan iti 
baren puar aabahları bütün hatlar
da eskisinden bir misli fazla araba 
ltletileeektir. 

ll•a ve arazi ver9llerl 
teıkilc1tı 

latanbul viliyeti hus118i idareeine 
devrolunan bina ve arazi vergileri 
teokili.tl kadroeu tamamlanmakta -
dır. Bina ve &rfU t•hakkuk mUdür
liiğilne Afyon villyeti defterdarı Zey 
nelabidin tayin edilecektir. Zeynel& -
bidin, Beyoğlu tahakkuk ve lstan -
bul pul m1ldttrlük1erinde bulunmuş -
tur. 

dağ ile diğer zevat tan.fliıdan uğur
lanmıttir · 

tesadüf edihniyen bir zabıta vak'ası 
'-ardır ki, bizde senelenienberi teker 
riir eder durur ve her defıunnda bir ca 
na mal olur. Bu bize mahsus olan va 
ka, kU)'llya çocuk dütDlfl(lir. 

Elimlulen her gün •eçen ecnebi 
gazetelerinde gerçi birçok daha feci 
ve öldürücü hidl8eler öğreniyoruz; 

ama kuyuya adam düştu~nden bah 
M'Jdildlilnl görme)1z. Bunun 8ebebi 
şudur kf, oralarda bizim blldiğlmlı 
gibi kuyu pek azdır. Ola.nlann da üs
tü kapalı ve tulombalrdır. Kırlarda 
ve köylük yerlerdeki tek ve mUnf e
rit tarla ku~·ulanmn hile etrafında 
bir lfoi'kfılutu, bir blletlğf oldu;tun • 
dan içine adam düşmeL 

Gazett'lerde her .;tn bir vavnıc-a
tm kuyuya düştüıfünU ~kudukça 
do~"u hem o yavnılar namına hem 
df' m~IPl<Ptlmb:dP höYle lnticbi l<a
zalann hali tekerrür etmeıı1;n.- cidden 
acınıyor. ~"'1 uhrta her gün bu a
cık ku'.\·ulann kapanması kin uiml-
911' dunır ama vak'alann tekt'rrilrU 
daha bir ha,·11 kanannuımtff kmrn • 
non ÇOMık yutma~·a Amade olduk -
larmı ~ÖAtermektedlr. Şunlara da 
bir hlmmet edilse yeridir 

Biz böyle dH•Hntlyoroz. 

Siz ne dersiniz ? 
~ ......... 
KUÇtJK HABERi.ER 

• Ekaperlerfn imtihanı - BugUn 
inhisarlar umum mUdürlUğUnde eka
perlerin imtihanlarına devam edile -
cektir. Samsun, lzmirde de birkaç 
gtlndenberi eksperlerin imtihanlan -
na bqla.nlD.I§tır. 

• Soyadlannm t~ilt - Soyadı i
çin nüfus şubelerine verilen beyan -
nameler sıraya konmuştur. Bunla -
rm kütüğe tesçU için muameleleri yü 
rütülmektedir. Bu iş iki ay kadar sü
recektir. 
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dar - Gümrük muhafaza teşkilatı 
deniz kısmının askerileştirilmesi üze
rine otuz kişi açıkta kalmıştır. 

• Kaçak kop;re klğidı - lmalat -
haneainde tahtaların altında 41 kilo 
kaçak kopye kağıdı bulunan Settar 
muhafaza memurları tarafından ya
kalanmıı ve lhtlsaa mahkemesine ve 
rilmiştir. 

• Kırk ~ kırk ıece eenllkleri -
2 Ağustosta baflıyacak olan Istan -
bulda 40 gUn 40 gece eğlencelerine 
ait hazırlıklarla uğraşmak Uzere be -
tediye ttırimı mUdUrU Kemal Ragıp 
diln Atinaya hareket etmiftir. 

Havuzlarda 

Mevcut tesisat 
takviye edilecek 

Jktiaat veklleti ta.rafmdan havuz 
ve fabrikalarda tetkikat yapmak Ü· 
zere celbedllmif olan müteh8.88ıs 
Hans Kra.vza bu iki mUessesedeki tet 
kiklerini bitirmiş ve raporunu lkti -
sat Veklletine göndermfı,tir. 

öğrendiğimize göre, mevc~t ha -
vuzlann meyanında yeni bir havuz 
daha inşası hakkındaki tasavvur -
dan vaz geçilmiştir. 

Çünkü bunun vücuda getirilmesi 
için bir hayli maaraf ihtiyarına lü -
zutn olduğu anlaşılmıştır. Yalnız Av 
nıpadan makine ve vinçler getirtil • 
mek suretile tesisat takviye edile -
cek ve bu taktirde gemi tamiratı §im 
dikinden çok daha ucuza mal ola -
cakfır. 

Bu makntla Almanyadakl bazı 

fabrikalarla derhal temasa geçilmit 
tir. Makine ve vinc:lerin mümkUn mer 
tebe <,, "'uk getirtilır sine çalışılmak
tadl!'. 
Diğer taraftan Istinye doklarmm 

sırtın alın.mut hakkında hUkametçe 
tetkiklere devam olumnaktadtr. 111-
tinyedeld teaiut biraz esld görlll· 
milf ve eatm &lmdığr takdirde bir hay 
li muraf yapılmut 1lzim olduğu an 
laıplnutttr. 

Mamafih bu bapta hentlz kat't ka
rar verilmemiftir. ----
TUrklye • ltalya ticareti 

TUrkiye • ltalva ara1t11dakl muvak 
kat ticaret itilifnamesinin müddeti 
bu ayın yirmisinde bitecektir. Yeni 
bir ticaret anlaşmıun tçtn, yakında 
hırafeyn murahhaslım arasında mü · 
zakerata başlanacaktır. 

Türkkuıu 

ilk kamp bu hafta 
lnönünde açılıyor 

İlk TürkkUfU kampı, bu hafta tn
önünde açılacaktır. Türkkuşu teşki
latı şefi tayyareci Savni, kamp ku
nıandanı olarak İnönUne gitmiftir. 

1stanbuldan Türkkuşundan İnönil 
yüksek yelken uçuşu kampına ayrı
lan on yedi talebe de bugUnkU tren
le lnönüne gidecektir. Bu talebeler, 
lise ve yüksek mekteplere mensup
turlar. İçlerinde bir de Naciye ismin 
de kız vardır. Diğerlerinin isimleri 
şunlardır: Muallim mektebinden: Ta 
hır, İsmail, Emin Azak, Yusuf, Yük
sek Ticaret mektebinden: Füruzan, 
Kabataş lisesinden: Ali Adnan, Sel
çuk, İstanbul lisesinden: Btlrhan, 
İstiklal lisesinden Fikri, Güzel Sa -
na.tlar Akademisinden Rahmi, Sıh • 
hat mektebinden M. Gürsel, Deniz 1i 
aesi ve askeri liee muallimlerinden 
Kamuran, bafka mekteplerden: Na
zım, Necip, Tahsin, Rasim. 

Kampa Ankara, İzmir, Bursa, A
dana, Kayseri Türkkuşu mektebin -
den ayrılan talebeler de igtirak ede
ceklerdir. Kamp Uç ay sürecektir 
I\.usyadan gelmeleri beklenilen pla
nörcUl« de gelirgelmez 1nönüne gı
deceklerdir. Onlar da talebeleri çalış 
tıracaklardır. 

Kampta çalı,tınlarak muvaffa!c 
olanlar, mekteplerini bitirdikten aon
ra ukere almmca hava amıfma ay
nlacaklar ve hava yedek aübayı o
lacaklardır. Kampta geçirilen mtıd -
det, ukeri hizmetlerine mahaup e
dilecektir. letanbulda Ttlrkkutu 3 
Mayısta açılmı9tır. Kamp bittikten 
sonra yine yeni talebelere Ttlrkkuş
larında dersler verilecektir. 

Kermes ve bebek 

sergisine hazırhk 
Xzıla.y Kermesini ve bel:ş!,Tilel 

--- ...._ .. un wrap-eaen ev• 
'' elki güfi son f6p1antısmda 8 Ağus· 
tosta açılacak kermesi ve o tarihten 
itibaren 15 gün devam edecek bebek 
sergisinin esaB programını tesbit et
mittir. Taksim bahçesinde yapılacak 
olan kermese şimdi İstanbulda bulu 
nan musiki sanatklrlanndan Cora· 
dina Mola da iştirak edecek, münte· 
bap parçalar teganni edecektir. 

Kermes vesilesile açılacak bebek 
sergisinde bebekler üç sınıfa tefrik 
edilmiştir: 

1 - Teşhir bebekleri: Bu bebek· 
ler ecnebi Kızılay ve Kızdhaçlardan 
gelecek bebeklerle Kızılay cemiyeti
ne ait bebeklerdir. 

2 - Müsabaka bebekleri: Arzu e· 
denlerin her tUrlU malzemeden imal 
edecekleri bebeklerdir ki bunlar ara 
sında y,apılacak tasnif neticesinde ka 
zananlara para ikramiyesi verilecek 
tir. 

3 - Satış bebekleri: Cemiyet tara 
fından muhtelif tip ve kıyafetlerle 

imal ettirilecek mUcessem bebekler· 
!e Münif Fehim, Cemal Nadir, Ra· 
miz, gibi tanınmış reHam ve karika· 
türistlerimlzin hazırladıkları met -
hur tipler ve saire gibi krokilerden 
gayet artistik bir şekilde yaptırılan 
Dekupaj bebeklerinden mürekkep · 
tir. 

Müsabakaya iştirak edecek bebek· 
!erden birinciliği alana 100 lira ikra
miye verilecektir. Bebekler, bez, kon 
trplike, kartonprese, molaj gibi her 
türlü malzemeden yapılabilecektir. 
Bebekler 28 Temmuz sabahına ka • 
dar komiteye teelim edilmif buluna
caktır. 

Merkezi Pariate bulunan gençlik 
Kızılay ve Kızdhaç birliğinden cemi
yete gelen bir tezkerede ,ehrimizde 
açılacak bebek sergisine Estonya, 
Parla ve daha bazı Kızdhaçlardan 
heyetler geleceği bildirilmlftir. Ser . 
giye Avusturalya ve Japonya da işti
rak edecek, buralardan Uçer kifilik 
birer heyet gönderilecektir. ' 

Gimrükte çallıa• hamallar 
itfaiye tallml görecek 
Limanın tktıeat Veklletine devri 

dolayıaile gümrük ambarlan da li
mana geçmektedir. Bu huauata tet . 
kiklere devam edilirken gümrllk am 
barlarmda çalışan hamaUarm, bir 
yangın zuhurunda, hemen aöndUrnw 
işini görebilmelerini temin için, bun· 
lann knıım kısım itfaiY,ede talim 
görmeleri kararlaştırılmıştır. Beledi
yeye müracaat yapılmıştır. 
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Dış siyasa 
Zecri tedbirlerin ltalya 
için ekonomik neticeleri 
Milletler Vmalyeti Aaambl ..... 

zecri tedbirlerin kaldınlmasma kW 
rar vermesi üzerine bunlann temJ11111 
ortalarma doğru kaldınJacalı ı. • 
beyyün etmlt bulunuyor. Tedl;>irle • 
rin kalkması Ue ltalyan ticareti &fi' 
be..'ıti"ini kazanmııt olacaktır. Yabld 
ltalyan ticaretinin serbe&tisini kS • 
zan~ olmul lt&lyuım bepıelmiıd 
piya.cıala.nla tedblrlerdm evvelki dO' 
nımunu ele geçirmesi demek olml).., 
caktır. Bunun için uzun senelere ib' 
tlyaç olduju gibi zecri ted~lrlerin dr 
\•&mı esna.-.mda ttalyan ekonomlsinl' 
beynelmilel ekonomideki nri o k• • 
da~ esaslı tahavvüle u~ıştır tdr 
hu talıavvtuden e&ki vaziyete rUet 
hemen hemen lmkiuız gibi görün ' 
mektt"ıdlr. 

Herteyden evvel ltalyan finansı ' 
nın vazi3•etinl oazan itibara aıın.ı 
gerektir. Şüphesiz Şarki Habeşist .. 
harbi ltalyan maliyesini eonauz ınar 
raflara sokmuştur. Fakat, ltaly .. 
hazinesinin öziliıll emen, baldkti 
halde zecri tedbirler neticesi ltaly .. 
dıı ticaretinin yediği darbe olmuş • 
tur. ltalyan mallan satılmaz olun • 
ca, ltalya, harp için eb:em olan le • 
vazmu tedarik için döviz bulama • 
mış, ınemleketteki altın stokiarıd 
çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır• 
Bu suretle İtalyan parumm vaziye' 
ti sanılır gibi olmuş, Jtalyanm lf • 
IA.sa doı?iıı glttlifnden korkulmaıt 
başlanmıştır. ltalyan maliyesi hatP' 
ten evvelki vaziyetini iktisap için çal 
iktisat etmeye, dış ticaretini fazla • 
siyle genişletmeye mecbur olacakUI'• 

ttalyan ekonomisine gellncet Yd • 
goslavya, Romanya, ve Yonanlsta • 
run r.e<'ri tedbirleri tatbik etmesi 8' 
zerlnP, ltalya, bu mllletlerle olan d • 
caretlnl kaybetmiştir. Bllhusa Yd' 
gosllvya ile olan ticareti mühim Ye' 
kftnlara baliğ olduğu için şayanı dfJ 
kattir. Yugoslav ticareti ttalyan p9" 
zarlannı kaybf!dlnce Almanyaya te • 
veccüh etmiş, ve son aylar zarfmdl 
Berlin ile Belgrat arasında ekono • 
mlk faall~·et f e\'lmlade arttmnr,tır• 
Doktor Şahtm son ay zarfmda Ori' 
Avnıpa ve Balkanlarda yaptıfı 11e • 
~·abat, haklı olarak ttalyada bUyd 
~~dlf.e~~!!'!~:.PU'!kil. '!_o se~ 
mmtakalardaki İtalyan tl<'AretinJ t~ 
den l)·iye kapı clısan etmiş olduı
anlasıhyordu. ltalyan ticaretlnt11 
hundan sonra Orta Avrupa \'f' Bal• 
kanlarda önemli bir rol 0\'11Rm8'1 

pek muhtemel değlldir. - N. M. 

Ormancllar cemiyeti 

Verimli ve faal bir 
hale gelmektedir 

Türkiye Ormancılar Cemiyeti yd
lık umumi toplantısını yapmıştır. :9' 
toplantıda Türkiye Ormancılar Cetd 
yeti Umuml merkezinin de Ankatt' 
da bulunma11na karar vermiştir. B' 
karar derhal tetkik edilmif ve te~ 
kUlün merkezi Ankaraya ta§ID.IDlttıf• 

Cemiyetin idare heyetine, Or~ 
umum müdür vekili Fahreddin B~ 
Orman şube müdürü Fikri Kozaıı 
Yüksek Ziraat enstitüsü şefi Dr. JJ 
Kemal, tktısadiyat enestitUsU ~ ; 
sistanı MUni! Çelebi, Ankara Ortn-' 
müdürü Ali.edelin Kıratlı aeçilmişle' 
dir. İdare heyeti kendi araıa.rınd' 
,u tekilde it bölUmU yapmı9lardlt : 

Reis: Fahreddin Bük, Umumt ki• 
tip Dr. Ali Kamil, Muhasip: Münif 
Çelebi, Neşriyat müdlirü: Fikri J(O' 

zak, azalar da Alieddin KıraUı 1' 
Dr. Şeref Nuridir. 

Memleketimizin aon yıllardaki W 
tısat ve cemiyet hayatında bir har" 
ket ve ilerleme vardır. Ormancı!: 
sahasında da duygu, dli§ilnce ve 
itibarile yeni bir gidişin başlama~ 
nı gözönüne alan yeni idare heYe.ı 
Türkiye Ormancılar cemiyetini fV 
bir hale getirmeğe uğrafacaktır. .J 

Bijllun için önce Cemiyet mer~.~ 
nin yeniden organize edilmesi, buv 
larmı kurması ve bütün muaınel~ 
lerinin tasfiye edilerek daha teıneJI" 
düzenlere istinat ettirilmesi işle~ 
başlanılmıftır. Bunlar neticelenlO ti 
üzeredir. Bu ı,1.,.. bitirildikten soo 
daha geniş bir aurette faaliyete gel 
lecektir. , 

Ayrıca cemiyetin organı mahi1",. 
tinde olan mecmua iti tanzim t.-dil 
cek, şekli güzelleştirilecek, mnht1 

vfyatı zenginleştirilecek ve düt• 
bir ,ekilde intitan temin o1unacll~ 
tır. 



8-7-936 

1 arım kredi kooperatifleri · ı 
nizamname ile 'köylü Kabul edilen 

zararll krediden 
Ankara., 7 (Tan) - Tarım ve kre 

Cii kooperatifleri kanunun 4 neü mad· 
de..~ne göre ziraat bankası tarafın -
dan hazırlanan nizamname Bakan -
lar Heyetince kabul edil1niştir. K~y
lümtizün hayatında büyük bir devnm 
yapacak olan ve Uzerinde uzun za -
rnandanberi çalışılmış bulunan ta~ 
kredi kooperatifi kanununun en ıyı 
ve verimli şartlar altında tat'biki i
~in haZil'lanan bu niza.mnaıme köylü 
Jçin esa~lı ve faydalı hükümleri ihti 
\>a etmektedir. 

ICooperatiflerin vazifeleri 
Kooperatifin vazifesi ortakları· 

ıım mahsullerini ıslah etmek, artır • 
mak ve kıymetlendirmek için ucuz 
istihsal kredisi ~mak, orta mUs -
tah!illeri zararlı kredi borçlarına 
başvurmaktan a1ıkoymak ve böylece 
Ytırt içinde ve dışmda rekabet kabili 
yetini çoğaltmak olacaktır. Bi~ mu~ 
tahsilin kooperatife ortak olabılmesı 
için muhitinde itimada değer olarak 
taıun:rruş olması ifl!s etmem.iş ve 
mahld'im olmam'.rş bulunması kredi 
kooperatüinin bulunduğu mmtakal~
rda toprağa sahip olmasr,k~opera;ıt 
Ortaklarmm ziraf mahsullen Uzerın-

kurları il yor 
de ticaret ve komisyon yapmamUl 
ve başka bir kredi kooperatifinin or 
tağı olma.rnası şart ola.caktn'. 

Asgari sermaye bin lira 
olacak 

Kooperatifin kurulabilmesi için or 
tak Hyuımm en az 30 olması l!zmı : 
dır. Kooperatifin en a.z sennayesı 
!000 lira olacA-ktrr. Bir hisse 20 U:a
dıl". 200 liraya kadar olan kredıye 
mukabil bir hiı:ıse sahibi olmak ve 
mütea.kip her 200 liraya mukabil de 
ayrı bir hisse sahibi daha.. olm~k şal'!
olacaktır. Bir ortağın hıssesı 25 şı 
geÇi'miyecektir.Ortakhk paynm en az 
devrinde biri kooperatife girerk~n v~ 
rilecek, kalanı 7 senede ve müsavı 
taksitlerle kabul olacaktrr. 

hisseler safılamıyacali 
Ortaklann ödenmiş ortaklık pa.y

larrna. verilecek faiz miktarmı zira • 
a.t bankası tesbit edecektir. Ortak -
lık payları ortakların borçları için 
haciz olunamryaca.ktır. Paylar, koo -
peratife rehin edilmiş sayılacak ve 
hiçbir suretle başka.sına devroluna • 
mıyacak ve ı;atrla.mıyaca.ktrr. 

Danzig işi sarpa sarıyor ! 

Plebisit yapılırsa Almanya 
ezici ekseriyet kazanacak 
Lehsitan, bu işte ıa)'lf davrandığı takdirde, 
lnglltere meseleyi Uluslar Kurumuna verecek 
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ket kabul etmf'8ini tavsiye etmi~ ?1-
dı.:klarını istihbaratına. atfen bildir-
WCA&.CUU. 

C·reiser Danziğe döndü 
Berlin, 7 (A.A.) - Greiser, bu ge

ce Danzige dönmüştür. 
Diplomasi mahafili, D~nzig ~tatil

t5Ünün referandum yolu ıle tadil ve 
\slA.h edilebileceğini tahmin etmek· 
tedirler. Foster'in geçenlerde Ber· 
linde Hitler ve Goering ile görüştü· 
ğü zaman onlara bu şekli tavsiye et
nıiş olduğu söylenmektedir. Alına.n 
ll'la.hafili, böyle bir referandum netı· 
cesinde Almanyanın geçen sene Sar
t'e'da yapılan plebisitte kazanmış ol
duğu ekseriyet kadar ezici bir ek
seriyet kazanacağına kani bulunmak 
tadırlar. 

lngiltere 'Almanyanın niyet 
ve fo•avvurların1 bilmek 
istiyor 

Londra, 7 (A.A.)' _Siyasi maha· 
fil, §11 if&ıaatta. buhınmaktadır : 

Greiser'in "Alman milleti n&mma 
~z söylemkte olduğu" suretindeki 
iddiası, Bitlerin kendisini yalnız Al· 
tnanyanın değil, Dantzig, Meme~ A· 
V'Usturya ve Çekoslovakya akallı!'~t
leri de dahil olduğu alman dilı ı.M 
konu§an blitün nüfusun mümessili 
ta 18.kki etmekt.e olduğu manasına 
gelmektedir. lşte, dUn öğleden sonra 
akdetmiş ve bilhassa. Dantzig ~ese
le1ıinin tetkikine tahsis eylem.ış ol
duğu ceh~ede kabinenin vasr1 olmU§ 
bulunduğu netice budur& 

Kabine, 
1.- Eden'in Cenevre içtimalan

b. dair olan raporunu dinlemin ve 

la.svib etmintir. 
2.- Da.ntzig meselesini tetkik et· 

iniştir. 
3.- Yakında toplanacak olan ~ 

karnocular konferaruıı hakkmda mu· 
%&kerelerde bulunmu§tur. 

Söylendiğine göre kabine, Dantzig 
de mUdah&lede bulunmak işini Le· 
hi!!tana bırakma.ğa karar vermiştir. 
Çlinkü, Va?'§ova. hUkömeti, geçenler
de Almanya.ya kal'§r azimkarane bir 
hattı hareket takip etmek vadinde 
bulunmu"tur. lngiltere htik<ımeti,Le· 
histan sözünü tutmadığt takdirde, 
meseleyi yeniden Milletler Cemiye~i
ne arzedecektir. Her halde Dantzıg 
tne11eıesi, Brükselde aktedilecek olan 
Lokarnocular konferansı müzakere· 
lerinde mevzu teşkil edecektir. 

Ingiltere hüktımeti, Almanyanın 
tüyet ve tasavvurlarını öğrenmeği 
§iddetıe arzu etmekte ve Almanya
•ın Lokarnocrlar konferaruımm ikin
ci safhaınnda. konf eranl!I me8aisine 

iştirll.ke davet edilmesini isteyecek· 
tir. Almanya tahriri cevabı kafi gör
meaıgı taKaırae - xı ouna rnuııaıt-
kak nazarile bakılmaktadır - bu 
konferansda şifahi izahat verilecek· 
tir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre 

Ingiltere hükumeti, Lokarnocıların 
konferaruımrn yalnız Lokarno tem.i
natmm ihyası işi ile uğraşmakla. ik· 
tifa. etmiyerek Avrupa.ya ait umumt 
işlerle de me§gul olmasını arzu et· 
mektedir. . 

Bir itilaf hasıl oluncaya kadar 
ihtiyaten alınmış olan tedbirler baki 
olacaktır. 

Avrupaya a.it ielerin halli hususu
na Alma.nyanm iştiraki çok arzu &

dilmektedir. Fakat Almanyanm In
giliı ısualnamesine vereceği sarıh bir 
cevab - hiç olmazsa şifahl olsun -
bu iştirak için lazım bir §art sayıl· 
maktadır. 

"Danılg meselesi muahede 
fle halledilmlıtlrl,, 

Londra, 7 (A.A.) - Evvelce bir 
çok defalar Almanya lehine müda.ha· 
lelerde bulunmuş olan mebuslardan 
Sandy, dUn Avam Kamaraınnda. 
Dantzig meselesinin bir plebisiat ya. 
pılmak suretile halledilmesi teklifin
de bulunm.uetur. 

Eden, şu cevabı vermiştir: . 
" - Sandy'nin bu metıelenin 'bir 

muahede ile halledilmiş bulunduğunu 
ve iki alakadar devletin Almanya ile 
Lehistan olduğunu unutmaması ıa
zmıdrr.,, 
Diğer bir mebus, htikiımetin AI

manyadan Rhin m1ntakasının tahki
matına dair bir şeyler sorup !Oramı. 
yacağını öğrenmek istemiştir. 

Eden, şu cevabı vermiştir: 
" - Almanya ile umumt müzake

reye giri11mek ümidinin beslenUmek
te olduğu bir s1rada bu meseleyi ay. 
rıca ortaya atmanın mevsimsiz ol
duğu mütalaasmdayım. 

Berlinde görüımeler 
BerJin, 7. (A.A.) - Fransız sefiri 

Andre François Poncet ile Jngiliı 
maslahatgi.z&n Nevton, dün harici~ 
nezaretine gitmi~ler ve orada Greı· 
ser'in Cenevrede söylemif olduğu nu 
tuk hakkında Von Neurath ile gö
rüşmüşlerdir. 

Danıigte tedbir alınıyor l 
Dantzig, 1 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti fevkallde komiserinin oturdu 
ğu bina ertafına nöbetçiler konınuı-

tur. re- • • K 
Greiser'in Milletler \.A::mıyeti on-

seyindeki nutkunu tenkit eden mu
halefet nzetelerinden Darıtıi&'er 
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Üniversitedeki ecnebi profesörler 
Bazı profesörlerin mukavelelerinin 
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01 feshedileceği haberi doğru değil 
ismet lnönü bugün 

ıehrimiıe geliyorlar 
Ankara, 7 (Tan) - Başvekil ls · 

met Inönü birk~ gün kalmak üzere 
bu a.kşam lstanbula hareket etmiş -
tir. Başvekil, istasyonda Bakanlar, 
saylavlar ve hUkflınet erkanı tarafın 
dan uğurlanmıştır. --

Maliye teıkilcitı 

lstanbul ve tasra 
kadr9lar1 hazırlanıyor 

Ankatt, 7 (Tan) - Finans Bakan 
lığt teşkilat nizamnamesinin meriyet 
mevkiine girmesi üzerine hazırlıkla· 
ra b~lamıı:ı bulunmaktadır. Bakan· 
hk önümüzdeki glinlerde merkez teş 
kilatmm kadrolarını ~sbit ve tayin· 
leri ikmal etmiş olacaktır. İstanbul 
Finans teşkiliı.tr Temmuz sonlarına 
doğru, taşra teşkilatı .da Ağustos 
i~inde bitirilecektir. Taşra teşkilat 
kadrolarının, ihzarına başlanmıştır. 
Kadrolar, vilayetlerin gelirleri gözö
nUne alınmak suretile hazırlanmakta 
dır. Nizamnamenin meriyete girme
si üzerine bugün Diyanet işleri mu
hasebe direktörlilğü llğvolunmuş ve 
bu iş Finans Bakanlığı muhasebe 
direktörlüğl\ne. 18.ğvolunan harita u
mum direktörlüğü muhasebe işleri 
de Milli Müdafaa Bakanlığı muhase
be direktörlüğüne, yine 18.ğvolunan 
iskan muhasebe direktörltiğü de Sıh 
biye muhasebe direktörlüğüne bağ
lanmıştır. Bu muhasebelerin direktör 
ve memurları başka yerlere tayin O· 

luna.caklardır. 

Gümrük mem11rları 
arasında tayinler 

Ankara, 7 (A.A.) - lzmlr güm
rUk katipliğine Urfa gümrUk katibi 
Kizım,Inebolu muayene memurluğu 
na ~anısun muayene m~muru Abdıil 

kadir, Samsun muayene memurlu -
ğuna lnebolu muayene memuru Te -
mel tayin olunmu§lardır. 

Mahkum edilmiı bir . 

millet namına 
[Başı ı incide] 

nan yegane gazete, Nevs Chro.nicle· 
dir. Bu gazete ezctimle diyor kı : 

" Şurası muhakka.kdır ki herkes· 
ten evvel ticari mUbadeleleri yeni
den tesis edenlerin daha müsait E'ko· 
nomik şartlardan istifade edecekleri 
ümidile devletlerin lulyaya karşı 
yapılan tazyikin kaldrnlmaEII husu
ımnda hayasızca biribirlerile yarışa 
çıkacaklarına şahit olacağı,;. . . 

Milletler Cemiyeti A!amblesının 
Habeşiıtanda göreceği işler i~in muh 
taç olacağı yardımda bulunmak üz?· 
re henüz bir karar ittihaz etmemış 
olduğunu kaydetnıek muvafık olur.,, 

lngillz halkı Habeılere 100 
bin Sterlln teberrii efti 

Berlin, 7 (Tan) - Habeş tmpara~ 
torunun müsaadesile Londradaki 
Habeş elçisi Dr. Martenin !ngil~ 
milletinden istediği 2 milyon sterlm 
iane, büyük t>ir aliı.ka uyandırmış~rr. 

Elçinin neşrettiği beyanna1!1~ us
tünden daha 24 saat ge~memış ~i
masına ra.men, !ngiliz halkı 100 hın 
sterlln teberrü etmiştir. 

Volkszeitung ve Da.ntziger Volkstim
me gazeteleri poliı!ı tarafından mü· 
sa.dere olunmuştur. 

Loltarnocular bu ayın 15 i 
ile 20 •1 aroS1nda 
toplanacak 

Brlikael, 7 (A.A.) •- Dün ak· 
§8.mki nuırlar meclisinin toplantı
snıdan ııonra., Lokarnocular konfe
ransının bu ayın on beışi ile yirmisi 
arumda Brü.laıel'de aktedileceği te
yit edilmi15tir. 

Vş.n Zeeland, bu toplantıda Cenev
re müıakerelerile beynelmilel vazi • 
yet hakkında izahat vermi§tir. 

Almanya bazı mahirane 
usuller kullanıyormuf l 

Paris, 7. (A.A.) - Pierr Bernus, 
Journal gazeteııinde Dantzig hakkın
daki müzakerelere dair mUtalealar 
yllrtitmektedir. Mumaileyh, Almaıı
yanın pek yakın zamanda bu arazi
ye tamamile el komak niyetinde ol-

Nisen'in ölümle netice

le.nen ameliyatı etra· 

fındaki dedikodular 
Yeni Üniversitenin temelleri kuru 

!urken takip edilen başlıca prensip· 
}erden biri de Üniversiaeye mümkün 
mertebe fazla mikdarda tanınmış ve 
mütehassıs ecnebi profesör celbet • 
mekti. 

Filhakika o zaman bu işle uğraşan 
lar bu yolda epeyce ilerılemişler ve 
0 zaman Almanyadaki vaziyetten de 
istifade ederek bir hayli ecnebi pro
fesör getirtilmişti. Yeni üniversite -
de tedrisata başlanıldıktan sonra bu 
ecnebi profesörler yüzünden zaman 
zaman bazı badiseler olmuş ve kapa 
trlmıştı. Fakat geçen §ubatta düşe
rek ayağı kmlan ve buraya tedaviye 
getirli1en Manisa hastahanesi serta
bibi Muhlisin öfümünden çıkan dedi 
kodu bütün Üniversite mensuplarını 
yakından alakadar eden bir mahiyet 
te bala devam etmektedir. 
Maliım olduğu üzere Manisa ser· 

tabibi Muhlise Profesör Nisen tara
fındım bir ameliyat yapılmış, mütea
kıben kemik dikilmiş, hastahanede 
tedaviye alınmış, fakıı.t o sıralarda 
Nisen ilmi bir konferans vermek 
Uzere Romaya gitmiş, hastanın t eda
visini muavinleri Fahri ve Biirhaned 
dine tevdi eylemiştir. 

Fakat bir hafta kadıır bu muavin
lerin nezareti altında hastahanede 
yatan Muhljsin . sıhhi. vaziyeti gün 
geçtikçe vaiıım hır şekıl almış, bu
nu gören Muhlisin eşi kocasını ope
ratör Mim Kemale göt.iirmüş, Miın 
Kemal hastanın ihmal edildiğim ve 
geç kalmdığım ve bundan dolayı Ü· 
miteiz olmakla beraber mi.idahalei 
tıbbiyede bulunulması lazım olduğu 
nu ıııöyliyerek am<ıliyat yapmış ise de 
haata ölmüştür. Bu vaziyeti öğrenen 
Muhlisin eşi, kocasının ölümünde 
(Nisen) ilmil olrtuğunu düşünerek 

milddeiumlmiliğe müraca at etmiş, iş 

Tıbbı adliye havale edilmiş. fakat 
Tıbbı Adli ortada bir suç görmemi!;, 
bunun üzerine kadın Adliye Vekale
tine başvurmuş, vekalet bu müraca
atı derhal nazan dikkate almış. işin 
tetkiki için Dr. General Besim Ömer, 
Akil Muhtar, Operatör Ahmet Ke-
mal ve Ali Rıza Faikten mürekkep 
bir ehli hibre teşkil etmiştir. Bu ehli 
hibre tetkiklerini bitirmiş, raporunu 
yazmaya başlamıştır. Rapor bugiirı
lerde alakadarlara verilmiş olacak -
tır. Bittabi işin suç noktasından tet
kik ve takibi adli bir mesele oldu
ğu gibi ehli hibrenin vardığı netice 
de ancak ve usulen mahkemede öğ
renilebilecektir. Yalnız bu hadise esa 
11e necnebi proftuörler aleyhine mev
cut cereyanı kuvvetlendirmiştir. Hat 
üt bu yüzden Profesör Niseen ile Ni
saiye Profesörü Lipman'ın mukave
lelerinin feshedilecekleri ve gelecek 
tedris yılından itibaren Üniversitede 
ki derslerini ba~kalarına terkedecek 
leri ııöylenmekte idi. Hatta muhte
lif fakiiltelerdc yapılacak ıslahatı tct 
kik ~dilirken Trp Fakültesi hAkkın
da fikirlerini söyleyen "Nisen" in tek 
lifleri de Tıp Fakültesinin diğer pı·o 
fe$örleri arasında derin ve siddetli 
bir ihtilafa yoı açmıştır. Çünkü Ni
sen bbbın muhtelif şubelerine ait 
cerrahi kısımlarının kendi idaresi al 
tında birleştirilmesi fikrini müdafaa 
etmiştir. Bu fikir kabul edildiği tak
dirde iiroloji ve nisaiye cerrahiye 
ait tedrisat ta Nisenin idarf'<ı ,.. ~r 
birer doçent marifetile tedvir edilmiş 
olacaktT. Fakat bu teklif kabul e ~a · 

duğunu, ancak bunu kuvvete müra
caatle değil, da ha mahirane bir ta· 
kım usü11er kullanarak yapacağını 
yazmaktadır. 

Bernus, Hitlercilerin Dantzig ve 
Avusturya.da kullanmakta oldukları 
tabiyeler arasında yakmlJk görmek· 
tedir. 

Her iki yerde de Almanyanın bu 
anda başlıca kaygusu, Hitlerci un
surların dahilde nüfuz ve hakimiye
ti ele geçirmelerini tem.in etmektir. 
Bundan başka her iki mmtakada o 
nuntakaya kom§u bulunan ve ora
nm Almanya.ya doğrudan doğruya 
veya dolayisile irtibatına muhalefet 
edebilecek olan devletin bitaraflığını 
elde etmeke Almanyanın takip et
mekte olduğu bir gayedir. Bu dev
letler de Avusturya. meselesinde I
talya ve Dantzig işinde Lehistandır. 
Şimdiye kadar Beck, bu manevrayi 
teshH eder gibi görünrnüştür. Bu si
y&.set, her türlü tertibden mahrum 
karma kaneık bir P<>litikadır. 

1 1 
Prolesör Nuen 

yan görülmemiştir. 
Nisenin, Muhlisin vakasını takip e

den bu teklifini Edebiyat faktiltesin 
deki ecnebi profesörlerden birinin 
Üniversitedeki Türk doçentleri işe ya 
nımadığmdan bahisle ecnebi doçent
ler celbedilmesi hakkındaki teklifi 
t11kip eylemiş ve üst üste gelen bu 
hadiseler mevcut soğukluğu ve dedi 
koduyu arttırmıştır. Bunun üzerine 
dün salahiyettar makamlar nezdinde 
tı:.hkikatta bulunduk. Aldığımı~ ma
lumata göre evvelce celbedilen Üni
versitedeki ecnebi miitf'hass!lJ}arla 
yapılan mukaveleler ya beşer veya 
onar seneliktir. Binaenaleyh muka
veleleri üç sene olan ecnebi profe
sör yoktur. Ancak o zaman üçüncü 
sene nihayetinde ecnebi profesörle
re mukaveleyi fesh için müracaat 
etmek hakkı verilmiştir.Şimdiye ka· 
dar edebiyat fakilltesi profeMörlerin 
den Spitzcr bu hakkını kul1anmış ve 
ahiren Amerikaya gitmiştirBu itibar 
la mukavcle::;i bitmiş veya bilmek Ü· 

zer e olan hiç bir ecnebi profesör mev 
cut olmadığından Nissen veya Lip
man gibi isimleri etrafında dediko 
du olan profesörlerin faaliyetine önü 
müzdcki ders yılından itibaren niha
yet verileceği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Ve bütün mevcut ec
nebi profesör veya Ordinaryüs pro
fesörler mukaveleleri hitam bı.:lunea 
ya kadar kürsülerini muhafaza ede
ceklerdir. Yalnız Üniversiteye yeni
den ecnebi profesör veya doçent ceJ 
bi hakkındaki haberler katiycn varit 
df'ğildir. Elycvm Üniversitede felse 
fe tedris etmekte olan Raynbah'ın, 
haddi zatında fizik profesörü olduğu 
ve fakat \'a ktile yanlışlıkla felsE"feci 
o1arak getirtildiği ve bu seneden iti
baren kendisinin Fen fakültesine ve
rileceği hakkmdaki iddialara karşı 
salahiyettar bir zat demiştir ki: 

- Vak•i} le Maarif Vekaleti bura
ya celbettiğ i profeııörler hakkında 
evvelce inceuen inceye tetkikler yap. 
m;ş, vaziyotlc:rini 111tisaslarını öğren 
miş , ~onrad&n celhr:tmiştir. Ştn\di 
böyle bir iddiada bulunmak yersiz. 
dir. Diğer· taraftan Üniversite rek • 
törlüğü , Üniversiteye Ait bu gibi ha 
berleı·i gazetecilere kimlerin söyle -
mekte olduğu hakkrnda e!!laslı suret 
te tahkikata başlamıştır. Bu tahki • 
kattan milsbet bir netice alınacak 

olursa alakadarlar tecziye edilecek • 
11.?rdir. 

Üniversitede yapılacak 
ıslahat 

Bir müddetten beri Ankarada bu
lunmakta olan Üniversite rektörü 
Cemil Bilsel dü.a şehrimize dönmüş
tür. Rektör Onivereitenin geçen ted 
ris yıiıua ait verimlerini bütün taf. 
silatile Maarif Vekiline izah etmi~ -
tir. Ayni zamanda gelecek tedris YI· 
lmdan itibaren muhtelif fakültelerde 

yapıhnası Üniversite erkanınca lü -
zumlu görülen değişiklikler hakkın -
daki projeyi Maarif Vekiline vermiş
tir. Maarif Vekaleti Teşrinievvelden 
itibaren Üniversitede tatbikı düşünü 
len tadil!tı tetkik etmeğe başlamış· 
tır. Üniversitece teklif edilen husu
sattan hangilerinin tatbik mevkiine 
konulabileceği ancak bu tetkiklerin 
sonunda anlaşılabilecektir. Bu iti -
barla henüz kat'i birşey olmamakla 
beraber Hukuk li'akültesinin dört se 
neye çıkarılması hemen hemen mu
hakkak gibidir. Maarif Vekaietinin 
tetkiklerini Ağustos içinde bitirece
ği ve 1 Eylulden itibaren üniversi
tede yapılacak ıslahata başlanılaca
ğı ümit edilmektedir. 

Kadınlar kamarası 
Çarşaf, peç(' n haşörtüsü ka.lkıp 

ta kailmlaT mf'df'ni kılığa ~irdikleri 

zaman M.D.dık ki; kadınlık \'e kadm
hğm bütun örfi ve flziyolojlk husu • 
siyetlfıri de birlikte kalktı. Ve on -
dan !!Onra tra.m,·aydan ön pPrde3·i, 
trenlerden kadm kompartirnanlannı 
ve vapurlardan da kadın kamarala • 
nnı kaldırdık. 

Gerçi tramva;rlardaki perde biraı 
gülünç bir tf'dblr idi ve .-~a..~en pek 
te tatbik ooilemh·ordu. I~ikin tren 
ve \'apurlardakl kRdrn yerlerinin er
kekler tarafından 

- Hila mr harem selamlık?. diye 
18.üball~'ftne \'e medeni ka:nıııiardan 
daha başka t«e~~iis duy~ularlle- i~
gal altına almmao;ıı doğnısu pek te 
hoşa gider şt>y Jf'ğiJdl. 

ı - Eh! Daha Uk ~füılerdir, elbette 
1 bir durgunluk ve itidal dE'UC"if ge -

Ur! .. dh·e Umltlt>nerek bektedllt dur
J duk. Kl;,1 bekledi durdu? ı-;ız, hen , .e 
kadmlıır ... 

Hila aldıran,.~ anh;\an yok! Çotıı 
daha yan hatta ti~te bir ömriine ' 'ar· 
ma.mı~ çağda birtakım yoknlar bil 
ha~sa ~lrket ,·apurlannrn kadınlara 
mahsmı olan kıç salonuna garip bir 
ısrar ile rağbet etmekte ve baıE'n bu 
rağbPt ~alonu ya1nı7. Mkelilere mah
sus bir kahvehane haline getim1ek • 
tedir. 

Ey t>rk"kl.-r! .. RihnE'Z misiniz ld, 
kadmm erkeğfl nazaran birtakan ziı
afla.n vardır. Bunlardan sö~·lenebl • 
len birkaçını aşağıya yuayım da ba
ri unuttunnz~a aklınıza gelsin! 

1 - Kadın çoruklu H\ emrlkll o
lur. Erkek ~·anmda gö~slinli a~ıp ~o
cuğtmu Pmzlremer.. 

2 - Kadın terl<'mi~ bulunur, eT· 

kt>k gibi göğıı.ünü bağrını açıp terlni 
sllt"mez. 

3 - Çorabmm dizhağı ç.öztttmtiı 
olur. Ett>ğinl kaJdınp t>rkek yanında 
çorabmı düıeltemPz. 

4 - İskarpini ayağmı !iıkar. Er • 
kek yanmda a~·akka.bısmı ı;-rkarıp a• 
yağtnı dinlflndirf'mez. 

5 - Mu~ert't adabına riayet t't.
meslnJ istıyen pt>k ~ok kadınlar \'e 
bilhassa genç kadınlnr erkt"k yanın· 
da sigara. l~emt"zleT. Fakat kadın ~n· 
tonunda ,.e kadmlar arasında i~er • 
ler. 

6 - \Te nihayet modem kadın 

muttMrl 3 Uzünü, gözünii, ~apkasmı, 
saçını, boya.-.ını diizeltmeye, rötüş 

etmlye mecburdur. Bunu da erkekle
rin yanmda yapma.~• muvafık ol • 
ma.z. 

ı,te kadınlara vapur ,.e trenlerde 
bir ufak kısım ayınnağa bizi cebrede
bilecek ~ylerden bir krsmUll yazdım. 
Umanın ki, Şirketi Hayriye bu man· 
tı.ki mülihazada beniın:e bir fikirde 
olur da sa.Jonlann iistüne (buraya 
yalnrı kadmlaT girebilir) dl~·e birPr 
levha ko~·ar Hl bu Je,·hayı görme • 
~ip ıiren erkekleri df! dışan çılonrya 
dav~t etmt"lerlni memurlara f'mre • 
der. 

Akay da aş:ni maksat la kadtnlar~ 
bir yer tahsiırJ edip medeni bUtiin 
memleketlerdeki naktl \'Mrtalannda 
bulunan bu t.f"dhiri almamı olmaJt 
ook1'anmdan kurtulur. 
Man~ kanalım ild defa geçtim. Her 

ikisJnde de ba.şhca. bir kadın olan a
namla ~raherd~m. Onu yerine yer -
leşttrip t~ biraz yanında dururken 
;rolculafa hizmetle mükellef bir ka 
dm gelip: 

- Buruı ka.dınlara ma.h!llustur. 
Lôtfen çıkınız! 

Dedi. Annemle beraber bulunma
ya ve icabı h.aJinde ona hizmete mec
bur oldu~u söylediğim zaman: 

- O hizmeti hen yaparım. Maale
~ef burada durarra., ınızl diy" llf'ni 
kadın salonundan ~rkmıya icbar etti. 

Bu vapurlardan biri!'JI ıı·ranısız, di
ğeri lngilb kumpanyıuıma ait oldu • 
ğn.na göre bu bir mohafa.7.aarlık de 
W, hakiki ihtiyaç mahsulü bir itiyat 
idi • 

Blıı Manş vapurlarmda. kadın salo· 

l!luna acaba glt!rıek bizi !.•ka.nna.) a fe. 
~ebbliıı1 et~ler: 

- llll1 mı ha.rem flelantlık?. mı 
diytteğiı! Artık bırakalnn da u ka
dınlar biraz rahat et inler!! 

8. FELEIC 

Ankara: 7 (A.A.) - Iç Bakanlık 
direktörler encümeni ml.lFteşar Sah· 
ri Çıtak'ın reisliğinde toplanarak 
n1uht~lif kanunların tatbikinden alt 
nan neticelerle Kamutayın bu devre 
sinde çıkan kanunların tatbiki etra
fında mUzakerelerde bulunmuştur. 

• Ankara, 7 (Tan) - üniversite 
rektörü Cemil bu rıabah tayyare ıle 
Istanbula dönmÜ§tür, 



4 JAN S·7-936 

Büyük KUŞBAKIŞI 

TlYıırk lnkoOc!llb>o Havaya suya dair 

No.12 

Bir kaç dakika 

Başlarken 
·Ya.zan : Ziya Şakir 

milli 

Adaman biri memleketinden şika -
yet edecek olmuş: 

müfreze 
sonra bir 

basmıştı köyü 

- Bir memleket tasavvur et ki, de 
miş,gökyüzti ebediyen bulutlarla ör
tülü durmağa mahkumdur. Her gün 
ayni renk ayni bic;im bulutlar, olduk 
lan yerlerde kurşunlanmış, kıpırda
madan dururlar. 

Bu garip memleketi gözöniine ge· 
tirmeye muvaffak olan, dinleyiciler
den birisi hayretle sormuş: 

Fakat bu tefsir ve izah, henüz de- j 
vam ederken; şiddetli bir ateş bas -t 
kını başl~.. Birkaç dakika sonra 
da bir milli müfreze, köyü basmış -
tı.' " 

Erkaniharp zabiti ile tercüman e-
fendi, şaşırmışlar .. Ancak tatlı can -
lanın kurtarabilmek için oradaki ça 
Iılıklarm aralarına dalmışlar; atları

nı ve eşyalarını bırakarak kaçmışlar
dı.Hatta, o yeşil beze sarıh kağıdı bi 
le meydanın ortasına atmışlardı. 

Bu baskın, sebepsiz değildi... Bu 
Yunan zabitinin, o civardaki köyle
ri dolaşarak, Dürrüzadenin fetvasına 
tellallık ettiği bir iki gün evvel haber 
alınmış; bugün de o erkaniharp za -
bitinin Bölcük köyüne geleceği işitil 
mişti ... Bir iki cessur Türk mücahi
di, köy civarında bulunan Yunan ile
ri karakollarına kadar sokulmuş, va 
ziyeti tarassut etmişlerdi. Ve tam, 
o merasim icra edilirken, hazrr bulu 
nan müfrezeye haber verilmiş~ o 
baskın vücuda getirilmişti. 

Dürrüzadenin propagandacısı o -
lan Yunan zabiti ile tercümanının at 
tarı müsadere edilmişti. Bunlar. ka
rargaha getirildiği zaman üzerlerin 
deki meşin heybeler aranmış .. Yunan 
erkaniharp yüzbaşısının oturduğu 
kaltağın altından deste deste orta -
ya ç1kar1lan Dürrüzade fetvaları, 
herkesi hayrete -fakat o hayret de
recesinde de- nefrete garketmişti. 
Halkın cehil ve taassubunu kabar

tabilmek için din ve şeriati böylece 
sefil bir alet gibi kullanmak küs
tahlığını gösteren Istanbul hüku -
meti; ayni zamaru:la en büyük ümit 
bağlanan (Kuvayi Inzibatiye) yi de 
artık teşekkül etmiş bir hale getir
mişti. 

Kuvayi inzibatiyenin ordu kuman 
danlığını deruhte eden esbak har -
biye nazırı Süleyman Şefik Paşa ile, 
eüvari kıt'aları kumandanı süvari li 
vası Suphi Paşa, ve topçu kumanda 
nı -topçu kaymakamlarından- Se -
nai Bey erkaniliarbiye rek;i miralay 
Ahmet Refik ve muavini kaymakam 
Hayrettin Beylerle mitralyöz kıta· 
ları kumandanı -ve Damat Ferit Pa
şanın yaveri- Tarik Mümtaz, sıhhi
ye reisi Şamlı Selim Beylerle ku -
manda heyeti erkanından- sabık Iz
mir kolordu kumandanı- Ali Nadir 
Paşa, Binbaşı Ali Haydar Beylerle 
daha birtakım erkan, ümera ve za
bitan Izmite gelmişler: son hazırlik 
larI ikmale girişmişlerdi. 

Ordu kumandanı Süleyman Şefik 
Paşa; Istanbulun en süfli yerlerin
den toplanan o derme çatına efra -
dma pek okadar güvenemediği için, 
(Bolu) daki asilerden de. güzide bir 
kuvvet toplamak istemiş; binbaşı 
Hayri Beyin riyaseti altında; yüzba 
§1 Ali, mülazim Şerafettin, Hayret
tin, makineli tüfek zabiti Mehmet 
Hayri, tabur katibi Hasan Lfıtfi, 
cerrah lbrahim Ethem Bey ve efen 
dilerden mürekkep bir heyeti,Bolu
ya göndermişti. 

Bu Beyler ve Efendiler Boluya ge
lir gelmez, doğruca Hürriyet ve İti
laf klübünün önünde arabalardan in 
mişler; maksatlarını izah etmek için 
icap edenleri oraya davet eylemişler 
di. 

Vaziyet Bolunun vicdan ve hami
yet sahibi halıkmı müteessir etmiş· 
ti. Bu davete hiç kimsenin iştirak et
memesi için derhal gizli bir propa -
gandaya girişildi. Fakat; (Kı.<ıtı"Cl.YI 
İnzibatiye) teşkiline gelenler, ellerin 
deki bol paralarla asilerden bir ta -
kım cahil ve safdilleri ikna etmişler,; 
bunlardan bir müfreze vücude getir
mişlerdi. 

Bu efrada, elbise yaptırıp giydir
mek mümkün olamamıştı. Onun için 
beyaz bezden birer pazubent yaptr
rılmı_ş; üzerlerine de kırmızı boya ile 
(Kuvayi İnzibatiye) yazdmlmış, sol 
kollarına taktmlmıştı. 

~ 

Burada bu hazırlıklar devam eder 
ken; Ankaranın ve Büyük Millet 
Meclisi hükOmetinin varlığını tehdit 
eden başka bir hareket başgöster -
mişti. 

!sta.nbuldaki fesat şebekesi; Sıvas 
taki Htirri~ret ve İtilaf mensupları va 
sıtasile, (Postacı Nazım) isminde 
ateşli bir adamı ele geçirmişlerdi. 

Postacı Nazım, vaktile koyu bir !t 
tihatçı idi. Bir hayli zaman, nahiye 
müdürlüğü etmişti. Sonra, bir sebep
ten dola~ azledilmiş; o tarihten iti
lıaren de, İttihatçılarla arasına zıddı 
yet girmişti. 

- Fakat demişı bu memleket sa -
kinleri söze nasıl başlarlar? 

Göklerinde bulutlann ebediyen ç.i
\'ilİ kaldığı bu memleketin lstanbul 
olmadığı mulıakl<ak. İstanbul bulut
ları kadar yerinde ve sözünde dur -

masmı bilmiyen bulut görmedim. 
Fakat :ya kazara lstanbulun iize -

rindeki gök parçası da deminki mem
leketteki g-ibi ya her zaman kapalı 
veya her zaman a~ık kalmaya mah
kum olsa~·dı, lstanbul sal<inleri na
sıl söze ba~!ryaeak ve ben nasıl bu 
ya.zıya g-irişecektim ? 

Dün ve evvelisi gün bardaktan bo 
şanırcasma, ve kazanlar doldurasr -
caya yağan yağmurlar olmasaydı, 

ben bu yazı~'I nasd bitire<'ektim? Ev 
\•eliti ;:ı;iinkü, eşine güç tesadüf edi -
len yağmur, Taksimdf'n Frndıkhya 

inen kaldınmlardaıı :ruvarlana yu -
. varla.na dü.ı:;erken ben deniz kenarın. 

da bir kall\'ecle oturuyordum. Onüm
d!>ki plajda pazar tatilini denize has

retmeye karar veren beş on kişi var
dı, muazzaım bir duş gibi plajı döğen 
yağmur evveıa onları eğlendirir gi-

(16 Mart) Faciasından sonra lstah- bi oldu, fakat yağmur işi azıtıp pla. 
bulun mukadderatına tamcımile ha-

•
. jm avuç içi kadar Jrumnnu ~ukulata 

kim olan ltilôf orduları polis heyet 
reisi, Kolonel Belar renkli gölcüklerle silmeğe ve denizi 

bir bataklık rengi vermeğe başlayın-
Bu adam. bir hayli zaman sefil ve ca plaj büsbütün somurttu. Plaj sa

perişan sürüklendikten sonra, bazı-
l;ırımn muavenetlerini temin etmiş, hibinin ° serada yüzü görülecek şey-
posta nakliyatı mütaahhitliği işine di. Yağmurun kahveye hapsettiği bir 
girişmişti. Fakat talii yar olmamış, kaç müşteri ona takdmaya başlamış 
bunda da zarara girmişti. Ve artık Jardı: 

taliin bu darbesi altında, kabına sı- - Plaja kum, kuJübe yaptırmış -
ğamayacak bir hale gelmişti. sm nafile! Kuraklık dua'ima çıkman 

işte o zaman, Sıvasta ikamet eden W.zım ! 
ve teşkilatı milliyeye derin bir kin 
ve husumet besliyen bazt kimseler - Plajın üstüne mavi ketenden 
Postacı Nazımın bu vaziyetinder. is=- t:>h· gök çcl<h••r· Ori.m.e.-... .ı... ı..;.,.. ........... ; 

tifade etmek istemişler .. (Şeh Re - luk bir. ampul!. 
cep) vak'asmda istanbula firar ede- - Yağmur bö~·le giderse plajın 
rek Sait Mollanın fesat ve isyan şe- kapısma kara bir bayrak asıver! Ve 
bekesine dahil olanlarla muhabere yahut beyaz bir teslim bayrağı! 
etmişler .. getirktikleri mühim mik - Bedri RAHMi 
ts.rda parayı da Postacı Nazıma ve-
rerek: 

- Haydi bakalım!.. Sen de, bu ha· i ık Tİ HAL 
valide Halife namma bir ordu topla Bosna eşrafından Kadiç A'bdür -
Ankara üzerine yürü. Ordunla An- rahman Esat Beyin haremi ve verem 
karaya girdiğin gün, istikbal senin- dispanseri rontken hekimi doktor 
dir. Izzettin Beyin kaymvaldesi Bayan 

Demişlerdi. Atifet vefat etmiştir. Cenazesi bu -
Postacı Nazım; cesur ve muhteris gün saat 11 de Kadıköyünde Bahari

ti. Bu parlak vait karşısında, iki zev- ye caddesi Nevzemin sokağında 12 
cesini ve çoçuklarmı bir tarafa brra numaralı hanesinden kaldırılarak 
karak derhal harekete geçmiş; o ha- Sahrayiceditteki ailesi makberesine 
valide şekavet ve kaçakçılığıyla şöh· defnedilecektir. 
ret kazanmış- olan (Çerkes Kara 
Mustafa) ile birleşmişti. t H T t R A 1 LANI 

Çerkes Kara Mustafa, -kamilen , H .. b dd'l'" ha.kkında 
atlı ve silahlı Çerkes ve Kürtlerden ' araret mu e 1 1 

mürekkep- kırk yedi kişilik bir çete istihsal olunan 10-7-1934 tarih ve 
1810 sayılı, ve "hararet şekli altm-

~::a~s~:c~~~~::d~t~~:~ :~~~i~;.. da enerji tahavvülatı yapmak için u-
. sul ve cihazlar,, hakkında istihsal 

denberi eşkiyalıkla maruf olan (Ay- olunan 21_11_1934 tarih ve 1874 sa-
nacmm uşakları) denilen genç Kürt yılı, ve "Hararet ve dinamik enerji
aşiret reisleri de Postacı Nazımı el !erini tahvil etmek için usul ve ci
altmdan teşvik etmişler; ileri hare-
kete geçtiği zaman kendisine yar . haz,, hakkında istihsal olunan 
dım edeceklerini vadeylemişlerdiı 21-11-1934 tarih ve 1875 sayılı ihti-

Bu suretle kendisinde kuvvet gö- ra beratlarının bu defa mevkii fiile 
ren Postacı Nazım, Sıvas vilayeti konmak üzere ahere devrüferağ ve
mülhakatmdan (Yenihan) kazasına ya icar olunacağından talip olanla
tabi (Kaman) köyünü merkez itti - rın, Galata'da, Iktisat hanında, Ro
haz etmiş; burada, ilk isyan hareke· bert Ferri'ye müracaatları ilan olu-
tini göstermişti. 

Merkezi !stanbulda bulunan fesat nur. 
ve isyan şebekesi, Ankaraya karşı ========-======= 
burada bu hazırlıkları yaptırırken ; 
bu hareketlerine daha fazla bir şü
mul vermek istemişler; -Kuvay:ı 

Milliyenin teşekkül ettiği gündenbe· 
ri tam dört defa isyan hareketi gö
rülen- Konya muhitinde de yeni 
bir kıyam vücude getirerek, (Anka
ra) n.m etrafını korkunç bir kan ve 
ateş çenberile çevirmeye teşebbüs 

--ey lem işlerdi. 
Konyada, Hürriyet ve İtilaf fırka

sının bazı mensuplarile (Tealii Islam 
Cemiyeti) namı altındaki fesat şe - ' 
bekesi birleşmiş .• merkez ve muhit
te oldukça mühim ve silahlı bir kuv
vet ihzar edilmişti Bu kuvvet, hemen 
hemen harekete geçecekti. Fakat, 
tam bu sırada -1stanbuldaki- Hür
riyet ve İtilaf Fırkası lideri Hoca 
Zeynelabidin Efendiye, Konyadaki 
biraderiHden acı bir mektup gelmiş
ti. Bu zat Konyadaki bu hazırlrklar
dan yana yana şikayet ettikten son· 
ra: (Arkası var) 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR ı 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

1 aylık 1 50 ı 35 
3 • 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
t yıllık 17 00 14 -

Dışan iı;ıı 
Lira K 

8-
14 -
28 -

nio lçln llincılılr Sirketlerlne mil 
raca.at edilmelidir. 

Küçük ilanlar dotrudan dotruyıı 
ıdarcmizce alınabilir. 

Küçük illnlarm 5 satırlığl bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan faz 
lası ic;.in satır başına 5 kuruş alnın
Bir defadan fazla içio yekilndan 
3 to kuruş indirilir. 

Memleket barıcma ıigortab abont 
vazılmaz. 

Giinü !lecmie nüshalar S kurustuT 

MEMLEKE T MANZARALARINDA N M i I a s 

c=-~-~i~~=-ı 
Kızı kaçırmak için dedesini Bir hal binası insa 
ağır surette yaralamışlar edilmesi kararlaştı 

Balıkesir, 'Tan) - Gönen ilçesine bağlı Babakaya köyünden Bekir oğ
lu Hasan ile üç arkadaşı, Omerin kızı Fatmayı kaçırmak için evine gitmiş
lerdir. Evde bulunan kızın annesi ile seksen yaşlarındaki dedesi, gelinin 
feryadı üzerine telaşa düşmüşler, Hasana, ne istediğini sormuşlardır. Kı
zın evde olmadığını gören mütecavizler, av tüfeği ile dedeye ateş etmiş
ler, ihtiyarı omuzundan ve kalbinden ağırca yaralamışlardır. 

Bekir oğlu Hasan, Fatmanın bulunduğu yeri öğrenerek ertesi sabah 
oradan kaçırmağa muvaffak ol.muştur. Jandarma, dördü hakkında taki· 
bata başlarn~tır. 

Barlında kalp lira görüldü 
Bartın, (Tan) - Tahsilattan dönen tahsil memurları paraları Ziraat 

Bankasına yatmrlarken bunlardan birkaç tanesinin kalp gümüş lira oldu· 
ğu görülmüştür. Bu paraların Bartına ne suretle geldiği tahkik edilmek· 
tedir. 

Çanakkale balıkçılığının inkişafı 
ıçin genl ve esaslı tedbirler 

Çanakkale, (Tan) - Bütün im· 
kanlara rağmen, Çanakkalede balık· 
t!.Thk l"L)k ibmsı l Prlllmi<ıfir "Rirl.tı>C' ld
şinin dar sermayesi ile başarmağa 
çalıştığı bu büyük işin himaye edi
lerek kredi verilmesi çok faydalı o
lacaktır. Çanakkale balıkçılığını kal-

Midil!Eden A yvahğa 
gelen misafirler 

Balıkesir, (Tan) - Midilli konso
losumuzla Midilli uray başkanı, met
repo\idi ve on iki kişiden mürekkep 
bir kafile Ayvalık ilçesine gezmek 
üzere gelmişlerdir. 

Konuklar onuruna gündüz urayda 
ve gece de Çamlıkta şölen verilmiş
tir. Misafirler büyük bir memnuni· 
yetle Ayvalıktan ayrılmışlardır. 

Boıcaadada bağcıhk 
Şarap ve çavuş üzümü ile şöhret 

kazanan Bozcaadada, bağcılık yeni 
bir tekamüle doğru gitmektedir. Fi
loksera giren bağların Amerikan as-

kmdırmak için esaslı yardım ve hi
mayeye ihtiyaç vardır. 

en mühim istekleri; dışardan getir

meğe mecbur oldukları balıkçılık le
vazımının gümrüksüz geçirilmesidir. 

Denizciler bayramı için 

Bartındaki ıenlikler 
Bartın, (Tan} - Denizciler bay

ramı, parlak bir surette tesi't edil
miştir. Acentaların temin ettikleri 
kereste motörlerile binlerce bark, 
Bartın boğazına gitmişler, akşam geç 
vakit dönmüşlerdir. Bu eğlenceye 
Halkevi bandosu da iştirak etmiştir. 

ma çubuğile yenileştirilmesi için 
Adada mahalli yardımlarla fidanlık 
kurulması ve fidan verilmeıd Ziraat 
Vekaletihden rica edilmiştir. Senede 
dört milyon kilo üzüm istihsal eden 
ve bütün bağa elverişli arazisinde 
yeni bağlar kurulduğu takdirde is
tihsalat üç misli kadar artacaktır. , 

Askerı Fabrıkaıar Umum Müdürlüğü 
SatıQalma Komisyon~ ilanları 

40000 metre ham ıpek 
28 Ton kendir ipi 
Muhtelif vida ve çiviler 
2000 ton jeneratör kömürü 
12 5 5 ton kriple kömürü 
14850 ton lavamarin kömürü 
4 5 5 ton döküm koku 
92 ton meşe kömürü 
9 6 O ton adi kokkömü~ü 
Muhtelif kolan, iplik ve sicimler 
7 500 kilo mukavva 
2000 kilo kalay varakr 
500 Kilo Cam tozu 1000 kilo klorat döpotas 
1000 kilo kibrit antimon 

Evvelce ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda 
yazılı malzemelerin şartnameleri değişmiştir. Bu ilanla
rın hükmü olmadığı ve bu malzemelerden alınacak o
lanların aynca ilan edileceği alakadarlara tebliğ olunur. 

(3724) 5107 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Eskişehir Tayyare meydanında yer altından içme 

suyu çıkarılacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiç bir 
taahhüdü tazammun etmemek şartile incelemeler yapa
rak lüzumu olan proje ve teklif fiyatlarının M. M. V. 
Hava Müsteşarlığı İnşaat Şubesine en geç Temmuz. 936 
sonuna kadar vermeleri. ( 4 · 4946 

Çanakkale, (Tan) - Belediye, ye 
ni sene bütçesinin tatbikma başla 
mıştır. Dk olarak yarım kalan şehi 
parkı bitirilecek, bozulan yollar ta 
mir edilecektir. Cümhuriyet alanı 
nın tanzimi ve bir lial inşası ayrıcı 
mukarrerdir. Çok eskiden inşa edi 
len balıkhanenin yıkılarak moderı 
bir balıkhane inşa edileceği haber a 
lmınıştır. 

Yeniden yapılacak 
bir park 

Balıkesir, (Tan) - SmdırgJ itçeı; 
cümhuriyet alanında güzel bir parl 
yaptırılmaktadır. 

Şose üzerinde ayrılan iyi bir ye 
rin de yeniden Parti kurağı yaptml 
ması işine de girişilmiştir. 
Kurağ, modern ve ilçenin inşaa 

işine bir nümune olacaktır. Köylü 
ler de kurağm malzemei iptidaiyesi 
nin temininde büyük bir yurtseverlil 
göstermektedirler. 

fırankır1eıa hukümeT rımu~ı 
tamir ediliyor 

Çankırı, (Tan) - Hükumet bina 
smm tamiri hususunda beş bin lira 
lık tahsisat temin edilmiştir. Ahşa_ 
olan ve hemen bütün daireleri içind 
bulunduran bu binanın kerpiç duvar 
!arının tamirine bugün başlanacak 
tır. 

Kü~ük Ha~erler 

• Çankırı, (Tan) - Halkevini 
sessiz sinema makinesi ordu evini 
bahçesine kurulmuştur. Burada ya2 
lık sinema gösterilecektir. Halkevi 
nin yeni satınaldığı sinema makineı 
bir aya kadar buraya gelecektir. 

' ı---ı--ı--;.--2 ı.--.ı--ı-..;...-
3 
1--..ı---ı---ı--ı--

4 

5 

SOLDAN SAGA VE YUKARDA: 
AŞAGI 

1- Tavuğun erkeği (5). 
Yerine koymak (5). 

2 - Mahsul biçilecek filet ( 4). 
Hususi (4). 

3 - Telsiz (5). Belediye (4). 
4 - Bahrimuhit (7). 
5-Tasdik etmek (9). 
6-Hab (4). Valide (3). 
7 - Yaramaz değil (4). Hal rabıta 

(4). 
8 - Ama (3}. Köpek (2). 
9 - Eksilmek (7). Lezzet (~J. 

10 - Içki evi (7) . Beygir (7). 
11 - Yed (3). Kuşun kolu (5). 

DUNKU BULMACAMIZIN 
HALLI 

1-Efe (3). Tavla (5). 
2 - Familya (7). 
3- Emel (4). Nane (4). 
4-Dave (5). Volkan (6}. 
6-Ela (3). Sine (4). 
7 -Tan (3). As (2). 
8 - Ayasofya (8). 
9- Van (3) . Nisyan (6). 

10-En (2). Anıt (4). 
11 - At (2). Eşek (4). Ta (2), 
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Oıımpiyad yoıunda iLk kafile 
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Eskrimciler dün hareket ettiler, . 
Suvarilerimiz bugün yola çıkıyorlar 

11 inci Berlin olimpiyatlarına gi~ 
meııi esas itibarile kabul edilen iskrim 
ellerimizin Berline gitmeden evvel bey 
nelmilel tskrim aleminde büyük §()h
retlere malik olan Macar iskrimcile
rile çalışmaları takarrlir ettiğinden 
dUn akşam saat 20 de Konvansiyonel 
ile Peşteye hareket etmişlerdir. 

Iskrimcllerfmiz, bu seyahate is • 
krim federasyonu başkanı Fuadin 
riyuetinde ve 13 kişilik samimi bir 
sporcu ailesi halinde iştirak etmek • 
tedirler. 

Türk takımını kılıç müsabakaların 
da Balkan şampiyonu Enver, nha -
mi, Orha.n, Cihat, Halim, Epe müsa
bakalarında Enver, Zihni, İlhan, Mus 
ta.fa, Cavit, Naci temsil edeceklerdir. 

Flore şubesinde dünya flörecileri 
çok kuvvetli bulundukları için ve is
krimcllerimiz daha fazla kılrç ve epe 
fubelerine ehemmiyet verdikleri ic;in 
bu losma iştirak edilmiyecektir. Yal
nız, flöreye bayanlarımız iştirak ede
cek ve Suat Fetgerl ile Pariste tah -
&ilde bulunan Halet Türkiyeyi tem -
sil edeceklerdir. 

lskr:imcilerimiz Peştede kalacakla 
n 15 giln :zarfında Macar federasyo
nunun tensibile muhtelif müsabaka 
Iar yapacaklar ve son olarak ta Ma,.. 
carların yapacakları olimpiyat seG -
me mUsabakalarma iştirak edecekler 
dir. Olimpiyatlardan evvel iskrim ta
Jınnımıza. verilen bu fırsatla Avrupa 
nm en kuvvetli ekipi hakkında bir 
kanaat edinmek kabil olacağından a
li.kadarlar Macar federasyonunun 
bu hareketinden sitayişle bahsetmek 
tedirler. lskrim takımımız temmu -

n 24 ünde Macar milli iskrim takı
:le beraber Peşteden olimpiyada 
hareket edecektir. • 

Balkan şampiyonu ve milli iskrim 
'"'·'-·-- ·--ı:•- T:t. -- , ...._ ..,,,_ .... _ 

olimpiyatları hakkında kanaatlerini 
10ran bir a.rkadaşınw:a ıunlan aöy -
ıemişfir: 
"- 1928 denbcri Macarlardan gay 

ri hasımlarımızı yakından tanımıyo
ruz. son temaslarda Sovyet sporcu
larına karşı elde ettiğimiz galibiyet 
bugünkil derecemiz için miyar olabi
lecek mahiyette değildir. 
Hasnnlanmızm terakki ettiğine 

filphem olmamakla beraber bu hu -
ıusta bizim de ilerlediğimizi ka'bul 
etmek lazrmgelir. 1928 senesine nis
bet ederek söyliyorum ki, şubemizde 
derece almaktan çok ümitvarrm. Ar
ka.daşlanm lilzumu veçhile çalıştık -
lan gibi Peştedc de bu çalı~mal~rnı~ 
devam edeceklerinden Berlın ohmpı
yatlarma çok hazırlıklı bir surette 
girdiğimize şUphe yoktur. Milli şe
f'ef mevzubahsolduğu cihetle, s~~ ~
nerji ve varlığımızı sarfedecegımız 
tabltdlr. Memleketimize iyi bir dere
ce alarak döneceğimizi tahmin edi • 
yorum.,, 

llsiklet~ller bugün 
Romanyaya gidiyor 

Bertin, olimpiyatlarına hazırlan -
inak için fki aydanberi Ankara?a 
kamp hayatı geçiren bisiklet.çiler: -
miz, dUn §ehrimize gelmişlerdır. Bı -
11lkletçilerimiz, Romanya bisikletçi -
lerlle müsabakalar yapmak üzer.e 
bugün Köstence tarikile Bükreşe gı
deceklerdir. Çok hazırlıklı bulunduk 
lannı söyliyen bisikletçilerimiz .be~ 
kişilik bir takım halinde pazar gilnu 

(TAN) ın Polis Romanı: 26 

Müsabakalar yapmak üzere bugÜn Bükreı• hareket ecleceh olan 

bi•iklctçilerimüı 

BUkreışte Romanya milli tlisiklet ta- cek 16 hayvan, trenle Almanyaya 
kımile 148 kilometro olmak Uzere gönderilecektir. 
asfalt açık yarıg yolu U:tErinde bir Bisiklet yarııları 
müsabaka yapacak ve tekrar lstan-
bula olimpiyat kampına avdet ede • Adaları gilzelleştirme cemiyetinin 
ceklerdir. tertip ettiği bUyUk bisiklet yarışları 

Tala Eyli I bu pazar gUnU saat 9,30 da Heybeli-
Takrma Ankaradan t, P s adada Ismet InönU caddesinde ya -

tanbuldan Kirkor, lzmitten Orhan, pılacaktır. Yan12Iar iki katagori tize
lzmirden Kazım seçilm~lerdir. Be9 rinde yapılacak ve birinci sınıf müsa 
müsabık ve bir antrenörden mürek- brklar 100 kilometro ikinci ~ınrf mü 
kep olan kafileye bisikıet federa.syo· sabrklar 50 kilometro kosacaklardır. 

nundan Cavit riyMet etmektedir. Ka2nanlara madalya verilecektir. 

Kendisi!e görUşen btr muharriri - Afleflzm müsabakası 
mize kafile reisi Cavit şunları söy -
lerıllştir: 

"- Bisiklet takımnnız olimpiyat -
!ar için çok hazırlıklı ve o nisbette 
kuvvetli vaziyette bulunmaktadır. 
""--..:ı\..Aai:ı-HO:"""l. .. '.n \\.il'\'\ rol ..n~l. 
yacağl bu müeabaka!arda hasımları
mızın bize a va.ntajla:rını temin eden 
eskiliklerini bir tarafa bırakırsak ya 
nşlarda bir kaza olmadığı takdirde 
birinci (platon) da geleceğimiz mu
hakkaktır. 

Hasımlanmızla mUsavi yarışlar 

yapacağımız muhtemel olmakla be • 
ra'ber, yukarda izah ettiğim sebep yU 
zUnden mağlup olsak bile bu, ancak 
bir bisiklet boyu ite kabil olacaktır. 
Bazılarının iddiası gibi bizi 50 veya 
100 metro geride lxrakmalarını tah
min etmek kelimenin tam manasile 
gülünç olur. Olimpiyatlara en teh -
likeU rakiplerimiz Danimarka, Fran· 
sa ve Belçikalılardır. Bu pazar Ro • 
menlerle yapacağımız mUsabaka:vı 
kat'i surette kazanacağnnızı zannedi 
yoru.z.,, 

Süvarilerimiı bugün 
gidiyor 

!ki haftadanberi Sipahi OcağJ sa
haııında yapılan atb mani mUsabaka 
lan neticesinde Berlin olimpiyatları
na iştirak için seçilen binici sUbay • 
!arımız bugün Kömence yollle Al -
manyaya hareket edeceklerdir. 

Kafile sUvari ve binicilik mektebi 
komutanı Erkaniharp yarbayı Saim 
Onhan'ın başkanlığı altındadır. Bir 
antren8r ve bir baytardan maada. 
yüzbaşı Cevat Kula, teğmen Eyüp 
OncU, teğmen Cevat GUrkan. teğmen 
Saim Polatkan. teğmen Sadettin ve 
teğmen Fahriden miirekkep bulun -
maktadır. Milsabakalara iştirak ede 

!stanbul atletizm ajanlığı, atletizm 
federasyonu tarafından klüpler ara
sında yapılacak mUsabaka galibine 
verilmek üzere koyduğu bir kupa için 
büyük bir müsabaka tertip edilmi~ -
tir. :ııı temmuzda yapılacak bu mu -
sabakalarda muayyen dereceleri tu
tan atletlerin k:Uplerine aynca mü -
kafat verilecektir. 

Müsabakalar Fenerbahçe staarnda 
yapılacaktır. 

Bandırmalılar Balıkesir 
ıompiyonu oldu 

Balıkesir, (Tan) - Lik maçları -
nm sonuncu maçı, General Ali Hik
met stadında Bandırma Idmanyurdu 
ile ilimiz ldman birli~i arasmda ya
pılmıştır. Maçı takip etmek için Bım 
dırmadan ilimize birçok kimseler gel 
miştir. 

TribUn ağzına kadar dolmuştur. n 
bay ve partj başkanı şarbay Salim 
Gündoğan, Kolordu Kumandanı maç 
ta bulunmu§}araır. 

Haftaym, her iki takımın ?ir.er 
penaltı cezalarile nihayete ermışt~. 
ikinci haftaymda Bandırmalılar üç 
aol daha çıkararak 4 gol yapmışlar
dır. Buna kar,ı da Birlikliler oyımun 
sonlarına doğru ancak bir ~?.l çı~a: 
rabilmişlerdir. Oyun, ikiye dort gıbı 
bir farkla Bandırmalıların lehine bit 
miştir. 

Çankırı · Alflnordu 
Çankırı, (Tan) - Tenezzüh treni 

ile Çankırıya gelen Altınordu takı
mı, Bozkurt.spor ve Çankrnspor o. -
vunculanndan mürekkep karışık hır 
takımla karşılaşmıştır. Maçı, Çankırı 
takımı 6 - 1 kazanmıştır. Geçen haf-

sunuz? 

Kapa aırlkasonıdla 
bir cnnayetı 

Guy cevap vermedi. Polis müfetti 
şi Chaquet homurdandı: 

- Boşuna zahmet, yolda gelirken 
onu söyletmek istedim. Neticesiz kal 
dı. Hem de kendine hakim birisi doğ 
rusu. Kendisine tevkifinin sebebi
ni söyleyince, Heyecanlanmı§ gibi 
göründü. Sonra cinayetin tafsilatını 
bildiren gazeteleri kendisine göste • 
rince "ne? Katledilmiş?,. diye mırıl 
dandı. Ağzından çıkan tek kelime bu 
oldu. 

• 
Uykusuzluktan gözler~ ei~ş ~ir 

genç, yanında duran polıs müfettış
leri Rontier ile Mueelli'nin nezaret
leri altında, bütiln bu araştırmaları 
istihkar ile seyrediyordu. Bu Guy 
de PasBevierca idi. Halinden, elbise
lerinin buruşukluğundan, birkaıç ge
ce karakollarda sürnınüş olduğu an 
laşıhyordu.. Buna ra~en tabii ze
rafetini muhafaza edıyordu. 

Dört gün evvel, ~avre lim8!Ilmda, 
Aınerikaya gideceğı esnada Armag
nac vapurunıı biner~e~ C:hoquet ta
rafından tevkif edılmışti. 

Parise getirildikten sonra, kısa 
bir ~ticvaba tAbl tutulmU§ olan 
Guy de Pauevi~res'in müda.bsını.ba 

Mlchel Herbert - Eugene Wyl 

roya yeni kaydedilmiş ol~n ~?stl~ -
m ..n Bcrnard Montaclaır uzerıne 

~l;ıştı. Guy dostunun. vek8.letini 
memnuniyetle kabul etmış fakat hat 
tı hareketi hakkında ne ona ne de 
istintak hitkimine hiçbir izahatta 
bulunmamıştı. Bu itibarla genç avu
kat ...ıontaclair, pe§inen kaybede~e : 
ğine emin olduğu bu davanın ytikU 
altında eziliyordu. Esasen bu zaif 
genç, ilk defa olarak bir da va üze -
rine almış bulunuyor, ve heyecan -
dan bildiğini de unutuyordu. 

Guy de Passeviere avukat~_da~ 
daha sakin görünüyordu. Mosyo 
Clergerie, maznuna sordu: 

_ Sükfıt etmekte ısrar ediyor mu 

Maznun, önüne bakıyor, etrafında 
olan bitenden habersizmiş gibi görü 
nüyordu. Avukat, dostuna dönerek: 

- Rica ederim, dedi, kendini mü
dafaa et.. Cinayet gecesi nerede ol
duğunu söyle. Masfım olduğuna ina
nıyorum. Fakat buna rağmen suçlu 
isen, itiraf et. Hakikati söyle. Bel
ki elinden bir ka;a çıkmış olabilir. 
Fakat senin bir cani olmana imkan 
tasavvur edemiyorum. 

Guy dostunun bu sözlerine tebes
süm etmekle mukabele ve iktifa et-

NOTLAR 

istismar 
Atinada idim. Oturduğtıın evin ya

nında. yeni bir ev yapılmaya ba.5lan
mış, temeller ablmıştı. Pencereden, 
bir sabah, evi yaptıran adam ile ka
nsı, kızlan, bir papaı! ın arkasında 
geldiler. işçiler de ıralandılar. Pa. • 
pas e\i takdis edecelrtt. Gö~Unden 
bir gümilş istavroz !:lkardı, okuyup 
üflh:erek hıulnıne. öptilrdU. Sonra, 
bir tas ıııu getirtti. t tavrozu suya ba 
tınlı \'e elini o;uyn okup, parmakla -
rmm nclle öteye beriye erperek, te4 

rnelltre doğru, oralannı da takdis 
için, ilerledi. 

O, tasın bıı rnclan nynlır aynlm8%, 
kadınlar, hemcncoolk ~antalannı ~
tıfnr, içinden kilclik, lfixanta ıJicıeft.rl 
çıkanp, mukaddes <ıudan... A ırdı • 
lar. Fakat papa~. dönerkf'n, .ıtörmüş 
tli, ~eldi, ~antalannı açtırarak c;;işe • 
terflekl ~uyu. tn~a tekrar bosaltb. 

nunnn ınannsrnı anhyamaclnn. 
ffri~tlvl\n olan hb:met~h·e sonlum. 

- Pap suyu atar da ondan bo
şalttı. 

Derli. 
- Fakat. '1Mlim, JlRJU\<.; hPl' eve 

~tliJl t .. •nellerlnf takdis eder mi? 
_ Tla,,r, dedi, hunu pamsı olan 

\'ll"hnr. P:l""S parasız J!P1'1lP7 ki ... 
. F,,·snhinlnini, p:ıra \'Prerrk ge -
tirf1ik1Prl rın nasın. ''"'Tlf'TIC~cik om -
ıla imill rtH~i mnh .. rlrl--s an;\"U calma 
\'R e\'krılPn f'\', hu(!flnlin, hf'r ne 
mıhnsrn·a o UNf\ ol41ım. ""'" c;p,·t İJT'an 
l'f' an'ırne\'İ hiln, mi;~ı.;in n1•111/;ıı im 
rlnr lstic;...-qr r,lhnh pfliHr. f'ilpJ<H "np 
tlc>P". Jt;rhlr 17'\"'1''1'1, h1•n-İltı nl,:ı.,,-r,, 

}(ı:\ifar. 0"11 c-1 •11> nhnAI( irin lm11-.nt1-ın 
\'9~'f.., 1,..rJa Öı,..;n_,,,.k '1n hmpHnrlrn 
k,. ... 1;.,1 mii• t" ;;..,i n,1;ı,,...,..,...,ıdll'. 

Jlfl..,pnı, ''"""· .... r"'"" .... :onlrlpn 
daha kun·ttle ifn·1•• ı,.,ı.u -··•=-• 

Fikret ADIL 

Yunan Krah Korfoya 

giderek 2 ay kalacak 
Atina, 7 (Tan) - SC'lfınik ahalisi 

hükumet konağınr Krnla saray ol -
mak Uzerc teberru etmişler. fakat, 
kral bunu kabul etmiyerı:k eskiEi gi
bi hüklımet konağı olarak kalmasını 
bildirmiştir. Kral. bu ayın 25 inde 
i\orf oya giderek iki ay orada ikamet 
edecektir. 

Bir Amerika bahriyelisi 
casusluktan mahkum 

Lo~ Angcles, 7 (A.A.) - Eski bir 
Amerika bahriyelisi Harry - 'l'hom
son - Thomns, Jaf>onya hesabına ca· 
susluk ithamile 15 sene hapse mah
kum edilmiştir. Thomscın. verdiği ma 
lf1mat mukabilinde 700 dolar almış 
olduğunu itiraf etmiştir. 

Grevci Amele, fabrika 
direktörünü hapsetmişler 

Chnumont, 7 CA.A.) - Citroer. 
fabrikaları amelesinden 700 grevci, 
bir itilif akdi için mUzakerede bu
lunmak üzere bilhassa Parlsten gel· 
miş olan mezkur fabrikalar direkt5· 
rünü hapsetmişlerdir. 

Ştarhember9'in emri 
Viyana, 7 (.A.A.) - Prens Star

hemberg'in emriyle Tirollu biltün 
Heimvehren 'in vatan sevenler cephe 
sine girmişlerdir. 

tn gelen AnkaragUcUnUn eski oyun -
cuları Bozkurt takımı ile yaptıkları 
maçı 3 • O kazanmışlardır. 

Tenis ıamplyonluğu 
Paris, 7 ( A.A.) - Fransa profes

yonel tenis şampiyonluk müsabakası 
finalinde, Kaşe 6-3, 6-1 ve 6-1 Rami 
yonu yenmiştir. 

ti. Choquet tekrar mırıldandı: 
- Bu kadar senedir bu meslekte

yim, bu kRdar inatçısına rastlnma
dıın. Hem boşuna yoruluyoruz. Beni 
alakadar oden asıl mesele 30 bin 
frangın ne olduğudur? 

Bu sözler, maznunun Uzerinde 
bUyük bir tesir yaptı. Chaquet bu -
nu farkctti ve: 

- Ne o, dedi, alakadar mı oldu· 
nuz ? .. Ha .. Bu noktayı size söyleme· 
mi§tim. Çalınan banknotların numa 
raları bizce mali'ım. Piyasaya çıkar 
çıkmaz yakalaması kolay .. Oyle de
ğil mi? Hem iyi ki çekindiniz de sar 
fetmediniz. 

Maznun ilk d.efa olarak ağzını aç
tı. Umit eden bir sesle sordu: 

- Demek sadece bir ... Zehirlen -
me hadisesi olmadı. Ayni zamanda 
sirkat te var? 

Leprincc, o zamana kadar hiç se
sini çıkarmamış bulunan Lcprince 
yaklaştı ve: 

- Eğer bu hususta bize izahat ve 
rirseniz, sizi memnunivetle dinleriz. 

• 
5 

---------------------------.-----~ 

(_o_n._-_rı_~_ş ___ -_o_ı_ı_j 
Güneş • Dil teorisi ile kelime tarihi ve 

tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

IX. 
Eridu oo Ordu'n.un Toponimik ı fa~~· · · :.::-'·., adı Su-ma-ta-ri'dir. 

"Toponymiqıur' va.3tfları (Sc latra. <::"mali, Soma gibi has i-
Böylece Sümerdeki Eridu ile Ka- simlere d~~kat). 

radenizdeki Ordu'nun lfıgat mana- Azak Sumercede parlak ve d~ru 
larmda da bir ayrıhk veya aykırı- <ı 1·ft·. ~ g .• ~. a?..aP"Fıı 
lık olmadığını ve aksine olarak her (g) bıçımınde ılahılerde Tanrı adı 
ikisinin tamamiyle bir ve beraber ol- ve vasfı olar.' ·••·· · ••. 
dugunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu Lagaş pat esilerinden birinin &· 

uzun tafsilatı hulasa edersek şu ne- cıı uar-azak -· , .. , . .tiu has isim; 
ticeye vannz. Or' ·-.:.,de yaı::~rrı· 

Sümerdeki Eridu : .... Bu ak mevkii herhalde ya 
ı.- Deniz kıyısındadır. Anada· dd' p"rlakhk bir 

ludaki de ayrıdır. ma 1 ya .... 
2.- Kuruluşu geniş ve dağınık- d · •k göstermek ıdır. Ilerde 

tır. Anadoludaki de öyledir. vatan toponomı~:nı .• , 
3.- Bir şehir, bir yurt ve bir ka- busune girersek bu P'11 "' .. , yalnız ma

rargahtır. Anadoludo.ki de öyledir. rıaları bakım. an ve sade harita U-
4.- Zlguratı vardır. Anadoludaki ve"' · •de de 

o~·lu'nun da sakaratı vardır. 
5.- Tanrısını da EA idi. Orduda etmek lazım gelecektir ve etüt an-

da EA kelimr · · yaşnmaktadır. • &aman tar- -.J olur. 
6.- Eridu ve Ordu her devirde _ .... n. adı Dara ve Da. .'ı 

daiına aynı manayı ifade etmiştir. ı)arahta köyünde yaşar görmekte· 
Başka yerlerde yanj memleket viz. Ordu admr · 'kik ederken pre

dışmda da or ve ur'lu has isimler k,..., bc-::ar· ... .ıa bir Or -dr bulmuş 
bulabiliriz. Bunları tetkik etmek i- • Şimdi asak adına kar •. - ıne pre-
çin kafi derecede vasıtamız olmadı- .ıyılaı ••• .ıa bir Ayak d,.ni"i "u-
ğından tetkiki genişletmek müşkül lunduğunu k... nfku biraz 
olacak ise de yine birkaç misal ver- · '\ ı;~ni~---
mek zaru,.,,ti vardır. 

Ordu şehrinin karşısında Kırım 
yarım adasının prekop berzahrm1a 
bir or yeri w "hri tanıyoruz. Da
ha yukarılarda şimal akınlarının 

il. R. TA~'KUT 

(1) Sümerien et tndo-Europeenne s.10. 
(2) 1.. Wolley Vor 3000 Jıı.hren s. 23. 

meşhur uğrağı ve durağı Oral dağ- Yunanistan bor~ıarı 
!arının adında dn aynı kelime \'ar- 3' 
dır. O mınthkada bir or ve ur suyu 
ve şehri dikkat çekecek has isimler- için müzakereler 
dendir. 

Ordu şehri yakınlannda 
Sümer adlan 

Ordu sahilleri ilk insanların ka
labalık olarak oturabileceği yerler
den değildir. ÇUnkU orada sahil dar 
dır Ova yoktur. Dağlar çok ağaçlı 
ve dalgalıdır. lptidni balıkçılığa el
verişli bUyUk sulnr da bulunmaz. 
Böyle olmakla beraber davamızı ay
dınlatacak ve ispat edecek en kuv. 
vetli SUmer adları o civarda hali\ es
ki tipleriyle ya amaktadır. Bu has 
i.simler şunlardır: 

1.- Hn sumana 
2.- Asnk 
3.- Darahta. 
Etimoloji yoliyle Sümerce olduk

larını ispat edebileceğimiz daha bir
çok has isimler varsa da morfoloji
lert bozulmamış olan bu üç has isim 
mevzuumuz için kafidir. 

Hapsumana adı iki ı, .. •;n:ıeden ya· 
ni Hnpsu ve Mana'dan mürekkeptir. 

Apsu veya (absuı ise Sümer Koz. 
mogonisinde tatlı su unsurudur. Kö· 
tü ruhları, dcmonlnrı meydana geti· 
ren tiyamat'ın aksine' olarak dünya
yı ve onun üzerındeki iyi ruhları ya-

Atina, 7 {Tan) - Dün aklioın geç 
\'O.kit toplanan lideri r meclisin .. Baş 
baf<an riyaset etmiştir. Mech e, L<'ln 
drada ingillz alacaklıhır veki1lerile 
Yunan heyeti arasnıda r~eynn eden 
mUznkcre hillasası ve ıuacaklıların 

ı~tc<likleri bildirilmiştir. Meclisin it· 
tıhaz ettiği karar gece '.'nrısı Londra 
dakl Yunnn heyetine talımat şeklin 
de bildirilmiştir. Mec!ıı:; da~ıldtktan 
aonra toplantıda bulunan lid1..rleı den 
hiç birisi gazetelere beyan{\tta hl'lun 
rnamışlardır. Başbakan l.ondra :nU
ımkerclcrinin 'netlcelerirıı ys:kmdıı bil 
direceğini söylemiştir. Gazetelerın al 
dığı haberlerde. lngiliz davlnlerı \'e
killerinin istedikleri mıkdann pek 
ınUball'ığnlı olduğu yazılmA ·tadır. 

Londradaki heyete. eski noktni nn-
7.arlarında ısrar etmeleri ve kabul e
dilmediği takdirde hemen gerı dö .ne 
!eri hakkında tcbligal yapıldığı eyrı
ca ilave edilmektedir. 

Liderler Meclisine Ko•ni\•ıl:ıtlPr (la 
vet edilmediği cihetle komünistlerin 
Parlamento grupu hükiiml!tı wott.:s
to etmiştir. 

ratmıştı. Autran'a göre "EA" nm Yunanistanın yaptıracağı 
hl''·iimettiği ülkeye e.psu derlerdi. yeni torpido muhriplerl 
..ı.:A" mayi girdabın tanrısı, <Lugal 

-'- · n) yani ab- kıralı Atinn, 7 (Tan) - Dört açıh d niz 
idi (1 l ·•. EA kültü biltUn Elama M· torpito muhribi yapmağı taahh\lt e· 
kim idi. Onu Daraaze.k ve Ab!!u ile den lngiliz tezgahları mUmessille • 
ueraber düşünürlerdi. Absu tatlı su ti ile hUkümet arasında yaım rnuka· 
unsuru ·.:ti. '"' rak ise teke idi. Dara vele imza cdilecektır. Mernsiwde bu
veya darak aynı zamanda yeşillikle· radaki logiliz elçisi de hazır bulurıa
rin ve ""\anların müekkeli idi. 1.'nktır. Dort muhribin bedelı 750 mil 
Bmıı- - .,:r "triade" teslis YÜcuda von drahmi olarak tesbit edılmiş -
ı;"tiriyorlardı. tir. 

Bu üç divinite'nin şimdi Karadeniz 
h. ·ia Ordu ve snk- · at'ın yanın
da ya§nmn',•n olduğunu görüyoruz: 
Absu, azak, dnrak. 

Apsu kelinc-'nin sı·-~ .... nar-ut 
g ' iki dillilik devrinden kQ.lma mü 
rekkep bir kelime olduğunu derhal 
anlamış bl'' uz. Bunun '"na 
§e1·'i · uzaklarda d ,::ldir. Trab
zon'un Su-me-le köyü su.u .. l\elime· 
· i muhııfft -· ~. l"" · ':im Ur· 

-Dedi. Şımdi, maznun sükunet bul 
muştu. Ve: 

- Eğer ortada bir para da kay
bolduysa, bu, cinayetin sirkat için 
yapıldığını izah eder. Oyle değil mi? 

- Evet. 
Guy istintak hakimine döndü ve 

gayet sakin bir sesle dedi ki: 
- Eğer dna.yctin sirkat ytizün -

den olduğunu kabul ediyorsanız, ta 
mamile emrinize amadeyim. Bana 
soracağınız suallere, tamamen doğ
ru olarak cevap vereceğim. Buyuru-
nuz. 

IX 
Bir kaç dakika sonra Gury de Pas

seviere sorguya çekiliyordu, 
Mösyo Clargerie ilk suali sordu: 
- Cinayetin ertesi gUnil yani 16 

Mart tarihinde otuz bin franklık bir 
bono ödediniz. 

- Evet. 
- )3u parannı 14 Mart gecesi mak· 

tulün kasasından çalındığını tahmin 
edecek vaziyetteyiz. 

- Ben ne bir katil. ne bir hırsızım 

Graf Zeplin be~incl Ameri· 
ka seyahatinden döndü 
Berlin, 7 (A.A.) - Graf Zepıırı ba 

lonu dün akşam beşinci cenup Ame
rikası seferinden dönmüştür. Fran • 
sız hükiımcti Fransa ilzerinden uç
mak mUsaadesi verdiği için. balon u
çuş müddetini on saat az:ıltn bılmış
tir. 

15 .Marttaki bonoyu ve daha bazı borç 
larımı, ntlnrınu, bazı tablolornnr ve 
kUtUphancmdcki birkaç kıymetli kita
bı satarak ödedim. l{olekslyonlanmı 
satmnğa memur ettiğim vekilim, para 
nm ilst tarafını ban .. , Nevyorka gön
derecekti. 

- Oraya niçin gidlyorsunuı? 
- Amerikalı bir zengin Nevyorkta 

beşinci caddede yaptırmış olduğu mü
kellef blr apartımenın tarafımdan 
tezyin edilmesini istiyordu. 

- Niçin bu kadar lini olarak hare
ket ettiniz? 

- Doğrusunu söylemek l~ge
llrse böyle bir sipariş, benim san'at 
zevkimi tatmin edecek bir şey değildi. 
Fakat hiç bir zaman yenmeğe muvaf
fak olamadığım bna ldetlerimden -bu 
na iptilfi desem daha doğru olur kur 
tulmak için derhal harekete karaı ver 
dim. 

- Ne gibi iptilA ! 
-Kumar. 
- Evet biliyoruz. 
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Ayazağa cinayeti . 

Ağırcezanın kararı bir 
müddet geri kaldı 
Galata postanesi veznedarı Hüs -

nüyü Maslakta, Alaman çiftliği civa. 
rında bir yere köpek satmak baha -
nesile götürerek orada, kendisini ta
banca kurşunile öldürmekten suçlu 
bulunan ve müddeiumumilikçe idam
lan istenen Abdullah ile Yunus hak
kında ağır ceza mahkemesi, dün ka
rarını verecekti. 

Bu münasebetle, yüzlerce meraklı. 
muhakemeyi dinlemek üzere vaktin
den çok evvel koridorları doldur . 
muştu. Saat tam on altıda, mahkeme 
kaprlarr açıldı. Fakat bu kadar kala
balığı ic;eri almak imkanı olmadığı 

için mübaşirler, reisin emrile dinle · 
yicilerden bir kısmını dışarı çıkarma 
ya mecbur oldular. 

Kapılar kapandıktan sonra, karar 
okundu, fakat bu kararın merakla 
beklenilen karar değil, sadece bir a
ra kararı olduğu anla~rlmca, kalaba 
!ık kendiliğinden dağıldı. Mahkeme, 
dünkü celsede, ŞU ara kararını Ver -
miştir: 

Evrak arasında bulunan bir kayıt
ta. suc;lulann, vak'adan birkac; gün 
evvel telaşlı telaşlı konuştuklarını 

söyliyen bir şahitten bahsedilmek -
tedir. Bu şahidin ifadesine dosyada 
rastlanamamıştır. 

Bu noktanın tenviri mahkemece za 
rur1 görüleceğinden, emniyet ikinci 
şube mtidürü Sabriden izahat alın -
ması için duruşma, 30 temmuz tari
hine bırakılmıRtır. O gün Sabri, 
mahkemeye gelerek izahat verecek· 
tir. 

Çocuğu ölen bir adam 
akhnı kaybetti 

Topkapıda, Fatma Sultan mahal -
lesinde, terzi Nezirin beş yaşındaki 
çocuğu Ibrahim, evinin yanındaki° ar 
sada oynarken. ic;i su dolu bir kuyu
ya dUşerek boğulmuş. cesedi birka<: 
giin sonra itfaiye vasıtasile kuyudan 
çıkartlmıştır. 

Ibrahimin boihıldu~unu gören ba
bası Ne.r.ir. birrlPnbire femılasarak 
gayri tabii birtakım hareketler yap
mış: 

- Çocuğumun diiifü11ü var! Her -
kes buyursun! diye bajhrmağa baRla 

mıı:ıtrr. Tt>eı:ısiir netice~i. dim::ıfi mü 
vazenesi bo.zul:m .zavallı adam has -
tanPve kaldırılmtstır. 

Hadiseve müddeiumumi muavin -
terinden tTbeyt vaz'ivet etmiş ve ta::
bibi adli Enver, kücük l'hrahimin ö
lüsünü muavene ederek gömülmesi -
ne izin vermiştir. 

33 hamal bir adamdan 
dayak yediğini iddia 

ediyor 
Hamallar cemiyeti kasadarı Hak -

kıyı dövmek ve hakarette bulunmak 
tan suçlu 33 hamal ikinci sulh ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. 
Hamalların dün duruşmaları ya -

pılmıştrr. Suçlular, hakarete uğra -
yan ve dayak yiyen kendileri olduğu
nu ve 33 kişi, hep birden, kasadar 
Hakkı aleyhinde dava açacaklarını 

Böylemişlerdir. 
Mahkeme, şahitleri dinlemek için 

duruşmayı başka güne bırakmı§tır. 

Maarifte 

Resim, elişleri ve ev 

idaresi kursları 
Maarif müdürlüğünün ,bir resim 

ve elişleri ve bir de ev idaresi için mu 
allimlere iki kurs açmaya karar ver
diğini yazmıştık. Bunlardan resim 
ve elişlerine mahsus olan kurs önü
müzdeki pazartesi sabahı saat 9 da 
Jhndıklıdaki 13 üncü mektepte açıla· 
caktır. Bu kursa 400 muallim kayde 
dilmiştir. Ev idaresi kursuna gelin· 
ce, Maarif Vekaleti bu derse fevkala 
de ehemmiyet vermekte ve bütün mu 
allim.lerin bu bilgi ile mücehhez bu
lunmalarını istemektedir. Bu itibar
la bu kurs iki devre olacak ve birinci 
devre resim ve elişleri kursile bera
ber 31 Ağustosta nihayet bulacaktır. 
İkinci devre mekteplerde tedrisata 
başlanıldıktan sonra açılacak, hafta
da iki gün saat 16 dan 19 a kadar 
devam etmek üzere bütün sene süre
cektir. Ev idaresi kursları da Bey
oğlu, Selçuk, Kadıköy ve Üsküdar 
kız sanat mekteplerinde olmak üzere 
bu pazartesi günü saat onda a~ıla • 
caktır. Resim ve elişleri kurslarında 
müfettiş Şinasi ile Muallim Selma, 
ev idaresi kursunda muallim Seran-
4i. Mediha, Mihrünnisa ve Münire 
'5ğretmenlik edeceklerdir. 

Unkapanı köprüsü 

Eyüple Sütlücenin 
arasına naklediliyor 
Eski Unkapanı köprüsünün Eyüp

le Sütlüce arasına kurulması hakkın 
daki tasavvur nihayet kat'ileşmiştir. 
Bu köprünün dünden itibaren Eyüp 
cihetine nakline başlanılmıştır. E -
yüple Sütlüce arasındaki mesafe Un 
kapanı ile Azapkapı arasındaki me
safeden çok daha dar olduğundan 
fırtınanın bu köprüde yaptığı hasa
rattan dolayı uzun boylu tamirata 
ihtiyaç kalmıyacaktır. Bundan baş -
ka vaktile Unkapanı ile Azapkapı a
rasında Gazi köprüsü inşaatı bitinct! 
ye kadar araba vapuru, işletilmesi 
hakkındaki tasavvurdan tamamik 
vazgeçilmiştir. Bütçede bu iş için 
mevcut tahsisatla eski Unkapanı köp 
rHsü tamir edilebilecektir. Sonra bu 
köprünün Eyüple Sütlüçe arasına ku 
rulması işi bir müteahhide verilecek 
tir. 

Milletler Cemiyeti 

Asamblesinde neler 

gördüm? 
fBa.cşı 1 incide] 

renk renk emprimeler giymiş, zarif 
şapkalı, \'e her biri bir moda mecmu
asmdan frrlanuş resimler kadar şrk 
\'e ~oğu hal<ikaten güzel kadınlar o
turmuşlar, günün Curiosite'slni, yani 
Negiisü bekliyorlar: 

Galeride, çeJ)(.'e\·re, sa),sız gaze -
teciler, dünyanın en tanmmış gaze -
tecileri yer almışJar, ellerinde kalem, 
bekliyorlar! 

Duvarlarda bü~iil< büyük le\'halar: 
"Cigara içmeymız,, , "susunuz!,, 
"gürültü etme~·iniz ! ,, 

Ve cigara içmiyoruz, susuyoruz, 
gürültü etmi~·oruz. 

Aı,ajf;ulaki murahhaslann, yukarı
daki gazet<"<'İlt'rin, ht'men herkesin 
önünde, kııtaırına takılan telefon ahi
zeleri var. Bunları ah~·or, ba~mıza 
g~iriyor, ahzeııin iki ~·uvarlağmr iki 
kula~ıza yerlestirdikteo sonra, ö -
nüniizdeki sıra üzerincle <lnran bir 
diiWne:ri çevirerel< gelen sesi keyfi. 
nize göre a'.\·ar ecliyorsunnz. Ondan 
sonra, kür-;lidekl hntln lstedl~\ k'd. -

dar ya,·aş söylt>sin, sözlerini en :kü -
çük tef errüatma kadar zantetmeme
nize imkan ,·oktur. Filvaki bir sa -
tonda )iizler~ ve yüzlerce insanın, 
bö\·le kulakhklar takmış manzarası 
bi~az acaip bir tesir yapıyor ve insa
na garip bir ülkede )·aşamakta oldu
ğu hissini veriyor ama, göriinUsö ne 
olursa olsun, bu telefon teskilatı U
luslar Kurumu müzakerelerini haki
kat.en keyifli bir hale koymaktadrr. 
Ayni zamanda, yukandan haktrğmız 
zaman, a5aj{ıclaki murahhaslardan 
hangilerinin hangi nutukJan daha 
dikkatle dinlediklerini bu kulaklıkla
rı takır> çıliarmalarından kestirmek 
gibi bir gazeteci için e-;siz bir fayda 
husule gelmektedir. Günün birinde 
fen biraz daha ilerlese ve bu kulak -
ltkların iplerini uzun mesafeler için
de uzatabilmek imkanı husule gelse, 
milletler için en iyi yapılacak şey, 

mul1akkak ki, bu kurumcla.n bir lru -
laklık alarak memleketine gelmek 
ve orada, keneli bürosunda rahat o
turup söylenenler! dinlemek olacak
trr. 

:.[. 

Saat altrya doğru icU ki, Haile Se
Iisiye, yanında Ras Nasibu, .Ankara 
elçisi 1\larkos ve diğer bir Habeşle be 
raber salona. girdi. Zavallı adam! 
Her biri üzerine bir devletin otur
duğu sıralar ve yüzlerini ilk defa 
gördüğü ve tanrma.dığı birçok murah 
haslar arasından bir heyula gibi ya
vaş ya\·a..'j yürüdii, yürüdü, yürüdü, 
ve ta ileride, beşinci sıradaki yerine, 
sanki, çöktii ! 

Bütün salonun gözleri, tecessüs, 
hüzün, merak, istihfaf, nekadar mi
zaç varsa o kadar çeşitli du~·gularla, 
bu zavallı adamı takip ediyordu. Fa
kat o, burada toplanan ve ordula -
ra, donanmalara, toplara, tayyarele
re, gazlere ve her şeyin anası ve ha.
bası olan para)'·a hakim biitüo siya
si ve askeri kudretlere ve kendisinin 
o gön için temsil ettiği yal.nız acze 
rağmen, vakanndan hiçbir şey kay~ 
betmemiş görünüyor ve hiç şüphe 
yok Adisa.babadaki sa.raymrn resmi
kabul günlerinden kalmış bir nevi 
aza.met ve · ihtişam artığile yürüyor
du. 

Yerine gelip oturunca, Uluslar Ku 
rurnunda resim almayı inhisar altına 
almış 12 büyük gazete '\'e sinema şir 
ketinin bütün objektifleri, birden, 
Haile SeJaqi~·enin abanoz renkli iki 
büyük gözle si:rah sakalının büsbli • 
tün ~rarengiz hale ko:yduğu mah -
ron. çehresi üzerine çevrildi ve ayni 
mmanda reisin tepesine sıralanmıs 

TAN 

Zc.valh Zozo 

Yunan artisti dün 
kalpten öldü ! 

İstanbulluların dört seneden beri, 
Ankara ve lzmirin bu yıl tanıdığı Yu 
nan operet artistlerinden Zozo Dal
masın Selanikte kalp hastalığına tu 
tularak hastahaneye yattığını yaz -
mıştık. Gelen haberlere göre zavallı 
kurtulamamış ve dün gözlerini çok 
sevdiği sahneye ve kulaklarını alkış 
seslerine ebediyyen kapamıştır. Zo· 
zo Dalmas, tam bir lejer operet artis 
ti idi. Sesi ve vücudü sahneyi doldu
rurdu. Çok sempatikti. Seyircileri, 
sonuna kadar sürükleyebilirdi. 

Zozo !stanbulda doğmuştur. Otuz 
sekiz kırk yaşlarında olmasına rağ
men genç görünürdü. Memleketimi
ze son gelişinde Halk Operetinde 
Türk artistlerile çalışmıştrr. Bazı o
yunlarda, yeni öğrenmekte olduğu 
türkçeyi, kendisine mahsus şive ile. 
konuşmuş, türkçe şarkılar söylemiş
tir. Zozo Dalmasın ölümü, kendisini 
g~ren, oyunlarını seyredenlerle. 
Türk sahne arkadaşlarını çok müte
essir etmiştir. 

Poliste 

Bir çocuk tabanca ile 

oynarken öldü 
Dün Kantarcılarda feci bir kaza 

olmuş, bir çocuk tabanca ile yarala
narak ölmüştür. Hadise şudur: 

Kantarcılarda odun deposunun 
karşısında tüfekçilik yapan Hasan 
Salim, dükkanında ayni zamanda 13 
yaşlarındaki çocuğunu da çalıştır -
maktadır. Bundan bir müddet evvel 
bir müşteri dükkana gelerek tamir 
edilmek üzere bir tabanca bırakı_ı:, 

gitmiştir. Tüfekçi Hasan Salim, bu 
tabancayı tamir etmek üzere orada
ki gözlerden birine bırakmıştır. Dün, 
babası tezgahta çalışırken Cahit, ta-
bancanın bulunduğu gözü karışlır . 
mağa ve tabanca ile oynamağa baş
lamıştır. Bu sırada tabanca birdenbi 
re patlamıştır. Çıkan kurşun Cavi
din göğsüne isabet ettiğinden çocuk 
derhRl yer vuvarlanmıstır. Tabanca 
sesini duyan baba derhal Cavidin ya 
nına koşmuş, fakat çocuğunu al kan 
lar içinde yerde yatar bulmuştur. 

Komşu dükkancıların yardımile Ca
vit kaldırılarak hastaneye götürül
mek istenmiş. fakat zavallı yaralı 
yolda ölmüştür. Polis, tahkikata el 
koymuş ve Cavit dün akşam gömül 
müştür. 

Bir çocuk kayboldu 
Evvelki gün yine bir çocuk orta

dan kaybolmuştur. Hadise şudur: 
Sultanahmette !shakpaşa mahallesin 
de oturan Safa Abdullahm on altı 
yaşındaki çocuğu Ekrem, evvelki 
gün annesinden izin alarak evden 
çıkmıştır. Fakat, akşam olduğu hal
de çocuk evine dönmemiştir. Bu
nun üzerine çocuk aranmağa baş -
lanmış, lakin bu zamana kadar bu . 
lunamamıştır. Tahkikata polis vaz' -
ıyet etmiş, Ekremi aramağa başla
mıştır. 

Gece yarısı denizden 
feryatlar 

Dün gece yarısı Moda civarında 
dolaşanlar denizden gelen birtakım 

sesler ve feryatlar duymuşlardır. 

Bunun üzerine bazı kimseler bir san 
dal tedarik ederek denize açılmışlar 
ve seslerin geldiği tarafa gitmişler

dir. Tam Fenerbahçe ile Moda arası
na geldikleri zaman bir sandalın dev 
rildiğini ve içindekilerin denize düş
tüklerini görmüşlerdir. Denize dü . 
şenlerin hepsi çıkarılmıştır. Yapılan 
tahkikat sonunda da bunların Kala
mış caddesinde oturan Mediha, hem 
şiresi Banu, Selimiye civarında otu
ran Cahit ve Latif olduğu anlaşıl -
mıştır. Bunlar bir sandala binerek 
denize açılmışlar ve fakat bir aralık 
müvazene bozulduğundan sandalın 
devrilmesile denize dökülmüşlerdir. 

ve ışığı aşağı versin diy& üzerlerine 
madeni abajilrlar asılmış yüzlerce ki
lovatın birden salonu bir stüdyo ay
dınhğma boğduğu görüldü. 

Bu aydınlığın içinde, Haile Sel~ 
siyenin yüzü, sanki saJonu kaplıya. • 
cak kadar harikfı.lade bir nisbet ala
rak büyüyor ve başkalarmm yüzler
ce yüzleri, yan karanhkta, iyi seçi
lemiyen gölgeler gibi görünüyordu! 

Bir dakika sonra, muvakkat reis, 
elindeki tokmağı masanın it.zerine 
vurdu: Dikkat! 

Belli ki, siyasi ti)·atro ba.5lı;vordu ! 
Ali Naci KARACAN 

SAGLIK ~--
~ .... öGOTLERI 

Satürn Tipi 
Halkalı Zuhal yıldızından adım alan 

bu tip, doğrusunu isterseniz, sağlık 
bakımından hoşa gidecek bir tip de
ğildir. 

Galiba, Satürn baş Tanrı lnpiter'in 
ihtiyar' babasının adr olduğu için bu 
tipteki insanlar da daha doğuşların
dan beri daima ihtiyar görünürler. 

Boyları uzun, omuzları çıkık, ilerİ
ye doğru bükük, göğüsleri dar, kan
burları çıkık olur. Bu halde insanın 
şişman olamıyacağını, mutlaka ve da 
ima zaif kalacağını kolayca tahmin 
edersiniz. 

Dünyaya kederli olarak gelirler ve 
hep kederli kalırlar. Güldükleri pek 
nadir göri.ililr. Daima yorgunluktan 
şikayet ederler. Kendileri kış, soğuk 
ifade ettikleri halde soğuktan pek kor 
karlar. 

Bütün vücudun derisi esmer yağlı, 
c;ok defa toprak renginde, sert olur. 
Kırışıklar pek ça'buk gelirler. 

Yüz uzun, yanaklar çukurda. çene 
kemikleri geniş, elmacık kemikleri çı 
kık olur. Gözler siyah. bulanık, do
nuk, müphem ve kederli bakışlı: çok 
defa c;ukura kac;.mış, kendi hallerine 
kaldıkları vakıt vücutlarının içerisine 
bakıyorlarmış gibi görünürler. halbu
ki karşılarındakilere bakmca insanın 
ciğerini deliyormuş gibi keskin olur
lar. Bakışlarında daima öfke hisse
dilir. Gözlerinin içi adeta sarı gibidir. 
Kaşlar siyah, çocukluklarından be

ri yukarıya kalkık, iki kaş birbirine 
pek yakın, birbirile çatışıyormuş gibi, 
tüyleri yukarıya doğru kalkar. 

Saçlar kara, fakat donuk siyah. 
yassı, kalın, ağır, erkenden dökülür
ler. Sakal bırakıian zamanlarda bu tip 
teki insanların c;oğu köse olurlar. 

Burun adet üzere uzun. ince ve siv
ri: burun delikleri etli ve pek açık. 

Kulaklar kocaman olurlar .. Ağız da 
büyüktür. Fakat dudaklar ince olur
lar. Ust dutla k alttakini gec;mese bak 
trklarr vakit istilıza ediyormuş gi'bi 
bir ifade verirlerdi, fakat bundan do
layı daha ziyade kendilerini düşündük 
!eri meydana çıkar. 

Dişler gençlikte düz~n olsa bile c;a 
buk bozulurlar. Dişc;ilerin en devamlı 
müşterileri bu tipte olanlardır.. Alt 
f"f'TIP ;\,i!:tr~ ırnnis., ilertV,P. doiTr

1
u Cık.Ik ... 

Boyun uzun, mce, aamar an mey-
danda, boyun ortasındaki kemik de 
daima belli. 

Eller za vif ve dövmeli.. .Ses kalın, 
derinden ç;kıyor daima nezleli gibi. 

Bu hallere bakıp ta o tipte olan in
sanların bir işe yaramavacaklarma 
hükmetmeyiniz. Aralarında en büyük 
artistler vardır, hele kompozitörler .... 

Hastalıkları pek çok olur: Verem, 
romatizma, kum sancTları. antritisma, 
varis, basur memeleri ve hepRinden 
daha güç olan, daima can sıkıntısı 
hastalığı. 

Sözün kıs::ı.sr. her ne tıırafmrfan bak 
sanız, müzmin bir hastahk ifade eden 
bir tip. Yalnız san'at cihetinden müs
tesna. O istidatlarmı da islettikleri va 
kit. cok defa , keder ve sıkıntı ifade 
ederler. 

LOKMAN HEKiM 

Belediyede 

işlek caddelerde 

geçit yerleri 
Gerek nakil vasıtalarının, gerek 

halkın sokakları geçebilecekleri yer
lerin tesbit ve işaretlendirilmesi için 
yapılmakta olan tetkikat sona ermiş 
tir. Şehir dahilinde halkın karşıdan 
karşıya geçecekleri yerlerin ya renk
li kaldırıma, veya sarı prinç çiviyle 
işaretlenmesinden başka çare olma
dığı görülmüş ve bu ikisinden birisi
nin tercihi için tetkiklere başlanılmıs 
tır. Şehir dışında nakil vasıtalarmm 
virajlarda yolun hang;i tarafını takip 
edeceği veya nerelerden geçebilecek
leri de beyaz boya ile boyanarak iş~ 
retlendirilecektir. 

Hamal işlerinde yapdan 
yolsuz hareketler 

Belediye müstahdemin şubesinin 
hamal işlerinde yaptığı.yolsuz hare
ketler hakkındaki tahkikat artık ta 
mamile sona ermiştir. Alınan netice 
lere göre hamallık için eskiden beri 
mevcut teamüle göre müracaat sıra
sına riayet edilmiyerek ulu orta a -
dam alındığı, hamalbaşılarmm işleri 
iyi kontrol etmedikleri, hisselerin 
hak ve adalet dairesinde tevzi olun
madığı görülmüş ve hamal işlerild 
uğraşan birisinin bir de 11.partıman al 
ması bilhassa nazarı dikkati celbet
miştir. Hamal işlerindeki yolsuzluk
lar hakkında bugüne kadar belediye 
müfettişlerine vaki şikayetlerin ade
di altmışı geçmiştir. 
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Yerli mallar pavyonları 
arasında dolaşırken ... 

Pavyonlar cidden güzeldi, İnhisar pavyonu, 

gezenlerin bilhassa takdir nazarlarmı çekiyordu 

Yerli Mallar Sergisinin kapm 

Yerli Mallar Sergisi, Taksim Balı- Serginin en alakayı çeken köşesi ol
çesinin top top ağaçları arasına ser- duğuna şüphe yok. 
piştirilmiş, geniş bir çarşıyı andırı- O kadar ki, içine giren, bir daha 
yor. Buncian evvelki seneler, Gala- dışarı çıkmak istemiyor. Daha kapı
tasaray Mektebinin, daracık kori- da, tiryakilerin dimağına, bin bir çi
dorlarında, buram buram ter döke - çek kokusundan daha tatlı gelen o 
rek yaptığım sergi ziyaretlerini, ha- sırma telli tütünlerin kokusu, beni 
tırladım. Oh, ne iyi oldu da şu ser. adeta sarhoş etti. Bir bayan, Türk 
giyi, Taksim Bahçesinde açmağı dü-1 tütününün en seçkin cinslerinden; 
şündüler! Derneğe kalmadan, kişede- altın renkli yaprakları, hemen ora-
ki bilet memuru yakama yapıştı: cıkta, kıyıp, ince ince doğruyor. 

- Beş kuruş vereceksiniz!.. Sonra bir başkası, bu mis kokulu 
Yerli Mallar Sergisine, ilk defa o- harmandan, nümune olarak· getirtil· 

!arak duhuliye ile giriyorum. Cebim- miş bir makinede, durmadan hazır 
den c;ıkan bu beş kuruşun bana, bi- cıgara yapıyor. Tütünün; yaprak • 
raz sonra, nekadar büyük rahatlık tan, cıgara haline gelinciye kadar, 
temin edeceğini ilkin kestirememiş- geçirdiği bütün safhaları, böyle göz
tim. ·Ic;eri girdiğim ~aman, etrafa !erile görenler, sergi için yapılan hu· 
şöyle bir bakınca derin bir oh çek- susı cıgaraları, adeta kapışıyorlar. 
mekten kendimi alamadım. Sergiye Ben içerdeyken, inhisar Pavyonunun 
gelenlerin hepsi temiz pak kimseler- tütün kısmı önünde müthiş bir ka· 
di. Başkalarını rahatsız etmeden do- la balık toplanmıştı. Satıcılar; müş .. 
!aşmasını biliyorlardı. terilerin arzularına kolaylıkla yetişe-

Çember çeviren çocukların halin- miyorlar. 
de bile, öir başkalık, nasıl anlata- Biraz ilerde sıra sıra vitrinler var. 

· yım, bir kibarlık vardı. Bunlardan birine b4yük bir yenice 
Sırasında verilecek beş kuruşun paketi koymuşlar. Paketin yanında 

bile terbiyetkar bir fazileti olduğuna mukavvaqan bir Fort otomobili ve 
inanmak gerek ... Eski sergilere kim- bir radyo makinesi... ünümüzdeki 

\fO'k~'Slr'iieŞ~e~~'"b~k.ic'aiı, ç;-ra.kı7r~ ~~i;iııi-·ıç~rıre;::..· bu-te-reffiferi'ti<Y&n 
işsiz güçsüz birtakım serseriler, mes- dolayı, hiç te aldanmıyacaklar. Ta
lek icabı gafil birini avlamak için, lihleri varsa, paketleri içinden çıka. 
yengeç gibi yan yan yürüyen kılefte- cak bir kuponla, bu hediyelerden bi· 
ciler; ayran, hatta bira içip, parası- rini alabilec~kler. 
nı vermeden kalabalık arasına ka- Bundan başka, yenice müşterileri 
rışan anaforcular, göz.üne kestirdiği için Inhisar idaresi bir sürpriz daha 
kadının peşine takılarak, bazı müna- hazırlamış. Fakat ou sürprizin ha
sebetsizliklere kalkışan ve: kiki bir sürpriz yerine geçmesi için 

- Ne yapiyorsun? denildiği za. memurlar ne olduğunu şimdiden 
man: söylemek istemiyorlar. Duvarlara 

- Kabahat benim değil! Arkadan asılan levhalarda, bu sürprizi müj -
itiyorlar! diyerek mazeret yetiştiren deliyen yazıları okuya okuya, me
terbiyesizler, daha böyle kimler rakım arttı. Nihayet, öğrendim: 
yoktu! .. Taksim Bahçesinde; ben mi Bundan sonra her yenice alan müş
farkma varamadım, yoksa 0 günkü teri, bu paketinin içinde bulunan nu
ziyaretçilerin ağırbaşlılıkları mı ü- maralı bir kupon bulacakmış. Bu ku
zerlerinde idi, bilmem, fakat koca ponları biriktirip inhisar maddesi 
bahçede, ne en ufak bir gürültü duy- satan mağazalara götürenler, birer 
dum, ne de hoşa gitmiyecek en kü- hediye alacaklarmı§! Bundan başka, 
çük bir harekete şahit oldum. Sanki yenice cıgaraları kalitesi en yüksek 
bir ~ergiye değil de, bir resmi ziya- tütünlerden yapılacakmış. Eski bir 
fet salonuna girer gibi vakarlı adım- söz vardı: Makbul şeyler arasında, 
!arla ilerliyen insanlar arasında ka- şarabın eskisi, tütünün yenicesi! 
pıda, beni ilk önce, hoparlörün, türk- derlerdi. Demek bu atalar sözü, ar
çe bir tangoyu tekrarhyan kuvvetli tık yerine geliyor. 
sesi karşıladı. Inhisar pavyonunun alaka uyandı· 

Bahçenin gölgelikleri arasında, öy- ran kö§esi, yalnız tütün kısmı değil. 
le zarif pavyonlar kurulmuş ki, u- Likör ve şarap satılan kısımlarda 
zaktan insan bunları Hint pagotları- da, halkı biribiri üstüne yığılmış 
na benzetebilir. Her yandan renk, buldum. Hele, sergi hatırası olarak 
koku ve ışık geliyor. Bahçenin şura- hazırlanan küçük likör şişelerini, 
sına, burasına serpiştirilmiş gazino- kapışan kapışana! Serginin tuz kö
larda, müşterilere durmadan dondur- şesinde, bir kocaman kayatuzu du .. 
ma yetiştiren beyazlar giyinmiş bir ruyor. 
garson, yanındaki ile şakalaşıyor: Seyircilerden biri sordu: 

- Bugün de yiyin bakalım, don- - Bu nedir? 
durmaları .. Havalar, böyle yağmur- - Tuz! dediler. 
lu giderse, yakında, sahlep satmağa - Zavallı tuz.. diye içini çekti, 
başlıyacağız ! .. · boş yere adı çıkmıştır, o kadar ucu-

Serginin, sürekli yağmurlar yü- za satıldığı halde, nerede pahalı bir 
zünden epeyce zarar gördüğü belli... şey görsek: 
Bin emekle ve avuç dolusu para dö- - Aman, ne tuzlu! diye söylen1-
killerek vücuda getirilen bu süslü ba- riz. 
rakalarda akmıyan yer kalmamış. 

Hala da yağınurun kesileceği yok. 
Tovalet müstahzarı ile dolu bir dük

Ben böyle etrafımda konuşanlara. 
kulak kabartacağım diye uğraşırken, 
baktım ki, saat yirmiye yaklaşıyor, 
Vaktin nasıl bu kadar çabuk geçti
ğine şaşarak pavyondan ayrıldım. 
Artık gece iyiden iyiye bastırmıştı. 
Müzik dinliyerek, arada bir, ayakta 
sandüviç yiyerek biribirlerile şaka • 
!aşan çiftlerin gölgeleri, sık ağaçlık· 
lar arasında görünmez oldu. Ben çı
karken, arka arkaya gelen iki tram· 
vay, durak yerinde, bütün yolcuları· 
nı boşaltarak, önümden geçtiler: 

kanın satıcısı anlatıyordu: 
- Açıkta duran mallardan çoğu 

ıslandı. Işe yaramaz hale geldi. Yağ
mur devam ederse bilmem ne yapa
cağız? 

Benim burada gördüklerim, öyle 
bir yazının içine sığar §eyler değil. 
Birkaç kelime ile anlatmak lazımsa 
onun için, şimdiye kadar gelip ge
çen sergilerin en güzeli, en itinalısr, 
ve hele en göze çarpanıdır, denilebi
lir. Gerek teşhir tarzı ve gerek; teş
hir edilen eşyanın en hoşa gidenler
den seçilmesi noktasından, bu sene
ki yerli mallar sergisinin, muvaffak 
olmuş bir eser olduğunu, yalana çık
maktan korkmıyarak söylerim. He
le, bu arada, Inhisarlar Pavyonu, 

Yerli Mallar Sergisi, muhakkak ki, 
bu sene, her senekinden daha ter
tipli ve daha gösterişli oldu. Her 
senekinden daha kalabalık ta ola
caktı belki.. .Eğer gökyüzü, güneşi
ni Istanbul halkından esirgemeseY,
di ... 

Salahaddin GUNGOR 
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Ankarada lngilterenin yeni 
proiesi iyi tesir bırakmadı 
Harpte Türkiye bitaraf ·olursa harp 
gemileri serbestçe geçebilirmiş ! 

'Montrö, 7 (A.A.) -Türk mukave 
le projesinin müttehit kraliyet mu
rahhas heyeti tarafından tevdi edil-
miş yeni şekli şudur: · 

Ba§langıg 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan

da imza edilen sulh muahedesinin 23 
üncü maddesiyle tayin edilmiş olan 
prensibi, Türkiyenin emniyet çerçe· 
vesi dahilinde, mahfuz bulundurul -
mak suretile, Boğazlar namı umumi 
sıne dahil Çanakkale boğazında, 
Marmara denizinde ve Boğaziçinde 
seyrisefaini tanzim arzusuyle müte -
hassis olan . . . devleti reisleri işbu 
mukaveleyi, Lozanda imza edilmiş o
lan mukavelenin yerine ikame etme 
ği kararlaştrrmışlar ve bu maksatla 
her biri kendi salahiyet sahibi mu -
rahhaslan olarak şu zevatı tayin et
mişlerdir: 

Madde - 1 
Yüksek akit taraflar Bofazlarda 

denizden transit prensibini tanır ve 
temin ederler. Zikri geçen transit ve 
Seyrisefain bundan böyle işbu muka 
vclenin ahkamiyle tanzim edilecek • 
tir. 

Kısım • 1 
Ticaret gemileri 

Madde- 2 
Ticaret gemisi tabiri, işbu mukave 

lcnanıenin kısım ıKisi ile derpiş edil
memiş olan, bütün gemilere tatbik 
olunur. 

Madde -3 
Sulh zamanında, ticaret gemileri, 

~şLu mukavelenamenin 4 üncü mari
desi ahkamı kaydı ihtirazisi altında, 
hiç bir merasime (muameleye) tabi 
olmaksızın, sancağı ve yükü ne olur 
sa olsun, gece ve gündüz, tam bir 
seyrisefer serbesLisinacn istifade e
deceklerdir. 

Bu gemiler Boğaz1ard:ı. bir Türk 
Umanında durmaksızın geç~cekleri 
zaman, işbu mukavelenamenin bir 
numaralı merbutu ile istifasına mü
saade edilenlerden maada, hiç bir re 
sim ve teklife tabi d ~ğ .ld: ı lcı 

Boğazlardan geGecek olan ticaret 
gemileri, 1 numaralı merbut mucibin 
ce alınabilecek olan resim ve teklif
lel'in istifasını kolaylaştırdmak mak
sadiyle, Türkiye hükumeti tarafrıı -
?~n gösteırilen mevkilere, tonajlarile, 
ı~ımıe.rile tabiiyetlerile nereden gel -
diklen ve nereye gittiklerini bildire
cektir. 

Madde- 4 
İçinde veba, kolera, san hümma, 

lekeli hümma vakaları veya çiçek 
h~t.~lığr zuhur eden veya en az ye
dı gunden beri bu hastalıklar mev -
cut bulunan gemiler ve kezalik beş 
d.efa 24 saatten az bir zam~ndan b~
rı _hastalık bulaşJnJş bir limanı terket 
mış olan gemiler, Türk maka1)1atı 
tarafından tayin edilerek sıhhiye me 
murlannı gemiye almak için Boğaz
l~r ~ethali civarında bir sıhhiye mev 
ku ?~ünde duracaklardır. Boğazlar 
harıcındeki sıhhiye mevküne indirile 
cek olan bu memutlar dolayısiyle rü 
ııum almmıyacaktır. 

Yukarıdaki fıkrada zikredilmiyen 
\le Ege denizinden Boğazlara giren 
her gemi Türkiye makamat! tarafın. 
d~n vazedilen sıhhi muayeneye Türk 
l'lızamatına tevfikan tabi olmak üze
re Boğazlar methali civarındaki sıh
~Jye mevkii önünde tevakkuf edecek 
t~r'. Usulü dairesinde sıhhiye patente 
sını haiz olan gemiler hakkındaki 
ha muayene mümkün oldu<Tu kadar 
~ ~ 

suratıe gece ve gündüz yapı-
:ac.ak ve işbu gemiler geçiş
~rı . esnasında Boğazların başka 
hıç bır mevkiinde durmağa mecbur 
tutulmayacaklardır. 

Madde- 5 
Harp zamanında, Türkiyenin bita 
~ kalması halinde, ticaret gemile
rı 3 üncü ve 4 üncü maddeleri hü -
~ünııerinin mahfuziyeti kaydile, Bo
gazla.rda transit ve seyrisefain ser
bestisinden müstefit olacaklardır. 
KlavUz alma ihtiyaridir. 

Madde - 6 
Harp zamanında Türkiye muha -

tip bulunduğu taktirde bitaraf tica
ret gemilerin düşmana hiçbir surette 
ınuavenette bulunmamak şartiyle 
•eYrüsefer ve transit serbestisinden 

istifade edecektir. Bütün gemiler 
Boğazlara gündüz gelecekler ve talep 
leri üzerinde kendilerine Türk ma -
kamatı taraiından gösterilen yoldan 
geçeceklerdir. 

Fasll · 2 
Harp gemileri ve muavin 

gemiler _ 
Madde - 7 

Bu mukaveledeki muavin gemile · 
rin tarifinde aşağıda sekizinci mad
dedeki mevzubahis istisna baki kal
mak şartiyle 25 mart 1936 tarihli 
Londra muahedenamesinin 1 ve 6 
maddesinin ilk kısmındaki tarih cari 
olacaktır. 

Madde - 8 
Muavin gemiler tabiri, bitahsis de 

niz kuvvetlerine mahsus mayi, mah 
rukat ve erzak naklinde kullanılan 
askeri sefainin muavin gemilerine şa 
mil değildir. 

Madde - 9 
Sulh halinde, denizaltı gemileri 

müstesna olmak şartiyle harp gemi
leri ve muavin gemiler, ister Karade 
nize sahildar devletlere ait olsun, 
ister bu denize sahildar olmıyan dev 
!etlere ait bulunsun ve bayrakları ne 
olursa olsun hiGbir "Ç"ergi ve mtikel -
lefiyete tabi 1::ıulunmaksızm, Boğaz -
!ardan geçmek serbestisinden istifa
de edeceklerdir. $u şartla ki. bunlar 
aşağıda tasrih olunan şerait altmda 
ve gündüz Boğazlara gireceklerdir. 

Madde-10 
Boğazlardan geçecek harp gemile 

ri ve muavin gemiler için 15 gün ev
\•el Türk hükumetine diplomasi ta
rik ile h'aber verilecektir. Bu ihbar
da gemilerin gidecekleri yer, isim, 
tip ve adetleri gösterilecektir. Geçiş 
E'fina~ında kuvı:ıi bahrive kumaııdıtnı 
tavakkuf etmek mecburiyetinde kal 
maksızın Çanakkale ve İstanbul Bo
ğazı methalindeki bir işaret istasyo
nuna emri altında bulunan kuvvetin 
hakiki teşekkülü ile bu kuvvete ait 
bütün mütemmim malumatı bildire . 
cektir. 

Madde-11 
Herhangi bir zamanda Boğazlarda 

transit halinde bulunabilecek olan 
bütün ecnebi bahri kuvvetlerin aza
mi tonaj yekunu geçiş esnasında fili 
hizmette 'bulunan Türk filosu tonaj 
yekfuıunun nısfmı tecavüz etmiyecek 
ve yahut fili hizmette bulunan Türk 
filosu tonajının yarısı işbu rakkama 
baliğ olmadığı takdirde 15,000 on beş 
bin tonu geçmiyecektir. 

Karadenize sahildar veya gayri 
sahildar devletlere mensup olup ta 
transit halinde bulunmaksızın Tür
kiyenin müsadesiyle Boğazlar dahi
lindeki bir Türk limanını ziyaret e
den gemiler bu tonaja dahil olmıya
caktır. 

Madde- 12 
Boğazlarda transit halinde bulu

nan harp gemileri hamil olmaları 

muhtemel bulunan hava gemilerini 
biç bir veçhile istimal edemiyecek

lerdir. 

Madde- 13 
Boğazlarda transit halinde bulu

nan harp gemileri sakatlık veya de
niz arızası halleri hariç olmak üzere 
geçişleri için kendilerine lüzumu o
lan vakitten fazla Boğazlarda tevak 
kuf etmiyeceklerdir. 

Madde- 14 
Yukaudaki maddeler hükumleri 

tonaj veya teşekkülü ne olursa ol
sun bir deniz kuvvetinin Türkiye 
hükumetinin daveti üzerine bir Türk 
limanını ziyaret etmesine hiç bir su
retle mani olamıyacaktır. Bununla 
beraber mezkur kuvvetin ziyaretini 
ikmal ettikten sonra duhul için ta
kip ettiği ayni yoldan Boğazları 
terketmesi şarttır. 

Madde- 15 
Karadenizde tevakkufuna müsaa

de edilmiş olan Karadenize gayri sa 
hildar bahri devletler deniz kuvvet
lerinin tonaj yekunu Karadenize gay 
ri sahildar devletlerin sulh zamanı 

aşağıda gösterildiği veçhile tahdit e
dilecektir. 

a - İşbu maddenin B fıkrasında 
derpiş edilen hal müstesna olmak üz
re, mezk1ir devletler tonaj yekiinu 

30.000 otuz bin tonu geçmiyecektir. 
b - Eğer, her hangi bir zamanda, 

sahildar bir devletin en kuvvetli fi
losu tonajı Karadenizde, Sovyet Sos 
yalist Cümhuriyetleri ittihadının Ka 
radenizdeki donanması tonajını, işbu 
mukavelenamenin iki sayılı zeylinde 
derpiş edildiği gibi, yüzde 10 dan 
fazla nisbette tecavüz ederse - A
fıkrasmda zikredilen 30.000 otuz 
bin ton yekunu azami 45.000 kırk 
beş bin tona kadar bu tezayüde mü
savi bir kemmiyette arttırılacaktır. 

c - Mezkur devletlerden her han
gi birinin Karadenizde bulundurabi
leceği tonaj miktarı mevzuu bahis 
tonaj mecmuu yekununun dörte üçü 
ile tahdit edilecektir. 

d - Bununla beraber mezkı1z dev 
!etlerden biri insani maksatlarla Ka 
radenize bir deniz kuvveti gönder
mek ister ve bu denizde 10.000 on 
bin tondan a~ağı hiç bir gemisi veya 
kuvveti bulunmaz ise bu devlet 
Türkiye hükumetinin mahsus müsaa 
desi kaydiyle işbu maddenin yukarı
ki fıkrası hükfım.leri hilafına, icabı
na göre 10.000 on bin tona kadar 
çıkmak üzre gemiler gönderebilir 
veya mevcut kuvveti tecdit edebilir. 

Işbu maddenin D fıkrasiyle istih
daf edilen ziyaret halleri müstesna 
olmak üzere mezkur devletlerden her 
hangi birine mensup bir deniz kuv
vetinin Karaçlenizde bulunması bir 
ayı geçmiyecektir. 

Madde- 16 
Harp zamanında, Türkiyenin bita

raf kalması, harp gemileri ve mua
vin gemiler 9-15 inci maddelerde 
münderiç şeraitin aynı dahilinde Bo
ğazlarda tam bir transit ve seyrise
fain serbestisinden istifade edecek
lerdir. 

Bununla beraber bu şerait muha
lif bir devlet hakkında kendisinin 
harp hatları zararına olar~k, kabili 
tatbik olmıyacaktır. 

Sulh zamanında olduğu gibi harp 
zamanında Türkiye bitaraf kaldığı 
vakit, temamen serbest kalması la
zım gelen Boğazlarda Tlirkiyenin bi
taraf devlet srfatiyle haiz olduğu hu 
kuk ve vezaif kendisine, transti ve 
seyrisefaine engel olabilecek mahi
yette hiç bir tedbir almağa müsaa
de bahşedemiyecektir. 

Bu maddenin hiç bir hükmü, Tilr
kiyenin bitaraflığı halinde, sulh za
manında olduğu gibi harp zamanın
da tatbik edilecek olan işbu muka
velenin 18 inci maddesinin Türkiye
ye tanrdığı hukuka halel getiremez. 

Muhariplerin harp gemileri Bo -
ğazlarda hiçbir zaptü müsadereye, 
tevessül etmiyecekleri gibI muayene 
ve taharri haklarını icra etmiyecek· 
!er ve hasmane hareketlerde bulun -
mıyacaklardrr. 

Erzak ve mühimmat tedariki ve 
tamirat hususlarına gelince, harp 
gemileri bahri bitaraflık hakkrrıdaki 
1907 Lahi 13 üncü mukavelesi ahka· 
mma tabi tutulacaklardır. 

Madde - 17 
Harp zamanında Türkiye muharip 

olduğu taktirde 9 ile 14 üncü madde 
ler ahkamı tatbik edilıniyecektir. 
Harp gemileri ve muavin gemilerin 
geçişi tamamiyle Türk hükumetinin 
yedi ihtiyarına bırakılacaktır. 

Madde- 18 
Türkiye derhal vukuu melhuz bir 

harp tehlikesine maruz kaldığı telak 
kisinde bulunduğu taktirde işbu mu
kavelenamenin 1 7inci maddesi bil -
kiimlerini tatbike hakkı olacaktır. 
Türkiye hükumeti bu hakkr istimal 
ettiği halde bu bapta işbu muahede 
akitlerinden bulunan devletlere ve 
ayni zamanda milletler cemiyeti mec 
!isine tebligat ifa edecektir. 

Milletler Cemiyeti meclisi üçte iki 
ekseriyetle bu suretle Türkiye tara· -
fından alman tedbirlerin muhik olma 
<lığına karar verdiği halde Türkiye 
hükumeti bu tedbirleri geri alınağı 
taahhlit eder. 

Madde- 19 
Içinde veba, kolera, sarı humma 

lekeli hümma vakalan veya çiçek 
hastalığı zuhur eden veya yedi gün
denberi bu hastalıklar mevcut bulu
nan harp gemileri ve kezalik beş defa 
24 saatten az bir müddettenberi mez 
kur hastalıklarla bulaşık bir limanı 
terketm.iş olan gemiler Boğazlan ka 
rantine altında geçecekler ve Boğaz 
!arda her nevi sirayet imkanlarından 

lçtinap etmek için gemide mevcut 
vesaikle iktiza eden vaki tedbirleri 
tatbik edeceklerdir. 

Madde-20 
Türkiyenin arazisi ve kara sulan 

üzerindeki sivil ve askeri tayyarele
rin uçuşuna ait nizamat vazetmek 
hakkı hususunda diğer herhangi bir 
devlet ile müsavi derecede bulundu
ğu ve üzerinde uçuşu menolunan mın 
takalar tesisinde bihakkin tam bir 
serbestiye malik olacağı tanınmak -
tadır. 

Bununla beraber Türkiye, bu hu
sustaki Türk nizamatmm çerçevesi 
dahilinde menşe ve tabiiyetleri ne o
lursa olsun sivil hava gemilerinin 
bir taraftan Avrupa ve Asya arasın 
da diğer taraftan da Akdeniz ve Ka
radeniz arasında tam bir emniyet 
içinde g~işi için zaruri olan kolavlık 
ların gösterilmesini taahhüt etm~kte 
dir. 

Madde- 21 
24 temmuz 1923 te Lozanda imza 

olunan Boğazlar rnukavelenamesinin 
10 ila 16 mcı maddeleri mucibince te 
sis edilmiş olan beynelmilel Boğazlar 
komisyonu vazife ifasında devam e
decektir. 

Komisyon bilhassa işbu mukavele 
nin üç sayılı zelyinin hükümlerine tev 
fikan istatistikleri toplamak ve ıı in 
ci ve 15nci maddelerin tat'bikine muk 
tazi malfımat vermek vazifesiyle mü 
kelle! olacaktır. 

Madde-22 
Türkiye taraimdan kendi rızasiy

le kabul edilmiş olan işbu muka\·ele 
n.ame .~ ü~üm~eri mahfuz kalmak şar 
tıle, turkıyenın arazisi üzerinde ve 
karasularındaki hakimiyeti tam ve 
ve kamil olacaktır. 

Madde- 23 
İşbu mukavelenamenin hiç bir 

h?kmü ge.r~k Tür1i>'e ve gerek bir r 
kıt taraf ıçın cemıyeti akvam misa
kından mütevellit hak ve mükellefi
yetlere halel iras etmiyecektir. 

Madde-24 

Konferansta dünkü müzakereler 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

rilmiştir. Dokuzuncu madde üzerin
de, barış zamanında denizaltı gemile 
rinin geçmesi memnuiyeti ile Kar~
denizde sahildar devletlerin deniz 
kuvvetleri hesabına Karadeniz 'lışın
da inşa edilmiş olan denizaltı gemi
lerinin geçmesi için derpiş edilC'cek 
istisna meseleleri hakkında noktai 
nazar teati edilmiştir. 

Fransız delege heyeti muhtelif 
harp gemisi tipleri arasında gözeti
len fark hakkındaki ihtirazi kayöini 
tekrar etmiştir. Maddenin kat'i ka
bulü, 15 inci madde ile ondan sonra
ki maddelerin kat'i metinlerinin ka
bulüne talik edilmiştir. Onuncu mad 
de, İngiliz delege heyeti tarafından 
verilen yeni tadilli şeklile kabul <.>dil
miş ve Sovyetler birliği delege heye
tinin Karadenizde sahili olan dev -
letler tarafından yapılacak ihbarın 
müddeti hakkmdaki ihtirazi kayıt i
le, tahrir komitesine gönderilmiştir. 

Konferans, 11 inci madde için İn
giliz delege heyeti tarafından tcklü 
edilen son metnin, hasar veyahut ka 
za vukuu sebebile gemilerin uzun 
müddet istimalden sakit kalmalarr 
halini derpiş edecek tarzda tadili Hi
zumunu kabul etmiştir. 

Konferans, bu maddeye Türk mu
kavele projesinin altıncı maddesıne 

benzer bir metnin, tonilato ve evvel
den müsaade kayıtlarının kaldırılma 
sı suretile, ilavesine matuf olan ta
dU teklifini müzakere etmiş ve karar 
talik edilmiştir. 

Konferans saat 16 da tekrar top· 
lanacaktır. 

Karadeniz devletleri i~in 
fazla had istedik 

Montrö, 7 (A.A.) - Anadolu A -
jansının hususi muhabirinden: 

Konferans, saat 16 da yeniden top 
lanmış ve lngiliz projesinin tetkikine 
devam eylemiştir. 

Sovyetler, Karadeniz devletleri 1-
çın bu müddetin üç gtin, diğer dev
anlaşamamazlık vardır. 

letler için de on beş gün olmasını 
istemişlerdir. 

Bu meseleden dolayı Almanyada 
da alaka uyanmıştır. Sovyetlerin bu 
teklifi 'Kabul edildiği takdirde Akde
niz ve Baltık denizindeki harp gemi
lerinin temin ettiği müvazenesinin 
sarsılmasından endişe edilmektedir. 

imza günü 
Paris, 7 (A.A.) - Akşam gazete

leri yeni mukavelenin cumartesi gü
nü imzalanacağını tahmin ediyorlar 
ve Ingiliz projesinin Türkiye proje
sinden pek farklı olmadığını bildi
riyorlar. 

Türkiyenin hakkı vardır 
Paris, 7 (A.A.) - Petit Pariziyen 

gazetesi, Boğazlar adli başyazısın
da Türkiye, memleketini mükemme
len idare eden kuvvetli bir hükume
te maliktir. Müdafaa kıymeti harp· 
te denenmiş olan bu memleket, top
raklarını hakimiyetle koruma hak
kını istiyor. Hem en iıliı şekilde Ver
sayın yıkılmasına lafla mukabele
den sonra Türk talebini reddetmek 
güçtür. 

Fransız kabinesi Fransız 
politikasını tasdik etfi 

Paris, 7 (A.A.) - Bakanlar kuru 
!unda Dış işleri Bakanı Delbos, diplo 
matik vaziyet hakkında izahat ver
miş ve bakanlar kurulu, müttefikan, 
Fransanm Cenevre ve Montrödeki 
murahhas heyetlerinin hattı hareketi 
ni tasvip eylemiştir. 

ltalyanlar naza 
çekiyorlar 

İşbu mukavelename 24 Temmuz 
1923 tarihinde Lozanda imzalanan 
Boğazlar rejimine müteallik mukave 
lenameyi ilga eder. 

Konferans, Karadenize sahil dev
letlerin Boğazlardan ikinci maddede 
mezkur hadden ziyade tonajda ge -
miler geçirmesine müsaadeyi istihdaf 
etmek üzere Türk heyeti tarafından 
verilen tadil teklifine ittila kcstet -
miştir. Bu hususta verilecek karar, 
gelecek celseye terkolunmuştur. 

[Başı 1 incide] 
mamıştrr. Keza bu mahfeller, ltal • 
yan ulusW1un, zecri tedbirlerin kal
dırılması meselesinde bunların konul 
masmda olduğu gibi lakayt bulun .. 
makta olduğunu bildirmektedirler. 

Madde- 25 
1şbu mukavelename tasdik edile • 

cek ve tasdiknameler mümkün olan 

süratle Fransa cümhuriyeti hazinei 
~vrakına tevdi edilecektir. İşbu hü
kumet her akit tarafa bu tasdikna
melerin musaddak bir suretini isal 
edecektir. İşbu mukavelename bütün 
nıümzi devletlerce, tasdiknameler 
tevdi edilir edilmez mevkii meriyete 
girecektir. 
İşbu mukavelename mevkii meriye 

te girdiği tarihten elli sene müddet
le mevkü meriyette kalacaktır. Şu 

şartla ki bu mukavelenamenin birin 
<'i maddesinde kabul ve beyan olu -
nan mürur ve seyrisefer serbestisine 
müteallik prensip hiç bir zaman ile 
mukayyet olmıyarak meriyette kala 
caltttr. 

Şayet işbu elli senelik müddetin hı 
kizasmdan iki sene evvel hiç bir a
kit taraf muahedeyi feshetmezse bu 
muahede fesih ihbarnamesinin gön 
derilmesinden sonra iki sene müd -
detle meriyette kalacaktır. 

Şayet işbu mukavelename işbu 
maddenin ahkamına tevfikan feshe
dilecek olursa yüksek akit taraflar 
yeni bir mukavelename akdetmek ü
zere toplanacak olan bir konferansta 
kendilerini temsil ettirmek hususun
da mutabıktırlar. 

Madde-26 
İşbu mukavelenamenin meriyete 

girdiği tarihten itibaren geçecek her 
beş senelik devrenin hitamında ali 
akit tarafların her biri işbu muka
velenin 11 ve 15 inci maddelerine 
lüzumlu görülebilecek olan tadila~ 
teklif etmek hakkını haiz olacaklar. 

Ali akit tarafların biri, yukarıki 
fıkra hükümlerine tevfikan tadilat 
teklif etmek isteyecek olursa ecre -
yan etmekte olan beş senelik devre
nin hitamından üç ay evvel, ali akit 
lerden her biri bundan haberdar e
dileceklerdir. Bu ihbar arzu edilen 
tadilatın neden ibaret olduğunu gös
teren izahatı ve bu tekliflerin esba
bını ihtiva edecektir. 
. Eğer yukarıda derpiş edilen şera
ıt dahilinde ali akitler taraflarından 
biri bir tadil teklifinde bulunacak o
lur ve bu teklif üzerinde diplomasi 
yolu ile bir anlaşmaya vasıl olmak 
gayri mümkün olursa yüksek akit 
taraflar bu meseleyi tetkik için da
vet edilebilecek olan bir konferans
ta temsil edilmeyi kabul ederler. 

Anadolu Ajansının notu: 
Bu yeni İngiliz projesi Ankarada 

iyi bir tesir yapmamıştır. Montrö 
konferansm.tn akıbetinden endişe e
dilmektedir. 

Konferans, tahrir komitesi tara · 
fından yapılacak tadilatla 11 inci 
maddenin yeni metnini kabul eylemiş 
tir. Fakat son fıkranın kabulü, 14 
üncü maddenin kat'i surette kabulü 
ne muallak olarak bulunmaktadır. 

12 inci ve 13 üncü maddeler, mil
naka.şsız kabul edilmiştir. 

14 üncü madde, fikir teatisine se
bebiyet vermiş tadiller teklif olunmuş 
ve bu tadiller prensip itibarile kabul 
olunmuştur. Bazı murahhas heyetle
ri, bu yeni metnin ancak bu ı:ıabah 
konferansa verilmiş olmasını ileri sü 
rerek kabul reylerini mahfuz bırak
mışlardır. 

15 inci maddenin münakaşası es -
nasında muhtelif delctreler tarafın -
dan esasta deı{işik!ikler ile şekilde 
tasrihler teklif olunmuı:ıtur. Konfe -
rans. bir devletin Karııdenizde bulun 
durabileceği tonaj mecmuu nisbetini 
dörtte üçten ilde ikiye indirmeğe ka 
rar ver:miştir. Konferans ayni za . 
m:ırııfa tıı~rih Pdilmic: ol:ın k;ıl'l'la miid 
detini ÜG haftaya indirmeğe de karar 
la$tTrmıştır. 

Teklü olunan diğer esasa ait deği 
şiklik tekliflerinin münakaşasına ö -
nümüzdeki içtimada devam olunacak 
trr. insani bir hareketi istilzam eden 
fevkalade ahvalde Karadenizde bu -
lunmasma müsaade edilen gemilerin 
umumi tona imın fazlalaştınlması me 
selesi, bir fikir teatisini intaç etmiş 
ve bunun neticesinde başkan tarafın 
dan ileri sürülen bir uzlnştırmn sure 
tl halli teknik komiteye sevkolunmuş 
tur. 

Konferans, Frırnsız murahhas he
''eti tnafmdıın. Tırrıa A vrıına komiı:ı 
vonunda temsil olunan de\•letlerin . . 
ı:;tııRvonerlerı hııkkınnıı FranRız mu-
rahhas heyetinin teklifini müzakere 
"'tmiş ve mes0le mahfuz bırakılmış -
tır. 

Harp halinde Boğazların 
kapanması ve Japonya 

Montrö, 7 (Tan) - Boğazlar kon
feransına iştirak eden Japonya heye. 
ti, harp vukuunda Türkiyenin boğaz 
ları kapamadan evvel Milletler Cemi 
yetini haberdar etmesine dair İngiliz 
projesinde bulunan maddeye kıırşı i
tiraz etmiştir. 

Boğazlardan geçecelC 
gemilerin Türkiyeye 
ihbarı 

ltalyanlar bahane 
arıyorlar 

Paris, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Parimidi 'muhabirine göre, Roma 
siyasal mahafilinde Italya ile elbir .. 
liğinin hotgam menfaatlerle aran .. 
dığmdan şikayetle denHiyor ki: 

Mesela ananevi Fransız politikası
na nazaran Italya Almanyayı çe\"re
lemcye iştiraki kabul etmelidir. Ba
zı halkçı cephe diplomatlarına göre 
ise, bilakis Sovyetler birliği ile Fran
sa arasındaki bağlar bir Türk • Fran 
sız anlaşması ile takviye edilerek 1-
talya bertaraf olunabilir. Ingiltere 
Hegemonyasına gelince, İtalya ile 
küçük antant ve Akdeniz devletleri 
arasındaki soğukluğu tercih eyli -
yen Berline sözü geçmeyince !talya
yı yanında görmek istiyor. 

Tan gazetesinin Roma muhabiri 
Stampanm bir makalesini bildiriyor: 
Stampan bu makalesinde diyor ki: 

Boğazlar mü1.akeratı ltalyaya kar 
şı bir manevradır. Diplomatik bir zec 
ri tedbirdir. Kanunuevvel anla.şmala 
rı durdukca, Montröye iştirak siya -
seten ekalliyete ve madun vaziyet .. 
te kalmaya razıdır ki, bunu kabul e
demeyiz. 

Paris, 7 (A.A.) - Pötit Pariziyen 
gazetesi yazryor: "Zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkındaki karar şu me 
seleyi ortaya koy.maktadır: 

Bu karar, Italyanm eski zecri ted 
bircilerle teşriki mesaiyi kabul etme
si için kafi midir? 

Cenevredeki ltalyan mahfelleri, 
Romanın Montröye bir delege heye
ti göndermeyi, lngiltere tarafından 

Akdenizde sahili olan memleketlerle 
aktedilen karşılıklı yardım anlaş -
malarmın iptaline bağlı bulundura .. 
cağım ihsas etmektedirler., 

Maten gazetesi, Italyan hükumeti 
nin daha fazla tatmin edilmek arzu 
ettiğini ve çünkü ezcümle batı teşri
ki mesaisini Almanya ile olan teşriki 
mesaisine uydurmak istediğini söyli
yor. 

Madam Tabuis, Ovr gazetesinde şu 
satırları yazıyor: 

"Madem ki, ltalya hala tatmin e
dilmemiştir, ve Cenevreye dönmek 
için Cenevrenin artık bir şeye yara -
mamasını şart koşuyor, o halde zec 
ri tedbirleri kaldırmak faydasız bir 
şeydir.,, 

Çiçerin öldü Londra, 7 (Tan) - Son dakika -
da Montröden bildiriliyor: !r.giliz 
projesinin müzakereleri ilerlenıelcte· 
dir. Harp gemilerinin boğazlardan 
geçmesinden kaç gün evvel Türkiye 
ye bildirilmesi hususunda ufak bir 

Moskova, 7 (A.A) - sabık dış işle 
ri halk komiseri Georgi Çiçerin, u -
zun sür~n ağır bir hastalıktan son
ra bugün Moskovada 64 yaşında ve
fat etmiştir. 
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kanuni takibat yapılmyor 

Bilytlk bir gayesi, •ritmel gayesi 
vardır. l'abt "Ütilli ve fll'l&tnu 

iş dayağa kadar vararsa •• 

tik. Mahsulün 6000 B&D~k kadar tu
tacajmdan bahsedilmekteydi, IOn 
gilnlerde yağan yağmurlarm afyon 
mahsulüne ziyan verdfll anl&fllllllf· 
br. Bu vaziyet k&rJıamda, evvelce 
Afyon rekolteal hakkmda yapılan 
tahminler tamamile değİfmİftlr. Yal 
nu ,aimunın afyon ~e ne 
ııisbette ziyan yapbğı hakkında kat'i 
bir malfımat ahnamamı9tır. Maama· 
fih, afyon mahaulünün yağmurdan 
zarar görmeai, afyon tacirlerini pek 
en<lifeye dütllrmemiftir. Eeuen aI
yon tacirleri bu 1ene mahaulün bol 
oldufundan tikiyet ediyorlardı. Bu 
yüzden fiyatlar dilfkUndü. Y eııi 1e

ne mahsulü köylü tarafından 150 
kUl'Uf& kadar aatılmaktadır. Hatıl 
bazı yerlerde köylünün bu fiyatı be
ğenmiyerek mahsulü toplamıyacağı 
bile IMSylenmektedir. Uyufturucu 
Maddeler lnhlun hentls bu Rne af. 
yon sabuında nuıl bir hareket ta • 
kip edeceğini tanıim etmemiftir. Ev
velce de yudığmıD gibi, A vrupada 
tetktk aeyahatine devam eden he • 
yet, Tilrldyeye döndükten 10nra bu 
meeele halrkmda kat'i &ir karar veri
lecek, o zaman afyon tacirleri ve 
müteb•Mıalan da tenıddütten kurtul 
mUf olacaklardır. 

Tiftik ve yapağı 
Tiftik ve yapeir fiyatlarmda ge • 

~n hafta bir durgunluk vardı. Bu 
duraımJuğun lrizi mahiyette olduğu 
anlaflhmttır. Birkaç ıtlnden beri 
fiyatlarda tekrar bir canhhk ba.götl 
terını.,ür. BilhHaa yapalı aatlflan 
harareW bir devreye ıinniftjr. Yerli 
fabrikalar da muhtelif mmtakalar
dan mal almaktadır. Bu hareket, 
piyasada fiyatların can••am11ma 
yardım etmiftir. 

Dink ~BJilifiı••c ...... ~ 

mektebinde baldcsıllk 
kunlan 

Balıkçdık emtftilsUniln İlğvmdan 
· eonra bu emtftilye ait tesJsatm deniz 
ticaret mektebine devri kararlatınl
mıttı. Devir mn•meıe.i dün tamım. 
laıımJttır. Onilmüsdeki den )'llmdan 
lttbarm deni& ticaret mektebinde ba
lrkçrbt hakkında bir kun açılacak, 
bu BUl'etle bu emtltilde okutulmakta 
olan deral~en ehemmiyetli olanlan 
kurata gösterilecektir. 

Bu itibarla deniz ticaret mektebi
nin yaıımdald araya bir 1'boratu· 

Bundan bqb çok deferll denhı 

ticaret kaptanlan yetiftirmek için 
deniz ticaret mektebinde esulı 111 • 

il.hat foruma karar verllmitti. Bu 
kararm ne suretle tatbik edilebilece
ji ba.Jrkmda 'bir proje huırtatıımaya 
bqlandmJttır. 

Yeni projede takip edilen bqhca 
pye bilhaua ameli deralere ehem • 
miyet vermektir. • 

Geçen hafta içinde .AJmanya4J 
Bremen borsumda bir pamuk bal· 
yeei açıldığı zaman, içinde tat par· 
ça4rı bulunmUftur. lktıaat Vekile
ti bu çirkin hidiaeyi haber alır al· 
mu, Ticaret odalanna, Ticaret bor 
alarma bir tamim röndermiftir. Bu 
tamimde, ihracat tacirlerinin bu gibi 
itlere çok ehemmiyet vermelerini 
ihracatta men'i teft:if kanunu tatbik 
edildiii zaman, bu gibi tacirlerin ta
cirlik yapamıyacağı bildirilmektedir. 
Diğer taraftan, hilekarlık yapan bu 
mUeSlele hakkında lktıaat Vekileti 
Uırafmdan kanuni takibata başlan· 
mlftır. Vakıa ihracatı kontrol ve ti· 
carette teftifi men kanunu altı ay 
sonra tatbik edilecektir. Fakat bu 
bidUıe hakkında kanuni takibat yap 
lbak için kanunun tatbiluni bekle • 
meğe lüzum görtilmemiftir. Mallan. 
na hile ile ıUrüm temln edenler hu 
kında Ticaret kanununda hükümler 
vardır. Bu hükümlere göre, hileklr· 
lık yapan firma hakkında takibat yı 
pılacaktır. İleride tatbik edilecek ka
nun, bu gibi tacirler hakkında dahı 
ağır hükümleri ihtiva etmektedir. 
Kanunun tatbikı için fimdtden ha • 
zırlıklara t,.,ıenmıftır. Vekllet ka • 
nunun tatbikma ait niu.mnameler 
hazırlamaktadır. Son defa bu pa • 
muk balyeeinde yapılan hileklriık hi 
dileai de nizamnamede, bu gibi hl· 
lekirlar hakkında daha fiddeW hll . 
ktlmler konmaama aebebiyet vere • 
cektir. lktiaa~ Veklleti, ticarette tef. 
tifin men'i halduada~nbamname. 
ler etrafında İatanbul, hmlr Tica
ret odalannm da fikrini 80rmqtur. 
Ticaret odaları bir raporla fikirlerini 

'oralar 
Ahı 

Sterlin 623.-
1 Dolar 123,--

20 lıviçre fr. 110,
IO hlcib t...., it.-
il Dnlnlll 21.-
20 Çek broa 15.-
20 L•r ıs.-
• Diau 41.-
Liret •lllbb 110-
P'loriD u-
Avaıturn tilin 22,50 
llar• 28.--
Zloti ıı.-
Pmao 22.-
Leva 22,-
Y• u.-
l...ec ..._ ıı.-
Altm He.-
Banknot 24h-

Çetler 
Pariı merine 
lnsiliz ii.ıerin• 
Dolar 
Liret ..... 
Cenevre 
lofla 
Florin 
Çekollonk 
Avı turya 
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tavec broına 
lıpanra peseta 

latıı 

IJl,-
136,-
111,-
14.-
2S.51 
14.-
16-
52.-

116-
14.-
24,
I0,--
11,--
24.-
25... _ ··-"'-243,-

ız.os.
ın,5o 

0,79,'9 
10,13,25 
4,71.15 
2,43,70 

63,-
1,17.-

11.11.u 
4,11.32 
l,t7,M 
l.Ol,,25 
5,I0,14 
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Ademle HCIYYa 

ıemefinl kaçırmak ı.teniedim. 
Prens Cater'in mektubunu di. merak 
etmiftim. 

EmW ile g{Srbıceslııl davet etti· 
ftm ölfe yemefinf daha enel onun
la ya1mz olarak bulundufumus ta· 
rialı hU81181 dairede huırlatmıttmı. 
Yemekten sonra taruta oturduk. 
Bir aralık 1"rouo mtıhlm bir iti ol
duğundan bahsederek gitmek '8tedi. 
Iil kadın Yunan ll8am ile birkaç 
eümle konuttuJar, IOlll'& l'rouo 
ftanımca: 

- Burası hoeuna gittiae dalı& kal, 
dedi. ı.tenen dönUtte leDl ala
pn. 
Kantmadıimı bu milkllemecleD 

IOnra biribirlerinden ayrıldıldan za
man Iıiaettim ki iki bdm ıelin ve 
görllmce blriblrlerlıd anlamlf]ar ve 
aıılatmıllardır. 

Bu o kadar qik&rdı ki, görilmce
Jl kapıya lq.dar geçirip döndüjilm 
uman gelini l&Pkumı ve iüarpin· 
lerlnl bir tarafa atıp eezlcmp Ul&D· 

iDii buldum. 

aalonlarmda tesadüf etmediğim bir 
kalabalık var. 

Bu kalabalık araamda Mıaırm ta
nmm11 zengin çehreleri' pek çok. Bir 
aralık Sait Abbaae'fi bulup mektup
lan IOrdum. 

Ellıne birkaç zarf ııhttırm. 
Prens Cafer'ln yaldJ&lı, annalı 

:zarfmı açtım. 

Cizre'delri Yll1lmndt puar ıtm• 
yapılaeak prdmpuilye davet edi
yor. 

iki mektubun biri yine bir davet
name ..• KlUpte tamttıfmm Belçika· 
b bir aetaret tltibi cmtnnnne çalı· 
nyor. Uçllncll mektup ldUp idaresi· 
nin. KlUbUn tenis kortlan yeniden 
açıldıfr için arzu ettlflm takdirde 
ismimi yazdırmam rica edlllyor. 

Bütün lıı1r b&ftaDm .,,. ,.melrJ• 
rini Emili ile beraber yedik. Artık 
rörUmcesinden bile baluıetmlyerek 
erteıi günün buluima saatini bir gttn 
önceden kendi söylüyor. 

Bu kadm iliklerine kadar difl. 
Bilrodan tam OD ikide çıkıyorum. 

Akt&m aervial zaten dörtten önce 
batI•mıyor. Bu dört H&t hep Nil 
reql odada onunla bqbq& pçi70r. 

Mıaır qk ve eefahet memleketi! .. 

Vekilete bildirecdklerdir.Dijer taraf 
tan, ayni kanUJlAt ait Jauırlıklaftl. 4a 1 
ti•diden batlanm'fbr. Bu kanuna 
göre ihracat yapacak bir t.eir Jkts.. 
aat V ekiletinden n&Matname alma 
ğa mecburdur. Jlulyetnune abnak 
için, bir tacirin ihracat işlerindeki 
ahli.kiyatı tah'idkJ edilecek.tir. Bu gibı 
hileler yapan Uacirlere nıhaatname 
verilmlyeeektir. Hlsdı yeni lwuınla 
ihracat yapan tacirler claha ziyade 
kontrol altına almD1.akta, lieqeydeıı 
evvel tacirde•timri aAlik vUlf1an a· 
ranmaktadır. Bir tacirin, b~ pa
ra kazanmak aevduile, hileklrlık 

yapmam neticetitibarile, Ttırkfye lh· 
racat mallannm sürüm ve pöhretı 11· 
ıerine menfi tairler yıpw•ktadır. 

Devlet, ihracaUticaretiııi bu sfbi te • 
sirlerden kurtiarınN için, ihracatı 
kontrol altına almalı, bir memleket 
iti olarak ele almlftır. 

bekliyor. Çok ha
reketli olmuma 
rağmen, içindeki • 
leri aaklamaamı 
bilir. Muayyen ve 
muvazeneli b i r 
hayat ile hayat
tan lstedifi eekil
de tatmak arzu
su ile muztarip • 
tir. Henüz bir ter
cih yapamamıştır. 
Hisleri, ohun için 

Trabzondan S. G. buuile: 
OOrt aenedir evliyim. Kocam bu

ranın yerlilerindendir. Ben latan • 
bulluyum. Onunla latanl>ulda tanıf· 
tık, aevi§tik, evlend,k. ilk Ucı sene 
çok mu'ut Idık Fakat latanbuldan 
buraya gelince, kocam vaziyetıni de 
ği§tirdi. Ve bana, adetci kafea zama
nındaki kadınlara muamele eder gt
W '"*°'*'le~, iıaeti u/nmi lftNM
ya başladı. o.av mxliğim tçiK evve
la su çıkdl'madım. Sonra 'bende de 
iayan başladı. v • aTGmuda kavv• 
Zar oldu. Şinltft, Otldatl M/ref ecfiyo 
rum. Çiıtıkil btuulat1 iç gh evveı 1 
.,.,;me yürAyerek betli to1catladı. Ne 

. ............. ...... 
takas IJl•rl 

Şimdiye kadar Türkiye - İngiltere 

hususi talru lflerinde ihracatın itha 
l&ttan evvelce )'lllpllmun earttı. lk
tıaat Vekileti utraflndan yeni veri
lf!n bir kararda, thalltm da ihracat
tan evvel yapıhnaama imkln veril • 
miftir. Ancak ft.bıltlltm k&l'fılığI Mer 
kez Bankuma Yaıtınla• ve muka
bil ihracatın da altı ay &&rfmda ya
pılması ,art kotubuuttur. TilrWill 
Ticaret anlatmasmdald bu yeni ka
rar hakkında alikıadarlan haberdar 
etmiştir. 

' .......... . •.-
• • M ~ .. 

,. .. Hallli!D 9,90 
Aaadol11 ~ IO 25,-

.. %100 41,50 
Sirlretha:rr\H 16.50 
~ , .. ,. 
Bomoati Na. , t,50 
Terlroı 12.SO 
Aelan Çimento lrarlM! keaiJr UO 
Merku ••n• 61.15 
Ouaanh Bubu g..,_ 27.
Sa.lr llerka Kc:an Ni 4.40 

lıfllır•• l•r 

Türk Borca 1 2t,t5 
• • il 11.ff 

~ .... ı:- ~·~ 
l:rpni A. B. C. H.ZS 
119'&1 Erzurum 1 91.25 

,. ,, u ' •.ıs 

Mı ı ı r fa·• .-ı• ı • r I 
11111 
ıtos n 
ıtıı m 

ro•vııaı 

-tl.90 
il.-

.. tlln K•penı• 18,58 
Anadol11 I ve il 41,45 

" .. m 4s,5o 
Anadol11 Jlilllleeeil g._.IU 45,30 

C. T. kat't bir hUkilm 
gfbltftr. Kendiıine manevi huzur ve
recek btr eo lhımdır. Fakat bu etin 
çok ~tkatll ve aabırh olması gerek
tir. 

• 
Maddi veya manevi bir sebeple in· 

kip.fi yarıda kalnut bir kuakter. 
Mühim bir hlc11-
ledeıı dolayı ma. 
ılye bağlı kalmıt 
ve belki de bir fe
tlket yüzünden, 
henllz kendini ta
mamen bulanı& • 
mıftır. Kırk bet 
ya§lanna d<>ğru 

kemale eritecek • 
t1r. Bot, daha 
ıtmdiden bu ya
ım mea'uli~tini 
Uzerinde tqımaktadır. Mantıfı ile 
hareket eder. Bedil kıymetlerden zi
yade an'anevl kıymetlere ehemmi • 
yet verir. Daima ağırbaşlı olmuştur, 
öyle kalacaktır ve fakat ihmaller 
yaptığı da vakidir. 

• 
Tabiat ile olsun insanlar ve hay • 

vanlarla olsun münasebetleri onlara 
kartı göetereeeği 
muhabbet veya so
lukluğa tabidir. 
Yani aevdjjini 1e

ftl" .8evmediğinf 

ı.nu-

nı seçdiği içindir. 
Etrafında hep ho
fUll& giden 19yle
ri. inanlan gör· 
mek 1nUSundadır. 
Sevmediii 18Ylere 
1ıl1f UW(UlllUJ eA ll•tafa Qökoea 
,ıı kalır. Kendtalle meoruf olmıyan
lara kartı soğuk davranır. Şüphel• 
rt va.rdlr. iyi tiptir. 

... 
Açılmea, yapralrlarmm rtızglr ta-

rafmdaıı almJp uçunılmaamdan çe-
kinen bir kitaba 
benzer. Yqamll 
olduğu dar muhit 
içinde vaztfeeinl 
dllrUat bir tekilde 
yapar, daha dol· 
r u ı u yapmata 
gayret eder. Gir
gin defildlr. Ka • 
labe.lrlrt.all hotlan
maz. Yalnız ken
dial için y&şamak 
~- Meaaisi 

• • . Naci ve bundan alacağı 
ıie'tıeeler muhakkak surette bir şeyin 
müdafaa veya muh&fazuına yara • 
malıdır. Billerlnl içine döker. l'abt 
mtlnakap ettitl nmınlar mllcade-

Avnıpada kadm inlaım l'flDll, tekli, ile seyirciler araamdaki ytlkaek bot· 
cmltw ve g6rUnilti1 ;ile DMillU1 eden luk böyle bir galeyandan danaözll 
gl1r.e1 ve oyalayıcı bir mahl61rtur. korumak için yapıhnıt bir barikattır. 
Mwrda bu mablCik ,.dale ve sinir Mısır, ,onetl, 1&hralan, açık Yeeil 
Ur.erinde kırıcı, eziciJ .izler bırakan Nill ve bilhUS& tarihi ile daiılıa bir 
bir atee. bir kor parpaı oluyor. qk memleketi olacaktır. Ve burada 

Bir akşam Kahinmin Arap mwıi· yqıyaııJar mulıakkaJı her nefeı alıt
kial dinleten pziı:W>larmdan birine ta Fir'awn aarayıarmm tehvet ha
gitmiftim. Orada lllU8ild fuh aaz vaamı ciferlerinde hlMedeceklerdir. 
heyeti halinde hiç ~ fena dejiL. Saz Sahra otellertnln p.rplı kadınlan 
ve p.rkılar devam lettiii milddetge çeken cazibeainde bu bavanm da lz1 
geııil entarileri içinde ferah ferah ve te8irl olsa gerek! 
yerlefip nargile, kallıve ve çay içen Adem'le Bavva'nm cennetten yer. 
yerliler yan uykului bir halde ı&Ie· ~e indirdikleri qkı Mımm kız. 
ri kapalı, aruıra derinden çıkardık- pı gflııep alevlendiriyor ve Nilln 
lan iniltilerle haJ19.tta olduldarmı ftllzl ~ Yikanan ay, leVda1ı 
anlatıyorlar. Fabıt hu fuıt bitip te g6ılWleri phlancbnyor. 
Arap rabl&n, göbetk dant1an bqta. • 
dıfr zaman bu bılabalık btr lliıon Bu gece l{ldiviyal KltlbUn ..ıonıa-
gibi kabanyor. Silmede yan çıplak nnda yerli ve ecnebi ylizlerce insan 
oymyan, bvlraır, "km'an&D. &&ek eğleniyor. Kuvvetli lngiUs cazbant 
atan ve hakikaten ıttsel vtlcut1u A· talmal parkeler tberlnde kaynapn 
rap • 11 mm her lıQıeketf qnları bfr aJa)dal'I fırtına,. tutubnul bir do-
kamçı yemle gibi~- nanma libi birlblrble çarpl)'Ol'. Km-

- Ya habibf, 18: ruh!.. diıne •YIWl bir köte ararken btr ma· 
Feryatlan o kadar kuvvetli ve iç· ll4aD çafınldılnnı duydum. iyi bir 

ten ,.Uyor ld mm dan .. Nare tel&dilf ... lılllU' Alırar Partiainin en 
eden hafif maüiyi butırı)GI'· ateell liderlerlDdea Fehmi Rqlt bu· 

Bu pbek •n='ın anlan o.._ rad&- OııunJa tulPI' çok olmıdı. 
ptlriyor ki plp libİ ..-.,. fır- l'all&t o kadar i)'i anlattık kL Bu te
lamamak için kendfterini Jilo Mpte.. mis )'Ürek1l U1&DJk .-C 'tlırJdyenin 
diyorlar. Bana öyle geldi ki la1uıe de candan l.IJjı •• Eüiden Y&Z1an Bo-

~"'' Va=iyetiıılzln, itiraf edelim ld, ye-
glne hal ~reel mahkemenin elinde
dir. Ne kadar acı olursa c;>laun, bu, 
böyledir. Fakat eter, v&ktile geçir· 
difi.U~ iki ~nelik saadetin sizde bir 
hatıruı mevcutsa, kocanıza bir mek 
tup yazarak, iki ilç ay için ailenizin 
yanma dönmek istediğinizi bu müd
det al'a8mda dÜ§Uneeefinizl, onun 
da dUştlnerek aize kat'I kararım bil 
dirmesini i9teyinizBelld nadim olur, 
ve pyet Ql&lltikt bir iD8&11 ise, siz • 
den af talep ederek bu iptidai ve ee
ki zamanlara ait huylardaıı vu ıe
çer. 

• 
O•un galı1111011nı 

fıfemfyorum 
latanbuldan K. K. hmaaile: 
ıw aeteeaw evliyim. &M§erek ev

lendik. Kanmla ayni dcıirlde gol'f' 
y<ırduk w erat1 9'Jl'l'Yorıu. l"aklt.ı 
ben, karımla ayni müessesede çalı§-
mak yüzUnden ""'""" tHJ maddeten 
1tınır görüyorum. Çiitlki dnktör 
"aiz kan kocd çallflyorn.a'' diye 
mtJ(lflmı artırmadığı giM, WIGGftm 
artmadtğı iPn mevkitmde "' yükle
lnaiyonım. Kam11 ftı"' u 1'f.lliyet 
capi. Uatelik, arkadaflar "4 1wp bir 

ten dolayı bizi kabahatli buluyorlar. 
Ve etrafta iPn tçia bir hofftutaea
lulc aniyorum. Sataki kanm ~ 
acı, onun yerte.e bir bafkcut altMllto 
yac:Gk ta, onda" arlan pcaro lt.er1ceae 
dağıt.Zacakmtt gibi. Bu 110.ıiyeti . .,. 
rıma anlattun. cmun iatifo etmesini, 
evle metl1"l olmaaınt BiSyledim. K• 
nm biiqıemiıden ekailecek parayı i
leri aanrek reddetti. llllfkVl w.tı • 
yetteg'm. Çünki OttUfl del Aakln 1'Clt' 
Ne YClfJGYlmr 

Böyle dUtünmekte hakJMmm. l'a
ut mesele bütçe meaelell ile, cltlttl
aWecek meeeledir. Evvel& bu hUIUl
ta mutabık kalmu. ltiru yalnız btıt 
çe meeeleeine inhhıar ediyoraa, gi • 
dip, gayet samimi olarak vulyeti 
direktörtınilze anlatınız, ve aynen 
bize aöyledlfinis gibi, IODl'I.. ona, ter 
fi etmenls tmlrlnı olup olmadıjmı 
sorunuz, ondan size bir yol göater
meaini ieteylniz. Eğer 8ize Jlakkmız 
olduğunu IÖyleclijiniz terfii vadeder 
ae, mesele kalmaz . .Akai takdirde bir 

lecidir. Onunla iyi geçinmek için 
lmirlerlnln keııdlalııe httrmet ve iti
matla hareket etmeei, emri altmda 
bulunanJarm da IÖylediklerinl ltiD& 
ile yapmam llımıdır. 

ğaziçinde geçirirmif. 
Beni hararetle davet ettili Dl88&• 

n oldukça.blabalık. 
Tanıttı: 
- Prenw Mtljgln, Prenw Bey· 

lln, Kadri Pqa Er•dık, Nuri Ha
made. 
Geniı masada balla Pren.. Sey· 

lln'm yanında yer verdiler. Fehmi 
Rqit beni daha iyi tanıtmak için 
hakkımda birçok naziklne cUmleler 
aöyledi. Iatanbıtllu olUfWll hepeiDi 
alilradar etmiftl. 

KonU§llla mevsuu açıldıkça yavq 
yavat yeni ahbaplanmı tetkik et· 
mele bqladlm. 

Boynunda 1&rkan atçearmudu 
bOyüklUğünde ztınırtıdtl, pannaklan
nı dolduran baykut ıllztl kadar btr
yük ve parlak pırtantalan, muhte
tem tuvaleti ile Premea lııltljgln tam 
bir Mmr prellHli.. Saçlarmı Flr'•· 
vun bdmtan afbl keeip pb1darmı 
örten bu p.h1n ıözlil kadın mubak· 
kak ki geııçliiinde Mıaır için ve bel
ki dtıııya erkekleri için bir tehlike 
idi. BugUn bile bütün maklyajma 
rağmen uzun bir ıevk ve tehvet ta
rihinin izlerini kaybedemedJfl yü
dnde blll hayata doymadıpu 

ifade eden bir ihtiru manıiı var. 
llqmetll bir kadm. Gözlerinde 

müddet daha bu vui,et. dayaı.ı.u~
nız, ve kendinize daha yWmek 
ücretle bir it aramnuı. ÇünkU h 
katen bu tanıda çalıfmak bir aa 
tır. 

• 
Nlıaelı• ,_ıııııilı 

Kadık.öyünden S. F. imu•ile: 
~ıtı agdtt- ttttanltyım. N4fanl•m 

beta !O yafWioytM. Nip&lım 
gole ~yor. Ve Ulci1tGn aöyle 
ld.ılm gelirae bn • Ollt6 çok, 
ondM dG1la /ala .myorum. Ve 
*' del filen iabat ettim. Çiink1' a · 
ve maddi va.ıiyeti beftimlrinden, o 
""" Clley.Mnie o1aTalc fof'klt ol 
na,, " bni btrçok başka kimae 
iatemuine r~ onu tercU& ett 
Kıaacaat a6"'fİYonız,, fakat o,, 7111 
11klı olduğu için pefİnde bir 
kızlar dolafıyor 'Ve ben l.ittrop <lu 
yorum. Bundan onun da mu.ıtarip 
duğunu görüyonım ve emmim 
hiç bir kabahati yok. Ne yapayı1" 

Hiç ... Nip.nlmısla iftihar ediniz 
biran evvel evlenmeğe bakmn:, 
çok bqka lm1arm onun pelinde 
latmau lisin iyi bir intihapta 
lunduğwıuza delildir. 

• 
Kocam gocuk lıflyor 

falıflf
Ankaradan. K. M. imuıile : 
Uç aeneden beri evliyim. Ben 

ya§ında, kocaM 80 JIGfllldadır. 
aenedenberi kocamla bir türlü o 
fOmadlk. o 1 /tttJ'ka14de aerf 119 
yilre}cli bir adam. Ona bir tilrZü 
namddım tHJ taınamıyacağım. Ç 
defalar "aynlmağı fikrimden ge 
yorum. Uatelik kocam gocuk iatiy 
beta iatemiyorum, Qiinkii 0tdıyonı 
ki ben kocamla d>ediYYM 1/0fO!JG 
1JtlCGğım. Çooıığum olur• 'bed 
olacak. Btitüta bwnlan ~ek 
ouk yapmayonıwı. Bu u dermU. 

Belki çocuğunuz oluraa kocan 
. kainb.ÇQcuk 

manrza mani olur. 
.y. 

locomda• iori~yorum I 
latcanbt.&ldM r. ~: 
19 ya.pndayım bir ,,.. evwı 

lem betli Mç tanımadığım bir ada 
la et1leMİ1"di. AdelM f6 ~,Ç 
iM fakat ~ KOCNIM Aer IJICll,.._ 
ew .dlarnG aarq fle"'11orı OG1ıt1111• 
bardellc taMIG ,.. hlur• ohyor. 

Bw fl«:e • tabanco Clffl. 11 ııt 
1corlcllyorum ve 1* adamdM ttefr 
ediyorum. Ayrılmak iatiyorum w 
'"' °"" aöyliY<'"'m, fakat o bni 
düreceğinden 'bahaediyor. ne yca 
yımr gece korkudan uykK bile u 
muyonım ••• Deli o1ac4ğltn. 

Sarhot bir kocayı idare etmek 
bir .. ydir. Fakat IOğuk kanlJlı 
il kaybetmeyiniz. Sizin 1&·~&AIJIU'i9 
te>' pek baait. Evveli kocanıJID a 
bir umanmda onunla ciddi 
rak konuımıbamız. Eter böy 
devam edene mahkemeye m,~~~
edeceğinizi pek Akin ol&rak söyle 
Diz. Sonra birkaç zaman tecrllbe e 
dersiniz. Eğer hareketleri biraz de 
filmeğe bqlana, ümit vardır, e 
hiç detifmezee o zaman dojru 
dofruya mahkemeye mllracaat """'.,,_ 
aiııiz. 

çöl aemalarmda pınldıyan Y.U,aızııwı11 
rm parlaklıfı var. 

Prenaes Seylln._ 
Daha elini uzatırken içimi bir 

gm alevi gibi yakan gözlerlnd 
korkttJlum bu genç kadm bana 
defa bir kadın tehlikeai hiMettirdl. 

Eter l'ehmi Rqit ve Kadri 
beni mequI edecek bir mevsua 
meMlerdl Buda mabedinde akli 
vuenesiııl kaybeden bir 1lma 
aenıem olup kalacaktım. 

Kımm ıUr.eWk kraliçeai diye 
ret aldığını duydvjum bu uaı1111m 
böyle bir teeadUfle tanıyacafmu 
tmma getirmezdim. hkat o 
kraliçe clejil, Buhbmnım a·-1•1·•,.. 

na a.-ttıran, bllttbı Babil ua&<.-• 
ealr plil lreDdlne tapndJran Aftart 
7AUm ve laqiD l'lr'a"1UUI k6pek 
yerlerde lllrtbaclUren, penltjp:l1" 
rma bir )'Udum qla bir tu 
tattıran lpatya. .. 

Camgöbetf tovaletinin açık b 
tıfl yerleri llıaırm. yakıcı gl1n 
eğlenir gibi netle bir tildlel be 
ve açık bir SeyJ1n ledeft pem 
ile etinin ve llinlrlnlıı kudretini 
ediyor. 
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"11M· sq~ BiLGiLER • Bugünkü Program 1 
htanhm . 

tll: Hafif muıiki (pl!k); 19: Haberler· 
1Si,15: Muhtelif pllklar veyı rotransmiı ~ 
yon: 20: Haliç musikisi (plak); 20,30: 
Stüdyo orkestraları; 21,30: Son haberler. 

Saat 22 dıen sonra Anadolu Ajansmm 
ru:etelere mahıuıı havadis ıerviıi verile· 
c:ektir. 

Allahuekber dağından 

görünür ? Marne'den 
ahret 

P • 1 
arıs ••• 

Bnda~t.e 

Z0.30: 1'3dy" ulon orlrıtruı, 21.10 : 
Skeç; 23,10: Opera orkt~tnsı; 24,20: Car
bant; 24,50: Franıuca haberler. 

18: Orkeııtra: 19: Aktüalite: 19.1.'i: Kem· 
gerin devamı; 20,20: Şarkılar (pl!k); 21,30 : 

- l.Akin, diyordu; tngiltere kra
liçeı;ininkiler başka ... Onunkiler pur 
l la loupe'tur! 

Bunları söylerken bu pırlantalar 
kendisininmiş gibi, Naşit, mağrurdu. 

Misafirler Dagistanlı Hoeaya dö
nUp dönüp bakıyorlar, o geldi diye 
başlıyan bu konferan!'!J Ilocanrn ni
çin anlamadığına, neden kalkıp git
lnediğine kızıyorlardı. 

Dagistanlı Hoca: 
- Ahvali hazıra ... 
Dedi. Na.şit ve Adnan biribirleri· 

he bakıştılar. Hoca ahvali hazıra do
layısile borç para.jstiyecekti. "Borç" 
~daka" nm edebiyatıydı! 

Halbuki Dagistanlı Hoca "ahvali 
hazıra.." yr "çok vahim!" diye biti
!'eeekti. "Memleket batıyor" demek 
!çin Adnana gelmişti. Fakat Şair 
'Raif ona: "Gitme Hoca! Adnant bu· 
hunazsın. o on temmuzda öldü!" de
tniş, dinletememişti. 

Hoca yerinden fırladı. Bir "ahvali 
hazıra. ... " daha dedi. Sustu. 
.... ~ppeei bir zaman~i bol cU~p: d~
gıldi. Eskiyen yerlerınden kesıhp dı
kilmiş, güdtiktü. Yenlerinden eskisi 
gibi kartallar uçmuyor, dar kolları 
havada kalkıp inerken güneşin zer
relerine takılan tıiyah kumaş damla· 
larında sinekler titriyordu. 

Adnan hürmetle tebessüm etti. 
- Bir şeY, söyliyecektiniz efendi 

hazretleri ! . 
Dedi. Adnan ona eskisi gibi "Ho-

cam!t' demiyordu. Dagistanlı buza· 
Jim ".Efendi hazretleri" nin karşısın· 
da vurulmuşa döndü. "Yanlış gelmi· 
§im!" dedi. Kaçmağa davrandı. Ad· 
nan bırakmadı. Hocanın yanına o
turdu. 

Doktor Haldun henüz lakırdı ede
bı.emiş, kuduruyordu. Naşide çıkıştı: 

- Bu elmas iptilası bir dalalettir 
efendim! dedi ; pandantif, Dahomey 
'1ah,ilerinin gerdanlarında taşıdık -
ları erzak torbalarının taklididir. 
Yirminci asır kadınlarının boyunla -
rına, bileklerine taktıkları süsler, 
Kurunu Vusta fahişelerinin belli o.1-
8unlar diye vücutlarına a!tıkları çm
gTrak1arın ilhamıdır. Kat kat inci 
gerdanlıklar da niçin icat edildi? 
Bilirsiniz. Bir lngiliz kraliçesinin 
boynundaki saraca.yı örtmek için!.. 

Doktor Haldun bir yumruğile en· 
fiyesini çekiyor, öteki yumruğile 1&.
fının ucunu tutuyordu: daha anlata
caktı. Fakat uşak girdi; Adnana: 

- Bir zabit geldi efendim. 
Dedi. 
Odaya Binba§I 0 ... L ... Bey girdi. 
Sarıkamıştan dönen bu zabit Da· 

listantı Hocayı görünce sarardı. 
.Adnana: 
- Artık işin arr tarafı kalmadı. 

Size her §eyi ıöylemeğe geliyorum 
bey. 

Dedi. Boyuna anlatıyordu: "32 
bin ki§i olan 9 uncu Kolordu Sarıka· 
'lllış muharebesinin sonunda 24 7 ki
~iydi (1). Bu 247 nefer de 4 gün da
ha harbetti. Sonra ... " 

Zabit sustu. Dagistanlı Hocaya 
göz uclle baktı. Çilnkil bu 247 nefer 
Qe şehit olmuştu. Dokuzuncu kolor
du kalmamış, adı mağlftp oltnu"tu. 
32.000 askerden bir tek kişisi kalmı 

mış bize 90 bin ölüye mal oldu. Bu 
ölüler şark viJAyetlerinin yayla ço
cuklRndır: Uzun boylu, geniş omuz. 
Ju ölüler! .. Emin ol bey, Pamir yay· 
lasmda bu kadar gürbüz Türk yetiş
memiştir. Az millet Allahma bu ka· 
dar dinç ölü göndermiştir. 

Binbaşı belli etmiyerek gözlerinin 
u~unu sildi. Utandı. Çocukluk devri 
hayattan sayılmazsa miralay ömriln-

de ilk defa ağlıyordu. 
Adnan, hiç sevmediği Enver Paşa

nın ne yaptığını - kendi bir şey 
söylemeden misafirlerinin öğrenece
ğine sevinerek - ıııordu. Binbaşı içi
ni çekti: 

- Ne mi yaptı? Kaçtı! dedi: kı
zaktan otomobile kadar bUtün nakil 
vasıtalarına binerek kaçtı l 

1 ArkMl var! 

TEBDili HAVAYA GiDEN 
Ve 

Elektrik aleti kullananların 
DiKKATiNE: 

Yazı köyde geçirmeie siden Mütterilerinin kolaylığı 
için SATİE, bedava olarak SATtE'den satın almmış elekt
rik aletlerinin voltajını 110 dan 220 volta tebdil edeceğini 
bildirir. 

Mütteriler bu aletleri Salrpazar, Necati Bey caddesindeki 
Sosyetenin idare Merkezine, veya diğer tubelerine retir
ıinler. 

Safiyeden dönütde, sosyete ayni 9eraitle voltajı tekrar 

değif tirir. 

5023 

Gedıkpaşada - Jandarma Satın al
ma komisyonundan: 

1 - Aşağıda mikdarı, tahmin bedeli, ilk teminatı ya
zılı ( 4500) kilo çoraplık pamuk ipliği kapalı .zarfla satın 
alınacaktır. 

Piyano musikiıi: 22,1 O: SarkTlar: 22,30: 
Hahıerlıer: 22.45: Küçtik radyo orkestraın; 
23,4~: Haberler; 24: Konser nakli. 

Moııııkovs 

ti!: Sarktlar 18,30: Dinlt!yırHerin istek
leri üzerine parçalar; 19,30: Oı:ı~rct par • 
çaları; 22: Yabancı dillerle ı1efrİyat. 

Varşo'1l 

20,30: Viyana musıkisi 21,30: Senfonik 
kon~er: 2:i: Haberler; 2~.20: Eflenceli mu
siki: 24,25: Sôıler: 24,40: Danı musikiai. 

20,20: Halk ,arkıları: 21.0S: Hafif mıı
siki; 21.50: Org musikilii; 22,15: Populer 
konıer (Çek filirmoniei): 23, 15: PUk. 

Vt:rana 

20,30: Yaylı aletler konseri; 22,35: Haf. 
tanm haber icmali; 23: Haberler: 23,10: 
Oda musikiıı: 24.25: Etleneeli musiki. 

Bfolgrat 

20,50: Muhtelif şarkılar: 21.20: Radyo 
l)İyeıi: 22: (Na urnnku) adh opera piyesi: 
23: Haberler; 23.20: Popüler oıırkılar. 

S~malar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETi : Bu akşam saat 
21.45 dt Taksim bahçesinde (Sevda 
Oteli). Pek yakmda (Rahmet Ef.) 

Davetler, Toplanblar 

MÜRETTiPLERiN GEZiNTiSi 

Türk Mür"ttipleri Cemiy"tind"n : 
Cemiyetimi:>: tarafindıın Boğaziçi ve Adıı 

lara bir deniı tıezinti tıertip edilmiştır. 
8. 8. 936 cumıırtesi günü yapılacak olan 
bu gıezinti 15 del} 24 te kadar ııiırecektir. 
Gez1nti icin Sirkıeti Hayriyenin 67 No. lu 
vapuru kiralanmıştır. Ayni zamanda mü 

rıettiplere miiıahcrıet teşkil edecek olan hu 
gezintiye kitap. mermna ve risalelerin oku 
yueuları ve but ıin mıinevverlerin iştirakleri 
beltlenmektedir. 

Cerrahp:a.. ha.tatıeel 211193 
Gureba haatane11 Yeni bahçe 230 ı? 
Haseki lradmlar hutanesi 24!l~3 
Zeynep Klmil hastanesi Usküdar 60179 
Kudas hastanesi Catıa 22142 
Bevotto Zllkdr hastanesi 4334ı 
Gfilhane hastaneıi Gülhane 2051 O 
Ha,.dıırpasa Numune hutanesl 60107 
Etfıl hutaneıi Si$1İ 42426 
Bakrrköy Akıl h11tane11 ı t\110 
$ark Oemir'Pnlları Sirkeci 23079 
Devi~ Oernirvollan Haydarpaşa 42145 

ftfalyf' TPlt'f onJan 

Pazar tatilini gl'çirmek üzere, Ctı· 
martesi giinti, öğleden gpnra işten 
çrka.r çıkmaz Boğaziçinin - nerede 
olduğunu söylemiyeceğim - Rumeli 
yakasındaki tenha otellerden birisi
ne gitmi~tim. Fakat, aleh1suı. yağ· 
muı· başlRmrş ve bütün gün odada 
kapalı kalmak mecburiyetinde kal
mtstım. OtP!de tek başıma idim. di
yemem, çünkii ecnebi olduğu halin
d~n belli bir kadın, gen~. ve ne ya
lan söyliyeyim, güzel bir kadm da. 
benimle beraber otelde idi. Fakat 
halinde bir acayiplik vardı. Çünkii. 
hem çekingen davranıyor, hem de 
gizli gizli bana bakıyordu. Evvela, 
onun tedavi için buralara gelmiş bir 
~inir hastası olduğunu zannettim. 
Sonra, omuzundaki çantadan ve kı
yafetinin orijiııalliğinden onun bir 
rest1am olduğunu anlayınca ... 

Fakat işte bana doğru geliyordu: 
- Affedersiniz, dedi, canınız 1'!1· 

kılıyor değil mi? 
- Evet. 
- Benim d11 ... Tster mitıiniz bımı

ber sıktlalım. 
- Hay hay ... 
- O halde müı:ıaade ediniı de ~İ· 

zin bir reım1inizi yapayım. 
Razı oldum. VArştsına geçtim. O 

da çantııstm açtı, içinden boyalar çı
karıp, odasından getirdiği bir tual 
üzerıne, bana harikulade gözlerle ba· 
kar11k, resmimi yapmağa başladı. 

Tualin U7.erine resmimi nasıl yap
tığını gormeğı pek istiyorduN.. Fa
kat bir türlü cesaret edip kalkamı • 
yor ve meraktan da sinirleniyor, vü
cudumun şurasında, burasında ka
rıncalanmalar duyuyordum. 

Böylece nekadar kaldım, bilmem. 
Nihayet o: 

- Oldu. Hem de bir harika ... Mu· 
hakkak bir şaheser! 

Diyerek yerinden fırladı \'e beni 
yaphğı tabloyu görmcğe çağırdı. He· 
lecanla gittiın. Ne göreyim? Tualin 
üzerinde Pa:ı:arola Ua~an Beyin b11-
şından daha büyük, onun saf yapma
ğa ç11lıştığr ııptal giilUşünden daha 

tıtanbul ltfaiyeai 24222 aptal bir sırıtısla bir kafa. Fakat §a· 
KadıkCSy itfaiyesi 60020 yanı hayrettir, bu, bendim. Bana 
Yeısilkoy Bııkırlıı:ciy 8üyiilıdere 
ÜakUdar ıttaive1I 50625 benzer birçok ifadeleri vardı. 
Beyotlu itfaiyesi 0640 Kıpkırmızı kesilerek tabloya ve 
Bbil~11da. ffevltell Burgu. Rmah mm tabloyu yapana l!lırtımı döndü~. Va· 

takalan lcin telefon ıaııtralmdalti memun kur yapmağa çalıştıg~nn adımlarla 
nnrm demek lıı:lfldir. odama çıktım. 

Mttnl".llat yt'rh"rt ı Biraz sonra kapıma vuruldu. "Gi-
Den12 follan aeentm Te1efoD 42362 riniz" dedim. Kimse girmedi. Fakat 
Alray <Kadıkö' lakeleail 43732 bir da ha vuruldu. Çıkıp açtım. Ko. 

Çahık ııııhht ,.ardını teşldlitı ridorda ressam kız duruyordu. Ba
na, iri gözlerle bakıyordu. Bakışla-

Ba namaradao imdat otomo 
biti latenir 

rmda bir yalYıırrş, Rf talep eden bir 
UQQI mana \'ardı. Bana: 

---====-=========== - Kızdınız mı? 
D<'di. Yaralanan kadın 

Salıkcsir, (Tan) - Sındırgı Göl
cük kamununun Eşmedere köyli hal
kından Halil kızı Zehra ve Armutlu 
k.öyünden bmail biribirlerile kavga 
tıtmişler ve Zehra yediği ciayağın tc· 
Rİrile bir gözU kapanmış ve kası da 
yarılmıştlr. 

2 -- Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bi
nasında kurulu Jandarma Satmalma Komisyonunda ve 
23-7 .. 936 Perşembe günü saat15 de yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün Komisyonda gö- \ 
rülebilir. İstekliler ilk teminat vesair belgelerini havi ka
palı zarflarını belli vakitten bir saat evvelipe kadar Ko
misyona vermiş bulunmalıdırlar. (3718) 

- Hayır! 
Dedim. O kadar eevindi ki. az 

kalsın boynuma atılacaktı. Fakat 
kendini tuttu ve "Teşekkür ed~rim" 
diyerek gitti, bitişik odaya girdi. . 

O akşam ,rahat uyuyamadım. Ge
ce yarısrna doğru. bitişik odıtdan bir Kilo Beher kilosu Tahmin bedeli İlk teminatı 

tahmini 
Kuruş K. 

ses duydum; 
- Allah belanı versin, musibet 

hayvan, seni yakalam11dan uyuyamı
yacağım. 

Ve sonra. devrilen eandalycler ve 
birtakım gürültüler. 

Ka lktrm. Elektriği yakmadan bi· 
tişik odanın duvarına doğru yürü
düm. Çünkü orada bir kapı vardı, 
kapının altından, ı:ıralıklarmdan bir 
ışık giriyordu. Mak~ad1m. içerisini 
gözetlemekti. Lakin anahtar deliğine 
gfür.ümU uyduracağım sırada, ka§ı 
mm lh:erine l'!Prt bir cisim iM'Ptı ve 
başımı kaldırdım. Bu çarpan. kili
din üzerinde duran anahtardı. Ne 
kadar hafif olııı.a, yaptığım gürfütti, 
bitişik odadan duyulmuştu. Ressam 
krz seı:1lendi: 

- Kim o? 
C'.evap vermek 

idim. 
ınecburiyPtinde 

- Benim, dedim, ne oluyorıııumır.? 
-- Aman, dedi, bir sıçan var oda 

da, korkudan uyuyamıyorum. Li'ıt 
fen geliniz de arıyalım. 
Anahtarı çevirdim, içeri girdim. 

\ ... 
Ertesi giin, otelci, hesabı getirin 

ce şaşırıp kalmıştım. Başımı kaldı 
rıp ona bakınca, onun bnbacan bir 
ta vırla, bıyık altından giildüğiinii 

gördüm. Çünkü, hesabın altında on 
liralık bir ilave vardı. Sesimi çı 
karmııdım. Odedim. 

Geçen hafta, dostlarımdan birisi 
bana : 

- Pazarı geçirmek için nereyl"! gi 
deyim? 

Diye ı:1ordu. Ona bu otelin adresi 
ni verdim, benim oturduğum odanm 
numarasını da söyliyerek: 

- Eğer, dedim. bitişik odada bir 
gürültü işitirsen hiç tereddlit etme 
den kapısını aç, içeri gir. 

Dostum, bamı tuhnf tuhaf baktı 
fakat sözlerimi dinledi. Lakin üç gün 
!!onra onu görünce: 

- Allah belanı \tersin, dedi, söy
lediğin gibi yaptım. Fakat içeri gi
rer girmez bir feryattır koptu, bll
ttin otel halkı üzerime yüklendi. 

- Neden? 
- lçerde altmış yaşında bir acu-

ze \'ardı. 

" I:ııtanbul Asliye M11hkemC'si Birin· 
ci Ticaret Dai~sinden : Mahkemece 
satılmasına karar verilip Istanbul 
lskan müdürlUğünUn Sarayburnu an 
barında mevcut ve beherinde 120 şer 
Cam bulunan 300 sandık 0.32,5 ve 
0,27 ebadında ve bir buçuk milimetre 
kalınlığında Yunan malı camı al
mak isteyenlerin !kinci artırma gü 
nU olarak tayin edilen H-7-936 sah 
saat 10 dan 11 e kadar yukarıda is
mi geçen anbarda bulunmaları iliı.rı 

olunur. (~426:5) 

Yan 9 uncu Kolorduda. bir nefer de 4500 
bagistanlı Hocanın oğluydu. Hoca 
274 kitinin ne olduğunu 5ôracaktı. 

Çoraphk pa- 150 
muk jpliği. 

Lira K. 
6750 

Lira K. 
so6 ıs Yaralı hemen hastaneye kaldırıl • 

mı§tır. Sümer Bank Oğlu 31.726 şehidin mi arasındaydı? 
Yok11a. 247 eağın mı? ... Utandı,sora· 
lnadı. 

Binbaı;ıı Adnana gözlerini dikti: 
- Bey, dedi; aaker karlı arazide 

25 kilometro yürür. Halbuki askeri, 
SarıkamJ§ harbinde i'l\ver Pa,şa ~ 
kilometro yürüttü. 

Adnan elifi Uç kere uzatarak: 
- Caaanım. efendim, dedi; Marne 

'lrıuharebe!inde Alman askeri günde 
60 kilometro yapmıştı. 

Binba§ı: 
- Bey, bey, dedi; Türk Hkeri Al· 

l 9 hiiekber dağında yürüdü; Alaıan 
askeri Marne meydanında ... 

Binba§ı sustu. Adnanın gözlerinin 
Jçine baktı: 

- AllahUekber dağından ahret 
töıiiniir, Marne'dan Paria!.. Sarıka· 

0) O tımanlri harp cerideırinde bu 24'7 
takamı yaztlıdir, 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI I 
istanbulun Tayyare ile Fotograflannı alacak Tayyarede kuI

lanıJmak üzere hepsine 1065 lira değer konulan 2300 kilo tayya· 
re benzin ile 250 kilo vakum yağx açık eksiltme ilıc alınacaktır. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görUlür. İsteklilerin 2490 
No. ıu kanunda yazJh vesika ve BO liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 15 Temmuz 936 Çarşamba 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3671) 

Edimekapıda Tramvay caddesinde Had Muhiddin mahallesi· 
nin Elvacı sokağında 2, ve 7 N. lı 1 ve 2 harita N. 1ı iki parÇ!
yol fazlası arsa satılmak üzere açrk artırmaya konulmuştur. Bi
risi iki metre olan arsanın beher metre murabbaı 25 lira ve diğeri 
32 metre olan arsanın bchıer metre murabbaı 6 lira fiat tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi Levazım. Müdürlüğünde görülür. İs· 
tekli olanlar 18 lira 15 kunıtluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 23 Temmuz 936 per§embe günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3840) 

• Balıkesir, (Tan) - Sındırgı il
eçaine sekiz on gündenberi fasılasız 
yağan yağmurlar yüzünden ztirra 
çalı~ame,makta ve harman i§leri bu 
yüzden yüzUstU kalmaktadır. Çok 
nefte Olan Sındırgı ilçesinin tütünle· 
rl yağmurdan toplanamamakta ve 
t.oplanmı§lar da kurutulamamakta • 
drr. 

Umumi Müdürlüğünden 
Münakasa tehiri 

Safranbolu civarında Karabükde kurulacak Demir 
Fabrikalarına ait şehir inşaatı hakkında 8. 7. 936 
Çarşamba saat 14 de Ankara Ziraat Bakası binasın

da Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapılacağı 
Yıldırım birini öldürdü evvelce ilan edilmiş olan münakasa inşaatın vüsatin-

Çorum, Menot köylerinin bazı yer
lerine dü§en dolu, rastladığı tUtl\n 
UrUnlerini tahrip etmiştir. 

Balıkesir, (Tan) - Kepsut kamu-
n una bağlı Nusret köyüne yağan şid de yapılan bazı tadilat dolayısiyle tehir edilmiştir. 
detli yağmurlar arasında düşen bir Yeniden yapılacak münakasanın günü ayrıca i1an 
yıldırım 22 yaşlarındaki Zekiyeye edilecektir. 
~~~kuwlli kn~~~~m~yah ~-•••••••••••••••••~•••••••~• bır hale getirmiştir. .- 5095 
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ISTANBUL DORDONCO iCRA MEMURL Adliye Vekaletinden 
Maaşlan 12 liradan 2 5 liraya kadar olan Kaza İcra 

Memuriuklarile Vilayet İcra Memur Muavinliklerine 
olita tahsili bitirmiı ve mahkeme ve adliye dairelerinde 
en aşağı üç sene muvaffakiyetle hizmet etmiş ve yaşı 
35 şi geçmemiş olan Başkatip ve katiplerden talip olan
ların icra ve iflas kanunu, icra kanunu tatbikatı ile ka
nunu madeni ve borçlar kanunu v'e hukuk usulü muha
kemeleri kanunundan vekilette 1 S Temmuz 936 Çar
pmba günti imtihanları icra edileceğinden yukanda ya
zılı şartlaa haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte 
Zat İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. (1608) (3777) 

3 üncü icra memurluğundan · 
Ahmet Hulusi varislerinin uhdei tasarruflarında olup 

Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olan ve ta
mamına 18954 lira kıymet takdir edilen Bakırköy Os
maniye Çoban çeşmesi sokağı tapu kaydına nazaran 
22, 24, 28, 30, 32, 34, 26, 26, 28, 24 ve takdiri kıy
met raporuna nazaran yeni numaraları 13, l, 3, 7, S, 9, 
11 numaralarla murakkam şarkan ·tarik garben fildamı 
ve bazen tarik şimalen İncirli çiftliğine giden tarik ce
nuben Fatma Nimet hanım bağı ile mahduttur. Maa 
bahçe bir kagir ahır bir ma samanlık, oda 6 ev -aa 
ahır yarım kagirdirler. 

Yeni 13 No. lu hane : 
Zemin kat: kargirdir üst katları ahşap haricen ve ıçı

nin tavanı ve kapıları yağlı boyalı üst katta iki şahniş 
zemin kat pençereleri demir parmaklıdır. Zemin katı 
bir sofa üzerinde 3 oda 1 hela zemini çinko döşeli bir 
gusulhane zemini kırık kırmızı çini döşeli mutfak bir 
merdiven altı. Birinci kat: bir sofa üzerine 3 oda bir kiler 
bir hela. İkinci kat: çatı olup önünde üstü örtülü bal
konu havi bir salonu olup evin ittisalinde bir taş kümesi 
vardır. 

Çoban çeşme caddesinde 1 No. lu hane. 
Zemin katı: Kagir üst katlar ahşap olup zemin ka

tında bir kat kömürlük ve hanenin altında bir koridor 
üzerine 3 Qda bir hela ve bir merdiven altı. Ust kat: bir 
sofa üç oda çinko döşeli balkon bir hela bir kiler. Çatı 
katı: bir salon mevcut olup dahilen tamire muhtaçtır. 
z~.min kat pençereleri demir parmaklıklı ve bu evin itti
salinde taş 3 göz ahır ve bir mekan vardır. Ayrıca 2 ko
yun ağılı ve ahşap çoban odası vardır. Aynca divarlan 
taş iki kattan ibaret üstü samanlık altı zemini kaldırım 
döteli ahır ve aynca üatü ~,~ffW~ • 
döşeli üç göz ahır mevcuttur. 

3 No. lu taş bina; 
Bir kat olup toprak avlu iki oda bir helayi havidir. 
5, 7, 9, 11 No. lu evlerin zemin katları kagir üst kat

lan ahşap olup her birinin zemin katlarında birer sofa 
birer oda ikisinin zemini çimento diğer ikisinin kırmızı 
çini döşeli birer mutfak birer heli birer merdiven altı 
üst katlar;la birer sofa üzerine üçer oda birer hela 01,3 
numaradan maadasında büyük ahırlarda elektrik tesisa
tı vardır. Arazinin kısmı azami ahşap direkJerle ve tel
lere istinat ettirilmiş dört beş senelik bağ olup kütükler
den 8000 adedi aşılı 7000 aşısız Amerikan çubuğu ol
mak üzere 15000 kadardır. Nevileri vaçuş, altıntaş, 
Hafızali, kadın parmağı ve şiralıktır. Bundan maada 
aynca vişoe, kaysı, armut, incir fidanlan ve sair ağaçla
n biri ve artizyen ve biri bostan dolabı olmak üzere ve bir 
büyük arazi sulamağa mahsus havuz vardır. 13 No. lu 
hanenin önünde divarla tahkim edilmiştir. Ve arazinin 
mühim bir kısmı kuru divarla çevrilmiştir. Heyeti umu
miyesi 31212 metre murabbaı olup 1192 metre murab
baı bina zemini olan gayrimenkulün heyeti umumiyesi a
çık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 10-8-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 7 S ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranm taahh\idü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 25-8-936 tarihine rnüsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla
cak ikinci açık arttırmasında aı tbı ına bedeli kıymeti 
mUhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu kanun ahkimırta tevfikan geri bırakılır. 
Sabf peein~. Arttırmaya iıtirak etmek isteyenlerin 
kıym.eti "1ubammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey ak
çesi ve1a milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
b1.11umnalan lblindlr. Haklari Tapu sicilli ile sabit ol
nuyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialanm evrakı müspiteleri ile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde 
halÜan Tapu sicilli ile sabit olnuyanlar satış bedelinin 
payl~dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi
riye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf 
icaresi ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. Daha fazla malUnıat almak iste
yenler 2 5 - 7 - 9 3 6 tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulundurulacak aı tbt ıua 
prtnamesi ile 34/1272 No. lu dosyaya müracaatla 
meskUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olu-
nur. (3810) 

lıfaal»ul Levıızıın Aınlrllf 1 
Satı11alına lomfıyoau 

lllıtları 

lıfanl»ul ICoınuf•alıfı S•· CUNDAN : 
tınalma ICoınlıyo•• 11aaları Eminenin Emniyet Sandıima birinci derecede i 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseleri için 2 2 ton kaşar 
peyniri 23 Temmuz 936 
perıembe günü saat 1 S,30 
da Tophanede Satmalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be
deli 12100 liradır. İlk temi
natı 907 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile tek 
liflerini ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (33) (3827) 

Topçu Atış Okulu için teldi olup temamma yeminli üç ehli vukuf tarafın 
162 numaralı Ordu e~a- ( 1949) lira kıymet taktir edilen Boğaziçinde, Bey 
mesindeki evsaflara uygun beYi mahallesinin Camlıca caddesinde eski 2 7 yeni 4 
olmak üzere 24 Temmuz 47 /1 numaralı bir tarafı Ane Zülfiye vereeesi ev 
936 Cuma cünü saat 11 de bahçesi, bir tarafı Ayşe Zülfiye vereaesi ev ve yolu, 
on sekiz baı binek hayvanı tarafı bahriye mütekaidi İhsan zevcesi evi, ve tarafı ra 
açık eksiltme ile almacaktıır· yol ile mahdut. 
Beher hayvanın muham- Zemin katında: Zemini çimento ve iki gömülü kü 

* İdareleri İstanbul Leva-
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 42 ton beyaz pey 
nir 23 Temmuz 936 Perşem
be günü saat 15 de Topha
nede Satrnalma Komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 14 700 
liradır. İlk teminatı 1102 li
ra S O kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha
le saatinden ibr saat evvel 
komisyona vermeleri. ( 34) 

men fiatı 13S lira olup ilk olan bir taşlık, (buradan bir kapu ile diğer kısma g 
teminatı beher hayvan için lir.) Birinci katta: bir sofa üzerinde iki oda, zeminim 
on lira on iki kuruş ve mec- ta döşeli, bahçeye kapusu ve içinde aynca bir sandık o 
muu için 18.2 lira 25 kuruı- sı olan diğer bir oda, ikinci katta: bir sofa üzerinde 
tur. Şartnamesi her gün öğ- rinde yük dolabı olan üç oda, bir sabit do1ab, bir he 
leden evvel komisyonda .gö- Bahçesinde: Erik, ayva, incir ağaçlan ve istinat dıv 
rülebilir. Hayvanı olupta ön bahçesi olan ve aynca bir kuyusu, 47 / 1 numar 
satmak iatey.enlerin hayvan- kıammda: zemini malta döşeli bir taşlık ve bir helası b 
lan ve ilk tepıinat makbuz lunaıı (burat!an birinci kattaki odaya çıkılır.) um 
veya m6tublarile birlikte sahası 17 3 mZ olup 7 4 m2 bina ve geri kalanı hah 
vakti muayyeninde Fmdık- olan, zemin kat pençereleri demir parmaklıklı ve ikin 
lıda Komutanlık Satmalma katta iki çıkma mevcut bulunan bir evin tamamı aç 
Komisyonuna gelmeleri. arttırmaya vuedilmiı olduğundan 10-8-936 tarih· 

(3822) miisadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dair 
• birinci ~sı icra edilecektir. Arttırma bedeli k 

İstanbul Komutanlıiı Bir meti •uhammenenin yüzde 7 S ni bulduğu takdir 
likleri ihtiyacı ol8it ~ kerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
(50.000) kilo sade Yalı artt:1rU1Qt taahhüdü baki kalmak üzere aıtbnna ıs ·· 
24-7-936 Cuma cünü saat miiddede temdit edilerek 2S-8-936 tarihine müsadif 
15 de kapalı zarfla ~- giinit uat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıl 
caktır. Muhammen tutan w ikQıCi açık arttırmasında aı tbı nıa bedeli kıym 
38,500 liradır. İlk teminatı mulıamınenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde sa 
2,888 liradır.~esi Ko 2280 No. lu Unan abklınına tevfikan geri bırakılıt 
misyonµmuzda 250 kurut • ._ 0 11inclir. _......___ya i•tirak etmek isteyenle . 

(3828) 
mukaü•ın· de verilir. +_...._1.... .__." ~~uaaua, v 

ou ~ lalmeti mubammenenin yüzde 7 ,S nispetinde pey 

• 
İdareleri İstanbul i,e-

vazım Amirliğine bağlı 
müesseseler için 1 17500 ki
lo meşe kömürü 2 3 Tem
muz 936 Perşembe günü 
saat 14, 3 O da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 3S25 liradır. 
İlk teminatı 264 lira 3 7 ku-

!ilerin ilk teminat mektup çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha 
veya makbuzlarile 2490 sa- bulunmalan lizmıdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit ol 
yılı kanunun 2. 3 cü madde- mıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irti 
delerinde yazılı vesaikle bir- fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
likte teklif mektublannı i- maaarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile bir 
hale vaktinden en az bir likte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfın 
saat evveline kadar Fındık- birlikte dairemize bildirmeleri llmndır. Aksi takdird 
lıdaki Komutanlık Satmal- haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelin" 
ma Komisyonuna vermele- paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi 
ri. (3820) riye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rıısumu ve Vaki 

* icaresi ve 2 O senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müza 
İstanbul Komutanlığı deden tenzil olunur. Daha fazla malUnıat alrilak ist 

Birlikleri senelik ihtiyacı o- yenler 20 - 7 - 936 t~de!J.jtibaren herkesin gör 
( ton tu 

yon go eıP. 1ı -
rin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona ~elmeleri. 

şartnamesi ile 934/ 3199 No. lu dosyaya müracaa·-·__... 
nü saat 15,30 da kapalı zarf- mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu· 
la alınacaktır. Muhammen 

(35) (3829) 
tutan 5680 liradır. İlk te- _.ıı_ur_._<_3_s_ı4_> _______________ .,. 
minatı 426 liradır. Sartna .. 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Bat mesi her cün Komisyonu
Yazganlığmdan : Belkia, 'Nikola muzda görülebilir. İstekli
Dolu ve Markonun mUttereken mu- lerin ilk teminat makbuz ve 
tauanf olduklan Ayazpaeada Fat
ma Hatun mahallesinin Atik GtımUş ya mektublarile 2490 sayılı 
Suyu Cedit izzet pqa eokafmda ea- kanunun 2 ve 3. cü madde
ki 7 ·9 ve yeni 28/ 5 ve 28/ 6 sayılı ve !erinde yazılr vesaikle bera-
28/ 5 numaralU11 6600 lira ve 28/ 6 her ihaleden -en az bir saat 
numaralısı 8820 lira muhammen kıy 
metli müfrez iki areanm t.emamı pı- evveline kadar teklif mek-
yuun izalesi için açık arttmnaya tublanru Fındıklıda Komu
konulduğundan 10-8-936 pazartesi tanlık Satınalma Komiayo
günU saat 15 den 16 ya kadar Bey- nuna gelmeleri. (3821) 
oğlu Sulh Mahkemesi Batyazganlı- -----------
ğmca müzayede ile satılacaktır. Art Tasfiye halinde bulunan 
tırm\ bedeli muhammen bedelin yüz 
de 1s ini bulursa o gün ihale edile- lstanbul 
cektir. Bulamadığı taktirde 15 el gl1 

nU gelen 25-8-936 salı gUnU 118.at 15 Te lefo" n 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en 
çok arttırana ihale edilecektir. Türk Anonim Şirketi 
1 - Arsa1arm evaafı mahkeme baş l k 
yugam nemindeki 936/ 28 numaralı i n c i i 1 a n : 
dosyada yazılı olduğundan anlamak 26 Maym 1936 tarihinde toplan-
iat.eyenler oradan okuyabilirler. 11111 olan latanbuI Telefon 'l'Urk A-
2 - Ihaleye kadar birikmil maliye, n o n i m Ş i r k e t i h l a • 
belediye vergileri, vakıf icaresi, tel- Mdarlar Heyeti Umumiyeel tan.tm
Wiye ve 20 senelik evkaf taviz be- dan verilen karara tevfikan ve Sa
deli mUşteriye aittir. 3 _ Arttırma- tın Alına mukavelenamemni tasdik 
ya girmek isteyenler muhammen be eden 3026 nwııarall kanunun, 17 Ba
delln yüzde 7,5 u niebetinde teminat ziran 1936 tarih ve 3332 numaraıı 
akçesi veya uluaal bir bankanın te- Resmi Guetede lntip.n ttserine mez 
minat mektubunu getirmeleri pıt- kir firket, 17 Bazip.n 1936 tarihin
tır, -i - Arttırma bedeli ihaleden den itibaıen mUnfeeih olmq ve tu
itiba.ren yirmi gün içinde mahkeme fiye haline glrıniftlr. 
kaeaama yatmlacaktır.AkBi taktirde E. E. Ford ve A. Billottl mtıçte
ihale bozularak farkı fiyat, zarar miaD ve mtınferiden banlrllt ebDe) 
ve ziyan, fais bill hilkUm kendiain- aeWıiyetile lh btbı taaflJ9 nı-.ur
den almacaktJr. 5 - 20(K numaralı lan tayin edilmltlerdir. 
icra ve if1U kanununun 126 cı mad· Ticaret bmmumm ~ ncl mad
deaiııe tevfikaıı gayri menkul tize. deline tevfikan, &Jı'btln alaeül1• 

rin,deki ipotek sahibi alacakhlar ile lan alac;aldanm t.eapit ettlrmet tl· 
kul sere Şirketin ı.tanbul'da Blrinci 

diğer allkablar gayrlmen berin- Vakıf hanmda klbı merbllne nllia 
deki haklarmı hUBU8ile fais ve mu- yet bir sene arfmcla mtlracaat et
rafa dair olan iddialanm iapat için mele davet ohuıurlar. 
U&n gUnttnden itibaren 20 glln i· ltbu illn en QOk birer h&fta ful· 
çlnde evrakı mU.plteleri ile birlikte la ile Uç defa ~ ve yu
•tlt memuruna müracaat em.Hdir. karda. baUi _ bir llMllk mld-
Abi taktirde bakI&n tapu JdltUlile ...-
sabit olmayudar •tll parumm det a· : tlçllncl Ub tarlhkldell l· 
payla1111asmdan hariç bhrlar. 6 - tiba.ren ~. 
Şartname mahkeme divnb...,nde TUftye memu:;: 
berkesin görebileceği yere a•lm11-
tır. Ful& malbuıt almak isteyenle- ZAYl ~ 12-8-933 tarih ve 6/'9 •· 
rln 936/23 sayım ile Bat yuganbp ylh Pendikdeld eczaneme aid nıh
mtıracaatlan 11&n olunur. T - Gayri atnameyi sayi ettim. Yenialnı-çıka~ 
menkulttn biwdarlarmdan ya1mz racaimıdan etkisinin hUkmtl. blmı· 
Marko Lanpam hiaaesl ipoteklidir. yacajlm illn ejlerim. 

~2'248). F.cacı Ba1D Aaf 

ınhlArlar Um um MOdürlO§ünden 

4 212 kilo ıskarta çul 
1907 ,, ,. kanaviçe 
3265 ,, ,, ip 
1219 .,, yamalık kanaviçe 

590 ,, ,, çul 
Yukarda cins ve mikdarlan yazılı malzeme 30-7-93& 

tarihine raslayan Perşembe günji saat 1 O da pazarlı 
satılacaktır. İsteklilerin mallan görmek üzere her güıl 
Ahırkapı Bakım Evine ve pazarlık için de tayin olun 
gün ve 8-atte yüzde 15 güvenme paralariyle birlikte 
Kabataşta Levamn ve Mubayaat Subesi Müdürlüğün 
deki Satış Komisyonuna müracaatlan. ( 3550) mı 

Müskirat Fabrikalan için şartnamleri mucibince 169 
küsur metre Mik'abı sandıklık tahta pazarlıkla satın ah• 
nacaktır. Pazarlık: 15-7-936 Carşamba günü saat 15 
de y.apdacağından isteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat gü• 
venme paralariyle birlikte Kabataıda Levazım ve Mü
bayaat Subesindeki AlıiJı satım Komisyonuna müracaa 
etmeleri. (3756) li081 

# 

1 - 295,61 lira keşif bedelli 

421,35 H " " 
1089,02 " " " 

2 ~,, ~ 7 
- .... ' tt " " 

•• . . 

3 - 88,92 " " 

Feriye Tütün İşleme E
vinde Eksper odalan ta 
dilitı. 
Feriye İşçi soyunma ve yı
kanma yerleri tadilitı. 
Feriye Tütün İşleme ~ 
vinde sıva, badana, dö 
me tamiratı, kiremit aktar• 
ması. 

Semsipaşa Tütün bakmı r 
vinde halllarda yapıla 
iliveler ve livabolan. 
SemlİP818 Tütün Bakım r 
vinde dolaplara kapı açıl-
ması, 

Bahariye Tütün İtleıtıe r 
vinde iki adet camlı kapı-
lal\ 

Y.tıkanda kefil' bedellerile yerleri yazılı inşaat ve~ 
miratm 10-7-936 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 
de ayn ayn pazarlıiı yapılacaktır. İsteklilerin yüzd• 
7 ,S muçakkat teminat paralariyle birlikte Kabataşda 
Levuttn ŞubeSiıtdeki Alım Satım Komisyonuna müra
caatıan. (3824) 
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yatmazden evvel PERLOOENT di' 

macununu kullanmak suretile ıı~ızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bır 

!'\Uzaddı. taeff UndUr. 

Jstanbul Har:ci Askeri Kıtaatı ;;anları 
Ci~i Mık· M.Bedeli !Ik te- Ek.Şekli Ek.tarihi Saati 

dan minatı 
Ton Lira Lira 

Arpa 300 9750 732 KapalI 14-7-936 14 
280 9100 683 " " 15 

" 
" 
" 

196 6370 478 ,, ,, 16 
280 9100 683 " 15-7-936 14 
695 12838 963 " " 15 

" " 154 5005 37~ _tJ " 15 
Yukarıda yazxlı arpalar ayrı ayn ihale edilecektir. 

Şartnameler tatil günlerinden mada her gün KO. da 
görülebilir. Teklif mektubları 13, 1 ~' 1 S e .ka~ar kabul 
olunur. Eksiltmeye iştirak edeceklerın bellı gun ve ~aa~~ 
ta teklif mektublan temi~atl~n. ve kan~nun 2, 3 uncu 

addelerindeki vesikalarıle bırlıkde Luleburgazda Sa
~nalına Komisyonuna müracaatları. ( 40) (3554) 

4995 

* * * 
kerlik şubelerinde görülebi-
lir. 

3 - İsteklilerin• aşağıda 
yazılı hususları da göz önün 
de bulundurmaları 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 2 1 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 1 O Haziran 936 dan 31 
Temmuz 9 3 6 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et-
miş olmaları Iazınıdır. 

C1) 
> 

·-

·-c 
GJ 
> 

TAN 11 

~•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ğ 

! " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ::: 
= abone teklifnamesi kuponu 1 

1 

1 

VENOS RUJU: 1 
Gayet cazib renklerile kullananla· 1 

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du· 
daklarda sabit kalır. 1 
VENÜS KREMi : 

1 Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri-
nin içinde en şayanı emniyet ve iti- I 
mad ohınıdır. 

No Tarih : 8 - 7 - 1936 i 
1 -

--

Adı, baba adı 

1 soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 
l ı 

1 Işi ve gUcU 

il Veresesi 
1 

1 kimlerdir 1 

1 
Ikametgah 

1 AdresJ 

Ma!fıliyeti var mı· 
dır, var ise nere-

-

-1 

1 

1 

-

' 

~ -~ 

' 

1 

1 

1 

1 

1 -
1 

1 

1 
-1 

i 

VENÜS PUDRASI : 1 sinden malüldür? 1 

1 

1 

1 

1 

1 
Şık ve kibar familyaların rağbe· I 

tini kazanan, narin ve nazik cildli
leri teşhir eden yüksek evsafta eş I 
siz pudradır. 

VENÜS RlMELt : 1 
-Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir- I 

pikler kalblere ok gibi saplanır. 
-Beyoğlunda tanınmış ve maruf 1 

Karıman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 1 

ıı Başlangıcı -. Nekadar zaman i-
çin abone olduğu Sonu : ----·- ···-·--··- ·-

I' - - - ·-

-----Bu kupona dercedilecek yazılar gayeı okunaklı yazılmı} olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

Ga.zetenJztn 23 Nisan 1936 nüsha-
srnda yazrb şartlar dairesinde kaza- 15 

ya karşı 1000 liralık sigortalı abone kuruşluk 

yazılmak istiyorum. l\boneman bede· pul ve 

1 

1 

1 

1 

1 
satılır. 

Deposu: Nureddin Evliya zade 
kimyevi ecza a.ıa.t ve I t r i y a t 
ticarethanesi, lstanbul • Bahçekapı. 

_ U gönderilmiştir. Sigorta muameJesJ- imza j 1 o.in yapılmasını dilerim. 1 

Gazetecilil< ve Matba9.cılık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyeti Umumiyesinin 

görlilen lüzum üzerine fevkalade iç· 
timaı 20-7-1936 pazartesi günü saat 
onbirde Şirketin Merkezi idaresi o
lan Istanbul'da Ankara caddesinde 
100-102 numarada kilin Şirket bina
sında aktedileceğinden şirket hisse
darları işbu i«timaa davet olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERAT : 
Şirketin sermayesinin tenkisi : 
Gerek esaleten gerek vekaleten en 

az (100) aded hisseye malik olup ta 
işbu fevkaHlde heyeti umumiye içti· 
mamda hazır bulunmak isteyen his
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima günün
den bir hafta evvel sahip oldukları 
hisse senetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie mec 

ı burdurlar. 4892 

Juvantin Kanzuk 

::ı•••ıııımıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

Hey ı1eliada deniz lises . Müdüriüğünden 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 1 O sınıflarına aşÇtğıdaki 

şartları taşiyan 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 zinde ve sıhhatı yerinde olmak "dilde 

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

18 yaşına basmamış bulunmak 
Lise l O sınıf için 16: 19 yaşı arasında olmak ve yirmi 

yaşına oasmamış bulunmak. 
1 

H • " 5 - Yapılacak Sıhhi muayenede ve müsabaka ımtı-
hamnda kazanmış olmak. 

6 - Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe girdik
ten sonra Yiyim, Giyim, kitap okul tarafından parasız 

temin olunur. 
Getirilmesi mec huri olan kağıtlar. 
1 - N uf us cüzdanı. 
2 - Mektep ~ehadetnamesi 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

raf mdan verilecektir. 
Kayıt muamelesi 1 Temmuz 936 başlanarak 1 Ağus

tos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat 
edenlerin kağıtları almmryacaktır. ( 3636) 4961 

Kütahyadaki 497 bin 514 
lira 15 kuruş bedeli keşifli 
ınşaatın ihale gününde ta
lıpler Bayındırlık Bakanlr
ğından alınacak vesikayı 
getirmediklerinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
tıulmuştur. İhalesi 2? T~~: 
muz 936 pazartesı g~nu 
saat 15 tedir. İlk temınat 
2 3 bin liradır. Şartname ve 
projelerle fenni şartnamele
ri M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan 2 5 lira. karşı
lığında alınır. Eksıltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı k~
nun 2 ve 3 üncü maddelerın 
de yazılı belgelerle Bayın
dırlık Bakanlığından alına
cak fenni ehliyetn~eler 
ve behemehal verilmesi mec
buri olan şartnamede yazılı 
vesikalar ve ilk teminat 
mektup ve mak buzlan ile 
birlikte teklif mektublarıı;ı 
ihale saatinden en geç bır 
saat evveline kadar Anaka-

C - Kabul şartlarınI ta· ı, _________ _, 
şıyan istekliler evrakını ta Saç Boyaları 

rada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

J54) (3686) 5028 

* • * 
ı - 936-937 ders senesi 

Kuleli Maltepe, ve Bursa 
liselerlle Kınkkalede ki As
keri San' at lisesine ve Kon
Ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul şartlan A. S.Li 
se ve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
~skeri mekteblerde ve as-

4898 
mamla ttırılı b askerlik şu- !!!!!!!!~!!!!'!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
beleri vasıtasile 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 kazanmayınc~- gen 
dönmek için yapacaklan 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

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

mektebe alıınmazlar. 
4 - Mektebler leyli ve 

tneccanidir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmes5 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi aynca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
maltla çık.mu. Yegft.ne zararsız 
ve tanmmı~ sıhhi saç boyasıdır. 

ING!LIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu • IstanbuJ 

5 - i\skeri liseleri mu
vaffakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanıraa girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
AvnljPaya tahsile gönderi-

lir. (iJS) (3244) --------· 4926 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprfmelerin üzerinde halis· 

liğln timsalt olan Ef? maı-kasını arayınız 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren 

Fareleri öldiirüniiz 

t 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve k üc;ük her nev~ fart 
lerı , Sı~anları deı hal öldürür-Tesiri kat'. dir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. Hasan Deposu : 

IS TAN BUL, B EYOGLU, ANKARA 

Serginin En Büyük muvaff akı yeti 
~ OL i ] [ i P i ] 

Pavivonu tarafından kazanılmaktadır 

il • 

Radyolin .. Ciripin paviyonunda Radyolin alan havanlar 

!,ıııııırıııııııııııııııııııııııı ıı ıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

i ç •• k ·· . Daima Radyolini kullanan binlerce halk bu diş macunu- § 
§ Un U • nun nasıl hazırlandığını bizzat ·görmek üzere Radyolin § 
E paviyonuna koşmaktadır. E - -- -- -- ~ - -
E Çu··nk u· · Gri pin diş ve baş ağrılarına, soğuk alğınhklarına karşı : e : kullanılması o kadar itiyad haline gelmiş bir müstahzar- ~ . -E dır, ki sergide, hele bu yağmurlu ve gayritabii havalarda : 
! akla evvela bir kutu Gripin almak gelmektedir. § 
~ -
hl 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 ııı ı ı ıııı ı ı ııı ıi 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

Sıhhat için 

iyisi olamazı 

ENO'S, bütün dünyada sı hhatın 
en la t if bir yardımcıs ı olarak ta
nınmıştır. Cihaz hazminin munta
zam halini t emin ve bu suretle 
mükemmel günl.ük sıhhatini tan
zim eder. 
Bugünden bir şi~e ENO'S alını~. 
ENO'S'un yerini hiç b i r mümasıl 
müstahzar tutamıyacağfna hemen 
kesbi kanaat edeceksiniz. Sondere
ce teksif edil mi~ bir tuz olan ~NO'~, 
granüle ~eklinde olan mumasıl 
müstahzarlardan daha çabuk ve 
daha kat'i bir tesi r icra eder. 
ENO'S almakda israr edintz. 

bundan 

ENO' ' ' Fruit Salt " , 
-=---·ı "Sel de Fruit" ve " Mey

va Tuzu" kelimeleri fab· 
rika markası olarak tes! 
ci1 edilmiştir . 

cc S • 
>> ın Li 

YENi iHTiRAI OLAN 
Buhar ile Lastikleri islih Usulu 

\, 

Çok havah kamyon Az havalı kamyon ve otobill 

Lastikleri Balon Lastikleri 

Otomobil lastik imalinde 

Büyük bir İ N K 1 L A B yarattı 
Çünkü · bu usuı·, otomobil lastiklerinin ömrünü 

Yüzde 30 nisbetinde artırdı 
Bu usulü sırf S E İ B E R l İ N G kullanıyor 

Umum S E i B E R L i N G lastikleri bu usulle yapıl mak.ta.dır .. 
istifadelerıni b ilenler daima E 1 BE R L i rt G kullanmaktad ı rlar. 

lfAYRE1T7AI 
ç;;uR 

• 

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
KUNDU~Al~IND~ 
A~AY'N iZ 

Y~RU nALLAD PAZADLAD 1 

Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 


