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arasında 
bitaraflık 
F ranaa Erkinı Harbiye 

Reiıi General Gamelinin 
lehiıtanı ziyaret etmesi her ta
tafta dikkati celbetmittir. 

BAŞMUHARRIRl:AHMET EMiN YALMAN 

Madritte katliam varı 
Hükômet kuvvetleri isilere karşı 

gazlı bomba kullanıyorlar 
Şu ıual dillerde dolatmıttır: 

~caba iki ıenedir Almanyaya 
diifkün görünen Leh harici siya
leti e1a1b bir istikamet detittir
llıeıi mi yapıyor? Lehi.tan eski 
levıiliıi Framaya avdet mi ~i-

Kartajen tisi/ere iltihak etli, Madritle bir ihtilal 
hareketi başladığı haber verilı~qor. Geçen bi.ıyük kuru.ltayt yüksek h uzurlarile §Meflendiren Atatürk 

ve BtJ§ vekilimiz 

1or? 
Çok samimi bir hava ~inde cere

ha eden dyareffn, Duzlg meselesi 
8lcak 111caja ortada dunırkea yapd
..._, böyle hlr ihtlmall t.eytt eder 
gibi göriiıunli§tür. Arkadan da Fran
lanm Leblstaaa borç para ve.reeejine 
dair Wonlılar çakmıştır. 

N ilcahlı ve lıomfll 

Dil Kurult.ayı 

Açılış nutkunu Maarif 
Vekili sövliyecek 

L ehlstanm, Rusya ile Almanya Büyük Önderin himayelerinde 
arasında çok mühim bir coğ- Üçüncü Türk Dili Kurultayı 24 Ağus-

Paft vaZiyeti var. Diğer taraftan Av- tos pazartesi günü saat 14 te Dolma-
l'UP&nm iki zıt cepheye aynlması da bahçe Sarayının ön salonunda açıla-
bir emrivaki addedilebilir. Böyle bir saktır. Başvekil İsmet İnönü, diğer 
\taziyet k&rlJ8ında Lehistanm §U ve- vekiller kurultayda bulunacaklardır. 
)'abu yola gitmeyi kat'i bir surette Maarif Vekili Saffet Ankan, açış 
tercih etmesi, Avrupa için birinci sı- nutkunu söyliyecektir. Saffet Arıka-
ıut ehemmiyeti haiz bir hi.disedir. nm bugün şehrimize gelmesi muhte-

Fakat meeele şurada: Lehistan meldir. Maarif Vekili, kurultay ha-
kat•ı bir tercih yapllllf mıdır? Bunu 'Zirlıklarmı tetkik edecek. dil kuru-
hpabw mi? mu içtimalarma riyaset edect:ktir. 
Şuram muhakkaktır ki Lehistan Üçüncü Dil Kurultayının açılacağı 

•iYasetini yürütmek basit bir it de- 24 Ağustos pazar günü ve kurulta-
iildir. Lehistan ile Fransa arasında ym devam edeceği günler, kunıltaya 
bir ittifak vardır, yani Lehistan iştirak edecek memurlara içtima sa-
l'taınen Fransaya niki.hlıdır. Fakat atlerinde izin verilecektir. 
4lrnanya ile sıla komfUluğundan ÇI· Kurultayda söylenecek tez ve nu-
Jttıı karmakanfık meaeleler var. tuklarm her taraftan duyulması lçlıı 

, '.b.._. - M <.ıdrit soka.klannda cepheye giden sosyalist gönüllüler' -uuar, Lehistanm nikllı vaziyetinin rady~ ile t~ı;1bat almm~ktadır. Halk- Kııntltaytn açllıf nutkunu aöyl'1Jeoek 
'°k ciddiyetle teli.ilki edilmesine bir İspanyadan gelen haberler Madrit lannı ve pek yakmda merkezin &siler gazli bomba kuH.ınmaktadırlar. Asi- evlenne, vilayete, Ta~ım ve Beyazıt . olan Maarif Vekili Saffet Ankcm 
'ldir. Lehistan niki.lılıBl ile hükfunetinin günden güne zayıf düş- e?ıne geçeceğ!Jıi haber vermektedir. ler bu hareketi Cemiyeti Akvam nez.. meydanlarına hoparlorler konacak 
~ araamda ken'ii hayati men- mekte olduğunu göstermektedir. İs- H:ı.tti Madritte hükumet erkanını elinde protesto e:le~eklcrinı bildirmek ve halk müzakeratı bu suretle takip! edilmemiştir. K~tay~ ~k ede-
1"1ılett bekanmdUl bir bitaraflık si- panyacJaki hakild vauY,et sarih su- ~etürmek için ht:r zaman harekete tedlrler. Kartajen'de asilere iltihak edecektir. cek aza ve davetlımn mıktan 400 ka
~~41E2?!5ye. · L_ ~lilaıa& 'C!iCIJ~. Alller flletıafi"' a~ .. -. ...... -.-.~-,.... ... ~.._.._...,.. .... ....,.ttıe-._ mtiJiı ........ J)ueü,.ı. ıre kt'*'111.r~NZ tem dar®'. 

gt!ram"',.lilliüi ~, -- ıf ihtul.lcDenn yıi.kirida 118.drft Uze- tr.·. ti olduğu haber verilmektedir. 

~~tlı tebeesilmün Fransaya te- rine büyük bir taarruzda bulunacak- Hükumet kuvH•tleri isilere karşı [Dünkü telgraflar 6 ıncı sayfa_m_ı_zd_a_] ''Tu·· rkce •. Bu·· yu·· k o·· lçu·· de 
"eceüh etmesi tesadüfi birşey değil-

~~=~~ Mühim bir dolandırıcılık İngiltere -Mısır klisik bir dildir,, 
kaınuştır. Lehliler bunu seve eeve y d 1 ·· ı ·· anlaşması 
::ı~~~:=~~=~: aşayan a am arı o u 
~-f.ı'.ı?..=.E diye gösteriyorlarmış 
~ye istemiye boyun eğmifler-

Bu hezimetin ertesi gün, kendile
tbıi naza çekmek, Lehistanm istih
kar edilecek bir kıymet olmadığmı, 
~tinde birden fazla gidilecek yol ol-
llfunu Almanlara anlatmak, Leh 

a..lic1 siyueti için çok arzu edilecek 
~ydl. Fransa Erklm Harp Rei
~ ziyareti Uehiatana bu glbel fır
-c.ı \'ermiftir .. 

Çetin bir wısiyet 
~ eaeleye biraz daha yakından 
ttıı bakanak Leh harici siyase
te e. ait meselelerin basit olmadığını, 

hiatandaJd vaziyetin dünya siya
~ bugünktı kanşık dertlerini 
11111' ILYJıa gibi abettirdiğiııi görUrUz. 

'Lehistan ahit itibarile, his itibarile 
~~~dır. Fakat bugün Av
h~ sıyul mezhep tesanUtleri, 
--tile semavi din teeantitıerinde 

:l'llbnediği kadar flddetli bir tesir 

1926 senesindenberi sigorta şirket
lerini dolandıran şebeke yakalandı 

Plnaktadzr. Lehiatanda bir aağ ta-
~törl11ğ(l var. Buna mukabil SultanaAmet Sulh Oeza Hakimı Şcbekenln yaka.lanmaaında biiyük bir 
l'at oldukça mUfrit bir sol ta- Re§it -payı olan Beyoğlu kaymakamı Dotri§ 
,_ ida.reeı hUJdlm silrUyor. Rusya- . . • . . 
-«ı Yakınlığı dol il k .. . Zabıta, birçok kimselenn alakadar methut tertıp etmış ve gerek vatan· 
~ cephe a1m.:':tie omu;ıznıe olduğu mühim bir sigorta dolandın- da§lan ve gerek devleti on binlerce li 
~htataı;, bu bakımdan 1::aad:: cılığı ıtebeketıi lte§fetmig ve suçlula - ra zarara sokan gebekeyi de geçir-
"-ktır, Almanyaya yalmıdır. nn hemen hepsini yakalamıştır. B:m- mi§tir. 
l>iğer taraftan A vrupada mevcu- lamı cürmü yaşıyan insanları ölü gibi . 

~ll bıuJıat göstererek sahte raporlar tamim ede Bu sıgorta meselesi etrafmda faz-
~la kenC::: !11'~ tat:~~ rek sigorta kumpanyasuiı dclandır. la tafsilitı altmcı sayfamızda bula
: birtaımn değtflkllkler olmumı mattır.Zabıta bunun için bir cürmü caksm.ız. 
llt-~ açlar var. Bu Mlnmdan L&
~ -~ toklar ceplleeindedir. ekalliyeti, Lehistanda miktarca az, 
~~ l&viyeden de belrılmca Le- fakat inkitaf seviyesi itibarile yük
)l, .AhnanYaya yümdır. Alman- Bek bir Alman ekalliyeti var. Bu kar
lba ... ~- toprak mahaulleri için tabii ,ılıklı ekalliyetler vaziyetinde de hem 
.. ~. Halbuki Lehistan, istis- ayırıcı, hem bağlayıcı unsurlar mev
~ \tazi "-Yi Yetler hariç olmak Uzere, sa- cuttur. 
~ullerine hariçte devamlı Herltale dostlult 

f.1-_- · r bulmayı bekliyemes. 
"""il!'& bugün Almanyada bir N etice fUl"aya varıyor ki Lehis-

Leh tan çok müşkül ve çetin prtlar 

karşnmıda kendi gemisini yürütmek 
mecburiyetindedir. Bunun için müın
kün olduğu kadar herkesi dost tu~ 
maya, sarih dUtmanhklardan uzak 
durmaya mecburdur. Bu itibarla 
Lehistanm Fransaya biraz fazla gtl
lümsemesi, Almanyadan büsbütün 
yüz çevirmek mlnasma almamaz. 

"lımet Emin YALMAN 

Mısır, vergi tarhında 
itidalle hareket edecek 
Kahire, 18 (Tan) - Kapitilllsyon-

lann ilgasına ve bilhaas&' hazine na
mına yapılacak 

vergi cibayetleri
na müteallik olan 
İngiliz - Mısır iti 
llfına dair olarak 
ortaya çıkan ha -
herler dolayısile 

borsada fiyatlar 
düşmügtUr. Es -
ham borsasında 
beyanatta bulu • 
nan Maliye Nazı· 
n hükumetin ver LAMPSON 

gi cibayetini eline aldığı zaman son 
derecede itidal ile hareket edeceğini 
beyan ederek demiştir ki: 

- Biz mazide olduğu gibi ecnebile
rin mesai birliğinin ehemmiyetini tak 
dir etmekte devam edeceğiz. Memle
ketimizde ne prensip itibarile, ne de 

fillen ecnebilere karşı bir fark göze

tilmiyecektir. Bilakis lngiliz - Mısır 
muahedesinin uyandırmış olduğu en

dişelere katiyen mahal yoktur. Bu 

muahedenin neticeleri ve istihdaf et
tiği noktalar bu kabil endişelere ma

hal bırakacak mahiyette değildir. 

ismet lnönü dün 
Yalovaya gitti 

Heybeliadada bulunmakta olan 
Başvekil lsmet İnönü, dün akşam, 
Hariciye Vekili Tovffk RU,tü Arasla 
birlikte Yalovaya gi~tir'f 

Dilimizin en sayılı ecnebi mütehassıslarından 
Sir Dennison Ross'u hükmü budur 

T anınmıt dil mütehaaıııların
dan Sir Denniaon Ro11 dün la
tanbula gelmittir. Sir Denniaon 
Ro11 dün bir arkadatımızla gö
rütmüf ve Türkçeyi çok sevdiği
ni ıöylemittir. Mütehaaııı de. 
mittir ki: 

- Türkçe Latince gibi kliaik 
bir dildir. Dillerden çoğu e1&1 
unıurlannı kaybettiği halde 
Türkçe benliğini muhafaza et
mit ve büyük ölçüde bir dil ola
rak kalmıttır .,, 

Sir Denniaon Roıı incelemek 
kelimesine bayıldıjnu söylemek 
te ve tunları ilive etmektedir: 

- Ne güzel inci ıibi bir,ey ! ,, 
Mütehaaaııla yaptığımız mü

lakat üçüncü ıayfamızdadır.? 

/spanqadan 

Sir Denn'8on :r:on 

mektup tar 

Badajoz' daki ateşin yanında 
cehennem bir vaha gibi kalırdı 

Franıız Erkanı Harbiyei 
Umumiye Reiıi Pariae dönüyor 
Varşova, 18 (A.A.) - Genersaj Ga- ) 

melin dün saat 21,25 de Craccvis'den l 
Pariae hareket etmigtir. 

Badajcn a~ka.klannda §iltelerden barikatlllr 
[YUIBI 8 lad -.yfadadır] 
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Ankara mektuplan 

Şehirlerimizde halk hizmetleri 

Belediyeler bankasının 
son yıldaki çalışması 
Bankanın bir yılda yaptığı 
yardım 3.000.000 liradır 

A nkara, (Hususi Muhabirimiz j yesinde büyük inkişaf yaratan ban· 
yazıyor) - Geçen yılın Bi- ka, müsait zamanın hullıl ettiğine 

rinciteşrin ayında Ankarada topla- kani olarak, faiz miktarını '(. 8 den 
nan birinci Türk beladiyeler kongre- er 6,5 a indirmiş bulunmaktadır. Bu· 
sinin en mühim kararlarından biri de nunla da iktifa etmiyerek, borç tak
şchirlcrin amme hizmetine taalluk e- sitlerin hululünden evvel belediyeler
den işlerinde belediyelerin el ouliğile den gelen veyahut gümrük hisseleri 
çalışmaları idi. Sudan ve elektrikten tevziatından tutulan paralar için be· 
malınım şehirlerimizin bu iki mühim lcdiyelcr lehine CC. 3 faiz yürütülme
eksikliğini tamamlamak için, beledi- sine karar vererek, c( 6,5 olan faiz 
yeler bankasının ne nisbette yardım nisbetini çok daha 89Rğılara düşür

edebileccği meselesi de, bu cümleden müş bulunmaktadır. 
olarak, .müz~ereye mevzu teşkil ~t: y apılanve yapılacak 
mlş ve Uzerınde halkın mcnfaatını l . l 
koruyacak şekilde mühim kararlar 0 an ış er 
alınmıştı. S al~hiyet s~hibi . ?.ir ~.akamın 

Haber aldığımıza göre, kongrede bıze tcmın etlıg.ıne gorc, 935 
verilen kararların tatbik edildiği son yılı s~nuna kad~r bcled~yeler banka
bir yıl içinde şehirlerine su ve elek- s.ının. ıkraz etmış oldugu 3,000,0?0 
trik getirmek, mezbaha, tiyatro, si- hra ıle yapılan ve yapılacak olan ış
nema ve hal gibi tesisat vticude gc- ler şu . nok.talarda to~lannıakt~dır: 
tirmek ve itfaiye teşkilatı yapmak Şchırlerınde clcktrık :abrıkaları 
gibi büyük işler için belediyeler ban- ku~ak ve.ya ko~~u ş.~hırlcrden e
kasma müracaat eden belediyelerin {ektrı.k getırme~ ı?ı~ murac~at e~en 
sayısı 114 ü bulmuştur. Bu 114 bele- be~~dıyelc~e, ~u .ış ıçın ~O ?ın lıra 
diyeye banka gösterilen teminatın ödu.nç vcı:lmıştır. ~7 bın .ıı:a daha 
kifayeti ve kendi sermayesi nisbetin- verılecektır. S~ gettrtme~ ıçın veri
de ikrazlarda bulunmuş, ve belediye- len pa.ra ~00 bın ":e. vcn_1ecek para 
lcrin yapacakları işler için başka 820 bın !ıra raddesındedır. Bunlar
mali mUcsseselerin yardımlarına baş dan başka mezbaha, tiyatro, sinema. 
vurmasına meydan verilmemiştir. hal vesaire gibi halkın umumi men-

114 belediyeden bir kısmına, ban- faatini koruyan tesisat için 150 bin 
kadan doğrudan doğruya ve ikraz a- lira ikraz edilmesi ve 33 bin liranın 
vansı, hesabı cari suretlerile para verilmesi de mukaveleye baglanmış
verilmiş bir kısmına da kefalet mek- tır. 
tubu vermek suretile arzuları is'af 0 _ Memleketin birçok küçük şehirle-
lunmuştur. rinin itfaiye teşkilatından mahrum 

Belediyeler Bankasının ikraz sure- bulunması ve bu yüzden çıkan yan
tile verdiği paranın miktan 1,423.000 grnlarm söndürülememesi veya hal
liradır. Bunun 219,000 lirası tahsil e- kın temin ettiği en iptidai vesaitle 
dilmiş ve geriye kalan 220 bin lira pek geç söndilrülmesi yüzünden her 
kadarı da müteakip senelerde tahsil yıl memleket.in gördüğü zararların 
edilmek üzere mukavele edilmiştir. bUyüklüğtinU gören banka, bütçesi-

Kefalet suretile verilen para da nin ikrazat faslında bu iş için de bü-
450 bin liradır ve bunun da 133 bin yük bir para yardımı ayırmıştır. 
lirası tahsil olunmuştur. Bu gibi şehirlerimizde itfaiye teş-

Hulasa itibarile belediyeler banka- kilatı vücude getirmek için belediye
eının kuruluşundan 935 yılı sonuna ter bankasına birçok müracaatler va
kadar -iki buçuk yıl içinde- muhtelif ki olm~ ve bunların hepsi is'af olun 
suretlerle belediyelere ikraz ettiği muştur. Bu sahada bankanın yaptığı 
para 1,873,000 lira ve bunun ödenen yardım 480 bin lira kadardır. ~foka
kısmı 350 bin liradır. Eğer buna, mu- vele ile taahhüt allına girdiği miktar 
kaveleye raptolunup ta henüz tediye da 120 bin liraya baliğ olmaktadır. 

• 

J " ~ 

Hamallara ait 
tahkikat ilerliyor 

Bir yaralamadan 
sonra ölüm 

Hilenin önüne geçmek Ölümün yaralamadan 
için tedbir araştırılıyor ld w b. d"l d" 

H 11 · · d k. 1 1 'kı h k o ugu tes ıt e ı eme ı ama ar ışın e ı yo suz u ar a 
kında belediye müfettişleri tarafın -
dan nçılan tahkikat il'?rlenıektedir. 

Müfettişler halen Hamalbaşıların 
halktan veya tüccardan almaları la -
zımgelen parada yaptıkları hilenin ö
nüne geçmek için tedbir aramakta -
dır. Bu arada iki şekil bulunmuştur: 
Bunlardan biri para veren kimselerin 
makbuzların dip koçanlarına verdik· 
lcri para mikdarını bizzat yatırıp alt 
!arını imza eylemeleri, diğeri de mu
ayyen markalarla iş gördUrülmesidir. 
Bu iki şıktan hangisi daha pratik gö
rülürse o usulün derhal tatbikına ge
çilecektir. 

Poliste · 

Açıkta denize 
giren gençler 

Sandalları devrildi, az 
daha boğuluyorlardı 
Evvelki gün, Kadıköyünde oturan 

Ibrahim ve Leman adlarında iki genç 
bir sandala binerek Fenerbahçe ön
lerine doğru açılmışlar ve orada san
daldan atlıyarak denize girmişlerdir. 
Bu esnada sandalları devrilmiş, genç 
!er dalgalar arasında çırpınmaya ve 
feryat etmeye, imdat istemeye başla
mışlardır. Uzaktan kendilerine doğru 
gelen bir motör lbrahim ve Lemam 
muhakkak bir ölümden kurtarmıştır. 

Elmas hırsızı yakalandı 
lki ay evvel Aksarayda Nadirenin 

e\'ine girip elmas çalarak kaçanlar • 
dan lsmail Hakkı lzmirde yakalan • 
mıştır. lstanbul Emnivet Direktörlil
ğü, lzmir Emniyet Direktörlüğilne 
~·a?.dığı telgrafta :ımc;lunun lstanbula 
gönderilmesini bildirmiş~ir. 

Alacağı varmıf 
Evvelki sabah Cerrahpaşada Fırın 

üstündeki yazıhanesinde bağlanarak 
1000 lirasının çalındığını iddia eden 
Nuri ile yazıhaneye giren Hulusinin 
müvacehesi diln Emniyet Direktörlü
ğünde yapılmıştır. Bu müvacehede 
Hulusi: "Nuriden altı yiiz lira alaca
ğım vardı, bu işi onun için yaptım .. , 
demiştir. Hadise etrafındaki tahki
kat derinleştirilmektcdir. 

Otomobilini kaçırmı• 

Usküdarda, Tekke kapısında, hiç 
yoktan aralarında bir kavga çıkıyor. 
Kavgacılardan Cevat, Tahsini üç ye
rinden yaralıyor. Fakat bundan ev -
vel, Tahsin de Cevada, ağız dolusu kü 
fürler ediyor. Cevat, bu küfürlerden 
fena halde hiddetlenerek, ne yaptığı
m bilmez bir halde Tahsinin üzerine 
atılıyor ve onu yaralıyor. Yaralı Tah 
sin, hastahaneye kaldırılıyor, iyileşi
yor ve aradan bir zaman geçtikten 
sonra ölüyor. Fakat ölümünün hakiki 
sebebi meçhul kalıyor. Aldığı yarala
rın neticesi mi, yoksa, herhangi bir 
ihtilatın tesiri mi?. Buraları, fenni 
şekilde tesbit edilemiyor. Ağır ceza 
mahkemesi, dün bu cinayet davasını 
neticelendirdi. Katille suçlu Cevadm, 
Tahıııln tarafından, sebebiyet verilen 
tahrik Uzerine, kenaisinl yaraladığı • 
na, mahkemece kanaat hasıl olmuş -
tu. Bundan başka, Tahsinin ölümün
de, aldığı yaraların ne dereceye ka • 
dar amil olduğu anlaşılamıyordu. Bu 
sebeplerden dolayı, Cevadm cezası 

derece derece indirilerek, suçlunun 
bir sene altı ay müddetle hapse ko -
ııulmasına karar verildi. 

Bir katilin, tahrik ve diğer sebep· 
lcr yüzünden de olsa bu kadar az bir 
ceza ile kurtulması nadiren görüldü
ğü için mahkum Cevat, bUyilk bir se
vinçle mahkeme salonundan çıkmış, 
jandan1alar arasında giderken: 

- Yaşasın adalet! diye bağırmış -
tır. 

Mahkumun cezasını bitirmC8ine an 
cak birkaç ayı kalmıştır. 

Kadına ıöz atmıf, davayı 
kayınpeder açıyor ! 

Adı Hüseyin, suçu söz atmak, san-
ati kahvecilik, oturduğu yer Kumka
pı ... Sarkıntılık ettiği Bayan Medine 
iıııminde bir kadın ... İddiaya göre, kah 
\'eci Hü~eyin, tanımadığı bu bayana, 
yolda giderken: 

- Cicim .. Ne olur, gl'l de bir kah
vemi iç! .. diye sö zatmış. Kadın, hiç 
ses c:ıkarmıyarak yoluna devam et -
miş. Fakat, biraz sonra, kayın baba
!!Ina raıııtlamış. Kabvefil Hüseyinin ,. 
kendisine söz attığını haber vererek 
şikayette bulunmuş. 

Sultanahmet lkinci Sulh ceza mah 
kı>mesi, Hüseyini kadınlara söz at -
mak suçundan dolayı dün sorguya 
çekti. 

Hüseyin, kal'i surette inkar edi • 
yor: 

- Ben kimseye söz atmadım! 
Diyordu. Dava istidası, kenditıine 

sÖr. atıldığı iddia edilen kadının ka
yınbabası Hüseyin tarafından veril • 
mişti. Halbuki, mahkemeye şahsi is-

Parti Vilayet 
kurulunda yenilik 
Müteaddit istişare ko

misyonları kuruldu 
Halk Partisi lstanbul Vilayet teş

kilatında esaslı ve mUhim değişiklik
ler yapılmış, bu arada yeni verilen 
kararların tatbikına geçilmiştir. Bu 
kararlara göre partinin program mu 
cibince üzerinde meşgul olabileceği 

ne kadar bellibaşlı mevzu varsa bun
lardan her biri için mütehassıs parti 
mensuplarından mürekkep birer isti
şare komisyonları kurulmuştur. Bu 
komisyonlar kendi ihtisMları dahilin 
de olan bu mevzular üzerinde etüt ya 
pacaklar, raporlarını parti idare he
yetine vereceklerdir. ldare heyeti bıı 
raporlar üzerinde ayrıca tetkikat ya 
pacak, ondan sonra partinin progra -
mı veçhile yapılması lazım gelen ic
raata geçilecektir. 

Gümrük antrepolarının limana 
devri 

GümrUk antrepolarının limana dev 
ri muamelesi kabil olduğu kadar sür
atle devam etmektedir. lki buçuk gün 
içinde 1150 parçanın devri yapılmış
tır. Bir numaralı antreponun devri ay 
sonuna kadar ikmal edilecektir. 

Çinili Rıhtım Handa yapılacak 
tadilat 

Gümrük Başmüdürlüğü binasının 

Çinili Rıhtım hanına nakli dolayısile 
bu handa yapılması icap eden tadilat 
hakkında Nafia fen heyetinin hazırla 

dığı proje tetkik edilmektedir. Bu pro 
jede, ~mrük teşkili.tının bütün ihti
yaçları gözönünde tutulmuştur. Ve -
kaletin tasvibinden sonra tadilata 
derhal başlanacaktır. Gümrük idare -
~inin yeni bina.sına taşınacağı tarih 
3 • 4 gUne kadar belli olacaktır. 

Sigorta firketlerile bankalarda
ki muamele vergilerinin 

takıit müddetleri 

Sigorta şirketlerile banka ve ban
kerler ve sınai müesseselerde tahak
kuk ettirHecek muamele vergileri 
taksit mild?etlerinin tayininde te
ncddüt edildi~nJon Piı\cı.nc n.,.ı.."nh • 
ğı bu hususta valiliklere bir tamim 
yapmıştır. Bakanlık bu tamimiyle 
sigorta şirketleri ile banka ve ban
kerlerin bir ay zarfında yaptıklan 

muamelelere ait muamele vergisini o 
ayı takip eden ayın on beşinci günü 
akşamına kadar ödemeleri icap etti
ğini ı:ıınai müesseselerde de bir ay 
zarfında yapılan peşin veya veresiye 
satışlarından mütevellit verginin tak 
sit başlangıcı da satışın yapıldığı a
yı takip eden aydan itibaren hesap e
dilmesini istemektedir. 
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Siyaset Cilemi 
Petrol ve milletler 

Dfesel motörünün keşfi hiç §Üphe

slz asmmzın en milhlm h8dlselerin· 
den birisidir. Bu keşif evvell fen, 
sonra da iktısat ,.e sanayi aleminl 

altüst etnıi~tir. Tan·are ile motör· 
lü ,·a.~ıtalann ne dehh~ silahlar ol· 
du~u meydana çıktıktan sonra da bd 
moförü tahrik eden ma~·i peşinde 

millet !er arasında bir ko~uşma ba.ş
lanuı:ıtır. Petrole malik olmak veya 
kolaylıkla elde etmek bir hayat me· 
mat mesell'SI olmuştur. 

Dünyada petrol sarll~·atırun, !lene· 
de iki yüz milyon tona çıktığım ,,e 

gittikçe de arttığını siiylersek me\'ZU• 

un ciddiyeti daha iyi tebariiz eder. 
Petrolün ehemmlyetJ yalnız iktı~ 

di, sınai \'e a.~keri 8ahaya munhMır 
değildir. Petrol a~-nl zamanda bir si· 
yaset mevzuu da olmuştur. Onama
lik olanlar bütün fanli~·et sahalann• 

da., banş \'e harp zamanrnda bUyUk 
bir falkı~·et kazanmı)lardır. 

J(. 

Petrol, bazı devletlerin de büyük 
bir nridat membaıdır. Irak, büt~ 

inin en mühim ,·arldat fub petrol 
kumpanyalarından aldığı aidattır. Se
nede bu suretle dört milyon İngiliJ 
lirası elde eden Bağdat Hükôınetlnlıı 
dijter vergi hasılatı bu gelire nlsbetoı 
le ehemmlyetslzdir. 

lranda Anglo • Perslan petrol ~11" 
ktti ele senevi on mll~·on lnglllz lirası .. 
na yakın hMılat temin etmektedir. 

• 
Milletler ara.'imda harplere, eşhaf 

,.e ~irketler araııunda lman!nz mUca
deleltre sebebiyet nren petrole ma
lik olan n olmıyanlann son bir iki 
sene ıarfmda )'eni gayeler arkaenı• 
dan koştuk.lannı görüyoruz. 

Bu kıymettar ma)il kolayca ~ide 
edebilenlerin endişesi onu emnl~·etle 

ana ntana isal edebilmektir. Onll 
sür'atle lüzumu hissedilen ~·erlel'f' ~e· 

ti~ktir. İll~e bu mWetlerill 
öa. .. ıiad&.aııı. .\.kdeıilaln emnlyetshJI· 
ifni nazan dikkate alan lnglllz aml• 
ralUğl :reni \'e uzun olsa hile, eml11 
yollar aramakla meşguldiir. Çünkii 

Cebelüttank, Sli\·eyş n Babülme11• 
dtJ> Boğazlan artık birer kapan olıY 

bilirler. 

• 
Versay Muahedeıdnden ı o n r ; 

safhasına girmiyen 1.000.000 lirayı 

da ilave edecek olursak, belediyeler 
bankasının, 935 yılı sonuna kadar, 
memleketin imarına ve güzelleşmesi
ne 3.000.000 liraya yakın büyük bir. 
rakamla iştirak etmiş olduğunu gö
rUrUz. 

Türk resmı 

1871 numaralı otomobilin şoförü 
Ağncamili Kamil polise müracaat e
derek, Boşnak lsmailin kendisine ait 
otomobilini kaçırıp Ayazağada bırak· 
tığını ve lastiklerini de harap ettiği 
iddia edilmiştir. lsmail yakalanmış -
tır. 

tida ile müracaat lazımgeliyordu. -------------

da Almanya Umumi Harpte bf!oŞnı• 

gelenlerden ders almış, petrol buıtıı• 

sun<la hürriyet elde etmeğe ~t' 

nuştır. Buna mu\'affak ta olmuş vr 

Belediyenin istediği iş 

F akat banka bu yardımlarını 

belediyenin her istediği iş 
için yapamamaktadır. Belediyeler 
bankası kanununa göre verilen veya 
verilecek olan paraların sureti isti
malleri tahdit olunmuştur. Zira be
lediyeler banka.sının teşkilinden ga
ye, belediyelere uzun veya kısa va
deli ikrazlarda bulunan bir mali mü
essese yaratmış olmaktan çok, halkın 
umumi menfaatini korumak ve şe
hirlere su, elektrik havagazi getir
mek, tiyatro, sinema, mezbaha aç
mak, itfaiye teşkilatı vücuda getir
mek gibi büyük gedikleri doldurmıı.k 
için belediyelerin ihtiyacı olan para
nın, cüz'i menfaat mukabilinde temi
ninden ibarettir. Banka, iki buçuk 
yıl içinde yaptığı ikrazlarda daima 
bu noktayı göz önünde bulundur
muş ve kanunun çerçevesinden dışa· 
rıya çıkmamıştır. 

80 senelik resimlerimiz 
sergi halinde toplanıyor 

28 Ağustosta açılacak 80 senelik 
Türk resim tarihi sergisi hakkında 
malumat almak için müracaat eden 
bir arkadaşımıza Güzel San'atler 
Akademisi Direktörü Burhan Toprak 
şu malümatı vermiştir: 

"- Sergi, garp usulü resmin bizde 
nasıl doğduğunu, hangi yollarla ve 
nasıl ilerlediğini gösterecektir. 

Sergide bu yolda ilk yürüyenlerin, 
ve ölmüş ressimlann eserleri bulu -
nacaktır. Tertip heyetinin hususi 
ellerden, koleksiyonlardan, şehirler
den. birlikten. müstakil ressamlardan 
ve D gnıpundım topladığı resimler 
sergfnin esasını teşkil edecektir. 

Jüri yoktur. Her ekol kc..1di hu
susiyetini, ana noktalarını gösterme
ğe c;ahşRcaktır. 

Bundan evvel bizde böyle bir ser
gi yapılmış değildir. Bu bizle de ya
kın bir zamanda tesis edileceği ümit 
edilen bir "galeri" ve ''müze" ye doğ
ru atılan ilk adımdır.,, 

Tertip heyetinde Selim Nüzhet 
Salah Cimcoz, Burhan Toprak ve her 
gruptan iki mümessil bulunacaktır. 
Sergi 14 Eyliılde kapanacaktır. 

Banka son yıl içinde, faizlerini in
dirmek surT!tile de belediyelerin vu
ku bulacak müracaatlerinde yaptığı 
yardımların tahmil ettiği faiz mükel
lefiyetini asgari hadde indirmiş ve 
bu suretle de yurtta belediyeler ta- lnhiıarlar Vekilinin atlattığı 
rafından yaptırılacak olan bayındır- kaza 
lık işlerinde iza.mt fedakarlık göe- lnhisarlar Vekili Ali Rana ve ailesi 
termiftir. evvelki gün bindikleri otomobilde bir 

Çocuğu yaraladı, kaçtı 
Bcyoğlunda, O~manbeyde oturan 

on yaşındaki Refika Haliı.ııık!r Gazi 
caddesinden geçerken 71-5 numaralı 
motosiklet c;arpmıştır. Çocuk yaralan 
mıştır. Mot08ikleti kullanan adam 
kaçmıştır .. Aranmaktadır. 

Böyle bir istida olmadığı için bakim 
Salahaddin Demirelli, davanın tatili
ne karar verdi. Davacı Medine ken -
disl müracaat edecek olursa, davası· 
na );cniden bakılacaktır. 

Eroin kaçakçııı bir kadın 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabi

ye hastahanesinde tedavi altında bu-

TAl<VlM 

lunan Abdüssamet oğlu Tarıkın dü.ı ya olmak üzerecur. Bütün Almanyr 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde du- da yapılan araştırmalar daha 192' 
ruşmasına devam edilmiştir. Tarıkın 
Nafize isminde bir 'kadının evinde, 
Arşağa 85 gram eroini üç liraya sat
tığı tesbit edilmiş olduğundan altı ay 
hapsine ve 200 lira para cezası tahsi
line karar verilmiştir. 

VE· ı-tAVA 

den itibaren netice venneğe baş .. " 
mıştır. 1922 de sene,·i 80,000 ton ,,. 

lan Alman petrol lstihsalatı 1935 ti 
600,000 tona baliğ olmu~tur. BundJS 
400,000 umu petrol olarak yeni ket' 
fedllen membalardan temin edtınıif' 
mütehakisi kömürden elde edllnıft "' 
tir. Munstf'r ha\•alisinde nnl tah•r• 
riyat mükemmel netlcele; nmılştlt• 
Bu yf'ni membalardan ~ne\'İ iki ndl
yon i'kl yüz bin ton petrol elde edil" 
cektlr. 

Bu ıııuretle Alman lktııııa<llyatı ,-e 
Ab'Meti kat.'i hürrl,·t.te malik ol~' 

Bugünkü hava 
Bugün hava sureti umumiyetle ka· 

pah \ 'e bulutlu olacaktır. Hararet de
recesinde bir iki derecelik tenezzülün 
bugün de hissedilmesi muhtemeldir. 
Rutubet daha fazla artmıyacaktır. 
Rüzgarın lstanbul civarına yağış ge
tirmesi de mümkündür. Tazyiki nesi
mide fazla bir tahavvül görülmiyecek 
tir. 

Dünkü hava 
Dün, hava öğleden sonra kapalı 

geçmiş ve öğleden evvel Boğaz ve Ka 
radeniz yakın sahillerine hafif yağ -
mur düşmüştür. Derecei hararet en 
çok 27,4, en az 20,8 dir. Gölgede va
Htf 26,5 güneşte azami 60,5 derece· 
dir. Rilzgi.r Şarktan saniyede 11,2 
metre süratle esmiştir. Tazyiki nest
mi 759 milimetre olarak kaydedilmiş 
,.e hava umumiyetle bulutlu görUl -
müştUr. 

Memlekette hava 

.. .. .. .. 
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sılalarla hafif hafif devam etmekte
dir. Karadeniz sahil mıntakası yarı 
bulutludur. Orta Anadoluda hava ta-

kaç derecelik yükselişler görülmüş -
tür. Akdeniz ve Ege bölgesinde vazi
yeti umumiye normaldir. Ancak, ya
kıcı bir sıcak yqayışa tesir etmekten 
ııreri kalmamaktadır. Cenup sahilleri· 
mizde iklim yabistir. Marmara mınta 
kası kısmen kapalı ve yağışlı geçmiş. 
tir. 

Geçen sene bugün 
Geçen sene bugün gölgede azami 

hararet 26,5, asgari hararet 20,3, gü
neşte azami 61,5 derecedir. Rutubet 
nisbeti vasattsi yüzde 77 dir. Tazyik, 
762,2'tmilimetreye çıkmıştır. Rüzgar, 
saniyede 6.8 metre süratle esmiştir. 

Hava yağmurlu geçmi§tir. Yağmur 

mikdan 8 milimetredir. 

• 
1 - ltalyanlar, Ingiliz • FraMız 

projesini kabul etmediler. 
2 - lktısat Vekili Celal Bayar Rus 

ya seyahatinden döndü. 

. ~ d' 
Almanya banş ,.e harp zamanın 
gay.-lerin.- daha büyük blr emıılYetl' 
3iirilyebilecektir. 

• 
Irak ,.e Kafkuya petrol sah~ 

ara.-ıında bulunan TilrklyP.de de P'll, 
rol arama işlerine haklı olarak bit• 
yük bir ehemmiyet verilmekted iti' 
Petrol membalanna komşu, nıtıJt sP 
petrol ~~it yollarına. haJdın ol 
Türkiyede bir giin petrol bulund~ 
takdirde Türk milletine yeni lkt• 
n ıii~·ıuti ufuklar açıla<'.aktır. rtf• 

Çünkü petrol demek, ha~·at, hil 
yet, lstikli.I \'e refah demekti~ 

RalfN. ~ 

IAt~JYEME• ~ LiST-E'°,! b, 
Hafif yemekler - Kanşık seıııtf 

terle kuzu haşlaması, makarna, 

\"&. tJlee' 
Ağır yemekler - Pattıcanh t ~d~ 

re kebabı, zeytfnyaflı fuulye, ' 

Bankanın kuruluş kanununun tes- kaza atlatmışlardır. Hi.diae ıöyle ol
bit ettiği % 8 faizin indirilmesi muh- muştur: Vekil, otomobille Kısıklıdan 
telif heyeti umumiyelerde izaiar ta- Bağlarbaşına giderken şoför, karşı • 
rafından talep edilmiş bir keyfiyet- dan çıkan tramvaya çarpmamak için 
Ur. Fakat bu miktarın indirilmesi direksiyonu kırmıştır. Bu sırada oto
banka sermayesinin müsait bulun- mobil elektrik direğine çarpmış, sol 
duğu zamana bırakılmıştı. !ki buçuk ön çamurluğu kınlmıştır. Vekil ve a
J!l gibi kısa bir zaman içinde serma- itesine bi!'§ey olmamı"tır. Şa.rk mmt.1.kaeında. yağıı uzun fa· ma.men açılmı,, derecel ha.rarette bir 

3 - ltalyan mektep gemilerinden 
mürekkep bir filo limanımıza geldi. 

4 - lzmirde incir piyasası açıldı. 
~ - Nümerotaj kontrolü bugün 

başladı. it ekmek. 

d 



- 19-8-936 =-~==================~==============~========~~ TAN 

Sıhhiye tayinleri 

Müfettiş ve direktörler 
arasında terfi edenler 

Devlet hatlannda 
yeni ucuzluk 

"Türkce: Büyük ölçüde . 
klisik bir dildir ,, Kolosal 

Ankara, 18 (Husuai muhabirimiz
den) - Sıhhat ve lçtimal Muavenet 
\'ekiletinin yeni tefkil&t kanununa 
Cöre yapılmış olan tayin ve terfiler 
fllnlardır: 

Daire redleri 
Ummnt vıe mahalli srhhat itleri §U

~ mütehl.88181 Şera.f ettin HıfzJUıh 
ha işleri dairesi rei9 muavinliğine, 
lçtUna,ı Muavenet Umum Direktörü 
P'a.ruk Sıhhat ve lçtimal Muavenet 
dairesi reisliğine terfian tayin olun
ltıUflardır. 

Sılaltat mülettifleri 
Birinci sınıf müf ettie}erden Btlrha-

lleddiıı ve Süleyman Enver bqmüfet
titliğe, ikinci smıf müfetişlerden ls
ltıail ~kı birinci sınıf milf ettioliğe, 
liÇ6ncn smıf müfettişlerden Faik ikin 
et ll1nıf milf ettişliğe terfi ettirilmiış
lerctir. 

Birinci S1111l 4irelıtörler 
Birinci ımıf Sıhhat direktörlükle -

tbıe terfi ettirilen Sıhhat Direktörle
l'i. IUnlardır: 
Bunıa Sıhhat direktörtl Ali Kemal, 

'=ekifehir mhhat direktörU Nazmi, 
l'oka,t mhhat direktörü Şükrü. 

ikinci Simi direktörler 
lkinci sınıf sıhhat direktörlükleri

rae terfi ettirilenler ıwılardır: 
h..~nbul Sıhhat direktörü Ali Rıza, 
~i sıhhat direktörü Gemal, Di
~kir sıhhat direktörü Fehmi, Ay 

lllhbat direktörü Hayri, Konya 
lllıbat direktörü Şahap. 

la sıhhat direktöril Şerif, Manisa 
sıhhat direktörü Zühtü, Bilecik sıh
hat direktöril Saffet, Kastamoni sıh
hat direktörü Raif, Antalya sıhhat 

direktörü Hamza, Seyhan ınhhat di
rektörü Hüsnü, Zonguldak sıhhat di
rektörü Miinir, Trabzon sıhhat direk
törü Fuat, lzmir sıhhat direktöril Cev 
det, Kayseri sıhhat direktöril Musta
fa, Bolu sıhhat direktöril Kemal, Ça
nakkale sıhhat direktörü-Şahap, An -
kara sıhhat direktöril Şuayp, Kırklar 
eli sıhhat direktörü Gafur, Sivas ınh
hat direktörü lamail, Amasya sıhhat 
direktörü Tevfik. Kars sıhhat direk
töril Derviı, Çorum sıhhat direktörü 
Halit. 

Dördüncü Slnıl direktörler 
Dördiincü sınıf sıhhat direktörlük .. 

!erine teni edenler şunlardır: 
Niğde sıhhat direktörü Saffet, Ağ

n sıhhat direktörü Hamdi, Kırşehir 
sıhhat direktörü lımıail Hakkı, Bur -
dur sıhhat direktörO Şükrü, Rize sıh 
hat direktöril Vehap, Yozgat sıhhat 
direktöril Ferit, Tekirdağ sıhhat di
rektörü Remzi, Ordu sıhhat direktö
rü Reşit, Ellziz sıhhat direktörü Hik 
met, Siirt sıhhat direktörü lbrahim, 
Sinop sıhhat direktöril Fehmi, Tun -
celi sıhhat direktörü Mahir, Urfa sıh 
hat direktörü Fazıl, Çoruh sıhhat di
rektörü Osman, Gümüşhane sıhhat 

direktörü Atıf, lçel sıhhat direktörü 
Necmeddin, Van sıhhat direktörü Na 
fiz, Maraş sıhhat direktörü Süreyya, 
Kütahya sıhhat direktörü Nazif, Ma
latya sıhhat direktörü Ahmet, Afyon 

Vçüncü S1nıl direlıtörler sıhhat direktörtlRemzi,Mardin sıhhat 
M..'OçUncQ sınıf sıhhat direktörlükle- direktörü Nihat, Bingöl sıhhat direk 
-~rfi ettirilenler şunlardır: törü Cemal. Tiblis sıhhat direktörü 
~ mhhat direktörü İbrahim Remzi, Erzincan sıhhat direktörü Cu 
'"' Balıkesir sıhhat direktörü Muh di, Kocaeli sıhhat direktörü Rifat, Er 
c_' ?asıa.rta arhhat direırt.arü Murat, zunım sıhhat direktörü Salim_. &lir-

11.tJri ldlbat ~ uatıa:fa, ~ ne iılitllit WrelrtOfll Kuiılls. 

Sovyet - Japon 
tnünasebetleri 

Adliye binası 

Keşif bedeli işinde 
Vekaletle müteahhit 
arasında ihtilaf çıkb 

Japonya, Mançuko hu
dudunda gayrimüstah-lte b • tak • • Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz-

bl ır mın a ıstiyor den) - İstanbul adliye binasmm ke-

~kyo, 18 (A.A.) - Japonyanm şif bedeli olan 189,000 tira tir.erinde 
~ ~ büyil kelçisi Ohta, Bafba • Veki.letle müteahhitler arasında ih
tilı ~rota ile görilşmüş ve Sovyetle- tilif çıkmıştır. Bu iş için bütçede ay
lit 81?'88eti hakkında tafsilat vermiş

Yeni tarife 1 Eylülden 
itibaren tatbik ediliyor 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - Devlet Demiryollan İdaresi 
1 Eyltil 936 tarihinden itibaren en a
şağı 10 kişilik ücret vermek şartile 
ve .gidiş dönüş suretile seyahat ede
cek yolculara seyahat edecekleri mm. 
takada umumi münferit yolcular için 
cari olan tenzilatlı gidiş tarifeleri 
üzerinden yüzde 50 tenzıilat yapacak
tır. Bundan b&fka grup bileti Ucre -
tinden grupta bulunacak her yirmi 
bir yolcuya,..mukabil bir yolcu ücreti 
almmıyacaktır. 

Elektrik çarptı, öldü 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - Cebecide bir sucu, elektrik 
dilğmelıiııi çevirirken kendini cereya
na kaptırmış ve yanarak ölmüştür. 

Sincan köy ve Mali köydeki 
arazi iatimlik edilecek 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz
den) - İstanbul - Ankara tren yolu 
Uzerinde boşluğu ve kimsesizliği ile 
dikkati çekeı, Sincanköy ve Maliköy
de bazı eşhasa ait çok geniş arazi 
devlet tarafından istimlak edilerek 
köylüye dağıtılacaktır. Bu köyler 
Etimesuda benzer köyler haline geti
rilecektir. 

Ankarada iki dükkanı soydular, 
yaıkala.ndılar 

Ankara, 18 (Husust muhabirimiz
den) - Dl1n gece sabaha karşı Ye
nişehirde Atatürk bulvarında Kutlu 
pastahanesile bakkal Reşidin dükki.
nma camekinlan kırarak bir hırsız 
şebekesi girmiştir. Polisin yaptığı sı
kı araştırma sonunda hıreızlardan iki 
garsonla bir amele yakalanmıştır. 

Çalman eşya ve paralar meydana çı
karılmıştır. 

Dilimizin en sayılı ecnebi mütehassıslanndan 
Sir Dennison Ross'un hükmü budur 

67 yatında hayat dolu, neteli 1 kere elektrik gibi, manasnı Usttinde 
bir genç ••• Londra Şark dilleri ~ıyan bir kelime yerine meseli 
mektebini kuran ve idare eden (kuvvetülcazibe) diye bir mukabele 
"Sir E. Denniaon Rou,, ile kar- aramak ne manasız 'bir uğraşmadrr. 
tılatınca bu hini duymamak im- Harf inkılabınm hayranıyım. Yal-
kinı yoktur. nız bir tek itirazım var. Noktasız 

İngiliz ilimi ile bir mülakat yap- "i" yi sevemiyorum. Göze çirkin gö
mak, bir gazete için hem çok cazip, rünüyor. Hafif savt ifade eden harf
hem de rok "etin bir ı' .. tir. Mül' a· kat 

!j !j ~ lerin üzerine "i" de dahil ol i ığu 
ettiğiniz herhangi bir adamdan mu- halde iki nokta koymak esası kabul 
ayyen bir dakikada gazeteniz ıçm edilseydi bence daha iyi olurdu. 
alabileceğiniz öz nihayet mahduttur. Yeni lisan cereyanlarını takip et· 
Fakat Sir Dennison Roes bitmez tü- tim. Eski arapça kelimelerin ye:rine 
kenmez bir bilgi definesidir. Söyle- lisanda derhal kökleşip yayılan bazı 
diği her söz sizde derin bir alaka kelimeler var ki bunlara bayılıyorum. 
uyandırır. "Yazacağım yazıya ne gü- Hele incelemek kelimesi... Ne güzel, 
zel serlavha! .. " dersiniz. ne canlı kelime ... Bu dururken teftiş 

Dün. saat altıda İstanbul Klu" bun·· de diye ölil bir kelime kullanmak cina-
dört gu.eteci Sir Dennison Ross'u yettir. İncelemek inci gibi bir cey, 
ortalarına aldılar. Defineyi işletme- hatıra inci getiriyor. 
ğe başladılar. Altı buçukta askeri LüanJa dofnı aycir 
bir müdahale vaki oldu. İngiltere Fakat hadis gibi muayyen bir 
sefareti ataşemiliteri, meğer meşhur mefhum ifade eden, an'ane gibi li
i.limin yeğeni imiş. Altıda davetli sanda yerleşen ve yeni mukabilini 
bulundukları bir kokteyl partisine herke6e meçhul bir kelime ile ifade 
8.lim amca gelmeyince ani bir taarruz etmek lazımgelen kelimelerde mev
tarikile amcasını gazetecilerin elin - cudu muhafaza etmek ve sun'i icat
den kurtarmağ'a koştu. Fakat taa.r- lar yapmamak en doğru yoldur ki, 
ruz boşa gitti. Saat yedide dört ga- Türk lisan hareketi de derhal bu doğ
zeteci bili. Sir Dennison'un etrafın- rulduğu bulmuş, gidişin öylece ayar 
da söze devam ediyorlardı. etmiştir. 

Türkçeden Çinceye Yeni Türk edebiyatile uğraşmaya 
Sir Dennison Ross ilk defa olarak vaktim olmadı. Tarama Dergisini, 

1893 te Türkiyeye gelmiştir. Ondan tarih kongresinin dört ciltlik neşriya
sonra Hindistana gelip giderken sık tmı, İkinci Dil Kurultayının neşriya-
srk 'buraya uğramıştır. tını çok dikkatle okudum. 

Türkçeye alakası, islim tarihine Kongrede bir rapor okuyup okumı-
ait tetkiklerile başlamıştır. Bu mü- yacağnnı henüz bilmiyorum. Eğer 
nasebetle arapça, acemce, nihayet okuyacak olursam bu rapor, eski 
türkçe öğrenmiştir. Türk tarih ve türkçenin tetkiki hakkındaki me:rn'ba
lisanile karşılaşınca bunun cazibesi lara ait olacaktır." 
altında kalmış ve Türk tarihinin ilk Bahis buralara gelince ataşemiliter 
kaynaklarına, Türk lisanının ilk izle- yeğeninin sabn artık tükenmişti. Am
rine ve esaslarına alaka bağlamıştır. casmı adeta sUrükliyerek ayırdı. 
Bu alaka yüzünden şarki Türk leh- Dört gün, dört gece tren seyaha':Jtte, 
çelerini öğrendikten başka ç.ince de geçirdiği yorucu güne rağmen Sir 
öğrenmiştir. Dennison Ross, 67 yaşındaki dcliknn-

Sir Dennison Ross demiştir ki : h, gazetecilerden şu suali soruyo'"d n: 
- Türkceyi çok severim. Latince - Çocuklar, bu şehrin en eğle ·ıı::e-

• .~bi kli.sik bir dllc1k. Yeni dillerden ıti , ıen canlı yeri neresidir? Har~'ltetli 
Şarkta-iskan ;..a---~.ı.·~ôfti unaurrarmı Jraybettilf hal- hayatı seven fmiarilai', gece yemt-k -
organize ediliyor de türkçe benliğini muhafaza etmiş ten sonra nereye g{derler? 

ve büyük ölçüde bir dil olarak kal- Bir ltalyan profesörü geldi 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz- mıştır. Arapçada belki de çok kelime Napoli Şark Dilleri Mektebi Türk-

den) - Üçüncü Umumi Müfettişlik vardır. Fakat tUrkçe gibi büyük öl- çe Profesörü Bembaci, dil kurultayı-
mıntakasmda iskin işlerini organize çilde dil değildir. na iştirak etmek üzere şehrimize gel-
etmek ve her ay Veki.lete bir rapor ~ . l • kal Al .., miştir. Profesör eski Tilrk el yazı"!. 

.. d k ü T K d t >?aır enn u a ıgı . .. . . gon erme zere apu ve a as ro Tü . • . • . sma aıt Floransa muzesındekı eser-
M" f t+> .. · Ş k' Zi b günl d Er rk hsanının arabı ve farısı kelı- . ~ t ' . tir B u e. ""91 a ır ya, u er e - m e 1 e . h t ı'y k t lerın fotograflarını ge ırmış . u 

~ r c ı a c ı y o u r. d ki k " 
zuruma hareket edecektir. !randan T ü r k ç e i h t i y a c 1 d 0 1 d u r- el yazılan vaktile Anadolu a 

1
1-

ve Sovyet topraklarından gelen mu- duğu halde arapça ve farisi kelimeler çük hükümdarlarla P~pa ve İtalyan 
hacirler için yaptırılacak evlerin yer- sırf şairlerin ukalalığı ve m a 1 (i _ Hükıimeti arasmdakı muhar~beye 
1 · l;:._, h ı tır B dairdir Ekserisi 1200 senesınden 
en ve p aıuan azır anmış · ura- mat taslarnağa çalışmaları yüzünden · 
lara ilk planda elli bin vatandaş yer- Türk dilini istila eylemiştir. evveline aittir. 
leştirilerek kendilerine toprak dağı - Düşünün bir kere: Araplar bedevi Profesör Deni'nin beyanatı 

Dil Kurultayına iştirak edecek 
tılacaktır. hayatın tecrübelerinden doğan basit olan alimlerden Paris Şark lisanları ~ Sıyast mah&filin kanaatine göre, n1mış bulunan 210,000 lirayı aşma-

~t ·.Japon münaaebetleri yeni • maaı için istimlak bedeli ve sair mas- Türkiye - Brezilya Modüı 
lltı İILnzım edilmek ihtiyacındadır. raflarla keşif bedelinin en az 15,000 Vivendiıi 

bir lisanla Eflatunu, Aristoyu mü- enstitüsü müdür muavini profesör 
kemmel surette arapçaya tercüme Deni dün kendisile görüşen bir arka 
edebilmişlerdir. Daha geniş ve yük- daşımıza mükemmel bir türkçe ile 
sek hayat tecrübelerinin mahsulü o- şu beyanatta bulunmuştur: ltt ~hudut meseleleri ve balık avı lira indirilmesine lüzum göıillmekte- Ankara, 18 (Tan) -Türkiye. Bre 

~edilmeli ve 1905 tarihli Porta- dir. zilya modüıı vivendisi iki ay müddet-
~~ llluahedeei Sovyet - Mançuko le temdit edilmi§tir. 
~da teemil olunmalıdır. Bu Sayım yergisi alınacak 
~ uıkerl kuvvetler geri a- h l 
~ ve bir gayri müatalıkem mm- ayvan ar 
~tesis edilmelidir. FCer' bu eau Ankara, 18 (TAN) - Gümrükler-
~bıde bir sureti hal mUmkiln ol_ ee hayvan sağlık resmi ile hayvan
~ Ja~ya M'.ançutodaki ukert lar vergisinin Iranttmlmakta olduğu 
Cle ır.,~~ arttırmak• mecburiY.etin· ve sayım renıinden muaf olan hay-

-..c&ktır. vanlardan sayım vergisi istendiği an-

:&~'-~aarif Vekili pliyor 
~)"1'-· 18 (HU8U111 muhabirimiz -
' - Maarif Vekili Saffet Ankan 
'·akşam latanbula hareket ede -

tı.! •bancayı kurcalarl[en 

l&fllmlfb!'. 
Ziraat Bakanlığı bu hususta ala

kalılara bir tamim yaparak sağlık 

resmi kanununa bağlı tarife üzerin
den muayene resmi alınmasını ve 
hayvanlar vergisi kanununda resim
den muaf tutulan hayvanlardan sa
yını vergisi istenilmemeeini bildir
miftir, 

Cezanın dütürülmeainde ıuçlu· 
ya harç yüldenmiyecek 

Ankara, 18 (Tan) - Ceza k~nunu
nun 485 inci maddesile cezanın düşü
rillmeai halinde suçluya harç tahmil 
edilmiyeceği temyiz tevhidi içtihat 
umum heyetince kararlaştırılmıştır. 

Türk • Sovyet ticaret anlqmaaı 
Ankara, 18 (Tan) - Sovyet Rusya 

ile hüklımetimiz arasında münakit ti 
caret ve seyrisefain anlaşması 1 Ka
nunusani 937 tarihinden başlamak 
üzere hük\ıınetimizce fesholunınuş -
tur. 

lan Türk lisanında her felsefi dil - "-Memleketinizi iyi tanır ve çok 
şünceyi ve hergünkü hayata ait her severim. Fırsat düştükçe 3-4 senede 
şeyi ve her mefhumu ifade edecek bir Türkiyeyi ziyaret ediyorum. Son 
bam malzeme vardır. defa 1933 te gelmiştim. O zaman va 

ki olan davet üzerine Ankaraya da 
Elektrik, otomobil gitmiştim. 937 de tekrar buraya gel 

Yalnız başka memleketlerde Vücut meye karar vermiştim. Fakat dil ce 
bulmuş icatlar var ki, bunun için ye- miyeti tarafından çağırıldığım için 
ni kelime uydurmak hatadır. Elek- bir sene evvel lstanbula gelmiş olu
trik, otomobil gibi milletlerarası ke _ yorum. Kurultayda (ler) llbikası 
· kün hakkında bir tez okuyacağım. 
ııme mev .. e çıkmış kelimeler var- Ben eskidenberi dil inkılabına ta-
ken bunları ifade edecek sun'I kelime raftanm. Bence lisan her şeyden ev 
aramak manasız bir taassuptur, boş vel bir itiyat meselesidir. Harf inkı
bir fikir ve kuvvet israfıdır. Araplar tabına taraftar olduğumu daima söy 
bunu Mısırda yapmağa çalışıyorlar. !edim. Lisan inkıli.bına gelince, sun'i 
Mecmaı Lugatülarabiye ismi altında kelimelerin kullanılışına evvelce ta
toplanan bir encümen, tıp ıstılahlan- rattar değildim. Fakat yavaş yavaş 
na., yeni icatlara arapça mukabele alıştım.,, Alinı, Kurultaydan sonra 
yaratmağa uğraşıyor. Düşünün bir hemen memleketine dönecektir. 

') • 18 (Huaust muhabirimiz
~ - 1:1'~e Turan mahallesinde 
~ Ali oğlu Ziya, tabancasmı Reslı:-ı:~ll n~akale 
"'1 ~en silahtan çıkaıl bir mer
'daıo IDda oturmakta olan Ziya 
"e be Çocuğun bqma isabet etmiş 
~i Pl.l'Çalanan avallı kilçUk öl-

, ........ ~ .. 
~ ......... . 
~ko.a, 18 (A.A.) - SoV)'et bil
~~ davet edilmif olan 
l'I, dtbı tayYare sanayii JaUmeuille -
~lltetuş bııraYa relmiflerdir. Umumi 
'\~ Generaı Martino Lagarde ve 
~et Ue ~t mühendislerinden Bre 

'·otez heyet meY.amnda bulun 

Festivalin 
bir 

~ .. . . 
surpnzı 

Her gün yeni bir sürpriz· 
le bizi karşı karşıya getiren 
kırk ıün kırk ıece festi vali· 
nin dün müzeler günü idi. 
Şehrimize celen ecnebiler 
müzeyi hep birlikte gezccek
ıerdi. Fakat kapıda bir siir ;e 

prizle karşılaştılar. Gezmeye ıeJenJer muze -
lerı kapalı bulmuşlar ve ka
pısının üstünde bır asma kı
Jidi tarihi bir festival gunu -
nün antıkası diye temaşa e
derek dönmüşlerdir. 

Berlin, 1.3 Ağıurtos 
Berllnde her şey "kolosal". Cadde

den tutun da ayakkabıya kadar. 
Kadoı kolosal. Bir Alman kadını· 

nın eJb.iseslle bir buçuk Türk kadım 
gi)inebllir. Berlinde dokuz buçuk 
numara erkek çorabı yoktur. On nu
ma.ra. ender buJunur. Olimpiyatlar da 
emsaline nazaran kolosal oldu. Oka
dar ki, birçok müsabakalar se3ircJ. 
siz kaldı. Halk nereye gideceğini şa.. 
şırdı. Lokantalarda iki buçuk saat
te ancak bir yemek yenebiliyor. Alış 
veriş mağazaları ise dolup dolup bo
plıyor. 

Almanya.da her ljey kolosal. Bay
raklar, merashlı, resmi g~.mer, cim
nastik gösterişleri, stadyom ve oliın
piyat köyü. Bütün bunlara karşı Al
manlar bir kolosaJ hata yaptılar. Her 
lje)ini mükemmel yaptık.lan olimpl • 
yatlarda ecnebileri mümkün olduğu 
kadar ihmal ettiler. Neticeleri alman. 
ca söylediler, tebliğ ki.ğrtlannı al
manca verdiler. Hiçbir yerde alman
cadan başka dil bilen memur kullan
madılBf · Bazı büyük mağazalara 
tercüman diye koyduklan adamlann 
da pek azı bilirim dediği dUi konuştu. 
Böylece ecnebinin lifı ha\'salasmda 
kaldı. Derdini anlatamadı. Bir müd
det uğraştı ve nihayet işi alaya nır
du. 

Babam merhum anlatırdı. Dal,!H 
bundan 50 - 60 sene evvel bir J~ ffiin 
Berllne gitmiş. Adamcağız benden 
akıllı ve tabii daha zengin imiş. Ah
çısını beraber getinniş. Ahçı bir 
gün bakkaldan yumurta almak iste
miş. Almancasmı bilmiyor. Anlatmak 
için ta\·uk gihl ötmüş, çırpınmış ve 
yumurtlar gibi taklit yapmış. Bak
kal anlamamış. Ahçı tekrar ··~ gıt 
gıdakl" diye bağınp yumurtlamış, 

halk etrafını almrş. GWmeden kah
lrrlamuş. Fakat bakkala yumurtayı 
anlatmanm imkanı olmamış. 60 ıııene 
sonra ayni tecrübeyi tekrar el.cteniz 
Almanyada yumurtayı anlatmak ~i
ne mümkün olamaz. Ben Almanlar 
kadar almancadan ba..,ka Şf"l' anla -
mıyan millet görmedim. Hatta.. onu 
bile ha... ~ aıalıyorlar. Onua 
için bUttin büyük mağazalar dolup 
dolup boşalıyor amma kalem almak 
lstlyen çorba kaşığı alıyor, çanta. al· 
mak Lcttiyene kise veriyorlar. Satıcı
lar Avnıpamn hiçbir şehrinde tesa
düf etmediğim kadar li.kayt. 

Ben bunlan Berlini yermek için 
yazmıyorum. Temiz, güzel, muntazam 
şehir. İnsan hayran oluyor. Bülilk • 
lüğüne, temizliğine, intizamına ve ıa
k&)11iklerine. On, on beş günde Ber
lin anlaşılamaz.. Li.kin şüphesiz ola
rak anladığım şudur: ~lln bir s~v
yah şehri, bir beynelmilel harek~t 
merkezi olamaz. Tıynett müsait de
ğil. Görülüyor ki Almanlar ecnebiye 
pek güçlükle tahammül ediyor. 

~ 

Bizim sona kalan sporlardan birisi 
at terbiyesi, konkur iplk denilen at 
oyunlandır. Bunlara iştirak için ge

len binicilerimiz, bu müsabakalarm 
takmıla yapılanına giremediler. Çün

kü atlanmmlan birisi bir mania at
larken yaralaaıp ölmüş, birinin avak 
adalesi kopmu.,, birinin de tırnağı 

~tlamış. Onun i!:in !:Qk iimltll oldu
ğumuz bu takım müsabakalanndan 
sarfı mzar ederek yalnız ferdi mü

sabakalara girdik. Onların da netice
si üç günde yapılacak muhtelif ya.. 
ntladakl sayılann yekônu elde edil
dikten sonra belli olacaktır. 

~ 

Artık olimpiyatlar bitti demektir. 

Ayın on beşinde futbolün finali yapı

Jaeak. Dün üçüncWiik için Norv~le 
Pol'onya arasındaki maçı Norveç 

S - 2 kazandı ve ü~üncü oldu. Bu da 
bizim için bir tesellidir. 

B. FELEK 

ilk incir İzmir borsasına geldi 

İzmir, 18 (Hususi muhabirimiz

den) - İlk incir mahsulü, bugün İz. 

mire gelmiştir. Mahsul, Nazilliden 
İzmire geliııciye kadar muhtelif ista
siyonlardan toplanmış ve 62 vagon
da 4670 çuvalı bulmu,tur. 
Yanı\ sabah saat onda borsada in

cir piyasası açılacaktır. Bu akşam 

mahsuliin İzmire getirilmeei milna
sebetile bütiin incir amele.i, işçiler, 
Alaancakta şenlik yapmaktadırlar. 
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Bütün mücahitler düşmanı silahla 
değil, sineleriyle karşılayacaklardı 

Gençliğinizde, eski Yunan mitolo-
1isini okuduğunuz vakitten hatırlar
sınız: Neptün ile Arzın oğlu olan 
dev Anteo bir canavarla savaşırken 
canavarın her defa toprağa dokun

Işte; Yunan ordusu asıl bu cihet
ten Türk kuvvetlerine karşı çok bü
yük bir f aikiyet temin etmekte .. Bu 
cihet de nazarı dikkate alınacak olur
sa, Yunan ordusunun faikiyeti, (bire 
·karşı yirmi) yi geçmekte idi. Böyle 
olmakla beraber, Yunan birinci ko
lordu kumandanı General Nider; is
tediği otomobil ve kamyonların gel
mediğini, ve hazırlıkların ikmal edil
mediğini ileri sürerek taarruza geç
mekte tereddüt göstermekte idi. 

General Nider; umumi karargahın 
kat'i emri karşısında, nihayet taar
ruza geçmeyi kabul etmiş, son hazır
lıklara girişmişti. 

Şimal cephesi kumandanı Miralay 
Kazım Bey, düşmanın bu hazırlığını 
haber alır almaz, vaziyeti derhal Bü
yük Millet Meclisi hükumetine arzet
miş; hakiki hücumun hedefi olması 
sek muhtemel bulunan cephesinin, 
takviye edilmesini rica eylemişti. 

.Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Pa
§8 derhal milli müdafaa hattına gel
miş; evvela Salihli, sonra Akhisar 
caphelerindeki kıt'aları teftişten ge
çirmişti. Bu sırada; düşmanın Uç fır
kasının, Manisa civarında toplandı

ğına dair haber gelmişti. 
Fevzi Paşa; derhal icap eden ted

birleri almıştı... Cephelere göğsünü 

geren mücahitler, ellerindeki silah
lardan ziyade sinelerini dolduran 
iman kudretile düşmanı karşılayııf
caklar; bugünün değilse bile, yarının 
büyük ve ebedi zaferini hazırlıyacak
lardı. 

Yunan ordusu başkumandanı Ge
neral Paraskevapuloe, ll9 Haziran 
1920) tarihinde taarruz emrini vcr
mi§ti. Fakat nekadar gariptir ki, bu 
taarruz emrinde bile, daha hala 
• Türklerin muhtemel bir taarruzun
dan bahsedilerek - bir endişe ve te
reddüt hissedilmekte idi ... Yüz yirmi 
bin kişilik Yunan ordusunu harekete 
getiren bu ( umumt taarruz emri) nin 
beş maddesi, şu esMlara istinat et
mekte idi: 

Umumi taarruz emri 
19/ Haziran 1920 

1 - Düşman, bir taraftan Alaşe

hir, Salihli; diğer taraftan da Akhi
sar, Saruhanlı mıntakalarında tahşi
datını artırmaktadır... Aldığımız 
mevsuk haberlere göre, düşman ta
arruzunun yakın olduğu teeyyüt et
mekte, ve lzmir kolordusu cephesine 
hUcum edeceği muhtemel görünmek
tedir. 

2 - Ordumuz, umumi taaamız ic
ra edecek; ve bu umumi taarruzun 
gayesi, düşmanın - yukarıda zikre
dilmiş olan - iki tecemmu merkezinin 
dağıtılması olacaktır. 

3- (Bu madde; uzun uzadıya, ta
arruz istikametlerini göısteren emir
leri ihtiva etmektedir ... Bu emirlerin 
hulbası da şundan ibarettir: 

Birinci ordunun, hedefi: - (Köşk -
Balyanbolu) -Nazilli • Pazaryeri -Kil 
lb - ve nihayet, (Alaşehir). 

lzmir kolordusunun hedefi: • Ak
hilıar • Salihli • Soma - Balıkesir. 
Bandırma.) 

4 - (Bu madde de, muharip kıt'a 
lar arMında muhaberatın ne suretle 
temin edileceğine dairdir.) 

5 - (A~en) - lğtinam olunan 
malzeme ve üsera hakkında, daima 
talimat talep edılecektir. Tehlike 
mevcut olmadıkça, alınan malzeme· 
nin hUsnü muhafaza edilmesine dik
kat edilecektir. 

ce, bu taarruzun ana hatlarını sür'at- dukça yeniden kuvvet aldığına dik-
le takip ederek neticeyi arzetmekle kat etmiş ve onu toprak üzerinden 
iktifa eyliyoruz. havaya kaldırınca kolayca yenmişti. 
Düşmanın ilk hücumu, <Akhisar) ı Galebesinden sonra da kendisi top

istihdaf etmişti. General Plastras'ın rak üzerine uzanmış ve biraz sonra 
kumanda ettiği bu taarruz kuvvetle- eskisinden daha kuvvetli olarak 
!"i : §Unlardan ibaretti : kalkmıştı. 

3 sahra ve 3 cebel bataryasile tak- Mitoloji hikayelerinin her birinde 
viye edilmiş olan müstakil 24 Uncu hikmet bulunduğundan bu hikaye
efzun alayı, 13 Uncü fırka (bütün deki hikmeti de arayanlar toprağın 
kısmı küllisi ile). insana yeniden kuvvet vermesini ma 

tzmlr fırkasına mensup 28 alaydan nevi bir tesire atfederler ve bundan 
2 piyade taburu - bir cebel topçu ta- dolayı memleketlerinden çıkıp başka 
buru _ bir istihkam bölüğü, yerlerde çalışarak yorulanların ken

di vatanları topraklarına döndükleri lzmir fırkasına mensup 30 uncu 
alaydan 2 piyade taburu _ bir cebel vakit yeniden kuvvet bulmalarını ay

ni tesirden ileri gelir sanırlardı. 
topçu taburu • bir ağır obüs - 2 Herkesin kendi vatanı toprakla-
sahra bataryası, rında kuvvet bulmasında ruhi tesirin 

Adalar fırkasının bir cebel batar- ehemmiyeti şüphesiz çok büyükse 
yasile takviye edilmiş olan 6 ıncı ala- de, toprağın insana maddi bir kuv
yından bir müfreze, 4 üncü ve 5 inci vet vermesinin manevi de6ril , maddt 
alaydan 'birer tabur ile 4 cebel ba- bir tesirden ileri geldiği anlaşılmak-
taryası, tadır . 
Miktarı kat'i olarak bilinemiyen, Bir taraftan güneşin, bir taraftan 

- yerli Rumlardan mürekkep - milis da kainat reyonlarının sağlık üzeri
müfrezeleri. (Akhisar mıntakasında- ne tesirleri tetkik edlldikçe topra
ki Türk Milli Mücadele kuvvetleri ğm hem güneşten ve kainattan al
hakkında evvelce malumat vermiş- dığı, hem de kendisinin çıkardığı re
lik. Muhterem karilerimb:, bu ikl .yanlarla sağlık üzerine tesir ettiği 
kuvvet arasında bir mukayese yapa- düşünülmektedir. ' 
bilirler.) Zaten hayvanlardan bir çoğunun 

General Plastiras'ın emrine giren hastalandıkları vakit kendi kendile
bu kuvvetler; Türk mlidafaa hatları- rine toprak üzerinde güneşin karşı

sına yatmaları güneşle beraber top
mn karşısında çok çetin musademe- raktan istifade ederek iyileşmek 
lcre girişmişlerdi. Çakıroğlu dağının için onlarda tabii bir sevk bulundu. 
garp ve cenup eteklerinde çatıştık- ğuna delalet eder. Evlerde yaşıyan 
ları, Ismail Hakkı efendinin süvari kediler ve köpekler bile hastalanınca 
müfrczcsile (Süvari yüzbaşısı Midil- bahçede toprak üzerine giderek ya

lili Ahmet Bey)in kumanda ettiği üç tarlar. • 
Hekimlik bilmiyen iptidai insan-

tüfekli süvari makinelitüfek müfre- larda da, haı;tahkta topraktan •ifa 
zesinin kestiği yolu, pek güçlükle aramaya tabii ve büyük bir temayi.ll 
söktürebilmişlerdi. Ve nihayet, Saro- vardır; Toprak sirkeyle karıştırıla

hanlı taburunun kahraman nişancı- rak yapılan lapa romatizma ağrıla
lannın ateşlerile bir de tayyarelerini nna karşı bir ilaç olur. Yaralarda, 

çıbanlarda, en ziyade böcek ısırmala
kaybettiktcn sonra, (Akhisar)ı i§gal nnda toprak adeta antiseptik ilaç 
eylemi§lcrdi. diye kullanılır. 

[Arka.!t tıarl Bazı yerlerde -en ziyade Orta A-

Izmir fuarı için 
hazırlıklar 

İzmire doğru mühim 
.bir seyyah akını var 
İzmir fuarı etrafındaki hazırhk-

Jar faaliyetle devam etmektedir. Fu
ar mümessili Rusçuklu Fahri dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş, Ticaret 
ve Sanayi odasındaki hazırlıklarla a
lakadar olmaya başlamıştır. Başveki. 
letin tensibi üzerine lktısat Veki.leti 
bütün vilayetlere bir tamim göndere
rek yurdun her tarafında lzmir Bey
nelmilel sergisine iştirak hazırlıkla -
rınrn sür'atle ikmalini bildirmiştir. 

Bu seneki İzmir fuan, şimdiye ka· 
dar memleketimizde yapılmış buna 
benzer hareketlerin en büyüğü olacak 
tır. 

Tilrkiyede mevcut 250 kadar Tica 
ret odasından ancak ellisi şimdiye ka 
dar iştirak için müracaat etmiştir. 

Geride kalanların, iştiraklerini bildir 
mek için hazırlıkların sonunu alma -
yı bekledikleri tahmin edilmektedir. 
Fakat arada çok vakit kalmadığı için 
müracaatlan tesrii her tarata tamim 
edilmi3tir. 

merikanın sıcak memleketlerile Ca
va Adasında- toprağı tavada kavu
rarak ilaç diye yerler. Cava Adası 
bayanlarının zayıflamak ve güzel ol
mak için baş ilaçları böyle kavrul
muş toprak yemektir. 

Bir vakit bizde de "kil ermeni., bir 
çok derde deva olarak her evde bulu
nurdu. Aş yeren gebe bayanlardan 
bazılarının toprak yemeye düşmeleri 
ve bazı çocukların toprak yemek a
deti de hep o tabii tcmayillden kal
mış olsa gerektir. 

Şimdi biz toprağı, tetanos korku
sundan dolayı , yaraların üzerine şüp 
hesiz süremeyiz. !çerden ilaç olarak 
toprak yemeye de lüzum yoktur. 
ÇUnkü hekimler toprakta bulunan 
maddeleri reçetelerile yazarlar. 

Fakat toprak Uzerinde uzanıp ya
tarak bilhassa güneşle ısınmış topra
ğın reyonlarından istifade etmek her 
vakit yine mümkündür. Öyle yapar
sanız siz de -canavarlarla Bavaşma
sanız bile- mesela uzunca bir yol yü
rüdükten yahut devamlı bir spor 
yaptıktan sonra yeniden kuvvet bu
lursunuz. 

Lokman HEKİM 
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Daucıan <dleDa 

Tele.onla dedıkodu 

Yaya kaldırımlardaki 
çiniler kimin malıdır ? 

Faydalı adresler ve 
telefon numaraları 

Bu sabah, yani 1936 senesi ağus- İtfaiye telefonları 

Alı Alı ..... · ., tos ayının on sekizinci salı gu··nu sa-- o.. o .. .ı.,.t•resı orası ... 
lııtanbul ltıaıyeaı 
Kadıkoy ltlaıyeai - Siz kimsiniz? .. Kimi istiyorsu _ bahı saat 6 raddelerinde bizim sokak-

ta ya.§ıyanlar hiç nlışmaclıkları bir 
taraka ile uyandılar: 

nuz! 
- Bayan ~ükran orada ım? .. Ba

yan ljiikranr bti~·oruın. 

- Ben, Şiikran, tcldondayım. :Ne 
istiyorsunuz? 

- Cicim, dlin heni telefonla ara.
mı~snı, bulunamadım. !)ek üzüldüm. 

- Allo, allo •. Klmsjniz efendim? .. 
- Ben Se1.a.. Seza, kuzum nasıl 

oluyor da benim ı.;eı,iml tanımıyor-

ıııun'! .. 
- Se1.acıı'.:rrm, sen misin? .. 

dün hen seni aradım. 
- Ufak ıa.. .. tik korseler için 

mi'! 
- Pek alışmı~tını da. 

değil 

- Ben diikkanın i mini hilmiyo -
hım. Fakat sana yann bir tane d:ı
ha ;rnllıyacağım. 

- Aman şekerim, hiç olmazsa bu 
defa fiyatını bildir. Parasını )'ollı -
yayım. Her defasmcla hediye olmaz. 

- Deli!.. Onlar o kadar kı)·met

siz \'e ucuz şe)'ler ki ..• 

- Olamaz Sn.a... Uak danlırını, 
imkanı ~·ok istemem. 

- nen de sana adres \"cmıem ... 
Hem kuzum a~·ıp hu ... Rlz mektep 
arkadaşıyız. Uu kadar rf'Smiyet. 

- Ama benim bildiğim hediye bir 
kere olur. 

- Benim bildiğim hedi~·e her za

man yapılır ... Hem ben kendi hesabı

ma.. hem imdiye )'apmağa, hem hedi
ye almağa bayıhnm. F~n sc\'diğim 

ı;e:r budur. Eğn erke kolsa) dım mu

hakkak ki bütün hayatımı kadınlara 

hediye vermeklt. geçirirdim. ~'ünkü 

kocamız bize nekadar para \'erirse 

''ersin, bizim l!;ln nekadar fedakarlık 

ederse etsin, ak~am fWf' gelirktn fa
kir bir çiçtkçiden alıp htdi~·e getirdi
ği bir demet menekşe kadar makbu
le ~eçmez. 

- :E\'et, hakkın var. Çünkü o htr 
mf'Cburiyf't veya bir \'ll.zif e.yi yıtnı-.ın 

ifadesi de~ildfr. O, bir hatırlayışı 

~österlr. Siz yanında değilken o sizi 
dii~iinmüş, sizi st•\imlinnek i"itemiş. 

- l\la.amafih kar,leşim, hedi)·e ,·er
mek zevk vert>CCk hir şey<lir ama, he
diyeyi de i~·i intihap etmf'k lazım. 
Bf'n bir seyahate ~ittiğim 7.aman en 
en·eı kime ne hediye ala<·ağnn cliyc 
dilı;iiniirüm. nununla tiziiliirüm. 
ÇUnkU miinasehet!liz bir hediye )'BP

mak bir ht>ladır. Bazı in'.'ianlar bunu 
hiç bllm~ı. ÇiinkU iyi hedi~·e intihap 
edebUmek bir san'attir. 

- Fakat hediyeyi l)·I kabul etmek 
te bir san'attir. Razı insanlar en 
kıymetli bir hediyeyi bilf' öyle fena 
bir ~ehrc ile kabul edrrJer ki in~n 
bir daha ona bir hediye yapmağı '·a
nı istemez. Bunun için e\:Jenen ht>r 
kadın kocasının ilk )·apbğı hediyf'yi 
nekadar dt~erıdz olursa olsun çol< 
d~ğcrli ve çok i) i imi~ ı;;hi fe,·kali<le 
gülf'r bir ~·iizle kabul ~tmf'li. 

- Ru hana bir , ders ohı~·or şeke

rim. O halde senin hedl~·elerln en 
kı),netlisf olan hediyeni bana yann 
gönder olur mu? 

- Peki canım gcirdiin mü? İı,te 
insan böyle olmalı •• Şimdi dükkana 
gidf'ccğim, bunun i!,'İn allahaısmarla

dık. 

- Giile ı:iilfı: ıı><'JH•rim .. Güle güle. 
Korse~i b<'kli~·orum. 

Tclt-fon knpanrr. 

Mes'ut bir nikah 
Askeri Basımcvi memurlarından 

Tramvay Şirketi amelesinden biri, 
içi yaya kaldırımlardan sökülmüş çi
nilerle dolu demir bir el arabası sü
rüyordu. Saç ve demirden ;yapılmış 
el arabası fena kaldırımlı yollarda 
yürümeğc alışık olmadığı için ve 
yükle dolmuş olmasına rağmen is
yan ediyor. Taştan taşa sıçradıkça 

inliyor, boğuk bir davul sesi çıkarı -
yordu. 

Nihayet bir apartman kapısı önün
de durdu. Çiniler boşaltıldı. Bu se
fer boş dönen el arabası davul sesi
ni ••musiki diye" aratacak kadar bir 
gümbürtü ile t~tan taşa sekiyordu. 

Gündüz arada bir geçen satıcılaı 

narasından başka şamata ve g\irültü
ye alışık olmıyan bu sokak aekenesi 
başlarını pencerelerden çıkarmış, hay
retle bakıyorlardı. 

Sabah uykusu sersemliğini üstüm
den silkerek bu velvelenin kahrama
nı tramvay amelesi ile "nıUlakat'' 

yapmak frrsatmı kaçırmadım. 
- Nedir bu yaptığınız? Eiltün ma

halleyi uykudan kaldırdınız? 

- Yanlış oldu, fena oldu, ben de 
görüyorum. Ama ne yavı.yıın , işte.

oluverdi. 
- Bu taşıdıklarm nedir? 
- Sokak çinisi. Bunla; söküldü. 

Yerlerine asfalt döküldü. 
- Bu çinileri alıp b81ikıl tarafa gö

türmek için belediyeden izin aldın 
mı? 

- Belediyeden neye izin al:ıyım? 
Bunlar Tramvay Şirketinin malı. 

- Tramvay Şirketinden müsaade 
aldın mı? 

- Filanca adam emretti. 
- Filanca adam kimdir? 
- Tramvay ,irketinde katip. 
- Pek iyi. Çinileri nereye taşıyor-

sun? 
- Uncuyanın evine!.. 

- Tramvay Şirketinde amele. 
- Numaran kaç? 
- Bizde numara yoktur. 
- l!-;mriı nedir? .. 
- l zzet . 
Hadise bu. Mülikat bu. Çinilerin 

kıymeti var mı, yok mu, bu da baş
ka bir mesele. Kıymetli veya kıymet

si:, sabah karanlığında mahalle haı· 

kının istirahatini sclbederck bunııırı 

hususi evlere taşıtmanın doğru olup 
olmadığı aliı.kadıtrlıtrının bileceği 
bir iştir. Fakat biz de merak edlyo. 
ruz. Doğru mu, değil mi? Bize dı> 
malümat verseler!.. 

Yeşilkoy Salurkoy. Büyükdere 
Osküdar lttaıyrsi 50625 
Beyoilu ıtlııyesi 44644 
Büyükada Heybeli Burıaı . Kmılı ITllll 

takıluı için telefon ııantralmdaki memur• 
"~"'"" tf,.,,,,.ı. ldHidır 

Hastane telf'fon1a:n 
'..:erarhpaşa haııtanesı 21693 
Gureba hastanesi Yenibahc;e 23011 
Huelci kadmlar baatanesı 245S3 
Zeynep Kimil ltastanesı Uskfidar 60179 
Kuduz hastanesı Çapa 22142 
Beyoilu Zukür hastanesı 43341 
Gülhane hastanesi Glilhane 20Sl0 
Haydarpa,a Nümune hasunesı 60107 
Etfal hastanesi Şişli 42426 
Bıkırk/hı 6.kıl lt~ııtıneıl 16.60 

Çabuk sıhhi yardrm teşkilatı 

Bu numaradan undat otomo 
bili istenir 44993 

MUracaa.t yerleri 

I 

Denız yollan ıc;entesl Telefon 42362 
Aka7 (Kadıkö:r iskelesi) 43733 
Sırlı Oemıryollırı Sirkeci 23079 
Dev' • •miryollan Haydarpa" 42ı4S 

t<UÇOK iLANLAR ] 

Satılık araa 
Kasımpaşada Camiikebir mahal • 

lesinde dört kapı dere boyunda 120 
metro murabbaında bir arsa satılılt· 
tır. Taliplerin yanındaki kor.ı~uyJ 
müracaatları. 

Doktor Mehmet Ali Akse)' 
Haseki - Cerrahpaşa Hastaneleri cilt 
\'e zührevi hastalıklar mtitchassısl 
Muayenehanesi: Sirkecide Beşir Ke
mal eczanesi ittisalinde No. 4 

869 

Hizmetçi aranıyor 
Asgari iki buçuk sene müddetle 

Avrupada iki çocuklu bir Türk aile• 
si nezdinde çalışmak Uzere bir hiı' 
metçi aranmaktadır. Matbaamız id•• 
re Müdürlüğ:ine müracaat 

Muzadı taaffün ve deriyi 
tak\iye hassalarına mali
~iyr.U n ... c;ıu Pe.rtev'in bu· 
günkü şöhret hı 'iunf ı -
nlin bariz delilidir. 

--• TIFOBll 
Dr: IHSAN SAMI 

ri!o ve paratifo hastalıklarına 

tutulman'lak ıçın ağızdan alınaıı 
tıfo haplarıdır. Hiç rahatsıztılt 
vermez· Herkes alabilir Kutul!lu 

55 kuruş $ 

590 

Taklitlerinden sakınınız! A gızlıklar üzerinde 

lmzasrna dikkat 
ediniz. 

Satıt yeri: 
Sultanhamam 
Kebabçı karşısındcı 

p 1 p o PAZARI 
Ana.doludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak gönderilir. , 

Başkumandan 

Parukevopulos 

lktısat Vekaleti telgrafla yaptığı 
tamime derhal ve yine telgrafla cevap 
vcrilmeılni bUtUn villyetlere bildir -
miştir. 

~·------------... ~ ... Bay Kamil Aydarın km Bayan Ni.. 
Ankara: Tütilnr.U Ali Tilmen, Taşhan - lzınir: Mehmet Alim Başdurak 61-, 
Bursa: Nureddin Neş'ct Uzunçarşı - Samsun: Saatçi Avni Peker - ~dl, 
na: Hacı Halil Yağcamii civarı - Malatya: lbrahim Işık. Leon çl.Jı~ 

Bu tarihi taarruz emrini kaydet
mekten maksadımız; Yunan baıtku

mandanının, başlıca iki nokta üzerin
deki düşilncesini göstermek içindir. 
Bu iki dil!iilnceden biri, (Türklerin 
muhtemel taarruzları} ; diğeri de 
·bu kadar faik kuvvetlerle yapıla

cak olan - bu taarruz esnasında, 

(tehlike mevcut) olduğuna dair bir 
endişe beılenmeıinden ibarettir. 

Yunan umumi taarruzu • timal ve 
prk cephelerinde • (22 Haziran 
1336 - 1920) gUnU bqlamtftlr ... (Ala 
şehir)den (Kqi§dafı) eteklerine ka
dar imtidat eden o cennet gibi saha-
11. kan ve ateş aahn~i haline sokan 
ttı taarruzun tafsilatını arzctmek, 
sıevzuur· ı- • . ., hariç olduğu için 
lııundan sa :-!ına::.r ediyoruz; ve sade-

Fuar mUnasebetile nakil vasrtala- 1 
rında yapılan azami tenzilatın , mem
leketin her tarafından Izmire doğru 
bir ziyaretçi akını yapılmasına sebep 
olacağı muhakkak sayılmaktadır. Bu 
ziyaret sade memleket dahilinde ya
pılanlarla kalmıyacak, hariçten de 
birçok seyyahlar gelecektir. öğrendi 
ğimiu göre Suriyeden gelecek 5,000 
zıyaretçi i<;in yataklı vagonlar şirke
ti nezdinde hükumetimiz tarafınd~n 
yapılrnuı ietenen teşebbiia muvalfa
kıyetl~ neticelenmiftir. 

Sergiye iJtirak için wkubulan te- r 

,ebbüsler ıadece Ticaret ve Sanayi O· 

daları kanallarına münhasır kalma -
maktadır. Sergi komitesi, müstakil • 

T A· N 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR• 

TQrld7e Dııın 
icln lçin 

Bir aylık • • • • ı so. --• • • • • • 4 - ·-e .. • • • • 7 50 14 -
1 rıllık . • • . 14- ıı-

Din için blncılıJı Sirlletlerlne mü 
racaat edilmelidir. 

KUcUlı illnlar dolnadu dof1'117t 
•dıremizce alınabilir. 

Kilc!llr llblırm 5 utırhfl biı 
defalılı 90 kunııtar 5 11tırdan fa1 
lası lcin 11tır b111ma 5 lıunı, ılmn 
Bir delıdıın ,.,,,. lcln 'ekdndaı 
3 10 lıanıı indirilir, 

len müracaat eden birçok firmaların ... ., 
teklinPrlle karşrtaşmaktadrr. ~-----------~ 

GUnU ""cmı• n•ı •lıa lıır ~ lnınıtta• 

met ile gazeteci arkadaşlarımızdan 
Nureddin Artanı (toplu iğne) nin 
kardeşi Bor Halk eczanesi sahibi 
Bay Cemalettin Artamın nikahları 
ev\·clki gün öğleden sonra Fatih Be 
ledlyc dairesinde aile dostlarının hu 
zurunda kaymakam Bay Haliık Ni
hat tarafından kıyılmıştır. 

Yeni evlileri tebrik ve kendilerine 
sonsuz saadetler temenni ederiz . 

12 numerolu pamuk ipliği 
Iıtiyen lstanbuldaki fabrikatörle

rin Istaı\bulda Yeni Postane arkasın 
da Istanbul hanında 3 numaraya 
müracaat etmeleri. 

Yün ve pamuk İpliği ve akmi 
te ve saire imaline mahsus 
Türk Anonim Şirketi 

ta accntası. 

Her yerde 
Doktorlar tarafından 

tavsiye 

olunmaktadır. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

T an'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, kariin ıazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

Günün meseleleri 

Hayvanat bahçeleri 
• insan tabiatın bir evli.dıchr; büyük 
tekemmülüne nazaran, onu bir kq
tan, bir kelebekten daha çok sevme. 
al liamken, iptidalllkten medeniyete 
ilden uzun yolda, insan, kendi kur
dup sun'Wiln içine gömWmüş ,.e 
&sd muhitini ihmal etmiştir. Medeni
Yetin terakkhd, bu kanı wun'W~n 

f.ataızıığmı, kifayetsizliğini bize tek
rar göstermeye yaramış ve bizi gü
~ ve RJ11.gln tabiate yeniden yaklaş
lunııştır. En ileri gltmlı mllletlerde, 
tabtat1e kaynaşmak, onu i~ice gör
lllek, öğrenmek, sevmek ve tatmak 
için en bttyiik adımlar atılmıştır. Bü
)'iik ~erde hayvanat ve nebatat 
~ gön geçtik~ çoplan bir 
ehemmiyet \•eribneslnde bu ihtiyacın 
bir tezahttriinü görürüz. 

1 AN 

Fransız tanklarından biri manevra esnasında 

Hayvanat bah~I. dört dm-ar 1(1-
lle hap&edllmiş tmirllleri her y.aman, 
tablatle sıla temu haline gPtlrir. Ki
taplarda okunan, mekteplerde öğre
ldlen tabiat dersleri, marpf kunıluk
larmı kaybederler. Garbm büyük 
lllerkederlnde, bu kabU bahçelerde 
.P,Çbk ve serin kö,eler a)-rılmr~. 
hallan eğlenmesi ve istirahati için 
llıtb.fkH ~lar blle kunıllnw,tur. 
tyı il!ltif ade yolu blllnln<"f!, h&Y''Ulat 
"-h~ıerinde mWı.lm fenni tetkikler 
Ge Y&prJabUlr, 

Kara zoırhOoso a 
a Tanlk 

Ordular gittikçe motörle· 
şiyor ve makine. esiyor 

4ııkaradakl GU1 Orman Çiftliği. 

t..., t.ablatl tuutma ve sevdirme va
llfewtnı ilk olarak ~önnek tere.flnl 
"-'ne almıştır. ÇiftHğhı bu ktt~k. 
''kat çok entel'Man ve dalma Uerll
hlt hayvanat bahralnl görmüş olan-

'-' ÇOktur. Ankarada bUy\ik ktlc:ük. 70 ve 80 ton ağırlığında yapılan kara ıırhtı ·an, 
~. lflhirll, herkes onu aJika De 

~. tanklar istikbal harbinin mühim bir unsurudur 
1-abalun mbat•La..ı 1o&IU" ~ ~--=.:;;;:: ;......;.....,;_.,..;:.-,...::.c---

'ıbu'l;öy1e bir ~'lçtii nr aynı. ~· yaprlae '-~ manevna .. 
11.&...__ • lar ordumuzdaki mekanik ve motör-
-gmı Umlt etmek isterim. Münasip lii kuvvetlerin azamet ve ku, ....... ııı 

harp te llf bakmıınftan ı.ıtraae et
mek çarelerini aradılar. Bazı projeler 
meydana atıldı. Ve nihayet tank ve 
şarlar icat edildi. 

Festival meselei mühimmesi 
Şu festival bizde garip bir halete 

giriftar oldu. Festival festival olalı 

1 başından böyle bir hadise geçmemiş
tir desek caiz. 

~ ..... 
lilginlzl yoklaJlnlZ · 

Sorular 

Acaba kelimenin b~mda "fes,, 8 - lnta müddeti ltlbarlle dünya. 
var diye mi biraz alaturka gidiyor? .. da en geç meydana çıkanlan klll8e 

DUn festivalin müzeler günü 1miş. hangisidir! Kaç senede bltlrllmlştlrf 

1 
Fakat evvelce haber verilmediği için 8 - Vatlkan Sarayı nerededir! Ne 
müzelere gidenler kapıyı da duvar maksatla kullanılmış ve duvarlarme 

1 bulmuşlar. dald l'fllllmler kimin tarafından ,._ 
1 ÇUnktl müzeler Sah günleri kapalı pılıruştır! 
imiş. Abiye bakın ki festivalin mü- 8 - Brezllya kaç senelik bir dev. 
zeler günü de Salıya rutgelmi§.. lettir! 

Geçenlerde böyle bir hadise da s - Annam Hükümetl nerededlrf 
ha olmuştu. Çamlıcayı güzelleştirme Merkezi neftt!lldir! Nüfusu nekadar· 
cemiyeti mi ne Çamlıcada bir balo dır! 
tertip etmişti. Fakat cazbant getirt
meyi unutmuştu! Dünlıü torulann ce1111plan 

Dalgınlık!... S - Yunaniatatu Oamanlı ordu.ri • 
Ne demeli?.. le fetheden kumandan kimdir,. 
Şimdi de festivalin müzelerinde c - Fatih Sultan Mehmet. 

ı kilit var.. S - Kazıklı Vo!/1)odaya niçitl b11 
1 Yakında programda şu ilanları gö- i:rim verilmi§tir1. Aaıl adı nedir' 
ı rUrsek hayret etmiyelim: c _ Asıl mmi Vlid olan Kuakb 
1 Festivalin 41 buçuğuncu günü: Vop·odaya bu isim, saltanab esnuı• 
' Marmara Adasına trenle seyahat... da binlerce eslrl kazıklat&rak öldüri-

Festivalin 42 inci gUnU Ege vapu- tüiü için verllmlttir. 
rile Haymana tenezzühü! 8 _ Oatiaklar ktmdirf. 

OJura! Dalgınlık!.. o _ Şlmalf Slberyada ~-qıyan 
1 Kuru kuru çaylarda boğulayım! Flnl~rin diğer ismidir. 
' Göz yaslan S -Anubis 1..-imdir,. 

Holh·ud'ta bir sinema müzesi açıl- O - EAkl Mııııırldann lllhlarrn· 
mış. Bu müzede garip bir şişe Yar- 1 dandır. insan \iicutlu, çakal batlı bir 
mış. Bu §işenin i<~inde meşhur Greta mahluk olarak ı«Mıterlllr. 
Garbonun bir damla go'"zyaşı saklı - - - -rw- t77> ...... v-<_.aw' 

$1.V--------~ --
imiş. it düzene girmiş gibi kafamızı hava· 

Şişenin UstUnde §U kayıt varmış: ya dikmiş semavatta olana bitene 
"İşbu gözyaşı sun'f vasıtalarla el-

bakıyoruz. 
de edilmemiştir. Greta Garbo bir giln Yok kuyruklu yıldız görüMı·.ek-
stUdyoda çalışırken oynadığı rolü o- miş. Yok semadan taş yağaca:nnış. 
kadar benimsemiştir ki ~özle.rin.~n Bilmem ne olacakmış! .. 
yaş akmış ve bu yaş, bu şışenın ıçın Şimdi de bir Amerikalı :felekiyat 
de hıfzolunmuştur. ,, u· h "ki b"'lu""nece.;.,; .. ı . . m t.a assısı ayın ı ye o 6 u.u 

Bana kalırsa bu milzeyı açan ada- h...>... . . . . 1 ~r venyor. 
mın kafasının ıçmde beynı hıfzolu- B" b k "kt" 

b . . . ind ö ır u c sı ı. 
nurıııa u Şlfenın ıç e g zyaşı ne- ı A vol o Amerikalı f elekivat müte-
den hıfzolunmasm '! ... · h • ·· led" ~ · k. · b ' . a11111sının sov 1gı şev eı ı ~Y· 

Maamafih bence asıl marıfet Gre- 1 d" A kta. N t·t. H "-.. ır. yı co n asre ın oca ..... !' 
ta Garbonun gozvaşlarmr muhafaza k ld. t ı 
d •. 1 G G bo~ . . d"kül .. ırm ~'I ız '·apmış ır . ... 
egı , reta ar ıcın o en goz- , 1• r·h· u· 1 1 l "-11d 

· ı~ aama ı ım e a av o maz . .DC 

yaşlarını muhafazadadır. b A ·k 1 ·· · • b •1WJe-
Aı . ilah M d . . kadar u merı a ı muneccım aşının .,.,,, 
ıma armara enızı d' ki . d d • d 

ı erı e ogru ur. 
tutar... F"kat bana kalırsa ay dünyaya 

.Düa;vada akıllı mı .. ~ bakıp buedinden çatbyacaktırf Nl-
Av çatlıyor çtn bende arzdaki in.anlar yok? Ni• 

BugUnlcrde f elekiyatla ufraşmak çin ben kavga yüzüne hasret çeki
moda oldu. Sanki dünya yüzünde her yorum? .. diye!. .. lenıtıer bilhassa, Ak.v.ray, Fatih \'e bir defa daha göstermiş oldu. Ordu-

8'aıtanaıımet yangın yerleridir. Çün- muz bu $Uretle herhangi bir tehlikeye 
ktl. bu bah~Jerln ljflldrln iç.inde ola- karşı en son harp tekniğine göre ha
lıtbne.ı hem 1ıa1Jmı kolay lstlfade zırlanmış bulunmaktadır. Tankları -
ecltıbume.ı. hem de tabU stbelHll art- mız, hücum otomobillerimiz, zırhlı 0 • 

trnn... terolb . tllmoblllerimiz ve motörlü kuvvetle • 

Şarların babası General Esticnne ========== =================-=

4llr noktalanndan e !J&l an- rimiz, bugün herhangi bUyük bir Av-
• rupa devletile kıyas edilecek derece-

AealJ&, ite önceden 1IC!U ve basit de modem ve mükemmeldir. 
~ başlamak tt.ere, lstan- Bu münasebetle bu eütunlarda oku 
'-ki& bir hayvanat baJıÇMI kurula. yucularımıza tanklar motörlU ve me
~ mıf Bu, yakından tetldka değer kanik kuvvetler hakkında biraz ma- ı 
...., JDenadur ki, yabus tehlrl değil, lumat vermek isteriz. 
'tUttır Büanhğı De Vnivenlteyl de Ordunun mekanikleşmesi, ve mo • , 
IOk al'kadar eder. törle,mesi tabirlerine son zamanlar- il 

• da, harp ıstılahları arasında ıık ıık 

Nakil vasıtalannd~ 
kolaylık 
~ ah•llshJıln adedine 

"- ook vW "meMhab bir tehlrdlr. 
~ FJoryaya, Eyttpten Pen-

..., Adalara kadar olan maklık-
~tbıe ptlrlllnae, 1stanbolun 
.... nakil vurtalanna alt ne mtt
'ıt ~ere ve lhtlyaçlarm daha 
..__ t&tmıni ~in ea MUh yealllklere 
~..,_ oldup kolayca uılatdtr. Fa
"'1.,. llnwllılJE banma butt ve ucuz ta
._ da vardır. MMeli bugtlJI ıu-
t.a~ edeblllrls: 

~~~ YWtal nakliye 
.... ve tnmvaylarm mü· 
ı. __ darakıarmda, bllttln aakll vuıta-
~ hareket zamanlannı ve bilet 
' l'fnl gösteren tarifeler asılsa, 
,._~ llOn derece böyök bir kolaylrk 
~olur. Mevmubahs yerlerin 
~ buna klfl gelecek satıhlar 
'-' · Olnuyanlarda da buı tertl-

ltbı kolayı buJunablllr. 
A. N. PEKELMEN 

~lediye • Eftaf qleri 
' Ye ile Evkaf arumda mual
~ bulunan itleri tetkik ve hakem 

' karar vermek Ur.ere kurulan 
lb...._-Yon aon altı ay içinde yalnız 
.~YQUt Ule.eıeleri birer birer tetkik 

tesadüf edilmektedir. 1 
Mekanikleşme nedir?. Mekanikleş. I 

me, orduda zırhlı muharebe aletleri
ni, şarlan, mitralyözlü otomobilleri 
kabul etmek demektir. Bu mekanik
leşme, umumi harbin &0n senelerinde, 
taktiği vasi mikyasta deği,tirmiştir . 
Ve eğer, istlkbaLde herhangi bir harp 
olacak olursa mekanik ıilahlar faik 

bir rol oynayacaklardır. 
MUteaddit tekerlekleri veyahut tır 

tıllı tekerlekleri sayesinde her türltl 

arazide hareket edebilen ve zırhında 
dolayı dUıman ate!line karşı koyan, 

otomobil ıillhlann ve vuıtalann ta

ammümü, ordulara, birçok imkanlar 
bah,etmektedir. 
Eğer mekanikleeme, taktik sahada 

yani, bir harbi idare etmek bakımın
dan, hakiki bir inkılipsa, motörlepıe 
de kısmen sevktllceyşin maddi bazı 

noktalarını altüst etmi§tir. 

Mekanik silahlar sayesinde, teknik 
servisler, düşmana aon derece yakla

tabilecek ve kendiBi çok tehlikeye 
maruz kalmadan •tef edebilecek bir 
silah icadına çalıemı,ıar ve zırhlan • 
muma, kendi kendieinl himaye et
mesine mukabil kınnen atlr'ati de ih
mal etmişlerdir. Halbuki orduyu mo
törleştlrmekle takip edilen gaye bU.
bUttln başkadır. Bununla ittihaz edi-

Bir keçi gibi yalçın tepelere tırmanan 
tanklar 

Motörlü ve mekanik 
kuvvetler nasıl meydana 
çıktı 

Evvelce, yani, umumi harbin bida
yetinde Fransız ve Alman ordusunda 
dört tekerlekli otomobilli mitralyöz. 
ler vardı. Bunlar ancak otomobillerin 
geçebilecekleri yollarda işleyebiliyor· 
lardı. Bununla beraber bu gibi silah· 
tarın harpte büyük hizmetleri görül· 
dü ve 19U den 1918 e kadar her ta· 
rafta heyecan uyandırmaktan hali 
kalmadı. 

Fakat eğer birkaç sene &0nra bir 
Amerikalı, bunlara takibine mecbur 
olduklan yoldan çıkabilmek ve her 

uhada hareket etmek lmklnlarmı ve 
ren bir ilet, bir 0tırtıl'1 icat etm• 
mif olsaydı bu otomobilli mitralyöz
lerin istikballeri bu kadar parlak ola 

~ Ahiren içtima müddeti ye
fet, altı ay uzatılan komisyon bu 
~Yalnız evvelce tetkik ettiği me"'-lttir hakknıda birer birer karar ve-

len hedef, malr.eme, mühimmat cepha mudı. 

ne ve ordunun ateş hattı gerisine l!ltlr Tekerlekler yerine tırtıl ikamesi 
atle nakledilebilmeaidir. 'flltlmkün olunca, ·mUhendiBler bunda 

isminde bir Fransızdır. O zaman bir 
topçu Miralay idi. Bir<,:ok etütlerden 
sonra "kara. zırhlısının., modelini or
taya attı, Mareşal Joffre bu fikırle 
cok alakadar oldu. Ve nihayet bu cins 
"kara zn;Jılılannın" bir an evvel ıma
lı için şahsen meşgul olmağa başladı 
Saint - Cbamond atelyeleri, Miralay 

1 Estienne tarafından hazırlanan vıin
ı löra göre zırhlılar yapmağa başlamış 
1 tı ... 

Ayni fi!tir bir Ingiliz zabitinin de ak
lına gelmişti. Bu fikrini kabul ettir

I mek için birçok mUskUlata uğradı . 

1 Nihayet hususi müesseselere sipanş· 
ı ler yapıldı. Ve Alman casuslarına kar 
1 şı bu icadı korumak icin bu nevi me-
kanik ve motörlU ar~banın ismlne 
"tank" yani "kıyıcı" dediler. Bu su
ret~:! düşmanın "tank" ismini işit.at< 
dahi bundan fazla bir mana çıkarma-
81 imkansızdı. 

Filhakika lngilizler tankın icadını 
Fransızlardan evvel düşUnmüşlerdi. 
Fakat bu fikri onlardan eWel tatbik 
ettiler. Fakat ilk parti azdı ve bun· 
dan liyıkiyle istifade edilemedi. 

Jngiliz zırhlı şarları gayet güzel 
yapılmıştı. 32 ton ağırlığında idi. lkı 
top ve dört mitralyözle mücehhez bu
hınuyordu. Fakat umumiyetle zırh 
kı"mı ihmal edilmişti. Onun için tat
bikatta birçok müşküller tevht edi
yordu. Evveli. Saint - Chamond tez. 
gahlannda ve bilahara Shneider tez
gi.hlannda imal edilen Fransız tank
lan daha mükemmeldi ve ağırlıkları 

npğı yukan 13 ton kadar vardı 
Herşeye rağmen bu iki tip sili.hın 

tecrübeleri, henüz bunların bir teka

nıUle mazhar olmadığını gösteriyor • 
du. General Eetienne, arazi üzerinde
ki tatbikat neticesinde aldığı tecrii
bevf derslere istinaden yeni bıT' tip 

1&r modeli vücude getirdi. Ve bu Re
nauet tezglhlarma nmıarlandı. 

Bu lili.h son derece mükemmeldi 

Aradan yirmi sene geçtiği halde. ha. 
la vazife görebilecek bir kudrettedır. 

Evvelce, mitralyözlü otomohi!ler. 

hareket ve çabukluk kablliyetlFJnnden 

dolayı süvari hizmetinde kui1aıı.Jıyor lı1 tipte birçok şarlardan mürekkcp
uu. tır. Bu taburlardan üçü vücude )i!eti

Umumi harbin devamı cımasıı.da 

şaı Jar ve bilhassa hafif şariaı, pıya
clenin harekatmda fevka1Ad~ ınUe~ı· 

<''uyor, piyadeye refakat .~ctıyordu 

Tankların karakteristiği 
ve modelleri 

rilmiştir. Her birisi 500 parça mt>ka

nik ''e motörlü Yasıtadan mUrek • 
keptir. Almanlar bir dördüncUs1mU 

da.ha yapmak üzeredirler. Bu tabur • 
lardaki şarlar beş buçuk ton ağ'IT'll• 

ğmdadır. Ve son Nurenberg kongre • 
Şüphesiz son model silı\h!ıt r ve mo 

törlU vasıtalar, daha suratlı Vt'.' daha. Atndeki geçit resmine iştirak etm:~ • 
ı1o1naye edilmiş bir şekilded i r. Fakat lerdir. 
karakteristikleri , umumi ha.rp zama- Ingiliılerin şarlan ise, 12 ton a • 
mndakilcrin aynidir : Her tiirlü arazi- ~ırhğındadır Her birisinde bir top, 
de işleyebilecek zırhlı \'asıt .t lar . dört mitralyöz vardır. Motörlil ta • 

Birçok memlckctlerd:? yapılan burlarda aynca içine iki adam alahi-
tanklann vasfı mümeyyızı budur. len 4 ton ağırlığında hafif şarlar da 
Ancak modellerinde ufak tefek de"io 
şiklikler vardır. 

Fransada mitralyözlU otomobiller, 
vaziyetleri icabı, süvariye, halb•ıki 
şarlar ve tanklar piyadeye merbut -
tur. 

Birçok Fransız aaknrJeri mitralyo1 
lil otomobillerin sade iatlkf&f ve ta -
ruauda yaradıfım ve piyadenin hi • 
mayeeiniıl de p.rlara ait olduğwıu 
11öylerler.· 

Halbuki modem mitralyözler ve o
tomobiller bazı ferait altında harbet 
meğe ve hUcuma da yarar. Nitekim 
prlarm !evkali.de ıüratlerinden 
ve hareket sahalarırµn genişliğınden 
dolayı istikşaflarda, taruaudatta 
iPtifade etmek kabildir. 

VaaaU bilyüklUkte bir tank apğı 
yukan 15 ton ağırlığındadır. U1t1umı 
yctle içinde bir top ve bir ınitralyöF 
vardır. Son zamanlarda yapılan tank 

vardır. 

Buiki mode! haricinde Büyük 
Britanya erklnı harbiyesi daha bqr 

ka tipleri de tetkik etmiftir. Bunlar 
arasında 32 ton. ağırlığında olanlar 
bulunduğu gibi "mekanik tabut" 1sml 

ni alanm tek kifilikler de vardır . 
Sovyet Ruayada mekanlzaayon me 

selesi pyet iyi etüt edilmlttir. Kızıl 
orduda. hafif, eUratll, fakat mh itl' 
Larile hafif şarlar vardır. Bunlar 18-

tikeafta kullanılmaktadır. Burada da 
tanklar piyadeye müzaheret etmek 
vazifesile mükelleftir. Bundan bqka 
kolordulann emrinde 20 ter tonluk 
daha kalın zırhlı tanklar vardır. Bun 
lann faaliyet aahalan daha geniştir. 
Sovyetlerin de 70. hattA 80 ton afır
lığında muazzam kara zırhlılan oldu 
ğu söylenmektedir. 

lann en büyüğü 70,000 kllo af•"ltğm ------------
dadır. içinde bir top ve dört mitral - Kanalizuyon tasfiye hawzlan 
yöz vardır. 

Belediye Kanalizasyon Şubesi Mü-
Dev !etlerin tanklan ve dtlrll Celil, dün Almanya ya fitmit· 
mitralyözlü otomobilleri tir. Kendisi lstanbul lwıalizuyon 

Umumiyetle ecnebi devletler erkl· teekilltmda mevcut tufiye havUzıa
ıu harbiyeleri, p.rlarla yani tanklar- rmm son f ennl terakklyata ıfSre 11e 
la mitralyözlü otomobiller arası :ıda tekilde ifletilmHI icap edeceği liak
hiç bir fark gözetmezler. Bilhusa .landa Almanyada tetkikatta'lnıhına· 
Almanlarm dört veya altı tekPr•':'kll caktır. 
ağır ve hafif mitralyözlü otomobil • Celll, tehrimize döndükten llOnra 

lerl vardır. bir rapor hazırbyacak ve buna göre 
llk defa bunlar, mekanik tabur - kanalizasyon teeisatı faaıtyette bu• 

har yapmışlardır. Bu taburlar m11'bte- lunacakbr. 
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Mühim bir dolandırıcılık 1 

Yaşa yan adamları ölü 
diye gösteriyorlarmış 
Beyoğlu kaymakamlığına yapılan 

müracaat ve ihbar üzerine Beyoğlu 
Emniyet memurluğunun iki üç gün
denberi mühim bir sigorta dolandırı
cılığı takibatı ·yaptığını haber almış, 
fakat takibatın seyrine tesir edeceği
ni düşünerek tahkikatın ikmaline ka
lar birşey yazmamayı doğru bulmuş
tuk. Dün yaptığımız incelemeler neti
cesinde tahkikatın ikmal edilip adli
yeye intikal ettiğini öğrendik ve me
seleyi bütün teferrüatile yazmakta 
beis görmedik. 

Mesele 1926 s e n e s i n d e n beri 
öevam eden bir sigorta dolandırıcılı
ğıdır. Çok muktedir idare memurla -
rımızdan Beyoğlu kaymakamı Daniş, 

\'e Emniyet memuru Fehminin kuvvet 
li tekayyüt ve tedbirlerile neticede 
birçok eşhas ve hatta hazineyi mü
him mikdarda zarardide eden bir şe
beke meydana çıkarılmıştır. Bu çete
nin elebaşısı Pangaltıda Dershane so 
kağrnda sahibi olduğu Nazik apartı
rnanında oturan (Onnik lplikciyan)
dır. Onnik lplikçiyan Unyon sigorta 
şirketinde elde ettiği (Vuçiko) adlı 

bir memurdan esbabı ortada kalma -
mış veya taksitlerini ödemek kabiliye 
tini kaybetmiş sigorta sahiplerinin 
adreslerini alarak onları dışarda bu
lup sahte ölüm raporu ve sahte nü -
fus kağıtları tedarik etmek suretile 
ölü göstermekte ve sigortadan aldığı 
paraları da aralarında taksim etmek
tedir. Uzun zamandan beri bu sahte
karlıkla uğraşanları, alakadar eski 
bir memur, son defa cürmü meşhut 
halinde yakalamıştır. Vak'a şudur: 

Habeş bankası tasfiye 
ediliyor 

Londra, 18 (A.A.) - Habeş ban -
kası hissedarları bankanın tasfiyesi
ni derpiş etmek üzere eylfıl baş_ların
da toplanacaklardır. 

Eden vazifeye ba,Iadı 
- Londra, 18 (Tan) - Bir müddet -
tenberi mezun bulunan hariciye na
zırı Eden, bugün Londraya ·dönmüş 
ve vazüesi başına geçmiştir. 

Patraata zelzele 
'.Atina, 18 (A.A.) - Dün gece Pat 

rasta şiddetli bir zelzele olmuş ise 
de hiçbir zayiata sebebiyet verme -
miştir. 

Muasolini Romaya döndü 
İstirahatte blllun:ın Mussolini Ro

maya dönmüştür. İtalyanın müspet 
bir cevap verece~ lemın edilmekte
dir. 

Disk rekor tecrübesi 
T. S. K. lstanbul Bölgesi Başkan

lığından: 
Bölgemize bağlı İstanbulspor klü

bü üyelerinden Veysi yeni bir disk 
rekor tecrübesi yapacaktır. 23-8-1936 
Pazar günü saat 17 de Fenerbahçe 
stadında yapılacak olan bu tecrübe
ye Bay Hikmet nezaret edecektir. 

Bu tecrübenin hakemleri: Ali Rı
za Sözeralp, Cemil Uzunoğlu ve Ek 
rem Güçlüerdir. 

Onnik Iplikçiyan, ünyon sigorta -
sında hayatı sigortalı olan Pul müdi
riyeti muhasebecisi Şemsettin Nuri -
nin öldüğüne dair doktor Asaftan bir 
rapor almış ve giıya Ankara nüfusun 
dan getirilmiş ölüm kaydı ve altın 
da Ankara nüfus müdürünün sahte 
imzasını taşıyan sahte bir raporla k3. 
tibi adilden suretini çıkararak (Vuci
no) ya vermiş, o da tekemmül etmiş 
dosyanın bir suretini alakoyduktan 
sonra aslım Parise göndermiştir. 

Onnik, Doktor Asafm verdiği ra -
poru Sirkecide dişçi Karabetin evin
den aldığım, dişçi Karabet ise hüku
met tabibi Fevziden aLdığı kartla dok 
tor Asafa gittiğini itiraf etmiştir. 

Bı~ sahtekarlıkta Kulekapı tahakkuk 
memurlarından Şerif, muameleci Şev 
ket, Banka mevkii polislerinden Mus 
tafanm da alakaları görülmüş ve elim 
lesi suçlu olarak müddeiumumiliğe 

sevkedilmiştir. 

Asıl tahkikat şimdi başlamaktadır. 
Onniğin evinde bulunan dosyalardan 
birçok kimselerin sahtekarlıkla ala
kadar olduğu ve bunların arasında 

birtakrm doktorlar ve memurların da 
bulunduğu öğrenilmiştir. Bu suretle 
dolandırılan paralat"m ekserisi tehcir 
edilmiş Ermenilere ait olup kanun mu 
cibince bugün hükumete intikal et
mesi lazımdır. 

Şebeke böylece yalnrz fertlerin de
ğil, ayni zamanda da devletin ve ha
zinenin birçok hakkını yemiştir. 

Sultanahmet üçüncü Sulh Mah
kel;1lesi dün suçlulardan Onnikle Zi
yanın tevkifine karar vermiştir. 

Samuel Hor Akdenizde 
bir seyyahate çıkıyor 
Londra, 18 (Tan) - lngiliz bahri 

ye nazırı Sir Samuel Hor bu ay son
larında Akdenizde bir seyahat yapa
cak Cebelüttarik ve Malta adasını zi 
yaret edecektir. 
Nazır bu seyahatini nezarete ait o

lan "Ençantres,, yatı ile yapacaktır. 

Mısırdan Yunanistana hediye 
edilen tayyareler 

Atina, 18 (A.A.) - Bugün Tatoy 
tayyare meydanında, Mısırda sakin 
Elen vatanpervcrlerinden Kutarel -
lis'in Elen hava kuvvetlerine hediye 
ettiği iki askeri tayyarenin resmen 
tesellümü töreni yapılmıştır. Başba
kan Metaksas, bu münasebetle bir 
nutuk söylemiş, Kutarellise nişan 
vermiş ve tayyarelere, 1 Kuterellis 
ve 2 Kuterellis isimlerini vermiştir. 

Bu Elen vatanperverinin haraketi 
hakkında yazılar yazan gazeteler, 
hediye ve ianelerle vatan müdafaa
sının takviyesinin eski Elen ananesi 
olduğunu ve Kutarellisin bunu yeni
lediğini tebarüz ettirmekte ve Ave -
rof kruvazörünü hatırlatmaktadır -
lar. 

Boluda bir maç 
Bolu, 18 (A.A.) - Dün :Qüzce 

spor alanında Adapazar sporculariy 
le Düzce spor klüpleri arasında yapı 
lan futbol maçında adalı sporcular 
1/3 galip gelmişlerdir. Maç çok he
yecanlı ve kalabalık idi. 

Bu maç, gençlere spor için yeni 
bir heves hızı vermtşiir. 

Gece Yarısı 
No. 18 

..L Parası olmak kabahat mi? ... 
Zengin artist, zengin tuvaletlerle, 
kendini daha ziyade gösterir! 
Yaşlı kadın, göğüs geçirir gıbi gü-

lümsedi: 
- Sahneye çıkıp tek başına oynı

yacak olsan, peki... Fakir arkadaşla
rın, seni kıskanmıyacaklar mı? 

Iclal, bir kahkaha attı: 
- Ne çıkar? Param var; kııvvet, 

bende demektir. 
Yaşlı kadın, boynunu bükmiiştü: 
- Görüyorum ki kıskançlık hak -

kında, fikrin yok, kızım! 
lclal, onun boyun büküşüne, du

dak bükü verdi: 
- Yaş meselesine gelince; çok 

;yaşlı d~ğilim. 
- Evet ... Gençsin, kızım. 
- Ben yaşta bir kadın, sanatin 

inceliklerini daha iyi, daha kolay, ve 
ımlıyarak kavrar. 

Yaşlı kadın, cigarasını tablaY.a 
astırarak ayağa kalkmıştı: 

Mahmut YESARi 

- Boşuna kendini üzme, kızım ... 
Ben yaşta bir kadın da, söylenen söz
lerin inceliklerini iyi, kolaY, ve anlı -
yarak kavrar, kıznn ! 

Kızının önünde durdu: 
- Peki, buna sebep ne? .. Başka 

bir şey sormıyacağım, yalnız bunun 
cevabını ver! 

lcl8.1, gürültüye getirip, bir sinir 
buhranile bu dar geçitten sıyrılmağı 
düşünUyordu; fakat annesinin dur -
gunluğu, onun planını, tekrar suya 
düşürmüştü. 

Genç kadın, biraz evvel çözillmüş 

bir kör düğümün, nasıl çözüldüğünü 
soruyormuşlar da.: 

- Nekadar kolaY.! Görmediniz 
mi? 

Der gibi, gülümsedi, ellerini oy
nattı: 

- Buna, sebep mi?.. Alelade bir 
heves ... 

Yaşlı kadın, ona uzun uzun bakı
yordu:. 

TAN ==============================================:=!~~- 19-8-936 

Troçki 
Sovyet Rusyanın ajanı 

olarak çalışıyormuş 

Madritte katliam 

Hükômet · kuvvetleri 
zehirli gaz kullanıyor 
Londra, 18 (Tan) - Asilerin em

rinde bulunan "Espanya" kruvazörü 
bugün de San Sebastiyen şehrini tek 
rar bombardiman etmiştir. Hükf.ı -
met kaynaklarından verilen haber -
lere göre, bombardiman ancak mad-

rr~ıştır. Ve üç tayyare, hükumet erka 
nım götürmek üzere harekete amade 
bulunmaktadır. 

Radyo 
Bugünkii Program 

lstanbuJ 

18 Opera parçaları (plS.k) 19 Haberler 
19,15 muhtelif plaklar 20 Tenor de Marki. 
Piyano refakatile 20,30 Stüdyo orkestraları 
21,30 Son haberler. Saat 22 den sonra Ana 
dolu ajansmm gazetelere mahsus havadiıı 

servisi verilecektir. 

Prag 

1 di zarara sebep olmuştur. 

ı 
Cephane ile dolu olan Guadilup 

kalesi asiler tarafından topa tutul
mamıştır. Kaleye kapatılmış olan bin 
den fazla asilzadenin mevcudiyeti, 

Her gün Madritten şark sahilleri -
ne bir tren hareket etmekte ve fakat 
nereye hareket edeceği trenin kalka
cağı ana kadar gizli tutulmaktadır. 
Buraya gelmiş olan haberlere göre 
Valence'deki ihtilal hükumetin kabul 
ettiğinden çok daha şiddetlidir. Mad
ritte tayyare hücumlarına karşı bir 
ihtiy\t tedbiri olmak üzere ışıklan 
söndürtnek adeti terkedilmiştir. Çün
kü bu tedbir, katliamlar yapmak için 
bazı unsurlar tarafından vesile itti -
haz edilmiştir. lki gece içinde bu su
retle öldürülenlerin mikdarı iki bin 

20,20: Çigan musikisi refakatile şarkılar; 
20,40: Konuşmalar: 20,55: Kosiçe radye> 
orkestrası; 21,45: Radyo piyesi; 23: Ko -
nuşmalar; 23,15: Marienbaddan: Dans mu
siki; 23,4.5: Fransızca haberler. 

Alman gazeteleri tarafından ş'm<J.etli 
bir hücuma uğrayan Troçki 

Berlinde çıkan Fölkişer Beobahter 
gazetesi hali hazırda Norveçte bulu
nan Troçkinin bir dünya ihtilali ha
zırlamakta olduğunu kaydederek şun 
ları yazmaktadır: 

Troçkinin hasta olduğuna dair ara
sıra çıkarılan şayialar hep asılsızd1r. 
Troçki dtinya ihtilalini hazırlamak ü
zere muhtelif memleketlere yerleşe -
bilmek için mütemadiyen seyahat et
mektedir. Troçkinin yegane maksa.dı 
bütün memleketlerde Rus ihtilaline 
benziyen kanlı ihtilaller hazırlamak
tır. Bu maksadına ermek için Troçki 
1933 tarihinde Pariste "Dördüncü en 
ternasyonal" adındaki teşkilatı vücu
de getirmişti. Kısa bir müddet zarfın 
da birçok memleketlerde şubeler ku
ran bu teşkilatın başında tanınmış 

şahsiyetler vardır. Zahiren Moskova
ya karşı hareket eden "Bu teşkilat 

hakikatte Sovyetlerin nam ve hesabı
na çalışmaktadır!!" Troçkinin Nor -
veç komünist fırkası erkılnından 

Scheflo ve Konrad Knudsen gibi a -
damlarla daimi temasta bulunması 

bu "Hasta adam" m Sovyetlerle teş
riki mesai ettiğini isbat etmektedir. 
Son zamanlarda Troçki Hönefos şeh
rini terkederek sevkülceyş bakımın
dan Norveçin en mühim şehri olan 
Kristiansand şehrine gitmesi de ayrı
ca calibi dikkattir. Norveç amele fır
kası ve Troçki arasında da ayrıca 
çok dostane münasebat tesis edilmiş
tir. Hatta bu fırkanın tavassutu üze
rine Norveç hükumeti Troç1'i,ye Nor
veçte ikamet müsaadesi vermişti. Ay 
n~ fırka şimalde bir ihtilal çıkarm~k 
üzere 1931 de Moskovadan bir mil -
yon kurun almış bulunuyordu. Bütün 
bıı hadiseler Troçkinin niçin Norveçe 
gittiğini inkar edilmez bir surette is

bat etmektedir." 

* Muhafazakar bir Norveç gazetesi 
de Troçkinin Rusyanın ajanı olarak 
ihtilal yapmak istediğini, Dördüncü 
Enternasyonalle üçüncü Enternasyo
nalin biribirinden farksız olduğunu 

yazmakta ve Troçkinin Norveçten tar 
dı için 7000 kişinin miting yaptığını 
ilave etmektedir. 

- Alelade bir heves .. lnsana, ha
ya.tının şeklini değiştirtecek olan. ale 
lade bir heves ... 

!clal, cevap vermeyi düşünürken 

~nnesi, onun çenesinden tuttu: 
- üzme kendini yavrum ... 
Acı acı gülüyordu: 
- Bugün kararını vermiş değil • 

sin ... Şayet, yarın, öbür gün, her ne 
ise, günün birinde kararını verecek 
olursan, sahneye nasıl gireceksin? .. 
Orası, senin için tamamiyle yabancı 
bir yer ... Nasıl karşılanacaksın? O
nu da düşünmen icap eder, kızım. 

lclal, göğsünü gererek: 

- Işte, en düşünmiyeceğim taraf .. 
dedi. 

il.sileri daha ihtiyatlı olmaya mecbur 
etmiştir. 

Guadarama cephesindeki asi mev
kilerine karşı harekete geçmiş olan 
hükumet tayyarelerinin boğucu gaz 
bombaları kullanmakta olduğu ha • 
ber verilmektedir. 

Asiler, hükumet kuvvetlerinin bu 
hareketini Milletler Cemiyeti nezdin
de protesto edeceklerini bildirmişler 
dir. 

Bü.kreş 

13,40 - 15: Haberler ve plak konseri; 
19: Radyo orkestrası; 20: Konferans; 20,20 
Konserin devamı; 20,55: Posta kutusu; 21, 
10 Keman solo; 21,40: Aktüalite; 21,45: 
Plak konseri; 22,10: Şarkılar; 22,30: Ha· 
beri er; 22,45: Küçük radyo orkestrası; 
23,45: Fransızca haberler. 

Belgrat 

kişidir. Madritte milis kuvvetleri, kı- 20,50: Halk şarkıları; 21: Mi:ıahi neş • 
zılhaç işaretini suiistimal etmektedir riyat; 22,30: Plak konseri; 23: Haberler; 
ler. 23,20: Orkestra konseri. 

Bodapeşte 
Diğer taraftan, hükumet kuvvetle MaJritte süktinet var 

rince Majorka adasının işgali iddia Madrit, 18 (Tan) - Şehirde süku- 19,55: Çigan musikisi refakatile Macar 
edilmekte ise de, hakikatte adaya net vardır. Hükumet kuvvetleri Te- şarkıları; 20,50: Tarihi skeç; 22: Haberler; 
çıkmış olan kuvvetler püskürtül - ruel'e dogr-u ilerlemektedirler. Guda- 22•30

= Plik konseri; 23,30: lngilizce kon• 

~~ş. 20 m~ki~e~i tüfek ve bir top marrada asilerle hükiımet kuvvetleri Moskova 
1 

ferans; 23,50: Radyo salon orkestraa.ı.. 

ığtınam edılmıştır. arasında bir topçu düellosu olmuıştur. 
Hükumet kuvvetleri adayı zaptet- ı Hüktımet kuvvetleri gözyaşı döktü -

mek için yeni bir taarruz hazırla - ren gazli bombalar kullandıklarından 
maktadırlar. asiler ricate mecbur kalmışlardır. Ba 

Kartajen Madrit aleyhine dojoz yakininde bir asi kuvveti mağ-
isyan etti lüp edilmiş ve birçok esir ve mühim-

Sevil, 18 (A.A.} - Sev~ rad!osu, mat alınmıştır. 
Kartajenin Madrıt aleyhıne ısyan .. A • 

20: Rimski - Korsakov, Glazunov, Liya
dovun piyano - şarkı eserlerinden (bariton 
ile); Z0,45: Halk ıarkılan ve dansları; 
21,15: istenen parçalardan. konser; 22: 
Çekçe neşriyat; 23,05: İngilizce neşriyat; 
24: Almanca neşriyat. 

Varşova 

21: Plak; 21,30: Muhtelif yerlerden rö-etmiş oldug-unu ve "milli,, kuvvetler Hukumet Maıark Aclasına k k J portajlar; 21,45: Haberler; 22: Şopeniıı 
rin Losal Gasares, San Banito ve A- as er çı ar t . eserlerinden konser; 23: Haberler; 23,30: 
nestoria mevkilerini işgal eylemiş bu Barselo~~-18. (Tan) - ~~vas -~~an Spor; 23,35: Plak; 24: Dans musikisi. 
lunduğunu bildirmektedir. Huelvada sının verdıgı b:r. ha?ere gore hu~ - Viyana 
vali, şehrin "milli,, kuvvetler tarafın met topçuları asılerın Saragosse ile 

1 - H d k' ·· k 1 l · · 20,30: .Akşam musikisi; 21,45: Mizahi dan işgal edilmesinden evve yagma uesca arasın a 1 muna a e erını neşriyat; 22: Eğlenceli radyo piyesi (Ach-
edilmiş eşyanın derhal geriye iade kesmek üzere Almude'yi bombardı ~ tung, Kurve); 23: Haberler; 23,IO: Senfo-
olunması lazım geldiğini halka ilan man etmişlerdir. General Mola, Hues nik konser; 23,25: Viyana musikisi. 

etmiştir. cadaki harekatı bizzat idare etmekte 
Gastejon kolu, şimdi Madride doğ- dir. Hükumet kuvvetleri Majork ada-

ru yürümektedir. smdaki Palma şehri ile adanın iki 
Hükumet kut.Jvetlerinin kısmı arasındaki münakaleyi kesmek 

bir zaferi üzere dün Sante Maryayı bombardı-
Madrit, 18 (A.A.) - Harbiye ba- man etmişlerdir. Bir kısım kuvvetler 

kiyatını menetmek yollarını taharri 
eylemektedirler. 

iki Amerika torpidosu 
lspa.nyaya gidiyor 

Vaşington, 18 (A.A.) - Hariciye 
kanlığının bir tebliğine göre, hükfı - ele adanın Porto Tristo §ehrinin yaki- Nezareti, Kane ve Hatfield torpido 
metçiler Estramadure cephesinde a- ninde karaya çıkmışlardır. Hükumet, muhriplerinin dün Nevyorktan Ispaıı 
silerin Puenta Malledin ve Santa A- yakında Palmaya taarruz edecektir. 
melia üzerine mütGvQ<'l'ih~n hi'" hli 
cumu püskürtmüşler, 30 asiyi esir Maıork'taki hükumet 1ıuuvetferı 
almışlar ve 30 kamyon ele geçirmiş bozulmuf 
terdir. Endülüs cephesinde ise hükiı. Seville, 18 (A.A.) - Seville radyo-
metçiler, mevzilerini takviyeye de- su, Majork adasında ihtilalcilerin dün 

yol &ulanna hareket etmiş oldukları• 
nı bildirmektedir. 

MaJritte ihtücil hareketi 
Carthagene, 18 (A.A.) - Madrit 

hükumetine karşı bir ihtilal hareketi vam etmektedirler. karaya çıkmış olan hükumet kuvvet-
M a!d ritte katliamlar lerini bozmuş olduklarını bildirmiş - zuhur etmiş olduğu haber verilmek'" 

Cebelüttarık, 18 (A.A.) - Madrit- tir. 
ten buraya gelmiş olan bir müşahi

tedir. 

din beyanına göre asiler, Madridi 
kontrol edecek vaziyette bulunmakta 
dırlar. Asiler, Gouadamarra dağların 
da kuvvetle yerleşmiş olup mühim 
mikdarda silah ve mühimmata ve 
bunları kullanmasını bilen efrada ma 
lik bulunmakt~dırlar. Milis kuvvet· 
lE"ri, ihtilalcilere mütemadiyen taar
ruz etmekte iseler de yerlerinden oy
natmağa muvaffak olamamaktadır
lar. lhtilalciler, Madride gelecek olan 
takviye kıtaatını beklemektedirler. O 
zaman, payitaht tamamiyle ihtilalci
lerin tehdidi altında kalacaktır. Mü

Hükumet gazlı bomba 
kullanıyor 

Lizbon, 18 (A.A.) - Ihtilalcilerin 
Burgostaki umumi karargahlarından 
bildirildiğine göre hüktımet kuvvetle 
ri son günlerde gazli bombalar kul
lanmağa başlamışlardır. 

Be, lngiliz tayyaresi harekete 
ha.zır 

Londra, 18 (A.A.) - lyi malllmat 
almakta olan mahafile gör~ geçenler
de hususi ajanlar tarafından satın a
lınmış olan beş Ingiliz tayyaresi meç 
hul bir semte doğru hareket etmek 
üzere Portsmutta harekete amade bu-

şahitıe:, en fazlası on güne kadar bu lunmaktadır. Muhtelif nezaretlerin 
alakadar servisleri, her tUrlü silah 
ihracatına mani olmak çarelerini a . 
raştırmakta ve umumi bir itilaf yapı
lır yapılmaz Ispanyaya tayyare sev-

halin vukua geleceğini ve o zaman pa 
yitahtın ·asilerin eline düşeceğini tah
min etmektedirler. HükUınet, payi
tahttan gitmek için hazırlıklar yaır 

Kapıdan çıkarken, kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Kantocu kıza tutulup komiklik 
eden paşa oğullarını ayıplamıştık !. .. 
Sen, büyük söyletme, yarabbi! 

-7-
- Iclal, ne düşünüyorum, bilir 

misin? 
Genç kadın, karşısında; ellerini 

pantalonunun ceplerine sokmuş, göz
leri cigarasmın dumanında, sallana 
sallana konuşan Celil Mahire bakı

yordu: 

- Kaç zamandır, senin sıkıldığını 
görüyorum, sevgilim ... 

Sevgilim! derken, genç kadın, o
nun ağzının içine bakıyordu: · 

- Hayır, sıkılmıyorum! 
Celil Mahir, hiç ciddiyetini bozmı

yordu: 
- Nezaketen böyle söylüyorsun ... 

Sıkılmakta da haklısın ... Kulis, gör
dün ki, pek eğlenceli bir yer değil ... 

Birden caymış gibi, ses ve tavrı 
değişmişti: 

Romanya bitaral kalmayı 
kabul ediyor 

Paris, 18 (A.A.) - Romanya, ts• 
panya. işlerine karışılmaması · içiıı 

Fransanın yaptığı teklifi esas itibari• 

le kabul etmiştir. 

ltalyanın cevabı müsait olacak 
Londra, 18 (Tan) - İspanya işl6" 

rine ademi müdahale için yapıla!' 
teklife İtalyanın cevabı artık gecil<' 

miyecektir. 
İtalyan Hariciye Nazın Kont Ci• 

yano dün akşam Roma F'ransız el• 
çisi ve İngiliz maslahatgüzarı ue 
~örüştükten soma, bugün tekr&l' 

Fransız elçisini kabul edeceği ka.t~r' 
!aşmışsa da, bilahare vazgeçilıniştit' 

- Yeni piyes mi çıkaracaksın? oJ 
Celil Mahir, kollarını açtı, ba.91 

öne eğerek bir müddet yere baktı~ 
- Yeni piyes ... Yeni piyes ..• "'f 

piyes... ..1'' 
Sayıklar gibi kendi kendine so' 

lcndikten sonra, başını kaldırdı: 
- Yeni piyes monte edemeyis. ·-ol 
Bir iskemle aldı, ata biner gı 

oturdu: .. U1'' 
- Yeni piyes ç!karmanın guçl. iJJ 

l~irii düşünerek baştan atmak l~ 
havadan konuşmıyorum. Niçin, ~deı 
piyes çıkaramayız? .. Bir ıcere, e ye 
hazır eser yok... Çabucak türl\,~W 
çevirtelim. Fakat müzikleri ha:ı:J e:t' 

k . . l' s bilJll ma ıçın, zaman azım... en, tJ!' 

Yaşlı kadın, şaşmaktan ziyade, 
kafasında birden doğan bir inanışla. 
sarsılmış gibiydi: 

- Neler düşünüyorsun, Celil? 
Celil Mahir, gözlerini kapadı, san

ki kafasının içindeki uçsuz bucaksız 
enginlere dalıp kaybolmuştu; gözle
rini açtığı zaman, hala, o, uçsuz bu
caksız enginlere gülümsüyordu. Elle
rini pantalonun ceplerinden çıkardı, 

dudakları arasındaki cigarayı sağ e
linin· baş ve i§aret parmaklariY,le 
çekerek aldı, fırlatıp attı: 

- Var ... Oranın eğlenceli tarafı da 
vardır. Fakat şimdi, ölü mevsim ... 
Mort sezonda, kulisin de neş'esi ka
çar. Salaşlarda göçebe gezerken, son
ra götürü pazarlık kesim oyunlarda, 
senin sahneye çıkmanı istemiyorum. 

Genç kadın, minnetle gülümsemiş
ti: 

- Doğrusu, ben de istemiyorum! 
Hak kazanacağına daha. önceden 

inandığı için, Celil Mahir, tavrını de· 
ğiştirmemişti: 

sin; orkestranın notalarını ya.Pıt~ 
mak, vakit işidir. Sırası,na göre, ~c:BP 
sekiz, elli parça nota yazına.k 1 ~el 
eder. Parolların provaları kola.Y: l:Jıl~ 
gelelim, müzik, bale kısını, gŞ-

- Demek bir tanıdığın; sana, bir 
yol gösteren var? 

Iclal, se~iz sessiz gülüyordu: 
-Tabii anneciğim! 
Yaşlı kadın, başını kaldırdı, kızına 

bir şey soracakmış gibi baktı; sonra. 
vazgeçen bir tavırla kapıya doğru yü 
rüdü: 

- Ben de, budala gibi; buna se -
bep ne? diye soruyorum. 

- Bir gala vereceğiz. 
Genç kadın, onun kendine güvene

rek söyleyişini zevkle dinliyordu: 
-Evet ... 

Celil Mahir, avuçlarını ağır ağır 

birbirine sürtüyor, zaman zaman kaş 
!arının arası buruşarak anlatıyordu: 

- Dakorr 
Ve birden kollarını kavuşturdu: 
- Işte bunun için, gala düşünüyo 

ruro. 
lclal, onun ağzının içine bakıyor

du; ümitle sordu: 

çıkmaz. ~ 
Genç kadının ümitleri klf'dtJJ~, 

benziyordu; gözlerindeki uyanı1' 
rı.ltılar sönmüştü: tıi' 

- Demek, eski repertuvarde.P 

piyes koyacağız. var 1 
[Arka.Sı 
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Bombardımanlardan sonra harap olan bir lspanyol şehrinin feci manzam.<ıı 

• 
ıspanya 

Badajoz'daki ateşin yanında 
cehennem bir vaha gibi kalırdı 
-••l!l>MA ·-------------~--~- ıtıııt- _......... __ .,,_~www••w••• ııı-......•----ı 

Bir kilisenin içinde mahsur 
olmaktansa birbirlerini 

Elvaş, 15 Ağustos - Sabahleyin 
erkenden asi kuvvetler, Badajoz'u 
bombardıman etmeye başlamıştı. 

Bombardımana, tayyareler de işti- 1 

rak ediyor ve en müessir olan bom- [ 
balan esasen bunlar atıyordu. ! 

1 

Son günlere gelene kadar, asi kuv- • 

kalan 50 
öldürmeyi 

kadar kahraman teslim 
tercih etmişlerdi 

11'7 ...-...-....-

vetlcrin elinde pek az tayyare bu- ! 
lun~ası, . lspany~l ~a~yare_~il:rinin 

1 büyük bır ekserıyetının bukumete 
11adrk olmaları, Badajoz müdafileri 
ve halkı için manc,vi bir tefcy,yuk 
teşkil ediyordu. Fakat, asilerin bu 
sabah, ani olarak ve bilhassa tayya-1 
relerle hücumu, maneviyatı bir de- ı 
receye kadar sarsmıştı. Bununla be- I 
raber, asker ve milis, hükumete sadık 1 
kuvvetler, esir düştükleri takdirde j 
derhal kurşuna dizileceklerini bildik
leri için, son raddrye kadar muka
vemete karar vermiş bulunuyorlar
ciı. 

Kum torbaları arkasında yapılan mııharcbclcrdcn bir sahne 

Sabahın saat 7 sinde, aailer, topçu 
ateşine başladılar. Ateş iki saat ka
dar sürdü. Sonra kaymakam Yague'
nin kumandasında olan, ve İspanyol
ların meşhur Bandera yani Fastaki 
kuvvetlerinden ipten, kazıktan kurtul
muş haydutlardan mürekkep "legion 
etrangen .. sinden 1500 kişilik bir kuv
vet hücuma geçti. Bu, ölümü hiçe sa
yan ve hepsinin mazilerinde birkaç 
cinayet olan adamların saldırışı müt
hiş idi. Fakat hükümet kuvvetleri 
ve bilhassa milisler ,bu hücumu püs
kürttüler. 

Saat 11 olmuştu. Asiler, o zaman 
tayyareleri harekete getirdiler ve 
havadan bombardıman başladı. 

devam ettiler. 

Bomba yağmuru 

duğu kadar, irtica ml'mbaı olan pa
paslardan temin ettiği için, kiliseyi 
bombardıman etmeden almak arzu
sunda bulunuyordu. 

Bunun için, kiliseyi, yukarda bah 
settiğimiz içlerinde memleketlerinde 
işledikleri cinayetlerin hesaplarını 
vermemek için kaçmış ve her müra 
caat edeni, hatta ismini bile sorma
dan kabul eden bu teşekküle deha -
let etmiş olan birçok yabancılar da 
olan Fas çeteleri ile muhasara ettir
mişti. Çetenin kumandanı, kilise -
nin içindekileri, tahta kurusu bo
ğar gibi yakalamak üzere tertibat 
aldı ve efrattan gönüllü istedi. Bir 
Fransız, iki Alman. bir Iepanyol çe
tedsi ortaya çıktılar. 

Kendilerine çuvallarla kükürt ve
rildi. Kilise müdafileri, ancak içer -
den ateş edebiliyorlar, muayyen bir 
zaviyeden sokulacak olan tek tük ki 
şiye ateş edemiyecek vaziyette bulu 
nuyorlardı. Onlara ateş için, muhak 
kak pencerelerde sarkıp ateş etmek 

İspanyada 

İspanyaya kim 
para veriyor? 

No. 19 Ya.zan: MlTHAT CE~1AL 
İspanyada Cümhuriyet Müddeiu· 

mumiliği ve Emniyet müdürlüğü 
yapmış olan Angel Galaya, isyanın 
i~yüzti hakkında mühim ifşaatta. bu
lunmaktadır. Ehemmiyetine binaen 
bu ifşaatı naklediyoruz: 

Yalancı şahitlerin biri 
· öteki hoca .•• 

hacıydı; 

ş 
1 Her kes, bu ~ün kil isyanın ve baş
lıca asilerin mazileri bakında şu ma
IU matı bilmelidir. 

1915 senesinde idi. Büyük bir 
Fransız dostu olan Madrit Univer
sitesi ruhiyat profesörü doktor Si
marro. Madritin en büyük enstitüsü 
olan Ateneo'da Fransa lehine bir ha
reket uyandırmak istemişti. Be_n . o 
zamanlar enstitünün bir şübesmın 
katibi idim. Bana, münakaşalara e
sas olabilecek bir muhtıra hazrrla
mamı söyledi. Ben de "Devletin La
tin ve Cermen telakkileri" isimli bir 
şey ha7.ırladım. O tarihte enstitüde 
bulunanların büyük bir ekseriyeti I
tilıif Devletleri taraftarı idi. Ktiçilk 
bir ekseriyet Cermen taraftarı idi, 
bunların reisi, ben Yaşta olan bir 
gençti. ismi Jose Calvo Sotelo idi_. 

Böylece lspanya asilerinin başlıca 
şeflerinden birisi ateşli bir Cermen 
taraftarı idi, ve isyandan bir kaç 
gün evvel öldürüldü. 

Umumi Harp esnasında, lspanya 
ordusunun tanınmış harp taraftarla
rı arasında, Afrika kıtahtrında hiz
met eden Cavalcanti Franko, Mola., 
Sanjurjo, Navarro vardı. 

Fevkalade zengin ve kudretli bir 
adam da Almanlann dostu idi. Bu 
Juan Marchdrr. Balear adalarında o
turan bu adam, Umumi Harpte, Al
man denizaltı gemileri için bir leva
zım üssü temin etmişti. lngiltere ile 
de muamelesi olan bu iş adamı ln
giltercye ihanet etmişti. Çünkü, lti
laf Devletlerinin donanma hareket
lerini Almanlara ihbar ediyordu ve 
böylece bir çok defa, ltilif donan
masını tehlikeye koymuştu. 

Juan March'ın muazzam serveti
nin başlangıcı tütün kaçakçılığı ol
muştu. 

İngiliz polisi Juan March ismini 
ln<>'iltere ile Fransanın düşmanı ola
rak kaydetmişti ve İngiliz toprakla
rına ayak bastığı gün tevkifi için e
mir vermişti. 

Katip Salih bir topal adamla içe
riye girdi. Adamın bacağından daha 
srokat denecek kadar beceriksiz olan 
elinde bir mektup vardı. Düştüğü 

gündenberi her şeyden felaket bekli
yen Adnan, sakat bacaktan teşe'üm 
etti. Mektubun imzası da. fena ala
metti: Vasfi!.. Fakat Adnan birden
bire sevindi. Servetini kaybettikten 
sonra bu sakallı Vasfiden, o, müp
hem bir korku duyuyordu; şimdi bu 
sakalh VaJ!fi Hukuk mektebindeki 
arkadaşlarını ona hatırlatıyordu; ka 
til Ahmet işinde - bu mektuba göre -
Vasfinin "bildiği şeyler,, vardı. "Ka
hul buyurulursa Adnana yardım ede-
bilirdi.., 

Adnan topala dalarak düşündü: 

Sakallı Vasfinin yardımını kabul et
meli miydi? Bu eski hafiyenin? Bu 
İttihadı Terakkiden kovulanın? Bu 
yakalanmış kadar maruf hırsızın: 

Hepsinden fenası: Bu Hürriyet ve 
ltiliı.fçırun? 
Düşündü; Viktor Hügo'nun sözünü 

hatırladı: "Faziİetle fezahat arasın
da kaim bir duvar varsa bu duvarda 
da bir insan geçecek kadar büyük bir 
delik var,, dı. En fena adam bu de
likten faziletle, en iyi adam da yine 
bu delikten fezahate geçebilirdi. 

Adnan, sakallı Vasfiye telefon et
ti: - "Lütfen biraz teşrif etmezler 
miydi?,, 

Ve Sakallı ;v as fi ile Adnan Viktor 
Hügo'nun deliğinden birbirlerine geç 
tiler: Yarım saat sonra dö~üştüler; 
Vasfi Adnanın yazıhanesindeydi. 

Sakallı Vasfi Adnanı bahtiyar et
ti: Katil Ahmedin 19 yaşında oldu· 
ğunu bilen şahitler vardı. Vasfi bun
ları tanıyordu. 

Fakir olduğu güı1denberi, Adnan, 
tesadüfe yine inanıyordu. Şimdi bu 
tesadüf ona davayı kazandıracaktı. 

Sakallı Vasfi şahitlerin puslasını 

verdi: 
Bugün isyana para ve~en adam ~ Beyazıtta Soğ~~a mahallesin-

bu adamdır. - .. de eshabı emlakten Hacı Mahmut 
General Franko, Mola, Sanjurjo Efendi. 

Cavalcanti askeri hükfımtlerini § Asmaltında tüccardan Yanyalı 
Fasta yapmışlardır. Umumi Harpte Hafız Ismail Efendi. 
kaymakam olan General Mola, etra
fına birçok Almanları toplamış bu
lunuyordu, ve Fasta Fransız hududu 
üzerinde bir mevkiin kumandanı idi. 

General Mola, diktatör Primo de Ri· 
vera'nm sukutundan sonra Emniyet 
Umum Müdürü olduğu zaman, o za
manki Alman ahbapları ile müna
sebetini devam ettiriyordu. Bu ah
baplar arasında, bilhassa Hilda Hog 
isimli bir Alman zabitinin karısı var
dı ki. bu kadın kocasını bırakarak 
Madrite, Generalin yanına gelm~ti. 
İsyandan bir müddet e~vel General 

Sanjurjo Almanyaya bir seyahat 
yapmıştı. Garip bir tesadüf oıa:ak, 
İspanyanın Paris sefaret askerı a
taşesi olup bugün istifa etmiş olan 
Barroso da ayni zamanda Almanya
ya gitmişti. Her halde orada gene
ral Sanjurjo ile buluşmak için. 

İspanyada Cümhuriyet Müddeiu· 
mumiliği ve Emniyet Umum Müdür
lüğü makamlarını işgal etmiş olan 
ben bu yukarda söylediklerimin doğ
ruluğuna kefalet ediyorum. 

Yalancı şahitlerin biri "Hacı" ydı; 
öteki Hoca!" Bu iki kelimeden Adnan. 
başka zamanda, kaçardı. Fakat şim
cti kelimenin ikisine de dört elle sa
rıldı. Mahkemede bu iki kelime iki 
mabet gibi duracaktı. Halbuki bu ikı 
şahidin ikisini de Sakallı Vasfi kira
lamıştı. Bir kadın birini öldürmeğe 

giderken ayak izi tanınmasın diye 
erkek kundurası giydiği gibi bu iki 
~ahit de "Hacı" ve "Hafız"dılar. 

Adnan: 
- Bendeniz bu Hacı Mahmut efen

diyi tanır mıyım? 
Sakallı Vasfi: 
- Tanıyacaksınız. O da bizim gibi 

Aksarayhdır. Gençliğinde Arap Av_
nullah Paşaya bile gözdağı veren 
adam. Durunuz bakayım; o zaman 
bir lekabı vardı ... Buldum: Çilli Mah
mut. 

Adnan düşündü, düşündü. Bu is
mi hatırladı; Hareket Ordusu Istan
bula geldikten sonra Ittihadil Terak
kideki asılacakların listesinde bu is-
mi görmüştü. 

Adnan: 

Adnan 31 Martta asılması la:ttnı 

gelen adamın tezkiyesini kafi buldu. 
Bu iyi bir şahit olabilirdi. Hafız Is
ınail Efendiyi de öğrenmek istedi. 

Bu Hafız lsmail de vaktile Sofu
larda tapu müdürü Seırih Efendiınıı 
evinin karşısındaki bakkaldı. Düki--8.· 
nrnın önünden Senih Efendi gec;erkeı:ı 
başını manalı manalı sallıyarak Ma
cidenin fahişeliğini mahalle ha.kına. 
ihsas eden adam. 

Sakallı Vasfi: 

- Hafrz lsmail Efendi Asmaaltın· 
da tüccardırlar. Varlıklı adamdırlar. 
Allah rızası için §ehadet edecekler. 
Mahkemeyr gitmek için araba parası 
bile kabul etmiyecektir sanırım. Za· 
ten öteki de öyle. 

Demek ki bu şahitlere para filan 
verilmiyecekti. Demek ki Cevadm 
anasının şahitler i~in Katip Salihe 
bıraktığı ayakterinden artan kısmı 

Adnanmdı. Adnan, hafif sevindi: 
- Vasfi Beyefendi, dedi; ikimizin 

de maksadımız Hakka hizmet ... Emin 
olun, bu davayı ben de ücretsiz al• 
dnn gibi bir şey ... Sırf adaletin, hak• la 
kın ilah .... 

Lakırdının bundan aşağısı "hak ve 
adalet heyecanı" ydı. Bu güze! he

yecanlarına ikisi de biribirlerini 
temin ettiler. Fakat ikisi de başka 
şey düşünüyorlardı: Vasfi, pu dava• 

dan Adnanın altı bin lira aldığını 

farzediyordu. (600) liranın (6) sile 
başlıyan rivayetin başını dinlemiş, 

aşağısını zannetmişti. 600 liraya o 
zamanki rakamlarla sıfır kadar hay• 
siyetli bir mübalağa bile değil, daha 
sefil bir şey ilave etmişti; Bir nokta! 

Adnan da Sakallı Vasfinin bu bi:t
metini kendi kendine izah ediyordu: 
lttihadü Terakki yakında hükiımete 
gelecekti. Va..'!fi, Adnana şimdiden, 

"berveçhi peşin" dalkavukluk edi• 
yordu! ' 

Bir tahit daha 
Tapu müdürü merhum Senih Efe~ 

dinin uşağı Rıdvanı, tabanca kulla• 
nabileceği anlaşıldıktan sonra Hürri• 
yet ve İtilafa aldılar; Hürriyet ve Iti
laf, tüfekli azası oldukça lttihadil 
Terakkiye benziyeceP,"ini umuyordll· 
Mütarekede Damat Ferit kabineSl 
zamanında onu Ankarada bir nahi• 
yeye müdür yaptılar. Fırka Rıdva• 

nın ümmi olduğuna itiraz ettiği za• 
man Sakallı Vasfi öfkeyle aya.ğ• 
kalktı: 

- Efendiler, bilmelidir ki, decliı 
kitap başka, hayat başkadır. ve Ka• 
valalı Mehmet Aliyi hatırlamağa fır
ka azalarını davet etti. Rıdvan, na• 
biye müdürlüğünden Istanbula dölJ" 
düğü gün Sülükl~de küçük bir ~f 
aldı; Ankara mu. merkezinde de bit 
arsa edinmişti. 

(Arkası var>' 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk :a&
kimliğinden: 

Hava mlithiş sıcaktı. Hararet de
recesi gölgede 38 idi. Fakat şehirde 

gölge verecek birşey kalmadığı için 
müdafiler, bir taraftan 50 dereceden 
fazla bir güneş, bir taraftan da ha
raretini ölçmek imkanı olnuyan bir 
bombardıman altında dövüşüyorlar

dı. Manzara, tarifi imkansız bir vah
şet arzcdiyordu. Muhakkak ki cehen 
nem, Badajoz'un yanında bir vaha 
gibi kalırdı. 

Saat 18 olmuştu. Asi tayyareler 
tekrar harekete geçtiler, ve bu ma
halleyi bir bomba yağmuru altına 
tuttular. On be..cı dakika sonra, asır

lardan beri mevcut olan bu mahalle, 
dünya yüzünden silinmişti. Hükume
te sadık askerlerle kumandanları mi
ralay Puigdendola müdafaanın lü
zumsuzluğunu gÖrt!rek riı:'at elmiş, 
Portekiz hududunu geçerek Portekiz 
hükümeline dehalet etmiş ve teslim 
olmuştu. ~~akat halk, ve milis kuv
vetleri, müdafaadan vazgeçmiyordu, 
ve mücadeleye devam ediyordu. Ve 
nihayet kendi milletlerinden olan a
silerin kütle halinde onlara kıyamı

caklarını düşündükleri için de artık 

atacak tek kurşunları kalmayınca, 

teslim oldular. Ve sabahki, öğleden 

sonraki faciayı unutturacak bir ü
çüncü facia o zaman oldu, esirleri 
Fas kıt'alarına mensup efrada teslim 
ettiler, Üzerlerinde üniforma taşıyan 
efrat birer cellat vazifesi görmeye 
başhyarak müdafaasız bin beş yüz 
insanı ekin biçer gibi biçtiler. 

Angel Galarza 
lazımdı. Buna. da, aai!erin mitralyöz------------- - Bu adam 31 Martta idam edil-

memiş miydi? 

Va.siliki A\•ukatı Şerefin eski I{et 
kük saylavı Nazım aleyhine Arna • 
vutköyünde birinci caddede 43 - ~ 
No. lu evdeki şuyuun izalesi talebıll 
açtığı davada: Müddeaaleyhin il<&• 
metgahı olarak gösterilen KadıkÖ • 
yünde Cafer ağa mahallesi 27 No. }ıJ 
evden 1 sene evvel çıkıp halen il<~' 
metgahı meçhul bulunduğu mübafl: 
rin vermiş olduğu meşrubattan arı 1 
!aşılmış ve mahkemece de bir ile 

müddetle ilanen tebligat icrasma ~
muhakemenin 28-9-936 tarihine JJl 
sadif Pazartesi günü saat 10 tal~ 
na karar verilmiş olduğundan ye e 
mezkfirda mahkemeye gelme~ği ~
ya bir vekil veya mümessil gonde e
mediği taktirde gıyabında m uba.lt J 
meye bakılacağı tebliğ makaıı:ıJD 
kaim olmak üzere ilan olunur. nC2) 

Dört müthiş saat 
Böylece dört müthiş saat dahıı 

geçti. Saat 16 da, sabahkinden daha 
müthiş bir topçu ateşi himayesinde, 
asi Fas kuvvetleri, dehhaş bir hücum 
ma daha kalktılar, ve Trinidad kapı
sından şehrin dış mahallelerine gir
meye muvaffak oldular. 

Herkes artık muharebenin bitece
ceğini zannederken, bu sefer, fecaat 
ve dehşette sabahkini geride bırakan 
bir sokak dövüşü başlamıştı. Matin
ne kalesinin tarihi ve yıpranmış sur
ları içinde üç bin milis ve 500 kadar 
asker vardı. Bunlar ezici asi kuvvet
ler ve bombardıman karşısında adını 
adım müdafaalarmr yaptılar ve niha
yet, eski Şato mahallesine çekilerek 
erada barikatlar arkasında dövüşe 

Kaleden silah sesleri 
Şehrin haricinde bulunan San Kris 

tobal kale~i. müdafa8da devam edi
yordu, gecenin karanlığı ile beraber, 
kaleden silah sesleri kesildi. Çünkü, 
içerde diri bir tek canlı mahluk kal
mamış, ve bu eski kale düşmüştü. 

Bir destan! 
Fakat şimdi anJatacağrmız vak'a 

yanında, bütün bu yazdr.kla.rL"ruz bir
şey değildir. 

Şehrin biraz ilerisinde. bir kilise 
vardır. Bu kilisenin içinde hükfunete 
sadık milis k°uvvetlerinden elli İspan· 
yol, elli kahraman, iki gündenberi, 
Frankonun kuvvetlerini tehdit et
mektedir. Yani elli kişi, bütün bir or
duyu durdurmaktadır. General Fran 
ko, bütün silah ve mühimmatını, tay 
yarelerini, yabancı müdahalelerle ol· 

leri mani oluyordu. Bunun için gö
nüllüler, sürüne sürüne kilisenin du 
varlan dibine sokuldular ve kükürt· 
leri ateşlediler. Şimdi kilise, sinsi ve 
katil bir aarımtra.!c duman içinde, 
hailevi bir resim ve muazzam bir bu 
hurdanlık gibi tüterek görünüyordu 

Karşısında, çete ~fradı, kimisinin 
elinde bir Ispanyol' yelpazesi tüten 
kiliseye bakarak yelpazeleniyor ve 
gülüyor, kimisi, bir şişeyi dikerek, 
şişenin ağzını dudaklarına değdirme 
den içiyor, kimisi, boynunda asılı du 
ran haç ile oyniyarak neticeyi bekli
yorlardı. Birisi de, arkad~ma gü
neşin gözlerini yaktrğmı, manzarayı 

iyi göremediğini söyliyE>rek, ondan, 
siyah gözlüğünü istiyordu. 

Şimdi, kiliseden artık ate§ edilmi
yordu. Çete, yavaş yavaş bundan ce
saret alarak ilerietneye başlamıştı. 

Ses yok. Daha ilerlediler. Yine ses 
yok. Kiliseye bir ölüm sessizliği çök 
müştü ve içeri girdikleri vakit, fil
hakka, ölümün, çoktan ve çeteden 
evvel, galebe çaldığı görüldü. 

Zira, icerdeki elli kahraman, tes-

İzmir - Denizli yolunda 
feci bir tren kaz;ası 

İzmir, 18 (Hususi muhabirimiz
den - İspartadan gelmekte olan 
1300 numaralı katar, Denizli - !zmır 
yolunda 800 üncü kilometrede bir 
yolcu arabasına çarpmış, arabacı te
kerlekler arasında kalarak derhal öl
müş, hayvan paramparça olmuş, yol
culardan birinin kolu kırılmıştır. 

Çekoslovak ordusu manevra 
yapıyor 

Prag, 18 (A.A.) - Ecnebi heyet· 
ler, Çek ordusunun 20-25 Ağustoe 
ta yapa.cağı manevralarda hazır bu
lunmak Uzere dün buraya gelmişler • 
dir. 

Um olmak veya kükürtle boğulmak
tansa, biribirlerini öldürmeyi tercih 
etmişlerdi ve öylece yapmışlardı. 

Bu son sahne, Ispanya ihtilili hak 
kında kafi bir fikir vermektedir. 

Sakallı Vasfi: 
- O mesele bir tuhaftır efendim. 

Yüzil çilli, adı Mahmut bir başka kül
hanbeyiyi odur zannile 31 Martta as
tılar. Çilli Mahmut , Bulgaristana 
kaçtı; affı umumida !stanbula geldi. 

~akallı Vasfi vak'anm alt tara.fı
IH söylemiyordu: 

Çilli Mahmut Istanbula gelince 
Hürriyet ve ltila.fa girmiş, zengin ol
muş, hacce gitmiş, sakal koyuver· 
mişti. 

Denizyolları işletmesı 

lüğünden: 

(250.:ı<' 

Müdür-

İdaremizce istimal harici kalmış ve eskimiş bazı eşfS 
ve malzeme, bir kısmı gümrüklü ve bir kısmı gümrük

8
: 

süz olarak pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık 27- , 
93 5 günü saat on dörtte idare levazım şefliğinde yapı , 
lacaktır. İstekliler şeraiti öğrenmek · üzere her gün leV~ 
zım şefliğimize müracaat etmelidirler. ( 490) 



19- 8 - 938 TAN 

No. 19 

, 

IZLANDAYA 
''TC!JR.1<,, AKINI 

- YazCJn: ~ircan Ka/lı -

Şaşı Mustafa yerinden kımıldandı, doğrulur gibi yaptı, 
fakat doğrulmadı, sağdan sola doğru döndü 

Kısık bir sesle öksürdü ve dört ya
la göz attı. 

Kimsenin baş kaldınp baktığı yok 
tu. 

Reis de kıç kasaranın gerisinde ve 1 
ledirin en geİDI yerinde bir gocuğa 
bürünınüş, uyuyordu. 1 

Zaten bir öksürükten kim şüphe e-

1 derdi. 
. Bu buzlar memleketinde ve ~- 1 

lin bu iğneli ayazmda bu kadar yıfittl 
'taaında elbet ökstlren de bulunacak- 1 
~ 1 

1 

Şqı Mustafa bir ham Uattıne u - ' 
~l§tI. . • j 
Bır yelken bezi parçumı üzenne ı 

Ceknıişti. 1 

lfafif haf"ıf horluyordu. 
.Anakar kolunun yenine gizlemit 

Olduğu küçük ve keskin bıçağın ucu
llu ıneydana çıkardı. Anahtarm bağ
lı olduğu aicimin meydanda kalan 
kısınından hafifçe yokladı. 

• lliçbir tarafa takılı olmadığını an-
laYlnca birdenbire çekti. 

Şiındi anahtan avucuna almJtb. 
A.vucu ate§ gibi yanıyordu. 

. Kalbi de göğsünden fırlıyacakmış 
tıbi bütün hızıyla vunıyordu. 

Bıçağın ucu sicime dokununca he 
!ilen kesildi: 1 
~ı Mwıtafa yerinden kımıldandı. 
Doğrulur gibi yaptı. 

1• l"akat doğrulmadı. 
., Sağdan sola doğru döndtl. 
o .Aıı&kar cehennem dakikalan değil, 

'thennem yıllan yaşıyordu. 
l!er ihtimale karşı bıçağın sapını 
~kı tutuyor, kendisini yakala
~k istiyecek olanm kalbine aapla
...._k için her an hazır duruyordu. 

öklOrenler, hatıl ayakyoluna giden - ı Deliğini de parmaklariyl~ iyice 
ler oluyordu. belledikten sonra ahahtarı soktu. 

Anakar'ı da onlardan biri sanabi- Çevirdi. 
lirlerdi. Kilit açıldı. 

Bundan başka vardiyalar geminin Kapıyı yavaşça itti ve bir adım a-
içinden çok dışaramı gözetliyorlar, tınca kendisini _eşiğin iç tarafında 
bu karanlık gecede bir baskına uğ - buldu. Ortalık zifiri karanlıktı Arka
ramamak için ne l&zımsa onu yapı- daki yuvarlak bir pencere, kirli bir 
yorlaııh. kireç lekesini andırı)'ordu. Kamara-

Anskar timdi ambara inen daracık nın kö~nden bir hıprtı duyuldu. 
merdivenin basamaklannı birer birer Orada birisi birdeıfbire doğrulmuş 
arkada bırakıyor, genç kıza yaklaşı- ve geri çekilmişti. 
yordu. Hızlı hızlı soluk alıyordu. 

Estridin bulunduğu kamarayı da Anskş.r kapıyı kapadı. 
iyice ezberlemişti. Birkaç saniye hiç kımıldanmadan, 

El yordamiyle yürüyor, yanlış yo- sessiz durdu. 
la gitmemek, bir yere çarpmamak i - Kenardaki kirli ve yuvarlak kireç 
çin hiçbir şeyi esirgemiyordu. lekesi yavaş yavaş ağarmış, büyü 

lşte kamara... müı ve pek silik olmakla beraber bir 
Kilidi yokladı. aydınlık haline gelmişti. 
Ve buldu. [Arkası var] 

Yeni hiı karlrl M~kteplerde 

~kin bereket versin ki buna ıtı
~ kalmamıştı. • 
~ ~ o da böyle bir teyin olması
hı.~~yordu. Çünkü onun maksadı 
.-"'lda herhangi bir adamı öldür -
ille~ değil, Estridi ele geçırmektl. 
Şbndi onun kapısının anahtanru 

~~CUııda bulunduruyor ve bir daha 
~ deıı ~ırmamak için çelikten bir 

Daimi encümenle yalnız kayıt 
• ~gibi sıkıyordu. 
• te l>ofruldu, gene kendisini bir uyku 

~ t'lıeınine benzetmeye çahprak gtl • 
el'teYe doğru yürüdü. 

b ~~ merdiveni ineceği mada aya 
ır leye çarptı. 

lrkiıdi. 
bt ~ğı teY kenara 11p,nm11 olan 
~~n ayağından bqka bir teY 

l..e\fent doğruldu ve dik dik baktı: 
~Gözün kör mü? 
b.. ve homurdandı. 
""""' San Omerdi. 
~kekeledi: 
t~J ... Etraf çok karanlık da. .. 

1 
ba'lrma!_ 

~ için eoruyordu: 
..,_ 4.caba benim ne yaptJimım farkı
~ mı" 

Sarı Oıne; sordu: 
~ ....... ~ vakitte ne geziyonnın böyle .. 

bır köşeye zıbar! ... 
~rın az daha canı burnundan 

() kti. 
> kadar lı:orlmıu,tu. 
'kat: 
~it te zıbar! .. 

onu yatıttırınıltJ. 
at; 01\ldttm de- Ambara inece-... 

bt,_ kelı:eledl. 
ıı-~ Ueu.ı ne olur be adam! Acı 

cana kırağı mı vurur! 
)~ Oırıer böyle aöylenerek başım 
l;IH.~ Daha iyi örtünmeye ça
tibf ~ dişlerinin araamda çiğner 

.._\fe etti· 

'b?it han~ cehenneme gidecek -'daha gezinme buralarda ... 
"---..... Ob r rahat bir nefee aldı: 
~\l la'. Çok ti1kt1r atlattık ... Ben de 
'-~t tıYordum zaten... Gideceğim, 
"'- liı cebeııneıne değil, cennete .. A • 

lbr.:: &eııe Öyle bilin! ... 
'~)'le dUoUneret merdivenleri bı-

~ ~ buhmuyordu. 
~ Pl'ovumda, grandi dire -
~,~ "e dtlnıen Uattlnde bekliyen Uç 
~~ hiçbiri ondan ıüphelen -
' ot erdi. Zaten gUverteyi doldu -
'ltı ~ıdan Çok levent ve Jriirekçile

llıdan aruıra dofrulanlar. 

müteahhit veya vekilleri y . 1 kt 1 d k enı açı an me ep ere 
temas e ece t 1 b k b ) d·ı k · a e e a u e ı ece 

Daimi encümen tarafından yapı-

lan münakasa ve müzayedelere işti
rak eden bazı kimselerin birtakım 

yolsuzluklara teşebblis eylemeleri ü
zerine belediyece bu huauata yeni 
tedbir almmıştır. Bu yeni kararlara 
göre müteahhit veya resmt vekili o
lan kimselerden gayrı l&hwar dai
mf encümen ile temasta bulunamıya
caklardır. 

lstanbul gümrüklerinde 
tayinler 

Ankara, (TAN) - ı s t a n b u 1 
gilmrük ı.,direktörlUğU 17,5 Ura asli 

maaşlı manüesto memurluklanna ta 
tanbul ithalat gümrüğünden 1693 

Halit, başdirektörlükten 2150 Fethi, 
İstanbul ithalat gümriiğünden 1688 
Muzaffer, 20 lira asli maaşlı mani
festo memurluklarına İstanbul itha
lit gümrUğünden, 404 Emin, 638 Ra-

Bütün lise ve orta.mekteplere ya -
rmdan itibaren talebe kayıt ve kabul 
edilmesine başlanılacaktır. Yalnız 

eskidenberi mevcut ortamekteplero? 
yeniden talebe yazılmıyacaktır. Çün
kü bunlar esasen lüzumundan fazla 
doludur. a_u itibarla yalnız yeniden 
açılan ortamektepl•re vaki olacak 
müracaatlar kabul edilebilec~ktir. 

Selanik panayırına 
hazırlık 

6 Eylillde açılacak beynelmilel Se
llnik paııayınna muvaffakıyetli bir 
şekilde iştirak için hazırlıklara faali
yetle devam edilmektedir. Telaviv ve 
Şam sergilerinde teşhir edilen eşya
Iann ınilhi!D bir kısmı Selaniğe gön
derilecekitr. Bu panayırin komiserli
ğine Türkofisin lskenderiye mümes
sili Baba Erger tayin edilmiştir. 

gıp, 1633 Münir, Galata ithalat güm- Tarife komiıyonu meıaiıini 
rUğUnden-il6 Ahmet, 675 Hikmet, bitiriyor 
25 lira asli maaşlı manifepıto memur- Deniz Ticaret müdürlüğünde topla
luklarma Galata ithalat gümrüğün- nan tarife komisyonu mesaisini ik -
den 80l5 Halil 804 Nasır İstanbul i mal etmek üzeredir. Son toplantıda 
hallt gümrtıİtınden 427 'Etem 571> Haliç: Akay ve Şirketi Hayri~e tari-

. . . . ' f elenni tetkik ederek aynen ıpka e-
Sabri tayın edilmiflerdir. den k()misyon, limandaki perakende 

Kamplar kapandı 
Muallimler için açılan kamp müd

detlerinin temdidine Maarif Vekile
ti mUBaade etmemiş, kamplar kapa
tıı.mıştJr. Maarif müdürlüğü daha 
şimdiden vaki mUracaatlan nazarı 
dikkate alarak gelecek Belle her ada
da bir tane olmak illere dört kamp 
açmayı ka.ra.rlqtırmıft. 

Kodeks\ kitabı 
TUlk ecza Kodeb komlayonu dün 

abü u.at 10 da Sıhhiye mtıdilrıtı
ftınde mutat olan toplantısını yap -
~- Bu toplantıda yeniden bazı 
ecza ıslahının değiştirilmesine lüzum 
görülmüştür. Komisyon Uç ay daha 
mesaisine devam edecek kodeks kita
hım tamamlayacaktır. 

nakliyata ait tarifeyi de hazırladık • 
tan sonra içtimalannı bitirecektir. 

Zehirli gazlardan korunma 
için alınan tedbirler 

Dahiliye Vekaleti Seferbe•lik şube
si müdürü Hüsamettin, zehirli gazlar 
dan korunma için lstanbulda şimdi -
ye kadar yapılın{ş olan işleri gözden 
geçirmektedir. Bu husus için bugün 
vilayette ihzari bir içtima yapılacak
tır. Cuma günü de bütün kaymakam
larm 1§tiraklerile toplanılacaktır. 

Tayyare haftası proıramı 
. 30 Ağustosta başiıyacak ve 4 Ey
lfıle kadar devam edecek olan tayya
re hafta.sının programı hazırlanmış
tır. Program bir iki gün sonra ala
kadarlara ve şubelerP. ıiAitblacaktır. 

. \ 

Dert ortağı 
Daha nasıl ıevıin? 

Ankaradan N. N. imzasile: 
Kendimden altı Ya§ büyük bir gen

ci çıldırasiyc seviyorum. O da beni 
sevdiğini ve hatta tahSili do'layısüe 
bu sene istiyemediğini, ge1.ecek sene 
gelip ailemden resmen beni isteyeceği 
ni söylüyor. Fakat bu gencin şimdiye 
kadar birçok kimselerle görü§tüğünü 
biliyomm. Onun için sevgisinden §Üp 

Jıcleniyorum. Betıi çok kıskanıyor ve 
"kıskançlık sevgiden ileri gelir, seven 
insan kıskanır,, diyor. Bu doğru mu
dıır1 Bu genç beni hakikaten seviyor 
mu 1. Bunu nasıl anlayabilirim. 

Bir insanın bir başkasını sevmesi, 
ununla evlenmek istemesile anlaşılır. 
Eğer sizi sevmiyorsa, evlenmeği tek
lif etmezdi. Bununla beraber, siz, yi
ne tedbirli hareket ederek, kendinizi 
ona karıp fazla açmayınız. Evlenece
ğiniz günü bekleyiniz. Fakat lüzum -
suz şüpheler de insanı soğutur, bunıı 
da unutmayınız. 

••• 
Açmayınız 

Ankaradan S. B. imzasile: 
Şimdiye kadar hiç bir kimse ile ta

mşmadım. ilk defa olarak gü::el bir 
gençle tanıştım. Beni çok seııdiğini 
söyWyor, ben de omı çok seviyorum. 
Fakat bir arkadaşım onun ba§ka bir 
k1Zla tanışttğını söyledi. Kendisine 
'm meseleyi açmadım. Sizden bir akıl 
itlfiyorum. Açayım mı, açmıyayım 

rm1 
Açmayınız. Çünkü yalnız bir erkek 

ten değil, bir kadından da bir tek ki
şiyi sevmiş olması istenemez. Kendi
nizi bir yoklayınız. Acaba siz başkası 
nı sevmediniz mi? Belki evet. Belki 
hayır. Fakat dediğimiz gibi. bir in -
rır..ndan bir defa sevmiş olmasını iste
vemeyiz. Hem sevgi nedir. insan sevi 
vorum sanar, fakat bu bir kapristir. 
Belki bu gen<; te böyle birşey ge<;ir
miştir. Lakin. ona tamamen itimat ta 
doıh'u değildir. 

"Akkoyun, karakoyun geçit başın
da belli olur,, derler, ona. izdivaç 
hakkında bahisler a<'ınız. Sizi sevip 
sevmediği o zaman anlaşılır. 

Şehir. haftası dev~ 
ediyor 

Istanbul sezonu için tertif\.edilen 
program mucibince şehir haftası baş 
lamış ve dün de bu haftanın Asanati 
ka müzesini gezme günü olarak ay -
rılmıştı. Fakat salı günleri bu müze 
kapalı olduğu ve evvelce belediye ta
rafından müzeler idaresine bu hussu
ta bir mü~caatta bulunu\madığı i -
cin dün müzeler gezilememiştir. 

Şehir haftasının bugün üçüncü gü

nüdür. Bu ak§am şehir bandosu Tak 
sim bahçesinde bir konser verecektir. 
Diğer taraftan Türk pehlivanları ara 
sındaki birincilik maçlarının önümüz 
deki pazar gUnü yapılması muvafık 
göriilmilştür. 

Yapılan bir hesaba göre belediye, 
tiyatro festivali haftasından, her tür 
lii masraf çıktıktan sonra, sekiz yüz 
küsur liralık ta hasılat temin etmiş
tir. 

Festival komitesi reisliğinden: 
Şeh;imizde bulunan mebuslarımı -

zın adresleri bilinemediğinden kendi
lerine 22 Ağustos 936 cumartesi gü
nü saat on beşte Taksim stadyomun
da yapılacak olan itfaiye töreni için 
ayrıca davetiyeler gönderilmesi müm 
kUn ola~amıştır. Mebuslarımızın tö
renimize onör vermelerini saygıları
mızla rica ederiz. 

L Kü;ik Haberler _J ----
• Bugün Alman bandıralı Koliç 

vapurile 400 kadar Alman seyyah 
gelecektir. Seyyahlarm Yalovaya git 
meleri de muhtemeldir. 

• İki aydan beri A vrupada bu)U
nan matbuat umum müdürü Vedat 
Tör dün sabahki semplon ekspresile 
şehrimize gelmiştir. Bir iki güne ka
dar Ankaraya gidecektir. 

• Ziraat Bankası müfettiş muavin
liği imtihanına girenlerin imtihan ev
rakı merkezde tetkik edilmektedir. 
lmtihana girenlerin sayısı üç yilz • 
dür. Kazananlar on beş güne kadar 
belli olacaktır. 

• Her altı ayda bir yapılan kaptı:uı, 
makinist, klavuz kaptan ve motörcU 
terfi imtihanlan Eyluliln birinde bat 
lıvacak, bir hafta sürecektir. 
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AK MARTI J 
Dalgalarm küçük şınlblarla yazm 

öpüp okşar gibi yıkadığl, kışın usan
maz saldınşlarla hırpaladığı bu kuy~ 
tu sahilde "Küçük Köy" denen beş 
on evlik bir balıkçı köyü vardL Üç 
dört saatlik uzaktaki kasabaya, et
raf köylere yaz kış demez, kızıl pırıl
tılı barbunyaların, sarı sepetlerde gU
müş rengi pullarmı son kıvranışlarla 
titreten ince uzun uskumruların, 
yassı kaya balıklarının en iyisini bu 
küçük köy yetiştirirdi. Köyde ancak 
be.ş on kulübe vardı. Sahilden biraz 
yüksek, set set uzanan kayalarda si
yah sivri çatılarını rüzgara geren, 
her fırtınada bir yara alan bu küçük 
kulübeciklerde küçük koyun dalga
dan, fırtınadan korkmaz, her gün 
denizle güreşmekten elleri nasır 
bağlamış, yanı!t yüzlü balikçılan ya
şarlardı. Hepsi evli barklı insanlardı . 
içlerinde Akmaftmm sahibi Can 
Osman evlenmemişti. Otuzu geçkin, 
kumral saçlan güneşten kırmızılaş
mış, esmer yanık yüzlü, çocuk ba
kışlı ela gözleri olan, bütün balıkçı
lann sevgisini kazanmış bir adamdı 
ve anası öleli on yıldanberi tek başı
na yaşıyordu. Çocukluğundanberi 
her kese gösterdiği güler yüz, iri e
la gözlerindeki sevimli ışık köy hal -
kının onu "Can Osman" diye çağır
masına şebep olmuş, uzun yıllar bu 
çocukluk ismini silip götyrememişti. 
Babası ölüp de, bir çok fırtınalara 
göğüs vermiş dayanıklı, küçük si
yah teknesi oğluna kalınca Can Os
mall onu bir kasabaya inişinde al
dığı boya ile beyaza boyamış, ve 
kocaman dalgaların üzerinde bir 
kus hafifliği ile uçan bu küçük ka
yığa köylüler hemen "Akmarti" is
mini takıvermiştiler. 

Can Osman da babası gibi cesare
ti, mertliği ile namlı iyi bir balıkçı 
çıkmıştı. Hele hiç bir balıkçı onun 
kadar denizi sevmezdi. Akmartisinı 
canından fazla sevdiğini her kese 
söyler dururdu. Dalgalara hükmet
mekte usta idi. Merhametini kalbi
nin iyiliğini her kes söylilyordu. Fa
kat küçük koyda onun göze batan 
bir hareketi evlenmemesi idi. Bu ha
reketi bir çok dedikodulara yol açı
yordu. Can Osman ayni zamanda 
yalnızlığı seven bir adamdı. Köyde 
ki ~kçılann içine pek kanşınaz, 
k.....,.•k ....... &&, bahğa çık

madığı günler kulübesinde iki telli 
sazını inleterek, gür, yanık sesile 
türküler çağırır dururdu. 

Bu yalnız yanaşması yüzünden ona 
en çok takılanlardan biri de köyün 
yaşlı balıkçılarından Yılmaz Ağa 
idi. O da yalnız başına yaşıyordu. 
Beş yıl evel on beş yaşındaki kızı 
Hatice birdenbire sararıp, solmaya 
başlayınca onu kasabaya götürmüş, 
baktırdığı doktor, kızın denizden u
zak yaşaması lazım geldiğini söyl~e
mişti ve işte beş yıldır Yılmaz Aga 
tek başına yaşayarak, kazandığı bir 
kaç parayı hep kasabaya yolluyor, 
yılda. eirkaç kere de ancak onlan gi
dip görmeye vakit bulabiliyordu. Kı
zını çok severdi. Hatice incecik, her 
şeyden çabuk alınan, asabi bir kızdı. 
Yılmaz Ağa her zaman Can Osma
na: "Sen bekar, ben bekar, halimiz 
böyle nice olacak hey oğul .. " diye, 
takılır, Can Osman ona hiç kızmaz, 
karısının, kızının hasretini mertçe 
içine gömüp, onlann rahatı için ken
dini yıpratan bu ihüyar adamı her 
kesten başka türlü severdi. 

Kış ortalannda idi. Bir giln Kü
çük koyda acı bir haber yayıldı: Yıl
maz Ağanın kansı ölmüştü, kasaba
dan haber vardı. O günün sabahı de
nize açılmaya hazırlanan balıkçılar 
kayıklannı sahilde çözerken, arala
nnda Yılmaz Ağayı bulamadılar. 
thtiyar adam bir deli gibi hemen ka
sabaya koşmuştu. Ancak üç gün 
sonra Küçük Koya dönebildi. Yal
nız değildi. yanında, anası ölünce 
kasabada tek başına bırakmadığl kı
zı Hatice vardı. Onun beş yıl sonra 
köye dönüşü hemen ·bir hadise olu
vermişti. Gittiği zaman on beşinde. 
hasta yüzlü, kavruk her kesten bu
cak bucak kaçan bir kızdı. Fakat 
şimdi çok değişmiş, kocaman gelin
lik bir kız olmuştu. Haticeyi görmek 
için geldiğinin ertesi günü kulübesi
ne dolan köyün kadınlan onda yal
nız bir şeyin değişmediğini gördü
ler. Yine eskisi gibi vahşi kalmıştı. 
Hiç kimse ile konuşmuyordu. Mat 
tenli esmer yüzünde iri siyah göz
leri asabi pırıltılarla yanıyordu. Ka
saba kızlanndan görerek kestiği o
muzlanna değen açık kumral saçla
" bu küçük yüze köylülerin ne ken
di aralarmda ne de etraf köylerde 
görmedikleri garip, yabancı bir ma
na veriyordu. Uzun kirpiklerini ör
terek ağlamaktan kızarmış gözlerini 
onlardan kaçırdıkça kadınların hay
reti büsbütün artmıştı. Evlerine dö
,u~r dönmez hepsi erkeklerine "Oy 

anam yılmaz Ağanın kızı bir çiçek 
olmuş." diye, yaka silkediler. "Kasa .. 
ba Haticeyi büsbütün başka yapmış
tı." Bu haber çok geçmeden bütün 
köye yayıldı. 

Aradan bir kaç hafta geçmişti. 
Denizin korkunç pkırtılarla sahili 
dövdüğü çok fırtınalı bir gündü. Ku
lübesinin penceresinden denizin ka
nşıkhğını gördüğü halde ıslık öttü· 
re öttüre kayıtsızca sahile inen Can 
Osman orada bir kaç gözü pek ba... 
lıkçıdan başka kimseyi göremedi.Sa· 
hile inenler de uzaklarda birbirinin 
üzerine çirkin homurtularla kapa· 
nan kocaman dalgalara bakarak ka .. 
rarsız kararsız duruyorlardı. Fakat 
onun ıslığını öttürerek Akmartısını 
çözmek için kayığın bağlı olduğu 

kazığa tereddütsüzce ilerlediğini gö
rünce hemen harekete geçtiler. 

Can Osman :Akmartıyı çözmüş, 

ağlan içine yerleştiriyordu. O böyle • 
fırtınalara ehemmiyet vermezdi 
Korkunç dalgaların üzerinde, bun
dan ne müthiş mücadelelere giriş
mişti. Akmarti ile ne heyecanlar 
duymuş, onu bir dağ gibi yükselen 
müthiş dalgaların tepelerinden aşı

np, sahile getirdiği zamanlar en 
mes'ut dakikaları olmuştu. Zaten 
denizden başka ne zevki vardı ki? 
Onu evlendirmek isteyenler biricik 
sevgilisinin Akmarti olduğunu anla· 
mayan kimselerdi. üzerine sıçrayan 

dalgalara aldırmadan kürekleri yer
lerine takıyordu. Arkadan birisinin: 
"Hey Can Osman, bak hele .. " diye, 
SP.slendiğini duyarak döndü. Bu Yıl
maz Ağa idi. Can Osman onun ya
nında duran ince, uzun boylu kızın 
daha hiç görmediği Hatice olduğunu 
anladı. Hatice, babasının kolundan 
sıkı sıkı tutuyordu. Yılmaz Ağa Can 
Osmanın kendilerine döndüğünü gö

rünce gülümseyerek kızını işaret et
mişti: 

- Gel de şuna bir şeyler diyiver 
be oğul.. Bir türlü bırakmaz denize 

çıkayım. Söylenip duruyor, çok fırtı
na varmış gidersem dönmezmişim .. 
Kız hali bir elile babasının kolunu 

sıkı sıkı tutuyordu. Obür elile de 
rüzgarda uçuşan kumral saçlarını 

toplamıştı. Kaşlarını çatıyor, asabi
yetle ayaklarını yere vurarak önüne 

bakıyordu. Can Osman her kesin: 
"Ne kibirli!" diye, anlattığı kıza 

şimdi biraz da merekla bakıyordu. 

Nihayet bakışlarını ondan ayırarak 

Yılmaz Ağaya döndü: 

-Gayık sağlam, kürek çeken kol
lar usta olduktan sonra gorku gere

kir mi Hatçe! .. 
Yılmaz Ağa gülümseyerek kızına 

bakıyordu: 

- Bak Hatçc Güçük Goyun en 
yılmaz balıkçısı bunu dedikten son
ra .. 

Kız başını kaldırmış, Can Osmana 
gözlerini dikmişti. Onun içi gülen, 
pervasız gözlerine, yanık yüzündeki 
cesur ifadeye bakarak biraz sakinle
mişti. Yüzünün çatıklığı geçmişti. 

Bu iri parlak gözlerin karşısında 
garip bir ürperme duyan Can Os
man o zaman mırıldandı: 

- Buban benim yanımda iken 
gorkun olmasın bacım. Akmartımı 

onun kayığına yoldaş ederim, için 
rahat olsun. 

O sustuğu zaman kız elini babası
nın kolundan çekmişti. Uzun uzun 
bakıştılar. Ve Can Osman kızın kü
çük esmer yüzünde iri kehriba tane
leri gibi parlayan ateşli gözlerinden 
bakışlannı zor kurtardı. Sanki bü-
yülenmişti. • 

Aradan aylar geçmif, bahar gel
mişti Küçük Koyda şimdi her kesin 
dilinde dolaşan .)"eni bir dedikodu 
vardı. Can Osman ile Yılmaz Ağa
nın kızı Hatçe sevişiyorlardı. Fakat 
Yılmaz Ağa bu işe hiç sesini çıkar
mamıştı. Çünkü şimdi onun bir tek 
düşüncesi vardı. Yaz gelmişti hava
lar iyi gidiyordu. Hatice acaba kışa 
buranm havasma dayanacak mıydı~ 
Kasabadaki doktorun sözlerini ha
tırlayarak derin derin dalıp gidiyor, 
kmnın ne yaptığının etrafında dö
nen dedikodulann hiç farkında ol
muyordu. 

Peride CELAL 
tSonu yarın) 
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Yunanistanda 
ı;-akirlere yardım için 

bir plan 

O:impiyatlarda son gün yapılan 
.,........_._._. . ....__ 

Arttırın ve eksiltme 
muhtırası 

[Mtinaka alarla alakadar karileri
miz için açtığımız bu sütuna birkaç 
günlük hulasa koyuyoruz. Bunlar da 
gün geçtikçe birkaç defa tekrar edil
miş oluyor. Bu yüzden çok yer kay
bedi:roruz. Bundan sonra hergiin, 
yalnız iki gün . onraJd münakasaJan 
ko~·acağız. Alakadar karilerin her. 
gün bu sütunu kesip saklamalarını 
tavsiye ederiz.] 

21 Ağuıtoı Cuma 
• Ankarada Devlet Dcmiryollari 

ve limırnlan işletme umum müdür -
lü~rü pul dafresj binagında 1350 ton 
ıun'i portland çimentosu. 

• Istanbul belediyesi daimi encii
ıneninde Karaağaç müe88esatında 
yaptmlacak çengel tesisatı ve bele
diye matbaası için lüzumu olan muh 
telif cins kağıt ve kıratsye levazımı. 
Vilayet aygır deposunun tamiratı ek
ııiltmcsi. 

• Istanbul limanı eahil !'lıhhiye 
ınerkezi satına.ima komisyonunda 
1500 • 2000 teneke benzin ve motör
ler için 12 kalem malzeme eksiltme-
si. 

• Erzurum vilayeti nafıa dairesin 
de Trabzon - Ağrı transit yolunun 
Erzurum vilayeti dahilindeki Erzu -
rum Kop kısmının şose inşaatı \'e bu 
yolu Radicvan, Uğum Kars köprüle
ri inşaatı eksiltmesi. 

• Ankara Milli Müdafaa Vekaleti 
Batınalma komisyonunda 1005 bin 
metro kılıflı bez ve 4,367,000 adet 
mıh eksiltmesi. 

• Ayancık belediye dairesinde A -
yancık kasabası elektrik tesisatı ek· 
Biltmesi. 

,. Elaziz iskan dairesinde yapılacak 
94 çift göçmen evi inşaatı. 

• Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlan ve nalbant mektebi ~atı
nalma komisyonunda ekmek, et, 
muhtelif cins erzak eksiltmesi. 

• Isparta askeri satınalma komis
yonunda 313 bin kilo yulaf. 

• Istanbul gümrükleri ~atış işleri 
müdürlüZtinde eatılacak ipekli ku · 
maş, sun'i ipek ıipliği, kösele ~"ha 
w bant izole ertırpıası. 

• Kabataşta inhisar le\•azım ve 
mübayaat şubesi alım satım komis -
yonunda 500 bin elektrik kapsülü ve 
bir milyon dinamit kapsülü. 

• Afyon \ilayeti daimi encümenin 
de memleket hastanesi için alınacak 
ilaç eksiltmesi. 

• Ankara belediye encümeninde 
EU idaresi için demir boru, dirsek re 
kor ve saire eksiltmesi. 

• İstanbul vakıflar direktörlUğün
de kalörif er için 250 ton lade ve rc
~ompoze kömür eksiltmesi. 

Zeytinyağlar 

Fiatler bir hafta içinde 
çok yükseldi 

Zeytinyafrı piyas~sında ehemmi • 
yetli tereffiller göze çarpmaktadır. 

lhracat firmalarımız, bilhassa ltalya 
dan hararetli taleplere maruz kalmak 
tadır. Bu yüzden bir hafta evvel 475 
frank etrafında olan fiyatlar, kısa 
bir zaman içinde 500 frankı bulmuş
tur. ltalyadan sonra, bazı ecnebi mem 
lekeUerin yaptıkları yeni teklifler, 
zeytinyağı fiya.Uarınm yüksehnekte 
devam edeceğini göstermektedir. ls • 
tanbuldaki fiyatlar, geçen senenin l;ıu 
mevsimine göre iyidir. Ekştra yg.ğ -
lar 56, yemeklik yağlar 48, sabunluk
lar 40 kuruştur. Eylul ortalarına doğ 
ru rekolte vaziyeti anla§ılacak ve fi
yatlar hakkında tam bir tahmin yap 
mak mUmkUn olacaktır. 

Ordu llbayının cenaze töreni 
Ordu, 18 ( A.A) - Kalp sekte.c;in

den vefat eden ilbay Hayri Sırtıkızıl' 
m eenaze töreni dUn bütün şehir ve 
köylerin iştirakiyle yapıldı. Bando 
matem havası çaldı. Bütün devair ve 
rnüesseler taraflarından me:r:arına 

çelenkler kondu. Mer.an başında say 
lav:rmız &lim Sırrının hitabesi bü
tün halkı ağlattı. 

Bakırköy ldmanyurdu Edime 
Yavuz maçı 

Edirne, 18 (A.A) - Bakırköy İs
tiklal tdmanyurdu ile Edime Yavuz 
klübü arasında yapılan futbol maçı 

3 - 1 Yavuzun galibiyetile neticelen 
rniş ve İstiklal İdmanyurdunun getir
diği kupa merasimle Yavuza veril-
'11iftir. 

BORSA 
18 AG USTOS SALI 

l'orolor 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Çek lruronu 
20 Belçilre fr 
20 Drahmı 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 

Lirtt •"iltıh 
Florin 

Avusturya ııilin 

Muk 
Zloti 
Penıo 
LeYa 
Yen 
'·· • ll"arnnt\ 
Altm 

Bınknot 

Celıl~r 

Londra uıerıne 

Pariı uzerine 
Nevyork 

Liret 
Belıa 

Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslov;ık 

Avustutya 
Mark 
lsve<; kronu 
ispanya pczeta 

A ltt 

628.-
124,25 

84,
ao.-
21.-
13,-

49.-
165,-

190.-
82.-

21, 1 

2~.-
21,-
12-
22.
n-
" -965,-

243,-

s. t 1' 
628,-
124.25 

92,-
84,-
23.-
16.-
53.-

166,-

196.-
84.-
24.-

!0-
23,-
24 -
25.,,_ 
., -

966,-

244,-

634,75 

12,03,50 
0,7Q, I ~ 

10.06,37 
4.70.50 
2.~3.12 

63.03 58 

l.16.70 
1 !l. l l ,56 

A, 18 55 

·.97,-
• OS.88 

,15,10 

h Bankillil Mü ~5.-
N Q 90 

ıı 1m tını o on 
Anadolu % 60 "6.0S 

3 100 ·2,-
Şirketh;ıyrıye ),-
Triimvay '\.-
Bomonti Nektar "I 30 
Terko~ ' ~o 
Aı;tan Çimento 1, 70 

Merl~eı B1nkasr "l ,-
Osm~11ı1 Bsnk,~ı ·~ -
Sark Merkez Eczlln"' 3.60 

1 1flkroılt1r 

Ttirk Borcu I 

., 
lI 

ili 

f;rfilnİ A B C 
İstikrazı ifah'i1i 
Sivas - Erzurum t 

• .. II 

''\.65 
... '10 

~.60 

:J.-
96,50 

100.-
100,-

Mısır fttJ.vfllfl!rf 

1111!• 1 
1903 il 

1911 ili 

Toltvlldf 
Rıhtım 
Anadolu I ve II 

.. m 

103.-

95,-

Anadolu Mumeuil 

.. 

104,-

96,-

10 2'1 
46,10 

47 .~0 
47,65 

lzmir Fuvarı 

Atina, 18 (A.A) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Hükumet. sosyal politikasının tat

bikine büyük bir faaliyetle devam 
etmektedir. 

İş Bakanlığı müsteı;;arı Dimitra-
tos, yapmış olduğu beyanatta, kollek 
tif kontenjanlar ile mecburi hakem 
usulünün· tam surette meriyet mev
kiine girmesini müteakıp, en mi.ihim 
meşgalesinin, sinni rüşte vasıl olma
mış işçiler ile işsizlik meseleleri hak
kında radikal kararlar almak olaca
ğını bildirmiştir. 

Diğer taraftan Sosyal Muavenet 
Bakanı KoriziR, Yunanistanın bütün 
şehirlerinde vücude getirile'cek halk 
mutbakl:mnda işşizler ile fakirlerin 
1 ila 5 drahmi mukabilinde sıhhi ve 
iyi yemek bulabileceklerini bildirmiş
tir. Haftada iki defa et yemeği verile 
cektir. Atinanın muhtelif mahallele
rinde 50 halk mu~r:-:1ı açılacaktır. 

Fakirlere yardım 
Atina, 18 ( A.A.) -Gazetelerin yaz 

dığına g-öre, Sosyal Yardım Bakanı 

Korizis, fakirlere yardım planının a
nahtarlarını önümüzdeki hafta neşre 
decektir. 

Bu plan, on seneliktir. Ve 2 milyar 
drahmılik bir masrafı istilzam et
mektedir. Bu paranın 500 milyonu 
daha şimdi<l ~' bulunmuştur. Bütün 
st>ne işliyect!k halk mutfakları kuru
lacak. fakir hnlka ~d~hi yardımlarda 
bulunularak ve sanatoryomlarla ök
süz yuvaları tesis cdilccf'ktir. 

Katimerini gazetesi. bu paranın 

mucize ile değil, fakat birtakım g-öze 
göriinmiycn fuzuli masraflarda yapı 
lan tasarruflarla ve hUyük sermaye
nin milli hükumete olan itimadı saye
sinde bulunduğ"unu yazmaktadır. 

Yunanistanın mali aiyaseti 
Atine, 18 (A.A".) - Vradini gaze- ı 

tesi, Başbakan muavini ve maliye 
bakanı Zavitsianos ile yaptığı bir mü 
laka tı neşretmektedir: 

Başbakan mua· .. ni demiştir ki: 

"Takip ettifrimiz gaye, memleketin 
iyiliği namına kuvvetli bir devlet ida
resi altında muhtelif menfaatler: tcşki 
!atlı ve müşterek bir mesai içinde bir 
leştirmektir. Bir taraftan liberal 
mektebin iflası ve diğer taraftan da 
bugünkü vaziyette "ekonomi didje" 
nin tatbik edilemez bir hale gelmiş o! 
ması dolayıı:;ile öyle bir sureti tesvi
ye araştırılmalıdır ki. bu sureti tes -
viyet teşebbüs sahiplerini hareket ser 
bestliğinden mahrum etmemekle be -
raber onların mukadderatını diğer a 
millerin ve bilhasa iş amılinin mu • 
kadderatına. bağlasın.,, 

Kral Edvard' ın Yunan 
su arını ziyareti 

Atina, 18 (A.Al - Gazeteler ln

giltere Kralı SekizinC'i Edvard'ın ya
kında Na hlin yatı ile Elen sularına 

Edirne fuvara büyük 
mikyasta : ştirak ediyor 

geleceğinden dolayı mcmnuniyctleri
Edirne, 18 (A.A.) - lzmir fuvı:trı- nı izhar etmektedirler. 

na iştirak için yapılan hazırlıklar Atinadaki Nea gazetesi ezcümle di 
bitmiştir. Bugiln Halkevindc topla - yor ki: 
nan bütün maddeler ambalaj edil • 

mektedir. Dört vilayetin sergiye gi
decek mallan Çanakkaleden \'apura 

yükletilecek, Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağınkiler 19 da lstanbula 

inecek ve 20 de vapura yükletilecek

tir. Trakya ekonomi müşaviri bera

berinde altı iş arkadaşile ve bu va
purla 21 de 1zmirde olacaktır. Beton

dan yapılmakta olan Trakya daimi 

"Elen milleti, Kralın bu ziyaretini 

protokolu tam surette hususi bir ma· 
hiyette gördüğünden d o l a y I 

Büyük B r i t a n y a hükümdarına 

karşı his~iyatını istediği gibi izhar 

edemiyeceği için teessür duymakta
dır. Bununla beraber Korfu adası 

halkı, Yunanistanın asirdide ve sar
sılmaz rabıtalarla bağlı olduğu Bü

yük İmparatorluğun hükümdarına 
pavyonu 20 akşamına kadar tamami- ve onun milletine karşı bütün Elen
le bitmiş olacaktır. Aylardanberi de- lerin hissiyatına tercüman olmaya 
vam eden dikkatli huırhklar Trak- muvaffak olacaktır. 
yanın her yerinde ciddi bir alaka gör-. 

mektedir. Pavyonun dekorasyon işini 

İstanbul ve İzmirden gilzel san'at uz-

Proia, Katimerini, Vradini, Elcfte

ron Vima ve diğer gazeteler de bü
tün Elenlerin, İngiltereye ve onun 

manlan üzerine almıştır. Pavyonda mufahham hükümdarına karşı olan 

Koca Sinanın büyük eserlerinin röle- muhabbet hissiyatının sarsılmaz ma

veleri ve Sclimiye ile Muradiyenın hiyetini tebarüz ettirmektedirler. 
iki aydanberi hazırlanan çinileri teş-

hir olunacaktır. Trakya bro;Şürü 

Trakya. ve Edirne panoraması Devlet 

Baaımevinde basılmış, buraya gelen 
ilk provaları düzeltilerek geri yollan
mıştır. 25 ili 31 Ağustosta. bunlar 
da. İzm.ire yetiştirileceklerdir. Ediıııe 
Turing KlübUnün bu münasebetle ha
zırladığı bu program pek zengin olup 
fransızcası da turing ve otomobil klü
bü ba.şkanlığınd:ı 1stanbulda bastırıl
mıştır. 50 kişilik bir ziyaret kolu tz
mir !uvan i~fıt ha.zrrtanmırkta.dır. 

Sıhhat Vekilinin tetkik 
seyahati 

Aksaray, 18 (A.A.) - Sıhhat Ve 
kili Dr. Refik Saydam ve refakatle· 
rindeki zevat Niğde valisi, kurutul
muş olan Kara.saz bataklığını gez -
mişler ve göçmenler için yapılacak 
köy yerini tetkik etmişlerdir. Vekil, 
kuruyan arazinin kenarında 400 ha 
neli yapılacak göçmen köyünün he
men inşasına btşlanmasına emir ver 
mişıer ve buglfn Ereğliye hareket 1 
eylemişlerdir. 

musabaka!ara ait 1 

resım er • 
._, ........ __ ..... __________ , ___ ..._, __ ._.. ......... ____ ~---~ 

t0.000 mc(ıelik yarışı kn::anan Japonaflcti -- Hitler olimpiyatlarda rneş1rnr kô.şi/ Sven Hedüı~ konupr.bll 

~00 metre kadrn 11anşıın kazanan Amerikan, soUla Biıyiik Britanya, sağda Kanada takımlan 

Basketbol mü.sabakalarrnda bidııciliği ka.:anan pcru tak'""* 
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Nafia Bakanlığından: 
3 Birinciteşrın 936 Cumartesi günü saat 10,50 da An

lcarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu 
~daamda 200.000 lira muhammen bedelli 4000 ton 
~eozotun kapalı zarf uaulile eksiltmesi yapdacaktır. ı 
~ame ve mukavele projesi on lira mukabilinde Ba - ı 
~ık Malzeme Dairesınden verilecektir. Muvakkat te
nıinat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mcktublannı 
~Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın- 1 da çıkan talimatnameye &öre Nafıa Bakanlığından alm
ftııı vesika ile birlikte 3 Birinciteşrin 936 Cumartesi gü
lli aaat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüiüne 
~eleri lizımdır. (485) (469) 

• • 

Kadıköy Kız .San'at Okulu Direk-
törlüğünden: 

... _ 15-8-936 dan itibaren okulun gündüz kısmına talebe 

._Yıt ve kabulüne baılanmıştır. Okula ilk ve orta okulla
rın nıezunlan alınır. 
t\L.~ okulu bitirenler için tahsil müddeti "5" sene, orta 
~uuan bitirenler için "2" senedir. 
1ı:t ICaydedilmek veya fazla izahat almak istiyenler tah· 
~aları ve nüfus kiğıtlarile beraber Puartesi ve 
l)A 'il• be &ünleri 9 dan S şe kadar Modada eski NOTR
' · DöSYON binaaında Okul İdaresine baı vurma-
'- (452) 

Qnhiauar Umum MilıdıDrailıtilınden. 
!6.000 kilo toz paket kolası 
lts.ooo kilo toz makine kolası 
~ukanda cins ve miktan yazdı malzeme şartnamesi 

~hince 8-9-1936 tarihine raatlıyan Salı günü saat 15 
Pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin prtnameleri 
~ tizere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
~ve ... tte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba
deld İnhiaatlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğün 

-......., alım komisyonuna müracaatlan. (448) 

l'. H. K. Satın atma komisyonund~n· 
~37 sen~i için 30,000 takvim bastırılacaktır. 24-8-936 
tnı::!esi &ilnü açık eksiltme ile münakasası yapılaca -
>an istekli olanlann şartnamesini &örmek üzere Pi -

to Direktörlüiü muhasebesine müracaatları. ( 4 7 O) 

o 

BIRE, 
1000 

• 

-- ---
- .ı~ ""'' ,f.f,, -

_ .... - • ı.ı/"'-

Vekaletlerin ve Resmi Daire
lerin Nazarı Dikkatine 

Resmi İlinlar Türk Limited ' Şirketi muamelatı 
"Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlin İşleri Bürosu Limi
ted Şirketi,, ne devredilmiş olduğundan Resmi llinlar 
Türk Limited Sirketinin Ankara mümessili bulunan 
Bay Bilal Akba'nın vazifesi de "Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi İlan İşleri Bürosu Limited Sirketi,, Ankara Şu-
besine devredilmiştir. • 

Resmi İlinlar Türk Limited Şirketine ait bilcümle 
matlubatın tahsili ve muamelatın tedviri Ankara Şube
since yapılacaktır. Keyfiyet alakadarlarln malumu ol
mak üzere ilan olunur. ( 451) 

A~ık eksiltme lllnı 

lstanbul ili Bayındırhk 
Direktörlüğünden: 

20-8-93«5 tarih perşembe günü uat on buçukta 
İstanbul'da Viliyet Nafıa Müdürlüğü eksiltme komis
yonu odasında (4000) lira keşif bedelli Usküdar Adliye 
bina11 tamiratı açık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Nafıa ifleri umumi, hususi ve fenni 
ıartnameleri proje, keşif hülisasile buna mü tef erri di
j'er evrak Nafıa Dairesinde (20) kuruı mukabilinde ve
rilerektir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptı

fına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteah
hitlik ve Ticaret Odaıı vesikalarile 20-8-936 peqembe 
günü saat on buçuğa kadar İstanbul Vilayeti Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. ( 4388) 577 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden · 
Lise ve Orta Okullarda ve yeni açılacak Fatih, Süley

maniye, Kaaımpaea, Bakırköy, O sküdar Orta Okullann
da 20 Ağustos 936 tarihinden itibaren namzet talebe 
kaydına ballanacak ve Eylül içinde En&el bütünleme 
ve Olgunluk imtihanları yapılacak ve 1 Birinciteşrin 936 
tarihinde de derslere başlanacaktır. Kaydolunacak tale
benin semtlerindeki en yakın okul direktörlüklerine bat 
vurmalanm bildiririm. ( S 04) 

il 

Kayseri Tayyare Fabri
kası Direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve ka· 
portacı ustaları imtihanla alınacaktır. 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikaımda yapı
lacak ve muvaffak olanlara derecesine cöre 3-5 lira yev
miye verilecektir. 

3 - İstekli olanlann aşağıdaki vesaikle beraber Ey· 
lül 9 3 6 nihayetine kadar her gün istida ile Fabrika di • 
rektörlüğüne mür~caat etmeleri. 

A - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunma
mak . 

B - Ahlakı, durumu iyi olduğuna dair Emniyet Di -
rektörlütünden vesika getirmek. 

C - Sağlık raporu. 
D - Nüfus cüzdanı ve bon servisleri sureti musadda

kası. 
E - Uç adet vesika fotoğrafı. ( 4S1 O) 

715 

Samsun Valiliğinden: 
Eksiltmeye konulan iş: "Samsun merkezinde mevcut 

kargir bina üzerine yeniden yaptırılacak ilk mektep ile 
Havza ve Ladik kazalarında yeniden yaptırılacak ilk mek 
tep binaları.,, . 

1 - Samsun Merkezindeki mektep binasının keşfi 
23377 lira 93 kuruş ve Havza mektebinin.17662 lira 21 
kuruş ve Ladik mektebinin keşfi 17662 lira 2 ı kuruş ol -
mak üzere her üç mektep binasınıJkeşifleri tutan 58702 
lira 3 5 kuruştur. Ve bu üç mektep şartnameleri dariesin -
de birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4185 liradır. 
3 - İhale Ağustosun 31 inci pazartesi &ünü saat 16 

da vilayet daimi encümeninde kapalı zarf usulile yapıla • 
caktır. 

4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş olacaktır. Poa 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Keıif hüliaa cetvelleri 
C- Bayındırlık işleri genel şartnan1e~ı 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Projeler 
İstiyenler bu evrakı vilayet ve Ankara, lstanL>ul ve İz· 

mir vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde &örebilirler. 
e - Ek'ailtmeye-airn'lek istiyenJer muvakiat temtftat 

makbuz veya mektupla, birlikte :şağıdaki vesikaları ka· 
palı zarf içerisine koymağa mecburdurlar. 

A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olduk· 
lanna dair vesiıta 

B - Bu işleri yapabilecek1erine dair Nafıa Vekile. 
tinden alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Eksiltme ve ihale muarpelesi (2490) sayılı artır· 
ma eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine göredir. 

(4500) 772 

Devlet Demiryollan •e Limanları i•letme 
Umum ldareıi ilinlan 

Yenıdoğan ve E.senkent ıstasyon 
bınaları inşaatının eksiltmesi 
Haydarpaıa -Ankara hattinın 504 + 490 ve 535 +922 

kilometrolarındaki Y enidoğan ve Esenkent istasyon bi
nalannın inşası kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye 
konmuştur . 

1 - Bu iki bina ineaatımn ketif bedeli 24372.68 li
radır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesaire evrakı 
D. D. Yollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 
1Z2 kW'UI m\tkabilinde alabilirler. · 

3 - Ebiltme 3 Eylül 936 tarihinde Perşembe ıünil 
aaat 15 te Ankarada D. D. Yolları İşletme Umum Mü
dürlüiü Yol Dairesi binaamda toplanacak Merkez Birin
ci Komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye cirebilmek için isteklilerin aıafıda 
yuılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Ko
misyon Reialiiine teslim etmiı olmalan llzımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
uycun 1828 lirahk mdvakkat teminat, 

B - Kanunun ~yin ettiii vesikalar, 
C - Kanunwı 4 tincü maddesi mucibince eksiltmeye 

rinneye bir mjni bulunmadığına dair imzalan tahtında 
bir mektup, 

D - Baymdttlık Bakanlıiından muaaddak ehliyet 
vesikası, 

S - Teklif mektuplan ihale &iinü saat 14 de kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reislitine posta ile ve
rilecektir. Posta ile cönderilecek teklif mektuplan iadeli 
taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona 
gelmiı bulunması lbımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. 
Yollan Yol Dairesine müracaat etmeleri. ( 484) ( 4 7 ı) 

Sahibi: •lmw Emim YALllAN-Umuml Netftyatı ldan l'.dm: 8. a•• .1• 
Gueteclllk ve Nflll'l1at Tiril Ltmtt.et ltrlretl-Buddill 7flr TAN matbulli 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren 
Fareleri 'C>ldiiriinüz 

FAR 
Macun vebu§day şeklinde olup büyiik ve kü~iik her nevi fa· 
releri sı~anları derhal öldürür. Tesiri kat'idir Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelid ir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gı
daya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: İSTANBUL, BEYO GLU, ANKARA 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
• 

D. No. Semti ve mcı1ıallesi 

1555 Beyoğlu Hacı Mimi Camcı 

Sokağı Emldk No. C4nM w Bia. 

E. 21 Y. 19 Anıamn 1/8 His. 

Buaeye giJrtı 
muhammen K. 

30 A. Ar
tırma 

4123 Eminönü Ahi Çelebi Limoncular Cad. E. 37 Y. 34 'UstUnde odalan olan 

4630 Bakrtköy Ka.rtaltepe 

4651 BUyilkdere 
4663 Büyükdere 

7207 Samatya Imrahor 

' 
Tncirli 

Cevizli bahçe 
Büyükdere Cad. 

E. Hacı Manol 
Y. Hacı Manav 

. 
kigir dtlkklnm 
900/4800 His. • 

E . 3-4-5 Mü. lfraz olunmuş 2449 
Harita 345 metro ana 
E. 5 MU. Y. 1 38 metro arsa 
E. 132 - 132 - 348 metro anarım 

134 MU. Y. 36/60 His. 
139 

E. ve Y. 71 Alıfap hanenin 
18/ 64 His. 

8261 Altı Mermer Hacı Timiır E. Kilise çıkmazı 14 Kagir hane 
Y. Taşköprülü 

300 • 

50 " 

320 

350 
710 

" 

" ,, 
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8272 Kadıköy Tuğlacıbaşı E. Bağdat Cad. E. 49 MU. 2088 metro ana 
Y. Fenerli Ahmet Bey Y. 40 

8290 Kurtuluş Mumcu E. 4-6 Y. 4: 54 metro area 

5250 K.zarf 

100 A. Ar
tırma 

8299 Yedikule lmrahor Dyas bey Kuyulu bakkal E. 47 Y. 49 Ah.,ap baraka ve ar- • 

Bugünkü KUM BA,RA Yarın KASA ~ 
Öbürgün BANKA Olur. 

8328 Samatya lmrahor Dyas bey Samatya Cad. 
sanın 1/ 6 His. 70 A. ,, 

E. 126 Y. 140 Kigir dükkan ve arka-
sında ki.gir depo 1270 K.zarf 
2073 metro arsa 5200 ,. 

I 
8332 Kadıköy Tuğlacıba,ı 

• 
E. Bağdat Cad. E. 49 Mü. 
Y. Fenerli Ahmet Bey Y. 38 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenku ller on gün müddetle satışa ~ikanlm ıştır. 
lhaleleri 28-8-936 tarihine tesadüf eden Cuma gUnU aaat on dörttedir. 
Satış münhasıran gayrimübadil bonoeilidır. 

SATILIK OTOMOBl·L 
Gayet iyi kullanılmış olan yedi kl

çilik "LA SALLE,, markalı güul 
bir otomobil ehven şartlarla satıla -
caktır. 

Galatada, Kevork Bey ve Alime 
Hanlarında 1, 2, ~ numaralarda mu
kim "SlDNEY NOVILL ve ŞURE -
KASI,, na müracaat. 634 

lıta11bul Harici Asker i 
Kıtaa+. llahlan 

VENÜS KOLONYASI 
Limon, turunç, mandarin 
çiçeklerinin özlerinden yapıl -
Dl1f 90 derecelik yeni icat bir 
kolonyadır. 

VENUS kolonyası 
1936 senesine kadar icat o

lunan bütün kolonyaların fev
kindedir. 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve eiyab olarak sabit 
ve tabU renk verir. Ter ve yıkan-

VEftUS Kolonyasının :::~e:;:O: 
Bir damlası yüreğe ferahlık INGll.IZ KANZUK ECZANESl 

Türkiye Cümhuriyeti Uyuştu
rucu maddeler inhisarından 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü bu
lunduran· tüccarlar idaremizin deposu veya malfunatı 
haricinde kalmış mevcutlarını 1 beyanname ile idaremi 
ze bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyanameleri almak için tüccarın İstanbulda İda 
remize Anadoluda 1936, mahsulü için tesellüm merke
zi olarak ilan edilen Ziraat Bankası şube veya sandık· 
lanna müracaatları lazımdır. Beyannamelerin en geÇ 
1 Eylül 1936 Sah günü akşamına kadar doldurularak 
alındıkları yerlere iade edilmesi lüzumu tebliğ olunur. 

Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyannameye it 
hal edilmiyen afyonlar hiçbir şekilde nazarı itibare 
alınmıyacaktıt. ( 3 96) 

Hepsine biçilen ederi 
18,000 lira l>lan değişik 
No. da dört milyon üç yüz 
altmış yedi bin tane mıh 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 21 Ağus-

verir. Sinirleri teskin eder. He- Beyotlu. ı.tanbul 
kimler bile hastalarına VE • 69-- Beyoğlu • Tünelbaşı • Yeniyol -·· -• 

::!1'::e11~~=r.yap- .. tstan-•b•uı•cu-mh-un··y·et•M-ud•de•i•um•u•- ~~~8~8 ALMAN Lisesi'~:: 
tos 936 cuma günü saat 15 
dedir. İlk teminatı 1350 li
radır. Şartnamesi paraSJZ 
olarak M. M. V. Satmalma 
Komisyonundan almır. Ek
siltmeye P-ecekler kanuni 
ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad-

Depcpu: Nureddin Evliyıı mı1iğinden: 
zade kimyevi ecza ali.t ve ıtri- Istabulda bulunan Şarköy mah • T&!n devreli 1*-Ticaret Mektebi·Almaııca l5ğremııek için uf.art mııf. 
yat ticarethwli, ı.tanbuı, kemesi hifkiübi 11a,ımın aceıe me- Derelere 9 Eylül Çarşamba ba9lanacaktır. 
Bahçekapı. muriyetimize gelmeei, Kayıt muameleld 1 Syltllden itibaren her ctın eaat 8 den 12 ye kadal' 

- - - - - - ----------- --- - ntlfua tezkereli. Afi kllıdı. 1llhhat raporu, 4: tototrat ve mektep td-Jan R. Kurdi dllmame 'Veya diplomam ne yapılır. 
delerin de yazılı belgelerle ı rada M. M. V. Satmalma Suriye ve Halep Fazla tafeillt için meıctebe mUracaat veya 44:9U-44:9'2 ye teıefOJI" 
birlikte teklif mektublanm Komisyonuna vermereri. Gazete ve kitap e&UClll ---------·edilme.L _________ ... 
ihale saatinden evvel Anka- <53> (3685) 467 Telgr. Jean Kurdi Alep • sd 
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ilaçlarınızı 
Bah t;• 
aplCla SALiH NECATi 

Leke bırakmaz, tabii sabit, 
bir. renk temin eder. 

denabmz.~ 

~:ne:-~~. ASRi SAC. BOYASI 


