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SiYASA L GUNDELIK GAZETE 

Bütün Türkiye 

Kurukah eci 

Mehmet Efendi 

Mahdum lan 

kahvesini 
içiyor 

İspanya yangın yerme döndü! 

Hükfımet, İngiltereden yardım 
istedi, fakat teklif reddedildi 

İngilterenin 
sulh 
taarruzu 

Montröde toplanan konıerans yal
nız Boğazlar meselesine makul bir 
hal tarzı bulmakla kalmamı§tır. Bü
tun dünyanın siyasi havasını iyileş
tirmiştir. lngiıtere, Fransa ve Belçi
kanın, bu iyi hava içinde, Londrada 
yaptıkları içtima, sulh namına müs
bet ve berrak neticelere varmış ad
dedilebilir. 

Filhakika Londra içtimaı, sırf ih
zari mahiyettedir. Yegane gayesi, 
Loknrno misakına iştirak eden dev
letler arasında bir konferans topla
nıaktır. Fakat Almanya ve ltalya
nın iştirakile aktedilecek böyle bir 
konferansın muvaffakıyeti, zeminin 
müsait bir surette hazırlanmış olma
luna bağlıdır. 

Londra içtimaının arifesinde, h!ly
le bir hazırlık yapılabileceğine ait 
ümitler çok zayıftı. Fransız gazetele
:ri, kendi nazarlnrında hala büsbütün 
ölmemiş olan Lokarno misakının öl· 
müş addedilmesine, merasimsizce gö
mülmesine ve Lok1ırnonun yerine ka
im olacak münasebet tarzının, müsa
vi hak sahibi devletler arasında ser
best bir müzakere yoliyle kararlaştı
nlmasınıı pek taraftar görünmüyor
lardı. Bundan evvel bir şeyler yapıl
masını, birtakım şartlar koşulmasını, 

hiç olmaı!'ln bundatı evvelki Londra 
içtimaınaı n sonra Aımanyaya soru-
lan auQlloro .AlmanlRrdnn cevap bek
lenmesini istiyorlardı. 

Londrada birkaç saat içinde bir 
e.nlaşmaya varılmasını 1ngi1iz dip
lomasisi için bir muvaffakıyet addet
nıek icap eder. İngiltere, A vrupada 
hakiki bir uzlaşma. kurmak emeliyle 
geniş bir sulh taarruzuna girişmiş 
sayılabilir. Harici siyasetin ameli bir 
Yoldan yürümek azminde bulunan 
~·eni Fransız hükumeti, bu taarruza 
samimi surette iştirak eder gibi gö
liinnıektcdir. 

Londra içtimaı neticesinde ncşredi
!en resmi tebliğin insanda bıraktığı 
ıntıba, eski hesapların kapandığı ve 
Versay muahedesile Lokarno misakı
nın yerine kaim olacak sisteme ait 
~Uza.kerelerin ümit verici bir hava 1 
ıçınde cereyan edebileceği yolunda- ! 
dır. Yani galip ile mağlüp arasında 1 

fark ortadan silinecek, Fransanın 1 
Versay muahedesi ianesile kurmağıı. ı 
Çalıştığı sun'i ve hayali emniyet sis- ı 
t~i yerine, müsbet bir Avrupa ahen 

1 gı ve bir işbirliği kurmak imka -
Ilı mevcut b ... !r.ın:ı.caktır. f 

Bu imkandan istifade edilemez ve 1 
~ir işbirliği kurulmazsa ne olaca • I 
gını da resmi tebliğ sarahatle işaret ı 
ediyor. Bu takdirde Avrupa devletle-j 
li biribirine muhalif bloklara ayrıla- 1 

Caklar ve arada tehlikeli bir nifak ve ı' 
husumet havası esecektir ki Avrupa 
için bundan fena birşey tasavvur edi
lemez. 

lşte bunun önüne geçmek için Lo
karno devletleri mümkün olduğu ka
dar kısa bir zaman zarfında buluşa
~aklar, Lokarno misakının yerine ka
ım olacak bir anlaşma müzakere 
edecekler ve Almanyanm Lokarnü 
misakını yırtması netioesindc husule 
gelen vaziyetin tasfiyesi için bütiin 
alakadarlar arasında bir işbirliği 
aranacaktır. 

Böyle bir toplantı hazırlamak için 
İngiltere, Fransa ve Belçika, ltalya 
ve Almanya ile irtibata geçmeğe ka
rar vermişlerdir. Bu saha<la iyi neti
celer alınırsa müzakere sahası geniş
letilecek, muallakta bulunan diğer 
meseleler gözden geçirilecek ve bu 
meselelerde alakadar diğer devletler 
de müzakereye çağırılacaktır. 

1 Madrit kapılarında devam eden 
mücadelede hükumet çetin 

kuvvetleri 
• 

hezimete u2"ı-adı 

Pazartesi giiııii. ak§anıı Montrö Palasta yeni Boğazlar rejimini tcsbit eden mukavele imzalandıktan sonra 

• 
ispanyanın .. mbık Kralı 

On iiçiiııcü Alfoııs 

[ispanyadaki Jrnrı}rk vazİJet, çok 
tehlikeli s afha) a ~irmi~tir. ts r•anyol 
kaynaklarından alınan maliimat, her 
nekadar hükômet kuvvt>tlerin.in mu
\'affaloyetlerinc1etı bab:cıedi,yorsa da 
diğer bitaraf membalar, bu haberle
ri te~;t etrnemelitedirler. Dün gece 
ahnan haberlere göre, ı;iddetli ,.e !;e-

tio, hir dahili harbin hala deYam et • 
IJ.:I anla.:;-ılQ·or. 

i spanya ihtilfıline alt aldığımız tel---. • 

ispanya mu;ıa/a::nk~irlarınııı Rci.<>i 
Gil Robbelcs 

grafları sıra.,ile aşaı.':"1~ a koyuyoruz:] 

Hükiimet, elindeki kuvvetleri 
Şimale •evk ediyor 

Madrit, 2-1 (Tan) - Hükumet 
kuvvetlerile asiler arasındaki çetin 
mücadele dün de biitün şiddctile de
vam etmiştir. Bugün, hükumet kuv
vetleri ve asiler, Madridin şirna\in • 
deki dağlarda karşı ıı; ı ıfiyaaı • u-

l Arkası 6 mcıda 1 

Çanakkalede 

Mareşal Fevzi 
Çakmak bekleniyor 
Çanakkale, 24 (Tan) - Mareşal 

Fevzi Çakmak'ın Trakya,Gelibolu yo 
Ju ile gelmesi beklenmektedir. BilyUk 
bir karşılama merasimi hazırlanacak 
ve ordu biitün mevcudu ile geçit res-
mi yapacaktır. 

Universite talebesi dünkü vapura 
kalabalıktan binemcdiklerinden bu 
sabah gambotla ve Bandırma yolun
dan !stanbula gitmişlerdir. Çanakka
lenin işgal günlertnde geceli gilndtiz
lii çwışan ~Igraf ve posla mm:ıuru 
ile memurları gazetecilere çok kolay-

ismet lnönü dün 
lık ve nezaket göstermişlerdir. Bu fe 
dnkılr insanlara teşekkür borcumuz. 
dur. 

tayyare ile geldi 
Başvekilimiz, T. R. Aras ve Şükrü Saracoğlu 

ile Floryaya giderek A tatürke mülaki oldu 

Tevfik Rüştü Aras Baş bakammızı karşıtı yor 

Başbakanımız Teu/ik Rüştil Arasla konuşuyor 

Donanma Çanakkaleden 
ayrılıyor 

Çanakkale, 24 (Tan) - Donanma 
on Uçte Marmaraya doğru Çanakka· 
leden ayrıldı. Asker, müzika ve bü -
tiln zabitler, halk sahili kamilen dol
durmuştu. Tümen, jandarma müzi -
kaları mütemadiyen çalıyordu. Bir 
tabur piyade ve jandarma kıtnsı, se
lam durmuştur. Yavuzumuz doyul -
madan hemen Çanakkaleden ayrılışı 
halkın coşkun tezahürUne vesile ol
du. 

Büyük Türk bayrağı, güzel Yavu
zumuzun bacalarından çıkan duman, 
gilvcrtesini dolduran kahraman de -
niz askerleri ona eşsiz bir güzellik 

1 veriyordu. 
' 

ı Mezarlıklara çelenk 
İstanbul 24 (A.A.) - Haber al

' dığrmıza göre Çanakkalede bulunan 
fırka kumandanı. Gelibolu yarımada
sındaki Ingiliz, Fransız, Almnn ve 
Türk mezarliklarına birer çelenk 
koydurmuştur. 

Askeri ittifakın 
mühim esasları 

Mısırdaki 
miktarı 

askerlerin 
artırılacak 

Londra, 2•1 (Tan} - Ingiltcre ile 
Mısır ordusunda yapılan askeri an
laşma bu akşam imzalanacaktır. 
Anlaşmanın mühim noktalan 

şunlardır: 

1 - Kahiredcki Ingiliz kuvvetleri 
, Sudan çölü mıntakasına nakledile -
1 cektir. 

1 • 2 --;-- Mısırda mevcut lngiliı; aeke
rı kıt alann miktarı azaltılacak ve 
yerli kıta'lar çoğaltılacaktır. 

3 - Iskenderiyede lngiliı; harp ge
mileri için bir üsısübahrl inşa edile· 
cektir. 

1. Rüştü Aras geldi 

Dış Bakanımız büyük 
tezahüratla karşılandı 

Hariciye Vekilimiz selcim va:iyafindck"i askerlerin öııilndcn gcçr:rken 

Atatürk Türkiyesinin büyük siya- ikinci Reisi General Asım ve t ye.. 
si zaferi olan Boğazlar Mukavelena- tin bütün azaları dUn sabah ekspres 
mesini, Montrö'de imzalıyan murah· ~nile şehrimize gelmişlerdir. 
has heyetimizin reisi Hariciye Veki- Heyetimiz, huduttan itibaren ekı
li Tevfik Rüştü Aras ile Hariclye Ve- presin uğradığı her istnsyondn bü
ka.leti Umumi Katibi Numan Mene - yUk tezahüratla karşılanmıştır. BU
mencioğlu, Erkfınıhnrbiyei Umumiye 1 Arkası 3 iıncudc 1 

Lozan zaferinin ytldönümü 
~~~~~~~~~~~~~~-.... 

Universitede Dün 
merasimle kutlulandı , 

Diinkfl mera s~mdn bulunanlar 

"Arkada§lar: 

Görülüyor ki Londradaki kısa idi
ma neticesinde neşredilen resmi teb
liğ, Avrupa işlerinin yeni esaslar 
dairesinde halli için ümit verici yol-

.T Arkası 7 incide 1 

TAN 

Başvekil !smet lnönü ve refikalan, ve saat on üçe iki kala Yeşilköy tay
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu ve re- yare istasyonuna inmişlerdir. 
fikalan ile Başvekalet huı::usi kalem Başvekilimizin gelmelerin~ bir sa
müdiirü dün saat on biri beşte An - at kala hava kararmrş ve yarını sa
karadan tayyare ile hareket etmişler [Arkası 6 ıncıda l 

4 - Mısrrda mevcut lngiliz hava 
kuvvetleri artırılacaktır. 

5 - Mısır .Hükumeti askeri hare
katı kolaylaştırmak için stratejik 
vollar inşa edilecektir. 

Her yıl olduğu gibi, dün de Üni· 
versitcde Lozan zaferinin yıfdönümU 
parlak merasimle tes'it edilmiştir. 
Konferans salonu daha evvelden bay. 
raklarla süslenmiştir. Merasime bazı 
saylavlarla Üniversite re~törü, blr 
kısım profesör v& doçentler iştirak 
etmiş, yüksek tahsil \'e Üniversite 
talebesinden de kalabalık bir grup 
bulunmuştur. Merasime tam saat lô 
da İstiklal marı~iyle başlanmış ve bu
nu müteakıp Rektör Cemil Bilse) şu 
nutku irat etmi§tir· 

Bugün Lozan günüdUr. Loıan mu· 
ahedcsi 13 yıl evvel bugün imzalan
dı. Demek şimdi 14. i.incU yılrna bas
mış oluyoruz. Üniversitemizin hukuk 
talebesi, ötedenberi bu günil kendi
ne bayram yapmış ve kendi ba vramı 
sayıyor. Her yıl burada merasi~1 ya
pıyor. Bu yıl l\tontrödc memleketirı 
erdiği değerli muvaffakıyet ve mu
zafferiyetten sonrn bu bayram yapıl
malı mı, yapılmamalı mı meselesi 

[ Arkuı 7 in "el 
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Dış siyaset 

Avam Kamaraıındaki küfür 
Nihayet bunu da gördiik. lngiltt:re 

'Avam Kamarasında da küfür baş -
lndı ... Gaz~telerde okuduğumuza gö
re geçen gün 36 saat devanı eden 
bir muzakeredın sonra mcb'uslar -
dan birisi nazırlardan birisine ku. -
mış ve: 

l ®~lHJn~[Q)~ @ll&~ll&~ 
~.:§2- Yeni mektepler - ·- • .. N; d~ Haliçte hortum 

Maarif Vekili dün M 
1 

h.b. • h kk , Birkaç sandal devrildi, 

Yunanistanda 

Parlamanter bir 
hükumete doğrLI 

- Seni rezil fındık sıçanı seni! 
diye bağırmış. 

Bu zavallı kara ı;özlU, kara kaşlı, 
gürmcli, sevimli fındık sıçanı bir ln
giliz meb'usunun ağzında küfür olu
vermiş! •. 

Halbuki bu, İngilizlerden hiç ümit 
edilmezdi. Çünklı onlar, dünyanın 
en rıoğukkanh milletlerinden sayılır
lardı. Habeş - ltalyan ihtilafının en 
had devrelerinde bile zerre kadar 
k',zmamıFlardı. Fakat o zaman kış
tı. Şimd; bu sıcaklarda kızmasınlar 
da ne yapsınlar? .. Hem 36 saat mü
zakere bu! Dile koloy değil, dile zor. 

Bu kadar çene yanştırmak ve 
hem de münakaşa. etmek için insan
da hayli Finir olmalı ... Yine lnguız -
lcr soğukkanlı insanlarmış! Çünkü 
kızdıktan sonra bile yaptıkları ha -
karet, minimini bir fındık sıçanını 
aşmıyor. Maazallah biraz sıcak kan-

lı olsalardı o zaman ne olurdu? Ge
me sıçanı bile solda sıfır kalır, bel
ki bazıları dayaktan ıslık sıçanına 

dönerlerdi? 

Küfürde tekamül 
Eskiden küfür, gUrUltü, sıra kapa

ğı , münakaşanın lazımı gayrimüfari
kı telakki edilirdi. Onun için muay-

yen parlamentolarda sık sık böyle 

vak'alara tesadUf olunurdu. Sonra
lan bu usul bırakıldı. Onun yerine 
"nutuk söylemek'' kaim oldu. Fa -
kat bu devre çok uzun sürmedi. Nu
tukta sabırları olmıyan muhalifler, 
yine gtirUltUlere başladılar. Bazı 
parlmentolarda silahlar bile patladı. 
Bunlann yanında Ingiliz Parlamen
tosu gayet sakin bir manzara arze
riyordu. Nihayet geçenlerde ilk de
fa Loit Corç sözü açtı ve hUkume -
te: 

- Reziller! diye bağırdı. 
Şimdi bir meb'us ta nazırlara: 
- Rezil fındık eıçanları! diye ba

tıriyor. Demek küfUide liayli terak
ki var ... 

Hem avam hem kamara 

Sorular 
S - Cenubi Amerikanm en küçük 

Cümhuriyeti hangisidir! 
S - Dünyada ilk reçete hangi ta

rihte yazılmış ,.e nerede bulunmuş • 
tur! 

S - Angola müstemlekeleri nere-
de \'e kime aittir!. • 

S - Cava kimin idaresi altındadır, 
merkezi hangi şehirdir! 

Dünkü •orulann cevaplaTı 
S - An{!Stnı, babasını, kart.<Jını ve 

kardeşini öldüren hilkümdar kimdir1 
O - Roma imparatoru Neron. 
S - Oziris kimdir 1 
C - Bir Mısır ilahıdır. Olülerln 

hamisidir. 
S - PariStc Panteon isimli biitJilk 

mabette yatan meşhurlar kimlerdir1 
O - Emil Zola, ~islcilmhurlar-

dan S. Kamo, Viktor Hügo 
S - Japonyamn diğer i.cımi nedir 1 
Japon lmparatonma ne denir, 
O - Japonyanm di~er ismi Nip -

pondur. imparatora Mikado denir. 

Hem avam• hem kamara bir ara
ya gelirse küfür olmasa ayıp! .. 

Kelimeler bitmİf 
- Peki öyle ise dedim, müzakere

nin 36 saat sürdüğünden haberin var 
mı? ... 

- Hayır, dedi. F'.akat küfürlerden 
anladım ki müzakere uzun sürmüş -
tür. 

- Neden anladın? .. 
- Çünkü 36 saatte insan bütün 

söylenecek şeyleri, lügatteki bütün 
kelimeleri söyliyebilir. Tabii bunların 
arasında küfürler de dahildir. 

Fizik hadise•i 
- Peki ama dedim. Onlar soğuk

kanlı insanlardır. Nasıl olur da kızar 

lar? .. 
Arkada§ımın bugün keyfi üstünde 

idi: 
- Sende de hiç ı. 1:ıl ve mantık yok 

dedi ... Bilmez misin fizikte bir kaide 
vardır. Harek~t hararet doıhırur 

- Evet-bilitim ... 
- O halde anlasana çene ne ka -

dar çok işlerse o kadar kızar. Ve kı
zınca da olan olur. 

Bir arkadaşa.: A L-J h L J• 
- Yahu! dedim. İngiliz Parla - rrccuıa11ma arc veruım 

mentosunda kUfUr olmuş duydun Arkadaşıma hak verdim ... Ve faz-
mu ?.. la sual sorarsam onun çenesinin de 

- Adam sen de diye cevap verdi. yine o fizik hadisesi dolayısile kıza. 
Avam Kamarası... cağını farkettim ve ayrıldım ... 

Kurutulan bataklıklar 

Sıtma mücadelesinin bu 

seneki neticeleri 

Mücadele mıntaka.!ına dahil bulunan Heybelide" bir görün~ 

a sa ı ının a ı • 

şehrimize geldi •• ~~,~~~~~=:~:: -~~-::: .. :;7,~h-:~: içindekiler kurtuldular 
iki gimden~>eri Yunanistall~ 

len haberler \'azi~·etin yine ~ 
ğa doğru gittiğini belld za,1111 tf/11. • 
lir. Fakat, biz, Yunanista11dl..., '• 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün 
sabah şflhrimize gelmiş, Vali :Mua -
vini HUda.i Karataban ile Maarif 
Müdürü Tevfik tarafından karşılan
mış ve doğruca Parkoteline inmiş -
tir. 

Maarif Vekili, şehrimize dişlerini 
tedavi ettirmek için geldiğinden bir 
müddet burada kalacaktır. 

Saffet Ankan, bu münasebetle ls
tanbul Maarif Müdürlüğüne gelerek 
gelecek tedris yılından itibarcd li -
selerle ortamekteplerde açılacak. şu
belerle yeniden açılması IUzumlu 
görülen mektepler meselesi hakkın -
da tetkikat yapacaktır. Binaena -
leyh, şehrimizde yeniden nerelerde 
ve nekadar ortamektep ve lise açı -
lacağı ve hangilerine yeniden kaç 
şube ilave olunacağı bu tetkikattan 
sonra taayyün edecektir. 

Festival hazırlığı 

Program kafi şekilde 
tesbit ediliyor 

lki Ağustosta başlaracak olan ls-
tunbul sezonunun en enteresan numa 
ralarından birini de meşhur dünya 

serbeı:ıt güreş şampiyonu Cim Londo
sun şehrimize gelmesi te.!}kil edecek· 

tir. Cim I...ondos, Ağustos ortasında 

Romada meşhur Rus pehlivanların. 

da; Gavroyan ile ka19ılaşacaktı. Fa
kat.festival komitesinin yaptığı te~eb 
büs Uzerne Gavroyan şehrmize gele

rek Cim Londosla burada bir maç 
yapmayı kabul eylemiştir. Bu suretle 
Ağustosta şehrimizde dünyanın ala · 

kasını celbedecek olan en mühim mac 
lor :ır•r~ı ....... _....1.,,."1,.f,. r-;._._ t:.n...,,~ 

dün de yazdığımız gibi şehrimizde"ttç 

maç yapacaktır. Bunlardan birini 

Cavroyan ile yapacak, bu maçın ga
libi, yalnız Türk pehlivanları arasın
da cereyan edecek müsabakada birın 

ciliği kazanan pe~livanla güreşecek
tir. Uçüncü maç hakkında henüz kati 

bu dÜfÜnce ne dereceye kadar in
sanidir ve ne dereceye kadar tabiat 
kanununa uygundur, hele n• dere· 
ceye kadar kabili tatbiktir? Oraları 
u.zun u.zun mütalea edilmeye değer 
nazariyat bahisleridir. Buna muka
bil hayat tatbikatında fikirden tu
tun da havaya kadar herfeyin sahi· 
bi vardır ve dünya kanunları bu sa. 
hibin hakiarını ve vaz.if elerini çizer 
dururlar. 

Bi:z. de bugün böyle malsahibinın 
bir vergi dairesindeki haklarından 
bahsetmek istiyoruz.. Malum ya! 
Vergi dairesinin 1 öz.bebeği mükel
lef: dediğimiz. vergi verendir. Bun· 
ların içinde de emlak aahipleri en 
büyÜk yekunu teıkil ederler. Bir 
mülk aahibi bir vergi dairesine gi
dip te: 

- Affedersiniz. Ben falan mül
kün sahibiyim. lıte vesikam. Bu mül 
ke fU kadar vergi alıyorsunuz.. Bu• 
nun esası nedir Ne üzerinden alı
yorsunuz.? Mülküme ne kadar irat 
tahmin ettiniz? diyemez. Diyemez 
değil, der ama cevap alamaz. Me
murlar hemen fU cevabı verirler: 

- Bir istida verin de aiza iradınızı 
söyliyelim. 

Bu cevap belki bir an'ane veya 
adet neticesidir ama doiru.u hal
kın i1ini kolaylaıtırmak yönünden 
hiç te yerinde değildir. 

Bir mal&ahibi hükumete ne eaas 
üzerinden vergi verdiğini yine hüku 
metten istediği zamanda kolayca an 
lamalı değil midir? Ve bütün vergı 
teıkiliitı mükellefin iıini kolaylaf
tırmakla mükellef tutulmamalı mı
dır? lıin sakat tarafı §uradadır: 

Bu istenen malumat bir hükumet 
sırrı ise istida ile değil, miting yapa
rak iatenae verileme:z... Verildiğine 
göre bu bir sır değildir. Ve madem 
ki verilebilir bir malumattır, istida 
gibi bir formaliteye ne lüzum var. 
dır? 16 kuruıluk pul parcuı i..•• böv
•• ... _ ..... _.. • v NUruflUlt pul yapıı· 

tırılmrş kağıtlar Ü.zerine yaz.ıp ver
mek hem mükellefi istida yaunak
tan, hem memuru İstida üz.erine mu
amele görmekten kurtarır. Hem de 
İş kolaylaımıı olur. 

Biz. böyle d:.i1ünüyeru.z. 

Siz ne dersiniz ? 

Dün öğleye doğru, şehrimizde ha- mal telakki edilebilecek bir ~ 
va birdenbire kararmış ve birçok madığma kaniiz. Hele Yun8'~ı.l ir 
semtlere şiddetli dolu düşmüştür. Ba- bir diktatörli.ık t~isi hakk~ t 
zı mıntakalarda dolunun fındık bü- \.'a~·etleri gülünç telakki cd~ 
yüklüftünde olduğu görülmüştür. · ki bin bf'ş yüz sene enel de ~ 

.. Y~gmur?an önce, Haliç _ü7:ednden gibi bugün de ı·unanistandl tJI' 
buyukçe bır hortum geçmıştır. Hor- kunete müstenit bir idareolt _I 
tum, ilerlediği istikamette denizi bir süs edcmi~·e<>eğini s<>ylesek 1"'.;aı 
hayli karıştırmış ve Hasköy önlerin- Aristidin, idil idaresine bile ~ 
de Sadık oğlu Şevkinin sandalını de!' mül edemi~·e.n bir milletin~ 
virmiştir. Şevki, etraftan yetişenler bo~-un e~ebilmesine imkan ,.,,, 
tarafından kurtarılmıştır . Bununla beraber Yun ~ 

Hadisenin farkında olanlar, hortu- fırkalar arasında siya.~i f~ 
mun I<:yüp istikametine doğru nasıl arttı~ını sö;rlemek aiznndır· 
ilerlediğini takip edebilmişlerdir. Hor bu faaliyet ne bugünkü krall.._~ 
tum, ·Sütlüce ile Eyüp arasında bir mine kaJ"tiıdır, ne de mace~ 
başka sandalı daha devinnjştir. bü~iik de~işildiklerin habe 

Kömür yüklü mavnaları çeken bir Hakikatte, ıdyasi fırkalarrl 
romorkör, hortumun tesirinden güç- !lladı, bir an evvel parlamen 
lükle kurtulabilmiştir. Hortum, sahi- ~·anan bir hükiimetin teşe 
~e yaklaştıkça küçülmüş ve Bostan Birkaç aydır ha.'tretini f;ekt 
ıskelesi ittisalindeki fabrika bahçe - tidar mevklinln lezzetlerini 
sinden kömür yığınlarını savurduk - tır. 
tan sonra tamamile gözden kaybol -

Hatırlardadır ki, hu~ünktl muştur. 

Dolu ve yağmur, bazı semtlerde bir 
saat kadar devam etmiştir. Yaptığı 
zarar ve hasar ehemmiyetsizdir. 

lmrahya yenfden 100 

mahkum gönderiliyor 
Imralıdaki hapishaneye yeniden 

100 mahk(ım gönderilmesi kararlaş· 
mı~tır. Bu suretle bu nümune ha -
pishnnesinde çalıştırılan 'tnahkümla
nn adedi 200 c çıkarılmış olacaktır. 
Yeniden g-önderilecek mahkumlar, 
muhtelif vilayetler hapishanelerin -
deki mahkfımlar arasından seçilecek 
tir. 

Dolfuı için ayin yapıldı 

Eski Avusturya Başvekili Dolfu -
sun ölümü yıldönümü münasebetile 
dün, Galatadaki St. Jorj katolik kili-
-~ .:ı- .. .,, ___ • s...,ı_ ~-..:- - -·'--- ""-

Avusturya sefareti ve konsoloslu-
ğu erkanı bu ayinde hazır bulunmuş
lardır. 

Adalarda vapur eğlencesi 

sas hükumetinin iş başına 

arizi ~beplerden ileri gelml 
kaç ay evvel ~·apılan in 
mutlak ekReriyeti ne liberali 
sonradan ikiye inkisam ede 
fırkMı ihraz edememişti. Bd 
parlamentodaki ekst>.rlyete 
bir hükumet kurulamamıstı. 

Bunun Uzerine hemen hüttll' 
ların muvafakatile General 
'im reisliği altında bitaraf 
1.-rden mürekkep hlr kahine 
etmiş, bütün partiler de t:-_.. 
kadar yeni hükfımete müş~ 
kanmyacaklarım ,·adetmişl~If 
nMnale~·h bu~n ba.'jlıyan 1'· 
kahine~i şimdiden de\inn.-k ~ 
ğil, hlrkaç a~· sonra işlerin.~ 1 
~~mek üzere şimdiden zertl., 
ztrlamak içindir. 

Tahii bu hazırlıklan, fat1fl. 
tahrikatı makul ~östt-rehi1rt1e1' 
hir n~·a mUt.-addit !'eheplr.r 
,~•w\t•nliiif:ıiii'i'hı it• ._,._, __ 
şe)' yoktur. 

Son ~inl~rde M~tak~a~...-.·---
Dahiliye Vekilinin han ldl'tf 
lan, J~ndarma, hariri bor<:l&I' tM' 
lelerile harbiye lennmı stpS 
ini Yunani!'ltanda tehlik.-11 o 
la hera llf'r daima ktn°\·etll .,,_. 
le tahrikatı siya.11i fırkalanıı 1' 
teşkH etti. Ve aralannda 

bir karar verilmemiş ise de bunun tir ..-.....~ _____......., 
bir intikam maçı olarak tertip edil· KUÇOK llABERJ,ER 

Adaları güzelleştirme cemiyeti ta
rafından bu gece Adalar etrafında 
bir vapur eğlencesi tertip edilmiştir. 
Vapurda cazbant bulunacaktır. Ve 
ayrıca motörler ve kayıklarla halk 
bu eğlenceye iştirak edecektir. Eğ -
lencenin parlak olması için bütün ha 
zırlıklar ikmal edilmiştir . 

ba..,ıadı. 

• 
Parlam.-nto;\·a miistenlt bit 

mesi muhtemeldir. Türk pehliYanları 
arasındaki müsabakalar da Ağustos 

ayında ve İstanbul sezonu zarfındn 
yapılacak ve birinci, ikinci ayrılac:ık 

tır. Festival komitesi gerek Cim Lon 
dostan, ger('k Ga.vroyandan müspet 
cevaplar aldığı için lstanbul sezonu
nun kat'i programı hazırlanılmakta· 

dır. 

hekim, (21) sıhhat memuru ve (60) 
amele çalışmaktadır. 

Bütün bu memurlann ve amelele· 
rin günün her saatinde nerede ve ne 
işle çalıştıkları ve bir günde neka; 
dar iş yaptıkları ve yapacakları bili
nerek programlı ve sistemli bir mUca 
dele yapılmaktadır. 

• Şirketl.-rin ~ön<ler<'<'ekleri te -

mettüler - Muhtelif şirketlerin ka -
zançlarına mukabil hariçteki hisse -
darlarına verecekleri temettülerin ye 
rine Türkiyeden kuru üzüm gönde
rilmesine hükümetçe müsaade olun
muştur. Bu muamele, Klering anlaş
ması olan memleketlere yapılırsa o 
va kit üzüm, Klering harici tutula • 
caktır. 

• Gümrük komiu·on~ularmm im
tihanı - Gümrük k~misyoncularınm 
imtihanlan ı ağustosta yapılacak _ 
tır . 

Sigorta tef ti,leri bitti 
Muhtelif sigorta şirketlerinde tk -

tisat Vekaleti müfettişleri tarafın -
dan yapılmakta olan tetkikat ikmal 
edilmiştir. lktisat Vek8.leti müfettiş
leri Anka.raya gitmişlerdir. Müfet -
tişler, raporlarını vekalet makamına 
verecek ve netice, ancak rapor üze -
rindeki tetkikatın ikmalinden sonra 
belli olacaktır. 

• .f!e:roilu sulh mahkemeleri - İzmir panayırına ıidecekler 
Beyoglu sulh ceza mahkemeleri dün 
den itibaren eski parti binasa'.ıdaki Izmir panayırına lstanbuldan gi -
yeni dairelerinde vazifeye başlamış- .decek firma mümessilleri. dün öğle
lardır. den sonra ticaret odasında bir top -

Jantı yapmışlardır. Toplantıda pana

İki ıeyyah kafilesi geliyor 

Bir İtalyan kumpanyasına mensup 
Avgostos vapurile 10 Ağustosta 
muhtelif milletlere memmp bin sey
yah gelP.cek ve iki gün şehrimizde 
kalacaktrr. 

Bu ayın 30 unda da Loit Tirycsti· 
no kumpanyasının Roma vapurile 
700 seyyah gelecektir. Bunlar da 
şehrimizde iki gün kalacaktır. 

yıra ait işler görüşülmilş, bazı yeni 
kararlar alınmıştır . 

Afyonlar için müstahsile 

verilen avanslar 

Geçen sene alman afyonlar için 
müstahsile sandık başına üçer lira 
avans verilmesi tensip edilmiş ve öy
lece muamele yaf)ılmıştı. 

metin kurulahllmesl, bir e 
ihti~·aç ~österdiiti için ve hl 
kada da olmadığma göre 
rihirlerine teklifat yapmar• ıf"J 
dılar. Bugün ve daha bir iJd F 
nanlstan L,te bu haleti rubiY' 
ya.~ıyacaktır. ..,( 

Liberallerle mllli ahali fır~ 
smda şimdiden bir yaklaş~.t «. 
mektedir. Bunun bir hUkfuo~~ 
Unl temin edecek kadar ku~:M 
olmadığını zaman göster~"~ 

Fakat bugün hl~bir parti 
ek~ri~·eti haiz olmadığına ~ !i 
nanlstanda teşrlnlerden 8on!'!' 
bir intihap yapılması da ,...... J 
lir. ~ 

He.rhalde buJtijn kralın ~ 
her zamankinden sağlamdır· 
Metaksasm da, parlemante.t 
hlle, şahsi me\·kii ~.ok kU'-.,. 
Ve Yunanlstanın ona daha Ç""'" 

yll<'r olabilir. Jt 
Ortalıkta olan bitenlerdeJI ~ 

llf'r olmıyan Yunan milletil~ 
Yunan şahsiyetlerinin mert1I~ 
nl tekrar altü"t edeblleeel< , 
ra atılablleceğinl kat'iyyea -"' 
miyonız. ~J 

=======""=--===R=a=if=~~ 
Türk Dili Tetkik KurıJISI 

Istanbul mıntakası sıtma mücade- (13436) ev, (243) mektep, cami ve 
e reisliği, teşkilatın başardığı işler- saire, (1217) Bostan kuyusu, (5091) 

ıe mücadelenin faydalı neticeleri hak havuz tt sarnıç, (12068) heli. çukuru 

Bugün sivrisinek mücadelesinin, 
ancak dünyanın pek mahdut saha -
larında Türkiyedeki intizam ile yapı· 
labildiğini açıkça ı:öyliyebilirim. Müca 
dele yapılmazdan evvelki senelerde. 
mücadele sahasındaki lstanbul say
fiyelerinde. sivrisinek belasının ne de 
mek olduğu biraz düşünülürse bu -
günkü netice hüsnü telakki edilebi
lir. Teşkilatın her iş dakikasının he
sabını verecek şekilde çalışmasına ve 
devletin bu işe tahsiE; ettiği parayJ 
tam yerine sarfctmesine rağmen a
rada bir pek mahdut sahalarda ve 
muvakkat zaman için yine sivrisinek 
uçabilir. Sivrisinek biyolojisini ve bun 
larla uğraşmanın ne demek olduğu -
nu bienler, bunu kabul ederler. An -
cak büyük bir kısmı pek iptidai hal
de bulunan liğım ve cirkef çukurları 
islah edilinceye kadar, sivrisinek 
mücadelesinin, halk ile teşkilatımız 
tarafmdan tam bir iştirak içinde be
raber yapılması zaruridir. Ve elzem
dir. Bu itibarla, mücadele mmtaka -
sındaki evleri• sihhat memurlarının 
muayyen günlerde ziyaret edebilme
si imkanlarım temin etmek halkımı
za düşen bir iştir. 

Müıtahdemlerin muayeneıi için 

Her nevi müstahdemlerin muaye
neleri için belediyece verilen mühlet 
bugün saat 13 te nihayet bulacak -
tır. Bundan sonra yapılacak kon -
trollarıf'a muayenesiz görülenler ce -
zalandınlacaklardır. 

Bu sene. avans miktarının beher 
sandık için 180 kuruş daha artml -
ması kararlaştırılmıştır. Böylelikle 
müstahsil, sandık başına, 480 kuruş 
avans alabilecektir. 

Maarif Vekili Saffet ArJlt_. 
Dolmabahçe sarayına giderelC 
Dili Tetkik Kurumu Genel 
lbrahim Necmi Dilmen i!e 1' 
müştür. Uçüncü Türk Dll• 

kında gazetemize §U izahatı vermiş -
tir: 

ve birçok derecik, Çeşme ayakları ve 
kuyular vardır. Buralarını sıtma mü

"Sıhhat ve lçtimai Muavenet Veki cadelesi sıhhat memurlan, yerine gö 
letine bağlı lstanbul Sıtma Mücade - re haftada ve nihayet (lOl günde bir 
lesi teşkilatı, Vekaletçe tesbit ve ta- görerek, sivrisinek sürfesi yetiştiren 
yin edilmiş olan hudutlar dahilinde her yere· sürfe öldürücü ilaçlar do -
ayni zamanda Sivrisinek mücadelesi- kUlmekte ve toprak, su islahatrna ait 
de yapmaktadır. 1 icap eden diğer sıhhi tedbirler alın -

Sivrisinek mücadelesi, AnadÖİÜ7.- maktadır. Bu suretle yalnız haziran 
rafında; Haydarpaşadan Pendiğe ka ic;inde (12500) kilo mazot sarfolun -
dar olan sahada, Büyükada ve Hey- muş buna yakın ıfliktarlarda asitfe
beli adalarda, Floryada ve Küçükçek nik ve sair ilaçlar kullanılmıştır. Yi
mece gölünde, ve Yalova kasabası ile ne haziran içinde amelelerirniz 
etrafındaki '28) köyde yapılmakta- (130,699) metro boyunda bark, de
dir. re, hendek temizlemişler, birçok ta 

Bu sahalar dahilinde Yalova ve bataklık kurutmuşlardır . 
KUçUkçekmece havalisi hariç olarak Bu mücadele hudıM!lan içinde (3) 

' Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letine tayin ve tahdit edilmiş olan sa 
halar içinde lstanbul s1tma mücade
lesinin yaptığı i§ler noksan değildir.,. 

Bina ve arazi vergileri 

Bir hazirandan itibaren belediye
ye geçen bina ve arazi vergilerine 
ait muameleler ilerlemektedir. Bele
diye tahsil ve tahakkuk şubeleri 935 
ve 936 yıllarının muamelelerini bi -
tinniştir. Ancak, henüz bakayaya 
başlanılaJnamıştır. Bunun sebebi de 
talimatnamenin bakayaya müteallik 
kısmında sarahat olmayı~ıdır. 

Riyaıeticümhur Umumi 

katibi geldi 

A vrupada bulunmakta olan Riya
seticümhur Umumi Katibi Hasan 
Rıza, dilnkü ekspresle şehrimize gel
miştir. 

Türk Tarihi Tetkik Kurumu 

toplandı 

Türk Tarihi Tetkik Kurumu, dün 
Dolmabahçe sarayında toplanmış -
tır. Bu ic:timada Maarif Vekili Saf
fet Arıkan, Kurumun Asbaşkanı 
Pr. Bayan Afet te bulunmuşlardır. 

yı hazırlıkları büyük bir Ç 

ilerlemektedir. 

MOESSlF BlR tR'fl 
Tüccardan Bay lbrahilJlİtl 

gazetemiz muharrirıerindeJI 
mizin valdesi Bayan Rabi•• t 
şam vefat etmiştir. Cenaze"' 
saat 11,30 da FeriköyUnde tfC 
sokağında 41 numaralı Msrgt'. 
tımanından kaldırılarak Feri• 
zarlığına defnedilecektir.~r~ 
za ve kederdide ailesine en. ditl 
!arımızla tazivetlerimizi hıl 
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Poliste Büyük,__.,...~ 

Tüırk ünkoDcabo Demir potası devrildi. 
iki amele yaralandı 

FAYDALI~ 

-------~ BILGiLER 
,.,,...,,,,,,,,.,,,"",.... Başlarken 
No. 28 Yazan : Ziya Şakir 

Galatada, bir demir fabrikasında 
çalışan Poli ve llya isminde iki ame
le, içi erimiş demirle dolu olan pota
ları götürürlerken, ellerindeki pota 
düşmüş ve erimiş sıcak demir ikisi -
nin de ayaklatmı yakmıştır. Poli ve 
llya hastaneye kaldırılmışlardır. 

Bugünkü Program 
Kahire 

· Bu ·kuvvetler Zilekarşısına gelince 
derhal müsademeye başladllar 

/.~ ..ı.JJ.J' ,;:' ~: .. .- .::A .. .U J,, ~~ ~~ (~~l:J~ ı~ı~\5 
;.:...;;wıl; ~..Jı "'';l;,, "'LJ 

Kuyuya dü,erek boğuldu 
Biiyük Bebekte oturan Şerifin oğ

lu üç yaşında Mustafa, bahçt!deki 
kuyunun önünde oynarken. içine dü
şerek boğulmuştur. Küçük :\iusta -
fanrn cesedi kuyudan çıkarılmıştır. 
Tahkikai yap· ı akladır. 

19,30: Borsa, haberler. 20: Kahire rad
yo orkestrası. 20,30: Konferans. 21 den 
21,50 ye k:ıdar Şeyh Ali Hüseyin tarafm
dan kuran. 21,55: Kahire radyo orkestra
sı. 22.30: Üı, komedici tarafından eğlence
li neşriyat. 22.50: Radyo orkestrasının de
vamı. 23,30· Marş .• 

l~t:anhal 

18: Dans muc;ikisi (plak) 19: Haberler. 
19,15: Muhtelif plaklar. 19.30: Çocuk saa
ti: Hikayeler. 20: Çovuk musikisi (p!ak) . 
20,30: Stüdyo orke5traları. 21.0: Son ha
berler. 

(Gazi paı;;ayı müşarünileyhin, te
rakki ve tealii vatan hakkındaki her 
bir arzulannı yerine getirmek, biz -
lere farzı ayındır. 

(Milliyetimizi kurtaracak ve ı;aa -
detimizi temin edecek, ancak anın 
efkan dahiyaneleridir. 

Bunu inkar edenlerin bizimle kat
iyyen münasebeti yoktur.. Taril·!'lti 
aliyemlı:in bütün mensubininc, mü
şarünileyh hazretlerinin göstereceği 
na1D2etlerden maadasına rey verme
melerini, ve vatanrmızm kurtulması 
ancak bu veçhile kabil olduğunu siz
lere kemali ehemmiyetle tavsiye ey
lerim. 

(Bu nasihatimle amil olmıyanlar, 
bizden değildir .. Hak erenler, onlara 
destigir olmaz. 

<Tekrar beyan ederim ki; bu mil,. 
leti kurtaracak. ancak Gazi Musta
fa Kemal paşadır ... Omınlcı beraher 
olanlar mukaddes vatanımrzm has 
evlatlarıdır. 

(Hiçbir ferdin sözünü dinlemeyi
niz ! ... Sözümden, zerre kadar harice 
çıkmayınız... Sizin saadetinizi düt;;ü
nenler, slı:i kölelikten kurtaracak, 
ancak Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
cümlemizin bü~ğü olan Mustafa 
Kemal paşa hazretleridir .. 

Hacı Bektaşr Veli Çelebisi 
Veliyüddin 

Veliyüddin efendinin bu hakima
ne ve hamiyetperverane nasihati, 
bütün aleviler üzerinde büyük bir te-

~ 8ir husule getirmişti. Buna binaen
dir ki; ne postacr Nazımla, Çapano -
ğullarmın tesvik ve tehditleri; ve ne 
de Zile müftüsü Hamdi efendinin 
(Halife ve şeriat namına) verdiği 
emirler, o havalideki alevi zümresini 
tuttukları doğru yoldan çevireme -
mişti. 

Postacı Nazım, bu vaziyeti kendi
si için bir tehlike telakki etmiştir. 
Bahusus Mecidözü ve Merzifonda 
bulunan Türk alevilerinden atr ve si
lahı olanlar kamilen Kuvayı Millye
ye iltihak etmesi, ona bütün büyük 
endişe verm.işti. Çünkü, geçeceği mu 
hitteki alevi ekseriyetinin kendisine 
ve asi kuvvetlere karşı husumet gös 
tereceği pek tabii idi. 

O inceden inceye bu hesaplarla 
meşgul olurken, birdenbire (Zile) nin 
karşısındaki (Bacilli) sırtlarında 
dört alev birden parlamış; dört a -
ğrr topun tarakası ortahğr sarsmış .. 
Zile kasabası üzerine inen dört mer
mi, (halife ordusu kumandanı, pos
tacı Nazım) ile onun peşine takılan
ların akıllarını başlarına getiriver -
mişti. 

Postacı Nazım cı~ıl hesap edilecek 
cihetı_ ihmal etmiş; Büyük Millet 
Meclisi namına kendisine karşı ya
pılacak olan hareketin, sadece A -
masyadan bir nasihat heyeti gönde
rilmesinden ibaret kalacağım zan -
neylemişti ... Halbuki bu macerape -
rest serseri, daha ilk harekete ge -
çer geçmez fırka kumandanı Cemil 
Cahit bey, icap eden büt!.in tedbirle
ri almış; civar kazalardaki askeri 
ve milli kuvvetlere Zile üzerine yü
rüme emrini vermişti. 

Bir taraftan beşinci fırkanın top
çu ve piyade kuvvetleri Zileye takar
rüp ederken, diğer taraftan da Gü -
müşhacıköy ve Merzifondaki milli 
kuvvetler de sür'atle hareket ederek 
Yünlü ve Bacıllı köylerinde, Cemil 
Cahit Beye iltihak etmişlerdi. 

Uç yüze yakın mücahitten mürek-

kep Olfln Hacıköy miifrl'zesinin ra • 
şmdaki Mirzade Mm;tafa efendi bu
Iunma ktayd1. Merzifon milli müfre • 
zesi de iki yüz miicahitten mürekkep
ti. 

Merzifçm cidden takdire şayan bir 
faaliyet göstermişti.Postacı Nazımın 
(halife ordusu) namr altında bir sfüü 
şerirlc harekete geçtiği Merzifonda 
duyulur duyulmaz, - gece olmasına 
rağmen-halk derh:ıl belediye önün
de içtima etmiş; bu serseri asilerle 
mücadeleye karar verilmişti. 

Kaza kaymakamr Suhevbi Runıi 
beyin teşviki ve eşraftan 'b~JedıYe re
isi Ibrahim, Basmacızade Hacı ·Ham
di. Bayram, Rifat. Velizade Mahmut. 
müftü Vehbi, Ahırzaman oğlıı Hacı 

Omer bey ve efendilerle hami ,etli 
halkın yardrmlan f;ayesinde. bir sa
at zarfında Vln ,'1"8f' nmt~c21vız-para 
toplanmıı? ve bu da milli m;icalıitle
rin mMarifine tahsis edilmişti. Mer· 
zifon müfre7.esinin başında: müftü 
Vehlii efendi merhum. ile H~cı Ö
mer efendi. Bayram efendi. i~kmek
tep başmuallimi olup o civarıia nıilli 
teşkilatın kuvvetlenmesine •: cltlP.n 
büyiik yardımları dokunan ! Fuat 
bey) gibi kıymetli ~ahsiyetlcr bııhın
maktaydı. 

Topçu kaymakamı (Pire) Mehmet 
bey de, Mecidözü havalisinde topla 
nan Kuvavı Milliye efradının başımı 
gecmiş: Cemil Cahit beye iltihak et
mişti. 

Otomobil çarptı 
Şoför Eminin idaresindeki otomo

bil, Voyvoda caddesinden· geçerken 
Scrkis isminde birisine çarpıp yara -
lamıştır. Serkis. hastaneye kaldırıl
mış, Emin yakalanmıştır. 

İki tayyare çarpııştı, iki 
ölü var 

Varşova , 24 (A.A.) - Garbi Po
lonyada Damaslavek civar n,,~-ı. ta -
!im esnasında iki askeri tayyar~ ha
vada çarpışmışlardır. Bir mülazım 
bir pilot ölmüş, tayyarelerin diğer 
mürettebatı paraşütler sayesinde kur 
tulmuştur. 

Filistinde bir mektebe 

bomba atıldı 

Kudüs, 24 (A.A.) - Dün Telaviv 
mektebine atılan bir bomba, altı iş-

çinin ağır surette yaralanmasına se-
bebiyet vermiştir. Arap mahafili, tn
giliz komisyonunun eylulden evvel 
gE:lmiyeceğine dair olan haberden do 
layı memnuniyetsizlik göstermekte
dirler. 

YENl NEŞR1Y AT 

Ağa~ çrktı - Ağaç mecmuasının 
on altıncı sayısı fevkalade bir şekilde 
c;ıktı. Içinde Necip Fazıl. Ahmet Ham 
di, Suut Kemal, Asaf Halet. Salih Ze
ki, Cevdet Kudret, Mirac;. Cahit Srt
kı. Zahir Srtkr. Şerif Huliısinin yazt
larr, ayrıca kronikler, resim ve ka
rikatür. Hararetle tavsiye ederiz. 

·.-..... -· ·-

Ani 'bir kazadan sonra rahatsızla
nan refikamı harikwade bir maha -
retle tedavi ve derhal sifasını temin 
eden Etfal hastanesi doktorlarından 
değerli operatör Bayan Suad'e aleni 
teşekkür ve minnettarlıklarımı bil -
dirmeyi bir borç bildim~ 

.. 
Ressam: Elif Naci 

·-ı - AN 

~ONE VE iLAN ŞARTLAR 

B.r aylık 
3 
6 .. 
ı vıllık 

Türkiye 
icın 

1 35 
4-
7 50 

14 -

Dışarı 
ıcin 

8 -
14 -
28 -

Saat 22 den sonra An <1dolu ajansınnı ga
zetelere mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

20.15: Manı ve valsler; 21: Eğlenceli 
danslar: 22: Senfonik konser : 23.20: Sa
lon orkestrası; 24: Konser nakli. 

Rmta~t~ 

ı9,45: Piyano konseri: 20.20: Muhtelif 
konuşmalar: 21.25: E~lcnccli neşri vat: 
22.30: Haberler: 22.50: Çingene musikisi : 
23.45: Radyo salon orkestrası. 

Varşm.·a 

20: Klas1k valsler; 2ı.ı5: Uzaklardaki 
yurddaşlara mahsus neşriyat: 22: Keman 
konseri (piyano refakatie); 23,15: Hafif 
musiki; 24: Dans plakları. 

Bükreş 

18: Dans musıkisi: 20· Konferans: 20.20 
Operet ve filmlerdC'n plfiklar; 21: Temsil 
22,45: Ceyms Kok cazı· 23.45: Yabancı 
dillerle haberler; 24: Plak (İspanyol musi
kisi). 

---
20. IO: Bt'thoven mus1 kisi (plak): 21: 

Dollfuss'un ikinci yıl dönümü münasebe • 
tile nc~riyat: 21.45: Orkestra (oda musi 
kisi): 23: H:ıberler: ?3 10: Eğlenceli mu 
siki: 24 05: Gece musikisi. 

Belı.,rrat 

20.50: Halk şarkıları: 21.45: M%n'dar: 
nakil: Maskanyi'nin "CA VA LLERT t 
RUSTICAN'' operası: 23: Haberler; 23.20. 
Konser nakli: 24 ~ Dans plakları. 

Sinemalar, Tiyatl'olar 

• HALK OPERETİ : Bu akşam 21,45 
de Melek ve Muhlis Sabahaddinin ist" 
rakile (Ayşe). Yakında (Babalık) . 
Pazartesi Kadıköy Süreyya sinem~ 
smda (Telli Turna). 

• ÜSKt'DAR HALE : (Secoya - Kap 
lan Kız). 

• Bağlar başı HALE bağç~c;inri~: ( A,k 
Pandosu). 

İstanbul C.)J{üddeiumumiliğinden : 
Gerek tatilden istifade ve gerekse 
mezuniyet ve sair suretlerle lRtan
bula gelen hükkan ve memurini ad 
liyeP.in acele olarak buradaki adı·e::;
Ierini ya bizzat veya bilvasıta me
muriyetimize bildirmeleri. 

ltfal~·*' T.-ı.-tonıan 

İstanbul İtfaiyesi 24222 
Kadı!<öy İtfaiyesi 60020 
Y eşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Üsküdar İtfaiyesi 50625 
Bevoğlu itfaiyesi 44644 
Büyükada, Heybeli. Burgaz, Kınalı mm 

takaları İçin telefon santralındaki memura 
yangın demek kafidir. 

~ .. ,., ... ,.;: Ugun -
Parl< Ote ı • 

Bu kuvvetler: Zile karşısına geliı· 
gelmez. derhal nıii~ademC"ye girişmiş
lerdi Postacı Nazrmla. Çapanoiflu 
Halit: muk::tvemet etme\{ istemişler· 
di. Fakat ağır top mermilerinin kor
kunç tarraka larr ile şaşırmt!'! olar 
asiler, Zile kasabflsınm muhtelif ver-
lerinden alevler fıqktrrrırva b~~ııı~rih nan ıçın ilancılık Şirketlerinr m u 

· ·· ·· d acaat edilmelidir 
nde 

m gbrur go,.1TleZ, erhal etrafa dağı- Kuçük ılanlar doğrudan doğruy .. 
Sınema yıldızı lıvermişlerdi. rlaremızce alınabilir. 

12 Haziran ı:rünü St-l~Jahı şafak sö Küciik ılanlarm 5 satrrlığı bıı 
Jelalık 30 kuru~tur 5 satırdan la~ LiLiANE DIETZ kerken, a s i 1 e r kamilen firar et- ıası ic;in satır başına s kuruş alınH 

mişlerdi. Askeri ve milli kuvvetler Bir defadan fazla ıcın vekundar 1 
k b · · 1 d. K 3 ıo ıı:uru~ ındirilir. 

asa aya gırmıR er ı. açmıva va · Günü ıtecmis nüshalar s kurustur 
kit bulamıyan Zile müftüsü ile asile- .._ J I 

f ugünkü dansı çayda 
kendisini dinletecektır rin müşevviklerinden avukat Ali ele , _ ___________ _ 

geçirilmişti. Ilk müsademede yarala
nan postacr Nazım, Çapano~lu Hali
din gayreti ile hayatını kurtarabil
mişti. 

Derhal bir divanıharp teşkil edil

Ed irne ~ cra memurluğundan : 
Cinsi ve nev'i Mev. Dönümü Hududu Tamamının kıymeti 

mişti. Zile müftüsü Hamdi ile avukat Şehit Mehmetpaşa 
Ali isticvaptan geçirilmişti. Ve bu is- vakfından Çayır. 

Osmanlı 
Değirmen 

ovasında. 

15 Şark yol. Garp Değirmen 
harkı , şimal Nesibe, ce
nup Nefise hanım tarlası. 

Lira Kr. 
150 00 

ticvap neticesinde de. halife ve padi
şah Vahdettin ile onun taraftarları
nın: Türk milletine karşı takip ettik
leri ihanet siyaseti, bir kere daha te
eyyüt eylemişti. 

Cinsi, mevkii, dönümü. hududu ve yeminli üç ehlivukuf tarafından ko
nulan kıymeti yukarıda yazılı gayri menkulün nısfı açık artırmaya kon
muş olup 16-7-1936 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 
14-8-1936 tarihine rasUayan cuma günü saat 14-16 ya kadar Edirne icra 
dairesinde açık artırma suretile satılacaktır. Artırma bedeli yukarıdaki 
kıymethı 9t: 75 şini bulmadığı takdirde 15 gün temdit ile 28-8-1936 tarihi
ne rastlayan cuma günü ayni saat ve mahalde en çok artıranın üzerine 
ihalesi yapılacak ve yevmi mezkürda da kıymetinin 10 15 şini bulmazsa 
2230 numaralı kanun mucibince muamele ifa edilecektir. 

Artırmaya iştirak için '7o 7,5 buçuk teminat akçesi veya milli bir banka 
mektubu alınır. Müterakim vergiler ile belediye rüsumları, vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar 

ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarının ve hu-

susiye faiz ve masarife dair olan iddialarının ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay-

Bu ihanete alet olanlar, tabiidir ki. 
derhal cezalannı çekmişlerdi.. Ceha
letlerinin ve ihtiraslarının cezasını 
darağaçlannda çeken bu betbahtla -
rm; kendi tahrik ve mefsedetleri uğ
runa kurban gitmeleri; Istanbulda
kileri biraz düşündürmesi, ve bir az 
da müteessir etmesi icap ederdi. Fa
kat; ne, unvannıt bu sefil ve serseri 
zümreye peşkeş çeken ve tarih kar
şısında tezlil eden halife; ve ne de, 
onun namına bu fesat şebekesini ida
re eden zümre, dar ağaçlarında can 
vermelerine sebep oldukları bu talih
siz adamlar için kalplerinde en kü -
çük 'bir teessür hissetmemişler .. Hrıt- )aşmasından hariç kalırlar. Alakadaranın 2004 numaralı icra ve iflas ka-
ta, süfli ihtiras ve menfaatlerini tat
min etmek için yeni işler, ve yeni 
mefsedetler tertibine girişmişlerdi. 

ı\.rkası \·ar 

nununun 126 mcı maddesine göre hakaret etmeleri ve daha fazla maltı -

mat almak istiyenlerin 932/1320 numara ile memuriyetimize müracaatla-

rı nan olunur. (24567) • 

?."' - 7 • Q~fl 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLEllİ 
HAFTADA 

100.000 FUIK rAZAllYOI 

M eşhur b r s nema· 
cı: Bugün Holivudda 

yalnız klasik güzel-

lik kifayet etmiyor 
rinin taravetim vikaye edetJU: diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

sinema sti.idyolarmda klasik güzellik 
günde 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan 
ve gençleşmiş bir tenden daha fazla, 
1000 dolar kıymetindedir. 

Viyana üniversitesi profesöril ~ 
tor Stesj tarafından keşif ve. ~ 
hayvanlardan istihsal edilen cildi~ 
leyici ve gençleştirici Biocel ce" 9'
şimdi pembe rengindeki TokalOJI ~ 
minde mevcuttur. Gece yat~ 
evvel kullanıldıkta, slı: uyurke!l rı/. 
nizi besler ve gençleştirir. su~ 
luklar ve çizgiler silinir. Bu dJ 
her kadın birkaç hafta zarfın '# 
15 yaş gençleşmeye muvaffak 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışrrken, 
onların yü7Jcrini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gü
zellik müesseselerinde bütün servet
lerini feda ediyorlardı. Fakat, bugün .. 
Her yıldız,kendi kendine tevessül ede 
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltle-

lir. Gündüzleri ise (yağsız) be~.~/ 
gindeki Tokalon kremi kullaı,.... 

bütün siyah benleri giderir, '16~ 
mesamatı kapatır ve cildi beyP" 
gençleştirir. 

Vlüsabaka imtiharıı 
fürkiye Ziraat Bankasında~ 

Bankamız muhtelif servislerinde çalrşdırtlmak üzere 
müsabaka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadat 
memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri ve
ya Ticaret Liselerini veyahut Galatasaray Lisesi Tica· 
ret kısmını bitirmiş olmak ve 18 den aşağı, yirmi beşde11 
yukarı yaşda bulunmamak lazımdır. 

M üsabaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ~e 
rtffler.~e_p imtihan Y,ŞP.ıl?cağı, Anıtara, İstanbul ve iztl'l_;r 
Clll•"411.4""' a::»-····-'-·---- .... --- ....... . .. ._ -
yazılıdır. Musabaka 6. 8. 936, 7. 8. 9~6 · perşembe ve 
cuma günleri sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yaprlacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en 
son 28. 7. 936 sah günü akşamına kadar Ankarada Ziraat 
Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. Bu mele· 
teplerin son sınıfında olup ikmale kalmış olanlar müsa· 
baka imtihanı neticesinde muvaffakiyetleri halinde ile• 
mal imtihanını verdikden sonra tayin muameleleri yapıl· 
mak üzere imtihana kabul edileceklerdir. ( 4145) 

_!; 
--l-ST_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_l_Y_E_S_I_. l_L_A_N_L_A_R_ d 

Belediye matbaasr için lazım olan muhtelif cins kağıt k'~ 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kağıtların hepsine 5886 't 
40 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Levazım Müdürlüğün~el1; 
teyenler şartnameyi parasız alabilirler. Eksiltme 10 Ağıl~ 
936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılaca~· 
istekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 442 liralık muva ~ 
teminat makbuz veya mektubunu havi kapalı zarflarını Y~ tel'' 
da yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelid~66) 

Fatih yangın yerinde Hasan 
Halife mahallesinin Muhtar so
kağında 1 19 uncu adada yüzsüz 
arsa 
Fatih yangın yerinde Fevzipaşa 
Tramvay caddesinde 103 üncü 
adada bir yüzü 360 santim olan 

(B.) v 
Bir metrosu- Muvaıö"' 

Sahası nun muham
men bedeli 

951 1 lira 

47,26 10 lira 

·-·~ terrıı1~ 

arsa 1r 
Yukarda semti sahası ve muhammen bedelleri yazılı 013~11,ı 

salar satılmak üzere ayn ayn açık artırmaya konulmuş 
6

1t:, 
gününde giren bulunmadığından artırma 30 Ağustos 93 .. ·as" 
şembe gününe uzadılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlıl~ıı'' 
de görülür. İstekliler hizalarında gösterilen muvakkat te~.+ d' 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 4270) 

r 
Kadıköyünden Taşdelen 'e --1 

Her Pazar sabahı 7 11~ den 9 a kadar OTOBÜS SERVİSLER!.;: 
dır. Müracaat yeri: Kadıköy, itfaiye karşısında 1 No. 11 dUl<l< ~ 
Biletlerı bir gün evvelinden alabilirsiniz, Telefon: 60265. Gidip ge 

1 liradır. 
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muharebesi ispanya yangın yerine dörldü ( Ça.nakkale 
.................... Hlll ... ___ IWWW_ ... _Hl ________ i _4*•••,......__._1,ollllW!IMIW!;)ı ı11ııl:ııı1 11mmıtıllil,lıl 

Hükumet İngilizlerden yardım 
istedi /fakat teklif reddedildi Atatürk Çanakkale 

muharebesini anlatıyor 
--- Başı birıncide ---

kfımet, elinde mevcut bütün kıt'a - Her tarafta ihtiyat tedbirleri 
ları sür'atle şimale doğru sevket - l d 
mektedir. a ın 1 

Hükumet kuvvetlerinln muvaffa- ı Hendaye, 24 (A.A.) - Havas A -
Geceden istifade ederek dücman kıyetini teyit eden bir tebliğ neşro- jansından: Hudut, kapalıdır. Bir İs-:.r lunmuştur. Bununla beraber, asiler, panyol tayyaresi tarafın.dan atılan 
siperlerine atdmak ı!Ok mümkündü neri hareketlerin durduruıamam1ş bir bomba, tam bir hudut işaretinin 

'3' olduğu iddiasındadırlar. Verilen rna üzerine düşmüştür. Fransız topra -
V lfımata göre. Verity ve Veteran adın ğında Kralın hudut işaretinin parça.-

Ve ruhları bu hitapla dolu olan yam takdir bir surette ilerliyordu. daki iki İngiliz torpito muhribinin !arma tesadüf edilmiştir. Bisiatou 
kumandanlara, edecekleri taarruz Gayet itidalle konuşan muhatabı- bu sabah Saint - Sebastien'e gelme- ısmindeki Fransız kasabasına, İspan 
hakkında lazımgelen emirleri veriyor mm ağzmda '"şayanı takdir,. terkibi- si bekleniyor. yol tayyarelerinin hedeflerini şaşır • 
ve terti'batmı da Jrolordu kumandan- nin mühim manası vardı. Bu terkip Mahalleler bir enkaz yığını mamaları için, Fransız bayrakları 
lığına arzediyor. Karan oraca da benim nazarımda tarifsiz fedakarhk- h r d'e çekilıniştir. Her tarafta hususi ihti -
tasvip görüyor. Bunun üzerine 18 Ni- lar, muhayyilesuz kahramanlıklar a ın yat tedbirleri alınmıştır. 
san taarruzu vukubuluyor ki, onun sahnesi demekti. Paııis, 24 (Tan) - Buraya gelen Hendaye'deki beynelmilel köprüye 
neticesinde husule gelen vaziyet, pa- Sonra ne oldu efendim? son haberlere göre, Ispanyadaki is- yaklaşılması yasak edilmiştir. 
şaya nazaran o günden sonraki ha- - Birçok efrat bazı yerlerde düş- yan bütün vahametile dahili muha- Fontarabie, !run ve San Sebastien 
reketlerin hiçbirisiyle "kabili tebed- man siperlerine kadar girmeğe mu- rebeler en had hızile devam etmekte- mıntakaiarı, örfi idare manzarası ar
dül olnuyım vaziyet,.dir. vaffak oldu. Fakat asll kesif avcı dir. Birçok şehirlerde mahallelerin ço zetmektedir. Halkçılar cephesi komi 

Şöyle ki: Saat beş evvelden itiba- hatlarımız düşman siperlerinin yir- ğu, enkaz yığını haline gelmiştir. Yi- teleri, binalarının etrafına barikatlar 
ren bir taraftan topçularımızın ateş mi otuz, hatta sekiz on metresinde yecek, mahrukat yokluğu dolayısile vücude getirmiş ve sokaklarda dolaş 
açmasiyle diğer taraftan müteakiben durdu. Bizim askerlikçe bu mesafede hissedilen endişe ve telaş fazladır. maktadırlar. Fesatçılardan bir çok 
yeni gelmiş olan ... alayın "Boyun" hala muhare'benin bitmemiş olması Madridi ele geçirmek için... kimselerin tevkif edilmiş oldugu ha-
ve "Merke,ztepe,, ye doğru ilerleme- ş~yant i~~iğraptır. Çünkü. eski naza- 1 Madrit, 24 (Tan) _ Şehri ele ge- ber veriliyor. 
ğe koyulmasiyle bütün cephe ilıerin- rıya~a go7e .bu mesafenın pek çok çirmek için asilerin birçok güçlükler- Kadınlar, kendilerine gösterilen ve 
de topçu ve piyade muharehes! baş- fev~ın~ekı bır .. mesa~ede muh_:ı.rebe le durmadı:, mücadele · ettikleri ha- hususi bir himaye altına ahnmış olan 
lamış oluyor. Düşmanın karada val- net~cesı taa~u~. etınış olması lazım- ber verilmektedir. Şimalden gelen yerlere sığınmağa davet edilmişler -
nız bataryası varmış. Kıt'alanımzla gelir. Halbukı duşmanm. se_b~t ~~.ıs- Generul Mola ile cenuptan gelen Ge- dir. Bu akşam ecnebilerin burada bu 
düşman hatları arasında mesafe pek rarı, kahraman askerlenmızın olum- neral Ll "taht kl 1 lunmakta oaln harp gemilerine bindi 

ld 
~ · · d"" b t 1 .. b ano, payı a ya aşmış ar- .1 .. _ az o ugu ıçm uşman a arya arı de~ yı.lmaması boyle burun ur~_na dır. Llano, bu gece matbuat mü _ rı erek .l.l:lpanyadan alınmalarına te _ 

piyademiz üzerine hiçbir tesir yapa- gelindıkten sonra daha aylarca mud- messillerine beyanatta bulunmuş, şebbüs edilecektir. 
mıyormuş. d~t pek .kan~ muharebe safh~arı Madrite 60 kiloınetro mesafede bu- Kadınlar yaralılara ko.n 

Yalnız düşmanın harp gemileri, gormek ımkanım muhafaza etm~ş o- lunan Sonro _ Sierra dağlarında ve. İyorlar 
bilhassa "Kabatepe,, cihetinden mu- luyor. Bu muharebe böyle saat dörl kat'i bir muvaffakıyet elde ettiğini Madrit, 24 (A.A.) _ Beş biıı ka-
harebe hatlarımızın gerilerini şiddet- te burun buruna gelmekle taarruz . söylemiştir. General, beyanatı sıra- dm, beynelmilel kızrl yardım teşkı" • 
li ve devamlı ateşler altında bulun- durdu Fakat muharebe olanca şıd . · . - smda, Madritin pek yakında ele ge· la.tına gönüllü yazılmışlardır. Şim _ 
durmaktan bir an hali kalmıyormuş. detıyle devam edıyordu Fakat ben · çirileceğ;i.ni ve halkçılar cephesi li - dıye kadar elli kadın da yaralılara 
Paşadan kendisinin bu muharebe- ke~ali ciddiyet ve şi?d~tle taru:ru.z derlerinin şimdiden payıtahttan kaç- kan vermiştir. 

yi nereden idare ettiğini sordum: edılmek, bu taarruzu ıhtıyat ve ıstı- makta olduklarını ilave etmiştir. 
- Ben bu muharebeyi (Kemalye- nat kuvvetleriyle iyi takip olunmak . Reisicümhur, herkesi cümhuri-

ri)nden idare ediyorum. Dedi. ~n- şartiyle neticei kat'iyenin kazanda - Bıtaral devletler tebaaları için yeti kurtarmaya davet etti 
kü o yerden bütün düşman mevzile- cağına kanidim. Ve bu kanaatimde endişe ediyorlar Madrit, 24 (A.A.) _ Gece yan _ 
rini, sağ cenahtaki bazı kısnolar musirdim. Bilhassa düşmana bu ka- Paris, 24 (Tan) _ Bitaraf dev- smda Reisicümhur Azana, bütün ls
müstesna olmak üzere bütün düşman dar yaklaşıldrktan sonra gecen1·n letler, ispanyada oturan tebaaları panyollara hitaben radyo ile bir be-
mevzilerini, sonra da hem~n bütün zulmetinden istifade edilerek düş - hakkında son derecede endişe için _ yanname neşrederek onları cümhu
krt'alarımızm hareketlerini göz al - man siperlerine atılmak pek mümkün dedirler. Cebelüttarrktaki İngiliz sa- riyeti kurtarmağa davet ve teşvik 
tında bulundurabilmesi mümkün - olacaktı. Gece yarısına kadar bazı tahiyettarları, asilerin İngiliz top _ eylemiştir. Müşarünileyh, cilmhu _ 
müş. tertibatla iştigal edildi. Sonra bir raklarını bombardıman etmelerini riyetin daha şimdiden muzafferiye-
Paşa dedi ki: Düşmanın şiddetli gece hücumu yapılmasını emrettim. infialle karşılamış ve General Fran- ti kazanmış olduğmm iJave eylt:ı'l'ıiş

piyade ve mitralyoz ateşi karşısmda Fakat sabaha kadar cereyan eden co'ya şiddetli ihtarda bulunmuşlar- tir. 
. . . . nci alayın taarruzu bataetle i- ahvale, hasıl olan vaziyete nazaran dır. General, verdiği cevapla lngi _ Dahiliye nazırı, General Llanonun 
lerlemekte idi. Yalnız cebelden ibaret düşmanın mevazii asliyesine girile - !iz makamlarrm teskin edecek şekil- Sevil'deki v3.ziyetinin nazik olduğu _ 
olan topÇumuz düşman siperleri üze- rned'i=....;, a.nlo.fj•ldL Yir-~ Aft..+. aauHa.n Qt;: l.CUllU C;\ ........ m.vı:~>l.·~· .... ,,__,.. - ~·~ - ----- -

rine endaht ederek piyademizin iler- beri devam eden muharebe askerin Ingilterenin Madrit büyük elçisi, dusunun Sierra - 'Guaderana'da in
lemesini himaye hususunda pek zi - pek ziyade yorgımlu~unu mucip ol- İspanyol harp gemilerinin Taugert'i hizama uğratılmış ve hükumet kuv
yade, ama fevkalade ziyade Galiş - muştu. Onun iGin verdiğim bir emir- harekatta i~tinat noktası olarak al- vetlerinin her tarafta muzaffer ol • 
maktaydı. Sol cenah kuvvetlerimizin le taarruzu kestim. Fakat kazaml- mağa devam etti·hleri takdirde bir • muş olduğunu söylemiştir. 
taarruzu da görülmeğe başladı. Saat mıs olan hattı tahkim etmekten o- takım beynelmilel güçlüklerin mey - Barselondan gelen bir telsizde fa-
6,45 evvelde . .. . . nci alayın gerisin- rada mıhlanıp kalmaktan başka va- dana çıkacağını bildirmiş ve lspan- şistlerin bu şehri ele geçirmek il.ze
de bulundurulan ... nci alayın kıs- tanı kurtaracak çare yoktu. Bina - ya Hükumetinin nazarı dikkatini re olduklarına dair bulunan haberler 
mı küllisi "Merkeztepe,. istikametin- enaleyh lazımgelen emri verdim. celbetmiştir. tekzip olunmaktadır. 
de .. . inci alaya takrip edilmlı:ıti. Yalnrz kıymetli bir harp tarihi Diğer taraftan Oklahoma adında- Gil Robbeles, Biarritz'i terketmeğe 
Sol cenah kuvvetlerimizin daha cid- vesikası olmak üzere paşadan bu em- ki Amerikan kruvazörü, Amerikan davet olunmutur. Temin edildiğine 
di taarruz etmesini, sağ cenah kuv- rin şu son sözlerini aldım. Diyor ki: tebaasının himayesini temin i <i in göre, General Mola, yalnız dün 1500 
vetlerimizin de taarruzla .... nci a- Benimle beraber burada muharebe Ispanya sularına hareket etmiştir. göniı.llü kaydetmştir. Bu suretle son 
laya muavenette bulunmasını emret- Marailyadan verilen malumata göre, günlerde kaydolunanlarm yekunu on 
tim. Fakat saat 10,30 evvele kadar eden biletimle askerler bilmelidir ki bir !ngiliz kruvazörü Barselondan beş bine çıkmıştır. 
devam eden safhada düşmana pek uhdemize tevdi edilen namus vazife- elli kadar lngiliz tebaası getirmiştir. Muhafazakar lideri Gil 
ınüessir olamamakta bulunduğumuzu sini tamamen ifa etmek için bir a- Bundan başka, bin kadar yolcuyu da 
görüyordum.,, 

Bunun üzerine tertibatta birçok 
teferrüata müdahaleve lüzum gör
müş. Bu 'baptaki emi~lerinin kuman
danlara vusulüne kadar, geriden sev
kolunan takviye kitaatrnm muharebe 
cephesine muvasalatına kadar gecen 

• zaman zarfında taarruzlarrmızda bir 
durgunluk peyda olmuş. Kumandan
lardan bazıları taarruzun tevkifini, 

• yahut hiç olmazsa geceye talikini ri
ca etmektelermiş. Halbuki kumandan 
düşmanm hakikaten büyük bir taz
yik altında bulunduğunu bildiği için 
mutlaka taarruza karar veriyor. 

- Bu tazyikin mevcut olduğunu 
ne surtle takdir edebiliyordunuz e
fendim? 

- Bir defa bulunduğum yer pek 
müsaitti. Büttin vaziyeti tekmil cü
zütam kumandanlarından daha iyi 
görebiliyordum. Sonra da muhtelif 

membalardan maH'ımat alıyordum. Me 

dtm geri gitmek yoktur. Habı istira- Be.rlin olimpiyatl:ırına götürmek Ü· 

hat aramanın bu istirahatten yalnız zere yola çıkan Djenne gemisi de 
bizim değil, bütün milletimizin ebe- Marsilyaya gelmiştir. 
diyyen mahrum kalmasına sebebiyet Fransız Bahriye Nazrrı, !spanya
vere'bileceğini cümleinze hatırlatırım. daki Fransı7..ları icabında almak için 
Bütün arkadaşlarımın benimle hem- iki kruvazörle üç torpito muhribi ve 
fikir olduklarına, ve düşmanı tama- bir torpito filosımu işe memur et -
men denize dökmedikGe yorgunluk ıniştir. Gemiler, Ispanyanın şimal, 
asarı göstermiyeceklerine şüphe şark ve cenup sahillerile Tancada 
yoktur. erme hazır bulunacaklardır. 

Mustafa Kemal paşanın umum A- Fransa, lspanyol hükumetine 
nburnu kuvvetlerine samil olan ku- silah vermemiş 
mandanlığr 4 mayıs 1331 gününe ka-
dar devam etmiş, bu müddet zarfın
da cereyan eden vakalar içinde öyle 
mevzii mütekabil taarruzlardan baş
ka hiç büyük muharebe yok. Fakat 
cidden kahramanlık sahneleri vardır. 
:Mesela bakınız Paşa ne anlattı: 

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye neza
.reti, sağ cenah gazetelerinde intişar 
eden ve Fransa hükfunetinin İspan -
yol hükfunetine silah vermekte oldu
ğuna dair bulunan haberleri tekzip 
etmektedir. 
Amele milialeri Madritte 

Robbles'in beyanatı 
lspanya muhafazakarlarının lider

lerinden olup bugün Fransada Biar -
ritz'de bulunan M. Gil Robbles, !span 
yadaki faşist isyanında kendisinin 
mühim bir rol oynadığına dair ha -
herler hakkında, Paris - Soir gazetesi 
muhabirine diyor ki: 

- Parlamentodaki sağ cenahın şe 
fi ola1bilirim. Ve öyleyim. Fakat hü
kumet darbesine iştirak edenlerin ve 
onu yapanların şefi değilim. Size bu 
hususta başka beyanatta buluna -
maın. Vatanım dahili harp faciaları
nı yaşıyor ve ben siyasi bir faaliy~t
te bulunmak istemiyorum. Esasen 
Fransada siyasi mülteci olarak bulu 
nuşum buna manidir. 

M. Gil Robles, İspanyada, A vustur 
yada Schuschnigg'in, Belçika.da Van 
Zeeland'ın yaptığı gibi Katolik, bir 
İspanyol cüınhuriyeti yapmak arzu -
sundadır. Fakat İspanyanın çalışan 
sınıfı onun aleyhinedir.Son intihabat 
ta temsil ettiği cephe yıkılmış ve 
kendisi Fransaya dehalet mecburiye 
tinde kalmıştır. 

Hükumet kuvvetleri kaçıyor 

Londra, 24 (Tan} - Madrid civa 
rında yapılmakta olan muharebede, 
hükUınet kuvvetleri hezimete uğraya 
rak payitahta doğru kaçmağa başla
mışlardır. 

Amerikanın Madrid sefiri hükume 

Yunanistanda 

Liberaller iş başına 
geçmeğe hazırlanıyor 

Atina, 24 (Hususi) - llkteşrinde 
liberallerin işbaşına gelmek için hü
klımeti devirmeğe çalışacakları ha -
ber verilmektedir. Dün eğer diğer fır 
kaların, bilhassa Milli Ahali fırkası
nın müzaheretini temin edemezlerse, 
nisbi: usul dahilinde yeni intihabat 
yapılnıasım teklif edeceklerdir. 

ismet lnönü dün geldi 
[Başı 1 incide] 

at sonra da rüzgarla beraber yağmur 
yağmaya başlamıştır. Yağmur saat 
on iki buçuğa doğru dinmiştir. 

Başvekilimizin tayyaresi gelme -
den evvel Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Aras yanında hariciye umumi 
katibi Numan Menernencioğlu oldu
ğu halde Yeşilköy tayyare istasyonu
na gelmiş, emniyet müdürile tayya
recilerimiz tarafından karşılanmış -
tır. Tevfik Rüştü Aras, hava vaziye
ti, tayyarenin seyri hakkında alaka
darlardan malumat almıştır. Orada 
bulunan muharririmize Tevfik Rüş
tü Aras: 

- Başvekilim Ismet Inönünü o ka 
dar özledim ki, diyerek hasretini an
latmıştır . 

Biraz sonra, Riyaseti Cümhur baş 
yaveri Celal, Gaziantep mebusu Ali 
Kılıç gelmişlerdir. Bundan sonra Bo
lu mebusu Cevat Abbas ve Bayan 
Cevat Abbas gelmişlerdir. Mebusları
mız, Haticiye Vekilim.izle görüşme -
ye başlarruşlardır. 

Müteakiben profesör Bayan Afet 
gelmiş, Hariciye Vekilimizle görüş • 
müştür. Vali ve belediye reisi Muhit
tin Ustlindağ, müddeiumum1 Hikmet 
Onat ve diğer zevat gelerek tayya
reyi 'beklemeye başlamışlardır. 

Saat on üçe beş altı dakika kala 
tayyarenin sesi duyulmuş ve biraz 
sonra tayyare, Yeı;ıilköyün üzerinde 
bir kavis çevirerek tayyare istasyo -
nuna inmiştir. 

Başvekil lsmet Inönü, tayyareden 
neşe ile inmiş ve Tevfik Rüştü Arası 
hararetle tebrik ederek öpüşmüşler
dir. lsmet lnönü, Numan Menemen
cioğlunun elini de sıkarken tebrik et
miş ve iltifatta bulunmuştur . 

~iikrü Saraco2-lu da Tevfik Rüştü 
.ö...l~J L..CV11.n. çugı; vn. -~""~ .......... u'r .. ----- • 

ismet lnönü, karşılamağa gelenlerin 
ellerini birer birer sıkarak iltifatta 
bulunmuş bu esnada havanın kapalı 
olması dolayısile seyahatin nasıl geç 
tiği hakkında sorulan suallere güle
rek: 

- Çok iyi geldik. Biraz yağmur, 
biraz da bulut, işte buradayız. De
mişlerdir. 

lsınet 1nönü, yanma Tevfik Rüştü 
Arası ve Şükrü Saracoğlunu alarak 
otomobile bİnmiş ve Floryaya ğitmiş 
ler ve Atatürke mülaki olmuşlardır. 

Tevfik Rüştü Aras imzalanan mu
kavelenamenin aslını takdim etmiş
tir. 

ismet lnönü Yalovaya g.itti 
Ismet 1nönü, Tevfik Rüştli Aras, 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Lon 
dra büyük elçisi Fethi saat on yedi 
yi biraz geçe Floryadan ayrılmışlar
dır. Ismet tnönü ve refikaları, Şükrü 
Saracoğlu ve refikaları saat 18 de 
Akay idaresinin bir vapurile Yalo -
vaya gitmişlerdir' 

Başvekil vapura binerken halk ta
rafından alkışlanmıştır • 

vasıtasile İngiltere hükumetinden is
yanı bastırmak için yardım istemiş, 
fakat bu talep red cevabı ile karşı
laşmıştır. 

Molla'nın şayanı dikkat 
beyanatı 

Berlin, 24 (Tan) - San Sebasti
yendeki kanlı çarpışmalar esnasında 
ölmüş olduğu söylenen asi General 
Molla, "Maten" gazetesi muhabirine 
yaptığı bir beyanatta demiştir ki: 

- Madridi silah kuvvetile zaptet
mekten ise, halkı aç ve susuz bıra

karak teslim olmağa mecbur etmeği 
tercih ederim.,, 

Anlaşıldığına göre, payitahtın su 
yolları ihtilalcilerin eline geçmiştir. 

25-7-936 ~ 

SAGLIK ------ ~ 
--OGOTLERI 

Armut yıll 
Kayısı zaten çoktanberi pek kib3~· 

laştı. Onun yerine birkaç yıldanbe' l 
bol bol bulduğumuz şeftali de bU )~ 
kayısı kadar azaldı. Daha geç~n. }~~ 
rıhtım üzerinde eşek arabaları ı~~ ill 
beş kuruşa satılan Bursa şeftaJısi.11d • 
bu yrl kilosu kırk elli kuruşa. ol 11 

ğunu haber veriyorlar. Tabiat b~ı~ 
gani olarak verdiği o nefis şe~~a.~.1~. 
şeker içinde kışa saklamayı dUŞ~ ·n 
miyerek kadrini anlamadığnnIZ ıçı 1 kızmış olacak ki bu yıl bizi onu tıo 
bol yemekten mahrum ediyor .... ~ıı 

Buna karşılık bu yı· armut r 
gibi görünüyor. Her ta.rafta arrl1ut·· 
Sokaktan sade armutçular geç~yor~ 
Hem de ucuz. Fakat benim fikrıJJ'IC f 
armut nekadar çoğalsa kayısın111. şe 
talinin yerini tutamaz. ·~ 

Bir kere, armut yemek pek nazı 
bir iştir. Insan onu pek sevse bile d!; 
ima kendi kendine gizlice yelllig. 

·sı· mecbur oluyor. Açıkta yerseniz iY1 

ni yediğiniz vakit: . siS 
- Eh öyle ya, armudun iyisinl 

yersiniz ... 
Demek ister gibi giilümserler. 'fe' 

nasını yeseniz: 
- Aman birader, dikkat et, boğııl' 

mıyasrn! ... 
Diye gene ona telmih ederler. 
Sonra, armudun iyisini bulmak ti 

pek güçtür. Bir vakit ince kağıtla~ 
sarılmış olarak geren Engürü arrl1ıı, 
dunun lezzetine hiç kimsenin diyece. 
ği olmazdı. Fakat ince kağıdın gel~· 
mesi yasak edildiğinden midir, yo 
sa armudun iyisini yiyecek hiç J<i111

' 

se kalmadığından mıdır, o güzel. 3~: 
mudun da arkası çoktanberi kesıld 

Onun için şimdi bulabildiğimiz sr; 
mutlarm çoğu tavsiye edilebileC~~ 
şeyler değildir. Vakıa armut yazı!l f" 
raret kesmeye haylice yardım eder ı 
kat yenildiği vakit dişlerin arası.rıd 1 
gırç gırç eden o tanelerinden doJe.). 
hazmı güçtür. Bereket versin ki ı.ır 
mudun içinde yüzde üç buçuk nisııe: 
tinde şekerli madde bulunması lı~ıı 
mmdaki güçlüğü azaltır. Hem de !' 

şekerin levüloz cinsinden olmasl ~ 
mudu, yiyecek tatlı şey butrna i 
güçlük çeken, şekerli faf'.-ıt mid~~. 
sağlam hastalar için kıymetlend1 

r --.::1~,,. '}..,, 'ba"+!>.'!.a~a ı'lolrn"'""'"'"şelcll 
Armudu yemeK ıçın en ıyı ııtr 

şüphesiz onu şekerle kaynatarak ]rlİ' 
~af, komposto halinde yapılan şe 1• 

dir. O vakit hazmmda güçlük. kal~1• 
yacağı gibi çiğ oldukları vakıt ag , 
mızr en ziyade buruşturan hanı 9~ 
mutlar bile, şekerle lı~-kesi melll11 , 

edecek derecede nazik bir meyve 0 

lurlar. zltl~ 
isterseniz, armudu şimdi ucıı .11111 

mevsiminde Gokça alarak dilim dııctı· 
kestikten sonra kurutup kışa sa 'I<' 
yabilirsiniz de. Kışm onu kuru ~~iı 
le karıştırarak çocuklara yedirdigı r• 
vakit hem onları inkıbazdan kUf~1• 
mış olursunuz, hem de tarih mera ·e· 
sı iseniz dünyanın en eski kuru ~ e
mişini ihya etmiş olmakla iftihar 
debilirsiniz. 

LOKMAN ~ 

Çamaltı ince tuz 

fabrikası açddı 
. ·ıd6 

lzmir, 24 (A.A.) - Şehrl~ 9'' 
bulunmakta olan Gümrük ve ı:nıııs dS. 
lar Bakam Ali Rana bu sabah: ;,11 pı 
Çamaltı tuzlasına giderek yenı. · ço~ 
lan ince tuz fabrikasının ve bırıcııl· 
müesseselerin ve işçilerin yatIP }'ııtS 
kacakları binaların, mektebin ve ~ 
tanenin açılma törenini yapmışt~!· se· 
maltı tuzlası direktörü mühendıS 011; 

zainin çalışması takdirle karşıla~ ı;ğ 
tır. Fabrikada bakan unuruna b; ıı1i! 
le şöleni verilmiştir. Şölende G~ıcc' 
ilbayi ve parti başkanı Faztl Gelle
müstahkem mevki kumandanı )(il• 

ral Bürha~ettin ile bak.~m ref ~ıırl' 
tinde !zmıre gelen mutehassıs fe 
İnhisarlar genel direktörü Mith~t ı:ııı· 
nel ve Izmir basın .mümessillefl 
lunmuştur. ~ 

---=============-==--~-
Madride doğru ilerlemektedir. ıJ 
ihtilali on üçüncü Allonı ,,ı 
idare ediyor ? tes1· 

sel! düşman kumandanının "buraya 
imdat yetiştiriniz,, tarzındaki bir tel
siz telgrafını mevkii müstahkemdeki 
bulunan telsiz telgrafımız kapmtş. 
Bunu bana bildirdilerdi. Binaenaleyh 
başlanılan taarruza devam etmek 
lüzumluydu. Düşmanın imdat kuvvet
leri yetişmeden evvel taarruzumuzu 
kat'i bir neticeye iktiran ettirmek 
lüzumu hakikaten aşikardı. S<>nra 
düşmanı bir an evvel sahillerimizden 
atmak gayet vataru bir vazifeydi . 
Maksadımı cüzütam kumandanlarına 
bildirdim. Bu maksadın tatbikı için 
askerlerimizin süngüsünden baska gü 
venilecek hiçbir çare yoktu. Elimde 
bulunan bütün kuvvetler ileriye yak
laşmış bir haldeydi. Bir hücum sav
letiyle düşman mevzilerine girmeleri 
için borızanlarla, trampetelerle geri
den şiddetli bir hücum emri verdir
dim. Saat 4 sonra idi. Umum cephe
de ileri hareketi canlandı. Bilhassa 
merkez grupu savletle ilerlemeğe baş 
ladr. Doğrusu bütün kıt'alarrmız şa-

- Biz ferdi kahramanlık sahnele
riyle meşgul olmuyoruz, dedi. Y almz 
size Bomba.sırtı vak'asmı anlatma
dan geçemiyeceğim. Miitekabil siper
ler arasında mesafeniz sekiz metre ... 
Yani ölüm muhakkak, muhakkak .... 
Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtul
mamacasına kamilen düşüyor. !kin
ci.dekiler onlarm yerine gidiyor. Fa
kat ne şayanı gıpta bir itidal ve te
vekkülle biliyor musunuz? öleni gö
rüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor. Hiç ufak bir fütur bile gös
termiyor. Sarsılmak yok. Bu, Türk 
askerindeki ruh kuvvetini gösteren 
şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. 
Emin olmalısınız ki Çanakkale muha 
rebesini kazandıran bu yüksek ruh • 
tur. 

Paşa, Anburnu kumandanlığın -
dan ayrılıyordu. Daha ötelere gitmE::k 
için. Fakat gece olmuştu. Ben de 
paşadan aynlmağa mecburdum. Eve 
gitmek için! Kendisine pek çok te -
şekkürler ederek, iki gün sonra di
ğer safhalar hakkında malumat al
mak için tekrar ziyaret edeceğimi 
söyliyerek kahraman elini sıktım. 

Madrid, 24 (A.A.) - Valencia'dan 
gelmekte olan amele milislerinden mü 
rekkep bir kuvvet, dün öğleden son
ra Madride vasıl olmuş, kesif bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmış
tır. Yüz kamyonla nakledilen milis -
ler, balkın alkışları arasında tüfek -
lerini sallayarak ve yumruklar'ıİıı ha 
vaya kaldırmak suretile etrafa selam 
vererek Madride girmişlerdir. Milisle 
rin arkasından hücum krtalarına men 
sup motosikletçilerle sivil muhafız 
otomobilleri gelmişlcı t.ir. Sevkiyatı, 
hücum kıtaatı muhafızları idare et • 
mektedir. Cuenca eyaleti köylüleriy
le milisleri de bu harekete iştirak et
mişlerdir. 

Asiler payitaht kapılarında 
Madrid, 24 (Tan) - Asilerin piş

darParı halihazırda Oyarzun cenu
bunda ve Saint Sebastiene on beş ki
lometre mesafededirler. Halkçılar cep 
hesi, şehrin yollarını müdafaa ede
cek bir hat daha vücude getirmiştir. 
Bu hat Oyarzun - İrun arasıdır. Bu 
mıntakada top sesleri işitilmektedir. 

tine gönderdiği bir telgrafla vaziye~ 
tin çok vahim olduğunu bildirmiştir. 
San Sebastiyendeki İngiliz, Fransız 
ve Alman sefarethaneleri, şehirde hü 
ki.im süren azıbedelerden dolayı müş
kül mevkide kalmı§lardır. 

Eski cl'iktatörün oğlu da 
ilerliyor 

Bertin, 24 (Tan) - İhtilalcilerin 

şefi General Franko yeni bir beya • 
na.tta bulunarak, ihtila.I başarıldıktan 
sonra askerlerin kendi kışlalarına dö 
neceklerini söylemiş ve krallığı ihya 
etmeğe kat'iyyen niyetleri olmadığını 

Sof ya, 24 (Tan) - Utro gaz~r9ıı 
ne bildirildiğine göre, İspanya gfO' 

On Üçüncü Alfons, halen Çel<0aoı: 
vakyada Marienbad yanında yaŞdıı."' 
ğı lmşvarb şatosundan IspanYa 
ihtilali idare etmekte imiş. ·t ıııs: 

Kral Alfons ve maiyeti, ınU ~0ıı· 
diyen memaliki ecnebiye ile tel üi~l 

eıv . 
la konuştuğu ve muhabere ı;ıtS' 
için Imşvarb şatosu postaJl9ıtt1''' 
mürettebatını 4 - 5 kişile daha. ştfl'• 
vetlendirmeğe mecbur kal:rJ'.l~af'. 
Ayni şatoda kral, maiyeti ve t ""'el' 
tarlarile ihtilal patlamadan ~J11 cJıı 
de !spanyanın vaziyeti bal< tıtı'· 
mühim görüşmelerde bulunJl'lı.19 

lngiltere yardım talebini 
reddetti 

Paris, 24 (Tan) - Eko de Faris 
gazetesinin istihbaratına nazaran, 
Madrid hükfuneti Londradaki sefiri 

ilave etmiştir. Tanjerden bildirildiği
ne göre eski diktatör Primo dö Rive
ranın oğlu Jose, ihtilal kuvvetlerinin 
başına geçerek başka bir koldan 
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Çanakkalenin canlı sembolü 

Ak bıyıklı kahraman, lntepede 
üç ay nasıl çarpıştığını anlatıyor 

"intepe tarassut yerini dünyanın zengin 
salonlarındaki yaylı koltuklara değişmem .. 

Çanakkaleye ilk geldiğim gün bir- , 
~klan bana sordular: 

- lstanköylü Mehmet Intepe ile ' 
göril§tünilz mü? 

Mehmet lntepe, Çanakkale muha
rebelerinin canlı bir sembolü halin -
de... Bu ak bıyıklı kahramanm Inte
pe tabyesinde Uç ay geceli gilndilzlü, 
düş.mania nasıl çarpıştığını anlata an 
lata bitiremiyorlardı. Ben bunlan In
tepenin kendi ağzından dinlemeği ter 
cih ettim. 

lakele gazinosunda, başbqa kal
mıttık. 

Intepe, top gibi gUrliyen Besile, sö
• bqladı: 

- 330 senesi birinci teşrin ayının 
21 inci günü! .. Seddilbahirde birinci 
batarya kumandanıyım. Düşman do
nanması, bUttın toplannı üzerimize 
~vinniş, bizi, ateşten bir çember içi
ne alıyor, var hızile benim tabyeye 
yükleniyordu. 18 harp gemisinin ay
ni hedefe savurduğu top mermileri, 
tabyemizde tesirlerini göstermekte 
gecikmedi. Uç isabetli atışla cepha _ 
neliğimizi inftllk ettirdiler. 

70 nefer ve 5 zabitimiz, cephanelik 
le birlikte havaya uçtu. Düşman do
nanmam o akşam çekilip gitmişti. J. 
kinci gelişi 6 şubatta idi. Bu yine Sed 
dilbahirde idim. Aramızda saatlerce 
top düelloeu oldu. Bu eıralarda, mü
essir top atetıeri karpamda, Rumeli 
yakasmda Ertuğrol ve Seddilbahir, 
Anadolu yakumda Kumkale ve Or
haniye tabyeleri biribiri arkasından 
dilftWer. 

Bis topçular, çekildik. Yerlerimize 
piyadeler geldi. Tabur kumandanı o
larak Soğandereye yerleştim. Daha 
sonra da lntepeye ... 

Mütekait topçu yUzbaşmı Mehmet, 
bu "lntepe,, sözü üzerinde, sanki bir 
tepeye çıkıyormuş ta, birdenbire yo
rulmuş gibi, ansızın durdu. Kimbilir, 
neler düşünüyordu. Yavaş yavaş ken 
dini toplıyarak: 

- Evet, diye söltfne devam etti, 
lntepede Uç buçuk ay kadar, düşman 
la topçu düellosu yaptık. Hayatımın 
en heyecanlı gUnleri Intepede geçti. 
Biç unutmam: Bir gün, Cevat Pa,a 
!le Alnfan Boğazlar kumandanı Or.ıe
dun Paşa, Reklln Paşa, Mertem Pa
l&, erklniharplerile birlikte Intepe
deki tabyeme gelmişlerdi. 

Kendilerine bataryamı gezdirirken 
Cevat Paşa, bana sordu: 

- Söyle bakalım, koca Mehmet ... 
Şimdiye kadar kaç mermi attın dUş
ınana?. 

- Uç yüzden fazladır, paşam .. De
dim. 
Paşa tekrar sordu: 
- Efrattan kaç tehit, kaç yaralı 

\'erdin? 
- Şimdiye kadar, tek oehit verme 

dim, yaralım da yok! .. 
Alman paşalar, verdjğim tekmil 

haberine inanmadılar: 

Çanakkale kahvesinde eaki 
zak namlu ve kundağı parçalandı. 
Bu hadisede beş nelerimiz şehit dllt
müştü. 

Böyle düşmanla - karşımızda İngi
lizler vardı - top düel1osu yaparken, 
attığım mermilerden biri, lngiliz ge' 
nerali Ferik Farko Harson'un, ye -
mek masasma düşmüş, General, san
dalyeden yere yuvarlanarak ağır su
rette yaralanmış meğel'88 ... 

Bu Generalle, harp bittikten çok 
sonra, sivil kıyafette, Çanakkaleyi 
ziyarete geldiği zaman tanıştım. Da
ha doğrusu tanışmadım, General ta
rafından tanındım. 

934 senesi sonlarında 750 kişilik 
bir seyyah grupu Çanakkale mesar
lıklarmı gemıeğe gelmişlerdi. 

Seyyahlarm hemen hepsi lngilis 
zabitleri idi. Valbıbı riyueti altın • 
dakl kareılama heyetinde ben de var 
dım. Bera'bel'oe gemiye gittik! Gene
rallerden biri, göğsümdeki harp im
tiyaz madalyesini görünce: 

- Siz muhariplerden misiniz? di
ye sordu. 

....... El·ct! Dedim, 
- Nerede harp ettiniz? 
- lntepede! 
Intepe sözünü dl\VBr duymaz p -

neralin yUzU değişti, hayret ve ne 
yalan söyliyeyim biraz da saygı ifa
de eden bir bakışla beni süzüyordu. 
Böyle bir müddet hiç konutmadı. Ne 
den sonra, sordu: 

- Siz, o meşhur Jntepe bataryeei 
nin kumandanıamız galiba!. 

Cevap vermedim, General devam 
etti. Şimdi eski neşesini tekrar ele 
almıştı. Anlatıyordu: 

- Bir giln. yemek yiyordum. Ma
samm üstilne bir 1&rapnel düştü. Ya
ralandığmu anlayınca yedi bata,rye
ye birden, ateş emrini verdim. Top 
gülleleri, ortalıkta korkunç iniltiler 
kopararak, karşı dağlan titretiyor -
du. Alet. yanm saatten fazla devam 

, 

nuıhariplerle bir haabüluiı 
etti. Artık bataryenizde, taş taş Us
tünde kalmadığına hükmedilebilirdi. 
Fakat arası çok geçmeden Intepe ye 
niden faaliyete geçti. Bunca gayret. 
lerimize rağmen bataryanızı sustu • 
ramamıştık. O gündenberi sizinle ta
llJlrnak isterdim!., 

General, elimi sıktı ve beni hara
retle tebrik etti. Daha sonra kendi
sinden aldığım bir mektupta eöyle 
yazıyordu. 

- General Guro ile konuşurken 
Intepedelri bataryanızdan bahsettim. 
Guro da sisi tanıyor: 

- ihtimal ki, benim kolumu da 
koparan onun bataryasıdır ! dedi. 

Mehmet lntepe, bunlan anlattık -
tan IOnr&, içini çekti: 

- Ah, keşki genç olsam da yeni 
Çanakkale istihklmlarmda bir ba • 
tarya da ben alsam ..• 

Mektepten çıkmadık ama, Çanak
kalenin bin mektebe bedel olan tec
rübeleri, bizi, adamakıllı pişirdi. 

- Kaç çocuğunuz var? 
- Dört! Uçü memur ... En küçüğü 

nü kendim gibi nnkeı: yati~tu-eccğim. 
- Çoculdarmuıla 1*1Jkte mi yaeı

yonnınus? 

Bqmı salladı: 
- Hayır! Hepetnfn ayn evi var. 

Benim bildiğim, kuş, tüylendi mi, uç
malı! .. 

Mehmet lntepeye: 
- Şimdi ne iş yapıyorsunuz? diye 

sordum. 
Boynunu bUktU: 
- 23 lira tekaüt maaşUe köşem • 

de, oturuyorum! .. 
Koca yüzbaşı, bili otuz yaşmda 

bir delibnlı kadar genç ..• 
Bana IOD söz olarak: 
- Allah, leni inandırsın, dedi, şu 

dakikada hbmete çağırsınlar, bir da
kika durursam, adnna Istanköyltl 
Mehmet demesinler! 

SalAhattln oVNGOB 

lllfJllterenln sulh 

Şam fuvannda 

Türk pavyonu çok 
muvaffak bir eserdir 

Ankara, 24 (A.A.) - Beynelmilel 
Şam fuvanndaki Türk paviyonu hak 
kında gazetelerde yapılan neşriyat ü
zerine Ekonomi bakanlığı tarafından 
gösterilen yakin alaka derhal alınan 
tedbirlerle kıea bir zamanda fuvarda 
açılan yeni ve bUyUk pavyon hakkın
da Şamdan aldığımu mal(Uzıatı bir· 
kaç gün evvel neşretmi§tik.. !Ju defa 
Ekonomi Bakanlığına gelen malQma
ta göre Türkiyenin panayıra genış 
ölçüde ve muvaffakıyetli bir §ek.il
de iştirak etmiş olmuı müabet tesir
ler husule getirmif, gerek memleke
tımiz ha)dunda ve gerek Türk mamu 
lit ve mahsulleri etrafında büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Bu hususta Ba
kanlığa gelen telgraflan neşrediyo
ruz: 

Ekonomi Bakanlığı 
Ankalıi 

Pavyonumuz hükUınet reisi ve er
ki.nı ile konsoloslar, banka direk _ 
törleri ve tüccarlarla diğer birçok 
davetliler huzurunda parlak törenle 
açıldı. Pavyonun güzelliği, teşhir e
dilen eşyanın tenevvUU ve nefaseti 
dekoraı;yon tekniğinin milkemnıeli ~ 
yeti tam bir muvaffakıyet temin et
miştir. Binlerce ziyaretçinin tehacü
mü karşISJDda intizam ancak polisin 
müdahalesi ile temin edilebilmekte
dir. Alman neticenin ümidin fevkin
de olduğunu arzederim. 

Komiser Baha 
Ekonomi Bakanlı~ 

Ankara 
Pavyonumuza gösterilen bUyilk a

laka dolayısile fuvann müddeti on 
beş gün daha uzaWmJŞtır. Ziyaretçi 
adedi emsalsiz dereceyi bulmW}tur. 
Mallarımıza talepler çoktur. Tafsi -
lit raporla arzedilmi§tir. 

Komlse Baha 
CeW Bayar 

Ekononıl Bakanı 

Ankara 
Şam fuvarmdaki pavyonun açıl -

ması Türkiyenin endüstri alanında
ki ilerleyişinin en gUzel bir ni.tMesi
dir. Sanıimi tebriklerimi ve TUrki • 
yenin fuvara bu suretle iştirakinden 
dolayı teşekkürlerimi sunanın. 

Be) nelmllel Şam }'ovan Ge -
nel Direktörü Aref 

Müdafaa Yekllnln 
Beyana+. 

iki gilndenberl llChrirnime bulu -
nan Milll Müdafaa Vekili General 
Kbmı Ozalp dün, Tokatlıyan Qte. 
linde bir arkadaşmım kabul ederek 
fU bt-ıyanatta bulunıuııştW': 
"- Hususi bazı itlerimi &'örmek 

için letanbula geldim. Kamutayın 
fevkalide toplantısmda bulunmak 
Uzıere, birkaç güne kadar Anka.raya 
dön~ğiın. 

Montrö Konferansı mukarreratı 
mucibince, Boğazlar askeri ifgal al . 
tma alDUDJftır. .Mukavele hüküınle
rine göre, Jlzmıgelen tedbirlere de· 
vam edilecektir. 
Kamutayın fevkallde toplantıem

dan 10nra Çanakkaleye gideceğim." 

Eçiler, leulroltiJe topl1111ta 

l 

Tapu ve kaclastro 

Merkez 
yeniden 

ve mülhakatta 
tayinler yapıldı 

Ankara, 24 (Tan) - Tapu ve Ka- Buna gnıpu tapu ct1rektOdt1jtln 
dastro Umum Direktörlüğü Teftif mUfettit LQtfl tayin olunmuştur 
Heyeti Reisliğine Tapu lılatıye MU - Balıkeeir, KUtahYf., Buru merk~ 
fettı9i Hakkı, muamele dJl'ektörlilğU- ve kaa tapu idareleri de bu direk • 
ne merkez tapu direktörtı MUmtu, törfflğe bağlanmıştır 
fen mU.,.virliğine fen maliye mOfet- l . · . 
tigi Halit Ziyn, fen bafmtlfettifliği- ·~. t .. ltil"'-111 mlilaUJt 
ne fen direktör muavini Ahmet Sa- tlelifilılilrler 6.MMiyot 
lih, kadaetro direktörlUğllne tapu Tapu ve Kadastro Umum Diret
müfettiflerinden HakkUddıin, ta • törü Cemal önümüzdeki günlerde Ia
pu sicilleri direktörlUğUne tapu mtı- tanbiila gidecektir. Cemal, Iatanbu
fettiflerinden Mehmet Ali, birinci lun yeni tapu te,klllb etrafında tet
smıf mUfettlfl.iğe &tanbuJ tapu di- kikatta bulunacak ve alınacak neti
rektöril Aglh tayin olunmUfbır. celere göre lstanbul tefldlltma yeni 

Yeni tetkil olunan Ankara grupu b1r şekil verilecektir. Haber aldiği • 
tapu sicil direktörlilğilne umum dl· nuza göre 1stanbul tapu ı 
rektörltık kadastro direktörü Aglh . memur an 
tayin olunmut ve Çorum, Yozgat, araamda ç?k mühim dejlfikllkl .. o-
Çankın, ~hir merkez ve mlllha- lacak, ihtiyar memurlar tekaUde 
kat tapu idareleri bu direktörltığe eevkolunarak yerlerine gene; ve y~ 
bağlanDll§nr. Yeni t.etkil olunan ni elenıaııl'1" aJaı~kµr. 

Lozan zaferinin yıldönümü 
•• 

Dün Univei-sitede 
merasimle kutlulandı 

DiWrii tnenllİtn4e ... hlutWMlcw Tahlsiye kongresine 

tiden delecJelerlmlz taarruzu - Bu kadat mermi yağmuru altın 
da nuıl olur da tek nefer eehit dili-
m ' Dedil Bir müddet evvel "--elmilel tah- (Ba11 ı bıcide) ez. er. ""'3 .. 

-Benim de tepem attı: Jiaiye kongresine hU"meümiz adı- 1ar açmaktadır. Demek ki botnut· 

~n Anlıara)'G piyorlar 
Bugünlerde Ankaradan tehrimize 

gelmesi bekleallen Yunan Elçisl M. 
Rafael, Kamutaym fevkallde top -
lantısmda hazır bulunmak Uzıere, 
hareketini tehir etmift,ir. 

[Bqı 1 inclde.] 1 Prote.Gr Demi, Hayri1mıfaumı bir 
Hukuk FakWtesi talebeel aıumda .Syleıri taJdp etmittlr· Hayrllmaiaa, 
bir tereddüt UY•nchrdı. Bu teredd\lt ı.tudl1 ,avaıman, Loan aferin • 
yllzilnden bayramın vaktinde .etrafa deıı, Jıontrö muntfalaJ8tlndeD b&h
duyurulmamaaı bUifln l&IQDun ıa. • aettikteıı IO!ll'&: 
men bot olmuma ~blyet verdi." .. _ !Aanm ruhu, mUJetln llQr ve - Ne yapalım, dedim onlan sorla na iftirak etmek üzere Javeçe gitmit auzluk uyandıran bütün lşler dinle· 

• ~ldUrecek değilim ya.. Olmediler it- olan Tahliaiye Umum Müdürü Nec- necek, arqıtmlacak, Avrupada ahenk 
te... • mettin Erolla Denis Ticaret MUdUril ve sulh kurmak için hUaııU niyetle 

Cevat Pata. gWmete başladı. Ote- Müfit Necdet ve lktıaat Vekileti bir umumi taarruz yapılacaktır. 
ki Alman Paplar da gUJUımediler. Tahlisiye Şefi Hlmit Ozker dUn ,eh· Almanya, İtalya ve diğer allka-

Cevat Pap, tl o zamandan beni rimize dönmüşlerdir. darlar, kendilerine uzatılan ele ayn; 
lleVerdi: Tahlisiye kongresi, &veçte Köten- nevi sulh arzuaile mukabele ed~k· 

Kamutayın 30 Temmuz toplantım 
BI mUnuebetile, ,ehrimbde bulunan 
bazı elçilerin de Ankaraya dönmele
ri muhtemeldir. _ Haydi, yUsbqı, dedi, leD de, ef- berg tehrinde toplanmif, 10 gUn ıU- Jer mi? Londradaki reamt tebliğin 

!'adın da ietirahate muhtac;smız! Bir ren kongre~. bütün d~vletler mu • uyandırdığı Umitler tahalokuk edebi-
Dri gün içinde Mecidiye t&byesine gi- rahhaalan iftirak etıniflerdir. Kon- lecek mi? Bu suallere evet cevabi Manipüle üaüm ibracab 
deceksiniz' grede b~ok raporlar, tebliğler o- vermek için dünyadan bUtün sıd menolunuyor 

Ertesi ~U. pqanm emrlle Inte- kunmuş, dünya tahlisiye işaretleri~ emellerin birdenbire silindiğini ve 
J)eden Mecidiye tabyesine geçirildim. nin fazlalaştırılmuı hakkında yenı cihanın cennet haline geldiğini kabul Ankara, 24 (Tan) - UzUmlerl • 

Orad ik N (24) lük iki top kararlar almmıfbr. Devlet mümea- etmek icap eder. mizin yabancı memleketler UzUmle _ 
a en, araya, · k grede BOnra •1mal li Bu h 1- ril geldiğini ve bunların Topçamlar& yer sillen, on .n .,. - U8U11ta çok nikbin olmak cau; e ka.1'9ılaştınlarak yenl bir tip ya-

lettirileceğini ~nince, Mecidiyede manl':~ı ge~m19ler v~ lim-? faa~i- olmamakla beraber Avrupa münase- Pılmasuu önlemek, ve rekabetten 
daha fazla kalamadım. Müstahkem yetlennı, ~enız ~care~e müteallik betlerinde yeni bir sayla açmak busu korunmaalDJ temin etmek ic;:in ma-
mevki kumandanlığına müracaat ede ifleri tetkık etmiflerdir. sunda FraManm lngiltere ile pürüz· ni Ule . • 
rek beni bu yeni tabyıye gönderme- Deniz Ticaret M~dUril Müfit Nec- süz bir ifbirliği yapmağa müheyya P edilmemıt t1sUm ihracatının 
Jerini ietediJD. det, lktısat Veki.letine verilmek üze- görUnmeei, yeni bir inkipfm ~Jı menolunmam kararlqllllfbr. 

Cevat pqa, ruı oldu. Fakat depo- re bir rapor hazırlamaktadır. bafma bir alimetidir .. Bunun delilet ( .. .. 1 
!ardan yeni bölük tetkil etmek şarti- ettiği mlna ıudur ki Almanya ile Kuçük Haberle~ 
le ... Bu suretle eeki talim cörmUt ef- ltalyanlar Habeı ltaıya, Avrupan~ h~ gar'blnde, hem •Bergama, (Tan) - nç~miıdn 
radı, elimden aldılar. de prkmda haltıkl bır 8Ullı "em· n1 tetekkW eden bandosu, muntu!: 

Depo etradile yeni böltıiU tetkll e- l!etelerlni clağmyorlar niyet kuru1muım umtmı 811f'ette ı.- çahımalanna batlamrttır. Gençlerin 1 
derek Topçamlar ba~ bafı- 'S' terlenıe Jl'ranud•kl ee1d menfi Ver- 30 ağuatoe bayramına yetifmeleri i 

seçtim. Roma, 2' (A.A.) - Adlubaba - •Y sihniyetl böyle bir ilmidin tabak· çin öğretmen ve talebeler d~ 
lntepede, ıaraaut yerim, bir pa- dan bildirildiğine göre ltalyanlar, kukuna mln1 olmayacaktır. qp.lılınaktadırlar 

Jamut atacı idi. Ben bu köteyl, hlll, Choaı'da tathir harekltma batl•m!f- TAN ' • Aydın, (T~) - Aydın 6sel yö-
dünyanm en sengin ealoniarmdakl lardır. n haber verilmektedir. netim kurulundan aylık alanlann 
yaylı kotluklara değipıem ... Ne he- Italyanlar, Adiaababanm yt1z elli hultan ~ua aylıktan teıııamen 
yecandı o heyecan! .. Bir gün, düş. kilometro cenubunda Hl.bet yağma- Alrilıoya •iter sü/iyor Verilmitttr. Son kanun hükmüne 
1nan111 Eakihisarlılrtaki obüs batar- cılanndan mürekkep çeteler yakala- Berlln, 24 (Tan) - 1200 Italyan göre özelkurul emrine verilen ma
yelerinden bir mermi gelerek topu - miflar ve dağıtmlflardır. ltalyan askeri ve 65 zabit, bugiln,Napoliden liye işyarlan, hamrlanan ~yerle
mun nipnglhile kama kolunu sakat kuvvetlerinin geçtikleri her yerde Şarki İtalyan Afrikuma gitmek tı- ~e tafmnıağa batlımıf)ardJr. 0.-
Jadı. BirU sonra dL ikinci topun, kı· Habeelerln dehalet etmekte olduld&· .ere vapura blnmltlerdlr. vır muameleai de tütirilmietir 

Cemil mı.et, bundan.sonra, Losan mQata1dl blmanhr.,, ~. 
ile Montrö arumdakl farkıan ve e- ~ IOIU'& taıebedeıi Salih. 
hemmlydfertnl balı etmff, Lonnm Jıllmtu ft sata 6 alaN:'i 8ll'Ulle 
tarihçeetııi 1&ptiktan IOlll'& 8&11 Bu- birer hitabe irat etmiflerdir. ,Jılerui
kuk Fakülte.ı prOfee&ierinden Etem 1ne CUmhuriyet JIW1tYle pç vakit 
Menemenclofluna bnümlfbr. Profe- niha,.ı verilmifttr. Merullnden aon
aör Etem ~~. Lozanm hukuk bakı- ra llutuk IPakülteel Taleb& 6nüyeti 
~mdan ehemmi~t ve kudretini izah iclal'e ı.,etı otomoblllerle Tabime 
ettikten eonra yıne bu noktainazar • gfderek lhldeye bir .çelerık koym111-
dan blr tarihçesini ~pmlftl\". lardır. 

rduda zehirli kur 

f>rdu, <Tan) - Hava tehllkeai ve .1eJiıı1ı ıuaerdeıı korunpl& hqlr;mda 
memleket hutaneai dahiliye milteh•ISllll ve ıu doktoru llM'ut ._. ta
rafından konferwlar verilmittir. YubnJd ,.,._, ..,..._. bultmın
lardaıı bır 11'\lpu göeteriy0r. 



a 

İkinci beş yıllık 
planın tatbikatı 

Dokuma endüstrisi tamamlanıyor • İzmit kCiğıt 

fabrikası bir misli daha genişletilecek 

lzmit Kôğıt fabrikasmı n güzel bir göriiniişii 

Ankara 23, (Hususi muhabirimiz
den) - Sümer Bankta son etütlere 
göre birinci beş yıllık plan, muay
yen vaktinden 22 ay evvel bitirilmiş 
olacaktır. Onümüzdeki yıllar için
de planın tatbikat cümlesinden ola
rak, yapılacak işler, bilhassa, kurul
muş olan sellüloz endüstrisinin inki
EJafma müteallik tedbirlerle, denıir 
ve çelik, çimento, bakır fabrikaları
nın kurulmasına ve kimya sanayii -
n;n ilerletilmesine inhisar etmekte -
dir. Bunları okuyucularımıza hatır
latmağı faydalı bulduk. 

Dokuma endüstrisi: 
Dokuma endüstrisi programın ilk 

tatbikat Gahasma konan ana kolu -
dur. Plarun ı;on üç yılında bu branş 
üz~rindeki çalışmalar şu şekilde hu-
18.ı:>a edilebilir: 

Malatyada kurulmasına karar 
verilen ve ihzari çalışmalarına baş
lanmış bulunan fabrika ile devlet 
endüstrisine 430 tezgah ve 10.500 iğ 
daha ilave edilmiş olacaktır. 

Sellüloz endüstrisi: 
Bu bran§ üzerindeki çalışmaların 

ilk eseri Izmit Kağıt F'abrikasıdır. 

Faaliyetine intizamla devam eden 
bu fabrikaya günde 40 ton sellüloz 
imal edebilecek olan yeni bir fabri
ka ilave edilınesıne karar verilmiş 
ve bu yeni fabrikanın ihalesi yapıl
mıştır. 1938 yılı ba§larında faaliye
te geçecek olan sellüloz fabrikaın 
günde 10 ton saman ve 30 ton odun 
sellülozu imal edecektir. 
Endüstrileşme siyasetimiz. yurtta 

günden güne artan kağıt ihtiyacını 
tamamen kendi fabrikalarımızla 
karşılamak azmindedir, onun için -
dir ki Izmit kağıt fabrikasının bir 
misli daha büyültülmesine dair olan 
karar 1936 yılı sonlarından itibaren 
tatbik sahasına konulacak ve bu su
retle yabancı illerden kiı.ğı1 ithalatı
na son verilmiş bulunacaktır. 

Sellüloz endüstrisi branşmm ana 
kollarından olan sun'ı ipek sanayii
nin ilk eseri 1935 son teşrin ayında 
Gemlikte temeli atılan sun'i ipek 
fabrikasıdır. Yakın bir zamanda fa
aliyete ge~ecek olan sun'i ipek fab
rikası parlak, yarı parlak ve mat ol
mak üzere üç türlü sun'i ipek ipliği 
imal edecektir. Eger bu fabrika ku
ruluşunda güdülen gayeyi istihsale 
elvermezse o zaman teşkilatı bir mis· 
1i daha genişlelilebilecektir. 
M acl en endüstrisi: 

Bir yıldanberi çalışmakta olan 

No. 92 

Ademle Havva 
Bttrban OA.lllJI 

Ve bu bahsi değiştirmek ister gıöi 
bir füme balığı tabağını bana doğru 
uzattı: 

- Almaz mısınız efendim. 
O kadar dalmışım ki! öteki me

murlar demek aylıklannı ayın yir
misine kadar idare edebiliyorlar. On
dan sonra yazıhanede abur cubur yi
yorlar, şu halde Raşel onlar kadar 
da ya.'2ıyamıyor. 

- Kardeşin var mr, dedim. 
- Uç kardeşim var. Benden kil· 

çük. 
-Baban? 
- Var. Şarıulfuadda 'bir mağaza-

da çalışıyor. 
Anla.şılıyor ki genç kız babasının 

geçindiremediği kalabalık aileye yar
drrn ediyor. Ve bunun için de öğle 
yemeğini bu daracık, havasız yerde 
şövle böyle şeylerle gec;iriyor. 

Başını iğmiş, güzel hareketlerle ta
bağındaki soğuk et parçasını kesi -
yor. Onu bu kadar yakından görme
mistim. 

Kırmrzr kıvırcık saçları üzerimde 

kükürt ve sömikok fabrikalarına bu 
ve önümüzdeki yıllar ic;inde bir mu
azzam fabrika daha iltihak edecek
tir. Bugünün makineleşme medeni
yetinin her memlekette iktısat siya
setinin temel direği haline getirdiği 
demir ve c:elik endüstrisinin de bu 
yeni fabrika ile yurdumuzda temeli 
atılmış bulunacaktır. Karabükte 
kurulacak olan bu yeni fabrikanın 
ihzari faalıyetlerine başlanmıştır. 
1937 yılı başlarında asıl inşaata gi· 
rişilecektir. 

Yine ayni yerde, Karabükte kuru
lacak olan çimento fabrikasının da 
bütün ihzari etütleri bitmiştir. Şim
di teknik projeler hazırlanmaktadır. 

Demir ve çelikten sonra memle -
ketimizde milli bir dava olrak güdü· 
len bakır sanayii geliyor. Yurtla 
bakır endüstrisini inkitıaf ettirmek 
işini başarmak üzere teşekkül etmiş 
bulunan Eti Bankın bu yolda aldığı 
tedbirleri ve ihzar ettiği projeleri de 
hesaba katacak olursak birinciteşrin 
yıllık endüstrileşme planının ihtiva 
ettiği bütün faaliyet sahalarındaki 
ilerlemenin sür'ati görülür. 

Seramik fabrikasının da ihzari 
tetkikleri bitirilmiı:ıtir. Cam madde 
üzerinde de etütler bitirilmiş oldu -
ğundan avanprojenin hazırlanma -
sına baı,lan1yor. 

Okuyucu 
Mektuplan 

Gürültü ve dumandan 
•ikiyet ediliyor 

"Aylardanberi gürültü ile müca -
dele hakkında gazetelerde bir sürü 
yazı görüyoruz. Ve bu işle belediye
nin de alakadar olduğunu okuyoruz. 
Fatihte Saraçhanebaşında Ömer E
fendi caddesinde bir nalbant dükka
ıu açıldı. Bu dükkanın bacası, saba -
hın saat beş buçuğundan itibaren, 
gün kararıncaya kadar etrafa ka -
rum saçmaktadır. Fazla olarak, bü
tün mahalleye boğucu bir tırnak ko
kusu yayılmaktadır. Bütün mahalle
yi istila eden bu kokuya tahammül 
etmek imkansızdır. Civardaki ev sa
hipleri tarafından bir mazbata yapıl
dığı halde henüz hiçbir netice çık -
mamıştır. IGracı olarak oturanlar, 
kontruratları bitinceye kadar bu pis 
kokuya nasıl tahammül edecekler? 

yuvarlak pembe boynu nekadar a
henkli. Öne doğru iğildiği için gevşi
yen elbisesinin aralığından göğsü gö
rünüyor. Hoş şey. 

Birdenbire ba.şını kaldırdı. ı 
lri mavi lekesiz gözleri yakından 

o kadar tatlı ki! 
- Bravo dedim. Böyle bak bana! 
Kızardı. 

Ne garip bir teni var bu kızın. A
c;ık, beyaza yakın ac;ık pembe ve a
deta şeffaf gibi. Kızarınca yanakla
rı penr.e pençe oldu. 

- Evlenmedin değil mi Raşel. 
Kıvırcık altın kafa iki tarafa sal-

landı. 
- Hayır efendim. 
- Nişanlı mısrr ? 
- HayYr. 
- Sevmedin mi kimseyi"! 
önümdeki altın dalgası hareket et

ti. Yerine bir çift iri mavi göz geldi. 
Yüzüme baktı. 
Sonra ağır ağır başmr indirirken 

cevap verdi: 
- Bunları konuşmaya ne lüzum 

var efendim. 
Kız doğru düşünüyor. 

Ne vazifem benim. 
Fakat yemekte somurtup ciddi 

şeyler konuşacak değilim ya. 
- Ne ehemmiyeti var, dedim. Ye-

TAN 

BORSA 
24 TEMMUZ CUMA 

Paralar 

Ahı Batıı 

Sterlin 625,- 630,-
1 Dolar 125,62 125,62 

20 İsviçre fr. 810.- 820,-
20 Belçika fr 80,- 84,-
20 Drahmi 21,- 23,-
20 Çek kuron 85.- 94,-
20 Le1 13.- 16.-
20 Dinar 49,- 52,-
Lıret vesikalı 190.- 196.-
Florin 82,- 84.-
Avusturya §ilin 22,- 24,-
Marlı: 28,- 30.-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 22.- 24.-
Leva 22,- 25,-
Yen 32.- 34.-
t~vec kurontt 31..- 33.-
Altm 969.- 971.-
Banknot 243,- 244,-

Çelcler 

Paris üzerine 12,03 
p,,,;s üzerine f2,03,50 
Dolar 0,79,77,50 
L iret 10,o7,84 
Belga 4,71,40 
Cenevre 2,43,36 
Sofia 61,39,94 
Florin 1,17,-
Çekoslovak 19.19.80 
Avusturuya 4,15.75 
Mark 1.97 ,62 
İsveç kuronu 3,07.25 
İspanya pezeta S,81 

Esham 

lı Bankaıu Mil. 15.-

• N 9.90 
.. " 

HamiUne 9.90 
Anadolu % 60 25.50 

" 3100 41,50 
Sirketha'J"Ti:re 11\.50 
Tramvay 18,-
Bomonti Nektar 9.25 
Terkn• 1" ~l'I 
Aslan Çimento 10,30 
Merkez Bankası 68,50 
Oıımanlı Bankası 27,-
Sark Merkez Euanesi K:ııı>onsw: 3,70 

fstıff r o ı l a r 

Türk Borcu I 21.70 
" II 20,20 
,, .. III 20,50 

İstikrazı dahili 96,50 
Ergani A B C. 96.-
Sıvas - Erzurum l 98.75 .. II 98,75 

Mısır folıvilleri 

188fı 1 
1908 JI 
1911 III 

T alı vfl& t 

Rrhtrm 

101,-
94,~0 

Anadolu I ve II 
TTI 

Anadolu· Müme!sil 

102,-
95,50 

Mısırlı misafirlerimiz, dün 
Romanyaya gittiler 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Mısır fTnh·ı>r0 itesine mensup 
talebe grupu, dün, Romanya vapu
rile limanınuı.u . •. . " anyaya müte
veccihen hareket etmişlerdir. 

Mısırlı talebe şehrimizde gördük -
leri hüsnü kabulden fe,·kaliı.de mem
nun ve mütehassis olmrn~lar ve bu 
husustaki duygularını ifade edecek 
bir kelime bulamadıklarım beyan 
etmişlerdir. ------

Isparta maarif müdürlüğü 
Isparta Maarif Müdürlüğüne Üs· 

küdar On Beşinci Mektep Başmu -
allimi Nazını tayin edilmiştir. 

Acaba, belediye Nalbant ve kalaycı 
gibi me.~lek erbabını mahalle arala -
rmdan uzaklaştıramaz mı? Bu hu -
susta belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim.,. 

· Fatih Saraçhanebaşmda Ömer 
Efendi caddesinde 13 No. lu 
evde M. Kantürk 

mek bitinceye kadar arkadaşız. Her 
şeyden bahsedebiliriz. 

!kinci bir şişe birayı ona açtırama
dım. 

- Müsaade ederseniz bana kafi, 
dedi. 

- Nasıl istersen, fakat bak neka
dar soğuk. Yemekte zarar vermez 
de. 

Kendi bardağına da boşalttı. 
Bu fakir aile kızının hali de bam

başka. 

Her kadının, her sınıf kadının ken
disine göre hoş bir tarafı var. Bu kı
zın düşüncesi, hisleri, zevkleri büs
bütün başka.. 

Bugün kendisi için büyük bir deği
şiklik olan şu öğle yemeğinden çok 
memnun görünüyor. Dk defaki sıkıl
ganlığı da yavaş yavaş geçti. 

Şimdi teklifsiz ve arkadaşça ko -
nuşmaktan cesaret alarak rahat ra
hat yemek yiyor ve konuşuyor. 

Parisin Louvre müzesinde eski kli
sik ressamların Meryem resimleri 
görmüştüm. Ilahi, beyaz yüzlü. Ber
rak bahar göklerinde görülen düz 
mavi gözler, pembe gül repginde du
daklar. Masum bakrşla.r. Ve bukle 
bukle san saçlar. Kırmızıya çalan 
sarı saçlar. 

işte karsmıda. bir melek yumu-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Hayal kuvveti mantığına galip bir 
karakter. Çalışma tarzı devamlı ol

makla beraber bir 
sisteme tabi değil
dir. Fakat kendi
ne emniyeti var
dır. Bu sayede 
muvaffak olur. Mu 
ayyen gayeleri var 
dır. Onlara eriş
mek üzere çalış ~ 

mıştır. Bazı inki -
sarlarla karşılaş · 
mıştır. Ve dost 
muhitinden hoş • 

Arif !anır. Hoş meşrep 
tir. Biraı derbederdir. Deruni fakat 
herkesten sakladığı bir ıstırabı var
dır. Yakınlarına karşı şefkat göste -

rir. 
:f. 

Ticari dehası olan bir tip. Yalnız 
muhitine dikkat etmesi lazımdır. He
saplı, menfaatini 
bilir, ona göre ha 
reket eder bir ka 
rakter. Çok ko
nuşmağı sevmez. 
Biraz mağrurdur. 
Zekasını müsbet 
işlerde yürütür. 
Fazla meşguldür. 
Bu itibarla ihmal 
leri vardır. Fakat 
zekasile bu eksik 
Uği tamamlar Ha ôıner Tezcan 
yatını daha iyi tanzim ettiği takdir
de daha muvaffak olacaktır. 

:{. 

Birçok maceralar gec;irrniş olması-
na rağmen neşesini kaybetmemiştir . 

Büyük fedakarlık 
lar yapabilir, di
ğerbindir. Tatlı -
ltkla muamele e -
dildiği takdirde 
kendisine herşey 

yaptırılabilir. Ak 
si takdirde istik-

Nuri M1str1ı 

ıanne ra.Zla enem~ 

miyet verdiği i -

çin ayak direr. 
İnadı vardır. Fa
kat kin tutmaz. 

Zaman zaman melankolik olur. Uzun 
sürmez. Buna ilk gülen yine kendisi 
olur. 

'(. 

Dikkatli, itinalı bir karakter. Ken
dine emin olduğu kadar kendinden 
memnundur. Üze
rine aldığı işleri 

ciddiyetle başa -
rır. Elde ettiği 

malfunatı etraflı 
bir şekilde kullan 
masını bilir. Her 
türlü ileri hare
ketlere ehemmi -
yet verir, takip e-

der. Temiz kalp
lidir. Bulunduğu 

muhitten dışarı Belkıya 

çıkmaktan ise, o muhiti yükseltmeğe 
çalışır. Muayyen prensipleri vardır. 
lc;timai kayıtlara hürmet eder. Oku-

şaklığı ile yemek yiyen genç Muse
vi kızı bu tabloları hatırlatıyor. 

Insana ilk hamlede adeta hürmet, 
ibadet hissi veriyor. Fakat yavaş ya
vaş o da Havvanın krzr oluyor. 

Yemekten sonra dondurma getirt
tim. 

Sade, sakin bir baş hareketiyle te
şekkür etti. 

Garip değil mi, bugün şu daracık 
odada yemek yemekten hiç sıkılma
dım, hatta bu benim için hoş bir de
ğişiklik oldu. Benden önce dondurma 
smı bitren Raşel, çalışmak için oda
cının yardımı ile masayı topluyor. 
Arkasında mavi zemin üstüne pa

patyalı bir margizet var. !nce kumaş 
her hareketinde sakladığı körpe vü
cudun zarif taraflarını ifşa ediyor. 

On yedi belki de on sekiz yaşında 
fidan gibi bir kız. Hani nar ağaçları
nın altında ince sürgünler olur. Bun
lar o kadar körpe, o kadar düzgün
dürler ki, insan koparmağa kıyamaz. 
Jşte bu genç kızın vücudu onlara ben 
ziyor. 

Uzun bacakları beline doğru geniş
ledikçe o kadar mevzun bir şekil alı
yor ki insan elinde olmıyarak haya
linde bu hatların ince kumaş altın
da kalan taraflarını da takip ediyor. 

Nasıl oldu bilmem. 

Küçük 
B. C. R. imzasile: / 
"26 yaşındayım. 15 yaşında mü

tcassıp bir ailenin kı::::mı seviyorıım. 

[(ızın beni sevdiğini anlamak için 
birçok tecrübelerde bulundum. Beni 
çok sevdiğini anladım. Henüz orta
da bir şey yokken eve misafir gelen 
komşıt kızları konuştuğt.ımuzu gör -
dükleri ::::aman fena halde yüzünü ek
şitiyor. Müthiş surette şimdiden kıs
kançlık başladt. Bunlar hep sevdiği· 
ne aldmet diyelim. Ben de kızı çıl· 
dırasıya seviyorum. Ve kendisine he
nüz küçük gördiiğüm için a§kımı iti
raf etmedim. Edersem kabul edece -
ğine eminim ve fakat heuiiz çocu1c 
olduğu için itimat ta edip itiraf ede
miyoru rn. Bir arkadaşına söyler, de
dikoduyu mucip olur diye sarfına
zar ediyorum. Askerliğimi bitirdi -
gim içiıı bütün akrabalrım beni bir 
an evlendirmek istiyorlar. Ben otuz 
yaşına girmeden evvel evlenmiye -
ccğimi söyWyorımı, hayret ediyorlar. 

Bir aileyi geçindirecek vaziyette
y1m. Sevdiğim kızın ailesi de olduk
ça servete malik. Fakat görgüsü pek 
a::::. Aile hayatında aradığım meziyet
lerden hiçbirisi yok gibi bir §ey. 
Tahsili de Ukmcktep. Başka bir kız • 
la evlenecek olursam onu kat'iyyen 
wıutamıyacağımı zannediyorum. 
Bundan bir sene evvel bir kızla sevi*
ti m. Hatta alacak iken ve nişan ha · 
zırlığında bıtlıuıurken kuvvetli bir 
hakikat beni evlenmekten sar fına
zar ettirdi. Şimdi o kız kocada. Onun 
ile teehhill etmediğim çok isabet ol
du. Bu küçük sevdiğim genç k1Z bu
nı~ nereden duynı~, Albümde sabık 
sevgilimin fotoğrafı vardı. Kız kar
deşim ile aral.arı pek iyi. Hiç lüzumu 
yokken hiç yoktan: "Bu fotoğraf ki
minY" gibi sualler açmış. Nihayet 
kardeşim: "Ağabeğimin sab1k sevgi
lısi, şimdi başkasile evli, hatta çocu
ğu da var'' cevabmda bıtZunmttş. Ağa
beğimin sevgilisi deyince renkten 
renge girdiğini bana karde§im söy -
ı,..z.;. D•- kn/9-il ... - -lı.:•:-.3..-. ı .... f-
toğraf kayboldu. Bu, resmi alan bu 
kiiçük sevgilimdir. Ya sakladı, yahut 
ittıha etti. Şimdi size somuorum. Ev
lenirsem mi, beklersem mi iyi oZurt 
Hangisini tercih edeyinı1 Kız büyü -
dükçe acaba a§ktnda sebat eder mi, 
yoksa ümitlerim sukutu hayale mi 
uğrar'" 

Beklemeniz lazım. Fakat d3.ha 
şimdiden, aileniz vasıtasile müracaat 
ederek nişanlanmak teı;ıebbüsünde bu· 
lununuz. 

mağı sever. 
:(. 

S. A. B. 

Mağrur, muhitinin tesiri altında 
kalmış ve ona çok ehemmiyet verir 
bir şahsiyet. Bununla beraber muvaf 
fak olduğu zamanlar ve işler vardır. 
Bu muvaffakzyetler ona, kabiliyetleri 
hakkında yanlış fikir vermiş, birGok 
inkisarlarla karşılaşmıştır. Çok oku 
muş olmasına rağmen muayyen bir 
sistem dahilinde okumadığı için ka
ra rlarmda mütereddit kalmıştır. Hıı 

yatının bir muhasebesini yapmak o
nun için çok faydalı olacaktır. 

Dedim ki: 
- Burası iyi, hoş ama biraz sıcak 

oluyor. !ster misin seninle yarın se
rin bir yerde yemek yiyelim. 

Yüzüme baktı. 
ince kaşları hayret ifade eden bir 

çekilişle kımıldadı. 
- Mesela Nil kıyısında Semira-

miste .. 
Başını iğdi. 
Pembe, kalrn dudakları büzüldü: 
- Siz bilirsiniz. Fakat. 
- Ne var? 
Yüzüme bakmadan cevap verdi: 
- Sizi rahatsız etmekten .. 
Biraz durup devam etti: 
Sizin eğlencelerinize mini olmak -

tan korkarım. 
- Hayır, hayYr. Yarın y"meği o

rada yiyeceğiz. Yarın bir dostuma 
davetıi olduğum halde oraya gitmi -
yeceğim. 

Kıvırcık altın kafası kalktı. O 
Meryem bakışları leziz bir şerbet gi
bi aktı: 

- Teşekkür ederim. 
:(. 

!çimde tatlı bir heyecan var. 
Akşama kadar bu heyecanla çalış

trm. 
Raşel bu müddet zarfında kağıt 

imzalatmak için birkaç kere yanıma 

25-7-936 ~ 

sevgili 
Müphem bir mektıJP 

·ıe· Babaeskiden B. N. imzası · afl-"' 
"Yaşım on yedidir. old_ıık~tilJ!fl' 

lım. Küçüklilğümüzdenbetı. ! ı~ırıd' 
mizi çok iyi bilir ve ta11ı11"' ş~ ııepf 
ona karşı duyduğum so11sıtZ ·~ıifl 
bütün bütün eritiyor. Otıı& b1' Yo 
bancı bakışlardan btle kı:kcı11~1~ 
Atasıra annemle gezmege f1 
Yalnız kaçamak çareleri . arı i{',JI 
Jlümkün değil. Umitsizlı~ .

118 
y1m. Bu gizli sevgimi k<.nıdısı 
bildir mcliyim t" ıı!• 

Mektubunuzdan bir şeY 3 
1'11' 

Birisini seviyorsunuz. On~ 9$e 
yorsunuz. Yaşınız on yed1• bil 
ba da genç bir kızsınız. 1ş~e deli 
dar. Kimi seviyorsunuz? sıı ~ 
yük müdür,küc;ük müdür, . 
nedir? Bütün bunları söylett11Y,I 
nuz. Sarih olarak bize tek~r ~ 
sanız size bir cevap verebilır 

~ 

Aşk karşılıklı olaf 
Herekeden H. E. imzasilc: 
"Yirmi ya§ındayım. Bir s 

beri on sekiz yaşında bir ktt1D 
yorum. Biribirimizi o kadaf 
ruz ki aramtzda:n su s1zn~·.ıY~ 
iken geçen gün benim gö.:ıı11J '4 
de bir gençle sevişirken gör 
mm için ayrılmak istiyonl~., 
kendisini çok seviyorrıl m. /f 

yım 1 ,, ıtd' . .JI 
Aşk ve muhabbet karşıt~' 

Bu kız, gözünüzün önünde ~,t· 
sevişirse, sizin için yapııacstı:ıır t!f 
~ey, onunla alakanızı k-esnı.el< eti 
ti onu sevmekte devam bıle 

11 
izzeti nefsiniz aşkınızdan aatı ~\ 
sek olmalıdır. Bu işin ba,şka ç 
lu yoktur. 

• 
Evine çağırdı 

Ş. D. imza.siyle: 1 ~ 
"Yaşım 18. Kendimde» . · 

çük bir kızl,a 5-6 aydır se~ 
Kızı her§~yden fazla seııiY~ 
U:Ofu.Y)<., :'l vf\, ~~~ uvv"'lf9"' ~ 
ta kız sevdigtni - bana at~ıot )f 
beni evine bile davet ettı: . ~ 
dan gelen binlerce güzel _1fi'~ 
rnz beni seçti. Fakat bi~• çe ~ 
bazı insanlar onun hakkıııdO~ 
ldfl.ar çıkarttı7,ar. Hatta bit'.,,.. 
tedavi için lstanbula gitmf§1;0 
da bir ay kadar kaldım. oe# 
onıin ba§ka birisi ile seviŞ ktl 
lediler. Düşünüyorum. Bıt , 
sevmeseydi. evine almazdı.~" 
fnı meseleyi sordum. O ye111~ııf 
Beııden ba§kasını sevnıedi!ÇI 
lüyor. Acaba doğru mut ıt# 
kız beni aUJ.atıyor mu 1 JJ 
anlamalıyımf,, f. 

Çok garip düşünüyorsufl~i 
bir kızın sevgisi, sizi eviııı:ı 1 
miş olmakla mı anlaşılıyor? fi 
kız, sizi evine çağırmasayd•· 
ne inanmayacak mıydınız 1 a•' 

Muhitinizde kulağınıza. J<ll el• 
len dedikoduya sebe;> olaJ1 ~J 
niz. Yazdığınıza göre, kız $eclt 
züküyor. Maamafih, hare~e ~' 
den iyiye tetkik ediniz. sııe #. 
lan alakasını ölc;ünüz. Yaşıtı ti 'I 
gide acele etmemeniz za.rurtl 
yor. Dikkatli olunuz. 

- -~I i!l 
geldi. Hergünkü ağırbaşlıiJS' ıl .ı 
di. Gösterdiğim hususiyet _orı ~.,. 
madı. Her akşamki gibi 
müsaade istedi. ııtr 

Memurlar gittikten sonr.~e fi 
det yazıhanede kalıp kend1 

.;/. 

kete ait işlere bakıyoru!fl· !l1'' 
Bu akşam yazıhaneden ..!' 

istemiyorum. il r: 
Bir aralık Raşelin odas•1\11~ 
Makinesinin muşamba. I< od~~ 

c;irmiş. Derlemiş. toplamı§· (Jo.'. 
fif bir menekşe kokusu ,,.ıı.r(;~fl 
beri bu kokuyu sürüyor:.ıaııa 
merakla yazıhanesinin go 
tim. . {ıf(l 

Mika zarf içinde bir dıŞ jçill~ı 
diş patı. Meşin mahfaza ),pı, 
çatal bıçak. Burada yemeJc ııclr" 
çin lazım. Bir küçük kutu P0erİ 
gibi pudrası da Raşe! ... ~r~f 
kuyor. Bu kızın da mene 
şı düşkünltiğü var. ~' 

Bir beyaz yüz havıusll· 51bıi 
mahfaza içinde bir tuvalet 11_· 
meşin zarfında bir saç ts.~İJ)et 

Kendine göre bütün tll 
zemesi burada. 

Gözü biraz daha çektiJ11· ~ 
Bir büyük şi'P losyoJJ• 

baktım. O da menekşe. ~ / 
ı.v" 
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'Haşarat öfdürücP bir mayi af dr~mız vakit 

FLiT ·olmasında israr ediniz 
Fena ve tesırslz haşarat tenekeler lçel"i~lnde a-
oldurüciJ mavıler almakla tıldığını hatırınızda tutu. 
paranızı beyhude yere Is- nuz. Bu tenekeler mUhUr· 
raf etmeyinız ve FLIT'ın lü olduğundan her türlü 
sahtelarınden sakınınız. htyleden ~rldlrler. Hakiki 
Aldanmamak için yalnız 
blrf'LIT olduiunu ve siyah FLiT kullanıldıkda bütiın 
ku$alclı asker reslmli •arı haşaratı oldüreblllralnl z. 

D~liklere tıtı yarıklara FUT t•ıaı ko1uouı. Ha· 
şaral, toza temas eder Umc derhal olurler. 

U1110111l clljlOH ' CRESPIN, l1tulıııl. C•I••• vo,...ııa l!H • • 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanaarı 

Mıkdan Tah- Temi- İhale tarihi Günü Saati 
Cinsi min be- na tı 

deli 
Lira Lira Kilo 

Kuru 240000 
Ot 

7200 540 17-8-936 Pazartesi 14,30 

.. 240000 7200 540 10-8-936 " 14,30 
,, 240000 7200 540 6-8-936 Perşembe 14,30 
., 240000 7200 540 13-8-936 " 14,30 
T.iim Kıt'atI hayvanatı için kuru Ot yukarda hizala

nnda yazılı tarihlerde kapalı zarfla alınacaktır. Şartna
mesi İstanbulda ve Çankkalede Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. İsteklilerin ihale kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesikalarla tekliflerini ihale saa
tinden bir saat evvel Çanakkalede Tüm Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. ( 1 2 5) ( 4 z 5 5) 

••• 
Mıktan Tahmin Te- İhale tarihi Günü Saati 

Cmsi bedeli minatı 
Kilo Lira Lira 

Yulaf 350000 17500 1312 14-8-936 Cuma 14,30 
,. 320000 16000 1200 11-8-936 Salı 14,30 
,, 350000 17500 1312 18-8-936 Sah 14,30 
,,, 320000 16000 1200 8-8-936 Cumartesi 14,30 
" 350000 17500 1312 12-8-936 Çarşamba 14,30 
,, 330000 16500 1238 7-8-936 Cuma 14,30 
Tüm Kıt'atı Hayvanatı için kapalı zarfla alınacak 

olan Yulafın ı tar arı ve ihale tarihleri ile teminatları 
hizalarında yazılmıştır. Şartnamesi İstanbulda ve Ça
nakkalede Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evvel ihale kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplanru Çanakkalede Tüm Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 124) ( 4254) 

* Beher çiftine biçilen e-ı d~ Bursada Satınalma Ka-
der ı 70 kuruş olan 15000 n:ısyonunda olacaktır.. E_k
çift yemeni kapalı zarfla 3 ~ıltme ka?alı zarf usul.ıledır. 
Ağustos 936 pazartesi günü Ilk . temına~ ~3Al 5 lıradrr. 
saat ı ı de alınacaktır. Şart- Eksıltmeye ıştırak edecek
name 128 kuruşa Komis- lerin 2490 say~lı ka.nuntı? 
yondan alınır. İlk teminat 2 ve 3 maddelerındekı vesı-
19 ı 2 lira 50 kunı§tur. Ek- kalan g~stermeleri lazım
siltmeye girecekler kanuni dır. Teklıf mektublan 1 O 
teminat ve 2490 sayılı ka- Ağustos 936 saat 15 e ka
nunun2 ve 3 cü maddelerin- dar sa.trn~a komisyonu
de y ı belgelerle birlikte na verılmış olacaktır. ( 11 O) 

azr ı (4172> 195 
teklif mektuplarını ihale * 
saatinden bir saat evvel M. Van hastanesinın 120000 
M. V. Satmalma Komisyo- kilo başkale hudut taburu
nuna vermeleri. (839) 

50 
nun 115000 kilo Çaldıran 

3949) taburunun ı 37941 kilo Ka-
* ı zım paşa hudut taburunun 

dilen bedeli 12177 O liradır. 
Muhtelif Garnizonlara aid 
unlar ayn ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. Şartnamesi 
Satınalma Komisyonunda
dır. Eksiltme 14 Ağustos 
936 Cuma günü saat 16 da 
Bursada Tophaende Satın
alma Komisyonunda ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliyledir. İlk teminatı 
913 3 liradır. Eksiltmeye iş
tirak edeceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesikaları göster
meleri lazımdır. Teklif 
mektupları 14 Ağustos 9 3 6 
Cuma saat On beşe kadar 
Satınalma Komisyonuna 
verilmiş olacaktır. ( 1 21 ) 

.. .. -......... 
·--- ••• 

(4256) 

Kor kıt'atı ihtiyacı için 
40000 kilo patates açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Patatesin beher kilosunun 
muhammen bedeli sekiz ku
ruştur. İhalesi 7 Ağustos 
936 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. İlk pey para
sı 240 liradır. Evsaf ve şe
raitini öğrenmek isteyenle
rin her gün Ko. muzave i
haleye gireceklerin belli gün 
ve saatte Çorluda Kor. ST. 
AL. KO. na müracaatları. 

(119) (4250) 

• • • 
Kolordu Hayvanatı için 

elli bin kilo arpa açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Ar
panın beher kilosunun mu
hammen bedeli 4 kuruştur· 
İhalesi 1 O Ağustos 936 pa
zartesi günü saat 16 da ya
pılacaktır. İlk pey parası 
15 O liradır. Şartname ve ev
safını görmek isteyenler her 
gün komisyonumuza ve i
haleye gireceklerin de belli 
gün ve saatta Çorlu Kor. 
ST. AL. KO. na müracaat-
ları. ( 12 O ) ( 4 2 5 O) 

• • • 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İstanbul M. M. V. Kim
yahanesi için 34 kalem mal
zeme ile Elektrik tesisatı
nın pazarlığı 2 9 Temmuz 
936 çarşamba günü saat 
14 te Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli 13 9 lira 6 O 
kuruştur. Teminatı 21 lira
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. (4196) (48) 
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Satılık köşk, yalı 
ev, dükkan, fırın 

Emniyei Sandığından 
ihale bedelinin yUzde ellisi ikraza .kalbolunabilir 

Mevkii Cinsi 

1 - Göztepede eski Yeni- Köşk 
yol ve yeni (Yeni so-
kak) 

Eski Yeni 
No. 

15,16,22 11,11 

Z - Büyükderede Büyük- Yalı 
dere caddesinde 

121 120 

3 - Kartal Maltepesinde Ev 
Bağdat - Ayazma -
Gülsuyu caddesinde 

4 - Büyükada eski Ni- Köşk 
zam ve yein Ziya pa-
şa sokağında 

5 - Üsküdar Hayreddin Ev 
çavuş mahallesinde 
Çeşme sokağında 

949-14 470-50 

5 8 Mü. 

6 4 

6 - Fatihte Kirmastı ma
hallesinde Emirhan 
sokağında 

Maa 19,19 Mü.21 17,19,21 
oda iki 

7 - Alacahamamda Hacı 
Alaeddin mahallesin
de Tahmis ve Asma-

dükkan 
Üstünde o- 28,30 28,30 
dalan bulu-
nan dükka-

altı sokağında nın yarısı 
8 - Beyoğlunda Hüseyin- Ev 11 15 

ağa mahallesinde Fı-
rın sokağında 

9 - Beylerbeyinde eski 
Abdullahağa ve yeni 
Bostancıbaşı mahal-

Maa müş- 3 Mü.7,7/ 1,7/ 2 
temilat 
bir ev 

* lesinde Rasimpaşa so-
Niğde garnizonunda bu- kağında 

lunan kıt'aların 200 ton sö- 1 O - Kadıköyünde Rasim Fırın 18 Mü. 279 
mikok maden kömürü ka- paşa mahallesinde 
palı zarf usulile eksiltmeye Söğütlü çeşme soka-
konulmuştur. Beher tonu- ğında 

na 33 lira fiyat tahmin e- Sandık malı olan yukarıda yazılı en1lak 3-8-936 tar: 
dilmiş olup ilk teminatı 495 hine müsadif pazartesi günü saat on dörtten itibare. 
liradır. İhalesi 4 Ağustos Sandık binasında açık arttırma ile satılacaktır. İste-
936 salı günü saat 16 da Niğ yenlerin yüzde 10 pey akçes ile birlikte o gün Sandığa 
dede Tümen Satınalma ko- gelmeleri. ( 4 2 41 ) 
misyonunda yapılacaktır. ls ----------------------
tekliler teklif mektuplarını 
ihaleden bir saat evvel ko
misyonda Başkanlrğında 
vermiş olmalıdırlar. İstek
liler şartnameyi komisyon
da görür ve parasız alabilir
ler. (104) (4167) 
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Deniz Yolları 
IŞLET~AESI 

Acenteleri: Kan ~ÖJ' Köprü bap 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

- ıade Harı. TeL 22740. -

frabzon pDstalar1 
Pazar 12 de Salı, Per§embe 
15 de. 

izmir Sür'at 
Postası 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesı Çareamba 

Türk Hava Kurumu 
izmir Şubesinden: 

1 - İzmirde Kültür parkta paraşüt kulesi yaptırı
lacaktır. 

2 - Kulenin tahmini keşif bedeli (39590) lira (1) 
kuruştur. 

3 - Plan ve şartnameler ( 25) lira mukabilinde İz
mirde T. H. K. İzmir şübesinden, İstanbulda T. H. K. 
İstanbul şübesinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 3 Ağustos 936 giinü saat on altıda ka
palı zarf usulile İzmirde Hava Kurumu şübesinde yapı
lacaktır. 

5 - Münakasaya girebilecekJcr : 
Diplomalı mimar veya mühendis olmaları ve inşaat 

müteahhidi olduklarına dair mukayyet bulunduklan 
Ticaret Odasından vesika ibraz eylemeleri ve iktidar 
"?-alilerini gösterir bir banka referansı vermeleri ve şim
dıye kadar bu şekilde mühim bir betonarme inşaatı yap
mış olduklarını vesaikle isbat eylemeleri ve bu vesaiki 
münakasa tarihinden itibaren asgari yedi gün evvel 
Türk Hava Kurumu İzmir şübesine ibraz ederek müna
kasaya girebileceklerine dair vesika almalan şarttır. 

Safranbolu piyade a ayı 70000 kilo ve yüksek ova 
ihtiyacı için 182 ton un ka- taburunun 139 bin kilo fab
palI zar! usulile münakasa- rika unları kapalı zarfla mü
Ya konulmuştur. Unun be-

Edremit garnizonundaki 18 de 
· lzmıt - Pazar, Salı, Pel"§embe, 

6 - Talipler (2970) liralık muvakkat teminat mek
tubu ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
3 Ağustos 936 saat ( 15) e kadar Hava Kurumu t.ımir 
Şubesi başkanlığına teslim etmelidirler. ( 4207) 

her kilosu 15 kuruş olup nakasaya konulmuştur. Bu 
muvakkat teminatı 2048 li- unlar iki taksitte ahnacak
radır. 8 Agu-stos 936 Cu- trr. İhale günü 5 Ağustos 

936 saat 9 dan on beşe ka
martesi günü saat 1 O da iha- dar sıra ile yapılacaktır. 
lesi Safranboluda Alay Sa-. Van hastahanesinin ilk te-
tınalma komisyonunda ya b k 1 . r minatr 1260 ve aş a enın 
ptlacaktır. İsteklilerin bel_ ı 1380 Çaldıranın 1606 ve 
saatten bir saat evvel teklıf 
lerini komisyona vermeleri. Kazımpaşanın 788 ve yük-

107> (4169) 194 sek ovanın 1877 liradır. 
• • • 2490 sayılı kanunun me-

Bursa için 99000 Mudan- vaddı mahsusasını haiz ta
ya için 70000 ve Bandırma !iplerin muayyen günü Van 
için 52000 kilo sığır eti sa- hudut ST. AL. KO. na ev
tın alınacaktır. Tahmin e- rakı müspite ve teminat ve 
dilen bedeli 44200 liradır. teklif mektublarile hazır bu 
Muhtelif garnizonlara ait lunmaları. ( 41 71) ( 109) 
sığır eti ayn ayrı taliplere • • • 
de ihale olunabilir. Sartna- Bursa için 432000, Mu-
mesi Satınalma komisyon- darıya için 235000 ve Ban
dadır. Eksiltme 10 Ağustos dırma için 235000 kilo Un 
~36 pazartesi 2'ÜnÜ saat 16 satın alınacaktır. Tahmin e-

birliklerin ihtiyacı içın Cuma 9,30 da 

10000 kilo sade yağı kapalı Mudanya - Cumartesi 14 de 
zarfla satın alınacaktır. Tah diğer günler 8,30 da. 
min bedeli 9000 liradır. İlk Bandırma - Pazartesı, Salı, Çar· 

teminatı 6 7 5 liradır. !hale :f'~ob~e~er§embe, Cunıa.rt.e-
12-8-936 çarşamba gunu Karabıga- Salı, Cuma 19 da 
saat 11 de Edremitte satın lmroz - Pazar 15 de 
alma KO. da ycıprlacaktır. Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Evsaf satın alma KO. da Trabzon ve Mersin posta.lan· 
yapılacaktır. na kalkıcı günleri yük a.lnımaz. 

lstanbul Te 'efon Müdürlüğünden 
Umumi telefon merkezlerinden yapılacak konuşmalar 

7 1/2 kuruştur. Tarifeden fazla para isteyenlerin, İs
tanbul Telefon Müdürlüğüne derhal bildirilmesi rica 
olunur. ( 4260) 

4233 
Evsaf ve şartlarını gör- .. _________ _. 11/t---

mek isteyenler her gün KO. 
na gelebilirler. Teklif mek
tupları ihale saatından bir 
saat evvel KO. na verilmiş 
olacaktır. ( 123) ( 4250) 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcr sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin 

• • • 
1 - Zeytin yağı ve şe

ker ihale günü istekli çıkma 
dığmdan eksiltmesi On gün 
uzatılarak ihalesi 28 Tem
muz 936 salı gunu saat 
15.16 va bıraktlmıstır. 

2 - Şekerin fiatı tahmini 
27, 29 kuruş ilk teminatı 
574 lira, zeytin yağının fia
tı tahmini 55,58 kuruş ilk 
teminatı 592 liradır. 

3 - Şartname hergün Vi
ze Satınalma Komisyonun
da görülebilir. Ve istekliler
de mezkur gün ve saatlerde 
Komisyonda bulunmalrdır
Jar. (114) (4223) 

etmek 
fcıin CA.M Losyonunu 

kullanınız 
Ciğerleri temizler. Çam ağacının bütiln şifai tesirlerini haizdir. 

Çam losyonilc banyo yapınız, cilde gUzellik verir. Kokulan iıale 
eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

Şişeıi 60 kuruştur. - Büyük eczanelerde bulunur. ................................... ~ 
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En boş meyva usarelerile hazır 

lanmıştır. Bazını kolayla.ştınt 

tnlnbazı lzale eder Ram temiz 

liyerek vücuda tazelik ve <:anhlıK 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK F:r.ZAN ESi 

Beyoğlu [sta n buJ 

İstanbul Dördüncli İcra Memurlu
ğundan : Tamamına 3600 lira kıymet 
takdir olunan Boğaziçinde Ortaköy
de Portakal sokağında eski 39, yeni 
49 numaralı bir tarafı Nemçe Bodos 
kalfanın menzili ve bahçesi, bir ta
rafı evdekinin menzili ve bahçesi ve 
bir tarafı arka sokağı ve tarafı rabii 
Portakal sokağiyle mahdut umum 
mesahası mahallen 600 metro mu
rabbaı olup bundan 136,5 metro mu
rabbaı bina mahalli ilst tarafı bahçe 
olan bir bap ve içi dışı mühtaçı tamir 
ahşap hanenin 56-44 hissesi satılacak 
tır. Evsafı: Zemin kat, zemini mer
mer döşeli bir methal üzerinde bir 
:merdiven, bir bahçe kapısı, ayrıca 

bir kapı ile ayrılmış bir sofa üzerin
de bir oda: bir bodrum mahalli ile 
bir matbah. Asma kat, iki oda, bir 
hela, ve zemini mermer maltız ocak
lı bir matbah ve ayrıca bir oda. Bi
rlnci kat, merdiven başında kapısı o
lan büyük bir sofa, üzerinde dört o
da, bir hela, zemini kara taş maltız 
ocaklı bir matbah. Elektrik ve Ter
kos tertibatı. Arka sokağa bahçeden 
bir kapısı vardır. Mezkur gayri men-

i- kulün tamamı 56 hisse iti'ôarilc 41 
hissesi tamamı açık arttırmaya vaze
dilmiştir. Arttırma peşindir. Arttır -
maya iştirak edecek müşterilerin kıy 
meti muhammenenin yüzde 7,5 nisbe 
tinde pek akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hinıil olma 
ları icap eder. Müterakim vergi, tan
zifat, ten\7iriye ve vakıf borçları ve 
yirmi senelik Evkaf tavizi bedeli müş 
teriye aittir. Arttırma şartnamesi 7-
S-936 tarihine müsadif cuma gftnü 
dairede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci arttırması 7-9-936 
tarihine müsadif Pazartesi günü dai
remizde saat 14 den 16 ya kadar ic
ra edilecek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak
si takdirde son arttırmanın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha. temdit edilerek 22·-9-
936 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 den 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hak 
lan tapu sicillerile sabit cılmayan 
ipotekli alacaklarla diğer alıi.kadara
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfında ev
rakı müsbitelerile birlikte da
iremize bildirmeleri lazım -
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicil
lerile saJ:>it olmayanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç bırakılır. 
Daha fazla malfunat almak isteyenle
rin 34-4210 nwnaralı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve tak
diri kıymet raporunu görüp anlaya
cakları ilin olunur. (24565) 

--• T!FOBİL __ ._ 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

55 kunış. 
61 

lHTlRA IANI 
e " Sülfit selülozun pişirme için u-

mul'' hakkında alınmış olan 5-8-1934 
günlü · ve 1826 sayılı ihtira.. beratı 
bu defa mevkii fiile korunak üzere 
ahere dcvrüf erağ veya icar edile
ceğinden talip olanların Galata'da, 
iktisat hanında, Robert Ferri'ye mü 
racaatları ilan olunur. . 140 

TAN 

Gümrük-Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komısyonundan 

Eşyanın Mıktan Tasınla-. . 
nan tutarı İlk teminatı Eksiltme nev'i Tarihi cınsı 

Lira Ku. 
Cağ tor- 525 adet 787 50 60 Lira Pazarlık 11-8-936 
bası 
Arka 640 " 

3200 240 
" 

Açık Eksiltme 11-8-936 
Çantası 
Kütüklü 640 " 

2880 216 
" Açık Eksi~tme 12-8-936 

Günü Saati 

Salı- 11 de 

" 14 de 

Çar- 11 
askı kayış- şamba 
lı palaska 

ı - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yu karda yazılı eşyanın eksilt-
meleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafl an Komisyondadır. 
3 - İsteklilerin açık eksiltme ve pazarlık için ilk te minatlarile Banka mektubu 

veya vezne makbuzu olarak tayin edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ( 4237) 

lstanbul Vandat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
İhbarname Vergi 

Senesi İsmi Sanat1 Adresi • Cilt varak mikdarı 
No. L. K. 

935 Ali Settar Ahçı Haraççı Kara Mehmet 13/ 72 3 36 
Hisar altı 88 No. 

" 
Zihni Hallaç Hamami Muhiddin Sul- ,, / 23 • 37 

tan Selim Cad. 26/ 2 N. 
,, N" azif Has~n Tamirhane Balat Karabaş Mürsel 14/ 33 s 30 

paşa 243 No. 
934 Yasef Berber Haci İsa Tahta mina- 14/ 77 6 58 

re 238 
935 Ahmet Şerif Ahçı Haraççı Kara Mehmet 13/ 74 1 92 

Yola Sığmaz Hısar altı 98 No. 
935 Vasi! İstavri Kundura Ta- Tevkii Cafer Vodina 13/ 42 17 86 

Kambo Vere- mircisi caddesi 49 No. 
sesı 

Yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazıl mükellefler den yeni adreslerini bildir
memiş ve yapılan araştırın da da bulunamamış oldukla rmdan hizalarında gösteri
len yıllara aid kazanç vergi! eri ihbarnamelerd bizzat tebliği mümkün olamadığın
dan Hukuk usulü muhakem eleri kanunu hükümlerine göre tebliğ yerine geçmek 
üzere ila nolunur. ( 4245) 

lstanbul Varıdat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Mali Mahal
senesı lesi Sokağı 

933 
935 
934 
936 
935 
936 

935 
934 

935 

935 

" 
" 
" 
" 

" ,, 
" 
" 

" 
" 

Çarşı Ressam Basmacılar 
,, Y ağlıkcılar 
,, Kalpakçılar 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" ,, 

" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Ressam Basmacılar 
Kazazlar Orta 
Hazır elbiseciler 

Sıra odalar K/ 1 
Hak kaklar 

Çadırcılar 

Yorgancılar 
Püskülcüler 

Yağlıkçılar 
Çadırcılar 
Hakkaklar 
Takkeciler 

Sorğuccu han 
Çadırcılar 
Kürkçüler 

" 

" Varakcılar 

9 3 S Çarşı Sorğuccu han 
,, ,, Sandal Bedestan 
,, ,, Sahaflar 

" 
" 934 

935 
935 

" 
" 
" 

" 

Haf aflar 
Kavaflar 
Kalpakçılar 

" Çadırcılar 

Kapı Mükellefin 
No. adı 

i ş i Vergisi 
L. K. 

ı ,t; A il IS''' .,..., .,.----

ı.s 

4 
211 

77 
59 
14 

3 
25 

84 
86 

62-64 
14 

22 
119 

52 
91 

28 
42 
10 
20 

17 
23 

7 
10 
27 
29 
23 
23 
66 

180 
188 

·abt.ı 

Nikoli 
İlhan 
Saim 
Karnik 
Artin Bey
ko kızı 
Yako Beçu 
Hayrettin 

Murat 

Ardı ye 
Manifaturacı 
Oyuncakcı 
Aşçı ve tatlıcı 
Cedvel yapıcısı 
Şapka yapıcısı 

Yaldızcı 

Çorap imal ve 
satıcısı 

Koltukçu 

Mehmet Mobilyacı 
Ali Koç ve- Tamirci 
resesı 

Loksı Manifaturacı 
Hakkı Aşçı 
Mürteza Kunduracı 
Hasan oğlu Halıcı 
İbrahim 
Tatyos 
Agop 
Al ek o 
Ansefon 

Fettah 
Vahe A
gopyan 
Mustafa 
Cevad 
Refail 

Nesim 

Kunduracı 
Tamirci 
Şapkacı 
Mobilya imal ve 
cilacısı 
Kunduracı 
Elektrik ta
mircisi 
Kunduracı 
Kahveci 
Halıcı 

Köseleci 

,, '' 
Kireğos Tuhafiyeci 
Sabri Berber ve şapkacı 
Mustafa Eski kundura 
Hüseyin satıcısı 

20 60 
49 27 
48 81 

8 10 
4 93 
4 92 

23 10 
11 22 

3 86 

1 o 31. 
13 99 

3 31 
2 23 
9 00 

17 33 

3 47 
12 25 
33 16 
26 80 

68 93 
7 24 

4 97 
1 81 

219 24 

22 37 
22 37 
46 72 
20 80 
17 87 

Yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı mükellefleri n yeni ikamet adreslerini bil 
dirmemiş ve araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen 
yıllara aid kazanç vergileri ihbarnameleri bizzat tebliği mümkün olamadığından 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

Göz Hekimi 

Dr • . ŞÜKRÜ ERTAN 
Cahloilu Nuru Osmaniye cad. No.30 

(CaialofJu Ec:zaneal bitiı?ii). 

:'el. 225158 

(4244) 

M M. Vekaletinden; 
936 senesi içinde alınacak Alamankari erat binek 

eğer takımlarını almaya talip Firmanların teklifler ile 
birlikte şartname müzakkeresi için 15 Ağustos 936 gü
nüne kadar M. M. V. fen ve sanat umum Md. ne müra-
caat etmeleri. ( 4208) 242 

ı ıstanbul Komutanlığı Safin 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
on kalem muhtelif ilaç alı
nacaktır. Eksiltmesi 31 A
ğustos 936 Pazartesi günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 17 56 li
ra 7 5 kuruştur. İlk temina
tı 13 2 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3 9 80) 

4.4 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
9 kalem muhtelif ilaç alı
nacaktır. Eksiltmesi 31 A
ğustos 936 Pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır . 
Muhammen tutarı 2300 
liradır. İlk teminatı 173 li
radır. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
hdaki Komutanlık Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 3981) 

45 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
iki çeşit eter alınacaktır. 
Eksiltmesi 2 Eylül 936 Çar
şamba günü saat 14 de ya
pılacaktır. Muhammen tu
tarı 2175 liradır. İlk temi
natı 164 liradır. Şartname
si her gün komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıdaki Komutanlık 
Satınalma ....... K-0misyonuna 
gelmeleri. (3982~ 

46 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
1500 makara flaster alına
caktır. Eksiltmesi 2 Ey
lül 936 Çarşamba gunu 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
'Muhammen tutarı 1O5 O 
liradır. İlk teminatı 79 li
radır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görüle
bilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
~malma Komisyonuna gel
meleri. (3983) 

47 

••• 
Ordu ihtiyacı olan 17 

Kalem . dişçi malzemesi sa
tın alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 936 çarşamba gunu 
saat 15 te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görüle bilir. 

Muhammen tutarı 1 115 
liradır. İsteklilerin 84 lira
lık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satın alma ko-

25-1-936 ~ 

misyonuna gelmeleri· 191 
4157) 

• • • 40 ıca· 
Ordu ihtiyacı olan ee· 

lem kan taamülü alat ye alt' 
zası sat1n alınacaktır. İ~bS 
si 9 Eylül 936 çarŞ ~
günü saat 14,30 da açı~ıı· 
siltme ile yapılacaktı~· dı!· 
hammen tutan 7 6 O ııra sart 
İlk teminatı S 7 lirad:r· ııll' 
namesi her gün koınısY0 }di• 
muzda görülebilir. 1ste ~ 
lerin ilk teminat makbuı ~ 
ya mektublar ile berabe~d' 
li gün ve saatte Fındı kO" 
kon~utanlık satın alına 
misyonuna gelmeleri. ı9Z 

(4158) 

* ıs 
Ordu ihtiyacı olan •t tı 

kalem sitomatoloji al3 ~ 
edevatı satın alınaca~ 
İhalesi 9 Eylül 936 çar P 
ha günü saat 14 de açık )f 
siltme ile yapılacakt~· a 
hammen tutarı 3916 ıır 
ilk teminatı 2 9 4 liri. 
Şartnamesi her gün kO 
yonumuzda görülebilir_:., 
teklilerin ilk teminat w. 
buz veya mektubları ile 
raber belli gün ve sa' 
Fındıklıda komutanlt1' f 
tın alma komisyonuna 
meleri. ( 4159) ~ 

Ordu sıhh~ ihtiyacı ~ 
20.000 metre bez ti.il. ı 
sa tın alınacaktır. İhal~sı si' 
Eylül 936 Cuma günll ~~ 
15 de açık eksiltme ile 1~ 
lacaktır.Şartnamesi he~e 
komisyonumuzda gör O 
lir. Muhammen tutarı Z0 liradır. İsteklilerin 1 ~b 
ralık ilk teminat ına 
veya mektublarile b~ 
belli. at'-n. vo ~~'!:l++o 'P..,,. ~ 
da Komutanlı'k Satırı. 
Komisyonuna gelmeıer15 (4 

Ordu sıhh; ihtiyacı ~ 
10,000 metre kembri1' ~ 
satın alınacaktır. 111 ~ 
11 Eylül 936 Cuma ·ıtf 
saat 14,30 da açık ekS11 
ile yapılacaktır. Şarttl ol 
si her gün komisyonııı11~ 
da görülebilir. Muhaı?tı' 
tutarı 2200 lirayadı~\ 
teklilerin 16 5 liralık 1~ 
minat makbuz veya . ~ 
tublarile beraber bell~ 
ve saatte Fındıklıda 1' ·sf 
tanlık Satınalma ko1111 

nuna gelmeleri. ( 41S5) 
:tô oO 

Ordu ihtiyacı olan 1 o, 'rf 
metre sargılık amerikf ıJe 
zi satın alınacaktır. ~ 
si 11 Eylül 936 Cuma 
saat 14 de açık eksiltııl;,ç 
yapılacaktır. Şarttı ıJ1 
her gün komisyonıı~~ 
görülebilir. Muh tstef 
tutarı 2.000 liradır. t~ 
!ilerin 15 O liralık i11' 1'tı1 
nat makbuz veya ıtleiitl 
larile beraber belli g ııt~ 
saatte Fındıklıda l{oJ11 of;~ 
hk Satınalma Koınis:s' 
na gelmeleri. ( 415 6) 

,------------------------~ TURKiYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONi M Ş i RKE T iNo E N: 
Fabrikalanmız teknik işlerinde istihdam edilmek üzere 25 ~ 

dan aşağı Lise, Orta ve Sanayi mektepleri mezunları ~ 

STAJYER OLARAK ALINACAKLARO~r 
Kendilerine staj mliddetince tahsil derecelerine göre ücre:~ 

cektır. İsteklilerin 15 ağustos 1936 tarihine kadar yazile EJsJc~,. ef1ı 
Genel Direktörlüğe müracaatları ve birer fotoğraflarile tercUJJl 
ve vesika suretlerini de göndermeleri lazımdır. 





ORMANLARIMIZI KORUMAK iÇiN 

ODUN YAKMAYINIZ 

TOPRAKLARIMIZI AGAÇLANDIRMAK iÇiN 

ODUN YAKMAYINIZ 

25 - 7 - 936 

YENi PASLANMAZ 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf 
edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kaza
nan Hasan tıraş bıçakları yeni ve katiyyen paslan
'maz nevini piyasadan musirren isteyiniz. 

Yeni Hasan Tıraş makinelerile birlikte Hasan 

Tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'ıyyen sil
meğe ve kurulamağa hacet yoktur ve bu tıraş bı

çağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve 

huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın 

hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur ve buna 

ancak Hasan Tıraş Bıçağı muvaffak 

olmuştur. Markasına ve ismine dik

kat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 
MiLLİ SERVETE KIYMAMAK iÇiN 

ODUN YAKMAYINIZ 
Hasan Trraş Sabunu - Hasan Tıraş 

Kremi - Hasan Tıraş Pudrası - Ha

san Tıraş Kolonyası da çok zevk ve 

neş'e veren yardımcı ve mükemmel 

vasıtalardır. 

HASA" DEPOSU . 
AZ PARA iLE ÇOK ISINMAK iÇiN 

YAKINIZ 
1 

lstanbul, Beyoğlu , Ankara 

TÜRK ANTRASiTI 
,, ........................................................ .... 

Türk Antrasitinin Kuvveti, Parlaklığı, 

Sıcaklığı Hiç Bir Şeyde Yoktur. 

istanbul Gayri mübadiller Kom~syonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

2005 

2468 

2469 

Aksaray Katip Kasım 

Edirnekapı Kariyei a

tik Alipaşa 

" 

' 
Sokağı 

E. Umran 
Y. Sepetci 

Bağçevan oğlu 

" 

Emlak No. 

E.66-66 Mi.i. 
Y. 14-16 

E.ve Y.11 

3 

Cinsi ve His. Hisst!ye göre 
muhammen K. 

Kagir iki hanenin 
8/ 24 His. 

64,50 metre arsa 

168 metre arsa 

1600 Kapalı 
zarf . 

200 Açık 

arttırma 

500 " 

2695 Aksaray Langa Katip 
Kasım 

Kumsal E.76 124 metre arsa 250 ,, 

3486 

3489 

4415 

4743 

5601 

6258 

7183 

7441 

8196 

2096 

2068 

Küçük Bebek 

Samatya lmrahor 
nyas bey 

Çengelköy 

Usküdar Pazarba~ 

. 
BUyükdere 

Beşikta§ Sinuı paşa 

Edirnekapı K~eci 

Piri 
Bayazıt Tavşantaşı 

Kasım paşa 

Piyale 
Yeniköy 
Kuzguncuk 

Büyük 

E .Hamamcı 

Kuyu 
Y. Yeni 
E. Papa Yorgi 
Y. Tabakacı 

Y.235-2:17 

E. 1 Mü. 
Y. 12 
harita 71 

E. 55 
Y. 8 

E. Köprü ve Hamam E. 1 · 
iskelesi Y. Havuz- Y. 3 
başı Cad. ve Görg~ ve 
Kaynana sokağı 

Toprak 

E. Hançerli 
Y. Bayır 
Beşiktaş ve 
Hasfırm Cad. 

Geçeci Piri 
Löküncüler 
Darphanei atik 

Dere boyu 

Maslak 
E. Bostan 
Y. Tufan 

E.22 ili 28 
Y. 28- iliı. 34 

E. 19 
Y. 5 
E.102-1-4 

Y.47-49 

E. 93 
Y.177 
E.ve Y.1: 

E. 4. 
Y.8-7-10-11 
E. 52 Y.58 

E. 7 Mü. 
Y. 22 

• 
225 metre arsa 150 

45,50 metre arsanın 80 
4 5 his. 

E. 13 ve 1 No. lu 510 
bostanın E. 1 No lu 
mahallin 10/ 120 His. 

Uç krt'a arsa ile ki- 60 
gir hanenin 1/ 14 His . 

Ahşap hane 400 

Havasız kagir dük- 130 
kanın 5/ 120 His. 

112 metre arsa 170 

üstünde odaları o- 200 
lan kagir dükkanın 
2/ 6 His. 

189 metre müfez 38 
arsa 

" 

il 

it 

" 

" 

it 

" 

" 

695 metre arsa 
89 metre arsa 

2080 K. zarf 
60 A. arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkar ılmıştrr. Ihaleleri 5-8-936 tarihine 

tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Ticaret va Zahire Borsası intihabatı 
iNTiHAP HEYETiNDEN: 

Müddeti hitam bulacak oluı Ticaret ve Zahire Borsaıı he
yeti idaresinin yeniden intihabatı 27 T emmuz 936 tarihine mü
sadif Pazartesi günü saat 11 den 1 e kadar icra edileceğinden 
hakkı intihabı haiz olanlann Borsa !dare H eyet salonuna gele-

rek reyierini istimal etmeleri ili n olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Ne~riyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Ne§riY.at Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Kadıköy lcra Dairesinden: Bir 
borcun ödenmesi için satılarak para
ya çevrilmesi kararlaştırılmış olan 
bir at ve bir tente binek arabası açık 

arttırma ile 7 -8-~6 Cuma günü saat 
10 dan 12 ye kadar Üsküdar Atpaza 
rında satılacağından yüzde iki bu -
çuk tellaliye resmi müşterisine ait 
olmak üzere taliplerin mezkur gün 
ve saatte mahallinde bulunacak me-• 
muruna müracaat eylemeleri ilan o
lunur. .(24568) 

Şirketi Havriveden: 
' Pazar günleri Boğazın mesire mahallerine giden vapurların hareket saatları: 

YENIKÖY, TARABY A, BOYOKDERE, SARIYER, YENiMAHALLE, 
KAVAKLAR, AL TINK UM, ve SOTLOCE'ye giden vapurların köprüden 
hareket saatları : 
7 - 7,55 - 8,45 - 9,30 - 10, 15 - 11 - 11,20 - 12,15 - 13 - 13,50 - 14,30 - 15,15 - 16 
17 - 18,30. 

KöPRUDEN BEYKO ZA: 6,10 - 7,55. 8 - 8,30 - 9,30 - 10 - 11 - 11,20 .. 
12, 15 - 13 - 14,10 - 14,30 - 15,15 - 15,25 - 16 - 16, 15 - 18. 

Fevkalade yüzde elli tenzilatlı postaların hareket sa atları : 
Köprüden saat 6, 1 O da Bey koza kadar Anadolu iskelelerine, 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskele !erine (Altınkum ve Sütlü· 

ce dahildir.~ ·· . 
· Köprüden saat 7, 15 de Harem ve Salacağa. 

Bu biletlerin dönüş par çalan Pazartesi giinleri öğl eye kadar muteberdir. 


