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Yurdun emniyeti içi.n 1 

HükUmete taahhütler yapmağa 
salahiyet veren liyiha hazırlandı 

Yağmur değil tutan 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Birçok meydanlar, sokaklar, evler 
tamamen sular altında kaldı 

Bir haftalık 
tarih 

Bayram günlerimiz - Yeni ça· 
h,ma hamlelerine doğru • 
Avrupada iki grup mu, sulh 
mü? • Almanların fili ceva- ' 
bı . İspanyada kardet bo. 
ğ~maaı • .. ,., . ................ .... 

Bu hafta memleketimiz çok sevinç
n bayram günleri geçirdi. Evimizin 
tanı sahibi olmak saadetini bütün 
millet tamamile duydu. Karanlık 
C'Ünlerin son izlerinden, milli haki
miyeti bozan so,n kayıtlardan kurtu
lunca bir saniye bile kaybetmeye razı 
olmadık: Hazin bir boşluk manza
l"ası arzeden askerlik harici sabalar, 
Türk müdafaa kudretinin şanlı vası
ta ve alametlerile doldu, canlandı. 

Erkanıharbiye memnu mıntaka 
için kararname projesi yapıyor 
Dış bakanımız dün bütün elçileri kabul ederek 

kendileriyle uzunuzadıya görüştü 

Büyük Millet Mccll!i bir toplantı halinde 

Şehirde umumi hayat durdu 
Dört kişi yıldırım isabetiyle öldü, beş kişi de ağır 

surette yaralandı, hastaneye kaldırıldı 

Montrö zaferi, 28 sene evvel Ab
dülhamit istibdadının yıkıldığı günün 
\'e 13 sene evvel Lozan muahedesinin 
bnza edildiği şerefli günün senei dev
riyesiyle ayni haftaya düşmüştür. 
Türk milletinin mukadderatına ha
kim olmasına taalluk eden mühim 
merhalelerin sonu ve yeni hamlelerin 
başı üç günlük bir fa.sıla ile senenin 
ayni ay ve günlerine rast gelmiştir. 
ki bunu hayırlı bir tesadüf addetmek 
lcap eder. 

Karadeniz ve 9anakk~le Boğazla- /projesi Genel Kurmayca hazırlan : 
rı mmtakasında ıhdas edılecek mem· maktadır. Bu kararname ile her ikı 

Yeni hamelelerin başı diyoruz: 
ÇUn}{u (Montrö), üzerinde uyunacak 
bir zafer değildir. Dünyanın umumi 
hali ve Türk milletini zamanın sevi
Yesine yetiştirmek için az bir zaman 
içinde sarfedilmesi lizım gelen emek
ler, Türk milletini her vakit gibi uya
bık bulunduracak, vazife başında tu
tacak ve büyük şeflerin en ağır tec
ti.i.belerden muvaffakıye.tle geçen 
tevk ve idaresi altındaki kalkınma. ve 
bıkişaf mesaisi tam hızla devam ede
cektir. 

• 
Dünyanın umumi hali dedik. A vru

t>anm hali demek elbette daha doğru 1 
olurdu. Amerika Avrupa işlerinden 1 
elini, eteğini tamamile çekmiştir. Av-, 
rupa dramına, Okyanusun öteki sahi
linden bir piyes seyreder gibi bakı
yor. Japonlar, Amerikanın hariçle a
lakadar· olmamasından, Avrupa. dev
letlerinin kendi aralarındaki uğraş
malarından Uzak Şarkta kendi he. 
ıaplarma imkanın son haddine kadar 
istifade etmekle meşguldürler. Bu 
bakımdan Avrupa kendi başına bir 
llcm olmuştur. 
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nu mmtaka hakkındaki kararname 1 ( Arka11 3 üncüde J 

-
lspanyol asileri 
Madrit kapılarınd~ 

Şehirler bombardıman 
memleket harabeye 

ediliyor 
dönüvor 

Madritte çıkan karışıklıklardan bir intiba 

[Yazısı 5 inci sayfada] 

Kar§ıdan karşıya geçmek için insan tn bacaklannt dizkapaklarından yukarıya kadar sıvamMı 14am16~ 
Birkaç gündenberi sıkıcı bir hava 

içinde bunalan İstanbul, dün öğleden 
sonra lodosun getirdiği şiddetli bir " 
yağmurla hayli korku geçirmiş, teh
like atlatmıştır. 
Öğleden evvel, yavaş yava3 kara

ran ufuk, 1'iddetli bir yağmurun yak-
laştığını haber vermiş olmakla be e • 

rabcr, herkes nihayet bunun da bir 
yaz yağmuru olacağını sanmış ve 

ı saat on dörtte hafif bir çiseleme baş-
1 Ianıış:ır. Bu vaziyet, yarım saat ka· 
d~r .böyle devam etmiş, fakat yağmur J 
gıttıkçe şiddetini arttırmış, hava bi
raz daha kararmış, şimşekler çakar
ken sürekli ve fasılasız gôkgürültüle
r~ ~hri. ve §ehirliyi olduğu yerde 
sındırnuştir. 

Nihayet, saat on beşten sonra ha-
v~ vaziyeti o kadar şiddetlenmiştir Ayazağa. Köşkiinde yıldırım yil'"Ü d la N 
kı, sık sık ve arka arkaya düşen yıl- .., n en yara nan ecati Hcı.,taneM 
dır~nılar, bardaktan boşanırcasına mış, caddelerden seller akhıağa baş- yelerden alınan telefon haberleri, ts
yagan yağmur, şehirdeki umumi ha- lamıştır. Saat 16 da bir taraftan ka· tanbulun hakikaten korkunç bir teh
y~tı tama:rııen durdurmuş, yollar az r~yelden tamamen lodosa çeviren like atlatmakta olduğunu göstermış 
bır zaman içinde sel baskınına uğ • rüzgarın hızı artarken, diğer taraff . belediye, su basan mıntakaJarda ça~ 
ranııştır. tan bu tufan şeklindeki yağmur dıı lışmak üzere itfaiye teşkilAtma emir 

Münhat ve alçak semtlerde su bas- herkesi endişeye, meraka dUı:ıürmü... 1 :.' :t vermiştir. tfaiye, muhtelif gruplar 
ma tehlikesi daha ziyade kendini tür. 
hissettinniı;,, bir,.ok evleri 

80 
bas- hallnde şehrin her tarafına yayıl • 

:o Bu arada, muhtelif kaza ve nahl· f Arlra11 10 uncuda1 
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Unkapam köprüsü 
.Şu Unkapanı köprüsünün başına 

gelen piışmiş tavuğun başına gelme -
miştir. Dubalan patladı, aldıran ol
madı. Tahtala.n söküldü, aldıran ol
madı. Nihayet kışın o meşhur tipide 
felce uğradı, malül oldu,aldıran olma 
dı. Haliçte esrarkeşler gibi serseri 
dolaşmaya b~ladı, aldrran olmadı. 
Nihayet arkad~ı Karaköy köprüsü
nün sırtına dayandı ona sarkıntılık 
etti, aldıran olmadı. Kimse demedi ki: 

t $)l§[}{]O~[Q)[g @lb&rMlL&~ 
_ _f!Qg_ Plan işi .... =N';d;;Tz?' Dizanteri 
Bilginizi yoklayınız Beyoğlunda sayfiye Sağlık direktörlüğü 

İngiltere - Mısır aD~ 
ması ve sebepletl , 

Akdenlzln ga.rblnde, h~ ti' 
yametler kopa,rken, bu d tlJI' 
taraflannda, yani Mut.-

- Yahu bu ihtiyar köprü artık yo
rulmuştur. Şunu bir tekaüde 1evket
sek ne olur? 

Ne ise, timdi duyuyoruz ki, ihtiyar 
köpril Sütlüce ile Eyüp arumda tek
rar kurulacakmıı! Filhakika ihtiyar 
köprU bu suretle lhar ömründe biraz 
rahat& kavuıaca.ktır. Çünkü Sütlüce 
sakin bir yerdir. Fakat EyUbe yak -
la.şttğma bakılınıa bir ayafmm çu • 
kurda olduğu muha.kkaktır. 

Zavallı köprü mezarlıkların yanma 
kadar ıürUldü ! .• 

Titülulııonun unutlıanlıfı 
Titülesko, bazı batll itikatlara ina

nırmıı. Mesela bir oeyi unuttu mu, 
işlerinin aksi gideceğine kani olur • 
muş. Nitekim Montröye giderken 
evinde dl• fırçasını unutmuı treni 
durdurttnuelar sonra tekrar Bükre,e 
haber salmı~lar ve di§ frrçasmı al • 
dınnışlar. 

Bu havadisi gazctemir.de okuyan 
birisi: 

- Ha~Tet ! Dedi; demek Titillesko 
böyle §Cylere inanıyor. 

Oteki ce\'ap verdi: 
. - Hayır, dedi, ihtimal Titüle!'!kO 
başka bir §ey unutsa idi, bu şekilde 
hareket etmezdi. Diş fırçasını unut
tuğu için böyle yapmı,! .•. 

- Neden? 
- Daha keekin dişli olmak için ... 
Bir başka.at cevap verdi: 
- Balkan PaktınR. ~ulh pren~iple

rine muariz olanlara dit bilemek içini 

Karmen ve M arian 
lspanya yanıp tutuşuyor. MUthi§ 

bir ihtilal var.. Memleketin dörtte 
fiçü alevler içinde yanıyor. Grenada 
kahvelerinden Kastanyet sesleri ye
rine mitralyöz gUrilltüleri geliyor. Si 
yah saçlı, siy&h gözlü esıner Ka.r • 
men 'in başındaki kızıl karanfil kana 
bulandı. Kızıl karanfiller şimdi sine
lerde açılıyor. 

Franaada da filhakika bundan e
peyce mUddet evvel kanlı grevler ol
muı;tu. Fakat Franaanın timsali o -
lan "Marian,, hiçbir zaman lspanya
nm timsali olan ''Karmen,, kadar ka 
na boyanmamı§tı. 

"Afk bir c;ingene çocuğudur ula 
kanun tanımaz,, ,arkısını ııöyliyen 
Karmen, kendUılnin tam bir l~nk ol
duğunu ve kanun tanımadığını bu 
son hldieelerle bir def & daha iabat 
etmit ve M&ria.n'ı kıık&nuak onu 
solda sıfır bırakm11tır. 

Hazır ceuaplılı 
Ispanyol • Fransız hududundan ge 

Dil Kurultayı 
için hazırlık 

Birçok tanınmış ilimler 
şehrimize geliyor 

Sorular 
S - Ant• (Gaziantep) ismi ne 

vakit ,·erilmiştir! 
S - Kars muahedesi kimler ara

sında, ne uman imzalanmıştır! 
8 - 1983 yılmda en büyük zelzele 

11enıde oldu! Yaptığı tahribat nedir! 
8 - Ctlmhurlyet Halk Partisi ~in 

kımua aemJn üzerine altı oklu bay
rak numunesi ne zaman kabul edil
miştir! 

Dünkü ıorulann cevapları 
8 - Oen1'bi Amerikanın en Jiffçük 

cii m 1ı.u.ri11cti hangi.tidir' 
C - Nikaragua Ctlmhuriyetl. 
S - Dünyada ilk reçete hangi 

tarihte ya.ıılmıt ve nerede bulımmıl.§· 
tur' 

O - Mlllttan 3700 sene e,·nl tq 
UzerJne hakkedllmlıt ilk reçete, ~ 
btlde bulunmuştur. 

S - Angola mii&temlckeleri nere
h ve kime aittir' 

C - Cenubu p.rbl Afrlkadadır. 
Portekb.Jllere aittir. 

8 - Cava kimin idarc.~itıdr.dir. 
Merkezi hangi ~~hirdir' 

O - Hollanda ldart!tııl altındadır. 

Merkni Batavla şehridir. 

cenin karanlıklarında bir araba ge
liyor. Arabanın bUtUn fenerleri sö
nüktür. Fransız gümrük memurlan 
derhal önünü kesiyorlar: 

- Hey bana bak! Nereye böyle?. 
Arabanın içindekiler diyorlar ki: 
- Bizi lspanyol Başbakanı gizli 

bir vazife ile Fransaya gönderdi. İş
te klğitlarımız ... 

Hakikaten bu a.damlarm elinde ka 
ğıtlar vardır. Fakat bunlar belki sah 
tedir. 

O zaman FranRız memurları her 
ihtimale karşı arabayı arıyorlar ve 
içinde gizli bir yerde 5 kilo afyon, 
kokain ve saire buluyorlar: 

- Bunlar nedir? .. 
- Uyuşturucu ilaçlar ... 
- Ne deme~ Fransaya getirdi -

nizT 
- ispanyada bırakalım da asile -

rin eline geçsin, herifler milleti uyut 
sunlar mı? 

GUzel bir hazırcevaplık değil mi? 

Ata ıözleri 

- Blçak yarası geçer, dil ya.ruı 
geçmn. 

- Elini sapana ko~'1'D çlftc;l arka. 
ya ha.karsa iyi mahsul alamu. 

- Uyuma~·an genç, çok uyuyan 
ihtiyar, hutadır. 

- Tecrübeden lıııtlfade etmlyen dl
dnl döiene haklıdır • 

- Akıllıyı arkada tutma. aptalı 
k1'\'11S yapmL 

- Yer sürçen atm hafı kesilmez. 

1 Yıllık muayene 
müddeti uzadı 
Fenni muayenelere 

devam edilecek 

yerleri kurulacak Sütlücedeki çeşme?! tedbir alıyor 
bir hi.dlse oldu. _..ıı..ıd ~ 

Şehircilik mütehassı8t Prost, ge· Sütlücede meabaha yaltınıncla bir 
çenlerde şehrimizde yaptığı tetkik - Hamidiye auyu çeımeai vardır ki, 
ler sonunda alakadarlara icap eden · karfl yalta da dahil oldulu halde 
izahatı vermiştir. Binale.r)n bu~~- bütün o civar halkı oraaan au içer, 
kü vaziyetleri ve mali kıymetlerı ıti- aaltolar teneltelerle oradan evlere 
barile Beyoğlu cihetinde yeni bir şey içme .uyu tGJırlar. Böylece hallt ltırlt 
yapılmasına imkln görmiyen mlite • çeım• ue aaire ,ibi liltrelenme
haıısıs, birkaç giln önce neşrettiğimiz mif acıları içerclt haata olmalttan ya
mUtalealardan başka, ali.kadarlara kalarını lıturtanrlar. O civar halltı
yeni bazı tekliflerde öulunmuştur.. na bu lıtadar büyült hiameti olan bu 

Elde ettiğimiz mütemmim maltı- lüaumlu çef111•ı birlıtaç 6Ündcnberi 
mata göre,Prost, Beyoğlu mıntakası- kurumuıtur. Suyu altmamaltta ve 
nın yalnız Uç dört yerinde tevakkuf hallt bu yüadcn au arltrntmna düı • 
etmiş ve Beyoğlu kısmının bu cihet- mektedir. Hamidiyc .uyu çeımelcri
lerinde asri mahalle ve sayfiye yer- na bcleıliy.nin ltar1fmaltta olduiu 
!eri tesis etmekle bu tarafa da v bir zannrndayra, 6erçi beledi)'• terltoa 
gUzellik vermenin mümkün olacagmı auyunu eataralt bir de au ticareti 
görmUştUr. yapmaltta i .. de Sütlüccdclti bir tek 

PrOBt'un nazan dikkatini celbeden çeıme bu ticarete lteact vuracalıt lıtud 
yerler MecidlyeköyU, Harbiye Mekte- r~tt• deli.ldir .. Onun için bu çeıme
binin yanından Dolmabahçeye inen nın beledıy• tarafından ltapatılmıı 

. olduiu etrafında deveran eden ri • 
Eytam caddesi ve BelvU bahçesınd:n c;ay.tleri e•a .. ı.a bulmalttayıa. Yal-
aşağı inen ve boatanların bulundugu nr.z ortada bir haltiltat var iti 0 da 
yerle SUrp Agoptur.Bunlardan Sürp çolt lüzumlu olan bu ç•ım•nin ltu
Agopta tamamile asri bir mahalle runiuı olmaaıdır. Her tarafta Hami· 
vücuda getirilecek ve bu husus için diye •uyu çeımeleri ıaltır ıakır a-

l" b -1 b' · t nzim oluna karlten Sütlüce çeıme•İnin altmama· 
P ana ag 1 ır proJe a . &ı sebeplerini anlıyamadık. Alcika-
Cl-\ktır. darlardan aoruyorua, Elbette ya au 

Bu proje mucibince, bu ::1aiıa için- ahar, ya cevap 11elir. 

dP çok yilksek olmamak şartile apart Biz. böyle dü.1ünüyoruz;. 
manlar da ingasına müsaade olunabi-

. Siz ne dersiniz ? 
lecektir. ...... ~····Eytam caddesindeki arsalarla Bel· 
vüdcn aşağı inen kısım ise şehrin KUÇUK HABERi.ER 

snyfiyeai addedilerek plan ve projesi 
yapılacaktır. 

Bu takdirde burada yapılacak bi
naların cümlesi bahçe içerisinde ola· 
cak ve muayyen irtifoı haiz buluna· 
c:ıktır. 

Mecidiycköyüne gelince. Prost bu
rayı da sayfiye yeri addetmiş ve 
planın ona göre tanzimini muvafık 

görmUştür. Mccidiyeköyünde de yük
sek katlı apartmanlar yaptırılmıya -
cak, !!mai mUeaseselere müsaade ed· -
miyccektlr. 

Şehrin fotoğrafları alınıyor 
Plan hazırlığına esas olmak üzere 

tayyare ile §ehrin peyderpey fotoğ • 
rafları alınmaktadır. Istanbul mın
takasının fotoğraf alma işi dün sona 
ermiştir. Yarından itibaren Beyoğ · 
lu cihetine başlanacak, mUteakıbcn 

boğazlara geçllecektir. Bu da birer 
aydan iki ayda nihayet bulacaktır. 

Tayyare şehrin resimlerini muh -
telif irtifalardan ahnakta olduğundan 
bu irtifaları tevhit etmek ve sonra 
da cümlesini bir taksim iki bin mik
yasına irca ederek bir harita vücuda 
getirmek Uzere Avrupadan on bin li
raya bir alet getirtilmiştir. 

• Şi,lld~ Kızıla~· g~cesi - ş;şli 

Kızılay Kurumu tarafından dün ge
ce Osman B~yde Suna pa.etaevinde 
bir Kızılay gecesi tertip edilmi.,tir. 
Kızılay gecesi çok giizel olmuştur. 

* Vnrmlf• miiradele rPmi~·etinde 

toplantı - Verem mücadele C'ernlye
ti idare heyeti, dün saat 1'4 te Cnğa
loğlundaki deniz binasında General 
Mehmet Alinin başkanlığı altında bir 
to lantı yarunmtır .. Bu tonlantıda.. bir 
ağµstosta .Ya.Pılacak kQngrenin esas-
ları görüşülmüş ve mücadele etrafın 
da bazı yeni dilekler gözden geçiril
miştir. 

• Parla~·ı<'r maddelf'r antrepolan
Mezunen şehrimizde bulunan güm • 
rükler umum müdUrlUğU gümrük iş
leri mUdUr muavini Celadet Barba • 
rosoğlu, İstanbul gümrükler baş mü 
dUr. vekili Mustafa Nuri ile birlikte 
mUşteil mıtyi antrepoları hakkında 

tetkikata memur edilml,tir. Bu tet
kikat bir hafta kadar devam edecek 
tir. 

• iki meşhur komik geliyor - Ro
mada bulunan büyük komik Grokun 
refiklerindea cenubi Amerikalı 

Maks ve Kuvak, Kermes proğram 

komitesini!'l davetini kabul etmişler 

ve Kolonilivya'ya giderken lstanbu
la uğrayarak Kermeste bulunmayı 

vadetmişlerdir. 

Son günlerde şehrimizde yer yer 
dizanteri vak'aları görülmeğe ba;;la
mı§tır. İstanbul Sağlık Direktörlü -
ğü, hastalığın sirayetini önlemek için 
h!ap eden tedbirleri almaktadır. Sağ 
Iık Direktörü Ali Rıza Baysun, dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 
bu hususta §unları söylemiştir: 
"- önceden bilinmesi lazımgelen 

şey vardır: Her, ishale tutulan di -
zanterili değildir.. Son günlerde, 
ham olarak koparılmış yemişleri yi
yenlerin ishale yakalanmaları tabii· 
dir. Böyle ishal olanların hemen 
hepal "dizanteri" ye tutulduklarını 

iddia ederek tellşlanıyorlar. 
Halbuki dizanterinin Arazı, ba3ka· 

dır. Şehirde dizanteri vak'alarmın 
çoğalmadığını da size kat'iyetle söyli
yebilirim. Her sene, bu mevsimde, 
şehrin muhtelif semtlerinde tektUk 
dizanteri vak'alarına rastlanır. Bu 
seneki vak'alar, geçen senekinden çok 
değildir ki ortada endi3eyl mucip bir 
hal olsun. .Bununla beraber, biz her 
ihtimale karşı, hanlarda, kahveler • 
de yatıp kalkan beklrlar arasında di· 
zanteriye tutulanları hastaneye kR l· 
dırıyoruz. 

Evleri bulunanları da tedavi altı
n!\ nldırmaktayız. Her halde, İstan · 
bulda bir dizanteri salgını bulunma
dığına kat'iyyen emin olabilirsiniz." 

Bahreyn Sultanı dün 
şehrimize ~eldi 

Mısır ve lnglltere ~; 
nasebatı tanzim eden bir ......,.-
hayet imu edildi. fll'!_ 

Akdeniz dlylp geçmlyelbllt f' 
zamanında olduğu gibi, ~ ~ 
tada slyui, iktisadi ehe ~ 
yUk olan bu deniz, bugtlD ~ 
en esaslı geçit yerJerlndeJI ~ 

Akdenl&le, kırmızı denlll _ '::;J 
ren, Avrupa lle Asyayı ~ 
Sllveyş kanalı lng!Jlz lnı~ 
Jtfbl bllyUk bir gövdenin :..ı.a ti 
Akdenlı ve SUveyf kanalı iP' ...J 
raber lnglltere lmparato....,
phdamannı teıtkll ederler· 

. "' Nel!ıon, Fransanın Akd_.,, ~ 
ttln denizlerde, saten ~~ 
lan bahri kuvntlne Traf~ 
darbeyi indirdikten sonra, ~ 
denlıler hlklmlyetlnl 1cuv\ıed' ~ 
halaza etmlıJtir. Tabii BjlyÔ 
ya Akdenlzdeld ln~lllı mlllll""."ılif 
ne, lngllb bnparatorluJund 
aksamını blrlblrine baflıy .. 
ve bunlann o nfsbette ve e 
yerlerf! khnsenln y..,. bakırı 
lyyen mUeade etmemııttr• 
Hindistana giden )"Ollar, el"'. " 
belüttarik, ımnra su,·e~·ş \"e ~ 
\"et Ba.~ra körfezi bu mak'4ıttfl 
~lrllmlştlr. Bu ~Prtn lkmad ~ 
marn yiiz 1'eneden fazla stl,..., 

Fakat birkaç av e'-velki bit~ 
ıııe ln~l~renln plblarmı ~111' ~ 
etmi<ıtlr. BüJ·ük masranal'99 ;JJ 
harplere "ebehi)"f"t '·erir ~ 
~·olu yine büyük bir ~hllk• '*" 
tir. .J 

1 ı·eni hir imparatorluk ~ 

1 

kar&r ,·eren Vf! mu,·affall tt_.-
ltaJ~ra lnı;ıtel'e'nin ne ta~ 

j ne nasihatlerine, ne de tt'!h ~ 
, aldırmamı~ttr. Yalnız Mı~ı~ı ~ 
! tarlalarını 1'ularan Nili değıl. ~ 
; clenizi, ti Hlnd'8tanı bile ~ 
! soka hılecek bir şekilde Jlabd"'". 
! yerleşmi~tir • 

j k.:;·~;. y.~- :T;.;ü.~-~'~; 
nız, ı,lmal dt~ll, cenup d~ 

Bcıhreyn Sıdtanı Şeyh Hamed 

Bahreyn adalan Sultan Şeyh Ha
med, beraberinde Şeyh Abdullah ve 
Şeyh Dalj isimlerinde ki oğlu, kltibi 

Bin Ta her ve İngiliz mali müşaviri 

Belgreyv bulunduğu halde, dün sa
bah, Londradan şehrimize gelmiştir. 

Müteveffa Kral Jorj tarafından bir 

l de fırtına haşlamı5tı.. ıtl, 
' Asıl mesele Almanya ,.e 
mn emellerini anlamaktı. ~ 
~ok emareler, ve hadiseler 
da aydınlattı. 

lngHi• lmparato:luıiunu t~ 
ı t..hlikeJf"rin önilne g~bU~rt1111" j 
ehemmi mtihimme takdim ~ 
kinci derecede tehlikeleri • ~ 
çln, cemileki.r ve müsaadeki' ~ 
mak bir heup l~iydl. Yeni ~ 
lar karşıKmda yeni desttar ~ 

Dlinyanm her tarafında, ~ 
zin şarkında ve ortasında bO ~ 
geçit yfll"lerinde bu yeni f( 
kimlfll" olabileceği ~tınldJ. ':JI 
duktan sonra da evvell :eo..-;I 
kaveleel ve A-Onra da Mısır • 

Şehircilik Müteha.ssısı Prost, ey· 
lulde şehrimize gelecek, hem ahn<ın 
resimleri tetkik edecek, hem pları et
rafında yapılan hazırlıkları gözden 
geçirerek, gelecek aylar için çalışma 
~ekli ha.kkında direktifler verecektir. Adli 

re ltllifı lmr.alandı. . _. f. 
•• • sene evvel kendisine tevcih edilmiş o- tn•llten!, Mmınn umln ~ 

kanunlar uzerınde ·-e 

Kara nakil vasıtalarının yıtlrk fen- Ecnebi tabiiyetindeki 
nü Dolmabahçe sarayında toplana- nf muayeneleri için konulan mUddet mezar bekçileri değişti 
cak olan Uçüncü TUrk Dili Kurulta- 10 temmuzda bitmiştir. Fakat bir kı-
yma ecnebi memleketlerden bir çok srm nakil va.sıtalan muayeneye gel- Muayyen ekalliyet ve ecnebi me -
tanınmış ilimler i§tirak edecekler- mem1', ve bazdan da muayene heye- zarhklarındaki mezar bckçi1crile me-

~ğu.stosun 24 Uncu Pazartesi gU-

lan "K. C. A.,, nişanını bizzat yeni haklan lstlyerf'k değil, ~ 
tetkikler Kral Edvardın elinden kabul etmek tahtında vermiştir. Bunlart ~ 

Birçok maddeleri tadil edilmiş olan için Londraya gitmiş olan Sultan, ya- ~in de Mısır milleti blllull8' ' 
ceza ve ceza usulü muhakemeleri ka rın sabah şehrimizden ayrılarak To- ~enedenberi (.:ok uğraşın!Jtd'~ 
nunu ile yeni cUrmü meşhut kanunu roe ekspresile Basraya gidecektir. bazı siyasi hi.diseler, son~ r. 

zar müstahdemlerinden bir kısmının 
dir. lince arızalan görülerek kendilerine 

So t İli 1 Ak d i i "ki d ı ecnebi tabiiyetinde oldukları yapı -vye m er a em s , ı e e- muayene veaikalan verilmemiştir. 
ge göndereceğini bildirmiftir. Yalnız lan teftiıderden anlaşılmıştır. 
bunların iırimleri henüz TUrk Dili Ku- Bu gibi nakil vasrtalan on temmuz

rumuna gelmemi9tir. 
Londra Şark Dili Okulu Direktöril 

Sir Denlseon Ross, Parla Şark Dilleri 
Okulu Türkçe Profesörü Mr. Jean 
Deny ve Viyana Üniverı5itesi Profe
sörlerinden Dr. Kıvergiç, Budapeşte 

Üniversitesi Profesörlerinden Mr, 
Nemeth, Var§ova Fakültesi Tilrkolo
ji Prof eaörü M. Zayçakofski ve Sü
mer dili üzerine mühim etütler yapan 
profesör Himer dö Şarenton da Dil 
Kurultayı toplantıla.rmda bulunmak 
üzere 9ehrimize geleceklerdir. 

Havyar istihsalah 
Iktisat Vekaleti deniz mahsulleri 

eubeai, havyar istihsali.tını inkiı.af 
ettirmek için faaliyete geçmi§tir. Bu 
maksatla Sovyet Rusyadan bir mü
tehuıs11 retirilmi3tir. 

Kızıhrmağın ağzı havyarcılığa mU 
ııait görülmU, ve burasının temizlen
mesi için liman i§lctmesinden tarama 
duba.sı i!tenllmistir 

dan itibaren eef erden menedilmişler-
dir. Ancak bunların gelecek seneye 
kadar işsiz kalmamaları için belediye 
yalnız perşembe günleri Sultanah
mette fenni muayeneye devam ede
cektir. Bu da yalnız dört perşembe 

sürecek ondan sonra muayene eti
keti olmıyan hiç bir motörlil kara na
kil vaaıtuı seyrisefer yapamıyacak-
trr. · 

Tedris yılına hazırlık 
Maarif Veki.leti Ytik~ek Tedrisat 

Umum Müdürü Cevat ile Orta Ted
risat Umum MUdilrü Avni birkaç gü
ne kadar şehrimize geleceklerdir. 
Cevatla Avni burada Maarif Vekili 
Saffet Ankan ile beraber gelecek 
tedrisat yılı i<;in maarif cephe.inden 
ne gibi tedbirler alınması li.zımgel
diği hakkında tetkikat yapacaklar
dır 

Bu tetkikat esnasında bilhassa or
tamektep ihtiyacı üzerinde durula
caktır 

Küçük San'atler Kanunu mucibin
ce bu gibi kimseler bu işlerde çalışa
mıyacaklarından belediye mezarlık -
lar mUdUrlüğU hem bunları işten 

menetmiş, hem de şimdiye kadar 
çalıştıklarından dolayı haklarında 

kanuni takibat başlamıştır. 

Yaz at yarışlarına bugün 
başlanıyor 

Yaz at yanşlanna bugün eaat 15 
te Veliefendi çayırında başlanacak -
tır. Bugünkü koşular için 25 hayvan 
kaydedilmiştir. Birinci koşuya yeü.. 
ikinci koşuya halis kan İngiliz ycôi, 
üçüncü koşuya halis kan Arap dört, 
dördüncü koşuya üç, beşinci koşuya 
dört hayvan iştirak edecektir. 
Koşulara altı hafta arka arkaya 

devam edilecektir. Önümüzdeki haf
ta yapılacak yarışlara iştirak PıiP""lc 
hayvanların kayit muamelesine per• 
şembc ve cumartesi glinleri dc\'am 
edilecektir. 

nun ı teşrinievvel 936 dan itibaren Bahreyn Sultanı, dün öğle yemeği- Habe§ Uıtlli.fı olmasayclJ ~ 
tatbikine başlanacaktır. Ceza kanu- ni İngiliz Büyük Elçisi Sir Percy Lo- uğraşacaktı. ~l 
nunun, 143 maddesi tamamen tadil ren ile birlikte, İngiliz sefarethan& Nitekim umumi harpte;,. l',J 
edilmiştir, ceza usulü muhakemeleri sinde yemiştir. palan bazı müsaadeler, 1 ~ 

· · dar Lec Staakln katllndell 
kanununda tadil edilen maddeler 116 Sultan, dUn Ayasofya müzesım 
dır. gezmek istemişse de, havanın yağ- ri alnunış, Sudan bu defa ~ 

Kanunun birincitcşrindcn evvel tat murlu ve fırtınalı olması yüzünden "' lnc.-iltz idaresine geçmişti. ~ 
'k' lkl gün evvel imza edllell bı ıne başlanmaması, tadil edilmiş Perapalas otelinden çıkmamıştır. 

maddel · h"k' üdd · t re • Mısır itilafı mühinı~ erın a ım ve m eıumumı- Sultana refakat eden İngiliz mü- '..J. 
!erce, esastı surette tetkikine vakit ihtiva etmekte, eH&'4h P .,,,,;t 
bırakmak maksadiledir. Tatil mUdde- ı;aviri Belgreyv, hükümdarın Basra- zetmPktedir. Bunlardan ~J_~ 

ya hareketinden sonra §ehrimizden g'~ 
ti içinde, hlkimler, ve müddeiumµ- doğru lngiltereye dönecektir. Mı~ırdaki lngiliz askeri iŞ 6'~ 
mfier, yeni kanunlar üzerinde, tet- dana. Süveyı kanalına, bit 
kikat yapacaklardır. deriyeye huredilmeeid~r·_ıı1 ~f 

Aygır deposunun tamiri idaresine Mısırldann it~' 

Avrupaya ıiden mektuplar 
Sözüne itimat ettiğimiz bir zatın 

ifadesine göre, ekspresle A vrupaya 
gönderilen bazı mektuplar zayi ol· 
makta ve gönderildikleri yere varma
maktadır. Bunun neden ileri geldiğini 
bilmemekle beraber mektubun tevdi 
edildiği yer olmak itibarile İstanbul 
posta müdüriyetinin 9u günlerde te
kerrür eden bu vak'alar üzerine e
hemmiyetle nazan dikkatini oelbet
meyi lüzumlu görüyoruz. 

Belediye, aygır deposunun tamiri- edildiği gibi, bir Mısır ord~ı 
ne karar vermiş ve tamiratı bir mü- kili e8MI da kabul ed~ _.ı._ 
teahhide ihale etmiştir. M'titeahhit, ı·enl muahedenln de DM"""0 
şartname ahkamına riayet etmediğin· slyeti budur. lngUtere blJJI ..:J 
den belediye, mukaveleyi feshetmiı; etmek l~ln ~ok dllı;Unnıtltı: ~ 
ve inşaatı müteahhit hesabına yap . kuV\·etll bir Mısır ordtı5u0 ~ 
tırmak üzere •eniden münakasaya dakl kı!ilmf tnglllz fşgaU~!tl' 
koymuştur. kil etmemesi için bazı ?"~;a 

m~h~ ~ 

M I• k•ı• d ld" İngiltere ve Mısın ~lı<J: a ıye ve ı ı ün ge ı rek bir tehlike nihayet b, A 

Maliye vekili Fuat Ağrah dün tay- mi~tir. O tehlike de prld ~ 
yare ile Ankaradan şehrimize ~el • ltalyan em,llerldir. .: tP" i 
mi§tir. Raif •'' 
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Adisababada 
Alman hükumeti 
elçiliği lağvetti • 

Berlin, 25 (A.A.) - Almanya, 
Aciisababa'daki elçiliğini, kaldırarak 
yerine bir baş konsolosluk koymayı 
karar'laştırmrştır. 

Ata türkün 
teşekkürleri 

lstnnbul, 25 (A.A.) - Ou
murb kanlığı Genel Sekreterll
ğind n: 

TAN 

Elma ihracatı 
tanzim ediliyor 

iş ve Ziraat bankalan 
bir şirket kuruyorlar 
Ankara, 25 (Husust muhabirimiz

den) - 1ş ve Ziraat Bankalan lz
mirde UzUm fiyatlarının istikrannı 
temin için kurulan "Arle" gibi Tür
kiye elma ihracatını tanzim etmek 
Uzere de bir şirket kuracakla.rdıl". 
Geçen ay içinde meyva istihsal mın

Yurdun emniyeti için 
Erkanıharbiye memnu mıntaka 
için kararname projesi yapıyor 

--- Başı birincide ---

boğazda müstahkem mevkiler de tea
bit edilmektedir. 

kan vekili ŞUkrU Sara.çoğlu arasın
da 8.fağıdaki telgraflar teati olun1 
mu tur: 

E ksclıins Şükrü Scıraroğlu 
Dış l§leri Bakan. Vekili 

Yağmur 
AJl&h Allah! edir bu belU! ~ı 

mızm üstilndrı bu kooar büyük bir u 
kiiUağnin dolft.'Jtığmı bll eydim kor
kud n küı:ük dillıni :rutardım. Bu 
Y~'IDUr de.ğlJ w:idm, ~aglıyan... C~
nel bir ça.ğlıyan. ~ehir ha tB.D b 
~late n.Jhna dil tü. Ge~i 1, ine kan • 
mak haddlmlz değil ama, 

- Ulu Tannın madem ki, bu ka
dar uyun \'ardı, unu taksit tak it 
gooeleri döks n de i hnize yarasa \'6 

. lmdllti glhi öte~1 he:riyl u bar.tıp tah
ribata 80hep olmalia olmıu: mı idi!! 

Selflhiyettar makamların bildirdi
ğine göre, bu, Habeşistan ltalya.n 
İmparatorluğunun tasdikini tazam
mun etmememktedir. Bu, bugUn 
mevcut şeraite uymaktan başka bir 
şey değildir. 

Lomn muahedf'.Slnln ylldönU
mü mlin ehe.tiyle gelen ve va
tand lann yüks~ heyecanını 
bUdiren yaZTlardan Atatürk mü
teh si olmnşlrır \'e t ekldir
le.rtnin lblD. rma Anadolu Ajan ı
nı memur etm~ıeroir. 

_I takalannda Ekonomi Bakanlığının 
"------------ yaptığı etütlerden sonra ~ şirketin 

Bu mıntakanın Çanakkale Boğazı
nın Anndolu kısmında Karabigndnn 
başlıyarak Çanakkale, Ba}Tamiç ve 
Ezineyi içine alan bir daire ve Ru
meli kısmında Maarız körfezinden 
Marmaranın iç limanlarından birinde 
nihayet bulncak bir dairenin ve J{a
radeniz Boğnzmda dn Rumeli Kara
bumu ile Anadolu Karaburnu ara· 
sındaki saha.da nihayet bulacağı sa
nılmaktadır. 

Türkiye için bUyUk bir muva!fo.
kiyet teşkil eden Montrö konferan
ınnm muvaffakiyetıe netic~lenmcsi 
dolayisiyle Ekselan ır.ı tebrik etmek· 
le hassntan bahtiyarım. Bugün im· 
zalanan yeni Boğazlar mukavclena
mesi ve protokol, Tlirkiyenin her sa
hada kuvvet ve terakkisini göster
mektedir ve bu sebepten dolnyi bu 
iki vesika vücut bulabilmiştir. Bo
ğazlar konferansı ayni zamanda şu
nu da ispat etmiştir ki, hakkında 
kuvvetli ve hnrekfı.tmdn dUrUst olan 
bir hilkftmet, haklarının ve menfaat· 
lerinin blltiln dUnya tarafından itti
fakla kabul edilmesine muvaffak o· 
labilir. Bugiln kaldırılan ve bir daha 
gelmiyecek olan eski mukaveleyi 
bundan üç sene evvel protesto et
miş olan Sovyetler Birliği, TUrk mil
letinin, Boğazlar üzerinde hakimi
yetini yeniden tesis ve bunların em
niyetinin bi1.zat kendi kuvveUeri 
tarafından temini hususundaki meş
nı hakkı ve hayntl menfaatinin 
Montrö'de resmen tanınmasından 

dolayi snmimi surette bahtiyarlık 
duymaktadır. En samimi tebrikleri· 
mi teyit eder ve dostane hissiya
tım ile yüksek ihtiramatımın kabu
lUnU rica ederim. 

Her ŞflY sana malfımdur. Bir.im e
hir bu kft.dar bli~;ik n elll yağmu
ra dayanamaz. Aksarnr, l~lnönü, 
Ahırkapı, amntyn, Yemi t.arafian 
göl oldu. Halk hirihlrinln ırtma bi
niyor. Gerçi blribfrinln ırtma binen
ler ynlnız yağmura münhasır değil 
ama yayalar yüriiymnez, arabalnr 
geçemez oldu. l'tı ltu.arn biz deniz 
k«>nn.rmda olmasn. idik halimiz nloo 
olurdu. Bu kndar uyu n reye dö -
kerdJk!! 

Karar Romatla memnuniyetle 
iarfllandı . Dahiliye tayin listesi kurulmasına kar:ar verilmiştir. Şir-

Montrödc imzalanan yeni Boğaz • 
lar rejimi ho.kkındaki mukavelenin 
Kıunutayca tasdiki hakkındaki ka • 
nun projesi Başbakan ve Dahllıye 
Vekilimiz Ankaraya döndükten son
ra hazırlanacaktır. 

Roma., 25 (A.A.) - Stefani ajan
ın bildiriyor : Dış işleri bakanı Kont 
Cia.no, Almanya bUyllk elçisi Von 
Hassell'i kabul etmiştir. Von Has
seli, Alman hilld'ımetinin Adisababa
daki Alman elçiliğini lağvederek ye
rine bir baş konsolosluk ikameye ka· 
rnr vermiş olduğunu Kont Ciano'ya 
bildirmiştir. Kont Ciano bundan 
memnuniyetle kaydi malumat etmiş 
ve Von Hassell'e bu tebliğinden do· 
layi teşekkür eylemiştir. 

İtalya ve Beşler 
konferansı 

'Roma, 25. (.A.A.) - Itaıya, son 
Londra görüşmelerinde mevzuubahs
sedilen beşler konferansına yapılan 
davete yakında cevap verecektir. 

lyi haber alan mahafil bu husus
taki fikirlerini şöyle hUlftsa etmek
tedir: 1talyanm iş birliği için elzem 
olan şerait vücut bulunca, Italya 
Avrupada aktif rolünU almakla bah
tiyar olacaktır. 

Alınan kadın tayyareciai 
Aychbom geliyor 

Ankara, 25 (HU15usi muhabirimiz
den) - Geçen sene Bcrlin • Istanbul 
yolunu tayynre il bir gllnde kat'e -
den meşhur Alınan kadın tayyareci
si Elli Aychborn pazartesi günü An· 
karaya gelecektir. 

Bem, Elçiliği 
Ankara, 25 (Tan) - Benı elçiliği

ne merkezden Maslahatgüzar Vasfi 
üçüncü derece ile tayin olunmu§tur. 

Nafia vekili Ankaraya 
dönüyor 

Çankın, 25 (A.A.) - Nafıa baka· 
rıı Ali Çetinkaya bugün saat 7,30 da 
Çankınya gelmi§, iki saat kadar kal· 
dıktan sonra Ankara.ya dönmüştür. 
Geliş ve gidişlerinde şehir bando

lnı asker ve yüzlerce halk istasyon
da bakanı selAmla.mış ve uğurlamış· 
tır. 

Y umurla ihraç mmtakalarında 
tetkikat 

Ankara~ 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Ekonomi Bakanlığı yumur· 
ta istihsal ve ihraç mmtakalarmdtt 
tetkikler yapmak üzere Tilrkofis ra
Pôrtörlerlnden ŞükrUyU lstAnbula 
göndenni§'tir. 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Bazı valiler arasında deği
şiklikler yapılması ka.rarlaştınlmış • 
tır. Bu ara.dn., Balıkesir, Erzurum, 
Bolu, Kayseri, Maraş, ve Yozgat va
lileri arasında nakiller yapılacaktır. 

.Açık bulunan Sivasa da bir vali tayin 
edilecektir. Tayinler listesi hazırlan
mI§ ve yüksek tasdike arzedilmiştir. 
Erzurum valisinin Bahkesirc tayin 
olunmMI muhtemeldir. 

Türk tahvilleri 
yükseliyor 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Paris Borsasın<in ve diğer 
dı3 borsalarda Türk devlet borcu 
tahvillerinin yükselmesi devam et
mektedir. Paris borsasındaki yüksel
me Fransa ile aramızda.ki anla§ma • 
nın hüsnü suretle tatbikinin mali 
mahfellerde bıraktığı tesire ilave o
larak Montrö anlaşmasının getirdiği 
emniyet havasından ileri gelmekte -
dir. 

Orta tedrisat muallimlerinden 
terfie hak kazananlar 

Ankara, 25 (Tan) - KUltUr Ba
kanlığı orta tedrisat muallimlerin -
den kıdemleri itibarile terfie hak ka
zanmış olan muallimlerin terfi liste
lerini hazırlarnağa başlamıştır. Bu 
.JıPru> t.rrfi P.rlfOrE>k mmıllimlPrin 700 ;; 
geçeceği tahmin olunmal:tadır. 

Talebe tehacümüne karfı 
tedbir almıyor 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz· 
den ı - Kültür Bakanlığı 936 • 937 
ders yılı için ilk ve orta tedrlsa.t mek 
teplerine talebe tehacümü vukuu ih
timaline karşı şimdiden Udbirler al· 
maktadır. Btı.kanlık mekteplerin ö • 
nUmUzdeki ders yılına ait kadroları 
nı hazırlamağa devam etmektedir. 

Posta ücretlerinin tenzili 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz· 

den> - !J34 yılrnda Kahiredc toplan
m~ olan onuncu beynelmilel pô!tA 
kongresi kararlarını havi senetlerin 
tasdiki hakkındaki kanunun mer'iyet 
mevkiine girmesi üzerine Posta ve 
Telgraf Umum DlrektörlUğü posta 
\'e kolipostfl Ucretıerinin bir miktar 
tenzili için bir kararname projesi ha
zırlamı§tır. 

Proje Bayındırlık Bakanlığmca 
tetkik edildikten sonra xekiller Heye
tine sevkolunaca.ktır. . Şükrü lstanbulda. birkaç gün kal

aıktan sonra lnebolu ha.valisine gide-
c.ektir. Hareket halinde bulunan 

'

------------. trenlerde mektup kabulü 
Kü~ük Haberler J Ankara, 25 (Tan) - Posta ve -------------! Telgraf Umum Direktörlüğü trenler

• Ankara, (Tan) - Mcmloketin de mektup ve telgraf knbulU etra • 
fabit güzelliklerini bir araya topla • fında Devlet Dcmiryolla.n Umum 
nıaJı: suretile hazırlanan 105 seri re- DirektörlUğü ile yapmı§ olduğu mu
eimli kartpostahn basılma i i önü • kavelenin bir an evvel tatbikına baş
mUzdeki seneye kalmıştır. Memlekc· Jıya.bilmek için hazırlık yapmakta.
timizin güzellilderinf ecnebi memle -
k ~~ 

etlere tanıtacak olan bu kartp~ - Harekot halinde bulunan trenlerde 
fallar için idare JUzumu olan karton-
ları temin etmiştir. mektup kabulUne ağustos ayı içinde 

• Ankara, <Tan) - Zeytin ve ıcy· başlanabileceği Umit edilmektedir. 
tinyağ ticaret ve eanayiinin bir ni - Telgraf ka.bulU dört yüze yakın 
~ alt.Jna alınması etrafında Iktı • d&niryolu istasyonunda. telgraf alrp 

t Vekaletince tetkikler yapılmak - verebilecek tesisatın vücuda getiril-

~~· tetkiklerden alınacak netieele _ mesile mümkün olabilecektir. 
göre zeytin ve zeytinyağ icin C!sas- Bunun için posta idaresi her d • 

ı kararlar ittihaz edile~ktir. miryolu istasyonuna 18.znngelen te-
• Ankara, (Tan) - hıtanbulda Se· siMtı yapabilmek için icap eden 
ih Lutfi Matbaa.8J tarafından bas _ malzemeyi sipariş et.mi§ bulunmak -
nlan İ§ Kanununun ~smt gaz.ete- tadır. 
çıkan lş Kanunu metnine teva.-

:uk etmediği görUldUğUnden Bakan
ar heyetince topla.tt.ınlmıun karar
!§f.Jnlmı§tır. 

• Ankara, (Tan) - lstanbul ve 
ir liman idtı relerinin inhisan ta
mun etmemek §art.ile kıyıdan kı

ya kömür ve su nakliyatı, dalgıçlık 
e liman i§lerlni ihtiyari olarak ya

bilmelerine Bakanlar Heyetince 
arnr verllmi§tir. 

Jzmirde bir facia 

Izmir, 25 (Tan) - lnciraltı ban
yolannda bugUn bir facia olmuştur. 
Banyo almaya giren Naciye ve koca
BI Mu11t.af a, yüzme bilmedıklerinden 
dalgalara kapılmı§lardır. Uzaktan fer 
ya.t eden biçarelerin imdadına ko ul
muş v her ikisi de kurtanlmışsa da 
Naciye bernyi tedavi kaldırıldığı has
tanede ölmüştür • 

ket ilk olarak Karadeniz sahilindeki 
Atina kasa.basında bir kuru elma 
fabrikası tesis edecektiı:. Tabla tin 
standardize ettiği bu havali elmala
rından bir kısmı ynş olarak ihraç 
edilecek ve geri kalan kısmı makine 
ile soyulup kunıtule1uktan son~a dış 
memleketlere gönderilecektir. İki 
milli bankamız elmadan bnşka diğer 
meyvalar üzerinde de tetıkikler yap -
maktadır. 

İktisat Vekili 
Balıkesire gitti 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Ekonomi Bakanı Celftl Bayar 
bugün öğle trenile Balıkesire gitmiş
tir. Ekonomi Bakanı Balıkesir ve Kil 
tahyada linyit madenlerimiz Uzerinde 
tetkikat yapacaktır. Celü.l Bayar, ha
reketinden evvel, bu havnlideki top
rak altı servetimizden limitli netice -
ler beklendiğini söylemiş, yapacağı 
tetkiklerden sonra bunlardan azami 
istifade için tedbirler alına.cağını ifa 
de etmiştir. 

Ekonomi Bakanına maden tetkik 
arama idaresi reisi Reşit Gencer re
fakat etmektedir • 

Başvekilin yarın §ehrimi.ze dön
mesi ihtimali vardır. Yeni anln.'.jma -
om tanımı§ olduğu hakka dayanarak 
yurdun emniyeti bakımında IUzumlu 
olan tedbirlerin yerine getirilebilme
si için hükiımete, gelecek yıllara da 
şamil olmak' üzere taahhütler icra • 
sına salahiyet veren ve Kamutayın 
cuma gilnü yapacağı gizli toplantıda 
görüştileceği söylenen kanun projesi 
hazırlanmıştır. 

T evlik Rüıtü Araı dün 
selirleri kabul etti 

Tevfik RUştU Aras, dUn de Pera· 
palas Otelinde şehrimizdeki kordip • 
lomatikin tebriklerini kabul etml§tir. 

Yaz tatilinden dolayı şehrimizde 
bulunmakta olan bütün elçiler, dUn. 
sa.at 13,30 dan itibaren Hariciye Ve
kilimizi ziyarete başlamı§lardır. Bu 
ziyaretler saat 19,30 a kadar devam 
etmiştir. 

Tevfik RU§tÜ Aras ilk olarak ln • 
giliz BUyUk Elçisi Sir Percy Loren'i 
ve müteakıben sırasilc İtalyan Bliyük 
Elçisi Karlo Galli'yi, İspanya Büylik 
Elçisi Togugavay'ı, Almanya Büyük 
Elçisi Fon Kcller'i, Amerika Orta 
Elçisi Ifont Pototzki'yi, Belçika Orta 

Polis tetkilatı pro1esı Elçisi Kont de Reymon'u ve Yugos-
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz- lavya Orta Elçisi I,,azarcviç'i kabul 

den) - Polis mesleğini ytikselteet'lk etmiştir. 
-· r•ı:.: 4.--"a. edoo...U. :,•on \ .OClt>Clıt.n Herbiri takriben yarım saat sii -
ihtiva eden polis teşkilatı kanun pro
jesi Finans Ba.Jrnnhğının tetkikinden 
geçmiş ıve Başbakanlığa verilmiştir. 

Yüksek evsaf ta tarap 
lzntlr, 25 (Tan) - lnrusarlar Ve -

kili Ali Rana, bu sene Burnovadan 
a.lmacak olan misket Uzilmlcrile mev
cut şarapların fevkinde. yüksek ev
safta earap istihsal olunabileceğini 
söylemi§ tir. 

ltalyan veliahdı 
Berline gidiyor 

Berlin, 25 (Tan) - Ita.ıyan ve -
liahtı Prens Umberto, Olimpiyat o -
yunlarında hazır bulunmak uıere 
birkaç güne kadar Berline dl5necck
tir. 

Diğ~r taraftAn Mussolininin bUyllk 
oğlu Bruno Mussolini, Alman Mva 
bayramına ietirak etmek maksadı ile 
Berline hareket etmi Ur. -
Poliste 

~n Du görüşmelerden ayrılan bütUn 
dıplomatlar, çok mütebessim ve mem
nun görilniiyorlardı. 

Salahiyettar mahafılden aldığımız 
malumata nuaran, dlinkU görU§me. 
ler esnasında Montrö Konferansından 
sonra Avrupada beliren siyasi vazi
yet hakkı.oda f~kir teatileri yapılnuıs 
~e umumı sulhlı takviye etmek gayc
s~le ~ok mühim esasları gözden gcçi
rılmıştir. 

Rü§til Aras bu ziynretleri kabul 
ct~lk~ sonra, akGQm Floryaya git
mıetır. 

P•MilU Müdafaa Bakanımız Gent?ral 
Kazım 01.alp ta, dün, Perapalıuıa ge
lerek RU tU Arası ziyaret etmi§tir. 

Atatürke gelen tebrik 
telgrafları 

Ankara, 25 (A . .A) _ Boğazlar 
mukavelen~esinin imzası dolayısiy. 
1 • Ir ~ .Şahınşahı Majeste Rıza Şah 
Pehlevı ıle K. AtatUrk arasında aşo.
ğıdaki telgraflar teati olunınu§tur: 

Ek8elans A tatark 
Tllrk"iyc Rci.sicflnıhtırıı 

~ontrö konföransı mUzak ratmm 
neticelendiği hakkındaki m~'ut ha-

İki arkadaş bıçakla biri- ber ve ekselAnsmızm müntıwer ön
derliği altında ıuıil Türkiyenin kazan. 

birlerini yaraladılar dığı biiyUk muvaffakıyet, bizi fevka-
Taksimdc Feridiye caddesinde o - JAde m~un etmi§tir. Bu mUnase

turan ve garsonluk ynpan M Mustafa betle eksela.neınıza en kalbi tebrikle
ıle ayni evde oturan seyyar koınis • rimizi ve dbst komşu Türkiyenin te~ 
yoncu Emin bir kadİn yüzUnden r · h 
k t 

181 akktndaki samı·mı· mes"- ti · n.vgaya ut.uşmu !ardır.Kavga, çar- "'·~ en. 
çabuk büyümü§ ve her ikisi de bı· mizi bildiririz. 

Rıza Pe'hlovi çakla biribirlerinin Uz rlne yUrli01Uş· 
lerdir. Bu sırada Emin .Mustnfırv:ı A.'~ , ~ uıhn~cfi Htima.•nın R, .... h f.!a1• 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. l'chlcvi ~- _,~ ':i • 

Mustafa, ifade veremiyccek derece· 
de ağır yaralı olduğundan hastaneye 
kaldırılm13tır. Suçlu, Emin de ba
şından ve yüzünden yaralı bir baldö 
bıçağile beraber yakalanmıştır. 

Bir otomobil tramvayla 
toslafh 

Fatihten Harbiyeye giden Arifin 
idaresindeki tramvay arabası i 1 e 
Mecidiyeköyünde oturan ooför Ah -
medin kullandığı otomobtı, Okçu Mu· 
sacaddesinde çarpı§Dlı lardır. Bu çar 
pışmada her ikisi <'.le hasara uğnlmı§, 
insa.nca zayiat olmamışt:ır. 

Parmaklan kesildi 
Sarıyerdc Türbe sokağında oturan 

ve Kibrit Fabrikasında. çalışan ame
leden İsmail, maldneyi temizlerken 
kolunu çarka. kaptmnıetır. Birka~ 
partiilıı.ğı kesilen lsmall, hastaneye 
kaldrnlmıstır. 

Şchni§ahı /ran 
Tahran 

Montrö konferansı milznkcrat:ınm 
V88ll olduğu muvaffıı.kıyetli netice 

Milnastbetiyle utı şahanelerinin ba
na göndermek lfttfunda. bulunduklan 

nazikane telgrafı memnuniyeUe aı
dnn. Bu v ile ile gösterilen meMT· 

~ttmı ve gerek 8.hsnna gerek Tiir

ki~ ye karşı izhar buyunııan sa.mimi 

hislerden dolayı teşckkürl<".mi%i ar
r.eder ve asil ve dost lra.nm refahı 
hakkında..1d kalbi temennilerimi teyit 
eyıcnm. 

K. Atatürk 
Ankara, 25 CA.A.) - Boğazlar 

~ukavelenameslnin imzası dolayi
sıyle Sovyetlcr Birliği Ankara bli
yük elçisi Karahan ile dış işle:ri ha-

Kara.kan 
Bksclans Karahan 
Souyet Sosyalist Cilm'huriyotlmi 

Birliği Büyük Elçi.,'i 
/3tcınbul 

Boğazlar mukavclenamesinin im· 
zası milnaseootiyle Ekselansınızın 
göndermek lfıtfundn bulundukları 
çok nazik telgrafı bUyUk bir mem
nuniyetle aldım. Montrö mukaveJe
namesi, en güç meselelerin da.hl 
muvaffo.kiyetle hal edilmesini intaç 
eden milletler arasındaki karşıhkh 
itimat ve iş birliğine olan imanımızı 
takviye etmiştir. Yeni Boğazlar mu· 
kavelenamesinin, hakkında kuvvetli 
v ha.rekatında dürüst bir hUkume
tin bunlar vasrt:nsiyle doğru istekl ri 
nln ittifakla kabul edıhn~sl b;,;.tfiye
tine varabileceğini göstermekte oldu 
ğu hakkındaki fikrinize tamıtmen 
iştirak etmeJsteyim. Montrö'dc alı
nan mesut netice, muhakkak suret
te, memleketlerlmizln karşıltkh men 
faati nefine olarıı.k kuvvetli TUrk· 
Sovyet dostluğunu takviye etmekten 
hali kalmıyacaktır. NazikAne dik· 
katinizden dolnyi hararetli teşek
kürlerimi bildirir ve samimi hissiya
tım ile yüksek ihtiramatımın kabu
lünü rica eylerim. 

Şii'krii Stıraco.IJlıı 

B&f bakanımı:r:ın telarafı 
Montrö muvnffn.kıyeti üzerine ]s • 

tanbul şehri namına Şehir Meclisi 

Birinci Reis Vekili Necip Serden eç
ti ile bazı arkadaşları Başvekil tııı • 
met İnönllne bir tebrik telgrafı ~k
mişlerdi. ismet 1nönU, dün, bu tel _ 
grafa §U cevabı vermiştir: 

Necip Serdengeçti ,~ arka~ltıtı 
18tan'l>ıa Şthir Meôli8i Birinci &Jis 

l'ckfli 
BUyUk, nıüli tntLZllJ/crlyct& ben de 

.site mu1uıbbetl6 t brik cdmim. 

Btı§'t'C 7.il 

/şmet lnönü 
/şmet lnönü Ankaraya dönüyor 

Jlel~ o Babıali caddesinin ha11 ne 
idi!.. okak eninde bir nehir iıUtün 

,·letile akıyor; biz n~iz muharrir 
ler de pem·erelerden h yetıe baki -
yorduk. Ynk1nki ya 'hnur biraz ara • 
ln.dı \'e damlalRr e) reld ti. Bnhıfı
li nehri d 'kurudu .. l.Jıkln irk~i ta
raflan Sf!rapa moloıla dolu idi. Ba • 
bıü.llde ne ~ok rr.oloz \'nnnı yahu ı 
Bunu bir ili yağmurdan sonra oğ
rcndlk. 

Biiyle sağnaklı büyük yağmurlar 
gördükç nkhma şu fıkra elir. Size 
ynzrıynn. Hem bir fıkra tlinlemi~, hem 
de bir at.a öz\inlin lmı öğrenml 
olursunuz. 

Vaktlle herifin birisi çok ktifür e
dermiş. Bu halinden kendi 1 de s lkfı. 
yet~i imi ama ne çare ki, bir kere 
dili alışmış! 

7AUnanın kimli acln.mlarmdan bir 
hoc.ayn gilllp i 1 armı : 

- U tadım 1 Benim fe.na bir hu • 
yum vnr. Ağ"mn küfre nh mış, her 
dakika kiifrediyonım. Bundan \'tu: 

ger.menin çaresi?. 
Hoca - dedim ya! - kamu ,.e 

t.ecriibell bir ndnm imi . 
- Dillnln altına bir baki ali Kü

für edeecf,r\n ırada bakl diline t kı
lır: küfür etrnt'.T.sfn ! 

Ta, lyesinde bııhınmu,.. Bizim kU
fümaz da bu t~w 1 r.::\ unnnk dili
nin aJhna bir bakin ·nim; • Blrkıı~ 
gün höJ le<>~ idare edlı• glderlrnn bir
S{in ayni hoca ile birlikte yola gitmek 
icap eder v yolda iken de bunlnn 
diinkii glhl hir Jkı J nğmur J nkalar. 
l'olda sıj;na<-..ak bir yP.r de yok. Hız
lı hıılı yiirlirJerken yandaki C\ h~rin 
birindt.n: 

- llu! Baksnmza! diye hlr kadın 
lllMİ l.,ltlrler. \'~ dunırla~. Rec;ı dald. 
ka., cm dakika. on bes dakika ~'8.ğmu
nın a•ttnila bekler ve ırsıklam olnr
lar. Artık sahırlan fükenir. Tam o 
ırada ıtl'DI kadın tsl teknll': 

- Baydi artık ~kl~eyin ! der. 
IJO<':a da dayanıımaz sorar: 

- KıuJmrm, blıl neden J a.ğmur nl
tmda durdurdun, Melen şimdi S&\"U· 
yorsun f •• 

Radın cevaben: 
- BWm ~rde ~ kuluçka;) a yııfnı. 

yordum. Yumurtalan altına korken 
sanklıra bakarsan yavrular tepeli 
çıkar dediler de onun I~ ıııizi dur • 
llurdum. l)lylncc hoca ) rundakt kU
fiirbaza döner: 

- Çıkar ıı haki ~, ağandan! 
Der ... 

ı fo hakla~rı ağızdan ~ıknrma s6 • 
zUniln ash budur. 

Ankara , 25 (Hu u t muhabirimiz • 
den> - General l8Jnet tnönü Ç&r • B. FELEK 
§aınba glinli buraya dönmUe olacak • ·---=-=-=ı::ıı::ıı=-===-======ıc:ı::ı 
tır. Perşembe günü hükiımetin l\:a- Şükrü Kaya dün 
mutaya vereceği muhtelif lilyihala- Id • 
n .. alakalarına göre, harlciyo, biltç , gece ge 1 
mudııfaa ve sıhhiye encümenleri tet- Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek-
kJk edeceklerdir. reteri ŞükrU K ya, dün gece 6 t 

l~amutay, çah~malannı cumart si 23,30 da muvasalat eden trenle An
~nU öğleyo kadar Uı.mamhyttca.kdır. knrnda.n şehrimize gelmiştir. 
Bır müddet sonra Başbakan lnönU D hi 
v bakanlar istirahat için lstanbul a liye vekili i t.ıuıyooda vali, po-
gide~klerdir. lis müdürll ve Mylavlnrla dostlnn ta. 

rafından karşılanmıştır. 

Resmi devairin 
nazan dikkatine: 

' Gaıetemizde neşredilecek resmi ila"nla · · e • "R • ·ıt: ı T"" . r ıçın ycgdne mercı 
esmı ı cın ar urk Lımitcd Şirketı"" dı"r ş· k t" k • A k dd • . · ır c ın mer ezı n-

ara ca esmde Kahramanzade hanının üçüncü katıdır. Tele-
fon numarası 20960 dır. İlanlann bu tarikle .. d ·ım . . olunur gon erı esı rıca 
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TlUırk ünko0c9ılbn 
Başlarken 

fio. 29 Y a%an : Ziya ŞakiT 

Hükumetin gayesi memleketin 
vaziyetini derhal islah etmekti 

(Ankara) yı çepeçevre saran bu sürünmemek için en büyük hakla -
isyan ve ihtilal. ateşlerinin arasında, nndan vazgeçenlere bile - şimdi 
(Büyük Millet Meclisi hükumeti) en milli hükumetin bu yumşak muame
küçük bir tereddüt ve perva hisset- le tarzından - büyük bir emniyet' 
meden, kendi milli ve vatani progra- gelmişti 
mını takip etmekteydi... Mi!li h.iku- 23 Nisan 336 günü başlıyan büyük 
met, bir taraftan bu korkunç ateşle- Türk inkılabı; işte aradan henüz iki 
ri söndürmeye çalışırken, diğer i,a - ay geçmeden bu suretle - halk ü
raftan da dayandığı temelleri kuv - zerinde - ilk tesirini göstermiş.im 
vetlendirmeye gayret göstermektey - paratorluğun halkı tezlil ve tahkir 
di. eden barit ve hissiz aristokrasisi, 

Aradan, henüz bir ay ge~nıeden, yavaş yavaş ortadan silinivermişti. 
milli hükumetin dahili ve hrırici si- ~imdiye kadar halkı hükumetten 
yaseti metin bir şekil göı.termişti... nefret ~ttiren sebeplerden biri de, 
Hükümetin başlıca maksadı; ~ir an (vergi) meselesi idi. Saltanat dev -
evvel memleketin vaziyetini ıı.l<lA ~t- rinde, vergilerin tahsil şeklinde hü
mek, isyan ve ihtilallerin önüne w:c;- kumetin tatbik ettiği usul, tam ma -
mek, beyhude yere kardeş ~nnınP1 1 na~üyle (zulüm)den ibaretti. Bunun 
dökülmesine meydan vermeırıek .. İs- neticesi olarak Anadolu, aç ve .sefil 
tanbulun ihtiras ve mefsedeti uğrun- bir hale gelmişti. 
da isi-af olan milletin kuvvetini, ::~p- Meşrutiyet idaresi de. bu usul üze 
helere göndererek; bunlardan vat •n rinde ef':ısh bir tadilat icra edeme -
namına bir fayda temin eylemekten mişti. Halk; gene tahsildarların, ve 
ibaretti. icra memurlarının keyfine tabi ha-

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı llcinları 

B<işkale hudut taburunun 1 

415 O O kilo ve Çaldıran 
4097 5 kilo Yüksek ovanın 
48000 l{ilo Sığır etleri Baş
kale hudut taburunun 9600 
kilo Yüksek ova taburunun 
9400 kilo sade yağı ;e Van 
hastanesının 140 kilo ve 
5000 kilo meşe odunu ve 
Başkale taburunun 425000 
ve Çaldıran ta burunun 
350000 kilo ve Kazımpaşa 
taburunun 330000 kilo me
şe odunları kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuş
tur. Başkale sığır eti Ağus
tosun beşinci Çarşamba gü 
nü saat 16 da Çaldıran ve 
Yüksek ova taburunun sığır 
etleri Ağustosun altıncı per
şembe günü saat 9 da ve 
Başkale Yüksek ova tabur
larının da yağlan ağustosun 
altıncı perşembe saat 11 
Van hastanesinin odunu a
ğustosun a 1 t ı n c ı per
şembe günü saat 15 ve Baş
kale ç a 1 d 1 r a n K a -Bunun için de, - 29 nisanda kabul reketleri karşısında inim inim inle -

edilen (Hıyaneti vataniy&) kanunu - mişti. zımpaşa taburunun meşe 
na ilave olmak üzere - (İstiklal lmparatorluk hükumeti; yalnız odunları Ağustosun yedinci 
mahkemeleri kanunu) kabul edilmiş halkın elindekini, avucudakini alma- V H 

günü saat 9 da ve an u-ve derhal tatbikata girişilmişti.. Y1 düşünmüş .. Fakat, almak için ev-
Bu mahkemelerin heyeti, Büyük vela halka kazandırmak li.izumuna dut Satınalma komisyonun 

Millet Meclisi azalarından mürekkep hiç ehemmiyet vermemişti. da yapılacaktır. İl~ temi-
ve bir reisle dört azadan ibaretti Bahusus umumi harp içinde (te-
Mahkeme: seyyar olduğu için her kalifi harbiye) namı altında cereyan natları Başkale hudut tabu
nerede (Hıyaneti vataniye kanunu) eden muameleler; halkın bütün ser- ru sığır eti 4 7 3 ve Yüksek 
na temas e.den 'bir hadise olursa, o - vet ve maişet menbalarını kurutacak ova taburunun Sığır eti 
raya giderek mahallinde vazifesini bir hale gelmişti. Onun içindir ki; 
ifa etmekte: cahil halka karşı, gözle- birçok kimseler artık bu hale ta - 5 7 6 liradır. Başkale tabu
rinin önünde bir ibret dersi vermekte hammül edemiyerek: runun sığır eti ve sade yağı 
idi. - Yahu! .. Düşününüz ki, biz, bir 

Mahkeme heyetinin maiyetinde, sağmal ineğiz. Siz de, bizim südü _ 408 ve Yüksek ova taburu-
kafi derecede katiplerle on beş yirmi müzü sağmakla mükellefsiniz. Fa - nun sade yağı teminatı 416 
neferden ,.ıürekkep bir milli müfreze kat bizden süt alabilmek için, hiç ol- liradır. Van hastanesinin 
bulunuyordu. Mahkeme heyeti, git - mazsa karnımızı doyurun .. Bizi böy-
tikleri yerde. en geniş bir salonu iş- le aç brraktıkc:a, yarın bir damla teminatı 525 ve odun temi
gıı oderek derhal mahkeme salonu südümüzü biJe alamryacaksınız. natl 469 lira Başkale tabu
ha.ine ifrağ ediyor .. Burada muha- Kendi menbalarınızı kendiniz kuru -
keme alenen icra ediliyordu. tacaksmız. runun odun teminatı 718 

Bu salona giren halk, karşısmda - Diye feryat etmişlerdi. ve Çaldıran teminatı 191 ve 
h eybetli bir manıar~ gorüyordu. Her Halbuki milli hükUmet, her şey-_ ,_J{.Q.ı;ınnp::ı.1i:L tab'"'r.ıı nıhın t-P

mahkemede olduğu gibi reis ortada den evvel bunu nazarı dikkate almış. minatı 
49 

liradır. 2490 Ka
ve azalar da. sağ. sol taraflarında Büyük Millet Meclisi; ilk iş olarak 
bulunuyordu. Başlarmda, büyük ve halkın servet ve maişet menbalarını nunun mucibince evrakı 
siyah kalpaklar bulunan ciddi çeh- arttırmayı düşünmeye başlamıştı. müsbite ve teklif mektubla-
reli hakimler heyetinin arkasında, Bu maksadı temin etmek içindir ki; l . 

rınr Komisyona verme erı. temiz giydirilmiş, sıra sıra fispJder, (Mustafa Kemal paşa); Büyük Mil-
bombalar, rovelverler. kamalar ve tü let Meclisi hükumetini ve onun ilk (102) (4165) 197 1 
feklerle teçhiz edilmiş müfreze ayak kabinesini teşkil ederken hükiıme- • • • ı 
ta duruyordu... Heyetin safi' ve sen tin idare şube,lerine bir de (tktısat Beher tanesine biçilep e-
cena hlarını da o mahallin zabıta k..ıv- Vekaleti) ilave etmişti. Ve bu su - der altı kuruş olan muhtelif ,ı 
vetleri işgal eyliyordu. retle de, hem millete ve hem de hü-

Manzaranm bu ciı!di.y1:..t ve heybe- kümete en büyük bir fayda kayna- renk ve Numarada iki mil- j 
tine rağmen; reis, maznunlara karı?ı ğı temin eylemişti. yon makaraya ihale günü is- ı 
son derece nazikane - ve hatta, Yeni milli hükumetin en fazla e- . 
müşfik - bir tavır ve nıuamele gös- hemmiyet verdiği işlerden biri de; tekli çıkmadığından yeni- j 
teriyor; en azılı şerirlere bile, müf - (Milli müdafaa) meselesi idi .. (Er- den kapah zarfla eksiltmeye/ 
ret sıyg::ı.siyle hitap etmiyor .. Mücri- kanıharbiyci umumiye riyasetini de- İh 1 · 12 \ 
miyeti tahakkuk edenlere verilen ka- ruhte eden miralay Ismet beyle, konulmuştur· a esı 
rarlar, daima halka ibret olacak na- (Milli müdafaa vekili. Fevzi paşa) Eylül 936 C~martesi gün~ 1 

sihatlerle tebliğ ediliyor.:h nın vukuf ve gayretleri sayesinde, saat 12 dedır. Şartnamesı 1· 

Heyeti hakime icra sa1 ahi-.,ıeiini de milli ordunun vaziyeti, büsbütün de-
haiz olduğu için kararın tacbikı ;e - ğisivermişti. üç liraya M. M. V. ST. AL. ı 
ciktirilmiyordu. Bu da. yaradıltşmda. Her şeyden evvel. orduda impara- KO. dan alınır. İlk teminat 1 

müfsit ruh taşıyanlarla: ifaat ve ih- torluk devrine ait aristokrasiye hi- Ek . 
lale müstait olan bir kısım cahil halk tam verilmişti. Kalpaklarda, omuz- 7250 liradır. sıltmeye 
üzerinde kafi derecede bir korku hu- !arda ve kollarda sırmalar kamilC'n girecekler kanuni teminat 
ı:ıule getiriyordu. refedilerek üniformalar sadeleştiril- ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

lstiklal mahkemeleri rierha! tesin- mişti. RUtbe farklarını gö~teren i· 
11i göstermişti. Isyan sahıı:hı.nna ch·ar şaretler, ancak yak::ıların ucundaki 3 üncü maddelerinde yazılı 
olan yerlerde, hazan har~ket halinde küçük ve renkli çuhalarm üzerine belğelerle birlikte teklif 
bulunan askeri ve milli füfrezelere konulan yıldızlara inhisar etmişti... 
bile tecavüz ve taarruzda bulurıulc.lu- Fakat asıl ehemmiyet ordunun ma- mektuplarını ihale saatin
ğu halde; istiklfıl mahk~ınelerine kar nevi kıymetini arttırmaya hasredil- den en az bir saat evvel 
şı böyle bir muameleye ciiret e':r.ıek, mişti. Mütarekeyi müteakıp, itilaf Ankarada M. M. V. satrnal-
hiç kimsenin aklından gecmemişti. devletlerinin emriyle şuraya buraya 

lstiklal mahkemelerinin dolaştığı dağıtılmış olan silah ve cephane- ma komisyonuna vermele-
yerlerde sükün ve asayiş nispeten tc- lerin, harp cephelerine yakın · ( 2 5 3 ) 
m.in edilmiş; halka da biraz rahat ve merkezlere nakledilmesi işlerine gı· - rı. ( l 2 2 ) 4 

* * * huzur gelmişti. rişilmişti. b" ı·kl · 
Bu emniyet teessüs ettikt"u sonra: 1 Arlo:ı"" Vrf• Tümen ır ı en ıçın 

hüklimet, Osmanlı impııratorluftun - 4 S O 00 kilo Patlıcan, 3 5 O O O 
dan devir aldığı idare makinesinm r ~ kilo kırmızı Domates, 
ıslahına ehemmiyet vermi;;ti. Eskisi- T A N 45000 kilo taze yeşil çalı fa-
ne nispetle (kırtasiye) usuF.i.. bir de- l 
receye kadar tadil edilmiş: idare ve sulye 12 O O O kilo yeşil biber, 
mahkeme işlerine sürat dverilm:1~1ti . . J \SONE VE iLAN ŞARTLAR• 24000 kilo taze soğanın ka-

Imparatorluk zamanın a, va ı erın 1 pah zarfla eksiltmesi 
mutasarrıflarm ve idare memurları- b ·· ·· 
nın yanlanna girip tc derdini antat- j Türkiye Di~:1 12-8-936 çarşam a gunu 
mak için birçok merasim ve teşrifata! için saat 15 dedir. Muhammen 
riayet edilirken; mi11i hükumet bu.u-ı Bır aylık • • • • ! ~ 8: tutarı yekunu 6560 liradır. 
sul ve teşrüatı külliyyen ilga etınış· ı : : : : : : 1 so 14 - İlk teminatı 492 liradır. İs-
halk ile hükumet arasında birtakm~ :

1 

ı Yt1lık • • • • 14 - 28 - teklilerin belli günde ilk te-
l!lamimiyet tesis eylemişti. 

Valilerin ve mutasarnflann, arka- naıı için nancılık Şirketlerine mü minatlarile saat 15 de teklif 
Iarrnda birtakım yaverler, p.11isler. racaat edilmelidir. mektuplarını Kırklarelinde 

d l h .. k • t d · ı · Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
jan arma ar u ume aıre erme gı- •dareıniıı:ce alınabilir. Tümen satınalma Komis-
dip gelri:ı.elerine ve hükumet daiı'ele- Küçük ilinlarm s aatırlıtı bir yonu Riyasetine vermeleri. 
rindeki kapılarında, bir sürü jandar- Jefahk 30 kuruşt.ıK. S satırdan faz 
malar, ad.acılar ve hademeler beklet- lası için satu başına 5 kuruş alınır ~artnamesini görmek iste-

Bir defadan fa:ıla için yekiindan ~ 
melerine nihayet verilmişti. 3 ıo kuruıı indirilir. yenlerin hergün Komisyo-

Halk, kendisini idare edı-n hükfı.- Günü geçm.ie nlishalar 5 kuruetµr na müracaatları. ( 4 2 2 6) 
metin, gene kendi içinden doğduğu- .._ .. .._ ___________ ,. 
nu his~etmiş .. Hükiımet kapılarında ( 11 7) 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : B e r g cı m a 
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MEMLEKETTE "TAN,, 
B~ı.-...,.r_k_o_· P-ekku.-d-~;d,_u,--b-il-. t-ü-n ----.... -fij--~--ko-·7f-ı;-i~-~ ~ 

'Sökeyi altüst etti kanlı cinayet işlend 
Söke, (Tan) Rüştü isminde bir zatın , evinde beslediği, fino süs köpeği, JJ'. 

iki gün evvel, kudurarak bütün kasabayı dolaşmaya başlamış ve önüne Zile, (Tan) - iğdir nahi~ 
gelenleri ısırmrştır. Köpek, belediye zabıta memurlarınca öldürülmüşse de bağlı MQ.§at köyünde kanlı bir 
yakalanıncaya kadar üç çocukla birkaç hayvanı dalam.ıştır. Çocuklar, !z- olmuştur. . . tO~ 

~ Arap oğullarından Hüseyıntıı ~ 
mir memleket hastanesine gönderilmişlerdir. Köpeğin daladıgı köpekler- şmdaki kızı Satı, ayni köyde'' i-
den biri kedi, tavuk, inek gibi bir sürü hayvanı ısırdığı için, bunlar da Sad1ğa kendi rızasile ka_çmı§t~~ 
derhal yakalanarak öldürülmüştür. Köpeğin sahibi Rüştü ile ailesi efradı yiizden Sa4ıkla kızın babası B':J. "1i/ 
görülen lüzum üzerine tedavi altına alınmışlardır. ve amcası lbrahim arasında ka~ 

Bıçakla 
\ol 

agırca _yaralamış 
Balıkesir, (Tan) - Salahattin mahallesinde biçakçı Ahmet oğlu 318 

doğumlu Mustafa, Oruçgazi mahallesinden şekerci Seydi oğlu 320 doğum
lu Mehmedin önüne geçerek henüz anlaşılanuyan bir sebepten dolayı bi
çakla karnından ağır surette yaralanmıştır. Bu arada Mehmedin babası 

Seydi de elinden hafif surette yaralanmış, yaralılar hastaneye sevkedil -
mişlerdir. 

Suçlu, yakalanarak evrakiyle birlikte adliyeye teslim edilmiştir. 

Denizli Halkevi üğele-rin-iiı civar 
kazalara yaptığı gezintiler 

kavga olmıtştur. Sadık, kızuı tJ 
Hüseyini tabanca ile göğsiindetf 11'.ş' 
boynundan ağır surette yara~ 6l
amcası lbrahimi de iki kı.1,rştı ş 1 

dilrmüştür. Adliye işe el koyııııl~ 
katil tevkif edilerek tahldkatcı 
lanmıştır. 

Bu da h(lfkası V 
Zile, (Tan) - Büyük KarııyV~ 

yünde de bir kadın yüziüıdc~ı. ~· 
bir cinaJ~t olmuştur. Hadise;ıtıı 
u .... .,. :,I; • tff 

lbrahim karısı Alime, Bekta~ 'fi 
viki ile yeğeni Mehmet tarafıncltJ ~ 
çınl~ış~ır. Bekta~tan inti~a;;0 <' 
mak ıstıyen lbrahım, onu taı 1 .,_ z,ı 
l1.sırken silahla öldürmfü;, iistelı ı11 

.• bıtll' .... 
çakla yaralamıştır. Katil, ıl' 
snnra, silôhı ile beraber ma"h·tıı~#, 
'tiine gelmiş ve kansı Alimeye 0 1 
mek maksadile iki el sil<ilı at~ 
rla kadın kaçmağa muvaffok ol i'_ 
tıtr. SiUih sesi üzerine yetişeıı 1 -pl 
tuWn kanları Emine, Şr.rife t 18 aP" 

! llatice lbrahime hücum ederek s" ti. 
1 nı elinden almışlardı.r. Bu sırt:ıd~t 
1 til, her üç kadını da bıçakla n:~ı jd'_ 
1 yerlerinden yaralamıştır. Krı.il,cil' 
1 darmalar tarafından tutııln•ııŞı 
; mimii itiraf etmi.ştir. J' 
' -- - - - - - - - t nrl _ 1t 1 ~<.&AS - - ,.. 

j T rakyada açılac ·V 
kredi kooperab, 

Denizli llalkevi temsil kol11 Kadıköy Halk Parti..;i binası önünde mi.safir
perver Kadıköylü lc1 le bir arada 

Denizli, (Tan) - Denizli Halkevi 
temsil komitesi ve bandosu Halkevi 
başkanı Esat Kaymakçının başkan
lığı altında Kadıköy ve günay nahi
yeleri ile Buldan kazasına gitmişler
dir. Bu 34 kişilik kafile, ilk önce Ka
dıköy nahiyesine varmış, merasimle 
karşılanmıştır. Nahiyenin geniş bir 
meydanında sahne kurularak halka 
Kozanoğlu piyesi gösterilmiştir . 

Kadıköy, 1500 haneli ve 6000 nü -
fuslu mamur bir nahiyedir. Halkın 

meşğuliyeti dokumacılıktır. 1500 ka
dar tezgah vardır. Dokumacıları ko
ruyan 25o azalı bir dokumacılar ko
operatifi vardır. Sermayesi 12,350 li
radır . · 

932 senesinde çıkan bir yangın na
hiyeye epeyce zarar vermişse de ye
niden inşaata girişilmiştir. 

Edirne,25 (A.A.)- Trakyad~ f'JJ 'f 
cut 26 eski kredi kooperatifin111 ~ 
ni kanuna uyarak intikal kar&:'~ 
diği umu.mi müfettişliğe bild1~ , 
ve yeni kanuna göre açılacak 0!ıc "' 
yeni kredi kooperatifinin tasdi, 
tatbik emirleri de gelmeğe b~ 
tır. Ziraat Bankasmm orga ~ 
nunu yapmak üzere Trakya!3 . ıe~ 
derdiği Zeki Raşit,3 vilayetın ışb~)f 
bitirmek üzeredir. Bunlardan ~ 
şimdilik yalnız en kıymetli 12 Jdlıt 
için satış kooperatiflerinin teŞ ~ 
lanması Ekonomi BakanlığındııJlrıcJ 
edilmiştir. Bunlar arasında Jll;ııııır 
Edirnede olmak üzere bal ve etıi ıcoı 

~1111 lll il lll lll lll lll lll il il il lllJI 1111111llJU11111111111111111111111111111 il~ mu kooperatüi 4000 faal ve Y . çifl il - •• k = vanla işe girişecektir. Bun~n 1 ıJI' 
§ Türk Hava Kurumu Büyu = bugünıerdeBakanlıktanemırtıe 
Et :E mektedir. -
~lP>ÖW &™1@@~WJI 
- ::z §§ Şimdiye kadar binlerce kışıyı zengın etmiştır a 
5 4 cU ke,ide 11 - A~ustos - 936 dadır. 8 - -§ Büyük ikramiye § - -
~ 35.Q.QO Liradır ~ - -- -§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- $S 
S miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 5§ 
~h111111111111111111111111111111 ın111111111111111111111111111111111111111111111m 

Ancılık kursları I 
Edirne, 25 (A.A) - Trak~.ad~.,ır 

yer olduğu gibi Çorluda da k0Y bit f 
tarlarma mahsus olmak üzereaJJ~' 
ncılık kursu açılmış ve kurs ~rtxl~ 
sını muvaffakıyetle sona erdi o1' 1' 
Trakya halkı için bu yeni ve ~ ~ 
rimli işten en kısa bir zaınatl ~-
iyi bir sonuç almak maksadiY~ 
yanın dört vilayetinde arıcı u ıı , 
rı gezmekte ve yeni kovanl~ll" 
veya oğul arılar yerleşt,irirlek # f 
Bütün bu işlerde birinci dere ~i j,11 
ne köy öğretmenlerinin örıe it' 
mevki oldıklan bildirilmekted 
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=======·NOTLAR 
"Sefiller ,, 

5 

İspanyol isileri 
lHemleketin l~tlmai hal·ahnı ld • 

detle ali.kadar eden bir mesele llOD 

~nlerln hayati ''e mübrem hadiseleri 
arasında., hU~-Uk halk kütlesinin na. 
u.n dikkatinden kaçmış bulunuyor. 

Madrit kapılarında 
Otimpiljatıara gitmeti mıydık ? 

Olimpiyatlara gitmek zarurettir, 
fakat bir sene evvel işe başlamalı 

Bu, ceza kanununda yapılan esuh 
değişiklikler arumda mahkimlara 
alt oları kısımdır. 

Dünyada, herhangi bir &ebep ve 
saik ile bir uç 1 lemi adamın, ka • 
nunun \'erdiği ceu. ile onu Ö<IMlk • 
ten sonraki \'Ulyetl kadar mU kW 
bir hidlse t~u'"'ur edemiyorum. 

Bir adam, hırsızlık ehnl Ur, elln-
Tilrk olimpiyat kafileel artık yola hiçbir yerinde görillmilt ,ey değildir. Yapılan programa göre, 7 Ağustos den bir kua çıkmı tır, mahkflm ol -

çıktlktan ve bizim olimpiyatlara if· lfte hep bu gecikmelerden, tered- cuma gecesi Ankaradan hususi bir muştur. Bu adam cemiyet için art1k 
tirakimiz geri dönmez bir emrivaki dUtlerden kurtulmanın yegine yolu tren eporcuJan ~rlmize getirecek, ölmU'I sa3,lablllr. HaplAhanelerln bl
olduktan sonra olimpiyatlara gidip olimpiyatlara iştirak e menin içli • Cumartesi İstanbul gezildikten sonra raz şuuri olan lan ~ n ls~·ana, yahutta 
gitmememizi mUtalea etmenin ~lld nap edilemez bir zanıret olduğunu gece vapurla Boğaziçi ve Adalar do- daha beter mlsklnll~e sevıu~den hna 
geciltmi• bir 1• olacag·mı dUtünenler kabul etmek ve laakal bir sene ev- sı içinden kurfuldu~ıımı farr.et<ıl'k 

oy ., !aşılacaktır. 
olur. Halbuki bu aatırlan oliınpiyat vellnden buna alt taheisatı temin hile, mahkCırn, tel<ntr hayata atıldıJ?I 

Pazar gilnU saat 17 ,,,.e kadar Moda kt • 
işleri Uzerine mUıpet, menfi herhan- edip ite bafl&maktır. " zaman ne yapnca ır. 
gi bir teelr yapmamak ve bu mevzuu Böyle yapıhr1& batka memleketle ve Kalamış plAjlarında vakit geı;irlle- Ç'ah nmnz. Ona "mahkfım., dlse 
t a m a m e n a f a k t m u • rin huırlandıklan gibl ha.ıırlanır cek, saat l'i',30 da Çankaya· Anka- k imse iş \enn.-z, hnkes onrla.n ka • 
t a ı e a e t m e k 1 ç ı n kuten ve filpheaia tlmdikl gibi alellcele ragücU muhtelitinin FcnerbahçP ile çar, ve o, cemiyete kartı. J~:lne kan-
olimptyat katilMlnln yola çıkıtmdan fldiflerden çok daha iyi randıman yapacağı huıust karşılaşmadan son- şarak, kf'ndlsl lehinP. hlr yeniden do- JladrUte ı JltıYMtG yapda" 

80nraya bD'&ktık. Ta ki ktm1e bu aa- elde edeblllrlz. Şurayı da ıırarla I· ra Ankaraya dönU!ecektlr. ~ı hiidlsP.Si yaratmak lsfedljtl <'h Londra, 2:s (Tan) _Bir hafta aU-
tırlara amell bir tetir atletmlye yol .-ret etmek laterlm ki; olimpiyat Bu seyahate Ankaradan aeku yilz- miyete karıtı clUsman kMllir \ 'e so - ren kanlı çarpıımalardan aonra, lı
bula.mum. tahılaatını blr aene evvelinden iater den fa.ila gencin iştirak edeceği süy- rar: panyadaki ltantık vutvet henUı ta. 

Olimpiyatlara rltmelf miyiz? diye ken allkıdar makamlan da itin en lenmektedir. - Kabahatimi ödf'.medlm mi, ben- vazıuh etmemlftlr. ~ -
192-' HnMindenberl blriblrlmiııe '°" reç bir yıl evvellnden baflamuı lil· Altınhilôl • F atiltiJman den daha ne ltııtiyorsunııa! Bir taraftan hUkfımet vasiyete hl-
nıp dunıruı. Ve her defumda inuhit ıumun& inandırmak ve bu olmana Ye f;'(>k tabii bir mUdafRal Mfls lh. kım oldujunu iddla etmekte, dlfer 
ve ..,.ıtm, it batında bulunanlann olimpiyat iflnden tamamen vugeç- Bu haftanın spor faaliyeti hemen he thacile, kenilisin~ ,·erllmf'k lst<'nnıi • taraftan lhtilllcller de bUyUk muvaf-

--'lhl tJ rlnl h ttl t- 'fed l d ki k ,.,.;n •e,:\'I aorla, kopararak, parçalı.\'a-nUfuı ve .., ye e n, ı ma mek en lUzumlu ve doğru blr it o- men gayn ere er araırn a a"'ı ·' ·; fakıyetler kuanmıı olduklarını bil 
iyi ~ ı l edikl rlnln rak almak M~r. muzlr, faydasız bir buatla r~·n P ıeç nm e tur. Olimpiyatlara gidecefiınizl em • 18.fmalara inhisar etmektedir. Kara- dirmektedirler. 

derece ve tabiatına göre buna mUı· niyetle bilen ıporcular da daha baf· gUmrUk stadında Halkevi Turnuvası- ad~Mmaohl~ı~~.. un huı:\ine .,.~•~ne ka- 1htllllcller, ılmdl, Madrldln 30 mil 
pet veya menfi cevaplar alır veririz. biri "' uza &ınd b l kt d l M k b teal 1 ledJ ki 1924 t p ri ka ,evk ve nete ile çahfır, her nm kadro final maçında berabere ka- dar olan ~ c,ı..tfınr. fııyıta .. ı, • huna hil • , fi a u unma a ır ar. er et· 
Hep u re~ . ~ e a •· milleti temeli etme 9eretinln kendiıd· ti id meın fa.vda <lenu~k ne derecıf\\'e kıular de yiyecek sıkıntısı baş göstermiştir. 
te yapılan sekızıncdı vke 1928 de A. rns- ne verı·ım ... ı· ı·ç·ın bugUnkilnden daha lan Altmhllll ve Fa h m&n takım- Hiikfımet fevkalade tedbirler alını" 

d ıl ı "'° ı b " •t Jd • tak doğTu olur • \ 'lctor llii~cı·~ a "Sefil- w 
terdam a ~apk anttiko u:ınkcu 0 ımpi- tula g&'-'-t l&lfeder. ÇUnkü kim an ugUn hava musaı 0 ugu • \'e Valensiyadan 50 kamyon yjyecek 
Yatlara iabra e .r a at 932 de .J • ~ dirde saat 17,30 da bir intikam mıı.çı ler,, gibi bir "8er ~ azdırrnı11 bulunma- t • tml . 

.,. · ne derse de11in olimpiyatlar her ge ır ştır. 
A ·kad (T - Ancelos) tak' ' ki rd B U ab k h sıdır. 

men & J.Am 
1 onun memlekette ıporun hamle yapması • yapaca a ır. u m s a ·anın a- Hapishanelerde khnbtıir neka<lar Bugün lngilterenin Madrit elçisin· 

eu olimpiyada lftirak etmedik, na sebep olan bUyilk badlselerin ha- kemi Adnan Akındır. "JP.an \'aljean.,lar yatı~ or1 den alman bir telırafa g6reı 100 ln· 
. Her şeyden evvli~ v:ı ~~ lı-kUme- 9mda ıelir. Her Şven• de gitti Başlarken hah~ettlflm dl!ti lkllk • glllz tebauı Befftrete iltica etmlıler· 
«!en karar vemte yız ' ır medeni ... dir. Pa '-'tahtın etra.' ... da ça"'>ışma • 

· i · d ya•adılt Burhan FELEK A k·--11 u klUbU Un f tbol ler, Türk hııplsanelerintll' yatan mah- .J " ·ı manzumenın çın e ...,. ça onun n t:U""6 .. c n u an- lar devam etmekt-.t'ır. 
f ecburu Olf i A L J b · ı..-1. ·ı · erb h eı· H kumlan 1 \'e !:alı mık ~ ollarlle ce • '-'U capJarma uymıya m •· mp • nRara an ır •porcu lftUl eıı trenörU eski Fen & ç ı er Şveng Hükumetin lddlalarma na•aran, 

t1 '"tir k t k de bu · l l ti s miyete km"\'P.tJI birer un ur hallndP. • ya ara '9 a e me ıcap ar- ge iyor Macaristanm Nemezet por mce- Madrit etrafında "apllan "&rplfmalar 
dan biridir. Her mlllet bunu bir nevi Haber aldıfınuıa gött, Anlcangü- muuı tarafından Berlln Olmplyatla- iade ed~k mahiyettedir. 'l'a.fıdlatlle U " ~ 
propaganda vasrtası yapar. Bunu na· 1 bu sütunda anlatmaya lmkln olnıı- ne cesinde asilerden blrçok eeir alın-

cU ve Çankaya klUplerl İstanbul-An- rma hususi muhabir eeç lmlftlr. An· yan bu tedbirler arasında mNell u mı"ttr 
stl yapar? Orası herkeıin kabiliyeti- kara arıwnda güzel bir seyahat ter- tr~ör, dUn Ankıtradan gelerek olim- • 
ne bag·ııaır. Sanmamalı kl olimpiyat- \'l\r ki, muayyen bir de\·~ye ~eldik - Bazı ınahnCilde 86ylendlflne nua-

tlp etmektedirler. piyatlara gltmi~tlr. t hl •• u u u al akl 'l drfdin ,.,,,_... 1 larda yapılacak propaganda yalnız en l!IODra r ,.. .. n n ~ ı m a Kfl· ran, .P a "ıvnt popula re,, hU-
orad& fyi derece ve netice almakla =========================== rirecf'.k olan mahkftmun, mahkftml · kOmeli Fransıa hllk(\metlne mUraca-
k&bUdtr. Biıhn bilmek hıtemedikçe Venı' 7u••rk ko'•y Jerı• ret müddetinden iki ttUnU f'kttllmlş alla, kendisine silah ve mUhimmat 
Jiyan edeceğfmiı bir hakikat vardır: J C J ı l~ ola<'.aktır. Bundan başka meeai \'e gön.dermek suretile yardımda bulun-
Avrupad& bizi tanımatlar. Bu, ken- hüsnU halile temayUz etml mahkftm- maaını istemiştir. Frıuıaanın bu tek-
nimin t.smrtmak fımatJıınnı hAJ:trlJı. lnnn, g rl kalan muayyfm mıhl<Q • life ne gibi bir cevap venni oldugu· 
m mış ounamı vır lıetıeeali:ur. O- U.U oyae GftG hatları b•ı~ •nlye t dC""l"Cl .. nı d e ·• ·a lne r-
nun için her ıteYde.n evvel bftyle dün- 1 best ~nnek 1mkblan da teaala e- henUı t81De.ıt belli ohn&Dlakla bera-
ya milletlerinin toplandığı bir yerde kalkınma 1 A 1 1 ha 1 dilml,tlr. ber, Machitten tayyare iJe Fı-anaaya 
"gaybubctlmlzle parJanıa.mamız,, ge • p an ar zır anıyor Dünyada bf!lkl de ilk defa olarak para gönderilmff oldufu mtilıbar edü 
rektir. Tilrk bayrağını, TUrk gencini, Ankua, 2• (Huaust muhabirintia- ramına alınacak kısımların tabak- tatbik edllf'n bu dellflJcllkler, Ttlrk mittir. . 
ve mUmkUn olduğu kadar TUrk kabl- den) - 18 mart 3i0 tarih ve "'2 nu- kukunu bUtçelere o işleri başarabl- huduttan dahlJlnde, yf'nldt'n "Se • Frcınaız kcıbineai toplatttlı 
llyetinJ göetermek tereddUt ~ilemfye. maralr Jcöy kt.nunu tatbikatının bugti leeek miktarda tahsisat konması fle filler,, l'lhl bir f!Afll' yuılmıuına ''81- Paristen haber ve.rildiğine göre ka-
cek kadar faydalı bir l1Jtir. Binaen&· ne kadar verdiği neticeler; devleti ye mUmkUn olablleceğhıden proğrama le olM'.ak bir mahl~ rttte dt'llldlr. bine bugUn f)ğleden sonra Elize'de 
Jeyh artık bir daha dönmemek Uzere ni tedbirler almaya eevketmif, ve Da alınacak işlerin köy gelirleri ve hal- Bu, hf-lkl edebi) at için bir kayıp toplantıya ~ağrılmıetır. 
olimpiyatlara ginnenJn bir ıaruret biliye Vekiletinde bir köycillUk ıu kın tediye kabiliyeti ile mUtenaelp ola?'ktır. Siyasi mahf('ller, .Delbos :ile Şotlln 
olduğuna karar vermeli ve ancak beai kurulmu,; kadroeu tamamlanan olacaktır. J,nknt nmhnl<knk ki, heşerlyet f. arasında bu sabah ispanya vaziyeti • 
fevkalade sebepler olmadıkça bunun bu yeni tefkillt dUndenberi ife baf· Köy btltçelerinde nakU tahsisat- c;ln bir kazan~hr. ne dair yapılan ıörllşmeden 11onra bu 
aksini dUşUnmemellylz. lamı,tır. tan ziyade iş ve ayniyata yer c\'erile- Fllcref ADIL kararın answn verildlğini söylüyor-

Bunun faydalan nedir'!.. Köy kanunu, ışimdiye kadar 22182 cektir. Ancak bunların derece ve .... ------=------- lar. 
Olimpiyatlara her halde gidilece- köyde. tatbik edilmifili. Bu kanun nisbetleri de hiç bir zaman i""'ısal sına ehemmiyet \'erllecektir. Paristeki lspanya rnulahat8üıan 

linl bilmenin en başlı faydıuıı bUtCln ktlylerm kalkınmasını umumi olarak hayatına müessir olacak veya sar- Köy bUtçelerinln ve iş programla- istifa etmitUr. 
dUny&da olduğu glbl bizde de olim- h.~et tutmu,; muhitin huıuaiyeUe· srntı yapacak şekilde olmıyacakUr. rının ihtiyaca ve mevzuata uygun şe- Kabinenin bu topl&n~ı lspanya-

pfyad hazırhğmm bir, bir buçuk se- ~an~ek~h{ıı~.~'&:~ ~~~.n;dele~4~•;-a· Köy sınırlan içinde yapılacak kilde ve zamanında yaptırılacaktır. nm yaptığı yar<iım isteği ile &llkadar 
ne evvelinden başlanabilmeaidir. Böy e ıgın en . ~~ itler için alınacak paralar, tutarı köy Beş senelik mrntaka\i kalkınma plil- görülmektedir. 
1 .. d ğiml• -nçlerin bu güne kadar memleketin geçırdiği d • . b bUt 1 1 ece oraya gon erece ... ,,.-· bu bUnye ink 1• 1 d ği h kanununun 16 ncı maddesini egış- nı u çe ere muvazi olarak ytlrU- Şehirler bombardıman ediliyor 

biJyiik bir amele "flmayifi 

lılememekte devam etmektedir. 
Madrit radyoau asilerin Portekite 

doğru geri çekilmekte olduğunu ve 
Huelva'dakl hUkQmete sadık kuvvet
lerin ise bunlann rlc&t haUannı kee
mefe haaırlanmakta· bulunduğunu 
bildirmektedir. 
HU~met, çok nikbin görillmek

tedJr. Bu aabah teyit edildiğine gö
re, hUkQmet, 22 vlllyette hakim va
ılyettedir. 

Parls'dekl tepanyol bUyUk elçtll
ğindcn alınan haberlere göre, hlikCı
ruete sadık olup Guadalajua'da ~n
lebe çalftn bir askeri kol, Snragos'a 
doğru yUrUmcktedir. Barsclon'dnn 
Malagaya kadar bUtUn sahll , hUkQ
met taraftarlannın elindedir. A1-
turya eyaletl de hUkrtmet elindedir. 
Yalnıa Aviedo hala asUerdcdir. Fa
kat bu şehri de 40 bin hUkômct ta
raftan abloka etmiş bulunmaklndır. 
Bilbao'da işler yeniden başlamıştır. 

A•iler mütemadiyen ilerliyor 
He.ndaye, 25 (A.A.) - Dun, l

run'un 10 kilometre yaki11inde Na
var ile Guipuzeoa'yı ayıran Andar
lau. geçidinde blr çarpışına olmu,. 
tur. Gerek hilkfimet taraftarı RS· 

kerler,gerek asiler, dün öğleden son
ra da goce 8 yerlerini muhafaza ct
miflcrdir. Karabinye, Behobic kôp
rilstin U geçmişler \'e as!ledn l'illdcır
la&a'ya ıfrmeleri dolayüıiylc kaçtık
lannı bildirmişlerdir. 

Baraelon bombal11r altıntla 
Barcelone, 25 (A.A.) - Geceleyba 

BarceJone radyoııunun blldltdıı.;ute 
göre, kaymakam Sırndino, SarA (rı>8 
rnıntakasındakl Milerin tehaşşUdatı· 
nı ve tayyarecilik akadcmlsl ı le ~; \· 
rngos kışhı.lıı.rmı bomb!lrdımn.n •t
miştlr. Kaymakıtm Snndlno, Barc., 
londen kalkan anU faşjet kıtasmın 
lacayı yeniden el geçirmiş olduğu
nu tespit etml~tir. 

Yalnız Saint Sebaatien'Je 
ölenlerin miktarı 300 lıiıi 

Hendaye, 25 (A.A.) - Oğrcnildl
ğine göre, Saint Sebasticn'de bulu
nan İngiliz bUyUk elçisi snğ ve sa
limdir. kabiliyetleri daha inklfaf etmif, •• ..+ı 1 a~ an, ve e fen a- tiren 2491 sayılı Jtanunun birinci mad yecektir. CebellUtarik, ~ (A.A.) _ Halk 

'Ludretl . d&ha f••Ia artmı• olur. y~t ~ warı yenı tedbirlere ihtiyaç d . I' K 
• en ..... s-gi iz.1 gosterrniftir. deain e gösterilen azami haddın ıev- öy bUtçeleriyle iş programlan cephesine mensup Uç tayyare bu sa-
Almanlar, Amerikalılar, ln 1 er, Vekllet y 1 kö kalk k kine çıkmıyacaktır • kaza merkezlerinde hususi muhase • bah Algeziras w• I..allnea•vı borbar-
P'ransızl&r hattl BA.lkanJılar <:oktan- ' en Y m.m•. anu- .J 

beri olim 1 &t n&.mrıetlerinl ayrrmı~ nunu hazırlamadan evvel, köyJU i- KöylUniln blrl"me!i ve ımecl su- be memurları; vHAyet merkezlerinde dıman etmişlerdir. 

Salnt Sebastlcn civnrındn cc-re
~·an eden son muharebelerde ölen· 
lerin sayısı 300 u bulmuştur. 

çalı•tmrl~~en biz daha bizimklle • çln hayalden uuk ve realiteye uy- retile yapdırılacak işleri hıe proğ- hususi muhasebe mUdilrleri tarafın • Bir çok bpruıvol ,•iJAvetll'ri Uc 
ri v • • bil 1 rduk Bu ge- gun, tatbiki kolay beter aenellk bir n.mlarma göre tanzim edilerek bede dan toplanarak mevzuata uygun şek- muhabere lmktu;ı buluna.mamakta-

lk
n isiyimlerıdnı m:myokfne~lnin a~ır profram huırlamalannı valilerden ni mesaiden aıami randıman alması le sokulacaktır. Her vilfıyet senelik dır. 

Bayonnc, 25 (A.A.)- Bidassoıı. 
bahriye istasyonuna merbut bir 
Fransız gemisi, Saint Sabastirm'dcn 
200 l<nnın ''" ·· ocukla Saint-Jcan de 
Luz'a gelmiştir t' me 8ll e epor a " E> i8temfftir. b b t 1 edil k J d eleri pro ta blk I ' ' L • !§!emesine yUklemek hak!ızlık olur. . eı a ı em n ece tir. ş evr gram t atı sonunda vesikalı ayan ıçın parayı 111m .,~,.miı? 

Türk tıoprculan olimpiyatlara gide- Her fda_re Amin kendi mıntakg- köylUnUn zirut işleriyle uğraşUğı ve rakamlı bir raporla merkeze bildi- Madrlt, 25 (A.A.) - Rady 1 Jıyan 
bileceklerini _ 

0 
da hepei değU _ smdaki köylerin kalkınma pllnla • umanlara raslamıyacaktır. receklerdir. için lüzumlu pıu-ayı Banker Juan 

Ancak mart içinde öğrendiler. Fakllt nnı, muhitin hueuslyetlerine gött Köy yolları çok iyi hesaplanacak Dahiliye veklletinln yeni kurduğu ~=~:;i~. vermiş olduğunu bildir· 
bunu da bUyllk kongrenin fçtimu hazırlamak!& beraber; bunun ana bir programa göre yaptırılacaktır. köycUlük şubesine bu raporlar gel • Saat 10,45 te hUkOmet, Gırnata 
daveti fUpheye dU,UrdU. Ta nlsıı.n hatlannm . şu pr~neipler içinde Birinci pllna birçok köyleri alika·dar dikten sonra: hepsi sıra ile tasnif e- eyaletinde asilerin teslim oldukları-
IOnunda Yeni Umumi m•rkeı toplanıp olmuına dıkkat edecektir: eden p ıı k ı ası ve dile'"'k ve bunlardan alınan umumi · ~ azar yo arının so u m ""' nı radyo ıle Uin ctmiftir. 
da lbımgelen b.hslHtr verinceye ka· Köy kanununun köyUn mecburi gUaergi.hına tesadüf eden köyJUlerin rakam ve neticeler beş yıl sonra Türk Hülriımet va~iyete hôltim 
dar fşe başlanamadı. E, bu şekilde işleri arasında eaydığı köy hizmet- bir devrede kendi sınırlan içinde ve köylerinin kavu~acağı hayatı taay • olduiunu 6ildirİVAr 
f>limpiyada hazırlanmak dUnyanm !erinden her senenin faaliyet proğ- fakat ayni tul u · d ı t rılma viin edecektir. ,,_ 

zenn e ça ıo ı • ., .. Paris, 25 !A.A.)- Sevil radyosu 
L! 

(TAN) ın Polltıı Romanı: 89 

Kapı arkasında 
bir cinayeti 

- Peki, onu da kabul ediyorum ... 
Fakat burada bir nokta var ki ıis o
na ehemmiyet vemıiyoraunuz • 

Koridor taratmdan, kapmm önline 
konulmuı olan mua mı? .. 

- Hayır, o değil! .. 
Uzerinde kUçUk bir •aat bulunan 

bu ınuanın da kapmm açılmasına 
mlnJ olınadığmı kabul ,.A•Jim. Faht 
kapıdan çıkılınca muayı eski yerhu. 
itmek lbımgelirdl. 

-Tabir! .. 
- Oyleyse neye olmadı.. Katilin 

kolaylıkla çıktığı bu kapıyı kim '<a
J!Iyacak ?. 

Istintak hakimi, kahkahavla gUle
IÜ ilave et ti~ 

H lchel HP.~hert • Euı;enP. Wyl 

- Yaa. Leprince bunu unuttunuz 
defi! mi? Bu mahut 3 numaralı kapı 
içerilen anahtarla kllitlenmıs oldu • 
ğundan ıu neticeye varmamız 11zım
geliyor: oıu yatağından kalkmıı. 
kendiainl öldUren adamm ~ık bırak
tığı kapıyı kapamııtrr, değil mi? 

Bu söz Uzerine memurlann y'ızlln
de milıtehzl bir gülilmaeme görWdU, 
Leprinee bir llhııa durduktan so:ıra 
cevap verdi. 

- Kapıyı kapıyan ölU değildir. 
Bu l§i görmeği üzerine allJUI olan 
ya.şıyan bir adam vardır. 

Leprince bundan aonra polis komi
serine dönerek: 

- Martet, siı ilk milaahedenizi 

yaptrktan eonra cinayetin vukuhul
duğu oda ile laboratuvara hir göı at
maklıt iktifa ettiniz. Fakat lAboratu. 
vara girdiniz mi?. 

- Katilin pencereden ]<açtığına 
hükmettiğimden buna IU.zum görme· 
dim .• 

- Fıtkat 3 numaralı kapıyı açmn
fa te,ebbUe etmiş oleaydmız anah -
tarla kilitli olmadıfrnı görecektiniz 
Anahtar adliye memurlannm Jrelnı('. 
ıinden biraz evvel çevrilml~i. Bu. 
nun üzerine tahldkat memurları. r•ek 
tabit olarak 3 numaralı kapmm ev
velden de böyle olduğunu ve katilın 
kaçmaama hizmet etmediğini zannet-
mişlerdir. • 

Martet, va&iteslnde gösterdiği ha
tadan dolayı tahtta edileceğinden kor 
karak mınldandı: 

- Ben ilk mU"ahedelerlml yaptık
tan 11onra laboratuvara hiç kimse 
girmemiştir. CilnkU pencereyi \'e ka
pıyı kap&m1ştım. 

Bu söz Leprince'i tatmin ('tmedi · 
- Bundan e.ıniD misini&?. diye 

sordu. Cinayet odasına sizden sonra 
hiç kimse girmedi mi? 

- Evet eminim. Cinayetin vuku
b~ılduğu odnya lr.nirr olmadan, hiç 
kımse girmemiştir. 

- lznim olmadan diyor5unuz. 
Pek lift. Burada sb:inle berıı.berlm. 
Fakat sizden izin almak suretiyle 
kimler girmi,Ur ?. 
. .- Hiç kimse. ÇilnkU ben kimseye 
ızın vermedim ... 

Martet sözUnU bitirmeden durdu. 
Madam Vignon - Marceletye koca • 
sının cesedi yanına gitmeaJ için i&ln 
verdiğini hatırladı. 

Sonra, filphe ve korku içinde ha
tırına daha buı •eyler de geldi. 
Genç kadının mahzun Umitaiz vegU
zel çehreelnl görUnce bir nezaket e· 
seri olarak geri çekilmişti .. 

Polis komiseri sarardı. Leprince 
dedi ki: 

- Divan üzerinden 3 numaralı 
k~pıya kadar gidip de anahtarı çe
vırmek ve tekrar geri dönmek bir
kaç saniyelik bir ijtir. 

Madam Marccllet odaeına iltica e
den işıkınr götUnce yalnız şunu dU
~UndU: Katili kurtnrmak h;ln, çıktı
gı kapıyı arkasından karı11n'\l\k ! 

Andrc, bir koltuğa yığıldı. Hıçkı
rıklarını göstcrmt'mck için mendili
ni ağzına dayamıştı. 

Guy de Pnsscvicrcs, çehresi mo
rarmış. ve dudaklarını 1111rmı,. 11U • 
kQt ediyordu. Dakikadan dakikaya 
Uaerine çöken aarih ve afır itham. 
lan reddetmefe mecali kalmamıftı. 
Avukatı Montaclal1'• mUdahaleye 

lüzum görerek: 
- Hlklmler, bu kadar ileriye rtt

miyelim .. 

Fakat kltl ve mukni delilleri ol • 
madığından aözUnU kıaa kesmefe 
mecbur oldu. Kendlıılne göre genç 
adamın cinayetteki suçu hiç şllphe 
götürmüyordu. 

Fakllt vpzlfeslnf hatırhyarak, bU • 
tUn kuvvetini topladı ve sözUne de
vıı.m etti: 

- Zahire aldanarak ileri 11ilrUlen 
bu deliller o.kadar wcl olW'la ol • 

Bir tabur lnıiliz a•keri Alıaı ~Ja 
Cebelüttarlk, 25 (A.A.) - Re-

pulsc kruvazörü, bir tabur lngil~ 
askeriyle bu sabah Mısırdan buraya 
gelmiştir. 

Almanyanın Maarit El,i•i 
BerJin, 25 (A.A.)- Hitler, Al

manyanın Kahire'deki elçisi Von 
Stohrer'i Madıid büyUk elçiliğine ta
yin etmiştir. 

sun, hiçbir şeyi ispat edememiştir. 
Avukat sözüne devama imkfın bula
madı. Ve boşluğa eallnmakta olduğu 
kolları yana dilştU. MUdnfna ettiği 
dava, evvelden kaybedilmf~U. 

Adli zabıta mUdUrU avukatın hi
tabet yapmak için sarf ettiği gayre
te ehemmiyet vcrmiycrc.k ellerini 
uzattı ve Leprincc'e doğru yUrUdU: 

- Bravo... dedi. Ben eeaaen ipin 
ucunu iyi yakaladığımııı biliyordum 
bundan ıonra Xavler Gulllet,Marteti 
lahtıa ederek dedi ki: 

- Eter a1s bUtUn kapılan 1<ontrol 
etmek ibtiyatklrhğını göatermit ol
aaydınız, tahkikat böyle yanlış bir 
yola sUrUklenmemit olacak ve istlc
vaplar daha çok zaman evvel bit • 
mit bulunacaktı. Bir zabıta memu
runun sizin bu hatanızı tashih 'et
mesi meeut bir hadisedir. 

Xavler Guillet, Leprlncc'ln elini 
sıktı. 

L<-prlnce, Marte.t'nln acınacak ha
line bakarak de.di ki: 

(Arkası \'ar) 
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Galatasaray kampında muharebe tatbikatı 

Siperde giz'lenen kırmızı or&u asker'leri mefruz düşmana karşı ateş ediyor - Muharebe tatbikatı esnasında bir genç ateş ediyor - Muharebe tatbikatından bir sahne - Kampın önünde genç bir nöbetçi kampı bekliyor. 

Asteğmen Şeref, Binbaşı Zihni, Kamp Kom.utanı Yüzba§ı Fehmi, 
Yarsubay Saldhaddin 

IVIef ruz düşmana karşı 
kuvvetli bir süngü 

1taarruzu başlamıştı 
1 ~~p.imiz hakiki bir-~uh;;ebed~-ı 
ımışız gibi heyecan içinde idik 
Güneşin kızgın ışıkları albnda süngüleri 

parlıyan gençler "Allah Allah! ,, diye 
1 

mefruz düşmana karşı saldınyorlardı j 
"J••___.....__11•----·-<1"~'~ .. 11•1't•I nfll'T"""l•I" ı fi "'l•l•Aı~~·ını""" •"'·~'"--ıoıtıllW'r.tr•._..._ 

Gawtasaray gençleri Kilyos plajında banyo alıyorıar 

Kampın hulasası sudur : Neşe, elbirliği ve disiplin 
Güneş tepemizde fırından henüz ye 

ni çıkmış bakır bir börek tepsisi gi
bi parlıyor... Sıcak insanın iliklerine 
işliyor. Suywıu çıkarıyor ve posası -
nı bırakıyor. 

Sarıyerle - Kilyos arasındaki me
safeyi döne döne tırmanan dar yol
dayız ... 

Otomobilin bile sıcaktan soluğu ke 
siliyor ve bu dar dönemeçleri hırla -
yarak tırmanıyor.. • 

Yolda bir sütçüye rıİ..$geldik ..• 
- Ağ~y Galatasaray kampı u

zak mı daha? 
- Aha, şu ağaçların biraz gerisin

de ... 
Biraz daha ilerledik ve sütçünün 

tarif ettiği ağaçların biraz daha geri
sindeki kampı gördük ... 

Geniş bir saha, öbek öbek çadır -
lar ... Ve bu çadırların ortasında bir 
bayrak ve 'bir Galatasaray bayrağı .. 

Şoför ~areti görünce hemen o ta
rafa saptı. Ve ilerlemeye başladı .. 
Fakat herhalde bir falso yapmış ola
cağız. Uzaktan silahlı kara yağız 
bir delikanlının bize doğru geldiğini 
görüyoruz: 

- O taraftan değil, bu taraftan .. . 
Kapı bu taraftandır. Kapıdan gelin .. . 

Delikanlının kapı dediği yere bak
bk. Hakikaten kapı idi bu. !ki tane 
filama dikmişler ve üzerine birer kü
çük Galatasaray bayrağı çekmişler -
di. 

O zaman anladık ki, biz acemilik 
etmişiz ve kapı dururken oto.mobille 
paldır küldür bacadan içeri dalını
,ız ... 

Ne ise çok geçmeden hatamızı tas
hih ettik. Ve kapmın önünde durduk. 

Içeride müthiş bir hareket var ... 
On beş gündenberi yapılan talimler
le vücutları tunçla.şan, gürbüz, sert 
bakışlı gençler asker üniformalarının 
altında 'bir kat daha heybetli görü -
nüyorlar. Kimi silahını temizliyor, 
kinii kayışlarını takıyor, fakat hep
si de nizamiye kapısından içeri giren 
üç tane sivile gözlerini çevirmişler ba 
kıyorlar:. 

- Bunlar kim ola ki... 
Biraz sonra komutanların çadırın

dayız. Binbaşı Kani ve Zihni bizi ne
zaketle kabul ettiler. 

Hakikaten taliimiz varmış. Bugün 
kampın son günü imiş. Talebeler im
tihanlarını vermişler öğleden sonra 
da tam ehliyetname alan 12 inci sı
nıf talebesi muharebe tatbikatı yapa-

cak, ötekiler de ağabeylerinin tatbi
katını seyredeceklermiş!.. , 

Biz komutanlarla görüşürken bir 
içtima borusu çaldı, koskoca kamp 
sanki bir tek insanmış gibi sıçradı. 

Derlendi, toparlandı ve biraz sonra 
da silahlı, palaskalı düzgün, emre 
müheyya kıtalar göründü. 15 gün gi 
bi kısa bir zaman içinde genç ruhla
ra aşıla:nan bu disiplin, bi,zi hayrette 
bırakmıştı. 

Şöyle komutan çadırmm önüne bir 
çıkaytm dedim, grnp ~.IJ)cıtalar ko
mutanlarını bekliY,orlardı. Bu krtafa
rm dışında kalanlar ve ortada ge -
zenler yalnız bir karargah nöbetçisi 
ile ~ektebin sivil ve emektar kapıcı
sı Hacı Beydi,. 
Takımlarla beraber köyün içinden 

geçtik. Kilyos kalesinin dibinde, 
kamp yemekhanesinin bulunduğu ye 
re geldik. 

Muharebe tatbikatını yapacak o -
lan kıta gelinceye kadar diğerlerine 
istirahat verdiler. Işte o zaman ne
şeli bir kaynaşma başladı. 

Yar .sübay Salab.attinden izahat a
lıyorum. Diyor ki: 

"- Her gün saat 5,30 da kalkar -
lar. Kahvaltı. 6,30 dadır. Saat 7 de 
içtima borusu çalar. Toplanan kıta -
lar, derhal talim yerlerine giderler. 
öğleden evvelki bu tatbiki mesai sa
at 11 re kadar devam eder. Kan p -
War, saat 11,30 da denize girdikten 
sonra yanında yemeğe gelirler. Hava 
ların çok sıcak olması yüzünden sa
at 16 ya kadar talim yapılmaz, yal
nız saat on beşte çadırlarda müza
kere vardır. Bir saatlik müzakere bi
tince 16 da talim 'borusu çalar. Ak -
şam talimi de 18 ze kadar olmak ü
zere iki saat sürer. Haftanın muay
yen · akşamlarında akşam ,taliminden 
sonra deniz banyosu yapılır. 19 da 
akşam yemeği yenir. Kampın değiş -
mez mesaisi bu şekilde tekerrür e
der.,, 

Yar sü bay Salahattin bize bu iza
hatı verirken birçok gençler de et -
rafınuzı sarmışlardı. Birisi diyorıiu 
ki: 

- Bu sıcak olmasa, kamp hayatı
na doyum olm1yacak. Hele yemekle
rinden son derece memnunuz. Aman 
bunu yazmadan geçmeyin. En zengin 
paralı kamplarda bile bizim yediği
miz yemek verilmez. Mesela bugün
kü yemek listemizi size söyliyeyim: 

Sabahleyin çilek reçeli, kaşar pey-

------, 

Galatasaraylıların çocuğu minimini 
Cahit 

nırı, çay verdiler. öğleyin patatesli 
köfte, zeytin yağlı ayşe kadın fasul
yesi, irmik helvası yedik. Akşama da 
aşçının söylediğine bakılırsa türlü, 
Galatasaray pilaVI, hoşaf varmış. 

- Yemek faslı güzel, fakat eğlen
ce faslı nasıl? Boş zamanlarınızı na.
sıl geçiriyorsunuz? 

- Müsaade koparabilirsek denize 
giriyoruz. En eğlenceli saatlerimiz 
banyo saatleri, akşamları da kendi 
aramızda toplanıyor ve eğlenceler ya 
pıyoruz. Mesela dün akşam bir mü
samere verdik.Buna iz caz da iştirak 
etti. Oyunlar oynadık. Bütün Kilyos 
köyü halkı misafirimizdi, geç vakte 
kadar eğlendik ... 

Derken, 'binbaşı Zihni göründü. 
Herkeste bir hareket bir kıpırdama .. 
Herkes yerli yerine yerleşti. 

Binbaşı hepsini dikkatle süzdü ve 
dedi ki: 

- Ne bu, kiminizin başında şapka 
var kiminizin başında yok. Mademki 
istirahattesiniz hepiniz şapkanızı çı
karın. Asker dediğiniz hepsi bir bi
çim adam demektir. 

Sonra yapılacak vazifeyi izaha baş 
ladı: 

"- Şimdi muharebe tatbikatı ya
pılacak. lki taraf harp ediyor. Mavi 
orduyla kırmızı ordu çarpışacak. 

Galatasaray tepesi - Kilyos hattı ma 
vide, şösenin şarkındaki kısım kırını 

'1inbaşı Zihni tatbikattan etı vel izahat veriyor - Galatasaray kampı yemekhanesinde wtirahat 

j zı kuvvetler elindedir. K1rmızr taar -

1 

ruz etmiş, mavi kuvvetler mukave -
met göstermişler. Kırmlzınm taarru
zunu, derede kırmışlardır. Mavi kuv
vetler öğleden sonra takviye edilmiş 
tir. Fakat şu anda kırmızı kuvvetler 
tekrar taarruza geçmişlerdir. Binba
şı Zihni askerlerine bu taarruzun ma 
hiyeti hakkında uzun boylu teknik 
izahat verdi. Ve sonra hep beraber 
muharebenin yapılacağı yere git -
tik ... 

Kilyosta tahlisiye tepesindeyiz. Ka 
raaen1ıan en nruna.u \,0;;~::.1 .. .n.uyuı:: 

yaprak bile kıpırdamazken burada 
rüzgar insanın gömleğini bir yelken 
gibi dolduruyor. 

Işte müdafaaya çekilen mefruz 
düşman hedef halinde karşıda par -
lıyor. Taarruz edecek takım yayıldı. 
Hepsi başlarına düşmana görünme -
mek için otlar takmışlar ... 

Makineli tüfek ve diğer manga -
ların attşi altında bir manga taarruz 
edecek, ve bu iş münı:.vebe ile başarı
lacak .. 
Binbaşı izah ediyor: 
- Askerlikte en mühim nokta şu

dur: 
Evvela yürek, sonra kürek, son 

ra tüfek gelir .. 
Evvela korkmadan atılmak Hizım

drr. Sonra kendini korumak için bir 
siper yapmak, daha sonra tüfeği kul
lanmak gerektir. Taarruzda geri 
dönmek yoktur. Bir tehlike olduğu 
hissedildiği zaman herkes bulunduğu 
yerde yere yatar. Bir adım geri dö -
nüleınez .. ,, 

Bundan sonra verilen kumanda ile 
mefruz düşman kuvvetleri, yani sa
bit nişangah üzerine ateş başladı. Ta 
kım, manga halinde sağdan soldan, 
kısa sıçramalar yaparak ilerliyor, te 
peden aşağı iniyordu. Bir taraftan 
kuvvetli makineli tüfek bu ilerleyişi 
himaye ediyordu. 

Mefruz hedefler, kurşunla delik 
deşik olmuştu .. 

Hücum takımı planlı bir ilerleme 
ile l(ilyos deresine geldi. Dereyi at
ladı. ve mefruz hedefe doğru bir sün
gü hücumu başladı: 

Sanki hakiki bir muharebe seyre
diyormuş gibi heyecan içinde idik. 
Güneşin kızgın ışıkları altında sün 

güleri parlıyan gençler: 
- Allah Allah!. .. diye mefruz düş

mana saldırıyorlardı .. 
Bir aralık hedeflerle. mutaarrızlar 

biribirlerine karıştılar. Süngü muha 
rebesi başl8.Dllştı .• 

Kırmızı ordu muzaffer! ... 
Yarının kahraman ordusunu ha -

zrrlıyan gençler vurdukları hedefleri 
süngülerine taktılar ve tekrar niza
ma girerek sert adımlarla ve gür ses 
le şarkı söyliyerek geri döndüler! 

- Çrktık açık alınla on yılda her 
zaferden! ... 

Bu bir tek ses, bu bir tek nefes fır
tınalı Kilyos dağlarını inletiyordu. 

Şimdi tekrar fampa dönüyoruz. 
Binbaşı Zihni tatbikattan memnun
du: 

- Gençler çok muvaffak oldular. 
Doğrusu iftihar ediyorum diyordu .. 

Zaten çok nişancı gençlerdir bun
lar! Dokuzuncu sınıfla, ticaret birin
ci sınıf bu kampta birinci ve ikinci 
vazifeler.ini yapmışlar yüzde 96 atış 
randımanı vermişlerdir . ? 

Lise onuncu ve ticaret ikinci sınıf 
lardan müteşekkil grup, bu sene ikin 
ci ve üçüncü vazüelerini yapmışlar, 
yüzde 98 verim göstermişlerdir. 

11 ve 12 inci sınıflarla ticaretin ü
çüncü sınıfmm gösterdiği muvaffakı 
yet, yüzde 100 dür. Bu sınıflar, 3 ün~ 
cü ve 4 üncü vazifelerini yapmışlar
dır. 

Bu kampta vazifesini yapamıyan 
tek bir er yoktur.,, 

Sonradan öğreniyorum ki, bu sı -
nıflarm içinde 30 dan yukarı atan -
lar arasında atış komutam Zihni bir 
mükafat atışı tertip etm~, bu atışlar 
10 talebe tarafından muvaffakıyetle 
başarılmıştır. Muvaffak olan talebe
ler, 1136 Mehmet Ali, 1003, Veysi, 
390 Rifat ve 1142 Rıdvandır. Bunlar, 
attıkları üç merminin üçünü de he -
def tablosuna isabet ettirmişlerdir. 
Tablolar keı;ıdilerine mühürlenerek 
hediye edilmiştir. 

lkinci atış gözle görülebilecek ka
dar uzak bir yere konan bir mermi 
kovanına yapılmıştır. 

Bir vuruşta mermiyi kovana isa -
bet ettirenler, 152 Cevdet ve 677 Ap
tullahtır. 

Muvaffakıyetli bir tatbikattan son 
ra dönüyoruz. Kampa girdik. Binbaşı 
Zihni atış neticesini kısa sözlerle şöy 
le anlattı: : 

" - Bugünkü muharebe atışının 
neticesi şayanı memnuniyettir. Te
şekkür ederim. Şimdi silahlar te-

mizlenecektir. 
Cem borusu çalınca de~ gidece1' 

siniz.,, . 
Dağlan inleten tunç bir ses iŞitil' 

di: 
"- Sağol!,, 

• ..:d 
Vakit gecikıyordu. Saat on Sel\.,,-

geliyordu. Maslak yolunda bir şans· 
sızlığa uğramamak için hiç değil5e. 
şimdiden hareket etmek lazıın. J{O" 
mutan, çadırında, bize bütün kolı1' 
Iıkları gösteriyor. ~, 

nu..ı.ua...u.uçı. '"'"'" J "'".-.-. >J "-tif"AAU.J. ~ .. 

cektim. Çadırın kapısında herkes~ 
Galatasaray çocuğu diye çağırdı~ 
8 y~Iannda bir mini mini köylü gö! 
dük. Galatasaray yuvasm.m sanki b!l~ 
nndan çıkmış olan bu yavru da., tıP" 
kı onun gibi, sıcak kanlı ... Galata.Silo 

1 

ray çocuğunun mazisini anlattrl~: 
dj ' "-Bu gördüğünüz çocuk, de 

ler. 8 sene evvel, Galatasaraym ikİJl' 
ci kampında Galatasaraylıların e}İJl' 
de, onların yardım.ile doğmuştur· 13~ 
çocuğun doğumundan bir iki gi.iıl e~ 
vel Cahit isminde bir Galatasa.rıı1 

oıeıı yavrusunu kaybeden kamplılar, bıı 
arkadaşlarmm hatırasını yad içill 
çocuğa Cahit ismini vermişlerdir~~· 

O gündenberi, küçük Cahit, G isi 
tasaray çocuğudur. Hatta, keil~~ 
hesabına bankaya muntazaman P 
bile yatırılmaktadır.,, de' 

Komutanlara Allahısmarladık, 
dik ve uzaklaşmaya başladık. iliı\ 

Galatasaraylı gençler otomob 
etrafım sarmışlardı: ..... t• 

- Şimdi denize gideceğiz. SiZ ı;v 
miyecek misiniz?.. ,, 

- Vakit çok geç ... Yolumuz uıtd'~ 
Gençler bizi kandırmaya çalış:,Y;u~ 

lardı. Hani bizim de kalmaya. go 
müz vardı. Fakat şoför: 6 

- Karanlığa kalirSak lstanbul~, 
saatte boylarız dedi. Bu geÇ ıcs.1~ 
endişesidir ki, bize hareket için ° 
ret verdi. tıit 

Yüzlerce Galatasaraylm.m heP 
ağızdan:· c1A 

- Güle güle! Sadalan arastıl 
kamptan ayrıldık. l;t" 

Galatasarayın 936 kampında. g i -
düklerimizi şu suretle hülasa edeli 
liriz: tıil 

En geniş bir elbirliği ile müt~Jca 41~ 
saygı ve arkadaşlık ... Büyük bit 
siplin ve heyecanlı bir askerlik·· 

Galatasara11lılar çadırda istirahat edivorl.tır - Askeri 'kamf)ta ber~ 
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AN KARADAN MEKTUPLAR 

Ceza kanununda tadilat 
Müebbet sürgün cezası kalktı, ağır 

para cezasının haddi 5000 liradır 
Cezayı azaltma nisbeti yeni derecelere bağlandı. 

Cürümlerin cem'inde cezaların cem'i esastır 
Ankara, 24 - Evvelki mektubum

da Ceza Kanunumuzda yapılan de
ğişiklikleri, yeni esas ve hükümleri 
ile mucip sebeplerini izaha başla
mıştım. Bu izahlara devam ediyo -
:tum: 

Müebbet sürgün cezası kanuni 
eczalar arasından çıkarılmıştır. Mü
ebbet ceznlar işledikleri cürmün 
şenaati itibariyle cemiyet i~ersinde 
bulundurulmaları tehlikeli görülen 
ve hallerini ıslah edecekleri umul -
mıyan kimseler hakkında tatbik e
dildiğine göre, sürgün cezasında bu 
milli.haza yer bulamamakta; ve ce-
2:ai mevzuatımızda müebbet sürgün 
cezasını istilzam eder bir suç dahi 
gösterilmemiş idi. Müebbet sürgün, 
bu maksatla Ceza Kanunumuzdan 
silinmiştir. 

Ce?.a Kanunumuzda ağrr ve hafif 
olmak üzere• ikiye ayrılmış olan pa
ra cezalarından ağırının yukarı had
di gösterilmemişti. Yeni kanunda 
bu had, beş bin lira olarak tesbit 
edilmiştir. Bununla beraber !!uçun 
husule getirdiği maddi zarar ile 
mütena.cıip olarak tayin edilecek pa
ra cezalarına yukarı bir had konul
ması ve bu cezalar için vazedilen 
esas ile telif edilemiyeceğinden bu 
hallerde para cezurnın yukarı bir 
haddi olmadığına dair maddeye hü
kilm konulmuştur. Para cezaları 
muayyen bir meblağın devlet hazi
nesine tediyesinden ibaret olmunna 
göre, bunlann da amme hukuku 
borçlannda cari tahsil şekline tabi 
tutulmuı tabii görülmüş ve bu esa5 
dahilinde tesbit edilen kanun mad
deBine tahsili emval kanunundaki 
tebligat müddeti on beş güne çıka
nlmış ve hapsen tazyik usulü istis
na edilerek mahkumun haczi ve sa
tılmuı kabil e,yuı bulunmamak 
dolayı.siyle aczi tahakkuk edince 
malmemurlan tarafından ili.mm 
hapee çevrilmek Usere mUddeiumu
miliğe iade edileceği gösterilmiştir. 
Ayni maddeye göre kendi talebi ü
zerine mahkum, para ceusından 
çevrilen hapis yerine devlet, viliyet 
veya belediyelerce tayin olunacak 
nafıa ~terinde çalıştırılabilecektir. 
Bu surette iki gilnlük hizmet, bir 
gün hapis yerine geçecektir. 

\ .zayı tahfif edici sebepler dola
yrsiyle yapılacak olan aıaltmalarda 
ölüm eeusiyle müebbet ağır hapis 
cezasının bir tutulmru... uogru görül
miyerek ölüm cezasını müstelzim 
fülleri işliyenlerC' verilecek ceza bir 
miktar arttınlmlf ve kanundaki 
hükümler ona göre değiftirilmi,tır. 
Haksız tahrikin huıule getirdiği ga
zap veya şedit bir elemin tesiri al
tında suç işliyenlerin cezalarından 
ne miktar tenzilat yapılacağından 
bahseden Ceza Kanunumuzdaki a -
zaltma nispetleri pek fazla görüldü
ğünden bu nispetler yeni derecelere 
bağlanmıştır. 

Fiili işlediği zaman on beş Yllfl· 
nı bitirmiş olup da on sekiz yaşını 
bitiremem~ olanlar için tayin edile
cek cezalardaki azaltma nispetlerin
de de tashihler yapılmı,tır. Bu eMs
la ali kalı maddeye ili ve olunan dik-

No. 9S 

Ademle Havva 
Bttrhu CA.8111 

Şi§e arkasında birkaç kitap var. 
Fr~nsızca üç roman. 
Benim okumadığım yeni eserler. 
Ne zamendanberi kitap okumağa 

vakit bulamıyorum ki! 
Bizim daktilonun Uç romanı da en 

son çıkan eserlerden. Biri yeni meş
hur olan Parisli romancılardan biri
nin ''Genç kız,, isimli romanı. Şöyle 
bir göz gezdirdim. Ra~ bazı yerlere 
kurşunkalemle işaretler koymuş, sa
tırların altını çizmiş. 

Böyle çizilen bir yerinde şu satır
lar var: 

"Dk qk taze bir meyvenin verdiği 
Dk lezzettir. Ne olursa olsun ikinci 

. aşkta ilkinin tadmı bulmak imkinı 
yoktur . ., 
Romancı yeni bir teY ke,f etmif de 

ğil. Dünya kuruldu kunılalı bu böy
ledir. Fakat Rqelin bu satırlarm ya
nma kurşunkalemle yaptığı ilave da
ha enteresan: 

"Kalpleri bir ikinci aşka tahammül 
edemiyenler ve ilk a§km hararetini 
llaybetmek istemiyenler ne yapem -

kate değer bir fıkraya göre, 18 ya
şını bitirmemiş mücrimlerin cezai!\· 
rının bir ısllahanede çektirilmesi e
sası kabul edilmiştir. 

Cürmü işlemek için tam teşebbüs 
halinde bulunan ma?.nunlara, işle • 
meğe teşebbüs ettikleri fiılin istil • 
zam edeceği cezanın derecesine göre 
azaltılacak cezalannda bazı nispct
sizlikler görüldüğünden kanunda bu 
esasla alakalı maddede değişiklik 

yapılmış ve fiil ölüm cezasını müs • 
telzim olduğu takdirde müteşebbis 

hakkında yirmi sene, miiebbet ha
pis cezasını müstel?.im olduğu tak • 
dirde on beş seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır haois ce
zası hükmolunacağı tesbit edilmiş • 
tir. 

Ceza Kanunumuzun "Suç ve ce · 
zalann içtimaı,, na ait olan kısmın
da da bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Heniiz mer'i bulunan kanun madde
lerinden müebbet ağır hapis cezası
nı müsteh~im bir ciirüm ile beraber 
beş seneden az müddetle şahsi hür
riyeti bağlayıcı bir veya birkaç cü
rüm işliyen kimseye bu cürümlerin
den dolayı herhangi bir ct-.za verile
memektedir. lşlenen her cürüm i
çin ceza görülmesi esas olduğundan 
yeni kanunda bir cürmün veya cü -
rümlerin ceza müddetleri ne olursa 
olsun, bu cezanın ve bu eczalar mec
muunun ağır hapiste oncl" ve hapis
te on ikide birine müsavi bir müd· 
detin mahkumun hücrede kalacağ 
müddete za.memdilmcsi Ve bu su -
retle zammedilecek • müddetin ağır 
hapiste iki ve hapiste bir buçuk 
seneyi geçmemeBi ve mücrimin işle 
diği cürümlerden ikisi hakkında .da 
müebbet ağır hapis cezası tayin e 
dilmek li.zımgeldiği takdirde öllim 
cezası verilmesi esası kabul olun 

1 

-
-

-
muştur. .' 

Cürümlerin içtimaında, yeni te 
llltkilerin daha ziyade cez ... ların ce 
mi esasına mütemayil olduğu giizö
nünde tutularak zam için kabul e
dilmi9 olan yan nispeti üçte ikiye 
çıkanlmış ve ceza mecmuu ıc;ın 

mevcut otuz senelik azami mudiel 
muhafaza edilmiştir. Sürgih ceza~ı 
nm azam[ uzaltma müddeti yedı bu 

. 

. 

-
çuk seneye çıkarılmıştır. 

Mec. S. 

Riket Avrupada mekik 
dokuyor 

-

-
t 
e 

Sofya, 25 (TAN> - Meşhur mali 
yeci Riket, evvelki gün Atinadan 
Lufthanza ~irketine mensup bir tay 
yare ile buraya gelmiş, bir müdde 
burada kaldıktan sonra aynı tayyar 
ile Viyanaya gitmiştir. 

Avusturya. Almanya arasında 

-
a 
-
. 
e 
6 
. 

ticari görütmeler 
Viyana, 25 (A.A) - Başbakanlık 

ekonomik işler dairesi şefi elçi Wid 
ner'in Başkanlığında bir Avustury 
heyeti; Almanya ile Avusturya ara 
sındaki ticaret ve turizm münaseba 
tını normal bir hale getirmek üzer 
müzakerelerde bulunmak için, 2 
temmuzda Berline hareket edecektir 

lar.,, 
Doğnı. Erkek ve kadın bir an için 

ayni çılgın duyguyu paylaşabilirler. 
Bu mutlak aşk, tam saadet dediği -
miz hadisedir. Fakat muhakkak ki bu 
iki unsurdan biri ötekinden daha ev
vel hararetini kaybedecektir. O za
man hali ilk aşkın ateşini muhafa
za eden taraf ne yapsın! 

Bütün bunlar hayatı kağıt üstün
de mlinakaşa edenlerin ~açmaları. 
Hakikatte ne oluyorsa hayat odur 
işte! 

Bence ilk aşk, son aşk olamaz. 
Aşk mademki fiziyolojik bir hare -
kettir.Sinirler gevşeyinceye,etler por 
suyuncaya raşe ve heyecan kabiliye
ti sönünceye kadar aşk devam eder. 

AltmılJ yqında erkekler, saçı iki 
renk olmuş kadınlar i.şık oluyorlar 
ve gençler gibi çılgınlıklar gösteri
yorlar. Bunlar gözümüzün önUnde 
dururken qkm manevi,ruhi bir gö
nül ihtiyacı olduğunu nasıl iddia e
debiliriz. 

lhtiyar bir erkek daha aşkm ilk 
raşesini duymamı9 · on beş, on altı 
yqmda bir kıza işık oluyor. Onu çi
çek gibi yakasına takmak, süs gibi 
evinde saklamak için mi? Bilakis 
kavşamış uzviyetini bu taze ve kör
pe vUcudUn ham, buruk lezzeti ile 

TAN 26 - 7 - 936 ~ ..... ' 
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25 TEMMUZ CU~IARTESl 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 h;viçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le1 
20 Dinar 
Fran~ız fr. 
L r c:ı veııltalı 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
f•v« lruron.'I 
Altm 
Banknot 

Çelrler 
Londra üzerin,. 
Pariı üzerine 
Dolar 
J.iret 
Belca 
Cenevre 
Sofia 
Flnrin 
Çekoslovak 
/1 vı.ı .. turuya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Eı'lram 

ı, BuıltHı Mil. 

4 "' 

526,50 
126,-
810.-
80,-
21.
BS.-
13.-
49,-

168,-
190.-
82,-
22.-
211.-
20,-
22.-
22.-
32.-
n-

969.-
243.-

N 
Jt·.,.nilinr 

Anadolu % 60 
.. ~o 100 

~ırk .. rna yrıye 
Trıımvay 
Bomonti Nektar 

s. tıı 

631,-
126,-
820.-
84.-
23.-
94,-
16.-
52.-

168,-
196.-
84.-
24,-
30.-
23,-
24.-
25.-
34.-
33.-

971.-
244,-

631,25 
12,03,-

1),79,47,SO 
10,08,36 

4,71,37 
2,43,33 

61,39.94 
1,17.-

19,19 .80 
4,15,75 
1,97,64 
3,07,64 
5,80,66 

85.-
9.90 .,.,,. 

25,45 
41.50 
. .. !10 
ıs.-
us 

,., c.n 

Aslan Çimento 10.20 
Merkez Bankıısı 69.25 
Osm~nlı Bankası 27.-
Sark Merkez Eczanesi Ku.,onı;lll 3,70 

lsfilrrarlar 

Türk Borcu T 21.55 
Tl 20.05 

,. .. III 20.35 
t~tikrazı dahili 96,50 
Ergani A B C 96.-
Srvas - Erzurum t 9R,75 

n 98,75 

Mı s r r fohvfıreri 

1911 111 

Tahvllôf 

Rıhtım 

Anadolu I •e II 
.. m 

101.-
95,-

Anadolu Mümessil 

J0'.?.-
96,-

10 2S 
44,80 

46.-
46,55 

"Sovyetler birliği 
kahramanı 

Moskova. 25 (A.A.) - "Ant 25., 
mürettebatının Moskova - Arktik de 
ni?.i • Kamçatka - Amur üzerinde 
Nikolavk uçuşunu yere inmeden ba
şarabilmelcrinden ve bu uzun ve mUş 
külatlı seyahat esnasında gösterdik
leri cesaret ve maharetten dolayı, 

Sovyetler birliği merkezi icra komi • 
tesi, Çkalov,Baydukov ve Bebiakov'a 
"Sovyetler birliği kahramanı,, ünva 
nı ile Lenin nişanı verilmesine· ve ay
rıca Çkalova 30 bin ve Baydukov ile 
Beliakov'a 20 şer bin rublelik para 
mükafatı verilmesine karar verıni§ -
tir. 

İtalya Maliye Vekili 
Roma, 25 (A.A) - İtalyan Finans 

Bakanı, Olimpiyat komitesi azası sı

fatıyla yakında Berline gidecektir. 

canlandırmak için. Bir genç kızın Ur
kek, asabi, titiz ve ham hareketleri, 
çekingenlikleri yaşlı bir erkeği c;ok 
mütehassis eder. Bu heyecanı olgun, 
pişkin, tecrübeli bir kadın ona duyu
ramaz. 

Tabiatta bile böyle değil mi? E -
ğer bahar her yıl tazelenmese arz 
bir çöl olurdu ve insan, hayvan nes
li münkari?. olurdu, zengin ve meş
hur ihtiyarların hayatı, maceraları 
hep bu yolda yürümüyor mu? Alt
mış beş yaşında Hintli milyoner 18 
yaşında bir manikürcü kızla evlen
di. Onun asma filizi gibi körpe, ye
şil, bunık kekremsi lezzetinden tat
mak için değil mi? 

Altınlarından, mücevherlerinden 
başka cazibeli taraflıırı kalmr,,ıın 

yaşlı kadınların barlarda ve sayfiye 
otellerinde gigolot aramalarının se
bebi ne? 

Ra.f}elin romanlarmı olduğu gibi 
yerleştirirken gözüm en 2'eride ki\
çük bir maroken kaplı deftere ilişti. 

Genç kızların çoğunda hislerini, 
hatıralarını kaydetmek merakı var
dır. Bu da, Beni İsrail yavnısunun 
hatıraları olacak. Tatlı bir tecessüs
le açtım. 
Çoğu Ispanyolca notlar. 
Birkaç yerinde fransızca cümleler 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 1 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Tegebbüs sahibidir. Fakat takip 
fikri henüz inkişaf 
etmemiştir. Zaman 
·mman bulu~ları 

vardır. Onlan bir
;ok yerlerde kullan 
mak, tatbik etmek 
ister. Maziye bağlı 
tarafları, onu da • 
ha ileri gitmekten 
'llıkor. Azimkar ol
ırıakla beraber ya
raş tabiatlidir. 
~uhiti ile fazla a-

Mnhmut lakadar değilrlir. 

Gayesi, yeni bir muhitte yeniden fa. 
aliyete geçebilmektir. 

'lo 

lyi kalpli, söz söylemesini sever 

Evleneceğim, fakat bütçe... ., 
Beşikta~tan L. K. P. imzasile: \ti ve kalkıp 9..~f.ccğim at~' ti' 
"Onunla tanışmamız garip oldu. re~akat cdcccgı~ı, o_:omoi ~ 

Hafif geçen bir tramvay ka::ası e~- evtnı~ bırakacagını .soyI~d ~' ~ 
nruında kendi.sine yrırdını ettım. Bır mczdım. K!!bul ettım. l ~-· i "''I 
otomobilç bindirerek evine kadar giJ- le biraz görii§mek ist~d.ıg•;ti- ot'.. 
Wrdüm. Otuz yaşlarında dul bir ka- yerde oturmamızı tek1ıf e B~ 
dmd1. Bc~ı ota::: dört ya.ş111d.ayım. Ka- duk. Bana, hayatmı a11ıatt~~·ı, 
nm iki sene evvel öldiL iki çocuğıon uzun Biircccfji için bu.ndını tı ~ 
ı:ar. Omm da kocası ölmfl§, birço- yontm. Yalnız kendisi al l' ';;JJ: 
cuğu var. c.vli imiş. Fakat kansı de~.; 

Altı ay Juular olan lm h<idi.<ıeden içiıı, bir bekar hayatı y(IŞlz,etti ~ 
sonra onwıla sık sık giiriişmeğe baş- Bunları aıılattıktau sonra, ~ 
uıdtk ve aramızda ~k diycmiyeceğim diği>ıi ilave etti. Bmı ~~d ~·~ 
l:,ir aUika 7)(;yda oldu. Biribirimiz • cevap vermedim. ve 1kı 0 ~ 
den h<>§lanıyomz. Biribirimizi sık gfirmityorum. Ne yapayı'!""~ 
sık görmek ~tiyoruz. Şunu da ilave edeyim 'iri, 'tlJ 

Bundan iki ay eııvel, bana telefon hiç te lô.kayt değilim .. FakiJ' 
etti, milhim bir i§ hususu>ıda görü.'- lu§tl ... " ~ 
mck i8tcdiğini söyledi. Derhal git - Bir erkeğin kansından ~ bir karakter. Bi

raz gururu vardır. 
Kendisine verilen 
işi yapmak ıçın 

çok çalışır. Her za
man muvaffak ola· 
maz ise de hüsnü 
niyeti :aşikarıiır. 1-
yi bir şefin idaresi 

tim. Baııa, baba.!mııt, onu zengin fa- sını icap ettirecek sebeplerd2 
kat y~lı bir adam ol.an ortağı ile de devamlı ve uzun süren h rtl~ 
ct'lendirmek istediğüıi, bu hususta zannediyoruz, bu ad&Jll, iste2 

1 Ç<•k wrar ettiğini söyledi. Babası, sından ayrılabilir ve sizinle ~~"':I 
lıattıi, razı olmadığı takdirde, ona ba- lir. Fakat, kansının bir ınU~ 
§ttmı ça.rcsitıe bakmasını bile Böy'le- ra iyileştiğini farzediniz, o 
mi§. olur? O zavallı kadın, sizin. 

. Bc11im mqli vaziyetim fena değil - ğmdan istifade ederek elin' l 
j dir. Fakat onun çocuğwwn mektep casını aldığınızı haklı ol~ ~ 
11Jc saire mrı.ıtrafı i§e karışınca biUçe- mez mi? Mademki bize ınu~ 
1 min iki ucum~ bir etmek ihtiaali kal- tiniz. Size bu işten vaı~' 

altında ve onun hi
mayekar vesayeti 
ile çok faydalı o-
labilir. Muhafaz:ı · l:::zcttın 

kardır. İyi bir aile reisidir. Biraz o
toriterdir. 

* 
Bütün hadiselere, onları kendi öl

~ülerine vu-:ıırak 
hüküm verir. Men
faatini gözetir. Mu 
hitinde teferrüt et· 
mek arzuı:ıu vardrı-. 
Muhafaza
kardır. Fakat ha
rıcı tezahürlerde, 
terakkiye ve eser
lerine uyar. lnsi· 
yaki bir zekası var 
dır. Asabidir. Ta -
hakküuıii ıme,.ver. Et.. 

Basri Kara7•mı rafın.da olan bi . 
tenleri dikkatle takip ederek istifa
deli olanları derhal zapteder ve ica

bında onları istimal etmesini bilir. 
'lo 

Deruni bir alem içinde yaşar. Mu
hayyelesi, imkan -
sızlıkları t:-ıhakkuk 

ettirmesini bilir. 
Fakat bu hayal o
yunları onun için 
tchıikcliılir. Kl:!ndi
ne mahsus addle
ri vardır. Bunlar 
onun için çok kıy • 
metlidir,' onlardan 
ayrılmak iııtemez. 
Okuduğu eserlerin 
satırları, ona, her
kese verdikleri ma N. Nafiz 

nadan başkalarını verir. Anlayış ve 
tefsiri bambaşkadır. Merdümgiriz -
dir. Samimileri çok mahdut sayıda
dır. San'atine derin bir bağlılığı, ka
biliyetivardır. Fakat san'ati yapma
ğa isteği yoktur, yorulmak istemez. 

Daha ziyade san'atin yapılmasında 
amil olur. 

var. Ortalara doğru bir sayfada da 
şöyle iki satır gözüme çarptı: 
"- Bugün üç telefon oldu. Ayni 

kadın onu anyor. Ne garip ruhlu 
kadın!,, 

Kimden bahsediyor? 
Bu telefon meselesi benim hasta

lığım tarihine tesadüf ediyor. 
O zaman Raşelin bazı hareketleri 

gözüme çarpmıştı. O kadar perişan
dım ki meşgul olamadım. Fakat ivi 
hatırlıyorum. O zaman telefonda 
beni arıyanlara cevap vermek vazi
fesini ona bırakmıştım. 

Güzel Beni Israil kızı bunu defte
rine niçin kaydetmiş acaba? 

Sayfaları çe\irdim. 
En son sayfada bir satır. Daha 

mürekkebi taze. 

"- Bu akşam o kadar mesudum 
ki! Fakat yarın bu saadetim ne ola
cak?,, 

Ve ondan sonra bir kayıt yok . 
Boş sayfalar devam ediyor. 

Defteri aldığım gibi kolonya şişe
!!inin arkasına üç cilt romanın altı
na yerleştirdim . Her şey olduğu gi
bi yerinde duruyor. 

Odama geçtim. 
Kadınlıtr, he~i ayni hamurun 

başka kalıplarda pi~irilmiş çeşitleri 
gibi kimi ağdalı, kimi iştah verici, 

mıyor. O ise, oldukça zengin olan tavsiye ederiz. Hem mad"" 
babasının evinde, onun himayf';'sinde aydır onu görmüyorsunuz .•• 
YU4ıyor. Babası ile bozuşur ~e pa -
ra..'Jız kalacak. Onunla evlenmek i.'lti- • 
yonım, onu bırakamam. Çünkü baııa Ç ._ L b• ,,,i 
müracaati, hakkımda beslediği his -
fori kô.fi derecede gö.<lterdi. Fakat 
biitçe mesclc.'li beni diişiüıdiirüyor. Ne 
yapayım der.'linizf" 

Düşünceleriniz muvafık onunla ev
lenebilirsiniz. Fakat bu hususta ba
bası ile görüşmeniz imkanı yok mu? 
Ona, ortağının hatırı için kızını feda 
etmesinin doğru ohunıyacağını anlat
mak kabil değil midir? Bunu tecrübe 
ettiniz mi? Fazla ümit etmemekle be
raber bir tecrübe etseniz ve onu oya
lamak yolunu tutsanız iyi olur, aksi 
takdirde, bkal]edakirlıklıt-E:la evlen
menizin kabil olup olmıyacağma: ba
kınız. 

~ 

Evli, lalıat kan•ı ... 
İstanbul dan C. D. E imza.sile: 
"Size, şimdiye k.rıdar belki kimse

nin başına gelmemi§ bir me.<ıele hak
kında danışacağım. Dütfcn benim de 
derdime bir çare bulunuz. 

28 ya.."nndayım. Butıdan seki:: ay 
r.vuel 40 ya.şiarında bir erkekle ta -
nı~tım. Tanışmamı:, mektep arka
d~larımdan birisinin dii{jiinfüıde ol
dıı. Kibar, vakur, oldııkça tahsili 
var ve orta bir servete sahip. Ayni 
arkada§ımın evinde 011un1.a birkaç 
kere daha karşıl~tık ve aramızda 
kendini itiraf ettirmiycn bir ~k ba.ş
ladı. Bu alô.kamızı, arkadaşım da 
anlamış olacak ki, bir gün bana, on
dan bahsederken: "Çok iyi adamdır, 
fakat bedbahttır. Bir k.arts1 var, mü
temadiyen hasta." dedi. Ben, d,aha 
fazla sora,.ak alaka.dar görünmek is
temedim ve garip bir tesadilf, gö • 
rii.şmemizin tam bu noktasında ka
p! çalınarak o geldi. Ben, onun evli 
olu.şunu öğrenişimin tesirinde olarak 
biraz soğuk davranmı~m. O /arket-

kimi doyurucu, kimi az lezzetli,kimi 
çok tatlı .. 

Fakat genç kızların daha başka 
bir çeşnileri var. !çimde, garip ezik 
bir heyecan var. 

Şimdi Raşele yann beraber ye -
mek teklifinde bulnuşuma üzülüyo • 
rum. 

Kalbi benim mutlak bildiğim aşka 
değil, heyecana ve ruhi irtiaşlara 
açılan bu genç kızla bir maceraya 
atılmak nekadar tehlikeli. Tehlikeli, 
fakat lezzetli de. O henüz aşkı eti 
ve siniri ile değil hayali ve ruhu ile 
tanıyor. 

Hayatın realitelerindeki maddi 
r.evkleri tattığı dakikada belki ha -
yalindeki rüyalı varlıklar yıkılıp gi
decek. Fakat önünde öyle bir hayat 
yolu açılacak ki belki geride bırak
tığı hayal alemini hatırlamıyacak, 
özlemiyecek ! 

Ben bu hayalleri yıkacak mıyım? 
Buna hakkım yok! 

"' Eve geldiğim zaman saat dokuza 
yaklaşıyordu. 

Biraz çerezle akşam yemeğini ge-
çiştirdim. 

Kafam çok yorgun, 
!çimde UzilntU var. 
Direktörün kızı Marionne'un irf 

OR mancup ır I 
•eviyorum 

Bursadan V. N. imzasile: ,,r ~ 
"Bir buçuk senedenb~ı ~ 

&eviyorum. Bu genç fa'lrif '1 
bir uaziyette. Benim ~ ~ 
Mrt.ıctim var. Ben f4 YM,'. ~ 
28 y~larında var. Kcnd~ Y'j 
mak için ne yaptımsa ol~~ 
Zerimi<: ayn olduğu için ~~ 
tesadüf edemiyoruz. K~• 
kaç def~ tJokakta rastlad•fltot 
bir defasında: "FiMn aoko1' 
raftadır1" diye sordum. ~ . JJJ 
tertnyeli Cet.'f?P--Vcmif. :Bcm ,. 
·mizi tanır. Şimai rastladı~, 
la~ıyoruz. Fakat bir türlii O 
diğimi ih...<tas edemiyonım· ,,ı, 
V3k mahcup olacak ki, bir 
Icmiyor. 'Ne yapayım da o'*' 
bildireyimf" ~ 

Ya o genç bir başkasını ~~ 
Veya aranızdaki servet f a.t~ 
mai vaziyet farkını düşünUP "" 
lünç olmaktan korkuyorsa! '~ 
düşünmediniz mi? Eğer on~J 
mek arzunuz varsa ve bu 3;~ 
lece bir mani olmadığına e~, 
ve en mühimmi, o genç bir ~ 
sevmiyorsa, siz, akrabanııd'°ıılı 
kele vasıtasile ilk adımı af>P"" ~ 
Fakat en iyisi meseleyi ~ 
çmız, onun tavsiyelerini d~ 

Fransız ticareti b~ 
sine yeni kredi ve ıtl: 

Paris, 25 (A.A.) - Saylı.f ~ 
rulu, yeni sosy~1 kanunl&T~d~"· 
sine verilen vazileyi başatJP:" • 
ticareti bahriye dairesine -~i 
franklık bir kredi verilıneP' 
la kabul etmiştir. 

siyah gözleri gözlerimin ~ 
di. Onun benim Uzeriıne -~ 
hayalleri ne zararsızca ~ ~; 
Ve bu benim için ıstıraP -,,1 
beraber onun hesabına şU~i ~ 
kazançtı. Güzel kız UmitltioJ t" 
lıyacak bir gençle saade 
şırsa belki de mes'ut oıurd ~ 

Fakat Raşele karşı nal ~ 
bu zafı duydum. ,ııt"1.J 

Defterindeki hatıralar Jtl 'I 
ki bu altın kümesi kafstl ~" 
esrarengiz hayaller yaşlY°r'tt' 

Onu idare etmek, yarını 
siz geçirmek lazım. ~ 

• dl~ 
Yazıhaneye girerken tr~• ~· 

kulu bir heyecan var. Od ., 
ken vuün bölüğünden ,~ 
zım. ' 1 

- Bonjur. dltsı il 
E~imdeki titreyişi )ten J 

ısettim. il" 
Fakat onun heyecanı d 

Adeti iç çeker gibi. ~ 

Hemen işlere b&Jlad•;~ 
'.luhasebecinin aylık t ti"'..; 

kontrol etmek lazım. F•l<• O-' 
!ar, yekünlar ~özleriınln öP j 
ribirine kanşıyor. -""' t'I 

[Ark .... 
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No. 13' Yuan; MITHAT CEMU. 

Aynı ıeyi düıünen altmıı insanın 
suratından salona bir tek sükut doldu 

Cevac\ bağırdı: 
..,.... Sen sus! 
Cıevadl& reaml ylizle kenUfD ft.aoe1 

•ııen "in k&rfIIUld& fen&laftl. ıt.aeeltn 
yakın doltu g6rUnen k&dlftl&ro: 

FAYDALI~ ( ... ...:."' l MCFIDE ABLA J 
.....,.....14Jt\ BiLGiLER ....._____....._ ____ ____.. 

12,SO: MahtıUf plüdar •• ballr m••lki
tl. il: T.-b&tı khcetlndea naldl. tlıan 
orklltral&n •• lratıt* "otn& 20: Hallı: 
meeikl•I (pJ&lc). 20,SOı lttıd10 orlc•tral•
n. 21,SO: 8oa haberler. 

lut U dlD teara Anad•hi a)aaı•m 
ıuetllet• mahıuı hıvedlı ael'Ylıt •erile
cektfr. 

Pns -20,0S: ))anı malildtl. bafU P&re&lar. 20. 
50: Piler. 21.0S: Praaı ltlpenla "B6b~i
J6• opereti. 22,05: Jıllall. IUO: Hafif 
orlreltr•· H: Xoaqmalar, 1S.SI: Plak. 24 : 
Xoattr aakll. 

Badapelfte 1 

19,JO: Orkntra. 10,40: Kenuımalar. 21 I 
35: l(cman muailrilf. ıı: Haberler. 11.so: 
Cubend. 23,SO: Alkert hlndo. 

"UIOft 
11 - Canım, a&rhot ! Sarhota 'büilır 

ıu&: ı&,uk ıtel"lri cvı,.... •utlriıı) 
21,20: Xonatmalar. 22,30: KllCUk tad'6 
orkt1traıs. 2UO: Danı m"llkiai. 14: Oaaı -Oh, bu yarım bat &fnaı .. Bana Blral evvel kendin clemlyor-

ını? plakları. mull&4t •t 8eftk bhu latir&hate th· muydun ki, ben M '···•mtyecek kadar 
Di~rl&rdı. BellıM tt~ va.r. lcöttl bir tnau deflllm.. Bunu 1en 
Cevad bir vlaJd 4&ha içti. Bwıu ye. leftk ayala k&lkmıetı: ...ı ht.flt 11'· ledln. Hem emin ol eeni öyle 11e-

di : 11,so: J)lnlıJicilorta arau •ttlll Pttea· titriyordu· v~ ki flmdi olmua bile çok 
_ Jılila'Opl&r, dedi, ka.rml&rmı '911· ıu. 20: Plak. 22: Yabancı dlll•rle ... rt • • ' .. _, .... 

eutıarmmı4& doyururlar. Doyduktan yat. -Dur lftıuden tn'tl Mal& ıtllt y&kınd& Mvıtmin k-•.uaauı vere-
IODJ'& d& btttb toklar llbt oapkmllk Blld'el t~ bu Wınm tamlnl töyUyt- eek, ark&dafblım4&n memnun ola· 
etmek lltAl'ler. Huta.ıun &tefi ,Uk· • Otjtml. oakam. 
--1dt ne dernütlr! Mllı:Poplar huta- 1e: Orkeetra. 18,45: Xea••malar. 10,Uı -tarar etmiyorum &eftk llSyle!M- Mutide Abla kalktıfı lakemleye 
._ ...... _,.,. edi 1a.r Daıw muailcl•i. 20: ICoaf. 20.IO: Koaattta Mil 46 Olur. kUvfttl tUktnmlf pbl yeniden çök-
nm 'VtlCUdund& ama-- yor devamı. ı1.oı : Pl7tt. 22,*0: Haberler. 22, 

19
_ ................ 1u ..... _ek ..... un ._1_ mH.+Q, Birdtnblte .U.rile yQztlnU 

d ktir şs: Salon ork .. tratı. --ml.IUll uı11Nu Qau1 UM A1ı111 ..,. .. 

~- pnç IOrdu: SIDemalU. l't,.trolar aldufunu ~·Artık on her bpadı. 8tel luQJcırır Clbl titriyordu: 
M1" ••yt, bUtUn 16Y*'Ml ~ ytne 4• -l'&Jcat btn .. Ben .. 

- Ya ""· - •• cı....~n. h ... 'lc-Cevad. een,p ftrdl: •HALK OPE:Rll:Tt : la alıtam 21,41 bana inaıamayacatmr eöyledlllm 11&· ,,,_._ emen unun yanma ,,şmuş 

- DJwmı~ de 11&·--1 ... ..ııı .... &idik. te. matlaı ·1,30 da Melek •• Mıahli• m&n haklı l!l\if1m cıe~nrnt? gUlUmaeye~k ellerini *la yUziln· 
- ---

51 
,._._. lebahattin iıtlralrile <Ane) bU,Uk •" .,.__ ek-ı .. ı 

•--- nevi evvt1l ulu4u; tcmra hav- . opuet. Pek ,Umda (&abalı:lr). Y•rın -Oh Hayır hayır bunla.n ona IMSD ç .....,.w: 
~ miyavladı; IODJ'& Jdtn6- Şu utanmıyan kadına "ol'OllpU,, dı- - Olabilir a! •lrtam Kaddr81 lllrena bth,eatnde .. ' -Biliyorum, hfliyorum. Sen çir-
~~· ':': meledL Yalnm A'V'Ultral- ye haylarmak içiıı atzmı açacaktı; - ltalyadan geldi madam! <T.Ui Turn.a). aöyleme a&Jmı.. kinaln, Mn aevUectk blr kadm değil-

' en eri tavuklar gibi kO'ftUf\l!' flatel, Cevadm bu kelimeyi haykırdı- - Gelir a! • UIXUDAR HALE : (lecon - Kap Mtıfide Abla 'bültlaruu laklama.il: ıl '-,eni mee'ud e4emlyecekaln. BU-
ya yer1il dil' bir •lu rtu dur. ğı za.manla.rdald acı pa.rtltıyı karatın- Rqel telgrafı yumrugunda arka - ıaa Ki*). ilter ıtbl göllerini k&.Pannttı. VUcu- tUn bunlarr alSyllyeeeklln delil mi? 
lal'; ~= bt/•'b1ım!''- arkuındııı lık gözlerind" birdenbire gördü. "Ce- rak Cevadm bfll on te~lde apmeyi • s,'f!~~.:>~1 HALE bafctlfndı: (Aft du ha.tlt hafit, tltrlyorclu. leftk onun Müfide Ablanm yaflar içinde par-
aı~ ka.bkahalu .• vad ! .. diye bir çığlık kopardı. "Bey" bilen dudaklarmı dtıeUnuyordu; göğ- yanma dotru ilerledi: la.yan ell gözlerine içi titreyerek ba-
~ emir verdi: lis IÖylenen bu isimdeki itirafı unu· sUnU kirleten adamm bu mUn&Mbet- ltfalJ• Telefl.nJ&rt -Niçin açılı: konuemuyorus Müft- kıyordu: 

Badi Avmtralya ,eruı.rı lfbl tacak 1ı:ac1ar f&lll"DUftI. Koetu. Sol· eizHlfni çoktan unutmuftu. Cevadm, tıtanbıal ttfeı,.ett J4222 de bunlan ont. IÖylMem ne ol&C)t.k! -Ah it"'" kendinden ne kadar 
"__:-bir ............ , sun eUnt Cevadm korkunç apma ka· katI göğsündeki mermerde çUrtıynU- Kaddds,. ttfal7e1i &t>020 Blru evvel sen her feyl açık~ hr"'· --fn yok bilsen Senin nıhunun 
-..PBatta~=:;-· ..... --ct•• .. --•- ...... A••, elin •·-"'kiyle -~a .-an ceu. kadar dinlenmek hıtiyen b&fl Yqilkoy, Bakırköy, BliYilkdere, söylememi tavsiye etmemif miydin? güzelli~ kuvvetli blr Ifık cribl •• n.nı. 

v.v~ -·--" ... uıı:ıYaul.aU a- -3• .. ..u ,,- Uatiıdar ttfıiycıi 50625 Za h • .& ı~•-• ttl ~ •• ~· 3 ......... 
delik .. JJ) he blr a1D4an bafladı· ılık ba'ftdaa. ldlgQk kadm mendilin· gO.ıılerftenberi muallakta duruyor, ka Beyotıu itfai,.eai 44644 te~ ona er lffl3• ""-.... e m l,Ae· nU aydınlatıyor.Gözlerin en yUrekaiz 
lar· JJ ar P daı burnun& dolan llva.ntalı ter ko- fuı ortada bir mesele oluyordu; bu Bilyilkada, Heybeli, Bursu. Kmah mm mektir. Çünkü billyor1un k1 ° ka- ilUhl.lll dile getirecek kadar çekici, 

• Gbı Pı 8' ghı. ıa.undl-D Oend bulandJ. Kadmm &• batla QU bu t.eıgrafa mflrak ed~k- talralan için telefon aantralmdald memura dm senden bqkuı defil.. yumu,ak manalarla dolu. Büt ün 
- 1!._ U°uada d&wldan vucuna arcak .. yler doldu; Ra,.1 eli- ti? 1UPl demek Widtr. MUfide Abla 'blrd6nblre ayata bunlar aen46 olduğu halde beni 
~~&UA nl ~ce Cevadm lfsmd&n k&dmm Cevad. plltin tabakunu ısatm10tı. • .. .. " .. e.ı~'" ... " fırla.mı9t1. göılerlndt prlp tflkla.r mM,ut edememtltten nuıl korku-

Ratel iks en b9fmcla• ıestert 401- IQIUne, bntnn lotlfi !J6yler, döki11· Kutunu~ parasile Asmahme.scit- Ccrarhpap ha•taneti 21603 parlayarak, oradan k~mak tater Si· ~·ortun? Seni ,, .. ,..,ı c;ıtgm gtbl sev-
ne ~ blımİyor. 411. Demir tUccan Bevincinden be.m- te oda, yani delik tutmu.tu (bekA.r- Gureb& ha1tan11i Yenlbab,• 2so11 bl etra.tına baktı. Şefik tam kame- dilimi görmUyor mueun? Ne ıaman 

m~'Demir tüccan buraya ge· beyazdı: Burnunun iki deHği Raşe • lar deliğe oda derler !) ... (Satmı\k) M:~~ ~·~~·~a~:~::ın•lriidar :ri~;~ rlyentn kar.t11ınd9,, ayaldt. duruyor, dır y&va' ya.v~ içime giri~ordun, 
lirken; -avluda b~ kitap gör- lin göğsünde duran sa.n çamura ba- ona çalışmak gibi göründü. Ve hu pa- Kııdua battaneti Çapa 22142 biç aeeini Qlkarmıyordu. MUficl• Ab- ve ana Mndtn dert yanarken bU-

u...n. bu ,.__ .. _ ~-·-~~. layotdu. rayı kazantlmro para.nm ha.ldı rahati- ••"lla Zllktr butaaeal 41341 ı. korkak, ,..ıvanoı b1r auıum•me Mil ne blb1lk lltır&pl&r çekiyordum. m 9"-~ vıı:ıYM.UD ~ OWbaa• 11utaaee1 Otllbaa• aosıo 11- ...... ,.... 
' ' cU P.l aldJ• kitap- le yiyordu. Bir tar&ttan da paranJll Ha:rda,,,... NOnnme Uttaalll 60107 11t11 OD& -w: CJaH&ftU tak&t clüa 8ı!JJUyecek 

beri saçtığı in e a• PlltiD t.hh bir kıamı U. umumt bir evde bir pnç Btfal haıtaaeal 11111 41426 - Şalı:& blttl artık 4e1tl mi ftftlr T bir çok .. ylerl vardi. Y""6flnhı tU· 
tı. (1) Onu, dalgmlılda ~ Bfr hft&danbert darfmlar. kadma gitti. Kadm Molzin kal'J8J ol- Balarlıts,. Ak.ı haıt&Mel te,IO btD herkee stbl Milin de y&lms 111· ktnmM ~birer blnr bu ka· 
tıstünde unutm~~· Şimdi u.lona 

1 
: C&vadJ nekadar eevdilfni Raee1 o. Baydı dünya gUzelfydi; Rafelin çama lllWI ,.._. ftd• Ablan Olarak lc&lmak Jattrtm. 4-aa anlatmalı, fylce bu 1tvıfye f. 

len utak A~me~ demir tnccan,. ça nunla dargın durduğu zaman anlı • ftrlarmr giymek, onun e~de, yata- ------ Bunu bllmeuatn. nandırmalıydL Tltriyerek awçlan-
ğtrdı ,· kulagma. ı~- vnr·, on··-'a dar ..... mı'. Herkeısle dar- ~da olmak •artile afetti. Bu lene- Deni• 10Uan acentul Telefon 42382 a....ı .............. btl"--n..... ......... ..n.n .. u h ı · bu ani ttılt ı,ey eı:-uı ,,- UllJ e·~ •'" 7 Alı:a7 (Xaddılp iekellll) 41732 .,.-lk Ul.blyetle 4_....... au&...,- na -..... onun eemer 3....,"'" a a. 

- Ce~ bey .. a; k Afa~da gm: H~etçilerle, terzilerle, kundu- tin içinde Raşelin ezberlenmif etin- 6ark Demlr,.ollan lirlııecl 23079 tU.: ellerinden bırakm&llUfb ve ıtlmüf 
Yerlerint bıze gosterece . et.ir" raeüarla... den eoğumaya hasırlanıyor, qkı va- O..let J>emil')'Ollan Ha1darsıeta 42145 - Buna artık lmk&n varmı aaıme Slbl pD'lltılarla yanan bu ktlçtlk ba-
1ritabmr unutmut: hıtiyor; kot l'tird: Kocaaı dün ttaıyada mi'de ameli- zife haline IK>k&n Rafelden bıktrfmı Çablll 11bbl fU'dlm ,...._ dlyonun ! Htm bu am•na kadar f& c1ofru gttttkoe eflllyordu. Müfide 

Dedi. Uıa.k Ahmed koftu, ge ı. yatı olacaktI. öyleyken elinde tel- sanıyor, onunla hiç barışmamaya dalma etratm& l)'llDr etmeyi dtlftln· Ablanm derin bir iç çekifle gözleri-
Cevada uzattı: grafla ko,an hizmetçiye çok kızdJ : karar verdiğine kendisini inandın- ::1 ~:::r:c1an imdat otomo 44991 d1ln. Her k ... b1rbtrlnl m•'ut ecle- nl kapadıtmı. ~f\lterlh bir gtılUm· 

Cevad - Bu ne? - Bu ne telq? Ne oluyorsun? yordu. • • cek tawlyelerde bulundun. Bir ke- 1emenln dudakla.rmcla gutndiğini 
Uta.k Ahmed- Söyledl~n~z ~yle- -Telgraf. madam! IArb8' nr• Bal ve balmumu re de kendin blr lylUk etmellaln. ÇUn ıörtınae bütün aöyliyeceklerlnden 

tin yerierini göeterecelı: mıpınız. Edirne, 2t5 (A.A) _ bm1r fuvann· kU beni red4ecSerl6n be4b&ht olu- vaı geçti. y,.,.,,,. dud&klannı uzatıp, 
Cevad - Senden bunu hıtiyen oldu B • h l.ı ı k f • h rum, hem cSe nud blllyor muaun ! onun ml&Jı: yanaklarını uzun uzun 

lnu? Ayyt!.~ Hadi göttlr ,.,,me. 1 r BR'B 1 arı da daimi olmak O.re bir Trakya Mutidt Abla kekeledi: öptU, ve Millide Abla bu ıtefli ~u-
Uplr Ahmed - ···· ., pavyonunun bulunaaafı malt\mdur. -Fakat böyle blr ,ey hiç d\ltUn· da.k1arm temuı ile Urperdl. Fakat 
Cevad - Ne dunıyotfllJI u1&1ı · Batı birıncide -- Fuva.rm bu pavyonunda bal ve 'bal- memı.tım. Sen daima benim lçbı l· yUal\DU pri çekmedi anl&flrllflardı. 

Radi diyorum! _ __., n•t ... a.1 -'- bir ,_.,_,_,·"'· ı __ ,_ ··-• iM-ıma mumu bUyUk bir itina ile tefhlr olu- y. blr 40llttun.. '•rlde CelSI Upk Ahmed _Yeri~·· u • ...,. .... eın ....... uı meeelıe karpnn- "'l"""'ıı.ı3 ... yapı a .. .._ w:nıwu ,,w · nacak ve yent hareketin te.rklarmı , 
hyJe l&ltikleriniD n.ttıae mi kof&• dadır: HerkM mUmldbı olduğu Jı:a- dan evvel Uç deVletin Londrada telı: göstermek için buradan fuvara eeld 
Jml.," dar' memnun edilerek bir Avrupa &· ba.flarma toplana.ralı: bir ha.ID'lık ve yeni kovanlardan bir kolleksiyon 
~_'Ulan ewek! Neden oraya ~gi kurulacak m;! Yolma Avrupa, yapmala.raıı ve prensipler ifa.de eder götUrUlecektir. 
~? )lada.mm yatak ::; cihan harbinden evvel olduğu gibi Ud yolda bir resmi tebliğ ne,retmelerinl '!!!!!l!!!!!!!!!~!!l!!!"'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!'!'!"!!!!!!!!!!!!!l!!e!!!!!!!!!! 
llllla götnr: yatalıJnm b&flP rakip gnıpa mı aynlacak! kendi hesaplarına küçük dUşUrilcU diye bafımuotır. Sözün kılaeı lııfillet-
muaya koy! Dofru,su aranırsa bir Jamn devlet- bir hareket diye görmU9lerdir. Topla- ler C-emiyetl D&nlig ilinden dıe dawl-

'R.qel nnnJ.mJI ~k IMl8fyle ler için iki nldp grup vaziyeti filen nacak konferanım çalııma B&hUJ ve suı zurnasız atlatılımftU'. Bu meltle-
lıaylı:rrdı: vardır. Bir tan.fta Franaa ile Rusya, gayeleri hakkında çizilen prol!'IJll· yi Alma.nya ile Lehistan, k&rfl kar-

- ÇQk t.erbl~ııis! diğer tarafta Almanya Ue İtalya dan İtalya da hiç memnun ka)nıa- , 1ya halledeceklerdi!' ki blrtblrinl lk· 
Cevad beln'dı: tnm' gnıpun elebqılandır. Kararmzlık va- Dll§tir. na içbı kullanacaklan Uun kurtla 
- Sana ne del'ler, biliyor= der~ ziyeti her memleketten ziyade lııgil- • kuzu arumdakl belli lll&n olacak· 

l!lena k&dm deınezler, eana tere bakmımdan vardır. İngilizler Londra tçtimamm artfeeinde bPI trr. 
I•! gruplardan birine malolmayı kendi B'ramız guet.eıeri diyorlardI ki: Bu iki cevap ortada dururken AI· 

Berkel inllttt. '.Ayni feYi dil~e: helaplarma da ve Avrupa ıulhU he- "Böyle bir içtima naml olur? tngilte- manyaya eorulan IU&llere cevap bek· 
eo lnunm wratmdan salon~ b bak· sabma da tehlikeli görüyorlar. lki re vurtasile sorduğumuz eualler var- lenmeet, bazı FranlıZ guet.elerinin 
11Uk6t doldu. Jtatel, ~· akaJ,,.. grupun mevcut olmaamı görmemez.. dı. Almanya bunlara bele bir cevap henüz hayaller dolu bir llemden Jı:ur. 
maktan utan&nlann öıı gizl'~k yer Ufe gelerek sulh heeabma umum! bir versin de bakalım... tulamadıklarma bir allmetttr. 
nan kadm,,dı. :S jan~ıktı; taamıZ tecrllbeline girmek istiyor- ı,tıı tuhaf tarafı ,urada ki,sonılan • 
arıyor gib~ydi. in :aaaturamn de - lar. auallerin bqlracaian, AimanyaııDl İspanyada ~erle ka.rd8f kam 
=enlı:e~ 'eoğukluk vardı. • (Ren) emıivalriinden 10nra Avustur· dökUlUyor. Ayni toprağın evlldı o-
-oenıtr tttccan aevincinden çıldır· tngllizler ilk adımda bir muvaff a- yayı ilhak etmek ve Danzlg'f ele P- lan, ayni Uaanı konUf&ll, ayni mDU 

Çankırı da spor hareketleri 

dı · davuldan k;ıktı; caza ''bqla:" teyet kaza,nmlflardrr. Londra içtima· çirmek yolunda hareketlere de kalla· gayelerle blrle,meai lbim plen in· 
diye ~aret verdi. ~irde res&;leti.n mda ırra.nmıarm çok uysal davran· flP kann,nuyacafma dairdi. O r.aman sanlar arumd& aiyut mahep fark· 
devam etmesine mi.ııı olmak istiyor- malan ve Avnıpa vaziyetini kendi Fransızlar: "~rllrsüntız, bunları da la.rı, bir de huaust ımıf ve fert menf,,.. Çan.km, (Tan) - BqQn Ankara- bitmlıtir. Kmkble gücü de Çantın 
du; uıı raakB&dt b8.fkaydt: Ceva~ yıJa1mJf em.niyet liatemleri bakmun. yapacaklar.,. diyorlardı. aUeri eeklinde farklann bu ölçüde bir dan w KmkJtaleden p1en çoreular, aponı •. 2 yeMÜftir. 
bundan IODr& edeceği k_Ufllrler. bel: dan değil, Avrupa sulhU zaviyeeinden Almanlar, suallere yazı ile cevap kan döktllmeeine yol açmam, çok acı· burada iki maç yaptıktan IODl'I. clön c.ürnapor kulttbü oyqnculan Çer 
bu eon hakaret kuvvetinde olma r. g5rıneye razı olmalan Umit edilebile- venMdller. Fakat flU harekeUerile nacak manzaradır. mUtlerdlr. Boüurtaporla Silmenpor ket ıporla bir maç yapnıak Uııere 
Son hak~ olduğu ~~ a:a: oeğinden fazla bir neticedir. FAki Lo- en açık cevabı verdiler: AJma.nyada· Harici &lem, İlpanyamn h&Unl arumdakl karp1qnıa 8 • 8 berabere Cerkete ıt<leeeldel'dlr. 
mekle, demır::an· mtlphe!:etin, kanıo devletleri arumda toplanacak ki Altmlf. bet milyon Almanla A~ ıııeyrederken ya1ms bu kardflf boluf-
karetl~, ha. ı,hü temin ediyordu. lı:onferau. mü.eavl hak eahibl devlet- turyadaki altı milyon Almanm bır- masmm insanlık ölçU.üyle pelı: acıklı Balıkesı·r Şarbaylıg"' ından·. 
ihtimalin nı:ginl tını bltirmlf, fimdt ı. arumdaki bir kontlflD& ve uıı.,.. leome1i hakkında ya1dizlı nik&h ve olan görünüşü Uıertnde durmuyor.le = ~aıstedi: Bu lı:adtn ona matelı:lini alabilecektir. düiün meraeimi yapıımamlftir. Fa· panyada boğufan kuvvetlerin biri fa· Belediyemiz için (200) lira aylık ücretle Mühendis 

vermiyordu· ya1mz terztaini, DJfer taraf pek °'kadar hQfnut kat bir taraftan Avusturyanm ittik- tlzm, diğeri 101yalizm ile komtlnizm· ktad T r l . ·k·l B l k . beled' . 
berini ~; nakit para görUnmUyor. Almanlar ilri me9eleden !ilinden bol bol bahısedilirken, ild Al· ~.Avrupada biriblrlerile k&rfll•tan aran~a ır. a 1P. ~r!n vesaı ı e a ı eaır ıyesı-

:vermek yoktu: "Ona para vermek, dolayı lngiliılere kızgındırlar: bir de- man kütleeinin birleı,mesi filen vaki ıkı devlet grupunun f~k vurtıan da ne muracaat etmelerı ılan olunur. ( 4142) 221 
ka kadmlarla da görllt demek- fa Morıtröde İngilizlerin biraz muka-- olmuttur. bunlardır. le~~ki dahlll mUca- • 

" bunu da, utamnadan OD& IÖY· vemett.en eonra umum! prenaiplere il- Danzlg'e gelince bu fe)ırin lyan delenin vereceği netice.' ~ ~dan r.D r H o R H o R u N 1 ( B k o )• 
Qyordu. tihak etmıelerini kendi aleyhlerine bir reisi Greieer Cenevreye Pinldıit za. Avrupanm umumi vazıyeti ve gıdi§i • er 5 y 

hareket diye teılkki ediyorlar. Bun- man: "Daıızigteki 400,000 Aimanm Ur.ıerinde dfl teeirliz kalnuyacaktır. ll•1W bu sla Mpme lmdu Emla&ll Valde DK&N•• ,..,..,.., 1 
(1) soırles ü oonatmattnoJ>Z4' • dan bqka da Almanya ne ttaıyanm mukadderatına atı kanpmamnıı!.. TAN ım 
rlu Mtamer· 
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istanbul dün büv ük bir sel fel&keti aecirdi 

• 

Aksarayda birçok dükkanları su bastı 

Çar§ıkapıdan BeY.azıda giden cadde 

·. • • 

/ 

• 
Aksarayda Valide camiin : önünde 

1 sr sahih. şunları söylemektedir: 
"- İL ·venin yardımı olmasaydı 

muhakkaıı: ki, feci bir vaziyete düşe
cektik. Zarar miktarı henüz belli de
ğil. Makine dairesi tamamen h:!.rap 
olmuştur." 

Istanbul tarafında, Samatyada mü 
hendis Celalin evi, Ahırkapıda Dikim 
hane, Şehremininde Yenibahçe, Fa -
tihte Atik Alipaşa caddesi, Samat
yada bahçivan Hristonun evi yarısı
na kadar sel altında kalmıştır. Bah
çivanın evinden hiçbir şey kurtarıla
mamıştır. 

Yine Samatyada Ağa hamamı so
kağına biriken su, hemen her eve gir 
miştir. Eminönünde bir tramvay te
li kopmuş, bir tramvaya hafif yıl
dmm isabet etmiştir. 

Beyoğlunda 
Beyoğlunun yüksek semtleri sel· 

terden o kadar müteessir olmamış i
se de TarJabaşı, Fındıklı, Feriköy. 
Dolmabahçe, Gazhane. Cihangir, 
Topane ve Boğazkesende tahribat 
fazladır. 

Fındıklıda yol üzerinde bulunan 
bir ağaça yıldırım isabet etmiş bu 
yüzden ağaç müthiş bir gürültü ile 
kırılarak devrilmiş, caddeye "Ylkılmış 
tır. Otomobil ve tramvay seyrüsefe
ri bir müddet tatil edilmiştir . 

Topane meydanı su altında kal -
mış. Boğazkesen caddesi, selin şid • 
detine tahammül edemiyerek çök -
müş, parkeler kopmus. hemen hemen 
50 metro murabbalık bit saha harap 

Anadolu kıyılarında 
Anadolu tarafında yağmurdan en 

ziyade müteessir olan mıntaka. Göz
tepc . Cadde Bostanı arasındaki sa
hadır. Bu saha, tamamen sular al -
tında kalmış, bu arada Yoğurtçu, 

'";öksu dereleri taşmış, çayırlar bir 
~öl halini almıştır. 

U'sküdarda tepelerden inen su, is
kele civannı doldurmuş, tramvay 
seferleri yapılamamıştır. 

Beykozda Akbaba deresi taşmış, 
B@vkoz çayırını su doldurmuştur. 

Boğaziçinin bilhassa Kavaklar is -
tikameti yaı?murdan en az müteessir 
olan mıntakadrr. 'Ruralara az yağ
mur ya~ış, o kadar fazla tahribat 
nlmamrşhr. 

Rumeli tarafında 

Gol halini alan Aksaray meydanı ve su altında kalan dükkanlar 

[Başı 1 incide] 

Boğazın Rumeli tarafı da çok şid
detli bir yağmur görmemiştir. Fası· 
lalı yağan yağmur bu sahilde hasar 
yanmamıştır. 

Büyilkderede de maliye memuru 
Hiiseyin, denize dil!~müş ve bitap bir 
halde kurtarılarak hastaneye kaldı-

mış. taşan derelerin kenarlarında 
tertibat almış, alt katlarını su basan 
dükkanları, evleri temizlemiştir. Bu 
faaliyet, geç vakite kadar devam et
miştir. 

Bilhassa, Samatya, Eminönü, Ka
sımpaşa, Beyazıt, Aksaray, Kumka -
pı, Fındıklı ve Ortaköy müthiş bir 
su baskını altında kalmıştır. Birçok 
caddeler, kuvvetle akan seller yüzün
den geçilemez bir hale gelmiş, Beşik
taş ve Kadıköy kazalarında da dere
ler taşmış, bostanlar göl halini al -
mıştır. Devamlı seller, seyrüsefere 
imkan bı~amış, tramvaylar olduk 

elan yerde beklemeğe mecbur kal -
mıştır. Polis, muhtemel tehlikeleri 
önlemek için virajlı ve yokuş olan 
caddelerde otomobil münakalatını bir 
nıtiddet menetmiştir. 

Yağışın birkaç sa.at fasılasız sür -
mesi, muhtelif semtlerde birçok 
bahçe duvarlarının yıkılmasına, bazı 
cadde ve sok~kların _çökmesine se -
be polmuştur. 

Haliçte 
Haliçte alçalt sahillerden içeriye 

doğru ilerliyen su, iki taraflı kıyıda 
hayli tahribat yapmıştır. Kasımpaşa 
deresi taşmış, civardaki münakatat 
saatlerce sekteye uğramıştır. Bahçe
ler, yollar ve bilhassa Bahriye cad
desi, tamamen su altında kalmıştır. 
lmdada koşan itfaiye grupunun bü
yük gayretile sel tahribatmm kıs -
aıen öni.ine geçilebilmiştir. 

• rılmıştır. Boğazın bir tarafmda ~e
ri mmtakalara doğru birçok yıldırım 
is~ betleri olmuştur. 

Y ıldınm İsabetleri 
Kağıthane köyündeki bir evin ö

nünde bulunan ağ .. ca düşen yıldırım, 
ev içinde bulunanlarrlan beş '1dşiye 
isabet etmiş, bunlardan ikisini öldür
müş, üçünü ağır surette yaralamış
tır. Yaralı olanlardan Ali, Mahir ve 
Mehmet Cerrahpaşa hastanesine ya
tırılmıştır. 

Diğer bir yıldırım da Maslak yo
lundaki Ayazağa köşküne isabet et
miş, binanın bir kısmım yıkmıştrr. 
Bu esnada köşkün en alt katında işi
te meşgul bulunan amele Necati de 
yıldırımın tesirile yere yıkılmış, o -
muzundan yaralanmı,trr. 

Şişli Etfal hastanesine kaldırılan 
Necati, dün kendisile görüşen bir mu 
harririmize şunlan söylemiştir: 

Dü~Mnlan dokluran 8"U. tenekelerle boşaltılıyor 

"- Aşağıda çalışıyordum. Bir
denbire bir gürültü oldu. Ne oluyor 
derneğe kalmadı. Vücudüm birdenbi
re elektriklendi ve yere yuvarlandım. 
Bayılmışım. Bir müddet sonra kendi
me geldim. Omuzum müthiş ağrnyor, 
vücudüm, anlaşılmaz bir uyuşukluk 
içinde ... ,, 

Ayvansara.y ka.yıkçılarından Şevki, 
sandalile Karaağaç önlerinde dola -
şırken, sağanağa tutulmuş, sandal 
alabora olmuş, zavallı kayıkçı deni -
ze düşmüşse de sahilden yapılan Y.ar
dımla kurtarılmıştır. 

lıtanbul tarafında 
Beyazıt meydanı, Eminönü, Sir -

keci ve Ankara caddesi, Sultanahmet 

meydanı şiddetle akan sellerin tesiri
le su altında kalmış, Mahmutpaşada 
birçok hanların, dtikkanlarm alt k:ıt
ları su baskınına uğramıştır. 
Mahmutpa.şada Kürkçü ve Çorap-

çı hanlarını basan sel, bu binaların 

zemin katlarını bir metroya yakın su 
ile doldurmuştur. Çorapçı hanının 
en alt katında bulunan lastik fabrika-

Hürriyet tepesine düşen yıldırım

lardan birisi, oradan geçmekte olan 
4 işçiye isabet etmiş, 2 sini öldürmüş, 
2 sini ağır surette yaralamıştrr. 

Denizde 
DenizCle hiç bir vak'a kaydedilme-

-

Fındıklıda sel tahribatı temizlenirken 

MahnıutP<J§adaki trikotaj fabrikasında makine dairesine dolan 8' 
boşaltılıyor . ,#. 

miştir. Akay, Şirketihayriye vapur- kat'i olarak belli değildir. ~'~ 
ları mutat seferlerini arızasız, fakat ve polis, yağmur yüzünden hP"" 
ufak tefek rötarlarla yapabilmişler- hasarı tesbit etmektedir. 
dir. Marmarada dün oldukça sakin 
bir hava kaydedilmiştir. Karadenizin 
Boğaza yakın sahillerinde de bir ha
dise olmarnıştır. 

Raathane ne diyor? 
Rüzgar, dün saat on altıya kadar 

hafif hafif poyrazdan esmiş, bu ara
da hafif yağmur da saat 14 ten iti
baren yağmaya başlamıştır. Çiseleme 
şeklindeki bu yağış gittikçe şiddetini 
arttırmış, Karayel istikametinde ve 
lodosta sürekli şimşekler çakmıştır. 

Rüzgar, tam saat on altıda lodosa se
virmiş ve fırtına şiddetini arttlrtnlŞ -
tır. Bir taraftan İstanbul ufuklarını 
siyah bulutlar kaplarken diğer yan
dan da rüzgar sür'atini fazlalaştır

mış, saniyede hız, 17 - 18 metreye ka
dar çıkmıştır. 

Gece saat yirmiye kadar yağış mik 

tan 47 milimetreye baliğ olmuştur. 

Yağışın en mütekasif zamanı saat 16 

dır. Bu sırada, barometre bazı tahav
villat göstermiş, bir kaç milimetrelik 
tenezzül ve tereffüler kaydedilmiştir. 
Saat yirmide barometre 755 mil~et
re olarak bulunmuştur. 

Verilen haberlere göre, hava, dün

kü karakterini bugün de muhafaza 
edecektir. Yağış, tufan şeklinde olmı
yacı.ksa da süreksiz sağııak görül
mesi uzak bir ihtimal ile mümkün
dür. Bugün hava, berrak olmıyacak 
ve kapalı geçecektir. 

Yeşilköy rasat merkezinden gece 
aldığımız malfunat, yağışın Garbi A
nadolu ve Trakyada. da devam ettiği
ni göstermektedir. Ege sahilleri kıs
men yağmurludur. Trakyada, her ta
raf kapalı ve bulutludur. Hava, Şarki 
Anadoluda. tabü ve açıktır. 

Umumi zarar ne kadar? 
Dünkü yağmurun şehirdeki tahri

batı fazladır. Bu yağmur, bu sene 
içinde yağan yağmurların en şiddet
lilerindendir. Zarar miktan henUz 

Ankara tren yolıJ 
bozuldu . ~ 

Ankara, 25 (Tan) - Dünldi ~ 
detli yağmurlardan meydana r;.; 
sel, Eşkent ile Sincanköy a~ 
demiryolu hattının 15 kilo~ 
bir parçası üzerinde büyük ~.'ıl 
yapmıştır. Sel, muhtelif ista!!Y';t 
da bulunan yarma ve kalaslst1 ~ 
lıp götürmüştür. Demiryolu b•~ 
bozulduğu hakkında Ankara~~ 
haberler üzerine Devlet ~ı ~ ~ 
Umum Direktör Muavini ~~ 
dayet bir ameliyat katarile ,t ~ 
vak'a yerine gitmiş ve selin bJ ~· 
rinde yaptığı büyük ve ehe~~ 
tahribatı gördükten sonra la .., 
len emirleri vererek gece şeıır' ~ 
müştür. Tahribat mahalline F. 
lı ve Maliköyden yeniden üç atıl ti, 
katan gönderilerek bUtün gee6 ~ 
şılmak suretile ancak bu sabStiJ#'! 
9 da hattın tamiri ikmal edileb .... I 

·dcır 
tir. Bu sebepten lstanbula gı ~ti 
ra t katarı ve posta treni 13 

6
'(/J 

ahhurla lstanbula hareket ed -J 
miştir. Diin sabah lstanbuld3° t ! 
kan Toros ekspresi bu ta~rı: / 
zünden bugün 12,15 te şehrıııı 
miştir. ~ 

Sürat katarı 13,45, lstıtnbıılgeıl 
treni de 14,30 ta §chriın~ 
miştir. 

Ankara treni geç geldi f ~ 
Yağışın aynı şiddetle Gaf~ 

doluda. devam ettiği anl~ 
Kat'i olarak bilinmemekle ~ t' 
yağmurun tren hattında bit ~I 
ribat yaptığı tahmin eauıne ~' 

Konya treni, dün iki saat~ 
ancak sa.at yirmide Ha.Yd d• sr .. 
gelebilmiştir. Ankara pos~ ~ 
23,30 da muvasalet etmişti!· ~ 
geç vakit alman haberlere g: . ·' 
let Demiryollan mmtakaBJ!l .;e ,... 
çok ırmak ve nehirler tafJ!llf,. 
yerlerde tren yollan bozıılıXl 
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İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Uç yeminli ehlivukuf tarafın· 

dan tamamına ( 18980) lira kıymet 
takdir olunan Şehzade başında Ka
lender ve Balaban mahallesinin es
ki Şehzadebaşı ve Acem oğ~u mey
danı veni Şeh?.adeha cıT ,. ~ ,ı .1 ~ ... ~,] ~. • 
ki ( 4" 4 mükerrer ve 6 21 23) yenı 21 

23 numerolarla nıurakkaıu tıab ·~· 
rafı Şemseddin ve Mehmet Süley
ınan ve Omerin 25 27 29 31 No. lu 
dUkkanlan ve bazen ~ıırk tiyatrosu 
ve sol tarafı Mustafa Fevzi dükkanı 
ve baren tiyatronun ve hiS8e?arlan 
kirııathanesi arkası Acem oglu ~ 
kağı cephesi Şehzadebaşı caddesıle 
ınahdud icareli mukaddema Kalen· 
derhane mahallesinde Şehza?ebaşı 
caddesinde 21 23 No. lu gazıno v_,e 
Balaban ağa mahallesinde Acem og
Iu meydanı !okağında 4 No. ~u ~en~ 
ı:il ile 6 No .lu bir bab dükkanı 
te , ... ı'kallu bil& gedik bazı ma

" sıı ınu ~ 6 N lu 
hallinin tamamlarile mezku~ 0

'.. 

gazinonun muayyen ma.hallınde mui~ 
teklr tevsii intikallu bır aded e~~ 

. : .•. den rounkalib bir bab duk· 
cı geaıgın . eı 
klnm muayyen mahallı elyevm !° ;; 
kO.r numerolarla murak~am karg 
tiyatro ve otelin bili gcdı~ ve g~ 
dikden munkalib mahallen . elyev 
hududu Şehzadebaşı caddesı Acem 
oğlu ~okağı Hilal sineması_ 'Mustafa 
Tahir dükkanları ve Halk kıratbane· 
si mahallen umum mesahası 388 
metre murabbaında ol:ı~ ~ezkur 
gayri menkul elyevm Mıllı sınema
dır Evsafı: bina beden dıvarlar kar· 
gİl'. diğer aksamr ahşap iki katlıdır. 
Tamire muhtaçdır binanın .esasatı~
dan maeda.~i kiracıya aittır. Zemın 
kat: Şehzade caddesinde 21 23 No. 
lu kapunu iki yani camlı kapudıın 
girilen (antrede iki yani a~ı~ır kap~
nrr demir parmaklık zemını ho:o~n
man antre ve tavanı karton . pıyer
dir. Sağda bir kapudan geçılen dar 
bir ahşap merdivenle zemini ahşap 
döşeli bir oda tavan ve dıvarlan 
yağlı boyalı sokağa Uç pencereli o
lup ikisi demir parmaklıklıdır ant
reden iki yandan çifte kanad kapu 
ile sinema ealonuna geçilir .. Parter: 
zemini ahşap döşeli 230 kişı alacak 
açılır kapanır sandalya kanepe kol
tuk vardır sahne kısmına yakm o· 
}arak karşılıklı ahşap dö,_emeli ve 
korkuluklu dörderden sekı~ ve ar
kadaki balkon altına ırnUeadif kısım
da. da ayni evsafda sekiz olmak ü
zere 16 loca vardrr. Balkon : parter-

den mutenazir mozaik oner ba.~a
ma.kla çıkılır zemini ahşap koridor 
ve anfi tarzında döşemelidir burada 
60 kişi oturabilir koridordaki bir 
kapudan girildikde zemini kare mo· 
zaik dıvarları 7 sıra payans kaplıt· 
nah alaturka payanı~ hela lavabo 

da vardır ve pi!llsuarli bir göz hela 
vardır. Gerek balkonun ve gerek 
parterin dıvar ve tavanları ahşap 
ahşap karton piyer ve yağlı bo
ya tablo ve silo ve orcivollu olarak 
tezyin edilmiştir. Parterden Acem 
oğlu sokağına numerotaj 8 10 12 o
lan kaptları vardır. Sahne: parterde
ki localardan ve Acem oğlu sokağın
daki 14 No. lu kapıdan girilir, zemi
ni toprak antre ve buradan sahne
nin arka lrn~mına geçilir bir hela ve 
seyyar merdivenle çıkılan iki küçtik 
oda vardır, tavanı yoktur çatısı ha
rabdır. Sahne tarafı ortada yemur
Uılik tahta iJe kaplamalıdır. Sahne 
ön kısmı miidevver ahşap döRemeli 
ve yan tarafda bir büfe mahalli var
dır. Partcllerin sahne tarafındaki 

tavanı yağlT boyalı diğer aksamı 
karton piyerdir. Acem oğlu sok:ığın
dan No. 6 : zemin kat kısmen top
rak ve taş döşeli antre olup birinci 
kattaki makine dairesinin tuğladan 
eıva.sız ayakları vardır bir merdiven 
altı vardır, çimento basamaklarla 

birinci kata çıkılır. Birinci kat : or
tadaki sahanlıkta demir kapı ile gi
rilen zemini çimento (makine daire
si) vardtr, buradan birind. ~·r> •: "'· 
krlan merdiven aşhabdır, bınncı kat 
ahşap döı1emeli olup so~·ııı_ı 
mesi düzHiğünü kaybetmıştır.Sofada 
mermer musluk taşlı iki gözlü \'C 

makine daireeinin üstü çimento sı
valıdır bir kiler ve bir koridordan 
geçilen t.Av1tnı müzeyyen ~fa ikiei
nin tavanı yağlı boyalı birer eofa
dıtn ahşap bölmeli olmak ilzre 4 o
da vardır, buradan diğer bir kori
dorla geçilen bir sofa üzerine -4 oda 
vardır bu kısmın döşemesi dü.ılüğU· 
nü gayb etmiştir, buradan ahşap 
merdivenle çatı arasına çıkılır, çatı 
arasında tavanı bMik iki çatı altı 
vardır, birinci kattan çatı arasına 

çıkılan merdi~:n ~!tından geç~l~n 
bir kapu ile dıger bır sofaya geçıhr. 
burada Uç oda bir hela vardır bu 
odadan başkasının tavan ve dıvar 
sıvalan dökülmüş ve kabarmıştır. 
Odanın biri ahşap tavanlı diğerleri 
bağdadi üzerine ıınvahdır. Elektrik 
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Adana Beledrye Riyasetinden: 
ı - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanıl

mak üzre Belediye ambarında teslim (25-50) ton souk 
asfaltın satın alınması açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İstekliler asfaltın tahlil vasıflarını ve imal tari
!~ ini bildirir vesaik ibraz edeceklerdir. 

3 - Nakliye sigorta, gümrük, bilumum vergi ve re
sim ve diğer masraflar mütaahhide aittir. 

4 - Yapılacak tekliflerle usulu dairesinde yatırılmrş
yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminat akçası makbuzu 
veya Banka mektubu gönderilmesi lazımdır. 

5 - İhale ağustosun 1 O uncu pazartesi günü saat 
on beşte Adana Belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 -Muvakkat teminat (275) liradır. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Kültür Bakanlığı yayınlarının Genel sat~cılığmı Üç 

yıl süre ile üstüne almış bulunan "Vakit" Idaresile ya
pılmış olan mukavelenamenin hükmü 25 Temmuz 936 
günü sona ermektedir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlrğı yaymlarrmn satışı 
yalnız kitapçılar elile yapılacaktır. 

Bu Yayınların satışını iistüne almak isteyen kitapçı
ların ya bulundukları yerin Kültür Direktörlüğüne veya 
Devlet Basımevi Direktörlüğüne Başvurarak satış şart
larını öğrenmeleri ilan olunur. ( 4283) 

terkos tesisatı vardır, Acem oğlu so
kağındaki kapılardan 14 No. lu. ah
şab ve diğerleri demir kepenklı ve 
bu cephede ortada birinci katta 8:11: 
şap harab bir cun ba vardır, harıcı 
sıvalar bir çok yerlerde dökülmüş 
ve kabarmış;tJr. Tamamı .açık artt_ır
maya vazedilmiştir. Arttırma peşın-
dir. Arttırmaya iştirak edecek mliş
terilerin kıymeti muhammenenin 
yüzde 7 buçuk nisbetinde pey akça
zı veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder 

müterakim. vergi, tenzi!at, tenviri~e 
ve Vakıf borçlan ve yirmi senehk 
Evkaf tefviz bedeli müşteriye aittir. 
Arttırma ,artnamesi ilAn tarihinden 
itibaren dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 
1-9-36 tarihine müsadlf Sah glinti 
dairemizde saat 14 len 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttırma da 
bedel kıymeti muhamm~nenin ytiz
de 75 ini bulduğu takdirde liste bı
rakılır, a.kai takdirde rıon arttırma-

nın taahhüdü bııki kRlmnk Ü?.re art
tırma onbeş giin daha temdid edi
lcırek 16-9 ·:~6 tarihine müsndlf çar
şamba günii saat 14 ten J6 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci artltr
ma neticesinde en çok ar1.tıraıun üs
tünde bırakılacaktır. 2001 No. lu ic
ra ve iflas kanunun 126 ıncr mad-
desine tevfikan hakları tapu eicille
rile Bahit olmayan ipotekli alacak
larla diğer alakadaranın vo irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarifa dair olan 
iddialarının ilAn tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında evrakı musbite
lerUe birlikte dairemize bildlnnelerl 
lbrmdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicil1eri ile sabit olmryanlar 5a
tı bedelinin paylaşmn!'lmdan hariç 
kalırlar. Daha fazla maliımat almak 
isteyenlerin 931 - H44 No. lu dos
yada mevcud evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıym"t rıtporunu gö
rllp anlayacakları ilan olunur. 

(21602) 

TÜRKiYE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
TORKlYE ZlRAA T BANKASINDAN : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfe.ttiş nam.zedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bil
giler " Mülkiye " veya Yüksek Ticaret ve İktisat 
Okulasından veyahut Hukuk Fakültesinden veya 
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
dıplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve 
İstanbul Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve 
kazananlar yol paraları verilerek Ankara'ya getiri
lip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine ( 140) ve şef namzet
ler ~ne ( 13 O) lira aylık verılir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 
lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile· 
ccklerdir. 

5 - İmtihan Programile sair şartlan gösteren 
matbualar Ankara, İstanbul İzmir Ziraat Banka
larrndan elde edilebilir. 

6 - lıstekliler, aranılan belgeleri bir mektubla en 
son 27-7-936 pazartesi günü akşamına kadar "An
kara Ziraat Bankası teftiş heyeti müdürlüğü" ne 
göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş 
bulunmalıdırlar. (3967) 26 

Askeri Fabrikarar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

350 Ton Elektrolit bakır 
150 ,., Hususi Platinen saç 
ı O ,, Fosforlu bakır 

100 ,, Elektrolit T'1ltya 
Tahmin edilen bedeli 162500 lira olan yukarda mık· 

tan ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü satınalma Korrlisyonunca 7 Eylül 936 tari-
hinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi~ 
lecektir. Şartname sekiz lira 13 kuruş mukabilinde Ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat alan 
93 7 5 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralr kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

(3905) lU 

Muhtelif cins çe1ikler 
Tahmin edilen bedeli 7 5 5 00 lira olan yukarda cinsi 

yazılı malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 10 Eylül 936 tarihinde perşem
be günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name Üç lira (78) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 502 5) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur giinde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 Numerolu 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gun 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 4181) 264 

M-.,htelif cins eğeler 
Tahmin eı:lilen ( 11 O 31 ) lira olan yukarda cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 9 Eylül 936 tarihinde Çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. • 

Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira 33 ku
ruşu havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 1 4 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 41 83) 

266 

Muhtelif cins makkablar 
Tahmin edilen (17200) lira alan yukarda cinsi yazılı 

malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunc~ 11 Eylül 936 tarihinde Cuma günü 
saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartnan1e pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan { 1290) lirayı havi teklif mektuplarım me.7.
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 Numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miira-
caatları. ( 4182) 265 



=============================-===================== lli ~ N 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
1 - Ankara Askeri .Baytar ~ebine bu aene sivil 

lise mezunu olmak eartlle 14 talebe kabul edilecektir. 
Xaliplerden qağıdaki·vasıflar aranır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaamdan olmak. 
B-Yaşlan 18, 21 olmak 

-- Dr. IHSAN SA.Mt-
GONOKOK ASiSi 
Bel8olaklata ... ihtilltlarma kup 

pek tesirli .... tan .... J>hu1o. 
la laltan llümat tlrbell. No. 113. 

6S 

iLAN 
Vollmıan elbiae boyahaneshıin taı 

rada bulunan m~terllerine bir kolay 
lık olmak t1zre Istanbul Aamali Jlea
('it Şark Aynali ~flal 9 Numen>Ju 
dükkin Boyahanenin en tanmmlf 
ve eeki bir IU'beat olduğu cihetle 
.bu itin dqandald mti§terilerimiz.e te 
min için bu yeri gösteriyoruz bu 

------• • • 
DiT ANllUL AIMJIRRIKAN JKOLIJI 
ICIZ KISMl::::::;.~~~0:: • . =~e~lılaKElt Kilit! 

1 

Mektep, lıritlıceJi ea IJi flrtta bir •leJSesHlr. Alma1e1 YIJa fr ... ıca illtiyarl •rak •ltellluıı mallfild 
tarafıad11 lfrettlir. Milll tetbiye Ye Hltlre • ~erece ell•llfJet wrillr. Aile .._,.a ,.1111r. Utlpha.-.n 
mlkemmeldir. Kız •e erkek bedea terbiyesi ve sporlar talebeıiı bedeni tekemmlllıl fHliı etler. Li1t k-

denlerine munzam olarak ticaret denleri ıkterihr. 

MÜHENDİS KISMI Amell " nazari usullerle elektrik, makine we Nafıa mllletdiıi eı .. 
KAVIT GONLl!RI: 1 ARtJstos'ı kadar Çı~ımba tonltrt suı 9:00 dan 12:00 ye kadar. 

1 Ağuıtos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi lbnleri 1111 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylOlden sonra "'her ,..... 
F'asla mal6mat lçin mektupla veya bi•••t mQracRat edfleblUr. 

HUIÜll Hakkm'da mtlraea&t kabul ~----~------------------~-------------------------------------: olunur. 
Fiatlan bu .Ubeden istemelerini 

muhterem mtltterilertmiziden aayğI
larla rica ederiz. 

114 
Koçak Çiftlik Parkında 

Bu akıam 

lstaaf)uf Levazım Amlrllil M o N •ı R NU RETT•ı N 
Satıaalma lomlıro•• 

fldalan 
ve ARKADAŞLARI 

Davutpaşa Askeri Fın- ---------------------- ...-auu 

nın kiremit ve oıuklannm Kültür Bakanhg ... ından: 
tamiri pazarlığı 29 Temmuz 
936 çarşamba günü saat 915 numaralı kanun hükümlerine göre orta .okul ve 
14,30 da ·Tophanede Sa- liselere alınacak parasız yatı talabesinin müsabaka •· 
tmalm1 Komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif bedeli 13 8 
lira 60 kuruştur. Teminatı 
20 lira 85 kuruıtur. Keşfi 
Komisyonda görülebilir. İs-teklilerin belli saatte- Ko- _________ .;.;,_ ______________ _ 

misvona gelmeleri. · ( 4 9' 
(4191) 219 

C-Türkiye Maarif Liselerini bitirmİ§ ve olğunluk .. -------- Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından 

imtihanım vermiı olmak, 
D - Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliie elverişli 

olduğu Askeri Sıhhbte hey'etlerince tesbit edilmek 
••Tam teşekküllü Askeri Hastanelerce". 

E - Kendilerinin ve ailelerinin hüanü halleri abıta .. 
ca tevsik edilmek, 

2 - Bu vasıflan haiz talipler müracaat istidalamıa 
•u kağıt ve yesikalan bağlarlar. 

A - Nufua cüzdanı veya resmen musaddak sureti. 
B - Musaddak Sıhhat ve aşı vesikalarr 
C - Mezun olduğu lisenin e.hadetnamesi veya mu-

caddak sureti 
D -=- Kendialniii ve-ibeıitnil ~ lt•leL11tda fo-

toğraflı zabıta vesikası · 
E - Mektebe kabul edildikten sonra Askeri kanun, 

nizamları kabul ettiiini natık velisinin ve kendiainin bi
Ter teahhüt senedi. 

F - Seliaülbevil, gaıi nevbatİ ihtillciye. sar'a ve 
aairiilmenam bastahldarile m81iil olmadıldanna dair 
velilerinin noterlikten tasdikli teahhUtıWneleri 

Bu gibi Hastahklardan birile mektebe ainnezden ev
vel malül olduiu aonradan anlaeılan talebe mektepten 
çıkanhr ve o zamana kadar mektep masrafı v:ilisine ö
dettirilir. 

3 - Kayıt için milracaat yerleri Ankaracia Yüksek 
Ziraat EnstitüsOlide .. Aakett Baytar Talebe Jmii'liii'• 
1stanbulda " ~cJi ~ ~ tatbikat 
mektebi müdürlüğü" dür. Tqralardan talip olacaklar 
1, 2 inci maddelerde bildirilen evrak Ve velikalan tamam 
olmak eartile bulunduklan yerlerdeki Aaierlik Subeleri 
vasrtasiyle dileklerini M. M. V. Baytar itleri Dairesi 
Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve prtlan haiz talipler imtihana 
tabi değildir. Kabul müracaat tarihi ve. uraaına cöre ya
pdecaktır. Müracaat müddeti Eylw 936 iptidaama ka-
dardır. Fakat 14 tamam olunca kayıt mu~eh&i daha 
eYve1 kapanacaktır. Taliplerden lise .._detııameti eyi 
d.-ecede ·olanlar tercih olunur. 

S - Kayıt maımeteainin kaı>1nma1111dao aonra ka· 
bul edilenlerin isimleri yine cazetelerle illn olunacak-
tır. (77) (3916) a 

Bir 
defa 

gellp 
gara. 
naz. 

Ticaret ve Zahire Bor8••• ldllabü 
iNTiHAP HEYETiNDEN: 

SIHHt Balsam.n Kremi 

G0lELLi6İN 
SIRRI 

• 

ır.mer, l&rlflll, kumral her 
tene · tevafuk eden güzellik 
kremlerklir. Sıhhi wsullerle ha-
zırlanchğmdan cildi besler ve 
bozm~. Çil, leke, sivilce ve bu
l'UfUkluklan klmllen giderir. 

4 tekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2-Krem Balaamin yapa 

gtlndtlz için beyaz renkli 
3 - Krem Bahı&min acıbadem 

gece için 
4 - Krem Ba1"8.lllfn acıbadem 

gündüz içih 
Kibar mahafıllerin takdir ile 

ku~dıldan yeglne sıhhi krem· 
dir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyotlu • lstanbul 
Hamit: Meccant ntımunelik

ler tllkenciliinden 20 temmuz 
38 tarihinden sonra gelecek ta
lebnamelerin ta'afı kabil olaım
~ aneylertz. 

M. M. V. Den: 
1 - Muhtelif yerlerde yer 

altı benzin tanla yaptmla
caktır. 

2 - Bu iılerle meşiul o
lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteearhiı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malt\mat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek eartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkUr Subeye 
vermeleri. (36) (3459) 

29 

Ba...,,,.. muhtelif W'rialerinde phfdmlmak üzere 
müsabalr.w ile yfiw' liraya kadsr aybk1a lüzumu kadar 
memur alnıacaktır. MtiUbabya girmek için liseleri ve
ya Ticaret Liselerini veyahut Galatasaray Lisesi Tica
ret kmmmı bitimüf olmak ve 18 den •fı, yirmi beşden 
~ yqda bulımmamak limnchr. 

Milaabaya gireceklerden n- ga"bi belpler arandığı, ve 
nelerden imtihan ~ Anlıma, latanbul ve İzmir 
Ziraat 8ankalannbka elde .Ulebilecek ..........-. 
yuılldır. Muuhaka 6. 8. t~ 7. 1. nt ,....me w 

ve 

İstekliler aram1an 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 mek-
teplerin son suufmda olup ikmale ka1mıt olanlar müsa
baka imtihanı neticesinde muvaffakiyetleri halinde ik
mal imtihanını vıenlikden sonra tayin muameleleri yapıl
mak üzere imtihana kabul edileceklerdir. (4145) . 

[Deniz Levazım Sattnalma komisyonu ilanlan 1 
Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz 

tel 6 Aiustos 936 tarihine rastlayan Pereembe günü saat 
14 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup prtrıamesi hergün 
Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklifi muhtevi mazruflan belli elin ve saatten bir saat 
evvele kadar Kasunpaşada bulunan Komisyon Baş-
kanlığına vermeleri. ( 4140) 190 

Sabun kahbı 
Yazın bu mcak gUnlerinde, ~ bbbı 
~Dl kaskatı kesilen loymebds kremler
den ukmmız. Bunlar, itinalı ltUJ'ette ha
zırlanmamı9lardır. Krem kullaıımaktan 
beklenen neticenin dalma akaiııi verirler. 
Cild üzerine yaplflp kaldıklaniıfçln, deri-nin ince mesamelerini bkıyarak rahatça ________ __. 

bealenmeeiDe mini olmak sibi mahzurl&
n da vardır. Yalnız tanmmı9 V E N O 8 
markalı YAOLI VE VAOSIZ KREMLE· 
Rldir ki, hararet derecesi, nekadar yi1k-
18line yHkMJ•n, huaual eftafmı kaybet· 
mealer. VEN08 fabrlkuma hergtlıı bu 

yüzden bir" çok tebrik ve takdir mektublan geliyor. A1chğmız kremin cbfı 
Bizi aldatmum. Onun bir de iç yUst1 olduğunu unutmayınız. V E N O S 
K R E M I, daima nemli ve yumUf&k kalır. Huauai tertibde yapılmlf 
zarif vuolan, içindeki kremin, bol köptlkltl ve teril taze olduğunun en 
ka.t1 teminatubr. Bayanlar: Yalnız VENOS KREMi KULLANINIZ. 

Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZADE Ticarethanesi 

Kadıköy icra Dairesinden. : Bir latanhul, Bahçekapı borcun ödenlDeli için mahcuz olup _________________ .;.... _____ --------~ 

=.~ıa:'°m:ı:f::. :r: VE L 1 E F EN D J· Kmabada'da Şahap ot.il 

)'MI 11.S-38 lalı gllntl aaat 11 den A T y A R 1 ş L A R ı· =~ ve::e 1:~1* M&ldeti laitam Wamll oma Ticant 99 Zıliire Bonuı b. 12 ye kadar Şifllde Bulgar Ç&l'fl· ehven fiyatla Ye acele aatJ:Jdllll!ll'll! 
yeti idar.inia ~ iatilaebatı 'Z1 T _ _. 938 tarihine mü- mıda aoık arttırma ile eat~acağm- pzetelli GUrgl.n rumuuna 
udif Puart.i aünü aat 11-. 1 e ka4ar iare -eclilecejiadea :ı =rt!eb!1:U:.U:11~:e 1:: 26 Temmuz 2, 9, 16, 23, 30 Pazar Cünleri saat caat. 
laakla intihül Mis olanlarm Sona ltlue ~et 1al01P11M sel• liplerin ~ gUn ve aaatta ma- 15 de vandaCaktır. Hususi tiren 14 tedir. (4272) Sahibi:A•wııt ..._ Y. 
rek reyi.mi iati9al elmuleri ilin olmmr. hallinde bulunacak memura mtıra- Umuıal Netriyatı idare 

IU eaat eylemeleri ilin olunur. 8. Ut.iM 


