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hi~ b i r zaman is~ememiş 
il 

5 KU RU Ş 
Si YA SA L G Ü NDELiK GAZE T E 

[Yazısı 3 üncü sayfada] 

ispanyada kan ve ateş devam ediyor 
Dahili harp gittikçe şiddetleniyor 

Malagada 
sokaklarda 

500 battı • 
gcmı 

ceSetler yatıyor! 

İspany~da 
iki taraf 

Devletler • 
ısyanın 

aksülamellerinden 
beynelmilel 
korkuyorlar 

DUnyada bugün herkes kendi 
öerdile meşgul... Uzakça bir komşu 
evinde olup biten şeylere ancak uzak 
bir seyirci gözile bakabiliyoruz. Fa
kat lspanyada olduğu gibi, bu olup 
bitenler, yüz binlerce kardeşin biri
birilc boğuşması, milyonlarca insa
nın tchlike,yoksuzluk, ıztırap içinde 
kıvranması şekline girince bu vazi
yete karşı alakasız kalmak imkan 
haricindedir. 

Hergün gazetelerde biribirine zıt 
haberler okuyoruz. Gerek Ispanya
da ve gerek hariçte lspanyol dahili 
-harbi hakkında malumat neşreden 
kaynaklar tesir altındadır. lspan
Yada mücadele eden iki taraf, kendi 
kendilerini 'muvaffakıyetli gösteri -
yorlar. Hariçteki kaynaklara ge. 
lince bunlardan bir kısmı faşist un
surlarının, dığcrleri amele unsurla
nnın kazanmasına candan taraftar
dır. HB.d.iseleri bu tnraft.arhğa göre 
ölçerek şu veya bu tarafın kazan -
nıakta olduğunu iddia ediyorlar. 

Memleketimiz gibi hiçbir tarafgir
liğin tesiri altmda olmıyan bir mü
şahede noktnsmdan ispanya hadi
selerine bakınca gördüğümüz man
zara udur: 

Ortada Kn.zanan yoktur. panya 
hesabına hey iki taraf ağır zararla
ra uğramaktadır.Sellerle kardeş ka
nı boş yere heder oluyor. lki taraf
tan biri silô.h kuvvctilc mücadeleyi 
bugün kazansa bile kardeş kavgası
na sathın altında devam edilecek -
tir. Her iki taraf, bütün lspanyol
lar için müşterek olan milli kıy -
ınetleri, biribirine zarar vermek e
tneı ve iddinsile yıkmaktan vazgeç
ıniyeceklerdir 

Mücadele eden tarafüırın salladı
ğı bayrakların birinde faşistlik, di -
ğcrinde komünistlik yazılıdır. Fakat 
bu isimler üzerinde fazlaca durma
Ya lüzum yoktur. !spanyollar tari
hin dünkü devirlerinde de biribirle
:ı:ile çok çarpışmışlardır. O zam~n
larda umumi prensip ve tarikat ıh
tiliflarından bahis yoktu. Ayni mü
<:adele, ayni ikilik ruhu, filan ':.e~·.a. 
falan sergerdenin arkasından .yuru
nıek veya filan ve falan ecnebı dev
lete taraitarltk etmek saikile. de
\ram edip gitmişti. Merkezi ve ce
tıubi Amerikada lspanyol ırkından 
insanların, kurduğu hlikumetlerden 
birçoğunda da ayni vaziyet~ ve ay
ni kararsızlığa tesadüf edilmekte
dir. 

Demek ki, işin içindeki. m:~elc, 
bugün moda olan iki nevı dunya 
cereyanına taraftar ve aleyhtar ~ki 
kısım !spanyolların, lspanyada. bı. -
?ibirlerinin zararına olarak hakımı -
yet kurmağa çalışmalarından ibaret 
değildir. Asıl dert şudur: Ispanya
da müşterek milli menfaat ve kıy
metlere ait ölçüler teessüs edeme -
rniştir. Hadiseleri bu ölçüler bakı -
ln.Indan görecek, milletlerine göste
recek ve milli kuvvetleri müşterek 
ınilli menfaatler üzerine teksif ede
bilecek istidat ve kudrette milli reh
berler yetişememiştir. 

Milletlerin hayatında büyük cüs
sede rehberler zat.en güç ve nadir 
yetişir. lspanya tarihine bakacak o-
1 ursak kabiliyet sahibi adam yetiş
mek imkanlarını kurutmak için a -
sırlarca müddet çılgınca uğraşıldı
- 1 göriirüz. Engizisyon tcışkilatı -
nın ortaya koyduğu çok dar nümu
ncye uymryan, uyanııyan. heı_: insan 
derhal imha ediliyor. lçtımaı ıstıfa 
hep korkakların, dar görü.-;ılillerin, 

rymet.sizlerin baka bulması ve cesa
retlilerin, iımuatlılarm ezilmesi şek
inde cereyan ~diyordu. Engizisyon 
EFkilatınm asırlarca müddet lspan

Ja.da istidadı imha siyaseti gütmesi-
[ Arkut 3 üncüde] 

TAN 

Bugün tıirancye dönen Granatladan bir man::afa. 

Paris, 26 (A.A.) - Bitaraf dev
letler, ispanyadaki dahili mUcadele
nin ne suretle neticeleneceğini he
nüz kestirememektedirler. Bu mü
cadelenin beynelimlel bir takım ak
sülameller hasıl etmesinden endişe 
edilmektedir. 

Bütün devletler tcbalarmın 1iayat
lannı temin etmek için uğraşmakta
drr lar. 

Brazcn adındaki İngiliz torpito 
muhribi, 140 Ingiliz ve Amerikalı

dan mürekkep bir kafileyi hamil ol
duğu halde Malaga~an Cebelüttari
ke gelmiştir. Yolcular, Malagn'da 
300 geminin batmış, 500 kişinin öl
müş ve 2000 kişinin yaralanmış ol
duğunu söylemektedirler. 

Sokaklarda birçok cesetler yat-

[ Arkası 3 üncüde] Asilarin li.dcrlerimlcn Fra nco 

Kral Edvard F ransada 
İngiltere Kralı umumi harpte ölen 

Kanadalılar için dikilen 
abidenin küşat resminde bulundu 
Londra 26 (Tan)

lngiltere Kralı Seki
zinci Edvard bugiin 
Kale'ye gitmek üze
re saat 1,37 de Anşan 
toreş yatiyle Ports -
mut'tan hareket et
tnişt1r. Kral büyük 

- 1 • merasimle ugur an -
mıştır. Anşontores ya 
tı iki torpido muhri
binin refakatinde ol:ı 
rak Fransaya yollan 
mıştır. Bir tayyare 
filosu teıiyi resminde 
bulunmuştur. Kral 
Kale'ye vasıl olduğu 
zaman Fransa Rcisi
cümhuru Alber Löb • 
rön tarafından karşı
lanmış ve askeri me
rasim yapılmıştır. in 
giltere Kralı Sekizin
ci Edvard tahta çıktı 
ğından beri ilk d~fa 
Jlarak Fransayı zıya 
ret ettiğinden kendi· 
sine bilhassa bü)iik 
bir tören yapılmıştır. 
Kral, .Fransa H.eisi- Kral Edvard hassa alayını teftış eder/Um 

cümhuru ile beraber Vimy'de harpte Kanadaya hediye etmiştir. Bu abide· 
ölen 11 bin Kanadalı için dikilen abi- nin açılması münasebetile gerek Fran 
deyi açmıştır. Vimy tepesi umumi sa Reisicümhuru, gerek Kral Edvard 
harpte esaslı bir müdafaa hattı ol - tarıı.fından hararetli nutuklar söylen
muş ve burada bütün harp müddetin- miştir. Kral F~dvard bundan sonı a is
ce çok kanlı müsadcmeler cereyan et tirahat için Fransanm Kan şehrine 
miştir. Fransa hükümeti bu araziyi gidecektir 

1 
1 

! 
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1 Kadık<>].J7indc l1Jrahimağada .~ellerin 1ıümımuna tıijrayan tramuay arabası 

Sel dUn de devam etti 
Bilhassa Üsküdar ve Kadıköy 
taraflarında büyük zarar var 

Bir tramvay arabası İbrahimağada sellerin 
hücumuna uğradı, içindekiler zorla kurtarıldı 

M. Fevzi Çakmak 

Çanakkaleye 
bugün gidiyor 

Verilen malfırnata göre, Genci 
Kurmay başkanı Mareşal l<,cvzi Çak 
mağın bugün Çannkkal ·ye giderek 
tahkitnat mmtakasını ve askeri krta
atı teftiş etmesi muht~meldlr. Mare
şal, Çanakkalcdc beklenmektedir. 

Büyük kartılama merasimi 
Çanakkale, 26 (Tan) - Yarın ls

tanbuldan torpito ile buruya gelecek 
olan Mareşal Fevzi Çakmak için bü
yük bir karşılama merasimi hazırlan 
mıştır. Mareşal, burıı.da askeri ktta
ları teftiş edecek ve tahkimat mmta 
kasında tetkikatta buluııacaktır. 

Cim Londos'la 
Dinarlı maçı 
haftaya kaldı 

Dün Atinada dünya serbest gü -
reş şampiyonu Cim Lonclosla Dinarlı 
Mehmet pehlivan arasın<la bir güreş 
yapılması mukarrerdi. 1',u.kat bu maç 
gelecek haftaya tehir cdi•miştir. Dün 
gerek Cim Londos, gerek Dinarlı 
Mehmet Pehlivan gösteriş ~üınare -
seleri yapmıtıln.r ve biiyi.ik l.ıır rağbet 
görmüşlerdir • 
Dinarlmın Atinadaki istikbl'Uine da

ir Atina rnuhabirimizın verdiği taf
silat beşinci sayfamızdadır. 

Muuolini - H itler konutmaları 
Londra, 26 (A.A.) - Sunday 

Chrorµcle gazetesinin yazdığına gö
re, Musolini ile Bitler Beşler konfe
ransına vaki olan davet hakkında 
telefonla görüşmüşlerdir. 

İtalya mezkOr konferansa iştirak 
için Akdeniz anlaşmalarının tama
miyle kaldırılmasını istemekle, Al
manya da Afrikada kendisine ittisa > 
hakkının verilmesini şart koşmak- 1 
tadır. . 

Hasımpaşnda ıwıı. ım wırının strrmda ırnrşwan liorşıya gcpyor 

İstanbul, evvelki giln müthiş yağ- .......-..~----
mur tehlikesini atlaltıktnıı sonra dün İstanbuldaki sel fo.Ia-
yine korktuğuna uğramıştır. Umumi- ketine a it çok şayanı 
yet itibarile, evt>'elki yağmur derece- dikkat resimler 7 in-
sinde olmamakla bcrab-Or, dün snbah-

cı sayfamızdadır 
[Arkası 10 uncuda J 

Yurtta bayındırlık 

Yeniden 15 tane büyük 
köprü yapılıyor 

Firaf la Kihniirhan'da 160 mcfrc1fk bilyffk .-. ltt7/>""C3:' 

[Yazısı 10 uncu sayfamıtd dırJ 



Müıhif hir .... Balkan antandı Sulta h tt 
Inpterede adamm biri ~ .... oa- •n..1n1z1 kı N d . . ? na me e 

lıştıktan sonra bir şua' keşfetmiş. ..... yo ayınm •kt k . e ersınız .k b 1 d BU& 808U plınlyta -
Bu şua' ile dağlarm arkasmdaki ci- ) JSat Onseyı • mozayı U Un U gelmiyecek olan lapanşa 
simleri, tankları, orduyu, liate kay- Soralar V .f I . • lan AVl'Ul*la bllyük 
bolan tayyareleri derhal bulmak ka ak d azı e enmız p f .. Bak b .. dn'nuttll'. Batti ini :rillllll 
bil . - • - BüytUr Okyumua gaaltllil T oplanhya iıtiı e en ı ' b l .,,. .. " _,ı u ro esor•ter usun- ve bllh••• "-- -
Em~. b . d - b kaç metro murabbaıdır.! d l 1 • • d.. d .. l •an u, ı ı pn evam scıen fıa- l d b ki • zlyet karşısında kalıiDJlllal'UI~ 

ger u ıcat oıru ise, arp tekni- 8 _ Avmtralyanm diğer ismi ne e ege enmız on U er tletli •ir yajmur yümnden oltüt er C C enıyor Cebeltlttarlk boğunUll 
ğinde mühim bir merhale, katedilmiş, dJr• oldu. Ctultleler çöktü, evlerin duvar S ita h t r . k iaa çla dalma titri ~ 
fakat medeniyette o nlabette geri ıt- 8 _ Tarihte , hallfellll 111R111 yıl _ Geçenlerde Yugoslavyanm Bled lan yıkıldı, tı_~"'!"'.•" yer lt~maclı, bet °ede~\=~y:n1 m::ıca~1:: ye- blrtakma te~: ablUf, 
dilmlf demektir. Çllnldl artık bundan lar ellerinde bahmduna Abbullerln şehrinde toplanan Balkan Antantı yıldınmlar tluıtu, ımanlar oltlü ve n"d b"rtak "kl k nl --•--- L--•---
aonra böyle bir 9uam kartıamda ne mtl..W ldmdfrf iktııiat konseyine iftirak eden Türk a/.anJ iti · po1· •• 1ı 1 en 1 ım mozayı er çı a • m.......-uuu ~·-
tayyare ne tank ne de zırhb cfavıana d le-"erl '"-'-;-- dönmn•lerdir fyor._, •· L,?1

,,.d .. .,., tl"l u, ll'fO mıştır. Bunlarm tamamile temizlen· göndermiştir. Dlfer H-M 
. ' .,- 8 - Domlnlk etlmharlyetl nerede- e a..a '9ıu-uuu.oı:ı ..., • cacMı'"~"1ı~~"1ı •,,". eL ?."

1
• 

1
' ~~· tt mesi için bir ~ daha çalışılacak- la anlaşmasından blllsw-"' 

bileeektir. Orduları mahvetmek ko- dlrf Nöfmu nekadardırf llerkesl ne Ttlrkofta tkiuci Reiai Burhan Zih- ~"• - 1• •• "0~ • ""'" •n •-; tır. Daha önceki ar&11tırmalarda mo- dald ukerba.ln ktt~ bir 
tayca kabil olacaktır. MUl&&de bu - N91dirf ni, konaey tarafmdan ittihaz edilen len aletler~• .. hultcinpet ~uvo.tlaı, zayiklertn Sulhtanahmet camii avlu- belttttarlke eevketmell 
yurunanıs bu kadar tahrlpklr bir Diinldi ral ap1 kararlarm Balkan lktıu.cll lnkitafma halkın •aıılıgını lıoru~u·~ katlar suna dofru uzanciığı kanaati hasıl al duymuştur • 
vuttanm icadma medeniyet demi-

80 ann eeo arı çok mtlaait olduğunu, müzakerelerin um~ heyecan ve endııeyı de_,._ •• olduiu için kazıya bqka bir istika- Fakat lngllterenln 
yelim. B - Atafebe (Qaat btep) tım4 M dostane bir hava içinde cereyan etti- ~~ edıyor. Z~ten, fet~Ufltın bu~un met verilmiştir. Fakat, Profesör Ri- mNP'aatlerl yalnıs .. yall 
Ba ,... ...,. '7fll'fll'1 t10WI wrilatftirf ğini ve Yuı.oetavyanın miaafir dele- ıçtımai lııym.ti, ita. ~bi lerJ#ıaı&:le ket'in bu mıntakada yaptırdığı son- nt zamanda iktisadi " 

Halbuki bu icadı bqb JOllarcl• O - 1 tabM 1911 de. ıelere bUytlk bir allka ıöeterdiğini ~anlarda dtıha ıyı anlGflhyor. daj, mozayiklerin, bu tahminin tam lapanyaıım büyük madea 
kullanmak peklll mtlmkiln olabilir. B - ICM• ~ 1rimler ara- IÖ lemittir Boyle ohalıla beraber, •ul~r alhn. k . olarak aygll' depoau iatlkame tirketlerlnde Londra mali 
Meuli. bu IU&I netNden aletlerle mil ~ u • ._ itn.ıalonmlftır' ... ile ~t k~n1eyinin Balkan hükfı- da 1ı.ı.,. hir .,,.,.,.~"""••)lif veni· ~n~ın;oğru uğandıfım gtietermfştir. Din mühim •likMI vardır· 
cehhez tayyareler, bir• anında top O - Kan............,~-'- metlerinin ticari münuebetleri tet- acımı lıoruya_n polüe,.., bakınına Geçen sene çıkan moıayiklerle Bi · Rlo '11nt.o bakir .ınet1 
raiJ kolayca psrebilirler n 1* et&-~ Olımtaa ve ----- . ııir'""lf bır rntıhallecle çallfCln . . . ında lmektedir 
ğa carpmadan -n-- bahırlal' ().. .......... 11 teplalevv,t unı ele kik edilmif, mübadele 8fyalarmm hıt- itlai • lrillt • aot - ~ duvarlan arumdakı ikıncı haf. lj ~ • 

,, ___ .... · h alr -+- cim itibarile artınımuı kararlqtı- ":! 1 ' ut• ~~fi m rıyat yerinde de 4raştırmalar ilerle· Akdenlzin şarkında "9 
tomobiller virajlarda Wt1drlerlnta rm..,.... dan ihraç dd teeuuf, laallıımU$ henu~ mukabil miıtir Buradaki toprak mikdan faz. de menfaatlerini tehdit 
vücudtlnden haberdar olurlar ft me- B - 1933 yslmda ett Miyfi1c zeüele ~·Bun sonra t1 ::C b'; uaailmni yapamaınaltto, bilaln. böy la old~ için bunlarm nakli itinde ıere karşı bul tedhhter _... 
sell.llulak yohındald faclaJarm ko. urede oUtı' Yflf'hğt türibat Md4r' lerfn!111&bt tanlannm m fte .. ır le tehliltfili •manlartlo ulaort• 6ii· pceli ıtındtlsltl çabplmaktachr Bu re, ba deabla garbbade de 
layca öntl aJuur. Daha bunun libl bu O - ım t. • blJWı ..._.., Loe teekilltla ıal&hı muvafık göıillmu• - tü11 umumi laW..etlen mafl-..ı. .,. mmtakada 1rall Blma aar&JI duvar medlk vak'alar kanJllllllCla 
IU• daha birçok fa1'aıı 1Wlerde kul· ...... olmae ve 9 dakika llÖl'IDÖI tür.- Balkan memleketlerinden teda- meleteclir. larmdan on • nıetre __ ....._ kadar t.emez. Bunun 191adlr 111, 
laıulabilir. w.. 11 f81a1r harap olmuttur. rik olunacak herhanıt bir eşyanın Bi.. Wır•, laollmt hltilri uail•· inm i bet .,.....,,. metra tapuya bıtudllnl-IS] 

Polia taharrlyatmda, çalmm11 mal B - OfıtM.uriyet Balk PartW ~ bqka yerlerden getirtilmiyerek kon- a. fleolet teıltil.,., it ,,_,.""• ilten Ş~ :ı· kadar çıkan tarihi kıy- .,ı taleblnl reddetmekle 
lan bulmak, clnl1ert rlll•dlld8rl 1f1r a,.... ..U. ~ aıtt okJu bay- 1eye lttfrak etmit olan dört Balkan ona miflrillerw --...1ı tlefil, itini me~~a~ e1erler pe:yd y tanıif kayU clllghtle takip llbl.-• 
lerde ketfetmek tçin bu tuadaa lati- rwk tlitMıtlU4 u aama11 kabul edil- devletinden ıiparif olunmaaı esası en iyi •öre6ilecelı •rnin ve imlıÔflı edilmektedir.Bu lfıerıe :er.. Banri • 
f~e :mıek kabil olamu mıydı der· •«tffr· kabul edllmiftir. Bu cUmleden olarak h~l.,,..lıtır. .. v, Makull lalmlerinde tlç ulatan meş Pn-••m vulyetl tabii 
ııniı. · Ki.fitin aöyledlkltrine ve ya- (J - lt almt.o. ım perwembe gtl Yugoalavya tus ithalltmda Türkiye ı.. Wyle ılifiinu~ru•. ıuI olmaktadır. Hafriyat, daha beş zlktlr. ır:ru-nm da ı. 
p~an tecrtıbelere baJahna., bu tua'la al. mallarını tercih edecektir. Slı H clerslRll "I batta 1t1receırtlr. Protuör, Babterin -:ok maU ve lktludl lllMlf 
bir dağmk arkumdaldk!_:Jdblerlnbil ö~- .......-_.... ~....., tthali.t ve ihracat ifleri Uzertnde - - - - - ~ wnaw-- - - - - öntlmilsdeld rtm1vde tehrlm18e dön- dır. Ve sonra ba~ ..... _ _... yu mı, ara mr o u"'"'u e _.,_.. . h z<azawn..ux_ - - - _QiUJUNU ., ___ , ... ,_ eden halk oepbeal h.........-
mek kabtlmiı. 0 halde HVl'ililerlııden 8ine: Adiyö Grönada prkıamı söy .. Yuplav ticaret heyetı bir rapor a- mui muhWDIWIQU"• kal'fl mukavemett.p bal-1111! 
ihanet gören "1klar da bundan pek- lemifti. Kral dayanam&llllf ve ağla- mrlıyarak martta Atinada yapılması Bahreyn Sultanı yol halk oephesl hökGımeCI"'.\' 
A.ll iltifade edebilirler. mıttı. mukarrer olan konsey toplantıama Poliste veemhtlr Onua loln 11aıuw 
'AJiyö. GrönaJa Şimdi arada şu fark v!1r: Kral ~ar arzedeeektir. Tütün, h~ı, ~ ~ metbaln ;.,eri Parls ..-al 

ispanyadan gelen haberler deıu,et! dkenadmlbarda ıanıpand yalAad~ ıöçeGre~ güd ~ incir, müştereken organıze edilındıesı Bu aabah ~hOl'OI ebpreai ile K•• ••• k } "-d Unde bttyWı bir _.., 
Kan gövdeyi ıPtürUyor. Asiler Mad- . ~ .arasın a.. ıy rona a yı teklif olunan maddeler arasında r. Buraya areket ediyor oprUJS e e ,ID e eaktlr. 
't k ıl d --A ı "--' --• diıılemı§tı. Halbukı, bugün yanan yı- Turizm işine de hwmsf bir ehem- İki ... n .. denberi -hrimizde bulu - Fakat FruD ve la 

n ap arma a,,. ..... ı ar. "'1'18 _.,. kılan lapanya, öksUz kalan yarala - · · · · k awu r- } k' 
fılıyor ki, ~ ~dritle u~ak bir nan binlVee hııu.nm ıztırabı iniltisi a... ~yet. verilmış, daimi bır tu~ o- nan Bahreyn Adaları Sultanı Şeyh yara ama V& ası fikirde balam adMnlar 
saha hilkfımetın ehnde. Şehırler ha- d Adi .. G .. da' dinli mıtesı kurulmuştur. Deniz munaka- Hamed, oğullan Şeyh Daij ve Ab- ldarMI blr(ıolr l'ha,...... 
rap oluyor. Endülüs zamanından kal raam a yo rona YI yor.. lA.tmda müşterek hareketi temin için dullah ile birlikte bu aabah Toroa venmı,tlr. Uyleadlllae 
ma tarihi bideler yıkılıyor. Merkezi Bu Ja bir hesaphr ayrıca bir deniz ticaret komiteei teş- ekspresile Basraya müteveccihen ha- Bir erkek kansını ve ya hüktmetl Rnmader 
hilkfunette yiyecek BJkmtısı bqlıyor. ispanya harbi bir facia halini aldı. kil edilmiftir. reket edecektir. dostunu yaraladı leWnde balamnuttar. 
Htikfımet · P'ranudan, ln,Utereden Gelen haberlerden öğreniyonız ki, Sultan, dtln öjleden 80DJ'& tehrlmi- rlf# edDmlt blrook taw'Valı..-
muavenet istiyor. 9imdiye kadar 30.000 kiti ölmüş ve Şeker aanayii için tekniıiyen zin muhtelif yerlerini .pmıif, Aya- Dün akşam U.zeri K6prtlntln Kadı- itimi~ PuWı MI' tapı..,. 

Dün aqam merak ettim Madrit yaral&Dllllftır. Halbuki yedi ay Bil - ı~ler yetiftirilecek fya MU-ini de gelDlfftlr Sultan köy iskelesinde bir yaralama h&dise- ahi vanmm bu rivayeti-' 
radyosunu açtıın: ren Habeo - ltalyan harbi esnumda. so 1n • a si olmu tur Yaptıjun.D tahkikata dlnnlştlr. 

Mütemadiyen lspanyolca. İngiliz- ltalyan istatistiklerine nazaran bu- Şeker Fabrikaları Şirketi, .,eker refak~t eden ri& MUtaviri Bel - .. ~· · ~q twl . Diler taraftan daldll " 
ee, ~ WI Ab,unaa m a; ~~t .. ..lıileıilt 90 .. tBııi lı&dar 1talyan eanayüniie oaJıtmH ıızen ~ tl'f!" .. , - döaeof~ ··- go;rı~X::iflJlra.re!=imiıffiNurU. fi\JIM!t~~~~~~~~~~~~ 
y_ap1)'RJ", ve hUkılmet lm.v.:v.~tl~nnm olmuşt~ gençler yetiştirmeğe karar vennitti.r. • daki 20 num&l&D eV'cW seyti ne kan· 
yer yer muu.ffer olduğunu bildiriyor Ispaııyollar bu kadar ölU vermeyi B 1 r rt kte lerl Şark Demıryollannda hazırlık 1 d M 1-:-

du. Bundan sonra havadis neşriyatı göze almış olsalardı biribirlerini yi- u genç er, iM ve o ame p e Şark Demiryollan heyeti umumi- sı otuz yaş arın a ua.u.ez ve ...... 
durdu ve bir lapaııyol kadını tatlı yecek yerde 20 kere Habetistanı fet- san'at okulları mezunları arasından yeai 6 Afustoata toplanacaktır. Top. yqlarmdaki beslemeleri oturmakta-
bir sesle: hedebtllrm-di 1eÇilecektir. Gençler, tahail derecele- dır. Muauez, dlin aabah Üsldldarda- rtbleeek bir elyuet takip 

- Adiyö Grönada p.rkwm söyle- Bu da bir hesaptır. rine göre, verilecek bir ücretle ataji- :ıı:=~~:t::ı::ı;;u:: kl anneeine ıfdecejini IÖyliyerek ev- hakkak gibidir. Çlblldl 
dl. . • .. ~ den çıkımt ve çocuğunu beraber 16- gelmMI lbtlmaftwl de 
Adi~ Gr&ıada!... Ala .a.ı...ı yer olarak çabpcak, bilahare pter- sundald tebliğ görUetllecektir. ttlrmlyerek bırakm19tır. almalı lknndır. 
Bu wkıyı duydujum aman l1JllU dikleri liyakate göre maa9 alacaklar- Verilen ma16mata göre, firketin Seyfi, bir müddet evde yalnız o- Fakat Jl'rul11& reemflll 

hatırladım: - it derlılbad9D po9t olmu, hl - dır. Pariateld komitesi erklnmdan De- turmul} ve neden aonra bealemeyl enu menetmelde beraber 
Bundan ook l&1ll&D evvel, t.pan. lelll.rdu doet olma. Btlyllk muvaffalayet ıöstenm sta- via'in riyuetinde bir heyet, içtima- koqışularından blrbrine bırakarak IO yarelerlnltqNmyaya l!l&f:lıllllll .. 

ya kralı on tıçlhıetl Alfc.na. meımleke- - Kılıçla 0)'1111. kartla koyma bir dan sonra Ankaraya gidecek ve Na- ı. .. ~ çıkmıatır. Mu .... --'-, -uğu memll)tlr. Sonn da Is jiyerler Avrupaya gönderilecektir. f V ""'6.. ., -.-.uu -- _.__ _ _._ L-'--- _.._ 
tinden kaçtıktan IOlll'a ~k yerleri yerde o1mu. ıa ekiletile temaelara bqlıyacak - yanma almak istemeyifinden şüphe- aTIK'laua uw- ~-
dola.faul IODI'& da latanbula utraım. - Para delenlldlr ama blum de tır. l a-yft h l o kUda hpuyol dnlet adunlul 
b • pnhdere mbhtaç etnles • Köniluberı panayırına ittirak enen ""' • emen vapur a 8 

- dan aziıklaı,tmlmıttrr. 
AlfODll bir gece Gardenbara ıftm1t - iti eldlae ver, bir ekmekte U.te için hazırlık Gümrük Muhafua ra geçmiş, faiat, kal'IBIDI or~ bu- Jşt.e bagttn bu al&metler 

Ye nnu:la bir t1manvol artl8tl bildi - ftl'. Berlindeki Türk Ticaret Odası,Kö- K 1.........1 lanuyan.k tekrar İstanbul& dodaıımu.- ınben hattl imana olsaa 
omutanmm tetkik Ye teftit"'" tttr. Kadıköy iskelesi clvarm do- Madrlt htlk6metlne yardlll 

d ı D-' } • • nipberk panayırına iftirak etmek GüınrUk Muhafaza Komutanı Ge- taşırken 1tarwnm bir erkekle bera- g&t.ermektedlr. 
Ruam müca e esi 1'1hbm ann tamın için hazırlıklara başlamıttJr. Pana - neral Seyfi, cenup vilayetlerindeki ber Kadıköy vapurundan çıktığinı Bunun bafka ttlrHI 

yır, 23 Ağustoeta açılacak ve dört muhafaza teeklllb üzerinde tet'tifle- gören Seyfi, yanında tqıdJiı uatura lmkin yoktur. Çtinktl Is 
Önümüzdeki yıl için bir Galata nhbmı her yıl 5 gün sürecektir. Panayırm Tllrkiye rtne devam etmektedir. Komutan, bu ile Ü21erlerine hücum etmlF· Netice- cephMI aleyb*-":el! 

pavyonunda bUtiin mahaulerimizin mmtakadald teftişleri bltirdikten IOll de, Mwuaa ytWlnclen, Yusuf ismin- l'ralltlada ela bir . 
program hazırlanıyor 
Birinciteerinde bqlıyarak 937 

eubatı sontmda nihayet bulacak olan 
Trakya ve İstanbul mmtakalan ru -
am mücadelesi programlan hazır -
lanmaktadır. lstanbul mmtakası ve 
latanbula bağb kaza hudutlarma ait 
programlar ikmal edijıııiftir. . 
$arbon miicatlelal ilerliyor 

Sistematik prbon mücadelesi de
vam etmektedir. lıftcadeleye W>i 

- mıntakalarda ,imdiye kadar 320 köy 
gözden geçirilmiş, 287 bin bq muh
telif cins hayvana koruyucu p.rbcm 
qım tatbik olwımllflur. 

Y q meyva ibracatmm 
lktısat VekAletl, )'al meJV& Dır& -

catı iti tu.erinde yaptığı tetldkleri 
bitirmiftir. Kurafm fallıhjı yolun
da ileri drtllen fiklyetler muhik 16-
rUlmilf ve 78f meyva lhncatı yapa
cak tacirlere yardJm edUnwlne ka-
rar verilmittlr· 

Yaialman-....ıt. 

santim çöküyormuş 
Liman İdaresi Galata ve Sirkeci 

rıhtımlarının tamiri için hazırlıkları
nı ikmal edecektir. Galata nhtmım
dan baflıyacak olan tamir eenumda 
rıhtım seviy•i yllkseltilecektir. 

Rıhtımların her sene bet santim 
kadar çöktüğü tesbit edilmiştir. Bu 
çökmenin önüne geçmek için takviye 
yapılacaktır. Galata rıhtımının deniz 
aeviyesinden itibaren bir buçuk met
ro yükseltilmesi kararla9tırtlmıştır. 

Unkapam kBprüıü 
i".Mi Unkapam köprtl8Uniin söldll

nıesi i.fi yarm ikmal edilecektir. Köp
rilnün bir kısım dubaları Balat atel
yelli önündedir. Halen Azapkapı ve 
Unkapanı taraflarmda bulunan iki 
bat duba da bugün aökülecektir. 
Çarp.mba gllnUnden itibaren yeni 
klSprllntln temel itleri huırbldarına 
batlanıcalrtır. Köprlintııi temel at
ma merulmlnin cumarte.ı gtbıtl ya
p11m .. mukarrerdir. 

- ıemiai Yumurta tacirlerinin 
AJmanyadan wtmalmarak tehrl- miiracaatleri 

miJıe ptlrl1en dentaıtı ana pml8l Buı tacirler, TQrkoflM mtlracaat 
tesellilm ecUlmlf ve BaJ1ce alml!IJI- ederek ltaıyaya yapılacak yumurta 
tır. Buıtın uat ıs llaHcte Dem Ku- ihracatı için kolaylık &tieterflmesini 
mudanJıix binam &ılnde pmhdn ad latemJllerdlr. TQrkoftl, mllracaat sa
konına meruiml yapdacaktır. biplerine ltaıyaıılarla henüz bir an-

Geminin stlr'ati 13,!5 mlldlr. Ve ku- lqma yaptlmadıj'ı ve yumurtalara 
ruluş itibatile, 10 tahtelbahir mUret- karfıhk ithal edilecek qyanm umu
tebatınm latirahatini temin edecek mi gtlmrilk rejimine tabi tutulacağı-
teeisab havidir. nı bildirmittir. 

numuneleri bulundurulacak ve diğer- ra ıark vilayetlerine ıeçecek, Türk - deki erkek .te muhtelif yerlerinden muma lmkln yoktur. v;.. 
ıran budu••·- arasındaki muh-•.... yaralanmıftır. k6metlnln t.elAtı da ban terinden daha zengin olmaama dik- ....... ...._ mektedlr 
teşkilatını tefHa edecektir. Hadiseye zabıta vaz'ıyet etmiftir. • • 

kat edilecektir. Panayıra nUmune ...., T ·:ıo. de edil ktedir 
göndermek latiyen tacirler, fimdi- ahkı ta vam me · ispanya brqddddan 

L K Bir bdqp yaral&dılar ltalyada ela derin tMlrler 
den Berlin Tllrk ticaret odasma mfl- üçülc Haberler Fatihte Arifwle aokajmda otu • Ve tabU bu Od fatist h 

racate ba9lamı9lardır. • ~aJreiııv cemiyeti kon- ran Mediha, KUg~ pger - tfıllf vesUelerle lspuıyol 
grMI - Darllflatakalılar cemiyeti- ken tam Aılmaal~ önüne iki kifi patUerlnl g&ternıektea 

Kuruçefmedeki depolardan nin fevkallde konıreaf, dUn aabah E- gıknuftır. Bunlar, Jılsdmm yanma lerdlr. 
bir kımn kalclrrılacak minönU Balllevfllde toplanmıttJr. aokulmUflar, bıçakla -ı ayatnıdan DenlleblBr ki,~ 

Ankaradan gelen haberlere göre, Toplantıda, latfta eden idare heye- yaralıyarak kaçmJtlardır. Kadın, yll· dl bir F ...... - Demo 
Kuruçefllle kömür depolarmm yeri ti yerine Yenlai MÇilmiştir. rtlyerek karakola geldifl mrada fu- ıl ;'ldlnı!.::'11:. lnı1..al!I 
hakkında yapılan tetkikler nihayet • Pu1I ... MilıeterUjl - CUmhu- la kan kaybettltf iÇbt beyılmıftır. hlB ~ bina 

rfyet Balk PartUd ı.tanbul bqJıanlit. Mediha, bet senedir ayn bulundufo herk Lı.la temea 
bulmuttur. Depolann yine Kuruçe.J- ğı bat •Jareterttttne tayin olunan tı- kocumdan ttlşphelendltfni söylemlf em "'li tayanı 

ed b '- 1 al _., ___ : ~lL ..a ' bizim bUe banda lllenf 
m e ıraaı m an uıuu.eıp av~...- çiln"-u umumi milfettftlik kalemi mah tabldkata başlanmıştır. ÇUııktt senede ispanyaya 
mUttUr. Ancak, allkadarlar Kuru- suı mUdtitı Hikmet, yeni vulfeeine Oaldldarda bir ev yandı mDyon lira ~etinde tlll 
çeşmelilerin vaki ,iklyetlerlnt de na ba.tlam1'br. Ualdldarda Araldyed Hacı Meh- tar yumurta Dınç etaııfllPIWI 
zan dikkate alarak evlere pek yatmı •klli~~ fabrtkat6ılerl - met mahallesinde Sabrinin aht&P isyanın llOD111la k 

kaldırm • .ır. k ipe .. __, fabribtlrleri perfeJll - mttmldln delfldlr Fakat 
olan depolan -.a arar ver- be günU tl~ret odumda bir toplan- evinden yangın gıkmıftır. Yangın ev • 
mişlerdir. Bu depolar 9 - 10 kadardır. tı yapacaklar, ipek 1&na~n inki· kl.mUen yandı~ 10nra IÖDdtlrtll• ~:re:~= 
Bu hu8Ullta verilen karar, İcra Vekil- şalı yolunda alınacak olan tedbirler bllm1ftir. Bldiıte etrafında tahldkat Bununla beraber 
teri Beyetfnbı tudllondan eonra llzertnde aiSrtltecelderdfr. ~pılmaktadır. fa da yapdabllecek wa.1'111111!11 

kat'i mahiyet alacaktır. • Loadn.'Ja lldea heyetlmls - in- Bir kuyu anaızm çakt6 ylln Plltlne herhalde ~ 
giltere ile 1'8Di bir ticaret ve klerlnı Akbıyrkta 80 numaralı evin elt ka- olacaktır. 
anlqmuı yapmak Qsere bir mUd - tındaki kuyu çökmtlt ve ev Bahibi 
dettenberi latanbulda bulunan tlca - Mediha çöken kuyu ile beraber yu- _______ .... -. 

~!1:U!,ek:=.u =~bir~: ret heyetimiz. Londraya mtlteveccf- ftl'Janmıttır. Mediha, bir müddet 

lnar büro111 kurulda 

han hareket etmiştir. sonra topraklar arumdan yaralı o-
çalıfılmaktadır. Yeni kadroda mem- Heyet, Prağ Berlin ve Parill gibi 
leketin tanmmıt mtlhelldla ve mi- bazı merkezle~e de iktisadi temas- larak oıkanlmıt ve hutuıye kaldınl-
marlanndan no kifi vazife almlftır. tarda bulunacaktır. ' uuttJr. 
Bunların tayinine bqlanmıttır. Bü- • Kaptaalv eemlyetlnla t.oplutl- --
ro, yakında faaliyete b&fbyacaktJr. 111 - Türk kaptan ve makinistlerce- Bertin Sefiri ıitti 
BUro dahilinde yapılan yol.ev, apart miyeti idare heyeti, Azalarını fevka- Bir mUddettenberi mezunen tehrl-
man, resmi daire inşaatlle imara mtl tide bfr toplantıya çafırtnaya karaı mizde bulunan BerHn Sefirimiz Ham
teallik diğer bUtUn iller, bu btlro ta- vermiftir. Toplantı T ağlmtol cuma dl, Romanya tarlldle nzlfemne dön-
rafmdan idare olunacakF. gUnU yapılacaktır. milfttlr. 

Baytar •• Ziraat F 
talebe alm•cak 

önttmfhıdeld dera ydt 
da Ziraat Enattttıetı 'Aa,rll"' 

at Faldlltelertne paruıs 
almacaktır. Bu yıl 
tar Şubesinden 2:S i stvU, 
olmak tlzere 35 baytar, 
14 u asker olmak uzere 
mezun olmuştur. 
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t SEYAHAT NOTLARI 

Muallimler Almanyada 
ispanyada dahili harp Habeşistan 

İmparatorluğu 

e A 

samımı karşılandılar Bir hatıra 

Malaga şehrinde 500 
tane gemi batırıldı 

İtalya imparatorluğun 
tanınmasını istememiş 1 

Roma, 2e. (A.A.)- Bıw yabancı 
gauteler, Italy&nm Avrupa iş birli
ğinde mevkilni yeniden almaeı için 
koyduğu şartlar arasına, zecri ted
birlere müşabih son tedbirlerin kal
dınlmumı ve Afrlkadaki ltalyan 
lmparatorluğunun kati tanrnmaemı 
da ithal etmekte olduğunu yazmış
lardır. 

Dresden muallimler cemiyeti reisi " Atatürk 
çocuklannı selamlamakla bahtiyarlık 

duyuyoruz! ,, diyor 

Ben umumi harpte Çanakkalede 
bulundum. Şimdi fodulluk edip ''harp 
ettim!,, demiyonım. Çünkü umumi 
karargi.hta fotoğraf!:• idim. Mütte • 
nkler Çanakkale)i tahliye eder et • 
mez oraya siperlerin olduğu gibi fo
toğrafUerlnl çekmeye gittim \'e Ana.
f artalar, Anbumu \'e Seddülbahir 
~phelerlnde adım adrm ve bütün 
siperleri gezdim. Orada bilflll lmrp 
etmiş olanlar b11e bUtun cephe:\1 be
nimki kadar tafsllltlı gönnmnlşttr .. 

--- Bqı birincide ---
maktadır. 

Borea. torpito muhribi, 112 yol
cuyu ha.mil olduğu halde Hu~lva-

• dan bura.ya gelmiştir. Bu yolcular, 
Beya.hatleri smuımda Tarifayı bom
ba.rdmıan eden iki hpanyol deniz&ltı 
gemisi görmüşlerdir. 

Saint Nazalre'den bildirildiğine 
göre lspanyol bayrağını hamil bir 
şalupa., 100 kadar mülteciyi hamil 
olduğu halde bu limana gelmiştir. 
Mültecilerin Fransız memurları ta
rafından muayene edilmeden evvel 
karaya çıkmalarma ruhsat ven1me
miştir. 

Seville telsiz istasyonu, asilerin 
muzaffer olmakta olduklarmı bil
dirmekt.edir. DUn akşam bu telsiz 
istasyonu General Franco'nun bir 
tebliğini neJrntmiştir. General bu 
tebliğinde Madrid istasyonu tarafm 
da.n verilmekte olan bütün haberle
ri tekzip etmektedir. 

Sen. Selxutien'de kanlı 
bir ~pıf""a 

Madritten, San SebMtten'de ~ld • 
detli m~beler vukua gelm~ oldu 
ğu haber verlJmektedlr. Orada Jan • 
danna kıyafetine glmıı, olan gq 
fa..,lsiler, gazinonun t.&raçuma mft
ra.J~·özler yeri~lnneye muvaffak ol
mn lardır. 

Hlikfimet kuvvP.tlerl, bunlara kar. 
taarruza g~§ Tiı bir saat sil.ren 

bir muharebe obn~tor. Mtlha.rebenin 
sonunda faşistler, beyaz bayrak ~
mi lenJir. Bonon tizerlne Mkerler 
guhıoya yaldaı mışlarsa da 3lddetlf 
bir tUfPk at,f'ŞI Ue karşılamnı la.nbT. 
Muharebe daha bHytllc bir şiddetle ye 
niden ~~ ve Fatlstle.r ye • 
niden beyaz bayrak çekmişlerse de 
Mke.rlPr onlan tam hezimete uğra -
fmca~ kadar muhare~ye devam 
etmi<=" •rdfr. Diri olarak ele geçirilen 
faşist lid rf Joles hemen idam edil
mi tir. 

Hükiimetin bazı 
muvallakıyetleri 

Eyaletlerden pek az haber alma
bilmiştir. Yalnız hükitmetin biraz 
muvaffakiyet kazan~ olduğu bil
dirilmiştir. 

Albay Mangada'nm kumandası ~ 
tında bulunan hükitmet kuvvetlen· 
ne O, ila üzerine yUrUmeleri emre
dilmiştir. 

Ancak bu kuvvetler, Villacastine 
doğnı ileri harek<'tlerine d•mn,.., "t
rnişler ve oradan Leon geçidini geç· 
meğe teşe~Us etmişlerdir. 

Gua.darrama'dan gelen mili.8ler 
hUkQmet tayyarelerinin Milerin 
topçu kuvvetlerinin bulunmakta ol
duğu Pierto Leon geçidini bombar· 
dmıan et.mif olduğunu beyan et· 
mlşlerdir. 

lyi malitmat almakta olan maha-
me göre, Guipuzeo& eya.Je~ ~a
mile hükiımetin elindedir. A8iltt ı3e 
Navarre'a hakim bulunmaktadırlar. 

'MaJrite enalt getirtiliyor 
Madrid, 26 (A.A.) - Madrid be

lediye reisi, krtlıktan ve e,rzak yok
luğundan endişe edilmemesi l!zım 
geldiğini ve Valans'da.n Madrid'e 
doğru elli büyük kamyon erzak yo
la çıkmış olduğunu bildirmiştir. 

~nm,üt luulınlar 
bir tabur te.rkil ettüer 

Hükfunet. milis teşkilatı vütuda 
getirmek Uzredir. 

Husust bir kadın taburu vilcuda 
getirilmiştir. Bu tabur, sosyalıst ve 
anarşist kadınlardan mUrekkep~r. . 

Harbiye nazın, Cart.ha.gene dekı 
ussubahriyi ziya.ret etmittir. Ora
daki hUkömet kuvvetleri, nazıra ha
raretli bir kabul resmi yapnııfl&r
dır. Madrid. Alicante, Murcie, Cart.
ha.gene ve Albaceta arumdald te
lefon muhabereleri keeilmiştir. 

Albaceta'da hayat, normal ,ekti
i almıştır. Asilerin bir tayy~ 
lgesiras'da yere dUfilrillmUştür. 
· islere ekmek yetiştirmeleri için 

ırmcılara kat'f emirler verilml§tfr. 
Isyan hareketinin ba.flangıcmdan 
· Barcelone'da ölenlerin mikda?J 

10 a baliğ bulunmaktadır. 

lbacete'Jelti tuiler NUi 
dini ölJiirJü 

Madrid, 26 (A.A.)- Albacete'de-
. asller, reialerlnin muntazam kuv
tlelin şehre ginnif oldukla.rmı öf
ir a~nmez kendil~rlni ~ldür

üş olduktan bildirilmektedir. 

ki bin telelat 
Madrid. 26 CA.A.)- Chebul a-

jansınm öğrendiğine göre ui gene
ral Molla'nm kansı Biarritze hare· 
ket etmiştir. General Mola'nm ku
manda etmekte olduğu kuvvetin 
Guada?Tame mmtakasmda 2000 
kişi telefat vermiş olduğu söylen
mektedir. Faeistlerin geçmesine ml
ni olmak için Navarre'deki bpanyol 
hududu tamamlle kapatılacaktır. 
Amerika sefiri ve aileıi 

Hendaye, 26 (A.A.) - Amerika· 
nm Ispanyadaki sefirinin kızı ile ka· 
nsı Hentarra'daki köşklerinde her 
taraftan alakalan kesilmit bir halde 
bulunmaktadırlar. 

Sefaret katibi, gece,an Scbu· 
tien'ye gitmeğe muvaffak olmu§ 
ve ııefirinin ailesinin lspanyadan ay· 
nlabilmeleri için icap eden makam· 
lar nezdinde teşebbüslerde bulun 
muştur. 

lıpanya sularına giJen 
Fransız gemileri 

Paris, 26 (A.A.) - Franmz te
b&Mmı almak üzere lspan:fa 8Ulan· 
na gönderilm~ olan gemiler, gön· 
derildikleri yerlere varmışlardır. 
Veyahut var:ma.k Uzredirler. 

Duquesne kruvazörü. Barcelon'a 
vaml olmuştur. Emile Bertin kruva· 
zörU, Bolbao'ya vutl olmut olup o
radan Saint Ander'e gidecektir. Ker
eaint torpito muhribi bu akşam Ma
jorque adumda kain Palmaya va
racaktır. 

ldomptable ve 68 chRMeur muh· 
ripleri, Saint Sebastien'e vasıl ol-" 
muşlardır. 

Umumi transatlantik kumpanya
smın Me:xique vapuru dUn lspanya· 
nın gup sularma hareket etmiştir. 
Bu vapur Saint Sebastien'den 27 
yolcu alm~r. Ayni vapur, 25 yolcu 
aldıktan sonra Bilban'ya. giderek 
l 50 yolcu daha. ala.caktır. 

ita/yanın tekzibi 
Roma. 26 (A.A.) - Gionıale d't

talia ltalyanm Hahmburg tarikile 
General Franooya tayyareler gön
derm~ olduğu haberini telaip et
mektedir., 

Sovyetler aleyhinde bir 
uydurma 

M0tıkova., 26 (A.A.)- Bir Sovyet 
petrol gemisinin Ispanyol FMıında 
.askeri hareklta iştirAk ettiğine dair 
lspanyol generalı Franko'nun bir 

lyi haber alan ma.hafilin bildirdi
ğine göre, bu son şart muhakkak 
!lurette inanılmıyacak bir mahiyette
dir. Zira Italya hiçbir zaman Habe
tiıltanm elde edilmiş olmasının ta
nm maınnı istememiş, fakat yalnız 
emrivakiden devletleri haberdar ey
lemiştir. 

çok alman ve italyan gautelerinde 
intişar eden beyanatmı TRM ajansı 
kati surette tekzibe mezundur. 

Bu beyanat tamaıniyle mana.sız 
ve Sovyetler aleyhinde bir uydurma
dır. 

Fnmaa lıpcrnyaya silah 
Mtmıyacalr 

Paris, 26 (A.A.) - Fransız kabi· 
nesi, dünkü toplantuımda 18panyaya 
!!ili.h ihraca.tı yapılmumı menetme
ğe karar vermiştir. 

Kabine, :bpanya vakayii hakkında 
müzakeratta bulunarak,, Fransanın 
diğer devletlerin dahili işlerine ka
nşmaınaktan ibaret olan ananevi si
yuetine devam edilmesini karar al· 
tma almıştır. 

Bu meselenin ortaya atılmış ol· 
masınm sebebi Jıııpanyol hiiktimcti· 
nin bazı ajanlarının harp ve tayya
re mal7.emeei satın almak Uure son 
zamanlarda Paris'e gelmiş olmala
ndrr. 

Ticaret tayyareleri ihracatı ser-
best bırakılmıftır • 

Fakat diğer taraftan da Ma.t.in ve 
Eclıo de Paris gazeteleri., lspanya 
hükumetineı yapacağı mübayaata 
tahsis edi ec 144.000 altın lngi
liz lirasını hamil bir lspanyol tayya
ret1lnin Bourget'ye gelmiş olduğunu 
haber vermektedirler. 
Balear adaları o.silerin elinde 

Pariıı, 26 (A.A.) -- Şarki Prene
lerden alman haberlerde &lear a
dalannın asilerin elinde olduğu 
teeyüd etmektedir. 

Yine bu haberlere göre bir Mi 
harp gemisi Sen Scbastien önünde 
dolaşmaktadır. Geminin şehri bom
bardıman etme..ıinden korkuluyor. 

Dersdcn bclediyPsinin tarihi altm kit nbnıa Tıirk mttCıllimlrri namuıa Zeki 
Cemal tarafında n imza atıltrken 

Dereı!idenilen ~aı1-temizc yımhyor: nayi merkezlerine girmeye başladık. 
11 temmuzda Almanyamn muhte- Ve her dakika başka ba~ka sürpriz -

Jif §ehirJerinde bir tetkik gezisine çı- ter karşısında kalıyorduk. 
kan 69 muallim arkadaşla 'beraber Dreadene muvaaalat 
Iırl.anbuldan hareket ederken gördük 
terimi Türk muhitine bildirmeye ka Elbe nehri hafif bir şınltı ile akı-

yor. Dersd<'n durağı iki katlıdır. Tre
rar vermiştim. Bugün ilk mektubu - nimiz alt kattan istnsyona gittrken 
mu yazıyorum. üst katına başka tren giriyordu. Bir 

Istanbduldki~nT~ökste~ceyel gsleld!ğimtai7. liçiincilsU de yanımızda duruyordu. 
gün ora a ur onso o ugu - Jstasyonda Akademische Arislands 
rafından karşılandık. t il • ti • ı b' · ı · .. . . 1 e c C<'mıye ua an ızı sam mı su 

Romanya gum.:Uk ~cmurla.n bızc rette karşıladılar. lst.Myon lokanta -
azami kolaylık gostcrd;ler v~ ~Y8,.":11 5ınada ikra!'llda bulundular. Cemi-
7.I muayene~e lüzum ~orm;<Jıler. Kös yet rı-Jsi aramııı:dıı. kllltar bakanhğı
tenceden. Türk muallı!111cnne ayrılan nm samimi tezahiirlerini, coşkun bir 
hu~si hır vagonla Bukreşc hareket lisanla ifade etti ve "AtatUrk çocuk
etti~: . lannı, o bUytik emsalsiz şefin cvltıt
• Kost;e~co - BU kreş volu hep me7.ru.. lnnnı selamlamakla duyduğu bahti -
1 •n bır:ı rı:tımr ve buğday tarlaların- yarllb'1,, nnlattı. 
da -ecırdı. , Heyetimiz cemiyetin misafiri ola-
Çenn?.no~a .. d~. başhyan muaz7.am rak otellere •erleşt.irildi.Dr sden de 

Tuna ~opru unu hayr"t ve gıpl ıle kalacai;;rımız gUnlC'r zarfında yapıla -
eeyret~ık. . . .. cak mera11im g<'zintileri için zengin 
Aynı giln ve yme aynı va~0!11~ Buk bir program hıtF.ırlanmtfbr. Bu me

reft_en ~~lonyaya harekC't edıldı .. G~- yanda müzeler. çiçek sergisi, san'at 
~nın bınne kadar i_n511TI_..k?'""ctinın yerlC'ri, hazine dairesi gezilecektir. 
7.'lraatte neler yanabılecegını hnyr<'t- Gördilklerimi ikinci mektubuma 
terle seyrettik. Ne küçük bir Bozkır, bırakıyorum 
ne de bir kanş boş torırak .. Hen ekil · 
mis tarlalar ve kilcUk kUçUk baj'?lnr .. 

Geoe saat birde Polonya toprakla
rma girdik. Polonvadn z~rnat daha 
fenni ve daha mütenC'V\.i bir halde
dir. Trenimiz alnbildij!'ine bir süratfo 
yeşil, san tarlalar arasından geçi -
yor .. 

A. T. l"EGUL 

İspanyada 
iki taraf 

TAN 
Buğday, yulaf. haşhaş, böıh'illce 

tarlatan önümtl7:dl'n stynlıp j:idiyor .. 
Tarlalarda r.ördüğUmüz demetler çok 
muntazamdı. 

[Başı l incide) 
nin bedclıni bugünkü ispanya pek 
nğrr bir surette ödem ktedlr. 

Bunun neticesi olarak Ispanyol 
uınumi haya.tmda ortaya ancak kü
çlik çapta insanlar çıkn1aktadır.Bun
lar milli meseleleri ancak dar bir 
k. şeden görebiliyorlar ve nisbeten 
geri bir memleketin baka ve, inki· 
ş!lfı için mutlaka muhtaç olduğu 
milli hakimiyeti ve birliği kurmağa 
muvaffnk olamıyorlar. Umumr ha -
yatta rol oynıyanlnr arasında hiç 
şüphesiz vakit vakit tcmeyytlz eden 
idcaFstler göriilUyor. Bunlar elden 
gelcnt yapıyorlar. Fakat umumi ha
yRttaki nllfuı: ve tesirleri, bUtUn 18· 
~anyollnrı ayni saniyede ayni milş· 
terek hedef etrafında toplamak de
recesine varamıyor. 

''TAN'', me nek, bdm, renç, ihtiyar herkeein ı• 
zetMİ olacaktır. "TAN" da, çocuk, büyük, kadpı, er· 
kek bütün eT halla okuyacak menu buJecakttr. 

Burada nazaridikkati celbeden bir 
nokta var: O da her tarafın yesillik 
olması vo orman çokluğudur. Bilhns 
sa karaçam ormanlan pek çoktur. 
Delbica çam ormanlan saatlerce de
vam cdivor. DU ün'ünUz ki. trenimiz 
uga.rl 70 kilometro süratlc yol alı
yordu. 
Yeşil ve camlı bir sahanın sinesinde 

bizi. Odcr nehri karşıladı. Plajların
da kesif ve neşeli bir halk tabakası 
vardı. Burada orman verine fabrika 
bacaları görüyoruz.. Baca.. Baca .. 
Her taraf baca. Karncaahmet mezar 
hklanndaki serviler kadar baca var. 
On iki saatte Polonyanm Romanya 
hududundan Almanya hududuna var 
chk. Saat 13,30 da Almanya toprıık
larma girdik. ilk hudut istasyonu o
lan yanm milyon nüfuslu Boyte şeh
rinde bacadan başka bir şey yok de
nilse mUbalaga edilmemiş olur Al • 
manyaya girince intizam ve süratte 
ve temizlikte btiyiik bir değişiklik na 
zaridikkatimizi celp etti. 
.Hayd~lberg'te vagonumuzu değiş

tirdik .. Onilmiizde tarlalar .. Fabrika
lar .. Muntazam bahçeli zarif köşk -
ler ve ara sıra ormanlar geçit resmi 
yapıyor .. 

Biz, bu dakikada, ancak bütUn 
Türk milleti için müşterek olan ga
ye ve menfaatlerden ilham alan bir 
sevk ve idare ve dehalı bir N?hberlik 
kudreti sayesinde Montrö zaferini 
kazanmış bulunuyonız. Bizim hali
mizle lspanyanın vaziyeti arasında
ki tezat bilhassa böyle bir milli zafer 
anında çok goze çarpıyor. Ve ibret
li dilşUncelere yol açıyor. tepanyol
lara çok acıyoruz. Bu doet mil
letin bir an evvel sUktinete ve birli
ğe kavuşmasını candan temenni edi
yoruz. Fakat ayni zamanda haliçte 

Orada ~·aphğnn klişe n reslml~r
df-.n h8.la birçok1annı ~ak1anm. Şlm
di "'ize anlatamıyacağım kadar deh· 
şetli manu.ra1ar ka~ı!llmda kaldım. 
MUt:teflkltrin hUtiin mükemmel t!fllll
ha ,.e cephaN-leri önlincle bizim ma
alesef hatta kum torbabmmz bile 
bulunmadığını \'e ~oğu yeırlt"rde şil
te yüzü ,.e mintav glhl şe:\·1erle kum 
torbalan yaptlc'hJ:wnı görlimle gör -
dUm. Buna mtlkabi1 lnglliz1er Çan:\k· 
kalf!)i tahllyfl ederlerken bir mDynn 
kum torbası bırakmışlardı. Anhumu 
t.araftannda dolu kum torbalarl1e ya 
nılmıs evlerden miirekkep uker1 köy 
ter hile gördüm. Cenup ceph81nln 
Kmndere karargahında su vertın bir 
t~k ku)"U \-ardı. Bu kuyudaki kurba
lW tulumbanın kolunu ~ kim a· 
II!M erteSI sabah su;;"U o çeker ,,,. 
ondan sonra su bitf'rdl. K~1 ta.rafta 
i,;e lnsanlarm ve hayvan1ann lçeceiti 
!oCUlar icin ayn çeşmelf'r \'ardı. 

Biitün mahnımiyefl~re :raımen 
Tilrklf'r orada 400 bin yi~ttn göğ8tin 
df'n siper yaptılar. Miittefik1er:in miı
kemmel s11ahlan hu ~elikten Hitam 
kale öniinde yıpradı Ye nlhal·et Fran 
sıZ(".ada "JdmM")'e haber Termeden 
Mr \•erdPn k~ak .. manasma gf'lPn 
File~ a tang1als dedlldf'rl ,şekilde bir 
tı:N'~ bUttln cephe); ta.hll)·e edip git
tiler .• 

Çanakkaleden hu kaçr,:ı c1finya 
harp tarihinin ayam ha'.'•ret \"e bek· 
lf'n111h f'n \-ak'alanndan biridir. 

('~ti •.• Aradan 17 senr S:e('tl.. Fran 
!\adan bir Fntn"ız \1'purile clönU:vor
dum. - C'anakkalf'de" geçerken, Ya~ 
purda ~hil seyahat edf"n "" INtanhul 
tarlkile urh·e,·c ıtiden birtakım Frnn 
stT. .,ıahH'"" iinlfonn larnu ı:h c'lil"r 
ve St"ddülbahlr ınrtlanndakl lnglllz 
ve Fnutsrz mezarhkfrnnı, \1'1tonın 
ıfüdHff't'! hlrllkt~ Cfl'lhe 11-hp 11t'1A~I~ 
dılar. irim tır.ladı. ('~r"I harrtf! lilf'n· 
lf!l'fl hP.rkf'S hürmet eder ama pirin 
dediği: 

"Kim etti sana ru kan teklif?,, 
Dünyanın öbHr ucundan kalktp ta 

Çanakkalede mt•harn™' etmeyf bu 
adamlara irim teklif etmlıdf. Haydi 
kendi ölUlerinl tlamladtlar, ilkin 
harp ,.a."1talannan mükemmelllğlne 

ve denizden filolannm yardımına 

ra~en onlara gôğii" geren \'e top • 
rafını koruyan \'e nihayet kendileri· 
nl çekilmeye lr.bar eden 3ilft Türk 
~cuklannın nurlu mezarlannı ve 
kahraman ruhlannı da ~llmlamak 
gerekmez miydi? •. Bwıu yapmadılar. 
O zaman i~lme ukde olan bu hldist'3i 
hemen 3 azmıştım. Çok beklemedim. 
Altı 8'1.ne bltmflden Çanakkaleye 
Türk onlusu yine geldi. 

Şimdi oradan ger.enler sade lngl· 
Uz ,.e Fransız meu.rlanm değil Türk 
silihlannı da selimh'.'·acaklardır. Her 
murabba metro1'u bir Tlirk ylğftinln 
kanı Ue ulanmı Gelibolu yarımada
sı şehitlerinin ruhu artık müsterih • 
tir • 

8. FELEK 

İktısat Vekili 
KUtahya, 26 CA.A.) - Iktısat Ve· 

kili Celal Bayar bu sabah buradan 
geçti. Salı akşamı KUtahyamıza ge· 
lecck maden sahalannı gezecektir. 

-------"·-·--· .. --· .. ···-----
tlıı·ıu tiirlU kasırgalar ortalığı yıkar· 
ken, mahfuz bir limanda buhınan 
bir ferdin duyduğu emniyet ve şttk· 
ran hissini duymaktan da kendimizi 
nll'lmıyonız. 

TAN 

Bu ~heple (TAN) evinizin en samimi dostu,en mah
rem dert ortağı, en cana yakın arkadaşı olacaktır. 

TAN girdiği evden bir 
daha çıkmıyacakhr 

Gaybiz'de trenin 8Urati yıldınm
latt.J .. Sanki uçuyoruz. Hemen her is 
tasyonda hümmah bir faaliyet ve in
aant ,ll§ırtan bir kalabalık var. 

Appcln'de Uç dakikada üç ayn is
tikamete beş trenin kalktığını gör • 
dUm. Uet.UmUzden. altımızdan, sağ
dan ve soldan çift tren balları birl
birini kovalıyor. 

Saat dörtte Breslava vardık.. Bu 
muazzam i.8tuyonda harekete ama
de 12 tren vardı .. Burada birinci mev 
ki vagonlara geçirildik. Alman mual
limlerinden mUrekkep bir kafile bizi 
'nlrk bayraklarile eelAmlad1. Bres -
lA.vdan sonra Almanyanın bUyUk sa. 

Resmi devairin 
nazan dikkatine: 

.~ Ga:e~:mizdc I_':cşred.ile~k r~smi ~lanlar için yegane merci 
Rcsmı ılan~ar Turk Lımıtcd Şırketı" dir. Şirketin merkezi An

kara caddesındc Kahramanzade hanmm üçüncü katıdır. Tele
fon numarası 20960 dır. tllnlann bu tarikle gönderilmesi rica 
nlnnur "Z3~ 
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Büyük Millet Meclisi hükumetinin 
harici siyaset aleminde faaliyeti 

L a k i n bu, o kadar k o l a y ve tekrar (Çar idaresi) ni meydana 
bir iş değildi. Ordunun nakil vası- çıkarmak için muhtelif unsurları tah
taları pek noksan olduğu için mü - rik etmişler .. Sovyet Rusya dahilinde 
him bir müşkülat başgöstermişti. bir çok isyanlar ve ihtilaller çıkarttık
Fakat Anadolu köylüsünün (kağnı) lan gibi, hariçten de taarruza giriş
arabaları imdada yetişmiş, bu basit mişlerdi. 
nakil vasıtasiyle - akıllara hayret Polonya ve Baltık devletlerile Ro
verecek derecede - işler görülmüş- manyada Sovyetler aleyhine filen cep 
tü. he açılmıştı. Kafkasya, İngilizler ta-

Asıl müşkülat; harp vasıtalarının rafından işgal edilmişti. 'tran ve Ef
noksan olmasındaydı. Vakıa depolar gan hükumetleri, lngiliz siyasetinin 
da mebzul miktarda top ve tilfek nüfuz ve hakimiyeti altında idi... lşte 
mevcuttu. Fakat bu topların kama- bu suretle Sovyet Rusya .karadan ve 
lan, itilaf devletleri mümessilleri denizden tamamile abloka edilmiş 
tarafından tahrip ettirildiği gibi, tli- bir vazi:vete girmişti. 
feklerin mekanOOııalan da ya Istan· Bunlardan maada, Sovyet Rusya 
bula nakledilmiş; veyahut denize idaresinden firar eden beyaz Ruslar, 
döktürülmüştü ... Mitralyozların şe • Ingiliz ve Fransızlar tarafından mü· 
ritleri, ihtiyaca kafi değildi. Gittik- kemmelen silahlandırılmış; Karade
çe mevcutu artan kıtalarda, manga nizden, Sibiryadan, Şimal denizinden, 
başına ancak bir silngü isabet ede- Sovyetlerin üzerine saldmlmıştı. 
bilmekteydi. Piyade mermisi ve el sbvyet Rusya. bütün bu hücumla
bombası noksanları da cidden endi- ra göğüs geriyordu .... Ve. bir taraftan 
fe edilecek vaziyetteydi. bu kanlı mücadeleye devam ederken. 

Şu !!nda milli orduda harp vası- diğer taraftan da diğer bazı teşebbüs 
taları nispeten mükemmel olaAıar; ıere girişiyor; itilaf devletlerinin 
merkezi Erzurumda bulunan 15 nci müstemleke halkını i!:ıtiklal hareket
ordu kıtaatiyle, diğer orduların bir !erine te..,vik ediyor: Itilaf devletleri 
kaç alayına münhasır gibiydi. memleketlerinde -onların yaptıklan-

Ordunun bu muhim noksanlarını a- na mukabele olmak üzere- halkı ihti
ııa vatan haricinden tedarik etmek, lale davet eyliyor .. Bunlardan daha 
imkan ve ihtimal haricinde idi.Çün mühim olmak üzere, Iti18.f devletleri
kü Itilaf devletlerile harp halinde nin Osmanlı ve tran ülkelerini parça
bulunulduğu için bunlardan tek bir lamak siyıısetine şiddetle muhalefet 
fişek ve tek bir süngü bile satın al- gösteriyordu. 
rnak mümkün değildi. .. Halbuki koca işte~ bu vaziyette bulunan Sovyet 
Anadolunun hemen her taraf1, bir cep Rusya; Türk milletinin , !til8.f devlet
he ve halp sabası halinde idi. Bütün !erine karşı yeniden silaha sarılmaya 
bu yokluklara, mahrumiyetlere ve mecbur olduğunu: ve sonra da Anka. 
ihtiyaçlara bir an evvel çare bulmak; rada milli bir hükümet kurulduğunu 
yurt ve milletin varlığını tehdit eden görür görmez; büyük bir memnuni
düşmanlara karşı koymak elzemdi. yet hissetmiş ve Türklere karşı bü-
Şu hakikati söylemek ve kabnl et- yük bir alaka göstermişti. 

nıek liızıındır ki: dünyanın hiç bir Bu, pek tabii idi ... Çünkü. her iki 
milleti, hiç bir hükUmeti, bu acı şart- hükumetin düşmanları, aynı devlet
lar altında harbi kabul ve idame etö- !erdi. Ve, her iki memleketin mtida
remezdi. Bu şekilde olan bir ordu ma- faa esaslan. birbirlerine yaklaf!mak 
kinesiJU...iiletmek .. .oa\l, dört devletin zal"\lTetiırt düşündürecek vaziyette 
en mükemmel harp vasıtaları ka~ı- idi. 
smda lmvvetli bir harp unsuru haline Bu büyük menfaatler üzerinde ha
getirmek .. ve sonra, yer yer kaynıyan sıl olan iştirak ve ihtiyaç. iki hüku
isyanların ve ihtilallerin bastırılma- met arasında bir (dostluk siyaseti) 
sına yetişlirmek .. bunlar, tarihin şim- teminine çok müsaitti. Ve bu müsaa
diye kadar kaydetmediği muciwler- deden istifade edildiği takdirde. bu
di. (1) gün müşterek düşmanlara karşı mü-

Biiyük Millet Meclisi hükfımetinin, dafaada olduğu gibi. yarın da iktisat 
tT~arici siyaset) sahasındaki faaliye- v.e ticaret sahasında, çok blivük ve 
t . • e gelince ... Milli hükumetin Vekil- kıymetli net.keler elde edilcc;ktir. 
ler Heyeti, ilk defa olarak (5 Mayıs işte: Büyük Millet Meclisi, ilk içti-
1336 -1920) günü içtima etmi5ti. Bu mamda. bu ciheti ehemmiyetle müza
toplantıda, esas ittihaz edilen milza- kere etmiş; ve harici siyasetinin ilk 
kerelerden biri de: yeni hüküm~tin, ana hattını bu noktadan çizmi§ti. 
harici siyasette takip edeceği hattı Yen: Türk hükümetinin istikbalde-
hareketti. ki büyük muvaffakryetine bir başlan-

Milli hükumet, çok ağır bir yükün gıc olmak ii?.ere o E!Tradıı-Pozantide 
altına girmişti: ~c~~n he~en. hütün mağlfıp olan- Fransrzlar. Biiviik _.il. 
Garp devleUerının Türk mıllelınc kar ·let Meclisine mürRcaat etmiş)Pr.. tik 
şı vuku bulnn haksız hücunılarma defa olarak siyasi münasebete giriş
karşı müdafaayı deruhte etmişti. BU- mişlerdi. 
tiin harp vesaiti mükemmel olan bir Büvük Millet M't'cfüıt hu miiı·acaat: 
hiikumetin bile tahammül E>clemi~ece- büyük bir nezaketle kabul etmi!';: ve 
ği bu çetin mücadeleye dayanmak. ve bu suretle de ilk siyasi zaferini istih
onu ha.sarmak için mühim tedbirler ı:;al eyJemiırt.i. Hu suretle de. Türkiye
aımak zaruri idi. Fransa münasebeti arasrncb hir sa-

Bu tedbirlerin en mühim.mi: aske- !ah eseri bas P"n!'ltermicıti. Sıı halrl" 
ri cepheler nazarı dikkate alınarak, bu münasE>l:>et. hu suretle devam "de
harici siyasete de ona göre cereyan cek, ve daha ziyade salaha sevkedile-
vermekti. cekti . 

Istanbul hükumetinin teşvikiyle de Sonra .. Jtalyanlar da Anadolunun 
''am eden isyan sabalan müstesna ol mühim bir kıı:;mmı istila ettikleri hal
nıak üzere, Biiyük Millet Meclisi hii- de. Türklere karst alPnen husumet 
kümelinin meş~l olduŞU askeri cep- göstermemişler: hatta: (düşmanca 
heler şunlar~an ı'barettı: görUnmiyen) bir vaziyet takip etmis-

1 -. Garbı Anadoluda - Yunan !erdi. Tabiidir ki. yeni Türkiye hüklı· 
cephesı. . meti de: harici siyasetinde bunu na-

2 - Cenubı Anadoluda - Fransız zan dikkatte alacak ve o suretle mu-
cephesi.. kabele edecekti. 

3 - ~fütef errik mahallerde - kü-
çük küçük Ingiliz cepheleri. 

4 - Şarki Anadoluda - henüz in
kişaf etmemiş olan Ermeni cephesi. 

Bu esnada Itilaf devletleri müttehit 
bir cephe üzerinde hareket etmekte, 
ve Osmanlı hükumetine Sevr muahe
desini imzalatarak Anadoluyu bir an 
evvel tnksim eylemek fikrindelerdi. 

Ancak şu var ki; Ankarada Büyük 
Millet .Meclisi hükumeti teşekkül eder 
etmez; Amerika hüki'ımetinin noktai 
na.zarı değişmiş; bu yeni CJ'ürk Cüm
huriyetine daha sakin, daha makul 
"e daha mutedil bir alaka baş göster
mişti. 

Aynı zamanda, yeni Türk hükume
ti ile yakından meşgul olan bir hüku
met daha vardı ki, o da; (Rus Sovyet 
Federatif Sosyalist) Cümhuriyeti idi. 

Bilhassa bu komşu hükumetin va-
7.iyeti, yeni Türk htikfımetinin vaziye
tine çok müşabih ti... ltilaf devleUeri: 

(1) Birinci İnönü harbinden sonra, bu 
noksanlarm ikmali için baş vurulan care 
leri nakledecl"ğız. Bunlarm hep!!İ ba~lıba 
şma birer menkıbe. ve Türlıc milletinin ya 
rattıtiı b;r,.r tı•rll..:ıdrr. - Z 5 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR ! 

Türkiye 
için 

Bır aylık • , • l 35 
3 .. • • • • 4 -
6 " • • • • 7 so 
t yıllık • • • • 14 -

Dışarı 
için 

8 -
14 -
28 -

nıu için nwıhk Sirketleriııe mü 
racaat edilmelidir. 
Küçlilı: illnlar dofrudan dofruya 

ıdaremizce almabilir . 
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Bir Türk dostu
nun ölümü 

Türklüğe hizmeti en 
büyük gaye bilen 

doktor Ensari 
Doktor Ahmet Ensarinin ölümü 

haberi karşısında kalbimin derinlik
lerinden gelen bir elemle sızladım. 
Ahmet Ensari Hindistanın Delhi 
şehrinde doğmuş, ilk tıp tah::ıilini he 
kim Ecmel Han medresesinde gör -
müş ve bilahara !ngiltercde tahsilini 
ikmal etmişti. 1912 Balkan savaşında 
Hintli bir heyetin başında memleke
timize gelmiş, Türk Kmlay kurumu
na candan hizmetlerini arzeylemişti. 
Doktor Ensari, herşeyden evvel bir 
insandı ve çok mümtaz bir insandı. 
İnsanlar arasında, katiyen tabaka far 
kı gözetmezdi. Açlara ekmek, .susuz
lara su, çıplaklara elbise yetiştirmek 
onun için en zevkli vazifelerdendi. 
Ahmet Ensari, mesleğinde. teferrüt 
etmiş hazik bir doktordu. Fakir has
talarına parasız bakar, ilaçlarını 

bızzat tedarik eder ve hatta, çalışa
mayan fakir, hastanın çoluğuna, ço 
cnğuna ayrıca muavenet gösterirdi. 
Zevcesi, Saibe Bigem, her işte onun 
tıır şeriki, bütün manasile hayat or
tağı idi. 

Ahmet Ensari, İdealist bir milliyet 
çı idi. 1919 yılında, ::\fahatama Gan· 
dı mektebini tesis ettiği tarihte, te
şekkül eden Sivarajist partisinin en 
faal işçilerinden bıri olarak temayii?. 
etmişti. 

Hindistanı kemiren, mezhep müna
zaasının, cehil ve taassup doğurdu
ğu ebedi münaferet kaynağı olduğu 
anlaşıldıktan sonra, hekim Ecmel 
Han, Mevlana Ebu Kelam Ezad, Meh 
met Ali ve Şevket Ali gibi liderlerle 
beraber Doktor Ensari, Gandinin 
en sadık mesai ve fikir arkadaşları 
amsına girmiş ve bu uğurda, son 
gününe kadar yorulmaz bir gayretle 
çalışmıştı. 

Yurdumuzla herznman alakadardı. 
Büyük Atatürkün hayranı idi. Son in 
kılabı, adım adım takip etmiş, Önde 
rlmize olan. bağlrlığmı ve ha)Tanhğı 
nı her vesile ile isbat eylemişti. 

Kendisini, ilk defa olarak 1922 de 
tanımıştım. Şnhsıma karşı gösterdiği 
teveccüh ve sevgide pek mütehassis 
olduğumu söylediğim zaman o giilc
rek: 

- Sevgim şahsınıza değil, Türklü
ğünüzed:r. 

Tatlı tebcssümünii dudaklarından 

ayırmıyarak, elini omuzuma dayamış 
ve bana bir sır tevdi eder gibi ilave 
etmişti: 

- üzerinde ipek elbise, ayağında 
pahalı cinsten kundura taşıyan bir 
Ti.ırkü ben sevemem. Fakir milletle
rıc lüks için para harcetmesine ta . 
hammül edemem. 

Bu açık ve kardeş ihtarı karşı · 
sında, bir defa onun sadeliğine bak· 
mış ve sonra da kızannı§, utanmış

tım. Fakat o, bu kızarışımdan benı 
gücendirdiği zanniyJe biraz sıkılmış 
ve gönlümü ı' mağa çalışmıştı: 

- S:ıkm. ı:ıözlerimdcn alınmayınız, 
biraz lf.:.tifeciyim. Bir Türkü, her za
man şaşaalı görmek isterim. Türk -
ler. mert ve seciyeli insanlardır. On • 
!arın tacı vekarları ve şerefleridir.,, 
demişti. 

Milletime karşı, bu derece. necip 
duygular taşıyan, teveccüh besleyen 
bu biiyük ölünün önünde hürmetle 
eğilirken, onun için, Tanrıdan rah 
met ve mağfiret diliyorum. 

Ahmet Ensarinin ölümile, biz bü
yük bir dost. Hint ili en iyi soydan 
bıı· kişisini kaybediyoruz. 

Merhum ile Hindistan dahilinde 
yaptığımız seyahatlerde, kendisinden 
ve vukufundan hayli istifadeler e -
dinmiştim. 

- Hakkını, istihsal için, yılmadan 
sonuna kadar yürümekten çekinme. 
Haksız daima bir cebindir. Eli bü
külecektir. Bu inanla yoluna devam 
et,. derdi. 

Türke karşı olan asil duygulannı 
öğrendikten sonra, bu büyük ölüye, 
sevgili okuyucum, senden de bir Fa
tiha ... ,, 

E. H. Ostcl 

Ordu - Giresun maçı 
Ordu, (Tan) - Geçen pazar günü 

Ordu Cümhuriyet meydanında Gire
sun Yeşiltepc spor klübü ile Ordu 
Gençler yurdu arasında yapılan maç 
ta dörde üç Ordu Gençler yurdu ga
lip gelmiştir. 

M EVLOD 

MEMLEKET MANZARALARIND AN : N a z i 11 i 
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MEMLEKETT E "TAN,, _ 
J. 

~-Dipsiz bataklığından Sapanca 
gölüne kanal açılacak 

İzmit. (Tan) - lzmit sıtma mücadele heyeti, bataklıkları kurutma ve 
halka kinin dağıtma işleri ile, evlerin ve sokakların kuytu yerlerinde top
lanmış birikinti sulan dezenfekte etme işlerine büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. !zınit, Adapazarı, Karasu, Düzcede ve vilayetin muhtelif 
köşeJerındeki sıtma mücadele teşkilatlan, bu i5lere bir hız vermektedirler. 

Hlihazrrda. lzmitte büyük bir Eks klavatör vardır. ünümüzdeki müca
dele yılı içinde bu makinelerden 4 tane daha alınacak ve dipsiz bataklığın • 
dan Sapanca gölilne açılan kanal bu suretle daha çabuk bitirilecektir. 
Halihazrrda, büyük Derbent bataklığının kurutulma ameJiyesi devam et -
mektedir. 

Sıtma mücadele heyetinden öğrenildiğine göre İzmit mıntakasmda sıt
ma hcı~talığının önü alınmış gibidir. Yüzde 6 yı bulan basta nisbeti, nor
'mal bir şekildir. 

İşlenmemiş •• •• ihracı yasak uzum 
tzmir. (Hususi muhabirimizdPn) - Şehrimizde maruf bir firmanın ya

kın ecne'bı memleketlerinden· birinde açtığı Uzüm fabrikasında üzümleri • 
mizi ora lizümlerile karıştırdığı ve nyrı bir tip üzüm vücuda getirerek 
ihracat yaptığı duyulmuştur. Bunun memleketimiz üzüm mah!'lulUne ne 
kötü bir darbe vuracağı akla gelebil ir.Oün Ankara Türkofisinden şehri
miz 1,1ubcsine gelen bir yazıda ınçmle ketimizde..istihsal ı01.unan kuru Uzüm 
lerin işlenmeden ihraç edilmemesi hakkında lktisat Vckflletinin yazısı 
üzerine icra vekilleri heyetim·e veri len karar sureti bildirilmiştir. 

Bu karara gör üzümlerimizin yabancı memleketler üzümlerile karıştı
rılarak yeni tertip yapılmasını önlemek ve rekabetten korunmasını temin 
etmek icin Monjopule edilmiş üzüm ihracının 1705 sayılı kanunun verdi
ği salahiyete istinaden ihracatın yasak edilmesi onanmıştır. 

Halkevi temsil ko l•ı Gtinaydan ayrılırken 

Denizli, (Tan) - Denizli Halkevi zel bir parkı vardır. Buldan kazasına 
temsil kolu ve bandosu Kadıköy na- kadar olan yol pek iyi değildir • 
hiyesinden sonra Buldan kazası ile Denizli Halkevi temsil kolu, Ko -
Günay nahiyesine de bir gezinti yap- zanoğlu piyesini hükumet bahçesine 
mışlardır. kurulan sahnede muvaffakıyetle oy-

Günay nahiyesi, Denizliye 70 kilo- namıştır. Günay halkının ve belediye 
metro mesafede ve Buldan kazasına reisinin gösterdiği misafirperverlik 
bağlı bir nahiyedir. Kasaba iki tepe 
arasında, 2500 haneJi ve 7000 nüfus- heyette çok iyi intibalar bırakmrş-
ludur. Halkının çoğu kilimcilik ve do- tır. Temsil kolu, ayni piyesi diğer ka
kumacılıkla uğraşır. Kasabanın gü - zalarda da temsil edecektir. 

İzmir limanı için on 
milyon lira isteniyor 

İzmir yolunda bir 
otomobil kazası 

Sıvasta bir koca 
karısını vurdu 
Sıvas, (Tan) - Ha/iğin tpsüe ~ 

mununa bağlı Okturum klYıJÜtı~:ıll 
cinayet i§lcnmi§tir. A"ldığım tD/P' 
bildiriyorum: 

Sadiye isminde bir kadın, evli ~ 
sına rağmen ônıer isminde bir kÖ S' 
ile sevi§meğe başUımı:ştır. Koc~ ,,il 
kir bunu haber alınca Ha/iğe git 
ve mahkemeye miiracaat et~~ 
Bu sıraUırda karı koca yolda ""'.:, 
laşmı:şUır, Sadiye, ômere oor~ 
ve bunun için ayrılmak isted~ 
sbylem~tir. Mahkemeden dö111H'"" 

Bekir, bu fik"Tinden vazgeçmesi*' 
Badiyeye milteaddit ısrarUırda ~ 
mu§tıır. Fakat~ kadın, kararının 'Ilı". 
olduğunu anlatmı:ştır. Bekir: 
"- Boşasam ne zazımgelirf,, 

rek bı~ğını ~kmi§ ve kdrısu 
göğsü üzerinden ağır surette ya~ 
mt§tır. Kadın, sadece ''beni kOO'_ 

ôldürdü!" dem~, başka ifade ~ 
mi§tir. Su.ylu, yakalanarak hak'k" 

~a~7~~1ro~a ~1a~~ışt~r :_ ~ 
4Jl4iSMWMZXUUXU<a~ 

Çanakkale de 
Bütün şehir hala 
heyecan içerisinde " 

Çanakkale, 26 (Tan) - Şehird:,., 
la ilk işgal gününün heyecanı 1" 
Bayraklarla süslü evler, taklar ~ 
duruyor, geceleri her taraf yine ti 
ışıkla parlıyor .. Herkes hoyecaıı 1"' 
de sokaklarda bir fevkaladelik fi' 
her taraf askerlerimizle dolu .. fs _,., 
zumuzu ve donanmamızı uğur18Yr
halk sokakları dclduruyor. ..,f 

Belediyemiz büyüyecek olan P" 
ihtiyaçlarını nazaridikkate aıaı:sJ< ,JJ 
tesisatının genişletilmesini tetn:.11 ti 
cektir. Hastane bayırında bilytl~ 
depo yapılarak su miktarmın ç ' 
tılmasma çalışılacak. Ve balkJll '
ruıi ihtiyaçlarını kolayca tentl_n UtlJ 
bilmesi için haftanın bir gilll 
büyük bir pazar kurulacaktır· ı • 

(Çanakkale) gazetesi işgal ~al 
nün hatırasını anmak için fevltııİ 
bir nüsha neşretmiştir. 

Çelenk koyma mera.imi ~ 
Çanakkale, 26 (Tan) - TilJılF Jl,f 

ral Hüsnü Kılkış'm başkanlığınd8~ 
mutan ve subaylardan mUt~ .;, 
bir heyet, Türk, İngiliz, Fransıı I' 
Alman mezarlıklarına törenle •<'. 
lenkler koymuştur. Üzerlerinde~ 
nakkalede kahramanca ölen de t;1' 
askerlere ... " cümlesi yazılı ol~ 
lenkler ölenlere layık bir gUz 
dir. 

1zmiı:, (Tan) - lktısat Vekaleti Izmir,. (Hususi muhabirimiz • Bir harp müzai ,JI' 
mUtehassıs Fon der Porten, lzmir li den) - Evvelki akşam Çiğler yolun Çanakkale, (Tan) çan~~, 
manının müstakbel şekli hakkında da feci bir otomobil kazası olmuş - de zengin bir harp müzesi kur:J-' 

tur. Altı yaşında Murat oğlu Yanyalı tarfU"',... 
yaptığı tetkikleri bitirmi§, raporunu Şabanın ölümile neticelenen bu acık- sı etrafında alakadarlar . ÇI' 
Veka" lete vermiştir. Rapora göre, ye· • . . f • d yapılan tetkikler ilerlemektedıt· · .4 h hadısenm ta silatı şu ur: , teJJ rr. 
ni liman on milyon liraya çıkacaktır. Bergamadan yu"k ve yolcu alarak nakkale harp sahası, hakikS. ıdJ" 

gın. bir harp müzesi halinde 0 
-fi .ı ' lktısat Vekaleti, mütehas.<Jıs raporu· Izmire gelmekte olan ve Bergama be JclP"" 

Sadıkzade Bay Ruşen Merhu- nun birer nüshasını diğer vekaletlere tediyesinde 71 numarada kayıtlı şo- için bu geniş sahada müzeye ~ 
m un ruhuna i t haf edilmek üzer e göndermiş, mütalealarmı sormue - för Hüseyinin idaresindeki kamyon mağa değer bütün eser ler t~ 
28 T emmuz 936 sah gün ü öğle tur. Alınacak cevaplara göre, tzmir Ahırkapı mevkiine gelince ansızın ö- caktır. Müzede Boğazların kil ~ 

d lı·manınm müstakbel c=kli üzerinde nüne çıkan çocug·a çarparak beyninı bir haritası ve Çanakkale nı~..ıbr. 
namazın an sonra E m inönün de :i"' • tsJ-~-.tl 

kat'i bir karar verilecektir. Mütehas- parçalamış ve zavallı derhal ölmüş- lerinlıı alaka uyandıncı bır ~ tur 
Almanya il~ miittefiklerine, her yerde 
ı;alip ve hakim olduktan sonra, (Sov
yet Rusya) aleyhine harekete geç
mişler: bu milli hükumeti dağıtmak 

Küçlilı: ilinlarm S aatırlıiı bir 
defalık 30 lı:uruştur. S satırdan faz 
luı itin u ur ba:ıma S kuruş almır 
Bir defadan fazla için yeldindan 
% 10 kurut indirilir. 
Günü cctmiş nüshalar S kuruıtur 

Yeni C amide okutulacak mev- h b ı rd k ıı tl n eeıv .ı 

1 
sıs, limanın Halkapmarla Turan ara- tür. mu e.re e e e u an a eti 'ti"" 

li'ıda arzu buyur a n zevatın te~- sındaki istikamette inkişafını muva- Zabıta şoförü tevkif etmiş ve müd lar ,diğer harp silA.h ve aleti ' 
rifleri rica olunur. fık görmüştür. deiumumilik hadiseye el koymuştur. mi parçalan bulunacaktır· 
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1 Çanakkale muharebesi 

Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 
Düşman kamilen itlaf edildi. Siper

ler cesetlerle ağızağıza doluydu 
VI. 

ikinci safha 
Ptşa gene ayni odada, ayni elbise 

ne oturmuş, önündeki mufassal hari
tadan Alman taarruzunu takip et
mekle meşguldü. Ben girince, taar -
ruz istikametlerini, tahmin ettiği ne
ticeleri mesleğine işık bir asker vu
zuh ve samimiyetiyle anlattı. Ve son
ra: 

- Bugün ikinci safhadan bahse
decektik, öyle değil mi? dedi. 

Bu ikinci safha harbin, ikinci 
safhası değil; kumandanın o havali
de del-uhte ettiği vazifelerden ikin
cisidir. Bu zamanda, paşa umum 
Anburnu cephesine ait mütalealar
da butunmak sal8.hiyetini kendinde 
bulamıyor. Ancak sağ cenahta ... in
ci fırkanın başında bulunduğu sıra
da cereyan eden en mühim hadise 
hakkında, yani 6 mayısta vukubu
lan umumi hücum hakkında biraz 
malumat verdi. Bu umumi hücumda 
onun fırkası, karşısındaki düşman 

mevzilerine girmeğe muvaffak ol -
muştu. 

- 7 mayıs, dedi. ev~ kahvesinden 
bir yudum alarak, evrakını oku • 
duktan sonra) bugünü şöyle hulasa 
edebiliriz. Düşmanın Arıbumuna 
kuvvetler çıkardığı görüldü. Bu kuv 
vetlerden bir tabur kadarı Anbur
nu cephesinin sağ cenah şima
linde bulunan Çataltepeye doğru gi
d!yordu. Icra edilen keı;ıif ve taras • 
ı:>ı.ıda nazaran da düşmanın, gene bu 
civarda, "Balıkçı damlan,, şimali 

şarkisindeki sırtlarda 100 metrelik 
küçük bir cephe üzerinde tahkima -
tı ve askeri görüldü. Benim tahmin 
edip şimal grupu kumandanlığına 
arzettiğim gibi bu civardaki tahki -
mat evveli ufak mikyasta kanlı 
muharebeleri intaç etti. Sonra. da 
"Anafartalar" harekatı umuim~e -
sinin mebdeini teşkil etti. 8, 9, 10 
mayıs günlerinde bizim fırkanın 
cephesinde mühim hadiseler ohna -
mıştır. 11 nci günü bir mütareke 
aktettik. Defni emvat ne uğraşıl
dı. 12, 13, 14 mayıs günleri'de, hat
ta 15 te de iş'ara değer birşey yok. 

- Bu durgunluk neden hisli olu
yor efendim ? 

- Çünkü düşman yorgundur. 
Çok zayiat verdi. Mühim miktarda 
kınldı. Ve benim teliı.kkiyatıma gö
re artık Arıburnunda neticei kat'i
ye almaktan sarfınazar ediyor. Ben 
bu durgunluğu ona hamlediyorum. 
Mayısın 16 ncr günü benim sol ce
nahımda bulunan fırka, ki o da bi
zimdir, ihzar olunan bir takım la -
ğımlan iştial ettiriyor. Onların işti
al ettirilmesiyle beraber düşmana 

bir baskın hücumu icra ediyor 17 
mayısta işte demin bahsettiğimiz 

"'Çataltepesi,, "Halit ve Rıza tepe -
si,, denilen yerde kanlı bir m uhare
be oluyor. 

- O tepeye niçin Halit ve Rıza 
tepesi denmiş? 

- Orada Rıza efendi ve Halit e
fendi isminde gayet kahramanca 
bir hücum icra eden iki zabit şehit 
olduğu için!.. Bu muharebeden son
ra bir aralık benim "Anburnuna,, 
karşI muhafazasını deruhte ettiğim 
cepheye ilaveten "Anafartalar mm 
takası dahilindeki "Azmak., a kadar 
olan parça da tahtı mes'uliyelime 
verildi Fakat daha sonra bütün A
nafartalar mmtakası doğrudan doğ
ruya Esat paşaya m e r b u t 
olmak üzere Almanyalı "Vilmer" 
bey tahtı kumanda ve mesuliyetine 
tevdi edildi. On sekiz de hep o mu
harebeyle geçiyor. 22 nci günü veri
len malumata göre düşman cenup 
grupunda, yani Seddülbahir civarın
da Kirte mmtakasına şiddetle taar
ruz etmekteydi. Binaenaleyh cephe
mizde ciddi veyahut nümayiş tar -
zında bir düşman taarruzuna inti
zar etmek ihtiyata muvafıktı. Haki
kat te o gün öğleden evvel bütün 
fırka cephesi düşmanın top, tüfek 
ve mitralyozlariyle şiddetli ateş al -
tına alındı. Düşman taarruzu vaki 
oldu. Gerçi umum cephede düşman 
ademi muvaffakıyete duçar edildi. 
Fakat Bomba sırtında iki siperimizi 
zapt ve işgal etti. 23 mayıs gününii 
bu siperleri istirdat ile geçirdik. Düş 
man geceden işgale muvaffak oldu
ft• bu siperlerdeki kuvvetini sabaha 

iratlar teksif etmiş ve aleyhimize is 
timal edecek bir hale getirmişti. Fa
kat ittihaz olunan tedbirler sayesin
de ve bilhassa 27 nci ve 57 nci a
layların kumandanlarının, zabitleri
nin ve efradının kahramanhklan sa
yesinde o siperler içinde bulunan 
düşman kamilen itlaf edildi. Bomba
larla parça parça berhava oldular. 
Siperler elimize geçtiği zaman içer
leri düşman cesetleriyle ağız ağıza 
doluydu. O müthiş bir şeydi. lngi
lizlerden bir fert bile kurtulmamış
tır. 

D ü ş m a n ı n y a l n ı z bu 
u f a k muharebedeki zayiatı 3000 
den fazla tahmin olunmuştu. 24 
mayıs günü bir şey olmadI. 25 te 
düşman gene fırka cephesine taar
ruz etti. Hatta ufak bir siperimize 
de girdi. Fakat neticede kamilen 
telef edildi. Gene dışarı atıldılar, 

mahvoldular. 26 ile 27 de. gene bir 
şey yok. 28 de öyle. 29 da düşman 
31 32, 34 numara verdiğimiz siper
lere taarruz etti. Fakat çok zayiat 
vererek koğuldu. Bomba sırtında 
boyun noktasına mücavir olarak 14 
nisan günü taarruzundan son:n. ·:ti
cuda getirilen bu siperler Arıburnu 
cephesinde 7-8 met
r e d e n 10 ila 12 metreye kadar 
düşmana yakın olan siperlerdir. Bu 
kurbiyet, sonra bu siperler üzerin
deki hadiseler, diyebiliriz ki kendi -
terine bir mevkii mahsus ve bir şöh 
reti tarihiye temin etmiştir. Bu si
perlerin karşisında bulunan düşman 
siperleri, gerileri "Korku,, deresine 
inen bir yann kenarında inşa edil
miş olmak itibariyle bir mahiyeti 
mahsusayı haizdi. Mezkur siperler -
deki düşman daima ürkek bir halde 
idi. Bunun işte numaralarını söyle
diğimiz eiperlerimize karşı faaliyet
leri, tecavüzleri hemen hiç bir gece 
eksik olmauiı. Ustünden bombalar 
atılmakla tahtezzemin lağımlar in
filikiyle bu siperlerimiz adeta bir 
cehenneme çevrilmekteydi. Tabii 
karşımızda <Uişman siperleri de he
men ayni haldeydi. Düşmanın bom
balarından vukua gelecek telefatı 
tenkis edebilmek maksadiyle bu si
perler üzerine kalaslar örttürmüş -
tlik. Onlar bu kalaslara ikidebir 
"mayii muhrik şişcler,,i atiyorlar, 
siperlerde yangın tevlit ediyorlardı. 
Kesif alevler ve dumanlar o siper
lerin üstünden hiç ayrılmazdı. Ta -
bii biz oralarda pek çok telefat ver
mekteydik. Fakat buna rağmen şeci 
mütevekkil askerlerimiz bütün bu 
yangın, lağım, bomba infilaklarına 
göğüs geriyorlar, şayanı gıpta bir 
metin azimle yerlerini muhafaza e
diyorlar, düşmana mukabelelerde 
bulunuyorlardı. 30, 31 den ve 1 ha
zirandann 16 hazirana kadar mü -
him hadiseler yok. 

Fakat Mustafa Kemal paşa 16 ha
ziranda fırkasının sağ cenahında 

cidden kanlı bir muharebe, bir ge -
ce muharebesi yapmış. Ve o günden 
itibaren 24 temmuza kadar fırka 

cephesinde mühim hadise olmamış. 
Yalnız 2 haziranda gene düşman 

bir kısım cephemize taarruz etmiş 
ve tardedilmiş, 24 temmuz günü, 
fırkasmm cephesine topçu ateşi baş 
lamış. Ve bu ateş evvelce mutat da
hilindeki derecedeymiş. Ancak öğ
leden sonra şiddetini peyderpey art
tırmış. 

Yugoslavyada 
Stoyadinoviçe suikast 
teşebbüsünde bultı

nanlar mahkum oldular 
Belgrad, 26 (Tan) - Skupçina 

Meclisinde, Martta Başvekil Stoyadi 
noviçe suikast teşebbüsünde bulunan 
mebus Damyan Arnaudoviç 15 sene 
hapse. suikastçiye yardımlarda by.lu 
nan diğer maznun .mebuslardan Dra
gitsa 5 sene hapse ve müebbeden me
deni haklardan iskat, Trabiç 4 sene 
ve Milanoviç te 1 buçuk sene hapse 
mahkum edilmişlerdir. Karar, sami
in tarafından büyük bir alaka ile din 
lenmiştir. 

:T A N 

• Balıkhanede mevsım satışları· 

Bu sene kılıç balıkları oldukça 
fazla rağbet kazanmaktadır 

Konserve fabrikaları bol bol sardalya topluyorlar. 
Balıkçılar. ümit ettikleri çirozu yapamadılar 

Bahkpazarına doğru ilerliyorum. l 
Bu sahilde her zaman duyduğunuz ı 
o karışık, çiğ balık kokuları gene 
var ... Senelerin balıkhanesi, taşlan 
üzerinde binlerce kilo, yani milyonlar
ca, milyarlarca balı~ satılan ve bir 
zamanlar balıkhane nazırlarının ida -
resinde bulunan bu balık müessesesi 
uyuyor gibi, uykuya çekilmiş gibi ... 

Denize yakın küçük kahvehanele -
rin önlerindeki yaylanmış iskemleler 
üzerinde işsizliğin, ve 'biraz da tem
muz sıcağının rahaveti içinde uyuyan 
lar var ... Arkasındaki musluklu kü -
çük varillerle su satanların, "buyrun 
bayım,, diye müşteri çağıran köfteri
lerin, 32 dişin donmasından bahsede
rek kendisini hakikaten aratan ayran 
cılann haykınşlan, bu kan kadim 
balıkhane sokağına başka bir renk 
veriyor. 

Bilmem, karpuz kavun mevsiminin 
en civcivli günlerinde balıkhane civa 
rmdan geçtiniz mi? O günlerin en 
karakteristik hususJyeti, balık, de -
niz suyu, kavun ve karpuz kokulan
nm birleşmesinden doğan garip, an -
latılmaz bir kokudur. Bu vaziyetile 
bahkhanc civan, hemen hemen her 
yaz turfandnsı ile beraber havasını 

değiştiren Istanbulun en karışık, en 
mütehavvil kokulu bir semti gibidir. 
Ama ister kavun zamanı olsun.ister 
limon zamanı olsun, üstün bir 'balık 
kokusunu her zaman duyarsınız. 

Balıkhanede küçük balıklar üzerine yapılan satış hararetlidir 

Bu mevsim, bahkçılığın ölü bir 
mevsimi ... Artık eylUle kadar balık
hanede o kadar sıkı bir alışveriş ol -
maz. 

Tipili kış gecelerinin durgun saba
hında, k a y ı k 1 a r ı y l a b o • 
ğ a z ı n K a r a d e n i z ağzın
da dolaşarak balık avlryan ba
lıkçılar, şimdi balıkhane yanındaki 

sıra kahvelerde oturuyor ve dinleni
yorlar ... Maamafih, mevsim balıkları
nı avlıyanlar da yok değil.. Öyle ya, 
Istan bul her gün balık yiyor ve az, 
çok balıkhanede balık satılıyor. Bun
ları temin eden kim ? . 

Balıkhanedeyim. Alışveriş hakika
ten pek durgun. Adeta yok gibi... Ge
len birkaç küfe küçük balık, yarım 
saat, 45 dakika içinde müşteri bulu
yor, ve balıkhane mutad yaz istira
hatine çekiliyor. Satışlar sabahları 
saat 8 ile 8,30 arasında oluyor ve 
yüzlerce motörün canlı, dipdiri bin 
lerce balığı boşalttığı bu sahil, bir 
iki çeyrek saat içinde sessizleşiyor. 
• Ancak, satıştaki bu durgunluğu 

söylemekle Istanbul hiç balık yemi
yor demiyorum. Küçük balık satışı 
oluyor. Büyük ve kıymetli balıklar -
dan da bugülerde en ziyade satılan
lar torik ve kılıçtır. Kışm, zamanında 
180 çeşit balık üzerine muamele ya
pan Istanbul balıkhanesinde şimdi 
satılan büyük balıklar akıntı ve sü
rekli av balıklarıdır. Torik ve kıhç
lar, daha ziyade Karadenizde, kör
fezde ve boğaz methalinde avlan
maktadırlar. Bu sene palamut da 
boldur. Mal bolluğu, bittabi fiatlar 
üzerinde mahsus bir tesir yapmak
tan da geri kalmıyor.Mesela, toriğin 

çifti, zaman zaman 30 kuruşa kadar 
fırladığı gibi, 20 kuruştan 15 kuruşa, 
hatta 5 kuruşa bile tenezzül etmiş -
tir. Palamutun çifti, balıkhanede 12 
kuruştan satılmıya başlamış ve geçen 
hafta·iki kuruşa kadar verilmiştir. 
Balıkhilne müdürü Ahmet Muhtarın 
söylediğine nazaran, bugün en acına
cak bir değerde olan balıklar, torik
lerdir. Hariç memleketlerde oldukça 
fazla müşteri bulan toriklerin vakti
le çiftinin 4 - 5 liraya satıldığını dü
şünürseniz, bu biçarelere karşı yerin
de bir merhamet duymamanız kabil 
değildir. Maamafih vaziyet, yalnız 
torikler için değil, bütün diğer balık
lara da şamildir. Sureti umumiyede, 
geçen senelere nazaran fiatlar düş
kündür. 

Jstanbulda, şu sıralarda kılıç balı
ğı rağbettedir. Turfandasının kilosu, 
geçen kış yüz kuruşa verilirken mev
sim sonu olduğu için fiatlar tenezzül 
etmiş ve bir kilo kılıcı, 10 kuruşa, 15 
kuruşa yemek mümkün olabilmiştir. 
Akıntı balıklan içinde en çok mua
mele gören ve müşteri bulan kılıçtır. 
Böyle olmakla beraber, her gün bir 
az daha ucuzlamaktadır. 

Halen dalyanlar faaliyetlerini tatil 
etmişlerdir. Küçük mevsim balıklan 
avlanmaktadır. Bu kü~ük balıklar, 
balıkçılarm "Marya balıklar" dedik
leri cinslerdir. Bahkhanede bu cins -
lerden en çok satılanlar, Tekir, Kol-

Bu mevsimde akıntı balıkları, bUhassa kılıç çok satılıyor 

yos, iskorpit ve sardalyadir. Marya 
balıklar, küçük balıkçılar, ondacılar 
tarafından Marmara.da avlanmakta -
dır. Birçok balıkçıların sö~lediğine 

göre, marya balıklar avı, akıntı ba
lıklan avı başlayıncaya kadar devam 
edecektir. Bu müddet, eyliılün başı
na kadar sürmektedir. Balıkçılığın 
hakiki kazanç veren mevsim 'başı 15 
eyliildür. 

Bu sene, torik ve kılıç çok tutul
muş, Yunanistan ve Italyaya olduk
ça fazla ihracat yapılmıştır. lhraç fi. 
atı da, aynen müzayede fiatldir. An
cak, bu ihraç mallarını alanlar, bü
yük masraflardan kaçtıkları için, al
dıkları balıkları burada tuzlamakta 
ve ondan sonra sevketmektedirler. 

Son bir ay içinde Marmarada av
lanmIŞ olan küçük Tekirler, piyasada 
müşteri bulmuş ve diğerine satılmış
tir. Tekirlerin ilk turfandaları 180 ku 
ruşa yenilmiştir. Son fiatları kilo ba
şına 50 kuruştur. 

Bu sene sardalyalar çok ucuzdur. 
Balıkhaneye gelen malın azlığına, 

çokluğuna ve cinsine göre sardalya 
fiatları da durmadan oynamıştır. 
Sardnlyalar, 6 - 8 kuruşa satıldiğı 

gibi, irileri 10 - 13 kuruşa alınmak
tadır. Bilhassa Manyat denilen cins, 
20 kuruştan aşağı verilmemektedir. 
Kolyoz, Tekir, sardalyadan başka 

Marmarada Barbunya, istavrit, !s
trangelos, gümüş bahkları, istakoz, 
böcek, pavurya ve diğer küçük deniz 
hayvanları da avlanmaktadır. Pala -
mut, torik Kilyos ve civarında, Ru
meli ve Anadolu fenerlerinde yakalan 
maktadir. Fakat, mevsimin geçmiş 

bulunması, balıkları zayıf bir hale 
düşürmüştür. Bugünlerde -Oüyük ba -
!ıklar, - balıkçı lisaniyle - ağaç çü
rüğüne benzemektedirler. Marya 'ba
lıkların nefasetlerine mukabil torik 
ve palamut cinsleri, lezzetsiz, tatsız 
ve yağsızdir. 

Balıkçılar, bu sene çiroz yapama
mışlardır. Çünkü uskumrunun bu 
mevsimde ve bu nylarda görülen ve 
çiroz ad1 verilen cinsi, mebzul torik 
hücumundan kaçmış, deniz dibinden 
(kanallardan) sMş.mıştır. Bu itibarla 
çiroz yakalanmamıştır. Çiroz fiatla
rmm gelecek sene hayli yüksek ola
cağı tahmin ediliyor. 

Balık konserveciliği, balık satI§la
nnm durgunluğundan dolayı hararet 
li değildir. Konserveciliğin muhtaç 
olduğu balık, akıntı balıklarının yağ
lanarak Karadenizden döndükleri za
İnan yakalanmaktadır. Bu itibarla, 

balık konserveciliğinin de şimdilik ö
lü bir mevsim yaşamakta olduğunu 
kabul etmek Jbnndn-. 

Şehrin balik mevsimi eylfılde baş
lıyacaktır. Balıkçılar, buna Alamana 
diyorlar. llk deniz mahsulü palamut
tur. Kış sonu, Karadenize çıkan av 
balıklan, alamana ile 'beraber döne -
ceklerdir. Bu dönüşte balıklar yağlı, 
besili ve semizdir. Pala.mutun arka
sından torik akını başlamaktadır. O
nu takip eden balık, uskumrudur. 
Bundan sonra, kalkan ve sardalya a
kınları görülür. Kılıç ve orkinos gibi 
büyük bahklar nadir tesadüf edilen 
ve hususi ağlarla yakalanan cinsler
dir. Recep isminde bir balıkçı yeni 
bir kılıç ağı yapml§ ve diğerlerinden 
çok farklı olan bu ağlar, az zaman i
çinde balıkçılar arasında rağbet bul
muştur. Bu seneki kılıç bolluğu da 
yeni bulunan bu ağla kılıcı yakalama
nın pek kolay olmasından tevellüt et
mektedir. 

Bu sene en çok balık avı Karade -
nizde yapılmıştır. Mart bidayetine ka 
dar gelen maim miktan fazla ve bol· 
dur. Bu tarihten sonra mahsus dere
cede bir azalma hissedilmiştir. Balık 
hanedeki bugünkü satış durgunluğu, 
eylUl alamanasma kadar devam ede-
cektir. 
Balıkhaneden sonra dı§arda halka 

en çok satılan balık kılıçtır. Bundan 
bir ay evvel, müzayedede kilosu 9 -
10 kuruşa satılan kılıçlar, şimdi dı
şarda mutavassıt satıcı balıkçılar 

elinde 70 - 80 kuruşa verilmektedir. 
Bunun sebebi, balıkhanede baş, kıliç, 
zevait ve sakatatın da kabzımala ay
nen et gibi verilmesindedir. Halkın 

aldğı kılıç temiz ve bu sakatattan ay 
rılmış olduğu için beher kilo başında 
1-2 misli fiat zammı ile satılmakta -
dır. lki gün evvel balıkhanede 30 ku
ruşa verilen kılıçlar, dışarda 50 - 60 
kuruşa müşteri bulmuştur. 

Konserve fabrikaları, şimdi külli
yetli miktarda sardalya toplamakta
dırlar. Fabrikaların tuzlaymları ile 
serbest tuzlayıcılar, kayıklariyle mü
temadiyen Marmarada çalışmakta -
dırlar. Sardalyanm müzayedeye az 
gelişinin sebebi, konserve fabrikacıla 
rının külliyetli taleplerde bulunması
dır. 

Kolyos, şehrimizde yenmiyor, bu 
cinsin müşterisi Yunanistan olmuş
tur. Yunan balıkçıları tuzlama işini, 
avlama yerinde yaparak, sevkiyatı i
dare etmektedirler. 

Balık mevsiminde değiliz, Avlanan 
balıklardan mühim bir kısmı, ihraç e-
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lstanbulun üzüınletı -Yemiş yetiştirmek batuınJ2l _. 
lstanbuldan üstün memlcke~,,.ı 
dır. Fakat üzüme gelince, ı 
üzümlerinin derecesine varac~ )jlt! 
züm çıkarabilen memleketler oıl' 
lunur. Bu güzel şehrin çavu~; 
mü, parmak üzümü, misket,~f' fi( 
yedi veren üzümü tabiatın bu"' 
heseridir. 

Bir vakit Fransanm üzilın 
tirmekte mütehassıs bir ziraat 
tebinde tam iki yüz çeşit Uzil!ll 
müştüm. Bunların arasında eıı 
fis ve en üstün olarak "<?h. Jf,1 
"Şasla,, üzümü gösterilnıışti· b 

i buki bu üzüm de bizim lstaıı 
j çavuş üzümünden çıkmıştır. 

1 
müellifi meşhur Çihaçef'in pe1' 
zel anlattığına göre bizim çaVUf 

! limesi Fransızların dilinde .şaUf. 
r na şas, şas en sonra da bÜS':~ 
fransızlaştırmak üzere şasla ~· 
tur. ~ 

Istanbulun misket iizünı. ~ 
yapdan şarabın nekadar ne;: 
şey olduğunu ondan içmiş 
bilirler. Çavuş üzümünden b 
şarap yapıldığını bilmiyoru~ 
üzüm şarap yapılmaya elve~ 
masa gerektir ki, Fransızlar .. dJ 8' 
vuşun azmanı olan şasla üzU~ 
den şarap yapmazlar onu ye 
üzümlerin en yükseği diye 
Fransızlar şarabı üzüm halinde 
gibi yutmaktansa mayi olarak 
yi daima tercih ettiklerinden çl 
üzümünden iyi şarap yapmak 
olsaydı, şasla şarabının şöııreti 
işitilirdi, diye sanıyorum. 

Hekimlikte de üzümle teda\'l 
en muteber olan lstanbulun çl 
üzümüdür. Ne Izmirin çek" 
üzümü, ne de Suriyenin ge 
dilber parmağı gibi olan pa.r!ll~ 

· timleri bu bakımdan çavuş 
nü- .1ertebesine varamazlar. 

Üzümle tedavi usulünü geÇd 
anlatmıştım. lzmirden gelen 
deksiz manav dükkanlarında 
tı~n sonra, Lrtanbulun ÇaVUf 
m:ı de artık gecikmiyeceğindeO. 
züınle tedavinin nasıl yapıl 

kıaaca hatırlatalım! • 

Sabahleyin altı ile sekiz 
her halde kahvaltıdan bir 
ce, üç yüz gramdan başlıya 
kiloya kadar, fakat acele değÜr 
mi dakika, yanın saat içers" 
Oğle yemeğinden bir saıat 

iki yü~ gramdan başlıyarak 

kiloya kadar.. Akşam yenı 

bir saat önce gene o kadar. 
üzümün kabuklarını ve çe · 

!erini atmak lazımdır. UzünıO 
meden önce kaynamış suyla . 
mak müreccahtır. Bütün tedaVl 
deti üç haftadan altı haftaya 
sürer. ~ 

Uzüm kanı -temizliyerek ~~ 
arttırdığı için üzümle tedavi~ 
hktan zayıflamak istiyenlere eıı ~ 
lı bir tedavi usulüdür. Inkl~ 
şikayet edenler de ondan çok · ~ 
de ederler. Basur· memelerine 
gene keyifli bir devadır. K 
~~ bö~rekl:rde kumları c;ık 1' 
ıçın, üremıye karşı en iyi ted& 
sullerinden biri diye tavsiye ol 

LOKMAN 

Japonyada yeni bir 
tetkilatı 

Tokyo, 26, (A.A.)
resmi tebliğe göre, yakında, 
tayyare işlerini kontrol etnıel' 
bir askeri tayyarecilik umumi 
nı harbiyesi teşkil olunaca}ctlt,/ 

diliyor. Fiatlar daima müteıne~ 
Bir gün evvel 10 - 15 kuruş& itf
len mallar, ertesi günU biroeııb ;.! 
kuruşa fiatla satılmaktadır· ~ ~ 
temadi fiat tahavvülü, istihS~ 
tarma tabi olmakla beraber, d ,ı 
çokluğundan veya azhğındaJl . ' 
ri gelmektedir. Küçük balık .~tt 
smda hararetli muamele gör-: 
sardalyadır. Fiatlarda daha. 
bir ucuzluk muhtemel değitdır· 
sen, torik ve kılıç avı da son 
rini yaşamaktadır. 1. 
Yazın gıdanın hafifini ara~ 
birli, muhakkak ki, bugünUn 
cuzluğu ile alakadar değildir· 
n.arda temiz ve iyi balık . eD 
eski balıkçıların bana şinıdid f 
dikleri müjdeyi söyliyeyirn: ~ 

Istanbullular 1936 alarnail f; 
cuz, nefis ve çeşitli balığa J<S 
caklardır. _f'tll 

Utlf EBV' ..... 
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Sel felaketinden resimler 

Dentzyolları idaresinin ~nünü tamamen su bastı. Rılıtım denizle bir oldu. Top hane rıhtımı tamamen sular altında kaldı. 

Kasımpa§ada nıüth~ seller yiizundeıı soka1ilar dereye dönmil§t-ü Tophanede scUcrin tahrip ettiği yoJ 

Qrttıkövie sillcrden yıkıl aa bir küçük et 

Kasımpa§ada su altın da kalan sokaklar 

Yağmurlar şehird.e 
büyük ~asar yaptı 

Bu sayfadaki resimlerde dün tamamen su altında 
kalan yerlerden bazılannı görüyorsunuz 

..,... • ._.., an n -- o A ~-- ............. _... 

Scllcrm bastığı lJir cı• temf.::lcniyof" 

Diiııl.:ii yağmur csııasrnda gllmnim ı)ııU 

Kasmıpa§ada cıılcrhıi sel ba..~mı lar sııları tcmiz1emaya u{irll§ıyork 

Ak.<Jaray 'meydanı <liin bir de fa daha seller altında kaldı 
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İnhisarlar vekilinin beyanatı 

ince tuz fabrikamız. da 
işlemeğe başladı 

Ali Rana Tar han, Çamaltı Tuzlasında dört 
saat süren tetkiklerde bulundu 

Giımriik tıe fnJıi.5rırlar Ve1..-ili 1\ıı:::la 'da 

ı 

T A N 27. 7. 936 ~ 

BORSA 
25 l'J<~!\BIUZ CU.l\IARTESl 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 hviçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le;, 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Lıret veııkah 
Florin 
Avusturya ı;ilin 
Mar~ 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
lsvec turnıı" 
Altm 
Banknot 

Çelcler 
Londra üzerine 
Paris üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
l\vu ~turuya 
Mark 
İ sveç kuronu 
İspanya pczeta 

Es,,am 

Alıı Satıı 

626,50 
126.-
810.-
80,-
21,-
85,-
13,-
49.-

168,-
190.-
82.-
22,-
28.-
20,-
22.-

,22.-
52.
sı.-

969.-
243,-

631.-
126,
S20,-
84,-
23,-
94,-
16.-
52.-

168,-
196.-
84,-
24.-
30.-
23,-
24.-
25,-
34.-
53.-

971.-
244,-

631,25 
12,03,-

0,79,47,50 
}0,08,36 

4,71,37 
2,43,33 

61.39.94 
1,17,-

19,19.80 
4,15.i5 
1,97,64 
3.Gl.64 
5,80,66 

ı, Baııkaaı Mil. 85.-
N 9.90 

.. .. Hamılincı Q 90 
Anadolu 3 60 25,45 

.. 3100 41,50 
!;irlı~ıhayrıye 16.50 
Tramvay 18.-
Bomonti Nektar 9,25 
r- · kn• 12 ~o 
Aslan Çimento 10.20 
Merkez Bankası 69,25 
Osmnnlı Bankası 27,-
Sark Merkez Ec:r:anesi Ku.,anıuz S,70 

lstilrraıfar 
Türk Borcu 1 21,55 

,, I1 20.05 
.. " Ill 20,35 

İstikrazı dahili 96,50 
Erırani A B C. 96.-
Srvas - Erzurum 1 98,75 

.. D 98,75 

Mrsır foltvlllerl 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyelim 1 

Büyük idealleri olan, bugUn içinde 
bulunduğu mesleğe tesadüfen girmiş 
olmakla beraber 
onda muhakkak 
muvaffak olmak 
istlyen bir karak· 
ter. Söz söyleme -
sini sever. Ekse
riya ,kendisinin an 
laşılmadığından şi 

kayetçidir. Tabii 
bir çekingenliği 
vardır. Onu yen -
mek için uğraşır. 
Biraz da gururu 
vardır. Edcbiya - A. Çoşlmnözer 
ta meraklıdır. 

Tatlı ve hazin bir macera ~ 
Bebekten "Karar8tz'' im::a8ile: bitirir bitirme:::, kazaıard.o~ 
Zengin bir ailenin kızı olarak dün- gideceğim, belki çok fena~ 

yaya geldim. Büyilk yangınlar ve Ben orada y~ayama::;suı,, ~ 
harpler dclayısila babam cnıltikinı ettim. "Parasızım, geçimntrk ~ 
kaybetti. Elinde kalamm da iJ}tirak di. "Benim bira:: iradım VOI~ 
ettiği bir şirketin karı§'k hesapları lıer ay gönderir, senin d~ 
yüzUnden kaybetti oo on 8ene evvel mükemmel geçiniriz,, dcdıın- ~ 
öldü. Biz dört kardeş ve annem za- Bunun üzerinden bir ho/tO ~ 
ntrcte dilşcrck on sene geçindik. Bu Bi1 gihı bir mektup alıyorıı:-
arada üç erkek kardeşfm zaruretimi- yada yegane takdir ettiğim ~ 
zc rağmen okudular ve bugiin hayat- sin, fakat herşcya rağme:.ı.. 
lonnı kazanıyorlar. Ben orta tahsil- J(::.aklaşmağa mecburum. S~ 
le kaldım. Bıt arada birçok taliplerim mak, senin temiz varlığın ~ 
oldu. Bunlar l>izi eskiden tanıyan ye- yalan söylemek çok giiç. Y ,,; 
tıi zenginlerin 96rgüsüz çocuklarile, mamağa gayret edeceğim. B~ 
servetini kaybetmi§ zenginlerin ço • ve bana nıutlak birşey sliY 

* Cl(klarıydı. Birinci kısım, asil bir ai· tiyorsan yaz!" diyord.ıt. ccı.'O~ 
Deruni fqaliyeti, ihtiraslan var • lenin giizel kızını aldık diyo böbürlen di m. On gün sonra beni oro,,..r,j 

dır. Hareket noktalan kuvvetli ol • tlf~ mck, ikincisi de §irketteki hi8semiw ladı. : Va "O mektubu, "" 
madığından inki - . ·~ - ıir gün sahip olcu:ağ11mz diişiltıcesi- ben o zaman seni scvdiğımt sara uğradıgı za ,.. 
manlar olmuştur. le z0119in kız peşinde ko§an avantiir- dum. Uç aydır bir kitap fi 
Bir metot sahibi yeler. Bu iki nevi insanlarla da bit- bir satır okuyamıyorunı·:;ı,;?, 
olup inkişaf et . tabi evlenemezdim. Geçen Bene §ir· üç dört ay kontı§ttyonı::. ~ 
tirememiştir. Bu- ketin elinde kalan bir apartımanı~ı hıç bahsetmeden. Son imf , 

bize verdiler ve sulh olduk. Bir sene- lıyor. Ve beni o gütılerde bff ~ nu anladığı ve ,,,,,.. 
yaptığı dakikada d'.J borçlarımmızı ödeyerek ııcngin istiyor. Bunu o da işitmi§, tııtı 
verimi artacak _ değil, fakat kimseye muhtaç olmaya- Ailemin ısrar ettiğini söy.ıed ~ 
tır. lhmalleri var- cak bir vaziyete girdik. Fakat, ben len, ben hcnü:ı> Mkerliğin• tJf "4 
dır. Cemiyete kar de bugün yirmi sekiz ya§ıma girmi§ nı kazanmamı§ bir adam'"'' İl. 
şı ıaman zaman bulunuyorum.. tediğim gibi mesut edcnı'l"'°_:.Jı 
hayranlıkları, ve iki seme evvele kadar hiç kimse- t" .c • l d eli ~ 

ıne mutıı o amam.,, c · 
Remzi Ayhan isyanları ~lur. U- yi sevmemiş, çok dürtlst bir kızdım. 

- a..'lkerliğini yapıyor. Lut/et' J' 
zun görmesini bilmelidir. Fakat bundan iki sene eooel uzun za- 7l 

~ siniz bu genç bani aemyar 
nıandanbcri karşımızcfo1d panBiyon - ~ 

Kabiliyetleri nis- da oturan ve Univcrsitcyc devam e- bu münasebetten birşey . fJi:. 
betinde dikkatli, 1 miyim1 Uç ay sonra aBklJ!lil'-..11 
irtimai vazivetine dc>ı çok ciddi ve ağır tavırlı bir genç- :""?. 

1' " 
1 
ır tramvayda gö:::gö.:e geldik. O kı2ar Derhal bir kazada iyi bir -v· 

ehemmiyet veren 1 dı ve bana bakarken tutulduğu irin iki sene 8onra da AvrupDV' 
bir karakter. Ti· ~ 

1 
mahçup, glizlerini indirdi. Tesadüf • niyetinde. lkimiı de yirmi urs 

cari işlerde mu · clt T .w k ..,. 
ler ilcrlıyor '· an~,ı ve haftada da tanıştık. .Şimdi yirmi 861P" 

vaffakiyet lhtima mtmtu:aman iki gUtı buluşuyorduk. ~ 
il. ''ardır Yalnız iati dcıyı:::. ·Fakat ben 1"rmi dö~1 

· .,. Aylar mesut geçiyor, ne k"tskançlılı·, ~· 
18811 ı -- hasını tahdit el· tıc mfümkaşa. Biiyük bir itimatla bi- görünnıiiyorum. O beni 

a k • ' ı Hıos n 101,- 102.- mesi gereklir. Bir· Seyfettin ribirimi.:o boy·lıyız. Sevgiden hi~ bah yirmi beşinde biliyor. An1• 
Tuz şehrin e mil rm mel bır trtz meşMrı 1911 nı 95,- 96,- k hll.d' 1 k ı· k t ·:r .. ır 

ço ıse ere arşı a ayt ır. sctmiyoruz. Onun tek bir ablası var. ya kaduılık •.. Tabii ona arfll" 

--
Izmir, (Hususi Muhabirimizden)- inildiği halde su bulunamamıştır. Da· Ta it v I I cS f Eğlenceye mUtemayildir. Fakat Eııiştcai büyük bir tüccardır. Onun lime ile evlenmeden ba'lı8e 

!ki gUndenberi şehrimizde bulunmak- ha derinlere inilerek su aranılmasına ------ çalışmasını da bilir. Uzerine aldığı 
al kt S • 1 • 1• yardımilc olcuyor, mektebin smı suu- rurum pek kırıldı. Sevgidetl ~ olan Gilmrilk ve lnhisarlar Vekili ç ışılaca ır. Rıhtım ıo.2 ış crın mesu ıyetini kabul etmekle 

1. R T h d" ç lt · \T 1 d • d d - Anadolu ı ve n 44,80 b b 1 1 f .1 frndadır. Yakında Anadoluya gidece- ..,,t1}tı"y<>nt!:'!. Fakat beıı<i. r.o'· A ı ana ar an, un ama ına gı- apur arın ogru an ogruya ya- A
6

__ era er on ar a a?"'a mm;gul olmaz. u<-· - ~· "' 

derek tadilen inşası bitirilen ince sof- naşıp kolayca tuz yükliycbilmeleri Anadolu Miımesını 46,SS Iyi bir kalbı vardır. Bu yü.zden ekse- yoltsuzluklan bahsediyor. Omı tesel· begeniyar. Kmıd ·ndcn ç " lll 7 ğiııden oradaki yalnızlıktan .. manevi ~ 

ra tuzu fahrikası ile yeniden yapılan için bir betonarme iskele yaptırılma- riya aldanılmıştır. ve "'ckı" o1ilı·u-ı·mu her fırs(.I 
" li ediyorum. O mil8tehzi "lstanlmlda .. • • 

beş dershaneli mektep, hastane, me- sı da tasavvur edilmektedir. Bunun bulunan Gilmrük ve lnhisarlar Vekili * mı· olarak sN.ylüyor Bekli 
oturup teselli etmek kolaydır diyor,, u • 

mur evleri, tulumba daireleri ve sair için sondaj ve keşif yaptırılması a- Ali Rana. şu beyanatta bulunmuştur: z. B. Eliç birşcy düşünmeden "ister
8
en ben Bir talibim var. Tahsilsiz, ~ 

incaat ve tesisatı tetkik eylemhıler- 18.kndarlara emredilmiştir. "- Idare bu yıl lzmirde yapacağı otu"' ya""n.:J- Se-·etı'nl 
di;. ,. Tuzlada çalışan işçilerin yatakha· şarap için misket ile çekirdeksiz U- Hoş sohbet, mUstehzi, nikbin, a- dfj seninle gelirim,, diyorıttn. Gülü- t:e ~-obili;Ziuug·i· ilo , .: : .. 

zimkar bir "'ahsi'-'et H ' ı d yor, "benim giui ııc oldug~u, ne olaca· .... :1apmry, "" Vekil, tuzla mUdUrU mUhendis Se - nelerine aşçı, kahveci ve bakkal dük· zUm satın alacag-ı gibi soma yapmak '.ıi " • ıç a ınga.n e- tem: .. b'r g"'nç Acaba barı',.. 
·'idi 1 tiı bilinmeycıı birisine seni verirler - 1 

" • ~ ıW zainin yeni ve modern tesisat hakkın- kanlarına vanncıya kadar her yeri için de kuru UzUm ve hurda incir a- gı r ve 0 ur olmaz §eylere ehem.mi- "' glinül mao"'r"Dını ., ttural1""' 
mir Sen iyi bir ailenin iyi yeti.om"' v "'° Mnu ..a da verdiği izahatı bUyUk alaka ile tetkik eden Vekil Ali Rana Tarhan, lacaktır. Bu yıl havaların yağmurlu yet vermez. Mahdut fakat muayyen ·:.- "1 kıl~ 

·k i · a · u ·· bir kı:::ısm, hem do tek bir kız,, Bir Mektubunuzu dikkatle o dinlemiş ve icap eden notları almıştır. tetkı atı net cesın c son derece mem ve kapalı geçmesi sık dikilmış t tun· arzuları vardır. Onları muhakkak 
Sofra tuzu fabrikasında beheri ya· nun olmuş ve mUdür Sezaiyi tebrik terde kUlleme ve mallik hastalıkları tatmin eder ve etmesinin yolunu bi- gün onu diigünccli va dargın görilyo rada kadınlığın, her tUrlU ~ 

nm ve bir kiloluk olmak Uzere günde etmiştir. yapmışsa da baaka hastalık olmadı· ntm, anlatıyor. Tanı~tığı bir genç, o- sıralanmı!J gördUk. Herte~ 
y lir. Beceriklidir. lyi kalplidir. Iyillk 11un be1timl t tt ~ b i b·...:.,· 50, 60 bln paket tuz istihsal edilmek· Oğle yemeğinden sonra Vekil, u- ğından ve havalar da iyileştiğinden e aııış uıııı, en m ''.., • söyliyelim ki, çok ha.saas 'it ... ..al 

te ve bunlara inflan eli asla değme- mum mUdUr, tuz mUdürU,kimyager umamiyet itibariyle Ege tiltün mah· etmesini sever. Fakat ttiraz edilmesi- ne anlattığımı ve nerelere gittiğimi· t ~ 
ne sinirlenı' hU 0 zi söyl"'dı'ğı· ... ı~ so"'ylemı. V"' dı"kkat manda şefkatlisiniz. Meııu mekte, heffıley otomatik makineler ve tuzla mUdUrü çalışma bürosunda su!U rnatl\ip evsafta ~ylleşmekte ve r ve cuma geçer. nun "' " • • "1 " 1'• 

vasıtasile yapılmaktadır. yeni ıslahat için hazırlanan etütleri idrak edilmekte olduğundan her yıl dostu olmak, bir istinada sahip ol - et, kaçırma, yalnız bankada on hislerin akıntısına kendini ,tJI 
Tuzlada 35 senedenberi bllafasıla tetkik ve müzakere etmişler ve bu olduğu gibi bu yıl da lzmir mıntaka- mak demektir. bin lira cihaz parası var gibi sözler dernek değil, o hislere P1~ 

çalışan ve tuzlanın çok şayanı dikkat mUzakere altı saat silrmüştilr. sından tUtUn mUbayae. edilecektir. • sôyliycrck ddi adi giUdüğünü söyledi. rak, hayata, onun zaruret11P"1' 
bir siması olan ihtiyar Tahir çavuşun Vekil, bugün şehrimizde gümrük Sofra. ve mutbak tuzlarının imali için BUtün gece uyumamış. "bu beııim maktadır. Bu itibarla, artılı '-• 
yaptığı hizmetleri takdir ile dinliyen idaresile inhisarlann diğer şubeleri- yapılan fabrikamız işlemeğe başla· M. B. için bir~ey değil, fakat senin gib& ~o- tatl h zitı ~J 
vekil, kendisinin ücretine zam yapıl· ni tetkik ve teftiş edecek ve Pazar- mıı;tır. Fakat, mUteahhitle yapılan Saf kalpli, hassas, hayalperest, r efli bir ailenin lı."'lzı için bir 1.ekcdir,, de bir macera, 1 ve 

3 ıcıı.~ 
masını alakadarlara emretmiştir. tesi günü Afyon yolu ile Ankaraya mukavele muciblnce tecrUbeleri ya- uysal bir karakter. Çocukluğu ıztı - dedi. Ben de fena kırıldım. "Şunu da tıra olmuş olan bu &§ki ıı'..ı 

Tahir çavuş 35 sene çalıştığı tuzla- avdet edecektir. pılarak matlup evsafta olduğu anla· rap içinde geçmiş ve bu, onu, çekin - iyi bil ki oıı bin liram değil, ban'kacla size karşı kusurları olmakla~ 
dan yirmi scnedenberi hiç ayrılmamış Miidürü umumi ~fühat ile tuz mü- şıldıktan sonra istihsalata başhyacak gen yapmıştır. Sıhhatine itina etme- on param yok, dedim11 k.allctım, yürll· hakiki vaziyetini açıkça ııa ~ 
hattl lzmire dahi inmemiştir. düril Cavit aynı gün deniz yolu ile ve ondan sonra tuzlarımız piyasaya si lizımdır. GUzel san'atlere temayil- <iüm. O da arkamdan gelmedi. Bu olan üniversiteli genci artılı~ 
Yapılan tetkikte tuzlada en mUhim lstanbula döneceklerdir. çıkarılacaktır. Bundan sonra Çamaltı ıu vardır. Gizli arzulara maliktir. Fa hôdi8eden iki giln 8onra geldi, di.."'ime nuz, size talip olan ıon gerıG 

ve Acil ihtiyacın başında su ve iskele G .. "k İ h• l tuzlasında arteziyenle tatlı su çıkarıl· k t 1 if yatarak, yalvararak ağladı "Beni af· nı"niz. Bu gencin yegAne ~ Umru Ve n ısar ar a on arı aa etmez. Mahcup olması geldiği anlaşılmıştır. Tuzlaya su te- mağa başlanacaktır.GUmrUk ambar- :ı1 /ot, senden bşka kimsem yok11 dedi. dıt' ~ 
mini için şimdilik dilşUnUJen çare ar· vekilinin beyanatı larınm liman idaresine devrinden do- na rağmen kafasına koyduğu şeyleri ona ''Seni seviyorum. A~kımı bir gfl tahsilsiz, görgUsUz olmaııı ·., 
teziyen kuyusudur. Evvelce buna te· layı da gümrük kadrolarında e~aslr yapar, onların tahakkuku yolunda nah gibi saklamaktan bıktım artık, onun yanında siz olmayaca1' 
şebbUs edilmiş ve 63 metre derinliğe Izmir, 25 (TAN) - Şehrimizde bir değişiklik olacak değildir.,. cesareti vardır . ni§anlanalım,, dedim. "Ben mektebi bu noksanlan telifi eyleraıııt" 
~~~~~~~~--~~~~----~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~~ 

bir buhran geçirdiği' rtıuhakkak. Çün- damgalı bir mektup. Bu seferki kararımız kat'tdit• kağıtları verirken onunla da ispan
yolca konuştu. Odacı ile arapça ko
nuşuyo,. Ve yazıları ingilizce, fran
sızca yazıyor. Onun iyi italyanca bil 
diği de söyleniyor. Enteresan bir 
adam. 
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Ademle Havva 
-atı.rban ()Alllll 

- Dursun, dedim. Gece evde ba· 
karım. 

- Emredersiniz. 
Gümrtik şefi Iskcnderiyeye gide • 

eek. Talimat istiyor. 
- Her zamanki gibi, dedim, Eski 

dircktüe göre hareket edersiniz. I
cap ederse telefonla konuşuruz. 

Bu7.1'ı camın arkasında yazı ma -
kincsi işliyor. 

Yazı işlerine bakan Mısırlı memu
rumuz sevimli orta yaşlı bir arka -
daş, elinde bir dosya ile geldi. 

Bankalara gönderilecek mektup • 
lar var. 

- Müsveddeyi muvafık buluyor-
sanız tape ettireyim. 

UstUnkörU göz gezdiriyorum: 
- Muvafık. Yazdınn. 
Londradan gelen birkaç mektup. 

Şirketin bağlı olduğu konsoniumla 
rın aylık hesaplan. 

- Bırakınız. Bakayım. 
Birkaç liaan konuşan ve yazan bu 

Mısırlı hoş adam, benimle tilrkçe 
k,.- ışuyor. Yanımdan ayrılıp Raşele 

Başım önümde çalışıyorum. 
Bir aralık hafif bir menek§e koku

su havayı yumşatt} . 
Gözlerimi kaldırdım. Raşel karşım

da. 
Elinde imzalanacak kağıtlar, önü -

ne bakıyor. 
BugUn düz pembe bir margizet giy 

miş. Kızıl saçlı, pembe yüzlü körpe 
kız bu pembe zarf içinde bir bahar 
demeti gibi. 

O kadar saf ve şeffaf bir yUzü 
var ki insan bu berrak tene dokun
mağa cesaret edemiyecek. Bir pembe 
gUl yaprağı gibi. 

Bu pembelik içinde iki ayn nokta 
var. Nar çiçeğini andıran kilçUk ve 
kalın ağzı ve Akdeniz seması kadar 
tatlı mavi gözleri. 

Kaç aydanberi bu kadar yakınım
da yaşayan bu mahluku nasıl olup ta 
tanıyamadım ve göremedim. 

- lrnza edecek misiniz. 
Uzattığı kağıtları aldım. 
- Bir dakika bekler misin? 
Uzun, yuvarlak pembe boynu bil-

küldü. 
- Beklerim efendim. 
Bu cevapta o kadar garip bir ahenk 

ve mana vardı ki, bana: 
- Şimdiye kadar nasıl bekledim! 
Der gibi gcldi.Yüzilne baktım.Ma

vi gözlerinde bu benim anladığım ma
nayı ifade eden tatlı bir tebessüm 
vardı. 

Çıkarken buzlu camm arkasında 
hayali kayboluncıya kadar baktım. 

RUya gibi leziz bir mahlO.k. 
Fakat bugiln ne kadar heyecan 

içindeyim. 
Ne oluyorum. !çimde bir korku 

var. 
Saat on birde telefon çaldı. 
Bu saatte Rozlnamn telefon etme

si ihtimali var. Açtım. 
Tahmin ettiğim gibi, öğle yemeği

ne geleceğini haber veıiyor. 
Dedim ki: 
- Çok teessüf ederim ki bugUn e

ve gelemiyeceğim. Milhim bir içtima
ımız var. Arkadaşlardan ayrılamıya
cağım. 

- Peki yarın! 
.....: Hay hay 
Telefonu kapattığım zaman buzlu 

camın arkasında Raşelin ince gölge· 
sini gördtim. Muhavere bitince yerine 
oturdu. Şu dakikada onun §iddetli 

kil bir dakika geçmeden elinde bir "Meral,, in yazısı. yine afüttıyorlar zannetnıef,, ~ 
kağıtla tekrar yanıma geldi. Gözlerin- Açtım. Bu haber hiç hoıuma rf~· 
de o kadar tatlı bir bakış var ki, he- Birçok İstanbul havadisleri. Vakıa gelmelerine ,ayıe "69, 
yecandan parmaklan titriyor. Evvelki mektubuna. bili. cevap ver ay var. Gelecekleri ,Upbeli ~~ 

- Bunu imzalamayı unutmuşsu- mediğim için bana takılıyor. Bizim kaç kere niyetlendikleri ~pV.-J 
nuz efendim. kömür ocaklarında yeni bir damar tUrlU yerlerinden kımıldall 

}<:;!indeki kağıda baktım. bulunduğu için eski mukaveleye zeyl Fakat ne olursa olsun, ya ~ 
Büytik bir sayfanın ortasında elle olarak bir madde ilavesi lazım "'eli- ş h · .. -1 d"'d" - .. uzun 

1 b' 0 e rın og e u ugu 
yazı mış ır kelime var. yormuş. Halbuki Istanbulda bütün iş- hyor. 

- Teşekkür ederim. ~e:im için vekile~ verdiğim Fu~t .sa- . Saat on iki. ..J 
Kağıtla beraber parmaklarını tu- ıdin vekletnamesınde bu salahıyet u 

1 
b" "k"aer y8""' 

tup dudaklanma götürdüm. yokmuş . .işletme hakkını kiralayan me~ur ar, ırer, 1 1:ı1 ~ 
Ateş gibi yanıyor. şirket benimle yeni bir anla§ma yap- terk~dıyorlar. . 
Yaptığına nadim olmuş gibi birden mak istiyormuş. B1r iki dakika içınde 

bire elini çekti ve bir kuş heyecanı Yeni bir maden daman. garip bir 11essizllk çöktU. 'fi 
ile kaçtı. Bu benden başka herhangi para Buzlu camın arkuında JıfG 

Bu' Urkek fakat ate1'e aWmak için hırslısı bir adamı sevincinden hopla· reket yok. 
çırpınan pervaneler gibi şuursuz mah tacak bir haber. Fakat "u anda benim Yavaoca ııeslendim! 
!Ok beni de altüst ediyor. için o kadar manasız ki! _ Rqel. 

Gelip gidenler olmasa arkasından Şimdi yanı ba§ımda öyle bir .kty- Kıvırcık altm kafa görUJl~t 
koşup bu narln ve ince mahlUku ya - metli maden daman keııfetttm kı bi· _ Sen in t bile ıtı'• .,....,-
kahyacağım. zim bUtUn Çınarlı ocaklan yanında 

1 
, ' 0 ;Qmo _ ~ 

Odacı girip çıkıyor. leblebicinin bile almıyacağı kUflU ;ır e. 1,ııdlY "Sporting klUp,, Un bir davetiyesi. kapı tokmağı kalır. Cevap vermeden haıır .J/# 
Nil Uzerinde yapılacak bir su eğlence- "Meral,, mektubunun aonunde. şu gesinden görUyorum. ıJJ f'~ 
sine çağınyorlar. satırları HA.ve etmiş. Bir dakika sonra kapıd tJt:I. 

Yine taze aşk hikliyeleri hazırlana- Fuat Sait Bankadan bir ay izin a- Çok ısey. !çimde adeta toY ~' 
cak. hyor. llkklinunda başlıyor. Haftasın- tepli heyecanı var. KaJbitJl ~ 

(Hidiviyal) k!UbUn bir mektubu, da muhakkak Mısırdayız. Sen o zr •. o kadar tabif olmağa çal111 J 
her perşembe akşamı yapılan danslı mana kadar yeni vekaletname gön- kat kabil değil! ,,S .,tf 
dinenin davetna.mesi, ve l stanbul dcrmezsen artık orada yapar111nız. r Ar• 
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No. 158 Yazan: MJTHAT t.'"E!ııtA.U 

Bu Fransızca lakırdı o kadar edepsiz sesle söylendi ki 
aleyhindeki bu lafı uşak Ahmet olduğundan ağır sandı 

Fa.kat, gUn geçtikçe, sigara kutu-
8UDun paraaiyle gittiği fldncl kadın, 
birincisi gibi, ucuz llvanta ko
kan hayvandı; iğreti tebe88Umlm du
dağından dUşUyordu; gözleri ceva
dm çabuk gitmesini bekliyordu. Hiç 
bir yeri çarpmıyan kadındı; Cevat 
bu kadını sade yiyordu, fakat doy
:ı:nuyordu. 

Ra§elin kumral cehennemindeki 
buhan, buğuyu, kıyameti Cevat ni
hayet özledi. Bitmeye başlıyan para-
61 da Raşeli hicran haline koydu. Ra· 
eeıe yalvarmak, arkasından gerçek, 
önünde yalan olarak tel~ etmek iste
di. Sonr& bu telişma gtildU. O, nasıl 
unutuyordu ki bir kaç gtin sonra Ra
,el kabahatli olacaktı; gelecek, yal
vara.caktJ. Onun dudaklarmdan Covat 
gözlerini kapayarak suratını çekmek 
istedikçe o, Cevadm burnunu, çenesi
ııi, yakalayab~diği Jmımmı öpecekti i 
aff edilınek istiyecekti • 

Ilk dargllllrklarmda böyle banf· 
ınam~la.r mıyıdı? 

Nasıl ki bu sabah Cevadı bu bekar 
oda.smda bakkal değil R8,fel uyan
dlırdJ. Fakat Raşel çok öfkeliydi: Çay 
da.ki rezaleti Cevadm suratma vur
maya gelmişti o! .. Hid.detlenmek için 
Cevadm yat.ağma. gclıyotdu. Cevat 
paslı kısık sesle "onıspu!., dedi, Ra
§e}i kollarmın arasında sıktı .. Kadın 
1ıa.adetinden ağlıyordu. Bu kclıme de
risine kanşıyor,bu kelimede bulduğu 
bir çok erkek onu çıldırtıyor, kadm 
kendi onıspuluğu:ıa §ehvet duyuyor, 
kafası kopuyor, bu kelime onu lezze
tinden hasta ediyoriu. Bu kelimeyi 
bUtfin ömründe yalnız Cevattan duy
muştu. Ne kocası ne de başka erkek
ler ona bu saa.deii v--remı·mişle;di. 

Bir saatten beri kırmm olan kadm 
fimdi solgundu. Ce\71.dın burnuna 
par.rnağmm ucuyla vurdu: 

- Benim mevkii'lli dUşünmek yok 

dolabından yenilerini veriyordu. Fa- bulmamaya başladı. Koea.smm Prens 
kat kendisine bu kravatlarm en güze- olması 6 t.yda eskidi; parası da 8 ay
li verilen uşak Ahmedin ağZmı bıçak- da bitti. Bir wa.ttan da Onu, Prense 
lar açmıyordu. Gözleri, bir 11ağmn vardığı için çekemiyecek olanlar vak· 
yUzilndeki dikkatle Cevatta kalıyor- tile Adnanm karısıydı diye kıskanıyor 
du. lardı. Halbuki Şişlinin bu eski a.ileleri 

Cevat, bu akoam yemeğinden sonra için, bir zamanlar, Adnan "80nradan 
sigarumı mukavva paketten çıkarır- görme,, ydi; onların densiz gözlerinde 
ken "plltin ta.bakuını geçen gUn bir ıaman Belkis hep bunu görmUgtü. 
çaldrrdığma,, yandı. Rqel Cevadm U- Bftlkiai bofaymca Adnan asll oldu; 
zUlmesine razı olmadı; oyuncağını Dedem Çelik Mehmet P~ayı herkes 
kaybeden gUzel çocuğa va.det.il: Ona bildi; kıymeti bilinmiyen kocaydı: 
daha. iyi«ini Paristen getirtecekti. Ra- "Çapkmdı am&, Belkisi ho~ tutuyor
teUn ve.dini Cevat sahte vekar bir bu· du. Zaten çapkın olmıyan koca var 
runla cevapmz dinledi ;sonra sigara- mıydı? Elverirdi ki aldatıldıklarını 

mu uşak Ahmedin niçin çabuk yak - kanlan anlamumlar .. , 
madığm& kızdı. Ra.şele Fransızca: Belkis tc kocamndan boı;;andıktan 
"Bu oğlan adam olmaz, hala aynı 8 ay sonra bir gün kocasının Mil ol
e ek!,, dedi. duğunu düşUndU : "Bu, onun ellerin-

Bu franm.zca lAkrrdı o kadar e- den belliydi!,, fakat sonra "blitiln 
depsiz sesle söylendi 'ki aleyhindeki Adnan,. m hayalini kllJ'Şısma koydu; 
bu llfı u~ak Ahm~ oldufunda.n Adnan yUzünU kaybeden bol etiyle 
daha ağır sandı. Belkisin gözUnUn önünde durdu. Ko

mu? 60 kişinin önünde öyle §eyler Rm prenai 
caman vücudunun yanında bu aail el
ler çok a.ıdı: Çelik Mehmet Paşayı 
mua.J olmaktmı kurt.uamıyacak kayapılır mıydı? Peşteden Jstanbula ~ki8 Prenl!les 

Bugünkü Program 
lıdaabaJ 

1&: Danı muıllı:lsi (pllk). 19: Haberler. 
19,15: Bethofcn dokuzuncu senfoni (plllı:). 
20,30: Stüdyo orkestralarL 21,30: Son ha· 
berter. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajanımnı ga
zetelere mahtus havadis ıcrvisi verilecek· 
tir. 

20,25: Eflence11 musrki. 21,10: Skeç_. 21, 
50: Çek filharmoniıl (Mozart, Frankm e
ıerlcrinden). 22: Konuımalar. 23,ı5: Plllı:. 
23,40: Almanca haberler. 

RadaPette 

19,20: Salon orkestruL 20,30: Konfe • 
raı. 21: Çinıene muıllriıi. 21,40: Haber • 
ter,. 22: Verdinin (AİDA) operası. 24,30: 
Cuband. 

Vart0va 

20: Piyano konseri. 20,30: JPiyano • 
Şarkı. 20,55: Beethovenin •Ytırlı ıonatı. 
21.30: Sözler. 22: Aıkerl bando. 23: Spor. 
23,15: Leh musikisi. 24< Danı plikları • 

Btikre§ 

18: Salon orkestrası. 19: Konuşmalar. 
19,15: Konıerin devamı. 20,15: Konf. 20,3S 
Piyano fle yeni muulri. 21.IS: Oda muılki· 
ıL 21,55: Sözler. 22,05: Şarkılar. 22,30: 
Spor. 22,45: Mımdolin orkestrası. 23,20: 
Orkeıtra. 23,45: Ecnebi dıllerle haberler. 

Viyana 

20: Haberler. 20,10: Diı haıtalıkalrL 20. 
30: Aktüalite. 21: Askerr bando. 22: VIJ. 
helm Vaçek orlı:estraaı. 23: Haberler. 23, 
ıo: Şen ıo:ılcr. 23,20: Zımbol muaıldıi. 24, 
15: Gece konseri. 

81nemal&r, Tiyatrolar 

• .HALK OPERETİ!' Bu aksam 21.45 
tc Kadıköy Süreyya Bahçeıindc (Tel. 
li Turna) orıercti. Duhuliye 35 Krıı. 
Yarın aksım Taksim bahçcsınde 
(Deniz; Havası). 

• ÜSKÜDAR HALE : (A5k Bandosu). 
• :Aağlarba$ı Hile Bahçesi : (Sekoya -

Kaplan Kız). 

ltfalyf' Telefonıan 
• 

İstanbul hfaiyeai 24222 
Kadıköy İtfaiyesi 60020 
Ye,ılkBy, Bakırk8y, Buyukdere, 
OıkUdar ftfaiyeıı 50625 
Beyoilu itfaiyesi 44644 
Büyükada, Heybeli, Burıar., Kmalı mm 

takaları itin telefon ııantralmdaki memura 
yangrn demek kifıdır. 

'" ... ",. t"''"'' "'" 
C~rarhpaşa hastanesi 2Hı93 
Gurcba hastaneıı Y cnıbahte 23017 
Haseki k dınlar hastanesi 2455 
Zeynep Ktırrll haataneıi Otküdar 60179 
Kudur hastanesi Capa 2214% 
Beyoflıı Züktlr hastaneai 43341 
Gulhane haataneai Gulhıne 20510 
Haydarpap Nilmune haatancıi 60107 
Etfal haıtancıi Şııli 42426 
Balnrlroy Akıl hastanesi 16,60 

Mbraaaat yerlfU'I 
Fa.kat şimdi Cevada gefüıindeld döndU. Fakat Rus Prensile evlenmMI 

:re.ıaleti kUçUltmek içi:ı Cevadm çay- Şişlide hldise olamadı:"Rus prensi!. 
da.ki edepsizliğini kilçUlttil: diyorlardı. MM'ut olacak kadar kıs-

dal' u!.. BelkiRı Adnanm a11aletini bir ------
tarafa attı·, yalnız rapkmlığında dur- Denir y6lları acentesi Telefon 42362 

v Akay (Kadıköy iıkeleai) 43732 
du. Şark Demiryolları Sirkeci 23079 

- Va.kıa içki hali; insan yıtptığmı kanılmaymca Belkie te kendini meeut r Arhın nr 1 

bilmez. Ama biraz da idare edebilir- =============================== 
din! Kaba.hatfürin! Dinlemem, kaba·· 
hatıisin. 

Cevadm dudakla.nnt eziyetle öpO· 
3'0r, yaramaz çocuğun cez8.8II1I ven-

Veliefendi at yanşlan başladı 

)ordu. . 
Fakat Cevat Ra~lin evine gitmı-

l'eeekti. Çok istiyorsa Raşc.l onu gar
liôniyerinde bulabilecekti. Hem bun· 
d&n sonra Cevat Rıtşelden para yar
dnnı da beklemiycr.ekti • Bu. kelimc.8iz 
bir mınldanmaylıı a.nlaıılıyordu. Çiln
kü Cevat, çalıtacaktı; çünkU o, "~v
lenecet,, ti! Fakat Cevat. bunu söy
lerken iki eliyle Ra..felin kafa.mu ha • 
nya kaldırarak yüzUnU rastgele her 
yerinden öpUyor, evlenecek adama 
ikisi de kahkahalarla gUIUyorl&rdı. 

Ceva.t nihayet Raşel'in evlne gitme· 1 
:ve razı oldu; ama bir §artla.: "Uşak I 
:Ahmet kovulacaktı,. 1 

Bu şart. Ceva.dm hem uşak A bme-

1 

• 

' 

de hmcmm neticesiydi; hem de ay~k 
bumıyaı:afmı dediği eve tekrar gıt
meyi gartla kabul etmek gururunun 
hilesi. Veli Efendi çay:rrmda,arka arkaya metro idi. Yanş 80nunda: ~kitin 
~ Cevadm eıuıesinden Fra.nm- altı h&fta devam edetek ôlan at ko- Kazbadalyuı birinci, Prens Haliınin 

ta 8'5yl~dl: euiannm ilki dUn yapılınıttlr. Hava - KopenJ ikinci, Ahmet Ankaranm 
_ u ak Abmedi nasıl kovarız ci- run ~ vakte kadar kapalı ve yağ • Şaraınpoau UçUncU gel~lştir. Bu ko

cim" Brzden çıksın da. sırlanmm bil· murlu geçmeel ylb:Unden Y&nl yerine euyaU,,r-cUt ~ayvand. ietlı'akd hetmyulsktiar. 
. ., !w"n · l\oetJ, urt ve a a • 

tfin Beyoğluna mı yayem · t rağbet pek az olmuş, seyircileri he- n Yafta 1936 senea· rfmda hiç ko-
.Beyoğlun~ saklanan sırra Ceva men hemen y&lnrz Bakırköy halkiJ,. fU kazanmamq ye;lt~ayarrrn kan A-

lç.inden güldu • at aalıipleri tefkil etm.iftir. Y&nflar- rap ve haltı kan Arap at ve kısrak· 
Söylediği l&fa Rqel~ inanın;~ da Bakırköy Kaymakamı Veli, la - la.ra mahsustu. Mesafe 1400 metro 

dığmı bOiyordu. Za~, kh ~ • tanbul baytar müdürü Etem, yanş idi. Yarıo sonunda Necibin J)erVişi 
vurdu: Upk Ahmet ..Jı&kıfl kee~ ve J81ah encUmenine menıup zevat birinci, Ahmedin Sadası ikinci, Hil· 
:e':ki!ie~ı;:k ~~ be:m ctiflerile beve.klr halk ve klSylWer bulun • seyin Ahmedln Ejderi U~cil gelmiş 
k aft 81yuı kadar sUllOyordu. mUflur. Ur. Bu koeuya dört hayvan iştirak 
0~vadm dudaklarma R&felin du· Kotulara tam saat 15 te batlan - etmiftir. 

daklan ufak aeele utak Ahmedi o ka.- llllftlr. DördilncU kotu: Dört ve daha yu· 
dar yalvardı ki oğlan nihayet kovul- Birinci kotu: (Satq kOfUIU) Uç Y.1 kan Yattaki halla kan Jngiliz at ve 
muyordu. tmda yanm kan Jngiliz erkek ve di· kısraklara malıauatu. Mesafe 2000 

Fakat bu seter de Uıak Ahmedln fi ta.yl&ra ma.ı::~. ~::ı; ~~ metro ic!I. Yanş sonunda Akilin Uç 
Yemeklerde hizmet görmly= ~ ~a.rJ':: GWlzan btrtncl binbqı atı da B~ De arka arkaya yarJfl bi-
vat tart koftu. Ama bu in Cebba.rm Geyili ikinci gelmfftlr. Bu tirmJtletdir. 
Rqelin çıplak göf!Unde vur:u·hlz vıtPTaa zaten Ud hayvan iftırak et - Betin el kOf\J: Dört ve daha yuka-

Cevat Rqelin konapa ge oe :_7 .... ~ n yaıt&ki yerli, yanın kan lngiliz at 
tçD •• 1.1 teJllik yaptilar. UIMJ'Wr • 

me er, Uıpcwu&r, Unceli dl Ce- Ildncl k()fU: Dört ve da.ha yukarı ve kıaraklar1ı mahsustu. Mesafe 1800 
:Yalnız Uıa-k Ahmet dil§ Y · ta.ki l936 eenelli zarfında kazan- metro idi. Yanı 10nunda Prens Hali-

Devlet Demiryolları Haydarpap 42145 

Çahıll .. hht yardrm t.e!Jktllb 

Bu numaradan imdat otomo 
bili iıtcnir 44993 

Kimsesizler yurdu 

Kadronun genişletilmesi 
için yardım istendi 

Gala.tada belediye tarafmdan Uç 
sene evvel a~ılan Kimseeizler Yurdu
nun kadrosu olmuştur. Halen, yur
da hariçten milracaat eden kimsesiz 
çocuklar alınamamaktadır. 

Belediye, müessesenin geni§letıl -
rnesi için Evkafın yardımını istemiş
tir. Evkaf İdaresi henUz kat'i ceva
bım vermemiştir. Belediye ile Evkaf 
arasındaki bu vaziyet, müspet bir ne
tice verine mUeasesenln tevaii etra
fmdald tetkiklere başlanacaktır. 

Yut çocuklarmm bir hafta sonra 
bir aylık kampa çıkarılması tensip e

dilmi9ür. Mütereddi kızlar için açu
niaaı mutasavver 9ubenln tesisinden 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Ticaret Borsasında ıeçim 
Ticaret ve Zahire Borsaı idare he

yeti seçimi bugUn yapılacaktır. Bor
sa mUbayaacılarmm çoğu, idare he
yetinde kendilerini temsil edecek iki 
aza bulundurulmadığı takdirde seçi
me iştirak etmemeğe karar vermişler 
dir. Vaziyet, bugUn belli olacaktır. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞOKRO ERTAN 
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iki terzi ve bir genç kız J 

Hasan Ferhat, kasabanm bricik - Fakat niçin bu kadar mceden 
ten.isi idi. Şalvar, potur gibi kaba sa- inceye sorugturuyorsun. Yoksa malr· 
ba köylil elbisesi dıken bir ihtiyardan sadın ... 
başka rakibi yoktu. Kasaba halkının - (Babasının sözUnü keserek) ba
ve yakın köylerden ileri gelenlerin bacığım, hiç merak etme, işi bana bı· 
kostUmleri hep onun elinden çıkardı. rak. Herhalde bir çaresini bulacağım. 
Fakat bir gUn H~an Ferhat, dUkkl- Yalnız benim lstanbuldan geldiğimi 
nmın tam karşısında bir yeni terzi- kimseye açma. 
hane açıldığını görünce neye uğradı- • 
ğını bilemedi. Bu, lsta.nbuldan yeni Ertesi sabah Nahide en §Jk tuvale-
gclmiş genç bir terzi idi. Herhalde bu tini giyinerek Ahmet Cemilin terziha· 
kasabada terziliğin iyi para getirdi- nesine gitti. Ahmet Cemil, bu tanı
!;ini anlıyan açık göz bir adam olma- madığı genç, tık ve gUzel mUgterlyt 
hydı. nuıJ karfılıyacağıru ,8.§ırmıştı. Na-

Yeni gelen terzi bir iki giln içinde hlde sordu: 
dükkanını göz alıcı bir §eldlde boyat- - Kadın mantosu yapıyor musu-
tı, içini bir kuyumcu dilkkiı.nı gibi süs nuz? 
liyerck raflara top top, renk renk ku- Ahmet Cemil derhal cevap verdi: 
maşlar dizdi, vitrine şöyle bir koca- - Sade olmak şartile evet. 
man lavha astı: - Pek sade. Çarşıya çıkarken giy-

Ahm~t <1..emll mek için dUz bir gabardin manto dik-
Altm Maku Terzlhanf'SI tirmek istiyorum. 

Uç pro\a lif! diki UcretJ l~ liraya Ahmet Cemil, raflardaki çeşit çe,it 
Hasn.n Ferhadıh bu lavhayı görUn- gabardin toplarını Nahidcnin önUDe 

ce fena halde canı sıkıldı. ÇUnkU kcn- yığdı. Genç kız, nefti bir kumq be
dlsl 20 - 25 liradan aşağı dikiş Uc- ğendi. Ahmet Cemil, Nahidenin de
reti almazdı. Bir müddet "benim mUş· kolte bir fistan içindeki vücudunun 
terilerim yine bana gelir .. diye kendi ölçUsUnU alırken adeta heyecanA dtl§· 
kendini avutmak istiyerek fiati in- milotil. 
dirmedi. Fakat aradan biraz zaman GUnUn moduile hiç bir allkası ol
geçincc bu tahmininde aldandığını mıyan bu sade dikişli mantonun pro· 
gördU. ÇilnkU mllşteril~.r birer ikişer vam bir tiirlU bitmiyordu. Genç kızın 
karşıki terziye dadnnmağa başlamış- her provaya gelişinde Ahmet Cen1il, 
Jnrdı. Naçar o da vitrine dikiş parası· mutlaka bir kusur buluyor ve fığcr 
nı 15 liraya indirdiğine dair bir ltıv11a bir pro\•aya ihtiyaç gösteriyordu. 
asmağa mecbur ôldu. Nihayet mantonun dikişi bitebıl-

Bir de ertesi günU ne görsün: Ah- mişti. Bu müddet :zarfında Ahmet Ce
met C~mil :fiati )2,5 liraya indirme- mil ne kadar deği mişti! YüzU sarar
miş mi 1 H81!1an Ferhat öyle öfkelen· mış, gözleri çukura kaçmı§. dalgın ve 
di, öyle öfkelendi ki, az kalsın koca- dilşUnceli bir hal almıştı. Terzihane
man kumaş makasını kaptığı gibi nln UstUndekf prova odasında pnç 
komşusuna hUcum edecekti. Kendi kızla konuşurken titreyen ellerile 
kendine: mantoyu paket yapıbağa çalışıyor, 

- Allahım bu bclA.yı n~rdcn başı- fakat bir tUrlU buna muvaffak olamı-
ma musallat ~ttin? yor~u. Nahtdenin ise yUzUnde şeytan· 

Diye bir hayli söylendikten sonra ca bır tebessUm uçu,uyordu. Nıhay~t 
dt:ırin derin dUşUnmeğl'I bqlıı.dı ve ni· Ahmet Cemil dnyanamıyarak genç 
hayct gidip rakıplc anlaemağa karar kızın onünde diz ~öktü ve aşkını onn. 
verdi. itirafa mecbur oldu. 

Hasan 1'.,erhat, komşusunun güler :t-
yUzlU, yaluşıkh, sfü:U sohbeti yerinde Neticeyi tabii anladınız: Nahide ile 
bir genç oldugunu daha ilk konuşuş- Ahmet Cemil evlendiler. Ahmet Ce
tn nnlnmıetı. Ne çare ki fiatlan in- mil. krıyınbabası Hasan Ferhatla bir
dirmcmek hususundaki tcklifl<'rc ya- le ti. Artık kendisi kadın terziliği ya
naşmıyordu. pıyor. Atölyesinde ona göre teşkUat 

- Ahbaplığımıı ahbaplıktır. diyor- vücudc getirmietir. Kayınbabası da 
du. Fakat ticarette rekabet benim en erkf'k teniliğine devam ediyor. Fa
esash prensibimdir. icap ederse bu kat her ikisi de birbirlerinin klrma 
hususta bUtUn sermayemi feda et- ortaktırlar. Nahide ise açtığı d~i 
mekten ç<'kinmiyeceğim! kabinesinde hergUn bir yeni mileteri 

Hasan F~rhat, çok kızgın ve Umit- kazanıyor. 
sir. bir halde oradan aynldı ve rakibi-
ne "pes!., dcdirtinciye kadar fiaUarı 
düşilrmeğc karar vererek 10 liraya 
elbise diktiğine dair dilkkinınm kapı
sına kocaman bir ilan ast.ı. 

Fakat on beş dakika sonra Ahmet 
Cemilın do VıLrinindeki fiat rakamı
nı 7,5 liraya indiJ'diğiıtl görmez mi~ 
Hasan Ferhat artık çıldıracaktı. 7,5 
lira, bir kostUm dikfninin masrafına 
bıle yetmezdi. FiaU daha fula kırsa 
bile rakibiyle bafa çıkamıyacağını 
anlamıştı. 

Hasan 1'.,erhat ne yapacağını eaıır
mı$tı. Sermayesi bitinciye kadar da
yanmak mı, yoksa dükkanı kapayıp 

ba,ka bir kasabaya t&tınmak mı li· 
znn geldiğini düşünmekle gecelerini 
uykusuz geçirirken, hayatında bir 
yenilik oldu: lstanbulda dişçi mekte
binde okumakta olan kızı Nahide, 
diplomasını alarak babaaınm yanma 
gelmişti. Niyeti kasabada bir ditçi 
kabinesi aÇarak babasiyle beraber 
yaşamaktı. 

Hasan Ferhat, başına gelenleri ya
na yakıla kızına anlattı. Nahide, gü
zelliği nlsbctindc zeki, becerikli bir 
kızdı. Babasını dinledik!?n sonra ytı. 
zUnde kurnazca bir tebelsum belirdi: 

- Bu adam genç nü? 
- Hem genç, hem gtizcl. 
- Bekar mı? 
- Bekar. 
- Zengin mi? 
- Herhalde zengin olacak. Oyle ol-

masaydı benimle böyle tehlikeli bir 
yarışa girişemezdi. 

Agah iZZET 

lzmire ilk kuru üzüm 
mahsulü ıeldi 

lzınir, 26 (Tan) - 936 mab11uJO ilk 
kuru UzUın dUn saat 11 de bot:aaıfa 
gelmiş, Menemende Sülcymanın ba -
ğmda yetişen bu UzUmler Hıfzı adın
da bir sl\tıcı tarafından piyasaya ar
zedilmiştir. Bu mUnasebetle, Ege U
zUm mmtakuı bayram yapmaktadır. 
nk UzUmiln nefasetine alt rapor ha • 
zırlanmıştır. 

f atanbuf levazım Amirliği 
Safınafma IComlsyonu 

11c9nları 

va.dın barIJtıfma Rafel 0 kadar kale:- ~ ikramiyeler yekilııu l500 lirayı min Erteni birinci, Ahmedin Ceyllm 
vindi ki bir gUn e':el ko~.aya vdi: tecavüz etmlyen halis kan lngiliz at lkincl, Prens Halimin Borast UçilncU 
tığı uşaklan şimk. dbıulbirden ı~~c:m~ ve kısraklara mahsustu. Mesafe 1600 gelmi§tir. 

Cataıolla Nara Oamanf7e cacl No.SO 

(Calalcila lkaaueal bltiıill). 

':'eL 12161 Nahide dUeUnceye daldı. Hasan -------------..1. FerHat, kızına hayretle bakarak sor
du: 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües 
seseler için doksan üç ton 
sade yağı 4 Ağustos 9 3 6 
salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tah 
min bedeli 72540 liradır. 
İlk teminatı 4877 liradır. 
Şartnamesi 3 6 3 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile te
minat ve teklif mektublan
nı ihale saatinden bir saat ev 
vel komisyona vermeleri. 

(fl) (4()f6) 102 
havatlarmı es ı uyor, 



-- 10 TAN 

DUnkU yağmur Yurdda haymdıriık 
MEMLtKET MEKTUPLAR! 

lrabzon, transit yolunun 
yeniden ihyasını bekliyo Üsküdar ve Kadıköyde 15 büyük köpriinlÜZ 

büyük zar ar var Ankara, (Tan).!!!?!. ~.~!.0 r 
--- Başı birıncide ---

ki yağış ta şehirli üzerinde ayni kor- J mem.iş ve hattan çıkarak derayman 
kuyu, ayni scylap endişesini uyan - yapm19tır. • 
d.ırmıştır. Derayman pek ani olmuştur. U -
Dünkü yağmur nud bqladı? zakla~an b~tün .. ku~etile gelen sel

Sabahleyin, saat sekiz raddelerin- ler, bırdenbıre kopril. altında tram -
de ufukta görülen tektük bulut, ha- vaym etrafını .çev.i~~: Y?,lcular, ~a

- h kk d k' tah . 1 buklukla kendilennı kopru merdı-
vanın açacagı a ın a ı mm e- . tarak k rtulm 1 dır Tr m 
· k tl d' · h t • gU .. venme a u uş ar . a 

rı uvvc en ırmış, a ti, nun pa- vay tepesine kadar su ile çevrilmiş-
1..ar olması dola!1"si.le birço.k ki~. - tir. 'Bu yüzden, dere aükfınet bulun
ler kırlara, mesırelıklere gıtmek ıçm caya kaC!ar tramvay seferleri yapı
ı;okaklara fırlamıştır. Fakat vaziyet, lamamJftır. 
hiç te böyle olmamış ve aaat 9,30 a 
doğru sema siyah bulutlarla örtül - Telefonlar bozuldu 
meğe, uzaklardan gökgürültüleri işi- DUn, bazı telefon hatlarında an -

, tilmeğe başlamıştır. Hakikaten, 15 zalar olmuş, mfilhakatla görüşmek 
bir müddet için ka'bil olamamıştır. 

dakika sonra, şiddetli gökgürütUleri Telefon idaresi vaktinde tedbirler al-
ve şimşeklerle yağınur kendini gös - dırdığı için ıi.nzalar öğleden sonra 
termip, çok kısa bir zaman içinde çok tamamen tamir edilmiştir. Şehirler 
hızlı yağmıştır. arası şebekelerde lüzumlu göriilen 

Bu esnada ufukta mütekasif orage tamirat ta ikmal olunmak üzeredir. 

Denizde 
bulutlan peyda olmuş, karayelden 
şarka doğru, şiddetli, sürekli ve kor
kunç bir bulut akını başlamıştır. Sa- Deni7..de dün de şayanı kayıt bir 
at ona bir iki dakika kala yağınur vak'a olmamıştır. Vapurlar seferle
doluya çevirmiştir. Birkaç dakikalık rini muntazaman yapabilmişlerdir. 
dolu yağışmdan sonra bardaktan bo- Boğazın iki tarafında da yağan yağ -

murlar, fasılalarla akşama kadar de
'anırcasına düşen yağmur yine cad- vma etmiş, fakat fazla tahribat yap
deleri bir dere ve umumi meydanla-

mamıştır. 
n birer göl haline koymuştur. Ruatbane ne diyor) 

Birçok dükkinlan au bastı lstanbulun iki gUndenberi maruz 
Sular, dün olduğu gibi Aksaray, kaldığı sürekli ve şedit yağınurun te

Kadirga, Kumkapı, YemİıJ, Mahmut kerrürü pek muhtemel görtllmemek-
tedir. Evvelki gün yağan yağmurun 

paşa, Kasrmpaşa, Beşiktaf ve Dol- miktarı ~tın sabah saat yediye kadar 
mabahçe tlerini kaplamıf, bura - 50 milimetroyu bulduğu halde dünkü 
larmı küçük denizcikler haline getir- yağmurun miktan ancak 23 milimet
mift,ir. İtfaiye, yine su ile dolan de- rodur. 
po ve mağazaları 00,altınak için yar iki gün zarfında Iatanbula 73 mi • 
dıma koşmuştur. Bu arada Mahmut limetro yağmur dOf?Düttilr. Sabah -
paşadan dere gibi akan sular Kürkçü leyin, saat 8,30 za doğru kara.yelden 
handa Gabriel oğlu 18.stik şirit fahri- f&I'ka doğru gelen bulutlar, yağmu
kasmı basmıştır. Sular, zemin ka. ru da getirmişlerdir. Bu esnada doğu 
tında ı,o metro kadar yUkBelmiştir. tarafında ıimşekler çakmaya başla-
Bütün makineler, masalar, tezgilılar ımştır. . yağm _ .... _ , 

alt da kalını _,___ • Bu neV1 urlarm Dau1e OıUfU, 
su m '' ma.u.eıııe ve ~a büyük bir tabii hldlııe tesirlnl bıra -

:eaı;: ol::b.U:trut;~~=- 5.wates•w• 
ka ~ .~iv~roe Raevcu! ~kçi ~ muru pet fMkaltde 1:1nım1muııtU -
kumaşçı dukkanlan da kamılen su dır. Son yağmurların asıl calibi dik
altmda kalmışlardır. Dükkan sahip- kat tarafı, bu sene için nadir oluşu 
leri, pazar olmasına rağmen, dükkin- ve kısa bir zaman içinde çok yağmur 
lan açarak suyu boşaltmağa çalış - yağı~ndır. 
mı.şiardır. Orage esnasında rüzgar tahavvil-
Yağmurdan Dolmabahre ile Fm- li.t göstermiştir. Bu tahavvillat ve 

dıltlı tarafları da çok mh~-essir ol _ durmadan vücuda gelen değişiklikler 
muştur. Fındıklıda Cennet bahçesi sabahleyin tesirini göstermiş, ancak 
arkasındaki sathı mail kayını k saat 14 ten sonra şimal istikametini 
pan büyük toprak kütlesi, b:ıı;: ; a1!11ı.ştır. Rüzginn aUrati yükselme-
nmdaki kü ilk b' · ö mıştir. 
1 

al ç ;r evı ~kmıştır. - En hızlı esiş za.manmda saniyede 
e"&%ıar. an~ od~~· ır. 10 metroya c;ıkmı§ ve bu haddi aşma 

enn ge ır ıgı molozlar Fındık- mıftır 
lı caddesini kapl8:°11',. b~ yüzden bu ~kil azami hararet 26, asgari 
muzahrafat tenuzlenmcıye kadar 17 derece olarak kaydedilmiftir. Taz 
Eminönü - Bebek, Ortaköy - Aksa - yik 758 millmetroya kadar çıkmış -
ray, Fatih - Beşiktaş tramvay ser - tır. 
visleri bir müddet yapılamamıştır. 
Balıkpazarmda da birçok dükkln-

• 
Evvelki ıünkü tahribat 

lan su basmıştır. Hatt.i. caddede Evvelki gün yağmur ve boranın 
sırtta yüz paraya adam t&şınmiftır. yaptığı haaar tesbit edilmiştir. Ha
Kumkapı, Kadirga, Kasnnpaşa, Be • sara uğrayan yerleri mrasile bildiri-

voruz: '1ktat ta itfaiyenin yardmımı istiyen .r 

yerlerdendir. 1 - Befiktqta Hasan paşa dere-
sinde Feyzi Bey apartmıanmı, has 

Osküdarda tahribat fazla fırın caddesinde Sergisin evini sel bas 
Dünkü yağınurlardan en çok mil- mış ve su yetişen itfaiye tarafından 

boşaltılmıştır. 
teessir olan mmtaka, Üsküdardır. Ka 2 _ Yıldız harp akademisi cadde-

. d.ıköyüne de fazla ve şiddetli yağış sinde bir ağaca ve doktor Hakkmm 
olmuştur. Ancak, Üsküdarda y&ğıf evine yıldırım isabet etmiştir. lnsan 
sırasında kuvvetli bir bora çıknuf ca zayiat olmamıftır. 

a w urun w ' 3 - Bet,iktqta Çelebi Musa çık-
y gm yapmakta oldugu tahriba- mazmdaki Niyaziye ait evin tavanı 
tı şiddetli rüzgir tamamlamı9tır. Bu çökmUştUr. 
arada birçok evlerin duvarları yıkıl- 4: - Beşiktaşta bir tramvay dire-
DU§, tahtaperdeler uçmUf, iskele ci- ğine yıldırım isabet etmiftir. 
van, çarşı ve tramvay caddeei ael • 5 - Ortaköyde Taş merdiven ba
den geçilemez bir hal alımftır. lske- pndaki ana llğmı patlamıt Akaret -
lede muvakkat köprüler kurularak l~e s~r kUlbOnUn arka yolunda on 
halkın zahmetsizce geçmesi te- sekiz evın bodrum katlarını su bas -
min eclilmişse de bu, ancak çok kısa ımştır. 
bir zamana inhisar etmi§ ve yolcular 6 - Fatihte Kınalı zade mahalle
saatlerce iskelede, dükkanlarda bek- sindeki Baygmtaki sokağını, Hasan 

Çelebi mahallesinde Oksüı; sokakta 
leşmişlerdir. Bütün caddeler, akan 4 numaralı eviı Ahmediye caddesin-
seller yüzünden harap olmuş, Üskti- de bazı dükkan ve evleri sular bas
darlılar gece geç vakte kadar sele-. di mı.ştır. 
rın ·nmesini beklemişlerdir. 7 _ Samatyada Çubukçu sokağm 

Kuzguncukta da ayni tehlike gö - da bahçe içiıt:leki bir evin alt katı su 
rülmüştUr. İskele civan tamamen ile dolmuetu4 
su altında kalmıştır. Orada bulunan 8 - SWvrikapı caddesinde lsmai
polis karakolu ile birkaç ev tehlikeli lin, Şahindenin, Fatmanm evlerini su 
görülerek tahliye ettirilmiftir. basmıştır. 
Kadıköyünde Sivastopol sokağuıda 9 - Fenerde Çalıdere mahallesin-

Vasilin Uç numaralı evi su baskınına de oturan Mahmut kaptanın motörU 
uğramış, Kurbagalıda Musluk ma- nün direğine yıldınm isabet etmiş ve 
hallesini, lbrahim ağa köprüsünü sel direği parçalaml§tlr. 
lcr kaplamıştır. 10 - Eminöntınde Molla Hüsrev 

mahallesinde Mektep sokağında Fat
Saat on bire doğru bu civardan manı nevinin duvarı çökmtı.,ıür. 

seçen bir tramvay arabası ilerliye - 11 - Sansaryan hanın alt katnu 

kanlığı herbirinin ekonomik ve as - Niksar - 1le.9adiye yolu üzerinde 
keri değeri olan yurt içindeki büyük 21.027 liraya ihale edilen 54 metro u
köprüleri. inşa işini büyük bir hassa- zunluğundaki (FadJr) köprilsilnün Re 
siyetıe takip etmektedir. Bugün ya - şadiye ciheti ayaklarının temel beto
pılmakta olan ve ihale bedelleri mil- nu bitmiştir . 
yonu aşan 15 büyük köprümüz var - Ankara - Çubuk yolu Uzerindeki 
dır. Hepsi vilayetler arası ticari yol - (Çubuk) köprüsünün ayak hafriya
lar"üzerinde kurulmakta olan bu köp tınm bir kısmı ikmal edilmiş diğer 
riilerin inşa vaziyeti şudur: kısmmm hafriyatma başlanmıştır. 

Bürhaniye - Ayvalık yolu üzerinde Yalova - Karamürsel yolu Uzerin-
25536 liraya ihale edilmiş olan 81 met de 17711 liraya ihalesi yapılan 53 
ro uzunluğundaki <Kanncadere) köp metro uzunluğundaki (Yalakdere) 
rüsünün temel inşaatına başlanılmış köprtıaUnftn Karamilrsel ve Yalova 
tır. orta ayaklan betonu dökülmüş ve 

lstanbul - Edirne yolunun Edime ikmal edilmfttir. Mesnet tertibatı yer 
vilayeti dahiline tesadiif eden 33 met lerine konmuşt\11'. 
ro uzunlukta 13.515 liraya ihale e • Ankara • Jstanbııl yolu Ozerindeki 
dilmiş bulunan (Sazlıdere) köpriisU- 80 metro uzunlukta (Qvaçayl köp
nün temel inşaatı ile iştigal olunmak- ıilsilnUn ayaklarmm kazıkları cakrl
tadır. mıt ve temel elevasyonu ve iki gözün 

"Karşıki dağdan Trabzonun içtiği Zafanos suytı 
~--

ormanda da Kisarna maden suyu 

Balıkesir - Band,ırma ve Balıkesir- betonlan döldllmtlfttlr. 
Kemalpaşa yolu Uzerinde bulunan 70 metro uzunluğunda bulunan ve Trobzon Ga ri kö§kü 
ve birinin uzunlulfu 100 di~erinin 86 23640 lirayı ihale edilen Malatva - Trabzonda imara dokunabilecek - Yeni yetişen yavruyu 81 
metro olan (Karadere) ve (Yayaköv) Ellziz JIC)lu tızerindeki (Menikan) hi~ir faaliyet göremedim. Pek eski- ğe değil, yaşatmıya alış, yafJD 
köprülerinin biitün kazıklarının bir klSprtıaUnUn ın.aatına başlanılmak n- den kalma dar sokaklar gelırin umu- tanınıyor musun nine .. diyerek • 
kıRlllmm betonu dökillmüştür. zere BUlar çekilmiş ve temel hafriya mi manzarasını teşkil ediyorlar. Yük kikada vaziyeti kurtardım, 

ihalesi 23.935 liraya yapılan 59 tına bqlpmıgtır. sek bir kayalığın üzerindeki bahçe ama ,sonra olacak gene malQ.1!1.t: 
metro uzunlukta ve Kilis - lslahive Elbiz. Erzincan~ Uzerinde bu daha henüz yefillenmemiş, fakat en- fena terbiyelerin bıraktığı 
yolu füerinde bulunan (Aprin) köp- lunan ve 120 metro uzunluğundaki ginleri gör0t11 bu ağaçsız parkta in- muhtelif yerlerde göze baayol'• 
rüsünün iki tarafmm kenar avakla- Keban madeni köprilsUnftn Arapkir aanm saatlerini kolaylıkla eritebill - * 
rmm ve dikme temellerinin betonu cihetindeki ayak betonları ve Ellziz yor. Şehrin gUzel bahçeleri yokuşu Karadenizin bir başmdaD 
dökillmeye başlanmışt:tr. cihetindeki kenar gözleri betonları çıktıktan sonra tam göbektedir. Park başma kadar geçtiğim 
Bandırma - Karacabey yolu öze - dökUlmesi işi bitmiştir. hakikaten pek az şehirlere nasip o- bütün halkı yeşilliğin işıkı ve 

rinde bulunan \liri 78 diğeri 41 ~etro 250 metro uzunlukta Bafra • Ala- lan bir hususiyete maliktir. Akşam ti sever buldum. Trabzonun 
uzunlukta (Karadere) ve <Hanifde- çam yolu üzerindeki (Bafra) ve iha- oldu mu tüccar, m~ur ve .~ektepli· da yUkselen °tepelere dağılmJI 
re) köprülerinin ihalesi 57099) lira - . ler rahat nefes alabilmek ıçm bah • yeteri, kilometrelerce dol 
ya yanılnırştır. lnşa hazırlıkları ya - lesı 68 090 liraya yap~~an ve Ada • çenin yeşillikleri arasındaki masala- hil gilzelliğinin en başında 
pılrnaktadır · pazarı • Hendek yolu u~rinde. bulu- ra dolarlar, arad&ıki asfalt yolda pi· rim. Bunların bayraktarı ol 

Muratlı . B. karıştıran yolu Uzerin nan 114 metro uzunlugundaki (Şu- yasa ba.şlar gazinoların iki tarafla- len Soğuk su mesiresi, pek 
de ihalesi 36750 liraya yapılan 70 ariye) köprülerini~ .~va~lapnm. bir rma yerıeştİrumiş büyük oparlörler lstanbulda bile az tesadüf 
metro uzunluğundaki <Ergene) köp- kısmmm betonu dokülmilş ve bır kıs gece yansma kadar durup dinlenme- güzelliktedir. 
rilsünün betqııarme kazıklarının teto mmm ~a hafri!atma başla~dmıştır. den memleket havalarını bütün hal· Her tarafında güzel bir 
nu dökUlmeve başlanmıştır. Fethıye - Mügl.a yolu ~zermde .bu- ka duyurmak için vazifelerini yapar· bulunan bu civar dağlar, fm 

Bursa - Karaköv yolu üzerinde 97 lunan ve 60488 lırava ihale edilen tar. Bu güzel bahçelerin fazla çıp • manian ve c;e.m ağaçlan ile 
metro uzunluihındaki Jlasanpaşa köp (~al~~an) köprüsünün yal)llması laklığını izah eden bir tanıdık: Bunların aralarında da tek tek 
rilsilnün temellerinde hafriyata baş- bıtmişt.ir. ,._ Elimizde kalan bu kadar ağa· toryo.m şeklinde güzel sayfiye 

Mısır - İngiltere 
askeri anlaşması 

Kahire...16 a..A.l ~..Kıaır. 
gDfz ıntınınıulal'r 
keri ahkamı hakkında mutabık kal
mışlardır. 

Mısırdaki lngiliz kuvvetleri, mev
cudu on bini geçmemek üzere Kanal 
mmtakasında tecemmu edecek ve 
yirmi sene müddetle burada ka1a
caktır. Bu müddetin hitamında 

Mısır kuvvetleri mezkur mıntakayı 
müdafaaya kabiliyet gösterdiği tak
dirde Ingiliz kuvvetleri çekilecektir. 
lhtilaf takdirinde Milletler Cemiyeti 
hakemlik yapacaktır. 

Tenezzüh treni bir 
köylüyü çiğnedi 

Izmit, 26 (Tan) - Bugün tenez -
zUh treni, Sapanca ile Arifiye an
smda bir köylüye çarpmış ve zaval -
hyı çiğniyerek öldUrmüştür. Maki -
nist hakkında tahkikat yapılmakta
dır. Hadiseye müddeiumumilik el 
koymuŞtur. 

su basmış, itfaiye tarafından su bo· 
şaltılmıştır. 

12 - Dolapderede Petronun Bos
tan mahallesinde Tiryandakinin evle
rini su bahmıstır. 

13 - Yenişehirde Hacı D Bey so
kak 49 numaralı evin tavanlan çök
milı;,tür. 

14 - Kadrköyünde Saraçlar çeş
mesi deresinden gelen yağmur su
lan Devlet demiryollanna ait . de
poyu istila etmiştir. 

15-- Küçükmustaf apaşada oturan 
ve sandalcılık yapan Rifat ve karde
şi Şevki iki gün evvel koybolan san
dallannı bulmak maksadiyle bir san
dala binmişler ve adalara yollanmış
lardır. Tam Moda önlerinde fırtına
ya tutulan biçarelerin sandalları 
parçalanmıştır. 

Denize yuvarlanan iki kardeş, 
4 saat denizde kaldıktan sonra ora
dan tesadüfen geçen motör tarafın· 
dan kurtanlmışlardır. 

Devlet Demiryollan 
Umum Müdürü ıeldi 

Son yağmur tahribatını mahalle
rinde görmek üzere Devlet denrlr
yolları umum mUdürü Ali Rıza E
ren, dün fehrimlze gelmiştir. U
mum müdür, bu sabah Ankaraya 
dönecektir. 

lzmitte 
lzmit, 26 (Tan) - Bugün öğle-

den sonra çıkan fırtına, Izmiti alt
üst etmiş ve arkasından sürekli bir 
yağmur boşanmıştır. Fırtınanm mW 
hakatta da çıktığı, fakat zararım 

ca da teşekkür edelim, .. Seferberlik- üremiş •• 

S t R Syada ten·evvelki valilerden biri, bu bahçeovye u yi asri bir şekle sokmak hevesine ka-

yan u 
diplomalarını aldılar 
Moskova, 26 (A.A.) - Mensucat 

sanayüni tahsil eden 690 Türk mü
hendis ve ustabaşının diploma tevzi 
merasimi dUn yapılmıştır. 

Merasimde Turkostroi müdür mu
avini ve başmühendis Ziglin,Türki
ye Maslahatgüzarı ve konsolosu, dış 
komiserlik mümessili ve diğer birçok 
zevat hazır bulunmuştur. 

Ziglin merasimi açış nutkunda 
Türk talebenin teknik tahsilinde elde 
edilen parlak neticeyi kaydetmiş ve 
Nazilli kombinasının vazifelerini ba
şaracakları kanaatile Türk mütehas
sıslarına tevdi olunduğunu söylemi§
tir. 

tki dost cUınhuriyetin şefleri şere
f"me içilmiştir. 69 talebeden 62 si pek 
jyi ve yedisi de iyi derece ile tahsil
lerini bitirmişlerdir. 

geçtiği haber alınmıştır. 
Dün •ecelıi -. 

Dün gece saat 2' saddelerinde bll
tUn Istanbulu kesif bir sis ISrtmeye 
baş!&JDlltlr. iki gUnlilk hava vaziye
tindeki gayri tabUlik yUzllııden pek 
te anormal oU.yılamıyacak olan bu 
hadise. gece §ehirde mftnakalitı dur 
durınuştur. Saat bire doğru sis o ka 
dar fazla bastırmıştır ki, caddelerde 
bir metro ilerisini görmek mümkün 
oıama.mıştır. 

Rasathanenin gece yansından son 
ra verdiği malfımata göre, sis hava
da mevcut su buharmm yağmur ha
line inkılap edememesi meydana ge
tirmiştir. 

Geceki sis, bugünkü havanın açık 
olacağına bir işaret sayılabilecekse 
de kat'f vaziyetin ne şekil alacağı tah 
min olunamamaktadır. 

AvuMuryada •İyaai allı umumi 
Viyana, 26 (A.A.) - Linz'de Avus 

turya - Almanya itili.fmm akti beri,. 

ne siyasi mahpusların serbest bıra

kılması milnasebetile naziler tarafın
dan bir nümayiş yapılmıftır. 

Serbest bırakı:lımş olan mahpus
larm ana babalarile dostlan kendile
rini hapishaneden çıkarken "yaşa -
sın Bitler" nidalarile alkışlamışlar -
dır. Polis bu nümayişe müdahale et -
meğe lüzum görmemişse de nUmayiş
çllerden birisini tevkif ile hapse at -
mışbr 

pıldı. Evvela ağaçlan kesmekle faa
liyete başladı. Planı ortaya çıkama

an eeferberlik f!t.n edttat. Diğer a
ğ~ar 11\.ı ~tte g~lerine daya -
nacak desterelerden yakalarını kur
tarabildiler. Yoksa bu asri plln tat
bika b~lanmasaydı, oturduğumuz 
bahçeyi, içinde bfilbiiller şaklıyan 

sık bir orman 'llarak görecektiniz. 
Fakat geri kalana da şükür, ya hep. 
si gitseydi, ne olurdu.·Artık ağaç ye· 
rine hep ayn şemsiyeler altında otu
rup kalacaktık.,, 

Yerli·arkad~ıınızm dediği haklı. 
Bu katliamdan yakasım kurtar:ın 
iri ağaçlara bakarken, yeşilliğe düş
man kimselere içimde büyük bir 
hırs duydum. Babalar, analar yeni 
yetişen yavrulannı her halde yeşilli
ğe, ağaçlara daha alakalı ve insaflı 
yetiştirmeğe çalışmalıdırlar. 
Geçtiğim şehirlerden birinin ist:ıs

yomında fidanların uçlarını koparan 
bir yumurcakta küçük bir memur a
rasında bir muhavere işitmiştim: 

- Yavnım gilna:h değil mi, nıçin 
tomurcuklan koparıyorsun? 

- Koparacağım eeın ne kanliyor· 
IUD? 

- Sabah aqam suluyorum.Bu uç 
lan koparırsan onlar da ölecekler -
dir. 

- Şimdi anneme seni söylerim, 
1111111 •• 
Çocuğun bOyük annesi istasyon mn 

dtlrUnUn kaymvaldesinin anam idi. 
Çocuğun istimdat kılıklı bağırmasi
le dişi dökük bir kadm hemen yanı
mızda belirdi. Ve zavallı memuru: 

- Tabii koparacak, o pis tomur -
cuklar çocuğumun canından iyi mi? 

Diye haşladıktan sonra kilçüğe dö
nerek: 

- Kopar yavrum kopar, hepsini 
yol, diye tavsiyelerde bulundu. 
Artık dayanamadım ve: 

• 
Trabzonun bOtUn beklediği 

kında tekrar ihya edilecek 
yoludur. Iran. ile ppılacek bu 

d~ yolculu~<1/l '1:f9.br.oıı 
dine gelebilecek çok canlı bit 
kez olacaktır. Hele bu sayede 
rine Kara.denizin dehşetini y 
cek bir liman ve mUşterileriol 
gün deniz üzerinde dol 
lstanbula ulaştırabilecek do~ 
talar yapılırsa, artık bura 
değmeyin keyiflerine. Yeni 
için, fındık ve tUttln tica.:ı,, .. -
olarak bakılıyor. Son senelerdi 
men hemen btltün servetini 
kalem satıetan toplıyan TrS 
lar, şehrin faaliyetine bir de 
işini ili.ve ederlerse, o zamaD 
bu. iskelemizin sırtı yere ıırl'W-='• 

Bütün gün her tarafını a 
gezdiğim bu eski merkeztmtslll 
tanılan yetil bahçelerinde 
ve arkadqlarla bul1J1Uyorus. 
vapur geldiği zamanlarda bel' 
ber havadis ve gazete 
Fakat bu şehirde diğerlerinde 
ğu gibi gazetecilerin bağıır&l'I~ 
l&fmalannı görmek imkinı 
dabir burnunuzun dibine 
kulan bir müvezzi, lıaflfteD 
nıza söyler gibi bir iki gazete 
yıyor ve siz de bunlardan 
ğenerek bu i§i fazla BilldUıet 
hallediyorsunuz. Bu ifiıı 
sorduğum zaman: 

- Sokaklarda bağırmak 
dediler. 

Halbuki beri taraftan bir 
nek sürüsü gibi do1qarak 
her an yaladıkları eekerl~.1' 
lik ile beraber satınağa çaur:. 
yan grupunu ortadan kal 
rincisinden daha evla olur 
deyim. 

Trabzon mil/etti§ llk bW.IM kapt31 
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lsta11bul Komutanlığı Sa
tınalma lomiıyo•u ilônlorı 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Ordu ihtiyacı olan 20.000 Sekiz çeşit isterlizasyon 
dane aşı şişesi satın alına- cihazları ve teferruatı kapalı 
caktır. İhalesi 14 Eylül 936 zarf usulu ile satın alınacak
pazartesi giinü saat 15 de a- dır. Tahmin bedeli 15000 li 
çık eksiltme ile yapılacaktır. radır. llk teminatı 1125 li
Muhammen tutarı 915 lira- radır. İhalesi 13-8-936 per
dır. İlk teminatı 69 liradır. şembe günü saat 10 dadır. 
Şartnamesi her &Ün komis- Evsaf ve şartnamesini gör
yonumuzda görülebilir. İs- mek ve almak isteyenler be
teklilerin ilk teminat mak- delsiz olarak Ankara M. M. 
buzlarile veya mektublarile V. Satınalma KO. na müra
beraber belli gün ve saatte caat münakasaya girmek i
Fındıkhda Komutanlık Sa- çin 2490 sayılı kanunda gös 
tınalma komisyonuna gel- terilen ve vesaikla teminat 
1T1°leri. ( 4151) ve teklif mcktublarile birlik-

* de belli gün ve saatından en 
Gümüşsuyu hastanesin- az bir saat evvel KO. na mü 

de bulunan 19 dane mi kros- racaatlan. ( 41) ( 3 S S 3' 5948 
kop tamir edilecektir. İha- • • • 
si 14 Eylül 936 saat 14,50 Beher tanesine biçilen e-
pazartesi gününde açık ek- deri 305 kuruş olan 64 bin 
siltme ile yapılacaktır. Şart- 650 tane kilim kapalı zarfla 
namesi her gün komisyonu- eksiltmeye konulmuştur. 1-
muzda görülebilir. Muham- halesi 10 Ağustos 36 pazar
men tutarı 650 liradır. İs- tesi günü saat 15 dedir. 
teklilerin 49 liralık ilk temi- Şartnamesi 986 kuruşa M. 
nat makbuz veya mektubla- M. V. ST. AL. KO. dan a
rile beraber Fındıklıda Ko- lınır. İlk teminat 1111 O li
mutanlık Satınalma Ko- radır. Eksiltmeye girecek
misyonuna gelmeleri. ler kanuni teminat ve 2490 

( 4152) sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
* maddelerinde yazılı belğe-

Ordu ihtiyacı olan 1 çeşit lerle birlikte teklif mck
ilaç satın alınacaktır. İhale- tuplarını ihale saatinden bir 
si 14 Eylül 936 pazartesi saat evvel Ankarada M. M 
günü saat 14 te açık eksilt- V. ST. AL. KO. na verme
me il~ yapılacaktır. Şartna- leri. ( 4195) 
mesi her gün komisvonu- ---=-------
muzda görülebilir. Muh?m buzlarile beraber Fındıklıda 
men tutarı 793 liradır. İs- Komutanlık Satınalma Ko
teklilerin 60 liralık ilk temi- misyonuna gelmeleri. 
nat mektublarile veya mak- (4153) 

1
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§~OW &IM@@~lVJIM vl •ı.a İ f M••d·· ı··--·· d 
§ Şımdiye kadar bınıerce kışıyı zengın etmıştır - ug av~ aye 1 ~a ıa u ur ugun en 
5 4 ,u ketide 11. A§uatos 938 d•dır. !! 1 - Mugla Cumhurıyet meydanında mevcut kaide 
1 B .. y u·· k •. k r a m .• ye § üzerinde Atatürk Anıt~. i~in bir konkur açılry,ııştır. _: U 2 - Bu Konkura butun Heykeltıraşlar gırebilir. 

:E 

3 5 000 
L • d 3 - İstekliler Meydanın umumi vaziyet planı ile 

$§ 1 ra 1 r anıt kaideı~ .plinlarınr Muğla İlbaylığından para&ız 
§ • olarak alabılırler. 
5: Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· 4 - Anıt Üç buçuk ?1etre uzunluğunda Askeri Uni-
=: miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. formalı Atatür~ Heykelı ola~ak~ır. 
ifiH llllllllllllllllllllllllllUlllUllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllll llllii .. 5 ---:. Heykelın duruş vazıyetı heykeltıraşın düşünüşune gore serbest bırakılmıştır. 

6 - Anıt Bronzdan dökülecek Montajı heykeltraıa 

7 - Müsabıklar teklif mektuplariyle resim ve tabii l 
aid olacaktır. 

--Sart_n_a_m_e_s_i _m_u_c_i_b-in_c_e_(~l'..""'.5:-'.0:"'.0:-:)-. 7'~-:::il-o_e_s._a_n_s __ be_r_&_a_m_o_Jt cesametin 1/5 küçüklüğünde alçıdan modellerini niha
ve (150) kilo kinin 3-8-9315 tarıhıne rasthyan Pazar- yet 1 Eylille kadar Muğla İlbaylığına göndermiı bulun-

•nhısa'rıar umum Müdiir•iiOünden 

tesi &ünil saat 11 de. p~zarlıkl~ ~tın alı~acaktır. İstek· malıdırlar. 
!ilerin ıartnamelerinı ıörmek ~çın her cün ve pa~.arhk "Teklif mektuplarında eserin bu şartlar içinde yapıl-
için de tayin olunan g"Ünde yüzde 7 .S muvakkat cuven- maıı için istenilen para mıktarı sarahaten yazılmalıdır ... 
me paralariyle birlikte Kab~taeta Le"a~nn ve Müba· 8 - 1 Eylülden sonra gelecek teklifler kabul edilmi-

yaat Subeıindeki Alım Komııyonuna müracaatlan. yecektir. ( 4067) 106 9 - Teklifler Muğla İlbaylığındaki Encümence 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden· 

birleşecek Hakem hey'etince birinci seçimi yapıldıktan 
sonra abideler komisyonuna gönderilecektir. 

1 O - Abideler Komisyonunca kes'bi kat'iyet edince 
'"seri beyenilen san'atkara 150 lira, İkinciye yüz, Üçün
cüye Yetmiı beş lira mükafat verilecektir. 

11 - Eseri birinci derecede beyenilen san'atkarla 
2490 sayılı kanunun hükümlerine göre mukaveleye gi
~işilecek, İkinci ve Üçüncünün eserleri alıkonularak di

aatııı ierleri isterlerse sahiplerine iade edilecektir. ( 417 4) 

Kültür Bakanhiı yayınlarının Genel ıatıcılıfını Uç 
yıl ıilre ile üstüne almıı bulunan 'Vakit,, İdareaile yapıl· 
mış olan mukavelenamenin hükmü 25 Temmu2 936 

günü sona ermektedir. 
Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının 199 

yalnız kitapçılar elile yapılacaktır. . • 
Bu Yayınların satışını üstüne almak ısteycn kıtapçı-

ların ya bulundukları yerin Kültür Direktörlüğüne veya 
Devlet Basımevi Direktörlüğüne Başvurarak satış şart
larını öğrenmeleri i1An olunur. ( 4283) 

IST ANBUL BELEDiYESi ILANLARI { !--=-=-----------\ 
Belediye makineleri için 93 7 HDHi ıonuna kadar lüzumu olan 

2oggoo litre ben~in kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltme 7 Ağustos 936 cuma gUnil ıaat 15 ~e Daimi Enc\Snende 
yapılacaktır. Bir litre benzine 24 kuruş fıat konulmuştur. Şart· 
namesini isteyenler Levaznn Müdürlüğünden paraaıs alabilir
ler. İstekli olanlar 2490 N. h kanunda yazılı veıika ve 3779 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubilc teklıf mektub 
larmı havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermeildirlcr. (B.) (4234) 

HARP AKADEMiSi SATINALMA KOMiS
YONUNDAN: 

Harp Akademisi eratı ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı yaş sebze 29 Temmuz 936 tarihine rastla
yan çarşamba günü saat 1 O da Yıldızda Akademi Sa
tınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
Sebzelerin muhammen fiatı 349 lira 50 kuruştur. İs
teklilerin 26,21 liradan ibaret olan muvakkat teminat 
makburu ile birlikte o gün ve saatte Komisyona gelme
leri. ( 4284) 

1500 Kilo AYlekadın Fasulyesi 
1500 ,, Patlıcan 

700 ,, Kabak 
500 ., Biber 

1400 ,, Kırmızı Domates 
3000 ,, Karpu%. 
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A&,,ör t-abrıkaıar Umum Müdürlüğü 
Sat1natma Komıeyonu ifAn•arı 

100 Ton Bisu!fat 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton bi~ul· 

fat Askeri Fabrikalan Sah pazarındaki Satınalma K ,.,_ 
misyonu~ca 4 Ağustos 936 Sah günU saat 14 te açık 
arttırma ıle satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 103 7 li
radır. Muvakkat teminatı ( 78) liradır. Nümune her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat te• 
minatı Beyoilu Malmüdürlüiüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediti vesaikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. ( 4 ı 26) 173 

120 Torba çi~ ıento 
Tahmin edilen bedeli 1320 lira olan 1200 torba çi

mento 4 Ağustos 936 salı günü saat 1 S de Salı pazarın· 
da Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalma Ko· 
m~syonunda &"Örülebilir. İsteklilerin 99 liralık ilk te· 
mınatlarım Beyoilu Malmüditrlüğüne yatırarak mak
buzunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle 0 

giln ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 4125) 112 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhıye 
MERKEZi SATINALMA KOMISYONUNDANs 

~ :-- Tuıla Tahlffuahaneıine Ayazma mahallinden 
g~tırılecek olan ıu ve yapılacak motör tertibatı açık ek
sıltmeye konulmuıtur. Kqif bedeli 1953 liradır 

2 - Bu iıe aid ıartname şunlardır: · 
A - İdari ıartname 
B - Fenni ıartname 

3 - l~tekliler bu şartname evrakını paraıız olarak İs· 
tan~u.ı Lımanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından 
alabıhrler. 

4 - EksiJtme 29 Temmuz 936 Çartamba günU saat 
14 te Galatada Kıra Mustafa Paşa Sokağında mezkur 
Merkez Satı.nalma Komisyonunda yapılacktır. 

S - Ek~ıltmeye tireceklerin 146 lira 48 kuruş mu
vakka_t teman.at ~araaı. ile en az 3000 lirahk bu gibi işler 
yaptıgına daır hır ehlıyet vcgikası göıtermeli ••rttır. 

(3QQ9) iT 



12 ====================================== ~A N 

YENi 
HASAN 

PASLANMAZ 
TIRA BI AGI 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyüli muvaffakiyet kazanan Huan tırq 
bıçaklan yeni ve kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan muairren isteyiniz. Yeni Haaan tırq makinelerile birlikte 
Huan tırq bıçaklan tırq olduktan sonra kat'iyyen ıilmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tırq bıçağı hiç 
bozulmamak prtile gayet kolaylıkla ve huzuru net'e içinde yüz defa brat eder. Dünyanın hiçbir tırq bıçağında bu 
meziyet yoktur. Ve buna ancak Haaan tırq bıçağı muvaffak olmuıtur. Markası na ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 
adedi 50 kuruıtur. Hasan Tırq sabunu· Haaan Tırq kremi - Haaan Tırq pudr MI • Haaan Tırq kolonyası da çok 
zevk ve nq'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Haıan depoıu: ISTANBUL., BEYOCLU, ANKARA. , 

KAŞE ,. Şirketi Hayriye 
idaresinden NEOKALMiNA 

Grip • Nevralji • Ba, ve Diş Airlları • Artrltlzm • Romatizma Cumartesi akşamları son postalarda ve Pazar sabahları ilk p 
talarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen yüzde elli 
zilli tarifeye karşı sayın İstanbul halkımızın gösterdiği fevkal& 

Müsabaka imtihanı ır -
rağbeti nazara alan Şirket idaresi: 

Temmzun 24 üncii Cuma gana sabahından itibaren yaz 
rifesinin devamı müddetince hergQn sabahları köpriiden A 
dolu ve Rumeli cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7,10 d 
2,8 ve 14 numarah seferlerde ayni yGzde elll tenzillth tarif 
tatbike karar vermiştir. Bu postalara mahsus gidip gelme biletle 
dönüş parçalarının ayni günde istimal edilmesi meşruttur. 

Türkiye Ziraat Bankasından 
Bankamız muhtıelif servislerinde çahşdmlmak ilzere 

müsabaka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar 
memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için liaeleri ve
ya Ticaret Liselerini veyahut Galatasaray Liseai Tica
ret kısmım bitirnq olmak~ 18 den qaiı, yirmi befden 
yukan yqda bulunmamak lizımdJr. 

Müsabaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve 
nelerden imtihan yapılacağı, Ankan., İstanbul ve tzmlr 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazılıdır. Muaabaka 6. 8. 936, 7. 8. 936 perşembe ve 
cuma günleri aabahı saat 9 da Ankara ve Ütanbul Ziraat 
Bankalarmda yapılacaktır. 

ı.tekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en 
.. n.1.ısa..ııa&.a·~• ı•••••A·m..-zi.
llankası Memurin MOdUrlQ.fUrie ı~nSleı:.ııı~ ft1&. ~ 
mek suretile müracaat etmiıJ bulunmalıdırlar. Bu mek-
teplerin son ımıfmda olup ikmale kalmış olanlar müsa
baka imtihanı neticesinde muvaffakiyetleri halinde ik· 
mal imtihanniı wn:likden sonra tayin muameleleri yapd
mak üzere imtihana kabul edileceklerdir. (4145) 

TÜRKiYE ZiRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
TORKIYE ZiRAAT BANKASINDAN : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

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

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ~stosta Ankara ve 
İstanbul Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve 
kazananlar yol paralan verilerek Ankara'ya getiri
lip sözlü bir imtihana tibi tutulacaktır. 

4 -Müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzet
ler~ne (130) lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Müdürlük servislerinde çalıştınlacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

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

6 - İstekliler, 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 
bulunnaalıdırlar. '(3967) 26 

• 

Cumartesi akşamları ile Pazar sabahları tatbik edilegel 
ve dönüş hakkı Pazartesi günleri saat on ikiye kadar mu 
der olan yüzde elli tenzilatlı tarifenin tatbik ve icrasına kemak 

~.devam olunacaktır. 

Saçlarm köklerliıf '1ıvvetlendl· 
rtr. Döldllmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Ne,vtıııe

manu kolaylqtırarak bayat 
kabWyethıl artırır. Ll.tlf rayı· 
balı bir ea.ç eladrldlr. 

KUPONLU · VADELi • 

INGILIZ KANZUB. llOZANBBI 

Beyoflu • ftıtanbuJ 

BBB 

ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

afnlan ~KIN 
ve izale eder. 

ADAPAZAP 

Kmalıada'da Şahap Oteli biti,t
ğinde ve çok havadar bir yerde bin 
bet yUz metre murabbaı bir arsa çok 
ehven fiyatla ve acele satılıktır. Tan 
gazetesi Gürgin rumuzuna müra
caat. 

Dr. HAZIM PEKiN 
Deri, saç, belaoğukluğu, frengi 
mütehaııaısı. Galataaarayla İn
giliz Sefareti aramıda No 26. 

TURK·· TiCAR~T · BANKAS 
Dr. ı B a AH s A Mı 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN - OKSOROK ŞURUBU 
Umumi Neşriyatı idare Eden: öksUrllk ve nefes darbiJ boğma· 

S ıı::ı .... ._ ea ve k".amık ök8tbilkleri için 
·~ pek tesirli illçtır. Her eczanede 

Guetecilik ve Neşriyat Türk Limitet ve ecza depolarmda bulunur. 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbauı _________ _. 

M. M. Vekaletinden; 
936 senesi içinde alınacak Alamankiri erat 

eğer takımlarını almaya talip Firmanlann teklifi 
birlikte şartname müzakkeresi için 15 Ağustos 93 
nüne kadar M. M. V. fen ve sanat umum Md. ne 
caat etmeleri. ( 4208) 


