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Al ~ .. t ...,)~ 
manyanın mus eı•· 

Pamult ipliii 
Bir pamuk ipliği buhranı varmış. 

Güzel değil mi ? 
"Adet budur en sonra gelir bezme 

eklbir,, derler. Onun için 11 bin do
larlık dünya aerbeat güreş şampiyon 
luğu kemerine malik olan Cim Lon
dos'un da eki.birden olduğunu kabul 
edebiliriz. Belki bundan dolayıdır 

ki, Cim Londosa ait haber de bu ka
dar geç geldi! Onun için Ajansa sö
ıUmUz yok! 

Yolcu salonu için l~ ......... N d=':"':? ı Şirketi Hayriye-
hazırlıklar e ersınız . nin gemileri 

Gazeteler yazıyorlar. Ve pamuk ip· 
liği kullanan ııanayiciler uzun 
boylu dert yanıyorlar. Fakat bana 
kahM!a bunda. fa:r:la ,a,ılacak şey 
yok. Pamuk ipliği ıon zamanlarda 
çok kullanılmaya ba,landı. Hele öy· 
le ifler var ki, mütemadiyen pamuk 
ipliğine bağlanıyor. Avrupada bile 
bazı devletlerin biribirine karşı dost 
lukları hep pamuk ipliği ile bağlan· 
mış. Bu vaziyet dahilinde pamuk ip
liği ihracatı bile yapabiliriz. 

Liman umum müdürü 
dün tetkikler yaptı 

Doktorlara öğüt l 
Bir doktor hasta olıa da doktor Dün Hasköy fabrikasın-

olmayan b!r hcutanın psikolojiıini da merasim yapıldı 
bil•meıı. Doktor olmayan haata, 
doktoru yarı ilahi bir mahlük gibi 
.sayar. Onda kendinin vehim edemi 
yeceği bir kudr.t t•vehhüm eder ve 
onun içindir ki hayat ve aıhhatine 
ait bütün ümitleri ona bağlar. 

Pamuk ipliğinde buhran olma.aın 
da nerede olsun? 

T erlto• memba ruyu 
Birçok sucular, memba suyuna 

terkos karı,tınyorlarmış. Bunun Ö· 

ntine geçmek için çok çalışılmışsa 
da mU\'affak olunamamış. 

Fakat bir mesele var: Acaba Mem 
ba ımyuna mı terkoıı karıştırılıyor, 

yok~a terkosa mı memba suyu ka
tı,tırıhyor. Orasını pek iyi anhyama 
dım. Mamafih kendi kendime düşü
nilyorum ve diyorum ki: 

- Bu sucular da garip insanlar! 
Ala terkos suyu satmak dururken 
memba ııuyunu getirtmek için ne de· 
meye zahmet ediyorlar? 

T erko•a naul buluyorlar 
Sucuların memba sularına terko! 

katma.~ı meselesi etrafında bir arka 
da.şla konuşuyorduk. Nüktedan bir 
zattı bu: 

- Peki ama, dedi. Bu sucular ne 
kadar büyilk bir zahmete giriyorlar 
bunu anlıyamadım. Ben yüzümü yı
kamak için evimde terk~ ııuyu bu -
lamıyorum. Onlar bunu na!lıl bulup 
ta fıçılara dolduruyorlar ve satıyor
lar? 

Cim Lonclo• maçı? 
Cim Londoııla Dinarlı Mehmet ge· 

çen Pazar günü Atinada bir ma5 ya
pacaklardr. Pazar günü bu mevzu et 
rafında işledik Atina muhabirimize 
telefonla ~orduk. Ve mac;ın gelecek 
pazara tehir edildiğini öğrenerek ev 
velki günkü nüshamızda yaıdık. 

Ajans dün bu meeele etrafında bi
ze şu malUmatı veriyor: 

Atına, 27 (A.A.) - Cim Londo~
Oina.rh maçı gelecek Pazara tehir 
olu111Euştur. 

Fani rıhtım 
Galata rıhtımı her sene 5 santim 

çöküyormu,. Her 11ene 5 santim! ... 
Yani 20 senede bir metro! .. Bir met
ro da çöktü mU Galata rıhtımı mey
danda yok demektir. 
Şu insanlar ne garip ne kudretli 

şeylerdir. Taş toprağı ve koskoca 
rıhtımı bile kendimize uyduruyor 

Ve onları bile fani yapıyoruz. 

Sporun •ahte•i 
porun ve .sihhatin de sahtesi bu-

lundu. Bu ifademe bakıp ta sakın 

beni de mühim 8por meselelerine, o· 
limpiyat dedikodularına karışıyor 

zan etmeyin. 
Mesele şudur: 
Pariste bir kimyager bir ilaç keş

retmiş. Bununla denize girmeden 
kararmak mümkünmüş. Bu suretle 
sayfiyeye, deniz kenarına gitmeden 
eve kapanıp etrafı aldatmak kabil • 
miş. Bu ilacın üç nev'i varmış. Biri
ı:ıi bir ay deniz kenarında kalmış gi
bi insanı karartıyor, ikincisi on beş 
günlük bir güneş esmerliği temin e
diyor, üçünci.iııü ise bir hafta deniz 
kenarında bulunmuş hi58ini veriyor· 
muş. " 

Ama diyeceksiniz ki, bizim gibi 
dört tarafı, su ile çevrili bir şehir 
için bu ilaca ne lüzum var Herkes 
denize gidebilir. 
Doğru, doğrusunuz ama ben yine 

bu ilacın bizde de kullanılabileceğine 
kaniim. Fakat bunu biz de plaja git 
miyenler değil, gidenler kullanmalı· 
dır. 

Çünkü birçoklarımızın, plajlarda • 
ki ateş pahası karşısında rengimiz 
atıyor .. 
Diğer taraftan da bazı plaj sahip

leri bu pahalı ücretler karşısında bi
raz kızarmak için bu ilacı kullansalar 
yeridir. 

Ilaç için yaptığım reklamı mazur 
göreceğinizi ümit eqerim. 

Liman idaresi umum müdürü Rau· 
fı Manyasi, refakatinde fen heyeti 
bulunduğu halde, dün, Galata rıhtı
mına gitmiş ve projesi hazırlanan ye· 
ni yolcu salonu 'bakkmda tetkikatta 
bulunmuştur. Yeni salonun azami bit· 
aya kadar inşaatı başlayacak ve Teş
rinisanide ikmal edilecektir. Şimdiki 
salon ufak tadilatla antrepo haline 
ifrağ edilecektir. 

Talimatname tasdik edildi 
Gümrük antrepolarının devri ve i

daresine müteallik talimatnameyi ve
kaletin tasdikına arzetmek üzere An
karaya giden liman idaresi umum 
müdür muavini Hamit Saraçoğlu dün 
sabah şehrimize dönmüştür. GümrUk 
Bn.şmüdürltiğiyle liman idR resi ara
sında tesbit edilen bu talimatname 
Vekaletin tasvibine iktiran etmiştir. 
İnhisarlar Vekaletile yapılacak te
l\1aslardan sonra, tatbik edilmek üze. 
re tebliğ edilecektir. 

Maarif Vekili 
Dün de Güzel San'atler 

Akademisinde çalıştı 

Doktorlar bunu iyi bilirlerse haa
talarını ruhan tedavi ederler. Buna 
muvallak olan doktora afkolsun. 

Zira, hekimlik yauaş yavaf ilciç • 
tan yakasını kurtarıp ruhi telkinler 
le tedaviye uğraşıyor. 

Halbuki bütün doktorlar bu ince· 
liii kavramıflar mıdır? Pek çoiu 
kavramııtır. Lakin içlerinde bir kıı· 
mı ela bilmem hangi tedavi ekolü • 
nün tavaiyeıi mucibince hastaıına, 
hastalığını, vaziyetini, hayatının 
tehlikede olduğunu ıalur ıakır ıÖy· 
ler. Bilhasaa bizim halkımız gibi 
çabuk ( müteeuir) olan halk arasın· 
da bu nevi hekimlik bir ıalgın haı· 
talıktan fazla zayiat yapar, Belki bu 
tarz ıimal adamlanna tesir etmeıı. 
Lakin bize katiyen yaramaz. Bizi 
bu ıatırları yazmaya aevkeclen ar• 
/ııadaılanmı:zdan birinin gebe olan 
haremine bir doktorun dürüıt ve 
mcinaaız talsilcit vermeıi olmuıtur. 
Kadın bu tafailcittan müte .. ıir olmuı 
ve doktor ela hiç birıey ka~nmamıt 
tır. 

Gerçi hekimler• :zenaatlerini na· 
ııl yapacaklarını öiretmek bize düt 
mez amma, biraz da haıtalarının 
aözlerini dinlemek, hekimler için 
hiç te f aydaıız olmaz. Yalnız hekim 
olmak kafi deiilclir. Bircu da ha· 
kiym olmalıdır. 

Biz böyl~ düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? --...... 
• 

Ilkmektepler 
Komisyon raporunu Ma
arif Müdürlüğüne verdi 

MAHKEMELERDE . 

Terazi ile beraber erikleri alıp 

davası 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün 
refakatinde yüksek tedriııat umum 
müdürü Cevat olduğu halde Güzel 
Sanatlar akademiııine gitmiş ve bu 
müessesede önümüzdeki ders yılın • 
dan itibaren tatbikı mukarrer sistem 
etrafında müessese direktöründen 
il'o.hat almıştır. Üniversite rektörü 
Cemil Bilse! de Akademiye gelerek 
Maarif Vekili Saffet Arıkanı ziyaret 
etmiştir. Vekil, on beş gün sonra 
tekrar şehrimize gelecek ve ancak 
bu defaki gelişinde orta mektep ve 
liselerin vaziyetini tetkik ederek 
kat'i kararlar verilecektir. Bu on beş 
gün zarfında vekalet yüksek tedri • 
sat umum müdürü Cevat şehrimizde 
kalacak ve vekilden aldığı talimat 
dairesinde Üniversite ile yüksek mek 

İlkmekteplerin vaziyetlerini tetkik 
eden ve Maarif müfettişlerinden mü
rekkep olan komisY.on işini bitirmiş, 

teple re ait kararların tatbikatına · ne raporunu Maarif müdiriyetine ver· 
ıaret edecektir. miştir. Komisyon ilkmekteplerdeki 

kaçan bir sabıkalının 

t~razi çalmak değildi evrak Fakat suçu yalnız 
arasında bir de vişne 

İhtiyar seyyar satıcı Ahmet, sır· 

tında erik dolu küfeııi, elinde terazisi, 
gilnetli yollarda; kantere bulanarak, 
aokak 11okak mUoteri ararken, Malat
yalı İbrahim: 

- Gel buraya, erikçi! diye sesle· 
niyor. 

İhtiyar satıcı zaten çökecek yer a.· 
radığı için, kaldırımda bir gölgeye 
küfesini indiriyor: 

- Buyur efendi! diyor. 
Malatyalı lbrahim, kendisini yağlı 

bir müşteri tanıtmak için hemen 
ınaksada geçerek: 

- Senden on beş kilo erik alaca
ğım, düş önüme .. diyor. 

Erikçi Ahmet önde, Malatyalı İb· 
rahim arkada, yola çıkıyorlar. İhti
yar satıcı, kendi kendine: 

- Eh .. diye seviniyor, küfenin ya
rnıını sattık demektir!. Geriye kalan 
bir kaç kilo eriği de akeama ka.dar 
nasıl olsa elden çıkarırım! 

Ve bu keyifli düşüncelerle küfe 
sırtında, Akbıyık mahallesinden Yeni 
postanenin önüne ka.dar geliyor .. 

Malatyalı İbrahim, burada., ihtiyar 
satıcıya : 

- Dur, diyor, indir küfeni... Otur 
şuraya, bekle beni! .. 

Fakat sonra, tekrar geri dönerek; 
teraziye yarım kilo kadar erik dol· 
durtuyor : 

- Ben bunları, götürüp göstere· 
);m, beğenirlerse. geri kalan on dört 
buçuk kiloyu da alırım .. diyor. 

meselesi bahsi vardı 
fatile duruşması yapıldı. 

- Sabıkan var mı? eualine, lbra
him; gayet tabii bir eda ile: 

- Var, dedi, ama yalnız bir kere .. 
O da, küçlik şey .. Sirkatten!.. 

Sonra, gelen şahitlere türlil türlü 
itirazlarda bulundu: 

- Bıı ~dam hlr mnl ııl::ı<'ıtkh . Art
tırdım. Üzerimde kaldı. Onun için 
dü~ınan oldu bana ! 

Bir kadın şahit için de: 
- Kendisini bir yabancı ile gör· 

düm! Haber vereceğimden korktu. 
Yalan yere 3ahitlik ediyor, hakkım

da .. dedi. 
Fakat, suç yalnız bir terazi çal

maktan ibaret değildi. Evrak arasın

da bir de vi§ne meselesinin bahsi 
vardı. Fakat vişnesi çalınan davacı 
mahkemeye gelmemişti . Mahkeme, 
hem terazi sahibinin, hem vişne sahi
binin getirtilmesi için duruşmayı 

başka güne bıraktı. 

25 metro kumaş 
aşıranlar 

Suç Galatada, tüccar terzi Nikola 
oğlu Kostinin dükkanından 25 metro 
kumq aşırmak! Suçlular, Abdülka
dir oğlu Hikmet, Ali oğlu Adnan, Ö
mer oğlu Osman ... 

Bunlardan Talat, kum~ı aşırdığı 
için, ötekiler de çalınmış malı bile bi
le satın aldıkları iddiaııile ınahkeme
ye gelmişler. 

Reis: 

sınıf, şube ve talebe mevcudile yeni· 
açıkçası bu kumaşları ben çaldım di· den ne kadar ilaveler yapılabileceği 
yorum. hakkında ilkmektep başmuallimlerin· 

- Hem cürmün faili ben değilim den mufassal izahat almıştır. Bunun 
diyorsun, hem de kumaşları çaldığı- ü~erine raporda hangi mekteplere ye 
nı itiraf ediyorsun .. Bu nasıl şey? . n~~~n sınıf ve şube ilavesi lazımgcl

- Hayır efendim. Yanlış anlaşıl- dıgı hakkında icap eden malumat 
masın. Kumaşları çaldım, fakat, ter- yazılmıştır. ı:a.por 1'-~aarif Vekili ta
zinin kapısını kırıp içeri girmedim. reıfından tet~ık edi:dıkten so~ra kati 
• . . kararlar verılc~ektır. Ayrıca ılkmek-
Kapı zaten açıktı. Bılmem arzedebı- tcplerd k' .,. .ht' t tk·k 
1. ., · e ı muaı.ım ı ıyacmı e ı 
ıyor muyum . t k .. · k· ı· d • • e me uzere bır komisyon teş ı ı e 

_ hapının açık oldugunu nerden münasip .... 1 .. tU 
anladın Demek tarassut ediyordun? goru muş r. 

- Bekçi, demirini koymadan, çık- Halde aebze küf el eri 
tı, gitti. Ben de tesadüfen oradnn 
geçiyordum. Kapının açık kaldığını 

gördüm. Bir de vak'a gece oldu diye 
yazmışlar. Halbuki güpe gündü?,dü. 
Sonraı, asıl mesele: Ben içkiye, koka
ine müptelayım, Allah belasını ver· 
sin, ne yaptımsa, kurtulamadım, ira· 
dei cüz'iyem elimde değil. Bu yüzden 
işsiz kaldım, aç kaldım. O gUn de yi
ne açtım. Dükkanı açık bulunca gir
dim. Osmanla Adnanın bu ifte suç
ları yoktur. Onlar, benim eski halimi 
bilirler! Kumaşların hırsızlık malı ol
duğunu nerden anlasınlar. 

Öteki suçlu Adnan da: §unları söy
lüyordu: 

- Talat, evime geldi. İzmirle ls
tanbul arasında kokain kaçakçılığı 

yaptığını arasıra söylerdi, Fakat hır
sızlığını bilmiyorum. Bir gün bana 
geldi: Elinde satılık kumaş olduğunu 
söylüyordu. Bundan 9 metre kadarı
nı bana satmak üzere verdi. Ben de 
çar,ıya götürüp 24 liraya sattım. 

Reis sordu: 
- Allah rızası için mi? Yoksa, bir 

komisyon falan aldın mı? 
- Ne yalan söyliyeyim, kendim 

için bir pantalonluk kumaş ayırdım. 

Bütün kazancım bundan ibaretti. 

Sebze Hali idaresi sebze küreleri
nin yUz kilodan fazla olmasını yasak 
etmi§tir. Fakat bu halden müstahsil 
müştel<idir. Çünkil, bir küfeden 40 
kilo dara çıkarılmakta, ayrıca halde 
hammaliye resmi verilmekte ve buna 
mukabil bir küfe sebze milstahsil ta
rafından ancak üç liraya satılmakta
dır. 

Belediye müstahsilin §iki.yetini tet 
kika başlamıştır. 

I._ K~ç~k-~~e~er __ ı 
• Bina ahlplerlnin müracaatı ....:. 

Şehrimizde mahalle içerlerinde triko
taj fabrikaları çoğalmıştır. Fabrika
ların mahalle içerlerine yayılmalan 
gürültüyü çoğaltmakta olrhığundan 
kiracıları başka semtlere kaçırmıı.k · 
tadır. Bu itibarla mahallelerinıfo tri
kotaj fabrikası bulunan yerlerrl~ki 
bina Rahipleri dün belediyeye miira
caat ederek şikayette bulunmuşlar
dır. Belediye vaziyeti tetkik etmek
tedir. 

Şirketi Hayriyenin Boğaziçi sefer· 
!erini en seri §ekilde temin "•""n1

• a 

zere kendi fabrikasında yaptırmayı 

kararlaştırdığı vapurlarm, u .. ıı u •• ~M 
tı kurma merasimi Şirketin Hasköy
dt·ki fabrikasında yapılmıştır. Şirket 
Meclisi idare reisi Necmeddinin neza 
retinde idare meclisi ar.ası, şirket mü 
diırü Sadi Akant, katibi umumi A· 
saf Akant, şirket erkanından İzzet 
ve diğer zevat, bir istimbotla Haskö
ye geçmişlerdir. Hasköyde, fabrika 
mUdürü Dilg heyeti karşılaınış ve 
kendilerine, fabrikanın dökümhane, 
tesviyehane, kazan, demirhane ve ma 
rangozhane kısımlarını gezdirmiştir. 
BUtün vapurların en hurda malzeme· 
sine varıncaya kadar temin eden bu 
fabrika, son sistem birçok ınakineler
le teçhiz edilmiş bulunmaktadır. Bu 
arada, fila, dümen makineleri ve di
ğer vapur aletlerinin birçoğu, fabri
kada, yerli işçiler tarafından yapıl • 
maktadır. 20 fabrika dolaşıldıktan 

sonra, umumi katip birkaç sözle, fab
rikanın girdiği yeni tekamül hayatın 
dan bahsetmiş ve ilk defa olarak 
yerli vesaitle, kendi tezgahlarımm:la, 
vapur imali kabil olabildiğini kay
dederek bunu temin eden Cümhuri
yet hükumetine ıninnetlerini tekrarla 
mıştır. Bundan sonra, yeni tezgaha 
konulmak üzere bulunan ilk vapurun 
omurgaları, yerine konmuş ve kur -
banlar kesilerek merasime nihayet 
verilmiştir. Bugünlerde inşaatına baş 
!anacak olan vapurlar, en son sistem 
tertibatla mücehhez olacaklar, Boğaz 
içi yolculuğunu çok kısaltacaklardır. 
Vapurların boyları 33 metre ve enli
likleri 6 buc;uk metredir. On Uç mil 
süratle hareket edeceklerdir. tnşaa -
tın önümtizdeki sene Mayıs sonuna 
doğru biteceği umulmaktadır. 

Dil Kurultayı 
Kurultayda bulunacak 

Rus profesörleri bildirildi 
24 Ağustosta Dolmabahçe sarayın 

da toplanacak olan üçüncü Türk di· 
lı kurultayına iştirak edecek olan 
Rus alimlerinin isimleri bildirilmiştir. 
Bunlardan ikisi ikinci kurultaya i§· 
t~rak etmiş olan Sovyet ilimler aka
demisi azasından Samoiloviç ile Meş
çaninof'tur. Diğeri de Sovyet Üniver 
sitesi profesörlerinden bir zattır. Şeh 
r!miroe bulunan Japon profesörü 
Okubo da Kurultayda bulunacakttr. 

İzmir ıergiai için hazırlık 
İzmir sergisine şehrimizden iştirak 

edecek ınemleketlerin mümessilleri 
Ticaret Odaınnda bir toplantı yapa

rak kat'i kararlar vereceklerdir. Ti· 

caret ve Sanayi Odası, müesseselerin 

sergiye if;ltirakini güçle§tiren sebep

ler etrafında bir rapor hazırlıyarak 

bunları vekalete gönderecek ve mah· 

zurların süratle ortadan kaldırılması 

istenilecektir. 

Tahrir komisyonu azaları 
Arazi tahrir komisyonlarında çalı

şan azalaı;a şehir dahilinde altmr§ar, 
mülhakatta kırk beşer lira maaş ve
rilmekte bu miktardan a)Tıca ve usu
len vergi de kesilmektedir. Bu itibar
la azalardan bir çoğu istifa etmeye 
başlamıştır. Belediye işlerin aksama
mıuıı için mülhakattaki azanın maa
şını altmışa, şehirdekileri yetmiş be
şe çıkarmaya karar vermiştir. 

1~ bulmak için Anadoludan 
lıtanbula gelenler 

Anadoludan bir çok kimseler iş 
bulmak için şehrimize gelmekte ve 
bir müddet burada kaldıktan sonra 
iş bulamayınca belediyeye baş vura
rak memleketlerine gönderilmelerini 
istemektedir. Belediyenin bütç~i bu
na müsait olmadığı ha.ide, müraca· 
atlar tevali etmektedir. 

siyaseti rl 
Eski Alman miistrmlekele ~ 

arki Afrika, ~arbi Afrika \'t~ 
lant Versa~· muahedesi rnud~ 
manya.dan nezedlimi ti. sun 
men hep~i bugün ya Fransa ,r r 
~iltt-renin elinde bulunmak!~ 
mü .. temlekeler buı;ün oe.rnı) ııeıt 
vam namına idare edilmek~t ~ 
'e ,·esa~·etin ancak nazarı ~ 
haldkatte buraların adeta 
,.e lngfüz müstemlekesi gi~l; 
dildiği muhakkaktır. Hatta~ 
Akl·amdan çekilm ine J'll§'''ğaı 

ponya Mar~al adalanndtUI b -
"l'ap" adasından çekilmektell 
ka.t'iJede imtina etmi~tir. (fi 

Almanya uzun seneler, 111~, 
i~·aseti, zaafı icabı müsternl 

a.•unda bulunamazdı. , ti 
Fakat kunetlendik~e ınU ti 

edinmek hu"usundakl a.rıusll 
na çıkmı tır. 

Alman müsteml:ke sly~tJI 
hararetli tarafta.rlanndan bırf .. . , .. 
Alman Dtwlet Banka...ı Reisi 
~at Nazırı Doktor Chacht'tlf·li" 

Bu zat Dawe planmrn 111 ıı' 
edildiği zaman, yani 1926 d• 
rnanJamn müstemleke ediPJ11~ r 
~unu izhardan çekinmem! ti. 
şimdi hu arzusunu tamanıell 
vunnustur. al 
Diğ;r taraftan Alman J1l ~ 

ke ıd~·a~etlnl lddetle h~I'\iç bL 
c:ok ct>mi~·etler bulunduğu gf ~ 
leri de kurulmu~tur. Bunl• J} 
mühirnminin ba.-;rnda sabık ' 
mii~temlekelt-rl umumi ,·alfl; 
Dr. St•hnee vardır. Denilebillt ~ 
zi fırka.~ının müstemleke !I. 
bu~ün bu zat idare etmektt.dif 

Yalnız, Nazilf'rln mfüıternlt)f 
kında clü~iinrf'lert bamba.şkad~ 
Jar fazla olan Alman nüfu!lıl ,1: 
ni bir ~aha de~l, istifade 
Almanyaya me,'addr ipttdalyf 
tfrt"bileef"k ~·erler istiyorlar. ~ 

Alman iddialanmn başlıcl 
Jngiliz idaresindeki eskJ \'e ytl 

temlekelerdlr. Bunun içindir ıd 
tereyi ~imdiden trll., ahnış ,·t 
knn tedbirlere ırel·ketmlştir. fil 
b&! ltcaın ' mföıt.-mlekrierindtll 

i"itfade etmi,·en ve MemivtJI ; " . , 
ketlerin, rn~ ın. ruı t~hl1.o .. e 

mfüıtemlekelerlnln bir kr!tl 
manyaya ,·ermektir. 

• • • 
Fakat gf'rek Portekiz, ,;er" 'I 

ka buna şiddetle itiraz t>f1111 
Portekiz hakJki dlktat.örU ıJ 
Portekizin böyle bir sureti 
11~mryaC'.ağmı söylemiştir. dİ 

Mesf'lc henüz halle<ltlmlş o,/ 
Almanlar herhalde bu iddl• 
\'8zge~miyt"<'eklerdir. Hatti 
Afrika. miidafaai mllliye ,.~ 
bile ~lmanlann Afrikad•~ ,1 
uuıkla.'}hnlamı.yM'ağını 9ol'I 
çekinmeml tir. ı/ 

Mfüıtemleke hakkındaki ~ ,JI 
ya.,'ett bu !llOn günlerde hetlt 
ha i3-i ta.nzzuh ederekttr. ~ 

· R&lf~ 

Poliste 

Su çekerke11' 
M .• k ybe 
uvazenesını a 1 

kuyuya düştü, kıırl,; 
Kaınmpaşada Bedred~i~ ~eı 

sinde oturan SUmbill evını~efl 
tındaki kuyudan su c;eker d 
zenesini kaybederek ku)'\I},. ,of 

tür. Gilrültüyü duyanlar '.,1 
Sumbillü baygın bir halde 
çıkarmışlardır. .. 

d··,t\I 
Merdivenden u illıl' 

Fatihte Sofular mahill~:tır 
ran Şefika, misafirliğe g~et' if 
hanın e\'indeki merdiven fl.l~ 
müvazenesini kaybederek ~rıd 
mıştır. Şefika, yaralı oldll 
tahaneye kaldırılmıştır. J~ 

Mahmutpafada y•11
1 :t4' 

Mahmutpaşada.ki çu~ll~J11 
ikinci katında oturan J<ll} ç1~ 
şuanın odaıımdan yangın ıı )'flf 
Yangın ikinci kat tam~tJlC tlltf' 
tan sonra yetişen itfa.ıye 
söndürülmüştür. İhtiyar, Malatyalı lbrahimin kim 

olduğunu bildiği yok ama, sozune 
inanıyor. Çöktüğü yerde, saatlerce 
teraziyi geri getirecekler, erikleri a
lacaklar diye bekliyor. Fakat ne erik 
geliyor, ne terazi .. lhtiyar adam, in· 
liye sıklıya karakolun yolunu tutu· 
yor. 

Dün ikinci ceza. ınıı.hkemesinde, 
~e bu ~ialatyalı !brahimin, ııuçlu sı-

- Sen, söyle bakalım Talat, nasıl 
çaldın bu kumaŞı ? 

Talat, ciddi bir hareket yaparak 
ayağa kalktı: "esinde bir trajedi ak
törünün sahte olmamaya çalışan l'!e
yecanı seziliyordu: 

- Muhterem reis, diye söze başla
dı, ben bu cUrmUn faili değilim! MU. 
evvel ifademde de söylediğim gibi, 

Hırsızlık olduğunu bilsem satar mı 
idim? 

Üçüncü ııuçlu Osman da, Talatın 
elindeki kumaşrn 8 metresini 30 lira
ya satın aldığını söyledi. 

Fakat hırsızlık mal olduğundan 

haberi bulunmadığını da ilave etti. 
Mahkeme, öteki ,ahitlerin çağrılması 
için duruşmayı başka güne bıraktı. 

* AlmanJa~·a gönderilen enıtia -
Bir ağustostan itibaren. lmanyı-ıya 
ihraç edilecek emtianın me şe ş• ha· 
detnamesinde ayni zamanda alnıen • 
ca meşruhat bulunması icap ettiği a
lakadarlara bildirilmi§tir. 

• Sebze halinde yeni pavyon -
ihtiyacı karşılamadığı anla,tlan seb
ze halinin yanıbaşrna bir pavyon ya
pılmasına karar verilmiştir. Bu pav
yon münhasıran kavun, karpuz, pa~ 
tates, soğan ve yumurtaya tahsis e
dilecektir. Jnşaatıı teşrinievclde baş
lanacaktır. 

Hı işe mani olmak için, dün bele
diyece alakadarlara bir tamim gön· 
derilmi' ve hakikaten fakir olanlar 
müstesna olmak Uzere kimseye fakrU 
hal mazbatası verilmemesi bildiril
mi§tir. Aynı maksatla taşra belediye
lerine de müracaat edilecek ve lüzum 
ııuz yere buraya kimse gönderilme
mesi istenecektir. 

,.ı- .J 
Ekmek ve fr•11 ...ı 1J1" 

f . tltJ' 
Ekmek ve francala. ıa tıııf 

den itibaren mUtea.lcıP 011 

için aynen ipka edilmiştir· dol,; 
Ancak. son yağm~rla! efl1't' 

buğday fiatlerinde bır l1 efS 
rüldüğünden gelecek .d 
yükselmesi muhtemeldir· 



TAN ==========================================~=========== ~ 

Dahiliye Vekaletinin tamimi Yunanistanda 

T efrikanuz [lf'J ıfi:J 
izlandaya Türk akım niçin -~ e~1' 

ve nasıl yapıldı ? K.~.~=-!~::~ 

Yeni 

iskelelerin muhafazası 
için yardım yapılacak 
İhmal yüzünden bakımsız kalan 
iskeleler belediyelerden alınacak 

Vill t ~ raber, bu faali~tin artması ve hin-
'.Ankara, 28 (TAN) - ye' terlandmm genişlerneeile memleket 

tediye ve köy idareleri tarafından te- •konomi.81 bakımından ehemmiyeti 
mıı ve idare edilegelmekte olan iske- :rıaeak olan l&kelelerde tedricen ka
lelerden geçen eşyadan alman ree- nunun bu hükUmlerlne tabi ola.cak
min bazı yerlerde, iktisadi mUvaze. 

' ~ir edebilecek miktan bulma- lardrr. 

:ıey:e bu gelirle l&kelelerin tamiri, 1a:~;~~~a;!~~e ~:a~~i~:~e~ 
yUkleme ve boşa.ltm~ işıe:ıne yarar için ıuzumlu bulunan veıait ve teehi
vesait ve teçhizatın ıkmah ll2'!Dll ge- zat.I daima iyi muhafaza altında bu
lirken bunun ihmal edilmesi ~e bazı lundurmalan ve bu suretle oradan 

.-..:ıan alman resimlere, tanfe h~ 
eş,..... 1 E- geçecek olan eşy~m kolaylıkla ve 
ricinde olarak, zamlar yapı ması · · hasara uğramadan taşmmıuımı te-
konomi Ba,kanlığmm na.zan ~ik~a~ı min etmeleri h~m kendileri hem de 
oelbetmiş, bu tUrlü sulüıtim enn - memleket ekonomisi bakımmdan fa.y 
nüne geçmek üzere de, yaz ta~line dalı olacaktır. 
takaddilm eden günlerde Meclısten Bunu temin ma.ksadile de, kanu
çıkarılan 3004 numaralı kanunu ha- nun bu hükümlerine riayet etmiye

zırla.nuştlr· k.. rek ihmalleri yUzUnden bir iskelenin 
1937 yılı b~da mer'iyet m.e~ ıı- geliriyle masrafı arasında nl.sbetslz-
oh~oek olan bu kanun mucıbınce 

ne """' - . . al a.cak tikler doğmasına sebep olanlar hak-
Wcelele.rden geçen eşya ıçın m. anı k1 

olan 
resimlerin tarif esi Ekonomı Ba- kında tç ve Ekonomi Bak ıBöannl ea 

tkik ve Bakan· fiddetli tedbirler almmı§tır. · Y ece, 
kanlığı tarafmdan te tudik edildik- ihmal yUzUnden bakımsız kalan iske
lar Kurulu tarafmdanil ktir Fakat leler 0 eehrln belediyesinden alına-

nra ta.tbik ed ece . ı kt 
ten l!!O • fırsatta munta· rak ilk tertibe soku aca ır. 
yine bu kan~a, Dk tirilmesi karar Yine bu cümleden olarak, İç Ba
za.m liman haline g~ bzon samsun kanlığm idare i.mirlerlne gönderdiği 
altma alınml§ olanı ~irlerlmiz içi~ bir tamimde, bu yıl içinde, mmtaka
Ereğli, Mersin gib J,ik' işi iskeleler- lan dahilindeki iskeleleri aranılan 
tarife tanziın ve ta 

1
teçhlzatI ik- §a.rtlan haiz bir hale getirmeleri ve 

d aranılan şartlan ve b k lı~ b'ldi e . k d"l rine bırakıl- ne yaptıklarmı a an 0 a ı rmc-
al etmek şartıle en ı e . edil . tir 

m . 1 bir beldenin iktisa- len emr mı§ • 
nııf ve yıne ya nız ri b afl k tmı 
dt durumunu alD.kadar eden iskeleler Gelirle u masr an onı -
de bu kayıttan hariç tutulm~ştur:. yan belediyeler için de, lç Bakanlık, 

8004 
numralı kanunun şUmulune, Belediye BankMIDID mall yardmun

genif hinterlanda malik olan bir mm- dan istifade etmelerini ve derhal tan
taka mahreç te~kil eden iskeleler zim ettirecekleri keşif e~ ibraz 

. ~edir. Bunlarm tanzim edecek- ederek alacakları para ile ıskelele-
gı~~alerin tetkiki ~i de ya. Eko- rin t~irini ve ıazım gelen vesait ve 
~e;mi Bakanlığının -deniz ticareti ge- teçhizatın sUratle ikmalini idare 8.

el direktörlilğü tarafından veya bu mirlerine bildirmiş ve herhalde mem
~ için vUcude getirilecek olan yeni leket ekonomtai balmnmdan çok e
bir teokillt marlfetile görllleçektir. hemmiyetli olan bu ilin bir an ~el 

BugUn için ticari faaliyeti bir bel- dil~~ bağlanması ltlzwnunu ilive 
denin hudutları içinde kalmakla be- etmıştir. 

ltalya ve yeni ticaret anlaşmalan 

lngiltere ve Belçika ile 
müzakerat durdu 

Ecnebi dev- Oğrenildiğine göre Itily&, eenebi 
Roma, 28 (A. ~.) -;-münasebetle- devletleri Uc enıufa ayırmaktadır. 

ıetlerle .~d~ tica~ o kadar surat- 1 - zecri tedbirleri tatbik etmfl· 
rine girı§ilme1'1 işf_ pe k Britanya mie olan devletler. 

Metaksas kabinesinde 
değişiklik mi oluyor? 
Atina, 28 (Tan) - Muhalif parti

lttln birletme61 bir zaruret halini al
mı,ıır. 

Pek yakında Metak61ll! kabine!lnin 
değiemeadne intizar edilmektedir. 

Ahmet Emin Yalman anlatt.I: 
- Amerikada bulunduğum sırada 

seyahate çıkan bir dostumu uğurla
mak için Nevyork rıhtımındaki trıın
satlantiklerden birine girelim. Salon
da dostumla son sözleri konuşurken 
yanımıza beyaz tenli , soluk sarı saçlı 
bir delikanlı ıle bir genç kız geldi
ler. Dostum onları bana "lzlandalı 

V eni~elo• aleyhtan fırkaların iki misafirim .. ,, diyerek ısirnleriyle 
birlepnai tanrttı. Benı de "TUrk dostum ... ., di-

Atina, 28 (Tan) - Ahali fırkası yerek onlara takdim etti. TUrk oldu
liderlerlnden Pekmezoğlu bugün ge- ğumu anlıyan iki genç birdenbire 
neral Metakıula görU~mUşt.Ur. Si - birer adım gerlliyerek önce korku ve 
yut mahafil olmdiden general Me· hayret gösterdiler, sonra merakla be 
tak8um reisliği altında Venizclos a- ni ba§tan ayağa kadar üzdüler. "A
leyhtan frrkalann birle eceğini zan- caba bende bır başkalık mı var?,, di
netmektedir. Siyasi mahafil bu bir - ycrek kendime baktım . Hiçbir şey 
le§me fikrlnbı liberallerle mllll ahali yo'ktu. lki lzlandalmm hallerine hay
fırkasınm anlaşmasına mani olmak ret ettim .. O zamana kadar onların 
için ortaya atıldığını zannetmektedir- da korku ve hayretleri yatışmıştı. 
ler. Ve bu yUzden yeni intihabat ya- Kızararak özUr dilediler. Dclikaıllı 
pılmasınm ihtimal dahilinde olduğu sıkılarlk : "KUçUktenberı içimizde 
6Öylenrnektedir. yerleşmış olan bir korku ... ,, dedi. lz

Liberallerin vaziyeti 
Atina, 28 (Tan) - Venizelos aleyh 

tan fırkalar birleştiği takdirde libe
rallerin gelecek intihabata iştirak et
memeğe karar verdikleri hakkında 
bir rivayet dolaşmaktadır. 

KrıU Jorj Korfoya gidiyor 
Atlna, 28 (Tan) - Kral Jorj 2 

Ağustosta Korfo ada.sına gidecektir. 

iki Habetli idam edildi 
Asmara, 28 (A.A.) - Gondard tez 

glhlannda çalışan İtalyan amelesine 
karşı yapılan bir taarruza iştirak et 
miş olan iki Habeşli dUn idam edil
mi§tir. 

Habıburglann mallan iade 
ediliyor 

Viyana, 28 (~ A.) - Habsburg 
Hanedanına ait emlakin pek yakında 
bu Hanedana iade edileceği zanno -
lunmaktadır. 

landada Uç yUz seneden fazla bir za
mandan beri çocukları "TUrk geli -
yor!,, diye korkuturlar ve uyutur -
la.rmış. Bu iki genç tc karşılarında 
ansızın bir Türk görünce çocukluk
taki blı!lerin tesiri altında kalmışlar .. 

- Türk gclıyor ! 
Denilince bir zamanlar yalnız ço

cuklarm değil, Akdeniz, Atlas ve §İ· 
mal denizleri kı~rılarmdaki , orta Av
rupadaki kralların ve impnratorlann 
bile yUrekleri hoplardı. J{oca Akdeni
zi bir (Türk gölü) haline koyan yığit 
denizcilerimizin parlak ve sayısız zn
f erleri tamamen olmasa bile oldukça 
biliniyor. Fnkat Tüklerin Atllll! deni
zine, §imal denizlerine yaptıkları a -
kınlar hakkında bizim tarihlerimizin 
yazdıkları şeyler birkaç satırdan iba
rettir. Hele (lzlandn - Bu?.lar mem
leketi) ne yapılan akın hakkında hiç 
malCımat yoktur. 

Esasen biz.im milli tarihimizi biz. 
den ziyade ecnebiler yazmışlardır. 

1 Ag~~to~tCl 

Baş1ıyaca yeni roman 
ve tefrikalarımız 

Dünkü nüshamızda da haber verdiğimiz gibi 
ı Ağustos nüshamızda şu yeni roman ve tef

rikalar başlıyor: 

Gece Varoso 
Yazan: Mahmut YESARi 

KudNtll r0muı muh&rrirlmllin stoolr.rdenbrri dtisUndlığU. ô7.PJ1· 

dili, benlmtedlğl ronıaftdır. \Tak'~ sahne drkorlan arasında 

ce?e)'aıı Mflr. 

Jzlandaya Türk le ilerlememektedir. ~ lan muza· Bu devletlerle aktedilmif olan kli· 
ve Belçika ile yapıltJ\ tJ 

0 
Halbuki nng itill!lan normal ola.rtk ~va.m 

kereler inkıta& uğnunt§ rb lanılmıo etmektedir. 
Fransızlarla yıı.pılmuına e:ektedlr. 2 - Zecri tedbirleri tatbik ~ 
ola.n mUzak~rcler de:am 'ki noktada ve ewelce ltalya ile kliring itlll:flan 

ıtaıyan mUzakereeıler, 1 aktcylemiş bulunan devletler. 

1627 de Türk denize.ilerinin (Buzlar Adaıı) na yaptrkları çok 
meraklı ve heyecanlı akını anlatan tarihi ve hakiki romandır. 

_ }'ıı.tıın : Kadircan Kaflı -

mre.r etmektedirler:. evvelki Italya, bu gibi devletlere, ancak 
ı - Zecri t~.bırlerdf bir he6BP peoin para mukabilinde, ihracat ya-

!Wyan borçla.rı lÇlll yen pacaktrr. 
açılması. t 3 - Zecri tedbirleri tatbik et.mfo 

2 _ Italya.ya müsait bir tıcare olan devletlerden ltalya ile kllring 
muvawıesl elde etn:ıek. a a mU- itUltlan bulunmıyanlar veyahut ma-

Devletierln ekeerııııl, J~l~~dmnı ll ablukaya ietir&k etmemi' bulunan. 
wt ttearet muv~eaı tah&iı e- ııı.r, bu memleketlere Italyaya yaı;a
Italyan borçla.rmm 1~~8:1 

talebi ka· caklan ihracat için Uç aylık kredi &· 

dilmek prtlyle, bu 1~ lar çılaeaktır. 
bule hazır bulunmakta ır . 

Erzurumda bir çete 
yakalandı 

Japon balıkçı gemilerine\ 
S etlerin yardımı 

ovy Tai8 Ajan- Emınım, 28 (A.A.) - Olti kuası 
Moekova, 28 (A.A.) - d Mosko- ormanlarında soygunculuk yapan be3 

81 bildiriyor: 27 ~~~uz. ~·eri Halk kfeillk bir ~te jandarmalar tarafın· 
vadaki Japon elçilıği, 1!,~rek 23 ve dan butırılmı§, biri ölü .. dördU diri o
komiBerliğlne müracaat ta larak yakalanmıetır. Mufettltllk mın 
2:s Temmuzda Kamçatkanın ~nup d takasında Ha.nai ve Bingöl taraflann 
aflarında. L&patka bumu cıvann : da geun iki kişiden baeka pki kal-

r ğray&n Japon balıkçı gem • 
kuay& u . . u· Dı• i§le- mamıetır. 

. i · :ıntı&aade ııtemıf r. ~ 
len çın 1 l"ği Japon bUyUk el-
• h lk kom eer ı ' . 

n ~ bu talebini derhal ıı.af et-
çlliğinill t kara sularına gelecek 
mio ve So~~erln iolerinde kendileri· 
olan bu ge t edilmesi içln ıunnge -
ne muavene ·r1er vermiştir. 
len makamlara emı 

Sibirya treninde bi~. ~ 
va,onlar dereye duttü 

...!! ... ha 28 (A.A.) - Harbh~dtn 
~ı y, Sibem ekapl'Mi 

bildirildifine ~re. Uteaddit va~n
,olda.n çıkmtı ve m 

Baldvin tatilden vazgeçti 
LOndra, 28 (A.A.l - Ö~ildifi· 

ne g~re Baldvin, tatilini .Alx-IM-Bı.i· 
ns'de geçirmek niyetinden vµgeomie 
tir. Bunun sebebı, ~nUmUıdeld bey -
nelmilel mUzakerelerln ve en bUta 
beoler konf eransrnın Uuarl meaatai • 
nin ehemmi~tidir. 

l&r dere)'6 dUtmUttUr. Ölenlerin ade
di malflm defilae de çok oımumda.n 
korkulmaktadır. 

Bu"aüne kadar memleketimizin hiç bir kitap ve gazetesinde 
ya.zıhnamıf olan bu pek meraklı tarihi tefrika hakkında muharri
rin ya.zdıiı çok mühim yazıyı bu aayfamızda okuyunuz: 

1IUFtU ... ~~ 

Marl Antuvanet 
Bir Kra~ıçennn rornano 
Türkçeye CeYİren: Rezıan Jtmirı YALMAN Yuan: Stepharı Zvelı 

Bizzat tarihin tertip ettiği ~n heyecanlı romandır. Hayatın en 
)'\ikaek tafıika.ları ve en derin uçurumları arasında dola.,ır. 

11UPU••F:s1':J'lrıun ~·~ 

Cç nstanbuD 
Bu üç tefrikadan batka (TAN) da bir müddettenberi intitar 

eden Mithat Cemalin Oç lıtanbulu, 1 Ağuıtoıta yeni bir kmm 
bqlıyor ve bundan evvelki kmmlann hulisuını ihtiva ediyor. Bu 
aayede Oç lıtanbulu iptidadan beri ta.kip edemiyen okuyucular, 
bütün ,ahıelan ha.kiki hayattan alınan bu çok değerli eserin son 
kıamını takip edebileceklerdir. 

Acı hakDlkatler 
Büyük Türle: inkılabına dair Ziya Şakirin yudıiı mühim tef

rika bir müddettenberi (TAN) da çrkmaktadır. Bu tefrika da 1 
Aiuatoeta yeni bir .afhaya giriyor. Bu aafhalarda anlatılacak mü. 
him Y&k'alann tafaiılltm1 yarınki nüıhamızda okuya.ca.iuınız. 

Anl8.§ılıyor ki dünya kurulalıdan -
beri harp, ilim, fen gibi her sahada 
başdöndUrUcU zaferler yaratan TUrk 
milleti, ya bu zaferlerini yazmak için 
vak1t bulamamış, yahut onun yaradı
lışındaki fevkallde tevazu bunu ih
mal ettirmiştir. 

Ahmet Emin Yalman bir tomar 
yazı ve resimler verdi. Bunlan Ame
rikadaki tarihçi bir dostu vaRrtaalyle 
lzlandadan, yerli dilinde yazılmı§ ve
sikalardan. lzlanda halkı arasmda 
hal! anlatılanlardan toplatmı§. Za
ten Avrupa ile kutuplar ve Amerika 
arasında, sapa bir yerde, yaradılıg
tanberi tam bir se izlik içinde yaşı
yan bu adanın yeglıne tarihi vakası 
da budur \'e "Türklerin istilıisı,, diye 
anılmaktadır . 

lerJnden biri y&Zl) or: Bir doktor, 
hastaln.nndn.n birine çok elem ''~ren 
bir amelll at :rapacakrnış. Bunun için 
an" tezi yani hastanın hl sini fptaJ 
etmek Iilzımmı . lAktn hıu;tıı.ya ne 
klnrofonn \e emsaıı llA.~larla, ne dl! 
belden yapılan şırmgalarla, hulMa 
ı&un'i '-urtalarla anestezi ya,pılanu
yornıu • 

Bir romandnn farksız olan bu mii
him vaka ho.kkmda ayrıca diğer bazı 
kaynaklarda da araştırmalar yapıldı. 
Bunlar neticesinde, Türk fılosunun 

1582 ile 1650 yıllan arasında Cebe
lüttarik boğ-azından ç knrnk Knnnrya 
adn.lanna, Gaıııkon , lngiltere, lrlanda, 
Norveç, Danimarka ve Jı.la.nda ktyı
lıınna yaptığı akmlann, snmlddhn
dan çok mühim ve harlkulCıde oldu
ğu görilldü. 

Yüz yıla ynkın bir zaman. cenubt 
Amcriknyla ispanya ve Şimalt Ame
rilrn ile A vrnpanın ~imnl mcmlekl't
leri arasında Türk filolarının şerefle 
dolaştığı, lrlanda, lngiltere ve lspnn· 
yayı abluka ettiği anlnşıldı. Hele ls
p:ınvn sarnyı . sıksık bir harp ve •n ti
caret filosunun mahvedildiğini yahut 
e5lr edildiğini haber alıyor, ıstırap ve 
Umltsb:llk içinde kıvrnnıyordu. 

TUrlder Amerika ile Jngiltere ara. 
smda bir yıl i~lnde dört yi\zdC'n 
çok gemi vurmuşlar; Bristol körfezi· 
nin nğzındaki Lundy adasını ele geçi
rerek burada mUkl'mmel bir kale ve 
limnn yapmışlar. şimali Avruna ktvı· 
lannı titretmişler, Amerika ile olan 
ticareti fekl' uğratmı tardı. 

Bu aralık lzlandanm sedef vUcut
lu altm saçlı ve gök gözlü dilberleri 
de onları şimalin bu ssiz ve ıssız 
buzlar adasına çekmisti. 

Akdeniz dışaramdaki akınların en 
meraklı, en cnzıp ve bılhassa şimdiye 

Dokt-Or dU llnmU ta§mnu ,.e bir 
boks maçmdan mlilhem olarak ha&
tamıı (naka\'t) ettlrmf'k 3anJ bir 
yumrukta ba3ıltmak yolunu bulmu . 

Usta bir boks5rll hastabaları kılı· 
ğına solamJJ 'e ha tasını kliniğe ~· 
ğtrnu . Bol( ör bir ıra mı bulunca 
hutanm çenesine bir direk (gemi dl· 
rf'ği df'ğU. Bok ta doğru \1lnılan 
yumruğun a.dı) lndlrlnoo herifi yere 
serml . Doktor da hemen amellyah
ru yapmış. Baygmhk iki saat ür
dtikkn sonra hasta a3ılmı , l'ap1lıın 
amelll attan hele bayıltma istemin· 
den pek memnun olmu . l'nlnıı bir 
kaç uman çen 1 a~nmı . 

Görüyorsunuz ~"8 zamanla en k3-
tti şeylr-rln faydalan kesfedllil or. 

Yaktlle yumnık atma nlha3et dö
ğ-UŞe yal'ftyan kaba bir hnrelrnt idi. 
hat:ta: 

"Ell umruğu ~ emil en kendi :rum
nığunu Bozdoğan armudu 7.anneder,, 
cllye me\'ent hlr darlııtnt'Sel yumru
ğun pek t.atı:ııı; hu: uz bir ~· olda
gunıı anlatırdı. ~imdi ~ıımruk tnha.. 
het llernlncle hö~ le miihlm bir mt'\'• 
ld nlınca arhl\ bu darhnn ellerl dU
zeltmek zaruretlndrn ha .. ka, nlha) f't 
mesleldPri nclam döğmekten ilPrl gl
deml~ en profMyonrl bok örlrre de 
önemli bir i çıktı. Hareketinin t•· 
bukhı~ına, yumnıldnnnrn rrtliğlne 
\'lını lannın ö1!:ii1Ulllğilne göre bun
lıır da ınıflnra ayrılacak \e ons g6-
re pnra alacaklardır. 

UıaHt maddi \'e manevi elem 
çekmek 1 temlyenler de ırasına gö
re bir bok örlin kablnt;slne gidip: 

- neni üç l!'l:ıat knı:lar \>a~rıltır mı
sınız!. nı e m\irncaat rdeccl< \e pa
rasını \'erlp baygmlığtnn. kn\'u a
caktır. 

}·umnı,ğ-up ;\\ enenlcre ' :f) bir 
glirel zenaat ! .. 

kadar bize tamamiyl merhul olan 8. FELEK 
bu akm ayn\ zamanda hakiki bir ro· --...... -=---==========
mandır. 

Ahmet Emin Yalman'm c;ok kıy -
metli tavassut .. e yardımlarlyle TUrk 
denizcilik tnrlhinin parlak blr safha
sını aydınlatmakt.a.n duyulan haz pek 
bUvüktilr. 
Okuyuculnnmızın da bunu ayni 

heyecan ve merakla takip edecekle
rine şUphemız yoktur. 

Kadlrean KAF1~1 

Danzig'te 
Alman mu halef et partisi 

idare han esindeki 
eşyaları soydular 

Dant.zıg, 2 (A.A.) - Meçhul bazı 
e~haR dUn gece, milli Alman muhale 
fet partisinin bUrolarma girmi • bil· 
tiin mobilyeleri kaldırmış, bunları so 
kııktn bekliyen bır ka.myona yerleş -
tirmiş ve nihayet bir Sf'mti meçhule 
kaçmışlardır. Bu esnada sokaktan 
g çmekte olan bir polis memuru, ge 
ccleyın yapılan bu garip la§ınma ame 
Jiy ı hakkında bu iı;ıi yapanlara su
al tevcih etmışse de bunlar, bu taeın
mnnın parti gent'l idaro heyetinin em 
rıyle olduğunu bildirmi lerdir. Hal· 
buki hllkikati halde bu ta§ınmanın 
Alman muhnlefet partisine kareı ya
pılmı bir soygunculuk oldugu bill -
hare a.nln§tlmı ur. 

lnnabruck'ta tevkif edilen 
Naziler 

iktisat vekili Ankaraya 
dönüyor 

Balıkesir, (Tan) - Jktısat Vekili 
Cclll Bayar. bugUn madenler Uzerln
deki tetkiklerini bıtirml ve snbahl&
yin Klitahya yolu ile Anka.raya don
mU§lUr. 

İzmir Ticaret Bonaıı ıeçimi 
Izmir, 2 (Tan) - Ticaret ve za

hire borsa.sının yeni idare seçimi bit
miştir. Yeni heyete Hıfzı Menemenli. 
Mazhar lzmirlioğlu, Hhım Kırka
ğııçlı oğlu, Halim Alanyalı, Mustafa 
Çömez, ŞUkrll Cevahirci ve Ziya s -
çılmlşlerdır. Yeni heyet, cuma gUnU 
ılk toplantısını yapacaktır. 

16945 lira ihtilas eden memur 
Jznur, 28 (Tan) - Dl kili huf!ust 

muhasebesinden 16945 lira ihtill\s &

den memur Naci. bugün ağırcezada 
altı sene ıki aya Vl' bu parayı ödeme
ye ve o kadar parayt da nakli ceza o
larak ödemğe mahknm cdilmletir. Bu 
l t~ vıu:ifcsini ihmalle mthnun Dikih 
malmiidUrii de paranın ödenmesine 
ve 100 lıra cezayı nakliye :mahklım 
cdıldı. 

lzmirde sürekli 
yağmurlar 

:l.nnsbruck, 2 (A.A.) - YUz elli 
Alman seyyahının ziya~tleri mUna -
s betiyle Hıtler !~hinde bir nUmayif' 
yapmağa kalkışmış olan otuz dört 
Nazi tevkif edilml§tir. 

lzmır, 2 (Tan) - BugUn mUthlş 
bir fırtına hUkUm ellrüyor. Fakat fit· 
ca.k gölg~e 34 tUr. Odernıştc dUn 
şiddetli yağmurlu yağmı3tır. Bu 
yUzden Deni1Ji treni teahhurla g 1· 
mi , sular Odcmıe ovasını kaplamış 
ve bUtUn mahsuller zarar görmU(I· 
tUr. Maddi zarnr fazladır. Bılhassa 
ttltlln mahsulUnd kı zarar tahmınin 
fevkindedir. 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

t Gazetemizde neşredilecek reımi ilinlar için yegane merci 
"Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi" dir. Şirketin merkezi An
kara caddesinde Kahramanzade hanının üçüncü katıdır. Tele
fon numarası 20960 dır. fllnlann bu tarikle gönderilmesi rica 
olunur ':.:lfl 
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NOTLAR 

"Cosas 

Berlin Olimpiyadında futbol takımımız 

Milli bir futbol takımı teşkil 
edilmedikçe netice hadisata tabidir 

• Ben 924 olimpiyadında Tilrk fut- l 
holünü Paris'te Çeklerle çarpış~rke~ 1 

gördüm. 928 de Amisterdam olımpı-ı 
Yadında Mısırlılarla olan oyununu 
görmediğime memnunum. Çünkü ~i
ce görmeye değer oyun çıkarmadıgı· ! 
ınızm delilidir. 1 

Bu sefer Berlin olimpiyatlarında l 
takımmuz ne yapar? ve nasıl olma- ı 
lıdrr? Bu hususta bazı mülahazalar , 

)tazacağrm. 1 
Bizde milll futbol takrmı yoktur. 1 

Çünkü beynelmilel mukannen temas- ! 
larımız olmadığından el altında ha! 
diyince ortaya çıkaracak bir takım!- : 
tnız mevcut değildir. 924 ?e Parıs 1 
olimpiyadma çalıp almaca .~ır takım- 1 la ietirak ettik, 828 de kulup ceryan- 1 larmın daha fazla nüfuzuna ~a~ılarak: 
ayni §ekilde bir takım. devşırdık. Fa- ı 
kat bu takımları teşkil eden f~tbol· 
ciller biribirlerile hiç olmazsa u~ ~y 
birlikte oyna.rnadıklar~:ıdan. butun 
marifetleri ,ahsi ve munfe~t oyun
lar göstermek idi. Hele Parıste Çek
lere karşı güzel bir takım oy~nu oy
nadık diyen olursa ben tekzıp. ~de: 
tim. Çünkü orada idim. Hele bırmcı 
haftaymda bizimkiler o ~adar ~~şa
ladılar ki ismet gibi, Nı:hat gıbı .a
yakta durabilen oyuncularımız bıle 
ıapır sapır yere düşüyorlardr. · 

AlmaK spor te§kiltitımn merke::i ittih a:.. edilecek olun Alman Szıor eı'i 

bebile 2 - 1 mağlup oldular. Demek ye tercihan takımımızın müdafaa 
istiyorum ki; Şimal memleketlerinde hattını mümkün olduğu kadar kuv
futbol ilerdedir. Çünkü bir kere a. vetli yapmalı ve gol yememesini te
damlarda atletik kabiliyet ve mu- min etmelidir. Uzun mUddet gol ye
kavemetler fazladır. Sonra da futbo- mediğini görünce takımın manevi • 
lü metot dahilinde makine gibi oy- yatı kuvvetlenir ve gol yapmaya 
nuyorlar ve bizim gibi ne kızıyor ne teşebbüs ve hevesi artar. 
de kı:nlıyorlar. Şimdi Norveçlilere Eğer Norveçlilere karşı <:tkan ta -
karşı yapacağımız maçta onlardan kımın müdafaa hattı dikkatli ve 
ziyade kendimizi düşünmek en doğru kuvvetli teşkil olunursa bizim çey • 
yoldur. Kendimizi düşünmekten mak rek finale gc<:erek Almanlara karşı 
sat ta JUdur: Aralarında uzun zaman ovnamamız ihtimali vardır. Lakin 
birlikte oynama yüzünden gayrişuuri bÖyle olmaz da daha ziyade hücum 
bir beraberlik teessüs edememiş 'oizim hattına ehemmiyet verirsek netice. 
gibi takımlar ilk haftaymde bir iki iyi olmaz. Zaten her şeyden evvel 
gol yerlerse maneviyatları bozulup dikkat edeceğimiz nokta da karşı -
mağlup olurlar. Zoraki biribirine bağ- mızdakilcrin nefes ve ko~u kabilivet
lanan oyuncular arasında maddi ve lerini gözönünde tutmak olduğuna 
hele manevi bağlar çözülürse biribi- göre bizimkilerin ilk hamlede yorul
rine itimatları kalmaz. !şte bizim ta mamasına da çok ehemmiyet ver · 
kımı bu akibete uğramaktan koru - mek basiret icabıd rr. 

!kinci haftaynıa çıkarlarken oyun
cuları biraz teşçi ettik. Müdafaa hat 
tını iykaz eyledik, onlar mukaveme.t 
göeterdiler. Çekler ilk haf~a~m?a bı
ze üç gol yapmışlardı. ıkın.cı haf
taymda da iki gol attılar. Bızde de 
Bekir Zekinin verdiği bir pası gol 
yaptı. Maçın son dakikasında Allah
tan Çekler bir penaltı "yaptılar. Onu 
da Bekir gole tahvil etti de oyunu 
2 _ 5 bitirdik. Lakin takım bir ta· 
kım oyunu oynadı denemezdi. Ams
terdamda da ayni hatta daha fenası 
olduğu Mısırlrlardan yedi gol yeme
tnizle anlasılabilir. 

mak lazımdır. Bun un için de her şe- Burhan FEl,EK 

Berlinde ne oıurr. 
Benim kanaatim §l,tdur: Bizde fut

bol milli takımı diye bir taknn hazır
lanmadıkça, yapacağımız takımlarda. 
takım oyunu mevcut olmıyacak ve 

Akdeniz taahhütleri 
--- Başı birıncide ---

netice daima hadisata tabi olacaktır. Biz daha kuvvetliyiz." diyenler de ek 
Takımrmızm hazırlanamamış oldu- sik değildi. 

ğunu selahiyettar teşkilat reisleri Bir tecavilze karşr cephe kuran 
söyledikleri gibi bizde gördük. Za· Milletler Cemiyeti azasından herhan 
ten oyuncu seçme sistemine nazaran gi biri böyle bir vaziyet aldığın • 
böyle bir milli takım üç aydan evvel dan dolayı taarruza uğrarsa diğer
de hazırlanamazdı. Berlinde ki oyu- !erinin işbirliği yapması Cemiyet mi· 
numuzun 924 ve 928 dekilerden da- sakına göre tabii olmakla beraber 
ha iyi daha derli toplu olacağı da İngiltere, doğrudan doğruya husume 
kuvvetle iddia edilemez. te maru.z olduğu için daha sarih bir 
Şu halde orada takım oyunu yeri· vaziyet ihdas etmek istedi ve geçen 

ne şahsi ve münferit hünerler ve ya- Kanunuevvel ayında Akdeniz devlet
rarhklar göreceğiz. Şu farkla ki bu lerine şu suali sordu: 
Befer biraz daha tecrübeli bulunaca- - Ben zecri tedbirler yüztinderı 
ğız. Norveçlilere karşı alacağ_ımı~ ne taarru.z~ ~~arsam bana yardım ede-
ticeye gelince; bence bunu şım~d~n cek mısı~ız . . 
tayin etmek hatta (Sadun Galıp) ın Akdenız devletleri ışu cevabı verdı-
Yaptıfı gibi 3 - 1 galip geleceğim.izi ler : .. 
11öylemek cidden çok giiçtUr. Bir ke- - Evet, fakat bize taarruz edılır
re aramızda gerek oyun 8.istemi, ge- se siz de bize ayni yardımı göstere
rek mizaç itibarile büyük farklar var. ceksiniz. 
Eğer Norveçliler, 924te Pariste gör .. !n~iltere. bunu. kabul etti. ~unun 

CiUğtimüz lsveçliler gibi oynuyorlarsa u1.erıne lngıltere ıle beş Akdenız dev
ki bu çok muhtemeldir. Oyunları çok !eti arasında a~i me~lde teminat 
emin ve seridir. Sa.dunun ağır oy- mektupları ve mutekabıl yardım ta
ıtayacaklartnı tahmin etmesine rağ- ahhütle.ri t~ati edildi. Y.alnız İspa~ya 
:men ben Norveçlilerin seri' oynaya.- ile tea~ı .edılen mektup ıbarece bıraz 
caklarmı tehmin ediyorum. Esasen farklı ~dı. . . 
•imal adamlannm hepsi seri' oyun- Zecrı tedbı:lerın kalkma~ma. karar 
Yor. 924: te Holandalxlar Uruguvay verilince tngıltere şu vazıyetı aldı: 
taktmma karşı 0 da bir penaltı se- Bu tedbirler kalkınca tuhhiltlere de 

~ 
(TAN) m polis romanı: 4l 

Kapa arlkasondla 
bir cınavetR 

.Avukat Montaclair, beceremediği 
hu müdafaanın bir başkası tarafm
da.n yapıldığını görmekten memnun 
bit halde Tom Morrow'un sözlerini, 
l"Uksek sesle ts.sdik etti. 

Tom Morrow'un bir göz işaretiyle 
~ekkür etti. Sonra bir çoklannm 
kendisine sormağa hazırlandıkları bir 
llUaJe cevap vermekte istical ederek 
decU ki: 

- Biliyorum ki Guy de Passevie
res• in bıraktığı bazı i1ler, sizi benim
le hemfikir olmadığınızı söylemeğe 
llevkedecektir. Bittabi, pek haklı ola.
tak kasa, bardak, şişe, bir numaralı 
kapı kilidi Uzerinde bırakmış olduğu 
Da.rmıı.k izlerini düşünüyorsunuz. 

Michel Herbert · Eugt"ne Wyl 

Bu sırada Tom Morrow ve Bernard 
birbirlerine baktılar. Sonra amatör 
zabıta memuru sözüne devamla dedi 

ki: 
_ Vignon • MaceIJet'in, misafiri 

vaBıtasiyle zehir şişesini getirttiğini 
biliyoruz. Bu nokta şişe üzerindeki 
parmak izlerini izah ediyor. Guy de 
Passevieres, katilin biraz sonra kul
landrğı billfır bardağı da. bu suretle 
hastaya uzatmı§tır. Bardak üzerinde
ki parmak izleri de bundan ileri geli-
yor. 

Kapı arkasındaki cinayet 

Clargerie bağırdı: 
- Affedersiniz. suçlu hiç bir ZI.· 

lüzum kalmamıştır. Akdeniz devlet
leri teminatlarını geri almakta ser
besttirler. Fakat bunlardan herhırngi 
biri istikrarsızlığın devam ettiğine 
ve tehlike mevcut olduğuna karar ve· 
rırse !talyadan tehdit gelmesi ihti
mali tamamiyle bertaraf oluncaya 
kadar İngiltere o devlete karşı bağlı 
kalacaktır. . 

Ahiren İta !ya, zecri tedbirler yü-
zünden kendilerine karşı hiç bir inti
kam hareketinde bulunmayacağmn 
dair üç Akdeniz devletine teminat 
vermiş ve meseleyi bir kat daha tev
sik için bu tarzda teminat verildiği
ni !ngiltereye bildirmiştir. 

İngiltere. bu teminata nazaran ar
tık tehdit vaziyeti kalmadığına kail 
olmuş ve karşılıklı teminatı lüzumsuz 
addeylemiştir. İtalya bu teminat ba· 
ki kaldıkça hiçbir Avrupa müzake -

resine karışmayacağım bir izzeti ne· 
fıs meselesi diye ileri sürmüştü. İn· 
giltere, Lokarno konferansının !tal
yanın iştirakile toplanmasına çok 
kı~et verdiği için meseleyi böylece 
t:ısfıye ctmeği fırsat bilmiştir. 

İngiltere vaziyet hakkındaki telak 
ki tarzını daha evvelden hükumeti 
mize bildirmiştir. 

man böyle bir şey söylemedi. 
Tom Morrow Guy de Paı:ısevieres'e 

doğru dönerek s~zünU tasdik etmesini 
iıtiyen bir tavırla yUzüne baktı. Suç
lu, g?zl.~ri bir noktaya takılıp kalmış, 
sankı soylenen sözlere ehemmiyet ver 
ntlyor gibiydi. 

Tom Morrow omuzlannı silkerek 
dedi ki: 

- Ne ehemmiyeti var.. Guy de 
Passevieres bu teferruatı hatırlasın 
veya hatırlamasın! Onun bu noktaya 
hiç bir ehemmiyet atfetmediği anla
ışrlıyor. Onun, cinayetin islt>nrii;;.; .,.,,,.e 
şiddetli bir heyecanın tesiri aıtrn.ia 
b?.lunduğ~?u tahmin ediyorum. yun· 
ku çok munasebetsiz bir zamanda 
yapılan bu ziyaret herhalde fevkala
de mühim bir sebepten ileri gelrni~ 
olmalıdır. 

" Işte bu ziyaretin ehemmiw·ti do
layısiyle gerek ev sahibi ve gerek mi-
11afir tarafından ihtiyat tedbirleri alın 
mıştır. 

Guy de Passevieres'in bu mUlikatın 
sorı cierece IDzli kalmuını temin için. 

Espana,, 
Bu çok meşhur bir :;eydir. Tercü-

me etmrk icap etse "ispanyaya mah
suı. haller,, denilebilir. Ve nerede 
kanşık işler olursa, bu gibi şe)·lere 
ancak lspan)·ada tesadüf edilir nıa
nasma olarak: 

- CoıııM rle E!ipana! 
Derlt"r. Eğer ls)lan)·adn, hu~ne 

kadar ofanları de~llı;,e bile, ıııadece 
son ihtllall takip etmlşs<'nlz, muhak
kak bu ıııözün manasını anlarsınız. 

ispanya lhtlliıli patlamadan bir 
giin evvel zamanm1ızm en hüyiik rak
kasesi Argentina'mn ani bir ~ekilde 
öliisii ~arlp bir fl'saıliif değil mi? 

Bu harlknladl" rakkac;r, a~:ı:ında 

kızıl bir ~ille rakıslarmı l'ihana '.\·ay

dığı ve seulirdiı!i memleketinin 'nz~
rine kızıl bir ~iiniin <loğtr.a.smı mu
hakkak ki lst~mf'mi~ \ 't> gözlerini o
nu11 iri11 Juıuamıstir. 

Thtllalln pa1loclığı güııiin, &Jm rn u. 
ne te-.adilf etmPsi hu rakamın u<hır
suzlubına. inananlar üzerin<le her 
ha1<1e. hti~·ük tesirler :rapmıştır. 

Bununla hernher oo Uçiincü Alfons, 
mernlekrtin''" olup hitenlt>r 1111 lduncla 
kı-mlisiYlP f!iirlic..me~r. ~ı>IPn bir l?llze
tf'rh·i lfıtfrn kıı "111 P(liyor ve, lus:ı. 
l'R hirkıı~ SÖ7. s(iylNP!o\tf'n SOJ1l"I\ . da
wtlilPrinJ h,.,,ı .. tmemek için, golf oy-
11ı>-, ... ~n r.i•1h'or. 

Bu arada t~· ... n,·:- 11 •\ asi kuman-

tir. General Frnnk'>)'U lmdmnan Ge
nf'l'al "~olta - hu !?:C""r!'llln "o:mj ı..;ı,. 

irtirsı ](l'IUl)·or - orrlf\n haJıis hil(' 
l't'l11'li jc;f,...>lh·or. f'iinkii """ 'Pt!' 
•nerı-.ıın h'iti;n lrM1...,..• .. r ,.,. ..,"nr. k•7.-
lsr jrln ı~f'""'"~r Fr:rnl•ll Mr Oon ,Ju
ırn. hlr ''rıl:;,...flı1o•l11r. ""''" İc;'l'll llllıl 
ıMif'R. hpnc;;i .. frı :riirr.":'k1ni ı>X-,-•,.rma 
f!PfİY', ,·ii71M"'İ1'P \'l'":'R nf"',hn!fl( f'llp. 
rfr~'"'l(I ,_.j;1'",..: cnl ,'11,.,11r. , .. ,,,.,.." ... ""'"'";"; 

çıtlnarPln rrihi c;a1lar'" rl'""· ('(fa 1t Mr 
o""ıı:ıo: h" r,.ı, .... tidp hıtoıl"'°'"' "~'·tr:~ıer 
,.,. ;..,.; , cıh·nh ~~-ı ..... : ··fıı1;1:na rhl~r. 

Cosas de Espana! ,,; 
Flkrt>t AD1J, 

Türk - İngiliz 
İş beraberliği 

1 Başı 1 incide l 
fik Rüştü Araı:'a a şağıdaki telgrafı 

~rindermiştir : 
Ekselans Dr. Tetıfik Riişfii Aras 

Türkiye Hariciye Vr.kili 
ANKARA 

Montriid<'ki Tilrk heyeti murahha
sasınm hattı hareketinin bu derece 
geniş bir ölçüde yardım ettiği mesut 
bir netire teşkil eyleyen Boğazlar 

hakkındaki yeni muka\'elenamcnin ak 
di esnasında hissettiğim biiyük mem 
nuniyeti ekselıınsmıza bildirmeyi ken 
dime bir \'azife telakki <'der ve bu 
hadisenin, mcmlcketlerimiz arasında 
yeni bir dostluk ve sıkı bir iş birliği 
devresinin başlangıcını teşkil eyliye
ce~i hakkında knlbi ümitlerimi arzey 
leriın. 

A11f1ın11y Etlen 

Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüı;
tti Aras Edene şu suretle cevap ver
miştir: 

Ek8clnn.~ ..ı:tntJımıy Rııcıı 

lngiltcrc Ilcıriciyc Na:m 
LONDRA 

Sir Percy Loraine, avdet eder et
mez, Ekselansınızın çok nazik telgra 
frnı bana bildirdi. Bu na:ı:ik dikkat 
eserinden derin surette mütehassis 
olarak Ekselansııııza en hararetli te
şekkürlerimi bildirmeyi kendime bir 
vazife telakki ederim. Montröde bi;. 
leşik kraliyetin muhterem delegeleri 
ile idame etmekle şeref duyduğum 
çalışma birliği, memleketimiz arasın
da cari samimt dostluk ve memleke-

ister kendi teşebbüsü ile ister Vig
non - Marcellet'nin tenbıhi üzerine ol
sun aradaki irtibat kapısını kapamış 
olma.sına artık hayret etmemeliyiz. 
Her ikisinin haRtabakıcı tarafından 
rahatsız edilmekten ve yakalımmak
tan korktuklarını tasavvur etmeğe 
imkan var mı?. 

Guy de Passavieres, kapının kilidi
ni ac;mış ve evden en tabii bir şekil· 
de çıkıp gitmiştir. Biraz sonra katilin 
kapıyı ve kilidi nasıl tekrar kapadığı
nı göreeeğiz. 

Tahkikat memurları artık Tom 
Morrow'un 'özlerine gülmeğe cesaret 
edemiyorlardı. 

Amatör zabıta memurunun iJeriye 
sürdüğü delillerin, bundan evvel di
ğerleri tarafından ileriye sUrülmil3 o
lan deliller gibi sağlam esaslara da
yandığı anlaşılıyordu. Tam Morrow 
Guy de Passevieres'i suçtan kurtar -
maya çalışıyordu. Bu menfi deliller, 
Guy de Passevieres'in masum olduğu 
nu meydana çıkar!la bile, asıl katili 
mevdana cıkaramıvacak, katilin ne 

İstanbulda büyük 
boks maçları 
y~pılacak 

L. Popesko, K. Kemalle 
dövüşmek üzere geliyor 

f,,. Pope:sko ile difoiişm cl,· a::.r.rr, idman 
lannrı devam edeıı cıı tccriil>eli 
bolaınrlcrimi::.den K. Kcnuıl 

Memleketimizdeki boks meraklıla
rına üç hafta içinde yapılacak pek 
mühim iki boks maçını haber veri • 
yoruz. Şimdiye kndar vaptı«ı bütlin • b 

maçlarda daima galip çıkmıs olan . '; 

şampıyonumuz Kemal ile Uç sene Av-
rupa proft'syonel boks şampiyonlu
ğunu muhafaza etmiş olan L. Poprs
ko arasında bir maç tertip edilmesi 
dlişilnülüyordu. Bu proje bugün hR
kikat haline gelmiştir. Pope!i!ko bu
rada.n yapılan son teklifi nihnyet 
kR bul etmi ştir. 

Kemale gelince Berlin olimriyadı
na gitmek ihtimaliyle bir aydır ha
zırlanan boksörümüz prof<'ııvonel 

Avrupa şampi:vonuna karRı tR~ id
manlı bir halde c;ıkmak üzere son 
iki hafütlık idmRnını açık havada 
tamamlıyacaktrr. 

Di~er taraftan yeni yetiRen fR kat 
büyük istidadr olduj?u muhıı kkak o
lan boksör Melih için de kıvmetli 
bir h2sım ~elecektir. Melihin ha~mı 
Popesko ile beraber gelt>cektir. Bu 
ma<'lara ve boksörelrimi:r.in en c;ntln 
imtihanhırına ha7.ırlıınıRlarına dair 
rna lfımatı sırayla bildireceğiz. 

Maniıa Va1jsinin cenazesi 
Manisa, 28 (Tan) - Manisada ye

diği dondurmadan sonra vazife!i ba
şında sancılanan , midesi delindi zan
m ile ameliyat yapılan ve ameliyat
tan bir saat sonra ölen vali Muradın 
cesedine adliyeni n gösterdiği lüzum 
iizcrlne otopsi yapılmıştır. Bu otop
side, pankreas guddesindeki dejene
resanstan vefat ettiği tesbit edilmiş 
\'e cena?.esi öğleden sonra Karıııya

kada Soğukkuyu mezarlığına tören
le defnedilmiştir. Törende bütün vi
layet erkanı bulunmuştur. Yü?.lerce 
çelenk konmuştur. Ayrıca vali Fazlı 
Giileç. herkesi içlendiren bir nutuk 
söylemiştir. 

~ 

İngiltere Kralı 
nişanlanıyor! 

Roma, 28 (Tan)-lngiltere kralınm 
Fransayı ziyaretinden pek erken d(;n. 
mesi Ispanyadaki hadhıelere atfedil
mişse de hakikat başkadır. 

Iyi haber ala:ı mahafile nazaran, 
Kral Edvard pek yakında nişanlan&
caktrr. Ni§anlısı eski Alman veliall
tının 17 yaşındaki kızı Prenses Sesil 
olacaktır. 

İtalya neler istiyor 
(Başı 1 mcıde l 

kendine mahsus hakiki bir iic;sUbah
ri )'apmak lmkinınr temin etmekte
dir. Ya \'atanın tahkimi? Kıbnsın 
tahkimi ihtimali? 

Biltun bu !llyast't izah edllmtığe 
muhta~tır. In,rilterrnlıa Türki,·e- Yu-·' ' 
nanl!ıtan, Rus~·a ,.e l'u~o!ilrtv)·a ile 
olan dosthıklan hakkında da 11.ahat 
\'t>rllmektedir. Bu rlostluklıtrın itiraf 
edilen nomıa.I ht>d<'flf'rin hıtriclnı1tı ,.e 
fe,·kinde olarak huırJu!li gayeleri \'&r• 

clır.,, 

Beşler konle··anır ve ltalya 
Paris, 28 C A. A.) - Edenin beya

natı hakkında mütalcalar viiıWen 

g-azeteler, umumiyetle ltalyanm b<'ş• 
ler konferıını:nna iştirak etnıcmec:i i
çin artık hiçbir sebep mevcut olma
dıc!ını yawuıktedırlar. 

Maamafih Oeuvre gazetesi Musso· 
lininin Habeşistandaki emrivAkiin 
tanrnmnı:ıım istiyece~ini istlh'baratı· 
na atfen yazmnktadır. 

Almanya ve beşler konleranıı 
Londra, 28 (Tan) - Hariciye Na• 

zırı Eden'in dün Avam Kamıtraınn• 
da yapmış olduğu beyanat. Avrupa 
siyasi mahafillerinde çok iyi bir te'• 
eir bıraknuı~ttr. 

Berlinden bildirildiğine göre, Al • 
man efkarı umumiycsi Eden'in bu 
bC'yanatını çok iyi bir surette kar~ı
lanuştır. Bunun neticesi olarak Al • 
manyanııı Beı:ıler konferansına işti • 
rak etmesi pek muhtemel görünmek· 
tedir Mahaza Ren me~elesi avrıc& 

diplomatik konuşmal:ı.rda hall~dile· 
celctir 
Diğer taraftan, Roma mahafilf • 

de memnun kalmıştır. Bilhassa Ak • 
deniz anhışmasının lağvına dair E • 
den'in sözleri umumi bir memnuni • 
yet uyandırmıştır. 

Bu vaziyet karşısında ltalyanın 

Brşlcr konferansına. iştirak edeceği 

muhakkak görülmektedir. 

Pamuk ipliii buh anı 
Şehrimizde bulunan dokumacı ve 

yazmacı mUes8cseleri. pamuk ipliği 

buhranı mevcut olduğu iddiasile Ti· 

caret Odasına müracaat etmişlerdir. 

Bu mliracaıüe 11R7.aran piyRsadR r~ 

O" yarbekirde aygır depoıu nıuk ipliği yok denC'cek kadar azal. 
Diyarbekir, (Tanı - Baytar ida- mışlır. Ve bir çok tezg-rıhlar da bu 

resi, hayvan cinsini ıslah etmek ve yüzden faaliyetlerini tatil etmek 
damızlık at yetiştirmek maksadile 
50 bin lira sarfederek 24 aygır is ti- mecburiyetinde kalmışlardır. 
ap edecek genişlikte bir depo yap • Bu \'aziyet, Ti<'aret Odası tarııfın· 
tırmıştır. Aygır evi inşaatına civar dan tetkik edilmcğe başlanmıştır. A· 
vilnyet ve kaza hususi muhasebelerr iman netice bir rapor halinde vekal~ 
de yardım etmişlerdir. kabında de- te bildirilecek ve seri bir müdanale 
podaki ay~rlardan bu mıntakalar istenerektir. 
da istifade göreceklerdir. 

timizin sıkı iş birliğinin daimi inkişn 
fı için kıymetli bir rehinedir. Türki
yo - Büyük Brilanya siyasetinde açı
lan yeni devrenin, bizlerce pek aziz 
olıın sulh eseri için çok mesut olaca
ğına. kani bulunmaktayım. Eksclan· 
sınız tarafından bu derece dostane 
bir surette izhar edilen ümit hak
kında ekselansmızla tamamen hemfi 
kir olduğumu beyan eder ve en sami 
mi hissiyatı vefakaranemi arzeyle • 
rim. 

Dr. Tc1•fik Riişfii Artı,, 

sureUe ortadan kaybolduğunu izah 
edemiyecektir. 

Paris hususi zabıta servisi direktö
rli, acaba bu iki esrarlı noktayı ay
dınlatabilecek mi? HerkeR bu nokta· 
ya merak ediyordu.Tam Morrow ren 
gin ve gilr saçlarını oksıvarak dedi 
ki: ~ . 

- Bundan başka Vignon • Marcel
let ile Guy de Passevleres arasında 
mühim bir sır vardır. Fakat hakikR
te vasrl olmak için bunu bilmemize 
lüzum yoktur. Muamma baışka taraf
tadır. Suçlu tarafından bırakılmış o
lan parmak izlerinin tamamen normal 
bir halde olmasındadır. Bu izler on
ları bırakmış olan kimseyi asla itham 
etmiyor. 

Nihayet şu neticeye varıyoruz: 
Geçtiği yerlerde izlerini bırakmış ol
an Cuy de Passevier. Vignon - Mar
cellet'nin katili değildir ve asıl ka
til olan şahıs, cinayeti işlerken hiç
bir iz bırakmamıştır. Brossard, Tom 
Morrow'un sözünü kesti: 

- Aziz dostum, cıkardığınu: •eti-

Nahiye müdürleri ara11nda. 
Ac;ık bulunan Sinekli nahiyesi mil· 

diirlilğüne Anadoluhisarı nahiyE>sf 
ınürlUrü .Muzaffer, Alaı:ay nahiyesi 
mUdUrlüğiine de KUt;ilkpazar nahiye
si mUdürU Osman naklen tayin edil
mişlerdir. 

Küçükpazaı· nahiye müdürlüğüne 
l\IUlga Eylip Nahiyesi müdürü birinci 
komiseri Vasıf. Anadoluhisarı nahiye 
müdürlüğüne de Beyazıt nahiyesi mü 
dUrü birinci konıis.er Mehmet Mithat 
naklen tayin olunmuşlardır. 

celer beni hayrete dliı,Urmüyor. 

Esasen ben katilin lietik eldiven 
giydiğinden hiçbir parmak izi bırak
madığını iddia etmiştim. Bu nokta
da birleşiyoruz demektir. 

Cümhuriyet müddeiumumisi bu 
sözü söyledikten 11onra Suzanne 
Blum'a döndü. Su?.aıınc Blum, btı 

defa tekrar kendisinden bahsedildi
ğini görünce sarardı. 

Tom Morrow, batile nazikane bir 
surette red İfareti yaptıktan •onra 
cümhuriyet müddeiumumisine hita· 
ben dedi ki: 

- Bir hastabakıeının efyası ara
sında 18.s~i~~ ~ldi~en bulunabileceğini 
kabul ettıgınız gıbi, meseliı. bir dok
torun da ayni surette bu kabil eldi· 
venleri kullanabileceğini kabul e~ 
melisiniz. 

Tom Morrow bu sözleri 11öyledik
ten sonra mlitebestıim \'e neş'eli bir 
t~ v~rl~ sa~k.i fikirlerini ıoruyormu, 
gıbı dınleyıcılerin yüzüne baktı. Böz
~ri birdenbire Doktor Miraille üze
rine teveccüh etti ( Arkll8t uart 
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lCanakkale muharebesi] icyUzU • 
ıspanyanın 

...-•-•• eı • u • ;; ™••""' -e- mmama_... 

Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 

Kumanda ettiğim kıt' aların zabitan 
ve efradını birer birer takdir ederim 

VIII. • 

Hiç ardı arası kesilmiyen hücum- ı tantepe" hattında - ki düşman mik
larm karşısında azmine ufak bir sar- tarı kat'iyetle malum değil - mü
sıntr bile gelmeksizin bu adamın uy- him, fakat yine miktarı gayrimuay
kusuz, havasız yerlerde burnuna kan yen diğer kuvvetlerinin de "Kocaçi
ve barut kokuları, leş ve ceset ko- men" eteklerinde ve Conkbayırında 
kulan çarpa çarpa, kulağında muh- bulunduğu ve mütemadiyen Kemik
telü çatırdılar, gümbürtüler yer ede lilerc ihracata devam ettiği anlaşılı
ede nasıl çalıştığına şaşıyordum. yordu. Ben de kuvvetlerimi ona gö
Dedim ki: re tertip ettim. Fa:kat henüz tele-

- Paşa Hazretleri, benim anladı- fon irtibatı yoktu. Lazımgelen ku
ğıma göre siz henüz ne düşmanın mandanlara emirleri birer zabitle 
derecei kuvvetini, ne de başına yeni fırkalara yolladım. Bu zabitler ayni 
tayin edildiğiniz kuvvetleri bilmiyor- zamanda haber ve irtibat zabiti o
sunuz. Fazla olarak ta, dediğiniz Iacaklar; bana bizzat doğrudan doğ
gibi, bu zulmet ve müphemiyet için- ruya rapor vereceklerdi. !şte o za
de meçhullere doğru gidiyorsunuz. bitlerden biri de budur, diye yaveri
Bu kadar ağır bir mes'uliyeti nasıl ni gösterdi. 
bir düşünce ile kabul ediyordunuz? Yaveri, tıknaz, esmer, az bıyıklı, 

Beş 

telif membalardan gelen haberler ta
mamen mütenakıstır ve biribirini 
cerhetmektedir. Ortada mevcut olan 
yegane hakikat, bir vakitler cihana 
hakim olmuş olan ispanyanın son 
beş sene içinde, her zamankinden 
fazla ihtilaller g~çinniş olmasıdır. 

lhtilôller nasıl başladı? 
23 milyon kadar nüfusu olan İs

panya 1.2 nisan 1931 de reyiama mü
racaat ederek cümhuriyetçilerin ka
zandıkları büyük bir ekseriyetle kral 
on üçüncü Alfonsu eçkilmeğe mec
bur ettiler ve bütün İspanyada ikinci 
cümhuriyet ilan edildi. (llk lspanyol 
cümhuriyeti 1873 senesinde ilan e -
dilmişti) bu tarihten itibaren, ilk cid
di ihtilal 21 kanunusani 1932 de Kata 
lonyada olmak üzere sırasiyle 10 

Cidden böyle. Çünkü ben bu ha- hem sert ve hem muti bakışlı genç 
rekette tarife sığmaz, alelade, hatta bir yüzbaşıydı. O anda tetkik edilen 
fevkalade kelimelerle anlatmağa ça- evrakı tasnifle meşgul oluyordu. Pa
lıştığımız ruhi baletlerin pek üstün- şa devam etti: 

ağustos 1932 de general Saujurjo ta
rafından; 9 kanunusani ve 14 tem -
muz 1933 te Barselonada ve Madrid
de sağ müfritler tarafından; 6 teşri
nievel 1934 te Katalonyanm istiklfili 
ilan edilmesi üzerine ekseriyet taraf
tarları tarafından; 1935 ~enesinde 

Fransız "legion etrangere"i tipinde 
yapılmış olan Bandera isimli Afrika 
kuvvetlerinin hükumet tarafından a
sayişi temin maksadiyle getirilmesi 
üzerine onlar tarafından birçok ihti
lal ve mukabil ihtilaller olmuştur. 

Madrit Tıükıtmeti asilere karşı mühimmat sevkediyor 

de olan bir şey görüyordum! - Telefon tesisi, umuru sıhhiye 
- Vakıa böyle bir mes'uliyeti de- ve iaşe için de icap eden emirleri 

ruhde etmek, basit bir keyfiyet de- verdim. Kendim de, taarruzu bizzat 
ğildir. Fakat ben, vatanım mahvol- idare etmek için saat 4,30 evvelde 
duktan sonra yaşamamağa karar "Çamlıtekke" şimalindeki tepelerde 
verdiğim için kemali iftınarla •u bulunan tarassut mahalline gittim. 
mes'uliyeti deruhde ettim. Ve he- . . . . ıncı fırkanın tarruzi harekatı
men saatlerce mesafe uzakta bulu - na başlamış olduğunu gördüm. 
nan "Çamlıtekke" karargahına hay- . . . . ıncı fırka kıt'alarmın kaffesi
vanla hareket ettim. !şte bu suretle ni göremiyordum. 
benim Arrburnu ile olan kumanda 27 Temmuz 5,30 evvelde . . . . m
münasebetim nihayete ermiş olu - cı fırka, taarruzunun ilerlediğini ve 
yor. tertibatını raporla bildiriyordu. 

Bu ifadelerin ruhunuza verdiği te- . . . . ıncı fırkadan da taarruza baş
miz ve ulvi tesiri anlamak için o landrğma dair malumat alındı. Ta -
mert, pervasız sesi kulaklarınız be- arruz her iki fırkada muvaffakıyet
nim gibi duymalıydı. Gözleriniz o- le devam etti. Artık o günkü muha
nun mavi gözlerindeki kuvvetli pa- rebenin muhtelif safhalarda sevk ve 
tıltıyı görmeli, azimkar asker çehre- idaresi için verilmiş emirlerle alın
sindeki manayı okumalıydı. Içinde, mış raporlardan ve sair teferruatı 
dram sahnelerindeki kahramanları- icraiyeden sarfı nazar edelim de ne
na müelliflerinin iare ettiği büyük ticeyi söyliyelim: Sovla şarkında bu
gürültülü kelimeler olmryan, o kuv- lunan düşmanın bir kolordusu ve 
vetli cümleler! Ben onları günlerce Büyük Anafarta istikametinde de 
hatıramda ve kulaklamnda sakla- bir fırka kadar kuvveti mağlup edil
dım. Bu genç adama karşı bir mec- miş ve kamilen gayrimüsait bir va
lubiyet hissettim. _ ziyete atılmıştır. Ben mağlup' düş-

Bu memuriyetinden ayrılırken o- manın bu derece faikıyetini gördük
rada bulunan silah arkadaşlarına ten sonra kazanılan muvaffakıyetle 
karşı ne türlü hisler perverde etti- iktifa ettim. Taarruzu durdurdum. 
ğini sordum. Zira mukadderatımız- Elde edilen siperlerin tahkim olun
la srkısıkıya alakadar olan bu mu - masmı, orada yerleşilmesini emret
harebeler esnasında bütün ordunun, tim. 
küçük neferden, büyük kumandanı- - Bu kadar faik olduğunu söyle
na kadar vazifesini ne suretle telak- diğiniz bir kuvvet böyle bir gün için
ki, ne suretle ifa ettiğini bilmek is- de neden mağlfıp oldu? 
tiyordum. Paşa, masasının üzerinde duran 

lşte Mustafa Kemal Paşanın ce- kitabı alarak: 
vapları: - Bunun cevabını en iyi Hamil-

Ingilizler, Arıburnu ihracında, bu tonun kendi raporunda okuyabilir -
cephelerdeki muharebelerde kuman- siniz ! Benim o gün gördüğüm se
danlarmın, askerlerinin gösterdik -
leri e~areti, metaneti, cengaverane bep şudur: Düşman muhtelif kollar-
meziyetleri fevkalade bir lisanı tak- fa toplu nizamda olarak ilerliyordu. 
dirle yad ve ilan etmektedirler. Fa- Bu yürüyüş kolları önlerinde henüz 
kat düşünün ki bütün muharebe ve- ne hiçbir mevcudiyete, ne de hiçbir 
saitile mükemmel surette mücehhez faaliyete tesadüf etmiyeceklerini 
olarak büyük bir inat ve azimle Arı- zannediyorlardı. Onun için önlerin
burnu sahillerine ayak basan düş- de hafif avcı hattı bulundurmakla 
manımız yine o sahil kenarlarında iktifa etmişlerdi. Bir taraftan kuv-
kalmağa mecbur olmuştur. Ku - vetli ve fedakar avcrlarımızm hakim 
manda ettiğim bilumum kıt'alarm 
zabitanmı ve efradını birer birer sırtlardan inerek mezkfır düşman 

kollarının başlarına atrlmaları, bir 
takdir ederim. Bu ulvi maksat uğ- taraftan da topçularımızın isabetli 
runda canlarını kahramancasına fe-

şarapnellerinin yanaşık düşman kol-
da eden mukaddes şehitlerimizi de- !arı üzerine tesir etmesi düşmanda 
rin ve ebedi bir hürmetle yad ede- inzibatı da, kuvvei maneviyeyi de, 

Nihayet bu senenin şubat ayında 
yapılan intiha'batta !spanyanm sağ 
cenah partileri intihabı kaybettiler. 

intihabat n e netice verdi? 
lspanyada 6,337,885 i erkek ve 

6,849,426 ı kadın .. olmak üzere 13 
milyon 187,311 müntehip vardır, ve 
49 vilayetten 473 mebus seçilir. Sağ 
cenah partileri şubat intihabatında 
144 mebusluk alabilmişlerdi. Merkez 
partisi 25 mebusluk kazanmış, geri 
kalan kısmı sol cenah partileri ka -
zanmışlardı. Burada şunu söylemek 
lazımdır ki, sağ cenah yalnız kralcı
lardan mü~eşekkil olmadığı gibi, sol 
cenah da sosyalist ve daha doğrusu, 
ekseriyetle telkin edilmek istendiği 

Va1.ansiyada sokaklarda dolaşan bir top bataryası 

gibi, uzun zamanlardanberi bir fır -
sat bekliyen kral taraftarları arasın
da yayılmış, bütün İspanyayı sarmış 
tr. Fas ordusundan, yani Banderadan 
sonra şimal ordusu harekete geçti. 
Banderaya general Franko, şimal or
dusuna general olla kumanda edi -
yordu. 

gibi komUnistlerden ibaret değildir. General Franko 
Sol cenah partileri sol cümhuriyetçi
ler, cümhuriyetçiler birliği, müstakil 
cümhuriyetçiler, sosyalistler, sendi -
kalistler, Katalonya ekseriyeti gibi 
partilerden mürekkeptir ve bunların 
içinde, komünistlerin ancak 21 mebu
su vardır. Cümhuriyetçilerin ise 160 
kadar mebusları vardır, sosyalistle
rin mümessilleri de 124 kadardır. 

Sol cenah intihabatı kazanır ka -
zanmaz, iki senedenberi hapishanele
re trkılmış olan 30.000 kadar siyasi 
mahkfımu affettirdi. Bunları hapset
tiren kral taraftarları, katolik parti
ler tarafından teşkil edilmiş olan hü
kumetlerdi. Haddizatinde, lspanya -
dan krallığın kalkmasını istiyenler, 
müfrit sol cereyan mümessilleri de -
ğildiler ve netekim, krallık yerine, 
sosyalliğe mütemayil cümhuriyetçi 
bir hükumet teşkil etmişlerdi. Fakat 
'bu rejim, halk kütlelerinin arzularını 
yerine getiremediği için hücumlara 
uğramış, yerine, beklenildiği gibi, 
sosyalistler değil, sağ cenah hüktl
metleri geçmişti, ki bunlar da şubat 
intihabatı ile hükumeti ellerinden 
kaybetımişlerdi. 

Son ihtilal 

General Franko, ufaktefek, şık bir 
adamdır. Kadınların ona karşı zaaf
ları vardır. 

Franko ailesi ispanyada meşhur -
dur. Çünkü iki kardeştirler. General 
Franko kralcıdır, kardeşi, 'meşhur 

tayyareci Franko, komünisttir. 
Fasta, general Franko, emrinde bu

lunan Bandera mensuplarmr, Avru -
paya itip, orada yağma edilecek bir 
çok şeyler bulunduğunu söyliyerek 
harekete getirmişti. Burada "Ban -
dera,. dan bahsetmek biraz doğru o
lur. "Bandera,. bizim bildiğimiz çete 
manasınadır. Bu krt'a, general Milan 
Astray tarafından teşkil edilmişti ve 
'bir vakitler, bizim, mesela, vaktiyle 
Cakırcalıya karşı tertip edilmiş olan 
"Kır serdarları,, teşkilatı gibi ipten, 
kazıktan kurtulmuş, gözleri pek, ço
ğunun ellerinde birkaç kişinin kam 
bulunan kimselerden teşekkül etmiş
tir. Fasta, araplara karşı harbetmiş 
olan bu kıt'alar, birkaç defa, sağ hü
kCımetler tarafından sol unsurlar ü
zerine sevkedilmiştiler. Bu adamlar 
için İspanyaya geçmek, yeni bir ma
ceraya atılmak demekti, ve general 
Franko, siyasi emelleri için onların 
macera temayüllerini istismar etmiş
ti. 

"Dtifatınıza teşekkür ederim. Fa
kat asilerin kumandasını deruhte et
tiğim için maalesef kabul edemiyece
ğim. 

Gil Robleı 
Sağ cenahın göz bebeği qlup Biya

rlçe kaçını~ ulan Gll :rtoı:ııes suırcrret
mektedir. O, sağ cenahın Don Juanı
dır. Kralcı kadınlar onun için: 

- Ne teshir edici adam. Ne güzel 
konuşuyor. Insan onu dinlerken mes
toluyor. 

Diyorlar. Fakat Gil Robles kadın
ları sevmekle beraber generalleri 
sevmemektedir. 

- Sollara mukavemet etmeliyiz, 
diyor, fakat silahla değil .. 

Caballero ve kızıl bakireler 
ispanyanın Lenini denilen Largo 

Caballero sosyalist sol cenahının li
deridir. Sosyalist partinin reisi de -
ğildir. Sosyalist partinin 60.000 a
zası vardır. Halbuki "Umumi işçiler 
ittihadı .. nın 2 milyon azası vardır. 
Ve Caballero onun reisidir. Eğer, !s
panyada ihtilal akim kalırsa, en yük
sek mevkilerden biri onun eline ge -
çecektir. Largo Caballeronun hari
kulade güzel iki kızı vardır ki, onla
ra, Madridde "Kıztl bakireler,, ismini 
vermişlerdir. Evlenmek hususunda 
fikrini sorana bunlardan birisi geçen 
gün diyordu ki: 

- Bir erkeWu kalbini f ethetınek 
benim için mühim değildir, ben, küt. 
le ha1inde, birçok erkeklerin kalple
rini, inkılap namnıa fethet mek iste
rim. 

rim. kumandayı da ihlal etti. Baş taraf -
Üçüncü Safha: Anafartalar tan tardedilen hafif avcı hatları, bu 

Temmuz ayı bidayetindenberi, 
Madrid hükumetine karşı, kralcı un
surların teşviki ile, İspanyol Fasında 
bir ihtil8.l hazırlandığı şayiası dola -

Bir maden işçisinin 
General Molla kahramanlığı 

- Cidden sizi yorduk. Bu hikaye
ler uzadıkça uzadı. Vak'alar o kadar 
çok, o kadar mühimdir ki, bilmem 
hangisini atlasak! 

- Efendim ben yorulmam. Bil -
hassa böyle milletin hayatile alaka
dar olan bir meseleyi dinleyip bü
tün karilere de nakledebilmek be
nim için büyük ve samimi bir zevk
tir. 

- Pek iyi. O halde kahvelerimi
zi içer içmez başlarız. 

- Gece karanlığında yerinizden 
çıkıyor ve yeni memuriyetinize gi
diyordunuz. 

- Evet. Zulmeti leylden dolayı 
yol bulmakta birçok sıkıntı çektik
ten sonra 27 Temmuz saa.t 1,30 ev
velde "GümbUrdek" bayırının cenu
bunda. bulunan grup karargahına 
vardım. Taarruz fecirle başlıyacak
tr ı Vaktim pek azdı. Herkesin ma
lumatından istifade etmek için tek
mil erkanıharbiye heyetini yanıma 
çağırdım Benim bu anda anladığı -
.ma göre düşmanın "Kireçtepe", 
"Kükiirtlüpıns.r". "Sülecek", "Mes -

sebeple geriden takviye olunamadı. 
Düşman da kamilen gözünü geriye 
çevirmek ve kaçmak tarikini ter • 
cih etti. 

Ticaret ve zahire 
borsasında yeni seçim 
Ticaret ve Zahire Borsasının yeni 

idare heyeti dün seçilmiştir. Yeni he
yet, tamamen eskilerden ibaret ol
mak üzere şu şekildedir: 

Fahri, Şerafettin Alemdar, Osman 
Nuri, Halil Nebi oğlu, Hüseyin, Efda 
lettin, Mehmet Kınacı. · 

Ticaret Odası heyeti de bugün 
toplanacak ve bu heyete oda tarafın
dan ilave edilecek iki azayı seçe<:ek
t,ir. 

Terfi eden ortamektep 
muallimleri 

250 ortamektep muallimi birer de
rece terfi ettirilmi§tir. Terfi eden mu 
allimlere ait liste bugünlerde tebliğ 

olunacaktır. 

şıyordu. . 
Kralcı unsurlar, lıükfuneti devir • 

mek, yerine muvakkat bir hükiiınet 
teşkil ederek bir de naip ilan etmek, 
bililıare de krah getirmek üzere terli 
bat almışlardı ve, sağ liderlerinden 
Gil R-Ob1es'in bir nutku, ihtilalden iki 
gün evvel biitün İspanya.da neşredil
miştL 

Hükumet bu şayialara ehemmiyet 
vermemekle beraber, sivil muhafız -
larla, hücum kıt'alarmm kışlalarda 
emre hazır bir vaziyette bulunmala
rını emretmişti. 

Fakat ayın on ikisinde, sağ unsur
lar, Madritte, hücum kıt'a&ı zabitle
rinden Jose de Castello'yu katlettiler. 
Buna mukabele olarak, arkadaşları, 
ertesi gece, kralcıların lideri Calvo 
Soteloyu öldürdüler. Çok tanınmış 
olan bu adamın ölümü, kellelerini kol 
tuklarma almış, ipten kazıktan kur
tulmuş, serseriler tarafından teşkil e
dilmiş olan Af rikadaki meşhur "Ban 
dera,, krt'asmrn 6000 mevcudunu ha
rekete geçirmeğe k8.f i gelmişti, ve 
ihtilal kibrit verilmiş bir barut fitili 

ihtilalin bu kadar ani patlak ver- Ismi meçhul bir kahraman, bir iş-
mesi, general Molla'nm canını sıkmış- çi, büyük bir harekette bulunmuştur. 
tı. O, daha sistematik bir şekilde ha- Ponferrada da Asturya işçilerine ku 
reketi hazırlamakla meşguldü. Bu- manda eden general Camineronun 
nunla beraber, tereddüt etmedi, asi sivil krt'aları, asiler tarafından sa -
kuvvetlerin başına geçti. General rılmıştı ve kendisine teslim olması 
Molla'nın canını sıkan sebeplerden bi- bildirilmişti. O aralık bir işçi ortaya 
risi de general Frankonun ilk olarak çıktı, gidip düşmanlarla görüşeceği -
ortaya atılması ve adeta bütün mu- ni, biraz daha beklemelerini söyledi, 
vaffakıyctin - bundan şüphe etmi- gitti. 
yordu ~ şerefini üzerine almak iste- Bu meçhul işçi, düşman kararga
mesiydı .. Ne:e~im, bunu, milli müda- hına alındı, karşısında düşman kuv
faa komıtesını teşkil edip de başına vetlerinin kumandanları vardı. Bir si
General San Miguel Caballellas'ı ge- gara istedi. Verdiler. Yaktı. Birkaç 
tirdiğj zaman neşretti&' beyanname- nefes çekti ve sigarayı kemerine 
de, general Frankonun ismini bile doğru tuttu. Müthiş bir infilak ol -
zikretmiyordu ve diyordu ki: du. Bütün bina parçalandı. İçindeki-

- Eğer o da bir hükumet kurmak ler de beraber. 
isterse, ortada üç İspanya olacak. 
Halbuki kral zamanında bir İspanya 
vardı. 

Garip bir hadise de olmuştu. lhti
lal patlar patlamaz Madrit hükiıme
ti, general Mollanın ihtilfile iştirak 
edeceğinden haberdar olmadığı için 
onu harbiye nazırlığına tayin etmiş 
ve telgrafla bu tayini bildirmişti. Ge
neral buna şöyle cevap vermişti: 

Bozulan yolların tamiri 
Son yağan yağmurların şehir dahi

linde yaptığı hasarattan belediyeyi a
lakadar edenler belediye şubeleri ta
rafından tesbit edilmiştir. Zarar gö
ren yolların tamiri dün pazarlıkla 

ihale olunmuştur. İnşaata hemen baş 
!anacaktır. 
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SAGLIK ..... --"' 
~öGüTLERI 
İnsan neden kaşınır ? 
Bu mevsimde, şüphesiz en ziyade, 

çok terliyerek isilik olmaktan. !sili· 
ğin, kırmızı kırmızı, bir toplu iğnesi 
başının büyüklüği.inde, ortalarında. 
içerleri bulanık kabarcıkları bulunan 
lekelerini herkes bilir ve hiç kimse 

1 
onu merak etmez, sadece kaşınır. 

Fakat bazılarında çokça bir ter
i lemeden sonra birdenbire, yarım in
ici büyüklüğünde içerileri şeffaf ve 

1 
daha büyücek kabarcıklar çıkar. 

1 
B.unla~ bayağ.ı isilikl~re benzeme • 
dıkJerınden bırçok kımseleri me· 

1 raklandırırlar. Halbuki buna da e
l hemmiyet vermeğe lüzum yoktur. 
j Bu da asıl isilik gibi kendi kendine 
ı geçer, fakat verdiği kaşıntı, doğru· 
1 su, pek tatlı olmadığından insan onu 
1 çabuk geçirmek ister. O halde, her 
1 ikisinin de üzerine tahriş etmiyecek 
bir pudra sürerek ince bir tülbentle 
kapamak yetişir. 

Ancak şunu bilmelidir ki, yazm 
isiliği çıkaran yalnız sıcak değildir. 
!silik çıkınca az çok bir mide veya 
barsak bozukluğu da var demektir. 
Yaz mevsiminde kaşınmanın çok ol-

' 

ması mideyle barsaklarrn yazın da· 
ha çok bozulmasından ileri gelir. 
Zaten kaşınma yalnız yaz mevsimi• 

1 ne mahsus değildir. Her mevsimde 
! mide bozulunca, karaciğer iyi işle • 
; meyince - hele sarılık olursa -
: şeker hastalığında olduğu gibi ka· 
r nm içerisinde dokunacak bir madde 
1 çoğalınca, böbrekler hastalanınca 
i insana kaşınmak gelir. 

1 

Kansızlık, sinirlerin zayıflığı da 
insana kaşıntı verirler. Bazılarında 

1 küçük bir heyecandan sonra yahut 
1 derince bir düşünme üzerine kaşın· 
tr gelir. Romatizmalılar da haylice 
çok kaşınırlar. 

Bazılarında kahve, çay ,çikolata 
içmek kaşınmağa sebep olur. Bu 
mevsimde çokça yenilen dondurma• 
lar, çokça içilen buzlu içkiler de ka• 
şmma sebeplerindendir. !silik oldu· 
ğu vakit sıcaktan başka soğuk şey• 
leri de hatıra getirmek lazımdır. 
Balık ve midye, istridye gibi kabuk"' 
lu hayvanların kaşınma verdiklerini 
şüphesiz hatırlarsınız. Bazılarında 
ywuw Lcı. lJJl~ 11lı ~vh. h~.UUUc:ı..)' a. ~ 

bep c.lur. 

Deri hastalıklarında kaşınmayı 

saymıyacağım. Bunların sebebi mey 
dandadır; hatta bir tanesi için zil• 
ğürt olup düşünmekten iyidir, der· 
ler. 

Kaşınma bir deri · hastalığından 
gelmediği vakit ona karşı çare, ye· 
meklerin hazmı güç baharlı veya bi· 
berli olmamasına, içilen şeylerin pek 
soğuk olmamasına dikkat etmek, 
deriyi daima temiz tutmak ve ılıle 
su ile srk sık yıkanmakttr. Kaşıntı 
pek şiddetli olursa şu mahllll iyi ge4 
lir: 

Kokulu sirke 40; alcoole' de men· 
the 40; ~lycerine a 30 regre 30: 
acide phenique 2 

Bunu iyice çalkalıyarak kaşınan 

yerleri onunla uğuşturmahdır 
Fakat kaşmmalarm bazıları da 

insana keyif verir. Mesela kulak 
deliğinin içerisi egzemadan bile ka· 
şmsa, bir kibrit çöpü ile kaşımalt 
adeta tatlı bir şeydir. Bunun gibi bıl 

run deliğinin kenarlarındaki kaşnı• 
malar da nezleden bile olsa yine ke" 

yifli olurlar. Sırttaki kaşınmalar dıı 

keyifli bir şey olacak ki, vaktile bil· 
yük konaklarda fildişinden yapJl:ınIŞ 
mahsus arka kaşağıları bulunurdu· 
İnsan derin bir hesaba daldığı ya" 

hut ehemiyetlmi bir şey hatrrlaına1' 
istediği vakit başını yahut şakalC" 
!arını kaşıması da hem keyif verif, 
hem de beynin işini kolaylaştırır. şıı 
halde kaşınmak, her vakit sıkıntıJJ 
değildir demek olur. 

L OKMAN JIEKDf 

İstanbul Tapu idaresinİJ1 
yeni kaörosu geldi 

İstanbul tapu idaresinin yeni J1l&" 

mur kadrosu, dün vilayetten taP1l 
müdürlüğüne gönderilmiştir. Tapu 1J' 
mum müdürü Cemal Arden de Antt3

• 

radan şehrimize gelmiştir. uwı.ıJll 
müdür tstanbulda kaldığı mUddetç6 
kadro etrafında meşgul olacaktır· '":{e 
ni gelen kadroda bir çok tayin ve be' 

cayişler vardır. tstanbulun bütiln Jc3' 

zalarında birer sicil muhafızlığı ihd39 

edilmiştir. 
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Y ;~·i bir hakikat meydana cıkıyor: - Dil tetkikleri 

Dardanel eski lürkçede 
dar uzun su demektir Coe _ Luiz, Şmeling maçı üzerinde Amerikalı 

haydutların büyü~- h!~. rolü olmuş! 
Tarih mukaddes boğazların haki

miyetini, onu hilkatten beri elinde 
tutan Türke, bir daha verdi. Cümhu
riyetin bu büyük zaferinden yalnız 

yaşayan Türkler değil, bundan beş 

bin ve belki on bin sene evvel, boğaz
lara gelip te ilk defa onu gören, ve 
ilk defa ona Türk ruhundan, Türk 
dilinden Dardanel diyen ve bu ismi 
veren ruhları da şadetti. 

tasiyle de 19.tinceye geçmiştir. 
Dardanel'e gelince; Latinlerin 

Türklerde görerek aldıkları bu keli
me Türkçe üç asıldan müştaktır. 

"Tar, tan, il,, veyahut doğrudan doğ
ruya Dar, dan, el. Dar yine darlık ma 
nasından olan az mesafeyi göster
mektedir. 

G;;';-~erikada yapıl~-büyük 
boks maçının dedikoduları hfila ka~a-

. Coe Luvız-
tıamadı. Zenci şampıyon l' h. 
in Alman şampiyonu Şiıne ;ng~ 1~ 
bekl . bır· Qekilde maglfıbıyetı 

enmıyen ~ . 
bin bir hikayeye meyd?11 verdi. 

Okuyucularımız belkı un~:~a~5-
lardll'; arap şampiy?.nu~ doguşec -
gı.~. .k. b ksör uzerıne tutulan gece ı ı o 'k' 
bahsimüşterekler bire . karş~ ?0 1 ~ 
nispetinde arabm lehinde ıdı. Yanı 
'.Alman boksörün şansına bir dolar 
koyan on iki dolar. k~.zanacaktı. Bu 
derece yüksek bahsımuşterekler ya .. -
Pılan bir boks maçının danışıklı do
ğüş olması ihtimali oldukça kuvvet-

liydi. h . 
M ticesı. kimsenin ta mm e-açm ne y 

demediği bir tarzda, çrktıgmdan arap 
la Almanın evvelce k~rarlaştırılmış 
bir şekilde döğüşmek içın ~~ay~ ç~Ö 
tıklan şüphesi artmıştı. Böyle bır. 
ğüşten kiınlerin kar edebilecekle~ 
l'aştınlırken Amerikan haydutla 1 
boks maçlarını çoktan ele aldrk arı-
na ıi.air izler keşf olundu. 

....,.. 
Hiç beklenmiyen bir fekilcle mailu
biyeti ile Araplara yüzbinlerce do· 
larlık bahri müıtereki kaybettiren 
Luvi~in mas:tan evvelki bir fotoğrafı 

Amerikada gangster denilen hay -
dut sınıfının nekadar müthiş çeteler 
teşkil ettiklerini, neler yaptıklarını 
da gazeteleri takip eden okuyucuları-
mız unutmamışlardır: . 

Gangsterlerin Amerikada toplu bır 
şekilde, şehir çeteleri halinde i~e baş
lamaları, içki yasağı tarihlerıne. te
sadüf eder. Yasak içkileri Amerıka
ya sokarak mühim paralar kazan
nıağa başlıyan haydutlarla hükumet 
kuvvetleri aylarca uğraşmışlardı. 
llatta denizden kaçak suretiyle so~u
lan içkileri yakalamak üzere torpıto 
filoları çalıştırmışlardr. . .. 

Hükumet kuvvetlerile, mıtraly~z. -
!erle çarpışan . haydut kuv_vetlerın~~ 
§efleri de yavaş yavaş be~ı. olmag 
başlamıştı Haydut şeflerınm en a
Zllılan ar~smda meşhur Al Kapon, 
t b . ··zı·· Karter bir numaralı e eşır yu u • . . . . . 
halk düşmanı Dilinger gıbil~nnın 1 • 

ısimlerini ve sürdükleri zengın .~aya
tı Amerikan gazetelerinden ogren-
ıniştik. 

içki yasağı kalkınca, 'boş kalan 
k ılı - ban-haydutlar çocuk kaça ç gına, 

ka soygunculuğuna başladılar. A~~~ 
rikan polisi aylarca mücadele ettıgı 
haydutlara bir türlü mani olamıyor -
du. Amerikan polisinin aciz kalması
na sebep olan şey~erden ~~ ?,e c~
za kanunları idi. Bır katilın curmu
nıeşhut halinde yakalanması veya 
cünnün ispatı 0 zamanki kanunlara 
göre çok müşküldü .. 1'!ihayet ceza ka
nunlarında bazı tadilat yaparak po -
lislere kolaylıklar temin olundu. Y_e 
haydutlarla döğüşmek üzere polıs 
müfrezelerinden ayn olarak "Cimen,, 
dedikleri bir nevi fedai teşkilatı ya
Prldı. Cimenler Amerikan haydut.~a
rı kadar atrcı, onlar kadar pek goz
lU ve onlar kadar kurnaz gençlerden
di. 

Halk düşmanı ilan edilen h.aydut-
larr nerede görürlerse. ~a.b~rsız. ateş 
etmek hakkı da verildıgı ıçın Cımen
lerle Gangsterler arasında. korkunç 
eokak muharebeleri başladı. 

O muharebeler esnasında azılı ay. 
dut şeflerinden birkaçın~ ve. fedat 
teşkilatı memurlarından bırç~~un 
kurşun altında can verdiklennı a • 
janslar bıldirmişlerdi. 

Çanakkaleye "Çanakkaleden,, ev
vel bugUn beynelmilel ismi olan Dar
danel ismini eski Türkler vermiştir. 

Dardanel kelimesi üzerinde büyük 
müsteşrik Carra de Vaux'nun derin 

1 bir tetkikini göz önüne koymak; bi
l taraf bir kalemden yükselen bu sami-

1 
mi itiraf ile Türkün kıt'alar keşfe

den, iklimler ve denizler aşan ve ona 
! yapışıp bir daha bırakmak istem.iyen 

1

1 kahraman destanını söylemektir . . 
Bu boğaza ilk defa Türk geldi ; 

1 Türk buraya kendi dilinden, kendi li· 
ı sanından isim verdi; bir müddet Yu-
1 nanlılar ve Bizanslılar elinde bırak
[ tıktan sonra, yine hasret ile inliyen 
i bu berrak sulara Türk yetişti, Türk 
aldı, Türk hakim oldu. 

Adriatique'in ismini koyan Türk, 
Adriyatique'i Dardanelden sonra gör 

1 

dil. Oraya buradan geçerek gitti. 
Carra de Vaux'nun, Etrusca'sında 

gösterdiği gibi, Adriyatique kelime
si de halis Türktür. En eski Türk 
Etrüsk dilinde, bu kelime ter ve tar 

1 ashndandır. Uzun bir vahayı veya bir 

1 
denizi gösterir. Yine bu alimin büyük 
bir tetkik ile gösterdiği gibi, derya. 

J kelimesi de Türkçedir, bu kelime Ari-
lere intikal etmiş, ve Etrüskler vası-

On aene evvel haydutlar taralından öldürülen yarım ağır aiklet fam.pi· 

ber katili meçhul kalan dünya yan 
ağır sıklet şampiyonu Batling Siki
nin macerasını hakkiyle bilen Ame
rikada bir adam varmış. Bunu bana 
tanrtacklarmı vdettiler. Bir Fran
sız tebaası olan o zavallı ara'bm es
rar perdesi kaldırılamıyan katli beni 
çok meraklandırmıştı. Fırsattan isti
fade etmek istedim. 

yonu Ba ttbing Siki 

yerlerdir. 
Yanımdaki ahbabım Jo bir mağaza 

camekanına baktığımız sırada birden 
bire koluma dokundu ve kulağıma 
iğilmed dişleri arasından fısıldadı: 

- Sakın arkanıza dönmeyin. Bak
tığımız camekanın dibindeki aynadan 
şu arkamızda duran dört kişiye iyice 
dikkat edin 1 

Bunlar, Nevyorkun en mil!hiş öldü-
rücüleridir. 
Şu kırk ya.şlarmdal<l kül rencıi şap

kalısı yok mu? O meşhur Al Ka!'~
nun bir zamanlar en baş muhafızı ıd1. 
Bu adamın vlicudunda epey kurı:ıun 
vardır. -Derisi delik deşik olmuştur. 
Fakat görüyorsunuz ya ,daha ayakta 
dolaşıY,or. Ortadakiler bu işlere yenı 
başlamış iki gençti. Henüz çıraklık 
devresindedirler. Sol baştaki zayıf, 
cılız, sarı suratlı olanı ... Eh, bu hep
sinin dehşetlisi, hepsinden daha m~r
hametsizidir. O mektepli tavrı il~ 
mahcup mahcup duran gencin ismı 
Georges le Slager'dir. Nevyorkun en 
korkunç ustura kullanan gangsteri-
dir. 
Arkadaşımın arkamızdaki insanla.-

Alman ıampiyonunu yeneceği muhakkak görülclüğ~ i,in. bire karıı 
'k · kadar bahnmÜfterekler fu tulan ve maçta kımaenın anlıyamı-

on ı ıye . k .. C L . b L ld' . . 
yacaiı ıekilde mağlup olan ~encı bo }or oe uvıa 011r• e ırıenuun 

arkamdan loto6rafa bakıyor 

rı bu şekilde bana prezanta etmesi U
zerimde kuvvetli bir tesir yapmıştı. 
Amerikan haydutlarından çok çekin
meme rağmen arkama dönüp karşı 

kaldırımdaki dört kişiyi 'oir de gözüm 
le görmekten meni nefs edemedim. 
Amerikalı arkadaşım Jo yaptığım 

ihtiyatsızlığı hemen anladı. Beni on
lara takdim etmediği takdirde şüp
heleneceklerini biliyordu. Vakit kay
betmeden el işaretiyle! kendilerini ta
nımak istediğimi anlatarak beni ko -
lumdan tuttu, karşı tarafa geçtik. 

İsimlerimizi söylerken Amerikan -
vari, iki parmaklarını şapkalarının 

gUneşliğine kadar yükselterek, beni 
selam.Jıyorlardr. Kaldmmda konuş -
mağa başladık. Dünya boks yıldızla
rından bahsediliyordu. Tabii muhave 
re hemen neticesi hala kapalı kalan 
Coe Luviz • Şimeling maçına intikal 
etti. O maça dair hepsi bir şeyler söy
lüyorlardı. Son sözü ve son hükmti 
Nevyorkun en korkunç ustura kulla
nan adamı sakin sesi ve gevşek tav· 
nyle şöyle hulasa etti: 

Bu işte asıl rol oynıyan kazanmak 
manevrasıdrr. Galibiyet hasmınızdan 
ziyade sizin• elinizdedir. Arap boksö~ 
rün ne yapacağını Alman evvelden 
biliyordu. Halbuki Luviz Almanın ne 
yapacağından haberdar değildi. 

Bu manidar ve kapalı sözlerden 
sonra o gruptan ayrıldık. Şimdil<l dün 
ya şampiyonu Bradukun idman etti
ği Stillman jimnastikhanesine yollan 
dık. Amerikan dalaverelerinin iç yü
züne vakıf birine orada rasladrk. 

Bana on senedenberi gizli kalmış 
bir cinayetin perdesini kaldırarak 
gösterdi. 

C oe Luviz'in iki meneceri 
Arap boksörün iki maneceri Juli

an Black ile Roxboroug'dur. Bu iki 
adanı Amerikan zencilerinin klımar 
oyunlarını kontrol ederler. Arapların 
kumar'bazlıklarını alevlendirir ve ku
mar oynatan yerlerden adamlarr va
sıtasiyle mano alırlar. 

Mazileri karanlık olan bu adaınlar 
spor muhitlerinde epey sevilirler. Bu 
iki adam boks bahsimüştereklerinden 
ba.şka Anıerikada çok rağbet gören 
"999" oyununu icat etmişlerdir. Bu 
oyunu her gün bir milyon kişi oynar. 

Coe I .. uvizin manecerleri her gün 
oynıyan bu bir milyon kişiyi de kon
trol ederler . !kisi de karışık işlerden 
dolayı birkaç kere hapse girip çık
mışlardır. 

Bunlar için boks şampiyonlan ile 
uğraşmak ikinci derecededir. Asıl iş
leri oyun ve bahsimüşterekler üze
rinden büyük karlar temin etmektir. 

Cinayeti bilen adam 
Bundan on sene evvel ·Amerikada öl
tlürülen ve katlinin sebepleriyle bera-

Batling Sikinin katline dair en doğ
ru şeyleri bilen Amerikada bir t ek 
adam kalmıştı. O da boksörün Ameri 
kadaki maneceri , LevistL Fakat Le
vis boks hayatından çekilmiş ve gilm 
rük komisyonculuğu yapmağa başla
mıştı. Onu yanımdaki dostumla bir 
lokantaya davet ettik. Cinayetin iç 
yüzünü anlamak istiyordum. Levis 
davetimizi kabul etti. Fakat bir şey
lerden korkuyor gibi, mütemadi etra
fına bakınarak konuşuyor, asıl hika
yeyi açamıyordu. 

Karanlıkta yedi tren geçiyor 
yedi kurfun arabın gövdaine 
gömülüyor 

Yanımdaki Amerikalı ahbabım Le
visin benim yanımda konuşmıyacağı
nı hissetti. Göz işaretiyle öteki masa
ya gitmemi söyledi. Ve cinayeti an
latmağa ba§ladı: 

Arap haydutları dinlemezdi 
Sikinin nasıl ve neden vurulduğu

nu soruyorsunuz. O kendi idamını 

kendisi imzaladı. Gangsterleri müte • 
madi huylandırır, onların arzularına 
boyuna ters yüzü çevirirdi. 
Kazanacağını ümit ettikleri maç

ları kaybettirerek haydutlara birçok 
paralar kaybettirirdi. Çünkü malum 
ya, gangsterler boks maçlarında müş 
terek bahislere çok girerler. 

idam hükmünün verildiği 

müsabaka 
Bir gUn az:ap boksör gangsterlerin 

tuttukları bir Amerikalı boksörle 
döğüşecckti. Haydutlar Arabın kendi 
boksörlerini döğemiyeceğine dair ba
hislere tutuşmuşlardı. Sikiye haber 
gönderdiler. Hasmını döğrnemesini, 

aksi takdirde işinin fena olacağını 
bildirdiler. Arap müsabakaya çıkar 
çıkmaz, söz verdiği halde, fikrini de
ğiştirdi. Hasmını iki yumrukta yere 
yıktıktan sonra gülerek bağırdı: 

- Işle gangsterlerin adamını böy
le yere sererim! 

O dal<lkadan itibaren Arabın idam 
hükmü verilmi§I bulunuyordu. 

Fedai aeçiliyor 
Haydutlar Arabı haklıyacak feda

iyi bulmuşlardı. Sikinin gövdesine bir 
kaç kurşun gömmek işini üstüne a
lan Harris isminde, soluk benizli, kı
sa boylu, insafsız bir adamdı. O gü
ne kadar verilen her vazifeyi gözü
nü kırpmadan tamamlamıştı. 

8 nci sokaktaki meyhanede karar 
verildikten sonra haydutlar biribirle
rinden ayrılmı§lar, Harris de Arabm 
her akşam devam ettiği meyhanelere 

Dan, yani eski Türkçede tan uzun
luk bilhassa nehir ve deniz uzunluğu· 
nu ifade eder. Danub, don, davoia 
bundan müştaktır. Şu halde (dar + 
dan). dar uzun su, veya deniz demek
tir. 

(el) e gelince bu kelime, bugün kil 
gibi en eski Türkçede de, Etrüskçe
de de halk ve memleket demektir. 
Altay lisanında "el,, memlekettir. 
Uygurcada "il,, halktır. Bizim Türk
çede de aynen mevcuttur. Latinler 
bu kelimeyi de Türklerden alarak bu
günkü Yunanistan dediğimiz ülkeye 
Ellas ismini vermişlerdir. 

Fransızlarda da el ve il ismi ile 
başhyan bir çok şehir isimleri vardır, 
11-lion, 11-las gibi. Şu halde, 

dar + dan + el 

Dar uzun su ülkesi demekttr. 
İşte bir Fransız Aliminin bu keU

menin etimolojisi hakkında yaptığı 

tetkikler bize Çanakkalenin ezelden 
beri Türk olduğunu ispat eder. 

Türkün elleri arasında doğan, TUr· 
kün kucaklarında ilk defa isim alan 
bu ülke, pek tabii olarak Türkli, üze
rinde en haklı veraset iddiasına sahip 
kılan bir ülkedir. Onun sahibi, onun 
hakimi sade Türk olur ve Türk ola
bilir.-Ç 

doğru karanlıkta yollanmıştı. 
Siki Hildson nehrinin sağ kenarma. 

yakın 10 ncu caddeden girilen 12 nci 
sokağın köşesine doğru bir Hollan· 
dalı külhanbeyinin işlettiği meyhane
ye her akşam giderdi. Harris meyha· 
nenin kapısını açarken cebindeki ta
bancanın sapını adamakıllı sıkıyordu. 

Etrafına ehemmiyet vermiyor gibi, 
yorgun biİ' halle masanın birine O· 

turdu. Yan gözle Arabm çıkmasını 
gözetliyordu. Gecenin yarısından 
sonra Arap hesabını ıverip kapıdan 
çıktı. Ve havai trenin geçtiği cadde
ye doğru saptı. Arkasından kısa boy
lu, kafası omuzları içine çekilmiş bir 
gölge elirliyordu. Tam havai trenin 
üstünden geçtiği karanlıkça sokağa 
daldıkları zaman gecenin züirinden 
vahşi bir ses şöyle haykırdı: 

- Alçak fellah gangsterlerin bok
sörüne karşı nasıl döğüştüğünil gös
terir misin ? 

Bu ses Harrsin sesiydi Arap sese 
doğru döndü. O sıra caddeden bir ha 
vai şimendifer son süratiyle geçiyor• 
du. Cadde havai trenin hışrrtılan ile 
dolmuştu. Top atılsa duyulmazdı. 

Siki haydudun üstüne doğru tam o 
sırada ilerliyordu. Birdenbire Arap 
boksör sendeledi. 

Harris arka arka gcriliyf.ek bek
liyordu. Yukardan bir ha vaı tren da· 
ha geçmeğe başladı. 

Arap bir daha sendeledi. Harris e
lini cebinden çıkarmadan ateş ettiği 
ve atışlarım havai trenin geçtiğine 

tesadüf ettirdiği için ortada olan fa
cia farkedilemiyordu. 

Böylece yedi havai tren geçmişti. 
Yedi kurşun da Arabın gövdesine 

gömülü kaldı. Zavallı boksör düştüğil 
saniyeye kadar neye uğTadığını bile
meden bağırıp çağırama.mış, yalnız 
ateş ettiğinin farkına vardığı haydu
dun üzerine yüriiyebilmiştir.Manyetl 
ze olmuş gibi ağımı açamamıştı. Ve 
her kurşun vücuduna girdikçe mecali 
biraz daha kesilerek adımları yavaş
lamıştı. 

Mahkemedeki şahitler ne 

dediler 
Arabm yıkıldığını ve kısa boylu bir 

adamın kaçtığını görenler olmuştu. 
Harris'i şüphe üzerine tevkif ettik

leri vakit o şahıtleri mahkemeye ~a
ğırdılar. Fakat §ahitler mahkemeye 
girmeden birer mektup almışlardı. 
Mektupta bu satırlar yazılıydı: 

- Mahkemede gördüğünüz ada.mm 
kısa boylu ve sarı benizli olduğunu 
söylerseniz, çocuklarınıza ved!l edin. 

Mahkeme dört şahit dinledi. Şa
hitlerin dördü de Araba ceketinin ce
binden ateş eden adanını uzun boylu, 
kırmızı yüzlil olduğunu söylediler. 

Mahkeme Harrisi serbest bıraktı. 
O gündenberi Harris Nevyork so

kaklarındadır. 

Bu hikayeden sonra bllyUk farklı 
bahsimüştereklere girişilmiş boks 
maçlarının neden dolayı beklenmiyen 
neticelerle bittiğini daha iyi anlamı§ 
oldum. 
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3,000,000 liralık bir 
döviz tasarrufu 

Sekiz senede 800,000 Kıvırcık koyun Merinosa 
tahvil edilmiş olacak, dokuma · 

fabrikalarımızın ihtiyacı temin edilecektir 
Ankara, 28 (Hususi ~uhabirimi~- ı ıe bakanlık koç ihtiyacım binde bire 

den) - Ziraat Bakanlıgı beş senehk indirmiş ve bir milyona yakın bir dö
sanayi programımızda yer almış o- vizin memleket dışına çıkmasına ma
lan dokumacılık sanayünin muhtaG ni olmuştur. 
olduğu iptidai maddeler üzerindeki Sun'i tohumlama usulünün tatbiki 
çalışmalarına devam etmektedir. kararlaştırıldıktan sonra geçen ay 
Bakanlık ayrı ayrı programlarla başında Bursa vilayetinde, 10 sabit 
t~kilatmın vüsati nisbetinde çaltt;- ve 2 seyyar tohumlama istasyonu 
makta olduğu bu işlerden bilhassa kurulmuştur. Şimdiye kadar 2500 ko 
pamuk ve Merinos koyunu yetişti-
rilmesine ehemmiyet vermektedir. yuna sun'i tohumlama yapılmıştır. 
Bakanlık dokumacılığıroızın muh- Program mucibince bu sene 13000 

taG olduğu Merinos yapağısını ecne- koyun aşılanacak ve 8 senede 800000 
bi memleketlere ihtiyaç gösterme _ kıvırcık koyun Merinosa tahvil edil
den dahilden temin etmek imkanla- miş bulunacaktır. Gelecek sene daha 
rını araştırmış ve ilk defa olarak geniş mikyasta tohumlama ameliye-
928 sene8inde memleketimize Meri- sine devam olunacak, aynı zamanda 
nos koyunları getirtmiştir. Getirilen perakende sürü sahiplerine tabii ola
bu Merinoslar ile Karacabey hara· rak ko<; katımı yaptırılmak üzere Me
sında yerli koyunlar üzerinde tecrü- rinos koçları tevzi olunacaktır. 
beler yapılmıştır .28 senesinden iti- Ziraat Bakanlığı köyülünün Meri
baren yapılan muhtelif tecrübeler nos koyunlarına fazla rağbet göster
neticesinde bakanlık Merinos koyun mesini temin maksadile Merinos ko
larının memleketimizde yetişect>ği yunu sayım resmini yüzde elliye in
neticesine varmıştır. Alınan bu müs- dirtmiş bulunmaktadır. Köylünün 
bet neticeler üzerine ahali elinde bu- Merinos yetiştirmesini teşvik için ye
lunan koyunların Merinosa tahvili tiştiricilere ikramiye verilecektir. 
için bir program · hazırlanmış ve Ziraat Bakanlığının bu seneki büt-
Merinos mıntakası olarak ayrılan 
Bul"!la ve Balıkesir vilyetlerinde bu çesinde ikramiye olarak tevzi edil

mek Uzere 4000 lira tahsisat vardır. programın tatbiki için lazım gelen 
tertibat ta alınmıştır. Bu tahsisat: 

Bakanlxk 935 senesine kadar ge- 1 - Sürüsünde fazla Merinos ku-
rusu yetiştirenlere ve kuzuları fazla 

BORSA 
28 TEMMUZ SALI 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belçıka fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le1 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret vesıkab 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pen&'O 
Leva 
Yen 
t • •' • r lraT'Otl.., 

Altm 
Banknot 

Ce kl er 
Londra iizerine 
Paris iizerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenevre 
~~fia 
Florin 
Çf'koslovak 
" .... -•uruya 
Mark 
fwec kuronu 
İspanya pezeta 

Eslram ----
lı BaııJcaaı Mil. 
• • N 

Ahı 

627,-
123,-

825,-
80,-
21,-
85,-
13.-
49.-

163,-
190.-
82,-
22,-
28.-
20,-
22.-
22,-
32.-
111.-

969.-
243,-

~ .. l-'11millne 
Anadolu % 60 

" 3100 
Sirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
T•drn~ 

Aslan çimento 
Merkez Bankaaı 
(" • ..,..~"'• R"""'I" 
Sark Merkez Eczanesi 

s. t ıı 
632,-
126.-
825,-
84,-
23,-
94,-
16.-
52.-

167,-
196.-
84,-
24,-
30.-
23,-
24.-
25.
!4.-
11S.-

971,-
244.-

631.25 
12,03.-
0,79,45 

10,06, 14 
4,71.13 

2,42.94 
63.30.94 

1,16,90 
19.19.80 
4.l.U5 
1,97,40 
3.07 .36 
5,80,16 

15.-
9.90 
o on 

25,50 
42.-
16.-
18.-

9,25 
,., r:;n 

10.30 
70.30 

3,70 
tirtilen Merinoslarm yalnız tarak 
yapağısı verebilen eti ve sütü az Me 
rinoslar olduğunu ve memleket ik
tisadı için elverişli bulunmadığını 
görmüş ve programın memleketin 
ıirai ve sınai hayatına daha uygun 
olarak tatbikini temin için Almanya 
ıslah edilmiş Merinos koç° ve koyun
ları getirtmiştir. Almanyadan getiri
len Merinosların yapağı evsafı fab
rikalarımmn istediği kalitede oldu
ğu gibi et ve sütü de daha fazla bu

ağırlıkta bulunanlara, 
2 - Hayvanlarına fazla miktarda f S f f fr r a 1 , a r 

lunmaktadır. 
Bakanlık köylUmUz için daha ikti-

11a.di olduğu anlaı:ıılan bu Merinosla
nn teksiri işine başlamış ve yerli ko 
yunların Merinosa tahvili kin Bur
lla vil~yetinde 18.zım gelen tertibatı 

almı~ır. • 
Bakanlık memleketimiz ihtiyacını 

kış yemi iddihar edenlere, 
3 - Hayvanlarını fennt yemlik ve 

otlukları bulunan üzeri kapalı ağıl

larda iskan edenlere, 
4 - Koyunlarını kışın iyi bakıp 

ilkbahara iyi bir kondosyonla çıkar
mış olanlara. 

Silrü bakım ve kesim ikramiyesi o
larak tevzi olunacaktır. Bundan baş
ka Ziraat Bakanlığı yetiştiricilerin 
hayvanlarını fenni usullerle besleme
sini teşvik için yçmca ekimini geniş
letmek, maksadile bu sene yetiştirici
lere meccanen yonca tohumu dağıta
caktır. Alınan bir tedbirle de Merinos 
yetiştiricilerinin yapağılarını ucuz fi-

Türle Borcu I 21.60 
,, ,, II 20.40 
.. .. III ıo.ıo 

İstikrazı dahili 96,50 
Erırııni A B. C. 96,-
Sıvaa - Erzurum T 98.75 

.. " tI 98,75 

Mrsrr foltvl,,~rl 

"'~" 1 1908 il 
1911 111 

TofrvllSf 
Rrlıtım 
Anadolu 1 ve U 

101 .50 
95,50 

" III 
Anadolu Mümessil -

ıo:z .. ~o 
96,50 

10.25 
44.90 
47.-
46,65 

lSnliyebilecek miktarda Merinos ye- atle satmaları önlenmiş bulunmakta-
tfştirilmesi etrafında uzun boylu tet- · 
kikat yaparak memleketimize her dır. ~u suretle yetiştirici _eı~e et~~ği 

Kefalete tabi memurların 
vaziyeti 

Ankara, 28 (TAN) - Kefalete ta-

ııene 3 milyon lira kıymetinde 25 mil yapagıyı m~ta;assıtl~ra ılıtıyaç ~us
yon kilo Merinos yapağrsı ve kumaşı 1 t1enned~n hukume.t elıyle ve ~ogru
getirdiğini tcsbit etmiş ve bunu .'" dogruya fabrıkaya satabılecek
memleket fabrikalarının ihtiyacın · tır. 
göz önüne alarak memleket içinde ... öylilnün Merinos koyunu yf'tiş
B00.000 Kıvırcık koyunun ' Merinosa tirmesini temin ve ieşvik için alınan 
çevrilmesine ihtiyaç olduğu netice- bu tedbirlerden başka bakanlık yetiş
sine varmıştır. Serbest olarak koç tiricilerin bu sene elde edecekleri ya
katımmda 2:5 koyuna bir koç hesap pağının beher kilosuna bir miktar 
edileceğine göre 800.000 koyun için prim verecektir. Bakanlık verilecek 
32.000 koça ihtiyaç bulunmaktadır. primin nisbetini tesbit için bu sene 
Bakanlık bu vaziyeti de tetkik etmiş istihsal olunan yapağı miktarını ma,. 
ve Almanyadan getirtilen bir koçun hallinden sormuştur. 
memleketimize 300 liraya mal olduğu Alınan bütün bu tedbirlerle ve ha
ve bu hesaba göre 32.000 koç için bir zırlanan programın tatbiki suretile 8 
milyon liraya ihtiyaç bulwıduğu gö- sene sonra memleketimiz tabrikalan
rülmüştür. nm Merinos yapağısı ihtiyacı tama-

Yaptlan hesaplar netice inde men temin edilmiş olacaktır. 
32.000 koçun alınması ve memlekete Memleket iktisadı bakımından Me
getirilmeeinin bugün için imkansızlı- rinos koyunlarının ne kadar faydalı 

ğJ dolayısile Rusların yapmakta ol- olduklarını gösteren şu malumatı da 
duklan gibi bizde de eun'i tohumla- bildiriyorum: 
ma usulünün ts.tbikine girişilmek Merinos koç ve koyunları asgari 
mecburiyeti ha.ıııl olmu,tur. Böylelik- 75, azami 118 kilo gelmektedir. Ver-

E 

No. 96 

Ademle Havva 
Bttrhan OAHDl 

Benim meşgul olduğum sırada o
nun beni seyrettiğini farkediyorum. 
Birasını tazelerken dedim ki: 

- Dk aşkta devam etmek istiyen
ler için neler düşünüyorsun baka· 
lım Raşel? 

Hayretle yüzüme baktı. 
Anlamıştı. lri mavi gözleri büyü· 

mü~. gülüyordu. 
- Bunu niçin !ordunuz, dedi. 
Sonra bütün genç kızlık ,atareti 

ne ellerini yüzüne kapadı: 
- Anladım, anladım! diye 8ızlan· 

dı. 
Ellerini tutup yüzünden çekmeğe 

çalı,tım. 
- Peki onu anladın. Bugün için 

bo' bıraktığın aa.hifeye ne ya..za.cak
•m bakalım. 

Ellerini kendi kendine çekti. 
Gözbebekleri büyüdü, büyüdü. 

Heyecandan dudaklarının titrediğini 
r örüyorum. Yüzünün rengi bulut
lara. göre deği,en deniz gibi harele
a lyor. Gözkapaklan açılıp kapanı
yor. Göğsü eık sık kabarıyor, bir 

buhran başlangıcına. benziyen bu a
lametler çok sürmedi. Gözleri nem
lendi ve bir çılgın gibi açtığı kolla
rını boynumdan geçirdi. 

• 
Cennetin zümrüt bahçelerinde 

Ademle Ha.vvanm ilk müşterek eser
leri olan aşk, dünya yüzünde öyle 
şaheserler. yaratmıştır ki, insanlık 
tarihi bunları mukaddes bir ayin gi
bi kaydetmiştir 

Dişi ile erkeğin heyecanlarından 
doğan bu bedii h8.diseler içinde Mer
yem gibi gizli bir fuhşun mukaddes 
kahramanları bulunduğu gibi Belkis 
gibi ayni cinsi raşenin siyasi kur
banları da vardır. Bu gök kubbe al
tında öyle azametli aşk fırtınaları 
e-.smiştir ki beşerin faziletlerini ve 
fazahatlerini ayni 18.kayt satırlarla 
kaydeden tarih geniş sahifelerinde 
bu şehvet sağanaklarına bile yer 
ayırmıştır. 

insanların yeryüzünde duydukları 
zevkin en üstünü ve en heyecanlısı 
a9kın tatlı nöbetlerinde can vermek 
istiyenler nekadar çoktur. 

Bu raşenin, bu sar'a nöbetinin, 
bu leziz ihtilacm sağanaklarına gö
mülüp gitmek belki bir saadettir. Ve 
ben bu arzuyu ömrümün bugünün
de. Nil kıvuıındaki bu mavi ve oom-

bi memurların ~di tazmin borçları, 

hesap farkı ile yolsuz ve usulsüz sar
fiyatlarmın da kefalet sandığının 

mes'uliyeti altına alınması hazinenin 
menfaatine uygun olacağından kefa
let kanununa yeni bir hüküm eklen
mesi ic;in Gümrü:kler Bakanlığı Mali
ye Vekaletinden isti.zanda bulunmuş
tur. 

Maliye Vekaleti cevabi mütaleasm
da kefalet saııdığmın bugünkü ser
mayesiyle bu kabil adi tazmin borç
lıfrını karşılamak imkanı olmadığın
dan; yalnız ntikut ve ayniyatı zitn
metlerine geçiren memurlar hakkın

da çıkarılmış olan kefalet kanununa 
böyle bir madde ilavesini doğru gör
mediğini bildirmiştir. 

dikleri yapağı miktarı vasati 3,5 kilo
dur. Etinin lezzeti kıvırcık kuzuları

nın etinden pek farklı değildir. Sütü 
kıvırcık koyuna nazaran asgari yüz. 
de 20 fazladır. 

. 
be renklerin tatlı menekşe kokula-
rile kaynaştığı yuvada, hayatımda 
duyduğum adali ve ruhi heyecanla
rın en derin rlı.şesile çırpındığım an
da hissettim. 

Ne Nil gecelerinin hummalı, ilti
haplı şehvet sağanakları, ne Taymis 
kıyılarının yeşil yuvalarında geçen 
aşk nöbetleri bana bu tatlı hayal 
aleminin duyurduğu can verici lez
zeti tattırmadı. Ve bana aşkı, saa
deti bu kadar mutlak bir inanışla ve 
tapışla tanıtmadı. ömrümde ilk de
fa hayata dönmemek ihtiyacını duy
dum. 

Onun kızıl saçlarma karışan ba -
şım aşkın, o mutlak aşkın humma -
sında yandı. Gözlerim artık duman 
ve bulut haline giren mavi gözlerin 
ka'rmda kaldı. 
Dudaklarım nefis bir şarabın le

ziz sarhoşluğu içinde yanıyor. 
-Aştart, Aştart! 

Diye inliyorum. Ona şehvetin bu 
Beni İsrail kahramanını anlata anla
ta aşkın kollarına düştüğümü hatır
lıyorum. 

Onun yine bir karanfile benziyen 
dudakları en son hareketinde bana 
cevap verdi: 

- Sen Buhtünnasır mısın! 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannız1 bize 

gönderiniz. karakte

riniz1 sıze söyliyelim 1 

Bazı okııyıwttlarımtz bize fotoğraf· 
larnıı gönderirken, tahlillerinin çıka
cağı gazeteden birer tane kendilerine 
gönderilmesini istiyorlar. Burada bir 
kaç kereler tekrar ettiğimiz gibi, fo
toğraflarııı tahlillerinin yap1lması sı
raya tabi oldııffıoıdan ve her gün bir 
çok fotoğraf.' al41ğınn:;dan, bu gibi 
taleplerde bulunan sayın okuyucula· 
rımızm karakter tahlillerinin hangi 
giin Ç1kacağını takip edebilmek bizim 
için imkôns1z denilecek kadar mil§· 
ı;ül bir hôdf.sedir.·Bu itibarla, maale
sef bıına imkan göremediğimizi bildi· 
ririz. 

:,. 

N. V. A. imzalı okuyucumuza: 
Haklı8ınız. Fakat şimdiye kadar 

1200 den fazla karakter tahlili neş
rettiğimize ve insanların nihayet şa· 
şırabileceğine göre bu yanlışlığı ma
zur görmenizi dileriz. Filhakika böy· 
le bir yanhşlık oldu. Sebebini de söy
liyelim. Geçenlerde, fotoğraflarının 

neşrini istemeyen okuyucularımızın 

bir arada toplanmış olan resimleri, 
henüz resimleri tahlil edilmeyen o· 
kuyucula.rımızmkilerle karışmıştı. 

Bunları tamamen ayırdık. Fakat 
üç fotoğrafın nasılsa böyle bir yanlış 
lığa sebep ol~uğunu gördük ve ertesi 
günkü nüshada, tashih ettik. Sizin. 
ilk olarak ve resimsiz tahliliniz asıl· 
dır. Resimle çıkan yazıdaki tahlil 
!!ize ait değildir. 

:i-

P. P. 

Gönderdiğiniz resim pek flu'dür. 
Tahlil imkanı görülememiştir. Bir 
yenisini gönderiniz. 

* 
Şahsiyet sahibi, azimkardır. Fa

kat bu azmini, geçici arzuların tahak 

Ali Ozdemir 

kuku yolunda sar 
feder. Muayyen, 
sistematilıır., bir me 
sai tarzı yoktur. 
Güzel san'atlere 
karşı temayülü 
vardır. F a k a t 
mantıkı ve şuuru 
onlara birer hu
dut çizmiştir. Bü 
tün bunlara rağ
men iyi kalplidir 
ve iyilik yapma-
yı sever. • 

• 
Saf, mağrur bir tip. Çocukh.ığunda 

geçirmiş olduğu bir hastalık onun 
hayatında mühim 
bir iz bırakmış
tır. Tabii suret
te teşekkülüne ve 
inkişafına mani 
olmuştur. Ruhi 
hastalıklara ma
ruzdur. Bazı ma
.ıileri ve iddiaları 
vardır. Etrafının 
lakaydisi ve ha
zan istihzası ara-
sında. onları ta- Yaşar 
hakkuka çalıştırır. Asabidir. Fakat 
zararsızdır. 

Yarınsız bir aşkı istiyenleri haksız 
bulmakta nekadar haksızmışım. Be
şeri heyecanların tükenip haya.tın 
başladığı dakikaların fecaati karşı
sında eskiden duyduğum kesel ve 
bita.bi yerine şimdi içimde aşktan 
başka her şeyi inkar eden bir hayat 
düşmanlığı var. ' 

Mavi atlas şezlongta dalından kop
muş pembe bir gül yaprağı gibi se
rilip kalan güzel mahlO.ka hak veri
yorum. Ilk aşkın zevkine kanmadan 
onu kaybedenler ne yapsın. Hiçbir 
kadın, genç kızlık çiçeklerini tattı
ran hiçbir dişi bana bu hissi verme
di. 
Şimdi içkinin değil aşkın sarhoş

luğu içinde bu hayal aleminden ha
yata dönmek çok ağır geliyor. 
Hayır. Bu pembe bulutlardan ay

rılmak istemi~orum. Bir çılgın gibi 
onu tekrar kucaklıyorum. • 

• 
• • . . Yeşil Nilin kar,ı kıyısındaki 

hurmalrklara kadar inen güneş bir 
kızıl alev gibi odaya akmış. Mavi 
döşemeler bir altın yağmuru altın
da kalmış gibi rengini değiştirmiş. 
Masayı süsliyen taze çiçekler bo

yunları bükülmüş, renklerini kay
betmiş. Havada bir günün sonunu 
haber veren durgunluk var. 

29 - 1 - eaa 
• 

eviş ~V:t li\r 4 . 
el)_Meıef 

Kimse evlenmekten bahsetmiyor 
Büyükdercden K. R. imza.sile: ı ·~e anlatınız. Ümit ederiz ki kabul 
Yirmi 'bir yaşındayım. Orta halli eder. Hürriyet ve müsavat gibi mef· 

bir ailedenim. Spora, deniz sporuna humlar, başkalarının rahatını bo~ 
çok merak1m var. Tantdığtm gençler mak demek değildir. 
bana güzel olduğumu söylüyorlar ve ~ 
hemen hepsi kur yavıyorlar. Fakat Karım plaja gitmek utiyor 
hiç birisi bana evlenmekten bahsetmi 
yor. Bu sebepten sinirleniyorum, ta
nıdıklarımdan soğumağa başladım. 

1·eniden tanıdık edinmek te istemiyo 
rum. Ne yapayım dersiniz 1 . 

Müteessir olmayınız. Ve bilhassa 
sinirlenmeyiniz. Etrafınızda dolaşan 

gençlerin evlenmekten bahsetmemele 
ri, sizinle evlenmek arzusunda olma
yan başka gençler de var demek de
ğildir. Evvela, aklınızdan bu nokta
yı çıkarınız, kendinize fena telkinler 
yapmayınız. Daima neşeli ve şen olu
nuz. Esasen neşesiz bir sporcu tasav 
vur etmemize imkan yoktur. Merdüm 
giriz de olmayınız. Sizi sevecek ve si
zinle bir yuva kurmak isteyecek gell'; 
muhakkak sizi arayıp bulacaktır. 

Bekleyiniz. Daha gençsiniz. 
~ 

Yapamıyorum, edemiyorum 
Gül imzasile: 
Bir kız seviyornm, Fakat sevgimi 

bir tilrlii anlatamıyorum. Kıza ancak 
gbzlerimle anlatabiliyorum. Kız be
nim gözlerimden sevgimi anlıyor, gel 
gelelim ailesi çok sıkı kontrol altmda 
bulunduruyor. Onun için bir türlü 
sevgimi ve ~kımı anlatamıyorum. 
So•ıra k"lzı haftada bir kere görüyo
rnm. O da beni üzüyor. Çünkü ara
dan zaman geçiyor, görmi.i.yorum ve 
ii:.üliiyorum. Kızı çılgınca seviyorum. 
Buna nasıl a§ktmı ve sevgimi anlata
yım' 
Eğer maksadınız onunla evlenmek 

ise, aileniz vasıtasile onu ailesinden 
resmen istersiniz. Böylece hem aşkı
nızı isbat etmiş olursunuz, hem de 
üzüntülerinize nihayet verirsiniz. 
Başka yapılacak bir §ey yoktur. 

* 
Kadın erk ek müaavatı 

lstanbuldan O. N. imzasile: 

V ç senedir evliyim. Karımı çok se
viyorum. O da beni seviyor. Fakat 
onunla bazı hususlarda anlaşmamız 
imkanı yok. Mesela, benden 8orma
dan ve i8tediği zaman sokağa çıkıyor 
Ben ona mani olmak istiyorum. O va
kit te kadınla erkeğin müsavi hakla
rı olduğımıı ileri sürerek ona tahak
kihn etmek istediğimden bahsediyor 
ve bıına razı olam1yaca.ğını söylü • 
yor. Ben tztıraplar içinde kalıyorum. 
Bıı hallere ııasıı bir nihayet verebili
rim1. 
Kadınla erkeğin müsavi hakları ol

duğu bir hakikattir. Fakat evlenme 
denilen hadisenin iki taraf arasında 

ı bil' anlaşma, bir mukavele olduğunu 
1 da unutmama\: ıa'"zımdır. Bu mukave
ı ler.in şartları tam bir anlaşma esası 
1 •• • 
ı uzerıne yapılmıştır ve bazı hususlar-
: da erkeğe mühim vazifeler vermiş-
tiı. Zevcenize bunları hatırlatınız. 
Karı koca arasındaki hareketlerde 
iki tarafın da muvafakati şarttır. Bir 
taraf istemezse o hareket yapılmaz. 
Ve bu yapılmamakla, istemeyen taraf 
ötekinin tahakkümü altına girmiş 
olmat! Bunları, tatlı bir dille zevce-

Onun şeffaf gözkapakları titriye 
titriye açıldı. Mavi gözbebekleri zev
ke, heyecana. kanmış gibi o kadar 
tatlı bakıyor ki! 
Güneşin son ışıklarını görünce 

kalkmak istedi. 
Kollarından tuttum. 
Hayalden hayata dönüyoruz. O

nun korktuğu, şüpheli gördüğü ilk 
aşkın sonunu yaşıyoruz. 

Fakat o bunu benim kadar hisset
miyor. Şimdi narin parmaklarını saç
larıma daldırmış, başımla oynuyor. 
Yüzüm ateş gibi yanan yüzünde. 
Ona bilmiyorum ki neler söylüyo-
rum.. 

• 
Gün karardı. 
Mavi atlas döşemeler gölge oldu. 
Ve artık onun mavi gözlerini gö-

remiyorum. Menekşe kokusunu du
yamıyorum. Yüzüm yanıyor. Aytl
dıkça, aşkın sarhoşluğundan uzak
laştıkça hayati hisler kuvvetleniyor. 
Şuurum hayalime galebe çalıyor. 

Ne olur. Hayata dönmesem. 
Raşel kesik kesik ağlıyor. 
Onu nasıl teselli edeyim. 
Gitmesi için yardım ederken de

dim ki: 
- Hiçbir şey düşünecek değilsin. 

nk aşkının sonu seni mes'ut edecek-

Kasımpaşadmı L. K. imzasile: . 
Size bildireceğim mesele belki si:f 

doğrudan doğruya alakadar etme~ı 
fakat karı koca arasmda olan bir t 
olduğundan size yazrnağa mecbur 0 

dum. Altı senedir evliyiz. iki de çocıv 
ğumuz iıar. Bizim hatun, iki aydır 
''ille ben de pldja gideceğim, alem kO 
rarıp durııyor, ben de öyle yapaca; 
ğrnı,, diye tutturdıı .. Kendisine, ~~~ 
vaziyetirnfoin lnma imkan vermedıg 
ni, bir plaja gitmenin adam başttld 
70 - 80 kımt§tt tuttuğunu anlatmağtJ 
çalışıp durdum. Fakat bir türlü di1"' 
letmek imkanı olmadı. Kadını.artı 
moda cihetinden ikna etmek imM1"' 
stz gibi birşey. Bu yüzden ara.1ruzdtJ 
kavgalar oldu,. Dirlik düzenlik bozul• 
dtt. Ne yapaymı dersiniz' 

Karınızın plaja gitmek arzusu ço1' 
makul bir arzudur. Bu, hem, rnod• 
işi değildir. Sıhhi bir iştir. Fakat pıO 
da. haline de gelmemiş değildir. S1I 
bakımdan, karınız haklıdır. Fak•t 
bütçe bakımından da siz haklısı11JI. 
Bu işin bir tek hal çare8i vardır. O 
da, ne sizin, ne bizim elimizdedir. J31lı 
belediyenin elindedir, ve halk pJijJıfl 
yapmakla kabildir ki, biltçe!!i dar " 
lanlar da gidebilsinler. 

Okuyucu 
Mektupları 

Açıkta kalan liman 
memurlarının d ilekleri 

Istanbul liman idaresinin yeıf 
kadrosu tatbik edilmeğe başlandıl 
için, altmış kadar memur açıkta !<ııl° 
mıştır. Bl.ı memurlardan biri, gaz:: 
mize gönderdiği bir mektupta, v 
yetlerinin yeniden tetkikini istetıle_. 
tedir. Mektupta deniliyor ki: iııJ 

"Çıkarılan memurların ekseri!! ıt 
bugünkü idarenin· şirket olarak 1', 
rulduğu zamandanberi çalıı;ıan J1I :f 
murlar teşkil etmektedir. Liman t~ 
rıhtım gibi ayrı bir mesleğin muJl jJll 
lü şubelerinde çalışarak görgüler 1)1 
arttıran eski memurlar, kadroıı, 
bu şekilde tatbikmdan ve yeni Jfl r 
mur alınmasından müteessir o~~ıı~ 
lardır. Bu itibarla, kadronun ılc1~., 
bir defa daha tetkiki, sicil, yaf ~ 
miktar gibi vaziyetlerin de na~, 
dikkate alınması faydalı olaca , 
Alakadarların nazarı dikkatini cel 
betmenizi rica ederiz.,, '6t' 

TAN: Kadronun hangi esasa. 1 . 
hazırlandığını bilmediğimiz için s~ 
dece, alakadarların nazarı dikl<•~ 
celbetmekle iktifa ediyoruz. A~,ıı 
kalan memurlar içersinde ha ,, , 
zıyaa uğrıyanlar tarafmdan yap~, 
cak müracaatların, alakadar mal< 
larca tetkik edileceği şüphesizd.:.-

tir. , 
Bunu niçin ve ne fikirle söY~. U • 

bilmiyorum. Fakat başka ne so'f 
yebilirdim. Onu da bilmiyorum· . ' Onu evinin sokağında brra.kır1' 
dedim ki: -# 

- Yarm gelme! Iııtiraha.t et. ô 
gün olmaz mı? 1,-Mağaza camekanlarından auıU tı' 
elektrik ışığı altında onun penıbe 
yaz hayali gölgelere karıı;ıtr. rıı'' 

ömrümün en leziz heyecanl3 ııllı 
yaşadığım bu mes'ut günUn 80tl,t 
kalbimde derin acılar, nede.JJle 
duyarak eve döndüm. 

Ne yazık, ha.yat yürüyor! 

• 
ömrümün ilk günahını işJecJiııl~ 
Bugüne kaftar izlerinden ve t~ 

terinden kaçındığım genç kııl f' 
bir eşi hayatta bu kadar macerı er 
çirdikten sonra ba,ımı döndUrıı'dıl' 
şuurumu yenmeğe muvaffak 01 U , 

Bütün geceyi kabuslar, çarPııı 
lar içinde geçirdim. f 

Dünün o birkaç saatlik leıiJ b' 
canından eaer kalmadı. J 

[Arka.il .,sr 
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No. ıeo 

Büyük servetlerin insanlarda yaratbğı hamakatlerden 
bazı adamlar ekmek parası çıkanr1ar 

'.A~ ~yoğlunda, 8&l'l'at ada.mı, 
hangi am ister&e e;ya 0 u~dı; 
Şu tahta Grec'ti; bu teneke :R.omaıns. 

Bir elçinin yazı aandalyumı 2 in
ci Hanrl'nin kôltufu yaptığı gUnden
beri bu ean'at adamına siılonlannın 
eşyalarını eskitmeden Beyoğlunun 
levantln kadınlan evlerinde çay ver 
ıniyorlardı. Ratel bile Cevatla yattı· 
ğı karyolanm eahici Koromandel (1) 
olup olmadığını bu Ruaa e0ruyordu. 

Büyük MırveUerln ınaanlatda ya
n.tt.ığı büyük harnakatlerden bazı 
adamlar ekmek paraaı çıkanrlar; 
san'a.t adamı da bu "hama.kat" ıer
den vfyoloruıelinin telleri gibi istedi· 
ği sesi \;tkanyordu: Par:mak.larmda-
1.. ,, Kapalıçarşmm antikacıları 
l'El ze4ya . . k' 'rdil F-,·at bellı etmıyere ... 
esı er: -
Evine k09uyorlar, yanına yürüyerek 

. . 1 _ _.. Konu•urken, koltukla-
gınyor anu· 7 
rmdald çekmeceyi hatırlıyorlar, 
YüktıekkAidırlmdaki yaldueıya yap· 
tıraeakken tıka.raiıtma acıyarak ona 
bırakıyorlardı. o da çekmecenin 
3 güne kadar antik& oıacağmı onla-
ra vadediyordu. 

F&kat bunlarla puarlık dert.il. 
Bu alaturka antikacılar aaırlarm fi
yatlarını ezberliyemiyorlardı: "Bir 
da.ha aöylieyyim efendim. Renaia
sance devrinin metroeu 25 liradır; 
Iklııei Empire'in ldloıu 8 lir&!,, 

_ Bırakın fU martavalları ... Bu-
nun Kurunu VU1t&II da bir kutu 
boyad.u', Kurunu U1Aeı da. . 

Bu llfı tecvitli fransıscayla aöylı
yen lra.nlı antikacıya, Moıkovalı 
san'at ad&mı anasının ~el fransız· 
caaile kıldı: "Birkaçmız bir ara.ya 
gelin de lll kutuların içinden bir 
Edirne eandığı çıka.rm göreyim!" 

Saıı'at ad&mmm lfmda tam 70 ıa
atlUc yalan v&rc!ı: çekmecenin anti· 
lra olmuı için 3 rUn ıtzmı defiJdl. 
2 saat yeterdi. Ama uvallı aan'at 
adaım rahat çabpmıyordu ki ... Ya· 
nmdaki odada Belldale prenı, mavu
naeılarm kuttlrlerile ıövUfUyorla.r
dı. Sarı'at adamı tırçumı dlflerlnde 
tuta.rak iki yumrutue duvara vuru· 
yor, kavganm bitmeai llztmgeldill· 
ni a.ıılatıyordu. Yumruklar duvarda 
devam ettikçe ka vganm orkettral
yonunu yapıyor sibl kavga daha gtl
zellef8Nk dev&m ediyordu. Nihayet 
Nn'&t adamı on be•lnci uır kadar 
eskimesi 18.zımgelen çekmtceyi 17 in 
ci uırda bırakarak kard~e dayak 
at.m&k için zalim bir temkinle oda· 
smdan cıtıyordu. Dayalın kolay ye
zıeeetmden o radar emindi ki teıl
f& ıtısuın yoktu. 

Her dayaktan 80nra havtıyarak 
qlıyan pretUl8 ru~a haykırıyordu: 

_ Benden artık morfin paruı 

lıe\tleme! 
Prena birdenbire suıuyor, yalva-

ran glSllerle bakıyordu. Za.t~n prenı 
her dayalı gücenmeden bu morfin 
paruı için yiyordu. 

PJenll :ırumar oynamak lçln bir 
aralık Belldli aatmafr dUtUndU. 
Ucus verecelctf. F&kat ~Uda eefa· 
Jetten f)tmanl&mlftı; bUtUn eaade
ti bfJ' nevi yemek yemekten ibaret 
kalan acayip fıkaralık içinde şi,en 
kadındı. San'at adamma on be•incl 
unu eandığmı, konsolunu yaptıran 
zenginler prensten memesiz kadm 
istiyorlardı. Eşyada.· Orta.çağın. ka
dmda ,Unttn çizgileri! .. 

Defiftiğini Belki8 te biliyordu. 
ecak kendi gözünde henü.z çirkin 
defildi: "Sabahlan biraz tuhaftı; 
öğleye doğru mermer yahdaki yüzü 
yavaş yavaş geri geliyordu!" Hal· 
buki mermer yalıdaki yqzUnden 
onda yalnız aaçla.rile göıleri kalmıf
tı. Yalnız bunlar güzeldi. Akıidir, 
o da bunları beğenmiyordu. Beyoğ
lurıda kadın batlan o kadar değifi
Yordu ki kendi AÇmı eski buluyor
du. Bqmı oksijenle deği9tlrdi. Kır
ın11ı NÇla yUzU yeni olacaktı; olma
dı: Tepesindeki alevin altında çeh· 
resi karanlık oldu. 

VUeudU yıkanmadıfı t~in yUzU de 
tenıiı olamıyordu. Kirli vücutlu te
ınt. ytlzde pudra kabuk gibiydi. Kı
zıl boyalı her t.ırnağın ucunda . te· 
ınb olm&dtfı halde beyaz olan çızgi 
duruyordu. Bizans çerçeveli ayna
da kml 1açlı 11urat, k~ilml' ~a?lı 
kafaydı. Belkia bu ba,m kendıeıne 

(1) Coromandel. 

yakıştığına. henüz kar&r vermemi•· 
ti. Yalnız okaijenli 11~ Oda.ya. çok 
ya.kı;tı. Odadaki sefalet ki Iatanbu
lun fıktr& evlerindeki çıplak ~fa.
let değildi; bir Rus pren~inln efyah 
~aletiydi: Kemikleri fırlıya.n kol
tuk LOula-Phllippe'tl; uıanıp can çe
kijen ,ezlong Inrtllı Empire'iydi; 
yara. bezi Buhara i9lemeeiydi; ye,U 
yüzlü adam prensti. 

Ve prenıte de, eı,ytda da renkler 
berbattı, çizgiler enfes! .. E9yanın fo
toğralı Alınsa bir antika mera.ldııu
nm 11&lonuydu. Prenıin de reıminl 
~&kseler, morfin tlryaklelnln rengi 
görünntlyecek, yürllnün muntazam 
hatlarile bir Avrupa prenl!li çerçevede 
duraca.ktl. Zaten Belki& te ona 
fotoğraf makinuı gibi uzaktan ba
karak. va.rmıftı. 

Fakat resimlerini çekerken oda
dan da bl.rtakUn ,eyleri atrntlıydı, 
prensten de. 

Odada.n atıla~ak ffıyler: San at 
çizMMi; yazı maklnuı; karyola ve 
tepeaindeki büyük meza.rlık putu; 
mau.daki Na.polyonun y&nm4& bof 
yolurt kbelerl; aema.ver; vlyolon
aeı. 

. Bir de lç ça.ma.,ırlan çtvlltrden ay· 
n uJViyetlerle aarkıyOrlu; ree1m 
çekilirken, havalandrmak b&han.U. 
bunlan da artık Bellde peneerec!en 

u na, ya.ğlarma bakıp canlı olduğun 
hatırlüa, kendiliğinden yerini de -
fittlrse ya ... Hayır! 

Bu evden kurtulma.nın, Belkis 
lçln blr tek çar~i vardı: Intihar. 

intihar edebileceğini dUşUndük~e 
lntlhar ettikten sonraki gUnlerd 

1 

e 
y&fıyOr gibi rahat ediyordu. 

Kendini öldUreceğini kocasına söy 
ledlkçe de seviniyordu: Zaten, o, ko 
C&8t görsün diye ölecekti. Fakat yal 
ruz kalınca, sık ısöyledlği "intihar,, k 
Umeainden korkmağa ba9lıyordu 
Sonra dUfUnUyordu: Intihar edecek 
olan söylemezdi. O, söylüyordu; de 
mek ki "etmiyecek" ti. Seviniyordu 

-
-
-
e 

-
Demek ki ya~nyacaktı. 
Yaşaması da doğruydu. Çünkiı 

Belkls, dUşmanlarmm dediği kada 
bedbaht değildi ki! .. Premı, karde 
'inden morfin p&rMI aldığı zaman 
dünyanm en tyJ insanıydı: Belkisin 
ellerini, kollarını öpüyordu. Morfin 
parMı bulamadığı zaman o kada 
edepsiz olduğuna bu parayı bulunca 
tll.fıyordu. Fa.kat kocasmm Belkis 
öpmesi "öptü" demek değildi 
''Morfin parası buldu" demekti. Ni 
çln öpüldüğünü, Belki&, anlamak Uı 
tt .ıiyordu. Fakat bunu anlamamak 

r 
-

r 

i 
: 
-
-

nekadar güçtü. 
Ve her öpUldUğü za.man bedbaht.o 

luyor, aklına ilk gelen feyi yakalıyor 
bı:ra.kmıyarak dUşUnUyordu: Kafa -
tındaki dilştinceyi, yaşamaktan bı-

-
1 

l&l'krtmalıydı. kanlarm tembel sevkfle kazarak, de-
Prenaten atılacak ,eyler: Sokağa rinl~tirerek. 

çıkarken palto ol8un diye mavi ya- Şimdi "ilk aklına ~len ,ey,, Adnan 
kaaını kaldırdığı ~p dö tambr; yü- dı. Ad.nanın konağında ettiği rahatı 
ıUnU. yankeciai yapan gemici pipo- görmek için Ruı prensinin odaııında 
au. (Tuhaftır: Zenginken, prenı, a.y- çok ıebep vardı. Fakat AdnBlll bu 
ni pipoyla. mfüıteınleke vilialııe ben- türlü hatırlamak Belkiain kibrin• 
zerdi.) dokundu. Adn&nm 1'0ıiafrftl!aki ra 

P'akat odad&Jd efy&nm buamda hata ösUyerek balc&r1& söıleriıı 
ne kuvvetli haya.t 'V'&r; ıarmın ptf· Adnan görecek Andı. Hem Adnanm 
Jctr hep nemli: S&nkl 1cı•m yafmura servetine dönüp bakmakta ne ma
tutuluyor, a.nlcl yum terliyor. Sonra na vardı? Servet diye Belkisin ba
prtnaln ytflt kalpalt! .. KUOUk Oivi· basın~kine derle;&: Meçhuller ka-

-
1 

4en .erin ternuıa dtil'I"• 'P .. 11.•-ı- dar bllytlk eervet ... 
eline dUftCek! .. Bunun dtlfml~k (Belklı kl.!'frtmda olnuyan Adna-
yere lconulmuı bu evde 1'11• 1 na kibir ediyordu.) 
a.klma ıelmtyor. Kalpak ta Jcıllan-1 (Ar'kllst varl 

Türk muallimleri Almanyada 

Dresden belediyesinde 
kabiıl yapıldı • 

resmı 

MtJysetı ,eh.ri ve 91 metre irtiftMnda ki tarihi kulenin u.zakttın görllnllfÜ 

Dresten'den gazetemize yazılıyor: alt tablolann adedi 2.600 il geçiyor. 
"Burada, çok umim.i bir hUanil Kral hazinesi de ayni derecede 

ka;bul gördük. Iki buçuk günlük ika- zengin .. Pırlanta mUzeyyenat kısmı, 
met müddetimiz için çok zengin bir inunı adeta yerinde mıhlıyor. 
program hazırlanmıftı. Büyük mey- Buradan, Nn'at mektebine gittik. 
danlan, Elbe nehri üzerindeki Uç 500 oda, 200 l!lmıf, 88 muallim, 4.500 
büyük köprüyü, krAllar taruumı talebe! .. Mektebe, 8 senelik mektebi 
gezdik • bltlren ve lfte çalışan kimseler alı· 

KöprUlerin en muazzamı Avgult nıyor. Tahail paral!IJZ .. Ha!tada 12 
köprU11Udilr. Bu köprünün nl ta - saat den veriliyor. Mektebin koope· 
rafı yeni, sol tarafı eBki ,ehirdir. ra!1fi. cidden numune olarak tatbik 
Resim mUzeei, çok zengindir. Bura- edilmeğe değer bir mükemmeliyette. 
da, Italyaıı ve Alma.n reseamla.rmın Bu ziya.retlerden sonra, belediye 
pek çok f&heaerlert var. BUhuea, dairesinde reami kabul vardı. Bele -
Raf ael'in Meryem Anayı muuvver diye reiıl huta olduğu için vekili, 
levhası, huıus! bir odada tefhlr edi· çok hararetli bir liaanla, bizi gör -
Hyor. Sade. ltalyan re1Samlarma mekten mütevellit heyecanmı anl&t-

YDALJ ~~ lr aer gttn btr ı 
lllklye 

~ BiLGiLER - ·-------

""\ 

J PIVANKO FA 
....., 

B ugünkü Program 
lstan bal 

l&: Hı fif muıiki (plllı:. 19: Haberler 
uhtelif -pllklar. 20: Viyoolnıel v~ 
.Stüdyo aanıtlrlrlan tarafmdın. 
üd:vo orkestrali.tı. 21,30: Son hı· 

19,15: M 
piyano: 
20.30: St 
berter. 

Sut 22 den ıonrı Anadolu ıJanımnı 
e mıhıııı hıvıdiı ıerviıi verile -ıa:ı:eteler 

cektir. 

Pr&I -20.20: 
lırL 21,S 

Aıkerf bando. 21,05: Çek ıırlı:ı-
0: ~adyo piyeti. 22.15: Beetho • 
erleriden yaylı enıtrilmanlar lron-
5: Mıtienbid'dan danı n\uıilriai 
45: Franaııca haberler. 

venin et 
ıeri. 2s.ı 
nakli. 2S, 

Buda 

21: Dı nı plllrlarL 21.30: Stüdyodan ııf
Hıberler. 23,25: Pllk. 24,05: Çin• 
llkiıi. 

yea. 2S: 
ıerıe mu 

va VartO 

20: o 
Şopenln 
artet ko 

da muıilriıi. 21: Konuımalar. 22: 
e1erlerlnden Jron1er. 22,SO: Ku • 
naeri. 2S: Sııor. 23,15: Muhtelif. 

24: Dan .. 
Viyan• 

20: Hı berter. 20,10: Aktüalite. 20,30: 
Viyanın 
2%: Çift 

m Heldealau mevlciinen rej)(lrtaJ, 
friyaao Jroaıeri. 22,40: !felacell 
3: Haberler. 23,10: K6n11rin de· 
25: Oda mu•lkiıl. 

muıiki. 2 
vamı. 24, 

Biikreş 

18: Or keııtra - Haberler • Orkestranm 
20: Konferını. 20,20: Plak (op .. 
), 21.ıs: Konaımalar. 21,30: Ke
ek muıilrlıi. 22,05: Sarkılar. 22,30: 

devamı. 
retlerden 
manal C 

22 45: Salon orlre1tr11ı. 23,45: 
iliyle haber. 24: Konıer. 

Haberler. 
Ecnebi d 
Moako va 

ıuo: Şarlrdar ve millf dınılar. 19,30: 
ımur. 20,30: Tenor aeıle ıarkı -

Hafif muıilri. 22: Yabancı dillerle 
~enfonlk 
lar. 21: 
neırt:vıt .. 

Sin 

•HA 
te T 

LK OPERETİ: Bu alcıam 21,45 
alrıim bahçeainde (Deniz HavHr) 
da (BABALIK) ya km 

• USK UDAR HALE : CAtlıı Bındoıu) , 

ırbıtı Hila Bıb,11{ : (Sekoya • 
lan Kıs). 

• Bıfl 
Kıp 

itfaiye Telefolllan 

u1 ltfalyeai 24222 htanb 
KıddclS , ttfıl:ve.t eooıo 
YeıllklS y, Ba1ı:rrlr!Sy, BUyUJrdere, 

r ttfıly11l 50625 Uıkilda 
Be:voll u idıiyeai 44644 
BllyUka da, Heybelt, Burıaı. Kmıh mm 

çin telefon santralındaki memura 
emek kafidir, 

takaları i 
yangın d 

ı .... t,.nf' tf"lrf "1'1 

Cenrh 
Gunba 
HHelri 
Zeynep 
Kudu• 
Be:vofl 
Gülhan 
Haydar 
Et fal 
Bakrrk 

pata b11taanl 12 IH 
haıtaaul Yenlbahce 2.101 '1 
kadınlar hHtan11! 24555 
Klmll haıtan .. ı UılrUdar 60170 
haatanetl Çıpı 22142 

u Zülr4r h11tannl 43341 
e haıtınni GIUhane 30510 
ııııa NUmune b .. tane•I 60107 

haıtannl lltli 42426 
IS1 Akıl baıtaneal 16,50 

M ttnmat ,.rtert 
Deni• 
Akay ( 
Sark D 
Devlet 

,.ouan acent11I Teltf&n 43162 
Kadrk8y lıkeletl) 41132 
emlryollırı 8irlrıel 25070 
Demiryolları Hıydtrpaıa 42145 

Qabıll il hht yardım ~ldl&t1 

Bunu 
bili lıt 

maradan lm4at otomo 
enir 44993 

tJ Türk 
nakkal 
yetten, 

- Alman. dostluğundan. Ça
ede kazandığımız muzafferi • 
büyük ,etin yarattığı büyük 
i Türkiyeden bahsetti. Ve ve şerefl 

dedi ki: .. -
siz ve bi 

Hiçbir milletin yapmadığını 
z yaptık. Siz, işe daha önce 
ız. Namusunu kurtarmak 
re örnek oldunuz. Atatürk, 
illeti arkasından sUrilkledi 
bUtUn cihanın parmak ıl!lır
ıeref kazandırdı.,, 

başladın 
istiyenle 
bütUn m 
ve size, 
dığı bir 

Resmi kabul ve çay ziya! eti çok 
bir hava içerisinde geçti. samimi 

Geç~n sene itfaiye sergisinin a\;d
kilometroluk bir sahayı çidığı 400 

Çek ba.h çesi haline getinni9ler. Bu 
da.r bir tl'flnle gezdik. ln

P te burada çiçek görmeli .. 
şehir namma belediye bu 

büyük lokantasında bir zi
rdi. 

bahçeyi, 
san geli 
Akşam, 

bahçenin 
yafet ve 

Ertesi glin. Drel!ldene 63 kilometro 
e bulunan Mayl!len .,ehrini 
Buradaki ponııelen fabrikal!lı 

mesafed 
gezdik. 
dünyan m büyük fıtbrikaları arasında 

Ahmet kaygusuz, isminden de an· dındı amma, müthiş geçimsizdi. 
laeılacafl veçhile, hiç bir geye aldı· Kayguımz onu severdi ve her ak-
rıı etmezdi. On sekiz aenedlr ıigor- §8.m sofraya oturdukça: 
talı olduğu Fenike Viyana tirketi if- -Ellerin dert görmesin! Ne de 
lA.s edince aldırmadı. Karısı aziz ar- güzel olmuş. Parmaklanmı yiyece
kadaeı ve dostu Sadıkla beraber ka- ğim adeta, diyerek onun yemekleri
cınca güldü ve kız kardeei Fetanetin ni methederdl. Fetanet hakikatt".n 
ko~aaı ölüp de dul kalınca, birdenbi- güzel yemek pifirirdi. Fflkat bUyUk 
re kendisine kar§ı büyük bir muhab- ikramiyeyi kazandığını duyunca aca
bet gösterişine ve gelip evine yerleş- ba ne yapacaktı. 
mesine hiç §8.!Fllldı . Fakat o sabah -Banyoyu tamir ettirelim d1y&
uyanır uyanmu kendi kendine ilk cekt.i, eonra bir elektrikli buz dolabı 
ıözleri: muhakkak lazım. Yalovamı dedin? 
-Kazandım! A, orası çok güzeldir. Rahmetli ho· 
Oldu. evvel! rüya garUyorum zan ca.m ile gitmiştik. Ben oraları bilirim 

netti, fakat hayır, rUya görmüyordu. hem seni de gezdiririm. 
ltte piyango bileti masanın üzerinde Ne! O da mı gelecek? Onıı, inl!!ll
duruyordu. Uzandı elile t6Jnaa etti. nm gezmek için, buralara, yalnız ba
Evet, orada idi. Bunun Uzerine tek- gına ve çift gidilmek ica.b ederşe, kız 
ra.rladı ! kardeşinden gıı.yrisile gitmek llzmı 
-Kazandım. Muhakkak kazan- geldiğini nasıl anlatacak! 

dım. Yemin edebilirim. O devam edecekti: 
O rUn ayın onbiri idi. Piyango çe- -Sivastakilere muhakkak gitmek 

kilecekti. Kayg\18uz derhal bir ıUrü lhnn. ne de olea dayımız. DUnya 
proje yapmafa batladı. Bunıayamı gözile sizleri bir daha göreyim diye 
gidecekti, Yalovayamı? Yokaa töyle ka.~tır yazıyor. Hem benim manto
Boğaza uzanıp bir yalı mı kiralan. mu unutma.zsm artık. Kadıköyde ki 

Ada da fena defil. Kıı gelince de, ev de ta.mir itrter. Nerede iee yıkıla· 
Ayaıpapda bir apartman tutar, is- eak. Mutbahta. ki sarnıç kurumuı 
terte satın alabilirdi. Bir küçük oto- onııı bir baktırmalı. Salonun tak1mla· 
mobil, istediği glbi mükemmel bir nnı da deği§tirmek lhrm.. Alt ka. 

amofo b' d kU U h tın mu~ambalıı.n parga parga. KU-
gr n ve ır e t P ane ala- mesin damı, bahçenin divarları her· 
ca.ktı. Okumağa. pek merakı vardı . b t 

A..,k dd . a ... 
tl'I' ~ ş,,ı;~ .c~ e~me gidecek, kitap· Kaygusuz bunları dinlemiyecekti. 

çılardan bırıne gırecek ve: Fakat kabilmi? Şöyle bir heaaıı etti. 
-:Bana, Htıaeyin Rahminin btktln Piyansodan kuanacaiı elli bin lira 

eterlerini ver, ıonra bu Jiln• kadat ki beş bin lira demekti, bileti onda 
ne çıkn1;ııaa. hepainden birer tane hic birisine ye ti ı ın t ye c ek t ı. 
ıfönderinız. Of ... Fetanete bUtUn bunlan nuıl 

Diyecekti. Oradan çıkmca ıramo- anlatmalı? Piyankodan kazanılaıı 
!oncuya ufrayacak, Dede Ef endinln paranm lUzumıuı ,eylere sarfında 
Tanburt Cemilin, kopya edile edile ae- ki zevki ona nasıl anlatmalı? 
ıf zurnaya dl:SnmUı olan Hatıı Sami- K!l)t vuruldu Kaygusuzun ctn
nin, Neyzen Tevfiltn pllkl&rmdan a- ,ünceleri kKildi. lçeriye kız kardeıi 
lacaktı. elinde ki kahvaltı tepsisi ile firmiı-
Kayguıuz, pa.ralan eeblnt koyuıı- ti. Yemeği masaya bıraktı, razetıeyi 

ca dofru dail'fl mUdUrüne çıkacak ve eline tutuşturarak! 
kendtılnden mezuniyet iateyecektl. --Çoraplann yırt.rlmıı yamayaymı, 
Daireden hemence Qıkmak istemiyor· Diye geçip ka.reııma oturdu. Bir 
du. Fakat mUdUr ona! az 11onra Kaygusuzun pıete oku· 

-Mezuniyetmi, diyecekti, nasıl o- madığmı rörünce aordu: 
tur! -Niçin okumuyonıun? 

-Efendim kanunun bana verdiği 
hakkı da kullanaınumıyım ! 

-Ya ... ôylemi? Fakat çekmece
min gözü taveiye dolu, mezuniyetin 
bitip de döndüğün vakit, belki yeri
ne batkaııı gelmiı olur. 

O biraz kızacak ve §öyle diyecekti: 
-Ne çıkar efendim o da bir me-

selemi ıanki ! • 
Kaygusuz bunları dUıUnUrken,Fe

tanetin mutbağa girdiğini duydu, o
nu ta.mamile unutmuıtu. lyi bir ka-

Kayguıuı ıtııumıiyerek ! 
-Sen oku! dedi, kazanan nurnero 

ilk ıayfada! 
Kayguıuı kaıanamadrfmı anla· 

yınca hic mUtee11tir olmadı, derin bir 
memnuniyet nef eai aldı. Ku kardeei· 
ne baktı arkumda ld entari yama i· 
çinde idi, Kaygusuz ic;lnden, 
-Zavallı kardeelm, dedi, akıama 

gelirken bari, Uç metre buma ala
yım. 

Ve Kaygusuz duvara dönerek 
tekrar uyudu. 

Antepte spor hareketleri ilerliyor 

eayılıyor 

rlka, Bel 
bin liralı 
malda m 
sonra ge 
rinde bu 

. Verilen iıahata göre, fab
çikanm Pariı sefirine 18 
k bir ıııofra takımı hazırla
e,guldUr. 1918 senesinden 
len sefalet ve buhran dev • ı 
f abrikanm imal ettiği ko· 

m po~en paralar, uzun 
tedavülde kalmı.,.. Şimdi, 
nlarmı bile porselenden ya -

yu kırın 
mUddet 
kilise ça 
pıyorlar .. 
ôğle y emeğinde, Boğazlar Muka -

iıted!ğimiz ~kilde imza 
duyduk. Sevincimize ölçü 

Maysenin 7 metro i.rtif am
ht kalesinde istiklll M&rfIIU 
k Alman havalarını çmlat-

veleeinin 
edildiğini 
olmadı. 
daki tari 
söyliyere 
tık. 

Sıhhat müzesini zly&ret ettikten 
Berllne geçeceflz .. " aonra 

A. F. YeJrlil 

Antep, (Tan) - Antepte spor ha
reketlerinde göze batan bir canlılık 
vardır. KlUpler, Halltevi spor fube
sinin himayesi altın& girmişlerdir. 
Klüplcrin teknik vaziyetlerini ıslah 

etmek maksadile bir antrenlSr getir

tilmesi düşünülmektedir. Yukanki 

resim, Halkevl futbolcu gençlerinden 

bir grupu gösteriyor. 

KiNOPRiN kaıeleri HERnRoE;ı!,,..uRuş 
BA • oı .ROMATiZMA AGRıLARİLLı..RİP vı NUu rE 1-:H· ı B~ic'" iL.c.\ TıR 
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İspanya ihtilalinin son safhası Meclis yarın toplanıyor 

Atatürk dün öğleden sonra 
Ankarava hareket buvurdular 

Hükiimet kuvvetleri isilere 
oluvorlar karşı muvaffak 

( Ba~ı 1 incide} 

Şimaıde de vaziyet, vahamet pey
da etmiştir. Filhaki~ San Sebastien 
etrafında, muharebeler tekJ:ar başla
mıştır. 

Ecnebi elçileri, hükümetin mütale.. 
ası üzerine, Saint Sebastieni terket
m işlerdir. Fransız sefarethanesi, Fu
enterra'bia'ya, Ingiliz sefarethanesi 
Zaraus'a ve Italya, Amerika, Arjan
tin, Çekoslovakya ve Norveç sefaret
haneleri de lnın'a yerleşmişlerdir. 

Saint Sebastiende kargaşalıklar çık 
mış ve dükkanlar yağma edilmiştir. 

Dün saat 16 danberi şehrin yaki
ninde topların gürlediği işitilmekte
dir. 

Saint Sebastien telsiz istasyonu, 
bir tebliğ neşrederek "Halkçılar cep
hesi,, mensuplarını asker yazılmağa 
davet etmiştir. 

öğrenildiğine göre San Marco cep· 
hesinin hükumete sadık kalmış olan 
kuvvetleri Saint Sebastien yakininde 
kain Ozaoyazzun tepelerini işgal et
miş olan general Molla'nın bir müf
rezesini topa tutmuşlardır. 

Asiler, Oyanın kasabasına hakim
dirler. Yalnız, şehrin kilisesi halkçı
lar cephesi milislerinin işgali altında
dır. 

General Mola'nın Burgosdan ay · 
rrlmış olduğu ve Loyola şimalindeki 
bi kuvvetlerle iltisak peyda etmek 
Uzere şimale doğru ilerlemekte bu -
lunduğu söylenmektedir. 
Diğer taraftan hükumet kuvvetle

rine mensup iki koldan biri lrun'dan 
ve diğeri Saint Sebastien'den Loyo
laya doğru ilerlemektedirler. Pek ya
kında kat'i bir muharebe vukua ge
lecektir. Bu muharebe, Guipuzcoa e
yaletinin akıbetini tayin edecektir. 

Loyolada mahsur bulunan 400 a~i 
zabit, yiyecekleri olmamasına rag
men teslim olmakt~ imtina etmek
tedirler. 

lnın'dan zırhlı bir tren gelmiştir. 
Bu trende Loyoladaki asileri topa 
tutmuş olan hükumet kuvvetleri var
dır. 

Baraelonda 310 kifi öldü 
Ma.ch*, 28 ( A.A.) ı.u. Barcelone 

da ölenlerin yekfınu. 310 tir .. ı10 kişi 
pazar, 19 kişi pazartesi ve kalanı da 
müteakip günlerde ölmüşlerdir. Bun
dan başka bin kadar yaralı vardır. 

Tecrübesiz şoförler tarafından vu
kua getirilen kazaların bais olduğu 
birçok telefatı da bunlara ilave et -
mek ılcap eder. 

Yukarda zikrolunan rakamlar me
yanına birçok papaslar, rahibeler ve 
patronlar dahil bulunmaktadır. ı 

Barcelone'da şimdi sükfın hüküm 
ıürmektedir. 1 

Sendikalar teşkilatlan, halihazır • 
da, şehri kontrolları altında bulun . . 
durmaktadırlar. Bu teşkilltlann bel- ı 
libaşlıcası, milli mesai konfederas
yonu olup anarşist temayüller besle
mektedir. Maamafih Katalonya ge
neralitesi, gene Companys kabinesi 
tarafından idare olunmaktadır. Mad
ritte Companys ile milli mesai kon
federasyonunun nasıl olup da birlik
te çalı§makta oldukları suale şayan 
görülmektedir. Tahmin edildiğine gö
re generalite hükumeti amele kütle
lerinin müzaheretine nail olup onlara 
mühim miktarda silah ve cephane da
ğıtmıştır. 

HükUmetin "azı 
muvallalnyetleTİ 

Madrit, 28 (Tan) - HükUmet kuv
vetleri, Oviedoya doğru ilerlemekte -
dirler. Asker, şehre hakim olan mev
zileri tutmuştur. 

Loyola kı§lalarmı 6fşgal etmekte o
lan asiler hüklımet tayyarelerinin 
bombardımanı tilerine teslim olmu§
lardır. Katalonya kıtaatı Barbastiyo
yu i.§gal etmişlerdir. Diğer bir kol 
Granada Uzerine yürüyor. Şark sahi
lindeki bütün limanlar hilkfunete sa
dık kalmışlardır. 

1{at'i muharebeler bekleniyor 
Paris, 28 (A. A.) - Havas ajan

ımda.n: 
Bitaraf mil§ahitler, bu sabahki be

yanatlarında lspanyol ihtilllinin ne 
suretle neticeleneceği hakkında hiçbir 
tahminde buluna.mıyacaklarmı söyle
mekteydiler. Her iki taraf da mevzi
lerini hazırlamakta olup kat't muha
rebenin yapılmasına intizaren ehem
miyetsiz ufaktefek bir takım çar -
pı§malar yapılmaktadır. 

Hendaye'dan bildirildiğine göre 
her iki taraf da vaziyetin ancak ken
dilerinin işgalleri altında bulunan e
yaletlerde normal olduğu iddiasında 
bulunmaktadırlar. 

Hülıümet kuvvetleri Saraıoae 
7iiriiyor 

Barcelone. 28 "(A.A. l' - •Katalon-

Barsclon sokaklarında ellerini kaldırıv teslim olanlar 

• 
Atatürk Haydarp<I§a garında kendilerini teşyi edenler arasında 

, [Başı 1 incide] ·'M ~· ..... 

1

1 
lere ve kendilerini selamlayan halka ı 
başlarile selam vermişlerdir. 

1 Montröde imzalanan Boğazlar mu
. ' ahedesinin müzakere ve tasdikı için 

1 yarın Büyük Millet Meclisi toplana
! caktır. Bunu müteakıp Atatürkümüz, 
l\elecek hafta Ankaradan hareketle 
;ıı ~~~-rimizi yeniden şereflendirecekler-

Maarif Vekili Saffet Arıkan da A-
tatürkün trenlerile Ankaraya gitmiş 

1 
tir. 

Türk Dili kurumu genel sekreteri 
ve mebuslarımızdan İbrahim Necmi, 
Atatürkün refakatlerinde Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Başbakanımızla V ehiller 
An karada 

'Bir yarah •1frzılhttc • tatafından naklcdili11or 

ı Ankara, 28 (Tan)- Başbakanımız 

lsmet İnönü, beraberlerinde Dış işler 
Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, İç iş
ler Bakanı Şükrü Kaya ve Adliye 
Bakanı Saraçoğlu olduğu halde bu 

· sabah şehrimize dönmüşlerdir. Bay-
raklarla süslenmiş olan istasyonda 

1 

Bakanlar, Kamutay Başkanı Abdül
halik Renda, saylavlar ve bakanlık · 

ı lar ileri gelenleri ve elçiler tarafın-
dan karşılanmışlardır. 

1 Başta muzika olduğu halde asker 
; ve polis müfrezeleri selam resmini i
ı fa etmiş, istasyon bulvarını doldu
! ran kalabalık bir halk kütlesi, bü -

1 

yüklerimizi alkışlayarak minnetlerini 
bildirmiştir. Çok neşeli olan Başba
kanımız, gelenlere ayrı ayrı iltifat 

• ispanya ihtilô.l cflerinden bir grup 

yadaki kuvvetlerin başkumandanı ı mekte olduğunu bildirmiştir. 
Albfy Sandino birçok sevkulceyşi Barcelone'daki İtalyan G~n~ral 
noktaların dün zaptedilmi§ ve Kata- konsolosu, bir Alman harp gemıs~ ge 
lonyalılardan mürekkep bir kolun linceye kadar Alman tebaasının hıma 
Madritli milis efradı ile takviye edil· yesini temin etmeğe memur edilmiş
miş olduğu halde Saragosse üzerine tir. 
yürümekte olduğunu beyan etmiştir. Askeri hükumet tefekkül etti 
Birbirlerini "kzip ediyorlar Lizbon, 28 (A.A.) - Seville ve 

Seville, 28 (A.A.) - General Que- Cordobad~ vaziy:t saki~d~.r. S~ragos 
ipo de Llano, telsizle bir tebliğ neşre- se'da vazıyette sukfın hukum su:mek 
derek Madrit ve Barcelone radyola- tedir. General Franco, _Tancadak~. ~?r 
nnın vermekte olduklan haberleri tekiz konsolosuna halihazn:da butun 
tekz" tm" tir ecnebi hükümetlere Burgos da Gene-

ıp e I§ •• • • ral Cabanellas'ın riyaseti altında 
General, h~kUmet kuvvetlen tara - bir askeri hükumet teşekkül etmiş bu 

fından ~elıllan:1° bombar?ımanına lunduğunun bildirilmiş olduğunu ib -
kalkışıld~gı ~~dırde bu şehırde me~ 18.ğ etmiştir. Badajoz ve Huelva eya
cut bahnyelı aılelere mensup 130? kı Jetleri tamamiyle faşistlerin hakimi-
şinin rehine olarak muhafaza edıle - tl ! lt d d . . . M .1 h ye erı a ın a ır. 
ceklerinı beyan etmıştir. umaı ey . . . . • 
isiler paytaht ile şark sahilindeki li- .~~: Faşıst kol~, . Sevılle üzerıne 
manlar arasındaki münakalat yolla- yuruı:ı:ıekte ve hıçb~r mukavemete 
rmı kesmiş olduklarından Madrit'te tesadüf etmemektedır. 
yiyecek şeylerin tükenmek üzere ol Birçok fehirler bombardıman 
duğunu söylemiştir. Burulan başka edildi 
General Mola'nın kuvvetleri, paytah Madrit, 28 (A.A.)' - Bu sabah sa 
tın su ihtiyacını temin eden. Losoya at 3,30 da Madritin telsiz istasyonu, 
su depolarını ellerinde bulundurmak bir tebliğ neşrederek asilerin ellerin
tadırlar. de bulunan telsiz istasyonları tara-

General Llano, San- Roque'da ge- fından verilen bütün haberleri tekzip 
çenlerde birtakım kargaşalıklar vu- etmiştir. Bu tebliğde Sierra Guadar
kua gelmi§ olduğu haberini teyit et- rama mıntakasmm tamamiyle isyan 
miş, ancak Algesiras'dan gelen kuv- halinde bulunan şehirler, geceleyin 
vetlerin intizam ve asayişi hemen ia- hükumet kuvvetleri tarafından bom
de etmiş olduklarını ilave eylemiştir. bardıman edilmiştir. Tolede, istirdat 

• .. ,. edilmiştir. Şehirde sükfın hüküm sür-
Madn_tte •ukiin . . . mektedir. Ecnebiler, Madrit'te ser -
Berlın, 28 (A.A.) - Madrıttekı Al bes* işleri ve güçleri ile meşgul ol

man büyük elçisi, Hariciye Nezareti- maktadırlar. 
ne bir telgraf göndererek İspanyol 
payitahtında sükun hüküm sürmekte 
olduğunu bildirmiştir. Barcelone'da
ki İtalyan General konsolosu, bir Al 
man harp gemisi gelinceye kadar Al
man tebaasının himavesini temin et-

Hükumet kuvvetleri hakim 
mevkie geçtiler 

Londra, 28 (Tan) - ispanyadaki 
vaziyet hakkında alınan haberlere 
göre, hükUmet kuvvetleri hakim mev-

etmişlerdir. Ayni trenle lzmirde bulu 
nan Gümrük ve İnhisarlar Bakanı 
R&.na Tarhan da dönmüştür. Finans 
Bakanımız Fuat Ağralı da tayyare 
ile şehrimize gelmiştir. •• 

Kültür ve Milli Müdafaa Bakanla
n yarın gelecekler, Ekonomi Baka -
ııı Celiıl Bayar da perşembe günU şeh 
rimize dönmüş olacaktır. Bu suretle, 
hasta olan Ziraat Bakanımız müstes
na olmak üzere bütün Bakanlar şehri 
mizde bulunmaktadır. 

Bugün saat 3,5 da lstanbuldan ay
rılan Atatürkün yarın sabah 9 da 
te§rifleri beklenmektedir. Cümhur -
reisimizin Bakanlar Heyeti toplantı
sına reislik etmeleri de muhtemeldir. 
Meclisin toplantı hazırlıkları bitmiş 
ve mebuslardan çoğu gelmiştir. 

Kanun projeleri hükfunet tarafın -
dan yarın Kamutaya sevkedilecek 
ve nızname yann belli olacaktır. 

Meb'ualm gidiyorlar 
Kamutay toplantısında bulunmak 

kie geçmiş bulunuyorlar. 
Barcclonda, Madritte ve merkezi 

Ispanyada sükfuıet hüküm sürmekte 
ve halk ke9di işile meşgul olmakta
dır. Asilerin elinde bulunan Toledo 
şehri hükümet kuvvetleri tarafından 
geri alınmıştır. 
Boğalara karşı yaptıkalrı mücade

lelerle şöhret kazanmış olan İspan
yol Toreadorlar cemiyeti, hükfunet 
kuvvetlerine iltihak etmiş olduğunu 
bildirmiştir. 70 Toreadar şimdiden 
harp cephesine gitmişlerdir. 

Asiler mahafilinden bildirildiğine 
nazaran, ihtilal kuvvetleri şimdi Ma
laga üzerine ilerlemektedirler. Gene
ral Franko tayyare ile Fastan yeni 
takviye kuvvetleri getirmek tasavvu
runda bulunuyormuş. 

Röyter ajansının muhabirine na -
zaran, son günler zarfında cenubi 
tspanyada yapılan çarpışmalar neti
cesinde, her iki tarafta zayiat 600 
ölü ve 1200 yaralıya erişmiştir. 

Atatürk kendielirni teşyi edenler arasında .. 

. . . 

Atatürk Haydarpa§a garında 

Atatürk Haydarpaşaya çıkarlarken 

üzere şehrimizdeki mebuslardan bir ı karaya gitmişlerdir. diğerleri de bl 
kısmı dün öğle ve ak§&m trenile An- gün gidceklerdir. 

Hükumete tealim olanlar 
Berlin, 28 (Tan) - San Sebasti

yen civarında !ıarbetmekte olan bir 
asi kıtaat, bugün, bilakaydü şart hü
kUmet kuvvetlerine teslim olmuştur. 
Diğer taraftan hükumet tayyareleri 
asilerin zaptetmiş olduğu bütün şe
hirleri topa tutmuştur. 
Hilkfımet donanması ise Cebelütta

nk sularında, asi kuvvetlerin Fastan 
tspanyaya geçmelerini menetmek 
maksadiyle, tarassutta bulunmakta
dır. 

Perşembe günü, sırf ispanyadan 
ayrılmak istiyen ecnebilere tahsis e
dilmiş bir tren Madritten doğru 
Fransız hududuna hareket edecek -
tir. Bu trenin emniyeti hükumet ta
rafından tekeffül edilmiştir. 

Rahattan fransızca "Matin,. ga
zetesine bildirildiğine göre, ilk gün
lere nazaran, Asi kuvvetlerin manevi
yatı şimdi çok bozulmuştur. 

Siyera Guada Mara etrafında ya-

pı1an çarpışmalara 3000 Asi ve 1~ 
hükfunet askeri iştirak etmişi~~ 
Her iki tarafın zayiatı çok ın~ 
olmuştur. 

MÜhim bir çarpıfma 
Cebelüttank, 28 (A.A.) - Est;; 

panadaki çarpışma neticesinde rrılf' 
kişi ölmüş ve 1200 kişi yaralan 

tır4oo ölü veren htiklımet taraft3~ 
kuvvetler, halen asiler tarafınd~O t10 
hata edilmiş bulunan estapana oO at' 
de asilerin piştar kuvvetleri ile ç 
prşmaktadır. 

lapanyol aularında Alman 
kruvazörleri -1' 

Berlin, 28 (A.A.) - Ispan~l t .. 
nna Köln kruvazörü ile ikincı ;,.. .. 
pito filotillasına gönderilmiştir· b,,tl 
lar Deutschland ve Admiral Sc fit' 
zırhlılarını takviye edecektir. SU gt 
retle Ispanyol sulanndaki AJP1all Uf -
milerinin adedi altıya baliğ otııı 
tur. 
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T A N il -

iş Bankasına Memur tstanbul harici askeri kıtaatı ilanları 

Aşağıda cinsi yazılı erzak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Türk Hava Kurumu 
izmir şubesind~n: ahnacaktlr 

Türkiye iş Bankasından: 
, ubelerinde çalıştırılmak Uzere liee veya 

Bankalarımızın merkez "e ş .. b ka imtihanile memur alınacaktır. 
t . . l . zunlarmdan musa a ·ı .. .. l 
ıcaret Jıse erı me d ayrıca yüksek tahsı gonnuş o an-

B . . d k :zananla.r arasın a 
u ımtıhan a .a .. bilenler tecrih oluncaktır. 

lar ve yabancı Iısanları 1!1 tihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele. 
Alınacak memurla~a, ım da aylık verilecektir. 

rine göre 70 ile 100 hra _arasın 
936 

artesi günü saat ONDA AN-
. . f h n 15 agustos 1 cum 

Yazı ıle ım ı a tzM!R şubelerimizde yapılacaktır. En son ya-
KARA, lSTANBUL ve 

. . 0 - stos 1936 dadır. 
zılma tarıhı 1 agu . 'h rtlarma aid izahnameyi banka-

1 l gı·nne ve ımtı an şa 
stekll olan ar, tzm· d k' ubelerinden alabilirler. Başka t tanbul ve ır e ı ş 

mızın Ankara, s . . b kamızdan tahriren de taleb ede-
ul tar bu ızahnameyı an _ 

yerlerde b unan . . k h adres vermeleri lazımdır. 
bilirler. Ancak bütün t:ahblerın ço vazı 127 

• 

M M. Vekaletinden; . 
. . . 1 k Alamankari erat bınek 

936 senesı ıçınde a ınaca kl'fl ·ı 
1 a talip Firmanların te ı er ı e 

eğe~ takımlarını a ~~Y kkeresi için 15 Ağustos 936 gü-
birlıkte şartnameM mVuzaf ve sanat umum Md. ne müra-
nüne kadar M. · · en 2.ı2 
caat etmeleri. ( 4208) 

j Deniz Levazım Satınalma komısyonu ılanla.rı .1 

936 tarihine rastlıyan Perşembe gunu 
30 Temmluz ag-r ilan edilen 16000 metro kirpas ku-

pazarlıkla a ınaıe . 
m m tahmin bedeli (24000) lıradır. . . . 

aş 1 d bu miktarın 2400 lira olarak ıntışar ettı-
Gazete er e, . ,.. k d ı l A u ol ..... .. ··ıa·· -.. den keyfıyet ala a ar arın ma um -

gı goru ugun , ) 
mak üzere ilan olunur. ( 4319 

lstanbul Yedinci icra Memurlu-

ğundan: . . . 
ör· N' azinin uhdesinde olup veresesıne ıntıkal. ede-

k 
ul ıy Emniyet Sandığına birinci derecede ıpotek 

ce o an ve · a·ı na ( 3 5 80) lira kıymet taktır e ı en 
bulud~ukp tam~Saıpanbag-ları eski Çolakoğlu sokağında 
Pen ı te yenı . b. 

k' 5911 /16 yeni 300/ 39 numarat~J 1 No .. Iı şarkan ır 
es ~ ' 1 mahal şimalen hazıneye aıt tarla, gar-
harıta numara ı . . hd b l 

1 Uben işbu haneye aıt yol ıle ma ut u unan banyo, cen . 
ve evsafı aşağıda yazılı olan bahçeli bir evın satıl~asma 
karar verilmiştir. Zemin katında: Bahçeden demır ka~ı 
ile girilen bir antre bir malta, ocaklı mutfal{ Q~ kısım bır 
katlıdır. Bir sofa üzerine yük ve dolabı olan hır odaca -
mekanlı iki kapılı bir koridor üzerine b~hçeye . çıkılan 
camlı kapı iki oda bir kiler, zemini karosımen bır taşlık 
bir hela, taşhrğın bitişiğinde maltız ocak~ı bi': mutfak. 
Birinci kat: Bir sofa dört oda alaturka hır hela. Çatı ka
tı: Bir sofa basık tavanlr ve ikisinin önünde balkonu ola.n 
3 oda iki çatı altı bir heiadır. Bo~~uıı:ı katı: B~l~çeden b~r 
k ·ı ilen zemini kırmızı çını hır taşlık ıkı oda hır 
apı ı e geç . 1 kl f t 

hamam (kU!rnası yoktur) sabıt ma tız oca ı ayans mu 
fakta bir hela ve merdiven altı vardır. B~drum beden 

d 1 k ,. . dı' O-er katları ahşap olup bına 3,5 katlı -uvar arı agır m • b 
dır:· Dahilen ve haricen yağlı ~~Y~!ı .~lup harıc~n oyası 

b 1 t , Pencereleri panJiırludur. Bahçesınde tu -
ozu muş ur 1 f ı k 

b 
bü .. k bostan kuyusu olup etra ı potre or -

lum kal ve _,, yu ag ... aç parmaklıklıdır. Bir katlı haricen ka
kulu u are:Uarı 

. . d ve ocak vardi:r. Umum mesahası 1398 metro 
gır bı~boaı~lunan ve bunun 138 bina ve 8 metro mura~
mura . b lunan oda zemini ve kalanı bahçe olan bır 
bar harıçte u d'l · · . çık artırmayfl vaze ı mıştır. 
evın tamamı a · · k .. t ·1e . dir Artırmaya ıştırak edece muş en : 

Artırma peşın . . et, 7 5 nisbetinde pey akçesı 
. k eti muhammenenın ıo , . 1 

rın ıym . k teminat mektubunu hamıl o -
a milli bır ban anın . . . 

vey . er Müterakim vergi, tanzıfat, tenvırıye ve 
malan ıcap ed · aittir. Artırma şartnamesi 18-8-
vakıf borçları borçl?ya 

1 
.. ·· Dairede mal-cılli mahsu-

.h. "sadıf Sa ı gunu ·,-
936 tarı ıne mu . . . ci artırması 14-9-936 tarihi-
auna tali~ edilecektı: · ~ırt{1 dairemizde saat 14 ten 1 6 ya 
ne müsadıf Pazartesı gun. da bedel kıymeti mu-
k d . d'lecek Birincı artırma , 

a ar ıcra ~ 1 
• • • ld - u taktirde üstte bırakılır. 

hammenenın % 7 5 mı bu ug hhüdü baki kalmak üze
Aksi taktirde son artırmanın tead.t edilerek 29-9-936 ta-

n beş gün daha tem ı 
re artırma o . .. .. at 14 ten 16 ya kadar Daire-
rihine müsadıf Salı gunu sa . sinde en çok artıranın 
de yapılacak ikincikartırm20a0n4etnı~~aralı İcra ve İflas ka
.. t·· d bırakrlaca tır 
us un e . . e tevfikan hakları tapu sicil-
nununun 126 ıncı ~adde~;ı: alacaklarla diğer alakadara
lerile sabit olmıyan ıpo~e 

1 
1 

. . bu haklarını ve hususile 
nrn ve irtifak hakkı sahıp erının . ,.. .h. d .. 

. f d . 1 . ddialarmı ılan tarı ın en ı tı-
faiz ve ma~~rı e f~~~~ =~r~kr müsbitelerile birlikte Dai
baren ZO gun za

1
r . 1.. dır Aksi taktirde haklan tapu 

remize bildirme en azı~ · t bedelinin paylaşmasın -
sicillerile sabit olmry~.n ar ks.a ış ergi tenviriye ve tanzi
d h · kalırlar. Mutera ım v ' . . 
.an arı.ç 1 Belediye rüsumu ve Vakıf ıcaresı 
fıyeden ıbaret 0 an l.k k f · . .. deden tenzil olunur. 20 sene ı va ı ıcare-
bedelı muzaye .. . . . D ha fazla malumat al -
si taviz bedeli muşterıye aıttır. a 

. . . 341 7162 numaralı dosyada mevcut ev-
ınak ıstıyenlerın . kdiri kı met raporunu görüp 
rak ve mahallen hacız ve ta Y 
anhyacakları ilan olunur. ( 4326 ) 

Eksiltıne Sarıkamışta Askeri Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameleri parasız olarak Sarıkamış 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Kapalı eksiltme
lerde isteklilerin teklif mektupları ile istenilen vesaiki 
belli edilen ihale zamanından bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Eksiltmeye gireceklerin yeni 
sene ticaret vesikaları ve bu işe yeter ilk teminat mak
buz veya Banka mektubu ile teklif mektuplarını belli 
edilen zamandan evvel Komisyona vermiş bulunacak
lardır. (118) (4227) 
Cinsi Mıktan M.Be- İlk Te- Ek.Şekli Ek.Tarihi Saati 

deli minatı 
Kilo 

Kuru 350000 
Çam O ":.ınu 

Lira Lira 
35000 2625 Kapalı 10-8-936 10 

Sığır 225000 22500 
Eti 
Düz 800000 104000 
Kırma 
Fabrika Unu 

1687,50 

6450 

" " 15 

" " 17 

Sade 38000 24700 1852,50 " 12-8-936 10 
Yağ 

Arpa 800000 24000 1 00 " " 15 
270 

• • • 
Harp okulu için beher ta· 

nesine biçilen ederi 5 8 lira 
olup 550 tane gardirop ka -
palı z~rfla eksiltmeye konul
muştur. Sartnamesini 160 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek istiyenler her gün 
komisyona uğramaları iha -
lesi 14 Ağustos 9 3 6 cuma gü 
nü saat 11 dedir. İlk teminat 
2392 lira 50 kuruştur. Ek -
siltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 ünci.1 
maddelerinde yazılı belgeler 
le kanuni teminatlarını havi 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satmal
ma Komisyonuna vermele -
ri. ( 1 3 2 ) ( 4 2 9 8 ) 

• • • 
ı -Alayların 10700 kilo 

sabununa, 13400 kilo beyaz 
peynirine. 8800 kilo zeytini
ne, ı 7600 kilo tuzuna ihale 
günü istekli çıkmadığından 
eksil tmeleri 1 O gün uza tıla
rak hepsinin ihaleleri ayrı ay 
rı Ağustosun 1 ci Cumarte
si günü saat 1 O da Vizede ya 
pılacaktır. 

2 - Hepsine ait tuzun te· 
minatı 106 sabunun 419, ' .. 
zeytinin 14 2 beyaz peynırın 
294 liradır. 

3 - Şartname Vize Satı
nalma Komisyonunda her 
gün görüle bilir. 

4 - İstekliler vaktinde 
komisyonda bulunmalıdır. 

(126) (4303) 

* Tekirdağ kıt'alarmın ı z. 
500 ve Malkara kıt'alarının 
7 500 kilo toz şekeri kapalı 
zarfla münakasaya konula -
rak ihalesi 13 Ağustos 9 3 6 
Perşembe saat 15 ve 16,30 

da Tekirdağ askeri Satınal
ma Komisyonunda yapıla -
caktır. Şartnameleri her gün 
Tekirdağmda Askeri Satı -
nalma Komisyonunda görü
lebilir. Tekirdağ toz şekeri -
nin beher kilosunun muham 
men bedeli 2 7 kuruş ve ilk 
teminatı 2 7 3 lira 12 kuruş 
Malkara toz şekerinin beher 
kilosunun muhammen bede
li 28 leuruş ve ilk teminatı 
15 7 lira 50 kuruştur. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerinde yazılı vesikaları 
birlikte bulundurmaya mec
burdurlar. Kapalı zarflar i
hale saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına ve
rilecektir. 
Keşif bedeli 924 lira 20 

kur_yş ç_!an toRçu alayının 
dahili elektrik tesisatı pazar 
!ıkla ihale edilecektir. Şart -
name, keşif name ve plan her 
gün Tekirdağmda askeri sa
tınalma Komisyonunda gö
rülebilir. Pazarlığı 6 Ağus
tos 936 Perşembe günü saat 
15 tedir. Teminatı 139 lira
dır. Pazarlığa girecekler bu 
işi yapabilecek ehliyette ol -
duklarma dair ehliyetname 
ve kanuni vesikalarile birlik
te komisyona gelmeleri. 

Malkaramn 800000 kilo 
odununun pazarlığı 5 Ağus
tos 936 Çarşamba günü sa
at 15 e bırakılmıştır. Şart -
name, muhammen bedel, ilk 
teminat eskisi gibi olup her 
gün Tekirdağ Askeri Satma! 
ma Komisyonunda görüle -
bilir. Pazarlığa girecekler ka 
nuni vesika1arile birlikte bel 
li gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (134) (4329) 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 - lzmrrde Kültür parkta paraşüt kulesi yaptırı
lacaktır. 

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

3 _r Plan ve şartnameler ( 2 5) lira mukabilinde İz
mirde T. H. K. İzmir şübesinden, İstanbu1da T. H. K. 
İstanbul şübesinden alınacaktır. 

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

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

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

6 - Talipler ( 29 70) liralık muvakkat teminat mek
tubu ve ehliyet vesikalarile birlikte teklif mektuplarını 
3 Ağustos 936 saat (15) e kadar Hava Kurumu İzmir 
Şubesi başkanlığına teslim etmelidirler. ( 420 7) 
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Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının Genel satıcılığını Üç 

yıl süre ile üstüne almış bulunan 'Vakit,. İdaresile yapıl
mış- olan mukavelenamenin hükmü 25 Temmuz 936 
günü sona ermektedir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının satışı 
yalnız kitapçılar elite yapılacaktır. 

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

Ankara Şehri imar Müdürlüğünden: 
1.- Eksiltmeye konulan iş: Ankara Mezarlık duvarı 

kapak taşları olup keşif bedeli 2107 5 lira 31 kunlitur. 
2.- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 1 u 

A. Eksiltme şartnames. 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D Hususi şartname:.' 
· E. Keşif cetvdi 
F. Projeler 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mukabilin
de Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden alabilirler. 

3.- Eksiltme 31 Temmuz 1936 Cuma günü saat 17 
de Ankara İmar Müdi.irlüğünde yapılacak. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5.- Eksiltmeye girmek için isteklilerin 1581 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 
lazımdrr. 

Eksiltmeye en azr bir parçada beş bin liralık temiz 
duvar ve taş işi yapmrş olduğuna dair vesikası olanlar 
g-i re bilir. 

Şartnamede yazılı diğer vesaikin de teklif zarfına 
kr ... 'lluş olması lazımdır. 

6.- Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne geti
rilerek eksiltme komisyonu reis1iğ"ine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
nihayet bu saate kadar g-e1rnis olması ve dış zarflarmin 
mühiir mumu ile kanatılmış olması lazrmdır. Postada 
g~cikmeler kabul edilmez. ( 17 38) ( 4029) 

18 

§ Türk Hava Kurumu Büyük §-----------
E = lstanbul Limanı Sahil Sıhhiys 
jg [W i'ı \VJ ~ !M /P- © ~ n n §! . MERKEZi SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 
~ U \J ~ ~ ~ ~ ~ § Motörler için 53 kalem eşya kapalı zarf usulile şart-
- - namesi üzerine satın alınacaktır : E Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengın etmıştir ~ ı - Tahmin bedeli 5435 lira 25 kuruştur. 
ES 4 cU ke,ide 11 • AAustos . 936 dadır. e ·z - Adr geçen eşya için şartnameler merkezimiz 

~ B ü.Y ü k i k r a m i ye 5
9 

ıevazımmdan parasız aımır. 
_. 3 - Eksiltme kapalı zarf usulile 31 Temmuz 936 

i 35 000 L• d • Cuma günü saat onbeşte Galatada Kara Mustafa Pa-
l ra 1 r § şa sokağında mezkur merkez Satınalma komisyonunda 

Ayrıca : 1;.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra· i ya~ılaca~~;iıtme kapalı zarf usulii yapılacaktır. 
E miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. ~ 5 - Teminatı muvakkate 407 lira 64 kuruştur. 
filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111~ 6-Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usulilc teklif 

1 Selim iye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 
Ciheti Askeriyeye ait 6 şar aylık beş yerli tay ile demi

ri kır bir beygir 31-7-936 Cuma günü saat 9 da Üskü
dar Atoazarında satdı~a çıkarılacaktır. ( 4315) 

mektublarım saat 14 de kadar komisyona mühürlü ola
rak vermelidirler. Saat 14 den sonra teklif rnektubları 
kabul edilmez. 

7 - Teklif mektublarr verilmeden evvel teminatla
rın merkez veznesine yatırılmasr ve mukabeleten mak-
buz alm~ları sarttrr. ( 4052) tos 



1a ~=~==ı==========::::::::::==================== m ~ N 29 • J; • 936 ======'::3 
Medeni memleketlerde daima birin
ciliği kazanan ve diplomalarla tasdik 
olunan ve dünyada misli olmıyan 

Cinsi 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Miktarı Muhammen İlk İhale günü 

' bedeli teminatı 
paslanmaz yeni. Yoğurt 

Patates 
!5000 kilo 
10000 kilo 

7000 kilo 

15 kuruş 244 lira 10-8-936 Pazartesi saat 1 Ste 

H SA Mangal k3mtirü 
Kıriple maden 

4 kuruş 30 lira 10-8-936 Pazartesi saat 15te 
3,25 kuruş .17,50lira10-8-936 Pazartesi saat 15te 

kömürü '120 ton 16. Ilra 144 lira 10-8-936 Pazartesi saat 15te 

.T 1 R 
Cureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cinsi ve miktarı yazılı dört kalem yi

yecek ve yakacak ayrı ayrı açrk eksiltmeye konmuştur. İhalesi yukarıda yazdı gün 
ve satte komisyonda yapılac aktrr. Şartnameleri her gün levazım kaleminde görüle • 
bilir. İsteklilerin teminatlar ue beraber ihale saatine kadar gelmeleri. ( 4242) 

TURKiYE 

Şeker F abrikala:rı 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Fabrikalarımız teknik işlerinde istihdam edilmek üzere 25 yaşın

dan aşağı Lise, Orta ve Sanayi mektepleri mezunları 

STAJYER OLARAK ALINACAKLARDIR 
Kendilerine staj müddetince tahsil derecelerine göre ücret verile

cektır. İsteklilerin 15 ağustos 1936 tarihine kadar yazile Eskişehirde 
Genel Direktörlüğe müracaatları ve birer fotoğraflarile tercümeihal 
ve vesika suretlerini de göndermeleri lazımdır. 

307 

Daktilo aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisinden: 

Güzel San'atler Akademisi için 60 lira ücretli seri ya
zar, tecrübeli ve türkçesi kuvvetli bir daktiloya ihtiyaç 
var. En azı orta derecede tahsil gören taliplerin Pazarte
si ve Perşembe günleri Akademi Direktörlüğüne müra
caat etmeleri. ( 4320) 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Mü
dürlüğünden: 

Asmalr Mescit Hammalbaşı 7 No. da icrayi ticaret et
mekte iken mahalli mezkuru terk ettiği anlaşılan Kirya
konun 933 kıstelyevm kazanç beyannamesi tetkik etti
rilmek üzere senei mezkureye ait vesaik ve defteri müş
tashiben tarihi ilandan itibaren on beş gün zarfında Ga
latasaray tahakkuk başmemurluğuna müracaat etmesi 
aksi takdirde verginin re'sen takdir suretile tarh edile
ceği ilan olunur. ( 4321) 

...... ~} SiPAHi O~LU _ ~ s İ p a h İ o ğ l U 

~HASAN HUSNU ~l • • • • 

· 1JIJ:··~11)ıf!?t HASAN HUSNU 
.~~\İ~· BURSA PAZARI 
~~.., Leyli mekteplerde talebeye lüzumlu olan yatak, 

yorgan, yatak ve yorgan çarşafları, pike örtü 
ve yün battaniyeler, havlu, mendil, çorap, fanile, pijama vesair ih
tiyaçlarınızı çok ucuz fiatlarla mağazalarımızdan tedarik ede-
bilirsiniz. • 
Adres: lstanbul, Sultan hamam No 24/ 4:- Beyoğlu, İstiklal cadde
si No 376 - Bursa, Uzunçarşı No 98. 

BAŞKA YERDE ŞUBEMlZ YOKTUR. 
' 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
G:ızet.ecilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Bıçakları 

Keskin, ~ok hassas 
olup neş'e ve tatlı· 
llkla 100 defa tıraş 
eder. Senelerce su 
i~inde kalsa maki· 
nesile birlikte kat'i· 
yyen paslanmaz. 
Taklitlerinden sa
kınınız. Hasan is
mine ve markasına 
dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 

50 kuruşa 

Hasan Deposu: 

iSTArtBUL, 

Art KARA, 
. BEYOCiLU 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabU renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkriıaz. Yegaİıe zararsız 
ve tanınmış sıhhf saç boyasıdır. 

INGll.JZ KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu • Istanbul 

SATILIK ARSA 
Kınahada'da Şahap Oteli biti

şiğinde ve çok havadar bir yer
de bin beş yüz metro murabbaı 
bir arsa çok ehven fiyatla ve a
cele satılıktır. Tan gazetesi 
Gürgan rumuzuna müracaat . 

Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının 

SERMAYESİ TAMAMEN TÜRK 
EN GOVENILEN SiGORTA Ş1RKET1D1R. 

Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. 
Sigortalarınrz için em.niyetle ( G Ü V E N ) i hatırlayınız. 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasında. Tel. 44966. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

öl~ü sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
1 -· 1 Nisan 936 da başlıyan ölçülerin muayenesi ve damga

lanması 31 Ağustos 936 da bitecektir. Müddeti içinde ölçülerini 
muayene ettirmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacağından 
alakadarların vaktinde müracaatları. 

2 - Beyoğlu ayar grup merkezinin evvelce ilan edilen mua
yene günleri bazı mmtakalarda aşağıda yazılı olduğu veçhile 
değiştirilmiştir. 

Arnavutköyü nahiyesinde 27.7.936 dan 1.8.936 ya kadar Bü
yükdere Kaymakamlık dairesinde 3.8.936 dan 10.8.936 ya kadar. 
Yeniköy nahiyesinde 11.8.936 dan 17 .8.936 ya kadar. Taksim 
nahiye merkezinde 17 .8.936 dan 31.8.936 ya kadar. Ölçülerin 
muayene edileceği ilan olunur. (B.) ( 4336) 

Belediyemiz tahsildarlarına ait 83 No. h mühür kaybolmuştur. 
Yenisi yaptınlacağından bu mührün hükmü olmadığı ilan olu
nur. (B.) ( 4334) 

Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Türkiye Neft Sana
yi Anonim Şirketinin mali olup haciz altında bulunan ve Bele
diyeye vergi ve resim borcundan ötürü satılığa çrkarrlan A. Ka
vağında Umuryerinde 105, 107 21, 21/ 1 ve 21/ 2 sayılı emlakinin 
27.7.936 Pazartesi günü saat 16 da ihalesi kararlaştırılarak vaki 
ilanata rağmen talip zuhur etmediğinden bermucibi kanun satı· 
şın 10 gün uzatılmasına karar verilerek ~atış 6.8.936 Perşembe 
saat 16 olarak tayin edilmiş olmakla talıplerinin o güne kadar 
Beykoz Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. (B.) 

(4338) 

Hepsine 100 lira kıymet konulan Unkapanında Elvanzade ma
hallesinin Yeşil tulumba sokağında 1 N. lı Süleyman Subaşı mek 
tehi enkazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuş ihale günün
de verilen fiat muvafık görülmediğinden artırma 3Ağustos936 pa 
zartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazmı müdürlüğünde 
görülür. İstekliler 7 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 te daim! encü
mende bulunmalıdır. (İ.) ( 4333) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Üç boyda cem'an 20 bin adet dikişsiz torba 25-8-936 
tarihine müsadif Sah günü saat 14 te pazarlrk suretile 
satın alınacaktır. İsteklilerin şeraitini anlamak üzere 
muhasebemize müracaatları. (4316) 

Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

ç Losyonunu 
kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacnıın bütün şifai tesirlerlııi haizdir. 
Çam losyonile banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandınr. 

Şişesi 60 kuruştur. - Büyük eczanelerde bulunur . .......................................... 
lKTISAT VEKALET! IÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Türkiyede yangın ve Nakliyat Sigorta işleriyle çalışmak üzere kanunf 
hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan La 
Federal Sigorta Şirketinin Türkiye Milli Umumi vekili bu kere müracaat
la Edirne ve Havalisi acenteliğine Şirket namına yangın sigorta işleril6 
meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
müddei, müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak üzere Al" 
bert Daııon'u tayin eylediğini bildirmiş ve lazım gelen kağrtlarr vermit" 
tir. 

Keyfiyet sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 :a~ 
ziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla iJ§.11 
olunur. 

Kapalr Zarf 
Eksiltme 

r . 

Usulile 
ilanı 

a 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Bursa'da inşa edilmekte olan Merinos fabrikasına 

ait kuvvet santrali binası ile atölye binası vahidi kiyasi esa· 
sile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen bed li 132.937 .55 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname, umumi şartname, ölçü usulü 
d) Vahidi fiyat cetveli ve 2 adet izahnamesi 
e) Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 670 kuruş mukabilinde Sümer Bank 

muamelat servisinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1936 Çarşamba günü Ankara 

Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Merkezindeki komis· 
yonda saat 16 da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 7900 lira teminat vermesi lazımdır. Burı· 
dan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden e.ıı az üç 
gün evvıel bu işi başarabileceğine dair vesaiki 25 kuruşluk 
pulla birlikte Bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikası 

almış olmaları ve bu vesikayı teklif mektuplarına leffetıne• 
leri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne rna1'· 
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale .. 
den bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde 
kapatılmış olması lazımdır. 


