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Hava bile terledi 
Dün hararet gölgede 33 dereceye 

çıkmıştı. Güneş insanın bir cehennem 
azabı gibi tepesine geçiyordu. 

Dondurmacılara, rüzgarlı yerlerde 
gazino açanlara gün doğdu. Ter insa
nın ceketine bile çıkıyor. Bu sıcaklar
da adam değil nükte söylemek, eline 
kalemi bile almak istemiyor. 

Birisine: 
- Amma sıcak dedim ... 
- Sahi sıcak mı diye alay etti. Ve 

gonra. ili.ve etti. Yahu sıcağın deh~ 
tine bak ki, hava bile geçen gilnU gö
rülmedik eekilde terledi. Ne yağmur
du o! 

Soğuk duf 
Sıcaklarda nerede vakit g~irmeli 

diye konuşuyorduk. Hoş bizimki de 
sadece 19.ftı, bir yere gideceğimiz yok 
tu ya. Hiç olmazsa lakırdısiyle avu
nuyorduk. 

- Plaja gitmeli dedim .. 
Bir arkadaş: 
- Hayır, du9 almalı dedi.. 
Onun hakkı vardı. Plaja gidince a. 

dam zaten bileti alırken o yilksek üc
retler karşısında tepesinden aşağı so
ğuk bir du§ yiyorya ... 

Denizi e ter I 
Plaj hakkında fikrimi 11öyledim. 
Arkadaşımın bugUn inadı UatUnde 

ldi.. 
- Sakın dedi. Plaja gitme! Filha

kika kapıda biletle beraber eoğuk bir 
duş alırsın, fakat denize girince aklın 
başına gelir ve ayılınıın ! İşte ter o 
zaman b~lar. Suyun içinde alimallah 
nohut tanesi gibi terlersin! ... 

Bir Jü1ünce: 
Sıcaklar bastırdı. Plajların urile•

tirilmesi, ucuzlatılması meselesini 
düşünebiliriz. 

Kışın kar ortalığı kapaaın o uman 
da kömür ihtikarına karşı bir çare a
rarız. 

Herşeyi zamanında yapmak kadar 
iyi şey var mıdır? 

Kraliçe Mari 
İngilizler Kraliçe Meri ayarında bir 

gemi daha yapacaklarmı9. O ela hem
'liresi k!lar heybetli, muazzam bir
,ey olacakmış. Dün bu havadisi A
jansta okuduğum zaman aklıma fU 
fıkra geldi: 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S -Bizde ~ar ne zaman kahlırıl

mı~tır? 
S - Hanedanın hudut haricine a

tılmala.n hangi tarihe tMadUf eder? 
8 - Türk medeni kanunu ne za... 

man kabul edilmiştir! Kanunun \'Ü· 
cuda getirdiği yenilikler nelerdir! 

S - Olçlller kanununa göre akıcı 
madde ölçUlerln<len hangilerini kul
lanmak memnudur! 

Sorulann cevaplan 
- Türkler tarafından zaptcdilme

den evvel latanl>ulda Türk mahalle
fori nereleriydi 1 

C - Galata ,·e Sirkecide Ahırkapı 
mıntakası. 

S - Mc§hıtr ayy<U} }lekri J,!u.,ta
fa nerede yatıyor1 

C - l'eml~te Kuru yemlKller IO· 

kaflnda. 
S - Z.:apoli hangi hwtusiyctiylc 

tanıltr1 
C - Hatif faallntte bulunan Ve

ztlv ~·anardağtle • 
S - Mc§hıır lran §airi ômer Hay

yam nerelie dot7mU,ftur 1 
() - 1'1şapurda. 

Kraliçe Mariyi yapan kumpanya
nın direktörU İngiltere Kralı Jorjdan 
bu gemiye isim koymasını istirhama 
gitmiş. 

Kral kendisini kabul etmiş. Direk· 
tör gemiye Kraliçe Viktoryanın ismi
ni koydurmak istiyormu9. demiş ki: 

- Gemiye İngilterenin en haşmet
lfı, en debdebeli, en bUyük kraliçele
rinden birinin ismini vermek istiyo
ruz, ne emir buyrulur? 

Kral Jorj hiç düşünmeden kendi 
karısına intikal etmiş ve demiş ki: 

- Kraliçe Mari bu düşüncenizi 
duyduğu zaman son derece memnun 
olacaktır. 

Direktör bunun üzerine çarnaçar 
gemiye Kraliçe Mari ismini vermeye 
mecbur kalmış. 

Şimdiki İngiltere . I<rah sekizinci 
Edvard henüz evlenmediği için böyle 
bir tehlike yoktur. 

Bunun için yeni geminin Kraliç-0 
Viktorya ismini taşıyacağını şimdi

den tahmin edebiliriz. 
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Çok yerinde bir 
karar verildi 

Yumurtalarımız 

Tacirler İktisat V ekale-

d 
.. 1,. tine müracaat edecekler 

Elektriksiz on u asyon-
1 

,. 'l' Hava boşluğu dokuz milimetrodan 
ar kat ıyen menedı ıyor fazla olan yumurtaların ihracına mü 

saade edilmemektedir. Yumurta. ih -
racat tacirleri bu mesele etrafında 
lktisat Vekaleti nezdinde teşebbüs
lerde bulunmaya karar vermişler -
dir. 

Sıhhiye Vekaleti, alakadarlara bir 
tamim göndererek elektrikten başka 
bütün ondülasyon usullerinin mene
dildiğini bildirmiştir. Elektriksiz on
dülasyonlarda kullanılan ve yüzde iki 
nispetinde süblime ile sani klorzeyba 
kı ihtiva eden zehirli mahlülün de tıb 
hi müstahzcrattan addedildiği müsa
adesiz olarak piyasaya çıkartılmama 
sı için icap eden tedbirlerin alınması 
ayrıca tebliğ edilmiştir . 

Halbuki, Paris laboratuvarlarında 
yapıldığı bildirilen ve 25 lira muka
bilinde lstanbulda serbestçe satılan 
başka bir müstahzar daha vardır. ls 
tanbul berberlerinden bazılarının bu 
mUstahzarla çalıştıkları görülmüş ve 
ithal mUsaadesi geri alınarak dahil
de satışı menedilmiştir. 

Bu arada, satış yapan acente de 
mahkemeye verilmiştir. 

lstanbul sıhhat mlidilrü, bu ilacın 
görüldüğü yerde müt1adere edilece • 
ğini ve kullananlar hakkında kanuni 
takibat yapılacağını söylemiştir. 

Sezon hazırlığı 
ilerliyor 

Bir de vitrin müsabakası 
tertibi kararlaştı 

İstanbul sezonu bu pazar gUnU 
Moda deniz yarışlariyle açılacak, ev
velce de yazdığımız gibi 40 gün 40 

gece devam etmek suretiyle EylCıl 

ortasında nihayet bulacaktır .. 
Beş haftaya ayrılan sezonun so • 

mıncu haftası Balkan festivaline tah 
sis edilmiştir. Festival hazırlığını ya 
pan komite, 27 ağustosta başlamak 
ve 7 eylülde bitmek üzere bir vitrin 
milsa.bakası tertip etmeye karar ver
miştir. Bu mUsabaka<ta Beyoğlu ve 
İstanbul cihetindeki bütün mağaza· 

tar, vitrinlerini Balkanlıları alakadar 
edici tekilde tanzim edecekler ve 

Teıebbilsiln mahiyeti şu olacaktır: 
Yumurta, taze ve gUnlük ha.ldey -

ken iki milimetro hava boşluğuna 
maliktir. Nisbet, yumurtaların top -
!anması ve kontrol istasyonlarında 
muayeneı-i için icap eden kısa ve za
ruri müddet zarfında derhal 9 mili • 
metroya çıkmaktadır. 

Halbuki hava boşluğu dokuz mili 
metroyu biraz geçen yumurtaların 
bozuk olması mevzubahsolamaz. 
Yumurtacılar bu ·"ne Avrupa pi

yasalarında yumurta fikdanmın mu 
hakkak oluşundan istifade edilerek. 
hava boışluğu dokuz milimetroyu geç 
miş, fakat bozuk olmıyan yumurta
ların. ikinci sınıf mal olarak ihracı • 
na müsaade edilmesini vekaletten is 
temeye karar vermiışlerdir. 

Böyle bir müsaade. sıkı bir kon • 
trol sayesinde hem hariç piyaı-alar • 
da yumurtalarımızın •öhretini lekele
mekten uza.Is kalacak, hem de iç piya 
saya geniş bir hareket ve f aallyet 
imkanı verecektir. 

Bir Yugoslav mektep 
gemisi limanımızda 

"Yordan,, isimli Yugoslav mektep 
gemisi, bir hafta kadar kalmak Uze
r<? dün limanımıza gelmiştir. Bu 
mUddet zarfında gemide bulunan de
nız talebesi ve subaylar şehrimizin 
tarihl abidelerini gezeceklerdir. 

Milrettebatl 12 subaydan, 120 tay
fadan ve 20 talebeden ibaret olan 
gemi. Varna, Köstence, Sebru ve Pi
re limanlarını da ziyaret ederek, A· 
ğustos nihayetinde Yugoslavyaya dö 
necektir. fstiyenler. her giln saat 15 
ten 17 ye kadar "Yardan,,ı ziyarete
debilecektir, 

Küçük Haberler 

~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bunda en h~amuvaffako~nahedi 
• Hububat tacirlerinin toplanbsı

Hububat tacirleri Türkofiste bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda, 

ecnebi hükümetlerle yapılan ticaret 
anlaşmaları etrafında konuşulmuş ve 
bazı temenniler tesbit edilmiştir. 

Olen muallimler yeni mektepler yeler verilecektir. 
Şenliklerin spor komitesi de gU -

Yeniden bir yardım 
komitesi kurulacak 

Ölen muallimlerin kanuni mirasçı
larına muavenet etmek Uzere bir yar
dım komitesi te§kili kararlaştırılmış, 
bunun için bir talimatname proiesi 
de hazırlanmıştır. Bu projeyi müza
kere etmek üzere dün Maarif müdür
lüğünde müdür Tevfikin riyasetinde 
lise ve ortamektep mUdürlerile kaza 
maarif memurlarından milrekkep bir 
toplantı yapılmı3tır. 

A 
1 re§ meselelerini kat'i surette hallet

Çl acak orta mektepler miştir. Şehrimizde üç maç yapmayı 
için bina bulundu kabul eden Cim Londoa bidayette 

ı. bu iş için 25 bin dolar istemiş ve bu 
unUmUzdeki tedris yılı için şehri- yüzden bir ihtilaf tahaddüs etmi§ _ 

mizde Yf'tıidcn beş orta mektep tesi-
sine karar verildiği malfımdur. Bun- tir. Fakat, dünkU muhabere ile bu 

• Vapurlara teş)ie glrllmlyecek -
Bir Ağustostan itibaren, dış hatlar
da olduğu gibi, kabotaj hatlarında 
çalışan gemilere de teş)i ve istik'bal 
için girilmesi tamamen tahdit edile
cektir. Polis tarafından izdihama ve 
yolcuların iı:ıtirahatini selbeden vazi· 
yetlere mini olacak tedbirler alın • 
mıştır. 

• .Memurların Ağustott aylığı -
Memurlann Ağustos aylığı cumarte· 
si günü verilecektir. 

Radyo Şirketi de 
satın alınıyor 

Ankarada iki büyük 
istasyon kurulacak 

Istanbul radyo şirketinin hükfı -
metten aldığı on senelik imtiyaz müd 
deti, 936 eylillUnün 8 zinde bitecek -
tir. Duyduğumuza göre Nafıa Ve • 
kaleti, imtiyazı yenilemiyecek ve tel
siz işini posta, telgraf ve telefon u
mum mUdUrlüğUne bağhyarak bizzat 
işletecektir. 

Bunun için radyo, telsiz telefon ve 
televizyon işlerine sarfcdilmek Uze • 
re 1.500.000 liralık tahsisat ayrılmış 
tır . 

Bu paranın takriben 70~000 lirası 
ile, Ankarada kuvvetli bir gönderici 
istasyonu kurulacaktır. Bütün Tür . 
kiye dahil olduğu halde bu posta ile 
A ıTupanın h~r tarafından ve Asya i
le Afrikanın büvük bir kısmında 
neşriyat işitilecektir. 

Bu arada, lstanbul radyosunun da 
kudreti arttırılacaktır. 

Bunlardan ayrı olarak, Ankarada 
kısa dalgalı bir başka posta kurulma 
sı da takarrür etmiştir. Bu postanın 
neşriyatı bütün dünyadan duyulacak, 
yalnız propaganda için çalışacaktır. 

Bundan başka, radyolarda neşri • 
yat saatleri fazlalaştırılacak ve mem 
lekctte mevcut bütiln neşir vasıtala
rından ve san'atkarlardan istifade 
suretile anketler açılacaktır. Halk 
şarkılarına bilyilk yer verilecektir. 
Garp musikisine bilhassa itina edile
rek zengin bir repertuvar hazırlana
caktır. Avrupadan beynelmilel şöhre 
ti haiz artistlerin 'ketirllmesi d~ prog 
ram dahilindedir . 

Ha.Ikın abone bedellerini kolaylık
la verebilmesi için abone Ucretlerinin 
taksitlerinde de teshilat gösterilecek 
tir . 

Dış siyasa 
lieşler konteransına 

doğru 
Fransa, lngiltere, Belçika nıu,.11• 

haıslarının Londra içtimalanndaO 
.sonra kanşık gibi görünen vazıyet 
bugün gittikçe aydınlanmaktadıt• 
Hele Eden'in Avam Kamarasında ırat 
etti~i son nutkun Almanya ,-e ıtal· 
yada iyi ka~ılanması da bir f alih• • 
yirdir. 

Jtalya ve Almanyanm müstakbel 
Beşler Konferansına t~tirak hakkJ11• 

da mUtereddlt davranmaları b~ok 
sebeplerden ileri geliyordu. Tabii, l• 
talyayı en ziyade Akdf'niz itiliflatl 
alakadar ediyor ve ttalya bunlaJ111 
bir an en·el niha:ret bulma.smı L~ti· 
yordu. Diğer bir ~Ü!;kül de yok de • 
ğlldl: Habeşlstandakl lşgalbı dedet-
ler tarafından tanınması. 

Son bir iki ~ün zarfında bu iki 111e 
selenin hallind«- bü:yük adımlar atıl• 
mı§br. ltalya HabeŞtstandakl ltplill 
şimdilik tanınması lstemiyeceğlnl t&I 
rih etmiş bu haberi Romanın yat' 
resmi mahafili de te~·it etmı,tir. 

}'akat ltalyanm Beşler Konf erloll· 
sına iştirakini asit dlj'ter blr mdflle< 
nin halli temin edecektir: Akdeoi' 
anla<;masmın feshi. 

Ru defa da İngiltere, lt.a.lyaya bit 
müsaadede bulunmuş "... JtaıyaJlll' 
TUrklye, Yugosla\')'a ve Yunanlı.ııt9 • 
na teminat verdikten sonra, tngU!~ 
renin Akdeniz anlqmaamı meft1P' 
addettiğini ... ,. Eden A ,·am Kaı:o"' 
ra."mda reır;men beyan etmiştir. 

işte bu iki mühim minlln kalJctll"' 
sından sonra ltalyanm Beşlel" J(or 
feranı.ma l!'tirakl çok muhtemeıdll'• 

ÇtlnkU lt~tya blr an evvel Ad 
dakl slyul f~llyete kantmak tstedl' 
ği gibi Mllletler arasındaki rolUnü ~ 
rar oynamayı tok arzu edlyor. 

••• 
Almanyadan ~ler Konferan~ 

lf tlrak hususunda da müsait h~.ı 
ler ~elmektedir. Yalnız AlmaJP"': 
müstemleke h~lnde bazı teminat 19; 
~·eceklerini liat'ln·en saklanu~~ 

• lar .. Almanya BrUkııJele n~·a dll'·: 
ispanyaya sevkedilen bir yere gitmeden e\'\'el ttah·a u~ 
yumurtaların vaziyeti ~~r.taatlslnde bulunacağını da 8ÖY'' 

İspanyadaki karışıklıklar dolayısi- ~kat ispanya kanşıkhklan şfdl '. 
le gerek hükumete ve gerek asilere di de ~·eni bir vaziyet ihdas etırılf 
mensup makamlar, yerlilere ve ecne· 'f(I!,_ 
oüere aıı; 1.1\..'cUCI. uy,_, ...... ·~u •.J ~ .. -~ tir. Bu ..kansıklıklarm Ru~''&DIJI :il' 
mektedirler. Bu meyanda Türkiye • suliyetl olduğu fikrinde bulun~ "" 
den gönderilmiş yumurtalardan bil· manyanın lnglltereye bazı 8~ 
yük bir partiyi Baraelonda hükumet !IJOnnak niyetinde olduğu da b..,.
tnraftan makamat tarafından vazı • \.'eriliyor. Almanya bu ıuretle ~ 
yet edildiği haber ahnmı§tır. kollanın bağlıyabllecek umumi _., 

Bu yumurtalar, son defa Kapuha· l\nla4lmaya hlll taraftar olmadlY 
ro vapuru ile gönderilen 11.348 san- ~ ~ 

d 
. gösteriyor. f 

ıktan bır kısmıdır. Bir ay kadar ev Bütün bu mUskttllere -&:-eli 1 
vel yola çıkan bu yumurtalardan bir ~ ·~··· ~ 
kısmı satılmış, diğer kısmı da tesel- rupanın umumi vaziyetini gözdell __.,ı 
lüm edilmesine intizaren buz depola- çlrecek bir konferansın topJallP""'" 
rma konulmuştur. Vaz'ıyet edilen yu- artık bir gün meselesidir • .J 
murtalarm hakiki miktarı ve kime Avrupanm iki bloka aynlnJP""1 
ait olduğu hakkında hen Uz vazıh kat'lyyeo aleyhtar olan tngilt~ _..,. 
malumat gelmemiştir. banşı muhafar.a edecek bir anJar, 

Alakadarlar ticaret odası vasıtasi- ..-d 
le iktısat vekaletine müracaat etmiş- nm husulü için &llnden geleni Y""'T 
lerdir. Vekalet vaziyeti derhal tetkik yor ve yapacaktır. f 
e?erek gönderdiği cevapta hüküme • lngilterenln bu arzuıııunu dtlll 1 
tın hariciye kanalı ile teşebbüsatta nlden llln eden Dahiliye VekUI ; 
bulunacağını bildirmektedir. .John Shnon nutkunu şu suretle 

tlrmiı>tir: . .J 
İçtimada talimatname pr.ojesi 

madde madde okunmuş, bazı itiraz. 
lar vaki olmu,tur. Bunun üzerine bu 
ltirazlan toplayıp tetkik ederek mu
addel bir talimatname yapmak Uzere 
yedi kişilik bir komisyon seçilmiştir. 
Bu komisyona Kadıköy ortamektep 
müdürü Feridun, EyUp orta.mektep 
mUdUrü Celil Mahir, Kandilli orta
mektep mUdUrü Cemal, İstanbul kız 
orta.mektep müdilrU Tahir, Eminönü 
maarif memuru Adil, Beşiktif ma
arif memuru Recep seçilmişlerdir . • 

w.rdan li'atihte açılacak olan mekte- pürüz de halledilmiş ve bu miktar 
bin Dersiam Asım Efendi konağında bir hadde indirilmiştir. Cim Londos, 
ve Kaııımp~a ortamektebi namile evvelce de yazıldığı gibi Dinarlı 
Kaııımpaşada açılacak olan mektebin Mehmedin menajeri tarafından vaki 
Galatadan Azapkapısına giden yol daveti kabul ettiğinden 2 Ağustosta 
üzerindeki eski Rum mektebi bina- A tınada güreşecek ve bu güreşi mü· 
sında tesisi kararlaştırılmıştır. teakip şehrimize gelecektir. Cim Lon 

Fatih ortamektebinin tesisine Ge- dos ile yapılan anlaşmada meşhur 
lenbevi mektebi muavinlerinden Mu- Rus Kazak güreşçilerinden Kula 
vaffak, Ka.sımpasa mekt,.hinin t,..0

;.,; _ Kıvaryan ile kendisinin Romada ya· 
ne Davutpaşa müdilrU Adnan memur pacağı maçın şehrimizde yapılması 
edilmişlerdir. da dahil olduğundan komite ayrıca 

Aya sof yadan sonra .. 
" ... 191! harbine iki blokun ~ 

diyeti sebep olmuştur. Bunun t tf 
rUnü ka.t'lyyen arzu etmlyo~ .. 1' 
glltere, Fransa ve Belçika ~ 
ve ltalya ile Anlaşın.ak ls~r 
saklamıyorlar. ttl, 

Komisyon gelecek Çarşambaya ka
dar yeni talimatnameyi hazırlıyacak, 
haftaya yapılacak toplantıda üç kişi
lik idare heyeti kurulacaktır. Fakat 
mekteplere tebligat yapıldığı ve her 

mektepte muallim meclisleri toplana
rak icap eden hazırlıklara başladık

ları için muallimlerin bu ay alacağı 

maaşlardan ellişer kuruş, badema da 
her ay yirmi beşer kuruş kesilecek
tir. Bu itibarla A~stosta da mual
limler arasında ölenler olursa derhal 
ailelerine yardım edilecektir. 

Mürettipler Cemiyetinin 
gezintisi 

Türk Mürettipler Cemiyeti Ağus

tosun sekizinci gilnii için bir deniz 
gezintisi hazırlamıştır. Gezinti, saat 
15 te köprüden kalkacak olan 67 nu
maralı vapurla. Boğaziçine ve Adala
ra yapılacaktır. Gezintiye herkes itti· 
rak edebilecektir. Zengin bir prog
n.m hazırlanmıştır. 

Beykollda açılacak mektebin Bey- Rus gilre§çiyle anlaşma yapmıya -
koz sarayında tesisi muvafık görül- caktır. 
milştUr. Üsküdar için henüz bina a- Dün, komiteye gelen malflmata gö· 
ranmaktadır. re, Yunan güreş şampiyonu da şeh· 

Bakırköyde açılacak olan ortamek- rimize gelecek veya Cim Londos· 
tep meselesine gelince, bu mektebin Kıvaryan maçı galibiyle yahut da bu 
tesis edilmesi için bir bina satın alın- maçın galibi ile Türk pehlivanları 
ması lazımdır. Halk bu hususta te- araınnda birinciliği kazanan pehli -
berrüde bulunmuştur. Bu teberrü ki.- vanın galibi ile güreşecektir. 
fi gelirse bina alınacak ve mektep a- Cim Londos eylUlde bir Türk peh· 
çılaca.ktır. livanını yanma alarak Amerika.ya gi· 

Diğer ortamekteplere ili.ve oluna- decek ve orada eerbest güreş müM· 
cak şubeler meselesi ise Maarif Veki- bakaları yapacaklardır. 
li tehrimize döndükten sonra kat'i 
karar verilecektir. 

Yeni bir dehliz bulundu 
Fazla yağmurlar yUzUnden Akbı -

yıkta bir kuyunun çökttiğiinü. bu a
rada Mediha isminde bir kadının 
yaralandığını yazmıştık. Hadise hak
kında araştırmalar yapılırken, yıkı
lan kuyuda bir dehlize raslanmıştır. 

Evin bulunduğu mıntaka Sultanah 
metteki hafriyat sahası çerçevesi 
dahilindedir. Bu ev icabında istimlak 
edilecek binalar arasındadır. Müze • 
ler idaresi, evi tahliye ettirerek mü
hürletmiştir. Profesör Bakster, Al • 
manyadan dönüşte burada araştırma 
lar yapacaktır. Bu dehlizlerin hafri
yatın ikinci kısmında aranılan Bi • 
zans B&rayı mUştemili.tından olduğu 
zannedilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekili dün 
Ankaraya gitti 

Bir müddetten beri eehrimizde bu
lunan Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp, Kamutayın fevkalade toplan
tısında hazır bulunmak için Ankara· 
ya gitmiştir. 
Kazım Özalp, bu fevkalade toplan

tıdan sonra Çanakkaleyi ziyaret ede
cektir. 

Denizyolları Müdürü 
Denizyollan idaresi umum müdürü 

Sadettin, bugUn Ankaraya gidecek
tir. Sadettinin seyahati, idarenin sa
tın alacağı vapurlar hakkında iktisat 
Vek9.leti müşaviri Fon der Porten ile 
idare mütehassısı Kip tarafından ve
rilen raporlar hakkında istenen iza
hatla alakadar &'Örülmektedir. 

Müze avlusundaki eski mek~ep binası ile tarihi 
kıymeti haiz üç türbe de tamir edilecek 

Tamiri taTrorrür eden 

Ayasofya ile beraber etrafındaki 
kıymetli Türk eserlerinin tamiri de 
kararlaştırılmıştır. Bunun için icap 
eden keşifler yapılmıştır. Ayasofya 
avlusu içindeki Birinci Mehmet dev
rine ait mektep binası ile İkinci Se -
Jim, Üçüncü Mehmet, ve üçüncü 
Murat türbeleri de tamir edilecek . 
tir. Bu sahada, ayrıca çiçek bahçe
leri tesisi takarrür etmiştir. Müze • 
ler idaresi, tamirata ait hazırlıklara 
başlamıştır. 

şadırvan ve mcl~tep binası 

Diğer taraftan, Koca Sinanın şa
heserlerinden Şehzade camii müşte
milatından bulunan medrese binası -
nm da müzelerce korunması karar
Iagmıştır. Müzeler idaresi, belediyeye 
müracaat ederek bura.sının tamirini 
iı:ıtemiştir. Halbuki, şadırvanın yıktı· 

rilması için teşebbüslere girişildiğı 

de haber verilmektedir. Müzeler ida
resi şadırvanın muhafazası hususu 
nu temine çalışmaktadır. 

Yeter ki, Almanya ve ttalr• ; 
yana,smlar.. Bu lkl memlek~ 
klrlerlmld ve hfuınUnlyetimlzl ~ ... _,,, 
anıo·acaklanna tamamen kaııw:l·I 
Ç~k doğru ... Fakat bir an e"" .... ~ 

la.salar da insaniyeti, A vruı-Y' 
dünyayı heyecandan kurt..,_..,~ 

RalfN.~ 

Ölçülerin yıllık ııııı'' 
sür'atle • 

yenesı 

tamamlanacak ./:. 
Ölçülerle tartıların senelik !il i". 

neleri devam etmektedir. Üç ıı.~ 
başlıyan bu muayene işi ~ ~ 
sonunda nihayet bulacaktır. a eti 
henüz muayene için müracaat 'el, 
yenler ekseriyeti teşkil etP1e~ 
Dün belediye reisliğinden '\l . ./.. 
bir tamim gönderilmiş, mUddet~ 
fmda muayene ve tamgalaıı.~ 
behemehal ikmal edilmesi bil 
tir. 

Hale götürülen sebzeler~ 
Şark Demiryolları idaresi 

haline gelecek sebze veya roe · 
için alacağı nakliye ücretindeıt pfll~ 
yirmi niabetinde tenzilit Y~di 
başladığını dün belediyeye bi 
tir. 
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Bayıltıcı sıcak 
! ... 

se>N tt.A:BE···R 

Gümrüklerde 
Beşler ~onferansı Maliye teşkilah 

Dün bütün isfanbulu şaşırttı, 
caddelerde bayılanlar oldu 

Berlin yolunda 

Memurlar arasında yeni 
tayinler yapıldı. . ız 

'.Ankara 29 (Hususi nıuha.bırını -

ve ltalya Memurin komisyonu 
• . k yeni kadroları hazırlıyor 

ltaJya,konf eransa ıştira Ankara, 29 (Hususi muhablrimiz-
edeceğini Fransaya den) - Finam bakanlığı yeni te§ki-

Diln !stanbul, hakikaten bunaltıcı ret derecesi, tabiinin fevkindedir. 
ve bayıltıcı sıcak bir gün yaşamış - Dün, gölgede azami hararet 29,6 
tır. Sabahtan itibaren başlıyan sıcak, dereceye çıkmış, asgari 21,8 olarak 
öğleye doğru şiddetini artırmış, bil- kaydedilmiştir. Sıcağın bu derece ya
hassa tam zeval vakti artık sokakta kıcı ve bunaltıcı oluşunun yegane se
dolaşılma.z olmuştur. Ancak, bu va- bebi, dünkU rütubet derecesinin 
ziyet, hararet derecesinin gayri tabii % 50 bulunmasıdır. Hava, yarı yarı
bir yUkselişinden tevellUt etmiş de -

Karilerim bu atrrlan okurken ben 
Berlin yolunda olacağım. Uzun za .. 
man bekledim. Baktım k1 BerUn ha. 
na gelm,,iyor, bari ben Berline gide -
yim de-dim. Gerçi mevsim bir serin 
yerde yakası bağrı açık uıarup yata
Ntk ve rahat edecek zamandır. Kutu 
kadar kompartrnınnlarda çocuk elin .. 
de dut ah.er gibi nrsıln sarsıla gide· 
cek zaman değildir. Amma ne çare ki 
serde porculuk \'ar. AYnıpada yapı· 
lan 24 \•e 928 Ollmplyatıannı gördük· 
ten onra imdi 936 da Berllnde ya -
pılan Ollmplyatıan görmemek günah 
olurdu. 

<!en) - Mardin kMipliği;e ~~~ 
eski muayene nıenıurıe.rın an lugu· • b.ıd· d• lfit kanun•ma göre merkez te§kilatı-

1 ır 1 nın ikmali için çalışmalarına devam 
,.. 1 Cizr yene memur 
~~azm , e mua. ril.ı;.;tnden 
rıa İstanbul ithalat gUın! 6

...- u-
ll'.•· kAti liğine mroz m .. ~ıt, Fethiye P 

1 
ta.nbul it _ 

ha.faza. memuru Recai, ~ ri . 
halat gümrüğü menıurlu~ ha a.ıit 
ten BUrhaneddin, 1stanbu

1
l ğui: Ay 

Londra, (Tan) - lyi malumat al- etmektedir. BugUn müsteşar Faiğin 
akta olan mahafil, Kont Ciano'nun reisliğinde toplanan memurin komis

~ nsanm Roma sefirine İtalyanın yonu, bakanlıklar muha ebe direk-
~er Konferansına iştirak edeceği törleri ve muhasebe kadroları ile 
ni bildirmiş olduğunu haber ver - bakanlık merkez teşkilatı kadrolan-

ğil, rütu'bet nisbctinin de yüzde 50 ya rutubetli olduğu halde, hararet 
nisbette fazla olmasından doğmuş _ derecesinin biraz yükselmesi, norma-

lin üstündeki bu vaziyeti tevlit et
tur. 

o-iı-...ıı.ı;ıı ene memur u 
mektedir. oın tanzimiyle meşgul olmuştur. 

Siyasi mabafil, Almanyanm Lo • 
k 0 meselelerinin Avrupaya müte
~~ diğer meselelerden tefrik edil • 

Oğleden sonra, sıcağın tcsirile köp miştir. Bu ay içinde, en yiikeek hara-
rU üstünde, umumi caddelerde bayı- ret derecesi 29 kaydedilmiş olduğu 
Ianlar görlllmüş,halk, aksama kadar için dUnkU sıkıcı sıcak derecesi, mu. 
serin bir yer aramış, parklar dolmuş, him denilecek bir kıymet ifade et-

ır::ı~uu6" mua.y Ş .. krU Van 
\'alık muayene memuru Tru bzo~ da· 
tnuhasebe memurluğuna a · 
hili ticaret gUmrllğü memuru Nacı, 
Ayvalık muayene menıurluğuna.,.~~rt 
d 

Adil .u;nıı 
ın muayene memuru y ' Ünye 

güınrilğU başmemurlugu_na. 
gümrüğü ba.şmcmuru Alı Ha~dar, 
Unye gUmrUğü ba§lllemurluguna 
~eth· .. rüğU" eski başmemuru 

ıye gunı • t .nim 
İsnıail Hakkı, :lstanbul ithala ı.-:-· 
tiiğü "fe8to memurluğuna tatbı-
kat 0:ı~:

1 mezunlarından Ali Kem&~· 
Cizre gümıiiğü muhal!ipliği~e I!la.h~
~e gtimrliğtl mes'ul muhasibı Cem ' 
'.Antep gümrüğü muhasipliğine !stan 
btU ithalAt gUmrUğü veznedarı ~u-~ 
taf lsta.nb 1 gUmrilk ba,şdirektor~.u-

a, u · d" ktor-gu memurluğuna ut i§lerı ıre · 
lU&n l" ~dan Niyazi ve onun 

514 memur _ _. rüğü" am • 
?ferine Gala.ta ithal&t güm . o-
har memuru Mehmet Emin tayın 
luıunu§la.rdır. 

İzmirde yangın 
Dün bir kutu fabrikası 

bir de depo yandı 
ümir 20 (Tan) - Bugün öğle il· 

ıen, ŞehltJerde bUyilk bir yan~ çık 
tru§tır. 'Mütevelli oğullarma aıt ku~~ 
keret1te fabrikası tamamen. yanın 
ki Uzüm k1.ırmaya. ait depo ~~ krem~~ 
l'anını§ttr. RUzgA.r olduğu ıçı~ Şe 
ler mahallesi bugün büyük b!r t~~ 
like atJa.tmıF· zarar, 50 bın 
lahınin ediliyor. :.....---

'r :: .. ı.. 7 ·" ~; a•ol: 

anlaşması müzakereleri 

si hususunda ısrar etmekte olma· 
me a ragmw en, !talya ile Almanyanın 
sın · t' k t ;ı;.; beşler konferansına ış ıra e mc6 • 

kabul edeceklerini tahmin etmekte -

dirler. -
öğrenildiğine göre Alman hüku -

nıeti, Lokarno meselesinin halli için 
başka. bir devletin ·mutavassıt snat'I 
ile hareket etmesini arzu etmekte • 

dir. 
Eden lngilir. hükumetinin 
enJifede olduğunu •öylüyor 

Londra, 29 (A.A) - Avam Ka
marasında liberal Mander'in bir su
aline cevap veren Eden Avrupa dev· 
letlerinden bazılarının vaziyetinin İn
giliz hUkumetin~ ~ndişeye dilşürdU
ğünU itiraf etmıştır. 

Milletler Cemiyetinin tensikine ait 
projede ekalliyetlerin vaziyetlerini 
mlah hususunun da nazarı itibara a
ıın.ma.sını istiyen ayni hatibe cevabın
da Eden. bu meselenin münhasıran 
ekalliyetler muahedelerini imza e
denlere ait bulunduğunu söylemi§tir. 

Pamukipliği buhranı 
kalkıyor 

'.Ankara, 29 (A.A.)- lktieat veka-
1 ti tarafından verilen emır üzerine 
~ya8ada ihtiyaç hissedilen . pamuk 
ipliklerini iki gün zarfında. pıyasay~ 
dökmek üzere Sümer Bank kendı 
fabrikalarına emir vermiştir. 

J>u . ..... ,..~, .. r;:.·~o ..... ın ;p1ik ihtivı:ı r.1 
bir kaç güne kadar: fazlaaiyle te
min edilm~ olacaktır. 

Almanyaya ~ 

müstemleke! 
İngiliz müstemlekat 

nazırı gizli 
bir plan hazırlamış 

Paris, 29 (A.A.) - Oeuvre gaze
tesi, Londradan istihbar ediyor.Müs 
temlekfi.t nezareti, Almanyaya Afri
kanm muhtelü mUştemelekelerin
den bir miktar verilmesi hakkında 
gizli bir pliı.n hazırla.maktadır. 

Müstemlekat nezareti, dün bu pla- ı 
nı tanzim ederken Almanya da Lo'1d· 
raya bir nota göndererek mlietem
leket erazisinin yeniden tevzi edilme- : 
sini istemi.§tir. Bu nota., cevapsız ka- ı 

1 

lacaktır. ı 

ltalyada amele ücreti arttırılıyor ! 
Roma, 29 (A. A.~ - ücretlerinin 1 

arttırılması siynsetine vapur inşaatı 
ganayiinde Ucretlerin yllzde on nis - 1 
petinde arttırılması suretiyle başla -

1 

nrlmıı;tır. Diğer sanayi şubelerinde 
yapılacak arttırmalar tetkik edilmek 
tedir. Kalabalık ailelere aile çekleri 1 
de verilecektir. ı 

Blugar Kralı seyahatte 1 

Sofya., 29 (TANI - !talya.da.n ha· 
reket eden Bulgar Kralı ve Kraliçesi 
1sviçreye varmışlardır. lsviçrede bir 
he eiin kaldıktan sonra diğer bazı 
memleket merkezlerine uğraynrak 
Sofyaya döneceklerdir. 

dolmuş, taşmıştır. mektedir. 

Ra1athane diyor ki: Rüzgiır, çok hafif esmiştir. Hava-
Rasatha.neye göre, bu sene şimdi- nm bugün aynı hususiyeti muhafaza 

ye kadar böyle bir sıcak görülmemiş- etmesi umulabilir. Ancak, bu takdir· 
tir. Bu ayın vasati sıcaklık nisbeti j de rütubet nisbetinin de azalmış ol
göz önünde tutulursa, dünkü hara· mnsı icap etmektedir. 

Baldvinin endişesi Filistinde dahili 
harp durmadı 

ngiltere vaziyeti tahkık 
için Kudüse 

Hasımlarının tezviratına 
meydan vermemek için 

tatil yapmıyor 

lngilfo B~bakanı Bcıldvin 

bir komisyon gönderdi 
. Lonora, 29 <Tan> - Avam kama· 
j rasının bugünkü celsesinde, müe-
temlekfı.t nazırı Ormsby Filietindeki 
j vaziyet hakkında beyanatta buluna· 
1 rak, bir tetkik komisyonunun kurul· 
1 duğunu ilan etmiştir. 
İ Bu komisyona başkan olarak Lord 
Pil, başkan vekili Horos Rumbold ve 
umumi katip Marten seçilmişlerd1r. 

Filistindeki isyanın sebeplerini 
tetkik edecek olan bu komisyon, ge -
rek Arapların gerekse Yahudilerin 
İngiliz mandasından herhangi bir su
rette eikayetleri olup olmadığını da 
ayrıca araştıracaktır. 

Ormsby Gor'un beyanatına naz~. 

ran. Filistindeki karı§Ikltklar dur • 
mayınca komisyon hareket etmiye • 
cektir. 

-Adam ıııen de. Neval' görülecek? 
deme~in ! Görecek ve ibret alacak ne 
ler bulunur neler?. Ben 924 Oıtmpt. 
yadına giderken: 

- Kuzum bu Olimpiyat dediğiniz 
yPr ~ok uzak bir memleket mi!. 

Dl~·e Mrnralar vnrdı. Bugiin 1 pan· 
yımın, Fransanm cenubunda olduılu • 
nu bilmeyen 01implyııtlıınn ne oldu
ğunu bl1meyenlerden ~oktur. 

Olimplyatlarm bence en karakte • 
rM:lk taraftan blitUn milletlerin hiç 
bir taraftan ~·ardım \'e himaye gör
mPksb:in ade nrtlıır dııhillnde 'e 
yalnız kendi knhiltyp,( ve kudretim -
ne gih·enettk çarpı .malandır. Bu çar 
pışma Mnunda hn~·n4'tm 150 bin k1· 
l~·e a~·akt.a Mlllrnlatmak bir amatör 

J~ln ne bll~11k , ne nnutuJmaz bir şe .. 
rf'!f ,.~ hlr memlPket h~abma ne de. 
ğerl ölr\ilmez bir hizmettir. lşte ama
töriln ktıv\•t-tl, kıymeti buradadır. 
Yok8& herkes blHr k1. ~·anm saat dö. 
ği.i mek için ynnm milyon dolar ala..
rak zengin olan bir boksör hııyatmr 
refah içinde g~lrlrken, mlllet1 hesabı 
ns serf'f ımğnaklan ya.rafını bir ama 
tör belki aç kalır, helld de aç ~mır. o .. 
für ama. b~ı dik ölilr \"e adı y~ar. 
Jn!llanJar çok maddileşt:lkce kıymette. 
rlnd.ın ka~·hedi:\•orlar. GUnUn birinde 
• korkulur k1 • iman eski mantığın ta 
rifl gibi hakikat n yalnız Jftf Ml'.n bir 
ha~"\"llndan lhıtl'f't kalma!llın. C gün fn .. 
8ttnhk lı;ln c-M.:ı .. ., kıya.met gtinll ota... 
r.nkttr. 

8. FELE« 

Afgan Kralnıın 
Atatürkü tebriki 

Alıkara, 29 (Husust muhabirimiz. 
den) .- Bugtin saat 16 d~ Dış bakan 
lık bıllal!mda Numan R~a.t Men.e -
nı~cioğıunun reisliğindekı heye.ti .
~e İtalyan elçisi arasında yenı bır 
tıcaret ve kliring anlaŞJlla.Bı yapılma· 
8I etra.fmda. müzakerelere başlan -
llıI§tır,; 

lkhsat Vekili Balıke- · 
sirden dönüyor 

Eıkitehir Valisi istifa etti 
A.nkara, <TAN> - Eskişehır Vali

si Tal!t öncel Urtifa etmiştir. 

l~ndra, 29 (A.A.) - Haber alın
dığına göre başvekil Baldvın, sıyasi 
hasımlarının fınattan istifade ede
rek, böyle bir çok beynelmilel mü
zakerelerin cereyan ettiği bir sıra
da aleyhinde tezvirat yapmaların
dan korkarak mezuniyetini Aid les 
bains de geçirmekten vazg çmiştir. 

Bu komisyona bir de kadın azanm 
ıstiraki derpls edilmiase de, ieliım di
nınde olan Araplar üzerinde iyi bir 
tesir bırakmıyacağı g ı;önünde tutu· 
larak. vazgeçllmıştlr. 

Kudiis, 29 (A. A.) - Nablmı ile 
Toul Kerim arasında vukua gelen 
milsademede ölen Arapların miktarı 
on altıdır. Bunlardan sekizinin Toul 
Kerim yakininde tawareler tarafın
dan açılan mıtralyoz at.eşi ile telef e· 
dilmiş oldukları zannedilmektedir .. 
İki Arap, tevkif edilmiştır. 

Ankara. 29 (A. A.) - Boğazlar 
mukavelesınln imıası mUnaubetiy· 
le Cumurreıei AtatUrk ile Afgan 
Kralı Muhammed Zahir Han arasın· 
da aeağıdaki telgraflar teati olun· 
muştur: 

Bükreşteki tribün 
faciasındaki mes'uller 
:Siiltre§ 29 (Tan)' - Bükre§te 8 

11azjrand~ izcilerin kongresinde l~al· 
~ oturdu~ tribünlerin yıkılması 
Uıerıne 800 kişi yaralanmıştı. Tribün 
~etin in§asmdan mesul tutulanlar a
~hine açılan dava. neticel~nmiş ~e 

.le.diye reisi muavini Vasılesku ıl.e 
bıinıarlardan BolomeY ve Burnos bı
~er sene, iki inşaat müteahhidi bi~e: 
usuk sene bir mimar da 8 ay, ıkı 

tı~tabaeı alb ava mahkCı.m edilıni§ler· 
dır. <T. 

lri :Sükteş belediyesi de ayrıca çöken 
bUnıenn yıkılması esnasında mu -

~l'rırlara 30 bin leY. vermeğe mah 
edilmi§tir. 

l'araıananla.nn 800 ki§i olduğu 
ııııı.hkeınece de tesbit edilmi§tir. -

Balıkesir, 29 (AA) - llimizi_n bo
.rasit ve balya. madenlerindeki tet· 
klklerini bitiren ekonomi bakanı C~-
1!1 Bayar dün Balıkesirlilerin samı· 
mi teşyileri aramnda Kütahya. tre· 
nile şehrimizden ayrılmıştır. Ge~e 
şereflerine Atatürk parkında Ş~hır 
klilbil tara.fmdan bir gardenpartı ve 
rilmiştir. 

Mııırda umumi af 
Londra, 29 (Tan) - Mısır kabin~· 

si yaln.ıZ- siyasi ma.hkiımla.ra ş8.mıl 
obnak üzere. bugUn, umumi bir af 
ua.n etmi§tir. 

Metaksas istifa haberini 
tekzip ediyor 

Atina, 28 (Tan) - Kral Jorj bu-
'"n Ba§vekil General Metakııaın ka.
~1 etmiştir. Bu görli~ede~ sonra 
kralın Korfoya azimetinı tehır etme· 
s1 muhtemeldir. . . . 

General Metaksas hükumetin ıstı • 
fa edeceği hakkındaki ~aberleri. k~t
iyyen tekzip :tmiş,öis1tıf~yti~ hıçbır 
ı;ebeP olmadıgını s y emı§ r. 

Moskovada tahsil gören 
nıenaucatçrlarımrz 

Moskova., 29 (A.A.) - M~sko;'~ 
cat enstitUsiinde tahsıllennı 

ınensu .. k .. h d" 
b"Urrniş olan 69 Tur mu en ıs ve 
• 

1 başısı Odesa. tarikiyle Türkiyeye i· ınek i.izerc 27 temmuzda Mosko
v:~an hareket etmişler ve durakta 
selamlanmışlardır. 

[ K~ük ;'i~·-ı 
• Ankara, (Tan> - 15 gündenbe· 

ri kampta bulunan hukuk. fakUltesi 
talebesi bugün .avdet etmıı; ve zafer 
abidesine merasımle çelenk koymuş· 

ıardır. 0 d küll .. 
• Ankara, (Tan) - r u tür 

direktörü Hamdi Esk~şehir kült~r 
direktörIUğilne, Urfa ktiltllr direkü>
ril Şevket Ordu kültür direktörlil • 
ğiine tayin olunmuşlardır. 

• Ankara, (Tan) - Sıvas Nafıa 
mühendisi Nihnt,Bayındırhk Bakan
lığı nafıa uirket ve müesseseleri ko
miseri Sım 70 acr lira maaşla, mü· 
nakalat idaresi direktörü Ziya 55 li
ra maaşla nafıa müfetti§liğine taY,in 
olunmuşlardır. 

Fransadaki zafer abidesinin 
kurulutunun 100 ıncü yrldönümü 

Londra, 29 (TAN)-Paristeki meş· 
bur "Ark di Trionf,, fi.bidesinin ku
rulu§unun yUzUncü yıldönümil, bu -
gUn. Paıiste kutlulanmıştrr. 

Fransızların milli bir sembo!U sa
yılan bu abideyi, elli sene evvel bir 
Amerıka.lı kadın 40 miyonl frankla 
ea.tın almak ve Amerikaya götürmek 
lstemi§se de, Fransız halkı bu teklifi 
reddetmiştir. 

1871 de Almaruann Parisi işgal et 
tikll!ri zaman, Fransızlar "Ark di 
T:rlonf ,, geçidini öyle bir şekilde ka· 
pamışlardır ki, Alman ordusu tak'ın 
altından geçmemiş ve bu surette milli 
prestij muhafaza edilmigtir. 

Almanya • Çekoı1ovakya 
ademi tecaviiz misakı 

Londra, 29 (A. A.) - .Morning 
Post'un öğrendiğine göre Almanya, 
on senelik bir ademi tecavilz miııakı 
akti için Çekoslovakyaya yakında. 
bir teklifte bulunacaktır. 

Siynsi mahafil, muhalefetin, hU
klımetin atsletiylA başvekHin ener
jiden mahrumiyetini srk sık tenkit 
eylemif olduğunu hatırlatmaktadır. 
Eğer BaJdvin önümiizdeki aylar 

içinde Londradan uzaklaşmı bulun
l!!a, ihtimal ki muhalefet, hUcumla· 
nnı daha da arttırırdı. 

İtalyaya giden Bulgar 
talebeleri 

Sofya, 29 (Tan) - ltnlyan hilku
mctinın daveti üzerine Sofyada İtal
yan mektebinde okuyan 27 Bulgar ta 
lebesi, Ağı.ı tosun başında yazı Roma 
da Mussolininin karargflhında gc>çir -
mek için Romaya gidt>ceklerdir. 

Yüriik Ali plajındaki lesiıal 
Yilrlik Ali pUıJında bu y:ıl için yap

fJnlmam bir müteahhide ihale edilen 

tesisat ikmal edilmi§ ve muvakkat 

kabul muamelesi yapılmıştır. 

,....,...,.,.,,.,.,,,. ,......,... """""'""" 
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Ta>'yareler de harekata i,tirak 
ediyor 

Kudü , 29 lA.AJ - Daglık er.a.zide 
ıhtilalcılaı·a karşı yapılmakta olan 
askeri harekata devam olunmakta
dır. Bu ha.rekCıta bombardıman tay· 
ya.releri de iştirak etmektedir. Pa· 
zarteı;i ve salı günleri Samari dağ
larında bir çarpışma olmuş v ihti-

llı.lciler mağllıp edilmiştir. Nablus 
mıntnkasında bir polis mUfrezesi 
hücuma maruz kalmış ve vukun ge
len çarpışmada bir Jngıliz polisi ile 
on Arrıp ölmüştiir. 

F ransada F a4iat cemiyetleri 
Paris, 29 (A. A ) - Feshedilen 

fa§ist cenıiyetlt'rin tekrar te ekkill 
etmekte olduklarına dair vukubulan 
ihbarlar iizcrine birçok taharriyat 
ynpılmış ve bu meyanda "Sovyet a -

Tt1rkiye Cum11r Reisi Ek$elana 
Kanuil Atatilrk 

Ankara. 
Boğazlar hakkında elde edılen mu• 

vaffakıyet ve iyi neticeden dolayı 
ekselanııınıza en hararetli tebrikleri· 
mi arzetmekle memnunum ve şahsi 
saadetleri ile Tilrkiyenin refahı hu· 
susunda en samimt temennilerde bu· 
lunurum. 

A./gan Kralı Mıchamcd Zah1r 
Ma;este Mııhammcd Zahir Han 

Afgani,,tan Krala 
Kabil 

Boğazlara mütedair milzakeratın 
hüsnü neticeye lktiranı mUnasebe • 
tiyle majeetelerinin bana izhar ltıt· 
funda bulundukları tebril! ve temen· 
nilere te~kkll;lerimi arzeder şahsi 
saarletleriyle Afganistanın refah• 
hakkındaki halisan dileklerimi tek· 
rar eylerim. 

K. Atatitfk 

Bulgariatandaki komünistlerin 
muhakemeleri bitti 

Sofya, 29 (Tan) - Şimdiye kadar 
Bulgaristanda en bUyUk komünist 
davasına geçen gUn Filibede bakıl • 
mı§tır. 'Muhaktıme edilen 31 komü-

leyhtarlan komitesi merkezinde a • 
rnştıramnlarda bulunulmuştur. Polis 
birtakım vesikalar ele geçirmiş ve 
bunları adliyeye tevdi etmiştir. 

Eski sevgili ve gönül aynası.. nistten 23 ti mulitelif ağır hapie 
Bir Amerikan kruvazöründe ve para ve medeni haklardan iskat 

.. B!~e, uz.aktan, paytak yiirüyiiılii, - Sizin irin belki ıaırlacak §ey.. infilak cezalarına mahkum edilınielerdir. 
yuz.u, ~oroz ibiği gibi krzrl çillerle Fakat benim için hiç te öyle değil. San Diego, 20 (A. A.) _ Kalifor- Devleti koruma kanunu mucibince 
dolu bır kadın gösterdi: Bir kere, •unu bilmeli ki, &İz vanlıf ki d verilen bu cezaların on bUyUğU 12 bu 

;:r ., nıya açı arın a Mar Blebead kruva k 
- lıte benim eski sevgilim... yerden bakıyorsunuz, o katlına.. zör~nde bir fnfi!Ak vukua gelmiştir. çu sene hapis ile 50 bin leva. para 
Hepimiz, baktık. o kadar yıpran· - Nasıl bakmalr;>•ız? diye sorduk. Neticede bir kişi ölmil§ ve dokuz cezalandır. Mnhklımlar arasında ka· 

mı t k" k--1 Dedi ki: kici yaralanmıatır. dınlar da vardır. 8 ki§i de bere.et ka-
§ r ı ar ıwaQfımıııtlan en az on il' il' rnn almı§tır. 

yaı faz.la gösteriyordu. Süa adı altın - Her göniiltle na8ıl bir aslan ~===========~=:'.~~~~~======== 
da y~ptığı zoraki genrleıme tecrii· yafa,.aa, )'İne her gönlün kendine 1 
belenntlen, muvaffakıyetli bir ne· mahau.s bir aynası vardır. O aynada, 
tice alamadığı da belli itli Dudak benim gördüğümü, aiz göremeui • 
bükerek: · ni~. Bu, tıpkı, miyop olmayan bir 

adamın, iki taralı is:eri>'e kıcmk bir 
- Bu mu idi, bunun için mi bir Muka'ar göıılükl• etrafını acçem•· 

zamanlar ycuııp ;yakılırdın? diye ao· meaine benııer. 
ranlar oldu. O kadını, benim aynamdan göre· 

O, H h.~la gö~lerini, karfı kaldırım- bilmek için •••• 
da yuruyen, ı•ıman kadının a"ak i% M · L -1 l J b. • r-1 
l 

. J ., u:r:ıp arRaaa§ araan ırı atıuıı: 
erınaen ayıramıyarak: E - Evet, aenin aynandan görebil. 

- Vet, dedi bu idi. Bir za-an· meL • • · "b" x l b · .,. ~ ıçın, aenın (il ı, aza1rı göremez 
ar, unun ıçin ;yanıp yakılırdıml. İ3•iyi kötüyü larkedeme;c kinuel.:. -H ~Ofllacak ıey, doirum... olmalı)'tlık. 
Gulumsediı Salihat1in GUNGOB 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

t Gazetemizde ne,redilecek resmt ilan! . . ... 
"Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi,, a!"rr Ş'?-~ _yegane ~erci 
kara caddesinde Kahramanzade h : -~ ~tin merkczı An .. 
fon numarası 20960 drr. il§. ı b~ üçunc.~ ka~dır •• T~le. 
olunur n ann u tankle gonderilmesı nca 

• 239 
. -

' .. _ _........... ____ ~--- ~ 
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Başlarken 
No. 8:1 Yazan ı Ziya Şakir 

Bu uzun raporun en ehemmiyetli 
maddelerini · a~ n !n neşrediyoruz 

JAN 
YENi NEŞRiYAT 

Kanser bula. ır m,ı! - Kanser hak
kında herkesin bilmesi faydalı olan 
izahatı havi operatör General Cemil 
Topuzlunun (Kanser bulaşır mı, kan
serin ilacı var mıdır?) namındaki 
kıymetli eseri Muallim Ahmet Halit 
kitapevi tarafından ne~redilmiştir. 
30 kuruştur. 
Bağlar arasından - Maden mühen

disi Niyazi Durusoyun c::ok heyecanlı 
bir aşk macerasını ihtiva eden bu 
milli romanı Muallim AhmPt Halit ki
tapevi tarafından neşredilmiştir. 50 

6 - Asker çıkanlırken, Türk rü- ciddi tedabir ittihaz etmek mecburi - kuruştur. 
esayı hükümeti tarafından kat'iyyen yetinde kalmıştır. Uzüm na!'nl yetfşttrllir? - Konyalı 
mukavemet edilmemiş olup, münfe- 16 _ tzmirin işgal edildiği gün, .General Hamdi Tuğlunun senelerce 
rit bazı Türklerin ateşine maruz ka- katil ve cerh edilenlerin mikdarınt, yaptığı tetkik ve uzun çalışma netice 
lındığı doğrudur. tarafeyn farklı bir şekilde göstermek sinde yazdığı bu faydaJ· eseri bağ sa-

7 - Işgalden birkaç saat evvel, yüz tedir... Yunanlılara göre; askerden hiplerine ve bağcılımmıza ehemmiyet 
terce mahbus, kışlanın civarındaki 2 maktul 6 mecruh; ahaliden 29 mak le tavsiye edPriz. Fivatr 25 kunıştur. 
hapishaneden firar etmişlerdir. Bu fi tul, 60 mağruk, 20 yaralı.. Türklere Muallim Ahmet Halit kitapevi tara
rara mani olmak üzere Türk rüesası göre 300 • 400 maktul ve mecruh var fmdan ne~redilmiştir. 
ciddi tedabir ittihaz etmemişlerdi. Bu dır. 
mahbuslann bazıları, kışlanın yanın- 17 - Civar köylerin ahalisi,Jzmi- AÇIK TEŞEKKÜR 
daki siliı.h deposundan esliha tedari- re Yunan askerinin çıktığını haber Oğlumuz Fenana apandisit ame-
kine muvaffak olmuşlardır. alır almaz; Türk evlerini soymaya, liyatı yapılmak üzere yatırdığımız 

1 

l 

30 - 7 - 936 

MEMLEKET MA NZARASI : Diyarbekir Nümune hastanesi .. 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
--. 

8 - Yunan karargahı, işgal kıta- çiftlik hayvanatını gazbetmeye baş- Gülhane hastahanesinde gösterilen 
atının şehirden mürur esnasında inzi ladıkları gibi, bu Rum köylerinden bakımdan ötürü kıymetli başhekim 
bati temin etme:ic üzere, evvelden hiç bazıları da, birkaç müslüman öldür- Süreyya Sertere ve ameliyatını Y'1-
bir tedbir ittihaz etmemişti. Düveli müşlerdir. pan değerli operatörümüz Prof. M. 
itllifiye mümessilinin emri mucibin - 18 _Yunan işgal kuvvetlerinin ku Kemal Okeye, Asistanları: Mustafa, 
ce, Türk ordusu, kışlasında bulunu - mandam olan Miralay Zafiryos. fı.: _ Cevdet , Süreyya, Cemal ve hemşi
yordu. Türk rüesayı hükfımeti ile Yu mir sancağıı Ayvalık kazası, ve Iz. relere sonsuz teşekkürlerimizi gaze-
nan iagal kuvvetleri arasında hiç bir tenı·zle bı·1aı·rmenı·zı· dı.lenz· ~ mir sancağının haricindeki bazı me · 
irtibat vasıtası vücude getirilmemiş- natıkın işgal şeraitini bizzat M. Ve- Annesi Dayısı 

Aydından İzmir yolile Yunanistana Qtf".ktl 
kasaplık hayvan sevkediliyor oma 1 e e· 

ti. nizelosun gönderdiği telgrafı ertesi Kemal General Ekrem Baydar 
9 - Yunan askeri, siyasi. dini rüe- gün alarak öğrenmişti. Aydın, (Tan) - Haziran ayında Aydın istasyonundan 1140 oğlak, 

gayı ahaliyi teskin için hiç bil'§ey yap 129 ökiiz, 1301 inek,731 dana,57 manda ve altış buzağı !zmir yolu 
mamışlardı. Ihraç olunan kuvvetleri 19 - Düveli itilafiyenin mi.imessi- ·1 Y . t ke<l"l . t· n· . d Y . t - .h h li filo kumandanı Fih Moris,işgal mın ,. -ı- A N ı e unanıs ana sev ı mış ır. ımız en unanıs ana sıgır ı racı a-
takdis için Metropolidin icra ettiği raretıe sürmektedir. İlimiz celepleri birleşerek iki şirket kurmuşlardır. 
takdis ayini, çok müessif bir tesir yap takasının tevsiine nit talimatı, 16

1 ihracatı bu iki özel şirket idare etmektedir. 
mıştır. Askerler geçerken ahalinin Mayıs <2 Haziran) da almıştı ... Gal 1 j Aydın sifat istasiyonu gittikçe tekemmül etmekte ve verimli neticeler el 

tropun tarihi müfarakati olan 8-21 !\BONE VE iLAN ŞARTLARı . 
(1) aldığı tarzı hareket, miislümanla- de edilmektedir.Bu yıl cins ayğırlari a tohumlanan kısraklardan 150 

Türkiye DI$arı 
rm galeyanını tahrik ve hissiyatını Mayıstan, 15-28 Mayısa kadar, mü · ı tane cins tay ve katır alınmıştır. İlimizde yetiştirilen taylardan serğide 
rencide ederek mukavemete icbar ede messil, Fransız Amirali Voroit idi. 1 ikincilik kazananlar olmuştur. İstasyonda bu yıl de 296 kısrag-a cins ic;in için 20 - Yunan fevkalade komiseri, cek şekilde idi. aygırlarla ve 170 kısrağa da cins eşeklerle tabii tohumlama yapılmıştır. 

10 - Asker ihraCl esnasında tattlik 7-20 Mayıs tarihli talimata muhalif Bir aylık · • • • Gelecek yıl suni aşılama ameliyesine başlanacaktır. 1 50 --
4- 8 -
1 so 14 -

14 - 28 -

edilmek üzere verilmiş olan emirler, hareket ederek, işgal ordusu kuman l 3 " • • • • 1 Bu yıl islah noktasından ihza ameliyelerine de başlanaması karar-
harfiyen icra edilmiyerek (A verof) danına (azla salahiyet verdi. Bu su- ~ vııı& • : : • < 

1 
la.~tınlmıştır. 

süvarisinin Karantine civarında Türk retle: 1 İstasyonda 8 cins ayğır, 4 cins eşek vardır. Köylere şimdiye kadar 16 
Jerin tahşidatta bulunduklarına dair 1 - Aydının işgali, ilin itin Ilincılılr Sirketlerine mu montofon bir pilevne cinsi boğa dağıtılmıştır. Bu günlerde 32 yarım 
almış olduğu haberler üzerine, ve mu 2 - Ve, düveli itilafiye mümessi- racaaı cdılmclidir. 1 ve 3 bütün kan montofon boğa getirmek üzre merkez baytarı haraya 
maileyhin müdahalesile tadil edilmiş- linin müsaadesini istihsal etmeden, Küçük ilanlar doğrudan doğruya ı gidecektir. • dnrcmııcc almabılir. 
tir. ŞeJire hakim olan Cenuptaki te- işgalin Kasaba ve Manisaya kadar Küçük illinlarm s 18tırlıtı bıı 
peleri işgal etmek üzere. Karantine- tevsii için 1919 Mayıs 23-10 tarihli defalık 30 kuru$tur. 5 satırdan faı 

Ye çıkarılması iktiza eden (Efzun) lar hareketi askeriye emrinin verilmesi- lası için satır başına 5 kuruş almır labanca ile oynarken .. Bir defadan fazla itin yekundan 
gümrük ch,.armda karaya ~1karıld1lar. ne sebep oldu ... Fevkalade komiser. 3 ıo kurus ındirllir. 
Kılavuzlarını takiben mahalli müret- bu noktadaki mesuliyeti itiraf etti. Günü recmis nüshalar s kuruştur Aydın, (Tan) - BugUn burada bir kaza olmuştur: Nazilli köprü ba-
teplerine giden alay kumandanları: 21 - Yunan fevkalade komiseri, 
Türk kıtaatmın, konak civarındaki işgalin tevsiini haklı göstermek için, 
kışlaya hapsedilmiş olduğundan haber esbabı mucibe olarak şu iki sebebe iş 
dar dcğ1Yailer. tinat etti: 

11 ~·Dk silahlar, Kokaryakya gi- A - Makarnalı askeriyenin, asayi 
den caddeye müteveccih, hükftmPt ko şi ihlal edilmiş gösteren: ve fakat te 
nağının köşesinden atılmıştır. llk ate eyyüt edemiyen istihbarat. 
şi açanların kat'iyyen tayini,ga}Tika B - Düveli itilafiye mümessilinin 
bildir. (2) Yunan askerleri ilk atılan vekili sıfatını haiz bulunmayan Mira 
11ilahlara cevap vermekle iktifa ede- lay Şmit ile Yunan rüesayı askeriye-
rek. ateş etmeğe devam etmediler. si arasında cereyan eden müzakerat. 

12 - llk silah sesleri üzerine, ateş Venizelosun, miralay Zafiriyuya 
umumileşti ... HUkumet konağı mey- (4) göndermiş olduğu, balada bah
danınm bahç:leri içinde buluwnan Yu - settiğimiz telgraftan, (Miralay 
nan ~sker~en, ~ışla ve konagın pence Şmit), ha~rdar değildir... Mumai
relenne sUreklı ateş açtılar... Ateş leyh, Yunan kuvvetlerinin Aydın, Ma 
başladıktan sonra, kışlanın pencerele . . . . 
· d t dil. dil d·- · d t nısa ve Kasabaya kadar ılerı gıtme -nn en a eş e ıp e me ıgı e a -

1 
. . . . • . . 

· , tahkik edilememiştir ... Kışla _ erı ıçın -velev şıfahı- bır emır ve sa-
yın 'e ı·h· t b·1 · d · ·1d· nın karşısındaki binaların duvarların- a ıye ı e vermış egı ır. 
da hiç bir fişek izine tesadüf edilme- Vakıa Miralay Şmit, Zafiriyu ile o
miştir .. Türklerin de '>ilhassa kordo - lan mi.iliıkatmda, ~t boyunca ve mü
nun bazı mahallerinde ve Yunan ra- nakalıitı himaye maksadile bir kaç ne 
porlarma göre. konsoloshanenin önün ferin ileri doğru süriilmesini tavsiye 
den geçen, müdafaa mecburiyetinde etmiş ise de; bunu "ileri gitmeye e
kalan Yunan kıtaatı, ateş edenlere mir aldığı takdirde,, kaydiyle tahdit; 
karşı silah istimaline mecbur olmuş - etmesinin pek tehlikeli ve müthiş kar 

tur. ! . d b' h ttiı. gaşalıklara sebep olacağını ilave et-
13 - çın e: za ıtan, ve a va- . t• 

1i bile dahil bulunan esir kafileleri, ko mış ~· . . 
naktan (3) (Patris) vapuru tevkifha ~~ıralay .~:nıt: Yunan ışgal .. k~man-
nesine nakledilirken: halk ile bazı Yu danıyle mu~akatından, mercımı ha-

fradınm tecavüzlerine maruz kal berdar etmış bulunuyordu. 
nane · 22 1 · h'd. b mışlardır ... Bunların eŞyalan çalın - - zmır ~ ısa~mı~ u h~vali-
mış · ve ellerini yukarı kaldırarak: de yapmış oldugu suıtcsırc ragmen, 

_:Yaşa.sın Venizelos!.. Yunan ordusunun ileri hareketi; ve 
Diye bağırmaya mecbur edilmişler Manisa, Ödemiş, Aydın ve Nazilli 

dir ... Elleri yukarıda yürüyen esir - mmtakasmda yerleşmesi, ilk günler
Jerden birkaçı, parçalanmıştır... Bir de yolunda ve sükünet içinde cereyan 
veya ikisi istisna edilecek olursa, etmiştir. 
zabitan mani olmamışlardır. 

14 - Mayısın 15 inci gününü ta
kip eden günler zarfında, Yunan ma
kamatı askeriyesinin tevkif ettiği 
2500 kişi arasında, 14 yaşından aşa
ğı pek çok çocuklar da bulunuyorlar
dı... Keza, bazı mekteplerin talcbe
fii ile muallimleri, (Patris) vapuruna 
hapsedilerek gilnlerce sefalet içinde 
kaldılar. Ve, gayri sıhhi şerait daire 
sınde yaşadılar. 

Yunan karargahı, orduya yardım 

etmek bahanesile köyleri dolaşan mü 
selliih Rum gruplarına göz yummak 
suretiyle bilyük bir cürüm işlemiştir. 
(5) bu gruplar, müteaddit cürümler 
irtikap etmişler; ve her türlü teca
vüzata alet olmuşlardır. 

Yunan karargahı tarafından 3/ 16-
7-919 tarihinden itibaren ihdas edi
len divanıharp - üç ay zarfında - üçü 
idam olmak üzere 7 4 mahkiımiy it 
karan vermiş olup mahkumların 48 i 
Rum, on üçü Türk, on ikisi Ermeni 
ve biri Yahudidir. (6) 

""ı...._ ____________ ,,,, şmda Şerif Aföıir1 karpuzlu hanında odabaşı 25 yaşında Mustafa, brov-

-., ning tabancasının şarjörünü çıkarmış ve tabancayı ağzı kamına gelecek 
yeti arttı. şekilde tutup karıştmrken içinde kalan bir kurşun ateş almıştır. Kurşun, 

C - Müsellah B.um grunlarmm Muı:otnfcuun ha.rnma. o .. rla.n-•9 ~· ô9--"l• ı...ı-. .. ~b· • xıc.uuu ı • ...:ı.--... ~·c· 

yardımı ile, Yunan ordusu tarafın- y~nında yaralanan Mustafa, ancak kahveden dışarı çıktı:bllmiş ve oraya 
dan Türk evlerinde yapılan t aharri- yıkılarak ölmüştür. Müddeiumumilik hadiseye el koymuş,· ölümün kaza 
yat, ahalinin galeyanını a?.ami dere- neticesinde vukua geldiği tcsbit etlilere~ gömülmesine fain verilmiştir. 
cede teşdit etti. Bu gibi tedabir, mes
ken masuniyetini mukaddes tanıyan 
ahalii müslimenin hissiyatını tahrik 
etmiştir. Bunun neticesi olarak, bü
tün Aydın vilayetinde kargaşalığı his 
settirebilecek bazı alaim görülmüştür 
ki; Yunan kuvvetleri işgal mıntaka

sını tevsi, ve ileri hareket hususunda 
bunu sebep ittihazına yeltenmişler

dir. 

24 - Müsellah Rumların kullan-
dıkları eslihanın, mütarekeden sonra 
kaçakçılar tarafından adalardan A

nadoluya çıkarılmış olması muhte
meldir. Yunan Salibiahmerinin san

dıklarla silah ithal etmiş olduğuna 

dair Türklerin iddiaları, hiçbir suret
le şayanı kabul değildir. (7) 

Ancak Şubat zarfında ( Andriyani
fus) vapuru ile müteaddit defalar 
vünıt eden sandıkların, gümrüğün 

miirakabesine arzedilmeden çıkarıl-
• 

mış olduğu tahakkuk etmiştir. 
Türk şahitler, bu sandıkların deru

nunda silah ve cephane bulunduğuna 
şehadet etmişlerdir ... Yunan maka
matıaidesi, ancak Martın ilk günle
rinde, Türk gümrük memurlarmm 
sandıklan kontrol etmesine mani ol
muşlardı. 

25 - Muhtelif şehirlerin işgal ta-
rihi, berveçhizirdir: 

Bayındır, 25 Mayıs 1335 te 
Ayaslug, 25 Mayıs 1335 te 
Balacık, 25 Mayıs 1335 te 
Aydın, 27 Mayıs 1335 te 
Odemiş, 1 Haziran 1335 te 
Nazilli, 3 Haziran 1355 te 

Arkası , ·ar 

Bergama müzesine ait hazırlıklar 
bitirildi. 29 Birinciteşrinde açılacak 

.. 
.· 

Bcrgamada Hızıt Atıııt 

!zmir, <Hususi muhabirimizden)
Antikite işlerinin tanziminde bulun · 
mak için Bergamaya giden müzeler 
direktörü Salahaddin şehrimize dön
müştür. Salahaddin, tetkikleri etra
fında şu izahatı vermiştir: 

"- Yeni yapılan Bergama müzesi 
çok güzel ve manalıdır ... Bcrgamada 
müzenin bitirilmesi gereken bazı nok 
sanları vardır ki bunlar için çalış
tık. Akropole yapılan yeni yolun da 
noksanı tamamlanacaktır. Müzenin 
ve bu yolun 20 Teşrinievvel Cümhu 
riyct bayramında resmen açılması 

münasip olacaktır. Bergama müze 
direktörlüğü, bir Türk asarı müzesi 

rafina ve bu arsaya Bergamadaki es
ki lahitleri ve yazılı, işlemeli, taşlar 

bir açık müze olarak konulacak, ve 
araları bir park haline getirilecektiı 
Bu eserlerin tarih, sanat ve yazı ba
kımından ayrı ayrı birer yüksek kıy
metleri vardır.,, 

Mudurnuda dolunun yaptığı 
tahribat 

(4) Merkezi İzmirde bulunan (Yunan İs yapmağı düşünmüştür. Bu dilşün
tili Ordusu) kumandanı. 

(5) Bu cümle ne büyiık bir hakikat ih ce, hakikat olunca Antikiteler nok-

Mudurnu, 29 (A.A.) - 25 tem
muz günU altı köy mahsulünli te
mamen ve beş köyünkünü de kıs
men tahrip eden dolu birçok yolla
n da bozmuştur. Bu yüzden Bolu -
Mudurnu posta otomobili bugün ge
lememiş posta hayvanlarla taşınmış
tır. 

fon tesisatı için .. 
lzmir, (Hususi muhabirimizden)

Nafia Vekaleti, lzmirin imar sahast 
olatı yangm yerinde otomatik tele • 
fon tesisatı vücude getirilmesine m~ 
saade etmemektedir. Telefon Şirketi 
ise, mukavele mucibince §ehrin imar 
sahasında yeraltmda tesisat yapma
ğz kabul etmi§tir. Nafia VeMletinill 
imar sahasmda da telefon tesisatına 
müsaade etmesi için teışebbüsatta 
bulunulacaktır. 

ilk kuru üzüm geldi 
lzmir, (Husuaj m.uhabirimizden)-

1936 senesi ü.zilm mahsulü Borsaya 
gelnıi§tir. Yeni yılın ilk mahsulünü 
yetiştiren Mcnemcııde Süleyman is • 
minde birisidir. Gelen mahsul. bir çu
valdır. Borsa idaresinin üziim mümey 

1 

yiz heyeti dün toplanarak Meneme11 • 
den gönderilen ilk k"Uru üziimü mtt
ayene etmiş ve niimwıesine göre bu 
üzümlerin iyi bir surette yeti§mi§ oZ... 
cluiiuım 1Q8bit etmi:Jtir""~H~ mı o}.dl.I.· 
gu gtl>i ou sene ~ç 1"' f."tlro üzü· 
mü Menemen göndernıi§tir. Aldığım 
habere göre, borsa idaresi ilk iizümU 
getire1ı Silleymam tallı/ edecektir. 

Yeni tütün mevsimine hazırlık 
lzmir, (Hususi muhabirimi::de1ı)

Şehrimiz inhisarlar idaresi tütün mıfl 
takalarınd.aki istihsalatı dikkatle to
kip etmektedir. Tiitütı kuı1ıpanyalar• 
da mii.<Jtahsilin elindeki Wtün mik -
darlarrnı tesbit etmektedir. Bu senl1 

piyasanın 1. nciteşrin ayında açıla-
1 cağı anlaş. 'maktadır. inhisarı.ar idfY 
resi, bu sene do piyasada nazım roliV 
?ıii oynayacaktır. 

----~~ 
TEŞEKKÜR 

Uç dört s~nedenberi çekmekte ol
duğum safra kesesi iltihabi hastalı
ğının geçende tehlike arzetmesi U· 

1 zerine acilen ve pek büyük bir haz&" 
katle yaptığı mühim ameliyattan 
dolayi profesör muhterem Nissen' 
ve muavini Bay F'ahriye ve bu has· 
talığın müzmin ve tehlikeli bir şekil 
almasına mebni fevkalade alaka ve 
yüksek tedavisile iadei şifama nı\J" 
vaffak olan doktor Her Rodoı! 
Leuchtenberger ve hastanede teı:niP 
ettiği intizam ve mükemmeliyyeteıl 
ve hastalara karşı gösterdiği şef· 
kat ve ihtimamdan dolayi Cerrahp&" 
şa hastahanesi muktedir mildir ve 
hazık baş doktoru muhterem sa>' 
Ruşdi'ye derin minnet borçlarımı .;e 
aledderecat hastalığımı tedavi iJe 
meşgul olan ve candan afiyetiJ'.1'16 

çalışan operatör Hazım, Kemal. ve 
Ziver ve Ata'ya ve başhemşire aa· 
yan Elizabete ve müşfik hastaba?1 

Bayan Sabihaya teşekkürlerimi ibl3 " 

ğa muhterem gazetenizin tavassuttJ• 
nu dilerim. · 
Kadıköyünde Rizapaşa fırını kat

şısında paket pastahanesi 
memurlarından 

Vedia $evk~ 

15 - Mayısın 14 ve 15 inci günle
ri zarfında müslümanların şahıs ve 
hanelerine pek çok tecavüzler vaki ol 
muştur ... Fesleri başlarından alına -
rak yırtılan Türklerin adedi, pek 
çoktur ... Kadınlara tecavüz edildiği 
gibi, birkaç katil vakası da olmuştur. 
B!!Jlları yapanların ekserisi, Rumlar
dır~·· Yunan askerlerinin bu gibi teca 
vüzat ve gasp işlerine iştirak ettiği 
de tahakkuk etmiş olup, makamatı 
ask~riye, ço~ sonradan bunlara kal'§ı 

23 - !zmir vakayiinin davet ettiği 
galeyan, zirdeki esbabı teşdit etmiş
tir: 

A - İşgal mm takasının; tahdidi
nin tehiri dolayısiyle meydana gelen 
kararsızlık. 

tiva ediyor. tai nazarından "nev'i şahsına münha-
(6)Tahkik heyeti bu malCımatı Yunan re& 

mr membalarmdan elde etmiıtir.Verilen d!a sır" olan Bergamayı bir kat daha 
lCımat, en ziyade Rumların mahkum oldu k 
iunu; ve bu da Yunanlıların Adalet husu yükseltece tir. 
sunda bitaraf davrandıklarını gösterir... Arap camii denilen ve harap oldu-
Fakat; mahklim edilen bu kırksekiz Ru 

Yüksek öğretmen Okulu Direk
törlüğünden; 

. ti' 

(1) Yani; Rum ahllinin. 
(2) İlk ailihi atanın Giritli Rum bir ga 

ıete müvezzii oldufu, muteaddit kimselerın 
müıahedeleri ne sabittir. 

l'.'1) Jftlkilmet konak&. 

B - Yunan kıtaatmm süratle da
hile ilerlemesi, ahaliyi tethiş etti. Ma
ruf Müslüman aileleri. işgal edilen 
mmtakalan terketmeye başlamışlar
dı. Türk ordusu ile jandarmasından, 

Plrat firar etmekte idi. Eşkıya faali-

mun cezaları; nihayet bir haftayi tecavüz ğu için bundan evvel yıkılıp arsa ha
etmemiıtir. Fakat Türklere verilen cezalar 
bunlarla kabilikiyas değildir. Bahusus He !ine gelen Selçuk tarzındaki camiin 
yet, mulahakatta verilen idam hükümlerini Arap mimarisi nüfuzu ile Selçuk tar 
mesküt geçmektedir. 1ıgal sahalarında kur 
euna dizilen Türklerin adedi, 300 ü gcçmiı zında yaptlmıs gayet güzel ve kıymet 

tir(1) (Ayvalık) itralinde Yunan Salibi Ah li mimarisi, bu arsada çok kıymetli 
merinin oynadığı rot, Heyetin bu naktada \'e mükemmel bir Türk abidesi olarak 
lci kanaatini tekzihektfidir. zannde~'.S· durmaktadır. İşte bu mimarinin et _ 

İstanbul'da bulunan Okulumuz mezunlarının da ~~ ii 
rak edeceği okul gezintimiz 1-8-936 Cumartesi g~rı e 
Suadiye'de koru parkında yapılacaktır. Bu gezintı1 .. 
Okulun mezun talebesile eski ve yeni öğretmenleri d8ii 
vetlidir. Geleceklerin. Cumartesi günü saat 9 da KöPt' 
Ada iskelesinde bulunmaları reca olunur. ( 4323) 
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(Çanakkale 
"'\ 

muharebesi 1 
ispanyada kan ve. ateş! SAGUK -·

Atatürk Çanakkale Denizde karada dahili muharebe--OGOTLERI 

muharebesini anla byor Madri~9~tA~nLoy~~,~a~~!~!!:i. ~"~~~j~on~m~!~~~u 
!alarmda tahassun etmış olan ası· de Huelva ile Agamonte'yi kolayca . . . 

Hı• ç b ı• f t u•• fek' t 0 p Ve b 0 ' ffi b a !er dün saat 13 20 de teslim olmuş- t t . . Lızbon, 29 (A. A.) - Madrıt ıle 
rd
, z b" ' zap e mıştır. Lizbon arasındaki münakalat dün 

la ır. a ıtler, hapse atılmışlardır. Galiçe'de vaziyet çok müsaittir. Ge k d b · k ·k · 

ti k 
•• •• Neferler ise milislerle kard ..,ibi a şam an erı esı tır. 

Pa ama Slzın Sungu . . ·t k . eş c d neral Mola'nın kolordusu Pontevedra İspanyol katolik lideri Gil Robles 
ge.~hı~ıp ~kı tamedtehdırler. 1Kışlal~rb a bölgesinde, muayyen taarruz planını bir İngiliz vapuru ile Boulogne'de~ • J d • • •• • ) k mu ım mı r a arp ma zemesı u- ta . . J e U ş m an UZ e f} ne a t ı m a lunmuştur. mun zaman tatbık etmektedır. buraya gelmiş ve Lizbonda birkaç 

Eski hekimler, 
yeni hekimler 

Okuyucularımızdan.yurttaşımız I.H. 
diye imza eden bir zat bana gönder
diği bir mektupta bütün hastalar için 
pek mühim iki türlü meseleye temas 
ediyor. 

ıx. 
Hükumet kuvvetleri, pazartesiden- . Be~anname, hükumet kuvvetleri- gün istirahat edeceğini söylemiştir. 

beri Oyarzunda toplanmış olan asi- ?1~ bırkaç güne ka~~r mukavem~ten Büyük bir hücum hazırlanıyor 
!ere karşı bir taarruz hareketi tertip acız kalacaklarını ılave etmektedır. Londra, 29 (A. A.} - Röyter a -

Bir kere, bu z a t i n y a -
kınlarından biri sekiz dokuz aydan
beri tutulduğu kaşınmadan bala kur
tulamamış, bir doktor kendisine bir 
ilaçla şiringa yapmayı tavsiye et
miş. Okuyucumuz bunun doğru olutt 
olmadığı hakkında benim reyimi so
ruyor. 

Filhakika düşman kolordusunda 
kumandanların müessir olmadığım 
Hamilton da bilahara itiraf etmiştir, 
fakat benim istiğrab ettiğim cihet 
Hamiltonun bizzat kendisi de oraya 
geldiği halde emrini yine infaz ede
rnemeiş olmasıdır. Her halde Hamil
ton da dahil olduğu halde İngiliz ku
mandanları beyninde,çok müzakere, 
sok tereddüt olması, ve bilhassa mes' 
uliyet korkusu bize kendilerini mağ
lub etmek fırsatını bahş etmiştir. 
Filhakika mes'uliyetten korkan ku
mandanların hiç bir vakitte icabeden 
kararları veremediklerini, bunun ne
ticesinde ise acı felaketler husule gel
diğini bizzat ben de muhtelif zaman 
larda görmüşümdür. O gün ihraz olu
nan muvaffakiyet pek ziyade şayanı 
memnuniyetti. Fakat :vaziyeti umu
miyenin islah ve temini ve binnetice 
payitahtın tamamen, em.niyetli bir su
rette muhafazası noktai nazarından 
beni henüz tatmin etmiyor.du. Çünkü 
düşman üç gündür "Arıburnu" ile 
"Azmak" ara,sında başkaca mühim 
kuvvetlerle icra ettiği mütevali ve fe
dakfı.rane hücumlar sayesinde "Conk 
Bayın" ve "Şahintepe" de mevcut 
tehditkar vaziyete sahip bulunuyordu 
Filhakika Hamilton bütün "Koca Çi
men" silsilesine malik olmak noktai 
nazarından "Conkbayırı" nın zaptını 
muvaffakiyete beraatı istihlal ade
diyor, bu mevzii mihveri harekat 
addediyordu. 

"Conkbayırı" ve "Şahintepe" nin 
muhafazası için benim kumandayı 
deruhte ettiğimden evvel orada mu
harebe eden askerlerimizin pek bü
yük kahramanlık ve fedakarlık gös
terdiğini kemali taktir ile yad ede
riın. Ancak şunu da ilave etmeğe lü
zum görüyorum ki: bu kıt'alar artık 
pek ziyade zayıflamış ve yorulmuş 
bulunuyordu. Fakat yeniden iki pi
yade alayının tahtı emrime girece
ğine dair olan malumat beni vakit 
geçirmeksizin yeni icraatta buluna
ibile<:eğime dair ikna etmiş oluyordu. 
27 temmuz günü öğleden sonra saat 
üçte "Conk Bayır"ı ve "Kocaçimen" 
mrntakasmda bulunan ... ncı ve ... ncı 
fırka kumandanlıklanna telefonla 
dedim ki: "bu gece Conkbayırında 
kendilerinden büyük faaliyet talep 
edeceğim iki piyade alayı için orada 
bulunan kıtaat vasrtasile hiç olmaz
sa sıca}{ bir çorba hazırlatmağa im
kan bulmanız çok muvafık olur." 

Erkanı harbiyemle b i r 1 i k t e 
"Çamlı Tekke" den ''Koca Çimen" 
istikametine teveccüh ettik. Düşma
nın bir tayyaresi semtürreisimize 
geldi ve bizi takibe başladı. Artık 
zaruri olarak bütün refakatim heY.' 
eti sağa sola açılmak mecburiyetin
de kalmış, bunun neticesinde yolla
rını şaşırarak ve karanlığa kalarak 
ertesi güne kadar bana mülaki ola
mamışlardır. Ben, benden ayrılma
yan süvari ihtiyat zabitlerinden Zeki 
efendi ile tuttuğum yolu takibe de
vam etmeği zaruri gördüm. "Koca 
Çimen" üzerinden "Conk Bayın" na 
gitmek istedim. Fakat bu yol lngi
lizler tarafından tutulmuş olduğu i
çin ateşe maruz kaldım.Daha cenub 
öan dolaşarak Conk sırtının şark ya 
maçlarında bulunan ... ncı fırka ka
rargahına vasıl oldum. Kıtaların ah
vali dahiliyelerini tetkik etikten son
ra bana hazırladıkları çadıra çekil
Clim. Zaten gece de hulul etmişti. La
zım gelen emirleri verdim. Taze kuv
vetlere intizar ediyordum. Bu kuv
,·etlerse yukarda bahsettiğim iki a
laydı. Bunlardan birisi pek geç vasıl 
olabilmiş, diğeri de ertesi gün an
cak muvaffakiyet istihsalinden son
ra gelebilmiştir. Bu sebeple kuman
danlar ve erkanıharpleri kuvvete 
nazarıdikkatimi celbettiler. Vakıa 
hakları vardı. Fakat ben muvaffa
kıyeti çok kuvvete malik olmaktan 
ziyade elimizde bulunan kuvvete azm 
ve şiddet vermekte, ve onları benim 
tasavur ettiğim gibi kullanabilmekte 
görüyordum. Geçirilen zaman bizden 
ziyade düşmana' faidebahş olacaktı. 
Onun için bütün mütalaata rağmen 
surati kat'iyede taarruz edecektim. 
Hazırlanmaları bitince bana bildir
melerini krtalara emrettim. 

-Pek iyi bu az kuvvetle ne türlU 

bir hücum tertip edecektiniz? 
- Gayet basit!. .. Conk Bayırındaki 

ve Şahintepedeki düşman karşısın
da duran kuvvet .. ncı fırkaya aitti. 
Yeni gelecek alaylar bu hatm geri
sinde ve hemen yakınında toplu saf
fıharp nizamında ahzimevki edecek
lerdi. Hareket fecirle beraber başla
yacaktı: Hiçbir tüfek, top ve bomba 
patlamaksızın süngü ile düşman ü
zerine atılmak. 

- Fakat, zatıaliniz, anladığıma 
göre, kaç gündür uykusuz kalıyorsu
nuz? Hiç bir yorgunluk duymuyor
muydunuz? 

-Tabii duyuyordum. Ve bu mu
harebe yorgunluğunu hiç olmazsa 
telafi ederek ertesi gün hücum a
nında zinde bulunabilmek için çadı
rımda yalnız kaldım. Fakat buna im
kan varmıydı? Bir çok sebeplerle bir 
çok zevat yanıma gelmek mecburi
yetinde kalıyordu. Ayni zamanda 
bütün gurup cephesinin muhtelif kı
sımlarından heyecanlı raporlar alı
yordum. Mesela: Düşmanın Eçe li
manı önünde nümayiş için dola.ştır
makta olduğu boş gemileri görmesi 
üzerine !ngilizledn mezkur limana 
asker çıkarmakta olduğunu bildiren 
raporlar gibi.. Geceyi işte bu tarzda 
g~irmiş bulunuyoruz. 

İspanyol 
boğuşması 

etmişlerdir. Ekserisi Don Carlos ta- Baclajoz şehri hükumete teslim jansı bildiriyor: 
raftarı olan asiler, şiddetli bir muha oldu İspanyada bulunan yabancılar ka
rebeden sonra kasabayı terketmiş - Madrit, 29 (A.A) _ Seville'de asi· fileler halinde memleketi terketmek
ler ve Ventas'a doğru ricat etmeğe !erin vaziyeti çok vahimdir. General tedirler. Şimdiye kadar 800 kadar 
başlamışlardır. Çünkü Navarre eya- de Llano kaçmaya hazırlanıyor. Bu yabancı Mnrsilyaya, Bayonnc'e; Liz
leti ile muvasalaları kesilmiştir. Sa- sabah Logranoyu bombardıman et- bon'a gelmişlerdir. 
at 18 de Ventas'da halkçılar cephesi mek üzere oı;aya uçaklar gönderil- Marsilyadaki İngiliz konsolosunun 
milisleri ile Don Carlos taraftarları rniştir. Badajoz şehri hükumete tes- dediklerine göre, Barselonda daha 
arasında bir muharebe başlamıştır. lim olmuştur. 1600 İngiliz tebaası kalmıştır. 
Don Carlos taraftarları saat 19 da Saint-Sebastien mıntakasında hü-
Bidassoa'ya doğru ricat etmeğe baş- loyola zaptedildi kumet taraftan kuvvetlerin muvaf-
lamışlardır. Madrit, 29 (A.A)- Hükumet kuv- fakiyet halinde bulundukları saml-

Birçok çarpışmalar vukua gelece· vetleri, dün Guipuzcoa eyaleti dahilin maktadır. Madrid'in şimalindeki 
ği tahmin olunmaktadır. Çünkü asi - de mühim muvaffakıyetler elde et- dağlık erazide şimdilik sükün var ise 
!erin imdadına yetişmek üzere Pam- mişler ve Saint _ Sebastien yakininde de bunun kısa bir müddet süreceği 
plune'dan takviye kıtaatı hareket et- kain Loyola mevziini zapteylemişler- tahmin edilmektedir. 
miştir. dir. Cenupta asi general Franko büyük 

Halkçılar cephesi mensuplarının Hükumet kuvvetleri, bundan sonra bir hücuma hazırlanmakta ve Bür-
dünkü muvaffakıyetleri onların asileri Oyarzun'da ve !run'a dört ki- gos mmtakasında asi general Mola 
Guipuzcoa'daki vaziyetlerini takviye· lometre mesafede bulunan Ventas'da da taraftarlarını organize etmekte-
etmiştir. Halbuki bu vaziyet, evvel· dir. 
ki gün asilerin elde etmiş oldukları bozguna uğratmışlardır. Diğer taraftan Madrid hükumeti 
muvaffakıyetlerle hayli sarsılmıştı. Yüzbaşı Puig'in kumandası altında de boş durmamakta ve muhtelif is-

bulunan hükumet kuvvetleri Madri - tak ı ir k ti · Hükumet vaziyete hakim Y?.ndmın ktada.rına m ıs uYve erı 
. din şimalinde kain Guaderama'da a- gon erme e ır. 

Madrıt, 29 ( A. A.) - Sierra cep- silerin bir mühimmat deposunu tah
hesindeki hükumet kuvvetleri ku • rip etmeye de muvaffak olmuşlardır. 
mandam general Rikuelme, Lcon 
bölgesinin cenubunda ancak 1600 ka- Hükumet, isyana nihayet vermek 
dar asi bulunduğunu, general Mola için yapılması mukarrer olan taarru
ordusu il~ bunların arasındaki mu _ zun başlamış olduğunu bildirmiştir. 
vasalanın kesilmiş olduğunu ve şa- General Frankonun lngiltereye 
yet teslim olmak istemezlerse, ol· bir tebliği 
dukları yerde telef edileceklerini Londra, 29 (A.A) - Franco, Ce-
söylmiştir. belüttarık'taki bahriye makamatın -

Gene bu generalin ifadesine göre, dan tayyareler tarafından yapılacak 
hüklımet kuvvetleri Sierra tepeleriy- bombardımanlara maruz kalmamak 
le, Madrite akan sulara ha.kim bulun-

Amerikan kruvazörleri 
· Vaşington, 29 (A.A.) -lki Ame

ı~kan zırhlısı Bilbao açıklarına gel
miştir. Bu zırhlılar lspanyadaki A
merikan sefareti emrinde bulunan 
C'lyuga gemisindeki talebeyi alacak 
ve yerine bahriye askeri koyacaktır. 

Kolayca tahmin buyurursunuz ki, 
burada mühim olan mesele o ilacın 
ş i r i n g a edilmesi değil, kendi 
hekimine itimat meselesidir. Bir he -
kimin tedavisinden istifade etmerun 
birinci şartı hekime itimat etmektir. 
Hele kaşıntı veren hastalıklarda mad 
di sebeplerin tesiri olmakla beraber, 
sinirlerin kaşınma üzere büyük tesi
ri olur. Maddi sebepler kaybolduktan 
sonra bile sinirlerin alışkınlığı tesi • 
rile kaşıntı devam edebilir. Sinir te
davisinde ise hekime itimat başka 
hastalıklarda olduğundan daha ziya. 
d~ lazımdır.Hekimine itimat etmiyen, 
onu başka birine kontrol ettirmek 
istemiyen bir hasta pek güç tedavi 
olunabilir. Onun için - bu okuyucu .. 
mun bana karşı gösterdiği büyük te
veccühe teşekkür etmekle beraber .. 
kendisine söylemeye mecbur oluyo .. 
rum, bir hekimin söylediği bir şeyi 
hekimin haberi olmadan başka birile 
kontrol etmek kendi faydası bakımın 
dan bile pek fena bir usuldür. 

Sayın okuyucumuzun temas etti
ği ikinci mesele daha büyüktür. Bu 
zat eski heltiınlerin hastalık teşhisin
de yeni hekimlerden daha ileride ol • 
dukları kanaatindeymiş. "Eski dok
torlardan Zambako, Horasancı, Yor
gaki, Nafiz ve Feyzi Paşalar ve bil· 
hassa Rifat Hüımmettin Paşa gibi 
doktorlar hastalık teşhisinde daha 
gayretli idiler ... ,, diye yazıyor. 

[ Ba&r ı incide] makta ve asiler tarafından asla taz
muhatarasının önüne geçilmek üzere 
İngiliz harp ge~ilerinin İspanyol 
harp gemilerinden uzak bulunmaları
nı istemiştir. 

Amerikan Quincy kruvazörü de 
Alicante'e gelmiştir. Bu kruvazör 
orada beklemekte olan 143 Ameri
kalı ile Amerikan sefaretine iltica 
etmiş olan diğer yabancıları ala
caktır. 

O büyük isimleri bir kere daha hıt
yırla hatırlamaya sebep olduğu için 
sayın okuyucumuz bir kere daha te
şekküre layiktir. Saydığı büyük he
kiınlcr kendi zamanlarında gerçek • 

liyemez mi? 

Şurasını da unutmamak lazımdı~ 

ki İspanyadaki ikilik müzmin . bir 
hastalık şeklindedir. Bugün şu veya 

bu tarafın galebesi meseleyi hallet

mez. İspanyollar kavgacı ve inatçı 

adamlardır. Yakın bir istikbalin ha-
zırlıyacağı netice ne olursa olsun, se

nelerdenberi gördüğümUz gibi, !s-

panyada zıddiyetler ve düşmanlıklar 
devam edip gidecektir. Araya mutla

ka teskin edici bir amil girmeli, yap
tıklarının delilik olduğunu her iki ta-

yik görmemektedir. 
Sosyalist lideri Prieto, nihai mu -

vaffakıyetten emin bulunduğunu, 
ancak kardeşleriyle barbettlğini gt>'

zönünde tutan hükumetin boşuboşu
na kan dökmekten ihtiraz eylediği
ni söylemi§tir. 

Hükumet kuvvetleri üıtün 
Hendaye, 29 (A. A.) - Dün ne 

gUndüz ve ne de gece, tarafeynden 
hiçbiri kat'i bir muvaffakıyet kay
dedememiştir. İspanyanın birçok nok 
talarında zorlu çarpışmalar olmuş, 

fakat bunlar umumi vaziY,eti değiş· 
tirmemiştir. 

Ancak, daha muntazam bulunan 
hükumet kuvvetlerinin günden güne 
üstünlük kazandıkları anlaşılıyor. 

rafa duyurmak için bir fasıla, bir im

kan hasıl olmalıdır. Böyle bir ara bul-
ma ve teskin vazifesi ancak Milletler Dün, asilerin mağlubiyetiyle neti-

celenen Oyarzum muharebesi pek ya
Cemiyeti namına yapılabilir, çünkü man olmuştur. İki taraf ta, harikula-
devletlerin münferit müdahaleleri İS- de bir enerji ile, göğüs göğüse çar
panyollann milli gururuna dokuna- pışmıştır. 

bilir. Dün gece top sesleri hala duyul-
makta idi. 

Yapılacak teşebbüs belki de müs-

bet neticeler vermez. Fakat böyle bir 

teşebbüs yapılması bile kardeş bo

ğuşması karşısında samimi teessür

ler duyan dünya vicdanını tatmin e

decek bir hareket olur. Milletler Ce
miyeti muhiti mutlaka teşebbüse 

geçmenin bir şeklini ve yolunu bul

malıdır. 

Habeş 
kuvvetleri 

TAN 

[Başı 1 incide] 
İtalyan garnizonlarına karşı yeni bir 
hücum yapılmıştır. 

Bu taarruzu da eskisi gibi püs
kürttüklerini söyliyen ltalyanlann 
çok müşkül bir vaziyette oldukla
rı anlaşılmaktadır. 

Gorede teşekkül etıniş olan Ha -
beş hükfuneti, tahminen 100.000 ki
lometre murabbalık bir sahaya ha
kim bulunmaktadır. Amhari ve Go
rahi kabileleri bu sahada temerküz 
etmişlerdir. 

Müıtakil Gore hükumeti 
Hartum, 29 (A.A.)_.. Habeş Kı

zılhaçındaki eski Irlanda ataşesi 
Brophil'in bildirdiğine göre, garbi 
Habeşistanda mustakar bir hüku
met teessüs etmiştir. Bu hükumet 
Gella kabilelerini temsil etmekte ve 
160.000 kilometre murabbaı toprağı 
kontrol etmektedir. 

Her iki tarafın telsizleri, yakında 
muzaffer olacağını ilan etmektedir -
lcr. Bitaraf siyasi müşahitler bu 
kardeş kavgasının kolay kolay bit
miyeceği kanaatindedir. · 

Bir zırhlı aailer taralına geçti 
Madrit, 29 (A. A.) - Seville'den 

gelen haberlere göre, yüz kadar ko
münist yirmişer kişilik gruplar halin 
de kurşuna dizilmiştir. 

Asilere iltihak etmiş olan Almi -
rant Cervera zırhlısı Madrit hüku
meti tarafından korsan ilan edilmiş
tir. Hükumet deniz kuvvetleri bo -
ğazları tarassut etmekte ise de gene 
raJ Frankonun tayyare ile Tetuan -
dan Seville'e uçtuğu ve 200 lejiyo
nerin de Ceuta'dan Algeesiras'a geç
tiği bildirilmektedir. 

T oledo cuileri 'teslim olmamış 
.Madrit, 29 .(A. A.) - Toledodaki 

Alcazar sarayına iltica etmiş olan a
silerin teslim olmuş olduğuna dair 
haber, mevsimsizdir. Yalnız bunlar -
dan birkaç kişi teslim olmuştur. Di
ğerleri hala sarayın içinde bulunmak 
ta ve mukavemet göstermektedirler. 
Hükumet, asilerin teslim olmaları -
nı tesri etmek ve bunları esir al -
mak için dün asker ve hücum kıta
atı göndermiştir. 

A•iler tekzip ediyorlar 
Seville, 29 (A.A) - Radyo ile neş

rettiği bir beyannamede, General de 
Mlano Madrit hükumetinin verdiği 

haberleri bir defa daha tekzip etmek
tedir. Bu beyannamede ilaveten söy
lendiğine göre Seville'den hareket e-

3en :>e'bcuıtyencıe nu1tameiın 
muvalf akıyeti 

Hendaye, 29 (A.A) - Bu sabah 
Sen - Sebastiyen etrafında sük(m hü
küm sürmekte idi. Alınan bütün ha
berler, hükumet kuvvetlerinin bu 
mıntakada muvaffakıyet kazanmış 

olduklarına dair olan havadisleri te
yit etmetkcdir. 

Sen - Sebastiyen ile Bilbao arasın
daki tren münakalatı tekrar başla

mış olup lrun ile Sen - Sebastiyen a
rasındaki yol serbesttir. 

ispanyaya giden Franaız 
faşistleri 

Tuluz, 29 (A. A) - Tuluzdaki 
"Faşist aleyhtarı komite,, ye men -
sup elli gönüllü, hükiimet kuvvetleri 
arasına girmek için İspanyaya git -
mek üzere hududu geçmişlerdir. 

Ecnebi de{)letlerinin tebaaları 
Madrit, 29 (Tan) - Avrupa dev

letleri İspanyada bulunan tebaaları
nı kurtarmak endişesine düşmüş -
lerdir. Fransa, Valansiya ve Barse -
!on limanları vasıta.siyle tebaasın -
dan birçoğunu Fransaya celbettiği 
gibi, Almanya, İtalya, Amerika hü
kt1metleri de tebaalarını aldırmak ü
zere İspanyaya gemiler göndermiş -
lerdir. Avusturya İsviçre ve İsveç 
hükiımetleri de tebaalarının himaye
sini Almanya hükfunetinden rica et
mi§lerdir. 

Katalonya anarşistlerin elinde 
Londra, 29 (TAN) - Katalonya 

vilayeti tamamen komünistler ile a
narşistlerin elinde bulunmaktadır. 
Burada. halkın yiyeceği cebri tekalif 
suretilc temin edilmektedir. 

isyancıların umumi karargahı 
Lizbon, 29 (A.A) - Reuter - Se-

ville radyosu General Franko'nun 
Şas'tan Seville'e gelerek isyancıların 
umumi karargahını burada kurduğu
nu bildirmektedir. . 
Tahtelbahir muharebesi 

Cebelüttarik, 29 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra isyancıların bir deniz 
tayyaresiyle hükumete ait iki tahtel 
bahir arasında bir müsademe olmuş 
tur. 

Tayyare on b~ dakika müddetle 
tahtelbahirleri bombardiman etmiş -
tir. Bunlardan biri dalmış ve bir da
ha su yüzüne yükselmemiştir. Bina -
enaleyh bu tahtelbahirlerin battığı 

zannediliyor. Diğeri ise Olagaya doğ
ru yol alırken görülmüştür. 

Mecliste hazırlık 
[Ba:ıı 1 incide] •- :~.4-.. ~o.r:ıa.nııArnı li'olraf. ""'"" 'hi\ -

busumuz söy1üyor: yük adamın büyüklüğü kendi zamıt .. 
"- Mukaveleye merbut protokol- nına göredir. o büyük adamlarken• 

da imzaların takip ettiği sıra, biraz di zamanlarındaki bilgilerile bugün 
gariptir. Burada Bıı.ş Delegemiz Dok- doktorluk imtihanına girmiş olsalar
tor Arastan sonra delegelerimizden dı. şüphesiz, diploma alamazlardı. NI 
Necmettin Sadak'm imzasını en mü - tekim bir feylozofun dediği gibi, za .. 
nasip yerinde görmek isterdik. Çün- manında en çok bilgili adam olan Ef• 
kil Necmettin ayni zamanda üzerin- latun, kendi bilgisile şimdi bir olgun
de mebusluk hakkını da taşımakta - luk imtihanına girse şüphesiz muvaf 
dır.,, fak olamaz. · 

Mem1eket işlerinde her fırsatta ye Bugünkü hekimler eski hekimler· 
rinde bir hassasiyet gösteren heye - den elbette daha iyi muvaffak olur
canlı bir millet vekili anlatıyor: lar. Çünkü bugün hekimlik bilgileri, 
"- Montrö, Boğazlar davamızın e- teşhis v a s ı t a l a r ı t e d a -

sasmı halleden bir mukavele oldu.Fa- v i vasıtaları dünden daha ziyade 
kat buna bizi mutlak olarak tatmin ilerlemiştir. Yarınki hekimler daha 
eden bir vesika adı verilemez.,, iyi muvaffak olacaklardır. Çünkü bil 

Bir diğeri cevap veriyor: tün bilgiler yarın bugünden daha ile 
"- Esası hallettik. Teferrüatta ye ride olacaktır. 

ni bir talebimiz olursa, mukavelenin Eskileri hatırlamak, sevgili oku • 
29 uncu maddesi bize beş sene sonra yucum sizin ve benim gibi yaşlıca 
bunu ileri sürmeye imkan veriyor.,, adamlar için biraz da kendi gençliği· 

Mükaleme devam ediyor: mizi hatırlamak demek olduğundan 
"- Japon murahhasları mukave- insana keyif verir. Fakat unutmama 

lenameyi ve protokolu ihtirazi kayit Iıyız ki, yaşadıkça bizim bilgimiz art· 
la imzalamışlardır. Tokyonun hare- tığr gibi, bütün dünyanın da, bütiln 
ket tarzı ne olacaktır?,, hekimlerin de bilgileri artmaktadır. 

"- llk teşebbüsümüzü dostane bir Geçmiş zamanla şimdiki zaman ara· 
tarzda karşılayan Japon hükumetin- sında mükayese yaparken, şimdikf 
den ancak ayni hareketin devamın - zamanı kocaman bir devin omuzla • 
dan başka bir şey beklemek doğru rma çıkmış bir cüceye benzetirlerı 
olur mu?,, • Vakıa şimdiki zaman geçmiş zama• 

nın yanında bir elice gibidir. Fakat 
bu cüce o devin omuzlarının üzerinde 
olduğu için ondan daha ilerisini gö· 
rür. 

Geç vakte kadar devam eden icra 
vekilleri heyeti toplantısında görü -
şülerek Kamutaya sevki kararlaşan 
kanun layihalarının mahiyeti etra -
fında ancak yarın geniş malumat a
labilmek kabil olacaktır. Bu layiha
lardanbiri, Montröde imzalanan Bo
ğazlar rejimi hakkındaki mukavele
namenin tasdikine dairdir. 
Kamuta~·ın bu fe\'kalide t-0plantı

smda l\lontrö muka\'elenamesinin tas 
dikine , .e tatbikatına ait işlerden baş 
ka hiçbh işin görüşülmemesi esas iti 
barile mükarrer bulundu~undan e\'
\'elce ruznameye ahnması dfü;ünü -
len diğer bazı işler durdurulmuştur. 
Büt~e enrümeni yarın sabah saat 

10,30 da toplanmaya da\'et edilmiş
tir. Bu toplantıda bu gece Kamuta)·a 
!le,·kedilen kanun layihalanndan en
cümeni alakadar edenler tetkik olu -
nacaktır. Bu layihalar arasında Mil
li Müdafaaya verile<',ek yeni tahsi!lata 
dair layiha ile bir münakale layihası 
vardır. 

Boğazlardan geçecek gemilerden 
alınacak rüsum ve tekii.lif hakkında
ki layiha da ayni encümende görüşü
lecektir. Milli MUdafaa ve Hariciye 
encümenleri de yarın sabah toplana-

Dünyada terakkiye inanınız ve §bil 
diki hekiminize itimat ediniz. Sevgill 
okuyucu. 

Lokman HEKiM 
# 

caklardır. Hariciye encümeni azala• 
rma dağıtılmak üzere Boğazlar nıll'" 

kavelenamesinin Fransızca metni ta" 
bı ve teksir olunmuştur. Milli Müda· 
faa ve Hariciye encümenleri yeni nıll· 
kavelenameyi tetkik edecekler ve b\1 
hususta hükumetin vereceği izahatı 
din! iyeceklerdir. 

Saat 14 te toplanacak olan Kaıntl" 
tay umumi heyeti pek uzun sürıniY9" 
cek ve bu toplantıyı parti grupu toP" 
lantısı takip edecektir. Hük(lnlet. 
grup azalarına Montrö mukaveıeıı•· 
mesi ile tatbikatı ve dünya siy~tl 
vaziyeti hakkında izahat verecektif• 
Görünüşe göre, yeni Boğazlar nıuk•" 
velenamesinin tasdiki ya yarın grtıP 
top1antısından sonra yapılacak bit u· 
mumi heyet içtimaında veyahut tJ. 
Kamutayın Cuma günkü toplantJSlll" 
da olacaktır.- Me<:. S. 
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""' ao-x.gMÜcrim çocukları kurtarma yurdunda 

Dünkü esrarkeş, serseri~ hırsız sokak çocuğu 
itiyatlarından kurtarılıyor, namuskir yaşıyor 

MAH KEMELERDE 

Sarhoş olduktan sonra çifte ile 
yeğenini öldüren adamın davası 

Tetik kazaen çekilmiş amma silah acaba neden 
iki defa patlamış ? Bu nokta esrarlıdır 

85 tane mütereddi, geri kalmış çocuk kıymetli mürebbilerin 
elinde bir hamur gibi yuğurularak medeni bir insan şekli alıyor 

Kartalın Samandıra köyünden bak 
kal Kerim, iki jandarmanın ortasın
da, ağır ceza mahkeme salonuna gir
di. Yüzü, limon gibi sararmıştı. 

Kendisine isnat edilen suç büyük -
tü: Yeğeni kahveci Mustafayı çifte 
ile öldürdüğü iddia ediliyordu. Hal
bulii, okunan evraka göre, tetiğin 

düm. Bundan sonrasını bilmiyorum. 
İçtiğim rakı, beynime vurmuııtu. 

Reis Suat sordu: 
- Tetik çekilmedikçe çiftenin pat

lamıyacağma dair rapor vermişler ne 
diyeceksin? 

- Farkında değilim! 
G· ·~· · · hale getirilir .. , . .. ~rdigım müessese, evlerıne ısyan y dun §ehre ve cemıyete bu bu-

etınış, cemiyetin kayitıar~dan kaç- .. k u~izmeti, bana çocuk mahkeme
:ış, enerjilerini meınleketın zararına f1. · hatırlatn. Sordum: 
lll!anan isyankar antisosyal ço- e:~nı Çocuk mahkemeleri, bu esas ,, 

~~klarla dolu ... Bu;ası, lstanbul bele üzerinde faydalı olamaz mı? .. 
.ı 1Yesinin çocukları kurtarma yurdu- hk lerı· 
'4Ur. Çocuk ma eme . 

T>a . d d an gayri " Çocuk mahkemelen 1912 de 
.tı.. Ptnrn ıç kenarm a ur ' - 1 f b k 

tabii bakı lı haşin sert konuşan bir Fransada kuru_Jmuş ve ~a~ ese e 
Socuk, ba!a' olurdu gösterdi. Hatta Ienilen neticeyı .vermemıştır. ~un~ 
beni m·· Y ··d··rünün kapısına sebebi, bu organızasyonun henuz .sa~ 
k uessese mu u . d anmamasından ilen 
adar götürdü Geçtiğim temiz korı- ıam köklere ay .. .. . 

~Orlar, her ta;afı bin bir itina ile si- gelmiştir. Yapılan butun . tetk_ı~ı~~· 
lı.nıniş .. rül .. dalar, müessese-ı bu ideal memleket ve cemıyet ışı u
Jtin ç~ sup mul oda bir fikir ver- zerinde müsbet a~ımlar atı~~a.s~a 
llle" kı~~as~ yo un ardım etmiş ve bilhassa mucrımın 

.,e afıydi Y · ·b ·· ·· ·· 
1tüdUr Kazı~ Zafirle karşı karşıya- ta küçük. yaş~_ardan ıtı are~ gozonun 
~ 'tt..t· 

1 
t ··b ın· verdigı-· kuv- de ilmi bır murakabe ve muşahede al 

· .ı.n ısas a ecru en • ·· · ti 
"eUi bir vukufa sahip bulunan di - tma almmasrnı .. zabrutrtı gbobs~:rmt ışb r. 
tektörden ocukları kurtarma yur - Bu yolda ilk mus e eşe . us. e eş 
dunun mak~adı teessüsü ve tarzı me- sene evvel, !stanb~ .. beledı~esı tara-

Hasır mobilye atelyesiııde çalışmo 

•aisi hakkında izahat istedim. fmdan yapılmış, orıJınal bır çocuk-
l3a .. ·• 1 !arı kurtarma yurdu kurulmuştur.,, 
•• na şunları soyledı. yurdu Mu""dür Kazım Zafir müessesenin ha-
- Çocukları kurtarma. ' · d k· §ehr· ... ~. birer kiki bir derdıne temas e ere . 

tehı: dırı_lıgınde kalork~rar için- "- Yurdumuz.dedi, ne kimsesiz-
d e olabıJecek sosy ş . d de acizleri himaye e • 
e Yaşı · D r nt ve psıkopat ler yur u, ne 

Socukı yan e ıngn~· dnn mü- den bir şefkat müessesesidir. Bir a
e&s ara mahsus a ı yar . . . kimsesiz çocuk bizim yurt 
b· esesidir. Bu müessese, herhangı cız, bırlt d hiçbir kıy:rıet ifade et-
,.,•.rhlotoriteye boyun eğmiyen, sebr~eş çatısı Yaurıdnuma uz irsi bir hamulenin 
''4 u · hi klarmı u - nıez • • wı. ' serserı şe r çocu . : b -ı rmaan uzak kalmış can 

l\ Şehrin bin bir girdabından çekip ceuuyet ag a _ . • . . . 
kuttarnıak ve kendilerini sehir ve lı bir sokak çocugu~a fil~ bı.r ı~ ve fi
Cenı.iy t h f d 1 kılnı,ak mak kir damı olarak tesıs edılmıştır. Hal-

e esabına ay a ı • · · ki · · b •adiJe k buki ekseriya, acızı, msesızı arm-
lı urulmuştur.,, ·· sseseler ile bizim yurdu -
G.akik t bU ·· k harpten sonra dıran mue 'arsıl ~ - e~ • yu medeni muzu karıştırıyorlar, bizi onlarla bir 

caın· an ıçtımaı kıymetlE~r. .. . . görüyorlar bu, yanlıştır.,, 
ce b~ada kökü ve mahiyetı henuz ıyı- ' • • 
llt ilinemiyen birçok buhr:ınlar tev- MüeHeıeyı .. g~zıyoruz . 

1
• etıniş birtakım yeni fikırler ve te Yurdu, mudurle beraber gezıyo - Çctiıı ve mcııfi ruhlu Hakkı ı.ştyle mcşgu~ 
a]tı.,, • .. F h ·· k km lıii. ~er yaratmıştır. Me~.ela.' . r~ns~ ruz. Yemekt~m. enuz çr. mrş, çap _ 
f kıuneti, geçen sene, mucrımı ta u psikopatlar ıstırahat edıyorlar. Sa ve sordu: 
~.~ Yaşlarda ilmi bir m3rakabe ve at 14 te atölyelerde iş baş~ .~ar. ~~-- "- Nasılsın bakayım, Hakkı ... ,, 
lUUşaheae rejimine baglamak sure- ridorlarda, avlularda tesaduf ettıgı- Sonra bana dönerek: 
t>ee ~u işi teşkilatlandırmaya ~arar miz tipler hakkında Kazım Zafir i.za~ "- Iyi, çalışkan çocuklarımız -
rıı.tfllştir. Bu cümleden olm~k uzere hat veriyor. Bir şey nazarı dikkatımı dan ... ,, dedi. Fakat, yanından ayrtl-
gf:~' llyu suç işleyemiyecek b~ h~le celbetti. . ~ dıktan sonra şunları da ilave etti: 
de ıt~n Preventif müdahale sıstemm- Müessese müdürü. hangı çocuga "- Hakkı, yaman bir tiptir. Cü
llo lklu~eteddi çocuklara mahsus "Mai- "nasılsın?,. derse, cevap şu oluyor: rüm işleyici bir karakteri vardır. 
tes~ ? acceuil ı"smi verilen yurtların "- Seviyorum, sayıyorum, çalı- Serkeştir, inatçıdır. Kavgacıdır. 

ısı.ne b " ! bul Brüt insandır. En mühim karakteris 
cukJ. aşıamıştır. lşte, stan ço- şıyorwn.,, . b 11"-·d· B t b l 

Geçenlerde yurt ağabeyisini bulmuş. 
Ağabeyi, kfü;ük !brahime şimdi bir 
kunduracı dükkanı açıyor. Dünkü 
hırsız Ibrahimin uzun macerası, dük 
ka sahibi olmakla kap. nıyor. 

Dilencilik ha11t<U1ı bir çocuk 
Size, 2 numaralı Hüseyini de tanı

tayım: 

Bu çocuk, o kadar maceraperest
tir ki, Orta Anadoluyu Samsundan 

~ c..rı kUrtarma yurdu, ayni es.as Çocuklar, buna o kad.a~ al.ışmışlar tik vaziyetı ten e ıgı ır. u en e -d: ga!e Yolunda Fransa.daki ems~Iın- ki, dünün zavallı yankesı~ı, b~~are es- lik, ona esrardan gelmektedir. Müt-
.... , n hır sene el açılmış bir :M:aıson rarkeş çocuğu,devamlı bır murakabe hiş esrar kullandığı anlaşılmıştır. Ay 1 
"acceuil'd· evv tesirile, bu büyük sözü söylerken de- dmlıdır. Muhitiı.in kahramanlık his-

liüdür ır. • runi bir mücadele içinde olduğunu lerine istinat eden telkinlerle esrarı, i 
,,_ B an.~atıyor. . b' "hti- gözlerHe hissettiriyor ve sanki diyor tütünü unutturmaya muvaffak ol - , 

~ac u muessese, yepyenı ır 1 • • duk.,, 
l'lı~n nıa~sulüdür ve adli. prevanto~- ki."_ Unutmak istiyorum sokak ço- Eırarkeş bir çocuk 
~arh:ahıyetindedir. Hapısan~ ve ~· cukluğumu ... ÇaJdığımı, çırptığımı u- Küç~k bir esrarkeş ve hırsız da- 'ı 
lan d ne, namzetlerini sınelerınde 1 • t k istiyorum. Esrardan nefret ha: Ali... 1 
t(( ... e erek şehri feci akibetlerden kur nd~ maum Fakat. senelerin içfme aşı- .Miidür diyor ki : ·ı 

••l". Fak t ·· · di çocuk- e ıyor · lar ,, 
1 

a mucrım namze .. ladığı bu zehir itiyadını bırakamıyo- ,,_Ali, çok yumuşaktır. Yalnız es 
1 ~ab "a nız bu yurt dahilinde ınura : 

bır e ~.e müşahede edilerek hususı ru~··takhanelere doğru ilerliyorduk. rarkeş ve hırsızdır. Bu esrarkeşlik, .. 
~a .l"~Jııne tabi tutulur. Bundan .baş- p .~on kapısında gözleri dönük,krsa toksikomani kompleksinin verdiği 
töı' pıy~sa şartlarına bağlanan ış .a: b a\~ kara, 13 - 14 yaşlarında 'bir bir neticedir.Yalnız bu çocuğun biyo 
he~elerınde çalıştırılarak kendı~ı oy ğ~ tesadüf ettik. Müdür okşadı Iojik bir hususiyeti var:Babası henüz 

kendine hem cemiyete müfit bır çocu j 1 sağdır. Tem.izdir. Kat'iyyen tütün iç-I 

Diki§ atelyes!nden bir k(jşe 

d bir grup kundura atelyesiıuk 
CemıY.ctfn kazan"dtffı çoC2ıklar an 

1 
mez, alkol kullanmaz. Hali vakti ye- ı 

, rinde, dipdiri bir tatardır. Anası da 
1 beş vakit namazında bir müslüman. 
Şu hale nazaran, Alinin sokağa fır
lamasında sefaletin tesiri yok.Çocuk 
taki bu serseriliğin amillerini fiz
yolojik karakterinde anyacağtz. Ma
amafih. şimdiden anatomik değişik
likler görüyoruz. Kulaklar ve Henek 
deformedir. 

Ali o kadar inatçıdır ki, bizi ~ok 
yormuştur. ltiyatlarmı unutturmak 
yolunda üç seneden'beri mukavemet 
gösteriyor. Maamafih, geldiğinden 
çok farklıdır. Halen deruni bir mü _ 
cadele içinde bulunuyor. Aptal görün 
mesine rağmen ikna kuvveti fazla 
ve hatta hitabeti üstündür. Müesse
senin hatibi sayıla bilir. Halk çocuğu
dur. Şimdi kunduracıdır. Alinin bir 
hususiyeti .. vardır: Her sene karpuz 
zamanı muesseseden gider ve bir 
müddet uğramaz. Şimdiye kadar lüç 
kampa gelmemiştir. Fakat bu sene 
bulunmayı arzu ediyor.,. 

Küçük bir kaıa hırıızı 
.. 13 ~brahim de orijinal bir tip. Kü

çuk bır kasa hırsızı. 7 sene evvel e
vinden ~zaklaşmış, yerini yurdunu 
kaybetmış. Bandırma ve civarında 
ltırsızlıkla geçinmiş. lstanbula gel _ 
diği zaman barındığı evde büyük bir 
k.-ın.bara. kır~_ış ve bu yüzden polisin 
e,l ı n e d u ş m ü ş . v a z i -
y e t i n d e iki s e n d e n b e _ 
rf salfi.h var. Şansı da. yardım ediyor: 

Düniin miUcrdi çocuğu çalışarak, 
para kazanarak içtimaileşiyor 

çaldığı bir atla baştan başa gezmiş
tir. Müesseseye ilk giren yahut geti
rilen çocuktur. Hüseyin, beş sene 
önce bir gün tramvayda Müdür Ka
zını Z&ririn cebini karıştırırken ya -
kalanmış ve ertesi günii de müdürün 
davetile müesseseye girmiş bir deli
kanlıdır. Çocukta, seyahat fantazisi 
fazla .. Karakteristik orijinalitesi ten
belliktir. Esrar kullanmıyor. Başka
larını idare etmesini seviyor ve be
ceriyor. Kendisinin hastahğr dilen -
cilik ... Arkadaşları Uzerinde otori -
ter... Etrafındakileri haraca bağla -
masmı biliyor. Müessese terbiye he
yeti, çôcuğun seyahat kompleksine 
en iyi başka bir mecrayı vermiye ça
tışıyor. 

Gürültücü Süleymana gelince 
26 Süleyman çok garip ... Karak -

teri muharriş ... Hareketi fazla. Ruh 
bakımından mazohist. Yani kavga 
etmekten, maznun mevkiine düşerek 
hırpalanmaktan, ağlayıp sızlanmak
tan zevk alıyor. Esrar, bulursa içi
yor. Gürültücü bir tip ... 

Korku d enilen ~ey yok! 
Yurtta korku denilen şey yok ... Bil 

tün istekler, bütün mesai, bu kilçilk 
mUc~im namzetlerine doğruluğu, dog 
ru soylemck itiyadını aşılamak gaye-

kasten çekilmiş olmaması 18.zrmgeli
yordu. Bir kere, suçlu Kerimle ye -
ğeni Mustafa arasında hiçbir geldi 
geçti yoktu. Hatta, Kerim Mustafa
yı evinde besleyip büyütmüş, ona se 
nelerce bakmıştı. 

Böyle şefkatli bir dayının, yeğe -
nini kasten öldürmesi, akla güç ge -
len ilıtimallerdendi. 

Buna rağmen, !{erim buraya, bir 
cinayet suçlusu olarak geliyordu • 

Hakim Suat, Kerime sordu: 
- Yeğenin Mustafayı kasten öldür -
dün diye iddia ediyorlar, ne diye -
ceksin? 

Kerim. boynunu bükerek zayıf bir 
bakışla, hakimleri süzdü: 

- Efendim, bu iş kazara oldu!.. 
Müsaade ederseniz anlatayım: O gün 
ler, bana icradan, üst üste ihbarna -
meler geliyordu. Alacaklılarım, fe
na halde sıkıştırmışlardı. Ben de ken 
dimi yese kaptırarak, işi içkiye vur
dum. 

Geceli gündüzlü içiyordum. 10 ma 
yıs sabahı, yine bir ihbarname al • 
mıştım. Çok canım sıkılıyordu. Bir 
şişe rakı alıp içtikten sonra; elline 
eski bir çifte geçti. Götürüp satacak 
olursam, birkaç lira eder belki, diye 
düşündüm. 

Çifte elimde, kahveye çıktım. Bi
zim Mustafanm kahvesine .. Tanıdık
lardan, Omer, Ahmet, Hakkı, bir ma 
sada oturmuşlardı. Mustafaya, bir 
kahve ısmarhyarak, yanlarına sokul 
dum. Başım, dehşetli dönüyordu. 

- Ne var, ne yok Kerim? Diye 
sordular, 

- Fenayım, dedim, borcum çoğal
dı, ödiyemiyorum. Şu tüfeği satmayı 
düşünüyorum. Bakın, işinize yarar -
sa, siz alın .. Ucuz vereceğim! 

Ahmet: 
- Ben çifteyi ne yapayrm.? diyip 

çekildi . 
Omer: 
- Ben de istemem .. Dedi . 
Hakkıyı, bir parça mülayim bul -

dum: 
- Sen al, şu çifteyi .. 1yi maldır, 

dedim. Ve tetiğini açarak nasıl kul
lanılacağını göstermeye başladım. 

1 
Derken, nasıl oldu bilmem, çifte 

1

, birdenbire papadı. Mustnfanm of di
ye bağxrarak yere düştiiğiinU gör-

- Mustafa ile aranızda bir geçim-
sizlik oldu mu? 

- Hayır! O benim evladım gibi i
di. Hepsine ben bakardım. Kendisine 
kahve parasından biraz borcum var
dı. Fakat onun da, bana 120-130 lira 
borcu birikmişti. Sonradan ödeştik . 
Alacak verecek kalmadı. 

- Mustafa alacağım senden iste
di mi? 

- Hayır! 
- Çifteyi niçin Mustafaya. doğru 

çevirdin? 
- Sarhoştum. Durup durup içiyor 

dum .. Öyle efkarlı idim ki, sorma • 
yın ! . Çiftenin nasıl atıldığını tarif 
ederken, Mustafaya doğru çevirdiği
min farkında değilim! 

- Mustafa, sana bazı ağır sözler 
söylemiş. 

- O eski mesele. Sonradan ban§ 
tık. 

- Çifte iki defa üst üste patlamış. 
!kinci defa patlamasına niçin mft.ni 
olmadın? 

- Sarhoştum, kendimi bilmiyor • 
du.m. Parmaklarımı tetiğin içinden çe 
kemedim. 

- Ne kadar içmiştin? 
- O gün için iki şişe ı:ıarapla dört 

şişe rakı ... Hepsi bu! Ama, üst üste 
içtiğim için çarptı: 

Kerimin çifteyi kendisine satmak 
istediği Hakkı da şunları söyledi: 

- Kerim, kahvede uyukluyordtL 
Bir fino köpeği, ayağile dürterek u
yandırdı. Yanında bir çifte duruyor
du. Çifteyi bana göstererek, satmak 
teklifinde bulundu. 

- Atmasını bilmem, kullanmasını 
bilmem .. Ben çifteyi ne yapayım? De 
di. Bu sırada ustafa Kerimin kahve
sini getiriyordu. Bir silah sesi duy • 
dum. Mustafa kanlar içinde yere se
rildi.,, 

Şahitler arasında Kerimin annesi 
de vardı. 

Fakat o da oğlunun. bir kaza ne
ticesi öldiiğilne kan idi: 

- Mustafa ile oğlum Kerim tatlı 
tatlı geçinirlerdi. Aralarında en ufak 
bir kavga bile olmadı .. Dedi . 

Suçlu vekili Enis Nazmi, mahke .. 
meden bazı şeyler sordu. 
Duruşma, öteki şahitlerin çağı

nlmasr için başka güne kaldı. 

• ===================================================ıı. 
si üzerinde toplanıyor. Çocuklar, o 
kadar alıştırılmışlar ki, Pazar gün -
leri izinli saatlerinde nerede, kimin . 
le, ne yaptıklarını müesseseye bil
diriyor ve rapor veriyorlar. Mesela, 
şu meşhur Süleyınan,Pazar raporun 
da bakınız neler yazıyor: 

"- Saat onda yurttan çıktım. Ce 
bimde 10 kuruş vardı. Yalnızca Ka _ 
smıpaşaya haminnemin evine gittim. 
Oraya 95 le 27 geldiler. Beraberce 
95 şin evine gittik. Orada biraz o -
turduktan sonra bizim eve geldik ve 
18,40 ta yurda döndük. Harçlığımla 
bir çorap aldım.,, 

Çocuk, çorabı nereden aldığını yaz 
mamıştı. Müdür, kendisinden sorul -
mak üzere bu satırın altını çizdi ve 
raporu nöbetçi mürebbiye gönderdi. 

Müdürün bana söylediğine nazaran 
bu konfeksiyonlar birer birer tetkik 
edilmekte ve ne dereceye kadar doa 
ru söylendiği incelenmektedir. b 

Konfeksiyonlarm hedefi, çocu -
ğun hakikati açık.. söylemesidir. 

En çirkin hatayı bile söyliyen ço
cuk cezalandırılmadığı için, yurtta 
korku hissi olmadığı için, dünün 

küçük hırsızları, esrarkeş ve lekeli ço 
cuklarr hakikati söylemekten çekin
miyorlar. Bilakis, doğruya alıştıkça 

neşe ve sevinç duyuyorlar. 
Müdürle beraber tesviye, kundura, 

dokuma, mobilya,litoğraf, hasrr möb 
le, dikiş atölyelerini gezdik. Ya
takhaneleri, duş yerlerini birer birer 
gördük. .. 
Anladım ki, cemiyet, 85 müte -

reddi evsafa sahip çocuğu kazanmı~
tır. Çünkü, çocuklar, atölyelerde iş 
öğrenerek, para kazanarak çalışır -
!arken ayni zamanda mütemadi ve 
hayirhah bir terbiye disiplini içinde 
ruhi ihtilalden kurtulmuş, çarpık ruh 
lu olmaktan çıkmış 'bulunuyorlar. 

Istanbul çocukları koruma yurdun 
da ilmi usullerden ayrılmıyarak ölçü 
!il bir müşahede sistemini tatbikle 
meşgul olan elemanlar, muhakkak 
ki, emeklerinin mükiifatım 85 bed ·
baht çocuğu cemiyete kazandırmak
ta bulacaklardır. 

Dünün 85 apaş, esrarkeş, dolan
dırıcı sokak çocuğu, bugün iş başında 
namuskar bir ins'1.n olarak ~alışıyor. 

Latif ERENEL 

Mobi1ye atelycsinde oda takımı hazırlıyan bedbaht çocuklar. 
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Turizm meseleleri BORSA 
Turizm birçok devletlerin siyasetleri ,0r:~aTr&'tfMuz ÇARŞAMBA 

Ahı Satıt 

Sterlin 626.50 632.-
üzerinde de müessir olmıya başladı 

Umumi harp sonu dünya siyasetin
de yeni iktısadi faaliyet şubelerinden 
biri de turh:mdir. Nakliye va!!lttaları
nın ucutluğu, kolaylığı, tayyare pos
talarının inkişafı, kıt'alar arasındaki 
her tUrlU mUnasebatı, bllha!~a insan 
ların seyah&tini geniş mikdarda art
tırmıştır. 

Psikolojik bir hadise de turizme bil 
yük bir hız vermiştir: Birkaç sene
dcnberi insanlarda gezmek, görmek 
icin bUyük bir iştiyak var ... Ne kam 
biyo buhranları, ne ticari münasebet
lerin gilçlUkleri, hatta birçok hükü -
metlerir. aldıkları mani tedbirler bi
le bu yeni hastalığın inkişafına ma
ni olamamıştır. 

Bir hastalık telakki ettiğimiz bu 
yeni dertten yanan ve tutuşanların 
mikdnrı, bugün, binlere, yüzbinlere, 
baliğ olmaktadır. lşte bu bakımdan 
bugün turizm demokratlaşmıştır. 

Birçok siyasi, iktısadi sebeplerden 
dolayı vaziyetleri sarsılan bazı mem
leketler - mesela Avusturya - necat
larmı bugUn turizme bağlamışlardır. 
Hatta diyebiliriz ki, bu kere dünyada 
bir turizm piynsası teşekkül etmiş ve 
milletlerin arasında bu yüzden büyük 
bit rekabet başgöstermiştir. Memle -
kete fazla mikdarda gezici celbetmek 
için devletlerin aldıkları tedbirleri, 
burada, anlatmakla bitiremeyiz. Bir 
iki hafta sonra başlayacak olan Ber
lin Olimpiyatlarına iki milyon. sakın 
şaşmayınız, Alman ve ecnebi iki mil
yon seyircinin iştirak etmesi beklen· 
mektedir. 

1 Dolar 
20 İsviçre rr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 

rr.e merasimi dolayısiyle seyyahlar 
yüzünden yapacağı istifadeyi kay -
detmektedir. Ben bu gazeteye göre 
gelecek sene baharı için birçok ec -
nebilere odalarını kiralıyan 1ngi11z 
otelcilerini bir düşilnce almıştır: As· 
li mUşterimlz olan İngilizleri ne ya
pacağız! Amerikalı ve ecnebi akını 
geçtikten sonra halimiz, ne olacak~ 

20 Çek kuron 
20 Le1 
20 Dinar 
Franaıı fr. 
Lıreı •eaıkılı 
Florin 
Avusturya ıilin 
Mark 

• Zloti 
Penıo 
Levı 

Yukarda yazdıklarımızın ehemmi-

Y• yeti meydandadır. Umumt buhran -
dan evvel !5ened~ Fransaya 10 milyar 
frank yani bir milyon liraya yakın 
para bırakan, b"ugUn pahalı olan İs

t .,,f'( nroıu. 
Altm 
Bınktıot 

viçreyi tamamen değilse de, umumi Ç • i f e r 
harpten evvel ve hatta şimdi bile Londr11 Uıerine 
geçindiren, son seneler İtalyayı ihya Pıriı Uıerine 
eden ve Avusturyayı açlıktan kurta- Dotır 

mn turir:mdir. Hıle birkaç senedir ~~~~ 
Yunanlstanda bu hususta yapılan Cenevre 
gayretleri, alınan tedbirleri de bura- Sofia 

Florin 
da birer birer saymak mümkün de - Çekoslovak 
ğildir. Yalnız geçen mevsimde Yuna- Avusturya 
nistanı 15 - 20 bin Mısırlının ziyaret Mark 

İ&vec: kuronu 
ettiği ve bir buçuk milyon liraya ya- İspanya pezeta 
kın ingiliz lirası bıraktıklarını zik • E 

1 
it 

0 
m 

ı-etmek kafidir. 
lı Baıı.ltaaı M 11. 

N 

122,-
810,-
80,-
21,-
ıs.-
13,-
49.-

163,-
190.-
82,-
22,-
21.-
?O,-
n.-
22.-
sı.-
'1.-

969.-
24!,-

Yunanlıların bu işe verdikleri e • 
hemmiyet taSAvv\ıruf'l fevkindedir. 
Y u n a n h ü k u m e t i bu i
şi u tanzimi için bir offis kurmuş ve 
bunun yanına da birçok müşavir ter
fik etmiştir. Ara sırada da umumi 
heyet halinde toplanan bu müşavir -
ler meclisi temmuzun on ikisinde A· 

.. .. HımiUnt 

tinada toplanmışlardır. 
Bu heyetin müzakereleri hakktıı· 

Anadolu % 60 
.. %100 

Şirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
T .. rknı 
Aılan çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankuı 
Sark Merkez Eczanesi 

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

167.-
196.-
84,-
24.-
so.-
23.-
24.-
ıs.-
S4.-,,,_ 

971,-
244,-

631,-
12,03,.50 
0,79.4S 

10,09,38 
4,72,45 

2.43.37.50 
69.53,14 
ı.17.25 

19.23.80 
4.ı6.60 
1.97,95 

3,08 
.5,82,7.5 

"5.-
0,00 
cı 90 

25,.50 
42,-
16,
lR.-
9,40 

ın •o 
70,25 
26.-

3,70 

da bazı malumat vermek cidden çok b 
sinde kabiliyetlerimizi bilmek mec u 

Foto ğraf 
Tahl illeri 

Fotoğraflannızı bize 

• gönderiniz. kar~kte-

riniz1 s1ze söyliyelim ! 

İçtimai hayat içinde mühim bir rol 
oynamağa namzet, iştihaları olan, 

manilere aldırma 
yan bir karakter 
Herhangi bir va
sıta ile neticeye 
varmak onun için 
asıldır. Zevahire 
ehemmiyet verir. 
Şahsi teşebbüsle
rinden ziyade et
rafındakileri nü
mune olarak alır 
ve o tarzda .hare 

Tahsin ket eder. Yalnı:< 
nUmunelerini her zaman iyi seçemez. 
Fakat zamanla bunları da tefrike mu 
vaffak olacaktır. 

"" Hayatını kendi azmi, kabiliyetle~ 
ile bina edecektir. Genç olmasına rag 
men bazı acı tec-
rUbeler geçirmiş
tir, ve zaman za
man yılmıştır. Bu 
na ra<rmen miica 
dele eder. Muhiti
nin tesirleri altın· 
da kalmamaya ça 
lışır Fakat henüz 
tamamen inkişaf 

etmediği için, ce-
reyana kapılmak-

'1 

tan kendini mene Sait Ali 
demez. Kısa adımlarla yürür. Biraz 
yavaştır. Tereddütleri vardır. 

30 - 7 - ~;)b 

Ailesi fena ... 
İzmirden D. Ya. imzasile: 
Beş sene etıvcl bir kız sevdim. Bu 

gün o kadar scvi§iyorıı2 ki (ni§anla· 
ııalım) demekten 1auıınnıyor. f<'akat 
şdylc l1it 1ıiiılise beııi o kızı almak
tan sotiutuyor. Size izah edeyim: 

Ktzın annesile babası biribirlerini 
vaktiyle o kadar scvuıi.Jlcr ki niha • 
yet evlenmekle bu aşkı kapıyabil
mi§ler, ze:mı<ııı gcJçmiş iki ktz çocıı • 
ğııııa kavuştuktan sonra, annesi bir 
gün kocasma ihaııet ederek sevdiği
n:: kaçmı§, çocuklar asıl Jı.alasınm 

elıııdc biiyiimüş. Son zamanlarda bu 
kadrnm da fena itiyatlara sahip ol -
cJıığu11u dı(ydınn. Ve doğru olduğuna 
da eminim. Halbuki giinahsız bir le
ko ta.şıyan kıZ<t o kadar çok bağlı -
yım ki . ailesinin 11c §ekildc ta;ıuıdı -
ğmı dil§ümnemc bile imkan yok. 
Ştmdi onu istctcbilmcm için anneme 
nastl sl>yliycyirn t. Mcselemi..""i ol<lıı -
ğu gibi biliyor. Hattü bir aralık, ge
çenlerde bu kız için, ilerclc crn>ıe.rl gi-

' bi ola.bilmesi ihtimalinin çok olduğu
' ııu söyledi ve bizim derecem izde 
İ fazla .<ıcvi§eıılcrin. sarıclcflcri pek ça
: bıı l~ .~öııcccyi11i il<lvc etti. Babam 

l vc di{!cr al~ralJalanm da tasdik ede-
rek (oğlum, biz senin saadetini iste
rıfz, fakat .•. ) demekte ısrar ediyor -

lar. 

'-? ı bcıı 19 yaşııı<layım, biribif"imize.' 
kadar ısıııclık ki, ayr1lnıamıza inı~ 
yöremiyorum; bıı kadıııın bir de ,,,. 
çiicük yavrusu var, i§te bana e1' fil' 
la azap veren o. Görü~tıiğümiiz " • 
ttıanlarda ağlıyarak diyor ki: (B

kocama kar§• kalbimde hiçbit nıtt,.,t 
bet hissetmiyorum, onu zerre ktı"'1 
sevmiyorum, eğer bi:im o kadar ,.a• 
rarctlc scvişmcmi::in sonıt çılm•~1 

muhakkak intihar edeceğim) di~ 
Ne yapayım, ~~1rdım. Miitcmail•r 
ağlıyor, (Beni bıt zalim kocamtıı 1 ' 

lindcıı kurtar) diyor. Bcuim de 1]it' 
·.ı<lı 

danım yuvalarım bozmak istem•~ 
§imdi karı koca gibiyiz, eğer IJ 

sevgimize ııilıayct verelim dese,,. fi, 
karda anlathğım gibi yüzde ytı1 I 
Wmlc neticelenecek. Feryadına ~ 
namıyorum, acıyorum. Evet bert 

onu çılguıca seviyorum ı:e Jı.attÔ ~ 
ııa temiı bir aile arkadaşı oıaco!r'· 
eminim, fakat ne yapayım1 All01' ~ 
kına sayın muharrir bizi bil ~:. 

nıaz yollardaıı kurtarım.ı size r' 
yalvarırım.,, 

Size dilşen bir tek vazife "~ 
Bir avukata müracaat ederek, lt• 

/ ni yollarla, onu ayırıp kendisiyle I 
lcnmektir. Bu mÜ§kUl işin baş!<• Turizm bugUn o kadar ehemnliyet 

ti bir şekil almıştlr ki, birçok devlet
ler iktısadi ve hatta bazan siyasi 
gidişlerine bu yeni iktısadi şubeye 
uygun gelecek bir veçhe vermek mec 
buriyetinde kalmışlardır. Son zaman 
Jarda Alman siyasetinden bah!edılir
ken, Olimpiyatlardan evvel Alman -
ya. Danzig veya Avusturya veya her 
hangi diğer siyasi bir mesele için 
mtişkülat çıkarmıyacak gibi sözlerin 
kuvvetle tekrar edilmesi ne kadar ma 
nidardır. Son Alman - Avusturya an
laşmasında turizmin büyük bir rolil 
olmuştur. 

faydalı olur. Turizm ofisi müdürü 
(Nikolidis) bu içtimada şimdiye ka
dar alınan tedbirler ve neticeleri 
hakkında izahat vermiştir. Müdür, 

riyetindeyiz. • 

Anneme tekrar siiyliycyim mi1 bıı 
hususta tıc yapmak lüzımsa tenvir et 

ıı.eııizi bilha.<Jsa yalvarırım. 
Evladın suçundan baba veya ana 

mes'ul olamıyacağı gibi, baba veya 
ananın suçundan evlat mes'ul ola -
maz. Meşhur sözdür: "Her koyun 
kendi bacıığından asılır". Siz, ma -
demki bu kızı seviyorsunuz, ve onun 
size bağlılığından olduğu kadar le • 
nıizliğinden de eminsiniz, evleniniz. 
Böylece hem saadetinizi temin etmiş 
olursunuz, hem de, herkes sizin ebe
vey:piniz gibi dü&ilndüğü takdirde 
muhakkak uçuruma düşecek bir in
sanı kurtarmı§ olmak itibariyle de 
biı sevap işlemi§ olursunuz. Size sa-

kar tarafı yoktur. .. 
Yunanistanın turizm yüzünden etti -
ği istifadeleri anlatmış, turizmin 
devlet siyasetinin umumi hatları i · 
çinde daha kuvvetli bir yer alması 

lUzumuna işaret etmiştir. 

Buptın, devlet milli hayatını altka· 
dar edecek bir meseleye yalnız dahi· 
li bakımdan değil,iktısacli bakımdan 
da ehemmiyet vermeğc, yapılacak 
§enliklere istifadeli bir tan: verme -
ge çalışmaktadır. Bunun en büyük 
misalini 1936 Mayısında yapılacak o
lan İngiliz Kralının taç giyme mera
simi hazırlıklarında görüyoruz. Bu 
merasimin şimdiden programı yapıl -
mıg, kralın gelecek senenin ne gün 
ve ne saatinde Londranın hangi soka 
ğından geçeceği dünyanın dört bir bu 
cağına ilin edilmiştir. Bu münasebet 
le Londraya hariçten birkaç yüz bin 
kişinin geleceği zannedilmektedir. 

Bu hususta bazı tahminler yapan 
13 Temmuz tarihli "Deyli Telgraf" ga 
r:etesinin yazdığına göre, bu sene ln
giltereye gelen Amerikalı seyyahla -
rın mikdarı herhangi bir zamanda 
kinden fazladır. Yalnız son hafta 
Kuin Meri ve diğer vapurlarla gelen 
seyyahların mikdarı 2500 ü bulmak
tadır. Geçen gün Kuin Meri vapuru 
Sotakyon limanına 1900 yolcu çıkar
mıştır. 

Londraya gelen bir Amerikan ai
lesinin haftalık masrafını 50 ingiliz 
lirası hesap eden gazete. İngiltere -
ııin gelecek mayısta kralın taç giy· 
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Ademle Havva 
Btlrban CAHiD 

Dk aşkını çaldığım genç kızın o 
baş döndüren, bütün bir ömre deği
filen sevgi.si bir hayal oldu. O ha
yalin zevkini hakikatin somurtkan 
çehresi zehirliyor. Hatırlıyorum. O 
çılgın dakikaları tekrar ya~amak is
tiyorum. Fakat içimdeki o zehir gi
bi nedamet hissi bırakmıyor. 

Ne olacak, ne yapacağım. 
Bu bir buhrandı. 
Beni lsrail kızının qkı fUUrumu 

altüst etti. Ve bu bir 11anlyelik zi.
fm yarattığı hayal alemi içinde kay
bolup gittim. 

Bütün rüya ve ha.yal i.lemi bir 11is 
gibi dağıldı. Damla damla bir !IOğuk 
çiğ halinde taze qkm ateşiyle kav
rulan vücuUanmıza düştü: Urperme 
ler içinde şuurumuzu bulduk. 

Nikolidia teklif ettiği tedbirler me 
yanında devlet tarafından milli ban
ka ~nde otelcilere daha fazla 
lr.redi temini hakkında teşebbüsler 
yapılmasını ileri sürmüş, yeni yollar 
açılmasına ve eskilerinin tamirine 
hararetle devam edilmesi lazımgeldi
ğini ilave etmiştir. 

1936 senesi birinci altı ayı netice · 
lerine işaret eden Yunan ofis müdürü 
Mısır ve Kahirede birer resmi turizm 
şubesi açıldığını, ileı·de İngiltere, A
merikada. da böyle şubeler açılaca -
ğını söylemiştir. 

OfiB müdürü sözlerini şu suretle bi-
tirmiştir: "Yıman tıtrizm siya.seti ve 
ueticcleri uzun bir hazırl&ğm, sayin 
mahsulüdür. Aldığımız Heticeler bit' 
giiııde aluımamı,ştır. Şimdiye kadar 
birçok §eyler ya7ıtık, fakat bu11daıı 
sonra yapacaklarımız, yapmak mec -
bu.riyfltinde olduğumuz §cylcrdeıı da
ha mühimdir.,, 

Evet, her şeyde olduğu gibi bir si
yaset, bir program, bir hazırlık dev
resi lazımdır. 

Türkiye bunları yapmış, veya da· 
ha doğrusu, daha mühim meseleler 
af'asında turizme ehemmiyet verebil
miş midir? Bunu zannetmiyoruz. 

Fakat, bu mühim meselenin de, di
ğerleri gibi, devletin umumt siyase -
tine daha kuvvetli bir surette yerleş 
mcsi zamanı gelmiştir. 

Fakat bunun için de ne yapmak 
lbımgeldiğini ve asli turizm vadi -

genç kızın hayalinde bu endişe yaşı
yor. Fakat aşk, mutlak aşk o kadar 
hakim ki zaptettiği gönülleri lezze
tinin başdöndürücü ağdaları içinde 
uyuşturuyor ve onlara yannı düşiln 
dürmeden zevkinin ni.mütenahiliklc
rine çekip götilrüyor. 

Bunda insanların·ne günahı var. 
• 

Sabahın ilk ışıklarile gözlerimi aç· 
tım. 

Madde hislere galebe çalıyor. 
Gece başlarken duyduğum acı his 

!erden eser yok. . 
Yeni hayat başlıyor. ltiyatlar yer· 

li yerinde ... Sinir ve muhakeme va
zifesini yapıyor. 
Duştan sonra kahvaltımı taraça-

da aldım. 
Ilık bir sonbahar 11abahı. 
Mwnn boğucu sıcakları geçti. 
Bu gece genç Yunan kadını ~ni 

yemeğe bekleyecek. Fakat o kadar 
tokum ki!! 

Yine Raşelin roman kenarına. yaz
dığı tek satır: 

Dün öğleden 110nra hiç uğramadı
ğım yazıhaneye memurlardan evvel 
gittim. 

Bunları biliyor muyuz? Seyyah -
lara ne gibi kolaylıklar, nerelerinı 

gösterebileceğimizi tayin edecek bir 
vaziyette miyiz? Çok yazık ki, ha -

Şahsi teşebbUslerik ve enerjik me 
saisi ile kendi kendine yapmış, ken Çorap•ız. gezilmez. mi? 

yır ... 
Jt;n bUyük şe,hrimiz olan lstanbul -

da bin seyyahı bile makul bir fiatla 

rahatça oturtabilecek bir yerimiz ol
madığını, bu işlerle uğraşan bir~ok 

tanıdıklarımızdan işittik. Acaba An-
kara, Bursa, Edirne, lamirde kaç ya

taklık yerimiz var? •.. 
Seyyah deyip geçmiyelim. Bu mü -

barek insan rahatını sever, her şey· 
den nem kapar ... Gürültüden, patırtı
dan, hazan masraftan kaçınır. Vel -
hasıl bundan daha sabırsız, daha ve
fasız mahluk yoktur ... Senelerdenbe· 
ri Fransaya alışkın olan Amerikalı
lar, 'imdi siyasi, iktısadi bazı se · 
bcplerden dolayı başka yerlere, A vus 
turyaya ve lngiltereye gidiyorlar ... 

Gazetemiz bütün lktısadi işlerde 

olduğu gibi turizm işine de büyük 
bir ehemmiyet verecektir. Bu husus 
ta düşündüklerini söyliyecek, 19.zım

gelenlerin dikkatini celbedecektir. 
Turizm igi yalnız bir devlet işi de· 

ğildir. Bir memlekette herkesin bu 
hususta göreceği işler vardır. Bizde 
turizm için neler yapılabileceğini, 
zaman zaman anlatacağız. Fakat 
şımdiden söyliyelim ki, bu mesele i
çin büyük masraflara girişilmesinin, 
teşkilat yapılmasının henüz zamanı 
gelmemiıtir. ÇünkU, para, para ka· 
zanmak için sarfedilir. Ne yapacağı
mızı ve ne yapabileceğimizi bilme· 
den bir tek kuruş sarfetmek zamanı 
değildir. Çünkü, bundan evvel yapı • 
lacak daha mühim işlerimiz vardır. 

Kararsızlık, vehim ve sıkıntı için
de işe başladım. 

Çok geçmeden memurlar gelmeğe 
başladılar. 

Yerli muhabere şefi her zamanki 
hafif topallayışiyle geldi. Birkaç ka
ğıt getirdi .. Benimle türkçe konuşu
yor. Bir aralık dedi ki: 

- Matmazel Raşel dün öğleden 
sonra gelmedi. Bugün de henüz yok. 
Yazılacak şeyler de birikti .. 

Bu suali o kadar bekliyordum ki 
hazırladığım cevabını verirken hiç 
şaşırmadım: 

- Rahatsız olduğunu telefonla ba 
na haber verdiler. Siz memur)ardan 
birini makineye geçirin. 

Derler ki canileri kıydıkları insan
ların kanı tutar ve bu kan onları ci
nayeti işledikleri yerden uzaklaştir
maz. 

Bilmem neden gözlerim sıksık buz 
lu cama dikiliyor. Orada onun yine 
hayilinl arıyorum. Dün öğleye kadar 
o pembe hayalin akislerini ne lezzet
le seyretmiştim. 

dinden emin bir 
karakter. Dost -
luklara ehemmi -
yet verir ve dost
larına bağlıdır.Mu 
vaffak olmak için 
birleşmek lazım -
geldiğine kanidir. 
Ferdiyetçi değil -
dir. A.zim sahibi -
atı'. :,erkatı var -
dır. iyi, biraz oto
rıte sahibi bir şef 

Bahri Yılmaz bir aile reisi o
lur. 

Mütefekkir, realist olmaktan ziya

adetler temenni ederiz. 
:>(.. 

Onunla evlenmeli•iniz. 
Beşiktaştan A. N. imzasile: 

Evli bir akduıla sevi§iyorum. O 

taktirde fazla yapmaması, hiç yapmı
yorsa, yapması lazımdır. 

• 

Şişliden M. P. imzasiyle: 

Herkesiıı derdine bir çare 
yorusırnz. Bana da bir taıısi 
buluımıamzı rica edebilir nıl 
Çok kı.<ıkarıç bir kocam var. '1'~ 
scvi§iyoruz. Fakat o, knt'iyye,. 
ııim çorap.r1ız aohağa çıkmama J 
saad~etmi11or. Ben, bir_çok ~ 
nn, hemen ekserisinin çorapsı: .. ...J, 

malarını göstererek onun bu lUT 

su~ kıskançlığına mukabele edi!'.ı 
rum. ve bu sıcak havalarda çof" J 

Ç1kmanın rahatsızlığını izaha ~ 
yorum. O, dinlemiyor. .Artı 

miüıaka§alar oluyor. Ne ya'!' 
dc.rsiniz1» 

de idealist bir tip. 
Zekasını daha faz 
la fikri sahalarda 
inkişaf ettirmek 
arzusundadır. Mu 
bitine hissi bir is
yanı vardır. l<"a -
kat yalnız kalmak 
endi~esile bunu 
izhardan çekinir. 
Manialarla karşı -
!aştığı zaman ıs -
rar etmez, yolunu 

'I Muvaffak olmak hususunda büyük 
bir azirn sahi.bi?ir. lstihzası vardır. 
Atak ve asabıdlr. 

1 Mücadeleyi sever. 
lhtirasları vardır 
ve tatmin edecek
tir. lçtimai kayıt
lara, kendisi için 
faydalı olduğu nis 
bette hürmet e
der. Ma•cera se -
ver. Çok seyahat 
edecektir. Daha 
şimdiden hayalin
de uzak Ulkelerin 
daüssılası yaşa -
maktadır • 

Mademki kocanız istemiyor, fi' 
çorapsız çıkmayınız. Hem doğ. I 
söylememizi isterseniz, herkesiO 
ğilse de, zaman çıplak olarak 
ayaklara te.sadUf ediliyor ki, bU 
danın bir an evvel ortadan kal 
iyi olacak. Fakat bu sözleritıl f 
alınmamanızı rica ederiz. sırtl' 

değiştirir. Avram IJevi 
:(. 

T11ğn~l Berke.r 

Nikbin. zekası hassasiyetine galip 
açık bir karakter. Kendisine itimat 
edilebilir. Geniş kalplidir. Cömertµr. 
Huzuru, bulunduğu cemiyete bir ra
hatlık, bir sarahat verir. Mağrur de
ğildir. Her şeye olduğu gibi kıymet 
verir. ifratlara varmaz. Bir aile iÇin
de iyi bir unsur olur. Spor yaptığı 

Sanki büronun bütün işleri bugün 
için birikmiş gibi. 

Ter içindeyim. Tepemde dönen van 
tilatör kafi gelmiyor. 

Kaynayan alevler yüzümden fışkı 
rıyor. 

Öğle oldu. 
Yemeğe çıkmadım. 
Bir gün evvel Raşelle yemek ye -

diğin o küçtik camlı bölmeye 
geçtim. Bugün eve güzel İtalyan ka
dını gelecek. Hizmetçiye bir telefon 
ettim. Geldiği zaman benim acele bir 
is için İskenderiyeye gittiğfmi söyli· 
yecek!. 

İçimde derin bir isteksizlik var. 

Davit Kamhi 

hır lezzet veriyor. Bir genç kızın etin 
deki bekaretten gözündeki saffete ka 
dar bütün cinsi definelerini bir ham 
lede keşfetmenin verdiği ham, buruk, 
vahşi heyecan zevki bin kadının lüzu
cetli ve ağdalı aşkından çok daha 
lezzetlidir. 

Dişi mahl\ik ilk aşkında tabiatin 
baharile beraber sevişiyor. Aı,kını 
hilkııtin ona verdiği en körpe, bak~r 
hislerle beraber veriyor. 

Fakat bunu takip eden aşk fasıl · 
ları artık sadece bir vücut takallusu, 
ve bir sinir ihtiyacından ileri gitmi-
yor. 
Eğer tabiatte çiçekleri tazeleyen, 

di diye söyledik. a 
Size gelince, eğer muhakk•• 

lök ayakla çıkmak arzusunda 
kocanıza, bir defa giyilince 
va en azı çifti 150 kuruş olall -!• 
masraf mızı hatırla ta bili rsinis~ .. d 

yet Kayzer çorap giyiyo~ 
ki zannedersek çifti 450 kurut•r I 
eminlz ki fazla ısrar etmeı. Si' 
da böyle tecrübe ediniz. 

döndürUcU ihtilaçlar hatırı~~ 
BUtUn bu heyecanlar aOP 

aar'a nöbeti halinde gelip ~.aJ 
Ve dün ömrümün bugUne ~ 

çen yorgun yılları il.zerine ~ 
çekleri gibi dökUlen bakir ve ~ 
aşk menekşeleri· bu fırtınall ~ 
hayalimden bile uzaklaştırdı· O 
mün bir pembe gül devri vS.:· 
tün maddi delilleri ve cserıerile 
yor. . ~ 

Zevke, aşka kanmış gibiyim. 
Hep ayni malzemeden yaratılmış 

kadın cinsinin heyecanı, sar'ası ay -
ni şehvet kasırgası ile nihayet bulu
yor. Adale takallüsünün verdiği ri.'
şe başka renk ve başka biçimdeki 
dişi vücutlarda ayni ihtilaçları yara
tıyor. Sarışın, esmer, kumral ve bu 
renkler Uzerine dağılmış mavi, yeşil, 
siyah ve kurşuni gözler. 

yeniden koncalandıran mevsimler 
hükmünü kadınlara da geçirebilseydi 

DUn bir akşam bulutu gı~ 
le beraber kaybolan, fakat ~ 
bimde bırakan bir menekte ~ 
şadım. GUl ve menekge bay& 
noktuı oldu. ~ 

Artık ihtiruları için etl~ ~ 
nirlerini tahrik eden kadınlSJ..J, 
verebilecekleri zevk kalma~ 

bu mucizeye kadınlardan ziyade er -
kekler hayran ve müteşekkir kalır -
!ardı. Ne yazık ki yıllarca süren bir 
aşk ve rlşe hayatının yalnız bir ba.-
harı var. 

• 
• •• Ve ben böyle pembe bir baha-

Dudaklanmda, gUneıle (; 
kaybolan menekşe rengi bulU J 
bi bir hayal olan o pembe "!r İ 
zetini, o bakir evham, o ~ 
zevkini muhafaza etmek tstl 

• 
"llk qkın zevkini y•mak iste -

rnler ne yapsınlar?,, 
Onun küçük odasınm önUnden ge

çerken hafif bir ürperme geçirdim. 

Biribirini takip ederek yanıma gi
rip çıkan memurlar olmasa hiç ça· 
lışamıyacağım. Ka.f am taş kesilmek 
icin yalnız kalmak istivor. 

Havvanın kızları, hep ayni halii
nın, zevkin ve şehvetin et, sinir ha~i
ne dökülmilş canlı kalıpları. 

Onların ilk aşltı, ilkbaharı, ilk çi
çekleri behimi ihtilaçtan çok üstün 

rın içinde ömrümün en mesut anları
nı yaşadım. Artık ne Taymis kıyıla
rının yeşil odalarını dolduran yeşil 

aşklar ve ne de yeşil gecelerini esrar 
ve alkol kokulıtrilc bulandıran baş • Ne kadar haklı. Mııhakk~k ki her DUnkU oembe hayal yoktu. 
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Hazineden taksitle mal alanlar 

Vekaletinin hazırladığı Maliye 
izahnamenin mühim esasları 

~nkara, 29 - (Tan) lktisadi vazi- kaza dahilinde iki evin maliki olma
yetin imkansızlığını göz önünde tu- sı yüzünden şeraiti haiz değil diye 
tan hükümet; Meclisin tatil olır~ hakkında tecil muamelesi tatbik o· 
sından evvel çok yerinde bir kararı::., lunmıyan bir kimsenin evlerinden 
hazineden alınmış olan gayri men- biri tasarrufundan çıkacak olursa, 
kul taksitlerinin 20 seneye iblağı is- yani sonradan matlup şeraiti ka,.~-ın
teyen vatandaşların mallarını. hükfı· mtı halinde bu kimse, tecil kanunu -
mete iadesini meclisten geçırterek nun birinci maddesinden istifade e • 
kan unlaştmnıştır. . demiyec:ktir. . .. 

Kanunun hazırlanmasında amıl Bir kımse, bır kaza dahıhnde yal-
olan izahname Maliye Veklctince nız bir evi olduğunu, o şehir ve ka
hazırlanmıştır. Memlekette yüzbin- 1 sahalarda ora zabıtai belediye
lerce vatandaşı yakından alakalandı-1 sinden, nahi.Yelede ise pahiye mü • 
ran bu izahname; ağustosun ilk haf- dürlerinden ve köylerde ise köy ihti· 
tasında viliıyetlere tami medilmiş O· yar heyetlerinden alacağı bir vesika 
lacaktır. ile ispat edecektir. Bu gibi vesikalar 

lzahnamenin esaslı hiikümlerini o· ibraz edilmedikçe o kimse nakkında 
kurlanmıza sunuyoruz: tecil muamelesi tatbik olunmaz. 

Kanunun birinci maddesinin tav- İstisnai olarak, İstanbul vfüı.yeti • 
zih ettiği tecil muamelesi yalnız 28- ne tabi knzalardan her birı Mesken 
3. 931 tarihine kadar müzayede ve tayini meselesinde ayrı ayrı kazalar 
taksitle satılmış olan mübadil mal- addolunmıyacaktır. Bu itıbarla İR • 
lanna şamildir. Binaenaleyh gerek tanbul vilayeti dahilinde birden fa;-. • 
borçlan kanunu mucibince, gerek la eve mutasarrıf bulunmadığını 
341 senesi umumi muvazene kanu- belediye zabıtası marifetiyle ispat 
nunun 28 inci maddesi ve gerekse etmek lfızım::lır. 
bu.hususu talik eden sair hususi ka- Taksitlerin tecili kanununun bi • 
nunlar hükümlerine tevfikcn müza- rinci maddesi müzayede ve taksitle 
yeôesiz olarak taksitlere ~ağlamak satılmış olan miibadil mal18J'mın te
suretile tahsis olunan gayrı menkı_ıl- cılini yalnız vadesi bu tarihten son: 
lerin bedellerirte bu kanunun tecıle raya isabet eden taksitlere teşmıl 
mütaallik hükümlerinin tatbikına etmiştir. Varlesi bu tarihten sonraya 
imkiı.n yoktur. .. raslıyan taksitlerde yalnız satış .ta • 

Yine bu kanunun şumul sahası d_ı- rihleri tayin edilmiş olan taksıtler 
şmda kalan gayri menkullex:cıen. b_ır anlaşılmalıdır. 
kısmı da zaten devlet hazınesı~ı~ Vadnsi gelmP.miş olan taksitlere 
tasarufunda bulunan veya ma!ıkı mahsuben yapılacak tediyeye karşı 
meydana çıkmadığı için usul. daıre- yapılacak iskonto; kanunun üçün
s~nde devletin tasarrufuna geçıp dev: cü maddesinde konan hükümlere gö
let hazinesine mal edilmiş oltm gayr~ yapılacaktır. 
menkuller, bunların taksit bedellen Bu muamelelerde: taksih bedelleri 
zaten ihale tarihinden _itibaren 2~ ne karşı kabul edilecek devlet tahvil· 
seneye tecil ~dil~iş ?.ldugundnn y~nı teri şunlardır: . 
kanunun te~ıl hukmu~den bunlar ıs- a) 1914 tarihli istikrazı dahilı tah· 
tüade edemıyecek~er?ır. . . vmeri .. Bu tahviller 726 numaralı ka 

Bu kanunun binncı maddesı?.ın 2~ nun mucibince emvali milliye ve mt>t 
ııeneye tecil edilecek ol~n mubadıl ri.ıke satış ve icar bedelleri, kıyme
mallannın taksit bedellerı h~kkı??a t.i muharereleri üzerinden kabul olu· 
ki hükümleri şöyle hulasa edılebılır: kt 

1 d.1 b.l . h naca ır. 
~razi?en ist~hsa e ı e ı ~ş _ma • b) Yüzde beş faizli hazine tahvil-

eulatın ıhzar, ımal ve tasfıyesıle ~e !eri.. Bunlar da kıymeti muharrere -
yş. faaliyet sahası bu mahsulere ı:ıu- leri üzerinden kabul olunacaktır. 
taallik işlerin dı~mda kalan fab:ıka c) Yüz-de 2 faizli ve 20 senelik ha
ve imalathanelcnn satış bedellerı bu · tabvı"llen· bunlar 927 senesi ni· . . . dd . . ta . zıne ,, 
kanunun bırıncı ma_ esının. yın ha,, tine kadar tahakkuk eden ala • 
ettiği tecil muamelesıne tabı tutu- caklara kabul olunacaktır. 
lamaz. d) Ergani bakır madeni tahvilleri 

Izahnamenin bilhassa_ . Uzerinde başa baş olarak. 
durduğu noktalardan hırı de mes- e) Erzurum - Sıvas ha.ttı tahville-
kenlerin tayini mes'elesidir. Bu hu- ri başa baş olarak kabul edilecektir. 
susda bir çok yerlerde yanlışlıklara Yalnız 1771 numaralı kanun mu· 
meydan verildiği ve bu yiizden m.u· cibince mübadillerin istihkaklarının 
haberelerle bir çok vatanda~lann ış- bakiyesine karşılık olan ve mübadil 
lerinin sürüncemede • k~l~ıgı. geçen rumlardan metruk bulunan malların 
muameleden anlaşıldıgı ıçın ızahna- taksitlerinde bu tahviller kabul edil -
~ede mes~~nlerin tayini üzerinde şu miyecektir. Çünkü buradaki milli ve 
ızahat venlıyor: metruk emlakten maksat hazineye 

Bir kimsenin ayni kaza dahilinde mahlulen intikal eden veya hazine
satm aldığı evden başka tasarrufu ce tefviz olunan gayrimenkuler ile 
altında başka bir evi yoksa, bu ev tasfiye kanunları mucibince müba -
"mesken'" dir. Müşterinin başka ka- deleye gayri tabi eşhası mütegayyi
zalarda evleri bulunması bu madde- beden metruk olarak hazinenin tam 
nin tatbikına mani olmaz~ . . mülkiyetine intikal eden musakka -

Keza bu kimse satınaldıgı evı kıra- fat ile her nevi arazi ve bu hüküm • 
ya da vermiş olsa, eğer başka evi deki mallardır. 
yoksa, gayrimenkulün 'mesken" lik Kezalik, gayri mübadil mutavas • 
vaziyetin~ halel gelmez. sıtlarm istihkaklarına karşılık olan 

Birçok kimselerin, müzayedeye iş- Yunanlılardan İstanbul belediyesi hu 
tirakle, bir eve şayian malik olmala- dudu haricinde kalan gayrimenkul -
rı halinde herbiri hakkında tatbik ler ile İstanbul belediye hududu da • 
edilecek ahkam, yukardaki şartı göz hilindeki firari rum ortodoksların 
önünde bulundurarak, bu eve bir mallarından gayrimübadil komisyo · 
tek şahsın mutasarrıf olması halin · nunca satılmış olanların satış bedel
deki ahkAmın ayni olacaktır. !erine karşı da yalnız gayrimübadil-

Bir kimsenin, meskeninden başka tere verilen; satışa iştirak vesikala
bir eve fakat evin hakiki değerinin rı kabul edilmekte olan bu kısım 
yarısından noksan bir hisse ile gir- mall~nn satış bedel~erine de yuk~r
miş olması halinde, izahname, gene da zıkrolunan tahvlıller kabul edıl • 
ayni maddenin tatbik edileceğini ka· miyecektir. 
:tul ediyor. Fakat eğer bu hisse nis- Bilakis İst~nbuldaki _fi~ari ı:um. or
peti yandan fazla olursa o vakit tak todokslara aıt olup mıllı emlak ı~a
sitler tecile tiı.b~ tutulmıyacaktır. resi tarafından satılmış olan gayrı -

Müşterinin kaza dahilinde satınal • menkullerin satış bedellerine bu tah
mış olduğu ev ~kardaki şeraite gö- viller kendilerine ait hükümler dai -
re mesken olarak tesbit edildikten resinde kabul edilecektir. 
sonra, o kimsenin ayni kaza dahilin· Gayrimübadillere iştirak vesika -
de herhangi bir suretle başka bir evi larının tevzii tari?l~? ~kaddüm e -
tasarrufu altına geçirmesi halinde den zamanda nakıt uzerıne satılmış 
yapılması lazımgelen tecil mu~me . olan Yuna~lı malların~n _taksitle~ne 
lesinin tadtline sebep yoktur. ne bu tahvıller; ne de ıştırak vesıka-

Bunun aksi vaziyette, yani ayni ları kabul edilmiyecektir. 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI l 
Keşif bedeli 798 lira 79 kuruş olan Ü~küdar Tephirhanesini~ 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke_şıf evrakı ve şaı:namesı 
Levazım Müdürlüğünde görülür. İsteklı olanlar Beledıye fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet v~sikasile kanunun 
tayin ettiği vesika ve 60 liralık muvakkat ~e~ınat makbuz v~y~ 
mektubile beraber 31 Temmuz 936 cuma gunu saat 15 de Daımı 
Encümende bulunmalıdır. (B.) ( 4073) 

Keşif bedeli 21 ı 6 lira 6 kuruş olan Beyazıt Haznedar. soka .. ğı
nın kaldırımları tamiri açık eksiltmeye konulll!uş~ur.K:şıf evrakı 
ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü~~r. ~steklı ~lanlar 
Belediye fen işleri müdürlüğünden tasdik ettırılmış fen ehlıyet ~e 
silkası ve 159 liralık muvakkat teminat makbuz .veya m:_ktubıle 
ber;ber 11 Ağustos 936 salı günü saat 14 te Daımı Encumende 
bulunmalıdır. (B.) ( 4267) 

T A N 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Muhtelif cins çelikler 

• 

Tahmin edilen bedeli 7 5500 lira olan yukarda cinsi 
yazılı malzeme askeri Fabrikalar umum ~~dürlüğü sa
tın alma komisyonunca 10 Eylül ?36 tarı?ınde perşem
be günü saat ı 5 te kapalı zarf ile ıhale edılecektır. Şart-
name Üç lira (78) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat temina~. olan (5025) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gunde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendileri~in d~ 2490 Nu:ner~~u 
kanununun 2 ve 3 madde~erindekı vesaıkle mezkur gun 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 4181) 264 

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

malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüğü .satın al
ma komisyonunca 1 ı Eylül 936 tarihinde Cuma günü 
saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Sartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 1290) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 Numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra:-
caatlan. (4182) 265 

Muhtelif cins eğeler 
Tahmin edilen ( 11031) lira olan yukarda cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 9 Eylül 936 tarihinde Çarşamba gü
nü saat ı 5 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (827) lira 33 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 4183) 

266 
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Askeri Tıbbiye Okulu 
Müdüriyetinden: 

-
---

-.r//.. __ 

1 - Bu sene okulumuza yalnız tabip talebe ·alınacak 
ve kayit muamelesi 1 Ağustosta başlayip sonuna kadat 
devam eyleyecektir. 

2 - Lise mezunlarının derecesi çok iyi veya iyi olacalc 
ve olğunluk diploması bulunacaktır. 

3 - İstekli olanların sayısı kadroyu geçer ise musa
baka yapılacaktır. 

4 - Giriş şartları okula müracaatla alınacaktır. . 
5 - Taşralar için giriş şartlan kolordu merkezlerıl1"" 

deki askerlik şü belerin dedir. ( 416 8) 186 

Muğla vilayeti nafıa Müdürlüğünde~ 
1 - Muğla Cumhuriyet meydanında mevcut kaide 

üzerinde Atatürk Anıtı için bir konkur açılmıştır. 
2 - Bu Konkura bütün Heykeltıraşlar girebilir. il 
3 - İstekliler Meydanın umumi vaziyet planı ; 

anıt kaidesi planlarını Muğla İlbayhğından paras 
olarak alabilirler. .• 

4 - Anıt Üç buçuk metre uzunluğunda Askeri .üııı 
formalı Atatürk Heykeli olacaktır. .. 

5 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünil• 
şüne göre serbest bırakılmıştır. 

6 - Anıt Bronzdan dökülecek Montajı heykeltraş' 
aid olacaktır. jj 

7 - Müsabıklar teklif mektuplariyle resim ve t~b .. 
cesametin 1/5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nıııa .. 
yet ı Eylüle kadar Muğla İlbaylığına göndermiş butıııı 
mahdırlar. . . . ıl" 

" Teklif mektuplarında eserın bu şartlar ıçınde yaP 
ması için istenilen para mıktan sarah~ten yazılmalı?~: 

8 - 1 Eylülden sonra gelecek teklıfler kabul edıl 
yecektir. ce 

9 - Teklifler Muğla İlbayhğındaki Encürneıı at' 
birleşecek Hakem hey' etince birinci seçimi yapıldıkt 
sonra abideler komisyonuna gönderilecektir. . el 

10 -· - Abideler Komisyonunca kes'bi kat'iyet edı~ .. 
- .:eri beyenilen san'atkara 150 lira, İkinciye yüz, üç 
cüye Yetmiş beş lira mükafat verilecektir. ..,Jı 

11 - Eseri birinci derecede beyenilen san'atk8 ~-
2490 sayılı kanunun hükümlerine göre mukaveleye eli" 
rişilecek, İkinci ve Üçüncünün eserleri alrkonularak 
ğerleri isterlerse sahiplerine iade edilecektir. ( 417 4 ]gg 

' 
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Beher çiftine biçilen e
der 170 kuruş olan ı sooo 
çift yemeni kapalı za:n~. ~ 
Ağustos 936 pazartesı gunu 
saat 11 de alınacaktır. Sa~t
narne ı 2 8 kuruşa Ko:nıs
Yondan alınır. !Ik ternınat 
1912 lira 5 O kuruştur. Ek: 
siltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı ~a
nunun2 ve 3 cü madd~le:ın
de yazılı belgelerle b~lıkte 
teklif mektuplarını ıhale 
saatinden bir saat evv~l M. 
M. V. Satınalma Komısyo
nnna vermeleri. (839) 

50 
3949) 

• • • 

Mıktan Tahmin Te- İhale tarihi Günü Saati 
Oinsi bedeli minatı 

Kilo Lira Lira 
Yulaf 350000 17500 1312 14-8-936 Cuma 14,30 

320000 16000 1200 11-8-936 Salı 14,30 
" 350000 17500 1312 18-8-936 Salı 14,30 

l " 320000 16000 1200 8-8-936 Cumartesi 14,30 
t " ç 350000 17 500 1312 12-8-936 arşamba 14,30 

" 330000 16500 1238 7-8-936 Cuma 14,30 
'Tüm Kıt'atı Hayvanatı için kapalı zarfla alınacak 

olan Yulafın Mıktarları ve ihale tari~leri ile teminatları 
hizalarında yazılmıştır. Şartnamesi Istanbulda ve Ça
nakkalede Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evvel ihale kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teklif mek
tuplarım Çanakkalede Tüm Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 124) ( 4254) 

••• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komısyonundan 

Eşyanın Mıktan Tasınla-. . 
nan tutarı İlk teminatı cınsı 

Lira Ku. 
Cağ tor- 525 adet 787 50 60 Lira 
bası 

Arka 640 
Çantası 

Kütüklü 640 
askı kayış

lı palaska 

" 

" 

3200 240 " 
2880 216 n 

Eksiltme nev'i Tarihi 

Pazarlık 11-8-936 

Açık Eksiltme 11-8-936 

Açık Eksiltme 12-8-936 

Günü 

Salı 

" 
Çar
şamba 

Saati 

11 de 

14 de 

11 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yukarda yazılı eşyanın eksilt
meleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafl arı Komisyondadır. 
3 - İsteklilerin açık eks iltme ve pazarlık için ilk te minatlarile Banka mektubu 

veya vezne makbuzu olarak tayin edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ( 423 7) 

Her bir tanesine biçilen 
eder 85 kuruş olan 4oooo 
tane çıplak alemiuy~ın 
rnatra kapalı zarfla eksılt: 
nıeye konulmuştur. İhal~~ı 
3 Eylül 936 perşembe gu
nü saat 1 S tedir. Şart?ame
si 1 7 O kuruşa Komısyon-

runun ~ğrr eti ve sade yağı tinden evvel Tümen ~~a- ~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

408 ve Yüksek ova taburu- sebeciliği veznesine teslim e- ~---------------------------------... 
nun sade yağı teminatı 416 deceklerdir. Evsaf ve şart- ı·stanbul Ga ·mu·· badı·ıı K . . d liradır. Van hastanesinin namesini görmek isteyenler yr. er OmlSyOnUn an: 

t . tı dan alınır. Ik temına 

teminatı 525 ve odun temi- için her gün komisyonun a
natt 469 lira Başkale tabu- ' çık olduğu. (135) (4347) 
runun odun teminatı 718 · ~ 
ve Çaldıran teminatı 191 ve . ~afra~h.olu piyade alayı 
Kazımpaşa taburu odun te- ıhtıyacı ıçın 182 ton un ka
minatı 49 liradır. 2490 ka- pah zarf usulile münakasa
nunun mucibince evrakı ya konulmuştur. Unun be
müsbi te ve teklif mektubla- her kilosu 15 kuruş olup 
rını Komisyona vermeleri. muvakkat teminatı 2048 li-

(102). (416l) 197 radır. 8 Ağustos 93 6 Cu-
• • • martesi günü saat 1 O da iha-

25 50 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2 ve 3 

cü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif me~
tuplannr ihale saatinden hır 
saat evvel M. M. V. Satınal· 
ma Komisyonuna vermele- Ankara'da Cebeci hastane- lrsi Safranboluda Alay Sa

sinde yaptırılacak dahili kıs- tınalma komisyonunda ya-
51 mı inşaatı kapalı zarfla ek- pılacaktır. İsteklilerin belli 

ri. (84) (3948) 

* * * Mu- siltmeye konulmuştur. Bu saatten bir saat evvel teklif 
Bursa için 432000, inşaatın keşif bedeli ı 35186 lerini komisyona vermeleri. 

darıya için 235000 ve. Ban- lira 28 kuruştur. İhalesi 17 (107) (4169) 194 
dırma için 235000 kıl~ Un p · * 
satın alınacaktır. Tahmın e- Ağustos 936 azartesı günü Bursa için 99000 Mudan-
dilen bedeli 121770 liradı.r. saat 15 dedir. Şartname ke- ya için 70000 ve Bandırma 
Muhtelif Garnizonlara aıd şif ve projeleri 676 kuruş için 52000 kilo sığır eti sa
unlar ayn ayrı taliplere d~ karşılığında inşaat şubesin- tın alınacaktır. Tahmin e-

ş t mesı den alınır. İlk teminat dilen bedeli 44200 liradır. 
ihale edilebilir. ar na 8009 lira 32 k u r u ş -
Satınalma Komisyonunda- Muhtelif garnizonlara ait 
dır. Eksiltme 14 Ağustos t u r · E k 8 i 1 t m e Y e sığır eti ayrı ayrı taliplere 
936 cuma günü saat 16 da girecekler 2490 sayılı ka- de ihale olunabilir. Şartna
Bursada Tophaende Satın- nunun 2 ve 3 üncü maddele- mesi Satmalma komisyon-

D. N. 

1065 

2105 

2281 

3093 

3527 

4288' 

5784 

6179 

6309 

6865 

7599 

8082 

Semti ve mahaıtesi Sokağı 

Arnavutköy E: Yağhane 
Y Tlğul çıkmazı 

Edirnekapı Salma Tomruk 
Kariyei Atik Alipa~a 
Edirnekapı Avcubey E. Futacı 

Y. Kavata 
Unkapanı Sarıdemir Kıble çeşmesi 

ve Muradiye 

Aksaray Katip Kasım E. Ortn 
Y. Umran 

Beyoğlu Kanıerhatun Şebek 

Yedikulo E. Yedikule 
Y. Silivrikapr 

Hasköy Kiremitçi Kiremitçi 
Ahmet Çelebi Hasköy Cad 
Istinye Güzelce Ali Ermeni Bostanı 
paşa 

Beyoğlu Feriköy Duğcu 

Istinyc Glizelce Ergıeni Bostanı 

Ali paşa 
Arnavutköy Küçük Ayazma 

Emlak No. 

E. 19-21-
124 

E.35 Y.45 

15 

E. 28 
Y. 28·2J 

E. 13 
E. 19 
E. 4 MU. 

E. 24 
Y.3-3 1 

E. ~5 
Y. 29·29 1 

E. 36 

Y. 10-12 

E. 35 

E. 129-1.H 
Y. 135-137 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Derununda yemiş 
ağaçları ve 100 A.arttırma 
dolaplı kuyusu 
ve ahırı havi bos· 
tanın 76 2400 Hie. 
55 metre ars~ 

52 metre arsa 

üstünde odflları 
olan kagir dükka
nın 17 / 120 His. 
48 metre arsa 

110 
" 

50 
" 

350 " 

150 

2H,50 metre arsa 1167 K.zarf 
lçinde oda11ı o!R.n 1860 ,, 
9300 mc•tre bostanın . 
165 240 His. 
Ustünde odası olan 400 A.art-
kagir oiikkan 
9187 metre tarla 400 

Bağı:eli ahı;ıap hene 300 
ve arsanın 11·1 His. 
9187 metre tarla 280 

tırma 

.. 

" 

Ahşap hanenin 
1 2 Hiş. 

1205 K. zarf 

a,....._a Ko~uonunaa ola- rinde yazılkbelgelerle:>kanu- dadır. Eksı'ltme 1 O Ag· ustos un ,~,.-.r d l k Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkar rlmıştır. thalelrri 10-Ş-936 tarihi-
caktır Eksiltme kapalı zarf ni teminat ve Bayan ır 1 936 pazartesi günü saat 16 ne tesadüf eden pazartesi günü saat 14 tedir. Satış mUnhasiran gayrimübadil boııosllıı.dır. 

usuliyİedir. İlk temin~tı Bakanlığından alınacak eh- da Bursada Satmalma Ko- •-----------------------------------" 
9133 liradır. Eksiltmeye ış- liyet vesikalarile birlikte tek misyonunda olacaktır. Ek-
tirak edeceklerin 2490 sa- lif mektublarmı ihale saa- siltme kapalı zarf usuliledir. 

1 dd 1 tinden en az bir saat evvel İlk teminat 3315 liradır. 
Yı ı kanunun 2, 3 ma e e- Ankarada M. M. Vekaleti 
rindeki vesikaları göste-:- Eksiltmeye iştirak edecek-

. Teklıf Satınalma komisyonuna lerin 2490 sayılı kanunun 
rrıeleri lazımdır. vermeleri. (133) (4328) rrıektupları 14 Ağustos 936 • 2 ve 3 maddelerindeki vesi-
Cunıa saat On beşe kadar . .. evki kalan göstermeleri lazım-
Satmalma Komisyonuna İzmır Mustahke~ M drr. Teklif mektubları 1 O 
\Teriimi olacaktır. (121) "kıt'atınm 43050 kılo . sade Ağustos 936 saat 15 e ka-

(4256) ş 289 yağı kapalı zarfla eksılt~e- dar satınalma komisyonu-
• • • ye konulmuştur. İhalesı 18 na verilmiş olacaktır. (110) 

Başkale hudut taburunun Ağustos 9 3 6 Salı günü saat ( 4172) 19 5 
415 o o kilo ve Çaldıran 16, 3 O da İzmir de Kışlada • 
4097 5 kilo Yüksek ~vanın Müstahkem Mevki Satma!- Van hastanesinin 120000 
48000 kilo Sığır etlen Baş- ma komisyonunda yapı- kilo başkale hudut taburu
kale hudut taburunun 9600 lacaktır. Beher kilo sade yağ 

f h · nun 115 00 O kilo Çaldıran 
kilo Yu''ksek ova taburunun için 79 kuruş iyat ta mın 

! k · t 2550 taburunun 13941 kilo Ka-
9400 kilo sade yağı v.e Van edilmiştir. l temına r 

0 k lo ve lira 7 2 kuruştur. Şartname zım paşa hudut taburunun 
hastanesinin 14 1 k bT 70000 kilo ve yu"'ksek ova 5000 kı'lo meşe odunu ve sureti 170 kuruş mu a ı ın-

5000 d k · d n alınabi taburunun 139 bı"n kı"lo fab-
Başkale taburunun 42 e omısyon a -
\re Çaldıran taburunun lir. İstekliler Ticaret Oda- rika unları kapalı zarfla mü-

d kayıtlı Olduklarına nakasaya konulmuştur. Bu 
350000 kilo ve Kaznnpa~a sın a ·ı dair vesika göstermek mec- unlar iki taksitte almacak-
taburunun 330000 kı ~ me- buriyetindedirler. Eksilt- tır. İhale günü 5 Ağustos 
şe odunları kapalı zar usu- · · "k d kl 2490 936 saat 9 dan on beşe ka
lile münakasaya konulmuş- meye ıştıra e ece er 
tur. Başkale sığır eti Ağus.-. sayıh kanunun iki ve 3 üncü Vdar hsrra ile yapılacaktır. 

b maddelerinde ve şartname- an astahanesinin ilk te-
tosun beşinci Çarşam a gu sinde yazrlr vesikalarla te- minatı 1260 ve başkalenin 
nü saat 16 da Çaldıran ve kl'f kt bl 1380 Çaldıranın ı 606 ve 
Yüksek ova taburunun sığır minat ve te ı me u arını 

ihale saatinden en az bir Kazımpaşanın 788 ve yük-
etleri Ağustosun altıncr per- ı k · sek ovanın 1877 Iı'radır. 
şeınbe günü saat 9 da ve saat evve omısyona ver-
Başkale Yüksek ova tabur- miş bulunacaklardır. ( 13 7) 2490 sayılr kanunun me-

( 4348) vaddı mahsusasmı haiz ta-
larının da yağları ağustosun • !iplerin muayyen günü Van 
altıncı perşembe saat 

11 
Edremit garnizonu ihti- hudut ST. AL. KO. na ev-

Van hastanesinin odunu a- .. k · 
ğustosun a 1 tın c ı per- yacı için 625 ton arpa kapa- ra ı mtispite ve teminat ve 

B ıı zarf usulile satın alınacak- teklif mcktublarile hazır bu-
Şernbe günü saat 15 ve aş- ı 1 kale C a 1 d r r an K a _ tır. Malın tahmin bedeli unma arı. ( 4171) ( ı 09) 

343 7 5 liradır. Birinci temi- · 196 
2ımpaşa taburunun ~eş~ 
odunları Ag"'ustosun yedincı natı 2578 lira 15 kuruştur. --• 

V H İhalesi 18-8-936 salı günü Dr. IHSAN SAMI 
günü saat 9 da ve an u- lST AFlLOKOK AŞISI 
dut Satmaıma komisyonun saat 11 de Tümen Satınal- 1 

k • b' d ıtdilokaklardan mUtcvcllid (Er· 
da yapılacaktır. İlk temi- ma omısyonu ınasm a genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı-
natJarı Başkale hudut tabu- yapılacaktır. İstekli olanla- banı,arpacık) ve biitün cild hasta· 

Y .. k k b' ı· • temı'natlar nı ve lıklarına kar"r pek tc•ı"rl1 bir ru sığır eti 4 7 3 ve u se rın ır ncı 1 a ıdır. ır • 

ova taburunun Sığır etiı banka mektublarını veya- Divanyolu No. 113 
5 76 liradır. Başkale tabu- hut tahvilatlarını ihale saa-

lstonbul Levazım Amirliği 
Sotınalma Komisyonu 

ilônları 

Davutpaşada bulunan As
ken fırın için 6 O adet pasa 
tahtası 12 merdane 3 zımba 
iki masa ve bir tezgah alı
nacaktır. Pazarlığı 31 Tem
muz 936 cuma gunu saat 
15,30 da Tophanede Sa
tmalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 108 buçuk lira
dır. Teminatı 16 lira 27 
kuruştur. Şartname ve nü
muneleri Komisyonda gö
rülebilir. İstekliler in belli 
saatte Komisyona g~mele
ri. ( 5 5) "4 2 9 5" 

352 
• • • 

NASlQ itACl 
KANZUK 

Nasır llA.cı bütiin dtlnyıtl'B ta 
nınmıştır En eskl nasırları bl · 
le kökünden çıkarır. 
[NG1Ltz KANZUK ECZANESi 

Rcvor'Tlu İRtanbul Harbiye okulu ıçın 2100 ... _________ .. 

Dr. HAZIM PEKiN 
Deri, saç, belsoğukluğu, frengi 
mütehassısı. Gnlatasarnvla ln
g-iliz Sefareti arasında ·No 26. 

adet Fildikos fanila mü
teahhid nam ve hesa hına 
31 Temmuz 936 cuma gü
nü saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyom..ında pazarlıkla alınacaktır. ___________ .. 

Tahmin bedeli 1 15 5 lira
dır. Son teminatı 173 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görü
lebilir. İstekliJerin belli 
saatte k6misyona gelmeJerı. 

(56) (4296' 858 

* İstanbul M. M. V. kimya-
hanesi için 3 4 kalem malze
me ile elektrik tesisatının 

pazarlığı 3 Ağustos 936 pa
zartesi günü saat 14 te Top
hanede Satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 13 9 lira 6 O kuruş
tur. Teminatı 21 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö 

rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(58) (4345) 

* Tophanede As. fırınında 
toplanmış olan 1400 kilo 
sönmüş kömür ile 800 kilo 
kazıntı ve kırıntı 4-8-936 
salı günü saat 15 te Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda pazarlıkla satılacak
trr. Tahmin bedeli beher ki
losu birer kuruştur. Kömü
rün teminatı 21 O kuruş ka
zrntmm 120 kuruştur. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 5 7) 

(4346) 

BU CAZİP TECROBEYl 
yapınız 

PUDRALARI 
Dışlerin1zf e 

Ezıniz_ 

Milyonlarca kadınlar bu tccrubeyt 
~111.pınca hayran kalmışlardır. Zira~ 
ekseriya yUıdeki siyah noktalar, a· 
1,;ık me!'ameler ve her nevi gayri
saf maddeler, tan tane olmuş adi 
bir pudradan ileri geldiğini biliyor· 
lar. Filhakika, bazı pudralar par· 
maklar arasında tutulunca kadife 
gibi yumuşak görünürse de haki· 
kattc kısım kıımn taneli ve sert o
lur.Bunlar, giizUııUzden kaçabilir. 
Fakat dişlerinizle pekllfı hissf'de
bilirsiniz. Bir parça pudra alıp diş
leriniz arasında eziniz şayed cUz't 
bir tanelik olsa derhal hitısederlli· 
niz. Şimdi de bu tecrUbcyi hava-
landırılmış yegane pudrn olan To
kalon pudrnsile yapınız. Bu yeni 
ve imtiyazlı bir usul dairesinde is
tihMl edilerek evvelkinden on de· 
fa daha ince ve daha hafif kıl· 
maktadır ve binaenaleyh cildin 
nazik mesamelerini tahrı, eden ta
nelere tesadüf edilemez. Bu gibi 
taneli pudralardan sakmmız ve 
yalnız havalandırılmı~ ve garantili 
yegane pudra olan Tokalan pudra
emı kullanmrz. Terkibinde krem 
köpüğü bulunduğu cihetle cildde 
uzun müddet sabit kalır ve artı.k 
parhyan burunlara nihayet veril· 
miştir. Ve sık ırık pudralanmağa 
ihtiyaç kalmamıştır. 
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Medeni memleketlerde daima birinciliği kazanan ve diplomalarla 
tasdik olunan ve dlinynda misli olmıyan 

Pasla maz Yeni 

HASAN Tıraş Bıçakları 
Keskin, çok hassas olup ncş'c ve tatlılıkla 100 DEFA TIRAŞ 
EDER. Senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen pas

lanmaz. Taklidlcrinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa. 

Hasan deposu : ISTANBUL, ANKARA, BEYOÔLU 

Gümrük Muhafaza Gene·ı Ka
m~tanhğı lstanbul Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları için 78 ka
lem Iazimenin 14-8-936 cuma günü saat 11 de ve 20 
kalem boya malzemesinin de 14-8-936 cuma günü saat 
"14 de açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarları: 78 kalem lazimenin 4504 
lira 60 kuruş ve 20 kalem boyanın da 2650 liradır. 

3 - Şartnameleri komisyondadır görülebilir. 
4 - İsteklilerin 78 kalem Iazime için 338 ve 20 ka

lem boya malzemesi için de 203 liralık ilk teminat ola
T;lk vezne makbuzu veya banka mektublarile birlikte 
:trıuayyen vakitte komisyona gelmeleri. ( 4331) 

lzmir Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinden: 
İzmir Ceza evinin 936 mali yılı sonuna kadar yirmi 

bir bin sekiz yüz lira muhammen bedelli mahkum ve 
mevkufların ikinci nevi 960 gramdan ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşsada yapılan tek
lifler komisyonca haddi Iayıkta görülmediğinden artır
ma ve eksiltme ihale kanununun 40 ıncı maddesi muci
bince yeniden eksiltme yapılmasına karar verilmiştir. 

1 - Eksiltme 15-8-936 cumartesi günü saat 12 de 
Cezaevinde Müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Teklif mektublarının bir saat önce Müdüriyet 
makamında komisyon başkanlığına teslim edilecektir. 

3 - Talipler her zaman şartnameleri Ankara, İs
tanbul Cumhuriyet Müddeiulll..umiliklerile Cezaevi l'.1ü
di.iriyetinden alıp okuyabilirler. ( 4342) 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

nıekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlaı r askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım
dır. (136) (4349) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Ayna karşısında .. 
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. 

Gece yatarken alıp yüzünüzü teto 
kik ediniz. Eğer, aynadaki akisler, 
size biraz yorgun ve biraz süzUlmüf 
geliyorsa, canınınızı sıkmak için se
bep yok. 

VENUS ACIBADID{ GECE KRE
M!LE aşağıdan yukarıya, seri hare
ketlerlerle yüzUnUzü uğuşturarak, 

uykuya dalınız. Sabahleyin kalktığı· 
nız zaman, aynada terütaze bir ka• 
dm yüzü göreceksiniz. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının satışı 

yalnız kitapçılar elile yapılacaktır. 
Bu Yayınların satışını üstüne almak isteyen kitapçı

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

VENUS KREMININ sihirkar tesi· 
rini bilmiyenler varsa, kendilerini 

bugünden itibaren bu yeni tecrübeye davet ediyoruz. 
324 

ııstonbul Komutanlığı Safın alma Komisyonu ilônları 
Deposu : NUREDDiN EVLiYA ZADE, Kimyevi ecza, alat ve !triyat 

Ticarethanesi. İstanbul - Bahçekapı. 

Ordu ihtiyacı olan 40 ka
lem kan taamülü alat ve ec
zası satın alınacaktır. İhale
si 9 Eylül 936 çarşamba 
~günü saat 14,30 da açık ek
siltme ile yapılacaktır. M\1-
hammen tutarı 760 liradır. 
İlk teminatı 5 7 liradır. Şart 
namesi her gün komisyonu
muzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublar ile beraber bel 
1i gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(4158) 192 
• * * 

Ordu ihtiyacı olan 185 
kalem sitomatoloji alat ve 
edevatı satın alınacaktır. 
İhalesi 9 Eylül 936 çarşam-
ba günü saat 14 de açık ek
siltme ile yapılacaktır. Mu 
hammen tutarı 3916 liradır 
ilk teminatı 294 liradır. 

Şartnamesi her gün komis
yonu:-nuzda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat mak-
buz veya mektublan ile be
raber belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 4159) 

193 
:[. 

Ordu sıhhi ihtiyacı olcvı 
20.000 metre bez tülbend 
sa tın alınacaktır. İhalesi 11 
Eylül 936 Cuma günü saat 
15 de açık eksiltme ile yapı
lacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebi
lir. Muhammen tutarı 2.000 
liradır. İsteklilerin 150 li
ralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklı
da Komutanlık Satrnalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(!151) 291 
:(. 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 
10,000 metre kembrik bezi 
satın alınacaktır. İhalesi 
11 Eylül 936 Cuma gunu 
saat 14,30 da açık eksiltme 
ile yapılacaktır. Şartname
si her gün komisyonumuz
da görülebilir. Muhammen 
tutarı 2200 Iirayadır. İs
teklilerin 16 5 liralık ilk te
minat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 415 5) 

292 
:(. 

Ordu ihtiyacı olan 10,000 
metre sargılık amerikan be
zi satın alınacaktır. İhale
si 11 Eylül 936 Cuma günü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. Muhammen 
tutan 2.000 liradır. İstek
lilerin 15 O liralık ilk temi
nat makbuz veya mektub
larile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutan
lık Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 415 6) ' 

293 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
on kalem muhtelif ilaç alı
nacaktır. Eksiltmesi 31 A
ğustos 936 Pazartesi günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 17 56 li
ra 7 5 kuruştur. İlk temina
tı 13 2 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (3980) 

44 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mekteb lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi Tecim gemilerine Kaptan 
ve Makinist yetişdirmektedir. 

2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alt· 
nır. Bunların orta Mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları 
on beşden küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları 
şarttır. 

3 - Yazılma işi, için Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günleri Mektebe Baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yaza· 
cakları istidanamelerine hüviyet ciizdanlarını, aşı kağıd· 
larını, mekteb diplomalarını, veya tasdikli diploma su· 
retlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıdlarını ve velileri
nin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesi· 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan kalık fotoğrafları iliştirmeleri gerektir. 
9 kalem muhtelif ilaç alı- 5 - Yazılma işi 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadar• 
nacaktır. Eksiltmesi 31 A- dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekiz• 
ğustos 936 Pazartesi günü de bizzat mektebde bulunmaları gerektir. 
saat ı 5 de yapılacaktır. 6 - Fazla tafsilat için ayrıca posta pulu göndermeK 
Muhammen tutarı 2300 şartile mektubla mekteb Müdüriyetine müracaat edil· 
liradır. İlk teminatı 173 li- melidir. (3564) ıı --radı~ İsteklilerin ilk temi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
nat makbuz veya mektub- S u·. M E R 
larile beraber belli gün ve B A N K 
vakti muayyeninde Fındık-
lıdaki Komutanlık Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (3981) 

45 
:(. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 
iki çeşit eter alınacaktır. 
Eksiltmesi 2 Eylül 936 Çar
şamba günü saat 14 de ya-
pılacaktır. Muhammen tu
tarı 2175 liradır. İlk temi
natı 164 liradır. Şartname

si her gün komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli 

Umumi Müdürlüğünden: 
Müsabaka imtihanlarının 

Tehiri 
Lise mezunları hakkında 31 Temmuz 1936 tari

hinde yapılacağı gazetelerle ilan edilmiş olan mü
saba imtihanları, namzetlerin askeri kampta bu
lunmaları dolayisile 1 O Ağustos 1936 tarihine tehir 
edilmiştir. 

Taliplerin müracaati 3 Ağustos 1936 tarihine 
kadar kabul edilecektir. 

gün ve vakti muayyeninde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fındıklıdaki Komutanlık lstanbul Dördüncü Icra Memurlu-

Satınalma Komisyonuna ğundan : Mahcuz ve paraya çevril

gelmeleri. ( 3 9 8 2) mesi mukarrer ve eşyası 5.8.936 çar-
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:(. şamba günü saat 10 da Beyoğlu 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan Furuzağa Coşkun sokak 14 numero-

1500 makara flaster alına- lu Kuri apartmanın 4 numerosunda 
caktır. Eksiltmesi 2 Ey- birinci açık arttırma ile satılacaktır. 
lül 936 Çarşamba gunu Taliplerin mahallinde memuruna mü 

saat 14,30 da yapılacaktır. racaatları ilan olunur. 

ZA Yt - Gelenbevi Sultanisinitı 
6 ncı sınıfından 9 Teşrinisani 329 
da aldığım tasdiknameyi kaybettinL 
Yenisini alacağımdan hükmü yok• 
tur. Gebze Kışla çayı köyünden 
Müftü oğullarından Süleyman oğ· 
lu Mehmed Hulusi 314. 

ZAYl - Kamyonumun 3536 nu"' 
maralı bir plakasını kaybettim yeni· 
sini alacağımdan hükmü yoktur. -
Sirkeci istasyon caddesi Hakla 

'Muhammen tutan 1050 -------------------- ----

liradır. İlk teminatı 79 li- DAQANfZ rAiZ G[Tif\MI~ 
radır. Şartnamesi her gün K. f:::.. 

. \~~~.~-~ ÇSUREATiL~ SLJZiN' iÇSiN ' 12-komısyonumuzda görüle- \. _ 
bilir. İsteklilerin ilk temi-
nat makbuz veya mektub
Iarile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fın
dıklrdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3983) 
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Ordu ihtiyacı olan 17 
Kalem dişçi malzemesi sa
tın alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 936 çarşamba gunu 
saat 15 te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. 

Muhammen tutarı 1115 
liradır. İsteklilerin 84 lira
lık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

4J57) 191 
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