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MontrO mukavelesi Millet 
Meclisin fevkalAde toplantısı 

Montrö konferansına ait hazırlanan liyihalar, 
bütçe encümeninde tetkik ve kabul edildi 

r 
Kamutayda 
. Montrö zaferi 

Hariciye ve Milli Müdafaa encümenlerinden 
müteşekkil muhtelit encümen, mukaveleye 
ait projeyi ittifak ve şükranla kabul etti 

Bedeli 10 senede ö·denmek üzere 67 milyon 
liralık feahhüt projesi de faS'Vip edildi 

Fevzi Çakmak 
Marepl, Tınaztepe ile 

litanbula geliyor 
Cana.kkale, 30 (Huaull muhabiri • 

mizden) - Genel kurmay bafkanı 
M&l'e§al J'evsi Çakmak refakatinde 
Albay Nisametttn Ataker, Orkomu
tam General l'ahrett1ıı Altay ve Twn 

1 komutam Hu.eyin HUmO KJ1krt bu-

1 
lundufu halde dtlnktl gOn Anadolu 
Ahlllnl pçmlf ve bugO.n Artı ..ııı. 

1 
le PÇerek ukerl tataab tettıı etmlt
lerdir. Maretaı rem Çakmak, tmro. 
'Ve &-.adada yaptıll tetldlderl hl
tlnnlt. buıUn .. t 18 de Tmutepe 
torpitoaile Gelibohıya &ebnlt 'Ve o
radaki kıtaatı teftlt eWkten IOlll'& 
latanbula mllte9eecfhmı hareket et • 
mlttlr. Halkın ooPwı ufurlama te
Ahüratma bir ta)7U'e filom da b • 
blllllfbr. lıferulm filme almmlltJr. 

Portekiz Almanya iejin kendi 
mi lemlekelerlnden 

a la fedaklrlık etmiyor 
[Yamı aayfa 3, aUtun 1 de] 

meclisinde 

Biikü"'6t 1Guwetleri ttmJ/ıttda.11 bombardmaan edh Kata tehri 

İspanyada vaziyet 

Her iki taraf ta kat'i 
bir harbe hazırlanıyor 

ARIN 

• -........ kilde intişar 
etmeye başlıyor! 
ARINI BEKLEYiNiZ 

Bq muhaniri: Ahmed Emin YALMAN 

TAN yanndan • ·haren tamamen 
yeni şeklini almaya başlıyor 

"T " . kl. . --1-- • f · · an yem ee ı, yem _y .. wıu ve yem te nkalany-
la bütün Türkiye ve dünya içinde cereyan eden ha
diselerin tam ve mükemmel bir makesi olacaktır 

Yarın çıkacak nüsbamıza 
ait tafsilat 3 üncü sayfamıyda 

~~=;~vetm Yarını B kleyiniz 
CeWBayartehrlmbedönmUtttlr . ....................................... .. 



2 

Bal alacak çiçek 
Loid Corç dehşetli an meraklısı bir 
adammış. Hatta Kristanpalasl'a a
çılan bir sergide birçok an ye~ti
ricileri arasında birinci milklf atı bi
le kazanmış. Loid Corç an kovanla
riyle i~tihar edermiş. Hatta malika
nesinin bitişiğindeki dükkanda bu 
anlardan elde ettiği ballan .atar
mış. Sofrasında hiç bal eksik olmaz· 

Bilginizi yoklayınız 
Sorular 

S - Büün dün~·ada günde nf'ka
da.r t-Oplu iğne a&rfediliyor~ 

S - \"anm kilo elmas çıkam1ak 
l~ln neka.dar kilo kaya parçalamak 
llzımdır! . 

T A N 

Tapu teşkilatı 
yarın değişiyor 

Memurlar arasında yeni 
değişiklikler yapıldı 

~ --------N ......... d_ ..... .__ ............ ·--7 ı Tarihi binaların 
e ersınız . muhafazası işi 

Ondülasyon işi Belediyeye devredilecek 
eski eserler iyi bakılacak 

mıı. S - Bütün Amerikad& mevcut te-
Ben bu malUmatı öğrendiğim u- .lefonlann adedi'ni bflh·or mmmnuz! 

man doğrusu hayretten kendimi ala.- s _ Dilencilik ilk defa bir kanun

Tapu ve kadastro işlerini tetkik et
mek üzere şehrimize gelen Tapu ve 
Kadastro umum müdürü Cemal Er
den, alakadar memurlardan tapu iş
leri hakkında izahat almış ve dün 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

Dünkü ga%eteler, elektrikle ondü
laıyon müstesna, diğer bütün ondü
le •u.aullerinin Sıhhiye Vekaleti ta· 
rafından menedildiğini müjdeledi
ler. Jtrtık bundan sonra, ne sübli • 
meli, ne de aanihloruıııeybak mah· 
lullerile ondülaıyon yapılamıyacalr
tır. 

Şehrimizdeki tarihi binalann bele
diyeye devri kararlaştırılmıştır. Bu 
devir ve teslim işinin ne suretle ya· 
pılacağını tesbit etmek ve tesellüm
den sonra binaların hangi ljnrllar al· 
tında muhafaza olunabileceğini ~Ö· 

rüşmek Uzere, diln belediyede bir ko
misyon toplanmıştır. 

madım: 
Bu kadar bal meraklısı bir adam, 

umumt harpte na.aıl oldu da b11l ala
cak çiçeği bilemedi!. 

Niçin ıokuyor? 
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım der

ler .. Loid Corç'un arıya ve bala me· 
raklı olduğuna göre tatlı yemesi ve 
tatlı konufmMı lazımgelir. Fakat 
nedeDBe, bu bıı.l meraklı8ı adamın 
avam kamarasındaki bUtUn nutuk
ları biberlidir. Sevdiği feylerden ba· 
la c;ekeceğine arıya. çekmi§. onun için 
sokuyor. 

Kapıda fotoğraf 

Artist Jean Blondell kaprı:ıının 
önüne elektTikli bir fotoğraf koydur 
muş. Birisi kapının ziline butı mı, 

bu elektrikli fotoğraf kendi kendine 
ziyaretçinin resmini ahyormu§. 

Bu haddizatında gayet basit bir 
fikirdir. Fakat eğer bu Jean Rlon
delle'in fikri umumt hayata tatbik 
edilirse kimbilir, ne garip manzara
lar karşısında kalırız. 

Büyük bir mevki sahibi bir ada
mm kapısının önünde i' iltemeğe 
gelen ahbapların c;ektiği" heyecanı, 
ümitsiz aşıkların bir defa daha yal
\'armak için sevgililerinin kapılarını 
nSJ;tl titrlyerek çaldıklarını bir fotoğ 
raf serisi halinde görmek isterdim ... 

DUnyada bunun kadar komik ve 
bunun kadar dram bir film bulun
maz sanmm! Fakat bazı latanbul 
mahallelerindeki evlerin kapılarına 
böyle bir fotoğra! makinesi konursa 
ev sahibinin filmi banyodan sonra 
elde edeceği şey bir ıürü ·mahalle ço
cuğu resmidir. 

Çünkü bu veletler zili gördüler 
mi rfflite1*1.diyen' l;alma'kt& ve aonra 
kaçmaktadırlar. Hani çocuklar için 
oyun bahçeleri açılm11tı? ... 

Ben de nereden nereye geldim ! 
Mevzuumu mu •a.eırdmı ?. Artistin 
kapısındaki zille birim mahalle ço
cukları arumda ne münasebet var 
sanki? .. 

Okuyuculanmdan özür dilerim. 

Süblime "• cıva 
Son günlerin klldm tuvaletleri 

meselesinde esaslı tedbirler alındığı
nı görüyoruz. Bunca zamandır dedi
kodusu devam eden ondülbyon me
aelesi nihıyet halledildi! 

Elektrikli mi olsun? llaçh mı ol
aun? Havagazili mi olsun derken ni
hayet elektrikte karar kılındı. 

Bundan sonra artık ilaçla. ondli
lasyon yapılmıyacak. Bu karan ga
zetelerde okuduğum zaman saçlan 
kıvırmak için kullanılan il!cm mahi
yetini de öğrenmiş oldum. 
Meğer ondülasyon için iliç diye 

sliblüme ve santkloru • zeybak kul
lanılıyormu§. SUblümenin neye ya-

Ortamektepler 
Tesis hazırlıkları kısa 

zamanda bitirilecek 
Kasımpaşa, Beykoz ve Fatihte te

sisine karar verilen ortamekteplere 
a.it teşkilata baflanılmıştır. 

Dünden itibaren de Üaküdar ve 
Süleymaniyede açılacak yeni orta
mekteplerin tesisi hazırlığına geçil
mi~tir. Üsküdar ortamektebi mUdür· 
lüğüne Üsküdardan Hüsnü. Süley
maniyedekinin teşkiline de Kumkapı 
ortamektep müdürü Baha memur e
dilmişlerdir. Bakırköy mektebi iç;ıı 

mali vaziyet henüz temin edilmedi
ğinden hazırlıklara §imdilik baılant
lamamıştır. 

Yülrıek tedriıat umum müdürü 
Maarif Vek8.leti yüksek tedrisat u

mum müdUrU Cevat, dün resim ve 
elişi kuı'.slarmı teftiş etmiş ve akşam 
trenile Ankaraya gitmiştir. 

la nerede menolunmu,tur! Ne za
man! Kanun dllenrJllğl tamamen 
menedebllmiş midir! 

Sorulann cevaplan 
S - Bizde d.şar ne %11man kaldtrtl· 

m~tırt 
C - 27 Şubat 925 te. 
S - Hanedanın hudut haricine a

t1lnıaları hangi tarihe tesadU/ tdtr1. 

1 
C - S Mart 1924.. 
S - Türk kanunu medenisi ne -,a

man kabul edilmi4tir. Kanunun trilcu
de getirdiği yenilikler nclcrdirt 

C - Medeni kanun, 17 Şuhat 926 
da kabul edilmlştJr. Kanun kadın, a
ile ,.e ('<>euğun medeni haklara ka • 
l"U,muını temin etmiştir. 

S - Ölçüler kaııımıma göre, akıcı • madile ôlçıilerinde hangilerini kullan 
mak memnudur. 

C - Çinko Vfl kurşun \'f' halitala
nndan yapıtmış, dik kubbeli, i~aret 
(ivlsi yerine c;~ halkalı olanlar. 
Kenan \'f' dibi blrlbirlne muvazi bir 
boyda olmı;ran ~lime ölçüler, JM"r& -
kende i.<11pirt.olu içkilf'r satan yerler
de şarap ve rakr c;atr.,lannda kulla-
nılan bot bira, konyak \'e içki ~l-,e-
1.-rt. 

radığmı birçoklarmız işitmişsinizdir. 
Eskiden kel beslemelerin Hçlan 
dibindeki aürfeleri yani "sirke,, leri 
haşaratı bununla temizlerlerdi. Hal
buki •imdi, ondUlasyonda kullanıl
makla pirelenmeğe yanyormuış .. 

Kloruzeybaka gelince mesele ışu
dur: Kimyagerliğim yok ama, ma
him ya zeybak cıvadır. Demek cıva 
ile de saçlarmı kıvırt.anlar varmış. 

Işte bunu dü~ündüğiim .r.a.man bazı 
kadmlarm neden cıva gibi fıkır fı. 
'ktr kaynadıklannı anladım: Cıva be
yinlerine geçmiş olacak. 

Umum müdür, dün gazetecilere de· 
miştir ki: 
"- Bugihıe kadar Kadıköy kaza 

ve mülhakatı tapu işleri bir ba~
mu.- ve. Sarıyer, Beşikfa§, Beyoğlu 
kaza ue miilhnkatı tapu idareleri de 
diğer bir başmemurla ve Fatih, Emin 
önü, Eyüp kazaları da ba§ka bir baş 
memur tarafından idare edilmiştir. 
9.J2 de lzmir, Denizli, .llmıisa, Ay
dın merkez kazalarında tatbik cdil
mcğe ba§laııan tapıt sicil Ttııt1ıafaza 
tc§kil<itındmı aldığımız nctir:elcr mcm 
>mntyeti m11<;ip bir vaziyettedir. Bu 
·itibarla, .<tmı çıkan kmwnla bil teşki
lat memleketin r/;r tarafıııa teşmil 
edilt:cektir. Bınııı.ı i"in t.~'m•lw1,ı,.ı.i 

eski taım t6§kilatı da 1 Ağustostaıı 
itibaren lciğucdilecek ve sicil uııo~u
faza tcşkiltitı ikame edilecektir J Bıı 
hıuwstaki ha....""'lrlıklar §imdiden iknuıl 
tdilmiş, Eminönii, Fatih, Eyiip, Vs
kiidar, K,adıköy, Beyoğlu, Bc§iktaş, 
Sarıyer kazalarında sicil muhafaza 
te:ıkildtı kadrosu tamamlanmı§tır. 
Ye>ıi te§kilüta göre, /stanbul tapu 
başmiidiirlü§ii Uiğvedilmiştir. Bunun 
yerim~ Zonguldak, Kocaeli ve /stan
lml uil<iyetlerini ihtiva etmek ve mer
kezi ll!tanbulda olmak üzere bir grup 
tapu .,.Wil miidürlüğü ihdas edilmiş -
tir. Yeni te§kilat i§lerin mümlcfin o
lan .W.ratle ikmalini temin etmekte -
dir. Artık taptı. i.1leri mahallelerden 
ilmühaber al.arak değil, kanunu me
deniye ve tapu ıticil nizamnamesine 
gi;re olacaktır. Yeni te§kiltitın tatbi
kı itibarile bir kunm memıırlar Ana
doluycı tayin edilmiş, f5 kişi de açık~ 
ta kalmış ve bir kısmı da tekaiide 
scvkolunmu§tur.,, 

Tapu memurları arcuında 
Yeni teşkilata nazaran, lstanbul 

grup direktör vekilliğine eski letan-

Güzel ıözler bul tapu mUdilrU Agah, grup mü -

Veren, ih~an eden eli herke~ öper.
1 dürlüğU kontrollüğüne tapu mlifet • 

Fakat tedip eden ,.e hakikati J:Ö8te- tişlerinden Sıtkı, sicil muhafaza mu· 
rip intibaha da\·et Mf!n eli öpmek avinliklerine Beyoğlu tapu başmemu 
ancak hakikat meftunu, güzide in- ru Yusuf, lstanbuldan Feridun, E -
ıanlara. huhr. · 

Jn8anın en bli~iik n.zlfeısi ıuhh&tl· minönünden Talat, Ahmet ve Trab -
ne itina olmalıdır. zon tapu banka.tibi Nafiz, Fatih sic1: 

Malrnı yemesini bllmiyen insan en muhafızlığına izmirden Abdullah, 
zanlh ziiiWrttür. muavinliğine Üsküdar başkatibi 'Ya -

Jlerhangl bir adama maliimattii- şar, Çanakkale başkatibi Adil, Eyüp 
ruşlu.k ettirmek isterseniz taba.bet~ sicil muhafızlığına Büyükada mua
ten, ™1uiden bahis ~mrı. 

Faztlf'!t eken, şan ve ~ref biçer. 

* lnsanlan kılıçtan ziyade fena ha-
\'&. \'ehadan zinde nezle öldünnüs -
für. Halhuki !'!'ilahtan, nba.dan k~r
kar da nezleye, hnaya ehemmiyet 
vermeyiz. 

GilZf'I bir kadın ıör.e, hatfık bir 
kadın kalbe hoş gelir. Biri mUce-vher, 
diğeri hazinedir. 

vini Şemsi, muavinliğine sicil me -
murlarından Azmi, Beyoğlu sicil mu
hafızlığına Ankara muhafızı Necmed 
din, başmuavinliğine Beyoğlu tapu 

başkatibi Sadi ikinci muavinliğine 

Vekaletin bu çok yerinde olan 
kararı, tehlikeli ondüle usullerini 
tamamen ortadan kaldırdığı gibi e· 
lektrikle yapılacak ondüla•yonlann 
da en geniş manada kontrolüne 
imkan vcrmiıtir. Bu itibarla, karar 
alkıılanmaya değer. 

Ancak, aıhhi tehlikderin elektrik 
li ondülasyonlarda da görülmesi i1'
timali yok değildir. Hatta, lstanbul
da evvelce cereyan eden bir iki ha· 
dise, elektrikli ondülas)'onun bazan 
menfi neticeler verdiğini de göster
miıtir. Elektrik ondülôsyonunda teh 
like, ya aletlerin bozukluğundan, 
yahut ta kullanan adamın vuku/su% 
luiurıdan doiuyor. 

Bize kalır~a, umumi •allık işlerin· 
de çok titiz hareket eden Sıhhiye 
Vekaleti, bu yolda •ıkı tedbirler 
almalı, bilhassa ondülasyon tesisati
le bunları kullananları daimi bir 
mürakabe ve teftiıe tabi tutmalıdır. 

Biz böyle düşünüyoruııı. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

• Balıkesir mfüldelumumi mua\'ln
liği - Istanbul Sekizinci ihtisas mah 
kemesi istintak hakimi Hakkı Şük· 
rU Talimcioğlu ihtisas mahkemesi
nin lağvı üzerine Balıkesir müdde
iumumi muavinliğine tayin edilmiş 
ve dün yeni memuriyetine gitmiştir. 

• Köı,rtı tamir ediliyor - Geçen
lerde Akay idaresinin Kınalıada va
puru Kadıköy rıhtımına çarpmış ve 
bazı hasarat yapmıştı. 

Belediye ile Akay idaresi arasında 
ccreyB.n ed n uıUz:akere netice& rıh-

tım, belediye fen heyetinin nezareti 

altında Akay idaresi tarafından ta
mir ettirilecektir. 

• SUme.r Bankta talebe lmtihanı
Sümer Bank tarafından muhtelif sa
nayi şubelerinde ihtisas kazanmak 
için A vrupaya gönderilmesi mukar -
rer olan talebelerin seçme imtihanı 
on ağustosa tehir edilmiştir. 

• Glizel sanatlar hirliği !!ergisi -
Güzel sanatlar birliği resim şubesi 
tarafından Galatasaray lisesinde 1 
ağustos cumartesi günü saat 16 da 
20 nci resim sergisi açılacaktır. 

• ls,·içre sefaretinde merasim -
tsviçre konfederasyonunun kurulu
şunun 645 inci yıldönümü münase
betiyle, lsviçrenin Ankara elçisi 
Henri Marten, 1 Ağustosta bir res
mikabul tertip etmiştir. 

Isviçrenin Tarabyadaki yazlık se
farethanesinde yapılacak olan bu 
resmikabul saat 16,30 da başlıyacak 
tır. 

Bu komisyona belediye reisı mua
vinlerinden Ekremin Başkanlığında 

umuru hukukiye müdürü Muhlis, 
muhasebe müdür muavini N'ail emlak 
müdürü Muhsin ve belediye a.~ukat
larmdan bazıları iştirak etmi~lcrdir. 

Komisyon, mesaisini en kısa bir za
manda ikmal edecektir. 

Ayasofya müzesi etrafındaki eski 
ve tarihi abidelerin tamiri için hazır
lanan program tatbik edilmek üzere
dir. İlkönce, avludaki birinci Mahmut 
devrine ait mektep binası tamir edi
lecektir. 

Diğer taraftan, milzeler idaresinin 
yaptığı teşebbüs Uzerine, Şehzade ca
mii müştemilatından bulunan tarihi 
şadırvanın yıktırılmasından vazge
çilmiştir. Müzeler idaresi, bu şadırva.. 
nı ilk fırsatta tamir ettirecektir. 

Adaları güzellettirme cemiyeti
nin deniz ıezintiıi 

Adaları güzelleştirme cemiyeti ta

rafından geçen Cumartesi akşamı 

tertip edilen gece tenezzühli, yağmur 
dolayısiyle bu haftaya tehir edilmiş
tir. Akaym bir vapuru yarın akşam 
saat 22 de Büyükadadan kalkacak. 
diğer adalara uğradıktan sonra Ana
doluhisarma gelecektir. Vapuru mo
törler takip edecektir. 

Şirketihayriye de yarın gece bir 
deniz gezintisi yapacaktır. Bunların 

mehtaplı geceye tesadüf etmesi. çok 
eğlenceli olmasını temin edecektir. 

İpekli kume.J fabrikatörleri 

dün toplandılar 
!pekli kumaş fabrikatörleri, dün 

ticaret odasında bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda, ipekli kumaş
ların genişlik, çözgü, atkı ve buna 
benzer evsaf farkları yüzünden fi. 
atlarda görülen kararsızlıkların önü
nü alacak tedbirler konuşulmuştur. 
Bazı tüccarların teklifi üzerine, i -
pekli kumaşlarda bazı tipler ihdası 
fikri ekseriyeti kazanmış ve bu mev
zu üzerinde tetkikler yapılmıştır. I
kinci bir toplantıda buna dair bir 
karar verilecektir. 

Muallim Mektebi Çamlıcaya 
ta,mıyor 

Haydarpaşa lisesinin bir kısmında 
bulunan muallim mektebinin eski 
Çamlıca orta mektebi binasına nakli 
ve müstakil bir mektep haline ifrağı 
kararlaştırılmıştır. :Mektep, on güne 
kadar yeni binasına ta§ınacaktır. 

1 Poliste 

Kamyondan aşağı 
yuvarlanan adam 

memurlardan HaBRn Basri, Sarıyer 

muhafızlığına Malatya muhafızı Zi -
ya, muavinliğine İstanbul memurla
rından Necmeddin, Beşiktaş muha -
fızlığma Diyarıbekir tapu müdürü Ce 
lal, muavinliklerine Balıkesirden Ba 
ki, Aydından Kenan, Kadıköy muha
Cı:ıo:lığına Bursa muhafızı Yakup Ve

li, mua\'inliklerine Kırklarelinden 
Hasan Nafiz, Beyoğlu memurların -
dan Cenap, Üsküdar muhafızlığına, 
Zonguldak Tapu mildilrü Nusret, mu 
avinliklerine Beyoğlu memurların -
dan Ziya, Üsküdar memurlarından 
Cemal, Büyükada sicil muhafızlığına • 
Faruk, muavinliği-ne Manisadan lr -
fan, tayin edilmişlerdir. Bundan baş 
ka umum müdürlük başmUfettişle • 
rinden Hakkı terfian teftiş heyeti re 
isliğine, getirilmiştir. 

Antrepoların devri 
Şoför Mehmet Hayrinin idaresin· 

deki 3661 numaralı kamyon yüklU 
olarak Tozkoparandan geçerken eş
yaların üzerinde oturan Necdet yere 
dUşerek sağ kRşmdan yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılmı,tır. 

Bardakla yaralamıf 
Samatyada Arif ile kömürcü Ah

met beraber içerlerken Ahmet sar
hoşluk saikasiyle bardağı kaldırdığı 
gibi Arifin başına vurmuştur, Arif 
ağırca yaralanmış ve hastaneye kal
dırılmıştır. Suçlu yakalanmış, tahki
kata başlanmıştır. 

Otomobil altında 

Yeni 

İzmir ıergisi için 

talimatname 
ışı en çok 

dün 
on 

tebliğ edildi, 
gün sürecek 

Gümriık antrepo Zarında faaliyet 

devir 
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Dıi ·'Siyasa 
Zecri tetbirler kalkdık
tan sopra mali müşkilat 
Habeş • ltalvan harbi münasebl' 

tivle l\lllletler 'cemiyeti taraJındll' 
lt~alJ'a aleyhine tatbikınıı karar ,·e~j 
len zecri tedbirler on be~ gün e'"~ 
nihayet buldu. Fakat bu tedbirleriJI 
tatbİkı kolayca sona e..nnJyecek bir
takım \'azi~·etıer doğurmuştur. 

Hemen bütün memleketler ttalY' 
ile ticari münasebetler~ başlantllY' 
amade olduklanm ilan ettikten ıoıı· 
ra, birtnknn mü-,küllerle karşılaştıJı· 
lanm ~örmü,lerdir. Mühim bir ı.~ 
mı Italıa tarafından ibda,<; edilen ~L 
rorlukl~nn sebepleri şunlardır: ft..
ya ile ticaret yapmak hakkına Jl'I~ 
kahil iktisadi \'e c;f~·a,i tavizat ){O il 
parmak, ze<'ri tedbirler dolayısi~.41 
ltalyada. vücut bulan yeni san•:" 
yaşatmak ..• 

* Yukarcla zikrettiğimiz iki me8t!~ 
'"f' dt> ftalya büvük bir ehemnılııly~ 
·' " • f' 
atrt-tmektedlr. Bilhassa zecri ted 
ler ha~lamadan en-f'l ttalyada d";; 
muş knlan alacaklar için birçok Jll 
küliit çıkanla.cağı n ynpda.cağl ~ 
hakkakhr. Bu meselelerin iç yüıil' 
aydınlatma)'& ~alıı;alım: 

ltalya, Habeşhıt&nda büyUk rıtl' 
raflara ~iri~mi<;tir, "\"e btmlltl'IJl : 
zaman niha~·et bulacağını kestirır' 
de kabil değildir. Kat'i neticeye ': 
nlmadan ewel ttatya maliyesine ~ 
milyar lirete, yani bir milyar il~~ 
mal olan Habeş seferinin bilin~ 
henüz belli de,ı:ildir. Her halde d,_,.. 
hfrkaç ,ene Haheşl~tanda ınU"" 
Jrn\"\'etler bulundurmak mf!Chur4' 
tinde kal&eak otan İtalya hura.d~. 
ha bl~ok masraflara katlana<'.a if 

Mesele bununla bitml-rnr. tt.J. 
öt~denberi ~nebi serrna;'f'\ ine 111: 
ta~ olmuş bir memlekettir. Onli"' 1-' 
df'kl senelf'r hu ecnebi ıı.erma~-1'11 ~ 
ihtt~-aç daha şedit olar.aktrr. Anll rl 
tan ve Halw'ışistan için, hı.rhln )"11 lr 
lannı sarmak, Habeşistanı kabUi 
tlfnde bir hale koymak itin. 1' 

Bu serma)·elerin piya~un. ın~ 
ya Londra, nya Ne~·orktı1r... ,,ı 

plra'la~mın, hilha sn. bu hir iki ~ 
içln<le ltalra~·a yardımda hulun ., 
hP.r halde kolay olama-ı .. l.onclı:'~ 
Am~terdam piyHalanndıt iı;:tl ,.o'. 
yapmak mecburiyetin<lf' kııtıtn ''JJ 
meyyal Fran~ız hükfımetinin ff'fF 
ıtal:\ a.' 11. J .. ı ,ıum tn:hıeneıııı-1o. "' 

\'azi;reti ~ok i~·i anlı~·an Jtaı~11~ 
kendisiyle, eski n ~-eni lc;1er 6' 
miizakereye ~rişınek lstiye.nlete 
lisanı kullanıyor: tl 
Benimle i~ mi yapmak ı.,tiyorsıJ~tM" 

Pek ala! Fakat en·eti ~ki al~ 
rmız için hana kolaylık ~·a ot'_ 
RunJ an bir mlldclet; için olsun ull,, 
nu7~ Çiinkü buı:iin bu para.Jart .,."J 
\'erebile<'ek vazi ~·ett~ değillnt· "fi 
işler İ!;in ancak klering esa!n U~-, 
anl~ablliriz ... Şunu da biliniz ··_.1 
na avnca yardım vaadinde btılllY 
lara. 

0

daha iyi ·artlar yapaca.ğlU'· fi, 
ItaJ~·adan, zecri tedbirlerin i'~ 

kmdan evnl bir mil:ron ~ekiı ~ 
bin ingiıiz lirası ala~klı olan ·~~ 
mali \'e lktısadi mahafili, bu~ 
şimdilik kat'iyyen müsait bir ~ 
ka~ılamamı Jar ve ltalya Ue ~ 
·un ticari müzakeratı keşmişle· .ı . ~"' Fakat bunlann tekrar baŞlf' ~ 
muhakkak gibidir. Büfün ırı~ 
ltah·a ile lnı:ilterenin blribltl Jt • • tff>' 
yapacaklan iktısadi ve siyası 
Jere bağlıdır. 

ltal~·ayı ecnebi* milletlerle dt~ 
tkari mtina!lebetlere t~vik etıf' )" 
di~er bir sebep de ana \'atand•, ı 
rulan yeni sana~·iin konınm~(11 _,if 
fetmlştik. ftalyanlarm must tf. 
bir harbi ı:özöniinde tutarak b:,, 
baş harbinde büyük yardımı ·~eti·' 
nni sana~·jj öldürmek istenıı~ 
!erini tahii bulmak tnzırndır. ,ti_ 

Her halde lt.al:ra ile miiletlef'fl ~ 
sında ticari mün~~bat tekra.1 ' 
lan.a inde edilemlvecektir. t1 f . " . " Tavize ta\'lz si~-a~etl tııbh :trr• 
dar mü7.ake..rata hakim olacak 1" 

RalfN.~ 

F eıtivale i•tirak edece1' 
heyetler geliyor d,;_ 

lstanbul sezonunun Ba.ll<aJl1 ll~ . ·a <' ve şarkılarına ait olan festı\; 1 t. 
tası, 29 ağustosta başlıyacal<ı J 
lulde nihayet bulacaktır. 0~ 

l4'estivale Türk milli heyeti .t')f~ 

Yeni latan bul defterdarı dün 
çalıtmaya batladı 

Yeni maliye teşkilatı kanunu ile 
tırtanbulda ihdu edilen defterdarlığa 
Beyu3lu maliye mlirakibi Kazım ta
yin edilmiş ve emri dün vilayete gel
miştir. Yeni defterdar dün itine bat
tanuştır. 

Tahtakalede oturan seyyar yemiş
çi Mustafa Samatya caddesinden 
geçerken, 1901 numaralı otomobilin 
sadmesine maruz kalmış ve yara
lanmıştır. 

Bir aar'alı denizde boğuldu 
Beykozda kundura fabrikasında 

çalı3an Basri sar'a hastalığından 

muztariptir. Basri dün deniz kena
rına gitmiş ve orada dolaşırken 8&

rası tutarak denize yuvarlanmıştır. 

Etraftan kimse görmediği için za
vallı ÇITpına çırpma bohlmustur. 

Bir Eylülde açılacak olan İzmir 
sergisine iştirak için Ticaret Odasına 
yapılan milracaatler gittikçe artmak 
tadır. İstanbul eanRyi firmahınndan 
hemen hepsinin lzmir sergisinde tem
sil edileceği anlaşılmaktadır. Bu ser· 
giye ait işlerle meşgul olmak üzere 
Ticaret Odasında teşekkül eden bü
ro bu mUracaatleri karşılamakta ve 
gösterilecek kolaylıklar etrafında 

izahat vermektedir. 

Polonyalı seyyahlar 
Dün, 250 Leh seyyahı şehrimize 

gelerek tarihi abideleri gezmişler ve 
ak§am Karadenize doğru hareket et· 
mi,lerdir. 

Gümrük antrepolarının limana dev 
ri hakkırıdaki talimatname dün ala
kadarlara bildirilmiştir. Devir mua
melesinin başlayacağı tarih henüz 
muayyen olmamakla beraber bunun 
nihayet on günden sonraya kalmaya
cağı muhakkaktır. Dün, liman idare· 
~inde umum mtidUr Raufi Manyasi 

rektörlerinin iştirakile bir toplantı 
yapmışlar ve devrin anahatlarını ka
rarlaştırmışlardır. Diğer taraftan ye
ni talimatla birlikte dün Ankaradım 
gelen gümrük baş müdür vekili ~ıus
tafa Nuri de, alakadar şube şeflerini 
toplamış ve devre ait muameleler et-

Çoruhtan Horon oyunları o)9ıııoı'r 
bir heyet, Laz oyunları için 1'~•~.ır 
dan bir heyet ve Zeybek 01" J<Ô)'ll' 

çin de Balıkesirin Pamukçu tit· 
den bir heyet iştirak edece1'.ftl ~ 
Ağustosun sekizinde Tak51 e!Ifl~ 

çcsinde açılacak olan .be)~o r ' 
bebek sergisinin ve 40 gürı t6tl 
sürecek olan festivalin nçılJl'I~ rt 
ni, Istanbul vali ve beledl~ııt' f' 
Muhiddin Ustilndağ taraCm 
pılacaktu 

rafında kendilerine icap eden emirle-
ile muavini Hamit Saraco~lu, şube di ri vermiştir 
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Almanyaya için 
müstemleke 

Portekiz, müstemlekele
rini kimseye vermiyor 
Londra, 30 (A.Al - Portekiz Ha· 

ricıye Nazırı Arnindo Monteiro, bu
gün Baldvin ve kabine erkA.nmdan 
bir çok ı.evat ile birlikte öğle yem& 
ğinde bulunmlJ3tur. 

!yi malumat almakta olan maha.fil, 
yemekte bulunan devlet ada.mlan a.
rasmdaki görüşmelerin 1spanyanm 
vaziyetine milteallik olduğ.unu bey:ın 
edilmektedir. Ayni mahafıl.Monteıro 
nun Almanyanm milstemlekat talebi 
meselesini de ortaya atmış ve Porte
kizin elind~ bulunan müstemlekeleri 
J\ımanyaya terketmeye mütemayil ol 
ınadığmı sarih surette söylemiş oldu· 
guııu ilave etmektedirler. Monteiro'
nun Porteldze avdet etmesi için mu
maileyhe bir tl)giliz harp gemisi tah· 
sis edilecektir-

Filistinde yeni 
müsademeler 

Bir hücum esnasında 
yirmi iki asker öldü 
Kudi.18, 30 (A.A) - Araplar tara,. 

fmda.n dün bir kafileye karşı yapılan 
hücum esnasında yirmi iki asker öl
nıU§tür. 

İngiltere tarafından Filistinde tah
kimat icra.81 için bir komisyon vUcu
de getirilmiş olduğu haberi, Yahudi
ler arasında memnuniyetle karşılan
mıştır. Fakat Araplar mütemadiyen 
greve devam etmek tehdidinde bulun
maktadırlar. 

DUn beşinci defa olarak petrol bo
rusu hasara uğrat~tır. 

Viyanada Naziler bir 
mesele çıkardılar 

Viyana, 30 (A.A.) - Dlin olim
r-iya.t meşal~inin ,geçmesi müna!e -
betiyle na.syonal sosyalistlerin yap
mış oldukll\rı bir nUmayi~ esnasın

da polis kordonu yarılmıştır. Bunun 
üzerine polis kuvveti nümayişçileri 

dış arrondismanlara sevketmiştir. 

Bazı tevkifat yapılmıştır. 
lyi malfımat almakta olan maha

fil, Avusturya. htild\metinin dünkü 
karga,alıklardan mes'ul olan nazi 
liderlerine kanµ fiddetli tedbirler 
alınağa karar vermiş olduğunu ve 
bu tedbirler ye.U Alman-Avusturya 
itil8.fı için bir tehlike teşkil etse 
bile bunları tatbikte tereddüt etmi
yeceğinl beyan etmektedirler. 

Kabine, derhal bir toplantı yap

mıştır. 
"-.;,., 

Türki - Yugoslav 
dostluğu 

.BeJ,grad, 30 (A.A.) - Avala a

jansı bildiriyor : 
htanbulda Yugo8lav gazetecilerin· 

Cien Cura Bukilitza, Valjevo'da. Ka· 
nılliıt Türkiye hakkında muvaff a· 
klyeUi bir konferans vermiş ve ytik· 
tıek ve kalabalık dinleyici kitlesi 
k&J1ısmda Tilrkiyede son on yıl i· 
c;inde yapılmıf olan büyük devrimle
ri anlatmıftır. 

TUrkiyenin dış siyasasmdan bah· 
seden konf era.nscı, bu siyasanın 

sulhil'rverlfğini tebarüz ettirmif ve 
bilhuaa. KamAl AtatUrk ile büyük 
Yugoslav Kralr Birinci Alekıandrın 
letanbul'da vukua gelen tarihi gö· 
rilşmeleri eınuında temeli atılan 

srkı Tilrk-Yugoılav dostluğunu bıl· 

hassa. kaydetmiştir. 
KonferanBCı, dinleyiciler tara

fından çok alkI9lanmışttr. 

Sovyetlere iki milyon 
liralık kredi 

l,.ondra, 30 (Tan) - lki gün ev· 
"el Sovyet hilktimeti ticaret müm~-
11tıue imzalanmıf olan bir mukavele 
mucibince, Ingiltere hilkiımeti Sov~ 
)'etlere 10 milyon isterlinlik mr kre· 

ili acmrfttr. 
Sovyetler bu para ile lngiltereden 

l'lıubayatta bulunacaklardır. 

TAN 

Pamuk ipliği 
icap ederse hariçten de 

ithal edilecek 
Ankara 30 (Hususi muhabirimiz· 

den) _ Bazı numara pamuk iplikle
ri üzerinde Istanbul piyasasın/la bir 
buhran olduğu yolundaki §ayialar 
Iktısa.t Vekaletinın nazarı dikkatini 
celbetmitir. Vekalet, 23 haziran 936 
tarihli resmi gazetfie intişar etmiş 
olan kararla pamuk ipliği fiatlarmı 
tesbit ettiği halde. bazı fabrikaların 
bu fiatların bilhassa 12 numaralı ip
likler için gayrikdfi olduğunu iddia 
ederek 12 numaralı iplik üzerine si
pııriş almaktan istinkAf ettiklen an
laşılmıştır. 

Vekalet tarafmdan tayin edUen 
fiat uzun uzun hesaplanarak ve fab
rik::ıara da normal bir kar marjı bı· 
raktlarak te.~bit olunmuştur. Bu fi. 
atlar üzerinden l{ayseri fabrikası, 
bugünlerde Istanbul piyasasına mü· 
hinı miktarda 12 ve 16 numaralı ip· 
Jik gönderecektir. 

Oğrendiğimize göre. bUkfımetçe 
tavin edilen fiatlar fevkinde ~atış ya 
pa.bilmek için bazı f abrikalarm mu
tavaassıtlar kullandığı da anıa.,ıl
mıştır. Bu yolda hareket edenler 
bıı.kkmda. takibat yapılacak, kanun
ların bahşeWği himayeyi suiistimal 
temayüllerine knrşı icap ederse, 
gümrüklerin tenziliyle hari~ten mal 
getirilecektir. 

Yunanistanda umumi 
grev 

atina, 30 (Tan) - Ağustosun 
5 inde Yunanistanda umumi grev 
yapılacağına dair çıkan şayialar te
yit edilmektedir. 

Polis ilk tedbir olarak muhtelif 
işçi teşekküllerine mensup 25 kişi 
tevkif etmiştir. 

ltalya ve ticaret 
anlaşmaları 

Fransa ile müzakere baş
ladı İngiltere ile durdu 

Roma., 30 CA.A l - Fransa ile ı. 
talya. arasında §u veya bu şekilde 

prensipler mevzuu bahsedilmeksizin 
ticari mübadelA.tm tekrar ele alınma
sı için müzakerelere devam olunmak· 
tadır. Etraflı müzakereler bilahare 
yapılacaktır. Şimdiye kadar Fransa. 
dan ttalyaya hiçbir §ey ihraç edilme
diği halde İtalyadan Fransaya bazı 
irsalat vuku bulmuştur. 

İngiliz . İtalyan ticaret mü1.akere· 
leri hakkmda tasrih olunduğuna gö
re, İtalyanlar sanksiyonlarda.n evvel 
ve sonraki arasmda fark gözetmek 
istiyorlar. İtalyanlar sanksiyonlann 
konulmasiyle itfası sekteye uğrayan 
borçların ancak ltalyaya müsait bir 
harici ticaret bilançosu üzerinden it
fa edilebileceğinde ısrar etmişlerdir. 

Müzakerat inkıtaa uğramıştır. 

F ransada kadınlara 
seçilmek hakkı 

Paris, 30 (A.A.) - Saylavlar ku
rulu. bir reye ka~ı 488 reyle ka
dınlara her seçimde seçmek ve se
~ilmek hakkı vermeyi istihdaf eden 
'bir kanun teklifini tasvip etmiştir. 

İngiliz - Sovyet 
anlaşması 

Londra, 30 (A.A.) - Ingiliz-Sov
yet deniz müzakereleri tam surette 
nihayetlenmiştir. Londran~ mese
leden Va§ington mukavelesı akitle
rini, Almanyayı ve Polony.a~ haber
dar etmesi Uzerine Ingılız-Sovyet 
anlaşması parafe edilecektir. 

arın yeni şeK ini 

~«l.rIII • • 
Tanda bulacağınız tefrikalar 

Gece yarasa 

Yazan: Mahmud Yesari 

Kudretli roman muharrfrlmh1n senelerd~berl dtifUndüğU, özen
diği, benim$ediğl bir romandır. Vak'a bütün 8&hne hayatnnrmı 
te§rllılnden. ibarettir. llldi&e ~an a§ağr sahne dekorJan 

arasında. cereyan eder. 

J 

İzlandaya Türk akını 
Türk denizcilerinin buzlar adasında yaptıkları çok meraklı 
ve heyecanlı akını anlatan tarihi ve hakiki bir romandır. 

Yazan: KaJircan KAF LI 

Bugüne kadar memleketimizin hiçbir kitap ve gazetesinde ya
zrlmamıt olan bu pek meraklı tarihi tefrikayı yarından itiba· 
ren netretmeye başlıyoruz. 

Marn Antuvarıet 
Yazırn Stefan Zveig ÇevirAn: Rezzan Embı y .ALMAN 

On altıncı Lüinin, Kraliyett~n Cümhuriyete ıeçen Franaanın, 
en müthit macer:alarmı laavır eden bu eaeri heyecanla taıkip 
edeceksiniz .• 

De islanbul 
Bu üç tefrikadan ba,ka (TAN) da bir müddettenberi inti
f&" eden Mithat Cemalin Uç lıt&;11bulu, 1 Afuslosta yeni bir 
kısım ba.thyor ve bundan evvelki ~ıs1!'11ann huli.aaamr ihti
va ediyor. Bu sayede Uç lıtanbulu 1ptıdadan beri takip ede
miyen okuyucular, bütün tahıalan _hakiki ~ayattan alınan bu 
çok değerli eserin son k11mmı takıp edebıleceklerdir. 

-----~ 
Acı halliltatler 

Buyük Türk inkılabına dair Ziya Şakirin yazdığı mühim teı. 
rika bir müddeltenberi (TAN) da çıkmaktadır. Bu tefrika 
da J Ağıutost.a yeni bir ıa.fhaya giriyor. Bu safhalarda anla· 
4ılacak mühim vak' al arın taf ıili.tını bugün Türk inkılabı bat· 
)arken aerlavhalr tefrikamrzr dördüncü ıayfamızda bulacak-

arruz. 

Meclisin tovlanfısı 

Montrö konferansına ait layihalar 
bütçe encümeninde kabul edildi Bereket ki! 

--- Başı birincide --- Ankara beledi~ Mi mostrahırda 
yemek t~hir etme~i yaMk ede dur
s1m, bizim lokanta ,.e ahçı dükkan
lan ylyec,eklerlnl gelen geçenin gO
ziinUn önllne db;ettk mtişterllerin 
ı tahlarmr kMklnJ~tınn .. re denm 
t'ıdt~·or. Dün de bu dükkt.nlardan hi· 
rinin ontinıdPn g~erken, kebap ol
maya amade ıti§ kebaplarmdan, de
riıJi bir Afrika seyya.hmm en esi ~i
bf kanulmuş ka.rnıynnk patlrcanlaA 
ra kadar her tiirlii nafaka bana. goz 
ediyordu. 14'1dn bfo.nim ahçı ~emek
lı>rine yüzüm yokhır. Çünkü hepsi 
ka\Tulmnş soğanla pişer, lezzetlidir 
ama rolde l!;ln hlr el bombasından 
ba_şka bir şe). değildir. Yanık yağ \'e 
ka,·nılmuş soğan İ!§tanbullunun hat
ta btttun Türklerin mldelerinl harap 
eden iki hel!dır. Halbuki bu lkl~i 

olmazsa bizim ahçılar yemek yapa
mazlar. Demek bizim parmaklan
mızı ~·ooiren yemekler midelf'rlmiıin 
dii~manıdırlar. Bu bö;rledlr ama ki
me anlabl"8m. Genç farkına varmaz, 
lhth·ar ltindmı bozmaz. Onun için 
yüzde dokunımrz k!h mide ağnsm. 
dan, kah ga.7.df'n, kah şişkinlikten, 
1.-ih hamnsu:lıktan n roğu i~tiha-
8171ıktan ııılkA.yet ederiz. 

Kamutay bugün toplanacak nın sarfına,, mezuniyet verilmektt> -
Kamutay hükümetin verdiği layi • dir. 

haları görlişmek üzere yarın sa.at 14 67 milyon liralrk taahhüt 
de toplanacaktır. 

* c. H . Partisı Kamutay grupu ida-
re heyetı başkanlıgından: 

C. H. Partisi Kamutay 
Grupunun toplantısı 

C. H. Partisi Kamutay grupu, bu 
gün Kamutay umuml heyeti içtima -
mdan sonra Hasan Sakanın ba.§knn
Iığmda toplandı. 

Boğazlar reJımi hakkında Montrö
de 1mza edilen mukavelenameye da
ir Başbakan İsmet tnönü ve Dış işle
ri Bakam Dr. Te\•fik Rüştü Aras ta· 
raflarındıın verilen izahat dinlendi. 

:Montröde alman muvaffakıyetli 
neticeler, sürekli alkışlarla takdir ve 
hükumetin takip ettiğı sıyaset tasvip 
olundu. 

Bütçe encümeninin görü,tüğü 
projeler 

Bütçe encıimeni bu sa:bah saat 
10 30 da toplanmış ve hükUmet tara
fı~dan Kamutaya sevkedilmiş olan 
kanun projelerinden bütçe ile alakalı 
olan beş kanun layıhrunnı görü§erek 
müstaceliyet karaıile müzakere et -
·.rpfı!urıaz.nı ala.\aq ıwnmn a.tazn JI.au:ı 
Bu projeler araıunda bulunan sıhhıye 
kanununa eklenen maddelere dair o
lan 2810 numaralı kanunun yerine 
geçecek olan projenin esasları şun -
!ardır: 

"500 numaralı riisumu sıhhiye ka-
nununun birinci maddesi şu sekilde 
ta.dil edilmiştir: 

"- Ancak Adalar denizinden, Ka
radenize, veya Karadenizden Adalaı· 
denizine gitmek üzere Boğazlardan 
transit olarak geçen ve Ehğazlar a
rasındaki limanlarda tevakkuf etme
yen bilümum ticaret gemilerinden 
beher safi tonilato için altm frank 
esası üzerinden 0,075 (yetmiş beş 
santim) rilsumu sıhhiye alınır. 

Yukarıdaki fıkraya tevfikan rüsu· 
mu sıhhiye istifa olunan transit ge
miler evvelce Boğazlardan herhangi 
birine girdiği tarihten altı ay zarfın
da gittikleri istikametten avdet et -
mek üzere Boğazlardan ayni suretle 
transit olarak geçtikleri takdiri yem
den transit resmine tabi tutmazlar. 
Yabancı memleketlerden gelen tay 

yareler hakkında yapılacak sıhhi mu 
ayene veya bunların tıbbi muayenele 
ri ve bunlara tatbik edilecek sıhhi 
tedbirler karşıhğı olarak İcra Vekil
leri heyetince tanzim olunan tnrife 
üzerinden ücret alınır.,. 

500 numaralı rüsumu sıhhiye ka -
nununun 9 uncu maddesinin 2 inci 
fıkrasına şu fıkra eklenmiştir: 

"- Tonajı 250 yi ge~en motörlü 
gemilerden (100 lira), 

Bütçe encümeni Boğazlar rüsumu 
varidatının 200 bin lira kadar bir az
lık gösterecek şekilde hükumC?t adı
na verilen izahattan sonra layihayı 
aynen kabul etmiştir. 

T ramıit gemilerin zaruri 
ihtiyafları 

2810 numaralı kanunun ilgası do
layısile lstanbul limanının inkişafını 
temin için bu kanunun ilgası dolayı
sile İstanbul limanının iııkifJafını te
min için hu kanunun transit suretile 
geçecek gemllenn zaruri ihtiyaçlan
na dair olan fıkrasına aşağıdaki fık
ranın cklE>nmesini hilkiımet teklif ve 
bütçe encümeni aynen kabul etmiş -
tir: 

"-Boğazlardan transit olarak ge
çe>ı gemilerin Jstanaul linuınmda yal 
tttz zanıri ihtiyaçlarını temin tıeua 
acenteleri/o temas etmek iizerc tali -
matnamelerindeki hiLJ.ümlere 11ygun 
olarak kı.sa bir zaman kalmaları, bu 
gemilerin fraıısit lurkkrnı bozmaz.,, 

:,.. 

Bütçe encümeninin mUzakere ve 
kabul ettıği proJeler arasında Büyük 
Millet Meclisi bUt~ine 51 bin 267 
lira zam ve bazı daıreler bütçesinde 
87 bin 30 liralık münakale yapılması
na dair bir proje de vardır. 

Hükumete verilen levkalô.de 
tah•üat 

HUkllmete 25 milyon 780 bin lira· 
hk fevkalade tahssıat verilmesi hak
kındaki 3037 numaralı kanuna ek ola 
rak hazırlanan ve bütçe encümeninin 
mikdar değişmemek iizere ufak bir 
tııdille kabul etti bir kanun projesıne 
göre: 

"-Fevkalade membalardan temin 
edildikçe Milli Mildnfaamıza ve as -
keri fabrikalar bUtçelerinde yeniden 
açılacak hususi fasıllara tahsisat kay 
dedilmek üzere daha be§ milyon lira-

projeai 
Encümmım kfllml ettiği pro3eler 

f1r<ısında rıırmleket müdafmısuan is
tilzam cttirdiğı fev'J.."(Jf(ıde ihtiy(ıçlar 
için scnelık tediye rııtkdarı S,5 milyon 
7ira111 geçmemek ııe tamamı 1946 ıııa
li seııPsi nilımıetino lcadar ödemntk 
ttzere 67 mily'mı liralık taahhüde gi • 
rişilmcsi için olan 2980 sayılı kaıııma 
el• olan proje de vardır. 

Bu proJeye göre, bu kanunun ikin
ci maddesiyle senevi iki§er milyon li
radan 4 senede sarfedilmek üzere top 
çu miihimmatı ımalatına tahsis olu
nan 8 milyon milyon lira, 936 qer.esi 
tl'diyatı i.soo.ooo ve 1937 - 1938 -
1939 seneleri tediya.lı da 1,400,000 
lira olmak ü?:ere 6 milyon liraya ten 
zil edtlmektedir. Bu tenzilattan mü· 
yılı kanunun birinci maddesile sene
te\ ellit 2 milyon liralık fark. 29 O sa 
lik tediye mikdarı olarak tesbit edi -
len 7,5 mılyon liralık had dahilinde 
kalmak üzere top ve teferrüatile top 
malzemesi alınmasına tahsis oluna -
caktır. 

Türk ve Suriyelilerin emlôki 
Bu sabah hükfımet tarafından J{a

ınut:ıya wırılen ve Sııdyede Türklere 
ve 'l'ürkiyede Suriyelilere ait olan 
emlak hakkındaki müddetin 3 ay da
ha temdidlne dair olan kanun proje· 
si Parti toplantısını müte:tkıp topla
nan Hariciye encUmeninde görüı:ıüle
rek kabul edilmiştir. 

Hükümet, müddetin uzatılmasmı 

esbabı mucibe layihasında ~öyle izah 
etmektedir: 
"- Vatanda§larımızın Suriyede, 

Suriyelilerin memleketimizde sahip 
oldukları emlak hakkında "'bl'ansa hU 
kümctile 932 senesinde Aı karııda im 
zalanan itilaf namede yazılı müddet 
zarfında iki taraf makamlarınca ve · 
rilcn birçok dosyanın hepsini t~tki· 
kc imkan hasıl olmadığından bunla
ra müteallik muamelelerin neticelen
dirilmesi i in itilafnamede yazılı müd 
detin son defa olmak üzere 3 ay da
ha tem4ıdi hususunda Hariciye Ve • 
killiği ile Fransız elçiliği arasında 
mutabakat hasıl olmuştur.,, 

Boğazlar mukavelui lôyihan 
llariciyo encümmıi toplcıtıf.ısmı 

mütcakıp toplanan Hariciye ve Milli 
.'lliidafaa cııcilmcnlerindeıı nıfl1·r: l\kcp 
nrn1ı tel it cmoılmeıı M ontrödc inı::cı olıt 
tıan yeni Boğazım· nı.ı,kavelenarr.e.~ • 
'ıin tarifi lıakh'uıdaki kanun projesi
ni görii:Jcrek kabul etmiştir. 

Ilıiklrnıe.f) kanunun esbabı mucil>e
siııılo m11kavclcnamo hükünı!m'ini ay
rı ayrı izah etmekte ve: 
"- Ta/ silatta11 da anlaşılacağı ü

zere bu rırnkavola Boğazlar rejimini 
iilkenıizin emniyetini koru.wctık .-: ... -
J..•ilde tanzim ettiği. gibi AkdenizdtJ oe 
Karadcuizdc sulhlln teminine m.atttf 
esasları ihtiva etmektedir, B11. itibar
la ?ncmlclcetin hayati i<:aplarınuı as
keri zarurct1erini>ı lrofi teminatım 
haiz olan işbu mukavele ilt" mcrbut
lan (ml.mıan protolwliin 11e döl't ldyi-
1ıanm tadilini mufazammın kanun M
!ıiha~ını lıiilr:U ınctiııiz yflk.tek kabııl 
tr trısvibinizc sunar ... " 

Muhtelit encümenin kabul 
mazbatası 

Gerçi nimet nimf'ttlr. lyl~i kötilsii 
olmaz ama, lnsanm içini kezzap gihi 
yakan nimetlerden de ozakl~mak 
kan akrl değil mldlr!. 
Bırak ki; ~u şlkA.yet f'lttlğlmlz yi

ye<'ekleri arayıp ta. bularnıyan nk.e
leri ,·ar. Orasını bWyonnn. Zaten 
ben de bektaşlnin: 
"-Rızkını vennedlkten sonra kul 

yaratmanm hüneri nere8inde! dedi· 
ğl gibi dU&llııtlriim.,, 

Ama hlr ara.Irk zihnime bir tlhza 
küşayl~ geldi ve eu ekonomi «ııselli
~ini buldum. 

Eğf'.r her lştlhası olaıım )iyece~ 
bulunsaydı ve her yiyeceği olanın iş
tlhası olsaydı, dünyada muhakkak 
kıtlık olurdu. Bereket ki kiminin 
midesi bozuk, kiminin kesesi. de bu 
buhranlr de\"lrleri öyle atlatıyoruz. 

Maltus günün birinde n.rz istlhsa
liitmın arz ~kenesine yetirı;mlytceği· 
ni söylemi~. O giin gelse de korkrnı
yahm... Mideler \'e keseler böyle ol· 
dukc:a, yani her iştihası olanm ~1ye
ceği ,.e her ylyece~ olanm t,tihast 
olmadık? bu tehlike mev™t deıtJ
dir. 

8. FELEK 

Dünkü hava 
Dün, srcakbğm f'i\'Velld günlere 

nazaran, arlıp artmadığı hakland& 
rasathaneden aldığmuz ma.Jftmat ~u
dur: 

lcadlye tepesinde dUt saat 14 te 
azami hararet 29,7, ugari hararet 

22,5 olarak kaydedllmlştlr. Rüıglr, 

sanl~·ede aza.mi 8 metro stlratle l'll
dııdan e ml§tlr. Günün ayrıl saatin
de ba.rometro 756,3 gösttnn~tlr. 

Hava dünkü kanllcterlnl bugün de 
muhafaza ed~ir. Ancak, rütubet 
derecesinde lld gUn e'" elldne nam
ra.n yan yanya. bir teııezzttl görül
müş ve rütubet nispetinin 0,283 ol
duğu an18§ılmıştır. 

Dün, hannm rahplığmdald bu 
dUŞU!J kendini hissettirmiş n sıcak 
Çarşamba gUnkU gibi müessir ola
mamıştır. 

Kanun proJesini müzakere ve ka- ciye Vekilinin huzuriyle tetkik olun
bul ctmış olan muhtelit encümenin du: 
mazbatal!ını aynen bıldiriyorum : 

"- 24 Temmuz 1923 t.Arihınde Lo
zanda ımza edilen talimatnameler 
mukavelcnamesinin yerine geçmek ü
zere 20 Temmuz 1936 tarihinde Mon
tröde imza edilmiş bulunan yeni 
mukavelenin tasdikıne dair Hariciye 
Vekilliğince hazırlanan ve !cra Vekil· 
leri Heyetinin 29/7 / 1936 tarihli top
lantısında yilksek meclise arzı karar
la~tırılan kanun Uıylhıu;ı esbabı mu
cıbesiyle birlıkte Milli Müdafaa ve 
Hariciye encümenlerınden mUte~

kH olan muhtelit encümenimizde Hari 

Ana vatanm en mUhim topraklan 
üzerinde gayri askeriliği kaldırarak 
her noktadan Tilrkiyenin hakimiye
tini tamamlıyan beynelmilel siyaset
te mevkiini bir kat daha yükselten ve 
milli müdafaamız bakımından kudre
timizi arttıran bu mukavele, encüme
nimiz tarafından ittif a.kla takdir ve 
şükranla kabul olunmuf ve tudikini 
mutazammin kanun liı.yihuı aynen 
tasvip olunarak müstacelen mfü:ake
resi rkasiyle heyeti umumiyeye stv
ki için yük~k reisliğe takdin1 edil
miştir.,, 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

• Gazetemizde neşredilecek resmi ilAnlar için yegane merci 
"Resmi ilanlar Tiirk Limited Şirketi" dir. Şirketin merkezi An· 
kara caddesinde Kahramanzade hanmm üçüncU katıdır. Tele
fon numarası 20960 drr. flanlann bu tarikle gönderilmesi rica 
olıınnr "~Q 

: ~ . ..... ._ ... ,' .-
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Acı Hakikatler 
(Büyük Türk bılalabı) tefrikası çok mühim bir safhaya 

giriyor. Ve bu aafha,bir takım acı hakikatleri ihtiva ediyor 
Bu (acı hakikatler); bir taraftan Osmanlı saltanatı göçerken, 

' diğer taraftan başlıyan (Büyük Türk İnkılibı)) nın arasına sı
kışmış olan birtakım mühim hadiselerdir. Gözle görülen ve ku
lakla işitilen bu hadiselerin bir de iç yüzü vardır ki; bugüne ka
dar 'bunlar ifşa edilmemiştir. 

Muharrir, büyük fedakirlıklarla ele geçirdiği yüzlerce vesika 
sayesinde, bu esrar perdesini kaldırıyor; ve bütün o (Acı haki
katleri) bugünkü, Türk gençliğinin ibretine arzediyor; ve yann
ki tarihe mal eyliyor. 

Bu tarihi hadiselerin bazılanmn isimlerini şöylece sıralıyoruz. 
Bunlara göz gezdirmek, bunların ehemmiyetlerini takdire küayet 
eder: 

Nurettin Pa,a Anadoluya niçin geldi! •• 
Hürriyet ve ltilif fırkasının tertip ettiği bir miting. Ve bu mi

tingde, Rıza Tedik Beyin deruhte ettiği feci bir rol. 
Koca tstanbulun bir tarafı kan ağlarken, diğer tarafı nasıl eğ

leniyordu: (Aşk mabetleri - Çıplak kadın vücutlan üzerinde bö
cek yan~lan - Yeni açılan fulı§ ve şehvet kaynaklan - Ve saire.) 

(Yozgat) ta Çapanoğullanna gönderilen fermanlar. 
lldnci, Bolu ve Düzce isyanları. 
Delibaş lsya.m tstanbulda nasıl tertip edildi. 
Herkesin bildiği bir binanın iç yüzü. 
Damat Feride hazrrlaııan Od suikast plinı nt~in akiın kalda?. 
(Y~ ordu) neydi! •• Bunu kimler tertip etmişti! .. Ve niçin 

tertip etmişlerdi! •. 
(Çerkes Ethem ve biraderleri) kimlerdir! .. Milli mücadele işi

ne nasıl kanştılar! •. Nasıl çalıştılar! .. Niçin ka~tılar! .• 
Bu sırada, ana vatan haricindeki İttihatçılar. 

(Enver paşa) Anadoluya nasıl gelecekti? .. Ve kendisini kim
ler getirecekti? •.. 

(Enver paşa) nm (Kont lsfortia) ile 11 maddelik gizli bir mu
kavelesi. 

Celaleddin Arif Beyin, ,ark \iliyetlerinde yeni bir hükômet 
kurmak f;eşebbüsleri. 
Şark vlfi.yetlerini kan ve ateş içinde bırakan (Ermeni hare

ketleri) ..• Ve bunun neticesi. 
Bir lngiliz yüzbaşısı, (Ahmet Anz8\'Ur) un kafasını nasıl kes

tirdi! •. Niçin kestirdi? .. Ve bir çingene hu yüzden nasıl zengin 
oldu! .• 

Büyük Millet Meellsi erkanına suikastler yapmak için Anado
luya kimler gönderildi. 

Türklere en büyük düşman olarak lstanbula gelen bir İngiliz 
yüzbaşısı. biraz sonra niçin Türklerin en büyük dostu oldu! .. 

Ahmet lzzet \'e SaJih pa.,alar, Ankaraya lllkfJll gittiler? .• Naaıl 
&\·det ettiler! •. 

Anadoluya karşı t~rtip edJJen ('&41Uırı t:eşkilitının iç yüzü. 
Pontü.41 meselesi ... 

Büyük" 
Türk lnkoD6bo 

Başlarken 
No. S4 )' a.an : Ziya Şakir 

Raporda her ıki tarafın zayiatı 
hakkında bir sürü malumat vardı 
26 - Türk çete ve asilerinin yap

tıkları bazı cUrümlere, Rumlar şid -
detle mukabele etmişlerdir. Vaziyeti 
askeriye, bu ceraimin bir kısmını 
haklı göstermiye bilir ise de,muka
bele bilmisil pek vahşiyane yapıl
mış; ve tarafeynden maktul düşen -
ler çok olmuştur. 

27 - Işgal taburu kumandanının 
emrile, Nazilli 19-9 haziran gecesi 
tahliye edildi. Şehir işgal edildikten 
sonra, düveli itillfiye mümessili 14·1 
haziran tarihinde tahliyesini emret -
mişti. 

Yunanlılar, bu emri nazarı itibare 
almamışlardır. Yunan kuvvetlerinin . 
şehrin terk ve tahliye edeceğinden, 

Türk idaresi haberdar edilmek li -
zımdı . 

müsademede. bir Yunan zabiti d~ 
maktul düşmüştü . . 

31 - Nazillinin tahliyesinden s ,r. 
ra, Türk taarruzlarının sıklaştığı gö
rülmüştür. Aydın ve civarında ge -
rek Türk. gerek Rum ahali teslim e
.dilmiş bulunuyordu. 

32 - Yunanlılar; Aydın civar•n
daki köylere keşif kollan sevketmiş
ler; ve bu sırada bazı köyleri yakmış 
!ardır ... Bu kollardan birisi 27-14 ta 
rihinde bir Türk çetesile mUsad"nll! 
ederek Aydına kaçmış ve Aydın ka. 
pılannda yirmi dört saat süren mu
harebede, çeteler ilk defa olarak 10.5 
luk toplar istimal etmişlerdir .. Neti
cede Yunanlılar geri çekilmişlerdir. 

Rum şahitler, dahilden de Tilrkle-
rin ateşine maruz kaldıklarını iddia 

28 - Yunanlılar, taarruzdan kor- ediyorlar. Bu sırada Türk mahalle -
karak haber vermediklerini ileri sü- sinin müteaddit yerlerinde yangın 
rüyorlar ... Yunan karargahı, ancak olmuştur. 

19-6 ha.ziran tarihinde, Nazillinin ta.Jı Yangından kurtulmak için firar et 
liyesini emretmiştir. mek istiyen Türk kadın ve çocukları, 

29 - Yunan kuvvetlerinin haber- bila sebep Yunan askerleri tarafın. 
siz gitmesi, Asayişi muhafaza için dan katledilmişlerdir. 
Türklerin teşkilat vücude getirmesi- Gerek Yunan karargihı, gerek Yu 
ne meydan bırakmamıştır... Yunan nan ordusu; soğukkanlılıklarını ta -
kuvvetleri çekildikten sonra, 2chre mamen kaybetmiş bulunuyorlardı ... 
giren çetelerin önüne geçilemezdi. Evveli. birçok ceraim ve vahşet ir -

işte, bu suretle bazı rumlar teca - tikiı.p ettikten sonra, 29-19 _ 30-17 

\iizata maruz kalmıştır . gecesi, şehri terkettiler ... Kakargih, 
30 - Şehirden çekilen Yunan aııı- ordu ile berabet şehirden kaçmak is

keri, (30) Türkü de beraber naklet- tiyen birçok nımların şehri terketme 
miştir ... Bunlardan birisi, yürüme • sine mlni oldu. 
di~ .bahane ~~~ yolda .katledil - 33 _ R~ mahallesini, Yörük Ali 
mıştır. (1) Bır ı~w yolda fırara ı~-1 çetesi yakmI§tır. Bu çete, evleri yağ 
vaf~ak olın~. ıse de mUtebaki~i ma ve katliim yaptıktan sonra, bü
(Köşk} mevkıınde vuku bulan hır tün mahalleyi ateşe vermiştir... Bu 
müsademe esna~m~a, Y~nanlılar ta- çete, her önüne gelen rumu, bili. tef
rafından katledilm.ışlerdır. (2) Bu rik sin ve cinsi, caddelerde öldürmüş-

(1) Bu bahane, masum bir insanı öldqr· 
meye kifi midir 1 

tür. (3) iki Uç bin kişi kadar; rahi-

be manastırına, ve hükfunet kona~ 
na iltica ederek 57 inci fırka kuman 
danı miralay Şefik Bey tarafından 
kurtarılmışlardır . 

Yunanlıların iddiasına göre~ kat
ledilen Rumların miktarı, (2,000) ka
dardır. Halbuki bir İngiliz şahit, bun 
lan, cem'an (400) kişi ole.rak gös· 
termektedir. 

Bir Fransız zabiti, maktul Yunan
lıları, 0500-2000) ; ve Türkleri (1200 
1500) göstermekte.. Ve Türklerin 
nekadar maktul verdiklerinin tayini 
kabil olamıyacağını ilave etmekte -
dir. 

34 - Şehri tekrar işgal eden Yu -
nan kuvvetleri, Rum fa'brikalarmm 
da bulunduğu Türk mahallesini yak
mışlardır. 

35 - Bu suretle, (8000) i rum ol
mak üzere (30,000) nüfusa malik o
lan şehrin süliisanı yanmış; harap ol 
muştur. Yanmıyan evler, yağma edil 
miştir. 

36 - Yunanlılar, tekrar şehre gir
mezden evvel: Türk sekene, İtalyan 
mıntakasma iltica etmi§tir ... Bin ka
dar Rum da, Türk mıntakasma nakle 
dilmiştir ... Heyetimiz, Nazillide bu -
lunduğu sırada, bu bin kişi, sefalet i
çinde Türk mıntakasında bulunmak
talardı. ( 4) 

37 - Düveli itiafiye mümessiilnin 
Mrih emirlerine rağmen, Yunan ka
rargahı Aydının tekrar işgalini em
retmiştir ... Yunanlılar, Venizelosun 
emrile hareket etmişlerdir. Venizelos 
bu hususta düveli itilafiye mümessi
linin müdahaleye hakkı olmadığını 
bildirmişti. 

38 - Balacık ile Aydın arasındaki 
köylerin kaffesi, hareki.ti askeriye 
esnasında yakılmıştır. 

39 - Bugün sükunet, avdet etmiş
tir. Cephe civarındaki köyler, el'an 
sefalet ve mezahim içindedirler. Te
dabiri askeriyeden zarar gören, bu 
köylülerdir . 

40 - Aydın vilayetinin, Yunan or
dusu tarafmdan işgali, emlak ve mah 
sulat noktai nazarından müthiş zi -
yanı mucip olmuştu. 

A - Hayvanat (yani, Türklerin 
hayvanları) yağma edilmiştir. Bun
ların mühim bir kısmı, Yunan ordu
sunun iaşesine sarfolundu. 

B - Harekatı askeriye ve mtisade 
me esnasında, köyler yakılmıştır. Bu 
yüzden (sekiz milyon lngiliz lirası 
ziyan) vardır. 

C - Türklerin mahsulatını, Yu -
nanhlar yağma etmiştir. <Bir milyon 
iki yüz bin liralık ziy.an) ı11ardır. 

D - Ahali köyl~rine avdet etmez
se, zeytinlikler mahvolacaktır. 

42 - Haziran 17-4 tarihinde (Ber 
gama) tahliye edildikten sonra, (Me
nemen) e toplanmış olan Yunan as -
kerleri, (müdafaasız kalan Türkleri, 
biliı sebep parçalamışlar) dır. (Bini 
mütecaviz Türkiin katledildiği anla
şılmıştır.) Bu katliamı, Yunan karar 
gahı tertip etmemiştir. Acemi efra -
dı, zabitleri menedememiştir (? ! ) 

43 - Yunanlılar, bir haneden as
kere ateş edildiğini iddia ediyorlar. 
Bu bapta, pek çok şahitler dinlenmiş 
tir. Rumların şehadeti, gayri sarih 
ve mtitenakızdır. (5). 

44 - (Manisa), lzmir sancağının 
haricinde olduğu halde, düveli itilifi 
ye mümessilinin emri olmadan.ve ha 
ber verilmeden işgal edilmiştir. Bili.
hara: askeri esba'bı mucibe derme -
yan edilerek işgal kuvvetleri (Ah -
metli) ve (Papazlı) ya kadar ilerle -
diler. Hatta ilk günlerde (Akhisar) 
dahi işgal edildi ise de, bili.hara tabii 
ye edildi. 

(Manisa), biliı müşkülat, işgal edil 
di. Yunanlıların tazyiki, ve evleri ba 
sarak silah taharri etmeleri, efkarıu
mumiyeyi aleyhlerine çevirdi. 

45 - Mütarekeden sonra: adalar
dan Ayvalığa geçen Yunan çeteleri, 
yağmacılığa ve katliama başladılar. 
Yunan kumandanlığı Ayvalığı işgal 
edince, yerli rumları teslih etti. Bun
lar, pek çok mezalim yapmaya b~
hı.dıklanndan, bilahara terhis edildi
ler. 

46 - Yunan işgali, müslüman aha 
linin yurdunu terketmesine sebep ol
muştur. 

47 - Rumların İzmire nakli hak
kında (Şeyhislam Mustafa Sabri)nin 
sulh konferansına yaki olan· teklifi
ne gelince: Tahkikat neticesinde, zir
deki hakayike desteres olduk: 

A - Venizelosun 20-7 mayıs tarih 
li telgrafından da anlaşılacağı veç -
hile, Yunan işgalinin gayesi; Yuna -
nistandaki İzmir ve Ayvalıklı muha -
cirlerin yurtlarına avdetlerini te -
min idi. 

B - Bazı yerlerde - ve bilhassa -
(Bergama) ve (Foça) mıntakasmda, 
Türklerin terkidiyar etmesinden is -
tifade eden rum mühacirler, kolaylık 
la iskan edildiler. 

(2) Köıkte yapılan miıaademe ile, bu za. 
•allılarm ıehit edilmesi arasmda hiçbir 
münasebet yoktur. Bunlar. bu yolda birer 
ikişer ıehit edilmiılerdir. İçlerinden yaralı 
olarak kurtulan bir mütekait zabitten iba· 
rettır. 

(3) (Yürük Ali Efe) billkiı umumi kat
lin önüne geçmek ve asayiıi temin etmek 
için çok çal11m11trr. Ve. Rumlar hakkında 
pek takdirde pyan bir vazifeperverlik 
göııteren kumandan Şefik Beyin yanmdan 
aynlmam11. ve onun emrinden c;ıkmamrıtır. 

C - Yunan işgalinin sebep oldu -

(4) Her taraf ateıler içinde yanarken, 
orada bulunan Türkler de ayni sefalet için. 
delerdi. 

(5) Tıpkı. İmıir sıalnde olduiiu ıibi. 

MEMLEKET MANZ ARALARINDAN : Elaziz İsmet Pş. köprüsü 

~E M_L E ~TT E" "TA~" l 
Bir kadın yeni doğan çocuğunu 

iple b9ğarak öldürmuş! 
Balıkesir, (TAN) - İki gün evvel Burhaniye köylerinde tüyler ürpertici 

bir vak'a olmuş, bir ana çocuğunu öldürmüştür. Elde ettiğim malümata gö
re, hadisenin tafsilatı şudur: 

Burhaniyenin Gömeş nahiyesi sakinlerinden yirmi yaşlarında koCa.sız bir 
kadın, birkaç ay önce gayrimeşru şekilde bir çocuk dünyaya getirmiştir 
Fakat. kadın çok geçmeden çocuğunu boğmuş ve kendisi de ortadan kay
bolmuştur. Vak'ayı haber alan Adliye. derhal tahkikata girişmiş ve suçlu 
anne yakalanmıştır. Yapılan ilk araştırmalar, zavallı yavrunun iple boğu
larak öldürüldüğji ve gizlice gömüldüğü neticesini vermiştir. 

İzmirde iki ölüm vakası 
İzmir, (TAN) - Karşıyakada bir doğum iki ölümle neticelenmiş, bun

dan dolayı bir doktor aleyhine dava açılmıştır: 
Karşıyakada Zafer sokağında oturan kasap Mehmet kansı 41 yaşların

da Zeynep, çocuk doğururken hem kendisi hem çocuğu ölmüştür. Zeynebin 
hemşiresi ile biraderi, dün müddeiumumiliğe müracaat ederek, kardeşleri
nin doğuma çağrılan doktorun mesleki hatası yüzünden öldüğünü iddia et
mişler ve cesedin mezar-dan çıkarılarak muayene edilmesini istemişlerdir. 

Ceset, bugün Karşıyaka mezarlığından çıkarılarak memleket hastane
sinde otopsi yapılacaktır. Adliyece tahkikata devam edilmektedir. 

Erzincanda yeni bir çocuk bahçesi 
tesis edildi ve merasile açıldı 

, 

·oç kaçakçı 
Yakalandı 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Söğüta14" 

nı nahiyesinde Kocakoru ile MinaY"' 
köyleri arasında bir kaçakçılık vaklJ' 
sı olmuştur. Nahiyo müdürlüğü i1' 
kişi tarafından tütün kaçakçılığı ~ 
znlacağını hııber almı§ tıe bildirtllll 
yerde kaçakçiların yakalanması ~ 
tertibat almmı§tır. Müsademe ihti1"' 
line karşı merkez karakolundan ~ 
;andarmalar alınarak kuooetıi bM 
pusu kurulmuştur. Bildirilen gece 3'I" 
at 23 de biri siliihlı olarak iki ""' 
bııradan geçerken yakalanmı§Uırdtf• 
Orhatıeli Çınarcık köyünden TalJI 
oğlu Abdullah ve M. Kemalpafa K 
elma köyünden Mehmet oğlu HalA 
oldukları an"la§ılan bu kaçakçı'Uı 
üzerinde külliyetli nıikdarda kıyılm 
kaçak tiıtün bulunmu~tur. Kaçakçt • 
Zar şimdiye kadar kimlere tütün saf
tıklarını kolayca itiraf etmişZertl(• 
Bunun ii.zerine tütün satın alan 
liiler tesbit edilmiş ve kendileri sa"' 
aldıkları tütünleri zabıtaya teslim tJl
mi§lerdir. Kocakoru köyü imamın 
mt kaç.akçılara yataklık ettiği (J 

~ıldığından her ~tevkif ed' 
adliyeye vemm?r§ıeraır. 

Feci bir ölüm 
Bir şoför yüzü 
yanarak öldü 

1 İzmir, (T.A.N) - E§ref P 
1 Selim Ağa sokağında oturan f(lför 
1 yas, idare ettiği taksi otomobilinin 
j kanan benzin borusunu üflerken 
sızın iştial vuku bulmuş ve llyas 
zünden yanmak suretile ağır yaraı
nuştır. 

Bahçenin açılma mera simindcn bir görilnit§ 

Erzincan, (TAN) - Bütün tesisa- peri masallarını andıran bir süratıe 
tı ikmal edilen çocuk bahçesi, mera- tanzim edilmiştir. 
simle açılmıştır. Bahçe, askeri orta- Küşat merasimi, şiddetli rüzgara, 
mektebine giden Şerefıyc caddesinde rağmen çok parlak olmuş, elektrikle 
ve Fırat ilkmektcbi ~arşısmda kurul- donanan bahçede çocuklar ve halk 
muştyr. Yakın vakte kadar metruk askeri bandonun iştirakile çok tatlı 
bir halde bulunan arsa, çocukların vakitler geçirmişlerdir. 

Yarın MONTRÖ ZAFERiNDEN EVVEL 
iPEK VE SONRA 

sinemasında ç A N A K K A L E 
Türkçe SÖ?LO muazzam ve heyecanlı hadisat filmi 

HER TORKON 1FT1HARLA GöRECEGl FiLM 
Ayrıca Avrupadan yeni getirilen TÜCCAR HORN: yeni kopya 

DİKKAT: MONTRÖ ZAFERİNDEN EVVEL 
VE SONRA C A N A K K A L E filmini göstermek 
isteyen sinema müdürlerinin IPEKFILM'e telgrafla müracaat et
meleri rica olunur. 

mişti... Halbuki 'bu raporu tanzim e
den heyetin refakatine memur edilen 
miralay A. Mazarikis, raporun her 
maddesine - kendi hükumet ve mil -
!etinin noktai nazarına uygun gele -
cek surette - cevaplar vermiş; Türk 
davasını büsbütün müşkUlleştirmiş
ti. 

Hastanede tedavi altına almaJl 
yas dün ölmüştür. Adliye hadiJle 
ehemmiyet vermiş ve tahkikata 
lamıştır. 

Küçük Haberler 

• Bilecik, (TAN) - Gençle 
sporcuları, bölge başkanı Niha.dJ!l ~ 
yaseti altında Y enişehire giderek 
nişehir Gençleryurdu ile bir maÇ 
mışlardır. Maç, berabere bi'...___.;--,'J 
Gece, Bilecik gençleri tarafmdal1 
müsamere verilmiştir. 

• İzmir, (TAN) - Kar§IY 
Devebaşında köy halkından 
istasyondaki trene yetişmek için 
şarken havaların fazla sıcak o 
yüzünden yere düşmüş ve derhal 
müştür. Muayenesinde kalp d 
smdan öldüğü anlaşılmıştır. 

ÖLÜM .,, 
Avukat Arif Ziyanın ağa beyti JI" 

Elektrik Şirketi fen kalemi tefi ~ 
cit Maşuk'un babası ve Avukat il' 
med Arif ile Devlet Demiryo~ 
letme komisyonunda Salih ~ 
kain pederleri Ainintl Maşuk~ 
sabık Bahriye Kamutam BaY ~ 
Ziya kısa bir hastalığı nıU ._. 
dün gece Büyükadada Kumsalda~ 
met etmekte olduğu 44 No. ıu 
künde vefat etmiştir. Cenazes_i~b··~·- · 
saat on ikide köşkünden kal il 
BüyUkada kabristanına defned 
tir. 

ğu gürUltU ve kargaşalık dolayısile, 
Yunanlılar bile.bu muhacirlerin yurt 
Ianna muvakkaten avdetlerini menet 
meye mecbur oldular ... Yalnız; zen -
gin ve hükumetin muavenetine muh
taç olnuyanlarm avdetine müsaade e
dildi ... Maamafih; kaçak olarak dö
nenlerin miktarı da az değildir. 

(İmzalar} 

Türk milletinin en biiyük hakla -
rmı ihtiva eden bu rapor; Damat Fe
rit Paşa ta.rafından ketmedilmiş; ve 
Türk milleti; sulh konferansında en 
meşru bir hakkından mahrum edil -

1şte, Türk inkılabı başlarken kar
şılaşılan engeller böylece taaddüt et
mişti. Fakat iŞ bunlarla kalsa, yine 
bir şey değildi. Biribirini takip eden 
hadisat, her gün yeni bir şekil gös -
termekte: ve bunlar da çok (acı ha
kikatler) i ihtiva etmekte idi. 

Sevgili !n'!!ı~~~~r ~ 
vefatı dolayısile tahriren ve ~ 
beyanı taziyet ve cenaze nıe ~ 
ne iştirak etmek suretile kedet ;~ 
ıi paylaşan zevatı mubterenıe 
hassa arzı teşekkür eyleriz. J.ffe' 

Ekmel - Rıza • 
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Olimpiyatlar 
4503 erkek ve 341 
kadın iştirak ediyor 
Berlin, 30 (A.A.) - 205 kifiden 

Maç farıhi yakiaşfı 

Milli takım 

Olimpiyatlara iştirak meselesi 
mürekkep olan Fransız ve 115 kifi· 
den mürekkep olan Leh olimpiyat 
takımları. dün buraya gelmişlerdir. 

Kotucu Nurmi Berlinde 

teşkil 
nasıl 

edilmelidir? 
1936 Berlin olimpiyaUarm& ilti

rak etmek Uzere uzun mUnakaşa
lardan sonra Almanyaya göndE:rilen 
milli takım ilk maçını pazartesi gü
nü Norveç milli takımı ile yapacak
tır. Şimdiye kadar olimpiyatlarda 
hiçbir galibiyet elde edemiyen Türk 
futbolilnUn Norveçe karşı muza.ffer 
olmasını candan iıtiyoruz. 

Mua,·inler - Cevat, ve Eiat ribl 
en gilzide iki oyuncumuz Be.rline gö
türillmedıği için takımın en zayıf ta
rafı haf hattıdır. Müstakil bir Olimpiyat komitası 

• 
teşkili zarurı ve lüzumludur! 

Bcrlin, 30 (A.A.)- Meşhur Fen
landiyalı koşucu Nurmi, beraberinde 
Fenlandiyah atletlercien mürekkep 
ufak bir grup olduğu halde buraya 
gelmiştir. DUnya şampiyonu olan 
Nurml ile hem,ehrilerini alkı,ıa
mak Uzere istasyonıı. keıif bir halk 
kütleli toplanmıf idi. 

Bu hatta bir makine intizamı ile 
işllycn Mehmet Refattan başka kim
lerin oynatılacağı · meselesinin halli 
oldukça zordur. Hakkıyı ortada, lb
rahimi solda oynatıp mUdafaada 
her zaman muvaffakıyetli oyunlar 
çıkarmış bulunan Lutfiyi takıma al
mamak inıafsızlık olur. Lutfi paa 
tevziatı itibariyle mükemmel bir or
ta muavin değilse bile ne l'brahim, 
ne de Hakkı ondan daha teknik de
ğillerdir. Liıtii, iletelik bunlardan da 
ha tecrUbeli. daha canlı bir oyuncu
dur. Eğer Fikret hUcum hattından 

geriye alınır da sol haf oynatılırsa, 
Mehmet Reşat. Liılfi, Fikret hattı 
çok kuvvetli bir şekil almış olur, v. 
Liıtfinin pas tevziatındaki nok11an -
larını Fikretle Mehmet Retat olduk
ça telifi ederler. 

Bu yuımda Olimpiyatlara gidecek 
Jeri aeçmeye yarayacak bir prenaip 
meseleılni mUtalea etmeye ~aıı,aca
ğtm. 1924 Parlı Olimpiyadından beri 
ııpor itlerile yakın, uzak allkalanan 
lar bilirler ki biı Olimpiyatlara gir
mek için bir prenıip. bir ölçU koymuı 
değildik. "Gemisini kurtaran kap
tan" dedikleri gibi şahıl nUfuıları°' 
dayanan spor idarecileri kendi 11por
lannı Olimpiyatlara götürmekte, eea
ılzler, yıı.hut önUnde 10nunda ~a~
dafayıı. dU§mek iıtemeyenler ise ı,tı
tak edememekte idiler. HerteY (ras
yonel) esulı surette dilzeltmeye az
rnetmig bir teşkilltta bu §ahsl eie -
tem çok iptidaJ bir ~ydl. Öyle idi 
amma Parla ve Amsterdam Olimpi
yadlanna iftirakimiz böyle oldu. Hat 
ti her zaman olduğu gibi o vakit te 
Olimpiyat işini spor şubelerinden kal 
dırıp kendi Uıerine almış olan umu
rnt merkezin akei kararına rağmen 
p.hel teıebbUelerle f>limpiyatlara gir 
mit eakrim (ibi, bisiklet gibi sporlar 
da oldu idi. Bu böyle olunca Olimpi
yada iıtirak edip etmemek bir spo -
run ileriliği veya geriliği, elhasıl ll
yakatile münuebetli bir hareket ea
yılamudı. On iki, on Uç aenelik bir 
ömür ıUrdUkten aonra hill bu feodal, 
derebeyce ıiatemi muhafaza etmek 
dofru olumadıimdan geçen umumi 
merke& ortay& iri kötü bir ölçU attı: 
Balkanlarda birinci ve ikinci olacak 
kacl&r kuvvet göateren sporlar Olim
piyatlara sidebileceklerdi. Gerçi Bal
kan sporu her ıubede ayni derecere 
inkit&f ederek mütemac:U ıurette iler 
li1U bir hareket defildi. Meaell At -
Jetism bUtiln ıubelerden daha ileride 
idi. Teniı, eskr\m, yUzme, bisiklet ve 
nihayet güreı kuvvet ve inkip.f ıı
ruilo •• ıı, ...... ı • ...:ı. ı:211nıı harlrı>a irin 
aynı oıçtl olarak kabul etmekle bu 
sporlara ııralanna göre halaıwık e
dilmif oluyordu. Ama elde daha 1-
dlli olmadıfl için bu ölçüyü hiç yok
tan iyidir diye kabul etmek yolu tu
tuldu idi. Bununla temin edilmek iı
tenen netice ne idi? .. Hepimizin tereci 
dUtaill bilmemiz icap eden bir haki
kat vardı ki; biz Olimpiyatlar gibi 

11por hareketlerinin en yüksek kllll • 
takt yıldıılarmı toplayan bir yerde 
derece alamudık. Şu halde dlifilne
ceftmiı nokta orada gUlUnç olmamak 
ve bizim de iştirak ettiğimbı: ıporla
n yapmurnı bildiğimizi röetermek 
idi. Balkanlarda muvaffak olmakla 
bu maksat atağı yukarı elde edilmiş, 
bu vNlle ile bir de bizim en yakın 
beynelmilel temıı.s nhamıı olan Bal
kanlarda bir ıpor hareketi yaratılmtf 
olacaktı. Llkin bilmem neden bu dU
ıUnce kimi sporda kısmen tatbik e -
dildi, kimisinde hiç edilmedi ve ma
alesef yarım yamalak kaldı. Buna 
mukabil ıporlarımızı, kıymetleri hak 
kında hiç birimizin kat'I bir teY eöy
leyemlyecefimiz vaeıfeız bazı takım 
ve mtlaabıklarla kar§ılaotırarak klh 
denemek, klh pifirmek ı..tedik. 

Bu hüviyeti gayri muayyen milı~
bakalardan elde edilen fayda ve netı
ce nedir? .. Bunu burada mUtalea ni
yetinde detilipı. Her spor mUsabaka
ıı gibi bunların da §Upheeiz faydaer 
Vardır. Yalnız bu yazımı bağlamak 
istediğim bilkUm gudur: Olimpiyat • 
larda gerçi "herku ıporcudur. Spor 

-

-

-
---' 
--

Dinlnt·-r 
ıoOms.;~ 

Olimpiyatlara ittirak edenlerin 
aayııı 

Berlin, 30 (A.A.) - Olimpiyat o
yunlannın kayit muameleıi kapan
mıştır. lftirak edenlerin miktan. 
4503 erkek ile 341 kadındır. En ka
labalık ekip, Alman ekiptdlr: bu ta
kım, 385 erkek ile 4~ kadından te
rekkUp etmektedir. Alman ekipin
den sonra Amerikan ekipi g<'liyor: 
Bu takım da 323 erkek ile H kadın
dan milrekkep bulunmaktadır. 

Bir Yunan ıporcuıu HitJere bir 
zeytin dalı ıetirdi 

Berlin, 30 (A.A.) - 1896 aeneıin
de Atinada yapılmıı olan birinci o -
limpiyaUardaki Maraton yan,ının 
galibi Spiridon Louy11 memleketin· 
den getirmekte olduğu bir zeytin 
dalını hamil olduğu halde buraya 
gelmiştir. Mumailc\•h, bu dalı on bi
rinci olimpiyatların açılacağı gün 
Hitler'e verecektir. 

nin yediği sannısak kokusunu duy -
madığı gibi ... Şimdi bütün dünyada ol 
dıığu gibi teşkilat haricinde kalnıı§, 
hrıslarmı çoktandır söndürmüş yaş
lı \'e anlayı§lı sporculardan mürck -
kep ayrı \'e müstakil bir Olimp;yat 
komitesi yapıp bUtün bu deneme mü 
sabakalarında son sözU onlara bırak 
mak Olimpiyat işlerini sağlama 
b'.'l.ğlayacak tedbirlerin birincisi ve 
bizi güliinç olmaktan kurtarma yo
lunun kestinncsi idi. Bu sefer bu ya-

01'mpiyadlar müna.wbet~ Berlinde muhtelif !"tm~eketlcrin zecki~e . fl,Ö~e 
yetnek ~en ZokantaJar açılmı~tır. Yukarıki. reaım, bımlord4" bırt.Ttnı 

gö8t6 riyor 
l pılamadı. lleride yapılırsa bu i" şim

diki gibi ,ahsi ve amprik olmaktan 
ve fani spor, teşkilfıtı da Olimpiyat 
işleri ic;in lilzumlu lüzumsuz mnahn
zelere uğramaktan kurtulur. Yok!a ... d:ı yenmek, yenilmek müsavidir. Bir lmaldir. tnsan k~~di ha~ı~lad~ğı işin 

aüc .... uuıgıc.p vl\lU Ulj ı; 6uıu .. ':< vı .... AD .. ı.cn~·~J\ :yorlcrını kendısı görcmP7.. 
ve olmamalıdır . ., deriz ama dünya, Sarmıaak jriyen adamın karşıımdakl 
hele matbuat böyle muauam itlere 
küçücük bir kabiliyetle girip te mu
hitle niabetlizliğini gösterenlere kar
ıı maalesef çok merhametsizdir. Spo
run bilfiil müdürleri, hakemleri, ve 
resmi heyetleri ne kadar cemilekir 
görilnürlerae görünaünler, aeyirciler 
ve efkin ellerinde yuğurarak gazete
ciler böylelerile alay ederler; bunun 
önilne geçilemez. İstanbul Balkan o
yunlarında birkaç tur geri kalarak 
tur sayısını unutan ve kendisini bi
rinciler arasında sayarak daha döne
cek bir~aç tur varken onlarla birlik
te muvasalet hattına atılan bir koşu
cıınun halini görmüş olanlar bu de
diğim şeylerle ne anlatmak ietediği
ını daha iyi kavrarlar. lıte bütUn bu 
ıahalarda hazırlanırken göseteceği -
miz nokta gülünç olmayacak takım 
n ıporcu aeçrnek olmahdır. itler bu
raya doğru götUrtildü ınU? ŞUphe 
yok ki herkes en kuvvetli ve en liya
katli olduğunu göstermeye uğraştı. 
Bu eeçif ve ayrılışta bir gayritabilllk 
vardı ki o göze çarpmadı. İlk ve e11ki 
Türk Olimpiyat komitesi llğvedillp 
tf9 milli olimpiyat komitesi vazifeı;i 
dofruca ıpor te!tkllltına verildi veri
leli dUnyanm kabul ettiği bir kontrol 
ıiıtemini biz ortadan kaldırmıı bu
lunuyoruz. Her yerde Olimpiyada it
tırak meseleeini Olimpiyat konıitele:. 
ri halleder. Bizde bu iei ıpor teekili
tı üetUne aldığı için kendi keJY.iini 
kontrol ediyor. işte bu nokta anor -

Burhan FELF..JC 

Türk Muallimleri Berlinde .. 

Almanyana trtkik ."lcy<ı7ı"ti yap a11 Türle mıuıllim1cı i Bc,ı rıu7e 

Berlin, (Huıuat MuhabirimiJ- pılmıştır. 
den) - Bir haftadanlcl1 Almaııyaua Knbul resminde belediye reisi ve 
tetkik seyahati yapan Türk muallim- maarif mU•tesan birer nutuk irat e
lerinden mürekkep 69 ki§ilik grup derek Türk muallimJerini SC'lamla
Berline gelmişler, Alman muallimleri mışlardır. Bu nutuklara Zeki Cemal 
ile Berlindeki TUrkler ta.rafından bU- ve Bayan Kıymet ce\'ap vererek gör
yilk meraııimle kar,ıınnmıılardır. dUkleri hüsnU kabulden dolayı teşek
Muallimler, Berlinde müzeleri, mek- kür etmişlerdir. 
tepleri, çalıfma yuvalarım gezmj§ler- BugUn de Tilrk muallimleri şere
dlr. OOn de Berlin belediye dairesin· fine Berlindeki Türk klübilnde bir 
de belediye reisi tarafından muallim- çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette o
ler terefine büyük bir reami kabul t limpiyat münasebetiyle Berlinde bu-

Ancak, 3 ağustosta Berlinde ya
pılacak karfılaşmaya hangi ta.kımm 
daha bUyük bir ümitle çıkacağını 
ıimdiden kestirmek bir hayli güç -
tUr. Bu itibarla, maçı "kazanırız ve 
ya kazanamayız,, diye bir kehanet 
ıavurmak yersiz olur. Bir maç hak
kında evvelden miltalea yUrUtebil
mek için iki takımın ne ıerait altın
da bulunduklarını, ne tarzda oyna
dıklarını etraflıca tetkik etmek li
zımgelir. Ve bu takdirde bile yapı -
lacak tahminler neticeyi nihayet o 
gUn sahaya çıkacak olan oyuncula -
rm haleti ruhiyelerine bağlı kalmak
tan kurtaramaz. Binaenaleyh bugün 
elde mevcut hıtatistiklerden eöyle ba 
ıit bir istidlll ile çıkınlan neticeler 
kat'iyet ifade etmekten çok uzak bu
lunuyorlar. 

Vaıtiyet böyle olunca. Tilrk futbo
lilniln hakiki kudretini tam manasi
le ortaya kovabilme11i için milli takı· 
mımızın ne şekilrle t<.'rtip edilmesi i
carı cdC'r? l!!uallne cevap vermeye ça
lışalım. 

Her millet olimpivatlara muhak
kak şampiyon olmak ic;in iştirak et
mez. BövlP. beynelmilel temRılıırda 

gavc milletler arasın<takl dostluk 
ba~lannı kuvvetlendirmek , her mil-
letin epor faaliy~tini dUnya snorcu
luğu çerçevesi dıthilinde tesbit ve 
t.a"nlf etmekten ibarettir. 

1P24 ollmpi"atlannd• Türk takrmı 
mağli\p nlmuş. fakat Türk futbolU
nUn iyi bir vaziyette bulundıı~ınu 

bütün Avrupaya ispat etmiftir. Bu 
sefer olimpiyatlara öyle bir bkım 

götürememekle beraber, gene korku 
lacak rakiplerle karşı karşıya bulun

madı~mızı d.a unutmıı.malı~z. 

Biqteoiılı:Y)ı<l ~,1 \ıir O}-un cıka
rarak muvaffak olmak ümidi çok 
kuvvetlidir. 

T olrım na•ıl l'lmnlıJır 1 
Berline götürüICn on dokuz fut

bolrlivU birer birer tetkikten gtıÇi

rinek şu neticelere varırız: 
Kaleci - Milli trıknn kale~inde 

her ne pahasına olursa olf!un Ciha • 
dın oynatılacağı söyl,.'""lyor. Bunun 
ne dereceye kıtdar doğru oldu;hmu 
maçtan sonra anlıyabileceğiz. Bize 

İ göre kalede Avni oynatılm11.lıdır. Çok 
, tecrübesiz olan Cihat, onun yerini 
1 doldura.mu. 
j Mtlrlafll11r - Şimdilik Y R ş tı r 1 a 
l Hllsnilyü oynatmaktan daha doğru 

· bir hareket olamaz. Yaşar, Yugos-
1 lavlara karşı beklenilen randımanı 
vermemiş olmakla beraber, yedek o
larak götilrUlen Fnruktan çok da -
ha sağlamdır. Milli takım kaptanı 

için zaten sözUmti7. yok .. 

luna.n ileri gelen zevat ile TUrk ıefa
ret erklı.nı ve talebeler bulunmuılar
dır. Muallimler buradaki tetkiklerini 
bltirertk Hamburga gitmişlerdir. 

Alman gazeteleri, Türk muallimle
rinin Almanya seyahati vesileıiyle 

Türk kUltilrUnden bahsederek kıy

metli makaleler ne,retmektedirler. 

Hiicum hattı - Fikretin geriye a
lınmasiyle hUcum hattı deticilik ka· 
hiliyctind<.'n hiç şiinhrsiz çok kaybe
decektir. Fakat. Fikretin al'kadan 
yapacağı vardımlar hUcumlanmıım 

teeirfni ~ok arttıracaktır. Sonr11 Fik· 
retin yerine getirilecek olan RebU, 
hilcum hatbnın Fikretten sonra t'&

ne en tehlikeli bir elemanıdır. Ve 
Rebil de takımdan dıı,arda knlamıı.z. 

Merkez muhacimde GUndlizle Jl'u
at göze çarpıyor. Fakat, GUndliz he
nüz milli takımda oynıyabilecek vai 
ziyette değildir. Çok ağırdır. tecrU
beaizdir, arkadaılarma yer alma 
fırsatı verebilmek ic;in topu avağın -
da tuta bilecek ~ahst oyunr.uluğıı ~·ok 
tur. Milli takımın en mUhim yerini 
layıkiyle dolduracak bir oyuncu ol -
mamakla beraber Fuat ıUtc;UlUk, 

ıahıt oyun kabiliyeti, ve fırsatc;ıJık 
!tlbıırlyle Gündüzden bir forma Ua • 
tündür. 
Sağ açığa her halde Niyazi konu

lacaktır. Bunun ıçin de yaıtlacak bir 

şey yok .. lçler;d Be1ikta15 taktmını 
her oyund be.@bet silrtikliyen Hak· 
kı iltt Şeref oynatılmalıdır. Ne Şere
fin yerinde oyruyacak bıtşkıt eleman 
var, ne de Sa.idin H ılı; ' ' "' r ih e
dilecek Iaikiyeti. 

Hulasa: 
Avni, 
Yaşar, Hilsnil. 
Reşat, I . .t'itfi, Fikre 
Nıyazi, Hp.kkı, Futlt, Şeref, Rebtt. 
Şekli milli takımı mu\ af!akıyete 

götürecek en güzel şekildir. 

Osman KA\ 'RAK 

Küçükıu kupaıı maçları 

l<'cneryılmaı, Doğaııspor ... e Ana -
doluhisarı idman yurdu klUpleri 
(htiçüksu kupası) maçları nıımıyle 

bir müsabaka t<.'rlip etmişJerdır. 

Müsabakalara 2 Ağustos 1936 pa
zar günü Anadoluhlsaı mda KüçUksu 
sahasında ba§lanacaktır. Bır devreli 
bir lik maçı şeklınde yapılacak olan 
bıı müsabakalar neticeıinde en f arJa 
puan alan klübe C. H. P .Andohıhi
sarı kamuııu bıt§kanı tarafından bır 
kupa verilecektir. 

Bu haftaki maçlar şunlardır: 
Saat 1.4~: A. Hiaar - Feneryıt • 

maı genç takımlar, hakem Tahıin. 
Saat 15 45: Doğanapor - latan bul 

Spor (Al takımları hakem Nuri Bo
ıut. 

Saat l7,30: A. Hisar - FeneryıJ -
maz (A) Hakem Samim Talu. 
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kıığında bir muayenehanesi \'ardır. \kadar evvel, Koffman isimli, doktor ra, kazaen bir zehiı lenme neticesin- Marcellet dpktor Miralle'in basWa
Maktul ile tanıımış ve bilahara onun Miralle'in dostu ve hastası bulunan de öldliğünü kaydetmenizi rica ede- rından zehirlenerek ölen ikinci haa
doktoru olmuştur. bir zat o kadar ani bir şekilde öldU rim. tadır. Diğer taraftan doktor Miralle 

(TAN}"" m poU. Mmam: 41 

Kapı arkasında 
b ir cinayeti 

ı·uuayat doktor lıliralle, tahkikat 
eanumda, A.dlly.yi tenvir etmek kW 
fettne ula katlanmamqtır. latintak 
hlkimlerine verditi ifadeyi okuya -
cak olurunm adliye memurlanıun 
ıUphelerinl ne kacl&r maharetle bq
ka p.hıalar t11erine ytiklemek latedi -
iıni göreeeulnil. 

BUtUn bunların birtakım faruiy.
lerden ibaret olduğunu iddia edecek
ıinlz. Fakat müsaadenizle ben de id-

1 • + 
dia edeceğim, ki faraziye er, cınaye. 
llleaelelerinin objektif tarafıdır. Şu 
l&rtla ki bu objektifler adliyecilcrc 
ftıtidal ad ve telakki edilecek deliller 

tedarik etmiı olıunlar. 

Jllcbel Rerbert · Ea .... WJI 

itte ben de taruiyelerden bafhyı
rak, katiyetlere varma.k için mevcut 
delilleri tetkik etmek iıtedim ve ilte 
difim katiyetl elde ettim. 

Tom Morrov bu aözlerden aonra 
parmafiyle Dr. Miralle'yi gmterdl. 

Doktorun artık aöz aöyliyecek hali 
kalmamııtı. Gö&leri dalım bir halde 
kendini müdafaa etmek veya teallm 
olmak için Tom Norrov'un serdedece 
ği delilleri bekliyordu. 

Tom Morrov: 
- Doktor Mlralle nasıl bir adam

dır!. MUeaadeniıle bu adamı ıize ta
nıtayım. 

Dnktnr Miralle'ln bulriin Yu:min JO 

Buraya kadar size yeni birşey söy- ki, adliye, endişe etti, doktor mahke- Doktor Mirnlle'in aleyhinde delil- in mali vaziyeti de, 30.000 franga 
lemiş olmuyorum. Doktorun buraya meye verildi. Olen adamın alleei de lcr çoğaldıkça, soğukkanlılığı artı- ihtiyaç gösterecek ıekildedır. Fakat 
kadar olan vaziyeti bize tahkikat davacı idi, zira, ölen adam bUtiln yordu. Artık tabii bir ıekilde nefes hepıi bu kadar değıl. Şimdi de vaka
noktasından pyanı 'dikkat bir nokta servetini doktora vasiyet etmişti, almıyordu. Ellerinin titremesi geç· lara geçelim. iddialar nekadar kuv. 
arzetmiyor. Koffma.n'ın aileei bu vasiyetin hU· miıti. Tom Morrov devam etti: veUıyıse, vakayi ve hldhıat da o ka-

Jl'akat bu doktorun maziıi bamba§ kümsüz olmasını istiyordu. - Bu kazanın bir neticesi iU oldu dar garip ı·e tuhaftır. 
kadır. lıte bu maıi benim için nolctai Doktor ayağa kalkarak haykırdı: ki. doktor ıüratle müşterilerini kay- Cınayet gecesi, cesedin bulunma-
hareket olmuıtur... - Fakat beraet ettim. betti. Koffman'ın kendisine bıraktı- eından bir kaç dakika aonra, hastA 

Doktor Miralle ayağa kalkarak: Tom Morrom soğukkanlılığını mu- ğı miras, onun iyi bir hayat yaıama- bakıcı doktora telefon edıyordu. 
- Mazimin, hiçbir alakaeı yok hafaza ederek dedi ki: 11ına mUeaade etti. Fakat her ıeyin Eğer yanıl.mıyoraam, ıaat ll,15 idi. 

bu ... bu.... - Şüphesiz, beraet ettiniz. Avu- bir sonu vardır. Ve neteki.m, doktor T~lefonda cevap veren bizzat doktor 
Doktor kelimeyi bulamadı. "Ama- katınız, ıizin mesleki bir hatada bu- tarzı hayatını değiftirmek mecburi- değil, fakat hizmetçisiydi. 

tör • po~il .. hafifçe gUlUmaiyerek de- lunmadığınızı, ve hastanın ıehirlene- yetinde kaldı ve tekrar bir kabine Doktor tasdik etti: 
vam ettı: rek ölmUı olmumın, euacmm bir açtı. Fakat eski lüks hayata muka- - Evet. O gece alelAcele bir bu· 

- ~~ ruhi yatla metrul olan bir ha taamdan, veya ailesi efradından bil şimdi miişkUl bir hayat başgös- tanın yanına çağrılmıştım. Telef onıı. 
kimae ıçın Doktor Miralle'in mazisi- birisinin kueurundan olduğunu iıpat termiıti ve doktor. borçlanmakta, cevap veren hizmetçim olmuştu. 
tetkike değer. Bu doktorun hiçbir edecek kadar mahir bir avukattı. tefeci eline düşmekte ~ecikmedi. - Tamam. O gece bir hutanm ya 
ye.rd~ iyi bir doktor şöhreti yoktur. Mahkemenin karlln hakkında bir Doktor bu sözlere hiç mukabele nmdaydınız. o hastanın nerede otur
Hıçbır şubede ihtisH edinmemiştir, şey aöyliyecek değilim. Fakat efen- etmiyordu. Tom Morrov onun aüku-
ve alellde bir doktordur. BUtUn diler, cıimdilik sadece, doktor Miral- tunu itiraf olarak kabul ederek dedi dufunu bana aöyliyebilir miıiniı! 
mesleki içinde, •ayanı dikkat bir tek le'in tek dostu olan bir adamın. ona, ki: - Unuttum ... hatırhyamıyorum. 
)'lldiaeai olmuetur. Bundaıı on sene bütUn servetini vaeiyet ettikten 11on- - Efendiler. Mösyö Vi2'?lon • f Arkı , ı 
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i~panyol ihtilaiinden manzaralar /spanqada vaziyet SAGLIK - • .,,,, 
31 • 7 - 936 ====~_. 

Bir lspanyol şehrini bombardiman Her iki taraf ta kat'i ---:-OG~TLERI 
• b• • •d d•Jd• h h b h J Dızanten etmıyen ır tayyarecı ı am e ı ı ir ar e azır anıyor ler~~~:ı~.~:::~~;:~ı~ 

İspanyadaki feci manzaralar ne Ayrupadaki ne 
Çindeki kitallerin hiç birine benzemiyordu 

ispanyada kopan dahili ihtilal) ya-1 
ı·a§ yav<l§ hıulıtt'ları aşarak, komşu 1 
memleketlerde ve bilhassa Fransada I 
bazı siyasi miicadelclere vesile ittihaz 
olunmaktadır. Mesel<i, Fransadal..'i 
sağ cenah partileri, hükümeti elleriıı 
de tutan sol cenah partilerini, ispan
yada da iktidar mevkii sol cenah par 

--- Başı birıncide --

çarpışmalar vukua gelmektedir. Her General Cambanellas'dan bir telgraf 
iki tarafın da tayyareleri büyük bir almıştır. General. mumaileyhi lspan
faaliyet göstermişlerdir. Gerek asi - yol kıyamcılannın Mcxico sefirliğine 
ler ve gerek hükumet, mukabil tara- tayin etmektedir. Müsteşar, bu tayi
fın ecnebi memleketlerden tayyare ve ni kaöul etmis ve hemen · Hariciye 
silah almakta olduklarını iddia et - Nezaretine gitmiştir. Fakat 11imdiki 
mektedirler. İspanya bilyük elçisi Ordaz, hemen 
Harekat yerleri harp mıntakası Meksika hükumetine bir nota vere
sayılacak , rek meşru ve kanuni İspanya hük~-

da dizanteri hastalığı çıktnış, henı 
·vı • 

salgın halini almış, baztlan_nn:ı ı; an· 
yetine göre bu hastalık amıplı dız_....t 
teri imiş ... Hülisa manası iyice ay~w 
edilemeden söylenilen büyük sö~er~ 

Eskiden, hatta ~ek ya.km va~ıtı;sfl 
gelinceye kadar bızde dizan~erı. sel.
ishale tutulmanın nazikçe hır ıfa il" 
siydi. Biraz tahsil görmüş gençl~r • 
hal olduklarını anlatma~ için d~ 
teriye tutuldum, derlerdı. Bu da, • 
rusu, kelimenin 1Ugat manasın.• uY. 
gundu. Çünkü sadece dizanterı bat 

. tileri>ıde old11ğunda11J onlara silüh 
vermek ve satmakla ittiham cdiyoı -
Zar. Fram~a hUkıtmeti, son günlerde 
yaptığı resmi bir beyanatta /t'ran.,a
mn, ispanyaya silah satmayacağını, : 
luıttô., ispanya hiikümetinüı ihtilal -ı 
den evvel ısmarlamt§ olduğu silahları 
bile verdirmiyeceğini bil<lirmi§tir. ı 

Buna mukabil, bazı Fransız gaze -
teleri, ve ezcümle Başvekil M. Blu - i 
muıı ve Sosyalist Partisinin fi,Jcirlcri
tıi ne§Teden Populaire gazetesi §U ha
uadisi vermektedir: 

'1ıilere ıilah mı ıatılıyor ~ 1 

Asiler tarafından tahrip edilen Barsclon şehriııdeıı bir manzara 

Madrit 30 (A.A.) - Gaceta :i\Iad- metinin Ramon de Pujadaz'ı azletmış 
rit, üç k~rarname metni neşretmek - o~duğunu bildirmiştir. 
tedir. Bu kararnameler şunlardır: Ordaz gazetecilere beyanatında e-

13 - Harbiye Bakam, asılcre kar- sasen Meksika Hariciye Nazırının de 
şı askeri harekatın icra edildiği mm- Pujadas'm teşebbüsünü kabul etme
takaları "harp mıntakası,, ilan edebi- miş olduğunu söylemiştir. 

l lir2 _ End .. st ·yel Kredi bankası hü lngiltere - Franıa ve ltalyanın 
u rı ' b. bb' . .. 

ı kumetin resmen müdahalede bulun - ır teıe uıu . 
duğu işçi yevmiyelerinin verilmesi Londra, 30 (A.~) A - İ~gıltere; 
için endüstri müdahale komitesine Fransa ve İtalya hukumetlerı Tanca 
250 bin peçetahk bir kredi &.çacak - da demirlemiş olan İspanyol harp ge
tır. mileri hakkındaki müzakerelerine de-

3 - Şimendifer idaresi yüksek me- vam etmektedirler. Tanca'yı üssülha-
murlarından 15 kişi azledilmiştir. rekel. olarak kullanmamasını rica 

K .. M l.l bo b J için İspanya hükumeti nezdinde bir ota ve e ı a m arcııman . 
edildi teşebbiıste bulunulmuştur. 

Madrit, 30 (A.A.) - Ceuta ve Me- Bir gambotun bathğı doğru 
!illa dün hükumetin harp gemileri değil 
tarafından bombardıman edilmiıtir. Londra, 30 (A.A) - alman bazı 

saklarda sıkıntı demektir. . Jd• 
Fakat şimdi dizanteri kelimesı 

gat manasından pek ziyade çıkmışı: 
Lugat manasilc dizanteri salgını~ 
demek pek bayağı bir söz olur. ~ 
kü bu mevsimde, hele çocuklaıv
barsaklarda sıkıntı, ishal pek ol~~ 
bir şeydir. lnsan bu sıcak mevsiıd 
bir mide bozukluğundan, dondu;:; 
yemekten, buzlu su içmekten, t rrıJ1JI 
ca yemiş yemekten, terli iken ka ti 
üşütmekten ishal olabilir. Ancak b 
ishal dizanteri demek değildir. -t 

Ancak fenni manasile dizanteri pv-
. asta" büyük bir sözdür. Mühi~ ~ır._h .. 1' 

lrk ifade eder. lstanbul gıbı buyuk 
kalabalık bir şehirde dizanteri sal(
nı var demek için çok düşünmek ~ ....ı 
zımdrr. Yalnız bir kimsede dizaDtl'l" 
hastalığı var demek için bile ~u~!; 
ka :qıikroskopla ~ayene netıceıı»'"' 
dayanmak ister. 

20 milyon franklık bir çek Rena - ı 

uit fabrikasına verilmiş bulunmakta
dır. Bu çekte, eski Kral On üçüncü 
Alfonsun Paris sefiri Quinones de 
Leon imzası var .. Bu çek ile, Renault 
müessesesinin !spanyol Fasındaki mü 
messili vasıtasile, İspanyol asilerine 
satılan tayyarelerin bedeli ödenmiş -
tir. 
Fransız hükfımeti bitaraf olmağa 

karar vermiştir. Mademki İspanya -
daki meşru hilkümetin evvelce verdi
ği siparişler bile kabul edilmemiştir. 
Renault müessesesinin, hükumetleri
ne isyan etmiş olanları teslih etmesi
ne de müsaade olunmamalıdır. 

Bu hikayeyi anlatan arkadaşların-ı kat'i rakamını bilmiyorum. Bu sabah 
dan biri hıçkırıklar içinde şunları di- mezarlığa, tayyarecinin cesedi ile b~
yordu: raber üç delikanlının cesedi de g~tı

- Ne diye söz vermedi? Sanki asi- rilmişti. Birisi 18, öteki 22, üçüncüsü 
tere verilen sözün kıymeti var mıy - 28 yaşında idiler. Onları görmeğe ge
dı ki! len ailelerine kanun dahilinde ve usu-

Barcelone, 30 (A.A.) - Ka.talonra haberler hilafına olarak iyi bir mem
jeneralitesi reisi Campanys, dün Ka- hadan verilen maliimata göre lspan
talonya kuvvetler!ne S~ragosse şehri yol asilerinin elinde bulunan Dato 
yakinindeki sevkiılceyşı noktaları te- bot b t t 

b .... k b" .. d 1 gam u a mamış ır. 
~in 1etmekl için ını::~a ü~~r:~;: ~ç~ lngiltere hükumeti, 300 kişilik son 
}apı mı§ o an m 1n .1. ..1 il kaf"l · • ı 

t K talonya ta uya.releri asi gı ız mu tec er ı esının spanya muş ur. a J d . . . 1 d k hi 
kuvvetleri bombardıman etmişlcrdır. ahılınden sahıl ere ka ar as er -

mayesi altında nakli için müzaker~ 
Asilere ait bazı tayyareler lerde bulunmaktadır. 

Bir kere amipli dizanteri pek f/I' 
cak memleketlere mahsustur. I~ 
bul bu mevsimde nekadar sıcak o. 
amipli dizanteriye elverişli bir ildil' 
olamaz. Istanbul esasen mutedil i) • 
limdedir. Boğaz havası bu şehri da!Iİ 
ziyade şimal iklimine yakla.ştınr\Tı:: 
tile Iraktan, Arabistandan Istan 

~ıiler, Kral taraftarı 
Paris - Soir'dan: 

Burgos şehrindde "Carliste" ler se-
\'inç içindeler. Herkes biribirine : 

- Galiba yakında Kral gelecek! 
Diyor. Ben soruyorum: 
- Bu sevincin sebebi ne? ... 
- çu.kü General -KabaneUaa, 

Pnmpel~e gönüllüleri geçit resmin
de, göğsilne Krallık rozetini taktı. 

Generaller arcuında ihtilaflar 
Le Jaurnal'dan: 

İspanyol generallerinin tuhaf talih 
leri var. General Sanjurjo sağ cenah 
tıı.raftarı olmuştu ve bugün asiler ta
rafından ilan edilen muvakkat kralcı 
hükumet reisi bulunan General Caba 
nellas o zaman solcenahtan idi. 

Ayni General Cabanellas ile Gene
ral Queipo de Lano - ki bu sonuncu 
da asilerin reislerindendir • General 
Molanın can düşmanı idiler. Şimdi, 
bu Uç düşman bir arada bulunu,Y.or
lar. 

':4.iler kendilerine iltihak 
etmiyen zabitleri kurıuna 
'diziyorlar 

Petit - Parisie111in Melillaya gön -
derdiği h4tsu~i muhabirinden: 

Bu satırları kalbim sıkışmı§, göz -
lerimde yaşlar ve ellerim lil•·cyerek 
yazıyorum. Ben, birçok yerlerde, Çin
de, Annam'da insanların öldüklerini 
gördüm, birçok dahili harplerde bu -
lundum. Fakat burada gördüğüm 

manzaralar karşısında daha pek toy, 
acemi olduğumu, anladım. O genç ka 
dının, mezarlığın kapısında çırpıntı

ları hala gözümün önünde, feryatları 
kulaklarımda. Kendisini zaptetmek 
isteyen dosliarının ellerinden kurtu
luyor, onu tutmak istiyorlar, önüne 
geleni tokatlıyor, pençeliyor ve niha
yet bitap, düşüp bayılıyor. Bu genç 
dul, üzerine kapandığı kocasının me -
zarından kaldırılmak istenilen bu ka
dın, daha birkaç gün evvel mesuttu. 
O, İspanya tayyareciliğinin gözbebek 
terinden birisi idi, ve ismi Calvo idi. 
Madam Calvo, lspanyol ordusunda 
yüzbaşı olan kocasile iftihar ediyor
du. İstikbali parlaktı. Bir gün, amir
leri onu çağırdılar ve dediler ki: 

- Memleketin size ihtiyacı var. 
Size tayyarenize binmenize yalnız 
müsaade etmekle kalmıyoruz. fakat 
Malaga şehrini gidip bombardıman 

etmenizi emrediyoruz. Bize bu husus 
ta namusunuz üzerine söz de verecek 
siniz. 

Yüzbaşı şaşırdı. Sebebini sordu, 
hükumete karşı isyan edildiğini öğ -
rendi, fakat o, bu isyana iştirak et
miyecekti, bir İspanyol, bir İspanyol 
şehrini ve vatandaşlarını bombardı -
inan edemezdi. Binaenaleyh redtlr:t; 
ti 

0 gündenberi Madam Calvo koca- lü veçhile, idam edildikleri söylendi. 
sını beyhude beklemişti. Gidip onu Fakat cesetleri muayene eden aileleri 
kışlada arayor, fakat müsbet bir ce- ~öyle itiraz ediyorlardı: 
vap alamıyordu. Nihayet evvelki sa - - Kurşunlar dört köşe ve bu h--a
bah gelip kocasının cesedini teşhis dar büyük yaralar yapmazlar. Hem 
etmesini kendisine tebliğ ettiler. kurşunlar beyinleri böyle patlatmaz .. 
İsyana iştirak etmeyen askerlerin Onlara işkence edilmiş .. Kafaları çe 

idam hükümleri her gece saat 3 ile 5 kiçlerle ve demirlerle parçalnmıcş ... 
arasında oluyordu. Yüzbaşı . Calvo, Ve Melil!o'da asiler, asayişin ber-
idam edilen 28 inci zahitti. Sivillerin kemal olduğunu söylüyorlar. 

Memleketle • • azlığı lŞÇl 

Bunu doğuran sebep, hermıntakada 
mahsul vaziyetinin iyi oluşudur 

Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz-, Her yıl yapılmakta olan yüzlerce bi
den) - Bu yıl; Ankarada da işçi na işte bu işçi kadrosu ile yapılmak
buhranı vardır. Ankara bir sanayi tadır. 
şehri değil, henüz kurulmakta olan Asıl mesele; ve üzerinde du~ -
bir şehir olduğundan bu buhran in- mak istenen Ankaranm bu mevzıı ve 
şaat işlerinde kendini gösteriyor. bilhassa bu sene hissedilen amele 
Bilhassa bu yıl inşaatın geçen yılla- buhranı değildir. Memleketin; Ege, 
ra göre dalı~ çok olması bu ,buhranı Karadeni~, Çukurva ~bi m~n.~ak~la -
var kuvvetiyle hissettirmektedir. rında yetışen ve dış tıcaretı uz~.n.~de 

Gerek bu sahadaki işçi azlığı, ge- bilyük bir yeri olan pamuk, uzu~, 
rek umumi olarak bütün memleket- incir, fındık gibi toprak mahsullen
teki işçi buhranı hakkında fikrini miz vardır ki, bunların herbiri, he
sorduğumuz ve Iş Kanunu hazırla - men hemen ayni aylara rashyan id
nırken de fikri alman tMmmış ve rak mevsimlerinde binler ve on bin -
salahiyetli bir iktısatçımız bize şu terce amele ister. Bu amelenin vak· 
cevabı verdi: tinde hazır olması mahsulün rekolte-
"- Size evvela An karadaki işçi si: ücretlerin de normalin üstünde 

buhranından bahsedeyim. Bu buhra- olması da maliyet meselesi dolayısi
nı iki kısma ayırmak laztmdır: Biri- le bu malların dış pnzarlara i.hracı 
si; zaten değil yalnız Ankarada, bü- imkanı bakımından çok ehemmıyet -
tün Türkiyede mevcut olan ouvrier lidir. 
qualifie (mütehassıs işçi) azlığı, ikin- Bazı yıllarda işçi buhranı çekilme-
cisi de amele azlığı. sinin sebebi hemen hemen aynidir: 

Birincisi, memleketimizde zaten Yurdun her tarafında umumi olarak 
azdır ve ancak zamanla, inşaat mahsul iyi olduğu zaman çiftçi ve 
arttıkça, devetl endüstrisi inkişaf et- köylü olan ameleler kendi ekinlerin
tikçe, hususi sanayi büyüdükçe, sa- de ~eya . mıntakalarında ç~lışmayı 

nat mekteplerinden azami randıman tercı? edıyorl.~r vte~at. ame1 lelık etse-
. !er bıle fazla ucre ıs ıyor ar. 

alındıkça ve m~h~kkak kı zaına~Ia Işte bu sene de, yurtta ekinin ve 
hallolunacak .. !kıncı buhr~a g~lı?- mahsulün her mıntakada umumiyet
ce Ankara için bun~n. se~ebı basıttır. le iyi olması bu işçi 'buhranını do
Bu sene Ank~ra~~ ı~çı gonderen m~- ğurmuştur. Çünkü mahsulü iyi olmı
ta~a~arda. ekı~ ıyıdır. Havalarw·~~: yan mıntakalardan her sene binlerce 
smttır, ekm .. bı~~e .başıan:.ış~.ır. Koylu amele bu gibi iş merkezlerine akın 
maJısulden umıtlıdir ve koyunden ay- d 

1 
d" 

. h 1 e er er ı. 
rı~ıp. amel~ık. yapmıya şe re geme- Benim kanaatimce bu gibi haller-
:;tır. Ve ışçı - amele buhranı var- de işçi buhranına mani olmak için 

· alınması lazımgelen tedbirler şunlar-Bugiln Ankarada 935 nüfus sayı- dır: 
mmın tasniflerine göre 315 bina ta-
miratı ve inşaatı işçisi, 31 boyacılık a - Bu gibi işlerde mümkün oldu-

. i ğu kadar insan emeğini tahdit etmek, işçisi, 10 döşemecilik ve tezyın san- mesaiyi makineleştirmek, rasyonel
at işçisi, 58 doğramacı, 314 maran -
gozluk ve kakmacılık işçisi: 51 inşa- !eştirmek. 
ata ait demir sanayü işçisi vardır. b - Toprak mahsulleriyle uğra
Bunlar, bu meslekleri kendilerine şanlara ve çiftçilere ait iş kanununu 
geçim vasıtası ittihaz etmiş olan va- çıkarmak. , 
tandaşlardır. Bu sayılann dışında ka- c - Kanun çıkıncaya kadar, Ka
lanlar ihtisas sahipleri değil; işçi ih- radeniz ve Çukurovada mahsullerin 
tiyacı dolayısiyle bu mesleklere gir- idrak mevsiminde, iş hayatını orga-
miş olanlardır. nize etmek ... 

Bu işçilerin ihtiyacı nasıl karşılıya
bileceklerini hesap etmek için Anka
rada "yapı,, olarak 22908 bina oldu
ğunu bir kere hatırınıza e-etiriniz. , 

• 
Bu sahada tanınmış salahiyetli 

zatlarla temaslarımıza devam ede -
ceğiz 

tahrip edileli Franıa bitaral kalacak 
Madrit, 30 (A.A.) - Birkaç gün-

denberi beklenilmekte ,olan kat'i ha- Paris, 30 CA.A) - Leon Blum, 
rekat henüz başlamaıt,ıştır. Dün va- Fransanın İspanyaya silah vermiş ol
ziyette hiç bir değişiklik olmamıştır. duğuna dair olan şayiaları kat'i su
Yalnız memleketin bazı ~alarmda rette tekzip etmiştir. Blum ile Yvon 
ehemmiyetsiz birtakım mfüıademeler Delbos, Ayan meclisi hariciye encü
vukua gelmiş ve hükumet kuvvetleri meninde beyanatta bulunarak Fran
tarafından asilerin elinde bulunan sa hilkumetinin tspanyayı ateş içinde 
bazı tayyarelerin tahrip edilmiş oldu bırakan ihtilafatta tam bir bitaraflık 
ğu haber verilmektedir. Her iki ta- muhafaza etmekte olduğunu söyle
raf, yakında yapılacak harekat için miRH .. 
mevzııerını tanzim ve tahklm eunek-
tedir. 

Asiler Huelva'yı ele geçirdiler 
Seville, 30 (A.A.) - Asiler, telsiz-

le neşretmiş oldukları bir beyanna. -
mede vaziyetin salah bulmuş olduğu 
nu bildirmektedirler. Asiler, Huelva
yı ele geçirmiş olup Albacete ile Mad 
rit arasındaki münakalatı tehdit et -
mekte ve bütün Ga!ice'e hakim bulun 
makta.dırlar. Gen~al Mola'nın kuv -
vetleri Sierra Guadarama mmtaka -
smda hükumetin bir tayyaresini dü
şürmüşlerdir. Asiler, Portekiz hudu
dunda Ayamante'yi ele geçirmi~ler -
dir. ' 

Bombardıman edilen deniz.altı 
gemisi 
Cebelüttarık, 30 (A.A.r - İtimada 

şayan membalardan bildirildiğine gö 
re, asilerin bir tayyaresi tarafından 
bombardıman edilmiş olan deniı altı 
gemisinin meydana çıkmış olduğu 
haberi doğru değildir. 

Asilere tayyarelerden 
beyannameler atıldı 

lıpanyada ıon vaziyet 
Londra, 30 (Tan) - Isı.ıanyadaki 

asi kuvvetler, bugün, memleketin 
cenubu garbisinde bazı muvaffakı

yetler elde etmişlerdir. 
Saragosse ile Madrit arasındaki 

yol tekrar kesilmiştir. 
General Mola, Burgosda yeni bir 

"Milli hükumet,, in kurulmuş oldu
ğunu ilan ve yabancı memleketlerde 
bulunan bütün Ispanyol diplomatik 
mümessillerini azletmiştir. 

Halen, 37 lngiliz harp gemisi İs
panyanın muhtelif limanlarında bu -
lunuyorlar. 

Akdenizdeki Ingiliz donanmasının 
kumandanı, bugün, Maltadan Cebe

lüttarıka hareket etmiştir. 

İngiltere Kralı bir 
seyyahata çıkıyor 

Londra, 30 (Tan) - Kıral Edvard 
pek yakında Şarki Akdeniz sahiline 
doğru tenezzüh yapacaktır. 

Bir Amerikalı kadın tarafından 

kendisine tahsis edilen yat'la Kıral 
Edvard ilk evvel Yugoslavyanm 
Dalmaçya sahiline gidecek ve 10 
gün kadar kalacaktır. lki kruvazör 
yata refakat edeceklerdir. 

la gelip gitmeler çok olduğu zaJll; 
burada da tek tük amipli dizaD , 
bulunurdu, ama yine çok değil, n• 
dir, müstesna bir $eydi. Şimdi anıiP" 
li bir hastanın çıkardığı madd 
mikroskopla muayenesinde canlı 
bi harekette görmeden amipli di 
teri var demek pek büyük bir sör: 
lur. Büyük söz söylemek te .......... ,.~ 
çok defa pişman eder • 

Basilli dizanteriye gelince, bu 
liioH ~ .. IM .. A Clll".J>ı, .... .,.-'t,.1,,.HA..d• 
mevsimde bulunur, Fakat mut 
memleketlerde de sıcak mevsiml 
çoğalarak salgın yapabilir. Ancak--_,/i 
nu da teşhis etmek için, mikrosk~ 
muayenede bu hastalığı hasıl ~ 
türlü türlü basillerden birini gö W1 
lazımdır. Dizanteriye benziyen bet 
hal mutlaka dizanteri dem~k. değilrf 
dir. Hele salgın var d~mek ıçm, ~ 
si mikroskop muayenesile tekit 
miş ishal vak'alarmm salgın denil• 
cek kadar çok sayıda birikmesi l~ 
dır ki, bu da -şükürler olsun • Isı
bulda yoktur. ,,Y' 
Şu halde Istanbulda dizanteri .c..d'I 

gını var, diye te18ş etmeye, ke~ 
zi kaçırmaya da hiç lüzum yo~ 
Arada sırada görülen basilli ~i dllt 
riler bir salgın demek olmadıgı gı bit 
seromla tedavi usulü bu hastalığı. f' 
vakit olduğu gibi, korkunç haldeD 
karmıştır. ~ 

Lokman ~ 

Tren Emiralem. Muradiy~ 
yolunda bir çocuğu çiğnedi tJt" 
İzmir, 30 (TAN) -Bugün !ıl ttfl"' 

diye ile Emir8.lem arasında bir ııtJ' 
kazası olmuş, Afyondan gelen , 
hattı civarında hayvanlarını o~ 
16 yaşlarında mektepli Af et is~ 
bir çocuğu çiğniyerek öldünn f. 
Müddeiumumilik tahkikata el ~ 
muştur. 

~ 

Lizbon, 30 (A.A) - İspanyol hü
kumet tayyareleri, Saragosse üzerine 
asi askerlere hitap eden bir takım 
risaleler atmışlardır. Bunlarda asi 
askerlere kardeşlerine karşı silah at
mamaları, ve kendi amirlerine karşı 
isyan etmeleri tavsiye edilmektedir. 

=================================~ 

isyan Cümhuriyet ile Fafizmin 
çarpı1masıdır 

Berlin, 30 (A.A) - Vaillant Cou
turier, Havas Ajansına aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

İspanyadaki mücadele, yalnız bir 
İspanyol çarpışması değildir, f~ist 
kuvvetlerle Cümhuriyetçi kuvvetler 
arasında yapılmakta olan beynelmi
lel bir milcadeledir. Halkçılar cephesi 
mensupları, hayranlığa şayan bir ce
saret gösteriyorlar. 

Hükumet, T oloıayı aldı 
Madrit, 30 (A.A) - Guipozcoa e

yaletinin cenup mıntakasında kain 
Tolosa mevkii hükCımet kuvvetlerinin 
eline geçmiştir. Renteria yakininde 
şiddetli müsademeler olmuş ve birçok 
kimseler ölmüştür. 

Aıi hükumet ıelir tayin ediyor 
Mexico, 30 (A.A) - İspanya sefa

reti müsteşarı Ramon de Pujadas. 

Uşakta Halkevi kupası maçları 

Uşak, (TAN) - Şehrimiz Halkevi kupası maçları dün aona e~ 
Son maç Gençlerbirliği ile Turan İdmanyurdu arasında yapılmıştır. ~' 
lerbir!iği, bu maçta 3 - O galip gelmişlerdir. Kupa Halkevi BaşkaDI 
Aysal tarafından merasimle verilmiştir. 
Yukarıki resim, kupa tevzii merasimini gösteriyor. 
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MAHKEMELERDE 
1 

Yumurtacılar 

\. 

T A N .... 
Bir adam hakkında hem zengin hem ispanya ihtilalinin çabuk 

fakir diye ilmühaber vermişler bitmesine dua ediyorlar 
ispanyadaki dahili muharebeler. 

BORSA 
80 TEMMUZ PERŞEMBE 

Paralar 

Veznedarı öldürenlerin muhakemesi - Bir gece bir 
dükkane girerek bir çuval rakı alan sarhoş 

Çarşıda, kuyumcular içinde yal
dızcılık yaparak geçinen Miaak is
minde bir adamın, kazanç vergiain • 
den 47 lira 35 kuru§, borcu varm11. 
Bu borcu verip veremiyeceğinin tah
kiki, mahalle mümessillerinden Sey
fi ve Hüseyne havale edilm~. Seyfi 
ve Hüseyin, Misak hakkında ilkin, 
.. Hali vakti yerindedir, borcunu ödi
yebilir!,, diye ilmilhabcr vermi§ler. 
Aradan bir ay geçtikten Bonra da: 
"Fakirdir. Kazanamıyor. Gözleri de 
görmüyor. Borcunu ödemekten aciz
dir!,, diyerek ikinci bir ilmühaber 
vermişler. 

Biribirini tutmıyan bu iki ilmüha
berden dolayı mümessil Seyfi ve 
Hüseyin, dün üçüncü ceza mahkeme 
ııinde, ~orguya ç'kildiler. Reis Bur
hanettin, suçlulara sordu: 

- Bir adam, hem fakir. hem zen
gin .. Hem borcunu ödiyebilir, hem 
ödivemez. Bu nuıl olur? 

Seyfi ve HUeeyin, bu euAle ikna e
dici birer cevap 'oulup veremiyorlar
dı. 

Reis gene !'lordu: 
- Misak hakkında tahkikatı kim

den yaptınız? Ilkönceı hıtli vakti ye
rinde olduğunu, sonradıtn borcunu 
ödiyemez halde bulunduğunu nasıl 
öğrendiniz 1 

- Efendim. bi7.ce öyle kanut hi
aıl olmu§tu. 

- Kanat, kolay hft.1!ıl olmrn:. Şim
di biz, sizin. hakkınır.da, hic;bir tah
kikat yapmadan kınut hbıl ettik 
diyerek karar versek, hoşunuza gi • 
der mi? Mademki fakir bir adamdı, 
~Alışamıyordu. Nuıl borcunu ödiye
bilir, dediniz. 

il - ..... . 
Dinlenen ,ahitlerden biri Misak 

·için ıunlan eöyledi: 
- Yatacak yeri bile yoktur. Bir 

buçuk aene evvel, kezzaptan rözle
ri yandığı için, eakiıi gibi çalıtamı
yordu. Zaten it nerede bulacak ki 

ça1111m.. , 
- Peki, bu mahalle mllmeaillerl, 

Miaatiiı hali, vallYett ftedlr, diye •i· 
ze bit iey aordular mı? 

- Bir defa ~ordular! Ama, ne va
kit ıordular, far km da değilim. 

Diğer bir ~ahit d~ Miaakm kazan· 
cı yolunda mıdır, sualine: 

- Ne münasebet?, dedi, üç gün iş 
bulunıa, bir ay, boşta gezer! .. Çok 
defa yiyecek ekmek bulamaz za val
lı .. 

Neticede, evrakın okunmaıu için 
duru,ma, 30 ağuıtoH bırakıldı. 

Veznedan öldürenlerin 
muhakemesi 

Maslak yolunda, Galata postaha
neei veznedarı HU.eyin Hüanüyü, öl
düren Abdullah ile Yunusun durut
malan, dün de ağırcezada devam e
dildi. 

Geçen celeede. tahkikatrn geniı,le
tilmesine lilzum göriilerek, poliı ikin 
ci ıube müdüriinün §ahit olarak din
lenmesine karar verilmifti. Sabri, 
dUnk11 celsede dinlendi. Fakat ıahit 
Abdullah ile Yunusun suçu işledik
ten sonra, bir ahçı dükklnmda baş 
ba,a vererek gizli bir ışey konu,tuk
lanna dair malümatı olmadığını ıöy
ledi. 

No. 98 

Ademle Havva 
Btlıtlu CAJll l 

:Akşama doğru bir çocuk ondan 

mektup retirdi. 
Derhal açtım. 
Iatllo, ile yazılm1' 1kt satır. 

" •.• Ilk aşkın lezzetini onu takip 
eden aevgilerde bulmak imkanı yok
tur ... Fakat bu ilk aşka bağlanıp ka

lanlar ne yapsınlar? .. " 
Ah Rqel. Bunu be~ daha iki gün 

önce dü9Undüm. Fakat senin roma
nınm kenarına. ifaret ettiğin bu mu

ammanın cevabını kim verebilir? 
Hayat yüriiyor. 

• 
Yalnız arada bir durak yerleri var. 

Abdullahla Yunus, gene ilk günkü 
gibi lakayt görünüyor, ve hatta is
tihfaf ifade ederl bakışlarını, dinle
yicilerin safları arasında dol~<Jtırl -
yorlardı. Onlar da buraya, meraklı 
bir duruşmanın seyrine gelmi§ gibi 
idiler. Sa brinin dinlenmesinden son
ra, muhakemenin son tahkikat saf -
hası da böylece bitmiş oluyordu . 

Mahkeme, katiller hakkında kara
rını 25 ağustosta verecektir. 

Bir çuval rakı 
çalan adam 

Ince bir bovun füıtünrle dikkatsiz 
serpilip bUyü~Uş koca bir kafa ... 
Dar omuzlar .. CUrete delalet eden 
ke.cıkin bakışlı gözler... Tepebaşında 
Rafaelin dükkanına asma kUidini 
kırmak suretiyle girerek. çekmece • 
den iki lira parasını ve bir çuval do
lu~u rakı1'ını <:alan Koço, en kısa ta
rifiyle böyle bir adamdı .. Diln, üçün
cü cezada sorgusu yapılırken, bütün 
kabahatini itiraf etti: 

- Niçin saklıyacağım.. Ben <;al
dım! .. Hastaneden yeni çıkmıştım. 
Cebimde on param yoktu. Karnım 
açlıktan zil çalıyordu. Dükkanın Us
tündeki asma kilidi görünce dayana
madım. Kırıp içeri girdim. Baktım 
ki, raflar rakı şişeleriyle dolu.. Za
ten, ııabahtanberi içiyordum. Gene 
de içmek için iştahım \'ardı. Hepsini 
bir çuvala doldurup sırtıma vurdum. 
Cekmecede de iki lira bulmuştum. 
Onu da alıp dükkandan dışarı çık

tım. Rakıları bir lokantacıya altı li
raya satttm. Parasiyle, o gece saba
ha kil dar rakı içtim!,, 
Çağnlan şahitler gelmemişlerdi. 

Bunların getirtilme~i için, duruşma, 
başka güne bırakıldı. 

lnıi liz - Sovyet ticaret anlatması 
Londra~ 30 (A.A) - Yeni İngiliz -

Sovyet ticar~t itillfnam~i projesi, 

dün Avam Kamarasına tevdi edilmi~ 

tir. 
Runcimann, bugtin bu mesele ha.k:

kında beyanatta bulunacaktır. 

Amele Partiıi Lid eri Sovyet 
Ruıyaya r idiyor 

Londra, 30 (A.A) - Avam Kama
rurndaki muhalif amele partisi lideri 
binbaşı Attlee, bugün Sovyet Rusya
ya hareket edecektir. Mumaileyh, bir 
çok Sovyet liderleri ile görü,ecektir. 

Mit\gan gölünde bir mavna 
battı 

Şikago, 30 CA.A) - Michigan gö
ltinde bir mavna batmıotır. Mürette
batı olan 23 kişiden on be9i boğul
muştur. 

İnıiltere, Almanyaya mühimmat 
satmamıt 

Londra, 30 (A.A) -Avam Kama
rasında bir suale cevap veren lnı

kipp, hükumetin Alman müea15esele
rine verdiği ıiparişlerin mühimmata. 
ait olmad1ğını, ve bu eiparil'lerin yal
nız bazı makina ve llet modellerine 
inhisar ettiğini bildirm1'tir. 

adali takallil!ıtür. Fakat kadınlar 
i~in .. Bir genç kızın ilk heyecanını 
mutlak aşkın kendisi olarak tanımak 
lazımdır. 

Raşel, pembe kabuğu içinden ba
na qkmın ilk çiçeklerini \'erdi. O
nun hatırasını artık bayat bir adale 
hareketile kirletmek istemiyorum. 

• 
Fakat Morkayanın babası Beni lıı

rail yavrusunun iki satırla anlattığı 
muammaya nasıl mukabele edecek? 

Ra,el'in roman kenarına kaydet
tiği, ve ilk aşkının f erdasmda iki 
Sa.tırla tazelediği bu muammayı Ki.
mıran Dikb8.(I yalnız olsaydı çözebi
lirdi. Fakat daha yüzünü görmedi
ği bir mahluk var ki o pembe gül
ler aleminin canlı hatırasıdır. 

• 
Bu gece için davet edildifim gü

zel Yunan kadınının aofraııında bu
lunamadım. 

O gün öğ!e yemeği için geleceği
ni söyliyen güzel ltalyan kadınına 
özUr diledim. 

Ve bütün geceyi evimin ağır ko
kulu fullerle stiılil randuında. ıe· 

Türkiye - Ispanya arasındaki ticari 
münasebetleri tamamile durdurmuş
tur. Halbuki bu mevsimde en ziyade 
Ispanyaya yumurta ihraç ediliyor -
du, dahili muharebelerden evvel, her 
iki memleket arasındaki ticari mtina 
sebetıer de gün geçtikçe inkişaf edi
yordu. Son hadiseler Uzerine, ticari 
münasebetlerin kendiliğinden, zaru
ri olarak inkıtaa uğrayışından, yu -
murta ihracat tacirleri mutazarrır ol 
.mu§tur. ispanyaya gönderilen yumur 
talar, son günlerde İspanya bükü -
meti tarafından müsadere edilmiştir. 
Bu haber, piyasada büyük bir endişe 
uyandırmıştır. Çünkü gönderilen mal 
larrn dövizleri ödenmemiştir. Maamn 
fih Ispanya hükumeti ordunun gıda 
ihtiyacı için, müsadere edilen yumur 
taların b~delini ödiyecektir. Yumurta 
tacirleri. bu güriiltü arasında Barse
lonadaki alıcılarından bu yolda bir 
teminat almaya muvaffak olmuşlar
dır. 

Bu vaziyet karşısında, yumurta 
tacirleri, Ispanyol vaknyiini biiyük 
bir ehemmiyetle takip etmektedirler. 
Bahkpazarında. limon iskelesinde ve 
yumurta ticaretile alakadar yerlerde, 
yumurta tacirleri, ga!,eteleri açtıkla
rı zaman, lspa.nya haberlerini bilyiik 
merak ve heyecan içinde okuyup. ar
knda~larına anlatmaktadırlar. 

Denilebilir ki, Tilrkiyede İspanya 
dahili muharebelerini yumurtacıll\r 
kadar merakla takip eden hiçbir züm 
re yoktur. Bütün yumurta tacirlE>ti, 
Ispanyol hükumetinin. asileri tedip 
etmesini arzu etmekterllrler. Bu ar
zu, yumurta tacirlerinin f ~ist d~
manı olmasından ileri gelmediğine 

şüphe yoktur. Eğer. lspanya hükO -
meti arzu edildiği gibi, isyanı bastı -
racak olursa. soğuk hava depoların
dan mü~adere edilen yumurtaların 

bedeli ödenecektir. Çünkil lspanya 
hükümeti bu malları ordunun gıda ih 
tiyacı için. müsadere etmek mecburi
yetinde kalmıştır. Nihayet bir devlet 
müteahhidi olmak itibarile. bedelleri-
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nin ödeneceğine emin olmak icap e- T 0 h v I ı 8 f 
der. 
Eğer isyanı idare ed~n parti, ikti

dar mevkiine gelirse, müsadere edi • 
len yumurtaların akibetinden endişe 
edilebilir. Çünkü asiler, hükiımeti ele 

geçirirlerse, belki de devirdikleri bir 
hükümetin, taahhUdünU ifaya kendi 
lerini mecbur hissetmiyeceklerdir. 
Bu itibarla, Türkiye yumurtacıları • 
nın dövizleri, bu . patırtı arasında gü
rültüye gidecektir. 

Yumurta tacirleri bu tehlikeyi dü
ştlnerek asilerin hiçbir zaman iktidar 
mevkiine gelmesini istemiyorlar. Ba
zı telgraf haberleri lspanya hUküme
tinin lehinde olduğu için, yumurta 

ihracat tacirleri vaziyetten mem
nundurlar, fakat nekadar memnun o 
lurlarsa olsunlar, İspanyada süku -
net tamamile iade edilinceye kadar 
oraya mal göndermek kimsenin ha -
tırma gelmiyecektir. 

Bir hafta sonra limanımıza gelecek 
olan bir Iapanyol vapuruna yumurta 
verilecekti. Tüccar, son vakayi kar
şısında, bu vapura mal vermiyecek
lerdir. Gelecek olan lspanyol vapuru 
bir sandık yumurta bile almadan li
manımızdan ayrılacaktır, maamafih, 
son vaziyetlerden sonra vapurun li
manımıza geleceği etiphelidir. - 11.A. 

' dan sonra nihayet limana sığınabil-
mi' bir gemi gibi vücudum ve ka
fam, hatta hislerim tamire ve din
lenmeğe o kadar teşne ki! 

Bugüne kadar hayatımı dolduran 
hadiselerden bir mucize ile uyan -
dım. Bu mucize Beni lsrail yavru
sunun pembe çiçekli ilk aşkı oldu. 
Ve ben onun menekşe kokulu bakir 
aşkı ile pembe güller aleminin kal
bimden çözülmiyen kurşuni (Ha • 
yal) i araamda ne zamandır harap 
olup kaldım. 

Ta Almanyada iken Ingiliz kadı
nının telkin ettiği aşkın amentüsü-
nü düne kadar bütün imanımla ka
bul etmiştim. Fakat Raşeli'n me
nekşe kokulu ilk masum aşkı beni 

o kadar kandırdı ki, artık Ingiliz 
kadmm telkin ettiği aşk akidesine 
inanım kalmadı. 

Beni Israil yavrusunun ferdasrn
dan korktuğu ilk masum aşkı be
nim de son qkım oldu. 

Artık etlerinin ve sinirlerinin ih
tirası ile kocalarının yataklarını i -
9ıklarile paylaşan kadınların iltihap

lı, lüzucetli afklanndan iğreniyo-

Rıhtnn 
Anadolu J ve II 

,. IlJ 
Anadolu Mümcnil 

ın 2'\ 
45,20 
<47.-
46,90 

Fransada askerlik hizmeti 
Paris, 30 (A.A) - Sosyalistler, 

sosyalist delegelerinin istihkamlar 

mmta).a.smda yapmış oldukları anke

tin ;ermiş olduğu memnuniyete şa
yan neticeler dolayısiyle, meb'usan 

meclisine askerlik hizmeti müddeti

nin kısaltılmasını teklif edeceklerdir. 

Franıada bir milli müdafaa 
yükıek kolleji açılacak 

Paris, 30 (A.A) - Harbiye Ba· 
kanlığının bir tebliğine nazaran Da· 
ladier'nin Başkanlığında toplanan 
milli müdafaa daimi komitesi, bir 
"rnilli müdafaa yüksek koleji,, tesisi
ne karar vermiştir. Bu yüksek mek
tepte erkanı harbiye zabitleri ile bazı 
sivil devlet memurları, milli sevkul

ceyş meseleleri ve milli müdafaa ile 

alakadar siyasi, ekonomik, finansal 

ve nüfufia ait umumi büyük mesele

leri tetkik edecekler ve bu hususlar

da ders göreceklerdir. 

doğru. Hayat yürüyor. Insanlar de
ğişiyor. 

Fakat kökleri gönüllerimizin gö -
rünmez derinliklerine gömülen öyle 
beşeri hisler var ki bunlar yUrüyen 
hayatın bütUn maddi hareketlerine 
rağmen için için biiyüyor. Dal, bu
dak salıyor ve günün birinde bütün 
saffeti ve asaleti ile meydana çıkı
yor. Bu hislerini bugün gelip bul
muştur. 

• 
"Ra.şel" in iki satırlık mektubuna 

yedi yüz lngiliz liralık bir çek ilave 
etti~im şu mektup!; cevap verdim. 

"llk aşkın tadını saklamak ıçın 
onun hatırasına hürmet etmek la
zımdır. Ben bu zevki kaybetmemek 
için hayatımın bütUn yolunu değiş
tirdim. Yarın Mısırdan hareket 
ediyorum. Seni bir kere daha gör
seydim muhakkak ki ilk aşkımızın 
btitün rengini ve bikrini kaybede
cektim. Yaşadığım müddetçe senin 
menekşe kokulu masum aşkın be
nim son aşkım olacaktır .. " 

• 
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Bir avukata müracaat ediniz 
Beşikta§tan M. L. K. imzasile /dört yaş büyüktiir. Kctıdisiıı /~~ 
Bendeniz 20 senelik evliyim. Vç ço- /rızkı seviyorımı. O da beni b'cııtY11 • 

cıığum var. 85 ya§uıdayım. Kocam Fakat benim bazı düşföıcocsiz s1';.,,. 
40. Geçinmemiz iyidir. Fakat dört rimlc bendeıı soğur gibi oluyor .. ~ 
senedcnbcri bir dul hayatı geçirmek- sitıfo yanında bir bana karşt l~~~ 
teyim. Çünkü kocam vakitsiz ihtiyaı· sempatiler gösteriyor. Adeta gö~ 
ladı. Park, sinema, tiyatro nedir bil mizle, hareketlerimizle komışıı!f Y"-. 
nıenı. Halihazırda başka sevdiğim Ya11?ız kaldığımız zaman tutıılll dl' 
yoktur. Kocanım bu ha.stalığım omın rıoıı. Ona karşı ne .<1eugiden balıstdif 
la beraber ben de hayatrnım sonuna biliyor, ne de hareketlori?tı'lo seti ~ 
kcıctar çekeyim mi? Çok rica ederim, nti isbat edebiliyorum. Buna ço~. 
benim bı( mil*kiil ı·aziyctten kurt11l· zıyor. Ayni zamanda benim k"iZ <1' 
manın çaresini süyliyebilir misinizf dnıı, bnh.'Jetnıcnıi istemiyor. l'aşttıl,; 

Vaziyetiniz, talak istemeniz için :wkizılcn fazlarlır. Onun yanındtl 
zannedersek kuvvetli ve kanuni bir suıı, gercl.- aile içinde olsıın çok~ 
sebeptir. Kocanızla beraber bu has - t?ksız lım·eketler yapıyorum, ve "Pıll 
talıktan sizin de müteessir olmanız 111yorum. Kendisine bir aşk mek~~ 
doğru değildir. Bu hususta daha sa- yazdım. Çok memnun oldu. 11azt # 
rih bir malümat alabilmek için bir §İi]Jhcli bıduyorıwı, ebeveynine bll •• 
avukata müracatmız daha doğru o- rccek diye k-0rkuyorum, fazla "'~ 
lur kanaatindeyiz. tııp ta yazamıyorum. Be11im ha 'I 

* atılmam içitı askcrli{jhıle berabe1',; 
Onu re.men i•teyiniz di sene unr. O ali tahsili bitirmi#ı • 

Şehremiııitıtlen ,lf. E. imzasi.le: lck sahibi olmuştur bu .-rene. sa§ll',., 
22 yaşındayım. Bir scncdenberi da annesi, baba.'rı vardır. Serbest il' 

muhitimizde bulunnıı asil bir aileye biye ile t'e·iyi büyiitiilmiiş?ür. B:.
meıı.mp 16 • ti yıı§laruıda giizcl bir 1>ek küçiikten beri öksüzilm. A 
l,;ızı seviyorum. Henüz tahsildeyim. cu1ıil 1:c eski kafalıd1r. iJ 
lfaydtmıı kurlılrmağrı daha bir sene Kıza /\arşı kusurlarım bundon ~~ 
var. .Mezuıı olur olmaz askere alma- duğıuw zannediyorum. Fakat ~ 
cağım. Sevdiğim kız da /i.'Jede oku- sıni öyle çok seviyorum ki, har-·, 
yor. Oııwıla kmıu§tuğum bil miiddct uııu seııdiğim kadar kimseyi "et".aı 
wrfıııda bana olaıı sevgi ve alüka.<Jı r 

me"m. Omm azıcık gurıtru 1Jars0 ızuil olur kurkusiyle bir tiirlil sevgi- 1""' 
rni kcııclisiııc ihsas ettiremedim, çok şuıdir. Benim ~u sıkwtılı hayat', 
sımiyorum. Bcııiııı de, onun da vazi- imdadına lütfe~ı yeti§irseniz ne 'k 
yeti maliydel'imiz fena değil, fakat bahtiyar olacağım. .., 
muhitimde zcııgin mtzarilc bttkılıyo- İyi ki bize yazdlf'ıız. Sizin iın~.:':ı 
rum. Zengiıı el< ııilccc1~ lcadar bir ser Defi"" 
vele malik <lcğilim. Ne amıem, ııe de nıza yeti§eceğiz. Şu suretle: 

S bu kızla, bu şekiJae, yani aşk şeJdf' 
bnbam var. evgilim, lınyatta scv~ti- .,. 

de münasebetinizi kesersiniz. 18 r 
ğim kızların hepsine her hususta 

faik bir kız. Binaenaleyh onlara ter-

cih ediyorum. Bana ebedi bir hayat 
arkadaşı kaııauti kiiıııilesindcyim. 

Kcndisile birkaç: defa amwsiııdcn i
züı almak suretifo milsamere ve aile 
balosu gibi yerlere gittik. Asıl işi tıı 
hafı §it ki: bana ( •.• ağabey) diye 
hitap ediyor. Fırsat buldukça a§ka 
sevgiye taallü.k eden sözlerden balıse 
diyoruz. Baııa karşı bir sempatisi ol
<lıı§ımu lcum• tli tuh miıılcri111lc anlı
yorum. Fakat, bu1111n nası1 bir sem • 
pati olduğuna bir tılrlil /Jıı·ar veremi
yorum. Bu i§te na.ıul nwuaffak olma
lıymı. Bu hıısıısta bana bir fikir ver
menizi, rehber olmanızı eaııdan olan 
saygılarımla dilerim. 

Madamki kendisile görüşüyorsu • 
nuz, bir münasip zamanda, kendisine 
mesela bir gün gelip ayrılabileceğini
zl, onun ve sizin evlenmeniz icap ede 
ceğini söylersiniz, bu sözlerin onda 
vapacağı aksülamelleri tetkik eder • 
siniz. Eğer mlisbet' olursa, ayrılmak
tansa, ebediyen beraber yaşamak 
ihtimali mevcut olduğunu, muvafakat 
ettiği takdirde, onu annesinden iste
yeceğinizi söylersiniz, ve resmen an
nesinden istersiniz. Fakat şimdilik 
nişanlanırsınız, ve bili.hara da evle -
nirsiniz. 

* Çok üzülüyorum 
A. M. zade S. imzasile: 
H enilz tnlebeyim. Pek kiiçli kten 

beri sevdiğim çok yakın akrabaları· 
nımlmı bir aile k"1:::ı var. Bu beııden 

Bu tarihi aşk ve şehvet diyarın
dan ayrılırken kalbimde bir ırmak 
gibi ince ince sızan bir yara kal
mıştı. Ateşin etrafında '$avalh bir 
pervane gibi dönerken kanatlarını 
aşkın alevine kaptıran ve kızlıgının 
ilk çiçeklerini kül eden Beni Israil 
ya\'rusu için saadetler diledim. 

lskcndcriycden ayrılıyorum. 
Beni son defa lstanbuldan getiren 

Prensipesamarya vapuru. 
Emili ile Akdenizin ortasında çıl

gın aşk fırtınaları geçirdiğimiz Ro
manya vapuru. 

Fakat bunun hatırasında bile ha
reket yok. Daima gözöntinde bulu
nan bir tablo seyreder gibi. 

• 
"Hayal" e ilk mektubu Iskenderi

yeden hareket ederken yazmıştım . 
Bu mektubumda ona her şeyi itiraf 
ettim. itiraf ettim ve ilave ettim ki 
buhran nihayet bulmuştur. Cennet
ten tardedilen Adem Serendipe düş
müş, sonra cezası affedilerek Hav
vasına kavuşmuştu. 

Ben de pembe güller cennetinden 
atıldım. Kader de beni arzın en eıki 

şında bir delikanlıya nazaran 22; 
şında bir genç kız, haddi zatında.,-
yaş değil, on yaş büyük deıne 

Eminiz ki bu akrabanız, sizin haııel 
nizle eğleniyor, ve hoş vakit g~~ 
mek istiyor. Sizin mahcup ve cJ 
kar olmayıeımz, bu oyunun bir -fi' 
sürmesine sebep olabilir. SizdeJJ 

itibarile, seviye, tahsil itibarile .. ~ 
sek bir kızla mesut olamıyaca~. 
daha bugünkü temaslarınızdan ~ 
zat siz dahi anlamışsınız. BundaD f 
geçiniz. Nerede kaldı ki daha ,.sıfıı' 
tinizi kurtarmak için yedi sene 
lem ek lazım! 

Karpuz nakliyatı için tarif• 
Şark demiryolları idaresi, Tr~ 

dan yapılacak karpuz nakJiya;iıJ! 
yüzde yirmi beş nispetinde ten~ 
lı bir tarife hazırlamıştır. Bu r1'1' 
ağustosun birinden itibaren ıne ti' 
te girecektir. Bu tarife henUz lt• ,J 
na teşmiJ edilmemiştir. Hububat " 
liyatı için yapılacak tenzilatı· ·"' 
henüz proje halindedir. 

Eyüp kazasına ait kadrol-' 
tamamlanıyor _.; 

Yeni teşkil edilen Eyüp kaJ ,#'_ 
nüfus, jandarm?-, ve maliye d•i-, 
rine ait kadrolar gelmiş, icap 

memurlar tayin edilmiştir. ze# 
yalime kavuşmak istiyorum .. .'' ,_ 

Hayale yazdığım bu ıon ıne)ct1' 
bütün hayatımın ruznamesi id1İııı,. 

Ona affediyorsa Istanbula ge-A 
sini veyahut beni Nise çağırlplP'" 
rlca etmiştim. 1 

lki hafta sonra f U mektub" 
dım: 

Kamıran Dikbaş, Feneryolll ~ 
..~ 

Baba; (j/1 
Annem seni benim için affettf. 

Morkaya t1J 
Hayalin kurşuni gözleri ve iJI~ 

kafası gözlerimin önUne geldi- ,_. 

lıyorum ki onu inandırmak i~,J 
yatımı dizlerinin dibinde leÇ 
lazım. f'. 

BrUkselde saklattığmı HaY~ 
ağacı yatak odası takımJDI ;' 
Nise göndermeleri için teııraf 
tim. 

Hayat yürüyor. ,; 
Ve muhakkak ki afkm yollatl 

ma ayni noktada birleşiyor. 

Ve ben timdi bu noktalardan birin· 
deyim. Bugüne kadar kadınlar için 
pek iğreti hbıılerim vardı. Ve bu de
ği,medi. Yalnız bir genç kızı bir ev
li \'e yahut tıerbest kadından ayıran 
hi! ve heyecan ve ra,e farkının .... 

km ye,ane manevi ve ruhi tutum 
noktaııı nldu~una inandım. Aü bir 

çll'dim. . 
Tehlikeli 

rum. Şirketin işlerini telefonla davet kqşesine, Fir'avunlar diyarına attı, ı 
ve fırtınalı bir fırtına· ln.2iliz kadınının dedifi belki de ettisnm direktöre deVt'ettim. cilemi doldurdum. Havvama ve Ha-

SON ~ 
Emirgfuı: so;\fllr.,,, 

Burhan Cahlt !1° 
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lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma l<omisyonu 

ilônları r Çan;kkale muhare~esi l 
--

Aydın Ortamektebinin 
yeni mezunlan 

Aydın, (TAN) - Aydın ortamek
tebinde bu sene 14 ü kız, 88 i erkek 
olma:k üzere 102 talebe ok~muştur. 

Ders yılı sonunda, son sınıftan on 

Taksımde PA A bahçesinde 

6 AGUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 

SÜNNEl DÜGÜNÜ Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 

kız 59 erkek talebe diploma almış, 4 Hergün bahCjey"e m· racaat Tel. 41065 ·--• 
kız 25 erkek talebe bütünlemeye ve 4 ---
talebe de ipka kalmıştır. İkinci sınıf-

ta i~~kra~~k~ ta~be sınd~•-•••••••••••~••••••••••••' 
geçmiş, 3 kız 17 erkek bütünlemeye 6 

Bu şarapnel misketlerinden bir ta
nesi de Paşanın göğsünü okşamıştı 

x. 

talebe de ipka kalmışlardır. 
İlk sınıfta da 33 kız, 156 erkek ta

lebe sınıf geçmiş, 16 kız 51 erkek ta
lebe bütünlemeye bir kız dört erkek 
talebede sınıfta kalmışlardır. 

Ekmek narhı fazlalaştınldı 
M. Kemalpaşa, (TAN) - Şehri-

mizdeki büyük un fabrikasının Ban

dırmaya kaldırılması dolayısile un 
fiatleri biraz yükseldiğinden Şar yö

netim kurulu ekmek narhına 20 para 
zam yapılmasını kabul etmiştir. 10 

kuruş olan ekmek narhı bu ·suretle 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından 

Bankamızın Mersin şubesi için Mersinde satın alınmış 
olan arsa üzerinde yaptırılacak Şube binasının in
şasını Banka muvafık göreceği teklif sahibine ihale
de muhtar olmak üzere münakasaya koymuştur. 

Mustafa Kemal Paşanın tasavvur 
ettiği hücum 28 temmuz günU takri· 
ben saat 4,30 evvelde başlıyor. Hücu 
mu seyretmek üzere paşa da asker 
ve kumandanlara mülaki oluyor. Fe
cir başlamış, ortalık aydınlanmaya 
yüz tutmuş. Fakat paşa hücum anı
nın gecikmekte olduğunu görüyor -
muş. Halbuki bu teehhür biraz daha 
uzayacak olursa ortalık tamamen a
çılacak, bizim kesif bir yığın halinde 
bulunan hücum kıtalarrmm düşman 
görecekti, karadan ve denizden na • 
rnütenahi topların bombardimanına 
maruz kalacaktık, belki de bu bir fe
laket olacaktı. 

hücum muvaffak olamazdı. Zaten 
onun askerlerile 'benim askerlerim de 
ğil, bizzat benim ve kumandanlamnın 
onlarla arasındaki mesafe ancak, 15, 
20 hatveydi. Bu kadar yakın mesa • 
fede düşman hattına topçu endahtı
na imkan olamıyacağı erbabınca ma 
lUmdur, bahusus gece vakti ... bir de 
Hamilton iki taburunun boğazlanıp 
haki helake serildiğinden bahsediyor. 
Bu doğrudur. Fakat bizim 28 tem • 
muzda Conkbayırmdan yaptığımız 

hücumla mağlfı.p ettiğimiz lngiliz 
kuvveti Anburnu ve Damakçılık ba

Münakasaya girmek isteyenlerin Ankarada U
mum Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Samsun ve 
Mersinde Subelerimize müracaatla lazımgelen iza
hat ve evr~kla planlan almalarını dileriz. ( 4347) 

10,5 kuruşa çıkmıştır.. . ••••••••••••••••••••••••••••il Maamafih yeni mahsul satışı baş· 

Paşa, derhal oradaki kumandanlar 
la beraber hUcum saflarının önüne 
geçmiş. Askere düşmanın kaçmaya 
hazırlandığını, fakat buna müsaade 
etmiyeceğimizi söylemiş. "Bulıun için 
benim ileriden kırbaç salhyarak ve -
receğim işaret üzerine hemen hepi • 
niz düşmana atllacaksmız,, demiş. 
Beş on adım ileri yürüdükten sonra 
işaretini verince zabitan ve efradın 
tereddütsüz bir aslan savlet.ile düş -
mana saldırdıklarmı görmüş. Bu hü
cumun kal'ŞISDlda düşmanın kamilen 
ezildiğini, hiç silah kullanmak fırsatı 
na vakit bulamamış olduğunu anış. -

mış. .d. k" 
- Ortalık açıldıktan sonra ı ı ı, 

Cliyor, düşman hakikaten "Conkba
ym,, m cehenneme çevirmişti. Deniz 
den, karadan büyük çaplı topların 
muhtelif cinste mermileri Conkbayı
nn semasında bitmez tükenmez 
yıldırnnlar vücuda getiriyordu. 

Buraya kadar muhaveremizi, sakin 
bir vaziyette dinliyen yüzbaşı Cevat 
Bey, paşanın yaveri, kaim, sertliği 
hoşa giden bir sesle: 

- Bu şarapnel misketlerinden bir 
tanesi de paşanm göğsünü ok§&ml§· 
tır! Dedi. 

- Nasıl? Dedim. 
Cevat Bey, parlak 

çiz m e 1 e rinde ki mahmuz
lar şılartı yaparak, göğsünün sol ta 
rafındaki nişan kurdelaları sırası ve 
ipek kordonu kabara ine anlattı: 

- Bulunduğumuz yer tamamen 
mühacimlerin ara.siydi, dedi. Paşa da 
ilerliyen af radımrzı seyrederken göğ 
süne birşeyin gayet kuvvetli çarptı
ğını duymuştur. 

- Evet, sağ tarafta caketimde bir 
kurşun yeri gördüm. Yannnda bulu
nan bir süvari zabiti: "efendim vurul 
dunuz,, dedi. Ben böyle bir söz şüyu 
bulursa askerimizin kuvvei manevi
yesi üzerinde yapacağı tesiri düşün
düm. Elimle zabitin ağzını kapadım. 
"Sus,, dedim • 

- Bir şarapnel misketi göğsünün 
sağ tarafına tamam saatinin bulun
duğu cebe isabet etmiştir. Saat par
ça parça oldu. Fakat darbayla paşa· 
nm göğsünde hafif bir lekeden başka 
ileri geçmemiştir. 

- Peki, siz bu yaranızla uğraştı
ğınız esnada askerlerimiz ne yapı -
yordu? Hücuma devam ediyor muy
du? 

- Tabü. O kahramanlar, başında 
fedakar zabitleri olduğu halde gayri 
kabili tevkif savletlerile ilk düşman 
hattını bire kadar boğdular. Bundan 
başka ör.;terine tesadüf eden, imdada 
gelen bütün düşman kıtalarını peri • 
§3ll ettiler. Hatta bizim münferit ak 
samımız boş buldukları istikametler
den denize kadar gitmişlerdir. Bence 
maksat hücumun ilk safhasındaki 
muvaffakiyetle tamamen hasıl olmuş 
tu. Karşımda. bulunan İngilizleri k&
milen imha etmeye kalkışacak kadar, 
şeraiti müsait tasavvur etmiyordum. 
Onun için verdiğim emirle taarruzu 
kestim. 

Conkbayınnda. ve Şahintepede yer 
leştik kaldık. Bu muharebede dtişma 
na binlerce maktul, binlerce mecruh 
verdirdik. Birçok esliha. aldık. O cep 
hede bulunan makmeli tüfeklerini iğ 
tinam ettik. Birçok ta esir alındı. Bu 
hücumumuz Sir Ha.miltonu bazı mü
balagalı tasvirlere sevketmiş. Bunu 
sonra, raporunu okuduğum zaman an 
ladım. (Raporu açıp orada bir sayfa 
arıyarak) bakınız, müşarünileyh di
yor ki, askerlerini mevcut bilcümle 
toplarımızla topa tutturmuşsuz. Bu 
doğru değildir. Ben bu hücumdan ev 
\•el top değil, tabanca bile attırma -
dım. Çünkü, attırsaydım o zaman 
bııskın tarzında yapmak istediğim 

ladığından narh yakında düşürülc· 

yın arasındaki mıntakada bulunan cektir. 
tekmil kuvvetleridir. 

Bu meydan harpte şan ve şeref ka 
zandıklarmdan bahsettiği General 
Kayley, bütün erkani harbiyesile be 
ra'ber maktul düşe.n General Bolde • 
vin. tehlikeli surette yaralanan Ge • 
neral Kopernelre kumanda ediyorlar
dı, yalnız iki tabura mı? 

M a a m a. f i h , Sir Hamilto

Bisikletle dünyayı dolaşaın •genç 
İzmir, <TAN) - Şarki Türkistan 

gençlerinden M. Tahi Alhüseyni bi
sikletle şehrimize gelmiştir. Bütün 
dünyayı bisikletle dolaşmaya çıkan 
bu genç, buradan Ankara ve İstan
bula gidecek, Avrupaya. geçecektir. 

nun, askerimizin hücumunu tasvir· -=:==ı::o:::::=:============ 
deki maharetini pek takdir ederim. 
Doğrudur! Onun kullandığı tabirle-
ri, istimal ederek diyebiliriz ki, bu 
muharebede askerlerimiz lngilizler 
için o gün afet oldular . Önlerinde 
durmaya yeltenenleri hakihelake 
serdiler. Conkbayın tepesinin zirve-
sini tamamen tarayıp temizledikten 
sonra, yine Hamiltonun tabirile söy
lüyorum, kovanından çıkan an sürü 
leri gibi güç halle yakalarını muhak-

1 

kak bir ölümden sıyırabilen öteki kol 
lar üzerine saldırdılar. "lngilizler i- 'ı 
çin bu derece nevmidane ve honriza 
ne olan muharebenin tafsilatı ula 
ve asla sahaifi evrak üzerine kona • 
maz. Türkler biribiri ardınca mey • 
danı kiirüzarar atıldılar. Ve Ismulla- , 
hi zikrederek hakikaten pek ga.zenfe 
ri.ne ve şirine muharebe ettiler., di
yor. Bu hücumlara karşı duran Ingi
liz efradı, oldukları yerde telef edil-
diler. 

Ha, bir şey daha söylemeli: Ha -
milton askerlerimizin Mareke mey
danında yorulmuş olduklan, tüken 
miş oldukları zehabmda bulunuyor. 
Aldanmıştır zavallı. Bizim askerimiz 
hücum için verdiğim emirde olduğu 
gibi, tayin ettiğim hatta durmalan
na dair olan emrimi de ayni itaat ve 
gayretle tatbik etmekten başka bir 
şey yapmamışlardır. Bu muharebe -
nin daha fazla tafsilatını yine Ha
milton un raporunda okumak müm

TAN 
\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir aylık •• 
3 • • • • • 
6 '" • • • • 
l yıllık • • • • 

Türkiye 
için 

1 50 
4-
7 50 

14 -

Dışarı 
için 

8-
14 -
28 -

n1n için ntncılılı: Şirketlerine mü 
ı-acaat edilmelidir. 

Kütük ilanlar dotrudan doiruya 
•daremizce alınabilir. 

Kütük ilinlarm S saurlıiı" bir 
defalık 30 kuruştur. S satırdan faı 
lası için s.ıtır başına S kuruş almu 
Bir defadan fazla itin yeldlndan 
3 10 kurut indirilir. 
Günü ceçmiı allshaJar 5 lnınıetor. 

İstanbul yedinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılması mulCarrer lstanbulda Balka 
pan hanı ardiyelerinde mevcut nal -
burluğa müteallik tel çinko galvı.nil) 
ve sair emvalin birinci açık arttırma 
sı 4-8-36 sal.ı Ç'ilnü saat 12 - 13 te Bal 
kapan hanın' yapılacaktır. Arttır -
ma bedeli mahcuzun kıymetinin yüz 
de 75 ini bulma<l~ğı talr.dirde satış 
ikinci arttırmaya bırakılacaktır. İ -
kinci arttırma 10-8-936 Pazartesi gü 

kündür. Onun i~in biz bu kadarla ik- nü saat 12 _ 13 de yine mezkur ma
tifa edebiliriz. Yalnız şunu diyeyim helde yapılacağı ilan olunur. (24670) 
ki, 28 temmuzda vuku bulmuş olan 
"Conkbayırı,, muharebesi anafarta -
lar muvaffakiyetinin en şanlı saf -
ha~ndn- . 

Yaver Cevat Bey, bu muharebe -
lerde askerimizin gayet şiddet ve 
gayretle hareket ettiklerine dair iza 
hat verdi. Misaller getirdi. Onlar • 
dan biri de ŞU ki, kuvvei maneviy&
si yerinde olan, mafevklerinin feda
karlığına tamamen inanan askerde 
kuvvetli ruhu göstermek itibarile 
mühim buldum. Sıhhiye efradımız 
bir yerde istirahat ediyorlar ve ye
mek yiyorlarmış. Tam bu esnada bir 
obüs pek yakmlanna düşmüş. A1!r 
kerler bir müddet toz duman arasın 
da kalmışlar. Sonra ve sis sıyrılır 
sıyrılmaz gör.müşler ki, o askerler ar 
kası üstü yatmış, kahkahayla gülü
yorlar, kendilerine zaran dokunma • 
mış olan bu obüsle alay ediyorlar. 
Paşa dedi ki: 29, 10, 31 temmuz, 

1 ve 2 Ağustosta büyük mikyasta 
hadisat yoktur. Onlar da sizi alaka
dar etmez. 

3 Ağustos muharebesi (Kireçte -
pe): Kireçtepe Anafartalar muhare
be cephesinin sağ cenahında pek mü 
him bir mevzidir. Düşman 2 Ağus • 
tos günü akşam saat 6,30 sonra da 
bir liva kadar kuvvetile grupun sağ 
cenahına taarruz ve Kireçtepenin ba 
zı aksammı zaptetmişti. Fakat ayni 
g~ kıtalanmız tarafından yapılan 
mukabil taamızla "Kireçtepe,, mev
zii istirdat edildi. Düşman 3 ağustos 
günü daha faik kuvvetlerle tekrar 
"Kireçtepe., ye taarruz etti. Düşma
nın pek ciddi olduğu anlaşılan bu ta 
arruzuna ka.ı!ı yakından ve bizzat it 
tihaz tedabir etmek üzere mezkur 
cephe gerisinde 'Turşun,, köyündeki 
fırka karargahına. gittim. "Kireçte • 
pe,,muharebe meydanına kafi miktar 
da kuvvetlerin serian toplanması Jü. 

zumu tezahür etmişti. Onun için is
tifadesi mümkün olan cüzütamlan 
celbet1"1ek suretile öğleye kadar 12 
tabur cem'ine muvaffak oldum. Cel
bolunan kuvvetler mütemadiyen mu
hare'be hattına yürüyorlardı. En ni
hayet, erkani harbiyemden icap eden 
lerle beraber bizzat ben de muharebe 
hattına yaklaşmak lUzumunu hisset
tim. Bulunduğum yerden muharebe 
hattına giden tek bir yol vardı. Bu 
yol mütemadiyen sahil yakininden 
geçiyor, düşmanın sahile yaklaşmış 
olan iki torpitosu tarafından müte · 
madiyen ateş altında bulunduruluyor 
du. Bu sebeple ileri hareket eden tek
mil krtaatm durmuş olduğunu gör -
düm. Hayvandan indim. Kolun başı
na ve mecburi tavakkuf olunan nok
taya geldim. Filhakika oradan ileri 
geçmek mevile kat'i olarak temas 
etmek demekti. Halbuki bugün bu 
kıta.lamı ileri geçmesi lazımdı. Ev -
vela ben yalnız olarak koşar adımla 
geçtim. Arkamdan ve biribirinden 
fasıla ile erk8.n.ilıar'biye reisim ve 
yaverlerim geçtiler. Ondan sonra ta
vakkuf eden kıtaat kumandanlarına 
"geçeceksiniz,, dedim. Ve parça par
ça koşmak usretile arzu edilen kıta -
lar geçirildi. Bu muharebenin netice 
sinde düşman hareketi akinı bırakıl
dı.Evvelkinden daha hakim bir vazi
yet alındı. 

Yaver Cevat Bey arkadaşlarma o 
tehlike içinde hizmet gören bir aske
ri anlattı:Bu,klmsenin geçemediği a
teş içinden kemali itidal ve tevekkel
le yürüyerek ilerideki arkadaşlarına 
bu fedakarlıkla yiyecek ve kuvvet 
taşıyan o genci paşa, yaverinin göğ
sündeki ni§anla hemen orada taltif 
etmi~. 

Adana Beledıye Riyaseti~den: 
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanıl

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

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

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

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

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

6 - Muvakkat teminat (2 7 5) liradır. 
3.26 

OSMANLI BANKASI 
30 Nisan 1936 tarihindeki vaziyet 

AKTİF 
!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi istenmemiş olan kısmı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda bulunan paralar 6.129.611 17 2 
Kısa vadeli tıvanslar ve röporlar 803.583 14 3 
Tahsil olunacak senetler 4.421.149 7 3 
Cüzdanda bulunan kıymetler ~.418.973 R-a 
Borçlu cari hesaplar 6.363.675 7 9 • 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

PASİF 

Sermaye 

Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 

• 

1.875.979 1 5 
399.794 14 11 
613.850 19 5 
140.938 18 5 

28.167 .557 16 10 

!sterlin Ş. P . 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

332.490 8 7 
Görüldiiğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 220.617 13 3 
Alacaklı cari' hesaplar 14.159.145 1 5 
Vadeli bonolar ve cari hc>saplar 1.491.198 18 4 
Kabuller 399.794 14 11 
Müteferrik 314.311 - 4 

28.167.557 16 10 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

\ Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLİ 

, 

J Deniz Levazım Satmalma komisyonu il anlan j 
Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz 

tel 6 Ağustos 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat • 
14 de kapah zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup şartnamesi hergün 
Komisyondan parasız verilir. 

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

Doktor Aranıyor 
Erzurum Askeri Silah Tamirhanesi Direktörlüğün

den: 
Erzurum Silah Tamirhanesi kadrosunda ( 15 O) lira 

ücreti maktua ile istihdam edilmek üzere bir doktor a
ranmaktadır. Doktorun mutahassıs (tercihan dahiliye 
mutahassısı) olması lazımdır. Talip olanların ve daha 
mufassal malumat almak isteyenlerin mektubla Tamir
hane Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. ( 4286) 

354 

İdareleri İstanbul Le\18'" 

zım Amirliğine bağlı miieS 
seseler için doksan üç to: 
sade yağı 4 Ağustos 9~ 
salı gunu saat 15,30 
Tophanede Satınalma l{flo
misyonunda kapalı zar a 
eksiltmesi yapılacaktır. Tab 
min bedeli 72540 Iiradıt• 
İlk teminatı 48 7 7 liradıt· 
Şartnamesi 363 kuruşa ~o
misyondan alınır. İsteklıle
rin kanuni vesikalarile te
minat ve teklif mektublatl" 
nı ihale saatinden bir saat e'I 
vel komisyona vermeleri. 

2 C41> (4046> ıo 

* * * . 
İstanbul Levazım Arnl!'" 

liğine bağlı müesseseler içi!' 
50 bin kilo kavun 50 bin kl: 
lo karpuz 3-8-936 pazarteS' 
günü saat 14,30 da Tophr 
nede Satınalma komisyo" 
nunda pazarlıkla alınaca:. 
tır. Hepsinin tahmin b~d tr 
4500 liradır. İlk temına 
33 7 lira 50 kuruştur. Şart"' 
namesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saat-ı 
te kanuni vesikalarile bera" 
ber komisyona vermeleri-) 

. (60) (4349 
"• ... 

• ..:.o. 
Harp Akademisi eratı ilj""°',. 

2 O ton sığır eti 1 7 Ağust~ 
936 pazartesi günü saat l 
de Tophanede Satına~ 
Komisyonunda kapalı zaı• 
la alınacaktır. Tahmin ~ 
deli 6300 liradır. İlk tetıır"• 
natı 472 buçuk liradır. S 
namesi Komisyonda gö 
lebilir. İsteklilerin belli sa• 
ten bir saat evvel kanuni 
sikalarile teklif mektubl 
nı komisyona vermeleri. 

(57) ( 434,7. 

İstanbul Beşinci İcra Memurl~ 
dan: Yeminli üç ehli vukuf f ta ~ 
dan tamamına. 1 lira kıymet 

1
,_ 

dir edilen Kartalda. Maltepede i;! 
caddesinde 257/ 96,98 N.lı bir b~ 
ne yeri ile mülkün tamamı ':e . ._.A' 
bir bab hane 2638 sehim ı~ 
2180 sehim açık arttırmaya ~ 
miş olduğundan 31 Ağustos 936 t 
hine müsadif Pazartesi günü ~.ti! 
ten 16 ya kadar d2irede birinCl -". 
tırması icra Edilecektir. Artt~:t; 
deli kıymeti muhammenenin . ~ 
75 ni bulduğu takdirde müşteriSl ~ 
rinde bırakılacaktır. Aksi tak. ~ 
en son arttırmıın taahhüdü ba:s~ 
ma k üzere arttırma 15 gün ın ;I, 
le temdit edilerek 15 Eyllıl 936' , 
hine müsadif salı günü saat 1 ~ 
16 ya kadar keza dairemizde ~ 
cak ikinci açık arttırmasında ~ 
ma bedeli kı:,meti muhamın ~ 
yüzde 75 ni b.ılmadığı takdirde '::wıl: 
2280 NoJı kanun ahkamına. te~ 
geri bırakılır. Satış peşindir. . WJI 
maya iştirak etmek isteyenler~ 
meti muhammenenin yüzde 7,~ ~ 
tinde pey akçesi veya milli bı~ r'. 
kanın teminat mektubunu baıni10 I" lunmaları lazımdır. Hakları~ 
cilli ile sabit olmayan ipotekli ~ 
larda diğer alakadaranm ve ..-. 
hakkı sahiplr rinin bu hakl~.--;'. 
hususile faiz ve masarife da~r ti' 
iddialarını evrakı müsbiteler~ 
likte ilan tarihinden itibaren .~ 
20 gün zarfında birlikte d~~ 
lazımdır. Akıııi 1'! 
hakları tapu sicilli ile sabit o~~ 
!ar satış bedelinin paylaşın~ 
hariç kalırlar. Müterakim v~r~ 
viriye, tanzifiyeden müteveııı.t ~ 
yf' rüsumu ve vakıf icaresı ~ 
müzayededen tenzil olunur. 2~ ~ 
lik vakıf icaresi müşteriye aittl~ 
ha fazla malfıma t almak iste et,_ 
10-8-936 tarihinden itibaren b 1' ~ 
sin göre~ilmesi için dairede a::ı,~ 
lundurulacak arttırma şartıı ~ 
934/2086 No. lı dosyaya .ınil~i I!!~ 
mezkur dosyada mevcut vesa?~ 
bilecekleri ilan olunur. ;._,, , 

Göz Hekirni 

D Ş .. k . . Ertsrt r. u ru 1 
"c ~al ~l N . _.:ı rtoag og u uruosmanıye cau~M)• 

(Cağaloğlu eczanesi bitiş~· 
Tel. 22566 
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Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komısyonundan 

Mıktan Tasınla-
nan tutarı İlk teminatı 

Eşyanın . . 
cınsı 

Eksiltme nev'i Günü Tarihi Saati 

Cağ tor
bası 
Arka 
Çantası 

Lira Ku. 
525 adet 787 50 

640 " 3200 

Kütüklü 64'() ,, 2880 
askı kayış- I 

60 Lira Pazarlık 

240 ,, ·Açık Eksiltme 

216 ,, Açık Eksiltme 

11-8-936 

11-8-936 

12-8-936 

Salı 

,, 

Çar
şamba 

11 de 

14 de 

11 

1ı palaska 
1 _ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı için yu karda yazılı eşyanın eksilt-

meleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafl an Komisyondadı:· . . . . 
3 - İsteklilerin açık eksiltme ve pazarlı~ ıçın ılk te mınatlarıJe Banka mektubu 

veya vezne makbuzu olarak tayin edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun-
maları ( 4 2 3 7) so2 

İstanbul 5 inci lcra Memurluğun • 
dan: Yeminli üç ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına 19183 lira kıymet tak
dir edilen Büylikadada Me§rutiyet 
tna.hallesinde yeni Çankaya caddesin
de yeni 20 ve Kanarya sokağında ye
ni numerotaj heyetince konul;rn 19 
No. h eski Savoy, yeni Turing oteli 
ismi ile anılan maabahçe otel (eski 
hane) ile bu otelin bir 8okak asıra ar 
ka tarafına bulunan yeni Bahçeler 
önü sokağında yeni 9-11-13 ve J{a -
narya sokağında 18 No. h evler 
(köşk) arabalık, ahır bah)e ve müş 
temil!tı ki me.zkür maabahçe otelin 
nıU§temilatı. Bodrum katında. Zemi
ni mermer döşeli bir taşlık sofa. Ze
nıini mermer döşeli bir mutfak, ze
nıini mermer döşeli ve bir köşesinde 
yorli çamaşır kazan ve ocağı bulu
nan bir ~amaşırhk alaturka bir hala, 
zemini tahta döşeli üç oda, üç kiler, 
bir Mmıç, bulunduğu. Zemin katın
da. Otelin antresini teşkil eden kırını 
zı çini ile yapılmış iki taraflı bir 
merdiven ile çıkılır, ve Uzeriı ı" yine 
kırmızı çini ile ör· 
t U 1 m ü ş b i r t a r a 15 a came
kanla bölUnmüş, bir methal zemini 
ahıap parke ile döşeli ve icabında iki 
ye ayrılabilir bliyük bir salon, be§ o
da bir alafranga hala denize na.zır ge 
ni§ allşap bir tarasa, merdiven altın
da bir büfeyi müştemil olduğu, bu 
kattaki duvarların dahilen hepsinin 
ve tavıınlnrında bir kısmının yağlı ve 
ke.lemklr boyalı olduğu sıvaları dökü 
len tavanlardan bir kısmının da ye
niden ahşap olarak yapılmış olduğu .. 
Birinci katta .. Bir sofa beş oda ayrı
ca iç içe iki oda ki cem'an yedi oda 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
ı - 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 ı askerlik şube başkanlarından öğrenilebilit. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş oln11-
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) 407 

Yüksek öğretmen Oku!u Direk
törlüğünden; 

İstanbul'da bulunan OkuJumuz mezunlarının da işti 
rak edeceği okul gezintimiz 1-8-936 Cumartesi günü 
Suadiye'de koru parkmda yapılacaktır. Bu gezintiye 
Okulun mezun talebesile eski ve yeni öğretmenlen da.! 
vetlid1r. Geleceklerin. Cumartesi günü saat 9 da Köprü 
A.<la iskelesinde bulunmaları reca olunur. ( 4323) 

412 _,_ 
ISTANBUL GÜMRÜKLERi SATIŞ iŞLERi MÜ~ 

DORLOCONDEN : 
1184 kilo levha asbestos. 6565 k. günlük. 308 k. 

istiridye kabuğu, 3752 k. hırdavat eşyası, 637 k. kola, 
3455 k. deri mukavva taklidi, 1731 k. cam eşya, 1012 
k. pirinç çubuk, 7629 k. demir eşya, 1865 k. kağıt eşya, 
836 k. yün mensucat. 1838 k. Oyun kağıdı, 2600 k. 
demir dokuma makinesi, 175 5 k. fırça makinesi, 6 7 k. 
koyun postu. 1864 k. Pamuk mensucat, 1993 k. değir
men taşı, 2263 k. bakır boru, 987 k. aseton, 504 adet 
keçe şapka, 236 k. kadife mensucat, 233 k. kendir maki
ne kayışı, 362 k. İpek eşya, 72 k. aliminyüm, 357 k. 
sabun tozunun satış ilanları münakasanın 17-7-936 
günü nüshasmdadır. Satışlar İstanbul Gümrük yanında 
satış komisyonu salonunda yapılır. Aynı günlerde kii
çük satışlarda bulunduğunu ve hususi şartnamemiz sa
lon kapısındaki levhada asılı olduğu ilan olunur. ( 4116) 

alafranga bir halayi mü§temil oldu
ğu zemin ve birinci katlar arasındaki 
umumt merdivenden maada ayrıca 

hizmetçilere mahaus bir merdiven bu 
lunduğu ve bu kattaki yedi odadan 
be, tanesinin tavanının ıııva bi:dsi
nin bez diğer birisiyle sofanınkimi~ 
da tahta olduğu ve yine bu katUı;~ı 
odalardan Uç tanesinde birerden uç 
tane balkon bulunduğu .. Çatı arasın
da .. Birisj caddeye, diğeri denize ne.
zır balkonlu iki oda iki tavan :ırası 
iki kisımlı ve zemini yağlı boyalı bir 
sofa ve bu sofada birisi kafe.s ve bez 
ilP diğeri tahta bölme ile ayrılmış 
1kı uşak yal:ak yeri merdiven başın -
da bir metruk kazan ocak yeri bulun
duğu .. Bahçede.. Ekserisi meyvasız 
olmak Uzere otuz sekiz adet muhtelif 
ağaç elektrik motörU ile işleyen bir 
tulumba ve kuyu içinde kuyunun €

lektrik motörü bulunan bir baraka, 
ayrıca tahtadan yapılmı& harap bir 
baraka kömürlUk birisi tahta diğeri 
demirle yapılmış ve üzeri sarmaşıklı 
alelade iki kameriye bah~cmin cephe 
ve arka sokaktaki kısımlannda üzeri 
demir parmaklıklı bahçe duvarları ol 
duğu hududun diğer iki yan tarafın
daki duvarlnrm komşulara ait oldu
ğu ğörülmüştür. Vaziyet...Otelin bod 
rum kııtı kargjr diğer kat.ları ahşap
tır. Gerek otel binası gerekse bah,(' 
hey'eti umumiye itibari ile kullanışı 
mamur otururlur istifade edilır bir 
haldedir. Otel binası haricen yağlı 
boyalıdır. Şu kadar var ki bu boya 
caddeye nazır olan kısımda yeniden 
Yapılmış, diğer üç tarafındaki boya
lar eskimiş bir haldedir. Binanın her 
katında elektrik tesisp.tı da vardır. 
Ve mezkur evler (köşk) arabalık ahır 
ve bahçenin müştemilatı. Zemin ka -
tında .. Zemini beton metruk bir mut
fak bir uşak odası, iki arabalık uf -
kan tahtalarla ikiye bölünmU§ bod
runııu bir oda, yine tahtalarla üçe 
bölünmil§ diğer bir oda. bir ahır ta
nıtımı ile harap ve metruk bir limon
luk, bir baraka bal&, üst katta .. ze
lllin katı üzerine ayrı ayrı olarak 
Yapılmıs birbirinden a)TI ve ba§ka 
başka sakıflar altında iki ev veya ta
biri dlferle iki daire vardır. Bu iki 

daireden birinciı1inde. Zemini yağlı ı rinci arttırması icra edilec~ktir. Art
boyalı etraf ve tavanı kalemkar bo- tırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yalı genişçe bir oda bir alafranga yüzde 75 ini bulduğu takdirde müşte~ 
h&la ve bir m<:rdivenle çıkılan bu o- riıııi üzerinde bırakılacıı klır. Aksı 
danın Ustlinde de Zemini çinkolu bir takdirde en eon arttıranın taahhüdü 
tarasa ve kule şeklinde iki küçük baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
köşk vardır. lkinci dairede. Zemini müddetle temdit edilerek 15.9.936 ta 
ah§ap parkeli tavanları boyalı du - rihinc müsadif salı günti saat 14 ten 
.. ·.uları kısmen badana ve kısmen ka 16 ya kadar keza dairemizde yapıla
ğıtlı iç içe iiç ~a bir kiler ve bir h~· cak .ikinci arttırmasında arttırma 
la vardır. Zemın katının ancak bır bedelı kıymeti muhmmenenin yüzde 
kısmını işgal eden bu iki daireden 75 ini bulmadığı takdirde satış 22 O 
ma.adası balkon ve geniş bir tarasa- No. h kanun ahkamına tevfikan 81!
dır. ü::ıt kattaki bu iki dairede de ri bırakılır. Satış peşindir. Arttırma· 
elektrik tesisatı vardır. Bahçede.. Y~ iştirnk etrrıek isteyenlerin kıyme· 
Bahçede 35 tane meyvah .ve me~vasız t.ı muhammenenin yüzde 7.5 nisbe· 
muhtelif ağaç 20 tane fıdan bır ha- tınrle pek akçesi veya milli bir ban· 
vuz bir sarnıç vardır. Bahçenin et- kanın teminat mektubunu hamil bu
raf;nı çeviren ve bu bahç:ye ait bu- l~n~~ları lazımdır. Hakları tapu ei
lunan bahçe duvarlarının h.a?arya ve cıllı ıle sabit olmayan ipotekli ala • 
Bahçeler önü sokaklarmdakı kısım - caklarda diğer alakadaranın ve irti
larınm Uzerleri demir parmaklıklıdır. fak hkkı sahiplerinin bu haklarını 
Vaziyet.. Kargir olan ı.emin kattaki ve hususile faiz ve maea:dfe dair o· 
mutfak ahır arabalık ve odaların lan iddialannı evrakı müsbitelerile 
metruk ve bakımsız bir halde olduğu birlikte ilan tarihinden itib:ırcn ni -
pencere çerçevelerinin tamire müh - hayet 20 gün zarfında birlikte dai· 
taç bulunduğu zemin katının üze • remize bildirmeleri llzımdır. Akl!!İ tak 
rindeki iki dairenin ah§ap olduğu dirde hakları tapu sicilli ile sabit ol
bunların mamur ve kabili istifade bu mayanlar satış bedelinin payla~ma • 
lunduğu ancak harici boyalarının es- sından hariç kalırlar.Müterakim ver
k i y e r e k b a z ı y e r 1 e r i gi tenviriye tanzifiyeden mütevellit 
d ö k U 1 d ü ğ ü b a h ç e n i n belediye rüsumu ve vakıf karesi be· 
mevsim dolayısile metruk bir va· deli müzayededen tenzil olunur. Da
ziyette olması ile beraber muntaza'.n ha far.la malumat almak isteyenler 
VP- istifade edilir bir halde bulunduk- 10-8-936 tarihindden itibaren herke
ları halde bunları 96 sehimden 42 sin görebilmesi için dairede açık bu 
aehmi yani 126/ 288 sehmi açık art· lundunılacak arttırma §a.rtnameıııile 
tırmaya vazedilmi§ olduğundan 31-8- 934/ 2087 No. h dosyaya müracaatla 
936 tarihine müsadif pazartesi günü mezkur dosyada mevcut vesaiki göre 
saat 14 den 16 ya kadar dairede bi- bilecekleri ilan nhınıır. t24G671 
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Zayi - Galatasaray lisesinin ilk 
kısmından aldığım şahadetnameyi za 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sınin hükmü yoktur. 

Tinet Çakır 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğun
dan: Mahcuz ve satılması mukarrer 
Ankara cadde.<ıinde Reşit efendi ha
nında mevcuı gazete mürekkebi ve 
boya ve sairenin birinci açık arttır
ması 4-8-936 sah günü saat 17 de ya 
pılacakttr. Mahcuz emvale takdir edi 
len kıymeti n yilzde 75 ini bulmadığı 
takdirde 11-8-936 sah gilnil eaat 17 
de ikinci arttırması yapılacaktır fa. 
teyenlcr vaktinde mahallinde hazır 
bulunacak memurwıa müracaatları 1 
ilan olunur. 124671 ı 1 

1 1 

KAŞELERi 
Grıp. Nezle, oaş ve dıe ağnıarım. 
muannid sıını·ılan bir ande keser. 

kıymetli bi~ ilaçtır. 

J Kolec ve Ticaret krsımlari1e "*' 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

EylUlUn 22 ncl salı gUnU saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlô.ka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul !çın salt günleri saat 
9-12, cumartesi gUnlcri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-'1111-• tcyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60471

--• 
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iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen selahiyete müs

teniden mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it
haline devam edilmesi hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteşrin l 936 tarihine 
kadar doğrudan doğruya İktisat Vekaletine yapılmalı
dır. 

3 - Bu teklifler V ckaletçe teşkil olunacak bir komis
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri _hey'etin" 
arzolunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi i<;in teklif sa
hiplerinin en müsait teklifi yapmış olmakla beraber 

deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet ve 
iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun takdi
rine ve yaptıkları teklife ve haiz olduk1art ehliyet ve ik
tidara göre talipler arasında işin dileğine ihalesine hü
kumet serbesttir. 

4 - Teklifler. TUrkiyenin biitün kahve ihtiyacmı 
tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa için hangi bir 
darlığı mucip olmıyacak surette memleket dahilinde en 
az 1 0,000 çuval stok bulundurulacaktrr. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri 
alakadarların nam ve hesabına olarak Milli bir Banka
da bloke edilecektir. Bu para. ancak altıncı maddede ya
zılı olduğu veçhile sarfedilebilecek ve Kahve mukabilin
de hiç bir suretle döviz verilmiyeccktir. 

6 - Memlekete ithal edi1ecek kahve mukabilinde 
memleket mahsulat ve mamuJatmcfan muadil kıvmette 
eşyanın Kahvenin menşei olan memlekete veya Türki
yeye eşyasına henüz pazar olmıyan memleketlere ihracı 
mecburidir. ' 

7 - Memlekete İthal edilecek kahveJcr. memleket da
hilinde beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tiic
carlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak 
fiata ne nisbette zam yapılmak istenildiği dahi vazihan 
gö.stedlmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene miid
detle aktedilecek mukavelename hiikiimlerinin tatbiki
ni diledi~·i gibi kontrol ettirmek Jıakkım haizdir. 

9 - Beynelmilel piy;ısa teamülJerine göre hareket 
olunmama::u veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatJa 
satış yapılması veyahut her hangi bir sebep ve suretle 
mukavele ahkamına riayet edilmemesi haJierinde tara
feyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vasıtasiyle 
halledilecek ve üçüncü hakem İstanbul Ticaret Oclasr 
Reisi tarafından intihap olunacaktır. 

1 O - Taliplerin, tekliflerine İktisat Vekaleince 
m;ıkbul ve muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri 
sarttır. Bu teminatın mıktan teklif yapılırken asgari 
elli bin lira ve mukavele aktedilirken asğari İkiyüz bin 
liradır. Bu son teminat Kül halinde. müteahhit mukave
le hii~ümJerine riavet etmediği takdirde irat kaydMli-
lecektır. (1645) (3864) 24 

A skeri F abri kaıar Umum Müdürlüğü 
Sat1nalma ~omisyonu ilan l arı 

100 Ton Bisulfat 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton bisuI

fat Askeri Fabrikaları Salı pazarındaki Satmalma Ko
misyonunca 4 Ağustos 936 Salı günü saat 14 te açık 
arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 103 7 li
radır. Muvakkat teminatı ( 7 8) liradır. Nümune her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat te
minatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. ( 4126) 173 

1200 To_rba Çimento 
Tahmin edilen bedeli 1320 lira olan 1200 torba çi· 

mento 4 Ağustos 936 salı günü saat 15 de Salı pazarın 
da A skeri Fabrikalar Yollamasmdaki Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. İsteklilerin 99 liralık ilk te
minatlarını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mak
buzunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 4 ı 2 5) 172 

Asipin Kenan 
Siıi ıoğuk algrnlığrndan, nezleden, gripten, baf 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

İsmine dikkat buvurulması mır•••ıi 
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SATILIK ARSA ~=--== ş·ı RKETı· Kmahada'da Şahap Oteli biti-
şiğinde ve çok havadar bir yer
de bin bef yUz metro murabbaı 

:~ears:a~~::ve~~t1~:z:~3es35al ı;;;_ HAYR .• YEDEN : Gürgan rumuzuna müracaat. : 

----------------------- == 
SIHHt Balsamin Kremi 1 Ağostosun 4 ncü Sah Günü 

,HASTALIK 

Getlriy~t'uz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örüm
cek ve bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve eş
yaların üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, du
varların kenarlarına, aralarına bolca FAYDA serpiniz 
ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA ile tahrip ediniz 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılla
rı, kümes hayvanatmda,köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80.beş kilo 
350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri 
daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para kopar
mak isteyenlerden sakınınız. FAYDA imaline nazaran 
daha kuvvetli ve daha ucuzdur. HASAN markasına 
dij<kat. 

Türkiye için yegi.ne mümessili BOU RLA BİRADERLER ve Şsi. 

lstanbul - Ankara - lzmir 

C İ C İ Kirpiklerinizin şu resimde görUldU
ğU gibi güzel olmasını isterseniz 
yalnız Farukinin ( C I C 1 ) ri
melini kullanınız. Başka hiç bir ri
mel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, 
bu letaf etl veremez. 

Fanıkinin, dudak ve yanak allık
tan da dünyanın en meşhur rujla
nndan üstündür. 

Farukinin (CiCi) krem ve pud• 
ralan dahi son zamanlarda saçma 
sapan ilanlarla i.lemi kandırmıya 

çalı§alllarm krem ve pudralanndan çok i.li. olduğunu bir kere tecrübe 
edenler tasdik ederler. · 

Depoeu : Sultan Hamam FARUKi GUZEL KOKULAR MAGAZASJ. 
57 

Bir 
defa 

gelip 
g6r0· -nuz. 

6 

i Akşamı Boğaziçinde Büyük 
~ bir Mehtap Alemi 

~ :-;,-, 
GUlELL/GIN 

SIRRI 

= ~ yapllacaktlr. -§ " Renkli projöktörlerle tenvir edilmit büyük bir aa1 üzerinde meıhur yükıek 
5 ıan'atkirmuz Bayan Eftalya'ya refakat edecek güzide muıikiıinaılarımızdan 
§ mürekkep muhteıem bir ıaz heyeti ve milli rakıılarımızı icra edecek zeybek = takımı ". •t ' 
5 1stanbul'un muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan sayın halkımızın bu mehtap aefa-
5 sına iştiraklerini temin için aşağıda gösterilen seferler tertip edilmiştir: -5 1 - Şirketin ( 71) numaralı vapuru saat 20,30 da Köprüden hareket ederek 
5 Beşiktaş, Üsküdar, Kuzguncuk, Ortaköy, Beylerbeyi, Çengelköy, Arnavutköyü -5 iskelelerine uğrıyarak Bebeğe gidecektir. - ._ \ 

Esmer, sarışın, kumral her 5 2 - Şirketin (74) numaralı vapuru saat 20 de Yenimahalleden hareketle 
tene tevafuk eden güzellik - 1 
kremleridir. Sıhhi usullerle ha- 5 Büyükdere, Tarabya, Beykoz, Paşabahç e, Yeniköy, stinye, Kanlıca, Emirgan, 
zırlandığmdan cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahafillerin takdir ile 

kullandıkla.n yegane sıhhi krem
dir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 
Hamiş: Meccani nUmunelik

ler tükendiğinden 20 temmuz 
36 tarihinden sonra gelecek ta
lebnamelerin is'afı kabil olamı
yacağını arzeyleriz. 

5 R. Hisarı, A. Hisarı ve Kandilli iskeleler ine uğrayarak kezalik Bebeğe gidecektir. 
i§ 3 - Musiki heyetini hamil olan sal elektrikle tenvir edilmiş olan Şirketin = ( 7 3) numaralı vapuruna bağlı olarak Be bek açıklarında harekete amade buluna· 
E caktır. -. 
~ 4 - Elektrikle baştan başa tenvir edilmiş olan Şirketin 68 numaralı va· 
5 puru Köprüden saat 21 de Şirket idaresi tarafından sureti mahsusada huzurları -;: rica edilen sayın saylavlarımızla memleketimizin güzide Kumandan ve ricali ve 
5 Partimizin erkanı mensubini ve matbuatımızın erkanile erbabı şiir ve kalemden -5 güzide bir zümreyi hamilen hareket eder ek Bebek açıklarında diğer vapurlara il· 
§ tihak edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus bir büfe ihzar edildiği gibi Şehir 
S: Tiyatrosu ileri gelen sanatkarlarından Bay Hazım ile bazı Cazip simaların hu· 
=: zuru da temin kılınmıştır. -=: 5 - Bebekden saat 21 1/2 da hareket başlanacak ve Sah çekecek olan 72 nu· 
E§ maralı vapur en önde ve anı takiben sağlı sollu 71 ve 74 numaralı vapurlar ve 
5 bu iki vapurun arkasında davetlileri ham il olan 68 numaralı vapur yola devama 
§ başlıyacaktır. Vapurlar gayet ağır yol ile Anadolu sahilini takip ederek Kanlıca 
:= Koyu önünde mürettep plan dairesinde tevekkuf edeceklerdir. -._ __________ "' 5 6 - Kanhca'da 45 dakika tevekkufda n sonra aynı tertip ile Emirgana geçile-

.-------------ı E rek Yeniköye kadar Rumeli sahili ve sonra Paşabahçesine geçilerek Beykoza 
lıtan•uf llomata•ftit S.· - kadar Anadolu sahili takip edilecek ve Beykoz Yeniparkı önünde durulacaktır. 

tına ima lomfsyonu ffSnlcırr - Orada kezalik 4 5 dakikalık tevekkuf dan sonra Tarabya yolile Büyük dereye ge· 
ı...------------ § linerek Büyükdere ile Sarıyer arasındaki Beyaz park önünde vapurlar demirliye-

Ordu ihtiyacı olan 20.000 § ceklerdir. Saz heyetini hamil salı çeken ( 7 3) numatalı vapur demirliyen diğer 
dane aşı şişesi satın alına- §§ vapurlar etrafında gayet ağır olarak mütemadiyen devredecek ve san'atkarları
caktır. İhalesi 14 Eylül 936 e mız en bedii eserleri terennüm eyliye ceklerdir. 
pazartesi günü saat 15 de a- § 7 - Bu seferlere sandalları ile iştirak etmek isteyenler Bebek, Kanlıca, ve Bey
çık eksiltme ile yapılacaktır. 5 koz~a salın ve purların tevekkuflan sırasında sandallarını sala bağlıyabilecek· 

915 1. - lerdır. 
Muhammen tutarı ıra- = B.. ..k d 'k' kk fd 1 
dır. İlk teminatı 69 liradır. E 8 - uyu dere e ı _ ı saat teve u an sonra vapur ar aynı iskelelere uğrı· 

Ş . h .. k . = yarak avdet edeceklerdır. 
artnamesı er gun omıs- = 

yonumuzda görülebilir. ts- § GlDlP GELME VAPUR ÜCRETi HERKES iÇiN 37 1/2 KURUŞTUR. 
teklilerin ilk teminat mak- § Paso ve fotoğraflı kartlar ve her nevi abonmanlar ve hususi tenzilatlı biletler 
buzlarile veya mektublarile § bu seferler için muteber değildir. Sayın halkımızın gösterecekleri rağbet karşı· 
beraber belli gün ve saatte 5 sında Şirketce zuhurat postalar yapılması mukarrerdir. Biletler bugünden itt
Fındıklıda Komutanlık Sa- ~ haren Köprü ve Boğaziçi iskelelerinde satılmaktadır. 
tınalma komisyonuna gel- 5'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l il lll il lllllllll il l llllllllllllllllRlllllllUIOIRlftt 
meleri. ( 415 1 ) J 

S36 ~ lstanbul Vakıflar Direktörlüiü illnları 

Gümüşsuyu hastanesin
de bulunan 19 dane mikros
kop tamir edilecektir. İha
si 14 Eylül 936 saat 14,50 
pazartesi gününde açık ek
siltme ile yapılacaktır. Şart
namesi her gün komisyonu-
muzda görülebilir. Muham
men tutarı 650 liradır. İs
teklilerin 49 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubla-
rile beraber Fındıklıda Ko-
mutanlık Satınalma 
misyonuna gelmeleri. 

('152) 

* 

Ko-

337 

Ordu ihtiyacı olan 7 çeşit 
ilaç satın alınacaktır. İhale
si 14 Eylül 936 pazartesi 
günü saat 14 te açık eksilt
me ile yapılacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonu
muzda görülebilir. MuHam 
men tutan 793 liradır. ls-
tekliler~n 60 liralık ilk temi
nat mektublarile veya mak
buzlarile beraber Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Ko-

Semti meşhur ve mahallesi 

Samatya, Mirahorilyasbey. 
Yeni bahçe, Keçeci piri. 
Haydar, Haciferhat. 
Babıali, Lalahayreddin. 
Vezneciler, Camcıali. 

Çdebioğlu Alaaddin. 

Çarşı'da. 
Mahmudpaşa, Hacıküçük. 
Küçükpazar, Hocahayred-
din. 
Bayazıd, Eminbey. 
Dayahatun. 
Bahçekapı'da 4 CÜ v. nan. 

" " 
" " Tarakçılar' da. 

Fatih, Altay. 

Kumkapı, Kürkçübaşı Sü
leymanağa. 

Cadde ve sokağı 

Aliefendi. 
Yeni bahçe C. 
İrfanzade. 
Beşir ağa. 
Tramvay C. 

Yenicami avlu-
sun da. 
Perdahçıhan. 
Camialtında. 
Sebzeciler. 

Meydana karşı. 
Yenihan. 
Asma katta. 

" 1 ci katta. 
Küçükyeni hanın 
4 cü katında. 
Fevzipaşa C. 

İskele C. 

No: sı 

20-26 
6 

11 
7 

82-96 

44-102 

53 
21 

153 

5 
33-37 

17 
19 
14 
11 

1,1-1 

11-25 

Cinsi 

Hanenin nısfı. 

" Taşmektep. 
Beşirağa tekkesi. 
Dükkan üstünde 
oda ve salon. 
Dükkan. 

" 
" ,, 

ıo 
30 
2s 

Dükkan üstünde 2 oda 25 
D .. kk" 5 u an. 
Oda. 30 

" ,, 
" 

Altay cami yeri 
ve bahçesi. 
Arsa. 

30 
16 
4 

ıo 

zo 

8ahibi: Ahmet nuhı YALMAN-Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM misyonuna ızelmeleri. 

Yukarda yazılı mahaller 9 3 7 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek .~ 
re açık arttırmaya konmuştur. İstekliler muhammen kirasının seneliğinin ~ _ 
7,5 nisbetinde pey akçeleri le birlikte 10 Ağustos 936 pazartesi günü saat ıs e ~ 
dar Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine geintel_..f) 
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