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ispanya dünya işlerini kanştınyor 
Suriye heyeti geldi -- - ---smze 

Rei; Haşimületisi' nin 
gazetemize beyanah 

Hemen Millet Meclisi ve Cumur Reisi 
seçilecek, ordu kurulacak 

Antakya ve 
isken derun 

~i km'ftiyıtJtlor 
ara.,,ındd 

Pari.ste Fransız - Suriye muahe. 
desini im7.a1ayan Suriye heyeti dün 
ubah Avrupa ekspresi1e Paristen 
şehrimize gelmiştir. 

A ntakya. ve İskenderun vaziyeti istasyonda saat yediden itibaren 
ne olacak? Bu sual bir zaman- fesli, şapkalı Suriyeliler toplanmıya 
danberi Türkiye efkin umu- başlamıştı . 

miyesini ehemmiyetle meşgul ediyor. Ek.lpresin mutat geliş saati 7,45 
Bunun sebebi Suriyeye istiklil veril- ti. Bu saat gelip ge~tikten sonra tre 
miş olması ve Fransa ile Suriye ara- nin bir saat gecikme ile geleceği an. 

· smda bu esas dairesinde yeni bir mu- )aşıldı. 
ahede imzalanmış bulunmasıdır. Avrupa ekspresi iki saat teah. 

Cenevrede 
milletler ikiye 

ayrllıyor 

Portekiz.e karşı zecri 
tedbirler alınması 

isteniyor 

••Vablm. bir hadise,, 
Uruguvay'dan son~a daha başka devletlerin de 

Madrit 'le münasebeti kesmek ihtimali var 

Asiler meşru hükumet sayılacak mı? 

Fransa ispanyaya silah mı gönderiyor? 
___ __.. Cumur Reisi 

Londra, 23 <A.A.) - Daily Herald 
gazetesinin haber verdiğine göre, Mad
rit hükumetinin dış işleri bakam, ademi 

teslim olmak istiyormuş 

müdahale mukavelenameaine iıtirak e - ııw:::rr<.1:f!!il~!~ 
den devletlere tevdi edilecek bir nota 
vererek bu muahedenin bazı memleket
ler tarafından çiğnenmesi keyfiyetini 
protesto edecektir. 

Morning Poat gazetesine Cenevre -
den gelen bir habere bakılırsa, Bay Del 
Vayo, Portekiz hükitmetine karşı zecri 
tedbirler almmaaıru istemiştir. İspan -
yol bakanı protesto hareketinde bulun
duğu takdirde. esasen Habeş meselesin· 
den dolayı iki tarafa ayrılmış bulunan 
Milletler Cemiyetinde daha mühim bir 
anlaşmazlığın ba1ıöstermesine mani ol
mak imkansız bulunacaktır. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Milletler Ce - .--
. g " t" 4 "hayır" ve miycti asamblesı, 3 eve 

(Sonu Sa. ! Sü. !) 

Alkazar 
hükiime-
tin eJine 

geçti 
Londra, 23 (A. 

A.) -- Salahiyet· 
tar mahafil. Uru. 
guaym Mndrit 

-- hükfımeti ile dip. 
lomasi münaae. 

1 u betlerini ke~met• 
•• ı. . 1 !'\arar vermıı: o .. 

......... masının ne derece 
vahim olduğuna 

ehemmiyetle kay. 
detmek1edir ler. 

Bu malUlfil, te-

t ı t 1 1 1 aabl Amerikanıa 

A 8 e r • z Bumbdtdıman tch- diğer devletleri. 
likesi karşısında nin de Uruguayıa 

~~~w~J.J,_.·sıana hareket ettiler_........,.,:::=i kaçan ~:~~~ş 01!U.:~yo. 
Ju tutmafann a 

Dün Atinaya giden atletlerimiz 

dirler. Ayni mahafil, Mad .. 
ritte dipJomaal mtim~illerinin 
bulunmalarınm lapanyol radikali 
rinl itidale sevketmek.M ol..,._ 
measillerin İspanyol paytahbndaa 
ayrılmaları neticesinde şiddet hare. 
ketlerinin tekrar başgöstermesi mala 
temel bulunduğu mütaleasını ser. 
detmektedirler. 

(Sonu: Sa. S SU. 3) 

~-------~ - -~\LAL\.LZ.V...... 

Asiler ecnebi devletlere 

Adaları ve Fası mı 
vadetmişler? Hakikat halde Antakya ve lsken- hurla istasyona girdi. Suriye heyeti

Clenınun ahdcn muayyen bir mevkii ni şehrimizden karşılamak üzere Su-
vardır. Bu da bir muahede ile bu mm- (Sonu Sa. 4 Sil. 3) (Ya:ıas !inci aayıfada) 
takanm hususi bir idareye tabi tutu----------------------------------------------------------:-----------------~--------_..;.------------------------....:..-

(Yazısı 3 üncü sayıfamı7.dadır) 

lacağıdır. Fakat Fransa ne TUrkiye Yeni tramvay arabalan Harbı·yeJı•Jer YugoslarJga 
arasmda imzalanmış olan bu mua.he- - -

3-2 awwwı 1-1 

intıbaları 
denin hUkmü bugüne kadar her na- ç t 1 
sıısa tatbik olunamamıştır. B ·· A k 8 D 8 

Şimdiye kadar Suriyenin mil!takil UgUD D araya 
bir idareye tabi olmaması Antakya ve •d• ) 
İskenderun mıntakası için kabul edil- gı tyOr ar 
miş olan idari muhtariyetin tahakku- Harbiye mektebinin bu ders yılın-
Jcuna belki bir mani olarak gösterile- dan itibaren Ankaradaki yeni yapılan 
bilirdi. ''Henilz Suriyenin haiz olma- ı binaya nakledilmekte olduğunu yaz-
dığı bir 'idare şekli nasıl olur da ts- mıştık. 
kendenm ve Antakya havalisine veri- Harbiye mektebi talebesi de bugiln 
lebilir.,, denebilirdi. törenle Ana.kraya gidecektir. 

Ancak bugün Suriyenin istiklal Bütün Harbiyeliler sabahleyin 
kazanma.sile haddi zatında Yersiz olan mektepte hazır bulunacak, öğleye doğ 
bu ınaz.eret de ortadan kalkmış- ru önde mızıka olmak üz.ere Taksim 
tır. Bu suretle siyast vaziyette Cumuriyet abidesi meydanına gcle-
büyük bir değişiklik vardır. O- ceklerdir. 
nun için Suriyeye istiklil veril· Burada abideye çelenk konulduk-
ıneseJesinin de artılC fiU bir hal sn:f. tan sonra hareket edilerek köprüye 
hasına girmesi kuvvetle bekleniy(wdu gelinecek ve hususi surette hazırla-

ASIM US. nıın vapurla Haydarpaşa.ya geçilecek-
Sonu. Scı. 2 Sü.. 4 j tir. Harbiyeliler, Haydarpa.şada bütün 

~vay şirketinin sefere çıkaracaiı askeri mektepler talebesi tarafından 

Moskovadaki ilk 'D&Ç 

nasıl oldu? 

Hu•u•f muhabirimizin 
mektubu altıncı 
aayıfamızda 

yeni bUyUk arabalardan 178 numara- •. arşılanacak ve uğurlanacaktır. !stan 
ıısı dün saat onda Şişliden doğru bir bul vali ve belediye reisi Muhittin üs
tecrübe gidişi yapmıştır. tilndağ da Şehir mecJisi reislik diva

Bu arabaların içerisinde hem birin- nı azasından Selami İzzet Sedes \'e Re
ci hem ikinci mevki kanapeler vardır; fik Ahmet Sevengil ile birlikte lstan-
30 kişi almaktadır. Arabaların kapı- bul şehri namına Harbiyelileri uğurh
lan yalnız bir taraftadır ve kapılar yacaklardır. 
kapandıktan sonra arabaya atlamağa Bugün dördüncü sayıfamızda Har
imki.n yoktur. Resmimiz bu arabalar- biye mektebinin bir asırlık tarihl hak 
dan birini gösteriyor. kmd& bir makale vardır. 

Karadağ merkezinin yaşamasına 
olan şey: Turizm!. yagane amil 

Bir Karadag'1ı tipi 

(Çetine) müzesinin karşısında 

askeri klüp olarak kullanılan bir bina 
var. kral Alcksandr vaktile burada dol
muş. Çocukluğunu burada geçirmiş. ().. 
nun için şimdi Kara Jorj hanedanının 
idaresinde olan Yugoslavyalılar <Çeti • 
ne) ye hususi bir alaka gösterirler. B 
alakanın maddi bir neticesi şu sureti 
teırahür etmiştir: Eski Karadağ kral 
lığı zamanında (Çetine) de ancak dö 
bin nüfus varken §İmdi nüfus mikclart 
yedi bine çıkmıştır. Çünkü evvelce 
beş bin nüfuslu bir krallığın payiath 
olan (Çetine) şimdi (925,516) niıfual 
bir vilayetin (yani Zeta Banovinasınm 
merkezi olmuştur. <Çetine) böyle bil 
yük bir vilayet merkezi olduğu için 
rada bugün iki bin Yugoslav memu 
bulunmaktadn. Sonra Karadağ kralb 
zamanında ne kadar memur varsa b 
lar da yine maaşlannı Yugoslavya ha 
zinesinden almak üzere tekaüde sev 

lunmuıtardır. ASIM US 
(Bonu Ba. 6 Bi. IJ 





• • iki Sakson sıtesı 
Hudut 

ralar 

nihayetinde başlıyan manza
ve birdenbire değişen köyler 

kil ilk tünel Yedinci asırda Transilvaoıyaya 
Argeş ~yı sağında ç - 1 B şav 

ler V
e arr..~ıar arasından trene., 80- yerle!'ltnİŞ olan bu Sakson ar ra 

&-:ı d ~e (H:o ennan Stad) Slbiu ve bu Bu. 
lunda yine mk damlar arasın ~n o- • k 
tomobile bir yol açarak ince bır bo. covin merkez olmak üzere yaş.ama -
ğaz halinde uzanıp giderken birden- tadırlar. 
bire karşınıza eski Romanyanın h~ JKI AYRI RUH 

Poll• Haberleri 

Saçma korken .• 

Kaş iabancasile bir 
çacuk yaralandı 

l 

Yıldızda oturan 17 yaşında Ali kue 
vurmıya mahsus tabancaya saçma 
korken tabanca ateş alınış, çıkan kur
gun 10 yaşında Etemin sağ koluna isa 
bet etmiştir. 

Yaralı çocuk Şişli hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

d t işareti Avusturya - Macarıs- Sibiu ı;ı,>hri, Olt ve Mures vadtıe. 
u Ü r'ük. binası üzerinde arına r da 1 b ·ı . raladı? tanm g nt • ' rinin te .. "'il ettiği dört yol a~ı.m - a anca r e mı ya 

b. fıınret taşı karş:nıza 'F 
taşıyan ır ~ d 

ır . 
çık~~4 Romanyası, artık nihayet bul- Braşov Karpatların ~enu~a.. doğru 
muştur. Bir adım sonra artık son açılan eski geçidinin bırleştığı yer. 
Habsburgların, son topraklarından dedir. 
içeri gireceksiniz. . 12 inci asırdanberi kıtalar kura-

Hab~burglar diyince akhma dai. k hem müstahkem mevkilere sa-
ra A ile ma Fra!lsuva Jozefin suratı gelir hi olan, hem de Orta vrupa 

Bu suratı iki çatal sakal tamamlar. ş:rk arasındaki ticari münasebetle. 
Bu sakalın bir parçası :Macarların . re tavassut eden ticari ~valyeler bu 
bir parçası A,·usturyalılarmdır. . iki şehri zamanla tam bır orta za. 

919 danberi Orta .Avrupa b~ınm man Burgu haline koydular: 
için hep suratının bir tarafınd~kı :'8'· Bugün Sibiunun kalelerı artık 
kalı yolunmuş acayip kıya~etlı ın. turist için bir eğlence mevzundur. 
sanları hatırlatırdı, h~lbukı senele~· Traruıilvanyada bir nevi Avrupalı 
ce kafamın fotoğraf çerçe~eliği teknitl ne hareket eden Busakson 
ettiği bu Avusturya - Macarıstan unsurlan daha 1848 senesine kad~r 
timsali m ... ;·cr ne kadar başka bir tam bir feodal şeklld~ hükü~n sür
şeymiş, Frnnsm'a Jozefin sırm~ll ; 1- mekte idiler. 
biseleri, altın apuletleri, mada ya~- Feodalitenin ni:ıamı Romen köylü-
rı bir heybetli büstten başka hır .. ancak şehirlerin kapıları dı-
şey değilmiş. Nesli orta zamanda 8şıunnae kadar yaklaşmaya i.zin .veri. 

··nkariz bir hayvanın vücudundan 
mu d be ·ı vordu. Şehre girmezlerdi. Sıtenı~ e~ 
Yu .. zu··ıen bu post bir kılıç ar sı e J 1'" ks yetı 

rindeki Romen köy u e en 
iki b·o·ıun" ünce altından çıkan man4 d Ma 

ye t1 .. ~ bo taın bir serf halinde )'aşıyor u. • 
zara post içinde gırtlak gır ""6a. • carlar için de ayni şekilde hareket 
ğuşan bir mahşerdir. Bu mahşen .ne ediyorlardı. 
sade Macar, ne sade Alman dıye 
tavsif etmek imkfinı vardır. 18-18 ihtilali burada tesirini gös. 

Şimdi biz bu hP.ybetli posS~bu~ ,bir terdi, Romenler sosy~· b~r inki:a: 
deliğinden içeri giriyoruz. ı ıu ya hildl.yesinden sonra şe ır e yer e 

'diyı m,,.VA imkan buldular. 
doir1)11NzXJ1i DEGIŞIYOR 96 yıl önce şehri ancak kale kapı-

Eski huduttan oonra manzaranın farı dışından hayran, hayran seyret
birden bire değiştiğini insan, hudut. meği kendisine vazife edinen Ro. 
taki hUyük eski gümrük antrepola- men bugiln buraya hakimdir. Fakat 
rmdan anlıyor. Bu derhal kendi- hal~ Romen, Alman aynlığı göze 
ni hissettiriyor. Yol üstünde köyle· çarpmaktadır. 
rin de karakteri birdenbire değişti. Romen oteli ile Sakson oteli, 
KUçiik köyler yerini artık yavaş, ya. Romen kahvesi ile Sakson kahve.si, 
vaş zirat kasabacıklara terketmeğe Romen pastacısı ile Sakson pastacısı 
başladr. derhal birbirinden bıçakla kesilmiş 

Köyün bu kademe, kademe kesa- gibl farkohmur. 
fetle"mesi çektiğim yollardan berı Sibiuda Romen evile Sakson evini 
tem~unu arttıran bir nizamla gö. de derhal birbirinden ayınrsınız. 
ze c:aı:pryor. Yanyana. yaşamak insanları biı·birl. 

Taksimde Pire Mehmet sokağında 
Yusuf bey apartımanında oturan Adil 
sarhoş olmuş, odasının camlarım kir• 
mış, kayinbiraderi Zeki ile kavga e~
miştir. Adil kavgadan sonra polıs 
merkezine giderek ka.yinbiraderinin 
kendisini tabanca ile yaraladığın id· 
dia etmiştir,. 

Zabıta doktoru yarayı muayene 
etmiş, tabanca yarası olmadığını söy
lemiştir. Adil hastahaneye yatırılmış· 
tır. 

KALP DURMASINDAN ÖL'OM
Ayvansarayda Mustafa paşa mahalle
sinde oturan Haliç şirketi memurlarm 
da.n Hü&::yln dUn Balatta Mahkeme 
altı caddesinden geçerken dUşmUş, 
kalp sektesinden ölmtlştür. 

KAMYONET ÇARPTI - DUn sa
bah Sirkeciden geçen 12 yaşında Ni
kova şoför Mustafamn idaresindeki 
ka~yonet çarparak sağ ayağından ya 
ralamtştrr. Şoför yakalanmıştır. 

F ASUL 'YEDEN ZEH!RLEl\"DI-
LER - "&>yoğlunda. Kara.baş mahal· 
lesinde Üçilncil dere sokağında. oturan 
Maryam ile oğlu yedikleri taw fasul· 
yeden zehirlenmişler. Beyoğlu hasta
hanesine kaldırılmışlardır. 

Belediyenin geni 
levazım direktörü 

İstanbul beledi-
ycsinde açık olan 
levazım direktör -
lUğüne Erzurum 
muhasebei hususi
ye direktörü Emin 
Zeki Coşkun tayin 
edilmiştir. 

Emniyeti umu -
mJye levazım ve U· 
çilncü şube müdür 
lUklerinde de bu-
lunmuş olan Emin 

Bay Emin Zeki Zeki Coşkun mu
vaffakiyeti görülmüş değerli bir genç 
tir. 

Step lcöyiinü hatırlıyorum. Step ne karıştınyor. Medeniyetlerin zey. 
köyü köyün kalabalığım bi1e dağıtan tin yağı ve sirke halinde birbirleri 
jnsan]ar arasına kilometreler so- kucağında fakat birbirinden ayrı 
kan ve köyü küçülte, küçülte evle- durduğunu görmek için insanın 
rinin ıoıayısını iki elin parmaklarile kilise çanları zarif ve yüksek olan 
sayılacak hale koyan bir acayip cüzü Sibiuya, Vlrjilden kalma !detlerle Yeni vazifesinde muvaffakiyetinin 
tam:lır. yaanran Romen çobanlarmın yaşadı- devamını dileriz. 

J{öyün bu küçük, bu cılız, çelim- ~·J k~~·d· ========== 
ğı dağdan bakması '"ı ır. 

siz hali insanlarr kötü izbel~re sokar, BELEDiYE KOOPERATiFiNDE 
en ipfülai tekniğe sevkeder. ve ilk Eski istihkam bak.ayası, i.stihk!m 
yuvalarının altında asırların başı u. nkazı üstüne kurulmuş çarpık eski TABLDOT 
cund'!.n uçup gittiğinde hayırsız bir ;ollan, ınazgallan, eskik'kapı~a~nın Belediye memurları kooperatifi 
yoksuUak destanı halinde kıraç top. üstünde harap olmuş es ·ı asa e ar- tabldot harici de yemek venniye baş-

maları.le bu Aehir mütekait bir Al. rağa yaslanır . -s lam.ıştır. Şiş kebabı, pirzola sekiz ku-
Step köylerinden sonra ova köy. man generalini hatırlatıyor. ruş, çorba yüz paradır. 

}eri biraz daha müteka.sif, biraz da- Slblu Sakson burjuvasının merke- Bunları yemek için 32,5 kuruş o-
ha sağlam bir teknik içinde ağa~ . olduğu gibi, Sakson kültüriinün lan birinci nevi yeınektc:ı yemek eart-
dalları ve ~içek yapraklan arasından :• merkezidir. Sibiudaki halk Univer- tır. 
hayafa gülümser, Tuhna boyu bere- s~esinde her senel Reic~ lproMf~r- DANiMARKA ELÇiLiK MOS~ 
ketli bir to,Prakla da a derli, toplu 1 ri gelirler, ders er venr er. uze- Rl GE 
bir tektLSüf manzarası ile karşınıza ie ri teoloji akademisi, zengin kütüp- TEŞA LDI 
çıkar. Mures vadisinden sonra ziraat :S:Mi Sibiunun Sakson kültüründe. Bir müddettir mezu.nen memleke-
l,salanmağa yüz tutar . ki rolünü anlatır. tine gitmiş olan Danimarkanın Ankr..-

Halbuki, Berlinden trenle gelen ( Arkwı var) ra elçiliği milsteşarı Bay Fitzmeyker 
adam cenuba doğru hudut değiştir- _., dün şehrimize uönmüştür. 
dikçe ağaçlarm azaldığnıı, tarlaların ""---::;:'.'~ _ ___.. ] Bay Filzmeyker Danimarkada TUr 

cılızl~ştığmı itiraf ede:.· .~irai .~~· r" . ~ a r .& 1 k 1 ' 1 e r 1 ' l kiye ile kendi memleketi arasındaki 
baların zayıfladığını, kuçuldiiğiinii a. L..:---~ ;( ticari münasebatın inkişafı hususunda 
damakılh hisseder. Orta Avrup;ı~arı' 332 DOC:UMLULAR · tetkiklerde de bulunulmuştur. 
bizim stebe kadar böyle bir köy ve ın· ,;ı'fib 'nd YUGOSLAVYALI 

• •v• kad · · dım nd m '[{ooıkCy Asker~ l;j e.tt en: zıraat t«>knıgı emesmı a , • ı 

görmek mümkündüı. şubemize kayıtlı 332 doğuınıu ve ŞIMENDIFERCILER 
Habsburgların eski hud~ıı.nda, bu doğumlularla. muam?Ieye tabi di- Bugün şehrimize Yugoslavyadan 

bir medeniyetin de değiştiğini insan ğer doğumlulardan yerlı ve yabancı 30 Yugoslavyalı şimendifer memuru 
derhal h~eder. ıarm askerlik yokla.malan Kadıköy seyyah olarak gelecekler, bura.da Uç 

Yol iistünde rast gelinen evler hükfımet binasında.ki Askerlik mecli- gün kalarak gehrimiz.in dikka.te değer 
insana talime çıkmış Alman manga- sinde her gün yapılmakt:ı. olduğu ev- yerlerini gereceklerdir. 
larınr hatırlatıyor. Evler hepsi birbi· velce ilan edilmişti bu yoklamanın Yugoslavyalı seyyahlar burada kal 
rlnden ayni mesafede dimdik dnru- b'tm.' 1 w d dtkları üç gun" içinde, kendilerini ge· 
yorlar. He...,,ı sokaklara amut vazi- eyliil 936 sonunda ı ış o acagm an 
yette ! a- çabuk müracaat edilmesi gerektir. tiren trenin vagonunda yatacaklardır. 
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Klltlr ftlerl l Liselerde 12 sene 
Lise ve orta 

okullarda 

Yeniden yapılan 
değişmeler 

Kültür B•kanlığı mual
bmier arasında bir anket 

gapmıya başladı 

Lise ve orta okul öğretmenleri ara -
sında yeniden yapılan değişmeler şun
lardır: 

İstanbul Uskildar kız san'at okulu 
tarih coğrafya öğretmeni Zatiye, Sel -
çuk san'at okulu tarih coğrafya ve yurt• 
bilgisi öğretmenliğine; İnönü orta oku
lu, riyaziye ö&retmeni Seniha Ankara 
kxz lisesi riyaziye öğretmenliğine, Ka • 
bata§ lisesi idare memurluğuna Ah -
met Emin, Kasımpa§a orta okulu fen 
bilgisi lSğretmeniliğine Nahide Pertev -
niyal lisesi fizik öğretmeni Kemal Kon 
ya lisesi kimya öğretmenliğine, İstan -
bul kxz lisesi coğrafya öğretmeni Rem
ziye Tekirdağ orta okulu tarih coğraf
ya öğretmenliğine, Beyoğlu Akşam kız 
san'at okulu biçki dikiş stajyeri Mcli
hat Hakkı, Trabzon akşanı kız san'at o
kulu biçki dikiş öğretmenliğine, Kon
ya orta okulu tUrkçe öğretmeni Zeki, 
Fatih ortaokulu türkçe öğretmenliğine. 

İstanbul akşam krz san'at okulu biç
ki dikiş stajyeri Hayriye Halil, Edir • 
ne akşam kız ııan'at okulu biçki dikiş 
öğretmenliğine, Beyoğlu akşam san'at 
okulu moda stajyeri Muzaffer Ziya 
Trabzon akşam krz san'at okulu moda 
öğretmenliğine, İnönü orta okulu dikiş 
biçki öğretmeni Emine Müzeyyen, Rize 
orta okulu biçki dikiş öğretmenliğine, 

Haydarpaşa lisesi fizik Bğretmeni Ke • 
nan, Edirne lisesi fizik oğretmenliğine, 
Erenköy lisesi fizik öğretmeni Sabit, 
Pertevniyal lisesi fizik öğretmenliğine. 

Kumkapı orta okulu türkçe stajyeri 
Şaziye Berin, Ankara birinci orta okul 
türkçe stajyerliğine, Erzurum lisesi ri • 
vazive öeretmeni İhsan, Bakırköy orta 
okulu riyazlye öğretmenliğine, Konya 
kız öğretmen okulu musiki öğretmeni 

Sabiha Neyire, Çatalca orta okulu mu • 
siki öğretmenliğine, İstanbul erkek öğ • 
retmen okulu sekreterliğine, Gaziantep 
lisesi riyaziye öğretmeni Bekir, Süley -
maniye ortaokulu riyaziye öğretmenli • 
ğine, Vefa lisesi fransrzca öğretmeni 

Hüsamettin, Haydarpaşa lisesi fransız -
ca öğretmenliğine, Samsun lisesinin es
ki öğretmenlerinden Salih Rxza, Kum -
kapı orta okulu yardımcı öğretmenliği
ne. İstanbul erkek öğretmen okulu baş 
öğretmeni İhsan, Haydarpaşa lisesi yar
direktörlilğüne, İstanbul erkek öğret -
men okulu resim, elişi stajyerliğine ŞUk 
rU. Gelibolu orta okulu fen bilgisi yar 
dımcı öğretmeni Makbule, Erenköy ktz 
lisesi fenbilgisi yardrmcı öğretmenliği • 
ne, Gelibolu orta okulu yazı ve fran -
sızca öğretmeni Salih Emirgin orta o
kulu yardımcı öğretmenliğine, Selçuk 
kız san•at okulu fransızca öğretmeni M. 
Zeki İstanbul aan'at okulu franaızca öğ 
retmenliğine, btanbul kız lisesi ingi • 
lizcc öğretmenliğine Fatma, Kırklareli 
orta ~kulu resim öiretmcni Sırn, Ga • 
zioımanpa!Ja orta okulu resim öğret .. 
menliğlne tayin cdilmi!Jlerdir. 

YOK.SEK öôRETMEN OKULU 
MEZUNLAR! 

Yilksck öğretmen okulu mezunla • 
nndan Yozgat lisesi riyaziye stajyerli
ğine Melahat Samsun lisesi edebiyat 
stajyerliğine, Mehmet Kütahya lisesi ri
yaziye stajyerliğine tayin edilmişlerdir. 

PROST VE ŞEHiR PLANI 
Şehircilik mUtehassısı Prost dUn 

belediyedeki odasında. çalışmıştır. 
Prost buradn kalacağı mUddet zar 

fmrlo lstanbulun projesinin esasın· 
tesbit edecek, icap ederse iki aydar 
fazla da kalacaktır: 

EVKAF - BELEDiYE 
ANLAŞM AZLICI 

Evkafla belediye arasındaki ihtilifı 
halledecek olan &ayiavlar komisyonu 
dün vilayette toplanacaktı. 

Azalardan biri hastalandrğından top 
lantı yapxlamamıştrr. Komisyon Millet 
Meclisi açılmadan bütün ihtilaflar hak
kında karar vermeye çalışacaktır. 

Liselerin 12 seneye çıkarılmasx etra
fında kültür bakanlığı yakından tetkik· 
ler yapmaktadır. Tetkiklerin neticesi an 
cak gelecek tedris yılı başında belli ola· 
cak, muvafık görüldüğü takdirde he -
men tatbik edilecektir. Bu İ§ etrafında 
kültür bakanlığı lise direktörleri ile lise 
öğretmenlerinin de fiikrlerin alacak, on· 
tara bugünkü durum hakkında fikir so· 
racaktır. Alınan cevaplan bir heyet kül
tür bakanlığında tetkik ederek talim 
terbiye heyetine havala edecektir. 

Liseler on iki yıla çıktığı takdirde 
ilk kısımlar 6 yıl, orta ve lise kısımları 
da üçer yıl olacaktır. 

Orta kısımdan itibaren dersler hafif
liyecektir. Bu İ§i talim terbiye heyeti 
tesbit ederek müfredat programlannı o
na göre vücuda getirecektir. 

Adliye tayinleri 
!sta.nbul ikinci ceza hakimi Keme.. 

le 9 numaralı ihtisas ha.kimliği sala
hiyeti verllmi~tir. Temyiz raportörlü· 
ğüne Sivas ihtisas müddeiumumisi 
Ahmet Lutfi 1 lstanbul hakimliğine Lü 
lcburgaz müddeiumumisi Mehmet, İs
tanbul i\zalığrna Ilagz hakimi Nuri, 
Kars mahkemesi reisliğine Trnbzon 
ihtisas hlkimliğinden açıkta kalan 
Cafer K!mil, lstanbul sulh hakimli
ğine Aydın 8.zasmdar.. Nail, İstanbul 
birinci ticaret reisliğine azadan Musta
fa. Faiz. yUz lira. maaşlı temyiz aza
lığına birinci ticaret reisi Memduh, 
Şile mUddeiumumtıiğine lstanbul b&
şinci icra memuru Rasih, Giresun 
mahkeme lzalığme. üskUdar sulh ce
za hA.kimi Mehmet Aii tayin edilmie
lerdir, 

IST ANBULUN KURTULUŞ 
PROGRAMI HAZIRLANIYOR 

önUmUzdeki hafta zarfında beledi
yede bir kom:isyon toplanarak 6 te,,rl
nievvelde kut.lulanacak olan İstanbul 
kurtulu3una ait programı hazırlıya
caktır. 

Harbiye bu sene An.karaya gitti
ğinden merasim programında esaslı 

değişiklikler ol~caktır. 

MARSILYADA VEBA YA
KASI GôRULDU 

Hudut ve sahiller umum mUdUrlU
ğUnden bildirildiğine göre on eylül ta
rihinde Marsilyada bir veba vak'ası 

ve daha önce ağustosta da diğer bir 
veba vak'ası görülnıüş olduğundan 
müvaridatına karşı talimatnamenin 
51 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası 
hariç olmak ilzerc diğer fıkralarında 
yazılı vebaya mahsus tedbirler konul· 
muştur. 

BiR ECNEBi FiRMA TOTON 
ALMAK iSTiYOR 

Bir ecnebi firma hususi takas ıure
tile memleketimizden mühim mikdarda 
tiltiln iıtemektedir. İltenen tütünün 
TUrk parası ile tutarı 100,000 Türk 1i • 
rasına tekabUl etmektedir. 

Türkofiıı, vaziyetten alakadar tütün 
ihracatçılarımızı haberdar etmi§tir. 

SOKAK ADLARI 
lstanbuldaki sokak adlarından mil

ll olmıyanlarm değiştirilmesi hakkın
da Dahıiliye vekaletinden gelen emir 
üzerine belediyede bir komisyon te
şekkül ctmietir. 

Bu komisyon bir ay zarfında işini 
bi lirecektir. 

KONSERVATUVARDA TAMiR 
Konservatuvarın yatılı kısmının 

tamirine karar verilmiştir. Şimdilik 

iki bin lira harcanacaktır. 

iÇ BAKANLICI BELEDiYE 1'1E. 
l'tlURLARININ SiCiLLERiNi 

iSTEDi 

Dahiliye vekaleti belediyedeki yük 
sek memurlarm slcillcrini istemiştir. 
Bu sicillerin ya.kında yapılacak olan 
terli ve tayinlerde esas tutulacağı an
laşılmaktadır. 
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. \Hergün bir hikaye 

Çinden gelen adam 
Anlatan: Vır Guı 

'.Ağustos biter bitmez yaz da bit • - Evli bir kadındı bu. Kocası kendi· 
mişti. Bir ay kadar sürdüğü plaj ve kır sinden çok yaşlı idi. Kocasını sevmiyor· 
hayatını brrakarak şehre döndü. Evin· du, sevemezdi. 
de her yeri gölgelik ve karanlık buldu. - Kaçaydınız .. 
Hayat yine eski hayattı. - Kaçmak mı? Bu lakırdı o kadın 

Bir sabah, tuvaletini bitirdiği sırada için söylenemez. Son derece namuslu, 
hizmetçi kapıya vurdu ve içeri girdi. kibar bir kadındı o. Kocasını bıraka • 

- Ne var? mazdı. Ailesini yıkamazdı. Evde bir re-
- Sizi birisi görmek istiyor. zalet çıkarmak istemiyordu. 
G 1. "Bı'r gün bana: e ıyorum. 
Beş dakika sonra salonda arkadaşr • "- Artık ayrılmalıyız, dedi. Bu sö-

mn elini sıktı. Bu, kısa boylu, sarışın zün kat'i bir emir olduğunu anlamış -
hir adamdı. Ev sahibi gibi otuz, otuz trm. Hakikaten ayrılmamız lazımdı. 

beş yaşlarında görünüyordu. Çünkü vaziyet bir çıkmaza girmek teh-
- Buraya gelir gelmez ilk işim se • likesini gösteriyordu: 

ni aramak oldu. ''Onu seviyordum. O da beni sevi • 
- Eksik olma. Ben de seni her za- yordu. Fakat, ne ben, ne o biribirimize 

man hatırlardım. Otur şöyle. Kahve içer daha fazla yaklaşamıyacak kadar yaban-
misin? cı olduğumuzu unutmuyorduk ve bunu 

- Hayır, teşekkür ederim. unutamıyacağımızdan korkuyorduk. 
- Bir cıgara al öyleyse.. "Kocasından boşanmasını, benimle 
Karşı karşıya oturdular. evlenmesini de istiyemezdim. Son de -

- ~e. anlat bakalım. Nerelerdeydin? rece lüks yaşamağa alışmıştı. Kocası 

Ne iş yapıyorsun? En son mektubunu çok zengin bir adamdı: ..... fabrikası -
Çinden aldım. Sonra aradan iki ay geç- nm sahibi. 
t . - ..... fabrikasının ı:ahibi mi? ı. 

- Yol iki ay sürüyor. Sana mektup - Evet. ne var? 
yazdıktan biraz sonra Çinden ayrıldım. - Demek o kadın senin de metresin-

- Demek Çinde iki sene kadar kal- di ha? 
dm? - Metresimdi demedim. Beni sevi -

- Üç sene olacak neredeyse. yordu dedim ve aramızdaki sevgının 
- Neler yaptın? temiz kalma$I için biribirimize daha 
- Tarih tetkiklerile meşgul oldum. fazla yaklaşamadığımızı söyledim. Sen 

Hayat orada o kadar ucuz ki bir sene nereden tamyorsun? 
için ayırdığım para üç sene yetti. Baş- - Benim metresimdi yahu 1 
ka hiç bir iş yapmağa mecbur olmadan - Ne diyorsun? 
tetkiklerime bol bol vakit buldum. - Hakikati söylüyorum. 

Sen ne yapıyorsun bakalım? - Şimdi hala görüşüyor musun? 
_ Hiç sorma. Sanki artık kimse 0 • - Hayır. Çoktan unuttum bile. Hele 

tomobil almamağa ahtetmiş ! Acenteli - şimdi, benimle beraber seninle de gö -
ğini yaptığım şirket bana satış olursa rüştüğü için gözümden büsbütün düş -
para verirdi. Satış yok, para da yok. tü. 1 
Dedim ya, bu cihetleri biç sorma. Gö- - Fakat, ben unutamıyorum. Çünkü.! 

~ · · · k benim için o yine daima hayalimdeki rüştügümiız ıçın ço memnunum. 
- Ben de. şekli He yaşıyacak. 

• • • Bit" mUddct sustular. Biribirlerine 
bakışarak gülümsediler. Sonra ev sahi- Bir iki ay sonra buluşmuşlardı. 

_ Haberin var mı? Evleniyorum. bi sordu: 
Fabrikatör öleli gelecek hafta iki ay o- üç sene.denberi zihnimi kurcalı -

yan bir §ey var. Çine niçin gitmiştin? lacak. Karısı "üç ay olmadan evlen • 
- Söyledim ya: Tarih tetkikatı yap- mem,, dedi. Onu bekliyorum. 

_ Ya? Balayını nerede geçirecek sima k için. 
- Onu biliyorum. Fakat başka bir niz? 

sebep vardı zannediyorum. Aramızdan - Çinde. 
ayrılman o kadar ani oldu ki; bana bi - __ _: __ B_l_R_D_U_Z_E_L_T_M_E ___ _ 
le haber brrakmadan gittin. Sebep? 

- Bir kadın. 
- Kadın mı? 

- Evet. Anlatayım; en güzel, en mü 
kemmel kadın bulduğum birisini son 
derece büyük bir aşkla seviyordum. O 
da beni seviyordu. Beraber yaşmamrza 
razı olacaktı. 

- Peki, ne oldu? 

Dünkü nüshamızda çxkan hikayemiz 
bir yanlışlık neticesinde altüst olmuş -
tur. Hikayenin başladrğı nokta birinci 
sütunun alttan dokuzuncu satrrıdır. Hi
kayeyi imza yerine kadar o sıradan oku 
duktan sonra birinci sütunun başına 

gelmek lazımdır. Bu müessif hatadan 
dolayı özür dileriz. 

Aksu köprüsü 

Aksu köpri.isü tamir edilirken 
Maraş, (Özel) _ Vilayetimizle An· köprü, üç senedir iktısadiyat üzerinde 

tep arasındaki Aksu köprüsü müteah • çok fena ve aksi tesirler yapmıştı. 
hide verilmişti, tamirat sona ermek ü • Müteahhit tamiratı bu sene muvaffa-
zeredir. kiyetle bitirirse her iki vilayetin tica • 

Bu köprünün iki vilayetin tica - retindc inkişaf vücuda geleceğinde şüp
reti üzerinde oynadığı rol çok mühim - he yoktur. 
dir. Kışın şiddeti yüzünden parçalanan 

11-SUMER • 
sıneması 

Bu akşam; yeni sinema mevsimine başlıyor. İlk programda: Ronald Col-
1nanın ve güzel Joan Bennet tarafından temsil edilen 

MONTEKARLO KRALI 
Zengin sa.hnelerile dolu pek nefis bir komedi. Ronald Colman, oyun
daki l?arlak talihi acaba aşkta da muvaffak olacak mı? İlaveten: FOX 

JURNAL. Fiatlarda mühim tenzilat va~ ' 

Suriye heyeti 
(V styanı 1 incide ) 

riyenin muhtelif şehirlerinden he, 
yetler gelmi~ti. Heyetler şu kimse. 
lerden mürekkepti: 

Şamdan Suphi Abdullah, Mehmet 
Grivati, doktor Fehmi Fezzül Hale. 
bi, Bedrettin Nakşibendi, Cemil Kas. 
sar, Sait Kahhale, Nuri Halil, Be
ruttan Mehmet Refik, Necip Seyit, 
Sadullah Seyit, Balebekten Sait Hay 
dar, Zeki Rüf ai, Halepten Abdüsse
lam, doktor Ahmet Hamdi, Ahmet 
Tava.c:ı, Abdülcevat Leben, Ahmet Ba
ki, Muhlis Cemal, Ahmet Pazarbaşı, 
Şarkülerdenden Abdurrahim Farac, 
Kamil Ahdin, Tevfik Türbedar, Tev. 
fik Tahhan, Akka Filistinden Yusuf 
Hassan, Hayfadan Münir Habel. 

Yiğitler yuvası Harbiy 
Mektep kurulduğu günden bug~ 
kadar ne gibi değişiklikler geçirdi· 

Vecihi Habeldir. 

Bunlardan başka Eyyam ve Le. 
zfko gazetelerinin muharrirlerinden 
Abdulabut ile Elşebab gazetesi mu. 
harrirlerinden Ahmet Talas da Suri· 
yeden gelmişlerdir. 

Vali muavini Bay Hüdai de Sir
keci istasyonuna gelerek heyeti hü
kumetimiz namına karşdamıştır. 

Tren istasyona girip de heyet a. 

zası pencerelerde görününce Suriye. 
liler "yaşasın murahhas heyetimiz,, 
diye bağırmışlar, sürekli bir surette 
alkışlamışlar~ır. 

Gelen heyet Bay Haşimültasinin 
başkanlığında Bay Cemil Merdan, 
Bay Sadullah Ceberi, Bay Faris Hu. 
ri, Bay Edmon Humus, Bay Mustafa 
Şehabiden mürekkeptir. 

Heyet reisi vali muavini Bay Hü
daiye teşekkür ettikten sonra Pera
pala5 oteline gitmiştir. Bir muharri
rimiz dün heyet reisi Bay Haşimül. 
etasi ile görüşmüş, heyet reisi mu. 
harririmize şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"- Türkiye hududuna girdikten 
sonra Türk kardeşlerimizden gördü. 
ğümüz iyi karşılamadan fevkaJade 
memnunuz. Türklerden zaten bunu 
bekleriz. 

Suriyenin istiklaline kavuşmasın-

Harbiy~ mektebi kurulmadan önce,, 
Bahriye mektebi, daha sonra Mühen
dishane ve Tıbbiye mektepleri kurul
muştu. Fakat Harb;yenin kuruluşu ve 
bu mektebin ıslahından sonradır ;ci 
bütün diğer mekteplerin ıslahına baş
lanmıştır. Bu noktadan Harbiye kül
tür saha.smda da üstünlüğünü muh: 
faza etmektedir. 

Tiarbiye · :uruı~a:Ia. c»-.ce ve Yeni
çerilerin Iu8vmdan sonra Şehzadeba
şında Talim.hane adile bir kışla yapıl· 
mıştı. Saip fendi isminde biri bura
da yapılan taliı::ı.lern nezaret ediyordu 

Bu talim.hane, memlekette ~keri 
mektep ihtiyacını tebarüz ettirmekte 
idi. Maçkada ilk Harbiye mektebi 1835 
yılında (Hicri 1250) açıldı. Mektebin 
ilk zabitan ve çavuşlan şunlardı: Son
radan paşa olan kolağası Selim efen
di, Mahmut, yüzbaşı Mehmet (sonra 
Sadrazam olmuştur). Mülazim Abdi 
(Abdülkerim Nadir paşa) yüzbaşı Ali 
(sonradan Kara Ali paşa adı verilen 
Ali), Mustafa ağa, sonradan Ferik o
lan İbrahim ağa, Arif paşa. 

Serezli Yusuf paşazade kaymakam 
Mazhar da ilk olarak mektebe müdür 
tayin edildi. 

Mektebin açılışından bir sene son
ra mülazinı. İbrahim, Üsküdarlı Ah
met, Rüstem, yüzbaşı Mehmet Viya
naya, Tevfik (Ressam Tevfik paşa) 
Parise, Emin bey Lo:ııdraya tahsile 
gönderildiler. Bundan sonra her sene 
Paris, Viyana ve Londraya talebeler 
gönderildi. 1837 yılında talebeler içi.ı 
dahili bir talimatname hazırlandı. Ay
ni sene mektep müdürlüğü Azmi beye 
(pa.~a.) verildi. 1838 yılında Selim Sa
ni paşa mektebe nazır tayin edildi. 
İlk ders nazırı da Mühendishaneden 
miralaylık rülbesile çıkan Kamil bey 
olmuştu. 

İspanyol ressamı Şiraus, Mısırda 
talimcilik yapan Mavruni de ayrıca 
-··-,1:~ .. ı;ır ,,"'lnT''"""ln-A-. 

d!>n :no 1'.Adn• -o--•1•• •- l1<1UUJU•., ... lo İlk imtihan mektebin kurulU§UD• 
Türklerin de ayni derecede memnun 

dan beş sene sonra yapıldı ve 80 talebe olacaklarına şüphemiz yoktur. Kar-
k. ye onbaşı, 60 talebeye çavuş, 12 tale-deş ve müstakil Suriyeden Tür ıye· 

~ · beye de başçavuş menşei verildi. 
Ye bir bir zaman zarar gelmiyecegı . 

:.: 1842 de Selim paşa mektepten ay
gibi Suriye de büyük Türk kardeşin. rıldı. Yerine Emin paşa harbiye mek-
den iyi komşuluk muamelesinden 

tehi nazın tayin edildi ve bu sırada 
başka bir şey beklemez. Santanders meç muallimliğine getiril-

Türklerle Araplar arasındaki mil-
di. 

nasebet 1300 senelik bir maziye ma. 1843 de Harbiye mektebi iki kısma 

raya kütüphane, mütaleahane ~e ~ 
re ilaveler yapıldı. Maçkadak1 

da idadi mektebi haline konuJdtl:Jl 
1845 yılında Avrupaya tah91 

den talebeler dönmüşler ve bifer 
f e almışlardı. ·r 

Bunlardan Abdülkerim Na.da 
kanıharbiye sınıfı reisliğine. . 1i 
darlı Ahmet erkfuuharbiye ınit 
ğile mektebin ikinci nazırlığına, 
tem efendi istihkam mirlivalığı: 
yin olunmuş ve Beyoğlu kışı.asın 
alay istihkam taburu teşkil edi: 
Mektebin ikiye ayrılması Babı 
rinci mütercimi Fuat bey, sudll 
Arif Hikmet (ŞeyhüJislam) Avfll ~ 
tahsil görmüş ve Harbiye ıne 
müdürü Emin paşadan mürekıteP 
komisyon tarafından verilen 1 
üzerine yapılmıştı. 

Avrupaya gönderilen talebe 
orada kolaylık görmeleri, lisanı !ı 

·';:ıo öğrenebilmeleri için Pariste bir 
tebi Osmani., açılmıştı. 

Türk talebeler burada lise tııJI! 
ni Fransız muallimlerile yapıyol' 
bundan sonra Fleş askeri meJ<te. 
giriyorlardı. Hoca Tahsin, SeliJJl 
bit ve Kerim efendiler de bu me~ 
te talebenin milli adap ve ahlaltlsf 
kuvvetlendirmek için memur bul 
yorlardı. !stanbulda Galatasara)' 
si kurulduktan sonra bu mekteP 
drrrldı. 

Harbiye Rus harbinde talebeıe 
den mahrum kaldı. Mekı:ebe miitt 
devletlerin askerlerinden Frarısıı 
yadeleri yerleştiler. Talebeler ~ 
ker kapısındaki Taş kışlaya, idad 
!ebeler de Üsküd&.rda Yeni maltsl 
taşındılar. 

Harbiye talebesi beş sene Ta.Ş 
lada okuduktan sonra Gülharıed 
Tıbbiye mektebine nakledildi. 

Fr:ınsız askerlninin işgalinde J 
Junduğu vakit çıkan bir yangın 
TT- 1 . · l • ,. - - ~ 

lan komisyon yeni bir mektep it 
masına karar vererek yeni mckteP 
buçuk sene<le ikmal edildi. t 

Büyük harbin başlangıcındıı 
1 helerin çoğu orduya karışmış 0 

ğundan derse nihayet verildi. l 
Mütarekeden sonra mektep 1 

lizler t.arafından işgal edildi. 7 fllt 
335 de Çengelköyündcki Kuleli ıı1~ 
tebinin yeni yapılmış kısmına nıı 
dildi. rıl 

Harbiye kuruluşundan 933 )·& 
kadar tam 23,427 zazit yc·tistirfC\1' 

rtiyazi Ahmet 

liktir. Bu münasebet diğer milldler- ayrıldı. Birine "Mektebi ulumu harbi
le olan rabıtalardan çok farklıdır. ye., diğerine ''Mektebi fünunu idadi., 
Asırlarca evvel teessüs eden ka!'deş- dendi. Ve şimdiki Harbiye binası mek
lik rabıtası ve muhabbet hiç bir tep haline egtirildi. Bina bir katlı ve 
vakit te unutulamaz, zail olamaz. Tophanei Amire hastahanesi idi. Bu-

Türkiyenin terakkiyatından ve a- _....:____________________________ j 
zametinden fevkalade memnun ve nazırı Bay Emir Mustafa Şehabi de: Paristeki Habeş elçİS 
mesrur oluyoruz. Türklerin de bizim "lstanbul,, gazetesine verdiği bir • 
istikial ve hürriyetimizden mütehas. mülakatta şunları söylemiştir: mutavaat ettı . ~ 
sis olacaklarına eminiz, buna kanaa. "Parafe ettiğimiz muahede Fran. Paris, 23 (A.A.) - . Pariste1'1 
timiz berkemaldir. sa ile Suriye arasında bir dostluk ve beş orta elçisi sah günü öğledeıt • 

Büyük Atatürke ve Türk mi11eti. ittifak muahedesidir. Bu suretle ra ltalya büyük elçiliğine gidere:, 
ne karşı beslediğimiz derin ve ezeli Fransız mandasına nihayet verilmio;; talyan hükumetine mutavaatırıı 
muhabbetimizi söylemiye fırsat bul- oluyor. Muahede Suriyenin arazi ta-

. . M'll ti dirmiştir. doğumdan dolayı çok sevınçlıyim. mamiyetini tanımakta ve ı e er -------------
- Suriye nasıl bir hükumet şekli Cemiyetine girmesine müsaade et- ............ ·-··-· .. ·-·· .. - ... ·········;:~ 

ile idare edilecektir? rnektedir. ii"""""y[;[B;Şi;~-~~~OSUNV~ 
- En mükemmel şekli hükumet Yirmi beş sene için muteber olan İ Dram Kısmı ııı1 

muhakkak ki demokrasi ~eklidir. Şa- bu misak, Suriyenin harice karşı 1 1. Birindtcşrin Perşembe akŞ3 
ma varır varmaz derhal intihabata müdafaasını da tazammun etmekte- 1 saat 20 de 
başlanacak, meclisi mebu.san kurula- dir. 1 M A K B E T 

T .. kS'5 caktır. Bundan sonra reisicumur in. Suriye ordusunun ve idaresinin ıı Yazan: W. Shakcspeare. ur 
tihap edilecek, nazırlar heyeti teşek_ · • · · F askeri ve ikti M. Şükrü Erdem 

teşkılatı ıçın ransrz .•. - i FRANSIZ TtY A·rROSUND..4 kül edecektir. sadi mütehassıslarını kullanabıur. i 
Meclisi mebusanın yapacağı ilk "Türkiye ile Suriye arasındaki H Operet Kısmı 

iş Suriyeye istikla.I veren muahedeyi münasebetler son .derece. dostaned_i_r. =,ı D U D A K L A R 1 N ~ıııl 
tasdı'k t ektı·r k b Yazan: Yves Mirande. Müzik: .ı e m · Pariste parafe edılen mısa u mu. 1 . . .. . ~eJ 

Suriyenin iki buçuk milyon nü- nasebeti hiç bir şekilde değiştirmiş 1$ rıce Yvaın. ~ur~e~: Ekrern 
fu.su vardır. Fransız askeri iki sene değildir. Bu münasebetıer:_i~ bu şe. ;: F A~ ~et~ A s~ıl K j 
zarfında rekilecek, bundan sonra Su- k'ld d · a devam edecegıne de e :1 ~ 

); ı e aım - •: y ·An Ob M" ·k·Fehrılİ P rı'yenı'n ordusu tesis edilecektir. . . b azan. ı ay. uzı . 
mınız. •• .-

~ h d iiaamm111111mr.:.11•-•••:nm&•• .. Fransa ile yaptıgımız mua e e "Antakya ve İskenderun mesele- ~ 
dost1:.•k ve beraberlik muahedesidir. F s · e · 

- sine gelince, ransız - ur~! .. mı- ıJ 
Harp çıkarsa her iki devlet birbirine sakı bu iki şehirdeki statuy~ ~e TAKSIM BAHÇESİNDE KA.r.A 
yardım edecektir. hiç bir şekilde değiştirmiş degıldır. KISMINDA 

_ Antakya ve Iskenderunun vazi- Bu iki "sancağın,. ahalisi maliye ve H A l /( 
yeti nedir? · iktisat ve fiki~ işlerinde bir m~h~. OPERETi 

_ Antakya ve lskenderun Fransız riyete sahiptır ve bu muhtarıyet1 
mandasındayken bir muhtariyeti ida mazide olduğu gibi bugün de muha. Bu akşam 21,45 de 
reye malikti. Şimdi ayni hak ve sa. faza etmektedirler.,, 
lahiyetlerle Suriye hükumetine geç. 
miştir. 

JIAARIF NAZIRINJN 
SÖZLERi 

Heyet azasından Suri~e maarif 

* • * 
Suriye heyeti, Park otelinde drş 

bakanı vekilimiz Bay Şükrü Saraç. J 
oğlu~u ziY.aret etmi~tir. 

TARLA KUŞU 

Aynca elektrikli 
Kuklalar 
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işaretler 

Başıbozukluk 
Hava boşlukları da 
heyecanlı bir saat BQ§ıbozuk ..• Bu tabirin dilimi

ze ne zaman girdiğini. bilmiyo
rum. Fakat bll§ıbozakluğun artr 
mızda fikirden tutunuz da Yafa· 
Yt§a kadar türlii, türlü tipleri bol, 
bol üremektedir. 

Londra -Avusturya rekorunu kırdıktan sonra geçenlerde 

Bı:qıbozukluğun cin•lerini •ay· 
maktan, fotoğraflarını çekmekten 
ne çıkar? Bence kah bir •oytar_ı 
gibi, kah deliımen bir koyun gı
bi öteye beriye ba§ını uzatan 
başı bozuk fikrin, ba§ı bozuk ha
yat şartlarının ürediği gübrelik 
tahlil edilmelidir. 

:(. 1(. 1(. 

Btl§ıbozukluk her §eyden önce 
iman•ızlıktan kuvvet alır. Anası 
imantııslığa, baba.ı muhakkak fe
odaliteden kalma hodbinliktir. 
Bu iki acayip mahlukun alü 
yavru•u bQ§ıbozukluktur. 

imanlı adam her §eyden önce 
objektif bir ölçüye sahiptir. Ve 
hayatı bu ölçüye göre hesaplar. 
Kendini ve başkalarını daima bu 
ölçünün içinde ıekillendirmek is
ler. 

Bizdeki ba§ıbozukluğun se· 
1'eplerini bu noktadan araclıruzıa 
çok enteresan neticelere vanrst· 
nız. 

BCl§ıhozuk hayat, bQ§ıbozuk fi· 
kir, başıbozuk eğlence, bcqıbozuk 
üim, bCl§ıbozuk edebiyat hep bu 
ölçiiaüz insanlann arasında cılız, 
yanpiri, §a§koloz birer hcuta uz
viyet halini alır. 

* • • 
Halbuki büyük mtemlerin 

doğduğu, yaşadığı zamanlara dik
kat ediniz, her feyden önce bü· 
tün ruhlara hükmeden, objektif, 
ve fertlere göre asla hüviyetini 
kaybetmiyen bir varlık göze çar
par. 

Biz büyük sistemlerin doğma
ya yüz tuttuğu günleri Yatıyo
ruz. T ariaları kaplıyan zararlı di
ker.ler gibi fikir, sanat ve hayat 
sahalarını kaplıyan ba§ıbozuklu· 

ğa karfı tek süiihımız ob jektil 
hakikati kavramak kendimizi ve 
ba§kalarını onun zaviyesinden tet
kik edebilmek hayatımıza ona 
göre çeki düzen vermektir. 

Sadri Ertem 

SIHHAT VEKiLi GiTTi 

Evvelki gün şehrimize gelen sıhhat 
i~leri bakanı Bay Refik Saydam dün 
sıhhat işleri direktörlüğüne giderek di -
rektörle görüşmüş ve bazı izahat almış
tır. Bakan akşam trenile Ankaraya git -
miştir. 

1efrika No. 68 

bir askeri tayyare ile çarpışarak ölen Kambel Blak 
en son macerasını anlatıyor 

Londra Avusturya rekoru ile şöhreti bütün dünyaya yayılan 
tayyareci Campbelle Black (Kambel Blak) geçen gün İngilterede, 
havalanırken, bir askeri tayyare ile çarpışarak uğradığı kaza netice 
sinde öldü. T ayycrcci, bundan bir kaç gün evvel İspanyaya bir 
sefer yapmıştı. Bu "en son macerasını,, kendisi şöyle anlatıyor: 

kusuru vardır: Arkamı görmem ka
bil değildir. Acaba tayyare şimdi de 
beni peşimden mi takibe başlamıştı? 

.Merak ediyor ve korkuyordum. 
Bunu anlamak için yalnız bir ça

re vardı: Tayyare ile havada bir da
ire çizmek ve geriye bu şekilde bak
mak Şirketten, Parise bir tayyare gön

derilemsi istenmişti. Oradan alınacak 
bir yolcu İspanyaya götürülecekti. Bu 
İspanya yolculuğunu ben yapmak is
tedim ve küçük bir tayyare aıarak 
Parise geldim. 

Pariste beni kısa boylu bir adam 
karşıladı: 

- Campbell Black siz misiniz? de-
di. 

- Evet. 
- Ben de sizin almağa geldiğiniz 

yolcuyum. 
Sonra. kendini tanıttı: Senyor Ri

vas de Linerasi ismini taşıyordu .. Pa
risten evvela İspanyaya: Burgosa gi
decektir, oradan da Porteki.ze: Lizbo
na. 

Biraz sonra beraber havalanıyor

duk. Fransanın güzel şehirleri üzerin
den, nihayet Bordeaux (Bordo) dan r 
geçtik ve duyduğum mitralyöz sesele
ri üzerine anladım ki İspanyaya gir
miştik ... 

Burgosa. indiğimiz zamanda, elle
rinde tabanca, bir alay adam bize doğ 
ru koşuştu. Şüphesiz, tayyarenin ken
dilerine düşman olmasından korkarak 
bu tedbirleri alıyorlardı. 

Yolcum oradaki adamlarla bir müd 
det görilştükten sonra tekrar hava
landık ve Lizbon istikametini aldık. 

Şimdi, mümkün olduğu kadar yük
sekten uçuyorum. Çünkü, İspanyolla
rın gökten geçen bir tayyareye ateş 
etmeleri yüzde doksan dokuz akla ge
lir bir ihtimaldi. Hele bizim yabancı 
ve düşman olduğumuzu anlarlarsa ö
lüm muhakkak! .• Havada kazaya uğ
nyarak düşüp ölmesek bile, yere in
meğe mecbur olacaktık. O zaman da, 
eğer hakikaten, yolcumun düşmanı o
lan tarafın eline düştükse onu da, be
ni de öldürecekleri yüzde yüzdü. 

üzerinden geçtiğimiz bazı yerler 
den top, tüfek sesleri geliyor, bazıla
rından da yangın alevleri yükseliyor
du. 

Biraz daha alçaktan geçtiğimiz 
yerlerde yayılrp yıkılıp ~chirleri, yol
larda kafile kafile göç eden ahaliyi, 
yani İspanyanın bütün kanlı sefaleti
ni göriiyordük. 

tspanyayı hemen hemen baştan ba
F'l k.ı .. <'tmiştik ve Portekiz hududuna 
girmek üzere bulunuyorduk: Birden
bire, kar§ıdan bize doğru gelen bir 

Kamhel Blak 

tayyare gördüm. O da bizi görmüş f 
müydü? Kim olduğumuzu anlamış 

Soldan geri edip arkama baktığını 
zaman gene bir şey göremedim ve o 
zaman içim rahat etti. 

Portekiz hududundan içeri girdik
ten sonra artık hiç bir tehlike kalma
mıştı. 

Dönilşte Senyor Rivas yanma bir 
il<i arkadaşını daha aldı. Yalnız, be
nim tayyarem küçük olduğu için daha 
büyük bir tayyare bulduk. Lakin, bu
nun da, benzin deposu benimkinden 
küçüktü. 

Bu cihetten dönüşümüz daha müş
kül görünüyordu. Fakat, hiç bir yere 
uğramadan doğrudan doğruya Parise 
geldiğimiz için, mümkün olduğu ka
dar yüksekten uçarak, bütün tehlike
yi ve !spanyanın bütün korkunçluğu
nu gözümüzden uzakta. bırakmış ol
duk. 

l'ENI TÜRKiYE lt!EKTEBININ 
Y l LDÖN()Jf() 

mıydı? Üzerimize ateş edecek miydi? Değerli maarifçilerimizden Trabzon 
Bütün bu sualler şimşek süratile saylavı Bayan Seniha Hrzal'rn kurduğu 

zihnimden geçti ve ne yapacağımı ve idare ettiği Şişlideki Yeni Türkiye 
şaşırır gibi oldum. Fakat, tayyarecili- mektebi, beş yaşına girmiştir; bu mü • 
ğin birinci şartı olan soğukkanlılık nasebetle önümüzdeki cutnartesi günü 
hemen beni kurtardı: saat 16 da mektebin yrldönümünü kut-

Etrafıma bakındım ve biraz iler- lulamak üzere Beyoğlu halkevinin 1s • 
de, sağ tarafta, büyük bir bulut gör- tikıaI caddesinde İngiliz kız mektebi 
düm. Hemen o tarafa doğru dümen karşısındaki temsil salonunda bir müsa· 
kırdım. merc verilecektir. 

Biraz sonra bulutun içinde kay-- ---------------
bolmuştum. Bu belki, deve kuşunun 
başını kumlar içine sokup düşmanını 
göremeyince onun da kendisini gör
mediğini zannetmesine benzer. Fakat, 
gök yüzünde buluttan başka saklanı
lacak bir şey olmadığını düşünürseniz 
bana hak verirsiniz. 

Hakikaten, bulutun içinde bulun
duğum müddetçe tayyarenin beni gör
mesi ihtimali yoktu. Fakat, karşılaş
ma ihtimali ortadan kalkmış değildi: 
Ya buluttan çıkmağa nasıl olsa mec
bur olacaktım. Yahut o tayyare de 
bulutun içine girecekti ... 

Bu ihtimallerden ikincisi tahakkuk 
etmedi, Bulutun içinde de daha fazla 
dönüp dolaşamazdnn ya! Çıkmağa 

mecbur oldum. 
Dışarı çıkınca. etrafrmda masma

vi bir boşluktan başka bir şey yoktu: 
Tayyare kaybolmuştu. 

Lakin, benim küçük tayyarenin bir 

Dedi. 
Kararı vermişlerdi. 

Remzi Bey o akşam bu planı Halil 
Beye söylediği zaman zavallı adamca -
ğızxn sararmış yüzüne renk ve solgun 
bakışlarına ışık gelmiş, eski katibinin 
ellerine sarılarak öpecek olmuştu. 

Ankara Asliye Birinci Hukıılc Mah 

kem esinden: 

İstanbul Beşiktaş Boyacı salonun
da Ömer yanında Aliye: 

Karınız Ankaranın Fevzi pa§a ma
hallesinde Ülker sokağında 3 numa
ralı evde oturan Bursalı Keriman ta.
rafından açılan boşar:ma davasının 

duruşması olan 16.9.1936 da ilanen 
yapılan davet üzerine mahkemeye 
gelmediğiniz \'C bir vekil gönderme
diğinizden H. U. M. K.nun 401 ve 402 
jnci maddeleri mucibince yine ilanen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
ve duruşma 19.10.1936 pazartesi günii 
saat 14 de talik kılınmıştır. Bugünde 
de gelmediğiniz ve bir vekil gönder
mediğiniz takdirde bir daha mahke
meye kabul edilmiyeceğiniz tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (997) (1470) 

rın yanlarmda hiç durmadan kuyruk -\ 
tarım sağrılarına vuran atlar, eşekler ve 
katırlar ... 

Yer yer pislikler, tezekler, çürük 
sebze ve yemiş döküntüleri ve bunla • 
rın üzerinde sayısız, irili ufakb çeşit 
çeşit sinekler, böcekler!... 

YAL.AN~ KADH~CAN KAFLI 
Her gün iyi ve yeni haberler ge1i • 

yordu: 
Kaliforniyada bağlar çok güzel! ... 
Yunanistanda bu yıl üzüm pek iyi ve 

bol olacak! ... 

Bağıran, seslenen, aldığı malı sırt -
lıyarak handan caddeye fırlıyan, çeki -
şen ve beş ,para daha az vermek için 
sağa sola çatan alıcılar ... _Doğrudur. Fakat arttırmayı mev-f 

sim sonuna kadar bırakabilir. O zaman 
belki alan bulunur. Bununla beraber 
bu zamanda bağ almak istiyenlerin pek 
az olduğunu ve hatta hemen hemen bu
lunmadığını da kabul etmeli! 

- O halde Halil Beyin mallan y~X 
pahasrna elden çıkacaktır. 

- Evet ... Hatta müşteri bulıır·m~zsa 
Cemal Dancı kendi üzerine alır. Geri
ye kalan alacağı için de ev eşyaşm.ı sat· 
tırır. 

- Bu bir felaket olur. 
- Buna meydan vermemek ister • 

dim. 
' - ~ğer bu mallan biz satın atrrsa.~ 

ileride çok zarar eder miyiz? 
U'!:! d ~. . . _..... Fakat - nar e ecegunızı umuuu•~ 

zararmuz da pek büyük olmaz. Ben de 
ne zamandanberi bunu düşünüyordum. 
Halil Beye söyliyeyim mi, Cemal Da • 

' 1 d • .? ucıya olmaz.,, esın mı 

_ Bunu diyebilmesi için bizden bir 
Eğe nuntakası en yüksek üzüm re -

koltesini yapacaktır. 
:/- ~ :{. 

garanti beklemez mi? 
_ Onu da veririz. Yalnız satışı mah-

••t n1-cvsiminin sonlarına kadar uzat • s •• 
.. 1 1 

-49-'tloi1ın yolunu bulmalı. 
· fi.zl~ sf"vi.~~ini hissettirmeibc~ isti - Cemal Darıcı 0 gün de sabah erken-
~or, ı,.G.kın beceremiyordu: den hana gelmiş, avlu~ d~~dura~ sel>-

- Bence bu kolaydır. ihbarname ile ze, mcyva ve kuru yemış kufelerıle çu-

b. inci ve ikinci arttırma zamanı en a?:ll valları arasından göbeğini öne katarak 
ır ıır: · d .. ı·· üç r; ~ürer. Satış günü borcun dörtte);.. geçmişti. Te önın sesı a eta gur uyor-

birini yatırırsa ve dörtte üçünü de üç cıu: . .. 
cıyda üç taksitte ödemeyi icra dosyasın- - Yok ~u başka ahcrsı? trı kara u
da taahhüt ederse satış durur. Böylelik- züm ... Yedı ku~u~ on b:ş paradan .... ve -
le en az altı ay ka:zanmrş ve parayı öde- riyoruz. Bir ... ıkı ... verıyoruz .. : gıde • 
mis oluruz. cek ... gidiyor ... yok mu? üç, dıyorum ... 

-R~mzi Bey bu hesabı dikkatle dinli- istiyen çabuk davransın ... anla~ldı, baş-

yor ve gözlerinin içi gülümsüyordu. ka müşterisi yok ... veriyorum .. haydi ... .. ' Oğlunun omuzuna elini koydu: üç!.. hayrını gor .... 
_ Sanki bunları sana ben söyledim. Daha dipte köylcrcen ve civar seb -

öyle geliyor bana... ze bahçelerinden gele:n arabalar, onla ~ 

Kenarda kasketli ve şalvar biçimi 
pantalonlu, papuçlu ve papuçsuz köy -
lüler, sessiz duruyorlar. 

Cemal Darıcı bunları bir çiftlik sa
hibi gibi şöyle gelişi güzel gözden ge • 
çirmişti. Köylüler ve bahçıvanlardan bir 
kısmr ona imrenerek ve uzaktan bakar -
ken daha kalantor sayılan bir kaçı da 
çekine çekine sokularak scl~m vermiş -
lerdi. 

Cemal Dancı bu selamlara her za -
man o sinsi gülüşlerile karşılık verdiği 
halde bugün yüzü asıktr ve sert bir ses
le: 

- Merhaba!... Merhaba!... 
Deyip yürümüştü. 
Soldaki kapıdan girince kendisini 

yazı odasında buldu. Burada bir yazı 
rr.asası, yüzleri eskimiş olan bir kanape 
ile iki koltuk ve bir kaç sandalya bulu-

1 G e z i n t i l e r -~ 
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Haydutluk tahtı! 
Şa§ır-:mayın, yanlı§ okumuyor 

aunuz, evet, evet haydutluk tah
tı! 

-Nerede? 
mi diyorsunuz, azıcık clü§Ün· 

aeydiniz siz ele benimle birlikte 
elbette Amerikada. Der geçerdi
niz. Dünkü gazetelerden birinde 
okudum. Orada hem böyle bir 
taht varmıf. Hem de bu biricik 
taht boımuı. 

ihtilaller, kurbanlar ve kanlı 

çarpışmalar üstüne kurulmuş bir 
cumuriyet ülkesinde, tahtın ancak 
haydutlara bırakılması, bir nükte 
midir, bir sitem midir, yoksa sa
dece bir acayiplik midir? Bunu 
söyliyen çıkmamış. 

Fakat büiriz, ki Amerika, cu· 
muriyet rejiminde de kendine gö· 
re bazı deği§iklikler yapmaktan 
çekinmemiıtir. Yine her gün du
yarız, ki lalan §ehirde buğday, 
'petrol, benzin, demir armalı kral· 
lar türemiı, ve lalan şehirdeki 
gümüş, domuz ve silah krallarile 
aralaTt bozukmuı. 

Nevyorkun numaralı cadde· 
lerinde her akıam, beş on kralın 
§atalatlı otomobillerle caka sat
tıkları da gizli değil. Kralı bu ka
dar bol bir yerde bir de haydut
lar tahtı bulunurıa, kim yadır 
gar~ 

Zaten "taht,, ın tarih içindeki 
izini kovalarsanız, karanlık f ağ

lara doğru indikçe, kar1ımıza çı· 
kacak hükümdarın bir sergerde 
kılığile belirmiyeceğine hangimiz 
kalıbimizi basabiliriz? .. 

Belki bir faka, belki ele yalnız 
bir muziplik için ortaya konan 
bu taht önünde, ben birdenbire 
irkildim. ilk hızda bu iç sarsınh· 
ıını yapan §eyin ne olduğunu pek 
kestiremiyorum. Fakat sonra son• 
ra zihnim durulup, aydınlanınca, 
sezdim. 

Bendeki ürpermeyi doğuran 

sebep, bir tahtın etrafta uyandı• 

racağı hırs korkusudur. Ôyle ya. 
binlerce yıllık geçmişi kana bo· 
yayan, saray eşiklerinden kızıl 

çağlıyanlar akıtan hep o değil 
mi? Şimdi bunlara bir de haydut
luk tahtı katmak, o altın parıltı
sı çevresinde bir ~ok azgtn per
vaneler yaratmak olmaz mı? Hem 
düşününüz, ki buna çıkmak İçin 
ne hanedan soyundan gelmek, ne 
ele bir taclı ba§ın yavrusu olmak 
yetmiyecek. O taht en azılı katil· 
liğin, en kudurma§ bir canavar 

lığın öğdülü olacaktır. s. Gezgin 

r.uyordu. Fakat en çok göze çarpan 
şeyler duvarlara asılmış olan av tüfek
leri, av bıçak1arr, aç çantası ve tavşan, 
kurt, kaplan deıilcrile karaca ve geyik 
başlarıydı. iki tazı bir kenardaki keçe • 
nin üstüne kıvnlmış yatıyorlardı. 

Cemal Darıcı son yıllarda göbeğini 
eritmek ve genç görünmek için ava me
rak etmişti. 

Masasına geçti ve yanı başındaki ca
mı vurdu: 

- Heeey ! .. Bana bak, Ali 1 
On sekiz yaşlarında solgun bir de

likanlı içeri girdi: 
- Buyur, beyim ... 

- Söyle şu kahveciye de nargilemi 
cetirsin ! ... uğradığı yok keratanın bu
raya .. Böyle giderse kuyruğundan tu • 
tup ... 

Uşak, sözlerin sonunu bcklemcdm 
dışarı fırlamıştı. 

Koltukta şöyle bir gerindi. 

Ellerini göbeğinin üstüne çaprazla• 
ma koydu ve homurdandı: 

- Benimle alay etti... Bunca zaman 
bekletti de sonra ... Ben ona gösteririm. 
1hbarnameyi aldığı zaman aklı başına 

gelir ve ister istemez soluğu burada •· 
lır o ... 

(Devam edecek) 
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Bu auretle (Çetine) nin 
en milhim nilfusu mütekaitlerle me • 
murlardan, sonra mütekait ve memur 
sınıfının ihtiyaçlarını temin eden esnaf 
tabakasından ibarettir. 

Ancak (Çetine) nin dokuz yüz kil -
sur bin nüfuslu bir vilayet merkezi ya
pılması bu şehrin krallık devrinden zi -
yade inki§Bf etmesine hizmet etmişse de 
idari taksimat noktasından gayri tabii 
sayılacak bazı vaziyetler çıkmııtır. Zira 
bu tilrlü idari taksimattan dolayı CSa -
ray Bosna) ya şimendiferle bir kaç aa -
at mesafede olan bazı köy ve küçük 
kasaba ahalisinin işlerini görmek için 
at aırtmda on, on beş aaat çetin kaya -
Jar arasından (Çetine) ye gitmeleri 
mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

(Çetine) nin bulunduğu yerde vak • 
tile galiba bir göl varmış. Göl kurumuş. 
Osmanlı imparatorluğu devrinde uzun 
zaman etrafı dağ tepeleri ile çevrilmi' 
olan bu yerde mandıralar varmış. Niha
yet Karadağ prenslerine merkez, ondan 
sonra da Karadağ kralına payitaht ol -
muı. 

<Çetine) de Karadağ krallığının ba
kiyycsi olan mütekait memurlar sınıfı 
şüphesiz zamanla yok olacaktır. Bur.ta
rın bırakacaklan yer bcış kalacaktır. Bu 
itibarla (Çetine) nin büyük bir viliyet 
merkezi olmasına rağmen nüfusun za -
manla aratması ihtimali vardır. Bunun
la beraber çıplak ve yalçın kayalar üze
rinde gayri tabit bir varlık gibi kurul -
muş olan bu medeniyet eserini yapta
cak, daha doğrusu ya§S.tn&Sma biraz 
yardım edecek batka bir imil daha var
dır. Bu amil de turizm hareketidir, 

(Çetine) tarihe gömülmüş bir kral
lığın hatıraları ile dolu bir şehir oldu -
ğundan, fazla olarak bu şehrin en sarp 
ve yalçın kayalar üstünde kurulmuş 

bulunduğundan i\driyatik denizi sahil • 
lerine gezmek için gelmit yabancı aey
yahlan cezbediyor. Civardaki turizm 
merkezlerinden her giln Karadağ te • 
pesine, Çetine'ye otobil.:le toplu gezin
tiler tertip olunuyor. Nitekim biz Çe • 
tine•ye gider'lcen yolCla seyyah dolu bir 
otobila oradan dCSnUyordu. Çetiııye var
dığtmu: gün de yÜ% kadar seyyahın iki 
gün sonra geleceğinden bahsolunuyor -

du. 
Yabancı seyyahlar için <Çetine) de 

Hususi muhabirimizin mektupları -., ,_, - ____ _, - - - - - -
Moskovada Sovyetlerle qapılan 

ilk maç nasıl oldu? 
Moskova, (Sporcularımızla birlik-ı 

te giden muharririm.izden) - Bugün 
ilk maçımızı Dinamo takımile yaptık. 
Bizim takımımız şöyle tesbit edilmiş
ti: Cihat, HUsnU, Liitfi, Fikret, Hak
kı, Regat, Niyazi, Fu:ıt, Gündüz, Şe
ref, Eşref .. 

Saat Uç buçukta otobüslerle stada 
gittik. Yollarda halk mahşer gibi sta
da akıyor. Tramvay, otobüs, omni
büs, otomobil velhasıl bütün vasıta

lar tıklım tıklım dolu .•. 
F.skiden 70 bin kişi alan Dinamo 

stadı yeniden yapılan tadilatla 100 
bin kişilik oturacak muazzam bir stad 
haline ifrağ edilmiş. Saat tam dördü 
10 geçe evveli. bizimkiler çıkarak hal
kı sellmladılar.. Llcivert Ustilne krr
mm yakalı forma giymişlerdi; arka
dan Dinamo takımı göründü; beyaz 
üstüne ufki yeşil çizgili formaları var 
dı. 

HUldlınet locaamda Halk kom'iser
leri reis muavini An ti pof, komiserler 
heye,. haları, Kızılordu erklru harbi . 
yel umumiye reisi Yegoref, Karahan 
yoldaş ve Moskovada bulunan ecnebi 
htlkfunet mUmessilleri bulunuyordu. 

Spor te§killtı ikinci reisi yoldaş 
Raspevin iki meleket dostluğu üzerine 
kısa bir söylev verdikten sonra futbol 
kafilesi reisi Kemal Halim'e bayrak 
verdi. Ve Kemal Halim bu söyleve 
mukabele ederek Halkevi bayrağını 

kendisine takdim etti. MilU ma!'§lar 
çalındıktan sonra takım kaptanlan 
lstanbulun yakmdan tanıdığı merkez 
muhacim Smlrnof HUscyir.e bir buket 
takdim etti. Güneş aleyhimize olarak 
hakem Usuf'un idaresinde oyuna bi
zimkiler başladı. Santradan sağa ve 
oradan sol içe geçen seri bir akm ... 
Sağ bekleri uzun 1 · vuruşla kurtar
dı. Sol açıklan vasıta.sile yaptıktan 

tehlikeli akında top sağ ige geçti. Hüs 
nUyil atlatan sağ iç topu ~ıp geçir
di. Fikret bir ok gibi fırlıyarak topu 
aldı. Soldan tekrar akını tazeledik, Şe
refin Eşrefe geçirdiği topu Şeref ~ok 
güzel ortaladı. Gündüz, kafaya sıçra
makta geç kaldı. Niyazi önündeki ba
fr athyarak ortaya şandelledi. Şerefin 
vole şiltU bir metre yandan avut oldu. 

Dakika 8 - Çok seri ynam.ağa 1 
başlıyan Sovyetler soldan kalemizi 
tehdit ediyorlar. L4tfinin bir anlık u
fak bir L:eddüdü santrf..ırlr.rını ·a
leclmhle karşı karşıya bıraktı 10 ıet 

reden çekilen şUtU Cihat havada bir 
plojonla kurtararak dakikalarca al
kı3landı. 

Dakika 10 - Soldan ani bir akın 

yapıyoruz. Şerefin çok yakından çek
tiği sıkı §ütü direk kurtardı. Dakika 
12 Liitfinin yer tutamamasından isti
fade eden sağ içleri Fıkreti de atlata
rak beş metre mesafeden çektiği sıkı 
şütil Cihat harikulade bir yatışla kar
neden atarak bertaraf etti. Sovyetler 
oyun üzerinde hakimiyeti e.lmağa baş
ladılar. Bizimkiler de bir tutukluk 
var. Verdikleri paslar birbirini bul
mıyor, bilerek oynamıyorlar, teknik 
bozuktu. 

Sovyetler açıldıkça açıldılar, ve o
yunu bizim sahaya intikal ettirmekte 
gUçlUk çekmediler. 

Daikka 15 - Sağ iç ve sağ açık gü 
ul ve teknik bir paslaşmadan sonra 
Fikreti geçitler. Müsait vaziyette olan 
santrfora giden top durmadan kale
mize havale edildi. Cihat yumnıklıya
rak kornere attı. Bu sırada sağ içle 
çarpışan Lutfi beline yediği bir diz 
darbesile sakatlandı. 

Dakika 16 - Soldan bir akın ya
pıyorlar. Sol açığın bu tehlikeli va
ziyetine mani olmak için mUdafileri
mizin hepsi birden üstüne koştular. 
Sağ açığın demarke kaldığını hisse
den sol açık l''ltalıklı bir vuruşla . : ı 
sağa geçirdi. Ve mükemmel bir oyun· 
cu olan sağ açık büyük bir soğuk· 

kanlılıkla rahat bir vuru!;la topu ağla
ra taktı: 

Sovyet l - Türk - O 

reften Eşrefe ve E§reften avuta 
Ve oyuıı ortada oynanırken ilk 
1 - O aleyhimize neticelendi. 

tkinc. devreye takımımız san 
fa Esadı, sağ içe Sadi, sağ beke 
alarak çıktı. Yapılan bu tadilat 
düzgün oynamamızı intaç ediyor. 
tekim akınlarımız üstUste oıınağa 
takımda ahenk teessüs etmeğe 
dı. Niyazinin sağdan ortaladığı 
Eşref kaparak geride ve müsait 
yette bulunan Şerefe geçirdi. şe 
§Ütü kaleye giderken Niyazinin 
dını hakem yakaladı. 

Dakika 7 - Sağ açıkları vası 

hücum ediyoralar. Bu sağ açık 
müthiş bir oyuncu. Bütün oyun 
detince bir tek falso yaptığım gö 
diın. Her topa vuruşu bir bilgiyf 
Unat ediyor. Üstüne gelen F.ikrctl 
fif bir bel hareketile geçtikten 
topu ortaladı. Santrfor kafa ile 
sağ iç Y akoşine geçirdi. Yakoşin 
nünün müdahalesine meydan b 
madan şimşek gibi bir şiltle ikinci 
lü yaptı. 

Sovyet 2 - Tilrk --O 
Oyun tekrar onların h!kimiyeti 

tına girmeğe başladı. En fazla sai 
raftan akın yapıyorlar. En iyi o 
culan ortadan itibaren santrfor, 
iç, sağ açık. Bu Uç oyuncu birbirl 
o kadar mükemmel anlaşıyorlar 
kargfarında futbolUn bütUn incel' 
rini kavnyan Fikret bile tut 
yor. 

Dakika 15 - Soldan Eşref v 
sile bf r akın yapıyoruz Gündüz.ıe 
çen topu Sait arkadan yetişerek 
tahvil etti. Kalecileri kurtardı. 

Dakika 20 - Merkezden h 
bir akın yapıyoruz. GündiU.den 
ve ondan Saide geçen topu Sait 
bir şiltle kaleye gönderdi. Direği 
yırarak avuta giden bu top So~e 
epey lieyecan geçirtti. 

Dakika 25 - Ortalarda oyn 
oyun santrforun ani bir pasile sai 
çıklanna geçti. Bu oyuncu topu 
rek 20 metreden tutulmasına iıo 
olmıayn bir burun şütile 3 üncü 
rini yaptı. 

gezilecek yerden biri biltiln Karadağın 

maketidir. Karadağın merkezi Çetine • --------------

Oyun başlıyalı 23 dakika olduğu 
halde bizim takım hAla kendini :toplı
yamadı. Mütemadiyen bocalamakta
yız.. Sovyetler gimdiye kadar görme
diğimiz bir şekilde oynıyorlar. Seri ve 
o nisbette teknik. Mamafih bu işte 
hakemin de mühiın rolü var. Çünkil 
seri oynarken yaptıkları ataklarda 
müte: ıadi) ı favul yapıyorlar. Bura
larda böyle ufak eeylere ehemmiyet 
verilmiyor. Favuller ar.cak ı~an çıkın
ca gö:"\ilüyro. 

Sovyet 3 - Türk -O 
Santra yapılmasile bizim kalenin 

nünün karıgması bir oldu. Smirnof 
şüttinü Cihat yatarak kurtardı. 

nin, buradaki bütiln köylerin ve küçilk 
kaaabalann etraftaki dağlar, tepeler, 
vadiler, nehirler ve göllerle beraber bil
ylik bir binanın zemin katında alçı ile 
yapılmıt kabartma mücessem bir tekli 
vUcuda getirilmittir. O halde ki bu 
mücessem tekil aayesinde herkes Kara
dağ memleketinin umumt vaziyetini hiç 
bir haritanın göatermesine imkin ol • 
madığı bir tarzda ve bir bakııta kolay-
ca anlıyabilir. .. 

Yugoslavyada en saf ailoven tibi o • 
tarak tanınan Karadağlılar indinde bir 
genç kızın gayri meıru surette çocuk 
yapması cinayetlerin en büyüğildUr. O 
kadar ki bundan elli, altmıt yıl evvele 
gelinceye kadar Çetine'de gayri meıru 
surette gebe kalan kızlar bir ağaca bağ
lanır, taş yağmuruna tutulur, bu suret
le öldilrillürmüş. Hatti vaktile recim 
cezası tatbik edilen bir ağacın dibi bu· 
giln hata küçilk tatlardan bir tepe teı • 
kil eder şekilde görünmektedir. 

<Çetine) de seyyahları alikalandıran 
ziyaret yerlerinden biri de (Piyer Pet -
roviç) in metandır. Kradağblann bu en 
bliyilk milli piri henüz otuz sekiz yaı
lannda iken veremden ölmüıtür. Öl • 
mezden evvel de Karadağtn (1,700) 
metre yüksekliğinde olan yerine gömill
mesini vasiyet etmiştir. Ancak at sırtın
da, bllyük zorluklarla çıkılabilen bu yer
den Karadağın etrafı, tşkodra gölU, Ko
tor limanı insanın gözU C>nline serilir, 
Adriyatik denizi de uzun müsavi bir aü
tun gibi görünür. 

<Çetine) hakkında bir fikir edinmek 
için tetkikat yaparken burada (Ti.irk 
Vasil) adında bir adam bulunduğunu 

bize haber verdiler. Bu adam Kayaeri • 
1i bir Rummuş; Çetine'de bakkallık edi
yormuş; tilrkçeyi mükemmel ııöylüyor
muı. Kendisi gibi bir de kansı vannıı. 
Bunu haber alınca görmek merakına 

dliştük. Tlirk Vasilin dükkanına git -
tik. 

Cofkun oğlu Vaıille kamı .Fevron -

ya bize tercUmei hallehini kısaca anlat
tılar: 

- Meşrutiyet zamanında Cafer Tay -
yar Bey mutasarnf olduğu sıralarda 
gençlere halıcılık öğretmek için İpeğe 
gitmittik. Orada çalışıyorduk. Derken 
Balkan harbi patladı. İpek Karadağlı -
lara geçti. Bunun Uzerine Çetine'ye gel
dik. Bir kaç sene ne yapacağımızı bile -
medik. ÇünkU burada ne biz Karadağ
lıların dilini anlıyabiliyorduk; ne de on
lar bizim dilimizi. Sonra yavaş yavaş 
çatra patra anlapnağa başladık. Gördü
ğünüz gibi burada bir bakkal dükkanı 
açtık. Hamdolsun geçinip gidiyoruz.,, 

Dediler. 
Yalnız Karadağlılar Coşkun oğlu ile 

kansının adına dilleri dönmediği için 
bunlara yeni bir isim vermişler. Vasile 
(Yuvanoviç), kansı Fevronya'ya da 
CYclena) diye ad koymuşlar. Büyük 
harpten sonra Karadağ Yugoslavyaya 
geçtikten sonra yeni hükUmet kendile • 
rinin tabiiyetlerini sormuş. "Biz Tür -
kUz. Türkiye tabiiyetindeniz.,, demiıler. 
Fakat Yugoslav memurlar bunu kay -
detmek için dokuz türlü vesika istemiş· 
ler. Vasil ile kansı o vakit kızmışlar: 

- Bize baksanıza, biz bu memlekete 
sizden evvel geldik. Burada sizden faz
la oturmak hakkımız vardır. Dokuz 
tUrlü vesika bulmağa gelince, elimizde 
yalnız nüfus kiğıtlarımız var. Bundan 
baıka vesika bilmeyiz. Yoksa müslü -
man olmak daha kolaydır.,. 

Diye cevap ,·ermişlc:r. 
Türk Vaııil Anadoludan malumat 

sordu. Kayseride tayyare ve mensucat 
fabrikaları yapıldığını, Türkiyede bil -
yilk inkıliplar olduğunu duyunca ıaş • 
kın şaşkın gözlerini açtı. Sonra kendi 
kendine: 

- Yapsın Mustafa Kemal! Abdili -
hamit devri daha vil% yıl ıürseydi bun· 
lardan hiç biri o~zdı 1,. 

Dedi. 

ASIM US 

Dakika 24 - Santrenörleri topu Dakika 34 _ Soldan yaptıkları 
ortadan kaparak kalemize doğru ade- akında sol içleri müsait bir 
ta kayıyor. Hüsnü ve Reşat ikisi bir- ziyette olan sağ açığa topu geçi . 
den üzerine çıkış yaptılar. Reşat ar- Müdafi ve kalecimizin ofsayd dı 
kadan bir ayak çıkararak topu kur- duraklamalarına ehemmiyet ve 
tardı. yen bu yırtıcı oyuncu topu dördilll 

Uzun bir düdük .. Hakem koşarak defa olmak üzere ağlara taktı. 
geldi ve penaltı yerini gösterdi. Şa- Sovyet 4 _ Türk -O 
şırdık .. Ortada penaltılık hiç bir şey Geçen senelere niabeten futbOl 
yok •. Takımının galibiyetini garanti et Sovyte Rusyada çok terakki et .~ 
mek için icat edilmiş bir avantaj .• Sıkı bugünkü oyun çok bariz bir sure 
bir §Üt.. Üst direk ve kaleci bu hak- belli etmiştir. 90 dakikanın 80 dak· 
sız penaltıyı kalemize sokmadı.. sı onlar tarafından oynanmış ve 

Dakika 27 - Oyun kalemizin önün cak 10 dakikası o da ~hsi akınlar 
de devam ediyor. Bizim takımda hiç mak il7.ere biz"rn tarafta oynanmı 
bir anlaşma yok .. Sonsuz bir didin- 30 dakika bütün oyunumuz onların 
me halinde bocalıyoruz. Önllndeki ha- sek tekniğine karşı koyabilmek içiıı 
f ı atlatan merkez muhacim Sminıof dinrrıe halinde geçmiştir. 
müsait vaziyette gördüğü sa.ğ açığa Dakika 45 _ So t" '-'e t . d. S w w 1 .1 n gayre ımız,J 
opu ge~ır. 1• •• ag .açıgın acc e 1 e Ya- nıyoruz. Niyaziye kale yakınında 
vaş çe~ıği ~utU Cıh. t yakaladı.. pılan favulde ilk sıkı ve isabetli şU 

Dakıka 30 - .. Bıraz. aç!~ır ~ıbi 01 mUzU kaleye gönderdik maalesef b 
duksa da uzun surmcdı. Nıyazı vası· da kalecileri müke 1 b. lojı 
tasile yaptığımız bir hücumda kalele- ati ta k b" . mfme ır P _ 

ld 
a ra ızım şere sayımıza ... 

ri karıştı. Aleyhimize favul. So an ta oldu 
zelediğimiz bir hücu.rnda Fuadın §fitil • 
avut.. Smirnof kalelerinin sıkıştığJnı Son dakikalar Sovyellertn çıl 
görerek gerilere kadar gidip toru ala- hUcumları altında geçti. HiisnU ve 
rak önüne cıkanlan atlatarak kalemi- hat ümidin fevkinde kurtarışlar 
7.C akıyor. Top sol içe geçti. HüsnU parak fazla sayılara mani oldular. 
çok müsait vaziyette bulunan soliç"n niln en muvaffak oyuncusu başts 
ayaklarına knp:ın:ırak muhakkak bir leci Cihat olmak üzere HUsnll ve 11 
gole mani oldu. met Reşattır. Fikret de kendisine 

Müdafaanın en muvaffak oyuncu- §Cn vazifeyi ~§armıştır. Forvet 
lan Cihat ve HüsnU .. Fikret de onlar Jesef tahminin fevkinde bozuk ve 
dan aşağı kalmıyor. tibatsız oynamıştır. 

Dakika 38 - Aleyhimize sağdan 
favul. Cihat yumrukladı. Santrhafları 
ön Un e gelen topa çok ani bir şilt c:ck- ~--------------------------

ti. Cihat zamanında bir yatış yaparah Dokor Hseinüq Usmal' 
direğe sürtünerek kaleye girecek olar 
topu kurtardı. 

Dak"ka 42 - Onlann kalesi önünr 
kadar gidebildik. GUndUziln derin bh 
pasını yakalıyan NiYazinin ortası Şe-

Sabck Haseki hastanesi 'dah.ıiff 
mGtehaaaı11 f 

r.u~u LQtüf apartımanı aaat 4 • 
kadar telefon: 22459 
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Meşhut suçlar 
Aydın Asliye Buku1c Jlah.~ 1 

den: 
Aydının Kaynak mahallesinden 

IşıkWı Smdıllı oflu Halli kızı Emir 
AYf81Llıı kocası ayni mahallede Arap 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilünları 

K l t tb•k d•ı .., • • Oamaıı oğlu Topal ~met evinde o-
3DUDUD nası a 1 C l ecegını turan r>enızıımn Altıntop mabaııesln-•• ı· t de 31 sayılı evde kayıtlı Mustafa oğ-g o stere n ta tına name lu Hasan aleyhine açtığı boşanma da

vasında: 1kametgihmın meçhul bu-
Bir t6f"'°"''8welden itibarn tatbl-ı nl ölçerek bu mttddetin kaç &iln ola- ıunması hasebiyle davetiye guete ile 

kine geçilecek ol.an 3005 sayılı ~hut bileceğini tayin ederler. ilin suretile tebliğ edilen mtlddeialeyh 
cürümler kanununa göre cumuriyet Madde: 4 - Kanun, Adliye teşkf- mahkemeye gelme.mit olduğundan 
müddeiumıwmilerile zabıtanın ·1azife- latı 9 lan yerlerdeki belediye sınırla- mlittehaz gıyap kararının da gazete 
Zerini ne suretle yapacaklarına dair rı içinde işlenmiş olan suçlar hak- ile ilAn edilmesine ve muhakemenin 
bir talimatname hazırlanmakta oldu- kında tatbik edilir. Belediye sınır- 26.10.936 pazartesi gUntı saat 10 tali-

ğunu Y".,,..."-<:tık. Bu talimatname An- ları haricinde kalan nahiye ve köy-
........ ovoy kine karar verilmiş ve bu baptaki gı-

Satılık nıahlul emlak 
Defni 
Lira K. 

936 00 

63 72 

Pey paran 
Lira K. 

71 00 

5 00 

Ayazpqada Gümütauyunda eakt 
Fatma Hatun yeni Ömer Avni 
mahalleıinde bağ odaları aokaim· 
da vaki 156 metre murabbaında 

arsanın tamamı. 

Fındıklıda Yahya Çelebi mahalle
ıinde Tatar alası ıokağında eski 
1 No. h 31 metre 86 santim terbi-karada ilgili dairelerin rey'leri alına- ler kanunun da tatbik sahası harl-

rak hazırZanm~, lstan.bu.1.da da aldka- dndedir. Adliye tefkilltmdan mak- yap kararı mahkeme divanh&JJesine inde ananın tamamı. 
dar kimseler tarafından gözden ge~ sat asliye tefldli.tıdır. Yani kanun asılmıt olmakla. müddeialeyh mezk\lr 69 66 6 00 Beyoğlunda Hüaeyinağa mahalle-
riZm•-<:, bu arada tstanbul müddeiumu- asliye teşkilatı mevcut olmayıp yal- gUn ve saatte asaleten veya vekAleten 

'Y lh hk ı b 1 1 ıinde Bilezik aokag" ında eski 58, 
misinin ve emniyet umum müdürUnün ııız su ma emes u unan yer er- mahkemede ha.zır bulunm::.sı aksi tak-
mütaleal.arı olınmt#ı ve bu suretle de de tatbik edilmiyecektir. Esasen C. dirde gıyabında. mahkemeye devam yeni 58 No. lu ananın tamamı. 
talimatnameye kesin §ekli verilmişti. miidGeiumumi.sinin sulh işlerini de olunacağı tebliğ yerine geçmek Ur.ere 1045 82 78 00 Galatada Yeni Cami mahallesinde 

Şimdi, bu kanunun ~"'411 dairesi- mahkemeye iddianame ile sevketme- ilin olunur. (1526) Fermeneciler caddesinde eski 44, 
ne giren suçl.arı zabıtanın diğer suç- si esası kabul edilmiş olmasına fiire ------------- yeni 44 No. lu dükkanın tamamı. 
1.ardan kolaylıkla ayırdedebilmesi için tatbikine maddi lmkA.n da yoktur. inci maddesinde gösterlldlii tizere y k d 1 b il • ··ık· l • . . 
-.:ızı·y,. .,ekaletince bir de izah.name ha- Madde: 5 - Kanun, panavwrlarda ··10 ğı h •- be ~- f u ar a yazı ı ma a enn mu ıyet erı pqın para ıle ve on ua .., v .1· o m, a r ap .. ve ş seneU'ICn az- be .. ..d • . 
nrZanmaktadır. işlenmiş suçlar hakkında tatbik edi· la hapis cezalannın müstelzim olan- f gun mu detle açık artbrmaya çıkarılmıttır. 1haleıı 25 Eylül 938 

Basılıp dağıtılmak üze.re olan aü.r- lir. Pana11rlar belediye smırtannın larıdır. cuma günü ıaat 15 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
mü me§hut talimatnamesi, aynen şu- haricinde de olsa buralarda işlenen Madd • 

7 
Ka T C K yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu nda Vakıflar direktörlüğünde 

.:ı l b k hfikff l i tabi e. - nun, • · · nun hl""-1" k 1 • im • u.ur: su.ç ar u anun m er ne · S29, ı::'lA 539• ~ı:. ,,. .. 0 , 551, 565• 5671 ma u at a emıne ge elerı. °(1101) 
KANUNUN TATBlK EDlLECEGl dir. ~ ~ iJ'lıO 

SUÇLAR C. mtlddeiamumfleri kaza daire· 568, 571, 572, 5'13, 5'14, 5'15 ve 578 ın-
Madde: 1 - Kanun meşhut suç- leri içinde kurulan pazarlardan pa- cı maddelerlle 534, 540 ve 547 inci 

]ar hftkkında tatbik edilir. Meşhut nayır mahiyetini haiz olanlannm bir maddelerinin ikinci fıkralarmda ya
suslar ceza mahkemeleri usulü ka- listesini en bii)'lk miilkiye &mirin- zılı kabahatler hakkmcla tatbik edi-
nuırnnun 127 inr.i maddesinde farif den islerler. lir. Bunların haricinde kabahatler 

8 Ka ğır hakluncla tatbik edilmez. 
ediJml5tir. Bu tarif dört hali ihtiva Madde: - nan, a ceza 
etmf"ktedir: mahkemeleri vazifesi dışındaki cü- Madde: 8 - Siyasl mahiyeti haiz 

Gaziantep şehri içme suyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden: 
A _ Tarifin ihtiva ettiği dört rümler hakkında tatbik edilir. Ka- olan suçlar hakkında bu kanun tat-

haltlen birincisi asıl meşhut suça ta- nunun şümulü haricinde kalan ağır blk edilmez. Gaziantep ıehrine 12.S kilometre mesafeden ıu iaaleıi ve ıehir 
allôk eder. Asıl meşhut suç işlen- cezalı cürümler C. M. U. K. nun 421 (Devam edecek) d h·1· d k• b k · · · b d -•--- 1 · .. _..1_-!1..! bo f . . a ı m e ı ıe e e ıçın ıca e en maJMmJe enn u:ıuanu ve ru er • 
mekte olan suçtur. Faıl suçu ışler- E · · ·ı · ·· f · · l" lm h" d h. 
k 

·· ··ıdu··· · · bu ekı"l y •• k k z • t t •t •• •• ııyabnın ıcrası 1 e ıaır mute enı ıma atın yapı aıı ve fe ır a I• 
en goru gu ıçan suçun ş - se raa n us deki meşhutluğu suçlunun onu işle- U ) S ) U linde iki depo i~ı, ıu ıaatleri ve diier ili.t ve edevabn tedariki 

diği hakkında katiyet ifade eder. Su- kapatı zarfla ekııltmeye konulmuıtur. 
çu işlerken üstüne varıldığı takdir- R kt •• ı •• v •• d • 1 - İtin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruştur. 
de suçlunun inkara da mecali kal- e or ugun en • 2 - istekliler bu ite ait prtname, proje ve sair evrakı on iki 
maz. B d Ankara Yükaek z· t E titüa· .. z· t fakültesin buçk lira mukabilinde Dahiliye V ekileti Belediyeler imar heyet~ fen 

B - Tarifede bundan sonra meş- ~-'- Ba Onn ıraafu:: 1 ~nun 1 ıraa rkek e ıefliğinden alabilirler. 
hut suç sayılan haller yazılıdır. Bu kız ve ıa& ve ytar, an te erıne yanız e paruız 3 Ekaltm 24 ilk • 1936 tarih. ti 
üç halde de suçlu suçu işlerken baş- yablr, paralı yablı ve yabıız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabil- .... -

1 
.e teınn • • ıne .. r~ .ıyan cumartesi 

katarı tarafından görülmüş değildir ek. · I dak. ti k ekl.d. pnu saat on bırde Ankarada Dahıbye Veki.letı bınumda toplana• · m ıçın ap. ı ı tar ara uyma ger ı ır. . • . l __ ,_ 
Su~un işlenmesinden hemen sonra l L. . t • fh ek Bakal cak Belediyeler unar heyetince yapı aıı;.aa.br. 
zarar gören ~ahıs yahut fiili gören-

1
• -

1
1se ml='.:~zud?1Y1 e ım 

1 a~!nı ver
1
-:__,..: un_c 

0ı ryasmı yapmıı 4 - Eluiltmeye girebilmek iç in isteklilerin aıa~ıda. yazılı temi· 
1 f d h 1 ı t ii veya ııe o ıun U& ıp omaama .. IBlf o maa DIU(a oryatlnı yapma• .k. .. 0 

er tara ın an u.su e ge en eess r • . .. nat ve veaaı ı aynı gun ıaat ona kadar Komityon Reisliiine tee-
ve heyecan içinde suçlunun takip e- mıt -veya olgunluk dıplcmaaını almamıı olanlar En.atıtuye alınmaz,. 1. tm• l l 1.. d .. · · d L_ı.. ___ ,_ ı.e-d ım e ıı oma an azım ır. 
dilerek yakalanması meşhut suç sa- ve Turk tabıyetin e UUR1D11U1& ll'Allll ır. A 2490 1 ka 16 
yılan hallerin başında gelmektedir. 2 - lıtanbul iinivenitMinin fen fakülteeinden naklen aelecek 45--: sayı 1 

nunun ve ~ 7 
inci 

Suç i~lenip bitmış· ve hakiki mana- lanl d kudukl Söm--- J d ff'-'- im lar. !1-?... 137 lıra 28 kurutluk muvakkat temınat. :. o ar ora a o an -...-e er en, mUTa aa o ut ue. .... K • • • • 
da meşhutıuk kalmamış olmakla be· • k • l d"l k Bayt z· t O f kül" t • . .. .. .. C!!!_ B - anunun tayın ettıii ve11 kalar. . .

1 
kal sı at>u e ı ere ar, ıraa ve rman a eaının uçuncu i.X7° C K 4 •. •. dd • .b. k U • b• 

raber suçlu takıp edı erek ya an- l . l ! A---'- B ta fakült • • l • bu fakül - anunun uncu ma eaı mucı ınce e ı tmeye gırmeye ır 
ld 

• . . h kk d ç k meıtre erıne a ınır ar. 1KaK ay r eaıne gıren enn - . b 1 d .. d • • 1 b. _..._ __ 
mış o agu ıçın a ın a o esas· • • • . ., • • .. • d ku A d • d manı u unma ıgına aır ım.za ı ır m~ .. ....,. 
lı karineler mevcuttur. tenın bırıncı ve ıAıncı Somestrelerm e o nan llcltomt eraıne e D _ N f' V •-~• t• d t dikl. E 1 hl" !'---

1 
. z· f- l....!~ıt • • 1 • Zir • a ıa eauue ın en aı 1 enn e ıyet veauuuı. 

c _Suçu işlerken görülmemiş ve ayrıc&. devam etme erı ve ıraat a&u esme ııren enn aat atajı- 5 T kl.f kt ı "h ı .. ·· kad makbuz . . . . • - e ı me up an ı a e gunu ıaat ona ar mu-
takıp ed1lmemış olmakla beraber nı yapmaları gereklıdır. k bT d K • R • l"ğ' ·1 ekf p 1 d ·ı _1. 
suçlunun suçun pek az evvel işlen- 3 - Enıtitüye girecek talebenin yaıı 17 den qaiı ve 25 te.n 1'P a ~ ın e omııyon • eıı ~ ıne v~ r• .. ec ır. oıta. i e gön erı ece11 
digıw·n~ gösteren eşya ve eserlerle ya- l N'h ri l b ..:::ı ... k k d b "l d ~ıd~ teklıf mektuplarının ıadelı teahhu tlu olmatt ve nıhayet bu saate · karı o maz. ı a ta e t ,. ..... e Yat '-'Y ına ag ı e15a il'. ka K • l • .. kalanmış olması hali de meşhut suç 

4 
p b) t I b d rtikI • • 1.. .• te d.... b dar omııyona ge mış bulunmaıı lazımdır. 

- araıız ya ı a e e en e ennın uzum goı r 1gı e- B • h kkı d • · • sayılmıştır. d kabT . il hkl hakkı d tam t kküll'" b" b ta . u ıt a n a fazla ızahat almak ııtıyenlerin Belediyeler imltl' 
D - Tarifin henüz işlenmiş olan en 1 ıyetı ve ..... am an n a * u ır as evı heyeti fen ıefliğine müracaat etmeleri. (773) (1090) 

suç kelimelerile ifade ettiği dördün- kurulunun raporu lazımdır. 
cii halde suçlu suçu işlerken görUJ- il - Enıtitilye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sallık ve 
ınüş olmadığı gibi za.rar. gören şah- sağlambk muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum ıöıterdiii 
sın veya suçu ltlenmış hır halde gö- bedeıı kabiliyetini göıtermiyenlerin Ecıtitüden ilitiii kesilir. 
renlerin husule gelen amumt h~ye- 6 z· t f kült . • ek tal be Ankarad 0rm •ft1· 
caD Jçinde takiplerile de yakalanmış - ıraa. a ~ıne gırec e • .. a • an Ç\ ,. 
delildir. Kendisinde suçlu olduğuna ğinde 10 ay ıtaJ g8rmege mecburdurlar. Bu ıtaJ muddetınce talebr 
eaash karine teşkil edecek eşya ve ye 30 lira aylık vernir. Yatacak yer çiftlikte paraıız 11aflanır. ustaji• 
asar da elde edilmcqıiştfr. Fakat su- yer talebenin yemHİ, içmesi de Emtitüce ıağlandıiı takdirde ken
çu işleyip bitirmiş olan suçlu henüz dileriu bu 30 lira verilm~z.,, 
suçu işlediği yerde baldnmaktadır. 7 - Paraıız yab talebeıinden ıtaj veya okuma devreıi içinde 
O su:etıe ~ suçun ba~ tarafın- sonradan meydana gelen müf'bir haller dıtında olmak üzere, kendi· 
dan ışlenmış olması ihtimalini selbet • kum 
mek itibarile kendisini ittlham eden liiinden ıtaJmı veya o aıını bırakanlardan veya ceze.I olarak çı 
bu' vaziyeti aleyhinde çok esaslı ve kanlan1ardan hlikGmetçe yapılan maıraflan adeyeeeklen hakkında 
kuvvetll bir karine teşkil etmekte- yerilecek nümuneye ıiSrt. Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır 
dir. 8 - Emtitilye airmek İltiyenler yukarıda yazılı rapordan baıka 

Kanun meşhut suçların bu dört nüfua kağıdını, atı kiiıdm~. poliı veya uraylardan alac'lk!an uz-
hali hakkında da tatbik edilir. gidim kijıdmı, orta mektep ve liıeleıde gömıilt olduldan ıüet 

Madde: 2 - işlenmekte olan suç- derıl~.r )ıakkmdaki ebliyetnameleriilittirilerek el yazılan ile yazacakla 
larla henüz iş1le~miş ollattn kasuçların n pullu bir dilekçe ile ve alb tane fototrafı ile birlikte doğruca An 
ceza mahkeme erı usa nunan- . ek E • •• .. .. T ı· . 
daki tarif mucibince meşhut saJil- karada YUka. natitii rektorluğüne başvururlar. a ~pler dılekçe· 
malan için .failin yakalanması pıt lerincle 1-~ıı f~Iteye .kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirl~r. 
olmadığı halde bu istisnai takip 1te ·ilfl takdirde; dılekçelerı haldu]?_~a bir muamele yapılmaz 
muhakeme usulünün tatbik edilebil- fi' - w • Pulsuz veya uıulü Sair~ıinde pullanmamıt olan ve 8 inc1 
mesi için bu hallerde de suçlunun maddede yazılı kağıtların ilitik et·!.PDudıiı dilekçeler gelmemit sayılır 
Yakalanması şarttır. bunlar hakkında biç bir muamele..,apılmaz 

Kanun bu şartı birinci maddesi- ve - Vakt· d tam k" ğ 1 • -""" • d • 
n1 ilk f

.,: dak" f 
11

• d 10 - ın e a ıt anyle b~.fvuranlar araım an pek ıyı 
n &Arasın ı a ı o sıra a . • d 1• l 1 "h d.l lr 1 

veya pek az sonra yakalanaP keli- veya aJı erece ı o an ar tercı edilir. Kabul e ı ece ta ebe diploı 
melerile açık bir suretle ifade ıtmlt- ma derecesine ve bqvmma tarihlerine göre ıeçilirler Kadro dolma 
tir. dığı ta.kdirde orta dereceliler de bqvurma ııraıma göre doiabilir 

Madde: 3 - Kanunda suçlunun ter. 
~e kadar müddet içinde y~kalanması ı ı _ Cevap istiyenler afl'ıca pul göndermelidirler. 
ıcap ettiif tasrih edflmemıştir. Kan~- 12 - Baıvurma zamanı Ağuıtoıun birinci gün\inden Eylôlün o-
aun nılı ft manasından mUlhem o • .. .. _ '-• kad d B ela ki ba l kabu 
mak Hrettle c. mUddeiumumllerl tu~uncu ıunu aarmına ar ır. un n ıonra ıvurma ar ı 
suçun yaptığı tesirlerin de derecesi- edılmez. (15). 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere 

imtihanla memur ahnacaktn. lmti han Jstana>ulda ve 5-10--936 pa• 
:aarteıi ıünü saat 13 de Sirkecide lnhiıorlar memuriaı kursu binaım
da y:-pılacaktır. imtihana girmek iıtiyeınlerin aptıdui evsaf ve ır 
raiti l:aiz ~imaları aerektir. 

1 - Li.akal orta mektep tah tilin: bitirmiı olmak. 
2 - Aıkerlijini "fili veya kıaa hizmetli,, bitirmiı olmak 

ya ~üıeccel bulunmak. 
1- 21 yqınJan apğı ve 35 yqından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak. ıari haı talıkJsra bedeni ve akit arızalara 

mü!>teli olmamak. 
~ - Eyi ahli.k sahibi olmak. 
Bu bet maddedeki ıartlann muh .. kkak tevıiki gerektir. 
:mt!han mevzuu ıunlardır: 

1 - Hesap hendese "hesap: adadı mürekkebe taksimi ıurem .. 
hafü,. tenasüp, faiz, iskonto,, ben de~e: Sabhlar, hacımlar. 

2 - M~haıebe "uıulü defteri,, 
3 - Coğrafya "umumi ve Türkıve,, 
4 - Kitabet •·orta tahsile gö re,, 
Not: imtihana girmek iıtiyen ler timdiden bir dilekçe ile •• ..,. 

rakı müıbitelerile ~ adet fotoğraf la birlikte idaremi~ memurin pr 
l.eıin~ miiracaat etmelidirler. 

b - Bundan evvel 12 - 14--8 -936 iarihleriaıde yapılan mr 
tihanda muvaffak olamıyanlar bu lrere vapıhtcak imtihana tekrar si· 
ıebilr.cekbrinden ~vvelki müracaatlarına iıtinat ıure:tile memurin 
tubeı:ne müracaatla imtihana girme vHikaJı alabilirler. 

C - imtihan neticesinde ayni de,.ecede muvaffak olanlar ara· 
ıında ecn"bi lisanına vakıf bulunaularİ.3 muhaıebe sualine doğnı er 
vap \erenler tercih edilirler. (1451)' 
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Surrer Bank Emlak ve Eytam 
Bankasının kurumu -- Sigorta 

sosretesı· 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları (G OVEN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolaylıklarile yapar. 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tal. 44968 

Osmanlı Bankası 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının gişeleri Birincitegrinin 1 nci Pe~mbe gUnUnden 
itibaren yeni bfr iı'ara kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
191911936 vaziyeti 

1 - GALATA MERKEZi iLE YENICAM• 'UBESI: 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri: 

2 - BEYOclLU ŞUBESi : 

Adi gilnlerde 

Cumartesi günleri: 

Saat 10 dan 16 ya kadar 
,, 10 ,, 12 ye ., 

{ 
Saat 10 dan 12,1/2 a kadar 

,, 14 den 16 ya ,. 
., 10 ., 12 ye .. 

AKTiF 
Kuaı 

Altm ııafl kilogram 17.GIS.06 
Banknot. • • • 
Ufaklık, • • • 

Dablldeld Mallalllrler : 

Tllrk Uram: .. .. 
llaıtoteld mullablrler: 

d6vl&ler. 

------ı 

8.186.482.301 

538.2'0.36 

Lira 

36.210.820.50 

281.338.30 

üçüncü icra memurluğundan: 

Altm l&ft kilograt 4,398,Zff 1 
Altına tahvill kabU merbeat 

DIJer d6vtzler n borçlu gU1 

ring bald79lerl • • • • • 10.887.638.31
1 17.592.388.97 

....... tıanmerl: 
Fuadın tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandıiına birinci de- Deruhte edlleıı evrakı nakU79 

rece~e ipotekli olup t•mamına 4280 lira kıymet takdir edilen Un- = 8 " 8 inci mad. l58.?48.M1-
kapanı eıki Hızırbey yeni Hacıkadın mahallesinde İmaret Sabun- ~ tnakuı H&zlne ~ 
Lane sokak 531 ada 7 parsel eski 8,8 Mü. yeni 10, 12, 14, 16 kapı tmdan Takt tedlyat. 12.G&Ull- 148.883.952-
No. lu bir tarafı Zehra hane Ye babçeıi, bir tarafı Hafız Mehmet ..:.::=. • iL 2.l'19250.-I 
imin vereıel~ri arsaıı, bir tarafı Hürmiiz bahçeıi, kıımen bakka} Tlcaıt 8811etıer , ; • •. •• , 1 • 11.cnoJns.eo 19.2'9.9'1&9() 
Ahmet bahçesi, bir tarafı umumi yol ile mahdut iki ahıap hane- ......_ .,. Tail.Ut ...._.ı , 
ıain satılmasına karar verilmiıtir. Mezkiir evlerin evsafı aıağıda ya- !Deruhte edilen nrakl D&L I 

1 d 10 N 1 k K d . 'ld'k • • b' A. lt1yeDID karplılt ealıam ve L.34.15'l.879.2Dj 
zı ı ır. o. u ısım: apı an gın ı te zemın çımento ır taı- ftah'ril&t ıuı.rt kıymetle 

hk, bir bahçe, bir heli, yukarı katında bir ıofa üzerinde iki oda. B Serbest eaham " tahvtı&t L 4.172.725.88 38.325.405.0f 
12 No. lu kııım: Kapıdan girilince bir kuyu, bir ıarnıç. Zemin kat: A.J!nn:::~ tızer1ne avaıı.e jL 88 67101

1 
Bir taılrk, bir oda, bahçede bir mutfak. Birinci kat: Bir ıofa üze- Talmllt Ozerbıe avw.L.18.72.Ü85.IO 18.812.MS.t ı 
rine bir oda, bir heli. ikinci kat: Bir ıofa ve camlı bir oda, diğer bir 
oda, 14 No. lu kııım: Mermer bir antre ve bir ıofa üzerine iki o- m.eclarla&' 

da. Birinci kat: Bir ıofa üzerine biri camekanlı sofadan bölmeli llalatellf 

4.800.000-
8.421.wn.s1 

W.öii67 

PA51F 

8enmJe. • • • • • 
.....,.., ako-1 • • • 1 

Tedavtlldeld Bulmotıar: 
Derubt.e ecllleD nraJa ~ 
K&DUllUll • " 8 bld lll&dc» 
lerlDe te\'f1kan bUID• taraım. 
dan ftld tedl:yat. tl!l8.748.S83-I 

12.064.611-

Derubt.e edilen eft'&lu D&ktl,.r l 
baJd1ell. • .. • • 146.883.952-
Karplrtı tamuna aıtm olarak 
teda'Ytlle lllfttell ....... • 18.000.000- 162.88.l. 
'1'lıll Urul ........ 15.248. 
DklaT .. h ... 111 
A.ltm tahvfll kabU d«Svl&ler 
Dl&w dDvbller .. alac:akb kl-
Uıtq baki)'Whrl ••• 

........... 1 •• • 

.f.240. 753.54 

27.414.285. -aı 
59.943.I 

dört oda, bir heli. Bodrum: Zemini karoıimen bir mutfak, bir tq
hk, bir kömürlük, aynca bunun albnda temel kısmında bir kö-

2 Kut 1033 tarihinden tUt.ıaren: 
t.konto lladdl ybde O 1-2 - .Altın U.rllle anu yüzde t ı-z 

JBÜrlük mevcuttur. 16 No. lu kıınn: Bahçe içindedir. Kapıdan giril- latanbııl Asliye Altıncı Hukuk 
4likte karoıimen bir tatlık, bir beli, iç içe iki oda, bir mutfak mev- MtJlıkemainden: 
c:uttur. Bahçede bir kuyu, bir çam, dut: incir, kiraz, hurma aiacı var- Mehmet Sami tarafmdan Beyoğ
dır. ·Umum mesahuı 566,50 M2. bundan 280 M2. bina, kalanı bah- lunda Abanoz sokağında 35 numara
se olan evler açık arttırmaya vaze dilmittir. daiken hilen ikametgahı meçhul olan 

kansı Şükriye aleyhine açılan bopn-
Arttırma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek müıterilerin kıy- ma davasının tahkikatında ilanen teb-

meti muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ligata rağmen mahkemeye gelmedi
ti&nkanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim ğinden hakkmda gıyap karan ittiha
Yergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttır zile beş gün içinde ve on beş gün 
ma tartnameıi 11-11-936 tarihine müsadif çartamba günü daire- mUddetle ilanen tebliğine ve tahkika
d., mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artt1rmaıı 26-1 t - tm 1·10·1936 perşembe saat 10 na ta-

likine karar verilmiş ve gıyap karan-
938 tarihine müsadif perıembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya nm bir nUsahsı da mahkeme divanha-

iŞ 1 K LI 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksiti& 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

bdar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammene- nesine asılmış bulunduğundan beş 
•in yüzde 75 ini bulduğu takdirde üıtte bırakılır. Aksi takdirde gUn 'içinde itiraz etmediği ve muayyen 
.On arttırmanın taahhüdü baki kal mak üzere arttırma on bet ıün giln ve saatte İstanbul Asliye altıncı 
daha temdit edilerek l 1-12--936 tarihine inüsadif cuma günü sa- hukuk mahkemesinde bulunmadığı Dütkünler evi için tünde 50 kilo v~ haftada ayrıca iki vffY• 
at 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesin- takdirde gıyabmda yapılan muamele- gün yüzer kilo olmak üsere 15 temmuz 937 pnüne kadu "' 

terin muteber tutulacağı tebliğ yerin-
de en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. de olmak U?.ere ilin olunur. lan koyun eti kapalı sarfla ebiltmey:e konulmuıtur. 

2004 numaralı icra ve iflia kanununun 126 ıncı maddesine -------------- Bir kilo koyun etine 40 bria, fiat tahmin olunm ...... 
tevfikan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di- iLAN me 12-10-938 pazarteai sünU saat 15 de daimi ene• •ıd• 
ier alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu- Ben ortamektebi 936 senesinde bi- pılacaktır. latiyenler prb)ameaini bedava olarak levazım lald' 
maile faiz ve masarife dair olan iddialıırını ilan tarihinden itibaren tirdimbe. ~imksemta ykok. b<:>kuhmak issahti~ob: fündeo alabilirler. Ebiltmeye tir mek iıtiyenler bnunla y«sıb 

rum nı o u ca ır ayır ı ı ı· 1 • • • • 
20 gün zarfında evrakı müsbitele rile birlikte dairemize bildirmele- veya evlat alacak bir adam arıyorum. ka ve 1060 ıra ık ılk temınat makbuz veya mektubıle teklıf 
ri lizmıdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile ıabit olmıyanlar Adres: Çenberlitaş Tavukpazan larını havi kapalı zarflarım JUbr da yazılı günde aaat 14 e 
abı bedeliQin paylaımaıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten- No. 33 Karamanlı Fevzi daimi encümene vermelidirler. (D.) (1587) 
..ı;;ye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rüıumu ve vakıf icaresi ZAYİ 
b'iaeli müzayededen tenzil olunur. 20 ıenelik vakıf icareıi tavizi Mülkiye mektebinden (S. B. 0.) 
Yl ell&liye mütteriye aittir. Daha fazla malUnıat almak istiyenlerin 936 da aldığım tasdiknameyi 0 za
A - 1271 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve manki matbuat memuruna vermi§tim. 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiy 
Direktörlüğündenı 

takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilin olunur. (1583) Zayi olup, yenisini alacağım. Evvelki-
" nin hükmü olmadığını illıi eylerim. Okula namzet talebe kaydı e1lülün niha•etine kadardır· 

ZA.D mU yoktur. Hd •t N · 1 

tradıkCSy Moda sekizinci ilk mek- UleU Azimkdr aokak N o. 56 -----------"'-'--1Cn-- gün talebe kayıt itine bakılacakbr • Namset olarak kaydedil 
~ten a1mıt olduğum phadetnamemi Omer Lulu Sahibi: ASIM'. us - V AKIT Matbaası seçme imtihanı ilk letrinin betinci aünü saat 8,5 da bqlıy 
üybettim. Yenisini alacağundan hUk- <VA No. '18269) Netrlyat Dlrekt.&11: Refik A. SevencU .(1 


