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5 KURUŞ 
S i Y A SA L GU N DELiK GA Z ETE 

Hakimler ve müddeiumumi· 

ler arasında yapllan yeni 

tayinlerin listesi 3 üncüdedi r 

MONTRÖ MEKTUPLARI: 

Lozan • Montro 
1 

Konsey isi üzerinden 

Zecri tedbirler Boğazlar Konferansında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

atmağa bakıyor ltalya Akdeniz devletlerile 
Mesele ya asamblenin bu 

toplanhsında yahut 
Eylul ayında konuşulacak 

serbest bir pakt istiyor ! 
Cenevre, 27 (Tan) - Milletler 

Cemiyeti Konseyi bugün toplantı 

yapmıyacaktır. Hafta tatili ~uhte
lif devletler arasında 30 hazıranda 
toplanacak olan asamblenin nızna
mesini hazırlamak için yapılacak hu 
susi görüşmelere hasredilecektir. 

Teknık komite iki gün faaliyetini tatil edecek, 
saiı günü tekrar çalışmaya başlıyacaktır 

Konseyin önümüzdeki toplantısı 

çarsamba giinü olacaktır. Beneş'in 

yerine yeni başkanı seçecelitir. A
~sturalya delegesi Bnıce'in seGile-

Boğazlar Konferansının toplandığı Montrönün umumı bir görünüşü ceği umumiyetle zannedilmektedir. 

Montrö Palas, 23 Haziran Neca§İnin mektubu 
Cenevre, 27 (Tan) - Necaşi Mil

letler Cemiyeti Konseyi azasına bir 
mektup göndererek Habeş tahtı üs
tiindeki hükümranlık hukukunu teyit 
ve Garbi Habeşistanda bir Habeş 
hükıimetinin mevcudiyetini ilan et
miştir. Necaşi ayni zamanda millet· 
lerin kendisine top, tüfenk veharp 
levazımı vermek suretiyle de yardım 
etmelerini istemektedir. 

Imparator gazetecilere beyanatta 

Lozandan on üç sene sonra, Loza
nm ta yaıu başında, yine Leman g?
ltt kıyılarmda, tarihi mııahed~nın 
mühim bir parçasını gözden geı:ıren 
büyük bir konferansın ilk günl~ri~ 
raşıyonız. On üç sene ev\'elin sıya."iı 
prtlan içinde yapılmış bir mukave
leyi bugünün değişik vaziyetlerine 
göre tadil etmek maksadını gü~.en 
bu toplantıda, ilk göze çarpan, Tiir
ldyenin beynelmilel sahacla. hangi 
noktadan kalkıp hangi noJdaya var
mıı;; oldUb'1lllUD tam ölçülebilmesidir. 
Lo~nm aylarca sliren ~etin müzake
re ha.vasmı yakından teneffüs etmiş 
olanlar, 0 konfera.mnn lıergün bir ?1· 
kıta tehdidi gösteren sert atmosferın
den bu konferansın umumi tas\-;p 
cereyanına. gelebilmek için binnisbe 
az bir zamanda nasıl ~iizJerce yıJhl< 
bir mesafe aşıldıb'lnı daha İJi kav • 

bulunmuştur: 

· · I " - Size itimadım .vardır. Anrak 
... hakikat ve sulh mefkuresi ile ~-nill 
,,. hem bulunan yazılar neşredeceğinizı 

tarlar. ' ' 
Lozan konferansmda, Türkiye, Karlı dağlar eteğine sığınan Montrö 

hakkmı ancak zorla teslim eden dtw- hararetli \'e bütiin llinliycnler üze -
Jetlerle çevnli ve konferans masasın- rinde derin resir ) arat.an hltabel!inin 

ıl~~.~~1Jıtt~~;B~ffi\~litfu\\gpri id'wtun ';.;°ütierik"ıe~ımız ,~;: cı~;tj;;;_ 
reisi tarafmclan dürüst hareketi ör- mız bize ''efalturlık1arımn en güzel 
nek gibi gacıterllen, sulhperverJi~ \'e örneklerini \'erdiler. Hi~·bir konfe -
müsterek emni:rete hizmeti ln~ilte - rans bir memleket i~in bu kadar bii
r e, ~Fransa gibi dost devJetle.r tara - yük bir sempati te1.ahüriine sahne 
fmdan takdir ile fasdik edilen \'e olmamıştır. 
Rusya., Yugoslavya, Yunanistan, Ro- Hiçbir memleketin sulhperverliği 
manya gibi müttefikleri tarafından ve düriist politikası hütün devietle
haklı isteği muvaffakıyet dileklerile rfn kendiJerin1 en iyi temsil ettirdik
tak\iye edilen bir devlettir. On üç leri miihim bir beynelmilel topJantr
ıene ·en·el Lozanda yapayalnız im - da bu derece umumi bir alkış topJa
lan ve buna rağmen hakkım ta.ortan manuştır. 
ve kendisini saydıran, Türki;re, bu- Büti.in bu tezahür, cloğru :rohın ve 
gün, Montröde, kendisine biiyük de- herkese emniyet teJJ<in etmenin, hat
ğer veren ve k'll\"\'etine güvenen ge- ta en zıt politika menfaatlerinin çar
nlş bir dost ve miittefik clevletler pı5bğı sahalarda bile, herkesi etrafı
baJkasllo ihata edilmiştir. O kadar na toplıyacnl< slhirJi kuvvetine en 
kt, Boğazlar konferansmm ilk günü parlak delildir. 
aöz a lan hatiplerin bir~oğu Türkiye- işte Boğazlar Jı:onferansı bu hava 
a.fn d&vasmı kemli memleketlerlnhı içinde açtldı ve hiç şüphe yok ki, bu 
emniyeti ve selameti davası olarak hava iı:inde bitecel<tir. 

benimsediler ve Titüleskonun çok j Ali Naci KARACAN 

biliyorum. Doğru yolu takip eden 

ı
: bir adam, sonunda adaleti bulaca
ğından emin olabilir . ., 

ı Habeş delegasyonunun sclah iyet· 
tar bir rüknü şu kayıtları ihtiva e
den bir beyanname 0kumuştur: 

" Milletler Cemiyetinin, kuvvet 
önUnde eğilm.iyeceğini ümit ediyo
ruz. Garbi Habeşistan hükumetimiz, 

Fransız Başba
kanı Blum 

Fransız Dışba

kanı Delbos 

memleketimizin yegane meşr·u hü
kıimetidir. Milletler Cemiyeti ounu 
inkar edemez ve mütaarrız t.uafm
dan kurulan ve memleketimizın an
cak bir kısmım işgal eden ve otori· 
tesi şüpheli bulunan bir hükfımet, 
meşru hükftmetimizin icraatım ten
kis edemez." 

[Arkası 6 mcrda] 

Komplo davası Habeş imparatoru hatıralarını neşrediyor: 

Bulgar Murahhası Nicolaell 

Milyano, 27 (A.A.) - Gazctta Del 
Popolo, zecri tedbirlerin kaldırılma
sı ile beraber lngiltcrenin Fransa, 
Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya 
ile yaptığı Akdeniz anlaşmalarının 
feshini talep etmektedir. ltalya, ser
best bir Akdeniz istiyor ve Akdcniz
de serbesti ve mü vazenenin !talya 
aleyhine değişmesine müsaade ede
mez. Eğer yeni anlaşmalar yapılır -
r.uı halu-" hu...J ...... ., ;pt.i-Jc: ~tınoyi~. 
temektedir Ye bu bilhassa Boğazlar 
hakkındaki mukavele için böyledir. 

Konferans çalı§mıyor 
Montreux, 27 (A.A.) - Bugün ve 

yarın konferans çahşmıyacaktır. Pa
zartesi günü hususi bir celse akte
decek ve sah günü de teknik komite 
yeniden toplanacaktır. 

Yunan ga zetele rinin 
fikirleri 

Atinada çıkan Proiya gazetesin -
den: 

Mantrö konfcransmda bulunan 
bütün devletler şimdiye kadar bir
çok ihtirazi kayıtlar serdeden Ro
manya da dahil olduğu halde esas i
tibarile Türkiyenin istediğini tasvip 
etmişlerdir. Şimdi meselenin tefer
rnatı konuşulmaktadır. 
Yalnız Montröye gelmiyen İtalya 

[Arkası 6 ıncıda J 

Mısırda 

Temyiz kararı 13 
cihetten nakzetti 

Ankara, 27 (Tan) - Temyiz mah 
kemesi birinci ceza dairesi, komplo
ya ait dosyanın tetkikini ikmal ve 
kararı 13 noktadan nak.zetmiştir. 

ve benim yaşadığımız Parti mensupları 
facianın hikayeleri!~' arasında çarpışmalar 

'!Milletimin 
son korkunç 

Temyiz mahkemesinin bu kararı -
na Ankara ağır ceza mahkemesi it -
tiba ederse Ali Saip ve arkadaşlan
nm tevkif edilip edilmemesi ancak o 
saman mevzuutıahsolaca~tır. 

Bayan Gökçen dün tayyare 
ile Yeıilköye geldi 

Eskişehir Tayyare mektebi biri~
ci bölüğünden olup spor tayyarecı

liğini ikmal etmiş ve askeri t~yy~
recilikte çalışmak üzere Eskışe~ır 
Tayyare mektebinde kalmış oldugu
nu evvelce yazdığımız ilk Türk ka
dın tayyarecisi Bayan Sabiha Gök
çen, hem vazifesi icabı olan uçuşlar
dan birini yapmış olmak, hem de 
hafta tatilini Floryada geçirmek ü
zere dün sabah saat 7 de Eskişehir
den uçmuş ve saat 8,30 da Yeşilköy 
tayyare meydanına konmuştur. Ba
yan Gökçen Eskişehir tayyare mey
danında ve Florya üstünde mütead
dit cevelanlar yapmıştır. Bayan Gök 
ten vazifesine ve derslerine devam 
etmek üzere yarın tekrar uçarak Es
Jd,ehlre d~necektir. 

Habe~ i mparatoru kızı, oğlu ve Habeşistanın Londra elçisi Doktor 

Marten'le beraber elçilik binasının balıçe8inde 

Vu gazetesi Negus'ün hatıraJa. 1 da vahdet olmad~ğını iddia ~en v.~ 
rimlan birkısmını neşretmekte - onu bu sebepten ıtham edenlerm mu 
dir. Uluslar Kurumunda Habeş temadiyen imparatorluğumuzu par
meselesinin tekrar canlandığı bir çalamağa çalışmış olmaları gariptir. 
günde bu hatrraJardan dikkate Hoş, ?unda da muvaffak olamamrş
değer olan kısnnJan naklediyo - tırlar. 

r uz: lta.lya.nm Habeşistana karşı bes -
Milletler huzurunda, Habeşistan , LArkası 6 mcıdaJ 

Kahire, 27. (A.A.) - Yeşil göm
leklilerin bir tezahüründen sonra bu 
teşkilat tara ftarlariyle Vefd taraftar 
ları arasında olan mavi gömleklilerle 
şiddetli kavga~ar olmuştur. Yeşil 
gömleklilerden bir kaç hatip kendi
lerinin bir yabancı devlete satılmış 
oldukları hakkında Nahas paşa ta
rafından yapılan beyanatı şiddetle 
protesto etmişlerdir. 400 kadar mavi 
gömlekli zorla tezahürat yerine gir· 
mişler ve muhasımlarına taş ve bas
tonla saldırmışlardır. Polis müdaha
leye mecbur kalmıştır, biraz sonra 
bu kavga, yeşil gömlekliler polis re
fakatinde alay halinde geçerlerken 
yolda tekerrür etmiş ve birkaç polis 
ile bir çok tezahüratçı ağır yaralan
mıştır. Bir çok teVfi~at yapılmıştır. 

Kahire, 27 (A.A.) - Vefd tarafta 
rı, mavi gömlekliler ile yeşil göm
lekliler arasındaki bir çarpışmada 
onbeş kişi yaralanmış ve yeşil göm
leklilere mensup altı kişi yakalan
mıştır. 

Iskenderiye, 27 (A.A.) - Polis 
milli dokuma fabrikasına yerleşen 
2000 grevciyi drşan çıkarnuştll'. 80 
yaralı vardır. 1200 kişi tevkif edil
miştir, 

Yugoıdav Murahhaaı Soubotich 
- Meşhur karikatilriıt Kclcn tarafmdan 

~ ~ 
-~ 
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~~~ 

ltal;yan dele6e•İ Bova Scoppa 
sureti mahausada Tan için yapılmıştır -

Ribentroo 'un mühim nutku 

Almanyanın Lokarnoyu 
bozduğunu anlatıyor • • 

nıçın 

" Fransız - Sovyet paktı 
Lokarno ile telif edilemez '' 

Münib, 27 (A.A.) - Büyük Elçi 
Von Ribcntrop, Alman Ulusal Sos
yalist Matbuat kongresinde Alman 
dış siyasası hakkında bir nutuk söy
lemiştir. 

Hatip, evvela umumi harbin başı
na kadar olan dış siyasayı anlatmış, 
harp esnasındaki siyasanın idareden 
mhrum olduğunu söylemiş, bunun 
müthiş neticelerinden, lüzumsuz 
yere mütarekenin ve Versay muahe
desinin imza edildiğinden bahsetmiş 
ve bundan sonra Adolf Bitlerin dış 
siyasasındaki liyakatini tasvir et
miştir. 

Von Ribentrop, müstakil bir te
cim ve ekonomi siyasası lüzumuna 
işarete ettikten sonra, Alman ı ı ı
sunun süel hakimiyetinin tekrar te· 
essüsünden bahsetmiştir. 

Hatip, burada 30 kanıınııcvvel 
1932 den evvelki durumu teşrih e
derek demiştir ki: 

"- Di.§lerin~ kadar silahlı bir Av. 
rupa ortasında, Almanya tamamen 
müdafa&.sız bir halde bulunuyordu. 
İşte o zaman Führer süel sahada hu
kuk müsavatı taleplerini A vrupaya 
bildirdi. Almanya A vrupanın göbe-

r Arkası 6 mcıda 1 RIBENTROP 

Dünkü karşılaşmalar 
Boçkay, Türk muhtelitiyle 
2 • 2 ye berabere kaldı 

Macar kale•i önünde kala ile ({Uzel bir Aurtarıı 
y 1 5. 

ı 
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GONAŞIR.I 

TA N 

Zerıglrı 
Hazır servet, ha.zır esvaptır: İ!,lindekine rahat vermez! 
Babada.ıı kalmış, rasgele knzamlmış, yolda bulunmuş paralar böyledir. 
Miras~·edilere halanız: Daimi bir can sıkıntısı içindedirler. lla.rbiumu-

rninin bulgur tanesini inçi tanesine çeviren ttiredisi, zengin oldu, fakat 
mes'ut olmadı. 

Fenrbahçede bıylk büken istibdat Paşaqoım oğlu, Arap Mehmedin zur
naslle gönül eğlendiren harp zengini hep ayni iç sıkıntısı i!,lindedlr. 
nasUe gönUI eğlendiren harp zengini, Parkotelde viski içen Aferist, hep 
ayni iç sıkıntısı içindedir. 

ötede, basık bir tavan altında, birkaç mısra UstUne eğllmb şu yorgun 
alındaki her kırışık, bir kahkaha çizgisi lcadar mes'ut! 
• Ringten, omuzu sıynlmış, gözü çürümüş, topallıyarak inen şu boksör 
Vücudündeki bereleri, muraasa nişanlar gibi gurur ile taşıyor I 

Ve birkaç boya parçasından, dağlan, denizleri göklerile bir bahar se -
~lnei yaratan şu ressam, açlığını unutacak kadar bahtiyar! 

Çünkü o ihtiyar şair, o dinç pelıliv an, o genç ressam, üstlerinden bütün 
dünya sen·etıerini attıktan sonra da yine zengindirler: Şair, henüz doğ
mamış mısralar dolu başUe •. Boksör, henüz sarfedllmem1ş kuvvetler yük
lü bazularile .. R~sam, henüz çizilmemiş alemlere gebe pa.rmaklarile! .• 

l§te, servetlerile mes'ut olan zengin adamlar. 

Yusuf ZIYA 

İnhisar ida.-esinin tuzlar 
için yaptırdığı elevatör .. 

Memleketimizde ilk defa olarak Türk mühendisi 

ve Türk işçisi tarafından yapılan bu makine, 

Yolcu tayyareleri 

Yeni siparişler en kısa 
zamanda yapJlacak 
Devlet Hava yolları idaresinin Ye

şilköy ve Ankara hava istasyonla
rında cumartesi ve pazar günleri i
çin ihdas ettiği tenezzüh uçuşları bü 
yük bir rağbet görmektedir. Her iki 
istasyonda da, muayyen günlerde 
yapılan on uçuş için biletler bir haf
ta önce satılmaktadır. 

Devlet Hava yollarının elinde bu
lunan vesait, bugün için bütün nıü
racaatleri tamamen karşılamıya mü
sait değildir. Fakat tenezzüh uçuşla
rı ile Ankara - İstanbul hava servi
sinin kazandığı rağbeti nazarı dik
kate alan Hava yolları idaresi !n • 
giltereye ısmarlayacağı üç tayyare
nin inşasına ait siparişi tesri etme
ğe karar vermiştir. Devlet Hava 
Yolları erkanından Seyfi, bu tayya
relerin inşasına nezaret etmek U
zere Londraya gidecektir. On pilot 
ve makinist, idare hesabına staj gör 
mek Uzerc, Seyfi ile beraber hareket 
edeceklerdir. 

günde 500 ton tuz taşıyacak kabiliyettedir Pofiste 
----~----------------------------------

·-~·~ ··. ıı; • 1 
\ .. 8 i r kadın asansörde 

i ·',-4 ezilerek can verdi 

ı 
Dün saat 12 buçukta Nişantaşm

da Vali Konağı caddesindeki Aslan 
,~ ı· Recep apartmanında feci bir kaza 

1-, olmuş, 32 yaşlarında bir kadın a-
:;.~ 1 sansöre sıkışarak ölmüştür. Hadise 
t • ı şöyle olmuştur: 
r • • Apartmanın kapıcısı HUseyinin 

• _ ~ 1 kan!ı 32 yaşındaki Kezban asansö-
,. 1 re binerek altıncı kata çıkmak iste-

• 

! miştir. Fakat bu sırada asansör ha
reket ettiğinden, kadın asansörle du-
var arasında sıkışmıştır. Kadmm 
Ceryadma koşanlar, duvarın bir krs
mmı yıkarak kadını ancak ölii ola
rak çıkarabilmişlerdir. Kaza etra -
fında polis tahkikat yapmaktadır. 

Ne dersiniz ? 
Fazla gayret !. 

Soyadı alma mühleti bitm iye yak
laıtıkça gerek h alkta, gerek alaka
dar memurlarda gayret katmerle
ıiyor. Bunu m emnuniyetle görürken 
arada i§i artırıp halkı beyhude yo
racak bazı f ar.la gayretler de göze 
çarpıyor. Bunların baılıcası soya
dı kanunu çıktıktan aonra nüfuı 
kağıdı alıp yeni nüfus kağıdında 
soyadı yazılı olanlann vaziyeti
dir. H epimiz biliriz ki, Anadolu 
halkının hemen h em en hepsinin aoy 
adı vardır. Bunlar nüfus te;ı;hercle
rini yeniledikleri .zaman nülua ida
releri aoyadlarını yazmaktadır. 

Buna rağmen bir taraftan bunlar 
nüfua id arelerine müracaat et. 
tikleri zaman b~ı yerlerde 
bunlara t e k r a r aoyadı beyan
nameıi doldurtulmaktadır. Halbuki 
bu t am amen lüzunuur.dur. Hem 
halkı beyhude yorm ak, hem me
murları boş yert! işgal etmektir. Bu 
gibilerin tekrar aoyadı muamelesi 
yaptırmıya ihtiyaçları oLmadığı ga
zetelerle ilan ve bir tamimle de nü
fudarla nahiyelere tebliğ edilse 
çok iyi olur. 

Bi.ı: böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz 7 

KUÇUK HABERLER 

Yeni gemiler 

Avrupaya bir fen 
heyeti gönderilecek 

Deniz Yollan idaresinin siparihe
deceği gemilere ait teklifler kamilen 
tetkik edilmiş ve büyük bir ekseriye
ti muvafık görülmemiştir. 

Tercih edilen tekliflerin de tadili 
icap eden bazı noktaları vardır. Tam 
bir anlaşma yapabilmek için teklif 
sahiplerile yeniden müzakere yap
mayı zaruri gören Denfzyolları ida
resi, mütehassıslardan miirekkep 
bir heyeti yakında Avrupaya gön. 
derecektir. 

Limandaki ıslahat 
Liman İşleri Umum MüdUril Rau

fi Manyas dün Anka.radan şehrimi
ze dönmüştür. 

Liman Işleri Umum Müdürü, !da.
resinin son kadrosunu da Vekalete 
tasdik ettirmiştir. 

lktısat Vekaleti mütehassıs müşa
viri Fonder Porten pazartesi günü 
şehrimize gelecek ve yeni talimatın 
tatbikine nezaret edecektir. 

Çek Oniversitellleri 
Prağ üniversitesi doçentlerile ta

lebelerinden mürekkep otuz kişilik 
bir kafile temmuz içinde şehrimize 
gelecekler ve memlekeÜınizin coğra
fi vaziyeti hakkında tetkikat yapa
caklardır. 

Berberler bir türlü 
anlaıamıyorlar 

• Karagöz gecesi yapdacak - E -
m.inönü Halkevi temsil kolu bir (Ka- · 
ragöz) gecesi tertibine karar vermiş 
tir. Hazırlıklara devam edilmektedir. Berberler arasında pazar tıttlli 

yapmak için henüz bir anlaşma ka
bil olamamıştır. Dün, Sirkeci ve Di
vanyo)undaki berberlerden bir kıs
mı, pazar gtinü tatili yapmak ir:in 
aralarında imza toplamışlardır. Fa
kat, Beyoğlu berberlerile, kü,Uk 
semtteki berberler bu harekete işti
rak etmemişlerdir. Anlaşıldığına gö
re, hafta tatili hakkında yeni kanun 
çıkıncaya kadar bu vaziyet devam 

• }'lorya.dald asri kabineler -
Floryada yapılmakta olan asri kabi
nelerin inşaatı temmuzun haftasına 

bitecektir. 
Floryada yeni kurulan çarşıdaki 

beton dükkanların hepsi kiraya ve
rilmiştir. 

• A~·aRof ya moıa~·ikleri hakkın -
lla - Ayas of ya müzesindeki moza
yikler üzerindta çalışan profesör Vit 
mor, tetkikleri etrafında ikinci bir lnhiaarlar iJ areei h•aabına yapılan yerli elevo.törün yarıdan görünüıü 

ve makineyi hazırlayan mühendis Cdôl Hasan •,., kltap lıaZHl<t.uıat;cı. La.~lu.nu,;ıt.u.-. 

Üsk:üdarda bir araba 
devrildi, 1 yarah var! 
Üsküdarda arabacılık yapan Meh

met, Ali, Nazmiye, Recep, Hasan ve 
İbrahim isimlerinde beş müşteriyi 
Kadıköyline götürmek üzere arab3.
sma almıştır. Yeniçeşme yokuşun
dan inerken hayvanlar ürkerek kaç
mışlar, bu yüzden arabayı devirmiş
lerdir. Arabacı Mehmet, tekerlekle
rin altında kaldığından kolu kırıl· 
mıştır. Başka. yaralanan olmamış, 
yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

edecektir. 

İnhisarlar idaresi, tuz nakliyatını J;ıendisi ve işçilerinin kafasından ve 
kolayla11tırmak maksadile Konya ci- elinden çıkmıştır. Makineler, günde 
varındaki tuzlalar için büyük bir Ele 500 ton tuz nakledecek kabiliyette
vatör yaptırmı1Jtır. Memleketimizde dir. Bunların işletme tarzları tama
llk defa olarak yapılan bu elevatör, men otomatik olacak ve dekovil ara
blrkaç güne kadar Konyaya gönde- balarla tuzlalardan gelen tuzları hiç 
rilecektir. Elevatör, makine mUhen- el değmeden yığın yapacaklardır. Ma 
C.!elerimizden Cel8.I Hasan tarafın - kinelerin başında hiç bir işçi bulun
dan hazırlarunı§ ve Beşiktaşta kum mıyacak, yalnız dekovili süren ame
depoıunun yanındaki geniş sahada le, arabadaki tuzu elevatöriln huni
monte edilmiı;ıtir. Celil Hasan, dlin sine boşaltacaktır. ElevatörUn boyu 
kendiı!ılle görUşen bir muharririmize 25 metre, kaidesi 9 metredir. !nhisar 
,u lnhatr vermiştir: lar idaresi hesabını) yapılan el~v.a-

.,_ Bu makine, memleketimizde törler iki tanedir. Bunların her ıkıei 
llk defa. yapılmaktadır. Hiç bir yer- de Konya civarındaki Yavşan tuzla
den kopye edilmemiş, sırf TUrk mü- lurmda çalıştırılacaktır.,, 

Maarifte 

Akademide yeniden 

kürsüler ihdas ediliyor 
Maarif Veklleti Yüksek Tedrisat 

Umum MUdUrU Cevat, dUn Güzel 
San'atler Akademisine giderek bu 
mUeuesede gelecek tedris yılı ba
fmda.n itibaren tatbiki mukarrer 
yeni ıslahat hakkında tetkikat yap
mı, ve bu maksatla Akademi mlidü
rile uzun uzadıya görüşmüştür. 

Haber aldığımıza. göre, Akademi
nin Şark Tezyini San'atler Şubesi
nin tevsii ve bu maksatla Akademi
de yeni kUrsiller ihdası kararlaştırıl
mıştır. :Akademideki tetkikata de .. 
vam olunacaktır. 

• Univeraite Tarih ve Coğrafya 
zümresine mensup talebelerle ayni 
r:Umredeki doçentlerden mUrekkep 
bir kafile coğrafi tetkikat yapmak 
üzere temmuz bidayetlerinde Uluda
ğa gldeceklercllr. 

• Göztepede tesis edilen talebe 
Kampı 1 temmuz çarşamba gUnU a
çılacaktır. Bu kampa evvelce yüz 
talebe alınmuı kararıa,tınlmıştı. 

Faka.t taliplerin çokluğu kal'fjısm
da Maarif idaresi kamp mevcudunu 
yüz elliye iblağ etmiştir. Muallim 
kampları evvelce de yazıldığı gibi 15 
temmuzda açılacaktır. 

• Geçen tedris yılma ait verimle
ri tetkik etmek üzere Anadolunun 
muhtelif yerlerine gitmi' olan Maa
rif Veklleti Umumt müfettişleri 
dün ,eıırlmtze dönmüflerdir. 

Yerli Mallar Sergisi 
Yerli Mallar sergisine ait hazırlık

lar tamamlanmak Uzeredir. Sergi, 
bu sene diğer yıllardan daha üstün 
birçok huııusiyetleri ihtlva. edecek-
tir. 

Adliyede 

ihtiyarın parasını 

dolandıran sabıkall 
70 yaşlarında Hasan isminde fakir 

bir ihtiyar, seyyar satıcıdan beş ku
ruşa iki salatalık almış, bozukluğu 

olmadığı için satıcıya bir lira verip 
bozdurmuştur. Geri kalan 95 kuru
şu, cebindeki mendile sımsıkı sara
rak yürürken, Ismail isminde bir sa
bıkalı arkasına düşmüş, zavallı ihti
yarın bin ihtimamla sakladığı 95 
kuruşu mendille birlikte aşırıp kaç
mıştır. Ismaili, biraz sonra polisler 
yakalamışlardır. Suçlu dün, ikinci 
sulh ceza hakimi Salahaddin Demir
elli tarafından sorguya çekilmiştir. 
Hikim sabıkalı lsmailin tevkifine 
karar vermiştir. 

• Yanında hizmetçi olarak çalıştı
ğı Perihanm çantasından 30 lirasını 
çalarak eline geçirdiği para ile du
dak boyası ,allık, sürme, krem gibi 
tuvalet eşyası alan Emine adlı bir 
kız, dün Fatih Sulh Ceza. mahkeme
sinde 7 buçuk ay hapse mahkum e
dilmiştir. 

• Laleli camii yanında. Mustafa is
minde birinin altın saatini a,ıran 
Şeraf ettin, bir ııene hapse mahkiıın 
edilmiştir. 

Ergani hisse senetleri 
Doyçe Bank elinde bulunan Erga

ni Bakırı Türk Anonim Şlrketi hisse 
eenetelerinin satm alınmasına dair 
kanunu dün vilayete bildirmiştlr. 
Bu bankanın elinde bic buçuk mil
yon lira itibari krymetbdeki hisse 
senetlerinin 850 bin liraya kadar sa
tın alınması için hUkCimete salahiyet 
verilmiştir. 

Bir otomobil kazası 
Langada dolaşan Kirkor adında 

birisine 2584 numaralı taksi otomo
bili çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Şoför, kaçtığından hüviyeti tesbit 
edilememiştir. Kirkor, hastaneye kal 
dmlmış, tahkikata başlanmıştır. 

Yangın başlan91cı 
Usküdarda Tabaklar mahallesinde 

oturan fırıncı Osmanm evinden yan
gın çıkmıştır. Ateş, bir kısım duvar
larla tavan taht:ı.larrnı yaktıktan 
sonra yetişen itfaiye tarafından sön
dtirülmliştilr. 

Dairede dövmüıler 
Nişantaşmda Sebat apartmanmm 

kapıcısı Şükrü, apartman sahibine 
ait kazanç vergisi hakkında bir isti
da ile Beşikta11 Maliye şubesine mü· 
racaat eylemiştir. Maliye kazanç 
memurluğu evvela bu istidayı mu
fassal diye reddetmi~ı, Şükrü, bir 
müddet sonra ikinci bir istida ile 
müracaat eylemiş, fakat bu da be • 
ğenilmeyince aralarında bir mUnaka 
~a başlamıştır. Bu sırada Şükril, hü
kumet memurlarını tahkir ettiği 
iddiuile tecavüze uğramış ve dayak 
yemiştir. Bu tecavüzü polis doktoru
na. tesbit ettiren Şükrü, biri müddei
umumiliğe, diğeri vilayete olmak ü
zere ayrıca iki istida vererek vaziye• 
ti izah etmiş ve şikayette bulunmuş
tur. 

Osküdarda.lskele Meydanı 
UskUdar vapur iskelesindeki Şir

keti Hayriye akaretlerinin oradan 
kaldırılmasına karar verilmiştir. İs
kele meydanının bu Jıuretle genişle
tildikten sonra gUzel bir park haline 
ifrağı ve UskUdarda, Kadıköyde ol
duğu gibi, güzel bir iskele inşası e
sası kabul edilmiştir. 
kiracılarile kontratını tecdit etmiye

Şirket, mukavele müddeti biten• 
cek, mUddeti uzun olanların muka· 
velelerini de feshedecektir. 

• Haziran ve temmuz ınaa.5lan -
Ucretli memurlarm haziran aylıkları 
salı ve· muvazzaf memurların tem -
muz aylıkları çarşamba günü veri
lecektir. 

Maliye Vekili tayyare ile 
ıehrimize geldi 

Maliye Vekili Fuat Ağrah, dUn 
öğleden sonra Ankaradan hareket 
eden posta tayyaresile ş~t'imize gel 
miştir. 

Garsonların yüzde onu 
·Garsonlar Cemiyeti yüzde on gar

son hakkının kendilerine verilmesi 
için Lokantacılar nezdinde teşebbii
satta bulunmuşlardır. öğrendiğimi
ze göre, bahçeli lokanta ve eğlence 
yerlerindeki patronlar yüzde on gar
son ücretinin garsonlara verilmJsine 
taraftar değildirler. Garsonlar Ce
miyeti, lokantacılarla anlaşmağa im
kfl.n olmadığım gördükleri için bu 
mesele hakkında Dahiliye Vekaleti 
nezdinde teşebbüsatta bulunacaklar 
dır. 

Gemilere ait eıya 
Devlet mliesseselerile Türkler ve

ya Türk sermayesile müteşekkil şir
ketler tarafından satın alman bu
harlı gemilerle memlekette yapılan 

mümasilleri için getirilecek eşyanın 
gümrük resminden istisna edildiği 
vilayete bildirilmiştir. Vilayet te 
gümrüğe tebliğ etmiştir. 

ltalya ayan meclisi reisi 
geliyor 

Duyduğumuza göre, bu ayın otu
zunda şehrimize Italya Ayan Mecli
si reisi gelecektir. İtalyan Ayan re· 
isinin bu seyahati hususi mahiyet
tedir. Şehrimizin görülrneğe değer 
yerlerini gezecektir. 

Otobüs kazası yarahlarının 
sıhht vaziyetleri 

Yaralılardan bazılarının sıhhi va
ziyetleri vehamet peyda ettiği anla
;ıılmaktadır, Adliye tabibi Enver. 
diln Gureba hastanesine giderek ya
ralıları muayene etmiştir. 

Gazi köprüsü ' 

Temmuzun .sekizinde vaz'ı 
• yapılıyor · esas resmı 

Parça parça ayrılmasına ba§la nan 

Gazi köprüsünün vaz'ı esas res· 
mi temmuzun sekizinci çarşamba 
günü yapılacaktır. Köprünün inşaa· 
tına Unkapanı cihetinden başlanaca
ğı için eski Unka.panı köprüsünün 
kara ile alakuı kesilmiş ve yeni köp-

Unlıapanı k öprüsünün bugünk ü halı 

rUnUn vaz'ı esasına ait hazır1ıklar 
tamamlanmıştır. 

Bundan başka, ilk inşaat için lü
zumu olan demir ve çelik aksam ile 
bunları kurmıya. yarayacak olan 
montörler .Aımanyad8.n. gelmlftlr. 
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Dış .siyasa. 
Kollekt if emniyet Fransa 

ve lngiltere 
Zecri tedbirlerin kalkıp kalkmıya

cağına. ve ldamelerl lazım gelip gel· 
mecliğine dair haftalarca süren dedi
kodulardan sonra ruh.ayet Milletler 
Cemiyeti Konseyi toplandı. önce İn
giliz hUkômetinin ve onu takiben 
Fransız kabinesinin zecri tedbirlerin 
devamı aleyhine karar vermeleri 
üzerine dünya. efkan umumiyesi bu 
Konsey toplantısında zecri tedbirle
rin kaldınlmasma dair bir · karar 
bekliyordu. Halbuki Konsey, zecri 
tedbirler meselesinin görüşülmesini 

30 haziranda toplanacak olan Mil • 
letler Cemiyeti Asamblesine bırak • 
mış bulunuyor. 

Konseyin bu tehir kararmin lngll
tere ve Fransanın el'an zecri tedbir 
lerl lclo.me ettirmek istemeleri yolun
da tefsir edilmesi doğru değUdlr. 

lta.1ya. aleyhine alınacak kolektif 
ekonom.ik tedbirlerin tahakkuku için 
Cenevrede önayak olmuş bulunan 
lngiltere, tedbirlerin müştereken a
tılmış bir adnn olduğunu ıtimdiye ka 
dar dalma iddia. edegelmlş ve lngil • 
tere ltalya arasında doğrudan doğ
ruya bir husumet olduğunu inJGiıo 
etmiştir. Binaenaleyh Edenin Kon • 
seyde tedbirlerin kaldırılmasını tek· 
lif etmemesi 52 millet t;a.rafmdan ka
bul edilen tedbirlerin ancak bütUn 
Cemiyet azalarının temsil edildiği 
Asamblede verilecek kararla kaldın
labileceği mülahazasından ileri gel • 
mektedir. Yani İngiltere son dald • 
kaya kadar zecri tedbirlerin bir ko
lelrtif hareket mahsulü olduğu lddl· 
asma. sadık kalmayı: dilemektedir. Bu 
takdirde bir sual ,·arıt olabilir: Ko
lektif Jıa.rekete bu kadar btiytlk e • 
hemmiyet bahşeden lnglltere zecri 
tedbirlerin kalkması ile kolektivizmin 
bir ademi muvaffakıyete uğntdığı a
çıkça ta..,tik edildikten sonra ne yap
mak tasa.vvunındadır. ! 

lnglllz diplomat1an bu sualin ceva 
bmı çoktan düşünmüş bulunuyorlar. 
Kolektif emniyet sisteminin bütün 
dlinyaya şamll olmasmm ltalya • 
Habeş harbinde ispat edilmiş oldu
ğu veçhlle hiçbir netice vermediğini 
Uerl sürerek kolekthizınlıı, harbe 
da.yanan kolektivizmin mmtaka mm 
taka aynlmrş de\·letler, veya menfa.-
""......... • • • • • - .L 11 ., -~ .. L1I! -. 

smda cari olması lazımgelcliğiiii ld • 
dla ediyorlar. Çünkü kolektivizm a.
lemşlimul olduğu takdirde pratik 
kıymetini ka;rbediyor. MeselA. cenu· 
bi Amerlkadakl bir taarruzu durdur 
mak için bir orta Avrupa veya Asya 
devletin in harbe girmesinl beklemek 
abes oluyor. 

Zecri tedbirlerin ilgasından sonra 
lngllterenbı kolektif emniyeti bu su· 
retle ıslaJıa teşebbüs edeceğine şilp .. 
he yoktur. Esasen yeni Fransız dı1 
bakanı Yvon Delbos, Fransız bey • 
nelmilel siyasetini izah eden ilk nut
kwtda lngilterenin bu fikrine Fran· 
88.llDl da. iştirak ettiğini söyleyip ıs
lahat Iüzümunu tekrar etti. Delbos 
A vropa sulh ünün mmtakavı pakt -
larla muhafaza edilebileceğine işaret 
etti ve Balkan and~manm küçük 
andla.')manm ''e kurulması dü~ünü -
len Tun& Pa.ktmm her mmta.kada ay 
nca sulbü idameye yaradığını anlat
tı. Ayni zamanda Fransız dış bakanı 
bu mmtaka.vi paktle.rm harpten ev
velki tehlikeli ittifaklara benzemedi
ğini, çlinkil bu andla.'}m~ Cenev 
re Pa.ktcnm mütemmimi oldugunu or 
taya koyarak bu nuntakavi anlaş -
malann münekkitlerine tatmin edici 
bir cevap verdi. 

Mamafih l ngiltere ile Fransa ara
ıunda kolektif emniyetin ıslahına ta
allUk eden nazari pr ensipte bir fi • 
kir ittifakı olmak ve her ikisi de ına.
halli anlaşmalara taraftar bulun • 
makla beraber hakikatte bu prensi
bin fiilen t.atblki sahasında Londra 
He Paris arMmda. bir büyük flkll" 
ihtilıi.fı vardır. lnglltere, her mmta • 
kada sulhüıı. korunması için o mmta
ka.ya. münhasır pakta güvenmesi liı
zrmgeldiğini ileri sürmelrtedir. lngU 
terenin ancak Akdeniz ve Rende 
menfaatleri olduğu için ancak bu roe 
selelere inhisar eden ihtil8.flar da har 
be gireceğini ve meseli Avusturya 
istiklalinin korunması için savaşmı
yııcağcru tasrih etmektedir. Fransa, 
bu filtre kat'iyyen muanzdır. 1'1ınta
ka.vi paktla.rm ancak bir ıniltemrnlın 
olarak telakki edilmesi lizongeldl • 
ği, sulhün bir kül olduğu ,,e bir nok
tada. patlayan harp ateşinin biitttn 
noktalara sirayet edeceği kanaati Pa 
rlste iyice yerleşmiştir. Yani Fran • 
saya göre mahalli ,.itfaiyeyi,, tem • 
sil eden mmtakavi paktlara dünya· 
nm dört bir tarafına. koljan aJemşll • 
mul bir itfaiye, yani kolektif emniyet 
na.ve edilmemelidir. Cevap ayı harbe 
sevketmek istidadını gösteren Habe:; 
harbi Fransız tezine hakvem gibi o· 
luyor. - N. M. 



Fransada Kaçakçıhk 

Millicilerle talebe Ankaradaki komisyon 
arasında müsademe mühim kararlar aldı 

Paris, 27 (A.A.) - Bir kıenn •a.ğ 
ga7.eteleri, dün talebe mahallesi o
lan Suastier Latni'de yeni hadiseler 
cereyan ettiğini yazmaktadırlar. 

Ami du Peuple. bu hüdiselerde 30 
kişinin yaralandrğmı, Echo de Pa
ris ise 10 kişinin yakalandığını yaz
makta.dır. 

Bakalorya imtihanlarını verdikle
ri Saint-Michel bulvarının büyük bir 
mektebinden çıkmakta. olan bazı ta
lebe, milli cepheye mensup 300 ka
dar adamın hücumuruı. maruz kal· 
mışla.rdır. Milli cepheciler talebenin 
taşımakta olduğu Fransız bayrağı 
neklindeki rozetleri yırtına.k istemiş
ler ve bu yilzden umumi bir ~arpış
ma başgöstermiştir. Sokaktan ge
çenlerden bazıları yaralanmış. kah
ve taraçala.rmdaki masa ve iskemle
ler parça.lanmıştır. 

Bahriye tezgôhlarında 
umumi grev 

Paris, 27 (A.A.) - Sıünt-Nazaire 
bahriye tezga.hlan i§çileri umumi 
grev ilan etmişlerdir. 

Belgratta karıııkhklar 
· Belgrad, 27. (A.A.) - Dün akşam 
fj()() kadar köylU Çetineye gelerek ge 
çenlerde tevkif edilen arkadaşları
nın tahliyesini istemişlerdir. Vuku 
bulan karga§alıkta iki kişi ölmüş, 
16 kişi yaralanmış ve 20 adam da 
tevkif edilmiştir. ------

Amel'ika Reisfc:ümhur 
namzedi 

Filadelfiya, 27 (A.A.) - Demok· 
rat Partisi kongresi, Velti, alkışlar
la cumurba§ka.nlığına namzet gös-

termiştir. , • ·••••• • 
Bütün gün, kadın ve erkek hatip-

ler nutuklar söyliyerek Nevideal'i, 
Ruzvelti ve onun sosyal eserlerini 
methetmişlerdir. -----lngiltere, ataıemiliterlerinl 

davet edecek 
Londra, 27 (A.A.) - Salahiyettar 

membadan alman malumata göre, 
Sil Bakam bütun ataşemiliterleri 
muhtelif Avrupa devletlerinin tesli· 
hat.ı hakkında doğru bir fikir elde 
etmek için pek yakında. Londrada 
toplall'ııya davet edecektir. 

1ngilterenin Avrupa krta.sı siya
MSma gittikçe daha büyük bir ehem 
miyet atfetmekte olduğu ve A vnı
Pt-da hangi kuvvetlere güvenebilece
ğini öğrenmek istediği zannedilmek
~ .. 

Filistinde 

Araplar bir treni 

yoldan çıkardllar 
Kudüs, 27. (A.A.) - Çarptşmalar 

C!evam etrqektedir. Araplar Hayfa 
ile Lida ara.smda bir treni yoldan 
çıkarmı§lardır. Bir asker ve bir ma
kinist ölll}Ü§. Bir çok kişi ya.ralan
mı§t.ır. 

~rap talepleri kabul 
edflmezse ••• 

Kudüs, 27 (A.A.) - Arap komi • 
tW erkA.nmdan biri vaziyetin fena.
lqma.kta. olduğl.µlu söylemiş ve de -
mi§tir ki: 

" - Eğer hükumet araplarrn ta
tebleriııe ınü.sait bir battı hareket 
tt.tnı~ etmezı5e, grev devam edecek
tir.,, 

Bununla beraber bük\unet tarafın 
dan alman şiddetli tedbirler zorba • 
bk ha.raketlerini hafifletmişe benze -
mektedir. 

,Çin slh~hlarını arttırıyor 
Tokyo, 27 (A.A.) - Şangha.ydan 

gelen Japon haberlerine göre, Al
manya. tarafından yüz milyon dolar
lık harp levazımı verilmesine dair o
lan bir Çin • Alman anlaşmuı ge
çen mayıs ayında Berlinde i0'1%& e
dilmiotir. Anlaşmanın teferruatı şim 
di Nanklılde merkezi hükfunet ile 
General Reichenau llrEl"""'hı rn;;•l\· 
kere edilmektedir. Sa.nıldığma göre, 
görütmeJerin inkişafı hatuuııatı. uu.· 
berdar edjlmeJtte olan Jal)On ukerl 
eefleri, Çine en modern malseme ve• 
rilmemeei ,a.rt.ile bu anla.fMaya a• 
leyJıte.r bulwµxµµnQ.kt.a.dJrlar. 

lm•lhıg Frankfortta 
FrWdort, 27 (A.A.) - Alman 

~im ffmpiyoııu Şmeling, Hinden· 
bm'i balonu ile buraya gelmi§tir_ 

Cenup vilayetlerimiz 

için fazla 

kontenian verilecek 
Ankara, 27 (Tan) - Cenup vila

yetlerimlıdeki ka.Q&kçılığm önüne ge 
çebilmek için Türkofis Başkanı Nec
detin reialiğinde toplanmakta olan 
komisyon işini bitirmi,tir. Komis
yon, Cenup vilayetlerimizde kaçak· 
çılığın önüne geçm~k üzere şu ka
ratlan almıştır: 

1 - Sümer Bankın cenup vilayet
lerimizde eatış mağaza ve depoları 
a~ması, 

2 - Cenup vilayetlerimiz için faz. 
la kontenjan verilmesi, 

3 - l{açak olarak memlekete so
kulmakt.a. olan eşyalann cinsleri 
tesbit olunarak bu kaçak eşyanm 
maliyet fiyatlerinin indirilebilmesi 
için vergilerde tenzilat yapılması. 

4 - Bu havali halkının ihtiyacını 
kısmen gidermekte olan mahalli ev 
sanat işleri maliyet fiyatlarını, ka. • 
çak maddeler satıı fiyatına ~kabet 
edebilecek bir vaziyete getirebilmeh 
için milli fabrikaların yaptığı iplik
lerin bu ha.valide daha ucuza satıl
ması. 

Gümrük memurlar1 
arasında değişiklik 
Anara. 27 (Tan) - Gümriikler ll· 

mum direktörlüğü tetkik amirliğine 
1zmit gümri.iğü merkez menıurn 

Mustafa, Ordu muayene memurlu
ğuna Galata ithalat gümrüğü rne -
murıarmaa.n tıakkı, Akç-ay muayene 
memurluğuna Sirkeci gümrüğU mu
ayene memuru Nazif, Sirkeci güm
rüğü katipliğine na.m~t olarak Ba· 
ki, !stanbul ithalat gümrüğü katip
liğin~ namzet olarak Nami, Samsun 
dabilt ticaret gümrüğü idare me
murluğuna GUrcübulak idare me
muru Şükrü, 1zmir gümrük b~di· 
rektörlüğü katipliğine eeki memur• 
!ardan Kenan, İzmit ithalat giimrü
ğü memurluğuna Kızıldize eski am
bar memuru Reşit, Galata ithalat 
gümrüğü ambar memurluğuna BU • 
yUkdere idare memuru Ziya tayin 
olunmuşlardır. 

Belçikada 

Saylavlar, hükumeti 
irtişa ile itham etti 

Brüksel, 27 (A.A.) - Dün Say. 
lavlar Kurulunda bir reksist bir me
bus. hükumeti irtikap ve irtişaya 
teşvik etmekle itham ettiği pir sıra
da bazı kargaşalıklar kopmuştur. 
Klerikallarla sosyalistler reksistlere 
hUcum etmişlerdir. Silkfı.n yeniden 
te6il!I edince reksiat mebusa ihtarat
ta bulunulmuştur. 

Bir müddet sonra, Von Zeeland 
söylerken, ba§ka bir reksist nıebus 
Adliye Ba.kanmı irti§~ ve itham et
miştir. Yeniden bazı had.ieeier olm~ 
ve mebus salondan çıkanlmıŞtır. 

lspanyol ihtilalcilerine 
satllan silahlar 

Madrit, 27 (A.A.) - Gümıiik mf;· 
murlan Kadiks'de Santamaria isim
li ~ngiliz ktt,rgosunda makineli tü
fek dolu 11 sandık bulmuşlardır. A· 
lakadu makamlar, kargonun bu 
mallan ı:lt§anya çıkartamaması için 
gemiyi nezaret altına alınıelardır.Oğ 
renildiğiııe göre, bu silahlar Habe
•ista.na gönderileceti. Fakat Habe3 
muvaffakıyet.8izliği üzerine bunlar 
tspş.nyol ihtilalciler:i11e satümı~tµ-. 

Japon tahk.lk heyeti 
Tiençin, 27 CA.A.) - Kilru diBf.ro 

yeri Porarturden Tankuya gelmiOtir. 
Dıeıtroy~ge Çnıktav ve Çi)ru'da iki 
Japon Jel'niBine ate, ed$n Çin gtlm
rük muhafaza gemlerinin 11ebep ol
duğu hidiSeler hakkında. tahldkat 
n~a.k olan bir Japon ~aubayı var
dır. 

Y' A N 

Yunan Kralı 

Yakında T salya ve 
Moreye gidecek 

Atina, 27 (Ta.n) --- Kral, dün Se
llnik üniver&itesinl ziyaret etıni~ 
ve Musevi Havrasında yapılan me
rasimde hazır bulunmuştur. Bu ak
şam. Atinaya gelmek üzere Seliııik
ten bir torpido ile hareekt eden kral, 
pek yakında Tsalya ve Mora seya
hatine çıkacaktır. 

Asılsıı bir haber 
Atina., 27 (Tan) - Başbakan 

Meteaksas, Yunan • Yugoslav hu
dutlarını teftiş eden kral Jorjun Yu
goslavya arazisine girerek kral nai
bi Prens Polle hususi bir millakatta 
bulunduğu hakkında verilen haber
lerin aslı olmadığlnı söylemi§tir. 

Sofulis istifa mı ediyor 
Atina, 27 (Ta.n) - Yarm topla

nacak olan Liberal Partisi umumi 
heyetinde Lider Sofulisin istifa ede
ceği haber verilmektedir. 

Plastiras ve hükumet 
Atina, 27 (Tan) - Verilen ma

lümata göre, İçbakan hususi bir gö
rüşme esnasında hükumetin Pliı.s
tras ile dost geçinmek arzusunda 
bulunduğunu söyl\miştir. 

·-----------
Şimal kutbu üzerinde 

seyahat 
Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajan

sı bildiriyor: Sovyetler Birliği Iia va 
kahramanı tayyareci Molokof, Ru. 
tup üzerinden dairevi bir seyahat 
yaparak bilhassa aoğu Siberyasm
daki Çukotsk denizindeki buzların 
halini tetki için Kransnoyarsk'dan 
h~ket edecektir. 

Molokof, Vrangel adasını ziyaret 
edecek, Şimal denizi yolundan uça
rak 30 bin kiİometro katedecektit-. 

Gömbü§ hasta 
J:boM.,~4-A ?'T ( }L A. ) ~J-.ôr 

Budapeşte yanındaki köşkiind~ has
ta ~·atmakta olan Ba.§bakan Gôm
böşü ziyaret etmiştir. 

Fransada yeni bir parti 
Patis, 27 (A.A.) - Fe&hedilen 

Atteşha.ç birlikl~ri lideri albay de la 
Rok Fransız so~yal partisi adlı bir 
siyasi parti teşkil etmiştir. 

Üç devlet arasındaki 
ticaret müzakereleri 

Budapeşte, 27 (A.A.) - tyi ma
himat alan bir kaynakta, Fransa, 
Belçika ve Holanda ile tecim müza
kerelerinin anlaşma ile neticelendiği 
bildirilmektedir. 

ltalyada . tahsil gören 

talebeler 
Anka.ra, 27 (Tan) - ltalyada ha

yatın günden gUne pahalıla~mıuıı 

dolayısile hükümet hesabına ltal-

yada okumakta olan talebeye 50 do
ların kar~ılığı olarak verilen 105 
TUrk lirasının, 75 altın dolar karşı
lığı olan 157,5 Türk lira~ma çıkarıl-
ması hakkında Bakanlar Heyetinin 
evvelce vermiş olduğu karar, bugiin 
Finans Bakanlığı tarafından alaka
hlara tebliğ edilmiştir. 

Dünkü tören 
Reisicumhur Atatürkün ve Baş

vekil ismet 1nönünün C. H. Partisi 
Beyoğlu nçeyön kuruluna armağan 
ettikleri imzalı fotoğraflan, Partinin 
ilçe kurağmdaki yerine dün öğleden 
sonra merasir'nle asılmıştır. 

Adliyede tayinler 

HCikim ve müddeiumumiler 
tayinler arasında • 

yenı 

Ankara. 27 (Tan) - Adliye tayin Uzunköprü hukuk hakimliğine ter
leri yüksek tasdike iktiran etmiştir. fian Ceyhan hukuk hakimi Necmet
Yeni tayinleri bildiriyorum: tin, Trabzon müddeiumumi muavin

Kırklareli reisliğine eski 1stanbul liğine Düzce müddeiumumisi ~fusta
ağır ceza azası lsmail Hakkı, Izmir fa, Muğla müddeiumumi muavinliği
hiıkimliğine eski lstanbul istinaf ne terfian Manisa sulh hakimi Ab • 
mahkemesi hakimi Atıf, Tunceli hu- dullah, Tokat azalığma Bolu sulh 
kuk hiıkimliğine' terfian Diyarbe~ir hakimi Arif Hikmet, lzmir Azalığına 
hukuk bakimi Ahmet Galip, fi::dirne terfian Akhisar hukuk hakimi Meh
hakimliğine terfian temyiz raportör- met Akif, Adana müddeiumumi mu
lerinden Ali Rıza, Mardin reisliğine avinliğine Bafra ceza hakimi Hasan 
temyiz raportörlerinden Rüstem Ni- Fehmi, Islahiye müddeiumumiliğine 
yaz.i, Kırşehir müddeiumumiliğine terfian Konya sulh hakimi Nail, Si· 
temyiz raportörlerinden Sami, Bit- irt hukuk hakimliğine terfian Hen
lis reisliğine Elbistan reisi Hikmet, dek hukuk hakimi Ali Haydar, An· 
Adana hakimliğine eski Muğla ihti- kara sulh hakimliklerine Ankara ft.. 
sa.s hakimi Ahmet Edip. Amasya re- za muavinlerinden Nezahat ve Feh
isliğine, Kı~~ehir reisi lbrahim Et • mi, Ceyhan hukuk hakimliğine ter· 
hem, Kırşehir hukuk hakimliğine ter fian Antep sulh hakimi Ali Ulv:i, Ter 
fian Ankara azası Şemsettin , Tokat can hakimliği:1, .. terfian Zonguldak 
ceza hakimliğine Tokat hakimi Sa - sulh hakimi Mehmet. Ankara tica -
lih, temyiz raportörlüğüne, tP..rfian ret azalıfna Uzunköprü hukuk ha
lstanbul azası Mehmet, temyiz ra • kimi Umrnn. Muş azalığına eski Ka
portörlüğiine terfian lstanbul sorgu rahanh sulh hakimi Kemalettin.Trab 
hiı.kimi Adil, Trabzon müddeiumumi· zan azalığına Malatya azası Tah
liğine terfian Istanbul mtiddeiumu • sin, lzmir azalığına baş müddeiu • 
mi baş muavini Salih, Balrkesir müd mumi muavinlerinden lsmail, Berga
deiumumiliğine eski Izmir fötisas ma azalı~na Akseki ceza hakimi Ab 
müddeiumumisi Halit, Tokat hukuk dun-ahman, Ankara &1.alığına terfi
hakimliğine terfian Urfa azası lsma- an Ankara sulh hakimi Cemal, baş 
il Hakkı, Aydın müddeiumumiliğine müddeiumumi muavinliğine Ankara 
eski lstanbul 8 inci ihtisas mahkeme hakimi Hasan Cevat, Ankara sulh 
si müddeiumumisi Ahmet, Bolu müd hakimliğine Bozdoğnn sulh bakimi 
deiumumiliğine terfian eski Trabzon Ha.'>an, Silvan müddeiumumiliğine 
ihtisas mahkemesi müddeiumumisi terfian Adıyaman müddeiumumisi 
Cemil, Isparta müddeiumumiliğine Suphi, Adıyaman müddeiuınumiliği • 
Kayseri müddeiumumisi Ha~an Bas ne Malatva müddeiumumi mua,·inle· 
ri, Kayseri müddeiumumiliğine b~ rinden N~il, Ermenak müddeiumumi 
müddeiumumi muavini Mehmet Se- liğine terfian Karamanlı müddeiu -
nai, Amasya hakimliğine adliye mü- mumi muavini Avni, Karaman müd
fettişi Refik, Odemiş müddeiumumi- deiumumi muavinliğine terfian An -
liğine terfian Istanbul müddeiumumi kara il'ra memurlarından Feyvi. Ki
muavinlerinden Mahmut Celalettin, gi müddeiumumiliğine terfian Ç.er • 

Erciş hakimliğine terfian Van a- mik müddeiumumisi Ahmet, He • 
zası Ali, Bolu sulh hakimliğine To- kimhan müddeiumumiliğine terfian 
kat bası Mustafa. Koçhisar hu • Kırşehir mliddeiumumi muavini Is • 
kuk hakimliğine terfian lzmir azası mail Hakkı, Tortum müddeiumumi· 
Ali Riza. Bafra ceza hakimliğine ter· liğine Erzurum müddeiumumi mu • 
fian Samsun azası Muhittin; Hen • aviııi Ziya. Erzunım miiddeiumumi 
dl"k hukuk hakimliğine terfian Kon- muavinliğine Ordu nı.liddeiumumi 
ya azası NRim. Bursa hukuk hakim- muavini Kadri, Yusufeli mliddeiumu 
uguıe ı.erna.n ;J.'\'Q:ıtll~ ~ lıtl~ '"'IH~ne nu... ırnUdde'iunru=f in'loavinf 
Konya sıılh hakimliğine lzmir azası Ahmet Şakir, E lvicre müddeiumumi 
Ali Rrza, temyiz raportörlüğüne ter- liğine tPrfian Tokat müddeiumumisi 
Cian Ankara ticaret azası Nail. lstan Hüseyin Cevat, Mudanya mUddei -
bul sorgu hakimliğine terfian Bolu umumiliğine terfian MeneınP.n müd
müddeiumumisi Hfü:pyin, Cizre hıı • deiumumisi Ratip, Olti mliddeiumu
kuk hakimliğine Ardahan hukuk ha miliğine Unye müddeiumumisi Ziya, 
kimi Ali. Rize eeza hllkimliğine Trah Kangal müddeiumumiliğine terfian 
zan müddeiumumisi Mehmet, Adli Erbaa müddeiumumisi Rifat, Erbaa 
tıp tşleri morg mUdilrlüğü ve meclis müddeiumumiliğine Sinop mlirldeiu
azahğına morg doktorlarından Ha - mıımi muavini Agah, A vandi müd -
Mn Rahmi, Bitlis azalığına eski An· deiumumiliğine terfian Çorum müd
talya ihtisas sorgu bfı.kımi Ahmet. deiuniumi muavini Rıza, Çerkeş ~e
Deniz.li sulh hakimliğine terfian To- za hiı.kimliğine terfian Çarşamba 
kat ceza hakimi Hasan, Istanbul müddeiumumisi Abdülhamit, Garzan 
müddeiumumi baş muavinliğine Ba- mliddeiumumiliğine terfian Darende 
lıkesir müddeiumumisi tbrahim Sü • müddeiumumisi Osman. Pmarba~ı 
nuhi, Urfa azahğma terfian Odemi§ müddeiumumiliğine terfian ürküp 
müddeiumumisi Mehmet, Düzce rnüd müddeiumumisi Yalçin, Fethiye müd 
deiumumiliğine eski Adana ihtisas deiumumliğine terfian Torbalı müd
sorgu hakimi Mustafa. Malatya aza deiumumisi .Zühtü, Milas müddeiu • 
lığına terfian Tekirdağ azası Huliısi, mumliğine terfian Foça müddeiumu 
Afyon hukuk hakimilğine lzmir aza misi Mehmet Fahri, Şirvan müddei
sı Mustafa, ba.ş müddeiumumi mua- umumiliğine terfian Diyarbckir müd 
vinliğine terfian lstanbul müddeiu- deiumumi muavini Tacettin: Kuru -
mumi mua,·inlerinden Nurettin, Ak- çay mliddeiumumiliğine terfian Of 
seki ceza hakimliğine terfian Berga- müddeiumumisi Cemal Fehmi, lE1par 
ma azası Mehmet, temyiz raportör- ta müddeiumumi muavinliğine ter • 
Iüğüne Isparta müddeiumumisi Mus- fian Göynük müddeiumumisi Ah • 
tafa, l::;tanbul azalığına tstanbul met, Kayseri sulh hakimliğine eski 
sulh hakimi lbrahim Tevfik, lstan- Trabzon ihtisas sorgu hakimi Fahr,i 
bul sulh hakimliğine Ankara haki - Istanbul sulh hakimliğine terfian 
mi Hüsamettin, Mardin azalığına es- baş müddeiumumi muavinlerinden 
ki Bursa azası E§ref, baş mliddeiu- Behiye Rahime. Foça müddeiumu -
mumi muavinliğine J\'.onya aza mua.vi miliğine lzmir aza muavini Hasan 
ni Vehbi, Midyat hakimliğine Mar • fhsan, Of hakimliğine Amasya ha -
din azası Mehmet Rağıp. Tunceli kimi lsmet, Çarşamba müddeiumu
müddeiumumi muavinliğine terfian miliğine Çerkeş ceza hakimi Ferit, es 
Diyarbekir müddeiumumi muavini kişehir sorgu hakimliğine terfian Atı 
Cemal, Keskin mliddeiumtımiliğine kara icra memurlarından Mehmet 
terfian Muğla müddeiumumisi Meh- Ali, Kın;:ehir müddeiumumiliğine Es 
met, Karadeniz Ereğlisi mUddeiunıu kişehir icra memuru Hami, Sinop 
miliğine terfinn Şile müddeiumumisi müddeiumumi muavinliğine terfian 
Ahmet Raşit, Bitlis fızahğma terfi- Adapazarı icra memuru Yusuf, Çöle 
an Diyarbekir sulh hakimi Hüseyin, merik hakimliğine terfian Mu1' aza 

====================~====~:=::;===== muavini Isa, Manisa sulh hakimliği 
~"'"'-..-""'~-..,.,."'"" ""'"'" ne terfian Izınir aza muavini lffet, 

HERGÜN BiR F 1 K R A 

Ali Paıanın rüyası •• 
Çolı ltua boylu bir o.lam olan 

Sultan A$iıı tle.,,.i 11t1tltôuntlann
tlan Ali PGJa, bir •«• rüyawtda 
kendi.ini ••nİf bir havuıuı clüfmÜf 
görür. Bir hayli ujrqtığı halde, ha-
11qatlan '11tamaıı. Derken, bir lıü· 
çülı kurbaia yanına yakla§ır ve eli
ne yapıfarak, MUlrciııamı var hıııile 
çeker, havUMlan dlfOn çılıanr. 

Zamane ricalinden biri, Ali Pa
fCl'lllll rüymını fÖyle tabir etl•r: 

- Müıkül bir iıin i~inclen siaden 
tlaha lıua boylu bir adamın yardı· 
mile lıurtulacaltaınıııl 

Ali Paıa gülerelı cevap verir: 
- lıte bu olamasl Çünkü ben· 

den daha lıııa boylu birilini ele ge
çirmek için Deroliyeden çalı uııak· 
lora oe me.selci Japonyaya katlar 
gitmelı lcbıml. 

Salabaddio GUNGOR 

Menemen müddeiumumiliğine terfi
an lzmir icra memuru Ref el. lzmir 
icra memurluğuna terfian lzmir aza 
muavini Fahanıet, Ordu milddeiumı.ı 
mJ muavinliğine terfian Niğde aza 
muavini KiLmil, Ovacık sulh hakim· 
liğine terfian Diyarbekir aza muavi
ni Nedim, lsta.nbul müddeiumumi 
muavinliğine Ku&adusı müddeiumu· 
misi Saffettin, Ankara icra memur
luğuna terfian icra memuru Ferhun 
de, Vartu sulh htlki.mliğine mülga 
hassa l5Ulh hakimi YuBusf, Baıkale 
Bulh hakimliğine mülga Abana sUlh 
hakimi Ali Rua., Ankara sulh hakim 
liğine Adliye Bakanlığı adliye bakan 
lığı ceza işleri direktör muavini HU· 
seyln Avni, Balıkesir müddeiumumi 

Doğmamış oğluma 
-10-

0ğlum Doğan 
Bilmem bu mektubumdan sonra 

sana bir daha ;\'azacak mıynn! Yaz
mağa elim varacak mı? Hanidir, gel 
medin bir türlü diye hayıflanıyor • 
dum; t'eni ö1Ji~·or, gözlüyordum. La
kin birkaç zamandır artık bu hasre· 
timi sindirmeye çahşıyonım. Bak 
neden: 

Dünya.da dayıınabiJecek ne 'an;a 
yere yatıyor. Medeni memleketlerde 
ki lnsanlann gözlerini kara bir hırs 
bünimüş; biribirlerlne aç kurt gihi 
bakıyor. Her tarafta bir kurban 
bayramı arif esJ gibi bJ~aklar bileni -
yor. Eskiden hastalara de\'a yeti§ti
ren fabrikalar §imdi sağlan boğa • 
cak zehirli duman yapmakla uğraşı
yor. Kimsenin klmse3·e medet ede • 
cek hali yok. Ne dost belli, ne düt; • 
ma.n ! Etraf karanlık oldu. Böyle za~ 
manda dlinyaya gelip te ne yapacak
sın! 

Riyaya, sada.kat; ;fanar dönerliğe 
dirayet denirkf'..n herkesin gözü her
kesin ~·edi~ne dikilmiş, emniyPt 
Zümrütü Anka, doğruluk bir hende
"" ıstılahı, Pğdİik kestirme :rol. allak 
lık hüner, mertlik bir sinir hastalığı, 
züğürtlük kabahat, tembeUik talih
sizlik, talih bir at !ilineği ol mu~ iken bu 
fani dün:rnya geJlp te nA ~"Bpacak!löm 
benim $evgili yal'nım! Sonra gelip 
te bana: 

- Baba! ~ni buraya mı çağırdın 
dı! diye sorarsan 88na ne ce,'Bp ,.e. 
reblllri.m? Onun lçilJ, otur, oturdu • 
ğun yf'rde. HerhaJdp, onuır buradan 
daha iyidir. Senin sönmez hasretine 
katlanmayı, sana ku-uştuğum :r;a -

man küçücük gönfüniin ümitsizliğe 
düşüp hırpalanma.~ını görmeye ter .. 
rih p,dJ~·onım. Somurtan yanakların
dan hasrf'tle n son defa ~tarak öpe
rim henim doğmamı., Doğanrm. Kal 
sağlıcakla! 

Bahan olacak 

B. FELEK 

Bir Romen tahtelbahiri 
Akdenizden gelerek 

limanımızdan geçti 
Evvelki sabah bir Romen ganı .. 

bntu ve denizaltı gemisi Akdenizden 
gelerek limanımızdan geçmiş ve Ka
radenize gitmiştir. 
Şehrimizde çıkan fransızca "İs

tanbul., gazetesi, bu haberi verdik
ten sonra, Romanyanın §imdiye ka
dar denizaltı gemisine malik olma
dığını ve bu geminin yeni ısmarlan
mış olduğunu salahiyettar bazı kim
selerden öğrendiğini yazmıştır. 

Dünkü konser . 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

hınan meşhur İtalyan Kla vsonistı 
Koradina Mola. ltalyanm Ankara. 
Büyiik Elçisi KarJo Gallinin hima -
yesi altında tertip edilmiş olan kon
serini, dün, Beyoğlunda Kaza d'ltal
ynda vermiştir. 

Büyilk bir takdirkar kalabalığı ö
nünde verilen bu konserin brraktığt 
intiba çok derin olmuş ve san'atkar 
fevkalade alkışlanmıştır. 

muavinliğine esld lstanbuJ sekizinci 
ihtisas mahkemesi sorgu hakimi $ük 
rü, Dersim hakimliğine mUiga Ytlıca 
sulh hakimi Mustafa Jtevzi, •Tekir • 
dağ azalığına Trabzon azası Macit, 
lzmir aza muavinliğine bil.kim nam
zedi Naime, Isparta aza muavinliğine 
hukuk mezunlarından Adviye, Izmir 
aza muavinliğine Isparta aza muavi
ni Hayrünnisa, Güron nıUddeiumu .. 
miliğine terfian Boğazlıyan müddei
umumi muavini Mecdi, Çorum mUd
deiunıum.i muavinliğine Ankara mlid 
deiumumiliği bqkatibi Talat, lzmir 
aza muavinliğine hakim namzedi Mü 
nir Latif, Diyarbekir aza muavinliği 
ne hakim namzedi Hasan Halis. Mus 
za muavinliğine mlilga Silinti sulh 
hakimi Salih Zeki, Erzurum sorgu 
hakimliğine hakim namzedi Fethul· 
lah, Diyarbekir sulh hakimliğine ha· 
kim namzedi Mustafa, Kuruçay sor
gu hikimliğine hakim namzedi Ra • 
sim, Tekirdağ aza mua\.inliğine Ma
nisa aza muavini Hliseyin, Siverek 
sorgu hakimliğine hakim na..mUdi 
Ahmet Çelebi, Ordu sorğu hAkiınliği 
ne hakim namzedi Kemal, Çölemrik 
müddeiumumiliğine Bitlis milddeiu
ınumiei lbrahim, Bitlis aza muavinli
ğine hukuk mezunlarından Mehmet 
Enver, Kandıra sorgu haklın vekilli 
ğine ®rdek sorgu ha.kim vekili lr -
fan, Yenioehir sorgu h!kim vekilli -
ğine Orhaneli sorgu hl.kim vekilf Ce 
lalettin tayin olunmu§lardır. 
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KUŞBAKIŞI 

TlUıtrk üınkoOcSılbo Kate Türk ! .. ~ 
Bir yol tasa\"Vtlr edin ki, kaldımn· 

lanndan her gün on ~ )irmi çeşit 
uk yu\rarlansm ve bir o kadar çesit-Başlarken , ., 
il dil konuşulsun. Bir yol ta-ıanıır 

No. 2 Yazan : Ziya Şahir 

. Y Ildız ve Balta Limanındaki 
içtimalar 48 saat devam etmişti 

edin ki, iki tarafına dizilen dükkan -
lar, sinemalar arasrnda hiçbir mem
lekete na~ip olmıyan tezatlar çarpış
ıtm, Mesela kelli felli bir sinema bi • 
na.4Jının yanı ba.,ında bir i5kembeci 
dükkanı tütsUn ! Sinema afişleri Gre
ta Garbonun mukavva tebessümünü 

r- ---- ı çer('.e\'elerken işkembecinin cameki.
nında pişmis kelleler sırıta dursun! 

Titiz bir operatör muayenehanesi 
kadar temiz manikür salonlanna ka
nı üstünde inek ~övdelerini cengel -
lemis bir kasap dükkanı yağlı sırtı · 
nı dayasın. 

Daha buna benzer bir sürü gayri 
mütecanis hmmıdyetlerin pazar yeri 
olan Beyoğlunda, ecnebilerin, Türk, 
\:e Türklerin Fransız kahvesi içtikte· 
ri, bir pa.-ıtanedeyim. Uç garsonun 
işini görebilecek kadar hamarat ve 
üç gaf'S()n ağırlığında ya...5lıca bir ka
dın garson masaya yakla.5ıyor. Ve 
konuşacağı dilin anla.<;ılamıyacağm -
dan korkuyormuş gibi sadece bir ba.ş 
işaretne: 

Elbette kah,·e çay bir şey içecek· 
siniz? Demek isti~·or: 

Birinci Büyi.ih Millet Meclin Meb'uslarından bir grup 
- Bir kahve, diyorum. 
- Kate l'ürk? Kafe Franse?. 

Padişahın zaif damarlarından is -
tifade etmek fırsatını ka~rmak iste 
miyen bu kurnaz Mekkeli Paşa, ha
disatın biribirile çarpıştığı bu buh -
ranlı günlerde, eline hususi bir şifre 
vererek adamlarından birini Ankara 
ya göndermiş; Istanbulla muhabere 
olmadığı için lzmitte de bir adam te
darik edilmiş .. Bu telgraf İzmit vası
tasile 1stanbula ~ekilmişti. 

Vahdettin, -a.sli c\ıp olmadığını 

sormaya bile lüzum görmeden - Bı. 
telgraf karşısında geniş bir nefes al 
mıştı. Ve Şerif Yahya Paşanın bu 
kıymetli hizmetine mukabil de ken
disine ayda (tam, yliz altın lira) ma
aş bağlamıştı. Bugünden itibaren bu 
adam da, Anadoluya karşı mUcade -
leye girişen kuvvetler arasında -ol
dukça mühim- bir vaziyet kazanmış
tı. 

Sarayın aldığı malumat, bununla 
kalmamıştı . Artık m:.ıhtelif kanallar 
can birçok haberler yağmaya başla 
mıştı. 

Getek padişah, ve gerek muhitin
dekiler ; alınan haberlere karşı derin 
bir hayret gösteriyorlar .. Büyük Mil 
let Meclisinin açıldığı gün cuma na
mazındaki hutbelerde hiçbir değişik
lik olmadığına ve hatta, o gün yapı
lan merasimde, (padişah ve halif emi 
.r:in.. Din ve devletimizin) kaydile e
dilen dualara hiçbir mana veremiyor 
tar .. Ankaranm bu şekildeki hareke 
tine karşı alacakları vaziyette tered
düt gösteriyorlardı. 

Fakat bu tereddüt, uzun sürmemiş 
ti. Birdenbire yine o iğrenç ve haris 
ruh, kendini göstermişti. 

- Hayır!.. Hattı hareketimizden, 
hiçbir şey değiştirmemeliyiz... Onla
rın köklerini kurutuncaya kadar, mü 
cadele ... 

Denilmişti. 

Nisanın 23 üncü gününden itiba· 
ren, Yıldız ve Balta limanı sarayla
rında biribirini müteakıp yapılan iç
timalar, kırk sekiz saat devam etmiş 
ti. Bizzat Damat Ferit Paşanın riya 
11et ettiği bu içtimalar; malum olan 
(Fesat bloku) nu daha sıkı bir te
eanütle biribirine bağlamaktan daha 
ileri geçememişti. Muhalefet rüesası 
nın hemen hepsinde de bir şaşkınlık 
ve kararsızlık görünüyordu. Ankara-

·yı bir anda sukut ettirebilmek için 
<>rtaya atılan fikirler, tehalüf edi • 
yordu. 
Padişah Vahdettin, Ankarada ken

di şahsı aleyhinde - resmen - hiç 
bir cereyan mevcut olmadığını saati 
uatine haber almakla beraber; Mus 
tafa Kemal Paşa ile onun bayrağı al 
tında toplananların bir hükumet teş 
kil ettiklerine kani bulunuyor; Da . 
mat Ferit Paşa ile muhalefet rüe-
11ası da ayni kanaati besliyordu. 

Bütün korkular, bir nÔktada top
lanıyordu. Ankarada, tam bir hüku
met şekil ve manzarası gösteren Bü 
yük Millet Meclisi; bugün: 

(İtilaf devletleri tarafından esaret 
mevkilnde tutulan makamı Hilif et) 
(ile hukuku şahanesi gasbedilen Pa
dişahı istihlas maksadile teşekkül) . 
ettiklerini ilin eyledikleri halde; a
caba yarın bir anda bu fikirlerini teb 
dil ederek istiklallerini ilan ederler-
11e; o zaman vaziyet, ne şekle gire
cekti? .. 

Vaziyetin ne şekle gireceği, rek 
açık ve sarih bir halde görünmekte 
idı. Padişah ve Halifenin tııevkii der
hal sıfıra inecek: Osmanlı hükume
tinin hudutlan da; sadece Boğnziçi 
aahillerine inhisar eyliyecekti. 

it bu vaziyete düşer düşmez, im-

paratorluğun bütün varidat memba- - Orta şekerli bir kahve, okkalı 
lan bir anda iflas edecek... Padişah olsun. Kadıncağız bu dilden tek bir 
Vahdettin, muhitindeki haris ve men şey anlamamış olacak, bir şey söyle
faatperest taraftarlannı paralar ve meden gidiyor. Ve bana ba...5ka bir 
hediyelerle tatmin etmek şu tarafa garson gönderiyor. Bir par~ türkçe 
dursun hatta.sarayının mutfak mas- bilen bu garson da ~erme çatma türk 
rafını bile tedarikten aciz bir hale ge çeı.ile: Okka ile kahve satmadıklarm 
lecekti. dan dolayı özür dlJiyor!. 

Padişahın o kadar güvendiği, ve Bedri RAHMi 
gizli muahedelerle ittifak ettiği fngı 
!izler; kendi menfaatlerine temaf-1 et 
miyen işlere girişmekten çekinmekte Mahkeme, eski 
!erdi. 

(Papaz Fru) ve saire gibi gayri res· kararHtda ISrar etti 
mi ve gayri mesul şahsiyetler, muha Samsun, (Tan) _ Bafralı Mah-
lefet rliesasına iltifat göstermel:te 
devam etmektelerdi. Fakat, Ankara mut adında birini taammüden öldür-
~aki (23 Nisan) hareketine karşı mekten suçlu ve "Çete" namile ma
söz söylemekten ve fikir bevan et ' ruf Çolak Hasan hakkında önce yap1 

- lan duruşma sont.mda ölüm cezasile 
mekten içtinap etmektelerdi. cezalandırılmasına dair verilen ka _ 

Padişah Vahdettin, bir taraftan rar, bazı sebeplerden dolayı bozula
yukarıda arzettiğimiz içtima ve mü- rak iade edilmiştir. Bozma kararına 
zakerelerin neticelerini beklerken: uyduktan sonra tekrar yapılan du
diğer taraftan da Damat Ferit Pa· ruşma ve tetkikat sonunda bozma ili 
~ayı itilaf devletleri sefarethanelen mında yazılı sebepler evvelki hükmü 
ne göndermiş; itilaf devletlerinin bu değiştirici mahiyette götiilmediğin • 
husustaki noktai nazarlannı öğren- den suçlunun evvelki karar veçhile 
mek istemişti. bu defa da ölüm cezasile mahkumi-

Resmi ve mesul mevkide bulunan ~;etine karar verilmiştir. 
İngilizler: gayet büyük bir soğukkan 
lılık göstermişler: 

- Vaziyet. şimdilik milli bir mec 
!isin toplanmasından ibarettir.Baka
lım .. Toplananlar, ne yapacaklar? .. 

Demekle iktifa etmişlerdi. .. Fran
sızlara gelince; 

- Bu hareket, belki de vatanper 
verane bir ntimayişten ibarettir. Ot'
tada müdahaleyi mucip bir sebep gö 
remiyoruz. 

Demislerdi ... İtalyanlar ise. Padi -
sah ile Damat Ferit Paşanın - gar~i 

Anadoluyu istila eden • Yunan ordu 
suna karşı gösterdikleri müsamaha 
ve besledikleri ümide karşı hiddetle
rini gizleyememişler: 

- Telaş etmeyiniz ... Bekleyiniz .... 
Yunan ordusu Ankaraya kadar gider 
se, ortada mesele kalmaz. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Amerikalılar, büsbütün lakayt kal

mışlar; 

- Böyle bir vaziyet karşısında, 
resmi Amerika, ne düşünebilir? .. 

gibi müphem, ve hiç bir ümit ver
miyen sözlerle Damat Ferit Paşayı 
atlatmışlardı. 

Padişah Vahdettin, etrafındaki hi 
maye çemberinin bu suretle gevşedi
ğini görür görmez, büyük bir tees • 
sür ve heyecana kapılmıştı. Bilhassa 
İngilizlerin gösterdiği bu kayıtsızlık 
onda çok büyük bir telaş uyandırmış 
tı ... Bu sefer de, Sait Molla ile ka-

Trakyada iskôn iıleri 
Edirne, 27 (A.A.) - Trakyada ls

kan işleri yeni baştan hız almıştır. 
General Kaz.ım Dirik, bölge içinde 
sıksık geziler yaparak iskan ve imar 
işlerini yerlerinde görmekte ve gere
ken emirleri vermektedir. Umumi mil 
fettiş yanında kadastro müfettişi Ha 
lit Ziya ve fen başmüfettişi Salih 
olduğu halde Kırklarelindeki göç· 
menlere dağıtılan ve dağıtılacak o
lan yerleri genel kadastro vaziyetle· 
ri üzerinde inceledikten sonra heyet
le beraber dün akşam Edirneye dön 
müştür. Heyet bu tetkik gezisinde 
gördüğü genel durumdan çok mem
n ı olmuştur. Kadastro müşaviri ve 
Fen başmüfettişi kadastro heyetinin 
kuvvetlendirilmesi için gereken ted
birleri almak üzere bu sabahki tren
le Ankaraya dönmüşlerdir. 

Hava tehlikesine kar§• 
Hopa, (Tan) - Bütün nahiye mü 

dürleri ile köy mümessillerinin işti · 
rak ettikleri bir toplantı yapılmıştır. 
llçebay Sabri Demirin başkanlığın· 
daki bu toplantıda, hava tehlikesine 
karşı yapılacak yardım meselesi gö
rüşülmüş, bazı kararlar verilmiştir. 
Şimdilik, mahsul zamanında tahsil 
edilmek üzere otuz küsur bin liralık 
bir teberrü listesi tanzim edilmiştir. 

yın biraderi (hademei hassai şahane r 

kumandanı, kaymakam Zeki Beyi) 
Papaz Fnıya yollamıştı. TAN 

Papaz Fru, resmi makamdaki In
giliz memurlarının gösterdiği bari · 
dane muamelenin esbabını izaha gi· 
rişmiş: 

- Size, vaziyeti açıkça anlatayım . 
Şubat ayında, İstanbul sefareti ile 
siyasi mümessilliğine Londradan ay 
n ayrı talimat verildi. Padişahı, (ha
lüe) sıfatile himaye ediniz. Fakat: 
Tilrkiye hudutlan dahilinde, iktidar 
mevkiine gelecek olan kuvvetler her 
kim olursa olsun.. hatta, bizzat itti
hatçılar bile olsalar,ve hükfuneti el
lerine alsalar; bitaraf bulununuz. In 
giltere hUkO.metinin ve İngiliz teba
asının menfaatleri eıektedar edilme • 
dikçe, TUrkiyenin işlerine müdahale 
etmeyiniz; denildi. Onun için, karşı
laştığınız vaziyet, gayet tabüdir. 

Cevabını vermişti. 
'.(Arkam var) 

ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Siıortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Llra K. 

ı aylık ı 50 ı 35 
3 " 4 50 4 -
fi .. 8 50 7 50 
1 yıllık 17 00 14 -

Dışarı içir 
Lira K 

8-
14 -
28 -

n1n için nincılık SirJı:etlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçük illnlar dofrudaa dofruya 
idaremizce almabilir. 

Kllçük iltn.larm 5 utırlıf! bir 
defalık 30 kuruetur. 5 satırdan faz 
laaı için satır ba11ma 5 kurut almır. 
Bir defadan fazla için yekllııdarı 
% 10 kurut indirilir. 

Memleket bancma aiıortalı abont 
yazıl mu. 

GünU r~ı nfiıhalar 5 bınııtur -· 

MEMLEKET MANZARALARINDAN . . Amasya 

MEMLEKETTE · "TAN,, 
/ 

İki kişi bir olup ihtiyar 
bir kadını tehdit etmişler 

lzmit, (Tan)- Adapazarınm Mağara köyünden Emine isminde ihtiyar 
bir kadın, Sinanköyündeki kızının yanından dönerken, yolda bir fundalık 
içcrısinde iki meçhul şahsın tecavüzüne uğramıştır. Meçhul şahıslar, ka
dım ölüm tehdidi altında tutarak üzerinde bulunan yüz lirasını da almış
lar ve sonra serbest bırakmışlardır. Ihtiyar kadın, bir müddet sonra ifade 
veremiyecek bir vaziyette bulunmuş, köye getirilmiştir. Yapılan tahkikat 
neticesinde, zabıta, Ahmet ve Abdi isminde iki kişiyi yakalamıştır. Bun
lar, tevkif edilerek Adliyeye verilmişlerdir. 

Balıkesirde bir otomobil kazası 
Balıkesir, (Tan) - Şehrimizde bir otomobil kaazsı olmuş, Bigaviç na

hiyesine işleyen ve Besimin idaresindeki kamyon merkez kumandanı Yar
b:ıy Necmeddinin 7 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğuna çarpmıştır. Yaralılar 
deı hal Memleket hastahanesine kaldırılmışlar, küçük yavru tedaviye rağ
men kurtarılamamıştır. Büyüğün yarası hafütir. Şoför hakkında taki
bata başlanmıştır. 

Mersinde ihracat eşyası için 
bir han~ar y0:ptırılıgor 

Merzifon havalisinde 
yeni mahsul vaziyeti 

Merzifon, (Tan) - Bu yıl mah· 
sul çok güzeldir. Son rUzgarlar Kına 
cık denilen hastalığı silmiş, köylü • 
nün yüzünü güldürmüştür. Yeni ar· 
pa mahsulü piyasaya çıkmıştır. Ge • 
rek arpa, gerek buğday fiyatlarında 
çok fark vardır. 

Üçüncü umumi 

müfettişin tetkikleri 
• Hopa, (Tan) - Uçüncü umumt 

müfettiş Tahsin Uzer, Kars valisi A
kif, Çoruh valisi Refik ve diğer ze
vatla beraber ilçemize gelmiştir. Tah 
sin Uzer, kalabalık bir halk kitlesi 
ve mektepliler tarafından karşılan -
mıştır. Üçüncü umumi müfettiş, halk 
la temas ederek dertlerini dinlemiş, 
dilekleri etrafında görüşmüştür. D
cede bir gece kalan Tahsin Uzer.dün 
sabah yenı açııan t;anu şosesı ııe t(.1-

zeye hareket etmiştir. 

Kızılay CJecesi 
Merzüon, (Tan) - Halkevinde 

yapılan Kızılay gecesi çok canlı geç• 
miştir. Çocukların şiirlerini, mual
lim Abdullahın ve Halkevi Başkanı 
Dr. Ismail Hakkının sözleri takip et· 
mişlerdir. 

Muallimlerin seyahati 
Akhisar, (Tan) - Sene sonu mü

nascbetile ilçemiz öğretmenleri dil 
derlemelerine çıkmışlardır. Bunlar· 

Mersinden bir görünüı 

' dan bir grup civar yaylalara gitmiş
ler ve köylüler arasında çok fayda
lı derlemelerde bulunmuşlardır. In -
celemelerini bitiren gruplar birer 
birer dönerek raporlarını hazırlama
ğa başlamışlardır. 

Mersin. (Tan) - Liman şirketi, yadan alınacak, bir müddet sonra iş
taş iskele8i başında belediye tara - letıne işi belediyeye devredilecektir. 
fından denizden dolClurulan sahaya Hangarın yapılması, ihracat eşyala -
ihracat eşyasına mahsus bir hangar rımızm naklinde görülen müşkülatı 
yaptırılacaktır. Binanın inşaat ve ortadan kaldıracağı gibi, daha birçok 
işletme masrafı içine konulacak eş- kolaylıklar da temin edecektir. 

1 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanlan 1 

1 - Tüm Selimiye fırınının 1-6-936 dan 31-7-9l7 
sonuna kadar ihtiyacı olan 280.000 kilo odunun 
6-7-936 pazartesi saat 15 de Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu tarafından açık eksiltme suretile ihalesi ya
pılacaktır. 

2 - Bu odunun bedel muhammeni 2800 lira olup te
nıinat akçesi 21 O liradır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksiltme saatinden bir 
saat evvel Tüm Muhasebesi veznesine yatırılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek taliplerin bu işle meşgul 
olcluklarma dair resmi vesaik beraberinde getirmek 
v~ ibraz etmeleri şarttır. 

S - Şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
(3566) 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilaAları f 

Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 Ton Dizel 
Mayi Mahruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 
de kapalı suretile alınacaktır. 

Şartnamesini görmek için her gün komisyona müra
caat olunabilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat ev
vel 1087 lira 50 kuruştan ibaret M. Teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklif mektubu
nu muhtevi mazrufun Kasımpaşadaki komisyon başkan 
b ğJna verilmesi. ( 3 2 3 2) 

Bahkesirde yeni tayinler 
Balıkesir, (Tan) - Münhal bu· 

lunan memleket hastahanesi rontgen 
mütehassıshğına Doktor Salahaddin 
Rıza, Danca kamunbayhğına Arap· 
kir ilçesi tahrirat katibi Alper, vila
yet tahriri arazi ispekterliğine de KB. 
zım tayin edilmişlerdir. 

Y enişehirde şiddetli 

yağmurların tahribatı · 
Bursa, (Tan) - Dün r~ıeden son

ra, Yenişehirde sağnak halinde baş
liyan yağmur, gittikçe şiddetini art
tırmış, bir buçuk saat fasılasız de -
vam etmiştir. Yağmur, bir müddet 
sonra dolu halini almış, ve etrafta 
birçok zararlar yapmıştır. Kayıperen 
ler mahallesi, tamamen su altında 
kalmıştır. Mezruata ve bilhassa ekin 
!ere çok zaran dokunmuştur. 

~ Küçüle Haberl_;-_r __ ,, 

• Akhisar \Tan) - Ilbayımızın 
başkanlığında AnkaraYıt giden heyet 
şehrimize dönmüştür. Yapılması ba
kanlıkça onaylanan yol ve köprüle
rin tesbitine başlanmıştır. 

•Merzifon, (Tan) - Alay takımı 
ile Turhal oyuncuları arasındaki spor 
maçı Alayın 3-1 galibiyeti ile netice
lenmiştir. 

• Adapazarı (Tan) - Çark su .. 
yunda beş yaşında bir çocuk boğul • 
muştur. 

• Merzifon, (Tan) - llçemizden 
orta okul muallimliği lıntihanına 
tUrkçeden 1, riyaziyeden 1, tarih coğ 
rafyadan 3 kişi girmiştir. 



Macar/aria ilk maç dün yapıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAN 

NOTLAR 

Soyadları 

loçkay, güzel bir oyundan sonra Türk 

Gilniln mese1esl, Montrö konferan-
11 ile r.ecri tedblrlerdea ziyade soya
dı meseladcllr. Vakitte kalmadı. Her 
kes kendine bir ad bulmak için ah • 
bapl&rma ve elulerlyetle lilgata mü
racaat ediyor ... Ve hiçbir adı beğen
miyor. Begeue bDe kendllerinden 
evvel davrananlar olduj'u için, nii -
tas yerlerille beyu•une ile gidince 
o adm almımt oldaj'unu görerek 81· 

kıbyor, bir yenl8bıl aramaja koyulu 
yor. muhteliti ile 2 • 2 ye berabere kaldı 

rır• 

BerHn olimpiyadına fidecek TUrk 
Killi ta1amı namaetıerini tec:ıi1be i
.. dawt edilen Buçkay takmılle 
TaJada 8t&clmda dün ilk maç yapıl-
dı. 

Sut 17,0G te mavi putalon ve 
& an gömleklerle Buçby oyun
eula.n abaya çıktılar. Bunu, TUrk 
muhteliti oyuncuları takip etti. 0-
JUD, a.dl Kananın hakemliği altın
da 11.ıo da bafladı. Rtilllr altma 
dtlfe lılwr kıa.tne ilk d•lrikada 
tebHaH bir htıcum ~ Bebli4en 
artaJ& ..- topu J'uat Saide nak-

B~k dostıanm bana da münr.
t'A&t ettikleri için bu işle bir hayli 
meşgul oldum, ve soyadı ~mek için 
ea kolay çarenin mürekkep bir ad al
mak olduiu neticesine vardım. 

Tek heceli birçok kelimeler var: 
Sel - Ton - Ses - Al - Tan -
Kan - Tam - Kal - D - Hep gi
bi. Bunların önüne veya arkasına 
ptlrUeeek herhangi bir kellme ile 
mürekkep bir eoyadı yapmak kabD 
olabllecefl gibi, bunlar ve buna ben
zer türkçede pek çok bulanan tek he
celi kelimeler De hemen hemen ni.mö 
tenablye varacak kadar ad buluna
blllr. 

Böyle adlann bir lylllğl de yazıl • 
lnUrndald kolaybk ile ahengin gü • 
ıelllfldlr. Aynca da bulunacak ad· 
larda iddia ve çetrefillik yoktur, ve 
tlirk~ye yeni yeni ufuklar da aç • 
maktadır. 

Meseli al ve ton kelimelerinden 
Alton; kan kelimesinin başına al, 
tam, sel kelimelerini getirerek Al
kan, Tamkan, Selkan tarzında 80 • 

~·adlan elde edilebilir. l:' almz bura -
da \'erdiğim mlaallerl birçok klm&e· 
ler beğeD1r de hemen nllfu yerlerine 
kop.rlar ve lsterlene pek tabii aya
~çabuk olan alımı olur. Maksa
dnn ll&deee, bir usul •östermektlr. 
Şunu d"9 almak l(ln beyhude zahmet 
etmeıdnler dl~·e haber vereyim kl, 
ben llOYadmdald ad kellmetdle U ke
Um ..... ılen mUtt.kkep bir labn yapa
rak Adil adım aldım ve telcll de et
tirdim. 

Ffftret ~Dil 

Macarların tazyiki altında geçme111t
ne rağmen muhaclmlerlnln fırsat ka 
çırmakta blrtbirlerile yanf etl'l"c~ı 
y\lzUnden 2-2 beraberlllde nihayet· 
lendi. 

Almanlarla güreı 

Son müsabaka bu gece 
Taksim stadında yapılacak 

Alman güreşçilerinden bazılarmm 
mazeretleri çıktığı için hemen mem
leketlerine dönmeleri icap etmiştir. 

Yarın akfam yapılması mukarrer 
son gUrefler, bugün yapılacaktır. O· 
limpiyat hazırlık komitesi bu huaua· 
ta fU tebliği göndermiftlr: 

Olimpiyat hl.Zll'lık komiteehıden: 
Alman gUrqçılerinden buJl&rmm 

mühim mazeretleri çıktığından he
men memleektlerilıe dönmeleri icap 
etmlftir. 

Bunun için: 
1 - 29 Haziran puarte.ı gUnU 

akf&ml yapılacatı evvelce llln edl· 
len ıtıretıer puartesl alqnmı yeri
ne bu akfam (pazar) aeklz buçukta 
yine Takaim ltadmda yapılacaJıtır. 

2 - Bu mtınuebetle ll1ret rinsi· 
nin Jnırulmuma saman vermek için 
Macar Boçkay takmıile muhtelltiml· 
zin bustıntO (puar) futbol maçı•· 
at bette detll, dört buçukta bqla
yacaktır. Bu maç ta Tabim .tadın· 
dadır. 

Voleybol müsabakaları 
Dünkü voleybol müsabakalarında, 

ilk maç Topkapı ile Eyüp arasında 
oynandı. Eyüp daha üstij.n bir oyun
dan sonra maçı (5-15) (9-15) kazan 
dı. 

1stanbulspor ve Beykoz hükmen 
mağlfıp oldular. Feneryılmaz • Ga
latasaray oyunu heyecan içinde geç
ti. tık partiyi Galatasaray (12-15), 
ikinci partiyi Feneryılma.ı (16-14) 
kazandılar. Oçtıncll }>aniyi Galata
saray (11-15) kazanarak galip geldi. 
Puvan vaJİyetlne göre, Feneryılma.ı 
ve Galatuary 16 ır puvanla birinci 
gelmektedir. Eyüp ikinci vaziyette
dir. Maçlara gelecek hafta devam e
dilecektir. 

* 
Basketbol maçları 

Atlna Muhtelitl 27 
soyı ile gallp 

ild 

taknnmmı 11 Ayı yaptı. lkinci on 
dakikaya, Yunanlılar ilk on dakika· 
da oynayan en iyi oyuncularını a• 
larak kuvvetli bir ,ekilde çıktılar. 

Türk takımı oyuna çok canlı bat· 
iadı. Bilhuaa Nalli çok çalıfıyor. Bll 
tthı akmlan durdurarak kendi ta
lnmmm hücumlarını buırlıyor. Şe
ref bir aralık falıal pyreWe basket 
yaptıfuıdan ayı adedimiz 13 ?ldu. 

Bu ayıdan 90nra harekete geçe· 
rek tıatu.te k&lemili tehdit eden Yu
nanlilar uyılanm on 1eklze çıkar . 
dıl&r. Türk takımı ıeçen akfamld 
muvaffakıyetli oyununu oynayamz· 
yor. Yunanlılar bu fıruttan istifa· 
de ederek mUaab&kada tlatllnlüftı. te
min etWer. Kalemizi mtıtemadf bir 
tuy1k alımda tutarak ayılannı 2• 
e çık&rdJlar. latanbul takımı, asabi 
bir hava içinde oynadıimdan mıdır, 
yom 18 1&)'111DDl fe&lll8tlnden mi
dir bfr tilrltl M)'I yapamıyor. Hatt& 
aerbeet abflan bile kaçınyorlar. 

Bir aralık tlatttlte buketlerle sa· 
yılarını 19 yaparak uğursuzluğu gi· 
derdilerse de asabiyetten bir türlil 
kurtulamadılar ve nihayet Yunanlı 
misafirlerimiz bizim takımın bu be· 
cerikstzllğinden istifade ederek sayı 
adetlerini 27 yaparak oyunu 18 - 27 
galibiyeWe bitirdiler. 

laıketbolcularımız Olim• 
plyada lıtlrak edecek 

Evvelsi alqam yapılan TUrkiye • 
Yuna.niatan milli basketbol maçmda 
büyük varlık g&tererek kat't bir za 
fer temin eden buketbolcUlerimlziD 
bu muvalfakıyetl TUrbpor Kunı • 
mu Genel merkezi tarafından allka 
ile kU1ılandığmdan bu şubede ol~m 
piyaUara ittirakimiz kararlqtırıi • 
mıt ve allkadarlara teğliğ Pdilmil • 
tir . 

Atletizm hareketleri 
Atlet.Wn federasyonu memlekette 

her tarafmda atletik ısporlann kHk 
letti. J'akat _!!lzli.r.r. ~ ~.ifji 
li htlcum, 7lne bUdea, bu d6 Seı'ef' 
_._ pim topu yakın meufeden 
avuta kaçırdı. tık K&Cll' hilcumunu 
llarkot yaptı. OrtaladJlı topu Adil 
JllDdeN attı. Karkofun lklncl hU
emnmu lbnhim de Jine kornerle 

-1'a-aj'1Jrllllllır-,...mlll ............ ~ ... ....+.!"1i~ı-«I! ............ ltbJ hurriacf1't pıogra • 
mm ilk kısmını bugUn Istanbuldan 
seçme bir takımla aeyahate çıkma!<· 
la yapacaktır. lstanbulun en iyi atlet 
lerinden bir grup bugtln Buraada ya 
pılacak ıampfyonaya fttirak etn.ek 
llzere hareket etmtolerdir. Atletler 
Bursa.dan Balıkesire oradan Edrem! 
de ve Ayvalığa giderek atletizm aıı· 
trenmanlan yapacaklardır. Kafilede 
atletimi federuyonu rellt Vildan A· 
ıtr ve Ista.nbul atletizm ajanı Besim 

durdanblldi. Rtuıprm çok lleft ·
..... top lııantrolthıtı gtıçle,tlrdiji 
tem oya Menkab pçiyor. lbrahi
ml petlktln IOllr& llarkot, hic U
mlt edllmlyecet bir anda eok mı 
I* fit oektf: Avut. Soldan mukabil 
hlcuma seçen muhtelit, Reblinln or
tıJadıtJ topb kale önünde tehUkeli 
bir vuiyet yarattı. l'akat, 8eref 
kOttl bir Wl'Ull& topu ODlarm aya. 
im& wrmlt oldu. 

Bumm hemec &bbbıde Nlyul mil 
lllt vulyetten Yakaladıiı topu I01 
aplda. avuta kaçırdı. Soldan Ma
euian Jrarplayan Faruk, rakip IOl 
IQe mfee bir kafa pası verdi. Bere
Jret, bundan l8tlfade edemediler. 

zır inci da'ldbda Şereften çok mtl
•anwel bir pu alan lalt, Kaleye il· 
awka topa çfln.,.* muhıkk&k 
1* pi flnatmı öldtlrdil. IO uncu da· 
10141, .., içlerinin ortala4ıiı topa 
hatalı -- k&ltai Cihat topu )"Üa· 
byamadı. Sol açık cUzel bir kafa 
wrUf11e topa kaleye attı ve ~ 
bfumm a.ttmden ~ topa ,.. 
~ .uıtrforlan set.ne 
Dk .. bl.me IOktu. 

Bu ıoldtn pyretlmtn TUrk mu&. 
lıeltl, mlııl hlcumlara bqladJ. Fa
bt JUl ht.tlarmmm mUtemadfyen 

Tar• h fesüi •arlwı7111 .U-f 

rakip açıkların yanında bekçlni va
lif.eel yapmaları )'ÜSUnden htlcunt
lannus pek l&atlk oluyor. Serefin 
oeırtJti ıtt..ı f(lttl kıleoilert pek ma
hirane bir tekilde kurtardı. 

Kırkıncı d&kibdı merkez mua,.Jn 
Hakkı Niyulye aUae1 bir pu verdi. 
Müdafileri u.tilne çeken ağ açılı· 
mu plbe bir Vlll'Ufla topu ortaya 
attı. Şerefin çok kuvvetli filtilyle 
beraberliği temin ettik. 

Bozuk bir O)'Wl Oyn&y&ll r aruJc, 
Jm& ve labetlls vunıtJarla müte
madiyen k&1embl tehlikeye soJıuyor. 
Kırk befiııci cl&kikada bir kornere 
eebeblyet verdi. Bundan istifade e
demediler ve haftaym nlhayeet lul
du. 

lil•cl devre 
ikinci devreye her iki takım ayni 

kadrolarla bq)adılar. Birinci dakl
bda tereftD p.het bir hücumlle ga. 
llp vasiyete pçiyorduk. Fakat Fua
c!m mldıhıı.t bu lbel hUcumdaa 
a.tifadeye mini oldu. Niyul o mnt
lılf .ur'atile Macar t&kımmm aoı 
mlldafa&llDI karma~ etti ve 
topu ortaya verdi. Şeref tam gol 
,aparken maoar lll8daftleri ,..ıte
tller. Nt,ul, bltıelnbı ellerinden al-
4* topu Rebliye attı. O da .Fcuda 

6ir ,atini derlaaf fubıyor 

pu veriyor. Fakat Fuadm havadan 
giden tUtUyle bu hücum da neticesiz 
kaldı. 

Soldan Rebli ve Fuat, kaleye indi
ler. On aekiz paa \ıattınde Şeref aya
ğma geçirdi ve gtlzel bir f{ltle kale· 
ye dayandı. Fa.kat top direftt çarpa
rak kurtuldu. 

Kuvvetli htlcumlara bqlayan Ma
carlar ,oyunu tek kale vaziyetin(' 
IJOlctular. Şimdi mütemadiyen tehli
ke atlatıyoruz. 

Nihayet bU hlklmiyetten iatifa
de etmekte ıecf1r,..,,. .. uy •• """rkofun 
bir köte YUr'UfUDdan IOlll'& ortalıır' 
fi topu eol içleri yaıt. . ı<alerulze 
soktu. Bu suretle tekrar maflfıp va. 
styete dtltmll!I olduk. 

32 inci dakikada Niyul. kendine 
mahswl bir iniıle Macar mUdafaa
mıı allak bullak ettikten 10nra, topu 
Fuada vererek beraberllji temin et
tirdi. 33 Unctı dakikada Fuat. bot 
kaleye topu 110bnuyarak ılacarlan 
O~dl piden kurtanmf oldu. 

Tekrar gayretlenen Macarlar. b .
lemill yine untııar. J'aruk1a U.tli
nln anl..-mımarhğt ytbilnden çok 
tebUkell bir 19kil alan tiu &tlcumh
n mUdafa&DUZ bin mtieldllltla durdu 
l'abillyor. Oyunun IOD dakikalarJ 

- - - - - - ------- - -------- --------- -- - ----------------- --
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Kapı arka11inda 
bir cinayeti ......... , ....... .,. 

- Bu bir 181 elemek delfldir. - Ne daıek iatedliinisl anJ•dDD 
- NUll ~. JUdi•eler W. Madam Vipon • M'areelıet'nbı pa~ 

lft9terdl ki, canı Vipon • lılarcellet mak izleri bu albümde mevcut de-
• ..,...,, ya1dııln4enclir. iil• l'abt merak etme)'iDIL Möe7ö 

- Peld,..aera! Bernard onun ialeriDi aldı. Zehir ti· 
_ Bu &lbOmde Vlpon • ııarcellet 1Nindeki ialerle hiç allkalan yok. 

lıılttbl doltlarmm ......- lllerial Leprince: - '-ı.IUmJdln" diye mı· 
bfdetmll. Mademki caninin ki mev nldandı. 
8'lt defll, eatd, demek Vtpm • M&r- - Ah, benim bllttın f1mlcliın hu 
..a.t'ılla doltlarmdu. dlfildi. defterde idi. Canini• kim oldufwıu 

- Ba bir .. , ilp&t .... JWki IUe bil~ Wlaedl,onlum. 
Vlpan • Jılareellet yanmdı bulUUD Bl1dm ba ~ ll&ylerbll cld· 
lllttla lmnlarm ımmat lslerlnf al· ten mtıteeMir ı&ilnlJOl'du. 
JMdı. Belki pek golr llmlllt "gthıeJ Leprince mahut eotuk kanlrlıjr 
99 beyu pumaklan'', yallı milrek- ile devam etti: 
..... JdrWmü i8taledt. - Umtt1ız1en111e}'lıılz! AradJtmıs 

811 F ...., wall. lmlirl banda ..,....... . belki 

ele bir dtHldlr. 
Leprince bir •taraftan konutuyor, 

diPr taraftan da albUmtln uyfalan 
aı bhw birer çeviriyordu. 

Birdenbire durdu. Defterin bir kö
lealnde ufacık bir kağıt parçuı gör· 
dtL Belliydi ki bu 1&yfa yırtılıp, atıl
ıiultJ. 

- Buradan bir Ayfa kopartılmıf, 
eledi. 

- Vallahi, tartma bile varma· 
mıttJm. Zaten bunun hiç bir ehem
illiyeti yok. 

Leprince JllJl'Jlduıdı: 
- Hakikaten hiç bir ehtnımlyeti 

yok. 
KopartJlmıt olan Ayfadan ancak 

lir santlmetro murabbamd& bir kl
fıt parçuı kll•"'1r ft o ~ 
bir JU'lllltm yanda k&'lmıt isi. 

Letrbace kmdl mcUDe: 
- Bu pek acayip, dedi. 
Rlkim, alayvarl bir tebeutlmle 

eledi ki: 
- Vipaa • .llarceJlet'niD faıitMI 

clolu ileri illi ıJ&kıdar etmeel JrA. 

tensip edilmiı,tt: Cihat. Lfıffi . Fıt 
ruk. Adil, Hakkı, İbrahim, Niyazi, 
Sa.it, .Fuat Şeref, Rebü. 

Boçkay Macar takımı içlerinde al
tw beynelmilel olmak üzere: Varga, 
Vqo. Janao, Palotaı, Gy~Ji. Bel
calk, \Tarkoş, Orosz. Teleki, Takaca, 
Hapdıı f~klinde oynadılar. 

lofkoy bugiin 8 multteliti 
ile iorıdoıacai 

Buçkay Macar takımı, bugtln Tak 
ılın ıtadmda 16,30 B muhtelit\ ile i
kinci maçını yapacaktır. Yol yorgun 
luğu ve ~flha yadırgamuı yU-ıiinden 
iyi dl!rece alamadıillarmı ıCivliyen 

Macarların, bugün B muUelitı 1lt! 
yapacaktan ikinci karsılaşma.da na-
111 bir del"e\-e f.llcaklan merakl11 tek 
lenmetctedtr. içlerinde altı oyuncusu 
bevnelmilı!l <'lan Mııt'arlllr, h.ık:1.ı 
lafmetlertnı bugün gö~t'?recekleri 
ciheti~ mt\s~"·.ı.karı'n hararı!tli <'\a":ı
~ tahmin eJt.et-Ulr. 

Tenlı t11rnuva11 
Dağcılık Klübü bir tenis turnuvam 

tertip etmı.ıır. Bu turnuvaya lz
mlrden Jübire ve Alyotlar ailesin· 
den mürekkep üçer kifllik iki grup 
ta iftirak edecektir. 

Turnuvaya dört temmuzda bafla
nacak ve ayni akşam turnuvava gi
renler ,erefine Dafcılık Klübünde 
bir Garden Parti verilecektir. 

fi değilmil gibi, üstelik de kopartıl
mıı bir sayfa sim meraka dilşüril
yor •.. HUlyanız pek geniş, dostum! 

Leprinoe kat't olarak cevap verdi: 
- Bu aayfayı kopartmli olan 

Mösyö Vipon - Marcellet değil! 
- Neye iatinaden bunu aöylüyor

sunuz?' 
- AlbUmU adam akıllı, teferrua

tmca tetkik ettim. Arada sırada ke
ıilmiı sayfalar var. Fakat bunlar, 
itina ile, kesilmiş, ve hatti kesilmit 
olduktan hiç belli defil. 

Efer Mösyö Vignon • Marcellet 
bu sahifeyi de kapatUlJI olaaydI, onu 
da öbürleri gibi itina ile kelltllesi ll
zımdI. 

- Peki, netice olarak nereye var
mak wtiyonunuz? 

- Daha, hentıs kat1 olarak hi~ 
bir neticeye vanmyorum. Fakat ..., 
caba, bu sahife kendi izlerini bu al
bUınde bırakmak iatemiyen bir in • 
san tarafmdan kopartılm11 olmaam. 

- Yani, anladıjmıa pie, mce 
bu sahifeyi kopartan, canidir? 

Beyoğlu Halkevi jimnastik salonun
da ikinci mllsabakalannı, latanbulu 
temıil hakkı verilen f&lllpiyon Ga
latasaray baeketbolcularile yapblar. 

Bu k&Jlılatmadan evvel Kal'fIY&· 
kanın en kuvvetli buketbolcularma 
malik bulunan Barkohba ve Kurtu· 
lut klüpleri arasmda heyecanla do· 
lu bir mUeabaka yapıldı. Jimnastik 
salonunu dolduran her iki taraf 
menıuplan tarafından büy\Ul gUrül
tUlerle takip edilen bu kat'fılllfllla• 
yı Kurtulu' 40-42 kazandı. 

Gecenin ikinci ve mUbim kn'lılat
maema aut 10 da bqlandı. 

Salona evvell misafirlerimiz, ar· 
kasından GalataAray takımı alluf -
lar arasında çıktılar. Hakem DhamL 
Türk takımı: Feridun, Feridun, Vas-
fi, Naili, Hayri, Rıza, Kamil, Şeıet, 
Etem. 

antrenör LUvizde bulunacaktır. 

Üii•ci güreı karıllaıması 
Almanlarla bu aqam üçüncü kar

ıılatma Taksim atadmda aaat 20,30 
da yapdacaktır. 

ETierde ellktrilc aleti aat· 
mak U... Jmmia10nla ça· 
hıacak, ...ı..... n Noter 
ıarantiai ..... ilecek 

Oyun biraz durgun bqladı. Her 
iki taraf ta uzun pular ile b,;,nbir. 
lerinin kalelerini ziyaret ~yorlar. 

Yunanlıların kıl& pularma mukabil 
bizimkiler uzaktan tUt çekmeğl ter- M E M U R 
cih ediyorlar. Mlaafirlerimiz bu ak· 
tam ıtızei oynuyorlar. ı.tanbuı ta- Aranııor 
kıını uabl bir hava içinde oyuna 
devam ediyor. Taymavutta O)'UDU " Sabf ....w .. rumuaile 
değittiren latanbul takımı biraz tem 2248 poeta lmtuu a._ine 
posunu bulur ıibi oldu. Oyun fimdi tahrirm müracaat aclU....i. 
biraz heyecanlandı. tık on dakika· .. ••llll•••••••ll 
da Yunınlrlann H uymma mukabil 

- OJabWr. Bu l&hifı aten kay· 
bedecek vakti olmıyan bir inan t&· 
rafından kopartılmıı. Oyle olına • 
Aydı, bunu yapan inun, kalmlf o
lan küçük kağıt parçuını görür, o
nu da yok ederdi. Halbuki cörme -
mit ve acelesinden, parmak tzile 
imzasını bıraktıfmm farkında bile 
değil. 

Mtayö Clergerie, derin bir nefe1 
aldı ve: 

- Bunu böyle fanedelim ve bu 
parmak tzile, zehir ıieeaiııiıı üatün • 
deki bir olsa bile, caninin kim oldu· 
funu bize bildirmiyor ki. 

Pek 11.kin, Leprince ,cevap verdi: 
- Caninin kim oldufunu afrene

ceğill, bundan emin olunuz. 
Möayö Clerprie, Leprincei'n IO

fukkanlılıjma mtıtbit ba)oıdu. 
Leprince'in cevaplan hAJdm iç1D 
bir muamma teldinl ahyordu. Acaba 
bu lfl8i çıkmıyan adam, cinayet hak
kında neler blllyordu ... Biliyordu ve 
bildiklerini ifp etmiyordu. 

Eter bu böyle idi iM, kendi hali 

pek sWtlnç o1acaktL Ranılaıl• IO
katı cinayetinin esran, demek ale • 
ilde bir poHs hafiyesi Ayeainde 
11.yeelnde meydana çıkacaktı. 
~ bun1a.n dUfilnUyor ve dü

ıüıJmıtçe hiddeti artıyordu. Le
prince ıittiktea llODJ'&, dayanamadı, 
hiddetini yenmek için odınm içlqde 
bir qağı bir yukarı dolıpnağa bq
lach. Nihayet gözü, bllroeunun U.. 
rinde duran bir kltıt parçuıma m.
ti. Bu, müddeiumuminin vapur re

limlerlle karal&mit oldutu klfrttı. 
Möeyö Clerprie, kliıdı aldı, ıinirll 
ellerle bW"Ufturdu ve hiddetle 1epete 
attı! .. 

JV 

Madam Vlpoıı • Marcellet evbı
dekt kllçllk l&loıınmda balunuy0rdu. 
Yalmz delildi. Yanind• Leprlnce ile 
lılöey6 Xavier Gulllet vardı ve Gufl· 
'et'nin ona eordulu suallere ceHıp 
veriyordu. 

[Arlluı var J 
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Rihentrop 'un mühim nutku 

1'1manyanın Lokarnoyu 
bozduğunu anlatıyor • • 

nıçın 

--- BASI 1 JNClDE ---

Kielde yapılan cuheri bir man evrada Alman geneı·alleri 

ğinde işgal ettiği coğrafi vaziyet i- j lif edilemiyeceğini izaha çalr~mıştır: 
tibarile bu talepleri yapmıya mecbur "- Führer, Avrupa devletlerinin 
bulunuyordu. Almanya barış istiyor 
ve fütühat yapmak ve diğer ulus
lara hakim olmak fikrini reddediyor 
ve Hitler bu barış arzusunu son üç 
sene zarfında tamamen açık ve ik
na edici bir şekilde bildirmiştir. 

Mac Donald, 1933 te Almanyanm 
iki yüz bin kişilik bir ordusu bulun
ması hakkındaki teklifi yaptığı za
man Führer bu teklifi derh·..1 kabul 
etti ve hatta: "diğer milletler ayni 
suretle hareket ettikleri takdirde Al 
manyanm silahlarını tamamen bı

rakmıya hazır olduğu,. şeklinde bü
yük bir mukabil teklif te yaptı. 

Fakat bu teklif hiçbir zaman na
r;arı itibara alınmadı ve 200 bin ki· 
şilik bir ordu teklifi dahi Cenevrede 
garip bir akibete maruz kaldı. Ce
nevrenin son celsesinde, bu 200 bin 
kişilik ordunun Almanyaya, ancak 
bu memleket son dört yıl zarfında 
olduğu gibi barış ruhu hakkında de
liller gösterdiği takdirde verileceği 
bildirildi. Alınanyanm bu durum Kar 
tısında yapacağı şey, Milletler Ce
miyetine ve orada hakim olan ruha 
arkasını çevirmekten ibaret bulunu
yordu. 

Bu hayal inlCisarlarma rağmen, 
Führer A vrupada bir anlaşmaya 

varmak için yeni demarşlar yaptı. 

İşte 24: kanunusani 1934 tarihli Al
manya-Lehistan ademi tecavüz mu
ahedesi bu suretle aktedildi.,, 

Von Ribentrop, bundan sonra 
Fransız - Sovyet ittifakından bahset 
nıiş ve bunun Lokarno paktı ile te-

teşriki mesaisi için pratik t eklifler 
yapmıştır. 18 haır.iran 1035 tarihli 
lngiliz - Alman deniz anla~masrnın 

akdinden sonra yeni bir fikir baş
göstcrcbilir ve hat ta bu fikir kuv
vetlenebilirdi. Fakat , bunu iki mü
him hadisenin zuhuru takip etti. 
Birincisi , Tta!yan - Habeş anlaşmaz
lığı ki, bu mesele hakkında yalnız 
şunu söylemek isterim. Almanya, bu 
anlaşmazlık esnasında bütün mcm
leketlerce tanınmış olan tam bir bi
taraflık ta kip etmiştir. !kincisi de 
Sovyetler Birliği - Çel~oslovakya sü
el ittifak muahedesinin neşridir. Bu 
muahedenin Almanyada bazı endi
şeler doğurması tabii bulunuyordu.,. 

Von Ribentrop, bunu müteakrp 
Fransız - Sovyeet ittifakının 17 şu
bat 1936 da tasdikinden bahsederek 
demiştir ki: 
"- Fransanm bu dcmarştan son

ra Almanya 7 ıııart tarihinden sonr.'.l. 
7 mart aı1hli demar~mı yapmrş ve 
bu suretle bu ittifaK her ulusun bir 
tehlikeye ve süel koalizyona karşı 

hudutlarnu müdafaa gibi en iptidai 
hakkına dayanan bir tedbirle cevap 
vermiş, yani topraklan üzerinde sü
el hakimiyetini tekrar t e s i s 
eylemiştir. Almanya askerlikten 
tecrit edilmiş olan bölgeyi işgal et
miş ve Fransa tarafından huukan 
ve filen ihlal edilmiş olan Lokarno 
muahedesini bozmuştur. 

Bundan sonraki hadiseler Alınan
yanm teşebbüsündeki tam isabeti 
göstermiştir.,, 

İtalya Akdeniz devletlerile 
serbest bir pakt istiyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

M ontrö civarınd an bir manzara 

lionferansa karşı muhalif vaziyet al
P.ığınl izhar etmiştir. Bununla bera
ber Tevfik Rüştü Arasın Romayı ik
na. edeceği ümit edilmektedir. 

Türkiye Hariciye Vekilinin bu H
midi esassız değildir. Zira umumi bir 
anlaşma ile Boğazlar için tesbit edi
lecek yeni vaziyeti !talyanmın tanı
mamasının pratik bir ehemmiyeti 
olmıyacak, fakat yalnız ltalyanın 
J\kdenizin şarkında gözü olduğuna 
dair olan fikri teyit etmiş buluna. -
taktır. 

En sonunda. Türkiye Boğazların 

bekçiliğini eline alacaktır. Buna kar 
fI da beynelmilel sarih bir taahhüt 
ile sulh zamanında Boğazlardaki scy 
ı-üseferin serbestisin.i temin edecektir. 

Yine Atinada ı;:ıkan Katimerinl ga 
setesinden: 

Montrö konfera.naı mes'ut 6erait al 

tında devam etmektedir. Konferan -
em memnuniyeti mucip olacak bir 
surette neticelenmesi için bu birinci 
bir delildir. Esasen Boğazların talı -
kimine taalluk eden meselelerin İ.ı -
zun müzakerelere tahammülü yok -
tur. Çünkü bu uzun müzakereler a
rasında teknik zorlukların baş gös -
termesi imkansız değildir. Fakat ilk 
içtimalarda görülen hüsnüniyetin 
bundan sonra devam edecek müzake
relerin samimiyet ve karşılıklı an -
laşmalar dairesinde cereyan edeceği
ne bir teminat sayılması tabiidir . 

Ala.kadar olan devletler sözbirliği 

ile Türkiyenin talebi lehinde bulundu 
lar. Türkye noktai nazarının bu su -
retle tanınması Boğazlar meselesinin 
hart> sonu muahedelerinin esası dai-

TAN 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Misk kokusu 
Rivayete göre, Çinliler misk koku

sunu, en ziyade, kırlarda gezerken 
uzun hayvanlardan korunmak için 
kullanırlarmış. Bu usulü onlara Çi
nin en büyük hekimlerinden Pao
Po - Ce - öğretmiş, çünkü miski in
sanlara veren keçi uzun hayvanları 

yiyerek geçindiğinden - bir küçük 
torbaya misk koyarak ayağa takı
lırsa - uzun hayvanlar o kokuyu alın 
ca hemen kaçarlarmış .... 

:Miski, ne kadiir küçük olursa ol
sun, bir torbayı dolduracak kadar 
çok miktarda kullanabilmek ancak 
Çinlilere nasip olabilir. Misk keçileri 
Çin taraflarında yetiştiği için ora
larda mis ucuzdur. 

Halbuki b i z i m memleketimizde 
mi:sk en pahalı nesnelerden biri oldu
ğu ic;in biz onun damlasrnm damla
sını koklayabiliriz. Zaten misk çok 
olduğu vakıt pek çirkin bir koku çı
karır. Sade uzun hayvanları değil, 
insanları da kaçırır. 

Az olunca kokuların en güzelini çı
karır. Güzel koku veren şeyler için 
"Misk gibi kokuyor!" denilmesi el
bette manasız bir söz değildir.Fakat 
bu sözün manasını pek de basit san
mayınız. Bu sözde miskin en büyük 
hassası da "mündemiç" olsa gerek
tir. 

Evet, miskin en büyük hassası aşk 
vasıtası olmaktır. Misk kokusu er
keğin aşk iştahını artırır. Kadını da 
erkeğe yaklaştırır. Miski her millet
ten önce tanımış olan Çinliler miskin 
bu hassasını da pek iyi bildiklerin
den misk ile amberi ve haşhaş yap
raklarile biraz afyonu karıştırırlar, 

bundan küçük bir yuvarlak yaparak 
adına da "Güzellik muskası" derler
miş. Bir erkek Çinli bu güzellik mus
kasını avucunun içinde yuvarlayarak 
biraz ısıtınca, muskanın çıkardığı ko 
kunun tesirile, mini mini ayaklı Çin 
dilberleri muska sahibinin arzusuna 
m uka ve met gösteremezlermiş. 

Miski, garp hekimleri de vaktile 
sık sık kullanırlardı, fakat mini mini 
ayaklı kızları yaklaştırmak, yahut 
uzun hayvanları kaçırmak için değil, 
pek az miktarda olursa, uyuşuk ve 
halsiz hastaları canlandırmak ve 
biraz daha z:iyade miktarla, fa.z:la ho 
yecana uğrayan sinirleri yatştırmak 
için. 

Sonradan çıkan başka bir çok ilaç
lar üzerine, şimdi miski deva diye 
kullanmak hemen unutulmuş gibidir. 

Misk kokusu bu zamanda ancak 
karışık esanslar içinde kullanılır. Bir 
güzel kokular mütehassısının dediği 
gibi misk esanslara hem can verir, 
hem de 4.anat verir. Bir esans içinde 
misk bulunmayınca o esans kokusu 
iyice yayılamaz ve devam edemez. 

Fakat misk kokusunun çoğu ade
ta zehir olur. İnsana bulantı, baş ağ
rısı, baş dönmesi getirir. Yüze kızar
tı verir, burun kanamasına sebep o
lur. En sonunda insana derin bir uy~ 
ku basar ve yetişilmezse o uykudan 
uyanılmaz. 

Bereket versin ki, şimdiki cansız 
ve devamsız esanslara misk katıldığı 
pek nadir olduğundan misk kokusu 
nun tehlikesini düşünmeğe de pek 
lüzum yoktur. 

1 
1.okman HEKIJ\f 

=================-
1 resinde serian tanzimini kolaylaş -! trrmıştır. 
1 

Bundan sonra artık Boğazların ta 
bi olacağı beynelmilel vaziyetin tayi
ni meselesi kalmıştır ki. tabii bunun 
için de bir hal sureti bulunacaktır. 

Tevfik Rüştü Arasın bu hususa da-
ir yaptığı beyanat pek sarihtir. Tilr-

1 kiye bu defa da Akdeniz ile Karade
' niz arasındaki ticari münasebatı pek 
: g-eniş bir şekilde tatmin etmeğe hazır 
1 
· bulunuyor. 

Sovyet Birliği hükumetinin Akde
niz müvazenesini bozacak şekilde ta
leplerde bulunduğu hakkında çıkarı 
lan uydurma şayialar şimdiye kadar 
tahakkuk etmemiştir. Bu uydurma 
haberlerin konferansın işlerini müş
külata götürmek maksadile ortaya a
tılmış olduğuna inanmak istiyoruz. 

Sulhün tahkimi için yapılan her 
türlü teşebbüsleri akim brrakmak e
melile faaliyete geçenlerin tevilatma 
bir nihayet vermek için alakadar 
devletlerin kat'i bir tavzih çıkarma -
ları kafi gelecektir . 

Tona; meselesi 
Cenevre, 27 (Tan) - Ingiltere ha

riciye nazın Eden bugün Sovyet 
hariciye nazırı Litvinof ve Türkiye 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Arasla 
görüşmüştür. 

Uç siyasi zatın Montrö konferan -
smda mevzubabsolan tonaj meselesi 
hakkında görüşmilş oldukları söylen 
mAlctPdir. 

~ecri tedbirler 
[Başı 1 incirle] 

Roma, 27. (A.A.) - Italya, Mil· 
letler Cemiyetine Habeş meselesinde 
kendi noktai nazarını bildiren bır 
muhtıra verecektir. 

Nihayet Konsey Edenin nizarrna
me reformunun, her şeyden önce gö
rUşUlmesi hakkındaki teklifini kabul 
etmiştir. 

ilhak meselesi 
Cenevre, 27 (A.A.) Milletler 

Cemiyetinin önümüzdeki müzakere
lerine Necaşi'nin mi, yoksa Ras Na
sibunun mu iştirak edeceği henüz 
belli değildir. Siyasal müşahitler 

bilhassa İngiltere, Fransa ve Lehis
tan ve bir çok diğer devletler ta
rafından son defa verilen karardan 
sonra, zecri tedbirlerin kalkacağın
dan artık şüphe olmadığını bildiri
yor. Esas mesele, Asamblenin ilha
kı takbih mi edeceği , yoksa bu me
seleyi muallakta mi bırakacağıdır. 
Bu hususta şimdi hususi görüşme
ler cereyan etmektedir. 

Kont Cianonun Edene 
mektubu 

Cenevre. 27.(A.A.) - Eden~ yaz
mış olduğu bir mektupta, ltalya cirş 
işleri bakanı Ciano diyor ki : 

" - Şimdiki vaziyetten dolayı, 
Italyan delegasyonu Milletler Cemi
yeti toplantılarında hazır bulun..ı.mn· 
yacaktır. Italyanın, Lokarnoda imza 
edilen ve Fransa, Italya, Belçika ve 
Ingiltere arasındaki mütekabil ga
ranti anlaşması görüşmelerine de iş· 
tirak etmemesi muhtemeldir.,, 

Kont Ciano, mektubunda, Italya
nm Milletler Cemiyeti ile iş birliğine 
devam edebilmesi için şimdiki vazi
yetin aydınlanmasını temenni etti
ğini ilave ediyor. 

Nizamnamede reform 
Cenevre, 27. (A.A.) - Konseyin 

dünkü toplantısında Milletler Ce
miyetinde reform meselesi konu
şulurken Titulesko nizamnamenin 
değil, fakat insanların reforma tabi, 
tutulmaları 15.zım geldiğini söyle
miştir. Romanya, mıntakavi ittifak
lara tarafda.rdır. Fakat ayni zaman
da sulhun bölünmezliğini teyit et
mektedir. Romanya, bütün müspet 
teklifleri tetkik edecek, fakat Millet
ler Cemiyeti nizamnamesini zafa dü
şürecek olan hiç bir fikri kabul e
demiyecektir. 

Ivan Dclbos, Konseye fazla acele 
kararlar almamasını tavsiye etmiş
tir. 

Nihayet Konsey Edenin nizamna
me reformunun, her şeyden önce gö
rüşülmesi hakkındaki teklifini kabul 
etmiştir. 

Asamblenin Eylul 
toplantısı 

Londra, 27. (A.A.) - Times gıı
zetesinin hususi muhabirinin Cencv
reden bildirdiğine göre, Milletler Ce
miyeti Asamblesi, eylül toplantı 

devresi programını tespit edecek o
lan bir komisyon tayin edecektir.Sa
nıldığına göre, Fransız hükumeti, 
son hükumet beyannamesinde miin
deriç şekil dairesinden teklifler ta
şıyan bir rapor hazırlamaktadır. 

Bundan başka, yedi bitaraf devle
tin, Milletler Cemiyeti nizamnamesi 
hakkında yeni bir tefsirin, yeni bir 
tahrire müreccah olduğu kanaatinde 
bulundukları sanılmaktadır. 

Morning Post gazetesi hususi mu
habirinin işaret ettiğine göre, Kon
seyin akdettiği hususi toplantı, bu 
mesele ruznameye dahil olmadığı 

halde, Milletler Cemiyetinde yapıla
cak reformun tetkikine hasredilmiş
tir. Pratik bakımdan, Asamble mün
hasıran Italyan - Habeş meselesi ile 
meşgul olacaktır. Hafta tatilinin 
muhtelif hükumet adamları arasın
da yapılacak görüşmelerle geçeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını istiyenler 

Cenevre, 27. (A.A.) - Guatemala, 
Şili, Haiti hükumetleri Edene mek
tup yazarak zecri tedbirleri kaldır

mak hususundaki kararlarını bildir
mişlerdir. 

Nikaragua Cenevreden 
ayrıldı 

Cenevre, 27. (A.A.) - Nikaragua 
hükumeti Milletler Cemiyetinden ay
rılmıştır. 

Bu hükftmet henüz bu ayrılışı mu
hik gösterecek hiçbir sebep bildir
memiştir. Nikaragua 3 teşrinievel 
926 dan beri Milletler Cemiyeti aza
sı bulunuyordu. 

Delbo'nun ziyafeti 
Cenevre, 27. (A.A.) - Dış bakan 

Delbo dün Küçük Anlaşma ve Bal
kan Antantı devletleri delegeleri şe
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Leon Blum Cenevrede 
Faris, 27. (A.A.) - Leon Blum, 
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Habeş imparatoru haflralarını neşrediyor: 
11Milletimin ve benim yaşadığımız 
son korkunç facianın hikayeleri!" 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

lediği taarruz niyetleri yeni değil -
dir. Geçen asrın hadiseleri, bu me -
seleyi yeniden mevzubahsettirmiye -
cek kadar sarihtir. Aduva mağlubi
yetinden sonra, Ha'beşler, bir müd· 
det için ihtiyatkar hareket ettiler. 
Fakat politika faaliyetleri eskiden 
fazla bir şekilde başlamıştı. Bir ta · 
raftan gayet dürüst görünen diplo · 
matik bir dostluk gösteriyorlar, di -
ğer taraftan, halk tabakalarımız ara 
smda sinsi bir propaganda yapıyor
lardı. 

Burada bir misal olarak şunu ha -
tırhtmak iuterim. Bagerndör vali · 
si, ve imparatoriçe Zaoditu'nun zevci 
Ras Güksa'nm isyanı, ltalyanlar ta
rafrndan hatırlanmıştır. 

ttalyanların Gondar'da Güksa'nm 
bulunduğu yerden birkaç gün ötede 
Debra Tabor'da, Pollera isminde bir 
ticaret ajanları vardı. Pollera halk 
tarafından büyük bir hürmetle am
hrdı. Pollera bir Habeş kadınla ev -
lenmişti, birçok çocukları olmuştu ve 
yaşlı idi. Bundan başka, yerli Ha -
beşler gibi yaşıyor ve halk ile sıla 
bir temasta 'bulunuyordu. 

Pollera, memleketin hakiki şefinin 
Güksa olduğuna dair mahirane bir 
propağandaya başlamıştı. Pollera 
yalnız onun eski an'anelere, atalar 
adetlerine riayet ettiğini yabancı Av 
rupalılart vilayetin içine almak iste
mediğini, beyazların iğrenç medeni
yetini temsil eden bu adamları sev -
mediğini söylüyordu. 

Biz ise, Habeş medeniyetini tahkir 
ve tezyü eden ve yakında Roma di
nini kabul etmeğe hazırlanan bir 
kimse olarak gösteriliyorduk. Buna 
delil olarak, mesela, Adisababada, 
bir debbağhane kuruşumuz ve bu 
debbağhanede birc;ok hayvan derileri 
ile beraber eşek derileri de debağat 
esttirdiğimizi söylüyorlardı. Bu ise, 
eşek etinin yedirildiğine delalet eder 
di ki, memleketimizde halk, ne eşek 
eti yer, ne de eşek derisi kullanrr, 
Esasen bu istikrahi birçok Avrupa -
lrlarda duymaktadırlar. 

Bunun neticesi şu oldu. saf köy -
lüler, bizim devrimizin bir sükut dev 
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böyle bir zihniyetten istüade kolay 
oldu. 

Sonra malıim olan Ual-Ual hadise 
si ve yine malUm hadiseler oldu. 

Tayyareler ve gazlar 
Tabii bir şekilde kullanıldığı tak -

dirde tayyareler, Habeşlere karşı pek 
az neticeler verebilirdi, ve yapılan 
masraf ta çok yüksek olurdu. 

Fakat Italyan Erkaniharbiyesi tay 
yareleri, harbin yağmu: m~v~imi~
den evvel bitirilecek şektlde ıstımalı
ne karar verdiler. 

Bu karar iki şekilde tatbik oluna-
caktı: 

1 - Gaz kullanılması. 
2 - Askeri harekat sahasından 

çok uzakta bulunan halk kitlelerinin 
hedef ittihaz edilmeleri. 

bu sabah otomobille Cenevreye ha
reket etmiştir. 
Bakanlıksız bakan Paul Fare ya

rın Cenevreye gidecektir. 

lngiliı - Fransız cephesi 
Faris. 27 (A.A.) - Oeuvre gazete 

sinin haber verdiğine göre, Cenevre 
de lngiliz - Fransız cephesi teşekkül 
etmeye başlamakta, ve Italya ile ya
pılacak müstakbel iş birliği hak -
kında ne Londra ne de Pariste hiç -
bir itimat beslenmemektedir. 

Konseyin hususi toplantısında Şili 

hükumeti bir reform projesi takdim 
etmiştir. Bu proje, Almanya ve Ja -
ponyanın cemiyete yeniden girmesi 
ve büyük Avrupa hükumetleri tara
fından müteşekkil bir direktuar mec 
lisinin kurulması hakkında teklifleri 
ihtiva etın.ektedir. 

Iitvinof - Yvon Delbos görüşmesi, 
Lokarno meselesinin tehiri, ve Ce -
nevre toplantılarının tatilinden ev -
vel, Cenevre çerçevesi dışında !tal -
yanın iştirak edeceği bir konferan -
sm toplanması ile alakadardır. Ma -
mafih Italyanın böyle bir konferansa 
iştiraki, Asamblenin zecri tedbirleri
şinde bir uzlaşmaya vardığı takdirde 
vuku bulacaktır. 

Fransız Dış Bakanı ile 
temaslar 

Cenevre, 27. (A.A.) - FraMız 
dış bakanı Delbos, biribiri arkasın
dan Bovas Coppa, Yeze, Beck ve 
Munch'u kabul etmiştir. 

Havas ajansı muhabirinin öğren
diğine göre, Munch, Milletler Cemi
yeti paktının tadili değil fakat tef
sir mahivetinde kararlar verilmesi 

Harp başladığı zamanlar, tayya· 
reler. yalnız krtaata krşı hı-ekete 
geçmişlerdi. Gaz olarak ağlatıcı gaz:. 
la kullanılıyordu ki, bunların maddi 
tesirleri pek az oluyordu. Askerler 
de buna alışmışlardı, tayyare görür 
görmez dağılıyordu. Diğer taraftan, 
herhangi bir rüzgar gazları dağrtı -
yordu. 

Ayni zamanlarda İtalyanlar ipent 
te kullanmışlardı. Fakat bunu iptl
dai vasıtalarla yapıyorlardı ki,sonra. 
dan bu vasıtaları mükemmelleştir
diler. Evvela, mayii, fıçılarla atı.": -
yorlardı. Fıçı, büyük bir gürültü ile 
patlıyor, o civarda olanları ve pe~ 
yakında olanları yakıyordu. 

Bidayette Habeşler gökyüzünden 
gürültü ile inen bu nesnenin ne ol -
duğunu bilmiyorlardı. Hatta bir gün, 
Ras Seyyumdan.,, bir düşman tayya
resinin di\-::ttiğüne dair haber aldık. 
Halbuki bu, Şimal ordusuna atılan 
ilk iperit fıçısı idi. Bunların tesiri 
pek az oluyordu ve pek mahdut bir 
saha zehirleniyordu. Derhal oraya 
tenekelerle işaret konuluyor, böylece 
halk ve askerle oraları tanıyarak 
yanaşmıyorlardı. 

Bu sefer de düşman, a.skerleriml· 
zin maneviyatına dokunama.mıştı. 

İşte o zaman, İtalya. erkam har -
lıiyesi, Makalledeki çevirme hare -
ketile ve Şirenin almmasile vS:zi.yeti 
kaybedeceğini anlayınca teknık va,.. 
srtalan olmayınca, dünyanın en ce
sur milletinin, aslanlardan bile mü· 
rekkep olsa., dayanamıyacağı, en fecl 
imha vasıtasını kullnmağa ltarar 
verdi. 

Tayyarelerine intişar vaıutaJairril 
koydular. Bunlar, ilk temasta hisse 
dilemiyecek kadar ince bir yağmu 
ru, ordularımızın, çocuklarımızın, ka 
dınlarımızın, hayvanlarımızın, şe'fiir
lerimizin, köylerimizin üzerine yağ· 
dırıyorlardı. 

9, 15, 18 tayyarelik gruplar, ley· 
lek sürüleri. gibi geliyor. Araların • 
daki mesafe öyle hesap edilmişti ki, 
neşreettikleri ince sis bir çarşaf gi
bi uzanıyordu. 

Bu usulün meçhul olduğunu slJy• 
1,.,,::ı;c;.;m;., ,..aman. kendimizden ~ah
sediyoruz. Y oKsa, agaçıan ooce vo 
haşerattan malfil olan o~manlara., 
bu usul ile oldukça uzun bır zaman• 
dır, ilaç yağdırılmaktad:rr, ve hap
rat böylece imha edilir. 

1936 kanunusani nihayetinden son 
ra bu usul günlerce durmaksızın tat 
bik edildi. Mesela Karamda yedi, do· 
kuz tayyarelik filoti18.lar, umuml 
karargahımız, ordularmı1z, köyleri
miz üzerinden sabahtan akşama ka
dar ,haftalarca uçup durdulur.Bir fil~ 
tilla gaz yüünü boşaltınca, yerini Ö· 
tekine bırakıyor, gidip karargahın· 
dan yeniden gaz alıp getiriyordu. 

Negils, bundan sonra tayyarelerin 
yaptıkları diğer bombardımanlardan 
ve kızılhaç hastanelerinden ve na!!ıl 
tahrip edildiğinden uzun uzadıya 
bahsetmiştir. 

yolundaki Fransız teklifine müsait 
davranmıştır. 

Diğer taraftan Delboş - Beck mü
lakatı bir saat sürmüştür. Dantzig 
vaziyeti görüşülmüş ve Beck bu me· 
sele hakkında o kadar alakadar gö
zükmemiştir. Mumaileyh Almanya l· 
le Polonya arasındaki nazikane mil· 
nasebetlere istinaden son Dantzig 

hadiselerinin kolayca halledileceğini 
Umit eylemektedir. Beck, Polonyanm 
zecri tedbirleri kaldırmak hususun
daki kararını teyit etmiştir. 

Delbos, Fransanm ancak bu bap
ta esas itibariyle bir karar verdi
ğini ve bunu fili kılmak için bütün 
alakadarların müzakerelerde bulun
masını beklediğini söylemiştir. 

Beck, Polonyanm Italya tarafın
dan Habeşistanın ilhakını tanımak 

meselesinde henüz vaziyet almadığı
nı ve bunu Fransa gibi dost mem· 
leketlerle istişareden ve mümkün o
lursa bilitilaf yapacağını bildirmig
tir. 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
cn..T VE ZOHREVl 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 

ı\dres: Beyoğlu lstikJi.I caddesı 
'1umeli Han No. 16 

Hergün öğleden sonra hastaJa. 
rmı kabuJ eder. 

Telefon: 40153 

.. 
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seroısı 

çnlı~ın. burada iktisap edindiği ma
lftmat ve kıymetle kalıyordu. Mem
lekette değil bir galeri, dUnya şahe
serlerinin bir reproduction mUzesf 
bile olmadığına nazaran, bugün bey
nelmilel sahada küçük te olsa bir 
mevcudiyet gösteren Türk resminin 
seviyesi,A vrupaya talebe göndereme- ı 
mek yüzünden düşecekti.Bütün bun 
lar gözönilnde tutularak.bundan böy 1 

le Avrupaya talebe göndermek. şim- · 
diye kadar Avrupa konkurunu ka
zanmış olanların da gitmelerini tP.
min etmek çareleri aratmıştır.Ve znn 
nedersem bulunmuştur. 

1 • 
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Atatürküıi Çallı lbrahim• tarafından r.;ine§ Klübü için 
yeniden yaptığı portre 

Gilzel Sanatler Akademisinde bir 
talebe sergisi açıldı. Bu sergi üzerin
de ehemmiyetle durulmağa değer 

san'at hadiselerinden biri ve belki en 
başlıcasıdır. 

Talebeler bu sergide cidden muvaf 
fak olmuşlar, ve kendi yüksek isti -
datlarile beraber hocalarının öğreti
ci kıymetlerini canlı tablolar halinde 
göstermişlerdir. 

Fındıklı Güzel San'atler Akademi
sinin bir mektep neler yaptığım, ne 
tt.ı.;.ı.ı.. P~~., -. ~znna.h t::ıte\lt 

ğini doğrudan doğruya genç direk
törü Burhan Toprağın ağzından din
liyelim. Burhan Toprak diyor ki: 

Mektebimizin 55 senelik bir haya
tı olmasına rağmen son geçirmiş ol
duğu inkılap ancak beş altı yıl önce
den başlar. Ve bu inkılap henüz bit
memiştir. Akademi günden güne in
kişaf etmekte ve yeni yetişmiş Türk 
gençlcrile ve ecnebi profesörlerilc 
takviye edilmektedir. Alınmış olan 
bu tedbirler sayesindedir ki, mimari 
şubemiz yepyeni bir hız almış ve ye
tiştirdiği gençler, beynelmilel müsa
bakıı:larda bile kazandıkları müka -
f atlarla evvelce halk dilinde yalnız 
"dessinatwr" manasına gelen mi -
ınar •mefhumunu tam~ile değiştir

mişlerdir. 

Müessesenin bu şubesinde bütün di
ğer şubelerinde olduğu gibi prensip 
olarak kabul edilen nokta bol ve va
aat mütehassıs yetiştirmekten ise, 
a.z fakat "kalite" si yüksek fen ve 
ıa.n'at adamı yatiştirmektir. 

Teşhir edilen talebe mesaisi eser
ler, inşaat tatbikat pl9.nları, demir in 
eaatı, betonarme hesap ve tatbikat 
pl9.nları, mektep, otel, sanatoryom, 
kışla, tiyatro, tayyare istasyonu gibi 
ınuhtelif cins binaların hususiyet ve 
maksatlarını temin eden etütler, a
tölye sınıflarında yapılan hakiki pro 
jeler, maketler, şehircilik ve milli mi 
marl etütleri,mimarı talebemizin me 
zun olur olmaz hemen iş bulmalan
nm sebeplerini izah edeceği gibi, mü 
essesenin mesaisinde nekadar ihti -
mamla çalışıldığını da belli edecek
tir. 

Resim, heykel, fresk şubelerimiz
de ise zikredeceğim birkaç rakkam 
bu ihtimamın son hadde götürüldü
ğünü gösterecektir. Filhakika bu şu 
belerimize devam eden muvakkat 
namzet ve asli talebenin adedi 90 na 
baliğ olduğu halde beş muhtelif pro
fesörün idare ettikleri atölyelerden 
bu sene ancak iki ressam mezun ol
muş ve yalnız üç kişi asli talebeliğe 
kaydedilmiştir. 

Tezyinat şubesinin 44 asli talebc
line mukabil keza yine iki mezunu
muz vardır. 

Çallı lbrahim, memnun 

Şark tezyini san'atler şubesine ge
lince henüz teşekkül devresindedir. 
Yalnız bu teşekkül devresinin eserle 
ri modern Türk tezyini san'atlerinin 
doğuşunda bu şubenin ne mühim rol 
oynıyacağını isbntn kafidir. Bununla 
beraber hemen ilave edeyim ki, ver
diği mezunların san'at kıymetlerine 
ve bütün şubclcrile lstanbul Güzel 
San'atler Akademisinin Balkan Gü
zel San'atler Akademilerinin ekseri
sine ilstün olmalarına rağmen aldı
ğımız netice bizi tatmin etmekten u
zaktır. 

Idealimizi evvela kalite'ye düşür
meden randımanı arttırmak, sonra 
da müessesemizi her hangi bir Av
rupa Akademisile boy ölçüşebilecek 
bir hale getirmeğc gayret etmektir. 

Şark tezyini san atlar 
lcısmı 

Bu sözlerden sonra okuyucularımı 
Şark Tezyini San'atler §ubesine gö
türmek isterim. Fakat buna pek ce
saret edemiyorum.Çünkü bu şubenın 
mektepte bir tek odası var, içinde ye 
di profesörle otuz beş talebe çalışır. 
Profesörlerle talebeler, bu odada, ak 
şam üzeri yağmurlu bir havada ikin 
ci mevki bir tramvayda gibidirler. 

Tezhip için altınlarım kendileri dö 
verler, boyalarının ekserisini kendi
leri yaparlar. Ve pek tabii başka yer 
leri olmadığı için, hep o kalabalık o
dada Şark san'atinin ö!mek ve kay
bolmak tehlikesi mevcut olduğu bir 
sırada bu şubenin ihya edilmiş olma
sı :ne kadar yerinde ve kıymetli bir 
teşebbüs ise, ona bir odacıktan gayri 
yer bulunamaması o nisbette acına
cak bir haldir. Bu §Ubeye girdiğim 

zaman, ilk gözüme ilişen Reisülhat- ı bumunu profesör Nazmi Ziyanın 
tatin profesör Kamil oldu. Hemen galerisinde aldıktan sonra ıırofe!-lör 
gidip elini öptüm. O beni tanımadı. 1 Fahiman, Çallı lbrahim ve Hikmetin 
Benim gibi binlerce kişiye hocalık et 1 atelyelerinden birisine geçer. Onların 
miş olan bu muhterem z;at, nasıl o- nezaret ve irşatları altında çalışır. 
!ur da, bundan on beş sene evvel, 
Mektebi Sultnide benim husnühat 
defterimi tashih ettiğini hatırlayabi
lirdi? 
Ustadın, sergide teşhir ettiği, A

kademi tarafından bir iki ay evvel 
kendisine sipariş edilmiş olan ve o
nun bütün san'atini hülasa eden bir 
eseri var. Bu, bir yazıdır. Bu yazı
dan, bütün dünyada, bugün iki tane 
vardır. Birisi Mısırda. Naibülmelik 
Mehmet Ali paşadadır ve bunu da 
Ustat Kamil, iki sene evvel oraya git 
tiği zaman yıızmıştır. Yazının bedii 
kıymetinden başka talimi bir kıyme
ti de vardır. ÇUnkü bütün satırları, 
sırasile kufi, sülüs, nesih. muakkak, 
tevkii, . r<:yhani, ince reyhani, talik, 
divani, divani celisi ve rık'a ile yazıl
mıştır. 

Şark Tezyini San 'atler kısmında, 
Okçu Necmettin Ustadm ebriıkları, 

Tuğrakeş Ustat lsmail Hakkının ve 
talebelerin eserleri,kitap ciltleri.bun-
9an bir müddet evvel ayni yerde ya
pılan Alınan sergisindekilere taş çı

kartacak ayardadır. 

Akademi, bundan bir iki ay ev\'el 
yapmış olduğu bir müzede. bu gi'bi e 
serleri tophyarak daimi bir sergi ya
pacaktır. 

Mimari kısmı 
Son zamanlara kadar GUzel San'

atler Akademisinden yetişen mimar 
tara birçok kimseler hakiki kıymet
lerini veremiyorlardı. Mimari sadece 
resim çize~ birer mahluk zannediyor 
lardı. Bu telakki bugün artık değiş
miştir. Nasıl değişmesin ki, eserler 
meydandadır. 

Bu şubenin dahn diine kadar. kıy
metli profesörlerinden gayri, bir de 
yabancı mütehassısı vardı. Memleke 
tine döndü. Onun yerine bir başkaSl 

"'ltngaj eômtf. 

Fakat maalesef ölmüş. Şimdi ay
ni kıymette bir başka mütehassıs ge 
tirtilecek. 

Mimari şubesi, Akademinin en kuv 
vetli şubelcrintlen biridir. Hatta en 
başta gelen şubesidir. Çünkü san'ate 
olduğu kadar fenne de nyni derece
de ehemmiyet verilir. Türkiyen.in crı 
kıymetli mimarlnrı buradan ve bir
de Mühendis mektebinden yetişir. 

Resim }ubesi 

Burada, talebe sergisi münasebe
tile Çallı lbrahimin yaptığı Atatürk 
portresinden 1ılıhscdeceğim. Gtineş 

Klübü için Çallının yeni yaptığı bu 
portre, hakikaten Atattirkün şimdiye 
kadar yapılmış olan yağhboyn por • 
trelerinin en iyilerin<len birisidir 1 
Çallı lbrahimin büyük tevazuu ve 1 

benim kendisine karşı cluyduğum de ı 
rin hayranlık olmasaydı, buna en i-
yisi diyecektim - ! 

Resim şubesi için verilecek bir de 1 
rniijdem var. Şimdiye kadar Akade- l 

• mideki Avrupa konkurlarını kazanıp 1 

Avrupaya gitmiş, tahsillerini yapıp 1 
dönmüş genç ressamlar burada işsiz ı 

kalmışlar, öğrendiklerini, başkala - \ 
rına gösterememişlerdi. Haber aldığı / 
ma göre, Kültür Bakanlığı, akademi · 
d:: muallim muavinlıkleri ihdas .:- j 
cPk ve bu genç kıymet.!crin kaybol- ı· 
mamalarını, kendilerinden kilçükkre 
faydalı olmalannı temin edecektir. 
Bundan başka, dört, beş senedir, Av 
rupaya talebe gör.derilemiyorclu. 
Bu, bi.iyiik bir eksiklikti. Çünkü ni
hJyet, bir talebe, ne ka<lnr çalışırsa 

Heykel şubesi 
Profesör Mahirin ida:esinde bulu- ! 

Şeyhülhattatrn Prnfesö,- Kamil 
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Profesör Kamilin bedii ve talimi 

Kıymr.t:ı olan yazısı 

inkişaf ettirmiş, birer şahsiyet iktl • 
gap etmiş kıymetlerdir. Onların aça· 
caklan atelyeler, daha şimdiden ge
rek mektepte, gerek hariçte büyük 
bır alaka uyandırmıştır. Memleketin 
her tarafından tatil münasebetile bu 
raya gelecek olan muallimler ile ar
zu eden resim ıieveskarl::m, bu atcl· 
yelere gidebilecekler, bu atelyelerde 
serbest ve genç resim tarzlarile kar 
şılaşarak görüş ve bilgilerine başka 
ve yenilerini ilave edebileceklerdir. 

Bitirirken şunu da ilave edeyim ki, 
Akademi, yalnız lstanbula ın· 
hisar ettirmeyip, bütün memlleket • 

Bu şubeye giren talebe, resim mcf Şark Te:>İni Sc:n'atlF-r Şubesinden Tuğrakcf /~mail Hakkının iılediii bir tabak 

Tezyini San'atler Şubeai prof•!ÖrlerindenVedadın köıesi: Yukarda 8500 
mo;&ayıkten yapılmış Atatürkün bafı. Altta çay ve likör takımlan 

nan bu şubede 13 talebe vardır.Mo- telci istidatların istifadesini tembı 
dclaj derslerini kıymetli san'atkar- için, her vilayetten gelecek olanlara 
lanmızdan Hadi verir .. Bu şubeye de birer "bourse" ihdasını düşilnmeh-te
bir ecnebi mütehassıs gelecektir. dir. Bundan başka, memleket sanat-

Tezyini san'atler kısmı 
Profesör Edip, bu ~ubeye girenle

ri ihzari kısımda hazırlar, zevkleıine 
yol gösterir. Şubenin bir ecnebi pro
fesörii vardır. Mobilye ve dahili mi· 
mari ile meşguldür. Seramik kıs -
mında !smail Hakkı ve Vedat var· 
dır. Vedadm, Atatürkün moznyikle 
yaptığı bir eseri vnr. "8500'' mozayik 
parçasile yapılmış olatı bu eserin da 
ha stilize olması ona, Arasta soka
ğındaki hafriyatta bulünan rnoz2yik 
!erle mükayese imkanını verecekti. 
Vedadm likör ve çay takımları çok 
güzel. Fakat ondan daha güzel sti-
lize köylü heykelleri var. 1 

Şubenin yeni açılmış olan bir de 
• fresk kısmı var. HenUz inkişaf de\'- ı 

re.sinde olan bu kısmın başında A· 
yetullah SUmer var. Henüz olgun ve. 
orijinal eserlerini vermemiş nlan j 
fresk şubesi şimdilik \'ait halindedir 1 

Yeni atelyeler açılıyor 
Genç ressamlardan Bedri Rahmi, 

Zeki ve Ali Akademiye rnUracaat 1 
ederek, yaz tatilinde, parasız birer • 
serbest atelye açmak teklifinde bu· 
lunmuşlnardır. Akademi müdürlüğii 
bu teklifi memnuniyetle kahul etmiş 
tir. Üçü de Çallı lbrahimin eski ta ı 
!ebelerinden olan bu ressamlar, san' 
atlerini ve kabiliyetlerini ayrı ayrı 

karlarını tebarüz ettirip organize e
debilmek,ve milli abide ,.e eserlerde 
milli zevk ve estetiği hakim kıb.bil
mek maksndiyle bir jüri tesisini de 
diişünmektedir. 

Bütün bu tasavvurlar memleket 
san'at hayatına bir hız vereceği için, 
onların bir an evvel tahakkukunu 
dört gözle bekliyoruz. - F. A. 

Tuyini San'atler Şubesinde Prole
• sör Mitatın bir afifi 

Mimari Şubeainden bir maket 
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EKONOMi 
Bu seneki rekoltenin 
ne olacaQı bilinmiyor 

Jatanbul mmtakuı, seytinyqı re
koltMlntn ihtiyaca kifayet edecek 
mlkdarda olacaiı mnulmaktadlr. Fi 
yatlarda bir delifildik yoktur. 

Ere mmtakuı zeytlnyaiı piyuaaı 
durgundur. Gerek ihracat yapılma -
mumdan ve prebe yeni rekolte -
nin bllyük olacağmm katiyetle anla
pmumd&n dolayı piyasa ifai.ı ve 
gev,ektir. Fiyatlar ıunlanbr: 

Son hafta 
8abunluklar 87 - 37,50 
M uidli yemeklikler 38 - 39 
a, 5,6 uidli yemeklikler 39 - 40 

Jakenderiye piyuuma Filiatinden 
mal gelmemektedir. Suriye yağlan 
için istenilen 40 - 41 Bterling fazlaca 
görtllmekte oldufundan verilen sipa
rifler nlsbeteıı azdır. 

ihracat tacirleri birer 
ruhsatname alacaklar 

Ticarette taffi§in men'i ve ihraca· 
bn mürakabemi ve konmmım bak • 
kmdaki kamma il&ft edilen ka
nun Tlı""6ıııri ft ticaret odamı teb 
liğ eMJınttttr. Kam Dlllri tarihin • 
den altı a7 8Glll'& tatbik edilecektir. 
0 Am&M kadar lbrac&t tacirlerl, D 
nunun 1dl1dlm1erine söre vaziyet
lerini tan• edecelderdtr. Kanunun 
• Uncl ....... sere, ihracat )'&

pacat taeirlerln rDh•tnune alma
lan mecbmfdlr. 
lhru&tı milrabbe eden lktlaat Ve 

klletl ,... 1161' tefld)l.t ;yapacaktır. 

Bu tee1dlltt..a p.bpcü memurlar .,. 
ki.Jet tanfmclan IÇl11C11r thtilu kurt 
lannd& lılallyetm.me alacaklardır. 

Pamuk tiftik ve yünler 
Egede pamuk fiatleri bu hafta 
beş kuruş kadar fırlamııtır 

Ege mmtakası, Izmir piyasasında 
pamuk tlzeripe muameleler son haf· 
ta içinde fevkalade hararetlenmiş 
ve fiyatlar kiloda 3-3,5 kurut kadar 
yünelmi9tir. Bu terefftUln evvelki 
sabflarmı kapamak mecburiyetinde 
olan ihracatçılarm istenBen ftyatlan 
vermeleri, stoklarm çok ıu>mı9 ol-
muı ve yeni mahaule daha epey mUd 
det bulunmumdan Deri geldiji kay
declllmektedir. Fiyatlar: 

Prme I. 46,50 • 41,'m Jnıruttur, 
Kan mmtakuı punult piyuuın

da byde deler bir c1ellflklik yok
t'P'· ftctir pamuklan ftatı 48 ıwru.
tlr. 

Jüencteriye plyalMDMI& paault fi
yatlarmm ytıbelmeml mumelelerin 
artmaema aebep olmUfblr. Diler ta 
raftan pembe kunlmı fbndiclen ge
çen MDedm clalaa ful& tahribat yap 
mata ı.,ıa-ı• bu 1e11eki rekolte ü
zerine yapılacak tahminleri geciktir 
diğinden tüccar mütereddit bulun -
maktadır. Hafta içinde nqredilen 
bir bWtene nuaran kat1 8Ul'ette talı 

min edilen pçen aeneki punak re • 
kolUıei ile evvelki 1ene rekolte.ne 
mttkayeaeli olarak 8fllıda pteril· 
miftlr: 

S.kellaridia 
Diğer usun telli 
dnaler 

1935-38 1936-3:5 
Kantar Kantar 
901.137 L002.4S2 

1. TM.483 1.21G.218 

Kısa telli cina 5.,fS.537 4.960.760 
Iskarta 192.529 164.769 

Tlff ilr 
Istanbul tiftik piyasası son hafta 

içinde durgun geçmiştir. Bu durgun· 
luk fiyatlara tesir etmemift.ir. Elin· 
de mal bulunanlann fiyattan kırma 
yacakları tabii görülmektedir. Fi • 
yatlar geçen haftanm aynıdır. 

Ankarada son hafta içinde mua • 
mele göre tiftik fiyatları l<K-105 ku 
l'UftUr. 

Hamburgdan bildirildiğine göre, 
eon hafta içinde dahi Türk ihracat· 
Çılarile Alman tüccarlan arasmda tif 
tik üzerine muamele olmamıştır. 

Yiin ve yopolr 
İstanbul yapak piyuasmda dur -

gunluk artmaktadır. Bu durmun fi· 
yatlarm gerilemesine eebep olduğu 
bildirilmektedir. Son fiyatlar f(>yle· 
dir : 

Son hafta 
Trakya 88-67 
Anadolu ince 58 ~ l5T 
Anadolu ma M. 55 
Ankarada 90ll hafta içinde yapak 

Ourbıe muameleler &o • 52 kurut 
tlserinclen cereyan etmfttir. 

Almanya y0n plyuumda llOn haf 
ta içinde Tllrldyeden alman teklif • 
lercle 100 'dJo batma cif Hamburg 
Anadolu mallan için orta helap 6!~. 
daha iyi yUnler için 188 16 lira latetı· 

Vuat telli ctu. 212.0IO cllli haber wrlmektedlr. 

A Kaman T mel maddeme a&'e, 
iktisat VülJetl 1tbam l6rdQltl mm 
tak .... ...,,_ .......... 
le ~ rulıu.tnameJJ tacfr1erin' -----~ 
birllkllr 1mrm&1armı temin edelılJe.. 
cektlr. BlrllkJerfn -Jdlltı ft m8ra P•Nler 
kabetlm alt ntamnameler tktlut 
Veku.tl tarafm4Ul tanslm edtlecek 
tir. ~ strmi1• tacirler, birli • 
tın itUp.t maowww o1an manan Baraç 
edeınt,.:ıekJerdlr. ........ "" ,., ..... .............. 

tstaa1'al mmD' ,.,..... ......... 

tedir. n.tlu uo • 1, Ti 1mnt ... 
de Ziraat Bankumm B&tm aldığı mı 
mlar piyuaya gelince flatlarm 5,31 
l,IO kUl'Uf& clilpwt beklenmekte • 
dil'. 
Samamı mmtakuı mımr ptyuuın 

da kayde deier bir bqkalık o1duiu 
bi1d1rilmiftir. Fiyatlar Samsunda cu 
ftlı 8,2S, çuftlmz 6 kuruftur. 
Wıenderlye ml8U' piyuaamda IOll 

utta içinde a.ııhlık görillmllf ve fi· 
ratlarda bl.m JWmeklikler aydtıdil· 
mlftir. 

Nabelgemel ardebi 82 - 83 MJBir 
hrufu. 

J'a,nnı ltafta ardebl M • 81 Kmır 
lnlrutu 

Sudanl an udebl Ti - 80 Mim' 
kurufu. 

Ahı -lterlla •.-
l Dom 111,-

20 t.'ficn fr. 114,-
20 a.lcilra t._. --
20 Drallml 11,-
20 Çek broe .. _ 
20 Lq ıs.-
20 Dlar ~ 
Llnt ...nraıı ılO-
Ploria u--A•••,. t1Jia 21.-
Jlark •.-
Zloti 19,-
Peq• 22,-
LcTa 22.-
Y• SZ.-
lwcç latl'Ollll 31-
Altm 973.-
Banknot -245.-

Çelrler 
Parla üzerine 

~il.serin• 

Liret 
Bel sa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çelı:oslC>Yalı: 

lahı 

ao.
ın-
114,-
14,-
11.H 
11.-
11,.. 
12.-

lM.-
14,_ 
24.
IO,-
22,-
24.-
25.-
14-
33.-

975,-
246.-

12.0I 
630,-

0,71,45 

10,14,51 
4,72,15 
1,40,25 

63,lıi,U 
1,17,41 

1ea..u1111L 
• • N 

• .. Haadllat 
Anadola~ eo 

• ~100 

~ 
Bomoad Nllltar 
TerU. 
Aslan Çlmmto Xapoa lseeilı: 
Merm .... 
0.....lı Jlalra• Kapoua ....... ·---

ı.111ıraalor 

Tilrk Borca 1 
• • D 
" " 111 

btOsrul dabUI 
......... c. 
a.... Er1111111B I 

• • D 

IS,-
1.IO 
ı,to 

24,IO 
41.
ıuo 
11,75 
1,70 
tı.so 
1,S5 

17,50 
11.-

4.40 

20.17,50 
ıt,50 
lt,H 
91,-
15-
17,75 
17,71 

Afıaır· f••Yfllerf ·-· llOS ll 
1111 m 

Ta•vllet 

- -17,50 •.s• n.- u.-

Okuyucu 
Mektuplan 
llr ok•yac•mmn haldı 

bir ılktyetl 
''935 eenesinin birinci tetrln aym· 

da Bursa birinci icra dairesine mtl • 
racaatla bil borçludan alacağımı tah 
.U için llzmıgelen muameleye batla· 
dmı. Uç ay zarfmda icra dairesi ala
cağımı tahsil etti. O tarihten bugi.i -
ne kadar, yani altı aydır, bu panıyı 
icra dairesinden almağa linkin hasıl 
olmadı. Her müracaatımda ayn ayn 
cevaplar aldım. Bir .eferinde "tahsil 
dar yoktur,, denildi. Bir başka defa, 
''tahsil edilen para, bqka bir dosya 
ile Istanbula gitti., cevabını verdiler. 
Bir aralık, dosya ortadan kayboldu. 

Borçludan alacağımı icra dairesi 
vuJtası ile aldım. Fakat, icra daire • 
ıinden bu parayı almak için acaba 
hangi daireye m\lracaat etmeliyim?. 
Makamı aidinin nazari dikkatini ce1 
betmenizi rica ederim.,. 

(Adres ve imza mahfuzdur) 

[TAN: Ba rrN•le üııcrirule al.t
leaclarlann nacın clilılıatini celh • 
cleri&. Vaziyet, -.lıa)laCUma•un ~ 
dıfl ıeltilde İH, cl4'clen üurincle da 
'ralanıle bir la.Wüeclir. Bu lıaauta 
.,...,, malHmtl.,.,. talaleil:at ,.,,_. 
-ı.ı.nnı ümit ederele netic•)'İ ,,_._ 
li)'Onn:] 

* Hakh bir lıah 
"A. Muzaffer,, lmzuile aldıfmm 

bir mektupta deniliyor ki: 

"Sirkeciden Çekmeceye kadar tren 
istasyonlarında kadın ve erkeklere 
mahsus birtakım heli.lar vardır. Bi
ribirlle bitişik olarak yapılan bu he· 
lllarm ancak çok ince bir saç levha 
ile tefrik edilllll} olması bazan mü
nasebetsiz vaziyetlere meydan ver -
melrtedir. Çok defa, saçlarda delik -
ler açıldJtı da vlkidir. Bunun önüne 
geçmek için bölmelerin kalın saçtan 
imali hususunda allkıdarlarm dik • 
katini celbetmenizi rica ederim.,, 

* llr okuyucunun dileği 
"Sinir haatalıiuı• tutuldum ve te

da \'i altına allhdıiiı. tn~ ktmsem ol • 
madılı Jçtn kendime bir 'baba anyo
rwn. San'atim tesviyecilik ve elek -
trikçiliktir . ., 

)lulgda Çaprukeblr malı.Ue
abade Alunedln yaamda Blfat 

* Ofobiiı iicretlerl 
Ramiste oturuyorum. Ancak aile· 

mi geçindirecek kadar gelirim ve ka· 
zancım var. işim Sirkecidedir. Oto -
bUsler Ramisten Sultanahmede ka • 
dar 14 kUl'UI alıyorlu. Gidip gelme 
28 kuruş tutuyor. Günde yalnız 28 
kurut otobUa paruı vermek, yalnız 
benim delil, .Uphem birçok Jdmse. 
lerln harcı defUdlr. itin ıarlp tarafı 
ıuruıdır: BakırköyUııde oturan bir 
idam Sirkeciye 1.G kurufla pllyor. 
Ramide oturan bir mUfterlye ile bu 
yolculuk 17 ,l5 kuruta mil oluyor: 14 
kurut otobüs, 8,80 kurut ta tramvay 
Sirkeci • Bakırköy eplı yüan 16 
ld1ometrodur. Sultınabmet • Rami 
t.e 1-7 ldlometrodur. Aradaki Jiat 
farJa, cidden ntabetaimdir: Albaclar 
l&l'Jll dikkatini c.lbetmenisl rica ede 

rlm." 
.... kiyi,..._ .... l&mfak 

Mahcup bir gens 
Uıküdardan K. o. D. •m•mJe: ............... 

c1~~e:==~:.-:;.1:: Mektup tinclerenlere 
kit bir aı.balnm• eWle gfdtsforvm. BU. tM7ch&p ,~ acayua oku
Btm bu e11e gUeU Mr jW HM oı.yor. yuoulanmwda• Q01c maA'm rica
Ew h'elk teredatıe ,.,_~m. mu var. 
Yüae Mr -.,."' lN& eve fUt'm. Her :ı - YusJan acayfafllfl yaZnu bir 
valritki gtM beti« müatr oclculM al- tarafWI pmak, arlcanu p.nıa
dılar. Otla,.a ,Vd'füa ~ çok mak. 
~ .,.. mldm. Çiül ora- ı - Jle1ctK,_. mlm1citl oldKğu 
da p-mı U&ıi ,.,,."" .. ,,., 1Aı ot. takdfrtle llMlkMe U., oımaaa aatır 
"''°"dv. !'abl aelcl~, mur - aralantu ,_ı, blro1Mtıl1c, 07aıt1Gklı 
duk, "°'"'flvk, Ollclcltl .. ,. ben °"'"' ~ gaZsfnwlk. 
m~ cdtlrM "'"""' BG§k4 BM "" ta01cta,. dWcd fffWeri tak 
bfr .,... """' '* 1taiı\ orada bul - clfrde, Mm bWm"""" 1coZGylapılf 
d1'tll. S... tN m1* o eve gMIM'aem oıw, 1NM tle 1ceMUerW claACI ~k 

°"" 1aq onldo """"°"'"'· rı..e lnr C8V9J wrtMlrir. ca"'- ---Zt- ....._ .. _ .,,._.L '~ ar - ~ - - - - - - - - - --.... rwww ... ~ .-w-.. -~~- ._zawwv..aL.SAZLZ.R.4.AZLWW>• 
tekM/te bu .... du. a. le 1canug1p g&u care irldenhd ainlrlerlniae hl
kqbul ettW. n,ıe Mrlıag defa ma- kim kılmaktır. Bunun igbı bdm ile 
aU. ......,. ,.,._ kn beta de o- erkefiıı •1111 haklara l&hlp, hayatta 
na •rmnıı ~ ,.,,...._ o a1111 lhti,aç, ayni hlalerle hareket e
da tnaal ....... 1rGhl efff. BM den Jdmleler ôlclutunu. m nam bir 
bir defa ...,_,. ,.,... ,.,...... pno ım b.qıamda tltrlyonaım, bir 
içfft qWım. "B• ,_ ..,_ veri- pno kmn da bir deJlbnlı kaı1J8m· 
Tim" t.W'- Btm "9MI' 1*fltl '""°" da 6J1e olctutunu cl8fQnUnUL Kendi
"'"'· Aocaba o da bMı Nt"1/0r .. , nlae bunu telldn edinls w lllhayet 
Bilm'1/or'Wn. ACGba baf1ouae Mr &ikin tahU bir hldlle o141Jlmm, bun· 
aeııgW mı wr, f01caa beM aıdottMlc da .bir tevlralldellk olmıclJtm! kendi 
mı ı.tıyor' •• Mit'°"'°"'"'" kendinise tekrar edbıi8 • 
Şimc:H .. beti -- n,ıe ...,,.,,.._ 
ki Aergiln °"" giJrmeaem içim rahat 
etmiyor, çok miifkül bir vadyet 
karfı.!ında kaldım, ne yapaysm1" 

Vaziyetinizin mUşkill bir tarafı 
yok. Yalnız siz fazla mahcup, ve 
lüzumundan fazla çeldnpnabılz. Va
ziyet açıktan açıla bu lmm ıize 
k&r11 bir meyli olctutunu ga.teriyor. 
O aile de b Jmla aisln birlepıenizi 
ama ediyorlar. Dotnıdan dofnıya 
1mla görUIUp eter bunu ıapamaz
sanm abbabmu vuıtuile onu late
ytnls. OINoüılbdıl Jd ...... ceftp 
vereceklerdir. Daha fazla mtıtered· 
dit ve nkılgan olmayınız. Sonra ıtı· 
lünç olunıunuz. 

• 
ve 

Meninden B. V. lmuaUe: 
"Gaafitmla Aer .,,,.. okutlMğum-

da mululkka1c ·~ w evlenme 
•1/ftltltfl• da o1cumalt Mtdmam. Bu 
aebeple 1Mn'keM lcendiM maMtıa 
bV' clercU 'VClfll"fo BMM dfJ ~ 
mca1aaua clercHmW. NdM ceNblnı 
~klerim. Ben<knu 19 yclfltlda lnr 
gendm, ilk taMa' Mtnp taMUe de
vam edemecl«m. Bw tkaretJ&aMye 

u'"" ~· temV. etmekteyün. 
Ş'md'y. 1caclclr '"9Mr kula ~-
'"'"" Sebebi "9 ~le t&tangcıctm. Pek 
aıkılınm, hiçbir ktz1a konUftlmam. 
KonUf3'1"' bile bende bir Mı olur, 
daabsm, kalbtm, 9(1TJ>Clr', yü.ıim ks
ıanr, hemen kaçmak iıterim. Fakat 
arkada§larımın aevgUileri il6 gezme
leri bent çok ilzU.yor. .DafünUrllm 
~ M bir Wıaanım, t1tçitl m1lar ga,ı 
olm•YCIY'M1 BfM§mek içi" 1&er fiti 
lctllbim çarpt.ır. llamt ciaalKm ,.,..., 
oJıır. Liıtfen bunun be""6fl tmıe ol· 
'"""' naaıl mümkündür. Tavaiyetle 
buJunmanııı rica ederim.» 

Sizin bu haliniz saf, temiz kalpli 
btltün gençlere mahsus bir haldir. 
Bunlardan 111alacıatmız& memnun! • 
yet ve iftihar duyabillrshıls. Btru 
10nr& bu hal seçer. Fakat onun geç. 
mesinl tacil etmek istiyonanız, ye-

* 
Ondan vaıg•ı•rlm ml7 
T. A. 

"13 yafındaysm. Jlem'leketimlen 

bir reami 't dolayaaile hariç bu*""'" 
yorum. 6 aeudir ev1'yim. Batta ifı 
buçuk !IG§'nda bir oğlum var. FCJ

kat kanmın anaas evimi.ıe yakin, bi
.rim ilerlediğimizi Wtem,yor. Her. 
zaman içift kııınm bende durma"'4-
..,., imi/OT w ..,., flç be§ sefer JICI-
"'""-~ mtıe kaçırdt. Karım 
iy;dir .Yalnız anasının aO*ina balc4-
rak evini mahvetmeğe çall§ıyor. Bıl 
kadar aöyledim: «Kat'iyyen ananla "°"""""' Böyle oıtıraa biz flç _para. 
yca llaaret giderl.ı" dlycnvm. ot1nad" 
KctlldW u H !IGfUldGci•r. OyUı yca 
altı aenelik evligitn. Dal&a Mr adam 
oJamadtm. Bu va.riyette gtderae 100 
aene daha duraak yiM adam olamı
yacağ1m. Tabii ben de Türk genci 
old~m '9'n bu pçtmaü'Ule nus ü
ğtltM. Bn de "' fUcn "'8tMt edf. 
yorum. B"ftdan vt.Ug.yim, yenW. 
ne bakayım diyorum. Sw ne fikir w
rirainid" 
Doğrusunu isterseniz, mektubu -

m•·dan · •rih bir ~y anla~-amadık. 
"Bir reemt it" den · 'lcedlyonun· .. , 
demek bir teYle meep18unUL lan• 
ra "adam oıam- •ım '' diyonunu.. 
bundan · · tldiııiz ne .. Terakki el: me 
difinizi mi IÖyliyoraunuz? Eter baY.· 
le ise, size, i 1inlze " -ha sıla sarılma· 
nızı tavslyet ederiz. Ailevi vaziye+f. 
nize gelince, lr&rmıza d~ hlldm ol 
mata çallflDIS ve onunla ciddi• ola· 
rak gör"~·· · .. ~. Kendisine annealnin 
sözlerine uyınamasmı, evi ile meşgul 
oımunu bildiriniz. Akli halde böyle 
bir hayatın daha fa,.1" usamumm 
her iki taraf için azap ol&calml bil· 
diriniz. Fakat bunlan, aert. acı bir 
dille deiil, tatlı bir dille söyleybıis. 
çu .. 1cu h; .. aile.. in "'-"'!ulmasmı: kat't· 
yen i!'ltemedlğlmlz gibi tavsiye de et
meyiz. 

- ~ ---- - - -- --------

Avustarn 
Marlı: , 
lnec kuronu 
lspann pueta 

19,16,45 
4,19,37 
1,97,17 
3,0l,90 
5,12,50 ,.,... .... ....... .... 

!!!l!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~--- ------------
Jf .. • Ofleytn Ozbeldyeyi gittim. Sut üçten IOD1'a baro)'& pldl· Oh... Derin bir Def• a1clmı. 

Şu uat1erde Kery herhalde mek· ftm aman •ı•mm llt8nde bir 8ankl aln' bir ,okteD kurtulmu· 
tubu okumut olacak. VWanm kontu mektup balclum. IUJll pbi.. Kafama aplıun bir çi· 
ratı benim tıserlmcle oldufu için ne lılery'dm pllyoıdu. vlyl çelrlp gıkanlupm Slbl· O ka-

11 vaziyet alacaimı merak ediyorum. Nebctar ola 9IJd bdm ft ter- dar ferahladım kil 
Bu neticeye kadar otelde kalacatnn. bl,.U Wm. Bu kadar sGll1 bir bchndın ay-

. Fakat o kadar aevdiğbn halde mut• mg m'whp kapım lfl"MIW nlırbll 8IYIJıt clQdulumU kime 
- OtmDOblll tam aat • Udde teeuüf Semiramill'de detti. Skephe- küal ediyor. .._ alt etyayı p.. möylllelll lmnmaı, ZUU, ,u.et, seki 

alttlllUek. Kıplda lınb•Jpn Bu ard'da pek ltlka. En iyisi Savoy ve- dtl'IDtll için yudıfnn atıra o da bir InclUs km.. Artllt bir im. Lon-
arfl ela vwecelııllln. • yahut Continental. bir ..ıır1a cevap veriyor: dra ıtbl bir )Wde bile JlldD olm111, = •=="" IBliUI lnın .. Yemekten so~ra gazinonun koyu "- Bana ylrmJ. dört B&at mU.....- sensln bir )ordun teftocllhUntl ka· 

..... rtal agtJ. Tlrkge olaralc: ~~ll C:cı!.6: çı:1!1t! ~= ~~ Evin an&htan Pderi1e- ::':tr '* ~ °":-1:,:V~ 
- BlllMIM ef..,.Um ! dedi. Göslerimin &ıUne Jlolulçinhı leria, Bu pek tabii benim hakkımdı. l'a· da yok. 
Aıbt bmla ltba bir ... kal· mavi .uıan geldi. kat ben artık Belyopolla'te oturmak Bmuı kime .e,ı- )'& gılclırdı-

•ı::- JÜtllL Şimdi Tarabya ne eerlndlr. iatemiycırdum. llery oturla idi da· tuna J& ı.a,ı. bir aıdltl kavnya-
~ ..uı;ya .nı,a tlktJm. Tarabya! Tarabyayı daima Hayal ha memnun olacaktım. Her halde mıyacak kadar lltl'llm1llbne htık • 

llr tUll19 llaNt itti& ile beraber hatırlıyorum. bunu teklif edeblllrlm. medtr. 
ti' ,. Jdt mi Jalt 1llr MI Jok. Hayal, tiindl kıt yaz ·~ ıuııe- Onun 1repdtal ltla 1llr .,_ 11&111'- Jıl11bakb1ı: ld rull1arDmsm, tah-
0 bdu' taldlJla Jd Plll' ptmes rt arumda timdi çoeufmıu btlyGtil· Ja•ıPM ..,.san "'..._ lam ı.uurmnusun verdlll ht1kt1mlerde 

llltlal ..... lılt'ıcbm yor. içimde onun llmmlyen ve eol· balllr •••ık ....... Dlrlaal 1llr daha •mimi bir tablt ftl'. 
• mıyan bir yeri var. Hayal admm IMktap ,_.... ba umma ulat- la\'OJ'a telefon ediP' 1Ji bir oda 

Jılüt1lpta ona heı1eYf tatil kapalı abtne bmlm igbı &,le lnınetll bir tnL Kcmtaratl kmclialne devrect. lluatattmı. 
anlatmlfbm. Ne dUn pce otomobili- hakikat 1111 bilecellml ltÖ)')eCUm. lut J9Cllcle çaataJanm pldi. 
nt '6rduıumcten. ne de oraya Prena Fakat Jm llüikat slbl aer w Kektubumu ~ pnon bira& CMDdeıdlm. DUJ==d9a 1'aUltmeC1bL ra.; aert. Pi pldl. X.,. mle imlf. l'lbt Artık 1'Di bir hayata slrlJonm. 
at -.111M ,-ta.• - Ona hlrew •lf'Mn'lll lluta enap ftftUk lgbı bir mtldclet bek- Beklrhk. 
_.. dalla nftldeD bqlım1ff:L oocutallia ,a.lnl Wle _..,... letmlf. Her halde ya eP8J dllb- Bunun nebdar devam edecefini 
Onlar ..._.. latr a11aJ1 _... • JW. Aml _....... o! Raıatımm, mit, Jahut telefonla alal den111"11 de pek keetlremiyonım. Evllllp ol· 
Jaıjıu;fOrlal'.-Qablllr ld daha bqeean• Jralbimln muamma•. O.. • aman olacak. Tekllf'ıml kabul ediyor ve masa bile bir kadınla yap.mağa alıt-
11 stıaJeıi 4't pgmtftlr. BOJ1e l9ttl teıu-.ııu bUmem? bana alt flly&JI .. t yediye kadar tmı. 
llaDÜI anl&11111 dri1nmek c1ah& iyi. • g6ndereceillli il&ft ecUı.or. itmeli Alla oll&Jdı, beni avuturdu. 

Hot avuıunap pek ihtiyacım yok 
ya. Onun da bazı tahammUl edil
mez taraflan vardı ya ... Zaten b· 
clm1arDl kuur1an onlardan bıkıp 
uancbimus aman meydana çıkar. 
Dk qk ıtııııerinde gözümüze bir teY 
görünmez. l'atat o leVlf1i kadm da 
bütün cinsleri gibi et ve renkten 
ibaret tabii mah16k haline Celdlti 
zaman bUtllıı lrulurlan, ayıpları, ıl
nire dokunan tarafları meydana ÇI· 
icar. 

Hattl lhncU Mery'nln bile hopma 
sıtmtyen taıaflamu garçabuk bulu· 
yorum. Bir kere J8lık çalmuı ıdnl· 
rlme dokunurdu. 

Bilmem neden bir kadmm ulık 
çalmaamı hoe cörmUyordum. Daha 
ziyade ldllhanbeyi, 110kak Jradmlan
na yakJpn bu hareketi bu bdar 111-
181 ve l&rlf bir kldmdan 'beklem•· 
yordum. 

Mery'nin bu ıalık Çl)'IJD• hot p. 
mediğim halde ilk amanlar bunu 
bir kusur gibi ,armUyordum. Battl 
Lonclra'da iken kendi kendime: 

- Şu lngllls bdmlan, diyordum~ 
nekadar ola ince nıhlu mahlrudar. 
llllık çalarken bile hop gltmeelnl 
biliyorlar. 

Evet. Bu 11bk ça1111 adeta ona 
kendine mahawl bir elaentrlcit6 si· 

bl pliyordu. 
Fakat llOD zamanlarda bu harek .. 

ti o kadar adi buluyordum ki! Bar 
ve meyhane kadınlannda ltlttftlmis 
bu ıslık le81erl Mery'ntn dudakların· 
dan çıktıkça ıtnirlme dolnmuyordtL 

Şimdi hep bunlar hatmma pll· 
yor. 

Bir fena tarafı daha vardı. 
Pek dtlekün olmamakla beraber 

araaıra morfin yapıyordu • 
Buna Londra'da mtızikholde alq

mq. 
Orada iken bana da yaptırmak 

iatedl. YUztlmU buruşturdum. Israr 
ebnedl. JılıairJ. geldikten sonra bu· 
ranm afyon fttldlnU dejenere zen· 
glnlerlnl gördll. Belki muhitin de 
teairi. Burumı blru da ezottque 
bulduju için iti m1aftınnJltı. 

Bu morfln dUtldbılerl kendileri 
farketmlyorlar ama o kadar çabuk 
bo&uluyorlar Jd! 

8on amanlarda Mery'nln o pr
ıtn yilail adeta pol'IUIUia batla
mıetı. Ben bunu buranm • Jaaya. 
sma, lttahuızhlnıa veriyordum. 
Fakat sonra kendi itiraf etti.Jd bU 
pli alıekanlıfm dozunu kaçırdığı 
lçbı lftahalı keetlmlt ve vtıcudu hal
IUlyetini kaybetmlttlt. 

(Arka• 
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"o. 180 Yazan: MITHA T CEM.AL. 

" Ah, demir kemikli, kömür 
kalpli Yahudi CJencini ne 

di§li 
hale 

harp! Büyük 
soktun" 

Moiz anlatırken Adnan dü§'Unü
yordu: "Adnan ve Moiz memleketin 
her fel!ketine yaelan biribirine ka
nearak beraber ağlamıolardı. GUle· 
ceklerse dişleri biribirine karışarak 
hep yanyana gUlmUşlerdi. Yunan za
ferine beraber sevinmi§ler, Abdili· 
hamide atılan bombaya sevinçlerin • 
den beraber Bicramışlardı. Bir Fra.n· 
m grummnin (1) mUrettebatmdan 
bir FranSız zabiti Konkordiya ti
yatrosunun önünde bir Osmanlı za. 
bitini tabancayla vurduğu gece kati
U tutamıyan "Capitulatıon" gibi Os· 
manlı polisine Adnan ve Moiz gece
nin bir köeesinden ayni kızıl gözler· 
le bakmr§lardı." 

Mobı'in uzattığı puroyu 8.larak 
masaya koymu§, Adnan yine dUşU· 
nüyordu: "Molz Edimeden Ista.nbu· 
la bir gömlekle gelmieti. Sabah ga
zetesine hergUn ayn mevzuda. Uç ma
kale yuar, imtiyaz sahibinin be
ğendiğini verir, haftada altmış ku· 
ruf alırdı." 

Adnan puroyu yaktı, yine düeü
ııüyordu: "Moiz o uman Irgat Pa
urmdaki han odllllını Tevfik Hocay
la ortak kiralamıştı: bir oda ki bü
tün eeyası, yatak, tencere, kitap her 
§eY yerdeydi. 

Oda kapısının önünde pa.buçlan 
ayıran tahta çubuk vardı. Moiz 
kundurayı Qôrapsız giyerdi. Elbise
m insan eti kokardı. Ve han odasın
daki Moiz Ma.nnaros dağındaki Ya
hudiler gibi sefaletten tiçUncü cinsti. 
Oyleyken Adnan Moizin çok kirli fa
kat çok faziletli kafasına sanlrr, 
öper, evine gece yatısına gelirse ona 
yatağını verirdi. 

Şimdi Moiz'in ythU her lstaeyonda 
bir ~ka hUkiunetin kağıdı yapışan 
aeyyah cantası gibiydi. Şimdi, Moiz 
adına bir "de" partikUlii sokmuş, 
Moiz de Navara olmu§tu. Yıkılan 
memleketin parçalan biraz da onun 
ökçelerlnden Mrkıyordu. Harbi U
mumi de ölenlere Boreadan bakıyor
du." Adnan, bu adamla konu§urken 
her adımda bir pisliğe basıyordu. 
Bu adamın namusunda dalak ha.ııta
ltğı vardı. Ruhunda, a hllkında, ka-
1&8mda a.dı korunıyan bir hutaıığın 
"ba ·11 " l • cı e en vardı. Bu ada.mm yti-
zUne QOk yakından bakmak, bunun 
için de çok eğilmek lhımdı." Adnan 
bu u~nıma eğildi; ve gözlerinin ka
paklan yırtılarak geri geri çekildi: 
Bu Moiz'in f çinde bir " şey " ta
§JllmI§ gitmie, ve bu "bir eey" onun 
içinde nekacla.r eey varsa hepsini be
n.her almt§, götUrmUotU. Deri~i ra· 
kam dolmu§tu. Kımıldadığı .ı&man 
vUeudu tıkır, tıkır ötUyordu. Sıksa. 
la.r insan kanı damhyan muharebe 
hariWında bu adam bir Meksika 
keşfetmie, oradan elinde, kolunda kı· 
ml bir yangınla dönmUştil. 

Adnan, kendi kendine: "Ah, de
ınir kemikli. kömUr dişli harp! Bu. 
yük kalpli Yahudi gencini ne hale 
l()ktun." diyordu. 

Kolundan çıkarken karar verdi, 
onun elini artık sıkmıyacaktI. 

iftira.. hep iftira ••• 
Bir za.mandanberi hekimin tarifi. 

le yemek yiyen, uyku uyuyan Adnan 
bugiln de Beyoğlunda hekimin tavsi
ye&le yayan yürüyordu. Kızdı: Zen
gin olmak insanın mutfağının, yata
ğınnı, sokağının kendi elinden çı
kıp hekimin eline geçmesi demekti. 
Yayan yürlldüğU için sinirliydi: Moi
zin yangından çıkanlara iane diye 
verdiği elli bin liraya öfkelendi. Ken
disi iane verse halk kıskanır diyen 
Adnan, §İmdi Moiz'in bu yardımın
dan servetinin nekadar korkunç ol -
duğunu anlıyordu. Sonra yangın ar
!alarında yapılan yeni evleri hatır
ladı: "Fıkara çocuklarının bayram -
lrk elbiseleri gibi bu yenilik te o ku· 
lUbelerin sefaletini arttırıyordu. Son
ra Moiz'in gözlerini düşündü: Mojzin 
;çinde vaktile tutu§S.n büytik hisler 
bir anda nasıl sönmüe. kül olan bu 
faziletler eeki kavimlerin muharebe 
meydanlarında yaktıkları ölülerinin 
iali duımnile Moizin gözlerinde ne ~i
yab akisler bırakmı§tı. Maneviyatı 
l1en adamlarda gözler ne korkunç o· 

11) Vautou,. ismiıı.ı!clri Fra.nııı gemlıi. 

luyordu yarabbi!.." 
Caddede birdenbire hususi bir oto

rnobil durdu. Içfnden Moiz fırladı. 
Otomobilin lacivert karanlığında saç 
lan altın gibi parlıyan karısına 
- saplı gözlükle, süzük gözlerle ba
kan kadma. - Adnanı takdir etti: 
Suıı,ın, beyaı:, dar omuzlu kadın. 

Adnan otomobile girmemek için 
Çök ısrar ettiğini zannettikten sonra 
nihayet Moizle kansı Ra&el'in orta.
gına geçti. Tam otomobil kalkacak
tı. Pencereden kara y~ın bir çarşa! 

ôrtasmdan sivrileşti, uzandı. ucunda 
kınalı, esmer bir el sadaka istiyordu. 
Otomobil hı.zla kalkınca Adnan fena
laştı: Çarşafın milMlles deliğinde 
duran buruşuk yüz Zehra idi: Fran
sızca muallimi Kadrinin karısı!.. 

Zehra, dileniyordu demek? Yüzünün 
iki tarafı o kadar bunı9muştu ki bu 
ÇP-hrenfn bir tarafında artık halep 
çıbanı yoktu. 

Mob:, A6nanın yanağını iki par -
mağile sıktı: 

(Arkası var) 

KREM BALSAMiN 
Eı:ım~r. sarışın, kumral her tııne teva· 
fük eden güzellik kremleridir. Sıh· 

hi usuller!~ hatırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, 

Sivilce ve Burueukluklan klmilen giderir. 

4 Şeki'de takdim edilir 
l - Krem Balsanıin yağlı gece için l)tmbe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gündUz için beyaz renkli. 

3
1 
- Krem Balsa.min aeıbadem gece iCin 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündilz i~in. 
Kibar m1>1tfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi krernleridir. 

MECCANEN NUMuNE : Gazetenin bu parçasını altı kurue
luk posla pulile bize gi5nderin~. Yazacağınız adrdiniı~ dört tıekil 
Krem Ba leıtmin nUmuneei meccanen takdim ~dilir. 

İNGlLtz K.ANZUK ECZANE$!, Beyoğlu • lstanbul 

Bir çok muhtelif marka tıraş bıçakları vardır, fakat; 

MOND - EXTRA 
bir tanedir \•e (ROTBART) mamulatındandır. Her yerde satılır.• 

FAYDALl-1 eer~.bır) ~tE:FJ SENiN ıçn ı 
~---. BiLGiLER '-·- ·-·-----Peride CELAi. 

l 
,,,1 

Bugünkü Program 
fatanbul 

12,30: Muhtelif pliklar ve halk musikisi; 
11: Dans musikisi (plak) ; 19: Haberler; 
J 0,15: Muhtelif plfi.klar veya transmisyon; 
20: Sololar (plik); 20,30 : Stüdyo orkes
traları; 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
ccktir 

12,!0: Pllk yayımı ve ajans haberleri ; 
19,30: Karışık mliz:ık (pl&.k) ; J!J,50 : Hor
monlarla yapılan tedaviler hakkında ko· 
nu~ma: 20,10 : Karışık müzik: 20,30: Ajans 
haberleri ; 20,40: Dans musıkisı. 

Bodapeşte 

20,10 : Piyano konseri ; 20,45 : Skeç; 
23,40: Caz: ; 24,30: Çigan musikisi. • 

Bükreş 

18: Orkestra; 10: Haberler; 19,20: Kok 
cazı; 20: Konferans; 20,20: Dana; 21: Skeç 
22: Radyo orkestrası; 22.ao: Haberler ; 
22,55: Şarkılı orkestra. 

Moskova 

18: Sopran ıarkılar; 18,30: Radyo piye
si; 20: Plak konseri ; 22: Alm nca nesri· 
yat ; 23: Yabancı dillerle netriyat. 

Prag 
18.50: Karlsbad'dan nakil kon~erı ; 19,50: 

Haberler; 20,05 : Parktan konser nakli; 
20,50 : Musikili eğlenceler ; 21,30: Skeç; 
23,45: Salon orkestrası. 

Viyana 

20,30: Hafif musiki: 21,45: Giınl.iı'l şa
kaları; 22: Skeç ; 23: Haberler; 23,10: Film 
bahsi; 23,35: Mal Regcr musikisi : 24,30 : 
Danı musikisi . 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPE~ETİ : Taksım bahçcsin 
de bugiın 17,30 da mabnc ve 21,45 de 
(Telli Turna) opereti. Yakmdı (Rah 
met Ef.) op#eti. 

• TÜRK : (Trlvolı Cambarhapeti) ve 
(Voronz:oflarm Esrarı). 

• TAN : (Tans;olita) ve (Altm Zıncir). 
• MELEK : (Marahuanı) ve (Aradıfım 

Kadm). 
• lPEK : (Buhran Bitti) ve (Bir Gece 

nln Skandali). 
• SÜMER : (Fırtmadan Sonra) ve (Ha 

yat Avcıları). 
• YILDIZ : (Hayat Kurbanları) ve (Mi 

kinin Sen Saati). 
• ŞIK : (Slncapur Konanları) ve (Çıl 

cm Kır). 
• SARAY : (Monte Karlo Geceleri) ve 

(GUldUten Qöıl~t). 
• FRANSIZ : (Prenscain Çılgmlıkları) 

VA CJ:.dll- .AIA.P•h 
• At.EMDA~: (Peterıburg Geceleri) 

ve (Morg Sokdı Cinayeti). 
• OSKUDAR HALE: (Fakir Bir Delı 

kanf\nm Hikbcsi). 

Davetler, Toplantılar 

TEŞEKKÜR 
Darün&fakadan ı 
G e ç e n paz:arteıi tıinu fenni sUn 

netti Emın Fir'lan tarafından Dıırünafaka 
daki sünnetsiz ı;ocuklarm !lünnetleri yapıl 
mış, Saz, Hokkabaz, .Kukla ve Karagöz 
gibi oyunlarla aünnctli çocuklar eilen\'.c\İ 
bir s:ün gecirmitlerdir. Sünnet nmeliyatmı 
ıerl ve anıasıı bir ıckildc ve hiç bir iicret 
almıyarak yapmf$ olan Emin Fid nıı ıılenen 
tetekkUr ederiz. 

Cerrah paşa bastan esi 21093 
Gureba hastaneaı Yenibahçe 23017 
Haseki tidmlır ha•tancai 24553 
Zeynep KSm!I hastanesi Oı;k(idar 60179 
Kııdıız haııtıncsl Çap3 22142 
BeyOflu Zük<lr hu tanesi 4334 J 
Gülhane hastaneıı Glilhaııe 20510 
Havdarpı&ı Nümune bastatıeal 60107 
Etfal hastanesi Sisli 42426 
Bıkrrköy Akıl haataneıl 16.60 
Sark Demirynlları Sirkeci 23079 
Devlet Oemiryollan Haydarpasa 42145 

ftfalycıı Telefonla.n 

latanbul ltfalyesl 24222 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Vesilkoy, Bakırköy, BUy{ikdere. 
Oslriidar itfaiyesi S0625 
Beyotla itfaiyesi 44640 
Büy{ikada, Heybeli. Burgaı, Kmalı mm 

takalan için telefon aantralmdaki memura 
vancm demek klfidir. 

Çabrk sıhhi yardım teŞkllah 
---~----~~-------Bu nurnara~n undat otoıno 

bili istenir 

Mtlraeaa.t yerleri 

Deniz yolları acentesi Telefon 
Ahy (Kıdıkoy iskelesi} 

Neden herkea 

44908 

42362 
43732 

, SALACAK KIZKULESI 
PARK ve PLAJINA 

gidiyor? 
Çünki; havası temiz ve saf. se
yahat masrafı az olan lstan
bul'u n biriçik yeridir. Bilhassa 
denizi çok temizdir. Muntazam 
vapur seferleri mevcuddur. 

Dr. 
Göz Hekimi 

ŞÜKRÜ ERTAN 
Cafalofla Nuru Osmanlye cad. No.SO 

(Caialcila Eczuıea! bitiıiii). 

':'el 22.556 

il. 
Sonraları kulağıma çalınan bazı u 

fak tef ek çapkınlık vak'aların iel~ri
nin neden bu kadar fazla olduğunu 
aydınlattı.O zamana kadar aramızda 
ki bağın biran için bile gevşemecliği· 
ne emindim. Fakat o gilnden sonra 
dikkat ettiğim birçok şeyler senin 
nekadar değiştiğini bana. arilattı. O 
zaman seninle aramızda ba§lıyan kU 
çük kavgalara, elimden gelmiyerek 
yaptığım kıskançlıklara nekadar kız 
dığınr hatırlıyorsun değil mi? Fakat 
yazık ki, bunlarm hiı;biri fayda ver
medi ve sen bUsbütiln benden uzak
laşmaya başladın. Seni yine e"vine 
kendime bağlamak için çok şeyler 
dü§Undüm .. Sevgilim, nihayet iyi ne
ticeler alaca.S!ımı sandığım <;ocukça 
bir çare buldum. Seni kıskandır -
mak ! Işte ondan sonra s~nin önünde 
birçok erkekleri Umide düşürecek ha 
reketlerde bulundum. Bunların ara
sında eski niııanlım Müfit de vardı 
ve zavallmm gözlerinde ümide düşen 
insanların sevincini gördüğüm za • 
man bu çirkin oyundan vazgec;;mek 
istiyordum. Fakat seni yeniden ka· 
zımmak ümidi her şeyden üsfün çıkı 
yardu. Halbuki arada sırada üzeri -
me eUphe ile çevrilen bakışlarma 

rağmen benden çok uzaklardaydın 
ve her gUn yüreğimi parçalayan ha
berler alıyordum. Değiştirdiğin met
reslerm isimlerını kulagıma fısılda • 
makta gecikmiyordu. Sade MUfit 
senin aleyhinde hi~bir şey söyleme -
mişti. Ve benim başkalarına da ken
disine yaptığnn gibi Umide dUşUre • 
cek hareketler yaptığımı gördüğü za 
man birdenbire değişmeye ba$ladı. 
Gözlerine daha derin gölgeler düştli. 
Muhakkak benim bu kadar değişme 
me hayre-t "diyordu. Kendisine senin 
yanında biraz iltifat etsem bakışlan 
doğişiyor. içimi anlan ak ister gibi 
gözlerime uzun uzun bakıyordu. 

foktubum cok zadı değil mi? Fa 
kat seni daha T.iyade sıkmıyaca.ğım. 
Hi<; br>klemecliğim bir gi.in Müfit evi 
miım geldi. O giin ben de evde yalnız 
dım, kabul günüm de d~ğildi. Fakat 
onu kabul et.meye m~cbur oldum. lt;
te sen birdenbire ~"e gelip beni onun 
kollarında görmeden biraz evvel biri 
birimize ağır şeyler söyemiştik. O, 
benim hu son zamanlarda oynadr • 
ğrm rolün, aldığım serbest bir kadı
na yakışacak tavurla.rm hesabını so 
nıyor. kendisini de neden birçoklan 
gibi tiroide dUşütdüğfimü anlamak is 
tiyordu. Faltat bu sefer bakışları 
Kızmn. hıma hitnn edPrkcı. sr>ci nek 
sertti. Nihayet snbredemiyerek ona 

her eeyj anlattnn. O za.ma.n hiddeti 
bUsbUtUn alevlendi. Beni öldtirmek 
ister gibi üzerime yUrUyerek: "koca
na yaptığım i~iliğe mukabil sen be
nimle bir köpek gibi alay ettin ha .. !'' 
Diye, bağırdı. Onun bu hareketi beni 
hem hayrete dUşUrmUş, hem de mUt 
hie kızdırmıştı. Biranda onun eski 
dilrUst hareketıerlni unutarak ben 
de: 11demek yaptığınız iyiliklerin mu 
kabilini isteyecek kadar alçaksınız ! " 
diye bağırdım. Bu sözlerim beni kur 
taracak kadar MUfidi sarattı. Bir -
denbire sakinle.serek, kızgm bir Se8· 

le: 
"Bana çok acı sözler s6yliyorsun 

Ferda. dedi. Böyle şeyleri aklına ge
tirtecek kadar sefil bir insanım de -
mek?" O zaman nasıl oldu bilmem, 
onun gözlerind()ki elemli, mana mı? 
YUksek ruhunun yUzUne akseden ay 
dmlığı mı? Beni çekti elimde olmıya 
rak ona doğru koştum. Ve biranda 
kendimi kollarının arasında buldum. 
Yüzümde ateşli nefesinin dol8.§tığmı 
hissediyordum. l§te sen · btrdenblro 
kapıyı açarak bizi bu vaziyette g5r
müş. yüzün nefretle buruşarak, titre 
yen parmağınla ikimize de ko.pıyı 
göstermi§tin. 

Bilmem ki, bu mektubu okuduk· 
tan sonra bana. hak verecek misin. 
O güne kadar butun yaptıklarım hep 
senin J~indi. Fakat nihayet ben de 
kadındım. Zayıf da.kikalarmı olabilir 
di. Nihayet biran için seni unutabilir 
diın. Yazık ki, bu unutmak yalnız o 
dakika içinmiş, çUnkU şimdi çok iı.
tememe rağmen biran aklımdan çık· 
mıyonıun. Yakında Müfidin karısı o-· 
lacağınu dUşündlikçe sanki omuZlan 
ma bilyUk bir yilk alacağım gibi §i.tn 
diden boynum bilkülUyor. Müfit ô • 
kadar iyi, ve yUksek ki.. Belki onu 
bana yıllar Mvdirecektir. Hasan bi • 
raz sonra bitecek olan bu uzun kô· 
nuşmada sana sevgilim demek saa
detinı tattığım için beni affet, son 
bir arzum daha var. Seni ne kadar 
sevdıttmi bilmeni. hakikati anlayıp 
o gün yilzilnü bürüyen nefretin silin 
mesini istiyorum. Çünkü o. biranlık 
~aafımda.n başka ne yaptıysam hep 
senin i~indi sovgilim.'' 

Hasan bu mektubu dairesinde al
dığı zaman önlindeki kağıtlarla pek 
meşguldu. Ve zarfın üzerinde karısı· 
nm yazısını ta.nır tanımaz açıp oku· 
madan maktubu avuçlarında bur~
turarak kağıt aepetine attı. Dişleri· 
nin arasından hiddetle mmldandı: 
"Sefil şimdi do yalvarıyor muhak -
kak .. " 

Hava Okulları Komutanllğından: 
Hava Okulları için 126 lira ücretle bir mimar alnıa

caktır. 
Şerait aşağıda yazılıdır. Ücretlerine gösterecekleri 

iktidar ve liyakate göre ve talimat veçhile iki senede bir 
zam yapılacaktır. İsteklilerin istida ve diğer evrakı ile 
beraber Eskişehir Hava Okulları Komutanlığına n1üra
caat etmeleri lazımdır. 

1 - Türk Olmak. 
2 - Diploması bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raporu almak. 
5 - İki sene hizmeti teahhüt edeceğine dair Noterlik

çe rnusaddak senet vermek. ( 3 5 7 7) 

Usküdar Cumhuriyet müddei 
umumiliğinden: 

Üsküdar Ceza evinin 1 Ağustos 936 dan 1 Haziran 
937 tarihine kadar beher mahkuma günde 960 gramdan 
yevmiye en çok 250 en az 200 ekmeğin birinci nev'i un
dan imal edilmek üzere kapalı zarfla münakasası yapı
lacaktır. İhale tarihi 15 Temmuz 936 saat ı O dur. Ta
liplerin şartnamesini öğrenmek ve 100 de yedi buçuk 
pey akçelerini yatırmak için hergün Üsküdar Ceza evi 
Direktörlüğüne ınüracaatlan ilan olunur. (3632) 
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Hava Okulları Komutanlığından · 
Iiava Okulları Talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı 

şartları haiz istekliler : 
Dilek Kağıdı ve vesikalan ile Temmuz başlanğıcından 

Ağustos sonuna kadar Okula baş vuranlar okulun bu
lunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıtları ile ve
sikalarını posta ile okula gönderirler ve alacakları kar
şılığa göre hareket ederler. . 

Madde 86 - Hava Okulları Gedikli kısmına p-1rme 
şartları şunlardır : 

A - Türk Olacak. 

T A N 

... 

_ • .ef-

-- ... --

. .. 4. '· 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

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

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

3 - Yazılma işi, için Pazartesi, Çar~amba, Cuma 
günleri Mektebe Baş vurulmalıdır. 

B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf' tahsilini bitir- 4 _ İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yaza-
miş en az 17 en çok 20 yaşında olmak. caklan istidanamelerine hüviyet ciizdanlarını. aşı kağıd-

C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul- Iarını, mekteb diplomalarını, veya tasdikli diploma su
lanılm~ğa elverişli olduğuna ?a~r mütehassısları tamam retlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıdlarını ve velileri-
olan hır hastanede sıhhat hey etı raporu almak. nin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesi-

Dışarıda bulunanalar : kalık fotoğraflan iliştirmeleri gerektir. 
Bulundukları yerin askerlik şubelerine müracaat , 5 - Yazılma işi 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadar-

tnuayeneye gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhhi dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekiz
hey'et bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına de bizzat mektebde bulunmaları gerektir. 
müracaatla muayeneye gönderilirler. 6 - Fazla tafsilat için ayrıca posta pulu göndermek 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu şartile mektubla mekteb Müdüriyetine müracaat edil
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet melidir. (3564) 
müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göre
ceklerini mektebi bitirdiklerinde 1 2 yıl müddetle hava 
gedikli erbaş olarak vazife göreceklerini teahhüt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazan
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı
nacak mıktardan faz olursa bunların içinden riyaziye 
bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava 
mektepleri okuyucuları askeri liseler okuyucuları gibi 
yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım o
Janlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 
mnvaffakiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre 
uçucu Makinist telsiz Fotoğrafçı atış ve Bombardıman
cılığa ayrılırlar. ( 3 5 7 6) 

Adana Belediye Reisliğinden: 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

1 N. dan 180 No. kadar 29 Haziran 936 Pazartesi 
181 ,, 360 ,, ,, 30 ,, ,, Salı 

361 ,, 550 ,, ,., 1 Temmuz 936 Çarşamba 

551 ,, 720 ,, ,, 2 ,, ,, Perşembe 

721 ,, 800 ,, ,, 3 ,, ,, Cuma 
Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Haziran 936 üç 

aylık maaşları yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki 
tediye sıra sayılarına göre Ziraat Bankasından verilecektir. Ay
lık sahiplerinin numaralarına göre müracaatları ilan olunur.(B.) 

(3625) 

Karaağaç mezbahasında kesilen hayvanların şişirilmesi için 
elektrikle tazyik edilmiş hava ile işler şişirtme tesisatı açık ek
siltmeye konulrtıuştur. Buna 2805 lira 95 kuruş bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye girmek isteyenler 2490 N. lı kanunun tayin ettiği vesika ve 
210 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 
Temmuz 936 Cwna günü saat 15 de Daimi Encümende bulun
malıdır. (3533) 

28 - 6. 936 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı il4nları 

1 - 936-937 ders senesi ehliyetname tasdikli benze -
Kuleli, Maltepe, ve Bursa ri • 
liselerile Kınkkalede ki As- d) Nüfus tezkeresi tasdik 
keri San'at lisesine ve Kon- li benzeri 
ya Erzincan AS. Orta mek- 4 - Durumu uygun gö
teblerine talebe alınacakdır. rülenlerden aşağıda yazılı 

2- Kabul şartlan A.S.Li evrak sonra istenecektir. 
seve orta mektebler talima- a) Hüsnühal ilmühaberi 
tında yazılıdır. Bu talimat b) Tam teşkilatlı askeri 
askeri mekteblerde ve as- hastaneden alınmış sağlık ra 
kerlik şubelerinde görülebi- poru. 
1. c) Teahhüt senedi (noter ır. 

3 - İsteklilerin aşağıda likten) 
yazılı hususları da göz önün 5 - Ücretler. . 
de bulundurmaları lazımdır. İstanbuldaki askeri lise -

A - Bütün mekteblerde ler riyaziye, fizik, derslerine 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 108: .126 tarih dersine 98: 
da başlar ve 10 Ağustos 936 108 lıraya.ka~ar. 
da biter. Müsabaka imtiha- Bursa lısesı ve Kırıkkale 
ru da 15 Ağustosla 21 Ağus san'at lisesi riyaziye fizik 
tos arasında yapılır. d.erslerine 1o8 =. 12 6 tarih der 

B - Mekteblerin bulun- sıne 98: 108 lıraya kadar. 
duklan yerler haricindeki 9rta mektep dersl~rine 10.8 
mevkilerde oturan isteklile- lıraya _kadar aylık ucret verı
rin 1 O Haziran 936 dan 31 lecektır. 
Temmuz 936 tarihine kadar 6 - Kırıkkale san'at lise
bulundukları yerlerin Asker 5~?~ ~lr~ac~~-tedrisat .müdü .. 
lik şubelerine müracaat et- ru ıçın lıse ogretmen.lı~ şart-
miş olmaları lazımdır. l~:ını t~şım~k. ve ıkı ders . 

c _ Kabul şartlarını ta- zum;esınde ı?tısası _olmak ge 
· k''l "k t rektır. Ücretı 165 lıradır. 

şıyan ıste ~ı er evra ıru a- 7 1 kl.l · 1 E 1" ı 
tl b k l.k - ste ı enn y u 

mamlattır ı as er ı şu-
936 

.. .. k d .. 
• ·1 k b gunune a ar muraca-belen vasıtası e me te e t tm 1 · d'l - · · .. 1 · k bl a e e en ı egı yerme ge-gonderme erı ve me te er- t• .1 · 1 b. h k · t 

k. lm h' ın mıyen er ır a ıs eye .. 
d~n.dave~ va ı o a~an ıç mezler. (g) ( 3073 ) 
hır ısteklı mektebe gıtmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacaktan 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

• • * 
Ordu ihtiyacı için eğer 

sabunu satın ahnacakdır. 
Evsafını tesbit etmek üze
re taliplerin teklif, nümune 
ve mütehassıslarile birlikte 
20 Temmuz 936 tarihine 
kadar M. M. V. Fen ve 
san'at umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. ( 42) 
(8552) 4'731 

E - !steldi mektebe ka- -......;.........:;;...... _ __.._ ___ ~ ........ _.... __ 

bul edilmediği takdirde hiç D. İHSAN SAMİ 
bir hak iddia edemez ve bir Bakteriyoloji Laboratua.·ı 
sene terki tahsili olanlar da UmumJ kan tahlilatı frengi 
mektebe alınmazlar. • noktai nazarından (Wasserman 

ve Kahn teamülleri) kan kürey-
4 - Mektebler leyli ve vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 

meccanidir. Talebenin iaşe- hastalıkları teşhisi, idrar, bal· 
sinden başka giydirilmesi gam, cerahat, kazurat ve su tah· 

teçhizatı ve kitapları mekte- lilatı, 01.tra mikroekopi, hususi 
be ait olduğu gibi aynca aşılar istibzan. Kanda üre, şe-

ker, Klorür, Kollesterin miktar-
her ay bir miktar maaş da larının tayini, Divanyolu No.ll~ 
verilir. 1 •·--- Tel. 20981 5 - Askeri liseleri mu-
vaffakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsal1aka im
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
A vrupaya tahsile gönderi
lir. ( 18) ( 3 2 4 4 ) 

1483 
• •• 

Askeri lise ve orta mek
teplere öğretmen ve Kırık
kale san'at lisesine tedrisat 
müdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san!at lisesine ay 
hk ücretle tarih, riyaziye, fi
zik. 

Erzincan, Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al 
manca, Fransızca, İngilizce 
öğretmeni ve san'at lisesine 
tedrisat müdürü alınacaktır. 

4149 

Boğaziçinde: Sanyerde 
Hünkir Suyu 

Mesiresinde 28 Haziran pa
zar gününden itibaren her pa
zar mükemmel bir ince saz ta
kımı icrayı ahenk edecektir. 
Boğazın saf ve temiz havasını 
teneffüs etmek ve iyi su içmek 
için Hünkar suyuna geliniz. 
Her türlü esbabı istirahat te
min edilmiştir. Sulara kadar 

otomobil gider. 
4775 

Istanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Ticaret Dairesinden : 

Mahkemece satılmasına karar ve· 
rilip lstanbul lskan MüdürlüğünUn 
Sarayburnu anbarında mevcud ve 
beherinde 120 şer Cam bulunan 300 
sandık 0,32,5 ve 0,27 eb'adında ve 
bir buçuk milimetre kalınlığında 
Yunan malı camı almak isteyenlerin 
30-6-936 salı saat 10 dan 11 e kada!' 
yukarda ismi geçen anbarda bulun
maları ilan olunur. (24014) 

-----------------------2 - Lise öğretmenliği i- -----------11 
çin: Lise öğretmeni ehliye-
ti, orta mektep için orta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge -
rektir. 

3 - İstekli olanların dilek 
kağıtlarını aşağıda sıralan -
mış evrakla Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li
seler Müfettişliğine gönder -
meleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş 
b) Yüksek tahsil şahadet-

200 lira aylık ücretle Adana Belediye Mimarlığı mün
haldir. İsteklilerin vesaikleriyle müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (3575) 

D r. HORHORUNi (Berksoy) ntjesh~~:r~~~~~~li ~ti~~~ ı:aayeııe her atın a1ıp.ma kadar EııılnilııB Valcle kıraathanesi yamada 1 vererek ehliyetname almışsa 
Bayan SAFiYE 
PANORAMA 
Bahçesinde devama başladı 



28 - 8. 938 

lstanbul Üniversitesi Rektör-
lüğünden; 

'Oniveiaite Yabancı Ditler Mektebinde yu kurları 
açılmqtır. Bu kurlar 2 Tmmua'dan Aiuıtoa 10nuna ka
dar silrecektir. 

Kurda sa.terilecek diller : . • 
Franaısca, Alman~a, İnpizce, İtalyanca, Rueca ve 

Türkçedir. Kurlara yazılmak isteyenlerin 1 Temmua 36 
tarihine kadar, Sah, Perşembe ve Cumartesi sünleri 
saat 9 - 12 arasında Edebiyat Fakültesinde Yabancı 
Diller Mektebi Kalemine müracaatlan. (3541) f'735 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalm• Komisyonundan: 

1 - Merkezimize aid Sinop Motörü ketfi mucibince 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Ketif bedeli 1276 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ıunlardır. 
A - İdari şartname. 
B - Fenni şartname 

~ - İstekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak 
İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merke.d Levazımından 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 30 Haziran 936 Salı gunu saat On 
dörtte Galatada Karamustafa paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Komisyonun
da yapılacakttr. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 95 lira 70 kuruş mu
nkkat teminat parası ile en az 3000 liraJık bu gibi ta
miratt yaptığına dair bir ehliyet vesikası göstermesi 
şarttır. (331 O) 4489 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanllğı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Eratı için 2029 tane avcı ye· • 
ltği 17-7-936 Cuma eünü aaat On da açık eksiltme ile 
sa tın alınacaktır. 

2 -Tasmlanan tutan 3449 liıta 30 kuruştur. 
3 - Örnek Evıaf ve eartname Komisyonundadır. 

Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 2 5 9 liralık vezne 

makbuzu veya Biinka mektüplariyle o cün Komisyona 
gelmeleri. ( 3446) 4808 
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lıfa111Jul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

llônları 

!J•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı• •.: 1 " TAN " gazetesinin 1000 liralık ıigortah ~ 
_ abone teklifnameıi kuponu i -

No ----- Tarih: 28 - 6 - 1936 -
1 

1 
Davutpaşada bulunan As- = 

keri Fırının Cam, Çerçeve ! 
ve Kiremitlerinin pazarlık- 1 
la tamiri 30 Haziran 936 sa- § 
lı günü saat 14 de Tophane- 1 
de Satınalma Komisyonun- -
da yapılacaktır. Keşfi muci- ! 
hince tahmin bedeli 1 5 2 lira 1 
56 kuruştur. Son Teminatı : 
22 lira 88 kuruştur. Şartna- i 
me ve keşfi Komisyonda gö § 
rülebilir. İsteklilerin belli 1 
saatte Komisyona gelmele- j 
ri. ( 2 6) ( 3 5 18) 

4729 = 
• • • 1 

İdareleri İstanbul Leva- 1 
vazım amirliğine bağlı § 
kıt'at hayvanatı için 881 1 
ton kuru otun kapalı zarfla § 
eksiltmesi 3 Temmuz 936 ! 
Cuma günü saat 15,30 da 1 
Tophanede Satınalma Ko- § 
misyonunda kapalı zarfla ek 1 
siltmesi yapılacaktır. Talı- § 
min bedeli 24668 lirqdır.İlk ! 

Adı, baba adı 
soy adı 

1 

Doğduğu yer ve yıl 

ıı 

' lşi ve gUctl 

i Veresesi 
kimlerdir ? 

1 
lkametglh 

, Adresi 

MalUliyeti var mı· 
dır, var ise nere-
sinden malilldtlr? 

iL 
lı 

Başlanııcı 
Nekadar zaman i-
çin abone olduğu 

Sonu : 

-
Bu kupona dcrcedılecek yaular sa1et okunaklı yaaılmıt olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi ıi&orta servisine. 

teminatı 1850 lira 1 O kuruş- 1 Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüaha-
tur. Şartnamesi Komisyon- :: ımda yazıh prtlar dairesinde kau- 1~ 
da görülebilir. İsteklilerin -. ya karşı lOOO llrallk slgortab abone kunıehık 

-
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-
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1 -
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-
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1 
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i 
i 
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! -
1 -1 -
1 

1 

1 

1 
yazılmak iAtlyonım. Aboneman bede- pul ve 

kanuni yesikalariyle her~- g il gönderilmlştlr. Sigorta muamelesi- imza 1 
her teklıf mektuplarını ı- 1 nln yapllma111ru dUerlm. I 
hale saatinden bir saat ev- ;r•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r: 
vel Komisyona vermel.eri. 

(19) (3350) 4541 

lstanbul Komutanlığı Sa· 
tınalma Komisyonu lldnları 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu ilanları 

.~ ~.A j~ 

..c...,. r: ... :;:::, İstanbul Komutanlığı birlik 
·- G ~ > leri ihtiyacı olan 10,000 kilo Tahmin edilen bedeli 17570 lira olan yukarda mıkta-

1255 Ton Kriple Kömürü 

Q) 
> 
·- C :;:::, pilavlık pirinç açık eksiltme n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mil-

.~ ..! al ile 16-7-936 perşembe günü dürlüğü Satınalma Komisyonunca 21 Temmuz 936 ta· 
C :; saat 16 da alınacaktır. Mu- rihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile-;;;, l m hammen tutarı 2500 lira- cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 8 1 ı:J dır. İlk teminatı 188 liradır. Taliplerin muvakkat teminat olan 131 7 lira 7 5 kuruşu 

Ankara Vilayetinden: _.__._.-:--aıjı•~eHlll:~~~t~rt~am~1·-:ıi~~~ navi ·teklif xııektU_plgını mezkfır güncle-ımat ı 4 nadar 
-=Hlt--1-- ' 1 rritlZ J&i ft ~dflertn'lft t!e '!~90 null'l1ralı 

C/J
Q) ::> :i :=_ )erin ilk teminat makbuz ve kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir gün 

1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına
cak 210 tane sap arabasının 6-7-936 pazartesi gunu 
saat 1 S de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabalann tutarı 14700 liradır. 
3 - Sartnamesi, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bur

sa Ziraat Direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7 ,5 tutan olan ban

ka mektubu veya hususi muhasebe Direktörlüiü vezne
sine yatırdnuş makbuz ve teklif mektuplariyle birlikte 
eksiltme gilnU Aat 14 de Villyet Daimi Encüm~nine 
gelmeleri. (1411) (3449) 46W 

Ankara Belediye Reisliğinden 
1 - Sehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

asfalt ve parke yol inşaatı On beı gün müddetle ve kapa
lı .zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2-Muhammen bedeli 497000 liradır. 
1-Muvakkat teminatı 23630 liradır. 
4 - Sartname ve Keıifnamesi Belediye Fen işleri Di

rektörlüğünden 12,42 lira bedel mukabilinde alınacak
tır. 

5 - İwteklilerin 10 Temmuz 936 Cuma günü saat 
On beı buçukta Belediye Encümenine müracaatlan ve 

G vr ya mektu blarile bera her bel- ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3 4 7 7) 
CV 1i gün ve saatte Fındıklıda- 4786 

~ I ,,
1 
~ ki Komutanlık Satın Alma 1750 T L 1. K•• •• •• 

N ... Komisyonuna gelmeleri. On 8V8m8f n OmUrU 
~ CI) <3602

) Tahmin edilen bedeli 22750 lira olan yukarda mıkta-
c: 
as 
~ 
c: 
o 
~ 

·-E 
·-CD 

0 = ,Z:,5 * rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mil-
''-' Çatalta Mst. Mv. kıtaat dürlüğü satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 tari-

hayvanatı için (38000) kilo hinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 

C 
~Ol • yulaf açık eksiltme ile edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri-
vı 16-7-936 perşembe gunu lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 ku

saat t-5,30 da alınacaktır. ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e ka-

<I 
Q. Sartnamedsi h~7 ~1ünb.K1 . omMis- dar Komisyona ·vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu

yonumuz a goru e 1 ır. u maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-
·- hammen tutarı (1995) li- kur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3479) 
C radır. İlk teminatı (150) 4781 

Z 
~ liradı~İ~hlil~in ~minat-----------------------
> makbuz vey~ .~ektubıari1~ 14850 ton Lavemarin kömürü 

beraber bellı gun ve vaktı , . . . . 

<I 
muayyeninde Fındıklıdaki rahrr-,ın edılen bedelı 193050 lıra olan yukarda ·mık-
Komutanhk Satmalma Ko- t~rı ve cinsi yazılı malzeme A'Skeri Fabrikalar Umum 
misyonuna gelmeleri. MüdürJiiğü Satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 

( 3603 ) tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 

uaulü c:laireainde tan.zİDl edilecek zarflanru ihale saati Çatalca Mst. Mv. eratı-
olan On beş buçukdan bir saat evvel yani saat On dört nın ihtiyacı olan ( 8600) 

edilecektir. Şartname Dokuz lira 66 kuruş mukabi1inde 
Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
10902 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri Ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaat
ları. ( 347 5) 

buçuia kad;t" Belediye Encümenine vermeleri. kilo gaz yağı açık eksiltme 
6 - İsteklilerin eksiltmeğe girebilmeleri için fen işle- ile 16-7-936 perşembe gü-

ri Direktörlüiünden bu iıe aid ehliyet vesikam alımı ol- nü saat 15 de alınacaktır. 
malan lizmıdır. (3529) ''706 ~--------"' Muhammen tutarı (2236) 

4049 ı 

G d•k d 1 t b 1 Ja d liradır. Ik teminatı ( 170) Evvelce 9 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satın alı-e 1 paşa a 8 an U n arma ----------- liradır. Şartnamesi her gün nacağı ilan edilen 1750 ton Lavemarin kömürü,21 tem-

s t 1 K • d Gazetecilik ve Matbaacılık komisyonumuzda görüle- muz936 tarihinde kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 
8 ına ma OmlSyOnUn an; Türk Anonim Şirketi idare bilir. İsteklilerin ilk temi- 1255 ton Kriple kömürü, 22 Temmuz 936 tarihinde 
Mevcut evaafma ıöre apiıda yazılı fayton ve kotum Mecliıinden: nat makbuz veya mektubla- kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 2000 Ton Jene. 

takımı açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi Şirketimiz Heyeti Umumiyesinin rile beraber . belli gün ve ratör kömürü ve 23 Temmuz 936 tarihinde kapalı zarf-
g 7 931:. P mbe gu··nu·· sa t bec:ı.te Gedikpaşada Jan görillen !Uzum üzerine fevkalade ic;- vaktı· muayyenı"nde Fındık- 1 ı - ·1.. d"l 4 50 · - - u erşe a on w - timaı 20_7_1936 pazartesi gUnü saat a satın a ınacagı ı an e ı en 1 8 ton lavemarın kö-
darma Dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapıla- onbirde Şirketin Merkezi idaresi o- lıda Komutanlık Satmalma mürleri şartnamelerinde tadilat dolayısiyle Hükümsüz 
caktır. Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gi- lan lstanbul'da Ankara caddesinde Komisyonuna gelmeleri. bırakılmıştır. (3478) 4'768 
bi ayrı ayn isteklilere de ihalesi caiz olar.ı Fayton ve ko- 100-102 numarada ki.in Şirket bina- ( 3604) 
ıwn takımının tasarlanan bedelleri ile ilk güvenmeleri sında aktedileceğinden ıirket hine- ----------- AÇIK ARTTIRMA l•LE SATIŞ iLANI 

darlan iıbu içtima& davet olunur. Asliye lkf'nci Ticaret Mahkeme- 8 1 d · S 1 · d · d 
qağıda yazılıdır. Evsaf ve fart kifıdını her gün komis- RUZNAMEI MUZAKERAT • e 0 IY0 U ar 1 areSI n en' 

ı · ıinden : Beyoğlunda lstiklil cadde- . yonda cörebilirler. stekliler mal sandıiı makbuzu veya Şirketin sermayealnin tenkisi : 
muteber banka mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli &ün Gerek esaleten prek vekileten en ıinde 316 numaralı "Fotoepor,, mües İdaremizin Feriköy fabrikası bahçesinde mevcut hur-
ve saatte komisyona celmeleri. (3513) az (100) aded hiaeye malik olup ta aesi sahibi G. Aura esbabı matlubu da Font Boru parçalan açık arttırma ile satılacaktır. 

ı itbu fevkallde heyeti umumiye içti- ile akteylediği konkordatonun tuti- 1 - Talipler bu ice aid şartnameyi İdaremizin Tak-
Malzemenin Almacak mal- Tasarlanan Ik K\iven- mamd& hasır biılunmak isteyen Jıl8. ki için 6-7-936 tarihine mtlsadtf pa· v 

cinsi zeme adedi bedel meleri aedarlar ticaret kanununun 371 inci zartesi gUnU saat 14 de muhakemesi sim Merkezindeki Levazım servisinden parasız olarak 
Lı·ra K. Lı·ra K. maddeli mucibince içtima günün- alabilirler. 

den bir hafta evvel sahip olduklan icra kılınacağından bu işten dolayi 
Fayton araba 1 650 48 75 ııı.e ıenetıertnt Şlrke;t idare merk• alakadarların ve itiraz edenlerin yev 2 - Açık arttıİrma 13 - VII - 936 Pazartesi gunu 
Xotum taknnı z 125 9 3 7 / S zine makbus mukabilinde tevdle mec mi mezJdhode mahkemede hazır bu· saat 1 S de Sular daresi Merkez binasında müteşekkil 

__. ___ __;;_ _________ _:__ _ ___ ~----.cıı~..mnmıı.ı----------~_uunallilflmlı:ıetıUULıLQolılwıur.~~24~ ........... - Komi nd ılacaktır. ( 3 S 20_. ______ _ 
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Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafivet demektir 

Her akşam Suriyede 
pek fazla rağbet bulan 

RAKKASE 

l ANJEL'in 
Nafile yere ve ça
resi varken niçin 
ıstırab çekmeli 

1 iş tir akile 

lı Yeni Arab 
~ıaıı::..._._. Saz heyetinin 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıtan, 
En kısa zamanda 
Kesmeğe kafidir 

l.tACETTiN GÜRTAN 
BüYUK.HOBiiYA MAGAZASJ. 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 

,ve BİRİNCi SINIF İŞÇİLİX _______ ... .._ __ mJ İSTA!1Blil SVLTA!f HAHAM Fİ!leArlOLAft 

YO:fUŞIJ flo 6S' TtlEFOtf, 2232.1 

405:5 1 

İ'crayı terennüm edeceğini 
_.. saygılarımızla 

er• • ıwı::ıc:ıLJI • • :Jı::ıt::ıc:c:c:::ıc:ı 
+ • 

n~ır ANl)q)Jl AIMlm~n~AINI rttcn. JD 
~ n '71 ~ n ~ iMi n Amerikan Kız Koleji 11mn1 ~!~ ~ /1::ı ~ ~ lf"ll ! Arnavutkliy. Tel. 36.160 'llUı: 11' 

1. 

tı\ektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler H 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiye verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tckemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERi: 1 Ağtıstos'a kadar Çar~amba gOnlerl 5aaı 9:00 dan 12:00 ye kadar 
1 Ağustos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi günlen saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylCllden sonra her gOıı . 

Faır:Ja ma.1-0mat: için n1eı,tupla veyn. bizzat: m Orncnat: edilebUir. 

IMF ALM\'' 

stanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1457 Usküdar Hacr 
Hasna Hatun 

1493 Büyükdere 

1494 Büyük dere 

22~5 Bostancı Çatal Çeşme 

3727 Y~ilköy Umraniye 

3845 Üsküdar Murad reis 

5501 . Galata Kemankeş 

6840 Kasımpaşa Hacı Ahmed 

8090 Beyoğlu Emin Camii 

8173 UskUdnr Arakiyeci 
Hacı Ahmed 

8210 UskUdar Selamsız 
Yenimahalle 

8243 Koca Mustafapaşa 
Altımermer Seyit Omer 

8288 Fener Tevkii Cafer 

Sokağı -W.mlak No. 

Servili E. 16 
Y. 18 

Elmadağı 12 

E. Iskanavi 14 Mü. 
Y. Gülmez Has:ı.n 
Kitapçı ve Tül-
bentçi 

Halkalı Cad. 

Yenimahalle 

Yüksek 
Kaldırım 

Uzunyol ve 
Dcreboyu 

Samancı 

Nuh kuyusu 
cad. 

Fıçıcı 

E. Mecidiye 
Karakolhanesi 

E. 10 Mü. 
Ada 13 

harita 71 
E. 32 
Y. 36-38 

E. ve Y.10-12 
mahallen 12-14 

E.122-124 
Y.112-114 

E. 52-54-58-64-
66-68-70- Y.30/ 2-

30/ 3-357 / 1-357 / 2-
357 / 3-417 / 1-46-48 

E. 14 
Y. 36 

E.22-22 Mü. 
Y. 22 

E. 60-60 MU. 
Y. 42-44 
E. 2 Mü. 

Ada 260 
Y.Hüseyin Kazım harita 6127 
E. Taşmerdiven E. 9 
Y.Şair Niyazi Y. 7 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

97,50 metre arsa 60 Açık 

arttırma 

92 metre arsanın 50 
1/ 2 His. 
51 metre arsanın 60 
1/ 2 His. 
217 metre arsa 200 

Altında dükkan- 680 
ları olan bağçeli ahşap 
hanenin 1/ 2 His. 
30,50 metre arsa 50 

" 
,, 

" 

" 

" 
Ustünde odaları olan 2840 Kapalı 
kagir dükkanlardan eski zarf 
122 yeni 112 No. lu mahallin 
3/ 120 ve eski 124 yeni 114 
No. lu mahallin 13/ 120 His. 
!çinde kuyusu ve odaları bulu
nan bostanın eski 52 yeni 30/ 2-
30/ 3 No. lu mahallin temamile 
eski 54 yeni 357 / 1-357 / 2-357 / 3 
No.lu mahallin 6 17 his. ve eski 
58-64-66-68-70 yeni 417 / 1-46-48 
No. lu mahallin 64/ 156 His. 

6200 Kapalı zarf 
Ustünde odası olan 40 Açık 
ahşap dükkanın arttırma 

27,50/ 240 His. 
Içinde kulube ve ku- 140 

" yusu ve tapu kaydı veçhile 
bir masura tatlı suyu olan 
tarlanm 15/ 240 His. 
Bağçeli ahşap iki 500 .. 
hanenin 6/ 12 His. 
125 metre arsa 130 ,. 

Kagir hanenin 500 " 5/ 18 His. 

HERKES 
Onu Sevdi! ... 
Şimdi herkes onu kullanı
yor. Herkesin sevdiği, her
kesin kullandığı 

VENÜS 
ESANSI 

V E tt U S 
kolonyasıd ır. 

Deposu: NUREDDIN EV
LlYA ZADE kimyevi ecza, 
alat ve ıtriyat Ticarethanesi. 
!stanbul, BahGckapı. 

Ademi iktidar 
ve 

Pelgevşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
rafsilat: Posta kutusu 1255 

Hormnbin 

.t.170 

YAZ KUHLARI 
Ingilizce, Almanca, ve Fran

sızca haftada 3 ders iki ay için 
T. L. 3.50 

AMERiKAN LiSAN 
ve San'at Dersanesi 

Mahmudiye caddesi 4-6, Türbe. 
Telefon : 22202. 

bunun için '110cudu. 
nuzun gOneşe maruz 
k•lan aksamına 
BARONIA 

aCızeJllk yağı sQrlJnOz. 
Bu suretle dOz "• 
eımer bir cilde 
malik olacak
ıınız. 

ıBanyolar 

sporlar için 

elzemdir 

28 - 6 - 936 

iş Bankasının kumbaralarını almakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahipleri

ne senede 7 defa kur'a ~ekerek 

' 
Lira mükafat 

veriyor. MUkc1fatların 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tar!hinde kur'a çekilerek verilmek
tedir. Bu iki Keşi denin her birinde 5000 lira, şu 

şekilde tevzi edilmektedir . 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye TOOyüzer liradanfOOO ,, 
20 ,, 50 ellişer ,,1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,,17 50 ,, 
Ceman 207 kişiye 5000 

lira lar: • 
1 

• 
ıs r • 

ın 
Diğer beş keşidenin her birinde yal
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
keşideler her sene Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ay· 
larının ilk günleri yapllmaktadır. 

•nhisaılar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için so ton mazot şartnamesi muci
bince 1 O - VII - 9 3 6 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyen~ 
I~in şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte levazım ve mübayaat şubesi Müdür
lüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. (3436) 

4635 

4 2 12 kilo ıskarta çul 
1907 ,, ,, kanaviçe 
3265 ,, " ıp 
1219 ,, yamalık kanaviçe 

590 " ,, çul 
Yukarda cins ve mikdarlan yazılı malzeme 30-7-936 

tarihine raslayan Perşembe günü saat 1 O da pazarlıkla 
satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere her gün 
Ahırkapı Bakım Evine ve pazarlık için de tayin olunan 
güri ve saatte yüzde 15 güvenme paralariyle . birlikte 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğün
deki Satış Komisyonuna müracaatları. (3550) Yukarda evsafı yazılı gayrimcnku ller on gün müddetle satışa çıkanım ıştır. !baleleri 13-7-936 tarihine tesa

düf eden pazartesi günü saat on dö rttedir. Satış münhasıran gayrimüb adil bonosiladır. 
. GOnet yenıklıklarınınrpanzahlrl Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SA..l.J}l 
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