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GÜNAŞIRI 

1". il l;>E:ılEıgeı. 
Şark zihniyetinin en göze çarpan tarafı miibaligadır. Şarklı müba.la -

ga.yı sevu. ilim de, aan'atte, şiirde mutlaka rnübaliga yapar • 
Şarkta kimya, toprağı altm yapan (simya) clu. Heyet, geleceği bildi

ren (nücuın ve lstirl8.p) olur. Hikmet, şeyhi u<'arail (keramet) haline 
girer. 
Şark piri. yegane 18.D'a.t ola.rak mübal8.g~ tamr: Kirpik ok, boy sel

vf, ağız noktala§mca şiir olur. Atın, edebiy9(a girebilmesi için bir ayağını 
meşrika., ötekini ma.ğribe basması 18.zrnıdJi'. 

Osma.nlı saltanatı baştan ba§a mübal9gayclı: (Zillülahı fil'alem) lerile, 
(Hakanı berreynü baJıreyıı) lerile, (Disturu 8.za.m) larlle biribirlerine 
eklenen müba.liga zencirleri halinde .ızayıp giderdi Osmanlı coğrafyası, 
adına (memaliki mahrusai Şahane) denen gülünç bir rnilbalô.ga.dan iba
retti. 

Bugün bile bu mübalagadan bü.o;bütün yakamızı kurtaramıyomz: 
Rumeli kavağmm bir kanşlık plajına Altmkum, harap Boğn.ziçine cen

net, susuz adalara inci diyortı7. On altı yaşındaki çocuklar birlblrlerlne: 
- Ustat! 
diye hitap ediyor. Ve nU>&yet yeni soyadlarında bu temayülU fazlasile 

gösterdik. fçlmiroe kü~ çapta ad almaya kimse tenezzül etmedi. Bir 
hamlede dağ, demir, göt. kaya, alp oluverdik. Ekseriya, bu bir t.ek ,·asıf

la da kanaat etmedilı, bir 8ıfat daha. bulduk. Uludağ, Kandemir, Özalp 
gibi. 

Gegen gün, bunp dair bir fıkra doydum: 
Ufacık tefecik, Karamürsel sepeti kılığında biri, tanınmı~ bir zatın ya-

nma gitmiş. ötM sormuş. 
- Soyadı a,\im mı! 
-Aldnn. 
- Ne allınf 
- S'am~a çavu19! 
IUrşıMTidaki güJmtiı: 

- Ayol, bu ismi nereden buldun! Demiş. '\'aktile Samsa Çavu~ senin 
Judar afyon yutardı 1 ı 

... rkes gider Mersine 
livanlarımız, meşhur boksör 

•'in ırktaşlan olan Durtmond 
\ karşı parlak muvaffakryet
ıdılar. Hele iki defasında de 
re bile olsun sırtları yere ge 
ıvan hesabile dahi yenilme
e Mersinli Ahmet bir hari
$mını el ense ettikten son
.İl gibi ba;mşağı, ayaklan 

·derin üzerine dikti , bir 
·uiyette tuttu. Sonra 

in üzerine seriver-

~
ı arkadaşı Mer

ıinli.} 
- Yar. v.edi, b vo sana yaman 

gUreştin. Hele Alma ba.,aşağı dik
men yok mu, enfesti. 

Mersinli cevap verdıi '. . 
- Fotoğrafçılar reesım alsın dıye 

mahsus poz verdim .. ~ 
- Peki ama, geç'.f eefer 43 sa -

ntyede mi ne, hasın sırtını yere 
getirmiştin. Bu sefer neden üç daki
ka kadar uzattın? 

Mersinli cevap Ver dl: 
- Geçen sefer arkadaşlar, çabuk 

yendin, hiç bir oyun göstermedin 
demişlerdi. Bu sefer mahsus işi u • 
zattnn ki, oyun görsünler ... 

Mersinli bundan sonra f eyleaofa
ne kafasını ka.şidı ve ilave etti: 

- Herkes gider Mersine biz gide
riz tersine ! .. 

,YumuıalC minder 
Çoban Mehmede güreşten zonra 

dediler ki: 
- Çoban, iyi güreştin ama, Al • 

man diyor ki: "minder yumuşaktı da 
ondan çabuk yenildim.,, Buna ne 
dersin ... 

Çoban cevap verdi: 
- Daha iyi ya, §likretsfn minde -

rln yumuşak olduğuna çtinkü altta 
hep o yatıyordu.. • 

Sert yer 
Ankaralı Hüseyin de gUzel oyunl· 

le takmmmzm bihakkin yüzünU a. • 
f artmıştı. Ona da oyundan sonra ay
ni itirazı söylediler; 

- Minderin yumuşak olduğundan 
efklyet ediyorlar ne dersin 1 .. 

Ankaralı cevap verdi: 
- Tevekkeli değil, pehlivan 11ert 

yerde güreşmek için boyuna min<W
rin dışına kaçıyordu. Şimdi anladım 
işin esasını ... 

Bile bile l~erdim 
Zecrl tedbirlerin kaldınlmamn& ka 

ra.r verildiği gün, Loyt Corç A\•am 
Ka.rnara.smda Baldvin kabinesine §id 
detli hllcum etmiş, !ngtlterenin ver -
diğ1 sözden döndUğünU efklmımumt 
ye ka.rşunnda bl'O§Ürlinü kaybettiğini 
söyHyerek: 

- Bu, alçaklıktır diye haykır~ 
tr. 
Toplantıdan 8onra Baldviııin ve 

Edenin şiddetli taraftarlarından genç 
bir kadın Loyt Corcun yakaSina ya
pIŞtı ve bir stirtl ileri geri lA.kırdıdan 
10nra dedi ki: 

- Allah şahit olsun eğer ben si
&hı karınız olsa idim muhakkak sizi 

Orhan SEYFi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
S - Montrö nasd bir yerdJr! 
S - Çiçekleri vazoda dalma taze

lemek için ne yapmalı? 
S - Fransızlann Lejlyon d'Onör 

(Legion d'honneur) nişanı ne zaman 
tesis ediJmiştir. 

S - Avrupaya ''Avrupa,, Jsmi ne
den verilmiştir! 

8 - Yoğurdun hlleli olup olmadı
ğmı na.oıd anlarsınız? 

Dünkü soruların cevapları 
8 - lngiltere 3arayı tarihinıde 

(Bedchamber Women - yatak oda
sı kadmları) me.,elesi nedir1 

C - lngilterede herhangi bir nazır 
istifa edince, o nazıra mensup ka • 
dınlardan sarayda vazifesi olanlar, 
an'ane icabı, çekilirdi. Melbunı ile 
Palmerston istifa ettikleri zaman 
bunlara. mensup kadınlan, kralice 
Viktorya, mulıafazakarlann feryat
Lanna rağmen, saraydaki vazifelcrjn 
de alıkoydu. Saray tarihine "yatak 
oda.Ilı kadınlan meselesi,, lsmile ge
çen bu iş büyüdükçe büyüdü. Niha -
yet kraliçe Yiktorya. kabineye ve 
hatta Parlamentoya kafa tutarak ar 
zu~uııa muvaffak oldu. 

S - Viyana şehri Türkler tara
fından hangi tarihlerde muha..sara 
edilmiştir1 

C - 1529 yılında. 22 eylülden 15 
teşrlnievvele ve 1683 3,lrnda 14 tem
muzdan 12 eylüle kadar. 

S - Ortaya atıld1ğ1 gilnden bugü
ne kadar hiç deği.1memi.1 olan musi
ki aleti hangfaidir , 

C-Keman. 
S - Volapük ned(r 1 
0 - ] 879 da bir pa.pM ta.rafın -

dan icat edilnti' "'e 1890 da üç yüz 
cemiyeti ve yirmi kadar gazetesi 
bulunmuş beynelmilel bir dildir. Bu 
dil, gene beynelmilel olan Esperanto 
nun iea.dile ortadan kalkmıştır. 

S - Erzurumlu. Omer Efendi 
kimdir 1 

O - Şair ve heccav Nef'i 
___.... ................. ......... 
ıehirlerdim .. . 

Loyt Corç likırdının altında kal
madı: 

- Evet, dedi. Siz de benim karrm 
olsa idiniz, ben de verdiğiniz zehiri 
bile bile içerdim. 

Kadın köıesl 

Yaz günü limon her evde lizım o
lur. Birkaç limon alıp ta bir tarafa 
saklamak herhalde çok iyidir. Fakat 
Umonu nasıl saklamalı? Bu sıcakta 
limon değil, insanlar bile küfleşiyor ... 
Durun ben size limon sakla.manm 
bir usulünü öğreteyim: Limonları 
sıkar suyunu bir §işenin içine doldu
rursunuz, üzerine de bir miktar saf 
alkol koyarsınız limon suyu alkolün 
altında daima taze durur ve konser
ve olur. Fakat eğer limonları: kabu -
ğile beraber saklamak iıtiyoreamz 
o zaman bunları ıuyun içine atm ve 

TAN 

Soyadı almıyanlar 

Kayıt için tayin ~dilen 
müddet bugün bitiyor 

Soyatla.rnun tesçil ettirilmesi için 
kanunen tayin edilmiş olan mühlet 
bu akşam bitmektedir. Tesçile iki 
temmuzda da devam edileceği hak -
kmdaki haberler doğru değildir. 
Yapılan tetkiklere göre, dün ak -

şama kadar şehrimizde ancak yüz 
altmış bin aile soyadı almış ve bun -
tarı tesçil ettirebilmiştir. Yarından 
itibaren soyadı tesçili işine nihayet 
verilecek, kaymakamlar mıntakalan 
dahilinde soyadı alanların birer cet
vellerini yapıp vilayete verecekler ve 
vali yarın sabah neticeyi dahiliye ve 
kaletine 'bildirecektir. Yarından son 
ra soyadı almıyanlara. mahalli kay · 
makamlar istedikleri isimleri koya • 
caklardır.' 

Maarifte 

Üniversitede ecnebi 
dil kursu açıhyor 

Üniversite ve Jise talebelerinin is
tifade etmelerini temin maksadile 
tatil zamanlarına mahsus olmak ü
zere üniversitede bugünden itiba • 
ren ecnebi dillere ait kurlar açılmış
tır. 

• Kızıltopraktaki talebe kampı ya
rın açılacaktır. 

• Tıp Faktiltcsi 18.boratuvaralrı 

için laboratlar alınması kararlaştırıl 
mıştır. Laboratlarm bilhassa Fen Fa 
ktiltesi mezunları arasından tercihi 
münasip görülmüştür. Laborathğa 
talip olanlar için müracaat müddeti 
5 Temmuzda bitmektedir. 
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Ne dersiniz ? 
Allah razı olsun ! 

Sokaklarda kelt!pçe ile yayan ve 
halka te§hir ederek maznun götü

Üniversitede toplantı 

Doçentler hakkında 

mijnakasa olmamış ! 
rülüp getirilmeai hakkında bu SÜ • Yeni tedris yılından itibaren Uni
tunlarda Cümhuriyet Müddeiumu- versitede yapılacak değişikliklere ait 
mumisinin na.zarı dikkatini celbet- tetkikler ilerilemektedir. Dün de, 
miftik. Tefekkürle öğrendik ki Müd Edebiyat Fakültesinde yapılacak de· 
deiumumllik te bizim gibi düşün- ğişiklikleri tesbit etmekte olan ko • 
mekte ve bu liiyıknz muamelenin misyon, Edebiyat Fakültesi Dekanı 
latanbul adliye11ine ait olmadığım Ibrahim Hakkının başkanlığında top 
dünkü gazetemize verdiği beyanat· lanmış ve içtimaa· saylavlardan pro
ta temin etmektedir. Allah razı ol- fesör Fuat Köprülü de iştirak etmiş
ıun. Yalnız bir noktya tekrar işa • tir. Dünkü toplantıda Edebiyat Fa
ret etmek isteriz ki gerçi dışarıdan kültesinin vaziyeti hakkında her aza 
gelen maznunlar Müddeiumumili- fikirlerini söylemiş, bütün tedbirle
ğin malumatı ahricinde kelepçe ile rin en kısa zamanda alınması husu
.sevkedilirken tabii kamyonete bin- sunda mutabık kalınmıştır. Evvelki 
dirı1ememektedir. Ancak lstanbullu gün ayni maksatla rektörün başkan
bazı maznunların da bundan bir lığında yapılan bir toplantıda Edebi
kaç zaman evvel Babıaliden yuka· ı yat Fakültesi profesörlerinden Şpit
rıya çıktığını, idarehanemizin mev- zerin tahsillerini Avrupada yapıp gel 
kii itibarile görmüş ve ondan duy- miş olan Türk doçentlerinin liyakat
duğumuz teessürle Cümhuriyet siz olduğu hakkında bir iddiada bu-
M "dd . A •• d . . k ·~· 
~ eıumumı.Jının e '§~ıra ettıgı lunduğu ve bunun üzerine içtima.da-

mutalcayı yazmrftık. Bınaenaleyh . . ~ - . 
b•lLı· L .. "k 1 l . .. kı dıger profesorlerle kendısi arasın-

"' R RUÇU memur arın ace esı yu. . . 
zünden birkaç münferit vaha da da hararetlı münkaşalar cereyan et-
oluyorsa bunun da önüne geçilece· tiği dün bir gazete tarafından yazıl
iinden artık emin bulunmaktayız. mıştır. Bu hususta ma!Umatına mU
lşi amme hukukunun davacısı ele racaat ettiğimiz rektör demiştir ki: 
almıştır. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

* Ayasofyanın tamiri işi - Aya -
sofyamn tamiri için müzeler umum 
müdürü Azizin riyasetindeki heyet, 
dün de mahallinde tetkikat yapmış

tır. Heyete, şehircilik mütehassısı 
Prost ve belediye imar şubesi müdü-

"- Bu toplantıda esas mevzu, bu 
sene Avrupadan felsefe tarihi için 
celbedeceğimiz yüksek bir şahsiyetin 
getirtilmesi teşkil etmiştir. Bu kür
sü ehemmiyetli olduğu cihetle bir 
doçentle idaresi imkansızdır. Yokea 
A vrupadan ecnebi doçentler celbi 
hakkında bir teklif vaki olmamıştır. 
Esasen böyle bir teklif kabul de edi
lemez. Bugünkü doçentler yarının 

profesörleridir.,, 

rü Ziya da iştirak etmişlerdir. Aya- ı·talya ayan mecı·ıs•ı sofyanm tamiri ic;in ayrılan para 
on beş bin lira kadardır. 

* Yüksek uçuş liampmcla - Inö - • • d •• ld• 
ntinde açılacak yüksek UÇ\41 ko.ınpt r~ı~ı un ae 1 
na_ls~lı>uld~:..k,_4dpçoJL.-g•·--J...--
lerin kayı muamelesi 5 temmuza ka Italya Ayan Meclisi Başkam Kont 

• lnkılap derslerinden imtihanlara 
25 Haziranda başlanılmıştı. Altı Tem 
mm:da Trp ve Hukuk Fakültelerile 
di:;ı'i mektepleri talebeleri, 7 Tem -
muzda Harp Akademisi ve 18 Tem· 
muzda Mi.ihendis, Mülkiye veTicaret 
mektepleri talebeleri imtihan edile -
ccklerdir. 

'·dar uzatılmıştır. Federzoni, eşi ve iki çocuğu ile dün 

Vilayette 
Köylerin kalkınması 
için beşer senelik plan 

Dahiliye Vekaleti dün bütün vila
yetlere mühim birer tamim gönder
miştir. Bu tamimi ehemmiyetine bi
naen aynen yazıyoruz: 

" Saltanat idaresinin her sahada 

olduğu gibi asırlara şamil ihmaline 
uğrayan köylerimizin planlı hareket 
le kısa bir zamanda kalkinması yeni 
rejimin ehemmiyetle üzerinde durdu 
ğu umdelerdendir. Nüfusunun yüzde 
yetmiş sekizini teşkil eden ve kırk 
bin mikdarında olan bu köylerin kal 
kınmaları için vilayetlerin beşer se
nelik birer plan vücude getirmeleri 
lazımdır. Bunun tanziminde köy ka
nuniyle gösterilen mecburi hizmet • 
ler gözönünde tutulacak ve paradan 
ziyade iş ve ayniyata yer verilecek 
ve alınacak para köy kanununun 
16 ıncı maddesindeki mikdarı geçmi
yecek, aksi halde takibat yapılacak
tır. Köy yolları inşasında bilhB.Bsa pa 
zar mahallerine giden köyler birinci 
derecede yapılacak ve program büt
çe ile mütevazin olacaktır. Bundan 
başka mıntakavi birlikler vücude ge
tirilecek, bedeni kuvvet ve faaliyete 
paradan ziyade ehemmiyet verilecek 
ve azami ran_dımanın elde edilmesi
ne çalışılacaktır. Yalnız çalışma za -
manian ziraat zamanlarına gelmiye
cek ve sene sonunda her vali mm. 
takası içinde yapılan işleri bir rapor
la vekaete bildirecektir.,, 

• Bazı daire ve müesseselerde İs
tanbul Telefon idaresinin hala bir 
sosyete olduğu zanniyle hareket edil 
diği görülmüştür. Bu itibarla vali 
dün dairelere bir tamim göndermiş 
ve 1 EylUI 935 ten beri Telefon ida
resinin Posta ve Telgraf umum mü
dürlüğüne bağlı bir müessese oldu
ğu bildirilmiştir. 

• Bugün Temmuz peşin maaşı da
ğıtılacaktır. 

inhisarlar Umum Müdürü 
Mısırdan geldi 

Bir mliddettenberl Mısırda bulu
nan inhisarlar umum müdürü Mit -
hat, dün "Daçya,, vapuru ile şehri
mize dönmüştür. 

her gün suyu değiştirin limon daima 
taze kalır. 

• Şişli Halkevinde merasim - A- akşam saat 8 de, Italyan bandıralı 
tatürkün ve !smet lnönünün Şişli "Kuirinale,, vapuru ile şehrimize gel 
Halkevine armağan ettikleri imzalı miştir. 

fotoğrafları 3 temmuz cuma günü sa Italya büyük elçisi Karlo Ga.lli, eşi 
at 21 de merasimle asılacaktır. Italya baş konsolosu, eşi, 8efaret ve 

Bir Japon askeri 
heyeti geldi 

Dün sabah sehrimize bir Japon as 
keri heyeti g~lmiştir. Bu heyet, Ja
pon Harbiye Nazırlığı erkanından 
kaymakam Aka Shiba, beden terbi
yesi profesörü Kono ve topc;u daire 
si şeflerinden Ban'dan müteşekkil -
dir. Askeri heyet, Londra, Paris, Bel
gTadd ve Sofyada t etkiklerde bul~n
muştur. Japon heyeti bu akşam Kos
tcnceye hareket edecek, Bükreş, Bu· 
dapeşte , Viyana, Prag ve Berlini z~
yaret ettikten sonra Uzak Şarka gı
decektir. 

Taşdelen 

konsoloshane erkanı Federzoniyi 
karşılamışlardır. 

Kont Federzoni, dün kendisini kar 
şılıyan bir arkadaşımıza şunları söy 
!emiştir:. 

"-Yolculuğum siyasetle alakadar 
değildir ve tamamen hususi mahi -
yettedir. Şahsi dostuın olan büyilk el 
çi Karlo Galliyi görmeğe geldim.,, 

Kont Federzoni, ilk defa olarak 
şehrimize gelmektedir. Ayan Başka
nı, Cuma gününe kadar büyük elçi -
ye misafir olarak Italyan sefaretha 
nesinde kalacak ve cuma akşamı tek 
rar memleketine dönecektir. 

ve T efneli 

Her iki suyun membaında 
dün tetkikler yapıldı 

T aıdelen membaıntla yeni tesisat tetkik ediliyor 
Evkf idaresinin .Alem dağındaki duğu ve terkibine radyo aktivite bu 

Taşdelen ve Defneli memba suların- lunduğu tesbit edilmiştir. Evkaf ida
da yaptırdığı: yeni fenni tesisat, dün resi, gerek Taşdelen ve gerek Def -
Gülhane hastanesi stajiyer talebesi- neli suyunu kendi vesaitlle şehre in
le gazetecilere gezdirilmiştir. Staji - dirmek ve halka ucuzca satmak için 
yer talebe, hıfzıssıhha mualliml~ri tertibat almaktadır. Genç doktorla -
Zeki Faikin nezareti altında, her ıki 

b d k. t · t t tk'k tın' 1 nmız, suların membalarmda yaptık -mem a a ı esısa ı e ı e ış er- . 
dir. Bilhassa yeni açılan Defneli su- lan tetkıklerden memnun kalarak, 
yunun çok yüksek evsafta bir su ol- dönmüşlerdir. 
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Dıı siyasa 
Milletler Ceruiyeti 

Asamblesinin toplant111 
Milletler Cemiyeti Asamblesinin 

son toplaııtısı, şüphesiz, Avrupa 
s 1 y a s e t l için bir dönüm nok -
tası teşkil etmek kabiliyetlndedil'. 
Çünkü bu toplantıda zecri tedbirle .. 
rin kaldmlıp kaldınlmaması ve Ce • 
mlyet paktuun ıslahı görüşülecektir. 

ltalyan ordulan Adisababaya. gir· 
dikten ve Negüs Hab~istandan kaç
bktan sonra Arjantin, Milletler Ce
miyetinJn bu yeni vaziyeti görüşmek 
ve icap eden kararlan aJnıak için 
toplanmasım teklif etmişti. Toplan
tının 16 haziranda yapılması takar • 
rür etmişti. Fa.kat bu tarihte ne İn
giltere ne de Fransa ltalyaya karşı 
alacakları durumu kararlaştmruş ol
madıklarından Milletler Cemtyetinln 
toplantısı Haziran nihayetine talik 
edildi. 

26 haziranda. toplanan Milletler 
Cemiyeti Konseyi İngiltere ve Fran 
sanm zecri tedbirlerin kaldmlma.~ı • 
na taraftar olduklanru ilan etmiş ol
malarına rağmen zecri tedbirler hak 
kında hiçbir karar vermedi. Bu me
seleyi 30 haziranda. toplanacak olan 
ve cemiyet azalarının hepslnln t;em8ll 
edildiği Asambleye bıraktı. 

Kuvvetle muhtemel olduğuna gft • 
re lngiltere zecri t.edblrlerln kaldı • 
nlması teklifini Aıı.amblede yapacak 
tır. lngilterenlıı bu teklifi Fransa ta
rafından tasvip edilecektir. Diğer 
devletlerin evvelce ihsas e~ ol • 
duldan veçhlle lngilterenin bu tek .. 
lifini kabul edecekleri ve zecri ted .. 
birlerin bu suretle kolayca. kaldırıl • 
mış olaca.klan en varit ihtimallerden 
dir. Zecri tedbirlerin IJgMı ile ttal " 
yanın Fransa ve lngilt~re ile t~rlld 
mesıdye avdeti şüphesiz Avrupa ve 
dlinya poUtikası üzerinde derin izler 
bırakabilecektir. 

Asamble toplantısmm görli~eceğl 
ikinci mevzu Milletler Cemfyetlnlıt 
ıslahı olup bunun zecri tedbirler me
selesi kadar kolay haUedUemiyecPğl 
mnnedilmektedlr. Çünkü daha MU • 
letler Cemiyeti Konseyinin hususi 

toplantısmcla bu me.,eleye temıı.!I cdl 
lince lngiltere, ve So"-yet Rru;yn De 

tll-"?lkı?lftfmtt. Jl~y_ı~t1m,,, m&°\;11 
mıştır. lngilterenln islahat talebine 
karşı So,1·et Rusya ve küçük anla!} 
ma §lddetle mnhalef et ederek ısla
hat teşebbüsünün Milletler Cemlye • 
tini zalflatmakla neticeleneceğini n 
ne Moskova ne BUkreş ne Belgrat 88 

de Prağ buna razı olamıya.caklan· 
m blldlrm.işlerclir. 

Daha başlangı9ta bu kadar derin 
6hh lbtnanu.rma sebebiyet veren bir 
mevzuun 52 millet huzurunda son 
münakaşalara mUncer olacağı Aşl • 
kardır. Binaenaleyh Asamble toplan 
tısının Milletler Cemiyetinin istlhı 
meselesini kolayca halletmesi b~k
lenemez. Ancak bir komite seçilip, 
bunun meseleyi tetkik etmesi, ve ey• 
Iüldeki Asamble lçtimamda. rapor 
vermesi memuldlir. - N. M. 

Ekmek narhı 10 
para yükseldi 

Yeni ekmek ve francala narhı te!• 
bit edilmi,tir. Bugünden itibaren on 
beş gün müddetle tatbik edilecek 
olan yeni narha göre, birinci ekmefe 
on para. zammedilmiş ve 11,5 kurut 
azami fiyat konulmuştur. Narh ko • 
misyonu, ikinci ekmeğe 10 kurU!J 30 
para ve francalaya da 16 kurut ııza· 
mi fiyat koymuştur. 

Tütün eksperlerinin 
imtihanları 

Şehrimizdeki tütiln eksperlerinin 
imtihanlarına devam edilmektedir. 
Bugünden itibaren !zmir, ve Saınsun 
da da eksperlerin imtihanlarına. baş
lanacaktır, eksperlerin· imtihanlan 
şimdilik nazari sahada cereyan et • 
mektedir. Deride imtihanlara depo .. 
tarda devam edilecektir. Eksperler 
çok olduğundan imtihanların bir se
ne kadar· stireceği a.niaştlmaktadır. 

Refi Bayar geldi 
Viya.nada tedavide buıuııan Millt 

Rea.seüra.ns direktörü Refi Bay~r, 
tamamen iyileşerek dün eehrlmıze 
dönmüş ve birçok dostları ta.rafm .. 
dan karşılanmıştır. 

Jiletle yaraladı 
Davutpaşa civarnda oturan Ali, 

başka birisile gezerken gördüğü met 
resi Şefikayı jiletle yüztinden ve 
muhtelif yerlerinden yaralam1ştll'. 
Şefika hastaneye yatırılmış, Ali ka~ 
tığından aranmağa başlanmıştır. 
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Dış siyasa 
• 

niversitede toplantı 
Milletler Ceruiyeti 

Asamblesinin toplantısı 
Milletler Cemiyeti Asamblesinin 

son toplantısı, şüphmlz, Avrupa 
siyaseti iı.ılnbirdönüm nok
tası teşkil etmek kabiliyetindedir. 
Çünkü bu toplantıda. zecri tedbirle • 
rin kaldırılıp kaldınlma.ma.sı ve Ce -
mlyet paktının ıslahı görüşülecektir. 

oçentler hakkında 

ijnakaşa olmamış ! 
ltalyan orduları Ad1sababa.ya gir-

Yeni tedris yılından itibaren Uni
rsitede yapılacak değişikliklere ait 
tkikler i!erilemektedir. Dün de, 
ebiyat Fakültesinde yapılacak de

şiklikleri tesbit etmekte olan ko • 

dikten ve N egüs Habeşlııtandan kaç· 
tıktan sonra Arjantin, Milletler Ce
miyetlnJn bu yeni vaziyeti görüşmek 
ve icap eden kararlan almak için 
t-Opla.nına.sını teklif etınlştı. Toplan· 
tının 16 haziranda yapılmaııı ta.kar • 
rür etmişti. Fakat bu tarihte ne ln
giltere ne de Fransa ltalyaya karşı 
alacaktan durumu kararlaştırmış ol
madıklarından ltfilietler Cemiyetinin 
toplantısı Haziran nihayetine talik 
edildi. 

isyon, Edebiyat Fakültesi Dekanı 
rahim Hakkının başkanlığında top 
nmış ve içtimaa saylavlardan pro
sör Fuat Köprülü de iştirak etmiş-
. Dünkü toplantıda Edebiyat Fa

. tesinin vaziyeti hakkında her aza 
irlerini söylemiş, bütün tedbirle· 
en kısa zamanda alınması husu

nda mutabık kalınmıştır. Evvelki 
26 haziranda topla.nan Milletler 

Cemiyeti Konseyi lnglltere ve Fran 
sanm zecri tedbirlerin kaldınlması • 
na taraftar olduklannı ilan etmiş ol
malarına rağmen zecri tedbirler hak 
kında hiçbir karar vermedi. Bu me
seleyi 30 haziranda toplanacak olan 
ve cemiyet azalannın lıepslnln temsil 
edildiği Asambleye bıraktı. 

· n ayni maksatla rektörün başkan
ında yapılan bir toplantıda Edebi
t Fakültesi profesörlerinden Şpit
rin tahsillerini Avrupada yapıp gel 
iş olan Türk doçentlerinin liyakat· 

· olduğu hakkında bir iddiada bu· 
nduğu ve bunun üzerine içtimada· 

Kuvvetle muhtemel olduğuna gll • 
re İngiltere ze<>ri tedbirlerin kaldı • 
nlması teklifini Asamblede yapacak 
tır. lngilterenln bu teklifi Fraıısa ta
rafından tMvlp edilecektir. Diğer 
devletlerin evvelce lhsa.ıı etınlş ol • 
duklan veçhlle lngllterenln bu tek • 
lifini kabul edecekleri ve zecri ted· 
birlerin bu suretle kolayca kaldınl • 
mış ola.ca.klıı.n en varit ihtimallerden 
dir. Zecri tedbirlerin ilgası ile ltal • 
yanın Fransa ve Inglltere ile ~rlkl 
mesaiye avdeti ~üpheslz A vnıp& ve 
dünya politikası üzerinde derin izler 
bırakabilecektir. 

· diğer profesörlerle kendisi arasm
ıı hararetli ınUnkaşalar cereyan et
ği dün bir gazete tarafından yazıl
ıştır. Bu hususta ma!O.ınatına mü
caa t ettiğimiz rektör demiştir ki: 

"- Bu toplantıda esas mevzu, bu 
ne Avrupadan felsefe tarihi için 
lbedeceğlmiz yüksek bir şahsiyetin 

etirtilmesi teşkil etmiştir. Bu kür
. ehemmiyetli olduğu cihetle bir 
çentle idaresi imkansızdır. Yokaa 
~rupadan ecnebi doçentler celbi 
akkında bir teklif vaki olmamıştır. 

asen böyle bir teklif kabul de edl
ınez. Bugünkü doçentler yarının 

rofesörleridir.,, 

ltalya ayan meclisi 
rPiti dün aeldi 

Italya Ayan Meclisi Başkanı Kont 
ederzoni, eşi ve iki çocuğu ile dün 
kşam saat 8 de, ltalyan bandıralı 

uirinale,, vapuru ile ııehrimiz.e gel 
'ştir. 

Italya büyük elçisi Karlo Galli, eşi 
alya bq konsolosu, eşi, sefaret ve 
onsoloshane erkaru Federroniyi 
arşılamışlardır. 

Kont Federroni, dün kendisini kar 
ılıyan bir arkada,ııunıza şunları söy 
miştir:. 

"-Yolculuğum siyasetle alakadar 
eğildir ve tamamen husus! mah! -
ettedir. Şahsi dostum olan büyük el 
i Karlo Galliyi görıneğe geldim . ., 

Kont Federzoni, ilk defa olarak 
ehrimize gelmektedir. Ayan Başka
' Cuma gününe kadar büyük elçi • 

e misafir olarak Italyan sefaretha 
esinde kalacak ve cuma akşamı tek 
ar memleketine dönecektir. 

e Tefneli 

membaında 

er yapıldı 
-- - -..:,._=-~-

ni lesisal lethik ediliyor 
duğu ve terkibine radyo aktivite bu 
lunduğu tesbit edilmiştir. Evkaf ida
resi, gerek Taşdelen ve gerek Def • 
neli suyunu kendi vesaitile şehre in
dirmek ve halka ucuzca satmak için 
tertibat almaktadır. Genç doktorla • 
rımız, suların membalarmda yaptık • 
ları tetkiklerden memnun kalarak, 
dönmüşlerdir. 

Asamble toplantısmm görtı,eceğl 
ikinci mevzu Milletler Cemiyetinin 
ıslalu olup bunun :ı:ecrf tedbirler ıne
selesl kadar kolay halledllemiyeceğf 
zannedilmektedir. Çünkü daha MU • 
!etler Cemiyeti Konseyinin hususi 
toplantısında bu meseleye temas edl 
lince lngiitere. ve Sovyet Rusya De 
kjlrii1' ,.,., •• ..,,. devletleri araam~t 
b r flkır rın:rra"tt "'"Uf,U -- ~J'UAJllS çr 
mıştır. lngilterenln l~lii.hat talebine 
karşı Sol'Yet Rusya ve küçük anl8' 
ma şiddetle muhalefet ederek ısla
hat teşebbüsünün Mllletıer Cemlye -
tini zalflatmakla neticeieneceğinl ve 
ne Moskova ne Bilkreş ne Belgrat ne 
de Prağ buna razı otamıya.caklan· 
nı bildlnnlşlerdir. 

Daha başlangıçta bu kadar derin 
ııı.ı. u.mıı.n...rma sebebiyet veren bir 
mevzuun 52 millet huzurunda son 
münakaşalara müncer olacağı işi • 
kardır. Binaenaleyh Asamble toplan 
tısının Milletler Cemiyetinin isllht 
meselesini kolayca halletmesi betı:· 
lenemez. Ancak bir komite seçilip, 
bunun meseleyi tetkik etme81, ve ey
lüldeki Asa.ınble lçtlmamda rapor 
vermesi memuldlir. - N. M. 

Ekmek narhı 1 O 
para yükseldi 

Yeni ekmek ve francala narhı teıı
bit edilmi,tir. Bugünden itibaren on 
bet gün müddetle tatbik edileçek 
olan yeni narha göre, birinci ekmefe 
on para zaınmedilmiş ve 11,5 kurut 
azami fiyat konulmuştur. Narh kO • 
misyonu, ikinci ekmeğe 10 kum' 30 
para ve francalaya da 16 kurut aza· 
mt fiyat koymuştur. 

Tütün eksperlerinin 

imtihanları 
Şehrimizdeki tütün eksperlerinin 

imtihanlarına devam edilmektedir. 
Bugünden itibaren Izmir, ve Samsun 
da da eksperlerin imti~anlarına baş
lanacaktır, eksperlerin imtihanlan 
şimdilik na.zart sahada cereyan et • 
mektedir. neride imtihanlara depo • 
!arda devam edilecektir. Eksperler 
çok olduğundan imtihanların bir -
ne kadar · süreceği anla~ılmaktadır • 

Refi Bayar geldi 
Viya.nada tedavide bulunan Milli 

Rea.sııürans direktörü Reff Bayar, 
tamamen iyileşerek dün eehrlmize 
dönmüş ve birçok d()8tlan tarafııı • 
dan karfrlanml§tır. 

Jiletle yaraladı 
Davutpaşa civarnda oturan Ali, 

başka birisile gezerken gördüğü met 
resi Şefikayı jiletle yüzünden ve 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Şefika hastaneye yatırılmış, Ali kaç 
tığından aranmağa ba,ıılanmıştır. 

TAN 
1 - 7 - ll~6 

··-· 

">so·N .~.A·BER · 
Telefon idaresinin yeni kadrosu 

- - . Tenzilatlı tarife bugünden 
Filistinde Dolmabahçede Habeşistandan 

Araplar 5 hükümdara Üçüncü Türk Dili 
telgrafla başvurdular Kurultayına hazırlık 

ltalyan milisleri 
ltalyaya dönüyorlar 

Kudü.tı, :ıo. ( A.A.) - Fillıtin'de 
'l>ftl'iy"t. Mllha yüz tutmuş değildir. 
Şehirlerde nlsbl bir tıükün hllküm 
lliirnıekte iee de köylerde ve yollar· 
da bir takım tecavüzler vukuuna 
dair haberler gelmektedir. 

Yahudiler, doğru haberlerin nııt· 
n husuauna kuvvet verilınetıini hü· 
kO.mPtten istemişler ve bizzat kendi· 
ll'rini müdafaa etmek hakkmı kullan 
malan huııwrunda !arar etmişlerdir. 

Arap şerfleri, be~ mUslüman hü
kümdarına bir telgraf çekerek müs· 
lüınanların mukaddes yerlerini ya
hudile$tirilnıekten kurtarama k için 
kendi lehlerine müdahalede bulun· 
malannı istemişlerdir. 

Bir arap gazetesi, Araplann In
gilterenin Filistin üzerindeki manda 
ıımı hiç bir zaman tanıınıyacakla.nnı 
yazmaktadır. 

FfUstfnde yeni bir 

idare mi? 
Londra, 30 <A.A.)" - Deyli He

tald'm Kudüs muhabirine göre rer 
mı mahafil. Emir Abdullahm idar&
td altında Filil!ltin ve bir müverayi 
ııeria federasyonu vücuda getirmek 
imkAnnu derpiş etmektedir. Dört 
kıı.za. Arapların, dört kaza da ya
budlleri.n ola.ca.kttr. 

Fflistin h6diseferi ve 
ltalya 

Roma. 30. (A.A.) - Giornale d'I· 
t.ıtli&, Ingillz gazetelerinde çıkan ve 
F!Jilltindeki kargaoalıklıı.n Italyanın 
köriiklemekte olduğuna dair olan ha 
beri kat'i surette tekzipetmektedir. 

Hususi idarelere ait 
ütçelerin tetkiki i!i 
Ankara. 30 (Tan) - lç Bakanlı

maa. mu .eşe,.ı<u uuu;e Komısyonu, 
bina ve arazı vergllermin hu9tıııl ida
Telere devri dolayıeile tasdiki gecik
mit bulunan husuAt idare bütçeleri 
lı:ı:erinde tetkiklerine devam etmekte 
dlr. Bina ve arazi vergileri de husu
ııi idareler bütçelerinde yer aldığın
dan bütçelerin tetltiki uzun zatıian
ı~ra ihtiyaç göstermektedir. Şimdiye 
kadar Ankara, Kütahya, Ağn, Sam
sun, .AfyOn, Maraş, Burdur, Çankm, 
Ante e J{ars büt elen yük~k tas 
dika. iktiran etm~ ve mahall~rine 
gönderilmiştir. 

Gire8un, Muğla, Balıkesır, Erzu. 
rıım. E!Azlz, ve Kocam bütçeleri yük 
eek ta.sdika a.rzedilıniŞtir. 

lı!tanbul ve lzınir bktçeleıi komis 
10nca tetkik olunmaktadır. 

Belediye imar heyetleri 

:Ankara, 30 (Ta.ıl) - iç Bakaııltk 
müste~ Sabri Çıtak'm teu.liğinde 
t o p 1 a n a n belediyeler imar 
heyeti, belediyeler in'ıar heyetinin Uş 
kilAtmr tetlıikle me,guJ olmuftur. 
Heyet, uhdesine verilen beelcllyele -
rin su işleri, harita ve plln i~erl, 
kanalizaııyon ve llpor sahaları işlerin 
den su. harita ve pl8m işleri şube ve 
büroları teşkiiltınm müstacelen tef· 
kiline karar vermif ve bu fUbe ve bli 
roların mühendis, mlniar, mütehaıı • 
ımı, fen memuru ve diğer memur 
ve katip kadtolarmı tesbit etnılftir. 
Kaılall%8J!YOn ve spor sa.halan ;ube
ainin teşkili ikinci plLıa bırakılınıt
tır. 

\ 

Cezayirde tahrikat 

Constaııtine, 30 (A.A.) - Cezayir 
mer arasında birtakım tahrikat ya
pıJına.kta olduğu haber veriliyôr. HU
kO.rnet memurları, intiza.ın ve emni
yeti temin için icabeden tedbirleri aJ 
nuşlardır. 

Baldvin'in istifasının 

yaklaıtığı söyleniyor 

Berlin, 30 (Tan) - ltalyanm Ha
betlstana göndermiş olduğu milis as
kerleri tedricen terhis edilerek mem
leketlerine avdet etmektedirler. 

Habe9istandıı.n dönen askerler şe
refine halk tarafından tertip edil -

lstanbul. 30 (A.A.) - Türk Dil mit olan ilk nümayişler, bugün öğle 
Kurumu Genel Sekreterliğinden: den sonra yapılacaktır. Taınamiyle 

Kurultayda bulunmak • 

lstiyenler sekreterliğe 
müracaat edeceklerdir 

Oçüncll Türk dili kurultayı 24 A- talebeden mllrekkep olan ve dlln Na
ğustos 1936 pazartesi günü Dolma- polide karaya çıkınıf bulunan milis 
bahçe sarayında açılacaktır. Kurul- taburu, istasyondan Venedik sarayı
ta.yda bulunmak isteyenlerin 15 Tem na kadar bir geçit resmi yapacaktır. 
muz 1936 akşamına kadar adlarını, Güzergahın iki tarafında askerler ve 
islerini ve adreslerini Dolma.bahçe Roma faşistleri yer alacaklardır. 
sarayında Türk Dil Kurumu Genel Milisler meçhul asker abidesine 
Sekreterliğine bildirmeleri lazımdır. giderek ta'.zim merasimi yaptıktan 
Geçen kurultaylarda ve kurumun\ sonra Mussoliniyi alkışlayacaklardır. 
çalışma kollarında bulun~l_ar da bu Duçe, balkona çıkarak milislere gö· 
kurultayda bu~u~mak. ~tiyorlat'IJ8. I rünecektir. Bundan sonra, tabur, da 
bunu yeniden bildirmelıdırı:r· ğıla.ca.ktır. 

Bunun için yazılacak kagıtta ku- • 
nıltayda üye olarak mı, yoksa dinle· işgal alel6de f)lr zabıta 
yici olarak mı bulunmak istenildiğ~ hareketi mi? 
de yazılı olmalıdır. Soy adlan yenı Paris, 30 (A.A.) - Petit Parisien 
olduğundan bunların yanında öz ad gazetesinin Roma. muhabiri, Gavi • 
larm da gösterilmesi rica olunur. nana fırkasmm Afrikadan geri çağı 

Kurultayda bir tez vermek isteyen rılması münal!ebetiyle diyor ki: 
!erin de 15 Temmuz 1936 akşamma " -ltalya, bu suretle Nec8.finin 
kadar tezlerinin bir kopyesini ku • Habeşista.nın fethi keyfiyetinin he • 
rum genel sekreterliğine gönderme· nüz bir mesele halinde bulunduğu 
!eri !A.zrındır. suretindeki iddialarına mukabele et-

Kurultay ruznıı.ınesile te:ı: mevzu· ıniş oluyor. 
lan 19 Mayıs 1936 da çıkan bildirik- Bu fırkanm geri çağınlması, gös-
te yaztlıdır. teriyor ki, garbi Habeşistanm işgali 

Yunanistanda 

Fırtınalar. seller 
ve ylldırımlar. 

Atin&. 30 (Tan) -- Yunanittb.nTn 

muhtelif yerlerine pek ,Pddetli yağ· 
murlar yağmakta.dır, M ıUt..lonya. ve 
Trakyada dün '1ddetli fırtınalar ol -
ınuıı, dolu yağını9tır. Verilen haber -
lere göre büyük miktarda arazi sel· 
lt'r altında. kalınıe, bütün köylln sü
riileri boğtılrnuetur. Atina. clva.nn
da iki Makedonyada dört ve Trak· 
yada. Uç ki§i yıldırnn ısa.betile öl
mü!!lerdfto. 

Yunan Finans ve Ekonomi 

Bakanları Şahtla 
buluıacaklar 

Atin&, 30 (Tan) - Ekonomi Baka 
nı DakaZ6s'un Berline gitmetıi tak&r
riir etmi§tir.Yunanistanm dı§ borçla 
rtru bir itllafla başarmak üzere Lon
dta.ya evvelce gitmış olalı Finans Ba 
kanı ile milli banka direktörü de 
ayın 15 şinde Berlinde bulunacak ve 
her Uç hUkll.ınet adamr orada buluşa 
rak doktor Şaht'la. Atinada başlamış 
olan iktisadi müzakerelere devam e· 
deceklerdir. Bu arada Yunaniıltanın 
Almanya.ya ısmarlıyacağı harp le • 
vazınu meselem de göriişülecektir. 

alellde bir zabıta hareketi icrasına 
mütevakkıf bir şeydir. 

Bu kuvvetlerin çağınlmasınm Mil
letler Cemiyeti üzerinde iyi bir tesir 
hasıl edeceği tahmin olunmaktadır. 

Sovyet Rusya Fransadan 
bir istikraz yapmak istiyor 

B<-..rlin, 30 (Tan l - Dün Litvinof 
ve Blum CPnevrMe görUımUşlP.rdır. 

u örüşmede siyasi bazı m~eler
den başka ayrıca Sovyetlere yapıla 
cak istikraz işi de konuşulmuştur. 
Bu istikrazm esaslarını tesbit et • 
ınek ve eon 3eklini hazırlamak üzere 
Litvinof, Cenevreden sonra Parise gi 
deeektir. Bu istikrazm miktarı 2 mil 
yar franktır. 

Cibutl yolunda kargaıalık 
sıktığı haberi yalanlanıyor 

Roma., 30 (A.A.) - Stefani Aj!n· 
BI, Cibuti deıniryolu mmtaka.amda 
karg~alıktar çıkmış olduğu haberini 
tekzibetmektedir. Bu ajans, vaziye -
tin sakin ve bu deıniryolu mlinakal~ 
tmm Pf'k ziyade faal olduğunu ilAve 
eylemektedir. -----

Mussolininin kü~ük kııı 
ağır hasta 

Roma, 30 (A.A.) - Mu81!0lininin 
yedi yal;mda.ki en küçük kızı Anna 
Maria, ağır hastadır. AnMı baba.St 
ve kardeşleri hastanın başı ucunda· 
dırlar. Büyük kız kardeşi Kontes 
Edda Ciano, bugün Berlinden gele • 
cektir. 

Küçük Anlaşma 
Antantı arasında 

ve Balkan 
iş birliği 

• 

Lôııdra, 30 (A.A.) - BaJdvin'in 
mUhallflerin kabineye hücuınlannı 
arttırdıkları bir anda. uzun süren 
1:a.ybub&ti, ııiyaJıt mahafil tarafın· 
dan b$,avekilin istifaeınlh g~cikmeye Çeh Dlf ifler Bakanı KroUo 

reğin!n bir al~eti addedilıMktedlr. Cenevre, 30 (Tan) - Balka.n an- seleler aramnda orta. '.Avnıpanm va· 
Bazı IOlnseler, başvekilin sıhhi vıı.-
ziyetipin jyı· olmadığını aöyl$Dlekte, tantr, küçük antant devletleri ha- zlyeti ve bllha!ISa. Habeburglarm A· 

• 1 r<Ak ı k h vusturyıı tahtına dönmeleri rneııele· ruger bazı kinıseler iee kendieinln rlcıye nuır arı .,,,., os ova a-
hMtalık bahane edebilmek ve tem- riciye nazın l{roft ~erefine verdik- teri v&rdır. 
muz veya. ağu.stoe aymda çekllebll· ı !eri ziyafette mü~terek siyaııet ens- Her iki antantın mümeıısilleri, Ha
mek için Chequers'de otı.ıı'"ınakta ol- tan üzerinde muta.bık ks.lını§lardır. b8burgların dönmelerine kat'iyyen 
doğunu iddia etıni!ıktedirler. Bu eiyuet esa.slarma me~ olan me razı olınamaktadrrlar. 

Dolu!. itibaren tatbik ediliyor 
Tesisat ücreti 60 dan 40 liraya indirildi Ankara 

telefon direktörü Niyazi İstanbul direktörü oldu 

Çok söl·ienmiştir gerçi .. Fakat A· 
rem halısı gibi eskidikçe kıymetlen • 
mlşe benzer bir söz \'ardır,. 
"Bibaht olanın bağına bir katrıuıı düş 

meı 

Baran yerine dürrii güher yağsa 
S<'mİldan .. 

Bu bö1·ledir ama ..,.ride bir dolu 
yağar v~ bir katre yağmur bf'klil·en 
fıkaranm tarlasını harap f'der. 'Ru 
bir bilinmf'z adalet ~istemidir ki, bı
bli kanunlan tatblkP mflmurdur. 

/.tanbul Telefon Direhtörlüğüne tayin edilen Ankara Telefon Direktörü 
Niyıu;, heyetle beraber te•uatı firhetten deııİr alırken 

Ankara, 30 (Tan) - lstanbul Te· ka!!ı direktörü Mühendis Mehmet 
iefon idaresinin yeni tarifesi ve üc- Ali. muhasebeciliğe muvakkat idare 
retli kadrosu Bakanlar Heyetince muhasebecisi Baki tayin olunmuş· 
kabul olunmuştur. Lstanbui telefonu lardır. 
nun 10 u maaşlı ve 407 si ücretli ol· Yeni telefon idaresi yarından iti
mak üzere umum kadrosu 417 me • haren yeni kanuna ve kararnamelere 
ınur olarak tesbit edilıniştır. Şirket· göre c;alışmaya b~layacağmdan mu· 
ten devralındıktan sonra muvakkat vakkat idare heyeti reisi Kadri ve 
te1'?fon idaresi zamanındaki kadro, azası Hasanın vazifeleri bu akşam· 
ufak değişikliklerle aynen ipka edil- dan itibaren nihayet bulmaktadır. 
miştir. Ücretli memurlar arasında • 
çok az değişiklik umulmaktadır. Ye- Mükaleme ücretlerı 
ni kadroya göre memurlar, ücretlı 
itibarile şöyle ayrılmaktadıt' 

Bakanlar heyetince taroik edilmi~ 
bulunan yeni tarifeye göre. umuınl 
a~ık telefonlardan görüşme 7,5 ku· 
ruş, fazla mükaleme 5 kuruş, a bo
neman ücreti amirler ve tkarethane 
ler için asgari beşyüz mükaleme ola
rak 25 liradır. lstanbul, Beyoğlu , Ka 
dıköy santrallenne bağlı mahaller· 
de tesisat bedeli 59 lira 59 kuruştan 
40 liraya, diğer santrallere bağlı ma 
hallerde de 39 lira 72 kunı~Uın 30 li· 
raya indırilmi•tir. 

350 lira ücretli 3, 300 liralık 1, 250 
liralık 2, 225 liralık 1, 200 liralık 4, 
180 liralık 1, 170 liralık 2, 160 lira
lık 2, 150 liralık 6, 145 liralık 1, 140 
liralık 2. 130 liralık 1, 125 liralık 3, 
120 liralık 1, 115 liralık 2, 110 liralık 
4, 100 liralık 5, P5 lir•hk 3, 90 liralık 
ı::ı, 85 liralık 3, 110 liralık 10. 75 lira. 
Irk 10. 70 liralık 15. 61\ linılık 18. 6il 
llntlık 20, il.~ hnı.lık .11<, :50 liralık 61, 
45 liralık 31, 40 liralık 53, 35 liralık 

Tel'ziat kutusundan yeni abonPnin u, 
Yeni kadro ,.e tarife bugün tstan esine. veya yazıhane!line kadar eski 

bul telefon idaresınP tebliğ edilmiş - abonenin bıraktıgı tesisat mevcut o
tir. lstanbul Telefon Rektör Vek!- lunıa tesiMt bedeli yarı olarak alı • 
!etine terfian Ankara Telefon direk· ııacaktır. Te~i•atın taksitle yapılmuı 
törii ve İstanbul tele'onu muvakkat Telefon direktörünün ihtiyarına bı
idare heyeti azaaında.n Nıyazi tayin rakılmıştır. Tarifenın diğer kısımla· 
edilmiştir. rında. şirket zamanındaki tarifeye 

idarenin z~t ve yazı işleri amirliği nazaran esaslı bir deği~iklik yoktur. 
ne 200 lira iıcretıe Hıfzı, santral şef Yeni tarife yarından itibaren tatbik 
liğine vekaleten posta telgraf fahri- mevkiine konulacaktır. 

MONTRÖ MEKTUPl.ARI: 

Asambleyi bekliyoruz! 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

harp gemDeri için hangi tahdidat ko-1 lar Konfernn•ma da ı,.ma~. Mttf'k 
na.clıık;ın KıırııdP.nlzden Akdf'nize ~ı - ı lerdlr. BlnaPnııle~·h lllontro Konfe 
k~ gemiler için de ayni tahdidat ran~ı lif' f'f'nf'He Kon•el- ,.e A"8.D1 
korunası 18.zımıı;eldlğinl söylemiştir. blesl ara•mda tablııtilf' bir miina,.e· 

Bundan sonra projemizdeki yazılı bet mukadderdir. Na..•ıl mukadder 
ve bir harp tf'hdidi kar:ısmda bu - oıma~m ki, bü~'iik bir Akdeniz dev· 
lunduğuınuzıı hükmettiğimiz zaman !eti olan lhtlyanm bu konferan. a İŞ· 
UIU!ilar Kurumunu haberdar ederek tırak ptml"'l, ııym otuzunda CenM'l't'· 
harp gemilerinin g~ini aynca mü- de ~ri tedbirlerin kalıfmima•ma 
"8.ademize tA.bl kılmak keyfiyeti Ja- muallak vazlyettl'dlr. 
ponyıı tarafından kendl&lnin Uluslar Fakat mf't'eie3i bu h•rafmdan mU· 
Kurumuna dahU olrradığı cevablle taiM edincP, o zaman da şu ba ka 
klll'Şıl~ınış ve buna il&ntf'n Fran· me-•Pleler ortaya ~ıkıyor: 
sız Murahhası Paul Boncour Uluslar ıtalya yalnız zecri tedbirlerin llıı;a· 
Kurumu hariclı'ıde olarak bazı de\"- sını Al"nıp• lşlerinP dö"1Df'k için 
!etler tarafmdan lmzala.nını. nunta- kUI addl'docl'k midir! 
kavı misak lan na zan itibara alm• k 
üızımı;elcı.:ğlnl ilf'ri slirmUştür. Gall
ba bu fikri taulh etmek için olarok 
ki bu mlinaka,anın ertesi günU Ut· 
vinof tarafından neşredilf'n bir teb· 
liğde tecın-iize uğramış bir de\·lete 
Uluslar Paktına göre yardım mak
sadlle Boğ~lardan gemi geçirmek 
i<'Sp ettiği zaman biitün devletlerin 
bunda serbest olmalan tezi Ut'lrl atd
mıştır. lfalbuki lngiltel'I', Rus~·anm 
bu t.ezbıe taraftar olmaktan ziyade 
Japon nokta! nazan:na meyleder gö
rünmektedir. tta.Jyııya gelince, onun 
ne vatlyet al~. sa.nksiyonlar kal· 
dınlarak Montrö'ye geldiği zaman 
daha iyi anlaşıla.cald:ır. 

VokSA, zecri tf'dblrierdPn ba~ka, 
kendisine 3·apı~tınlan "müteca\iz" 
~rfahnrn da silinmesini ,.e ayni 1,a. 

manda Habeşlstanın iihakmın da 
tasdik f'dilmC'<İnİ mi i•ti)ttektir? 

lngiif Pre ile Fransanın z«ri ted· 
biriPri kaidırmağa karar wrdiklerl 
muhakkak ama, ltaiy anın ü~tünden 
müttta\i• marka.oını kaldırma}, ,.e 
hele Ha~l~taııın iltilıalanı kabul l't· 
mPyl l~teyecekieri lılç te maliım de -
ğUdir. l'ti)ecek ol•alar, Habe~ Impa
ra torlie lnglllz ,.e Fran"z Dış Ba· 
kanlan ne diye ayni trende Paristen 
C..nene'yf' gei13·orlar? Cenevre is
b!syonunda. dün a k"llm ~alıldl oldu· 
ğlun o tezahür ne? Habf'ş lmpara

Blnaenaleyh, nmumi hatlannı hu. toru Negüs'ün trPnden inmesile be
lasa ettıtımiz Montrö Konferan ı, raber, alınan bütün tertibata rağ
ŞlmdiJik proJeınlzln hlLrp gemilerinin men, kalabalık hvl~reli ~ılayıcı
r;eçifinJ ta!Qit eden maddesi üzerin- tar tarafından "Ya~ın lmpara
de ve "altmcı ma:.'lde" 1. mile bundan tor!" cllye k&rııılanma ı, karakteri. • 
evvel yudt&ım mektupta izah etti· tik bir harekettL Nihayet bu ad•ma 
ğbn şekilde, mlihlm bir safha arzet· Cenevreye kadar gidip hakkını mü· 
mekUıdlr. Montrö'den Cenevre'ye ıf· dafaa etmek lmk!nlan sureti hıı~u
den dlploma.tlar, orada büyük bey· ıiyede kabul l'dllmlş \'e reıımPn de 
nelmı1el ıııesel~leri görüşürken, bu talıa.klruk ettirilnılş demektir. Ba • 
m-lelerln hPpsi blribirlerine bağlı ka tiirlii kendi lnln gelmesi, beyanat 
olduklarına n kuvvetli bir ihtimale yapmıuıı na ıl kabli olabilir! Bn 
göl'f', husust müzakerelerinde Bofaz- \"117lyet .. göre ve bu takillrd~. ıtııl'Va 

Bilmlyonım nt"den? Ben pe1' lrl,;. 
nf' tutıılmıı.dını da ondan mr nedir? 
Doluyu 8P ·erim. Hatta )·ağınura ter
dh edf'rim. Yağmurdan kaçanlarm 
doluya tutulma•mı mt"<t'l darp tıM -
cek kadar bii)ilk bir ff'lllkf't saymam 
ve nihayet dolu yamı biraz serinlik 
\'eJ'e<'<'k bir nf'li •ema\"i firi.ilder dö· 
küntlisüdür. 

füç ıınutınam. Bir ıı-ün bir lor kah 
ve8inde nükt,.dan birkaı; arkaıbı la 
oturuı·orduk. Gôk J?;iıriedl \'f' dolu 
yaı"tdı: Yanmuroa bıılunup hlkmet a
şina sııyılan bir "üstst,. doludan bah 
sederken bunlıı.n birtakım melekle • 
rin avuçlan içinde 3,,,·ariadıklarmı 

söyledi. 
Ne diye bilirdik. Bir nP\i P<leblyat 

yapıyor ~dık. Fakat görii!'Denin 
devamı biıe göstf'rdl ki, üstat sııhi· 
den böyle olduğuna kaildir. BI% hu 
abes münaka..~ ile D"P'gul iken içi -
mlzden nliktedan dedl~m arkad " 
dedi ki: 

- Yahu! Bu kadar dolu ya.ı;at ,.e 
h.iı.la ortalıkta hoştan adım atılma7 .. 

OtPki aldırış etmedi. Çünkü çak • 
ınadı. 

Şimdi ne zamıın dolu yağarsa bu 
•özü tekrarlarım. 

Oiin )'İM ga1,eteln nımnık cesa • 
metinde dolu yal;dığını )-azıyordu. 

8. FELEK 

Dahiliye Vekili 
lzmirden 9eldi 

Şükrü Kaya bugünlerde 

Edirneye gidecek 
Dahiliye Vekılı ve Partı Genel Sek 

reteri Şükrü Kaya, Denizyollan ida· 
resmin lzmır vapurile dün şehrinuze 
gelmiş. Galata rıhtımında vali Mu • 
biddın Ustündağla Vilayet erklnı 
tarafından karşılanmıştır. lzınirde 
valiler arasında yapılan toplantıya 

riyaset eden Şükrü Kayaya, Cümhu· 
riyet Halk Parti•i Umumi idare he
yetinden Salah Cımcoz, Cevdet Ke· 
rim, Haı<an Ah, Hüsnü Çakır, Müm
taz ve Nafi Atuf refakat etmekte -
dir. 

Dahiliye Vekili. şehrimizdP birkaç 
gün istirahat ederek, buradan Edır· 
neye gidecektir. 

İngiltere Kralı 

Donanmaya bir geçit 
resmi yaptırdı 

Portsrnouth, 30 (A.A.) - Kral, 
bu Mbah buraya gelmiştır. Müşarü
nileyh, Culusundan beri ilk defa ola· 
ra k donanmaya geçit resınl yaptır· 

mıştır. 

Şehir, bayram yapmaktadır. Kala• 
balık bir halk kütlesi hlikümd.1n 
hararetle alkı~lamıştır. 

Tulon Bankalarında grev 

Tulon, 30 (A.A.) - Banka müs
tahdemleri, grev ilim ve bankaları 
işgal etmiştir. Bu hal, ay sonu va
delerinin hülülü gününe tesadüf et• 
tiğinden bu gibi tediye işlerini bil· 
haR•a mUtee.«Şir et:niştir. 

zecri tedbirlerin kaldınlmasile iktifa 
etm<.'zse ne olacak? 

Huli..'18. bu hafta Cenenede ıı;öm· 
~ülf'CE'k m!l"eleler ,.e alınacak ,.aıi • 
wt.ıl'r hem Uluslar Kurumunun ya
ııa~ ıp )aşa.mama ı, yani itibarlı bir 
miieSseıle l"a.zi) etinde kalıp kalma • 
maııı ve ayni ıa.manda A \"rupanın 
eollllyetl meııelelerlle büyük alika 
gö~termektfıdlr. 

Bu sebeplerledlr ki salı giinii top
latıatak AMmblen nekadar t'hem
mi~-et verilMı ye.:Sız değildir. Çünku 
buraya dönOOt'k olan murahha lann 
Of'Bda yaptıklan göriiMııeler her hal· 
dfl blll'll8ı üzerinde az ı;ok bir tesir 
fora edecektir. 

Ali Naci KARACAN 
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KUŞBAKIŞI 

Yolların hendesesi 
Eyfel kulesinin ucundan aşağı ba

kanlan büyüleyen, kulenin ba., dön
dürücü yüksekliğinden ziyade Parisi 
örümcek ağı gibi dokuyan yollann 
hendesesidir. 

PaHs yolları gayet sıkı talim n 
terbiye görmü:; askerlerin sert kes
liln adımlarile manga manga, bölük 
bölük, ordu ordu ilerlerken mütema-

- Görülüyor ki; bizim memleke • mut Beğe, ve gerek maiyetindekile- diyen hendesi şekiller ~izerek şehri 
timizde, imparatorluk sistemi iflas re büytik bir emniyet telkin etmiş- sımsıkı dokurlar. Eyfelden aşağı ba
etmiştir. Memleketi, ve bilhassa Türk lerdi. Onun için ziyafet, çok samimi karken: 
leri kurtarmak için, Cümhuriyete yü bir muhabbet ve müveddet içinde - :Meğer mmıiki ile hendese ara-
rümekten ba.5ka çare kalmamıştır. geçpıişti. smda yakın bir akrabalık bolundu • 

Demişti ... Ve nihayet. on sene ev- Fakat.. tam artİk yemeğin sonu- ğunu anlamak için bö~·le bir kuleye 
vel düşündüğünü ve söylediğini de; na doğru birdenbire davetçiler. etra- çıkmak lazımmış! Dersiniz. Hakika
lşte bugün tahakkuk ettirmişti. fa dağılmış .. misafirler ortada kal • ten Parls yollannın hendese.sinde 

Türkiye Büyük Millet :Meclisinin mış .. her taraftan misafirler üzerine muazzam bir senfoninin bütün husu
§ekli, (Cümhuriyet} olmakla bera - korkunç bir kurşun yağmuru yağma iyetleri vardır. 
ber, bu şekli, zamanın icabatma gö- ya başlamıştı. Zaten hendesenin girmediği yer kal 
re tevil etmek icap eylemişti. Hatta Mahmut Beyle, erknı harp Sami dı mı ki?. 
ınecliste mebusların yeminine bile: Bey ve diğer on bir zabit; bir anda Birc;oklarımızm kötü riyaziye ho-

(Hiliı.fet ve saltanatın. vatan ve kanlar içinde yere yuvarlanmıştı. Ka calannın elinde kör düğiim olan za
ınilletin istihlas ve istiklalini temin rargah efradı, derhal silaha sarılmış \"allı kafalanmızla kördüğiim lstan -
edec<>.k tedabirl teemmül ve tatbik tı. Fakat birkaç el silah atmağa bi- bul sokaklanndan maada her şey 
etmek üzere ... ) le muvaffak olamadan; o zavallılar hendese kesip biçiyor. 

Kelimeleri ilave edilmişti. da 0 feci ve kanlı akıbete uğramış- Hen(lese . on zamanlarda sinema· 
Meclisin. şekil ve mahiyetine dair !ardı. !ardaki dansöz yığınlanna musallat 

kabul edilen kanunun birinci maddesi Bu facia, derhal Hendeğe aksetmiş oldu. Eskiden yalnız yüzleri ve ba • 
- ~ · ti. İzmit mutasamfı İbrah·ım Bey ta t-aklarile alaka dilenPn dansöz küme 

Asıl maksadı göstermege kafı idi. 
B d 

·b ti rafından • iki gu'"ndenbcn' • hazırlan terinden ~imdi hendese bize helezon-
u madde, şun an ı aret : mış olan asiler, bir and a ortaya dö- lar, içiçe geçen murabhalar, bin bir 
(Madde: 1 - Büyük Millet Meclisi k- li ı ıı ı · · külüvermişlerdi. Kasabanın temiz o~e mm a a ar çızıyor. 

teşri ve icra kudretlerini haiz ... ve k l r h Ik insan VÜt'Udii bile hendesenin elin 
ldarei devlete bizzat ve müstakillen a P 1 a ının yalvarmalarına rağ-men oradaki zabitleri ve müdafaai de kıvnhp b\ikülen, yürüyen hatlar, 
vazıülyeddir. kt 1 h ı· i 1 hukuk mensuplarını tevkif etmişler- 00 a ar a ın a ıyor. 

ikinci maddenin birinci fıkrasında di. Ve sonra da, muhtelif geçit nok Bedri RAHMi 
ise; bir kayıt mevcut idi. talarında pusular tutularak • bu fa-

Madde: 2 - Büyük Millet Meclisi, ciadan haberdar olmayan • asker 
(gayesinin husulüne değin) müste- kıt'alan, kolaylıkla ele geçirilivermiş ')nli~te 
mirren hali inikattadır. ti. 

Acaba, bu gaye nedir? .. Bunu tas Silahlarından tecrit edilen bu as S h 1 ki k d• 
rihe, lüzum hissedilmemişti. Bunu, kerlcr. Düzceye getirilmişti. Orada, ar OŞ U a ra 1 ıye 
ancak zaman gösterecekti. Hürriyet ve Itilaf fırka.sının sarıklı t t•• d• t • • 1 

:(. ve sakallı erkanı bu saf ve cahil as en ur ıyo ıçmış • 
Ankarada Büyük Millet Meclisinin kerlerin karşılarına dikilmişler: 

açıldığı gün, artık postlarının elden - Evlatlar! .. Siz, Padisah ve Ha 
gitmek Uzere olduğunu anyalanlar, life Hazretlerinin has askerleri idi -
büyük bir yeis içinde harekete gel • niz. Harp bittikten sonra, sizi ter . 
mişler.. Aczin ve ihtirasın verdiğı his etmek, evlerinize göndermek ta
bir çılgınlıkla, taarruza geçmişlerdı. zırndı. Fakat. harp içinde sizi sürüm 

lstanbuldan aldığı emir ve tali - sürüm süründüren .. ve sizi cepheler 
mat mucibince, bu taarruzun bütün de süründürürken, burada da ocak
teferrüatını, yeni Izmit mutasarrıfı, larmızı söndüren İttihatçılar, sizi ter 
• Miralay mütekaidi • Çerkes lbra- hi s etmediler .. Yeni baştan mel'un 
bim Bey idare etmekte idi. ihtiraslarına alet etmek istediler. Ve 

Tavukpazarında oturan Hasanın 
metresi Nuriye, sarhoşluk saikasile 
rakı yerine tentürdiyot içerek zehir
lenmiştir. Nuriye hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Bir hamal yaralandı 
Devlet demiryolları hamallarından 

Hüseyin, diin Haydarpaşada vagon

larda bulunan yükleri vinçle indirir-
ken denklerden birinin kendisine çarp 
masr yUzUnden yuvarlanmı tır. Htt • 

seyin, bu düşmede tehlikeli surette 
yaralandığından hastaneye kaldırıl • 
mıştır. 

Bolu faciası üzerine derhal isyan din kardeşlerinizi öldUrtmek 1çin ~lz: 
sahasına hareket için emir alan 24 teri, bizim karşımıza getirdiler ... El
üncü fırka kumandanı kaymakam lerinizde silah ve bize tam düşman 
Mahmut Bey; (Geyve) den hareket vaziyetinde yakalandığınız için, sizi 
etmiş; muntazam bir tabur askerle öldürmek .. ipe çekmek .. kurşuna dii 
ve süratle Adapazarına gelmişti.. mek; bizim hakkımızdı. Fakat biz, Otomobil kazası 
Adapazannın milli teşkilata taraftar dini bütün islam olduğumuz i<:in si- Çenberlitaşta oturan Süleyman a-
halkı ile kuvayı milliye kumandanı zin canınıza kıymıyoruz. Padişahı- dındaki çocuk lstiklal caddesinde ge 
(Kuşçubaşının oğlu, Eşref Bey) ta- mşız ve Halifemiz namrna sizi affe- zerken Mehmet Arifin idaresindeki 
rafından karşılanmış: misafir edil • diyoruz. Hatta, bun nla kalmıyarak . d . 

sizin ellerinize terhis tezkerelerinizi taksi otomobılinin sa emesıne ma -
mişti. Bu sırada Hendek havalisinde . S uz kalmıQtır. Çocuk varalandığın • 
de isyan emareleri başgöstermişti. verıyoruz ... akın bir daha o ittihat- r -:. " 

Adapazannda iki gün kalan Mah- çılara .. o, (Kuvayi Milliye5 denilen dan hastaneye kaldırılmış, Mehmet 
mut Bey, isyan sahası üzerinde ya- (haği) ve fetvayi şerif mucibince Arif, yakalanmı§tır. 

Pacag·ı hareketin hazırlıklarını ikmal idam mahkumlarına uymayınız. Der
hal köylen·n· d - ı t · · ·· Karısını keserle yaraladı 

etmiş ... at üzerinde taburunun başı- ıze agı ınr~. şınıze gu-
na geçerek halka ve askerlerine kar- cünüze bakınız. Padişahınıza ve Ha
~ı çoşkun bir nutuk söyliyerek vazi- lifenize beş vakitte dua etmeyi unut
yet ve maksadı izah eylemiş.. On • mayınız. 
dan sonra, atını mahmuzlıyarak as· Diye: saatler<'c süren ayetli, ha-
kerlerine hareket emri vermişti. disli nutuklar söylemişler .. Sonra da 

ellerine, Hürriyet ve ltilaff fırkası
Adapazarlılar, büyük bir sevinç nın mühriyle mühürlenmiş birer ka 

içindelerdi. Mahmut Beyin askerle • ğıt vererek, köylerine göndernıişler
rinde ve maiyetindeki milli müfre- · 
zelerde gördükleri intizam ve itaat; 
lsilerin yakında tepeleneceğine, ve 
isyanın kendi memleketlerine sira . 
yet etmiyeceğine kanaat getirmiş . 
lerdi. !şte bu kanaatten mütevellit 
his ve memnuniyetle, Mahmut Be
yin kuvvetlerini derin bir meserret 
içinde selametlemişlerdi. 

Mahmut Bey. hiç bir hadiseye ma
ruz kalmadan, (Hendek)e girmişti. 

Ve, Ankarada Büyük Millet Mec
lisinin açıldığını, orada duyarak bü
yük bir memnuniyet hissetmişti ... Va 
ziyet, durmaya müsait değildi. Bo· 
ludan avdet eden Düzcedeki asileri 
bir an evvel tepeledikten sonra, Bo· 

dı. 

Mahmut Beyle arkadaşlarının, bu 
kadar feci bir şekilde ve kahbece şe 
hit edilmesi ve (Hendek) in de asi
lere iltihak etmesi: Ankarada henüz 
açılmış olan Meclise akseder etmez, 
büytik bir heyecan husule gelmişti. 

Bir taraf tan asilerin şiddetle te . 
kip ve ten.)illcri için muhtelif istika
metlerden kuvvetler sevkedilirken, 
diğer taraftan da • beyhude yere kan 
dökülmemesi için • meclis azaların • 
dan bir nasihat heyeti gönderilme
sine karar verilmişti. 

l Arka~• 

lu civarında sıkışık bir vaziyette ka 
lan Arif Bey müfrezesine yetişmek " 
elzemdi. Buna binaen; Mahmut Bey. 
pek kısa bir tevakkuftan sonra (Hen 
dek'i geçmiş; Düzceye doğru ileri· 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

lemişti. 

Fakat Hendeğe iki kilometre me
ufede Sanbayırlar mevkiinde birta-

. kım Çerkes beyleri yola çıkmışlar; 
Mahmut Beyle, yanında bulunanla
rı • Çerkes usulü üzere • öğle yeme
ğine davet etmişlerdi. Aslen Çerkes 
olan Mahmut Bey, milli an'ane mu
cibince yapılan bu daveti reddedeme 
miş; büyük bir nezaketle atından i
nerek ziyafet yerine gitmişti. Bu sı 
rada Mahmut Beyin maiyetinde, er 
kanı harbi yüzbaşı Sami Beyle on bir 
zabit ve kırk silvariden milrekkep ka 
rargah efradı bulunmakta idi. 

Davetçiler, misafirlerine çok par
lak bir hUsnU kabul göstermişler; 
hatta Asileri tel'in ederek kendileri-

Siıortalı Normal 

Tilrlriye için 
Lira K. Lira K. 

1 aylık 1 50 1 35 
3 .. 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
l yıllılr 17 00 14 -

Dqanlçıı 
Lira K 

8-
14 -
28 -

n1n için Ulncıhlıı: Sirketlerine mu 
racaat edilmelidir. 

Kiic;illıı illnlar dotnıdan dofnıya 
ıdaremizce almabili.r. 

Küc;ülr fllnlarm 5 1&tırhf1 bir 
defalık 30 kuruştur. 5 ıatırdan faz 
lası ic;in eatır ba$ma 5 lruruı almır 
Bir defadan fazla lçin 1ektlndan 
3 10 karuı indirilir. 

Memleket bancma eiıortalı abont 
vazılmu. 

Giinü cecmle ailshalar 5 kunıetar 
11fn de milli teşkilat ile beraber ol- \. 
•uklannı söylemişler; gerek Mah • ------------~ 

Fenerde Saliha Torun mahallesin 
de oturan berber Hüseyin, gezmeğe 
gitme yüzünden karısı Hidayetle kav 
ga etmiştir. Bu kavgada Hüseyin ka 
rısını keserle başından yaraladığın -
dan yakalanmış, Hidayet hastaneye 
kaldırılmıştr. 

Bir kaçakçı öldürüldü 
Gebze sahillerinde dinamitle kaçak 
olarak balık avlayan Hüsnü adında 
biri ile gümrük muhafaza memurları 
arasında kanlı çarpışma olmuştur. 
Müteaddit sabıkaları olan Hüsnü, 
kendisini yakalamak istiyen memur
larla mücadele etmiş ve onların üze
rine dinamit atmı§tır. Bunun üzerine 
memurlar silah kullanmağa mecbur 
olmu§lar, ve kaçakçıyı attıkları kur
§unlarla öldürmüşlerdir. Tahkikata 
Gebze müddeiumumiliği el koymul'-
tur. 

Bir kaçakçı aranıyor 
Evvelki akşam Haydarpaşaya ge· 

len Toros Ekspresi yolcuları arasın
da Diyarıbekirli bir kaçakçı, istasyo· 
na iner inmez muhafaza teşkilatı 
gözcülerinin takiplerinden korkarak 
taşıdığı bavulu bırakmış ve kaçmış
tır. Meçhul kaçakçının bıraktığı ba
vulda 4 kilo kadar ipekli kumaş bu· 
lunmuştur. Muhafaza teşkilatı ve po 
!is, k'açakçınm izi üzerindedir. 

Beyoğlu Dördüncü Noterliğine 

Şirketimiz müstahdemininden Bay 
Muzafferin vazifesine hitam veril
miştir. Badema mumaileyhin şirke
timiz namü hesabına hiç bir muame
lede bulunmağa selahiyeti olmadı
ğının Tan gazetesile neşrü ilanını 

dileriz. 
Merkezi Galatada Boz Kurt hanın

da SKF Bileli Rulmanları Türk Li· 
mited Şirketi 

MEMLEKET MAN .ZARALARINDAN Ödemişte Gölçük yaylası 

MEMLEKETTE "TAN 
" 

Taş~va t~t~n piyasasın1da Si;~;b;J; 
Erba!~a~d~şova1t~ü~ piy~~!t~~bm ~~a~ e:mekte· insa ediliyor 

dir. Tokat ve Niksar, mıntakalarında tütün kalmamış gibidir. Burada 
3.500 tütünlerini tamamen satmıştır. 

S?n .. f~yatlarda ~zde ı_ ~isbetinde bir artış vardır. Taşova bölgesinde 
yenı tutun mahsulu çok ıyı bir vaziyettedir. Umumi rekolte miktarının 
geçen seneye nazaran fazla olacağı umulmaktadır. 

Do~unun yaptığı zararlar 
Karaman, (Tan) - Şiddetli yağmurlan takip eden dolu iki saat de

vam etmiştir. Mahalle ve çarşı yollarından gelen seller, dükkanlara kadar 
yükselmiştir. Meyva bahçelerinde zarar fazladır. Karaş, Agın, Kızıllar, Gö
det, İbrala köylerinin önünden geçen dere, dağlardan gelen suların tesiri
le taşarak etrafa yayılmış, evlerin bazılarını su basmIJtır. 

Nazilli, Egen 'n muazzam bir 
endüstri şehri olmağa namzet 

Nazilli, (Tan) - Büyük mensucat 
fabrikası, eski Nazillinin yakınında 
kurulmaktadır. Yeni ve eski Nazilli 
Bozdoğan caddesile ve bahçelerle bi
ribirine bağlı olduğu gibi, belediye, 
eski Nazilliye doğru geniş bir cadde 
açtırmaktadır. Verilen karara göre, 
eski Nazillide yakında bir de park 
yapılacaktır. Fabrika inşasına baş
lanalıdanberi yeniden birçok binalar 
yapılmıştır. Yüzlerce usta ve amele 
buralarda barınmaktadır. Nazilli, 
Yıldıztepe, ve Menderes kıyılarına 

Sıvasın Su ihtiyacı 

karşılanıyor 
Sıvas, (Tan) - Şehir içerisinden 

akan Murdar ırmağının temizlenme· 
sine başlanmıştır. Sıvas belediyesi, 
halkın su ihtiyacını düşünerek mev
cut suları peyderpey çoğaltacak ve 
crmak sularını kesecektir. 

• Sıvas, (Tan) - Sonbaharda bil· 
yük bir ehli hayvan sergisi açılması 
kararlaşınıştır. 

Zehirli gaz kursu 
Sıvas, (Tan) - Sıvas lisesinde a

çılan gaz kursuna devam edenlerin 
bugünlerde imtihanları yapılacak ve 
kazananlara ehliyetnameleri verile • 

bir cadde 

kadar inkişaf ederek Egenin muaz
zam bir endüstri şehri olmağa nam • 
zettir. 

Nazillinin 12 bin nüfusu vardır. 
yirmi beş sene evvel Pazarköyde bir 
mahalle halinde bulunan yeni Nazil. 
li, işgalde tamamile yandığı için is • 
tirdattan sonra esaslı bir şehir planı
na göre yeniden yapılmış, bugüne 
kadar 2 milyon liralık inşaat yapıla
rak imar edilmiştir. Eski Nazilli, es
ki halini olduğu gi'bi muhafaza ede
bilmiştir. 

Köylüye ödünç para 

tevzii işi 
Bafra, (Tan) ~ağmurlardan 

sonra havaların müsait gitmesi yü · 
zünden tütün ekimi işi sona ermiş
tir. Bu sene ekilmiyen hiçbir tarla 
kalmamıt:şır. Bafra Ziraat Bankası, 
zürraın istihsal masrafını karşıla -
mak üzere bugünlerde ödünç para 
\'ermeğe başlıyacaktır. 

Hububat tarlaları biçilmektedir, 
mahsul hem nefis, hem de çok bere· 
ketlidir . 

cektir. llk okuJ sergileri Ziya Gök· 
alp okulunda açılmıştır. Sergi, bir 
hafta sürecektir. 

Kadıköy SÜREYYA Sinemasının 
BAHÇE Si Bu akşam açıllyor 
ANNA KARENiN ~=:~~R~:~~c" 
Matine ve Suvarelerde DOrtDURMA ikram edilir. 

Sıva.t, (Tan) - Sıva.t belediyen· 
nin fenni mez.baha İnfaaı için 193S 
)Rlı bütçeainden devrettiği ta'hmat• 
la 1936 bütçeaine koyduğu tahai· 
•at yekunu 15 bin liraya varmaJı. 
tadır. Halbuki, hazırlanan plancı 
göre yeni bir hal kurulması 30 • 35 
bin liraya ihtiyaç göstermektedir. 
Belediye, mevcut paraya ilaveten 
beı aenede ödenmek üz.ere beledi • 
yeler bankaaından 15 bin liralık 
bir iatikraz. yapacaktır. 

Tuz isihsal6tı 
Sıvaa, (Tan) - Sıvaa, yurdun 

üçüncü tuz. mıntakcuını teıkil et • 

mektedir. latihaal ve istihracı ta • 
mamen iptidai olduğu için tua 
memlcihalanndaki faaliyet daha ai
yaae ftOOG IUlnavvu• .. uHU .VGlfU&l•ro 

Alôkadarlar, istihsalcitın yağmur • 
dan müteessir olmam0$Z için icap 
eden tetkiklere baflamqlardır. B""' 
na bir çare bulunacağı ue bir yıı 

sonra bugünkünden çok daha t .. 
mi% bir tu% elde edileceği umul • 
maktadır. 

Çimento fabrikası 
Sıvaa, (Tan) - Çhnenro fabrika

iı kurulmcuı için ba§lıyan haz.ırlılı· 
lar •ona ermek üz.eredir. Sümer 

Bank Umum Müdür Muavini Os • 
man Nuri, Sıvas çevresinde bu İf 
için tetkikler yapmıftır. 

Frengi mücadelesi 
Sıva8, (Tan) - Frengi mücadele 

müeueaesi, mevcut haatalaruu hÜ • 
kcimet doktoruna devretmek •uretİ• 
le Tokada nakledilmiftir. 

Sıvaa urayı son •İstem yeni bir 
aröz.öz.le ,bir can kurtaran düdüiü 
getirtmiftir. Düdük hergün mun • 
taz.aman on ikide çalmaktadır. 

Yalovaya doktor 
Yalova, (Tan) - Yalova belediye 

meclisi, Sıhhiye Vekfiletinin isteği 
Uzerine ve Yal ovanın sıhhi vaziyetini 
nazarı dikkate alarak müstakil bir 
belediye doktorluğu için 85 liralık 
tahsisat kabul etmiştir. Doktorları• 
mızın müracaati bekle,nmektedir. 

Muijlada iki çocuija 
yıldırım isabet etti 

Muğla, 29 (A.A.) - Denizova ka.· 
mununa bağlı Çiflik köyünde tütün 
arasında bulunan iki çocuğun üze. 
rine yıldırım düşerek ölı:nilşlerdir. 
Yanlarında bulunan anası ayaklann. 
dan muteessir olmuş, Beşikteki çer 
çuğa bir şey olınamıştJr. 

irtihal 
Hasekinisa. hastahanesi Eczacı 

başılığından :mütekait ŞeybUleczaci
yan ve Avukat Mehmet Fahredclinin 
Mderi Kalemci oğlu Ali Süreyya 
müptela olduğu hastalıktan rehayap 
olamıyarak irtihali dari beka eyle
miştir. 

Cenazesi bugün saat 15 te Cer• 
rabpaşa hastahanesinden kalduıla .. 
rak Aksarayda Valde camü şerifin
de cenaze namazı badeleda Merkez 
efendi hitiresine defnedilecektir. 
Mevla gariki garkai rahmet eyliye. 



1 NOTL AR 

1 iki hadise . 

Türk - Yugoslav milli takımlan 
12Temmuz pazara karşılaşıyor 

Ev\•elki giin Köprilden g~erken, 
rnpurln.nn girilir, çıkılır haneleri U
zerinde, Boğaza bakan tarafta, bir 
knlabahk gördüm, sokuldum. Köp -
rünün parmakhğma çıkmış, on alb, 
on ~ edi yaşlarında, bir genci, ayni 
yaşta iki genç ayaklarından tutmuş
lar, çekiyorlar, öteki, 0bırakm beni!,, 
diye havkınyor ve etraflarına halka . . ~ 

olmuş kalabalık bu manznrayı eeyre 

Türk milli takımı, gelecek sene Belgrada 
giderek bu müsabakaların revanşım gaTJacakfır 

dalınır;. 
Neden ~onra, iki ~enç, parma.klık

hı. olanı al aşağı ettiler, üzerine çul -
lanıp kollarını tuttular ve kendisine 
bir şeyler ı.öylemeğe başladılar. O, 
haykırmakta de\'am ediyordu. Fa -
kat birdenbire bir titreme ~rçlrdi, n 
ha~·atımda pek nadir gördüğüm şe -
kilde :vürelder paralayıcı hıçlonklar· 

Berlin olinıpiyadına gitmesi takar 
rUr eden milli futbol takımımızla iki 
lca.rşıla.şma yapmak :üzere. şehrimize 
geleceğini tWldirdiğimiz Yugoslavya 
milli takımı: için Yugoslavya fede -
ruyonile y&J>tlan muhabere kat'i şek 
le girmi§ ve Yugoslav sporcularile 
11 temmuzda temsili ve 12 temmuz
da milli olmak üzere iki müsabaka 
lçln mutabık kalmmUJtır. 

Yapılan mukaveleye göre, gelecek 
ıene ayni paitle Türk milli takımı 
Belgratta bıı müsabakaların revan -
ımı yapacalctır. 

11 temmtız cumartesi gilnU temsi-' 
tt mahiyette yapılacak olan müsaba
ka için federasyon ayn bir takım çı 
karaeak ve ertesi glin milli takım 
kadrosunda yer alacak oyuncular, 
cumarlesi g;Unü oynattlm.ıyarak doğ
rudan doğruya Türk - Yugoslav mil 
ll maçmda oşniyacaklardır. 

Beynelm!el mahiyeti haiz olarak 
12 temmuz pazar günü yapılacak o
lan Tiirk - iYugoAlav milli ma.çmı ida 
re edecek hakemin iki tarafa mensup 
olmamMI hıt'bol kavaidi umumiyesi 
lca.pla.rmda.n olduğu için bu karşılaş 
ma.yı idare edecek hakem, A vuıtur -
ya veya Mlaca.ristanda.n davet edile
cektir. Her Jkl tarafın gösterdiği ha.
kem 1smi !.zerinde mutabık kalın -
mak ıtzımdır. 

Ha.ber aldrğnmza göre, cumartesi 
günü yapılıaca.k temsilt müsabakada. 
Türk takmmıda yer almak üzere Fe
nerbahçeden F.aat, Faztl, Naci, Be
fiktqtaıı F.eref davet edilec4!1li gibi 
diğer klUplerden de bazı oyun cular 

pğmlacak:tir • 
\::JURU U;c. IUl lllJIU iGgrflQI 

.MilU ta.lam m.m.zetlerlnin deneme 
ınahiyetindıe yaptıkları Boçkay maç
ta.rmda merorez mühaclm mevkiine 
namut ola.ra.k ça.ğınlan oyuncularm 
muvaffak ola.mamala.n üzerine bu 
mevkide oynatılmak Uzere Galatasa
ray klilbfl merkez mUhaciml Gündüz 
kampa davet edilmiştir. 

Cim Londosun felcllflerJ 
'Af.yon, (Tan> - Cim. Londoa, Di

rıarlıya bir telgraf göndererek maç 
teklifinde ısrar etmiştir. Maçın ne • 
rede ve ne zaman yapılacağı yakında 
belli olacaktır. Maçın Atinada ya.pıl
muı ka.rarlaştığı takdirde revanşm 
eylülde Izmirde yapılması çok muh -
temeldlr. 

Kocafepe gaflp 
'Ai.yon. (Tan) - Afyon spor ve 

koca.tepe arasmdaki maçı, Afyon 
apor hlkim bir oyunla 3-0 ka.za.nmış
br. 

logliay bugün son magını 
oynuyor 

Mlllt takrm. namzetleri bugün aon 
kozlarım Boçkaya karıı Ta.kaim ata
d.mda oyniyacaklardır. tık ma.çm hiç 
Jdrngeyi tatmin edem.iyen neticelerin 
den aonra bugünkü maç çok ehemmi 
yet kesb&tmiş ve spor meraklıları a· 
ra4Jllda ciddi bir aJlka. uya.ndırmI§ -
t.rr. 

Ha.stalık, imtihan ve daha birçok 
eebeplerle ilk iki maçta takıma gire
ıniyen Yqar, Hüsnü, Fikret, Cevat 

(TAN) m Polis Romanı: 21 

' la ağl~mağa, doya doya., içini çeke 
çeke, yumruklarile göğsüne \"Ura \'U

ra ağlamağa bar;ladı. 
Arkado..,ıan, onun zaten bırakma-

dıktan kollarrnda, onu götilrdüler. 
Yamında birisine sordum: 
- Ne ol<lu'! 
- intihar etm<"k istlyordu. Arka-

clslan bırakmadılar. 
• Rir üçüncü ilfwe etti: 
- l' ok camın numaradır! 
Dlin, bir ıloşt evinde, bundan otuz, 

B ugün lıtanbul m ulateliti ile üçüncü dela olarak har~ılafacok olan 

otuz beş ıııene e,:vel, yani harpten ev
vel, çıkan "malfımat,, guetesini ka
nştmyordum . Bilmem kaçıncı !UlYt -

11mda. birinci f!ayfasındn bir hm;ul< sU 
tunluk "feci bir kaza,. t11erlevhah bir 
yazı ~ördüm. Bu kaza ne i~i') biliyor 
mmmnuz? Bir simitçinin bozuk kal-

B oçhay takımı oyuncularının bir arada ç•kilmif lotogralları 

gibi en kuvvetli elemanlarımızın bu muvaffak olduğu takdirde güzel bir 
son maça iştirakini temine çalI§an galibiyet kazanacağını şimdiden tah 
Federasyon, duyduğumuza nazaran min etmek güç olmaz . 
fU şekilde bir takrtn çıkarmağı düşün Filvaki, Macarların istirahat et-
mektedir: miş ve sahaya alışmış vaziyette ol -

Safa. duklarını da gözönünde tutmak mec 
Hüsnü Yaşar buriyetindeyiz. Yaptığı maçlarda hiç 

M. Reşat Lütfi Cevat te ihmal edilmiyecek bir kuvvette ol 
Rebii Şeref Fikret Sait Niyazi duğunu gösteren Boçkay takımı, bu

Ayrıca merkez mUhacim mevkün
de Gündüz oynatılarak Fikretin sol 
hafta yer alması ihtimalide vardır. 
Pazar günkü mağlubiyetten sonra 
kuvvetli bir manzara arzetmekte o -

günkü karşılaşmada kazandığı ga -
libiyetlerin tesadüfi olmadığlnı is -
bat için azami gayretle çalışacaktır. 
Macarların sürat intikal, topa haki
miyet ve deplasmanlarını gözönünde 
bulundurursak muhtelitimizin bugün 

lan bu kadronun Macarlara karşı iyi kli karşılaşmada iyi bir derece almak 
bir netice alması ümit edilebilirse de, için fevkalade candan oynaması ve 
merkez muavin mevkiinde oynatıla -
cağuu ya.zdığmnz Lötfinin n ekadar 
randiman vereceğini ıtlmcliden k ee -
tirmek mümkün olamaz. Hatta, '"m· 
• .,1.,; .. "'; .. l'An ıı"' -.Y uncusu olan Fik -
retin her zamanki gibi vaziyete mü
essir olup olamıyacağl da §Üpheli • 
dir. 

Mamafih umumiyet itibarile en iyi 
el~manlarmuzı içine alan bu takımın 

Macarların krsa paslı oyunu karşısın 
d a einirl e.nm eden ç&Jı.ması zarureti-

ni kabul etmek lizımdır. 
Bütün btinları yazdıktan sonra o

limpiyatlar arifesinde bir deneme 
maçında bile olsa futbolcülerimizi yi 
ne galip görmek ister ve bunun için 
kendilerinden 8.zamt enerjiyi bekle-
riz. 

Kabotai şenlikleri 

Deniz bayramı her-tarafta 
heyecanla kutlulanıyor 

--- BAŞr 1 iNCiDE - - -

hurran Türk gemicisine verilmesinin 
denizciliğimizde yarattığı inkifafı fU 
rakamlarla. anlamak kabildir: 

rtlmış tekA.mUiün büyüklüğünü ifa
deye kifayet eder. 

Şehrimizdeki merasim 

dınmlarclan ayağı burkulmuş! Halk 
toplanmış, sedye getirtmişler, bir çı
kıkçıya. götürmüşler. Ada.mca~rızm 
parası yok. Hemen para toplamışla.,r 
r:ıkıkçı da para almamış, toplanan pa 
ra ona \'erJlmi, ... 

Bu ba.•it ve yaşadığımız günlerde 
her gün binlerce sene ra.;Janan hldl
ıe bana. yukarda anlattığım ev"elki 
glinkü hadiseyi hatırlattı. 

Yarabbi! i nsanlar im kadar kısa 
bir zaman içinde nek1ular katı yiirek 
li olmuşlar! 

Fikret ADIL 

Beyoğlu Halkevinde 

dün CJeceki konser 

1926 sene.sinde, yani Kabotaj ka
nunundan evvel, Türk bayrağını ta
~ııyan gemilerin gayri safi tonajı 143 
bin 286 dır. Bunlardan 46457 tonu 
hUkf.imete ait gemilerfıı, 87829 tonu 
da huım~t eşhBJ5 ve teşekküllere ait 
gemilerindlr. 

Bugün, bu gemilerden birçoğunun 
servisten çekilmiş olmasına rağmen, 
TUrk bayrağını taşıyan gemilerin 

mecmu tonajı 200,855 tir. Bu yek{l.
nun 72758 i devlete ait gemilerin 
128089 u hususi eşhas ve müessese
lerindir. Aradaki fark, on sene gibi 
pek uzun olma.yan bir devre sıkıştı-

Coradina Mola 

Bu ~Unasebetle, Deniz Ticaret • 
müdürlüğü tarafından zengin bir • 
şenlik programı hazırlanmıştır. Bu · 
programa göre, limanda bulunan bil 
tün Türk gemileri donanma bayrak
la.rile süslenecek, karadaki deniz mü 
esseseleri gündüz bayraklarla, gece 
de elektriklerle donatılacaktır. Bu
gün saat 11 de denizciler tarafından 
Cilmhuriyet abidesine çelenkler ko
nacak, limandaki gemiler yarımşar 
dakika fasıla ile üçer dlidük çalarak 
bayrama iştirak edeceklerdir. Gece
leyin bütün gemiler elektrikle dona
tılacaktır. 

Tanınmış ltalyan klavsonist Cor -
radina Mola tarafından dün gece 
Beyoğlu Halkevi salonunda bir kon
ser verilmi§tir. İstanbul konservatu
varından iki profesöf , flüt ":e klar -
net ile kendisine refakat etmişlerdir. 
Konser, çok muvaffakıyet kazanmış, 
san'atkar uzun müddet alkııılanmış
tır. 

Dedi. Mösyö Bernard anlatmağa 
başladı: 

ğıt alarak: 

Kapo aırlkasoruda 
bir cnrnayet! 

- Her zamanki itiyadım hilafına 
olarak, cinayet odasında elde edilen 
parmak izlerini münasebet itibarile 
değil de, lizerinde bulunan eşyalar 
itibarile tasnif ettim. 

- Bu, dedi, koridora açılan ve i
çeride cinayet olurken, hasta bakıcı 
ile maktuliin karısının gelip dıırduk 
ları ve içeriden kilitli olan kapıdır. 
Bu kapının tokmagını, dişardan bir
çok kimseler zorlamıştır ve üzerinde 
birçok parmak izleri var. Halbuki, 
iç tokmakta yalnız, hizmetçi kadı • 
nın parmak izleri var. - DoktOr Mıraııe na.t lia.çta gel

~! 
- Dört buçuğa doğru. 
- Hizrnetçi odayı ne zaman dü· 

teltti? 
- Doktor gittikten sonra, sa.at 

bee buçuğa. dofru. 
- Mösyö de Paaseviiıre.1 hizmetçi 

adadan çıktıktan •onra tekrar oraya 
döndU mU'! -

- Hayır. 

- Bu nokta üzerinde mutabıkız. 
Beyanatınız, markiyi teşyi eden hiz
metçi Celestin'in beyanatına uyuyor. 

Bu eorguyu, adll polis direktörli 
leSini çıkarmadan dinliyor. Leprin
eeın ne demek istediğini bir türlü 

MJcbel Herbert - Eugene Wyl 

anlıyamıyordu. 
Ho§ bunu yakında öğrenecekti. 

v. 
Müddeiumumi Brassard, Adli Po

lis Direktörü Xavier Guillet ve Lep
rince, istintak hakiminin odasında. 
otururlarken, Mösyö Be,m ard ~esa
isinin neticesini Mösyö Clergerıe'ye 
bildirmek Uzere içeri girdi. 

Etraf mı selamladıktan sonra, ma
sanın üzerine yüklü bir dosya koya-
rak dedi ki: 

- Uzun mesleki hayatımda, bu 
kadar sarih parmak izlerine asla. te
sadüf etmedim. 

Istintak hakimi sabırsızlıkla.: 
- Görelim. 

Mösyö Bernard üzerinde kasa ya
zılı bir kağıt alarak devam etti: 

- Kasanm kilidi ile kenarmda 
iki muhteli! ele ait izler var. Bu i;ı;
lerden birisi cinayetten evvel odayı 
temizlemiş olan hizmetçi kadına ait
tir. Kasanın tokmağı ile kilidinin 
üzerinde ba15ka. bir ele ait parmak 
izleri var. Bu izler, evde oturanlar
dan hiçbirisine ait değildir. Maktu
lUn karısının, hastabakıcmm ve ev
deki bütün hizmetçilerin parmak iz
lerini aldım. Hiçbirisi kasanın tok
mağındaki ve kilidindeki parmak iz
lerine benzemiyor. Demek ~ıizmetçi 
Thenard ile şimdilik X diyeceğimiz 
meçhul bir şahsın izlerine malikiz. 

Mösyö Bernard dosyadan üzerin -
de "bir numaralı kapı" yazılı bir ka-

Leprincc: 
- Bu, dedi, gayet tabiidir. 
Mösyö Clergcrie: 
- Hayır, dedi, gayri tabiidir. Çün 

kü tokmakta, içeriye girip, cinayeti 
yapmadan evvel, kapıyı kapamış o
lan katilin izlerini bulmamız lazım
dır. 

Mösyö Brossard müdahale etti: 
- Katilin ellerinde eldiven olma

mak şartile. 
Böyle bir münakaşaya yol açtığı

na nadim gibi, Mösyö Bernard: 
- Hülasa, dedi, bir numaralı ka

pının iç tokmağında şayan dikkat 
bir iz bulamadım. 

• s 

Fenerbahçenin yddönümü 

Boçkay takımı Pazar günü 
Fener ile karsılasacak 

1 1 

Masamın Ustilne bırakılmış bir da
vetiye buldum: 

"5 Temmuz 1936 Pazar günü 28 
inci yıldönümümüzü kutlulayacağız. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da size 
Fenerbahçeli gençliğin topluluk ve 
birlik hareketlerini göstereceğiz. O 
giln saat 14,30 da Kadıköyündeki 
stadımıza şeref vermenizi diler ve 
saygılarımızı sunarız.,, 

Bu davetiyeyi görür görmez, ls· 
tanbulun en büyük ve en eski klüple 
rinden Fenerbahçe'nin, her sene 1 
Haziranda yıldfüıümünü kutlulamak 
Uzere güzel bir spor günü hazırlama· 
ğı bir prensip edindiğini hatırladım. 
7 Haziran günü bu prensibin unutul 
muş olmasına hayret etmiştim. Hal
buki yukarıdaki davetiye gösteriyor
du ki, Fenerbahçe hepimizi alıştırdı· 
ğı gününü unutmamış, yalnız yapıl· 
masmı geri bırakmış. 

Hem bu geri bırakılışın sebebini 
öğrenmek, hem de o gün için hangi 
ecnebi futbol takımının getirileceği
ni anlamak, biraz da program hak
kında bir fikir edinmek üzere Fener· 
bahçe idare heyetinde bulunan bir 
arkadaşı ziyaret ettim. 

Bu arkadaş, maksadımı öğrendik
ten sonra 7 Haziran programının 
5 Temumza bırakılış sebeplerini şöy
le anlattı: 

- Bir taraftan Olimpiyat hazırlık
ları programile taarruz teşkil etme: 
mesi, diğer taraftan da en kuvv7tlı 
ecnebi takımlarla muhabere edebıl • 
mekliğimiz için yıldönUmU~üzU kut
lulamak işimizi mutattan bır ay son 
raya bıraktık. Hatta bir aralık gü -
nünde yapamadığımız için bu sene 
vazgeçmeyi bile düşUndüğUmüz bu 
programı, gerek azamızm, gere~ bi· 
zi çok seven ve her fırsatta teşvık e
den taraflarımızın ısrarları Ü?.erine, 
gene yerine getirmek çaresizliği kar
sısında kaldık. Doğrusunu da ister
~eniz, bu derin sevgi ve bağlılık kar
şısında böyle bir günU ihmal etmek 
idare heyetimizin hakkı değildi. 

- Çok doğru söylüyorsunuz, de· 
dim ... Mesela. ben bile, sizden olma
dığım halde, Türkiye spor günleri a
rasında ~ayılı bir yer tutan yıldönü
milmüzün yapılmadığını görünce ü
zülmüştüm. Çünkü stadınızın yemye 
şil çerçevesi içinde ve binlerce kişi 

'önünde Fenerbahçelilerin gilnlerini 
kutıulayışını, klübe mensup gençle· 
rin gelecek günlerin kadro ve faali
yetini müjdeleyen hareketlerini, iyi 
bir ecnebi takımla yapılan futbol 
maçlarmı, zevkle seyretmeğe alışmış 
tım. 

Bu sözlerimle binlerce kişinin his
siyatina tercüman olduğuma şüphe 
etmiyordum. Netekim Fenerbahçeli 
arkadaşın gözünde de sanki binlerce 
kişiyi dinlemiş gibi bir hoşnutluk O· 

kudum. 
- Program hakkında biraz iza

hat verir misiniz? 
Muhatabım cebinden bir kağıt çı. 

kardı ve dakikası dakikasına ve bü
tün teferrüatile programı okudu. 
Ben bütün bunları burada ayni şe -
kilde tekrarlamağı lUzumsuz buluyo-
rum. Yalnız şu kadarını söylemek 
kafidir ki program her seneki kadar 

, zengindir: 
Geçit re!'lmi, atletik numaralar, 

klübün meşhur 120 kişilik genç fut 
bolcü kadrosundan seçilmiş lki ta • 
kını arasında bir saatlik bir maç, bi
rinci takımın ecnebi takımla maçı ... 

Buraya gelince durdum ve sor • 
dunı: 

- Hangi ecnebi takım? 
- Bu sene A\Tupanın en kuvvet-

li takımlarından birini getirmek is· 
tedik. Günlerce muhabere ettik. Fa-

Gayet sakin. Leprince sordu: 
- Kapının tokmağında bulama -

dmız fakat kilidinde? 
- Evet, kilidinde iki parmak izi 

buldum. 
Birisi hizmetçi kadının, öteki X 

dediğimiz meçhul şahsm. 
Mösyö Bernard üzerinde "pençe -

re" yazılı bir kağıdı dosyadan çekti 
ve: 

- Katilin girdiği pencerenin ... 
Mösyö Clergerie tasrih etti : 
- Katilin girip çıktığı pencerenin 

demek istiyorsunuz, değil mi? 
Muti' Mösyö Bemard tekrar i

llve etti: 
- Katilin girip çıktığı pencerenin 

üzerinde, Madam Vignon-Marccllet, 
Suzanne Blum, Dokl'.ır Miralle ve 
hizmetçi kadının parmak izlerini bul 
dum. 

İstintak hakimi: 
- Bunlar .gayet tabii, dedi, son

ra? 
Mösyö Bernard üzerinde "iki nu

maralı kapı" yazılı bir kağıdı almış-

kat bu sene Orta Avrupa kupası maç 
larrna her memleketten iki takım 
yerine en kuvvetli dörder takım so· 
kulmasmın kabul edilişi ortada iste• 
diğimiz takımları serbest bırakmadı· 
ğından, yazık ki, buna imkan kal • 
nıadı. Bunun üzerine, Federasyonu· 
muzun muvafakatile, şehrimizde bu· 
lunan Boçkay ile karşılaşmak hus11 
sunda mutabık kaldık. 

Maç gününden evvel takım hak
kında malümat almak üzere gene 
geleceğimi söyliyerek ve muvaffakı· 
yetler dileyerek ayrıldım. 

Fakat şimdi bu yazımı yazarken 
dtişündüm ki, lstanbbul şampiyonu 
Fenerbahçe'nin Boçkay takımile 
karşılaşması, umulduğundan çok da· 
ha mühimdir. Boçkay, milli takımın 
deneme şekillerile iki maç yapmıştır, 
bu gün de üçüncü bir maç yapacak· 
tır. llk maçta iki - iki berabere ka· 
lan misafirler ikinci maçı 3 - O gibi 
büyük bir farkla kazanmışlardır. Bu 
günkü maçta alacakları netice ne O• 

tursa olsun, Fenerbahçenin ayni ta· 
kımla yapacağı maç, milli takımla
rın teşkilinde değişik klüplerden en 
iyi oyuncular olmak mı, yoksa her• 
hangi iyi bir klüp takımının takviye· 
si suretile mi yapılması lazım geldi· 
ği nazariyelerinden hangisinin daha 
doğru ve haklı olduğunu meydana 
koyacaktır. 

Fenerbahçe • Boçkay maçının bu 
noktadan tahlilini ynrmki yazımıza 
bırakıyoruz. 

Sadun G. SAVCI 

Fener • Boçkay 

maçının hususiyet lerl 
Istanbul ve Türkiycnin en ileri 

spor teşekküllerinden biri olan Fe • 
nerbahc;e kulübünün 28 inci yıldönU

mü, bu hafta dolgun bir programla 
kutlulanacaktır. San lacivertliler bu 
sevinçli günlerinde lstanbul halkına 
Orta Avrupa futbolünün zevkini JA. 
yıkiyle tattırabilecek zorlu bir takım 

getirebilmek için haftalardan beri 
muhabereye girişmişler, fakat Avru
pa futbolünü temsil edebilecek kud· 
re.tte olan birinci sııııf takımların Or 
ta Avrupa kupası maçlarına iştirak 
etmeleri dolayısile bu tasavvurlarını 
tatbik sahasına çıkaramamışlardır. 
Diğer taraftan senei devriyelerin· 

de muhakkak bir ecnebi takımı ile 
oynamak icap ettiğinden , Fenerliler 
şehrimizde bulunmakta olan Boçkay 
takımiyle karşılaşmak imkanlarını 
aramışlardır. Bu karşılaşmanın bir 
hususiyeti de iki sene evvel Fenerin 
26 mcı yıldönümünde Boçkay takı· 
mına güzel oyunlar çıkardığı halde 
sırf talihsizlik yüzünden iki penaltı 
kaçırarak 3 - 1 ve 1 • O mağlup ol 
masıdır. Demek oluyor ki, Boçkay • 
Fenerbahçe maçı ayni zamanda bir 
intikam maçı mahiyetindedir. Bu mü 
sabakanm enteresan oluşunu temin 
eden hususiyetlerden birisi de Fe· 
nerbahçenin iki senedenberi ne ka· 
dar değişmiş bir vaziyette bulundu
ğunu isbat edeceğidir. tik iki maçın 
da gördilk ki, Boçkay eski kuvvetini 
kaybetmemiş, üstelik arttırmıştır. 
Binaenaleyh, sarı lacivertlilerin muh 
telit takımlarımızın iki maçta yene· 
medikleri bu takıma karşı alacakla
rı netice ayni zamanda Türk futbo· 
lilnün karışık takımlarla mı, yoksa 
anlaşmış kulüp ekiplerile mi daha 
çok randıman verdiğini de açığa vur 
muş olacaktır ki, Fenerbahçcnin Boç 
kayla yapacağı karşılaşma bu cihet
ten çok enteresandır. 

tı: 

- Bu, dedi, labaratuvara giren 
ve üzerinde kadife bulunan bir ka
pıdır. Labaratuvardaki elektrik döğ 
mesinin üzerinde hizmetçi kadının 
parmak izlerini buldum. Içerideki a
letleri muayene etmedim. Uzerlcrin· 
de hakiki toz tabakası, bunlara, u -
zun müddettir dokunulmadığını gfüı
teriyordu. Esasen maktul içeriye hiç 
bir hizmetçiyi sokmuyordu. Uıba ra
tu\'at· hakkındaki telkikatım bun • 
dan ibaret. 

Leprince, eline bir ba§ka kağıt al· 
mak üzere bulunan Mösyö Bernarda 
sordu: 

- "Uç numaralı kapı" hakkında 
tetkiklerinizin neticesini öğrenebilir 
miyim ? 

Mösyö Bernard hayretle sordu: 
- Hangi kapıdan bahsetmek isti· 

yorsunuz? 
- Labaratuvarın koridora açılan 

kapısından. 
[Ark:ısı var] 
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İngilterenin 1750 tayyaresi var! SAGLIK tıl?(#------
CL:L._._._. öGOTLERI 

HERGUN BiR ROPORTAJ 

Büt.ün istanbul sabırsızlıkla 
" YAZ ,, ı bekliyor 1 .. 
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Saatte 480 kilometre giden lhtiyarbkta çok 
yemek avcı tayyareleri yapıhyor 

Oburluk demiyelim, tabir saygısız 
lık olur, çok yemeği sevmek, bir ba· 
kmıdan insanı memnun edecek şey
dir. Çünkü yemek iştihası yaşamak 
arzusu demek olduğundan çok yeme 
yi seven insan biraz da, beslenme u
zuvlarının sağlamlığını gösterir. Ma 
nevi cihetine gelince, iyi yemesini se
ven adamların en meşhuru Brillat -
Lavarin'in dediği gibi, çok yemeği 
sevmek, adeta, Tanrının insanlara 
verdiği nimetlerin şükrünü iyi ifa et

Koca şehir, gözü yaşlı bir aşığa döndü; vara yoğa ağlı-

yor. Fakat, korkulur ki bu kadar naz "yaz" ı kaçırtacak ... 

1936 senesi sonunda lngilterenin haq1 filosu 
geçen seneki mevcudun tam iki misli olacak 
Londradan yazılıyor: 
Vaktile İngiltere Hava Nazırı, İn

giliz hava filosunda yalnız sekiz yüz 
tayyare olduğunu söylüyor, ve para
nın harp sil8.hlan için çar çur edil
mesinin gülünç olduğunu ilaçe edi -
yordu. 

Şimdi ise ihtiyat, mektep, tecrübe 
ve sair tayyareler hariç 1750 harp 
tayyaresinden aşağı kuvveti olamıya 
cağını ilan etmektedir. 

Bundan üç sene evvel, Royal Aic 
Force'ün mühim üslerinden Biggin 
Hill'de bulunuyordum. Oradaki tay
yareciler bana: 

- Ne diye bu kadar tayyareniz 
var. Uluslar Kurumu herşeyi hallede 
cek. Sizin masraflarınıza yazık! 
Tarzında biz, Fransızları tenkit e

atyorlardı. Şimdi ise ayni tayyareci
ler ı 

- İstikbal karanlık. Memleketimiz 
keneli kuvvetinden gayri bir şeye da· 
yanamaz. Saatte 480 kilometre ya
pan avcı tayyarelerinin süratle biti
rilmesini bekliyoruz. 

Diyorlar. Bütün İngiliz tayyare 
fabrikaları geceli gUndüzlü ve işçile
ri kuvvetile çalıştırıyorlar. 

f ngilfere artık bir ada 
'değildir 

Çünkü lıigilizler, lngilterenin ar
bk bir ada olmaktan çıktığını hay
retle keşfetmiş bulunuyorlar. İngiliz 
ler bunu asırlardan beri ancak şim
di anlıyorlar. Her sene, hava manev· 
ralarmda, Londranm mahvedildiği • 
ni göıilyorlar. Efkan umumiye de 
artık rahatsız oluyor, endişe ediyor. 
Hitlerln iş başına geçişi, İtalyanın 
kollektif tatbik karşısında 13.kayrt ka 
lışı bu endişeyi asabiyete çevirmiştir. 

Geçen 17 Martta hava mtisteşarı 
Slr Philip Sassoon, hU.kümetinin mu 
tat ihtiyatını terkederek bir nutuk 
söyledi O gUne kadar ha. vacılığın 
!hm.al edildiğini, fakat artık sil3.hlan 
mağa başlanılacağını söyledi. Bu 
halkı biraz teskin eder gibi oldu. 

Bu itibarla hükfunetin yeni prog 
rıı.mmı efkan umumiye hararetle ta 
kip ediyor. 1936 senesi sonunda., harp 
filosu, geçen senenin iki misli olacak. 

Eski sistem sipariş usulleri tama· 
mile değiştirilmiştir. Eskiden erkanı 
harbiye, fabrikatörlere, muayyen ve 
mahdut tipte tayyareler ısmarlarlar, 
hunların tecrübeleri yapıl:ırdı. Tecrü
be müddeti için bu tayyareleri bir 
sene filoda kullanırlar, sonra o tip 
Jnuve.ffak olmuşsa toptan sipariş edi 
1trd1. 

Şimdi, erklnı harbiyenin bu kadar 
uzun zaman beklemeğe sabrı yok -
tur. Bu tedbirli sistemi bırakmıştır. 
Son siparişler, nUmune tayyare fab· 
rikadan çıkar çıkmaz toptan yapılı· 
ror. 

Saaffe 480 kilometre giden 
bombardıman tayyaresi 

Royal Air Force'tin 1937 Mayısm
lda elinde olacak 129 filodan, yani 
l 750 tayyareden Uçte lldsi bombar
'1rman tayyaresi olacaktır. 

Erkanı Harbiye, bunların müm • 
kUn olduğu kadar avcı tayyarelerin· 
den masun olmasını temine çalışmış. 
br. Yapılan siparişler tahminen şun
lardır: 

Çift motörlü 200 Handley - Poge 
'"Heyford" tayyaresi, iki adet 600 
beygir kuvvetinde Rolls - Royce Kes 
trel VI motörü vardır ve azami sü
rati 230 kilometredir. 

190 adet Vickcrs - Wellesey bom
bardıman tayyaresi. Bristol Pegau 
ınarka 675 - 920 beygir kuvvetinde 
tek nıotörlil.1000 kilo bombayı 5400 
kilometreye götürebilir. Sürat 300 ki 
lometreclir. 

200 adet Bristol Mercary marka 
ve 600 beygir kuvvetinde çüt motör 
ıu bombardıman tayyaresi, sürati 
800 - 350 kilometre. 

180 adet (Anson) Avro marka çift 
~ong Siddeley motörlü, keşü 
n bombardıman tayyaresi. Motörle
rln kuvveti 270 beygir. 1300 kiloluk 
bomba ile saatte 270 kilometre sür-
at. 

Yeni lld tip bombardıman tayyare 
ei için de siparişler yapılmıştır. Bu 
meşhur, "Battle" Gaiey marka, iki 
kişilik ve saatte 480 kilometre yapan 
1000 beygir kuvvetinde Rells - Roy
p Merlln motörm.. tayyaredlr k1, ın. 

mek demektir. 
Çok yemeği seven, yemek yerken 

keyiflendiği gibi, onu yemekte sey
retmek bile bakanlar için büyük bir 
keyütir. Yemek tabağına yaklaşmak 
için, masanın önünde yusyuvarlak ol 
muş, yemeklerin en iyi parçalarını a
yırarak zevkle 1işlerinin mütemadi
yen oynatan adamın hali iştahsız o -
!anlara da iştah verir. 

Çok yemeği sevenler çok defa pek 
te neşeli olurlar. Aralarında birçoğu 
güzel söz söylemesini de bilirler. He
le sofrada tatlı tatlı fıkralar anlat

lstanbulda ya: yairnurcı 

mak için mütemadiyen yemek hiç bir Bekliyoruz. BUtiln şehir halkı, göz 
engel olmaz. Onun yemek zamanla- lerimizi ufuklara dikmiş, onun yolu
rmm dışarısında bile yemekten bah- nu bekliyoruz. Fakat o gelmiyor. Bir 
sederken dinlemek te bir zevktir. Ge türlü gelmek bilmiyor. Kimi bekledi
çen gün, iştahının azalmağa başladı: ğimizi, anladınız elbette: Yaz ... Yazı 
ğından şikayete gelmiş olan bizim bekliyoruz. Bu sene, o kadar geciken, 
Hafız Efendiye kaymakh komposto kendini bize o kadar aratan "yaz" ı .. 
hakkında fikrini sorduğum vakit öy Bahçelerde, top top açan karanfil 
le 'bir: ~ ler, kısmet bekleyen kızlar gibi; sa· 

- Aman efendim!.. diyişi vardı ki rarıp soluyor. Gecelerin boşluğuna 
adeta musiki gibi zevk veriyordu. haykıran kurbağalar, dem çeke çeke 

Bizi.Jn Hafız Efendinin iştahının onu arıyorlar. 
azalmasından şikayete gelişi, çok ye- Kayıkhanelere çekilen boş sandal
mesini sevenıerir akıbetini gösterir, lar, denize kavuşabilmek için onun, 
Çok yiyenlerin hemeıı hepsinde iştah hiç bir nikabın karartmadığı güneşli 
sonradan azalır. Çünkü mide bozulur yüzünü, bekliyorlar. 
karaciğer şişer, romatizma ağrılan Bütün bu bekleyişlerin hep boşa 
başlar. Şişmanlıktan soluk soluğa ka çıkması ne acı! .. 

bir ela gözlü yağmur boşanıyordu. 
Hem de saatini, dakikasını şaşırma· 
dan! ... 

Anadolunun birçok yerlerinde kırk 
i~in~ .. Ya~uru vardır. Kırk glln, i
kind1 uzen mutlaka birkaç damla ol 
s~ yağar. Istanbulda şu,, ara, yağan 
yagmura acaba "kırk öğle" adını mı 
versek, ne yapsak?. 

Gazino sahiplerinin, yağmur yU • 
zünden, elleri böğürlerinde kaldı Ar· 
tık, kimse kimseye: 

- Bu pazar sizdeyiz ! 
Yahut: 
- Filanca. yerde buluşalım ... 

Tayyareler bir mane1.1ra esnaaındcı hrlar. Sabahleyin, kalkar kalkmaz, puı:ılu 
Bazıları da gençliklerinde yemeğe hava, somurtkan bir yüz gibi karşı

! pek çok rağbet göstcrmezlerken yaş- ruza çıkıyor. Biraz sonra, gök yü-

Diye söz veremiyor. Nasreddin Ho 
canın: "Kısmette: varsa kocanım!" de 
diği gibi, bütUn randevular, şarta 
bağlı oldu: 

- Eğer yağmur yağmazsa ... 
şaafa gayel gizli tutuluyor. 

Sürati sayesinde bu bombardıman. 
tayyarelerinin fiilen avcı tayyarele -
rin taarruzuna uğramaları imkansız 
dır. Bunlar dünyanın en seri bombar 
dıman tayyarelericlir. 

Diğer tip, A.rı:nstrong Witwort.h 
"Whitley" marka çüt ve 810 beygir 
kuvvetinde, Armstrong Tiger VI mo
törlü geniş bombardıman tayyaresi
dir. Ön ve arka taraflarında mitral
yöz taretleri vardır. 

iki bek~i: avcı 
tayyareleri 

içlerinde birçok mitralyözler olan. 
avcı tayyareleri, İngiliz havasının 
muhafızlarıdır. Bunlar, bin beygir 
kuvvetinde motörlü Hawker Rolls -
Roga Malin ile, Schneider kupasını 
kazanan deniz tayyarelerini resme· 
den Nitchell tarafından resmedil -
miş Vikkers Supermarine'dir. Biri -
nin sUrati saatte 480, ötekinin 430 
kilometredir. 

Pilotsuz fayyare 
Bu müthiş tayyarelere Rueen Bee 

denilen 41 adet garip bir tayyare se
risi ilave etmek lazımdır. Bunların 
180 beygir kuvvetinde Gipsy marka 
motörleri vardır. 150,000 franga mal 
oluyor. İçinde esrarengiz bir radyo 

ı 
!andıkça daha çok yemeğe başlarlar. zünün neresinden peydahlandığı an

- Yemekten başka zevklerden pa laşılamıyan parça parça bulutların, 

1 

yımı almak mümkün olmuyor. Bari açılıp kapanarak, küçülüp büyüye -
çok yememe ilişmeyiniz! rek, toplanıp dağılarak gitgide geniş

i Derler. Va.km yenıe:ıvZeyx insana_Je:Yl!lJ-.~qt:~ ... ~ ı.~ .. Yal? lekesi tribi 
nrtt)'H.rllğmda kalal:>llcn en son zevk tepemızın ustunde kaynll'.9~uucu ':: 6v 

1 tir.Çalışmak zevki,sevınek zevki çeki rüyoruz. Ve çok geçmeden yagmur 

l 
lipte türlü türlü acıların ıztırabı ge· başlıyor. w 

lince insanı tesliye edebilecek şey an . ~u inatçı, am3:1:. ve~ez ya~ur, 

1 

cak yemek zevki olur. Onun için ih- bızı sırsıklam ettıgıne gore, ban e • 
tiyarltkta çok yemek isteyenlerin iş- kinler için faydalı olsa... Gazeteler 

1 tabını kesmeği insan istemez. yazıyor: 
ı Fakat, ne kadar yazık ki, çok ye- - Filanca yerde tarlaları ot bas-
1 mek insana en ziyade ihtiyarlığında tr ! .. 
~zarar verir. Gençliğinde çok yiyen, - Filanca yerde seller, birçok hay 
l a.zçok uzun bir • a.man sonra. midesi van sürülerini alıp götürdü! .. 
j bozulunca anlar, kendisini dUzellmc ı ~~Peki ıı.mma, ne oluyor? Gök 
ı ğe, yine yaşamaya vakit bulur. Hal- kubbede bir sakatllk mı va.r!. Nc:-

1 buki ihtiyarlrkta bir kere bozulunca dir bu vakitsiz, bu faydasız yağmur· 

1 

tekrar düzeltmcğe vakit kalmaz. lar? 
Ihtiyarlıkta çok yemek isteyenle- Geçenlerde, ~emen he:nen ad~t o~-

- Eğer ha va aç~ olursa ... 
Fakat havanın açık olduğu, yağ .. 

murun yağmadığı glinü, ara ki bul&· 
sın. 

Ben, şu son glinlerde !stantuiu, gn 
~~ Xğfi~Jti.r ~ı;Jpı.,.ggy~etiyw:ım;ı. .. Jl&1 
ki çok naz, aşıkı usandı?T."Sa, bu ka.· 
dar bol gözyp~ı da, yazı usandmp 
ka<;ıracak!.. Temmuz giriyor: Biz, 
ha.la güneşin öniinden ardından koşu 
yoruz. Geçen seneler, bu mevsimde, 
güneş bize sokuldukça, biz ondan ks 
çardık. Denize bakSanız a. .. O bile, bir 
türlü ısmamadı. 
Eğer, yağışlı ha· ·1ar daha birk~ 
~ silrecek olursa, sayfiyeye giden 
ler için, pılıyı pırtIVI t"rl11:Y'T' tot<L%1.
buli1. goc.;ıııeıtten başka çare kalmıy!l• 
cak ! .. Bir ümidimiz Temmuzda kaldr. 
Haziranın yaptığı azizliği, bari o yap 
masa! ... 

Salahaddin GtiNGOB ' rin hatırını kırmadan onları çok ye- muştu: Her gun saat bıre geldi mı, 
! mekten alıkoymak pek güç, pek na- ===== = ====-====== ==========="""' 

1 

zik bir iştir. Çok yemenin zararmı 1 d" d Adliyede 

"I:ayyarelere karft prôjektör 

vardır. ve pilotsuz olarak yerden 
idare edilmektedir. Bunlar, öteki tay 
yarelere hedef olarak kullanılacak -
tır. 

açıkça söylerseniz iştahlan kmımaz, Be e ıye e 
hatırlan kırılır. Buna meydan ver -
memek için bir tek çare vardır: On-
lara mahsus ayrı yemek yaptırmak 
ve ne yemek istediklerini her gün 
ayrı ayrı sormak,o zaman çok yemek 
yerine seçme ve az yemeğe alışırlar. 

Lokman IIEKll\1 

Ruhsatiye resmi için 
verilen mühlet bitti 

Sahte ita emri ile 
vezneden para alanlar 

ihtiyat zabitlerinin 45 günlük hizmetleri 
Kızılbayrak ve Fransız 

bayrağı 
Paris, 30 (A.A.) - Bazı gazete • 

ler, üç renkli bayrak asan ve t~ıyan 
kimselere karşı komünistlerin hatır 
kıracak birtakım ihtarlarda bulun -
muş oldukları yazıları üzerine komü 
nist partisi bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğde 'bilhassa şöyle denilmek-

936 yılma ait yeni ruhsatiyelerin 
alınması için belediyece verilen son 
mühlet diin akşam nihayet bulmuş
tur. Bugünden itibaren ruhsatiye a
lacaklardan ruhsatiye resimleri ceza 
larile beraber tahsil edilecektir. Bu 
pazar belediye memurları şehrin her 
tarafında tarama şeklinde bir kon -
trol yapaca~ar ve yeni yıla ait ruh 
satiyeyi almadığı halde pazar günü 
dükkan veya müessesesini açmış o -
lanlar hakkında zabıt tutulacaktır. 

Sahte ita emri ile UskUdar Malmll· 
dürlilğü veznesinden 1556 lira. 15 
kuruş almaktan suçlu Kadıköy mal· 
müdUrlüğü eski katiplerinden Cevat 
ve karısı Muazzezle bu işte ihmalle· 
ri görülen memurlardan Cevdet, E
dip, lhsan ve Necatinin duruşmaıa. 
n dün Ağır ceza mahkemesinde ya. 
ptlmıştrr. Muhakeme sonunda Cevat 
bir sene ağır hapse nıahkO.m olmuş, 
Muazzezle diğer memurlar beraet et 
mişlerdir. 

!htiyat zabitlerinin 45 gilnlük as
keri hizmetleri, hakkında Milli Mü
dafaa Vekaleti tarafından askerlik 
şubelerine tebligat yapılmı~tır. Ev -
velce de yazdığımız gibi, bu talima • 
tm tafsilatı şudur: 

Bu sene 313-326 dahil doğumlu ih· 
tiyat zabitlerinden yalnız devlet dai
relerinde maaşlı veya ücretli olarak 
çalışan ve garnizon merkezine tesa
düf eden yerlerde mensup oldukları 
sınıf krtası bulunanlar staja çağırrla 
caklardır. 

Bunlardan piyade, ihtiyat zabit!e
ri 1 ağustos 936 da topçu, muhabere 
ihtiyat zabitleri 1 şubat 937 de sUva 
ri ve mesaha zabitleri 1 mart 937 de, 
istihkam zabitleri 15 mart 937 de ç:ı. 

ğınlacak ve 45 gün askerlik yapa -
caklardır. 

!htiyat zabitlerden umum! müva
zeneye dahil olan ve bahusus btitçe
lerle idare edilen dairelerde veya ser 
mayesinin tamamı devlete ait olan 
veya hususi kanunlarla devletçe tes
çil edilen veya bir imtiyazı işlenP.n 
müesseselerde müstahdem olanlarla 
vilayet, belediye daimi encümenleri 
azalıklarında bulunanlardan talime 
çağırılacaklarm maaşları kendi da
ire ve müesseselerinden verilecek -
tir. Şayet almakta oldukları maaş as 

keri ıiltbelerl maaşından az ise kıta 
larma iltihaklar!ndan terhislerine 
kadar olan müddet içindeki maaş far 
kı Milli Müdafaa Vekaleti bütçesin -
den ilave edilecektir. 

Bu seneki 45 günlük devreye le -
vazını, jandarma, nakliye, otomobil, 
demiryolu, baytar, eczacı, dişçi, kim 
yager, tabip, hava rasat ve sanayii 
harbiye smıflarmdaki ihtiyat zabitle
ri, Türkiye hudutları haricindeki me 
mur, ticaret, tahsil ve sair sebepler
le memleket dışında 'bulunanlar, üni
formalı gümrük memurlarile, krtada 
veya mektepte staj görerek terhis 
edilen ve terhis tarihlerinden itiba -
ren iki sene geçmemiş olan ihtiyat 
asteğmenler, serbest meslek erbabı 
bu sene staja çağırılmıyacaklardır. 
Hazerde ve seferde tecile tabi olan
lardan mebuslar müstesna olmak ü
zere bütün valiler, müsteşar ve şube 
müdürleri sınıflarına göre bu hizme 
te tabidirler. 

Bundan başka Milli Müdafaa Ve
kaleti aynca seferde tecile tabi olan 
ları gösteren kanun maddesinde ba· 
zı tadiller yapan yeni bir kanun la
yihası hazırlamaktadır. 

Askerlik şubeleri tesbit edilen ta
rihlerden \>ir hafta evvel gazetelerde 
llA.n yapmak ve celpnameler gönder-

tedir: 
Kızıl bayrağın kıvrımları altında 

mücadele eden komünistler, memle
ketlerinin saadetini istiyen bütün 
Fransızları kardeş bilirler ve onlara 
ellerini uzatırlar.,, 

mek suretile ihtiyat zabitlerini hiz
mete davet edecektir. Çağırılanlar sı 
ruf krtalarına gitmek üzere askerlik 
şubelerinde kayıtlı oldukları yerde 
değil bulundukları mahaldeki garni
zondaki askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir . 

lhtiyat zabiti çok olan vilayetlerde 
313 ten başlamak üzere 326 Wara 
doğru ihtiyaç kadar ihtiyat zabiti 
alınacak, diğerleri gelecek seneye 
kalacaklardır . 

Ihtiyat zabiti az olan yerlerde bu 
iki doğum arasındaki bütün zabitleri 
hizmet göreceklerdir . 

Bir buçuk aylık stajdan sonra as
kerlik hizmetinde muvaffakıyetleri 
görillelller mükafat olmak üzere as -
teğmenliğe terfi edeceklerdir. 

• Belediye Floryada kanalizasyon 
tesisatı vücude getirmeğe karar ver· 
miş, projesi hazırlatılmaya başlan -
rnıştır. Bundan başka Florya sırtları 
om da sahil gibi belediye tarafından 
istimlak ettirilmesi ve burada mev
cut binaların yıktmlarak belediye ta 
rafından bu sırtlara birer katlı sayfi 
yelik binalar inşa ettirilmesi karar
laştırılmıştır. 

• Sokaklarda karşıdan karşıya ge
çilecek yerlerin ne suretle işaretlen
mesinin daha muvafık olacağı hak . 
kındaki tetkikata devam edilmekte
dir. Henüz kati bir karar verilme . 
mekle beraber sarı prinç çivilerin 
kakılması usulünün diğerlerine üs • 
tün olduğu anlaşılmıştır. Tetkikler 
bu 'ay içinde bitirilip kat'i karar ve
rilecektir. 

• Müstakbel şehir planının yapıl
ması için hazırlıklara devam edilmek 
tedir. Evvelce de yazdığımız gibi tay 
yare ile resim alınacağı cihetle bele
diye bu iş için lüzumu kadar benzin 
mübayaasma başlamıştır. Sekiz Tem 
muzdan itibaren şehrin tayyareden 
resimleri alınacaktır. 

• Eyüp civarında bir k84m kavga .. 
sı yüzünden arkadaşı Bekiri öldür • 
mekten suçlu Muradın duruşması 

dün Ağır ceza mahkemesinde yapıl· 
mıştır. Duruşma sonunda Murat 12 
sene 6ay hapse ınahkftm olmuştur. 

• Maslakta kazaya uğrayan oto .. 
hüsün şoförü Hasan, Sultanahınet 
ikinci sulh ceza mahkemesinde tev

kif edilmiştir. 
• Sirkecideki Şark şimendüerlerl 

ambarları deposundan çuvalla kö • 
mür çalmaktan suçlu HUSeyin, Sul • 
t:ınahmet birinci sulh ceza mahkeme 
si kararile tevkü edilnıiştir. 

Çinle Almanya arasında 
gizli bir anlaıma 

Tokyo, 30 (A.A.) - Çin ile Alınan 
ya arasında gizli bir anlaşma yapıl
dığı söylenmektedir. Bu anlaşmaya 
göre, Almanya Çinden mevaddı ipti 
daiye satın alacak ve mukabilinde 
de yüz milyon Amerikan dolarlık a • 
ğır harp teçhizatı ve elektrik maki• 
neleri satacaktır. 
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Boğazlar Konferansında 
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Teknik Komite proiemizin 
ilk tetkikini dün ikmal etti 

[Başı 1 incide] 
yeti tarafından umumi içtimada 7 
inci maddeye ait olarak ileri sürü
len tadil teklifi ile Japon delege he
yeti tarafından Boğazlar mıntaka
sının muharip devletler harp gemi
lerine temamen kapatılması hakkın-
da komiteye verilen tadil teklifi ü
zerinde iptidai noktai nazar teatisi 
yapılmış ve 7 inci maddenin bila
hare ya umumi içtimada, yahut -
eğer bir kaç güne kadar komit~ _ ~~ 
hususta müzakere zamanı geldıgını 
ıarur ise - teknik komitede yeniden 
müzakere edilmesine karar verilmiş
tir. Muharip Türkiyenin, har:ı>. ge_-
rnilerinin Boğazlardan geçmesını bır 
müsaadeye talik eylemesi hakk.ı ~
leyhine hiçbir prensip muhalef:tı ı
leri sürülmemiştir. Bu maddenın tah 
rir tarzının, kati surette tespit olu
nacak 6 ıncı madde metni ile ala
kadar bulunduğu gösterilmiştir. 

Japon delege heyeti, bu maddede 
yazılı Milletler Cemiyetine yapıla
cak tebliğler dolayısiyle umumi içti
mada. ileri sürdUğU ihtiraz kaydını 
hatırlatmıştır. 

Türk delege heyeti, Türkiyenin 
Milletler Cemiyeti azası devlet sıfa
tiyle olan hukuk ve teahhütleri mah 
tuz kalmak şartiyle, Japon delege 
heyetinin endişelerini giderecek her 
hangi bir formülü kabule amade ol
duğunu bildirmiştir. 
Başkan, Romen delegesi sıfatiyle 

umumt içtimada, yeniden askerileş
tirilmesi üzerine Boğazların artacak 
emniyeti dolayisiyle zararsız gemi
lerle Türkiye ile gerginlik halinde bu 
lunan devletler gemilerine aynı mua
melenin yapılmaması llizumu hak
kında ileri sürdüğü mülahazalai'ı 
hatırlatmış ve aynı zamanda Millet
ler Cemiyetine yapılacak tebliğin a
lınacak tedbirlerden evvel icrası la
ıtım geleceği fikrinde bulun~~ştur. 

Türk delege heyeti, bu mulahaza-
lara cevap olarak, harp tehdidi ha
u-.ıı • ..ım ... •c.k todhirl orin :ınüı:ıt.ıı.eol 

mahiyetlerini ileri sürmtiştilr. 
Komite, 9 uncu madde üzerindeki 

müzakereyi başka bU. güne talik ey
lemiştir. 

10 uncu madde ilzerinde hiç bir 
münakaşa cereyan etmemiştir. 
Bazı delege heyetleri eksperlerinin 

muavasalatma. intizaren, 11 incl mad 
de üzerindeki müzakerat, gelecek iç 
tinıaa bırakılmıştır. 

Başkan, 12 inci maddenin muhte
J1f surette tefsiri ihtimali olduğu 
hakkında Ingiliz delege heyeti tara
fından ileri sürillen mülahazaları 
hatırlatmış ve aynı zamanda Ro
men delegesi sıfatiyle bu maddenin 
bugünkü tahrir tarzının hakem usu
lUne müracaat imkanları ile ne dere
ce kabili telif bulunduğu hakkında
ki endişelerini de bildirmiştir. 

Türk delegesi, bu hususta teskin 
edici izahat vermiş, Türkiyenin e
sas endişesinin polis ve adli sal!hi
yet hukukunu mahfuz bulundurmak 
olduğunu bildirmiş ve Ttirkiyenin 
tatmin edici her hangi diğer bir 
tahrir tarzını kabule amade bulun
duğunu ilave eylemiştir. 

Komite önümüzdeki içtimamt sa
lı gilnü yapmağı tespit eylemiştir. 

13 üncü madde 
Montrö, 30 (A.A.) - Tebliğ: Tek

ıtlk komite Türk projesinin mukave
lenin meriyete girmesine ve tasdiki
na dair olan 13 üncü maddesini tet
kik etmiştir. Komite, harp tehdid~ ~a 
llnde alınacak tedbirleri nazarı ıtı • 
bara alarak, mukavelenin imzasını 
müteakrp, hususi bir protokol vası
tasiyle, Boğazlar bölgesinin ~ilahtan 
tecridi hakkında halen mevcut olan 
hükmün derhal ilgası prensipini tas
dik için asgari bir adet ve müddet 
tayinini derpiş eden bir sistem ile 

lloğazlar konferansının toplandığı Montröden bir manzara 

memzuç olarak kabul etmiştir. Tah- kendiliğinden uzamasını derpiş eden 
rir komitesi bazı hukuki zorlukları bir hüküm ilavesine karar vermiş
nazarı itibare alacak münasip bir tir. 
formül arayacaktır. Komite bu suretle mukavele pro-

Komite, 13 üncü maddenin 3 üncü jesinin ilk okunmasını bitirmiştir. 

fıkrasmına, tayin edilecek bir ev- Bu hafta içinde ikinci okunmasını 
velden ihbar ile rucu hali müstesna yaf(l.cak ve raporunu konferansa ve
olmak üzre, mukavele müdettinin recektir. 

Bulgarlar tezimize hak verirlerken 

Muahedeler.in ebedi olmadığını da 
kaydetmeği ihmal etmiyorlar 
Bul1raria.tanda çıkan Mir gaze- trö'de muvaffakıyetle neticeleneceği 

teainden: muhtemeldir. Herhalde Boğazların 
Türkiyenin daveti üzerine !sviç- hukuki durumu kendi şeklini değiş

renin şirin kasabacığı olan Montrö- tirecek ve bir deniz hükumeti olan 
de toplanan konferans, beynelmilel Türkiyeye bu mühim deniz yollarını 
siyasa aleminin en önemli meselele silahlandırması imkanı verilecektir. 
rinden birini, Boğazların tahkimi ve Boğazlar hakkmda yeni bir ahka
Boğazlardan serbest geçilmesi mese mm tesbit ve imzalanması, bittabi on 
lelerini halledecektir. larm hukuki vaziyeti hakkında da bu 

Türlü devletler arasındaki kavga- günkü ihtiyaçlara ve siyasi duruma 
larda. Boğo.ııla.rm ~hcmınlyeti ma - uygun yeni bir idare temin edecek -
lumdur. Şark meselesi adını taşıyan tir. Fakat, bu yeni idarenin sürekli o
o koca tarihi mesele, sıkı bir surette lacağı hakkında fikir yürütmek te 
Istanbul ve Çanakkale Boğazları ve güçtür. Çünkü, Boğazlar, beynelmi
Marmara denizi ile alakadardı. 18 in lel siyasanın en büyük anahtarını teş 
ci asrın sonunda ve 19 uncu asrın bi kil eder ve onların mukadderatı, yal 
dayetinde küçük Kaynarca muahe - nız kendilerine yakın devletleri de
desine istinat eden hristiyan Rus im- ğil, bütün büyük devletleri alaka -
paratorluğu, tazyik altında bulunan dar eder. :;;ark meselesi tarihi ispat 
hristiyan milletlerin kurtuluşları uğ- ediyor ki, Boğazlar idaresinin şekil
runda cenuptaki muzaffer seferleri- ler~de şu ~eya ?.u .. tarzda y~pılan 
ne başladığı zaman, Boğazlar yal - I tadille~, daıma buyuk d~vl~tlenn a:
nız Rusya ve Türkiye için değil, bü- zuları ile meydana gelmıştır. Bu ~ü
tün Avrupa için büyük bir alaka yük devletler, keı:di menf~a.tıe:ıne 
uyandırmıştı. Askeri, ticari ve ikti - uy~n buldukları ıd.ar~ ş~klını dıkte 
sad1 bakxm.lardan çok büyük bir e- etmişler, onla~8: seyırcı bır _duru~d.a 
hemmiyeti haiz bulunan 'bu yolların bulunan Babıalı de, umuı:nıye_tle ıtı
durumu 0 tarihten itibaren beynel- raz etmeden, yapılan teklıflerı kabul 
milel taİimatnamelerle tesbit edilmi- eylemiştir ve böylelikle bir uzlaşma 
ya başlanmış, Boğazlar mukadderatı meyda?,a gel~iştir. .. . . 
ı tayin eden bir sUrü siyasi muahe- Bugun vazıyet tebeddul etmıştır. 
~ aktedilmiştir. Esfı:i sultanlık Türkiyesi yerine bu -
e Bugünkü Boğazlar rejimi 1923 te gün _siyasi sa~.asında kendi ~~kla : 

Lozanda imzalanan bir muahedeye rmı ısrarla mudafaa eden mustakıl 
istinat etmektedir. Işbu muahedeye ve kuvvetli bir Türkiye var. Bunu~ 
nazaran bütün devletlere ait ticaret la beraber Boğazların bliyük siyası 
ve harp gemilerinin sayısında ve to- ve iktisadi önemi, münakaşa götür -
najlannda bazı tahditler kabul edil- mez bir_ hakikatti:. Ve büyük devlet 
mişti. Ayni zamanda Boğazların her ler, Bo~azlarla alakadar olmıya de,
iki tarafı gayri askeri bir bale so - vam edıyorlar. Işte bunun içindir kı, 
kulmuş ve Türkiyenin bu yerlerde onların sesleri yalnız bugün değil, 
asker bulundurması yasak edilmiş - bugün gözden kaçacak ve fakat, ye
ti. ni bir idare şeklinin tatbikinde mey 

Ma!Um olduğu üzere Türkiye hü- dana çıkacak olan herhangi bir pürüz 
kumeti bu son tahditler hakkında bir den tekrar yükselecektir. Çünkü, u -
nota verdi ve kendisine Boğazları tah nutulmarnak gerektir ki, hiçbir mu
kim etmesine müsaade edilmesini is- ahede ebed i değildir ve ebedi ola.
tedi. Montrö konferansı, bu talebi mıyacaktır. Beynelmilel siyasa ken
tetkik etmek için toplanmış bulunu- di büyük dinamizmi ile temayüz et
yor. Türkiye talebinin beynelmilel hu mektedir. Ebedi olma.sr arzusile ya
kuk kavaidine uygun bir surette pılan bir sürü vaziyetler, zahıanın ve 
vukubulduğu, ve Lozan muahedesini h.akikat tebeddüllerinin tahtı tesi -
imzalıyan devletlerin bu talep hak- rınde kalıyorlar - Antoniy M. Niko
kmdaki müsait cevapları nazarı iti- loff. 
bare alınırsa, Türk talebinin Mon-

Şuşnig Cenevreye 
gitmiyor 

Viyana, 30 (A.A.) - Şuşnig, Ce
nevreye gitmeyecektir. Zira Viyana
da parlamento müzakereleriyle meş
gul olmaktadır. Siyasi mahafil, A
vusturyanın dahili ve harici işleri
nin tamamiyle sarih ve açık olduğu 
nu ve Şuşnig'in Cenevre'de bu bapta 
yeniden beyanatta bulunmasına ma
hal olmadığını beyan etmektedir. 

6ofa:ıılar konlerannnm toplanclıfı MontröJen bir man.zara 

MalUmdur ki, hükO.met, halihazır
da memleketin rejimini değiştirme
meğe karar vermiştir. Hatırlarda ol 
duğu veçhile, Arşidük Otta ile Avus
turya kabinesi arasında Arşidükün 
şimdiki hükO.met muarız kaldığı 
müddetçe saltanatı iade teşebbüsün
de bulunmayacağına 'Ôair bir itilaf 
hasıl olmuştur. 

Asamble dün toplandı 

İmparator ithamnamesini 
alkıslar arasında okudu , 
Cenevre, 30 (Tan) - Bugün, Ce

nevre hümmalı ve faaliyetli bir gü -
nünü yaşamıştır. Habeşistanın ilha
kı ve zecri tedbirlerin kaldırılıp kal -
dınlmıyacağı bugünkü Uluslar Ku -
rumu Asamble içtimamda görüşüle
ceği için, alakadarlar bütün mi.imes 
sillerile hazır bulunuyorlardı. Gaze -
teciler, günün dünya siyasasına te
mas eden ilhak ve zecri tedbirler işi 
etrafında ileri gelenlerden izahat al-
maya çalışıyorlardı. . 

Asamble toplantısından evvel hır 
içtima akteden bitaraf devletler dele 
geleri, Milletler cemiyeti misakının 
ıslahı meselesine müteallik karar su 
reti projesinde mutabık kalamamış
lar ve işi Asamble toplantısından 
sonra yeniden yapılacak bir içtima
da tekrar görüşmeyi kararlaştırmış
lardır. 

Asamble Başkanlığı 
Çekoslovak Cümhurreisi Beneş, 

Milletler Cemiyeti umumi katibi A -
vanol'e bir mektup göndermiş, yeni 
vazifesinin Asamble toplanWarma 
riyaset etmiye mani bulunduğunu ve 
bu yüzden başkanlıktan is~ifa e!'l~ -
mek mecburiyetinde kaldıgını bildır
miştir. Beneş, mektubunda bilhassa 
demiştir ki: 

"-Cemiyetin bugünkü günde kar 
~ıılaşttğı zorluklar, onun ile~isi hak
kındaki nikbinane kanaatlerıme zer
re kadar halel getirmemektedir .. , 

Asamble Başkanlığı Van Zeelanda 
verilecektir. Van Zceland, bu sabah 
tayyare ile Cenevreye gelm~ş~ir. Fran 
sız Başvekili Blum ve harıcıye nazı
n Delbos, Van Zeeland'la buluşarak 
Asamble toplantlsı üzerinde uzun u
zun görüşmüşlerdir. Verilen maluma 
ta göre, Asamble toplantısındaki mü 
zakere esasları hakkında Frıınsız ve 
Belçika delegeleri arasında tam bir 
anlaşma hasıl olmuştur. 

Asamble fopfanhsı 
Cenevre, 30 (Tan) - Milletler Ce 

miyeti Asamblesi, saat 17 de toplan
mıştır. Ingilterc hariciye nazırı E -

Habeşistanın statüsü 
Londra, 30. (A.A.) - Diplomasi 

mahafili, Fransa ile Ingilterenin ey
lfil ayına kadar Habeşistan'm istatü
sü hakkında Italya ile müzakerata 
girişmemek hususunda mutabık kal
mış olduklarına dair olan habere 
kıymet vermemektedir. 

Ingilterenin bir çok defalar, Italya 
nın Cenevre müessesesinin idealle
rini tatmin için bazı fedakarlıklarda 
bulunacağı ve bu suretle Habeş me
selesinin hallini kolaylaştıracağı, ü
midiyle Roma hükumetinden bazı 
vaitler koparmağa uğraşmış olduğu 
hatırlatılmaktadır. Italyanlar, zec
ri tedbirler kalmadıkça hiç bir şey 
yapılamıyacağı cevabını vermişler 

ve bu cevabı hiç değiştirmemişler
dir. 

Zecri tedbirlerin kaldırılması, hal
lolunması son derecede ehemmiyetli 
olan bir meseleyi tekrar nazarı iti
bare almağa medar olacaktır. Se
bepleri de şunlardır : 

1.- Milletler Cemiyetinin Ha
beşistanrn müstakbel rejiminin tan
zimine guya iştirak etmek suretiyle 
kısmen zevahiri muhafaza etmesi Ü· 
midi hala bakidir. 

2.- Hn.beşistandaki ecnebi men
faatleri meselesi hal edilmeksizin 
bırakılamaz. 

Akdeniz misakı 
Londra, 30. (A.A.) - Burada yü

rütülen mütalaaya göre Akdenizin 
siyasi statüsü meselesinin müzake
resine girişilmeden evvel diğer bir 
takım mütekaddim me-selelerin mü
zakere edilmesi icap eder. Filvaki 
bir taraftan Habeşistan'ın statüsü 
meselesini diğer taraf tan Boğazların 
statüsü meselesini halletmek gerek
tir. Nihayet böyle bir misak adi i
çin yapılacak müzakerelere diploma
tik temaslarla zemin hazırlamadan 
ve zecri tedbirlerin kaldırılması yü-
zünden Ingilterede hasıl olmu~ olan 
aksülamellerin had mahiyeti zail ol

madan evvel başlamağa imkan yok
tur. 

··~-
Negüsün nutku 

Devletler yardım 
vadini tutmadllar 

Cenevre, 30 (Husu$( muhabiri
mizden) - Arjantin murahhasın• 
dan sonra Habeı imparatoru alhıf
lar arasında kürsüye çıharah bir nu 
tuh irat etmiı ve ezcümle §Unları 
söylemiıtir: 
"- Bugün, ilk defa bir devlet r•· 

iai, bir hükümdar, karşınıza geliyor 
ve hükumetinin hu.ku.kunu müdafaa 
ediyor. Zira, benim milletimin ba
şına gelen lelôket, bütün milletler 
tarihinde ilk defa vukubulan bir 
hôduedir. Böyle bir davayı, ancak 
kendim, hükümdar sılatile, mü.da· 
faa zaruretindeydim.,, 

imparator, bundan sonra Valval 
hadisesinden başlıyarak ltalyan -
Habeı harbinin geçirdiği bütün sa
fahatı anlatmış, '40 milyon ltalya• 
nın 10 milyon Habeıe karşı z:u
lümkar ve biciman düşman kesildi
ğini, tayyarelerle yakıcı, boğucu 

gazlar kullanmalı suretile koca bir 
memleketi harap ve çocukları ve ka 
dınları telef ettiğini söylemiftir. 

Negüs, söz:üne devam ederek d•· 
miştir ki: 

"-Milletler Cemiyetine tama
men emniyetim vardır. Yalnız bu 
cemiyete menaup ba.zı devletler Ha
beşistana yardım edileceği yolunda 
ki taahhüt ve vaitlerini tutmamıı
lardır. Davamız:, beynelmilel haysi• 
yet ve şeref davasıdır. Bu haklı 
davamız yolunda vereceğiniz: yük • 
sek kararı tarih ve Allah kaydede
cektir . ., 

imparatorun bu mühim ve tarihi 
nutku, kırk bef dakika kadar sür
müş, Negüs ltalyan gazetecileri ta
rafından çıharılan hadiselere rai· 
men itidalini sonuna kadar muhafa· 
za edebilmiştir. 

Negüs, sözünü bitirdikten sonra 
kürsüden ayrılırken asamble delege 
leri tarafından sürekli alkışlanmıf· 
tır. Yarınki asamble toplantısında 
/ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 
mümeasillerile diğer devletlerin mu 
rahhcuları dahi mühim sö;ı:ler söyli
yeceklerdir. --den, toplantıyı açarak Asamblenin 

başkanı bulunan Beneş'ten gelen is
tifa mektubunu okumuştur. Bu esna
da Habeş delegasyonu başta biz • 
zat imparator olduğu halde salona 
girmiş ve mevkilerini almışlardrr. 

.Asamble, bilahara, mevcut 51 aza 
dan 4 7 sinin reyile Belçika Başveki
li Van Zeeland'ı asamble riyasetine 
seçıpiştir. Van Zeeliind, başkanhğa 

seçilmesinden dolayı, teşekkürlerini 
bildirmiş ve cekeyi açarak ltalya hü 
kfımeti tarafından gönderilen muh
tırayı okumuştur. 

Fransa ile ittifak ihtimali 

lngilterede çok şiddetli 
tenkitlere yol açtı 

Notada hadiEIP.lerin mesuliyeti Ha 
beşistana yüklctilmekte ve halkın İ
talyan İmparatorluğuna iltihak ha
reketi kaydedilmektedir. 
"Habeş durumunun Milletler Ce -

miyeti tarafından hakkiyle takdir e
dilmesine intizar eden İtalya, Avru 
panın ve dünyanın istikbalini alaka -
dar eden vahim meselelerin halli i
çin Milletler Cemiyeti ile yeniden fi
li teşriki mesaiye amade bulunmak 
tadır. Roma, Milletler Cemiyetinin 
ıslahını tetkik için de teşriki mesa
iye amadedir.,, 

İtalyan muhtırasının Habeşistanda 

medeniyet eseri hakkındaki kısmın
da şöyle denmektedir: 

ltalya yerliler hakkında hakkani
yetli muameleyi teminat altına al • 
maktadır ve bunların maddi ve ma
nevi refahını ve sosyal terakkileri
ni kolaylaştırmağa çalışacaktır. Hat 
km bu amacın başarılmasma iştira
ki için yerliler merkezi hükumet nez 
dinde daha evvel ihdas edilmiş olan 
koporatif meclise kabul edilecekler
dir. Dine ve asayiş ile ürf ve adete 
aykırı olmıyan mezheplere riayet e 
dilecek ve halk serbestçe dilini kul
lanacaktır. Kölelik ve hidematı şak
ka ilga edilmiştir. ltalya, polis ve 
memleket müdafaası hizmeti müstes 
na olmak üzere, yerlilerden kıtaat 
teskil edilmemesi prensibini tatbik& 
a~ade bulunmaktadır. Mübadele ve 
transit serbestliğini temin için her 
türlü tedbirler alınmıştır ve tecim 
hususunda bütün memleketler hak
kında haklı bir muamele tatbik edi
lecektir. 

Bı.ından sonra Necaşi kürsüye ge 
lerek bir sürü gürültüler arasında 

nutkunu söylemiştir. (Bu hadiseler, 
etrafında arkadaşımız Ali Naci K!:ı.
racanın verdiği telsizi kısmı mah:su-
sumuzda bulacaksınız). / 

Necaşinin nutku fransızca ·ve in -
gilizceye tercüme edildikte:r; sonra 
Assamble celsesi, yarın ~Mat 10,30 
da tekrar toplanılmak üı,ere, talik e
dilmiştir. 

/ngiltere Müdafaa Nazırı General 
Dul Kuper'in 24 Haziranda Pariate 
aöylediği nutkun /ngiliz aiyasi mah
lellerinde hükumet esrarını Faşeder 
mahiyette telakki olunduğunu, ln
giltere ile Fransa arasında askeri 
bir andlaşma akdine ait bazı nokta
ları izah eden sözlerin muhtelif par
tilerin şiddetli tenkitlerine uğradı
ğını dün kısaca bildirmiştik. Avam 
Kamarasında cereyan eden bu şid
detli münakaşa ve tenkitlere ait ha
beri, Ajans geç vermiş olmakla be
raber, aynen koyuyoruz: 

Londra, 30 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra toplanan Avam Kamarasında 
müzakerelere, nazırların son beyana 
tı ile bilhassa Duf Kuper Pariste irat 
eylediği nutka dair mebus Atle'nin 
hükumetten izahat istemesile başlan 
mıştxr. AUe, Harbiye Nazırının Mil
letler Cemiyeti toplantısından önce 
ve yabancı bir memlekette hükfıme· 
tin müsait dış siyaseti ve lngilte
renin muahedeler mucibince girişmiş 
olduğu taahhütlerle tehalüf eden 
aleni beyanatta bulunması hakkın
da kabinenin nazarı dikkatini cel • 
betmiş tir. 

Ckceki müzakerede Atle hücuma 
geçmiş ve ezcümle demiştir ki: 

"-Fransa ile İngiltere arasında 

karşılıklı anlaşman1n lehinde bulun
mak ve garbin iki büyük demokrasisi 
arasında daha sıkı bir iş birliği temi 
nine çalışmak, ıJüphesiz ki, arzuya 
çok şayandır. Lakin dostlukla iş bir
liğinden daha da fazla birşey ifade 
ediyor gibi görünen ve matbuatça 
sıkı bir asl,<eri ittifaka işaret gibi tef· 
sir edil-<:n birtakım tabirler kullanılın 
ca ~ değişir. Lokarno andlaşmaaı, 
Almanyanrn aleyhine tevcih edilmiş 
bir Fransız - İngiliz ittifakı değildir,, 

Atle, sözlerine nihayet verirken, 
Başvekil Baldvinin gelip te hükume 
tın siyasasını izah etmesini istemiş
tir. 

Atle'den sonra söz alan Liberal 
muhaliflerin lideri Sir Arşibald Sinc
lair, Duf Cooper'in nutkunu takdi
re şayan bulmş.kla beraber, kendisi-

ni, Fransaya kadar gidip te orada., 
Fransızlara, Fransa ile lngilterenin 
üçüncü bir devlet aleyhine ittifak 
etmeleri zamanının gelmiş olduğunu 
söylediğinden dolayı tahtie etmiştir. 

Sinclair hatime makamında demiş 
tir ki: 

"-Bence, bu nutuk, hükumetin 
aczine delalet ettikten başka memle· 
keti~ nüfuz ve haysiyetini ihlal ve 
sulhü tehdit etmektedir.,, 

Bqnu müteakıp Churchill mevzuu 
bahis nutku müdafaa etmiştir: 
"- Cooper'in sözleri, demiştir, si

yasi mahiyet!edir, O sırada Fransa
da grevler vardı. Yabancılar, ekseri
ya bu gibi buhranların mahiyetini 
izam ederler ve dahili kavgalara 
rağmen, Fransanm herhangi bir 
müstevliye karşı her halde müttehit 
bir cephe arzedeceğini düşünmiye • 
rek bu hadiselerden yanlış ahkam 
çıkarırlar. Bu itibarla, Fransız mil
letine hitaben, kalp kuvveti olacak 
bir iki söz söylemek vacip olmuştur.,, 

Churchill, hükumetin, bu nutkun 
güzel tesirini bozacak bir harekette 
bulunmıyacağı ümidini izhar ile söz
lerine nihayet vermiştir. 

Muhalif hatiplere karşılık veren 
Sir John Simon, Eden'in bu nutkun 
müsveddesini görmüş olduğunu ve 
lakin bazı ani haval dolayı
sile kat'i şeklinden haberdar olama-
dığını söylemiştir. . 

Sir John Simon, bu nutukta, bir 
Fransız - Ingiliz ittifakı nazariyesi
nin müdafaa edilmiş olduğunu İnkar 
ederek demiştir ki: 

" - Evet, gerçi, Duff Cooper 
Fransa - İngiltere anlaşmasını rr..üda. 
faa etmiştir. Lakin bu nnlaşmanm 
Almanya aleyhine tevcihini nsla tav
siye etmemiştir.,, 

Müteakıben Sir John Siman, Coo
per'in, Rhin nehri için, Frans.:ının 
olduğu kadar !ngilterenin de serhnd 
eli sayılacağını filhakik:ı söyltoiş ise 
de, bu suretle Baldvinln eski bir sö
zünü t.ekrardan başka birşey yapma
mış olduğunu bev:ı" ı>tmiştir. 
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Adnan kendisini Moizin odasında değil, 

Hidayetin konağında sanıyordu 
Yemek Bağdat tatltsile bitti. Mey

ndan eonn Bol konulmadı. Cariye
ler, omuzlarında ınnne. çevreler, el
lerinde gümü§ leğen ibrikler, bir ma
aa.Jın kapısından girer gibi odaya ya
yıldılar. Meyvalardan parmakların
da. kalan yapı§kan nıtubeti misafir
ler m&M.da oturdukları yerlerde 
Ma.hmudu Adil turalan i§lenıniş ib
riklerden uzanan sularla yıkadılar. 
Sonra Köçe Oğlunun yalısından alı
nan yaldızlı tavandan yemek milli&· 

emdaki likör kadehlerine yıldızlar 
d&mladı. 

Kahveler prk odasında içilecekti. 
:Adnan kendisini Moizin evinde de
ğil, Hidayetin konağında sanıyordu. 
Fakat bu taklit ulmdan daha glizel· 
di; o kadar §&§ınyordu ki gUlemi • 
yordu. Sonra Moizin bu konağı ta
nhi, mazisi olan memleketler gibi 
nelcadar güç görUlüyordu: Raeelin 
~ylanna. bu konakta kaç defa gel· 
diği halde Adnan için bu gece gör
düğü odalar, konağın bilmediği ta.
rananydı. 

Şimdi oark odruımdaydılar. 
Etekleri elli santim yerde ;dirü • 

nen dört cariye - dört Rum hizmet
çisi bu kılığa konulmuı,tu - odaya 
gırdiler. Raeel, siyah terliklerile SU
leyın~niye camiinde dolaşıyor gibi 
§ark odasmda büsbütün Avrupalı • 
laşmıştı. lki cariye bir tepsi tutu
yorlardı; tepsinin kenarından Sitil 
örtilsU ~arkıyordu. 

Raşel, bu örtüyü cariyeler göğsü
ne koyarlar sanmış, birkaç davetin
aı:; oyıe xuııanml§tı Fakat sonra sa;; 
nih Efendinin kızı bohçacı Melahat
le para. vererek Gazi Osman Paşa 
merhumun .hanımından örtUnlin 
böyle kullanılacağını Meli.ha.tin va
sıta.sile öğrenmişti. 

Incili, zümrütlti kahve örtü$üne 
eıt dudakları sarkarak bakan Uç 
meb'usu sivil nazır iri gözlerile Ad
nan& i§aret ederek alay etti. 

BUyilk tepsiyi tutan iki cariyenin 
l>testnde ttçüncü cariyenin kınalı 
elinden zincirli gilmüş Sitil sarkt· 
yordu; dördUncU cariyenin elinde 
küçük tepsi vardı. Bunu tutan ca
riye, ufak kıçı mihverinde birkaç 
kere dönerek, yerden bir temehna 
etti; büyük tepsiden bir ıarf, bir 
fincan aldı. Sitilde.ki ibrikten finca
na kahve döktü; fincanı zarfa koy
du, kUçUk te~nin ti8tUnde eivil na
mra uı:attı. 
. Sivil ~ım", kaim bryığmm üstUn
tıeki kUçük burnunun yaram11z bir 
çocuk gibi bunışturvd Rum hiz
metçiye takıldı: 

- Merhaba C-eV'ri Kalfa! Uçiineil 
Sultan Selim ne !lemdeler? Afiyet
tedirler in§8llah? 

Adnan ve aeker nszll' gUldUler. 
Uç meb'us kanaat ifade eder korku· 
sile gülmediler. 

Cemiyetin ilim adamı bir çeyrek 
Baa t sonra güldü. 

Asker nazır, yfrml iki ayar altın 
fizerlne i§leruniı yakutlu, zilınrütlti 
fincan urfnıa. kahve içerken gizli 
giZli bakıyordu. Gözlerini bir ara.· 
hk Ra§el yakaladı. Asker nazır sı
kıldı. Egyanm kıymetine değil, !an
a.tine baktığını anlatmak için k&hve 
telvesinin izlerile esmer bir çiçek gi
bi güzel olan fağfur fincanı altm 
zarfından çıkardı, havaya. kaldırdı. 
Herkese göstererek baktı. Sonra 
§8.rk odasının btıtUn eoyasında elile 
bir kavis çizdi : · 

- Mada~, d
1
edi; burada e§)'a. baş

ka türlü guzel · Buradaki eşya vak
alaşmış, buradaki e§ya hayata ka
rışını§, burada her kö§e yaşan.mı§ 
bir fi.lem! 

Si vi1 nazır Adnana gözünu kırpa
rak asker nazırm edebiyatile alay 
ederken sokakta bir gilriiltü koptu 

Çok acayip bir gUrilltU! .. Yığın~ 
t.ehevvürünü taşıyan bu gtirUttıı di
vanı harp korkusi_le notalı öfk~Ydi; 
akıllı uslu hiddetti .. Fa~at bu isyan 
bu miskin halinde bı~e güzel ve acıy. 
dı: Ekmek almak içın fırının önUn
de birikenler yassı eza;ıına kadar 
beklemişler şimdi bagırıyorl&rdı. 
Fakat gürUltti, ?tioizin konağına 
pencerelerdeki kalın perdelerden gi
ft!'ken acılığını ve 21ebebinl. ~ay~ 
diyor, manasız bir sokak gürultUsU 

oluyordu. Pencere,Ye ko~n sivil na
zır, oradan eapsarı dönerek yerine 
oturdu. 
~el, yine albümü karı3tırarak, 

gatmalamadığı pırlanulara yanıyor
du: "AbdUlhamidin bu Uç elması 
Avnıpada bile meşhurdu. Ra§el ne 
yazık ki fırsatı kaçırmıştı. Istanbul
da bulun~aydı koca.sını mutlaka razı 
edecek, bunlan mutlaka eatınala -
caktı ! Fa.kat o talihsizdi!" 

Ra.Şel talihsiz değil, sarhoıtu ! 
Adnan , 8lVlJ aazınn kulağına: 

- Yangın var diye ba~ıracağım. 
Dedi. Sivil nazır da Adnanın ku-

lağına fısıldadı : 
- Hayır. ben hırsız var diye hay-

kıracağım. , 
Biraz durdu. Adnanın kulağına. 

yine eğildi: 
- Hem, bu Moizde bir une değil, 

bir düzüne hll'8ız var! 
Dedi. Halbuki Moiz dö Navara 

sivil nazınn Seltnikterı arkada~ı ol
duğu için 12 kere hırsız ve iki bu· 
çuk kere milyoner olmu~tu. Ve si
vil nazır parasızdı. Kendisi o ka· 
dar Wniz olduğu halde niçin pis 

adamlar yaratıyordu'! Adnan, bunu 
soran tavır ile flivil nazıra bakarken 
iki gözbtbeğinden iki !:engel sarkı
yordu: 

.__. ?.,. ? •.. 

Sivil nazırın ~özbebekleri de iki 
elif gibi uzamıotı: 
-! .. ! .. 
Bir aralrk, yemek ıımlonunun ya • 

nmdaki yazı odasında beyaz maro
kenden koltuklar Adnanın gözüne 
çarptı. B u d e r iyi beyaz olarak ilk 
de!ıı gören Adnan §ll§tr ; hayretini 
gösterm~mek için alay etti: 

- Bunlar da Hidayetin mezadm
dan mı Moiz? 

Raşel, Adnanın istihzasına kızdı. 

- Hayır, Adnan Bey, dedi; bu 
takımı kocam. muharebeden evvel 
4Jnerikadan getirtti. Zat~n bütün 
eşyalanmız Avrupadan, Amerika
dan.. Yalnız bu şark odMını Istan
bulda aldık. Buna da eark odası 

denmez ya! Ne~e!! .. Siz, §ark salo
nunu gidin de Pariete Kamanto'nun 
evindeki hueust müzesinde görliıı. 

(Arkası var) 

lzmitte kurtuluş bayramı tezahüratı 

lzmitin kurt.ulu§ bayramı büyük mer~imle kutlula.nmTştrr. Yukmk 
resim, Cünıhuriyet. alanındaki toplantıyı gfüıteriyor. 

Eskişehir Ülkü okulunda RJÜsamere 

Eskişehir, (Tan) - Eskişehir tnkü okulu senelik müsameresini Hat
kevi salonunda vermiştir. Zeybek ve Çin dan!I büyük muvaffakıyet ka
zanmış, bir perdelik balet çok alkışlanmıştır. Yukarıki resim, mUsamere· 
den bir sahneyi canlandırıyor. 

Bugünkü Program 
t.ıf.ubnl 

11,- Tak•im Stadmdan nakit. Futbol 
maçı: Türk muhteliti ve Maear takı:mı. 
18,30 Opera par~alart, 19,- Haberler 
19,15 Muhtelif pllklar, 20,- Halk mu•İ 
kili (pllk), 20.30 Denizciler bayramı mu 
naısebetile konferans. (Sait Kaptan), 20.45 
Stüdyo orlııeatraları. 21,15 Bayan Corradi 
na Mola tarafındna Clavecin konseri, 21,45 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansmm gıu.:etelcre mah11uı havadis ser 
viıi verilecektir. 

Budap~te 

19,30: Fran:r: Lehır'm "Die Lerche ıinckt 
adlı opereti; ı1,40: }iaberler; 22: ~adyo 
salon orkestrası; 23: H:aberler; 2,20: Çin
cene musikisi ; 24,20: Cazbant. 

18.15: Orkeıtn ; 19: Hıbırler; 19,ts: 
Konserin devamı; 20: Konferans; 2C,20: 
PH.k; 21.25: Oda 11tt1tikiıi; ız.ı O: ~rkdar; 
22,30: Haberler; 22,45: Ki.ıCıik orke5tra. ; 24> 
Gece konseri (Nakil). 

Moskova 

18: Opera sobstleri tarafindın k<m~er; 
19: Koro musikısi: 22: YabanC'l di!Slerle 
ııe~riyat. 

Prag 
• 

20.!0: Halk ıarkıluı ve m ttlar: 20,SO: 
ôrkeatra konseri: 22: Senfonık konser: 
23,15 : Plik. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Takıım bahçe 
ııinde bu ak,am ıaat 21.45 de HALiME 
opereti. Pek yakmda (Rahmet Ef.) 

opereti. 

• TttRK : (Trivoli Cambazhanesi) ve 
(Voronzoflarm Eerarr). 

• TAN : (Tancolita) ve (Altın Zincir). 
• MELEK : (Marahuaıu) ve (Aradıfmı 

Kadın). 

• lPEK : (Buhran Bitti) ve (Bir Geee 
niıı Slrandali). 

• SUMER : (Frrtmadan Sonra) ve (Ha 
yat Avcıları). 

• YILDIZ : (Hayat Kurbanları) ve (Mi 
") irinin Sen Saati). 

• ŞIK : (Sincapur Koraaıılan) ve CCıl 
pı Kıı). 

• SARAY : (Monte Karlo Geceleri) ve 
(Güldüren Gö:r:ler). 

• FRANSIZ : (Prensesin Cılımlıkları) 
ve (Fedailer Alayı). 

• ALEMDAR: (Peterıhur• Geceleri) 
ve (Morg Sokafı Cinayeti), 

• ÜSKtlDAR HALE : (Mumyalar Mü 
zesi. 

Davetler, Toplantılar 

ASKERLİK İŞLERİ 
DAVET 

Fatih AS. Subeai Baılcanlıcından : 
Şubemizd_c ka>:ıth orta chliyetnameyi 

h&tz lı:ısa hızmetlılenn sevkedilmek uzere 
~ .Temmu:ı: 9315 gıinü Subeyc muracaatlan 
ılan olunur. 

:/-

HALK EV l N DE 
$itli Hallcninden ı 

Partimizln Genel Bokanı Ataturkun ve 
Genel Baekan vekili İsmet lnonün Ha\ke 
vimize armafan buyurdukları ımıah fotoğ 
raflarınrn törrısle yerlenne talilı:i, Nişantaşı 
Rumeli caddesindeki Halkevimizin lrurağın 
da 3 temmuz 19315 cuma rünu saat 21 de 
yapıaeaktır Torenden sonra Kolonya kon 
servatuvarı mezunlarından Celile Enis ve 
'Puat taraflarmıfan birer ıan ve piyano kon 
ıeri venlıoeektir. 

İlk Okullıl' T •lebe Kam111 Dir•ktôrlii 
ifinden ı 

Kamp f. Temmuz 936 çar~mha *ilnu ya 
pılaeaktır. ttc:reti verilmek ıuretile yazdı 
rrlan çocuklarm aynı eUnde ofleclen evvel 
eı:valarilc birlikte k.ampa teılimi. 

Cerrahpaea butaneaf 21693 
Gureı>. haatancai Yeni bahçe 23017 
Hanlri lı:admlar ba1tan~ıi 24553 
ZeYtıep Ktm!J haatancsi Oıtild.u 60179 
Kudua hastanesi Çapa 22142 
Beyoflu Zülrtlr baswıest 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarı:ıaıa Nllmune hut.anesl 150107 
Etfal baıtanesl Sitil 42426 
BakrrlrOy Akıl hastanesi ı 6.60 
Sark Demiryollan Sirked 23079 
Devlet Detniryollan Haydarpaşa 42145 

itfaiye Telef onla.n 

lstanbuJ İtfaiyesi 24222 
Kadıkö7 itfaiyesi 150020 
Yeşilk6y, Bakırköy. Bilyükdere. 
Oıküdar itfaiyesi 50625 
Beyoflo itfaiyesi 44640 
Büyülcada. Heybeti. Burcu, Kmab mnı 

takalan için telefon N.Dtralmda.ki memııra 
YilnCm demek Widir. 

Çabık sıhhf yudıın f.eokllitı 

Bu aumaradan imdat otomo 
bili istenir 44998 

M"tlracaat yerleri 

Oenlı yollan acentesi Telefon 42362 
Aka. <K•dıkliv iskelesi) 437~ 

Göz Hekimi 

Dr. ŞOKRO ERTAN 
Caialotla Nuru Osmaniye cad. No.30 

(CatalciJa Ec:zancat bltlolii). 

':'el 2251515 

Otomobil durmuştu. Jerom sıkı· 
le.rak indi ve makineyi a~tı. Kusuru 
bulduğu sırada bir spor otomobili 
yanında durdu ve bir kadın ~i: 

- Bir şeye ihtiyacınız var mı? 
Diye sordu. Jerom, başını çevir· 

di ve çelik renginde iki iri göziln dik 
bakışları ile çarpıştı. Şapkasını çı· 

kararak: 
- Hayır, teşekkür ederim. 
Dedi. Otomobilli kadın elini se· 

lam makamında kaldmı.rak makine· 
yi işletti ve yağ gibi kayarak gitti. 
O, yolun ötesinde kAybolduktan son
ra Jerom, ancak şapkasını giyebil· 
di. Bu kadının ani göriinüp kaybo· 
ıueu onu müteessir etmişti. Ve için· 
de bir süril boyanmamı§ resim ta
kım Yan ııııallanan otomobiline bir ah 
çekerek bindi. 

• 
Aldo Vezzani ressamı koşkün ka· 

pı mda bekliyordu. Otomobil görii· 
nilr görünmez koştu, kucaklaştılar. 

- Geç kaldın, bir kaza olmasın 
diye merak ettim. 

- Ehemmıyetsi?. bir yer bozul
muş, biraz geciktirdi. 

On !'lenedir birlbirlerini tanırlar 
ve sevişirlerdi. Aldo. §airdi ve şöh
ret noktai nazarından arkadaşı res
sam Jeromdım R§t.ığı değildi. Tkisi de 
zengin, güzel ve beynelmilel birer 
artist idiler. Derhal f'onı tu1ar: 

...... Neleı: yapıyorsun bakalım? 

- Gobelin fabrikasına bir seri 
model hazırlıyoruz. Ya sen? 

- Ben Carlotta Santi için nıan· 
zum bir piyes yazıyorum. 

- Şu meşhur aktris mi? 
- Evet. Zaten şimdi göreceksın 

Milanoyn otomobilini tamir ettirme
.:-c e,"1tmişti. Seninle tanıştığına pek 
sevinecek. 

Burada mı oturuyor. senınle 
mi:' 

Evet. Oyle zannediyôııım ki, 
ondan artık ayrılmam ihtimali yok 
gibi .. !ki eenPdenbPrİ en güzel yazı· 
larımı bana ilham eden odur. Ya
nımda olduğu zaman her §ey bana 
kolay geliyor. Sahneler kendi ken· 
dilerine oluveriyorlar, mükalemeler 
kalemin ucundan kendiliklerinden 
akıyorlar .. O kadar ki, hazan kendi 
kendime şüphe ediyôr. bana atfettik
leri &öhretin ona ait olduğunu, asıl 
tllairin o, benim ise sadece bir nAkil· 
den ıbaret olduğumu zannedıyorum. 

.Jerom: 
- Aldo, ısen onu tanımadan evvel 

yazı yazmış ve me§hur olmuştun? 
Dedi. 

- E,·et ama eski yazılarımın şim· 
dıkilermin yanında ne ehemmiyeti 
var? 

:{. 

Tanı ma, pencerelerinden golün 
gözilktüğU alçak tavanlı bir salonda 
oldu. Carlotta, ressama sulardan sı
kılıyormuş gibi göründü ve Jerom, 
ayni çelik bakı§lar karşısında yüre· 
ğinin bir defa daha eridiğini hisset
ti. Çünkü bu, otomobilde gördüğü 
kadındı. 

Carlotta elini uzattı. Ree8am bu 
kUçUk ve ıcak elin Ustüne ateşli 
dudaklarmt dokundurdu ve bir keli
me söylemeden doğruldu. 

!kisi de tesadüflerinden bahsebne
diler ve bu sükUtta ikisi de garip bir 
lezzet buldular. 

• • • Ve nihayet gayrikabili içti· 
nap oldu. Bir kere daha şehevi a§k 
kuvvetini gösterdi ve dostluğu mağ
lup etti ve ressam, arkadaşının met· 
resinden bir randevu kopardı. 

Ressam, aktrisi, dostunun kendisi 
için atelye haline ifrağ ettirdiği 
köskte üç gün sonra kabul etmişti. 
Bu kadının her §eyi nadir idi. Ken
di haberi olmadan vücudundan man
yetik bir şua çıkıyordu. Vücudunun 
çizgileri, gözlerinin, saçlarının renk
l~ri ile münaseb•leri, teninin güzel· 
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liği harikuliı.de idi ve o derece mü· 
kemmel bir güzellik neşrediyordu kı 
insanın maddi hislerden tecerrüt 
edeceği geliyordu. Ressam, bunun 
için: 

- Oh, demi§ti, müsaade eder mi· 
siniz r~ı:ıminizi yapayım? 
Kadın, ressama hayretle baktı . ve 

sesinin boğukluğu Jeromu titretti: 
- Nasıl isterseniz. 
Dedi ve omuzlarını silkti. Jerom 

eline ırçalan aldı ve adeta önilndeki 
tual ile kavga eder gibi sar'alı hır 
faaliyetle boyaları yaymağa, renk
leri vahşi hareketlerle karıştınnağa. 
başladı. Gözbebeklerl parmaklarını 
idare ediyordu ve Carlotta, dudak • 
larmda bir tebessümle, köşkü ter • 
kettiği zaman, Jerom, §aheserint 
meydana getirdiğini tamamen hiş&e· 
diyordu. 

• 
Jerom dostuna ıtirafatını tamam· 

hyordu. Sözlerini bitirdi. Şair : 

- Sana teşekkür ederim, dedi, fa· 
kat bana yeni bir şey öğretmiş ol• 
muyorsun. Carlotta'nm beni aldat• 
tığım çoktandır biliyorum ve sen, 
bunu yapan ilk adam değilsin .. 

- Fakat ben bir şey yapmadım .• 
.Kat'iyyen. Onun güzelliğine galebs 
~a111bi1dinı, daha doğrusu bu güzel· 
liğin bir san'at eseri için ne iyi bir 
model olduğunu düşünerek .. 

Aldo bağırdı ... 
- Ne? Ne demek istiyorsun? 
- Hiç, bir portresini yaptım. 
- Nerede? 
- Kökte. 
Aldo, yıldırım ibi fırlamış, re! • 

ı:ıam da peşine takılmıştı. Nefes ne• 
fese kö~ke gelip te resmi gi:>rünce, 
Aldo: 

- Alçak, dedi. ah .. alçak ... 
Resim harikulade bir güzellik! 

yükı:ıeliyor. ıkı adamın boylannı aşı· 

yor ve onları ayırıyordu. Şair : 

- Bir şaheser. bir şaheser yaptın 
Jerom .. Carlotta bir alçaktır. 

Diye inliyordu. Ressam sordu : 
- Peki ama neden, niçın? 
- ÇUnkü benden başkasına ıl· 

ham vennege hakkı yoktur. lşte a• 
sıl ihanet. Affedemıyeceğim. anlıyor 
musun. bır türlü affedemiyecPğim 
ıhanet. 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
C!LT VE ZUHREVt 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstlkl8J caddesı 
Rumeli Han No. 16 

Hergün öğleden sonra ha.stala· 
rmı kabuJ eder. 

Telefnn: 401 ~~ 
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lstanbul Harici Askeri 

Kltaah llônları 

1 - Alpulluda teslim e
dilmek üzere 7 6 ton sığır e
tinin kapalı zarfla ihalesi 
Temmuzun 2 inci Perşembe 
tünü saat 15 de Vizede ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubiyle kanuni bel 
gelerini saat 14 e kadar ko
misyon Reisine vermeleri ve 

Jandarma Genel kamutanhğı Ankara Satınalma 
Kom isyan undan: 
1 - Aşağıda mıktar, talı min, İlk teminat bedelleri ve ihale tarihleri yazılı ka

put ve kışlık elbise dikimi eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şartnameyi komis
yondan parasız alabilirler. Eksiltmeye girmek isteyeni erin şartnamede yazıldığı 
gibi teklif mektuplarını eks iltme vaktinden bir saat evv el Komisyona vermiş olma
ları. ( 1521) (3630) 

Cinsi Mık tarı 

Kaput 19000 tane 
Kışlık elbise 10000 takım 

Tahmin bedeli 
Kuruş 

130 
150 

İlk teminatı 
Lira K. 
1852 50 
1125 00 

İhale gün ta. 

16-7-936 Perşembe 
17-7-936 Cuma 

Saati 

9,5 
9,5 

saat 15 de Komisyonda bu------------------------------------

l • 'l • 936 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

2000 ton Jeneratör Kömürü 

! unmalıdır. 
2 - Sığır etinin tahmin 

edilen fiatı 22 kuruştur. İlk 

Tahmin edilen bedeli 26000 lira olan yukarda m.ıkta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 
tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Sartname bir lira 30 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
195 O lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 

Istanbul Asliye Mahkemesi Birin- ~llHl(lflJlllflllJIHllJl(UIJIUlllHlllllllJIUIUlllJlllJllrrfllllffllflllfl~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
ci Hukuk Dairesinden : Haliç Va- - - mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3476) 
purları Türk Anonim Şirketine ait ~ Türk Hava Kurumu Büyük § _ 4769 

teminatı 12 54 liradrr. 
3 - Şartnamesi Vizede 

Satınalma Komisyonunda 
her gün görülebilir. (24) 

olup Ayvansaray vapur iskelesi kur =: ::::: 
binde bağlı bulunan ve heyeti mec- = D = ·14850 ton Lavemarin kömürü 
:u;~: ~=:~:·ı;;oi;~~= ;~:~: ~ ~ O W /A iM @ı @ @ 0JJ ~ Tahmin edilen bedeli 193050 lira olan yukarda mık-

(3317) 4513 
••• 

• Ordu ihtiyacı ıçın eğer 
sabunu satrn alınacakdrr. 
Evsafını tesbit etmek üze
re taliplerin teklif, nümune 
ve mütehassıslarile birlikte 
2 O Temmuz 9 3 6 tarihine 
kadar M. M. V. Fen ve 
san'at umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. ( 4 2) 

tajına 300 lira ve teknesine 6000 li- - Ş = tarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
ra ayrı ayrı kıymet takdir edilen § imdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir ::: :rvtüdürföğü Satmalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 
Dizel motörü ile müteharrik 12 No. § 3 c:U keşide 11 • Temmuz · 936 dadır. § tarihinde perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
lu vapurun heyeti mecmuası veya --= .BÜ y Ü k ikram iye ~=- edilecektir. Sartname Dokuz lira 66 kuruş mukabilinde 
mezkur montaj ile birlikte Dizel Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1 

motörü ayrı ve teknesi ayrı olarak c 50 000 L• .d = 10902 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkfu-
ve yine 1200 lira kıymet takdir olu- == . 1 ra 1 r =----- günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri Ve kendile-nan 3 Nolu vapurun köhne teknesi ve - -= A 20 000 12 000 10 000 liral k 0kr • - rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki kezalik 3180 lira kıymet takdir olu- 2 ynca: . , . , . ı ı amı· 5 
nan Haliç nam motörbot önümüzde- = velerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... S: vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaat-

ki Ağustosun üçüncü pazartesi gii- ~IHllllHllUUlllllllUlllllllHllllllllltllllllll'llHHlllllllllllllllllll lllİİi lan. ( 3150 ) 
nü saat 14 te mezkur mahalde açık ------------------------(3552) 4731 

• • • 
1 - Alpullu, Pınarhisar, 

Demirköy, Vize için yapılan 
4 şartnamenin yekunu olan 
40100 kilo taze Fasulye 

artırma suretile satılacağından ta
lip olanların zikrolunan muhammen 
kıymetlerin yüzde 7,5 pey akçesile 
mezkfır gün ve saatta yukarda yazı
lı mahalde hazır bulunmaları lü

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

zumu ilan olunur. {24076) 

44800 kilo Pathcan, 14000 ------.---
kilo Domates, 3 7 50 kilo bi- lstanbul Komutanlığı Sa· 
her 215 O kilo Bamyanın a- fınalma Komisyonu ilônlorı 
çık eksiltme ile ihaleleri 7 ,_ __________ _, 

Senelik muhaımnen kirası 300 lira olan Üsküdar iskelesinin 
Kuzguncuk tarafmdaıki denizden duldurulan arsa 938 senesi ma
yısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Şartname ve krokisi Levaznn Müdürlüğünde görülür. 
İstekli olanlar 45 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 2. 7. 936 perşembe günü saat 15 te Daimi Encümen
de bulunmalıdır. (B.) (3359) 

Temmuz 936 Salı günü Vi- Çatalca Mst. Mv. eratının 
zede yapılacaktrr. ihtiyaçları olan 11 O O O kilo 

2 - İsteklilerin ihale gü- sade yağı kapalı zarf usulile 
nü saat 14 de teminat mek- 14-7-936 Sah günü 15,30 
tubu veya makbuzlariyle da alınacaktır. Muhammen 
Komisyonda bulunmalıdır. tutarı 8800 liradır. İlk temi 

3 - Alpullu ve Pınarhi- natı 660 liradır. Şartnamesi 
sar için tahmin edilen beher her gün komisyonumuzda 
kilo fiat fasulyanın 5, Patlı- görülebilir. İsteklilerin ilk 
canın 4, Domatesin 3, Bibe- teminat makbuz veya mek
rin 4, Bamyanın ıo kuruş- tublarile beraber belli gün 
tur. İlk teminatı 3 5 7 lira- ve ihale saatinden en az bir 

Menba su kapsüllerinde kullanılacak olan iki milyon tane 
muhtelif renk ve numarada su kapsülü açık eksiltmeye konul
muştur.Bu kapsüllerin beher bin adedine 150 kuruş fiat tahmin o
lunmuştur.Nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülür. Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesika 
ve 225 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
2 Temmuz -936 perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (B.) (3400) 

....:-~---------------Bir metre murabbaına iki lira değer biçilen Vefa yan-'tın_ yıe-ri~ 
de Molla Hüsrev mahallesinin Vefa caddesinde 19 uncu adada 

saat evveline kadar teklif ôır. 
4 _ Vize için tahmin e- mektublarını Fındıklıdaki 

yüzsüz 84 metre murabbaı arsa alakadarlar arasında saıtılmak 
üzere açrk artınnaya konulmuştur. Şartnamesi Levaznn Müdür
lüğünde görülür. İstekli olanlar 12 liııa 60 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13 Temmuz 936 pazar
tesi günü saat 15 te Daiıni Encümende buılunmahdır.(B.) (3620) 

dilen fiat Fasulyenin 5,5, Komutanlık Satınalma ko
Patlıcanın 4,5 Domatesin misyonuna vermeleri. 

Tasfiye halinde bulunan 

(3601) 
3,5 Biberin 4,5, Bamyanın 

4799 lstanbul 
Telefon ·ı ı kuruştur. İlk teminatı 85 

liradır. 
5 - Demirköy için tah

min edilen fiat fasulyenin 
6, 5 pa tlrcanın 5, 5, Doma te
sin 4,5 Biberin 5,5 Bamya
nın 12 kuruştur. İlk temina
tı 106 liradır. 

6 - Sartnameleri Vize 
Tümen Satınalma Komis
yonunda hergün görülebi
lir. ( 3 9 ) ( 3 5 1 7) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Çatalca Mst. Mv. eratının 
ihtiyaçlan olan 10,000 kilo 
Patates açık eksiltme ile 
14-7-936 Salı günü saat 16 
da alınacaktır. Muhammen 
tutan 575 liradır. İlk temi-

Türk Anonim Şirketi 
Birinci ilan: 

26 Mayıs 1936 tarihinde toplan
mış olan Istanbul Telefon Türk A
nonim Şirketi his
sedarlar Heyeti Umumiyesi tarafın

na tı 44 liradır. Şartnamesi dan verilen karara tevfikan ve Sa-

h .. k · d tın Alına mukavelenamesini tasdik 
er gun omısyonumuz a eden 3026 numaralı kanunun, 17 Ha-

görülebilir. İsteklilerin ilk ziran 1936 tarih ve 3332 numaralı 
teminat makbuz veya mek- Resmi Gazetede intişarı üzerine mez 
tublarile beraber belli gün kUr şirket, 17 Haziran 1936 tarihin-

den itibaren münfesih olmuş ve tas
ve vakti muayyeninde Frn- fiye haline girmiştir. 
dıklıdaki Komutanlık Sa E. E~ Ford ve A. Biliotti müçte
tınalma Komisyonuna gel mian ve münferiden hareket etmek 

selahiyetile Şirketin tasfiye memur-
meleri. ( 3 605) ıarı tayin edilmişlerdir. 

4800 Ticaret kanununun 445 nci mad-
İdareleri İstanbul Leva- * desine tevfikan, Şirketin alaca~ı-

vazım " · ı· .... · b '"'lı lan alacaklarını tespit ettirmek ü-
amır ıgıne ag Çatalca Mst. Mv. Komu t - zere Şirketin stanbul'da Birinci 

kıt'at hayvanatı için 881 tanlığı eratının ihtiyaçları Vakıf hanında kain merkezine niha 
ton kuru otun kapalı zarfla olan 7700 kilo kuru suvan yet bir sene zarfında müracaat et
eksiltmesi 3 Temmuz 936 açık eksı'ltme ı'le 14_7_936 meğe davet olunurlar. 
C 15 3 O d Işbu ilan en çok birer hafta fası-

uma günü saat ' a Salr günü saat 15 de alma- la ile üç defa neşredilecek ve yu-
Xophanede Satınalma Ko- caktır. Muhammen tutarı karda bahsi geçen bir senelik müd
rnisyonunda kapalı zarfla ek 539 liradır. İlk teminat det ancak üçüncü ilan tarihinden i-
siltmesi yapılacaktır. Talı- ı tibaren başlıyacaktır. 
min bedeli 24668 liradır.İlk 41 liradır. Şartnamesi her Tasfiye memurları 
teminatı 1850 lira 10 kuruş- gün Komisyonumuzda gö- ZAY! - 6-7-1929 ve 5-4-1930 ve 

"' tur. Sartnamesi Komisyon- rülebilir. İsteklilerin ilkte- 20.9.1931 tarihli muvakkat mak-
ml·nat makbuz ektub puzlarla sahih olduğum cem'an 140 da go .. ru"lebı"lır· . İsteklilerin veya m 

liralık Adapazarı Emniyet Bankası 
kanuni vesikalariyle bera- larile beraber belli gün ve hisse senedatına müteallik makbuz-
ber teklif mektuplarını i- saatte Fındıklıdaki Komu- ıarın ziyaa uğradığını ve ikinci nus
hale saatinden bir saat ev- tanlık Satınalma Komis- haları alınacağından eskisinin hü-

lm 1 · ( 3 6 o 6 ) kümleri kalmadtğını ilan eylerim. :vel Komisyona vermeleri. yonuna ge e en. \ Adliye müfettişi 
(19) (3350) 4541 4801 'f Rahmi 

* * • 
İdareleri İstanbul Leva- 83 70 liradır. İlk teminatı f. 1 

.zrm Amirliğine bağlı mües- 627 lira 75 kuruştur. Şart KOÇUK iLANLAR 
seseler için 465 bin adet yu- namesi Komisyonda görüle Dr. Mehmet Ali AKSOY 
murta 13 Temmuz 9 3 6 pa- bilir .İsteklilerin kanuni ve Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri 

4506 

zartesi günü saat 15,30 da sikalarile teklif mektubları- cilt ve zühreviye mütehassısı. 
· d b" Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it-

Taphanede Satınalma Ko- nı ihale saatın en ır saat tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 
misyonunda kapalı zarfla a- evvel komisyona vermeleri. hasta kabul eder. 

hnacaktır. Tahmin bedeli ,(30} (3609) 4797 

Romanya Seyrise
fain. idaresinin Va· 

purrar ı tarifesi 
değişti 

Muhterem müşterilerinin ihtiyaç
larını karşılamak ve tatil esnasında 
Romanyanın su şehirlerini ve kaplı
calarını ziyaretlerini temin maksa
dile Köstenceye hareket eden pos
ta. vapurlarının haftalık seferi; haf
tada iki defaya iblağ eylem.eğe ka
rar vermiştir. Her pazartesi ve cu
ma günleri saat 14 te hareket. Bü
tUn hatlarda ve bilhassa. Istanbul • 
Köstence hattında mühim tenzilat 
yapıldığı gibi su şehirlerini ve kap
lıcaları ziyaret edeceklere de ayrıca 
tenzilU vardır. 

Pire ve Iskenderiye için hareket 
munavebe ile bir hafta salı günleri 
saat 18 de hareketle Berut ve Hay
faya ve bir hafta çarşamba günleri 
saat 9 da &'Vdette Hayfa ve Beruta 
uğnyacaklardır. ünümüzdeki posta 
7 Tem.muz salı günü saat 18 de ha
reketle Pire, Berut, Hayfa ve Isken
deriyeye gidecektir. Fazla. tafsilat 
için Galatada, Merkez Rıhtım ha
nındaki umumi acentalığma müra
caat. Telefon: 44827/44828. 

Beyoğlu Dördüncü Noterliğine 

Dairenizden 30 Haziran 1936 tarih 
ve 7729 No. ile resen musaddak se
net mucibince Istanbul Limanına 
mukayyet Utku gemisinin muhasip· 
liğine SKF Bileli Rulmanları Türk 
Limited Şirketi memurlarından Bay 
Hayatiyi tayin ettim. Mezkfır gemi 
hakkında yapılacak her türlü tahsi
lat mUnhasiren mumaileyh Bay Ha
yati tarafından icra edileceği ve ge
mi namına yapılacak her türlU taah
hüdat ve mukavelatm benim tara
fımdan dahi imza edilmesi şartile 
muteber olacağIDin Cumhuriyet ve 
Tan gazetelerile ne§.rii ilanını talep 
eylerim. 

Gala.tada Bozkurt hanında SKF 
Bileli Rulmanları Türk Limited Şir

keti Direktörü Haldun Muhtar 

' 

55 Ton benzin 
Tahmin edilen bedeli ( 16 5 O O) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Temmuz 
9 3 6 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1237) 
lira ( 5 O) kuruşu havi teklif mektublarınr mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkU.r gün ve saatta Komisyona müracaatlan. 

9900 Paket Kulp Vidası 
2 7 200 Paket Kuşak Vidası 
ı.Q...4..0.0 ~1. :rvn:u:u:şe vn:ım!lr-

21400 Paket Dip kapak Vidası 
1600 Kilo Perçin Çivisi 
2 5 O O Kilo Karfiça Çivisi 

(3143) 

Tahmin edilen bedeli 2 8 3 5 2 lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunda 17 Temmuz 936 
tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname bir lira 42 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 
lira 40 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkfu günde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3146) 

102000 metre Torbalık bez 
Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda mıktan 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satmalma Komisyonunca 15 Temmuz 9 3 6 
Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname bir lira 53 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2295 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 3145) 

40000 Metre Ham ipek 
Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarıda mik. 

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonuaca 3 Temmuz 936 
tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (bir) lira (60) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2400) lirayı havi teklif mektublarınr mezkur günde 
saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik 
le mezkur gün ve saatta Komisyona müracaatları. 

(3307) 

455Ton Döküm Koku 
Tahmin edilen bedeli 15 9 2 S lira olan yukarda ını:kta

rr ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunca 31 Temmuz 936 ta
rihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat lan 1194 lira 38 kuruşu 
havi teklif mektuplarnı mezkur günde saat 14 e kadar 
Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte Komisyona müracaatları. (3480) 

l 



1.7.936 TAN 11 

Jandarma Genel _ Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

!J•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı••.:: 

: " :r AN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! 
§ abone teklifnamesi kuponu 1 
1 No Tarih : 1 - 7 • 1936 -

1 
il""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~ 

1 -Aşağıda çeşit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatte satın alınacaktır. 
il, ' 

2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para karşılığında; yazısız olanlar parasız Komisyondan alı-
na bilir. 

girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık 

Adı, baba adı 1 
1 ~~ 1 

iıı--~~~~-- ---~~-----------------------~- ~ 
1 3 - Eksiltmeye 

için de ilk teminat ve istenilen belgeleri Komisyona vermiş olmaları. ( 14 7 3) ( 3 5 4 7) 1 
Doğduğu yer ve yıl 

Cinsi Mık dan Alışı usulu Tahmini İlk teminat 
L. Kr. 

L. Kr. 
Mobilya 345 tane · Kap4'1ı ZA. 12677. o 950 78 
Kaput kumaşı 46279 metre 

" " 
2.60 7266 27 

Kışlık 
El. Kumaş 23000 

" " " 
2.42 4033 

Yazlık El. 
Kumaş 163000 

" 
,, 

" 
0.47 5080 50 

Yatak bezi 
kılıf Irk 47000 

" " 
., 0.36 1269 o 

Çamaşır-
lık bez 170100 

'' " 
,, 0.24 3061 80 

Tıbbi ecza 40 çeşit Açık eksiltme 2400. o 180 o 
Komprime 
kinin 300 Kg. Kapalı zarf 31.50 708 75 
Etüv 5 tane " " 

5250. o 393 75 
Velense 184 

" 
Açık eksiltme 10. o 138 o 

Battaniye 4000 
" 

Kapalı zarf 7.50 2250 o 
Matra 11000 

" " " 
1.25 1031 25 

Zincirli 
yular 1785 

" 
Açık eksiltme 2.50 334 69 

Naftalin 1000 liralık Pazarlık 0.35 75 o 

Şartname İhale tarihi Gün 
bedeli 

. L. Kr. 
63 11-7-936 Cumartesi 

6 2. 13-7-936 Pazartesi 

2 78. 13-7-936 . 
" 

3 84. 14-7-936 Salı 

o o. 14-7-936 " 
2 5. 15-7-936 Çarşamba 
o o. 15-7-936 " 
o o. 16-7-936 Perşembe 
o o. 16-7-936 H 

o o. 17-7-936 Cuma 
1 50." 17-7-936 " o o. 18-7-936 Cumartesi 

o o. 20-7-936 Pazartesi 
00 20-7-936 

s. 

11 
11 

14 

11 

14 

11 
14 

11 
14 
11 
14 
10 

10 
13 

1 

1 

1 
-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Işi ve güctı 

Veresesi 
kimlerdir ? 

Ikametgah 
Adresi 

MalO.liyetl var mı
dır, var ise nere
sinden malfüdUr? 

Nekadar zaman i
çin abone olduğu 

1 

1 

1 

1 

1 

-ı 1 

Başlangıcı -------

Sonu : 

-1 

1 

1 

~---iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii=-iiiiiiiii~--iiiiiiiiö-----iiiiiiiii--...iiiiiiiiii-.J.I 
Bu kupona dcrccdilccek yazılar ıayct okıına.kh yazılmı~ olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 1 

Gazet.enizln 28 Nisan 1936 nüsha- il 
sınd:ı. yazıh şartlar dairesinde kaza- 15 -
ya kal'§ı 1000 liralık sigortah abone kuruşluk ~ 

- yazılmak istiyorum. Aboneman bede- pul ve 
1 li gönderilmiştir. Sigorta muamelesi- lmza. 1 

Gebre 3073 tane ,, 0.17,5 40 34 00 20-7-936 " 
15 1 n1n yapdmasıru dilerim. = 

--------"---------------------------'-------------------- :ı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•'-

~-··· 
__ ... :• f'ERLOOENT.. diş macununu 

ierç,ih edeceksiniz, 

zira~ a~ızın bllcOmla şeraiti sıhlıiyeslnl 
haiz olan bu macun di,leri çOrümekten 
kor.ur, diş etlerini kuvvelleııdirir, nefesi 
serinletir ve insanın görOnOs efesini 
artırır.ı 

M.M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Reisli-
ğinden : . . · 

1 - Tahmın edılen bedeli en çok 134000 lira ve ilk 
teminatı da 7950 lira olan 10 bin ton maden kömürü
nün kapalı zarfla münakasası 10-7-936 Cuma günü saat 
14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapı
lacaktır. 

2 - Şartnamesi (670) kuruş mukabilinde, lstanbul
da Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan, Ankara
da Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma 
komisyonundan verilecektir. 

3 _ l\'fünakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dahilinde ~e tayin olunan günde saat on üçe 
kadar zarflarını Komısyona vermeleri lazımdır. ( 3 4 2 2) 

4600 

Haliç vapurları Direktörlüğünden: 
. 1 Temmuz 936 çarşamba gününden itibaren yaz ta

rıfesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife iskelelere asılmıştır. Cep tarifeleri gişeler

de satdmaktadır. (3652) 

1( i N O P R İ N~-i«:tt<ıleri HER nR~E 11 ~uRuş 
B.& • Dİ~.ROl'f.AflZHA A<1RILARllf..<iRIP VE NEZ KAR t BİRIC İt< İLAÇ TIR 

Maliye Müfettiş Muavin- ı 
liği imtihanr 

Deniz Levazım Satı:ıalma komisyonu ilanları 1 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 

Temmuz 19 3 6 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır : A - Memurin kanunu

nun 4 üncü maddesinde yazdı evsafı haiz olmak, 
B - 1 Kanunusani 1936 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol-
mamak, C - Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler 
Okulu", Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İkti
sat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ec
nebi mekteblerden mezun olmak, D - Yapılacak tah
ki~at neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

Imtihana talip olanlar 14 Temmuz ı 936 tarihine ka
dar Ankara'da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği
ne arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evra
kın raptı lazımdır: A - Nüfus cüzdanı ve adresi • 
B - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası "Memuri-
yette bulunanalar müddet ve sureti hizmetlerine dair res
mi vesika raptedeceklerdir", C - Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika "askerlikle alakası kesilmemiş o
lanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi 
o1mıyanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde 
ancak namzet olarak kabul oluna bilirler", D - Mektep 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet dokto
runun raporu. 

Talipler yazdr ve sözlü olmak üzere iki imtihana ta
bi tutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankara' da ve İstan
bul' da ve muvaffak olanların sözlü imtihanı Anakara'da 
yapılacaktır. 

imtihan Programı: 
1 - Maliye: A - Bütçe ''İhzarı, tatbiki. tasdik ve 

kontrolu" Muhasebei umumiye kanunu, hi.ikümleri, 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler ''sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, 
harçlar,, Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler. 
C - Maliye Vekaletinin Merkez ve Vilayetler teşkila
tı, D - İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi, 

2 - İktisat : "İstihsal, tedavüL nakit ve itibar, inki
şam ve istihlak bahisleri". 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekep faiz, is-
konto, faizli hesabı cariler, 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 

Koyun eti 7000 2800 00 
SığırEti 5000 1400 00 315 00 

Cinsi, mıktan ve tahmin edilen bedelleriyle muvak
kat teminatı yukarda yazılı iki kalem yiyecek 2 Tem
muz 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır . 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin, 315 liradan ibaret olan muvakkat temi

natlarını İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak 
mukabilinde alacakları makbuz veya banka teminat 
mektupları ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyonumuza müracaatları. ( 3302) 

4480 

Tahmin edi!en bedeli 7265 lira 25 kuruş olan 105000 
kilo muhtelif yaş sebze 2 Temmuz 936 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14 te kapalı zarf suretiyle alı
nacaktır. 

. Muvakkat teminatı 544 lira 89 kuruş olup şartname-' 
sı her gün Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplariyle ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve tek
lifi muhtevi mazruflarr belli saatten bir saat evvel Ka
sımpa~ada bulunan Komisyon Reisliğine vermeleri. 

(3286) 4490 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
l - Belediyenin bir senelik ihtiyacı olan 500-800 

ton bezin kapalı zarfla On beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 263,200 liradır,. 
3 - Muvakkat teminatı 19740 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı ış

leri kalemine gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usulü Dairesinde tanzim ede~ekleri 

kat'i teklif ve teminat mektuplarını 13 Temmuz 936 pa
zartesi günü ihale saati olan On beşden bir saat evveline 
kc.clar yani saat On dörtte Belediye Encümenine verme
leri ilan olunur. (1499) (3623) 

Istanbul !kinci Iflas Memurluğun
dan: Müflis Ada Pazarı Ahşap ve 
Demir Malzime Şirketi masasına ge
len hazinei Maliyenin Semer bedeli o 

larak istediği 20480 lira. hakkında 

48S4 

5 - Ticari usul defteri "esaslı ve pratik malumat", iflas idaresince yapılan tetkikatta 

6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu, ce- müflis şirketin Defterlerinde bi~ 

Sultanahmet Birinci Sulh Huk~k 
Mahkemesinden ! Holantse Bank 
Uni N.V. müessesesinin Çarşuyu ke
birde Kalpakçılarda Mehmet Nazim 
ve şürekası şirketi azasından Meh
met Nazını ve Büyük çarşıda Kal
pakçılarda 158 numarada Haçik 0-
hanesyan aleyhine açtığı 36/ 1093 
numaralı 118,88 lira alacak, maa 
faiz, masarif ve yüzde 10 tazminat 
davası üzerine kendilerine gönderi
len dava a.rzuhallerinin ikametgah
larının meçhuliyyetl şerh verilerek 
bil! tebliğ iade kılınmış ve bermu
cibi talep 15 gün müddetle ilanen 
tebliğat ifasına karar verilerek mu
hakemesi 16-7-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 10.30 tayin kı
lınmış olduğundan o gün ve saatta 
gelmedikleri veya vekil gönderme
dikleri takdirde muhakemenin gi
yaplarında cereyan edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (24001) 

za muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine kayt olmamasına ve Hazine ile ayni 
müteallik hükümleri. ceza kanununun memur suçlarına mevzu Uzerinde halen açılmış bir 
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret dava derdest bulunma.sına binaen 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden ahkamı. gerek alacak ve gerek imtiyaz tale-

7 - Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. . binin reddine ve yine Adapazarı 

orman idaresine izafeten hazinei Ma. 
8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca veya İngiliz-C'eden biri". · Iiyenin istediği 6784 lira 21 kuruş 
1 hakkında dahi yapılan incelemede 
mtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar mlibrez vesaika nazaren bir alacak 

3 sene sonra yapılacak ehliyet . imtihanında muvaffak anlaşılamadığı ve Şirket Defterle
olurlarsa Maliye l\ıiüfettişliğine tayin edilecekler ve bir rinde yazılı olmadığında reddine ka
sene staj için Avrupa'ya gönderileceklerdir. ( 1277) rar verilmiş olduğu bilinmek üzere 

(3154) 4312 ilan olunur. (24082). 



=========================· - j AN 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren 
Fareleri öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve kü~ük her nevi fare 
" leri, Sı~anları derhal öldürür. l-esiri kat'idir. Fareler kokmaz 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. Hasan Deposu : 

I S T A N B U L , B E Y O G L U, A N K A R A 

Bir. çol< ... haşarat öldürücO mayfler ·vardır 

-
b·r fak~t ya\n\Z l 

Fena ve tesırsız tıaşarat otdCf"ruoo mavııer 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'ln sahtelerinden sakınınız. Al-
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusakıı.. asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını tıatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hly
leden arldlrler, Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı öldüreblllrslnlz. - - • . . ' 

Deliklere ve yanklara FLiT tozu koJVrroı."' Ha, 
~arat, toza temas ed" etmez derlıal 1Jlürle1'~ 

Umumi depos11 : ı. CRESPIN, lslanbul, Calata. Voyvoda Han ı . 

Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - Umumt Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

yanıklıklarİndan 

~ 
ıbu~un için vOcudu
nuıun gOne~e maruz 
lcalan alcaamına 
BARONIA 

gQzelllk yağı sOrünOı. 
Bu suretle dOz ve 
esmer bir cilde 
malik olacak
sınız. 

Banyolar 

sporlar için 

elze'Tldir 

GQne~ yanıklıklarının ·panzehiri 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Y egine zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - Istanbul 

Istanbul DördüncU Icra Memur
luğundan :. Beşiktaşda Ihlamur 
caddesinde 19 numarada iken bulu· 
nama yan Fehmi ve Beyoğlu Ayaz-
paşada Sula Çeşme sokak No. 5 
Süleyman oğlu Yahya taraflarına. 

Istanbul Dördüncü Icra Memurlu· 
ğundan : Mehmede borçlu Hadiyenin 
34/ 5374 numaralı dosyası üzerinden 
Sakızağacmdan 40 numaralı apart
manın 2 numaralı dairesinde haciz 
edilen eşyaya vaki istihkak iddiası 
97 inci maddeye tevfikan 15 gün i
çinde mahkemeye serdile takibin ta
liki için emir getirmeniz aksi tak
dirde satışa devam edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (24090). 

1-7-936 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 

Nafile yere ve ça
resi varken niçin 
ıstırab çekmeli ? 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, 
En kısa zamanda 
Kesmeğe kafidir 

, 
YALNIZ 4 GÜN KALDI 

Galata'da maruf 

EKSELS YOR 
ELBiSE MAGAZASININ RESMi TASFiYESi 
dolayısile 

MECBURi SATIŞTAN 
İstifade fırsatını kaçırmayınız 

.1STOK MALLAR AZALDIGINDAN ACELE 
ED1NlZ 

Hazır elbise, PardesU, Palto, Manto, Çocuk elbisesi, Kadm, Erkek 
ve Çocuk muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satıl
maktadır. 

FIRSATTAN İSTiFADE EDlNlZ. 
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas J. Herşkoviçi ve Şki 

Tasfiye"'Iiiem uııaıı. n. vmnu ı. gını-AXnn;--.rı. -o~~ 

cici Kirpiklerinizin rn resimde görUldU• 
ğü gibi gilzel olmasını istersenis 
yalnız Farukinin ( C I C I ) ri· 
melini kullanınız. Başka hiç bir ri• 
mel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, 
bu letafeti veremez. 

Farukinin, dudak ve yanak allık· 
ları da dünyanın en meghur rujla• 
rmdan füıtUn<lür. 

Farukinin (C!Cl) krem ve pud· 
raları dahi son zamanlarda saQill& 
sapan ilanlarla alemi kandırmıya 

çalışanlarm krem ve pudralarından çok ala olduğunu ·bir kere tecrübe 
edenler tasdik ederler. 

Deposu : Sultan Hamam F ARUKI GUZEL KOKULAR MAGAZASI. 

--------------------------------------------------
izmir Cumhuriyet Müddeiumumi 
liğinden: 

İzmir Ceza Evinde bulunan mahkum ve mevkufların 
936 yılı sonuna kadar yirmi iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş~ur. 

1 - Eksiltme 17-7-936 günü saat on beşten Ceza E
vinde Müdüriyeti makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler 17-7-936 günü eksiltme .saatinden bir 
saat evveline kadar zarflarını Ceza Evi Müdüriyetine 
teslim etmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilir. (3655) 

Basımevinin Bastığı Kitaplar 
r.ira Kı. Kitabm iami MliellifJ 

1 25 Gönülden GönUlc M. Turan 
o 40 Muvaffakiyet Ga99on tercümesi Muallinl Mübahat 
o 50 Propaganda ... .. 
o 75 Çok Seri Kazanç Yollan .. .. 
o 75 Kendini Tanır mıım 'l .. .. 
o '1 s Tali Sensin .. .. 
o 75 Müşküllcrle Mücadele .. .. 
o 50 İdeal BUro .. 
o 50 Yeni Müşteri Bulmak Sanatı .. " 1 50 Asken Mektepler için 

Yeni Klraat Kitabı Muallim Osman SenaJ 
75 Beş Mürebbi Muallim Hüviyet Bekir 
50 Kılıcımı snrnvorum Reşat Eniı 1 Beş taneden fazla alanlara % 30 tıkonto vaptlır. 


