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Asamble toplantısmda 

Habeşistanın italyaya ilhakını 
hiçbir devlet tanımamaktadır 
Habeşler kendılerine 10 milyon sterlin ikrazznı 

ve Habeş ilhakının tanınmamasını istiyorlar 
Cenevre, 2. (A.A.) - Milletler Ce

tniyeti Asamblesinin dün öğleden 
sonra akdetmiş olduğu celsede E
den ezcümle şu sözleri söylemiştir: 

- Şayet Ingiltere hükumeti zecri 
tebirlerin muhafazası veyahut bun
ların kuvvetlendirilmesi Habeşista
nm vaziyetini kurtarroağa yaraya
cağına kail olmuş olsaydı Habeşis
tan lehine böyle bir siyasetin takibi
ni müdafaa ederdi. Fakat İngiltere 
hükiımeti biliyor ki böyle bir teşeb
büste bulunmak bir harbi göze al
maksızın kabil değildir, ve böyle bir 
harbi derpiş etmek te müşküldür. 
Binnetice lngiltere hükiımeti zecri 
tedbirlerin devamının faydalı bir ne
t ice vermiyeceği kanaatindedir. 

Eden nutkunun bidayetinde Ne
caşinin beyanatından oahsetmiş ve 
bu beyanatın bütün dinleyenler üze
rinde büyük bir sempati uyandırmış 
olduğunu söylemiştir. Ahval ve şe
rait herkes için elim idi. Bununla 

Boğazlar meselesi 

Teknik. Komite her 
hususta uyuştu 

Cumartesi günü cterhal 
umumi müzakerelere 
baılanllması isteniyor 

Bofazlar Kon(eranamdaki murah
haalarımızdan Paru elçimiz Suat 

ve Londra elçimiz Fethi 

Cenevre, 2 (A.A.) - Ana.dolu A
jansının hususi muhabirinden: 

Pal Bonkur Asamblede Tevfik 
Rüştü Arasla kon~urken yarın Mon 
tröya. gideceğini ve konferansı sürat 
le bitirmek için cumartesi günü der
hal :nüzakerelere başlamaya amade 
oldugunu söylemiştir. 

Teknik komitede anlaıma 
oldu 

Londra, 2 (Tan) - Montrö'den 
bildirildiğine göre, Boğazlar konfe -
ransr.nın teknik koıniteleri her husus 
ta uyuşmuşlar ve raporlarını hazır
lamışlardır. 

Londraya hareket etmiş olan !n
gili~ Başnıu~ahhası Lort Stenhopun 

' yerme, bugün başka bir murahhas 
Montröye hareket etmiştir. 

Bütün müşkUller ve ihtilaflar Ce
nevrede, aı.akadarlar arasında ~apı
lan hususı konuşınalar sayesinde 
halledilmiştir. 

Montrö toplantısı ağlebi ihtimal 
bir hafta daha sürecek ve sonra ye
ni hazırlanmış olan protokol imza • 
}anacaktır. 

Pravdanın Monfrö 
konferansına dair 
yazdıkları 

Moskova, 2 (A.A.) - Başmakale 
ıinde Pravda şunları yazıyor: 

"Prensip itibariyle Boğazlar prob 
!eminin iki hal çaresi mevcuttur: 
Ya Karadeniz, içinde ancak sahil 
devletlerinin gemileri bulunabilecek 
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beraber Milletler Cemiyeti ekpno
mik zecri tedbirlerin varmak iste
dikleri gayeye ulaşamamış oldukla
rını tebyin etmek mecburiyetinde
dir. Bilmukabele lngiltere hükfımeti 
şu fikirdedir : 

" Milletler Cemiyeti Asamblesi 
hiçbir veçhile Habeşistanın Italya 
tarafından fethedilmiŞ olmasını ka
bul edemez. Ingiltere hükumeti zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını takip et
P.ıesi muhtemel olan muvakkat ka
rarsızlık devrinde bu tedbirlerden 
mütevellit mecburiyetlere sadık kal
m;ı ğa hazırdır. 

Blum'un nutkundan bahseden E
den şöyle demiştir: 

Ingiltere de Milletler Cemiyetine 
bütün hakimiyetini tekrar vermeğe 
azmetmiştir. Bütün milletlerin kol
lektif emniyet idealini elde etmek 
için askeri tedbirler de dahil olduğu 

A samblede m ühim bir nutuk irat halde bütün tedbirleri almağa ha-
eden Jngiliz Dıı Bakanı Eden L Arkası 6 mcıda ı 

Rektörün beyanatı 
11 Üniversitenin bu seneki 

mukemmeldir ! il • 
verımı 

• 

üniversite Rektörü C Pjl'lil Bilsf'l.~-------= 
dun· akşam tayyare ile Afilfaraya 
gitmiştir. Rektör, ders yılının sona 
ermesi münasebetile Üniversitenin 
yıl içindeki faaliyeti etrafında bir 
muharririmize şu beyanatta bulun -
muştur: 

"- Üniversitenin üçüncü ders yı
lı dün yapılan imtihanlarla sona er
miştir. 

Üniversitede derslere birinciteşri
nin birinde başlandığına göre, ders 
yılı dokuz ay sürmüştür. Bununla. 
beraber ikmal imtihanlarına bir Ey
lulde başlandrğx için Üniversite tam 
on aydanberi çalışma halinde bulun
muş demektir. Bu on ay içinde üni
versitenin talebesi, yerli ve garpli 
bütün profesörleri, doçentleri, asis -
tanları ve tercümanları çok çalış
mışlardır. Garp illerinin bu defa da 
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Lokarno devletlerinin verdiği kararlar 

Almayanın 

bir toplantı 
iştira kile 

yapılacak 

da 

Paris, 2 (A.A.) 
Ouvre gazetesinin 
öğrendiğine göre 
Lokarno devletle
ri dün akşam, bu
günlerde ltalyaya 
nıüracaat edilerek 
bu ayın yirmisin -
de BrUkselde top
lanacak olan kon
feransa iştirak et
mesi için davet ya 
pılınasma karar 
vermişlerdir. Zik
ri geçen tarihten 
birkaç gün sonra 
Lokarno devletle -
ri, yeniden ve Al -
manyanm iştira -
kiyle, bir toplantı 
daha yapacaklar -
dır. 

Ouvre gazetesi, 
Van Zeeland, ltal
yanm Brilkselde 
hazır bulunmasını 

arzu eden Fransa 
ile Almanyanın iş
tirakini istiyen İn-
giltere arasında Hitler bir çocukla konuıuyor 
gayet mahirane bir manevra cevir • ı Pa.ris, 2 (A.A.) - Ouvre gazetesi, 

miştir; r Arkası 5 incide l 

Adisababada 

lngiliz sefareti yine 
orada kalacaktır 

lngiltereye dönen lngiliz 
Elçisi Barton'un 

ve; · Jiği mühim beyanat 

/ngifo: sefareti başkatibi Ro'berts 
ve /ngiliz Elçisi Sir S idney Barton 

L ondra, 2 (A.A.) - A disababada
ki Ingiliz Elçisi Sir Sidney Barton, 
dün Ramsgate'ye gelmiştir. 

Gazetecilere beyanatta bulunan 
mumaileyh, Habeşistanda İngiliz se
faretinin ilga edileceğine dair olan 
şa iaları tekzip etmiş ve kendisinin 
gaybubeti csnasrndn sefaret başka
tibi M. Roberts'in sefaret işlerini 
idare edeceğini söylemiştir. 

fubcşistandaki vaziyetin ne oldu
ğu hakkında sorulan bir suale cevap 
veren sefir şöyle demiştir: 

"Hiç kimse, bu suale cevap vere -
mez, çünkü hiç kimsenin bu bapta 
nıalfımatı yoktur. 

Habcşistanın istikbali ancak Av
rupada halledilebilecek bir mesele
dir. Habeşistan arazisinin yalnız bir 
kısmı İtalyanlar tarafından işgal 
edilmiştir.,, 

Büyük bir Türk 
dostunu kaybettik 
Birleşik Amerikanın eski 

Ankara elçisi 
General Şeril vefat etti 
Birleşik Amerika devletlerinin es

ki An\ara Büyük Elcisi General 
ı Hiç kok Şeril 'in Pa 
1 riste vefat ettiği 

teessürle haber a
lınmıştır. Mütevef 
fa, büyük bir 
Türk dostu idi. Şe 
ril, Parisie Kursel 

1 sokağındaki 10 nu 
maralı evinde ha
ziranın yirmi al -
tıncı gecesi kalp 
sektesinden ölmtiş 
tür. 

Nevyork Hcrald Genercıl Şeril 
Tribune gazetesinin yazdığına göre 
General, o gün Felemenk elçisinin 
verdiği bir kabul resminde bulunmuş 
fakat o gece için yapılan yemek da
vetine biraz keyifsiz olduğunu söyli
yerek gitmemişti. 

Tercümei hali şudur: Vaşingtonda 
doğan General, Yale üniversitesinde 
tahsilini tamamlamış, derecelerini al
mış, ondan sonra Nevyork üniversi
tesi de 1918 de kendisine hukuk dok 
toru payesini vermiştir. 

General, daha kollejde iken orga
nizasyon kabiliyetini göstermiş, spor 
sahasında arkadaşları arasında bir 
çok teşekküller vücuda getirmişti. 

Tahsilini bitirdikten sonra Nev -
yorkta avukatlığa başlamış, bu işte 
1909 yılında Cümhurreisi Hovard 
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Memurin muhakemat kanu

nunda yapllacak değişiklik 

için yeni bir layiha hazırlandı 
. 

Adis - Ababa garı 

Cibuti • Adisababa hattında 

Fransa İtalyan askerinin 
sevkine müsaade etmiyor 
Fransa Habeşistanın istiklc11 ve temamiyetine 

karşı yapılacak bir tecavüzü kabul edemez 
Cenevre, 2 (A.A.) - Fransız de

legasyonu mahafilinden söylenildi • 
ğine göre, Cibuti - Adisababa demir
yolu idaresi, Fransa hükiımetinden 

almış olduğu talimata binaen ezel -
denberidir ve hala, İtalyaya ait as -
kerle harp levazımının Cibuti yolu 
ile sevkine müsaade etmemektedir. 

Böyle hareket etmekle, Fransa, 

İtalyanın Habeşistan üzerindeki si -
yasi haklarını tanımadığını belli et
mektedir. 

Filhakika, Milletler Cemiyeti aza• 
sından olan Fransa, Habeşistanm is
tiklal ve tamamiyetine karşı İtalya 

tarafından vukubulacak herhangi 
bir tecavüze müaşat edemez. 

ltalyan Hava Nazırı anlatıyor 

avacıl ığı kuvvetli olan 
taraf harbi kazanacaktır 

istikbalin harbi 

havalar dadır 
Geçenlerde Berline gidip Almanya 

ile sivil bir hava antlaşması akteden 
İtalya Hava Bakanı General Valle 
kendisile görüşen bir Fransız mu -
harririne şayanı dikkat bir beyanat 
vermiştir. Bu beyanatın mühim bir 
kısmını aşağıya alıyoruz: 

General Valle Habeşistandaki tay
yare merkezlerini harita üzerinde 
izah ederek demiştir ki: 

- Habeşistan tayyare ile koruna· 
caktır. Tayyare, fakir memleketle
rin silahıdır. Bir milyara baliğ olan 
bir zrrhh yerine nekadar tayyare in
şa edebileceğimizi tasavvur edin. 

Hiçbir tayyare merkezi diğerinden 
200 kilometro uzakta olmıyacaktır. 
Havai polis merkezi Adisababa ola
caktır. Burada herhangi bir isyan 
karşısında istenilen mıntakaya as -
ker sevkedebilmek için, kafi derece· 
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Yerli mallar 

ltaıyan ttava Ncız;rrr 

General Valle 

sergisinde 
İnhisar İdaresinin yeni 

pavyonu dün açıldı 
. .. ,.,. 

fn hiaarlar ida reainin kıymetli müdü TÜ M. Uri küıat ream ini yaparken 
[Yazısı 5 inci sayfada} 
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GÜHAŞIRI 

Gazet.eleri gözden g~rinhı, sık sık kazalara rasıell:r91n.lz: Deniz kam
il, vapur kazası, otobüs kazası, tramvay kazası ... 

Bence kazaların bu kadar çok oluşunun bir sebebi de bu kelime}i tam 
yerinde kullanmayışımızdır. İlkönce (kaza) nm miııasmı tayin ebneli. 

Blllnmiyen felaketlere kaza deriz. Gazeteleri bir de bu noktadan okuyu
nuz. Acaba kazala.nn kaçta kaçı hakikaten ka.ı.a? 

Meseli, şöyle bir deniz k&ZMı: Açlkta <denize giren f&lıuı yti.mıe bil
medlğl için boğuldu,,. Yüzme bilmiyen bir adam açıkta. denize girene bo-
ğulmaz mı? "' 

"1skele<len vapura atlayan fili.n 'kazaen denize düştü.,, Demek ki, bu 
acemi l'lportmen o kadar mesa.fe3i atlayamıyormuş. 

"Se.ksen kilometro süratle giden blr otobü~ kazaen hendeğe yun.rla.na. 
ra.k parçalandı.,, Seksen kilometro gi den bir külüstür otobüsün hendeğe yu 
n.rlanm.adan en·el nasıl parçalanma dı~ şaşılacak şeydir! 

Tmırway ka.Zalanna gelince, onla.r ek8eriya ~öyle oluyor: 

''Laleliden Aksa.ra~·a giden bir araba frenleri tutmadığı için kaııMn 

'le\Tlldi.,, Frenlere dikkat etmek limndı! 

"Sultanahmetten Salkımsöğüde inen bir arab11. frenleri tutmadığı için 
Da.h ... ,, Frenleri kontrol etmek icap ederdi! 

"Şişhane ~·okuşunda.n inen bir araba frenleri tutmadığı .. ilah ... ,, 
Artık buna kaza denemez. 

Bilgisizliğe, nizamsızlığa., ihmale kMt.en ku.a dedikçe elbette bu ka.za
larm ön tine geçilemez ve geçllerniyecektir de!. .• 

Orhan SEYFi 

.f4~:!ıesan'atlar Akademisi şLındiye 1 ;;;;-;-
kadar ayrı ayn cemaat kuran muhte
lif ressamları bir araya toplamağa 
karar vermiş. Hepsine bir toplanma Sorular 
borusu çalınış ve meşhur bir tabiri S - Ameri.kaya Amen"'ka IJimi 
tekrar kullanarak: neden \'erilmiş tir? 

- Haydi demiş bu sakaf altında Ş - En meşhur altm madenleri 
birleşiniz. dünyanın neresinde bulunur? 

Bunu anlatan dostumuz dedi ki: S - Türkiyenin demiryollan neka 
- Bundan sonra artık şu grup bu dardır? 

grup, "a" grupu, "b" grupu, "d" gru- S - Mendili dört köşe olarak yap-
pu yok. Hepsi birleşiyor. mayı evveıa kim akletmi,tir? 

Oteki cevap verdi: S - Ruanda-Unmdu neresidir n 
- Demek artık ressamlar da birle- kiınln idaresindedir? 

e!.p alfabe oluyorlar ... 

Zafiyeti umumiye 
Bugünlerde sık sık Millet ler cemi

yetinin zafiyetinden bahsediliyor ... 
~ğzmda zeytin dalı taşıyan zavallı 

sulh gUvercini çok sıskalaşmış, ka
natlarını bile oynatamıyor. Onun 
için herkes, Milletler Cemiyetinin 
kuvvetlenmesi lüzumunu ileri sUrü -
yor. Anladık. Doğru. Cenevrede 
ancak Leman gölü üzerinde kanat 
oynatan bu sulh güvercini bir sabır
sızlanıp da Asiangi gölünden Tsana 
gölüne kadar uçamadı. Onun için· 
bu güvercini çiftehanede beslemek 
gerek.. Güvercine bir kuvvet şurubu 
lçirmeli... Fakat bu kuvvet §urubu 
Habeş kanı mı olmalıydı? ... 

Tedavil binnalcizl 
Nutuklar ekseriya parlak olur. 

Çünkü nutku söyliyen adamlar ek -
eeriya hatip kimselerdir. Fransız 
Başbakanı Leon Blum da böyle meş
hur ha.tipleTden biridir. Onun için 
evvelki gün Uluslar Kurumunda par
lak bir nutuk söylemiş ve çok alkış
lanmI{itrr. Hatta 1löyle bir nutkun 
Briyan'danberl kimse tarafmdan 
11öylenmediğini beyan edenler var -
dır. Fakat acaba ısulh nutukla te -
mln edilir mi ? .. Top seslerini hançe
renin kuvveti ibastrrabilir mi, işte 
bu nokta şüphelidir. Briyan sanki 
böyle bir kuvvetli nutuk söyledi di
ye o zaman dünyanın ahvali düzeldi 
mi dersiniz? Ve Leon Blum da böy
le dedi diye bundan sonra. ortalık 
eütlimanlık mı olacak? .. 

Fakat her şeye rağmen Fraruıanm 
bu hüsnU niyeti şayanı takdirdir. 
Leon Blum diyor ki: "Fransa sul -
hu temin etmek için harp tehlikesini 
bile göze almağa razıdır,, ve biraz 
ıııonra. da sulhu temin için en mü
kemmel çarenin "silahsızlanma" ol
nuğunu illve ediyor. Harp tehlike
m, sulhu temin, silahsızlanma öyle 
tabirlerdir ki, biribirlne pek yaklaşa
mazlar ... 

Barut fıçısını alev içinde saklama.
la, ve yahut o kadar değilse, zatür
reeyi buzla tedavi etmeğe benzer .. 

'Koku 
Holivutta bir moda. çıkmış: Bım 

artistler, çiçek kokulan yerine sev
dikleri meyvelerin kokularını sürü -
yorla.rmı.ş. Hatta bunun için meyve 
esansı yapan bir fabrika bile tesis 
edilmiş. Mesela Karo1 lıumbar man-
0.arina, Jan Kravford ananas, filan
ca artsit muz, daha başkası çilek 
kokusu kullanıyorlarmJŞ. Hatta tıeb· 
ze !kokusu alanlar bile varmış ... 

Bu moda lstanbulda da yapılacak 
olursa vay halimize ... Birçok kadm
lanmu: pastırma, bazıları kapuska 
:tokmağa. ba~lıyacaklar. Hoş Istan
bulun akşam tramvayları da ekseri· 

Dünkü soruların cevapları 
8 - Karagözü evvel kim icat etti? 
C - Karagöz eski Çinliler ta.rafın

dan icat edilmi~tir. Fakat o zaman 
tabii karagöz karagöz şeklincle değil. 
di. Birtakım garip fakat mafsallann 
dan oyniyan şekillerden ibaretti. Ca
vaitlann da karagözü hayli zaman -
danberi tanıdık.lan malfımdur. Cava.
da Karagöz çok ileri gltmi,tir. 

.S - Avusturalyaya Avusturalya 
ismi ııedeıı verilmi§tir1 

C - Austral kelimesinden. Austral 
cenubi demektir. Bu krta da cenupta 
olduğu için Australia, yani A\'ustral 
ya namını alıru~tır. 

S - Dünyanı~ı döndilğiinü ispat 
ettiği için fen uğrunda ilk defa ida
ma mahkum edilen adam kimdir1 

Cl - Meşhur Italyan heyetşlnas 
ve ri~·aziyecisi Galiledir. Galile 1561 
te doğmuş ve 1642 de ölmüştür. Dün 
yanın hareket ettiğini isbat ettiği J. 
çin engizisyona mahkfun edilmiş ve 
o halinde bile dünyanın döndüğünü 

söylemiştir. 
"Epur di Moure,, sözü meşhurdur. 

Bu ~()z "11er ~eye rağmt>n hareket e
diyor., demektir. Sonra yan esaret 
halinde ya.5amış ve ima ölmüştür. 

S - Sofist7cr kimdir 1 
C - Sofistlt>r Yunan kıulimde hi

tabetin kunetile yanlı~ muhakemele 
rl doğru ~öl göstermeğe çalışan a.. 
damlardır. En meşhur Sofiftt]er. Cri
thıs, Prot-Ogoros d'abclere, Gorgios' -
tur. 

S - Aruzla yazılan ilk türkçe şiir 
hangisidir 1 

.C - Ertupol zam81lnda yazılan 
ŞU şiirdir: 

Senüiı yUzün glineşfür yoksa a.ydur, 
Gözüm alda gözi:indekü ne eydÜl'! . 

ya turşu .kokuyor ya .. 

Kadın lcöıesf 

Bizim Bacı yemeğe bir.az fazla tuz 
ka.çırmı,. Bu sıcak havada da tuzlu 
yemek hiç çekilir ışey değildir. A.dam 
boyuna su 1çer durur. 'Hem yemeği 
tuzlu pişirmek ahçmın ismini de 
dedikoduya kanştmr. 'Sonra zaval
lıya evlenmek istiyor derler... Hele 
tuzlu yemeği pişiren bizim :l3$cı gibi 
pinpon bir şey oluma... Onun ıü;in 
yemek fazla tuzlu oldu mu ~u suret
le içinden tuzunu az.altabilirainiz: 
Tencerenin üzerine temiz bir tülbent 
gerin. Bunun üstüne bir mikt,ar tuz 
koyun ve yemeği kaynatın. Tülben· 
din üstündeki tuz, ne sihirdir ıne u
n.met yemeğin içindeki tı.ızu ~ker. 

Eyüp kaymakamltiı 
Yeni teşkil edilen Eyüp il~i

nin kadrosu yakında tamarnlanacak
toır. Fatih kaymakamı Haluk, ayııi 
zamanda vekaleten Eyüp kaymakam 
lğma da bakacaktil" 

TAN 

Pl6ilar 

Damga resminin tenzil 
edilmesi isteniyor . 

Plajlar için geçen sene yapılan üc
ret tarifesinin bu sene tatbik edilmi
yerek halktan fazla para istendiği 
hakkında şikayetler yapılmıştr. 

Belediye, bu şikayetleri tetkike 
başlamştır. Tarifeye aykırı hareket 
edenlerin cezalandırılmaları hakkın -
da yeniden tebligat yapılmıştır. Bun 
dan başka, zabitai belediye memur
larına plajların sıkı kontrola tabi tu 
tulması bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, plaj sahipleri, plaj 
üçretlerindeki pahalılık sebebinin da 
ha fazla maliyece alınmakta olan ver 
gilerden ileri geldiğini söylemektedir 
ler. Bunların anlattıklarına göre. 
damga resmi beher bilet başna beş 
kuruştan aşağı olmamak üzere yüz
de on beştir. Yani yüz kuruşluk bir 
duhuliye farzedilse on befj kuruş 
damga resmi verilecektir. Ancak 
yüz kuruşluk duhuliye ile girilen plaj 
yoktur. 

Fakat bir plaj sahibi mesela c:;ocuk 
lar için 1 kuruş dahi duhulive ücreti 
alsa bu bilete yukarıdaki f;kra mu
cibince beş kuruşluk pul yapıştırıla
caktır. 

Bazı plaj sahipleri damga resmin
de tadilat yapılması için maliyeye 
müracaat etmişlerdir. Vekalet işi tet 
kik etmektedir. 

Plaj sahiplerinin söylediklerine na 
zaran bu tadilat yapılırsa rılajlardan 
halkın ucuzca istifade temin edilmiş 
olacaktır. 

~dlivede 

Fatih civarında 
soyqunculuk yapanlar 

Fa tih taraflarında muhtelif t arih
lerde, muhtelif hırarzlıklar yapmak
tan suçlu Osman, Nuri ve Mustafa 
ile bu hırsızlık malları bile hile al -
maktan suçlu Sadettin, dün Birinci 
Sulh Ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. Bunlardan Nuri Mus
tafa ve Sadettinin mahkemece tev
kifine karar verilmiş.işte alakası gö 
rülemiyen Osman, serbest bırakıl -
mı,tır. ' 

• Be~kte Hidiv köşkünü soymak 
istiyen Altmd.iş Omer isminde biri 
bundan birkaç sene evvel, buna ma
ni olmak istiyen bekçiyi öldürmüştü. 
Ağır Cezada uzun zamandanberi 'de
vam eden bu muhakeme, birçok saf
halar geçirmiş, Temyiz Mehkemesin
ce usule temas eden noktalardan 
bozulmuştu. Son defa Ağır Cezada 
Omerin yeniden muhakemesine baş
lnnmu,ı ve geçen celselerde müddei
umumi, ömerin idamını istemiştir. 

Dünkü celsede, suçlu vekili. tahki
katın tevsiini istemiş ve bazı müda
faa şahitlerinin dinlenmesi için du
ruşma, başka güne bırakılmıştır. 

• Birinci Sulh Ceza mahkemesi 
hakimi Reşit, bir ay mezuniyet al· 
mıştır. Adliyede umumi yaz tatili~ 
nin tatbikine 20 Temmuzda başlana
caktır. 

• Eroin kaçakçılığı xapmaktan 
suçlu Dimitrinin Birinci Sulh Ceza 
mahkemesince tevkifine karar veril-
miştir. • 

Belediyede 

Muayeneye edllmiyen 

otObüslerin vaziyeti 
Otobüslerin fenni muayeneleri bit

tikten l!Ottra belediye umumi kontro
le. btı§laınış ve bazı otobüslerin mua
yeneye sevkedilmediğini tesbit etmiş 
tir. Bunlar kendilerinden ceza isten
mesine itiraz etmektedirler. Beledi
ye, bunların mazeretlerini makul gör 
düğü takdirde ceza almıyacaktır. 

*' Yaz mevsimi dolayrsi.le tramvay 
seferlerinin geceleri saat bire kadar 
devamı için belediyeye müracaatlar 
yapılmıştı. Bu hususta belediye şir -
ketle temasa geçmiştir. Bugün bir 
toplantı yapılacak, tahdit işi hakkın
da bir karar verilecektir. 

Şark Demiryolları umumi 
heyeti toplanıyor 

Şark demiryolları umumi heyeti 
bugün saat 11 de toplanacaktır. Bu
günkU toplantıda hükumetin kum -
panya işletme imtiyazını satın almak 
husuaundaki tebliği görüşülecektir. 
Memurların ikramiye haklarının 

temini müzakere sırasında hüktı.met 
tarafından istenecektir. 

• 
Hayat ve tören 

Her feyin değer kıymetini ver· 
mezaek .zamanın amansız kanunla· 
rına uymam'§ olur, tedirgin oluruz. 
Arasıra Türk Cümhuriyetine hür

met duygularını arzetmek istiyen 
teşekküller veya fertler Taksim 
abidesine çelenk koymaktadırlar. 

Bu abide etrafında nekadar çok ve 
sık çiçek görürsek rejime saygı ve 
muhabbet alametidir diye sevin~yo
ruz. Bu çelenk koyma rasimeleri -
nin de zabıta vasıtasile bir intizama 
sokulmuı olduğunu görerek de ay
nca memnun olmaktayız. Lakin 
bu intizam kaygusu seyrisefer me
murlarını araaıra şehrin en kalaba
lık damannda saatlerce hareketin 
tatil edilmesini mucip olacak kadar 
fazla gayrete sevkediyor. Bu faz.la 
gayret yüzünden iki saat halk tram
vaysız kalıyor. Bir şehrin hayatile 
alakadar olan bu durgunluğun kim
seye bir faydaaı olmadığı halde çe -
lenk koyma töreni ile de hiç şüphe
siz sıkı bir alakaaı yok. Gerçi bu 
törenleri görmek için abide civarı
na halk toplanmakta ve orayı kala
balıklaştırmaktadır. Lcikin bu ka -
labalıh da seyriseferi tatil edebile • 
cek bir mahiyet ar.zedeme:z. 

Umuyoruz ki, Beyoğlunun faal 
Ve genç kaymakamı bu yolda müs
mir tedbirler almakta gecikmiye -
cektir. Çünkü bu seyri.seferi tatil 
tôrcn için bir .zaruret değildir. 

Bi.z böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? ................... ~ 
KUÇUK HABERLER 

* Kuyumcular ,.e antikacılar -
Kuyumcular ve alnikacılar tarafın -
dan bir esnaf cemiyeti teşkiline te
şebbüs edilmiştir. Bu işle uğraşanlar 
bugünlerde bir toplantı yaparak, ce
miyetin nizamname projesini tetkik 
edeceklerdir. 

• hmlrdekl ım.-e tuz falırtka8ı -
~irde Çamaltındaki ince tuz fab
rikası bir haftaya kadar açılacak
tır. İnhisarlar umum direktörü Mit
hat, açılış töreninde bulunmak üze -
re !zmire gidecektir. Küşat resmini 
inhisarlar vekili Ali Rana yapacak -
tır. 

* Pal)"atakis dün gitti - Birkaç 
gündenberi şehrimizde bulunan Yu -
nan hariciye nezareti erkanından 
Palya.rakis dün akşam Atinaya dön
müştür. 

Deniz yolları ve ecnebi 
vapur kumpanyaları 

Ihracat mallarımızı Avrupaya ucu 
za nakletmek için, denizyollarile ec
nebi vapur kumpanyaları arasında 
müzakerelere başlanmıştır. Bu mü -
zakerat neticesinde, deniz yolları ile 
limammızla iş yapan ecnebi vapur 
kumpanyaları arasında bir anlaşma 
temin edilecektir. Verilen maliıınata 
göre, Romanya vapurlarile denizyol-

Taksimde 

Yerli Mallar Sergisi 
bugün açıhyor 

Sekizinci yerli mallar sergisi bu -
gün Taksim bahçesinde açılacaktır. 

Bu seneki sergi, sergicilik bakının -
dan, şimdiye kadar açılan sergiler
den daha iyidir. Sergi bir plan dahi
linde tanzim edilmiştir. BütUn pavi
yonlar bir örnektir. Aralarında ge -
niş mesafe bırakılmıştır. Bu suretle 
en kalabalık günlerde bile, ziyaret -
çiler her paviyonda rahat rahat do -
laşabileceklerdir. Sergiye iştirak e
den müesseselerin başında inhisarlar 
idaresi, Sümerbank fabrikaları gibi 
büyük müesseseler bulunmaktadır. 

Saylavları davet 
İstanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
Birliğimiz tarafından her yıl açı

lan yerli mallar sergisinden sekizin
cisi 3 temmuz cuma günü saat 18 de 
Taksim belediye bahçesinde açıla -
caktır. 

Adreslerini bilmediğimiz sayın say 
lavlanmıza ayrı ayn davetiye gön -
dermek mümkün olmadğmdan bu a
çılış törenine gelerek bize onur ver.
melerini saygılarımızla dileriz. 

Kanuni müddet dün 
akşam bitti 

Soy adı yazılması için kanunen ve
rilen müddet dün akşam bitı'niştir. 

Bugünden itibaren soy adı için yapı
lacak müracaatler kabul edilecek, 
fakat vaktinde soy adı alıp da müra
caat etmemiş olanlardan 5 liradan 
15 liraya kadar ceza alınacaktır. 

lstanbul vilayeti dahilinde sekiz 
yüz bin küsur nüfusun - ki iki yüz 
bin aile kadardır - soy adı için m üra
caat ettiği ve bu suretle kanunun ta
mamile tatbik edildiği anlaşılmakta
dır. 

Vuayeı:., <lWl ~..., .......... o"""' v .. ıttı> ı.>,o. 

biliye Vekaletine soy adı yazımının 
bitirildiğini ve net;ceyi bildirmiştir. 
Dün son gün oldu~~;undan bazl açık· 
gözler, soy adı bc.:o·annamelerini yir
beş kuruşa kadar satmışlardır. 

Ameliyat hadisesi 
Profesör Nisen ve Liçanm yap

tıkları bir ameliyattan çıkan hadise, 
tanınmış doktorlardan müteşekkil 
komisyon tarafından tetkik edilmek
tedir. Komisyon, dün de toplanarak 
ameliyatın yanlış yapıldığını iddia 
eden M. Kemali dinlemiştir. B~gün 
tekrar toplanarak komisyon azala
rının bugüne kadar bu mesele etra -
fında edindikleri neticeyi bildirir ra -
porlar gözden geçirilecektir. Yarın 
saat 13 de toplanacak kom'isyon son 
kararını verecektir. 

lan arasında tarifeler üzerinde an -
laşma için müsait zemin mevcuttur. 

T amiral yapılacak 

Terkos tesisatı esaslı bir 
şekilde takviye ediliyor 

Terkos abonelerinden bir kısmı ev \ Sular idaresi, şebekelerin takviye
lerinin üst katma su çıkmadığından si için hazırlıklara başlamıştır. Tak
şikayet ettikleri için, belediye sular viye ameliyesinin devamı müddetin
ida.resi, bazı mntakala.rdaki terkos 
şebekelerini takviye etmeğe karar 
vermiştir. 

ce, bu semtlere yalnız geceleri su ve 

rilecektir. 
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italyanrn talepleri 
Nihayet ltaıyanm başlıca isteği • 

nin yerine getirileceği ve zecri ted • 
birlerin kaldınla.ca.ğuıa şüphe yok. 
Fakat tedbirlerin kalkması ile acaba 
ltalya.nın bütün arzulan tatmin edil
miş olacak mıdır? Buna kat'iyyen 
ihtimal verilemez. 

Maliim olduğu ''eçlıile İtalya istila 
ordulan Ha.be~ topraklarına se\·kct • 
tiği vakit Milletler Cemiyeti bu ha .. 
reketin Cenene Paktına mügayir 
ol<."luğunu ileri sürerek İtalyayı suç
lu çıkarmış ' 'e manen mahkum., et • 
miştl. Uoma hükumeti şimdi bu kıı
rann behemehal geri almmasım is • 
temektedir. Ayni zamanda, Kabeşis
taru ilhak ile yaptığı emrivakiin 
Milletler Cemiyeti tarafından tas -
ti.kini arzulamalitadır. Bu arzuların 
yanında blr de ltalyan bahri emnl -
yetine taallükü olduğu iddia edilen 
Akdeniz Paktı meselesi vard.11' ki, İ
talya bu işin "\'azihan hallinl talep et
mektedir. İngiliz dona.nma.c:ımın bU • 
yük bir kısmıwn Akdenizde bulun • 
ması ve lngilterenln Türkiye, Yugos 
lavya, Yunanistan, Fransa ile tahrik 
eflilmeden vuku bulan bir taarruz 
karşısında mütekabil yardlm için an
laşmış bulunması İtalyayı ürküt -
mektedir. lııgiltereden endi~e etme
sine sebebi~·et vermekteclir. 
Görüldüğü veçhile ttalyanm bu t~ 

lepleri birçok kanşık meseleler do
ğurmaktadrr. Bu meselelerin halle
ri pek kolay olmıyacaktır, bilakis! .• 
Habeş - ltalyan harbi Auupa. poli
tikasında buhranlı hir de\ir yarat
mış ve siyasi miiva7.eneyl altüst et
miştir. Avrupn.dakl diplomatik du -
roma avdetin imkansızlığını sezen 1-
talyan diplomasisi siyasetini değl!; -
tinnek mPCburiyetinde kalmı'3hr. İn· 
giltere ile 8Jlanevi, t;eşriki mesai ıd
yasetlni terketmiştir. Ayni zamanda 
1935 senesinde Laval ile I\lussolininin 
alrtetmiş olduğu Framuz - İtalyan 
anlaşma~mm fr •rlni, tatbik kahill
yetini lmybetıİıiş olduğu zannedil -
mektedir. Gerek Fransız, gerekse ln 
gilizlerle olan ihtilaf neticefil kavbet
tfülerl menfaatleri telflfi etmek ·kay· 
guswıa clüşen JtaJ~·anlar hissedile • 
c.ek derecede Almanlara ~·akınla, -
mışlardır. 

Hnttn hn sakmfasma_o kadar il~-
• ı ~ıtnıı lıt ,..... ·•·~·rnu • 1..a.a~ ,.. .. 

telleri Stresa cephesine dönmenin 
imkansızlığmdnn ııçık~a bnhsetmf'l<
tedirler, ve ltalyanın Almanya aley
hine olan bir kolektif emniyet siste
mine istirak P.demiyeceğ"ini beyan f't
mekte<lirler. Almanya ile ltaJya nra
mnda bir resmi "'e haldld nnlaı;ma. 
olınarlığı hillnmekle beraber bu iki 
devletin bundan sonra diplomatik, 
nrsıuJusal ı:1avaşlarcla biribirlcrine 
yardım edecekleri şiiphesizrllr. Bu su 
retle Almanya, Fransnnın Almanya 
muvacehesinde endl;elt>rlnclen, ltal~·a 
lngilterenln Ital~·a mümceheı;lnıle 
endişelerinden istifade ederel< talep
lerini tahakkuk ettirmeye ç.alışacak
lttrdır. - N. M. 

~v1aarifte 

Balkan Talebe Blrliğl 

için. ha:ırhklar 
Balkanlı gençlerden -.müteşekkil 

bir Balkan talebe birliği kurulacak· 
tır. Bunun için bir proje hazırlan· 
maktadır. Bu projeleri Balkan tale
be birlikleri tE~tkik etmekte ve Uze
rlnde işlemektedirler. Bu yaz, bu 
münasebetle ilk defa Romanyada 
bir Balkan talebe kampı kurulacak• 

tır. 

Bu kampa Balkan memleketlerin· 
den 50 şer talebe iştirak edecektir. 
Kampta ayni zamanda milstakbel 
Balkan talebe birliğinin esasları da 
kararlaştırılacaktır. Kampa iştirak 
edeceklerin iaşe ve ibate masrafları 
Romen üniversitelileri tarafından 
temin edilecektir. Yalnız gidiş ve 
geliş paralan gideceklere aittir. 

• llkmekteplerin bu seneki müf

redat programlarını tanzim etmek 
üzere Istanbul ilk tedrisat müfettiş· 

lcrinden Şevki, Fevzi ve Mesut ya· 
kında Ankaraya gideceklerdir. 

• Temmuz ayı içinde Fınclıklıdaki 
13 üncü Ilk okulda açılacak ilkmek· -
tep muallimlerine mahsus resim ve 
elişi kursuna şimdiye kadar 400 mü
racaat vaki olmuştur. Bu yekün 
fazla görüldüğünden bunlara mual. 
limlik edeceklerin de adedinin ço
ğaltılmasma karar verilmiştir. Bu 
münasebetle İstanbul Kız Muallim 
mektebinden ve Ankara Gazi Terbi
ye Enstitüsünden birer muallim de 
burada dera vermeği kabul etmişler· 
dir. 
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Rektörün beyana~ 

., Üniversitenin bu seneki 
Ankara da Nüfus yazımı miikemmeldir ! 11 • • 

varımı Dahiliye işyarları 

Memurini muhakemat T esrinievvelde ziraat Dahiliye Vekaletini~ 

mühim bir tamimi 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

beş afü üniversitesini gt"zerek gel
dim. Korkmadan ~öyliyebilirim ki, 
dünyanın en çok çalışan üniversite
lerinden biriyiz. Üniversiteye bağ • 
h herkes kendine düşen va.zifeyi 
yapmış olmakla sevinebilir ve övü
nebiliriz. 

!kinci sınıfta 40 ki'i smıf geçmif, 
6 sı üssümizam doldurmuş olduğun
dan bir dersten ikmale, 25 kişi de 
mutlak olarak ikmale kalmıştır. kanununda değisiklik sergisi açıhyor Üçüncü şmrfa gelince, 54 kişi me
zun olmu,, 50 si üsstimizanı doldu -
rarak ikmale. 31 i de mutlak olarak 
ikmale kalmıştır. Dahiliye Vekaleti 

bir kanun 
1'1yihası hazırladı 

'.Anlgı.ra., 2 (Tan) - Dahiliye Ve -
kaleti, memurin muhakema.t kanunu 
nun 15 inci maddesinin tadili hakkm. 
da bir kanun l!yiha.eı ha.zırla.mış
trr. Memurin kanununun 15 inci mad 
desile memurların va.zifei memuriyet 
lerinden ileri gelen veya vazifei me
muriyetlerinin ifası srrasmda kendile 
rile beraber bulunan memur olmıyan 
şahıslarla. birlikte işledikleri cürüm
lerden dolayı yalnız memur olmıyan 
şabmla.nn muhakemesi memurun ta
bi olduğu mahkemede yapılıyordu. 
~eni teklife göre, memurun, memur 
olmıyan suç ortakJarmm da. hazırlık 
ve·ilk tahkikatı memura yapılan mu
amele gibi ya.ptla.caktır. 15 inci mad 
denin deği§tirilmelri teklif edilen. §ek 
li bildiriyorum.: 

"Müşterek suçlarda. ayni veya 
tnuhtelif smtfia.ra mensup memurlar, 
madun mafevke tAbi olmB.k üzere 
ayni mahkemede m.uha.keme olunur. 
Memurların birinci maddede mez.. 

kUr suçlarmda.n memur olnuya.n şa
hıslarda methaldar olduğu takdirde 
ha.kla.rmda memurin muhakemat ka. 
nunu hükümleri dair~inde tahkikat 
yapılır. Muhakemeleri memurun tA.
bi olduğu mahkemede riiyet olunur.,, 

Sıcak dalgası 

Bir vapurda yüklü 
kömürler ateş aldı 
~"wa., ç, tl:aJJ J - :r:>-. .. ı l) l :A .. 

jantine maden kömUrll götürmekte 
olan 7,~00 tonluk Arladni i~minde 
bir Yunan şilebinin ic;indeki kömür 
'.A.tıantik denizinde ha.valarnı çok '1· 

ca.k olmasından dolayı i§tial etmiı
t~:· ~uz tayfasr bulunan vapurun 
tıuvarısi Brezilya sahiline yanaşmış 
ise de gemideki yangmm ba§ka va -
rıurla!'a da sirayet etmeıinden kor -
kuldu~ için Arladni a.oık denize c;ı
kvrlaraJt kendi i.leminde yanm~ğa 
b1rakılnuıst1r. Vapurun kaptan ve 
'tayfası kurtuımuşlardTr. 

Negüsü tahkir eden 
ltalyan gazetecileri 

Cenvre, 2 CA.A.) - Evvelki gün 
t~kif edilmiı olan 8 Itaıyan gazef:&. 
cısı, evvelce bildirildiği gibi. hududa 
eevkedilmemişlerdir. Kendileri bu 
,g~ce. Isvıç:eyi twketmeğ~ davet e -
dilmı~erdır. Gazeteciler, Vaux Kan
tonu dahilinde klin ve Cenevreye 
'hirk~ .mil ınees.fede buJunan Coppete 
sitrrıi,Ierdt!". Orıı.da vakayjin Yftni m
Jritıflırmıt intizar etmelcteditler. 

i7'eıy1 edildller 
Cenevre, 2 (A.A.) ..,... Cenevre ke 

lt:ınu hUktımet konseyi 'hqkaın Ni • 
4\'.ole, dtiıı aqam, ?tıaly&P ıaıetecile
llino derh~ !{ant.on .,ımırl!l.11 dı~da 
~ıkm§Jım Jazımg~ldiğip.i tebliğ et -
bıi;tir. Bq tcblii', s"t 22,so da ya -
llıllilğı ve Italyaya giden !Otı tr~n 
11aa.t 22,Ş3 de hareket ettiğinden ga
ze~ciler1 otellerine gıderek bagajla.
lt'mı ha:ıın-lı\,mağa. va.kit bulaına.mış -
far Ye Vaux Kantonu mevkller!Jıden 
~irt ola.n Cop~t'e otomobil ile git
hieye karar verm~lerntr. 23,ın ele 
~Yeket etten BllffteeU.er Ber;ııe'd~kl 
iltalyan elçisi, Cenevre lW:yan genel 
ik~oloau ve bir~ok &rkadıı.ola.n ta • 
r~dıın tqyi edilmf§lcrdir, 

ffafya11 9aseteciferf 
ile ~lyorlar'I 

Milano, 2 CA..A..) ... Şim-.It lta1Y'1lt 
l&ıeteleri Italyç ı~teeAerinin ~ 
~\Todt · m•ruz kt.ldıkla.n mu~• 
lıa.kkmda. ~k ~iddetli ne§rJya.tta bu -
\unrna.kta vo bu mu~loYI f)roteste 
~ektodirltr. 

T~riBooa. çıkım gazetta del Peıpo .. 
l'MI! Milletler Cemlyetlı!in, gazeteclle .. 
~Yakalanması gtbl metetıarlaı "1'eş 
~jini Jmwetl~d!roeetmi ve ,Avnıpa 
•ı birliğini t.1craıo temm ed~ğini 
=-~lm&lıdır, Bu hadise, Mili.etler 
~Yltinin mmıma mühtao oldufu 
'1lI iaı:>at eden yeni bir delildir. 

Ankara, 2. (A.A.) - 29 tesriniev
velde Ankarada Türkiye Genel Ziraat 
!ergi8i açılacaktır. Ziraat vekale
tinin Cumuriyettenberi memleket 
ziraatmm inkipfmı göstermek mak
sadiyle tertip etıtiği bu sergi baytar, 
orman ve ziraat kısımlarına ayrıl-
mıştır. . 

Baytar kısmı zoote~ni, hasf:Rlı~
lar ve hayvan yemlerı adındakı bu
yük şubelere ayrılmıştır. Ziraat kıs
mının, bağcılık, meyva cılık,~ s.eb~e
cilik hububat, bakliyat, yag ıstıh
sal ~ilen nebatlar, nesiç nebatları, 
tıbbi nebatlar, ziraat san'atleri, arı 
ve bal, ipek tavuk gibi §ubeleri var-
dır. 

Orman kısmında Türkiye orman-
larmm, ormıın ağaç çeşitlerinin ~ 
taka mıntaka mevkileri ve amen.aJ
man usulleri gösterilmiştir. 

Sergide teşhir edilmek üzere ha· 
zırlanan büyük tablolar, kabartma 
haritalar grafiklerden · her mahsu-' . . . .. 
lün 1935 senesindeki vazıyetını gos 
termekle bera her 12 senelik vaziye
iliı.i de kolayca mukayese etmek ka
bil olaeaktır. 

Bundan başka TUrkiyenin bir su 
haritMı yapılmaktadır. Bir çok 
modellerle iptidai ve modern sulama 
usulleri mukayese edilmiştir. Baş
ka blr harita Tilrkiyenin iklimini ve 
bu iklime göre ziraat usullerinin 
taksimini göstermektedir. Hububat, 
pamuk ve mısır ve patates islah is
tasyonlarının çalışmalarının netice
leri, kuru iklimde ziraat usullerinin 
değiştirilmesi euretiyle alınan mu
vaffakiyetli neticeler ıııergide göste
rilecektir. 

Sergiye memleketin her tarafm
da.n hububat ve meyva numuneleri 
getirtilmektedlr. Bunla.rdıı.n muhıda
zası kabil olm1yanların tabii ce!!la
mette sun'i nümunelerini Ankara 
Kız ve erkek enstitüleri talebesi çok 
bü:vük bir muır..,ff~ ~iv"tl" hamrla.
makta:dır. 

Memleketimizde bukadar geniş 
mana.siyle ilk defa açılacak olan bu 
sergi bir buçuk ay devam edecek ve 
Türk zira.a.tçunnın her oubedeki iler
leyiıinf ıöatereeektir. 

Yunanlstanda 

ithalatın tahdidine . . 

karar verilCJi 

Doğum, ölüm, evlenme 
vak'aları 

gizli kalmıyacaktır 
Ankara, 2 (Tan) - lç Bakanlık 

gizli nüfus yazımı hakkındaki kanu
na göre, gizli nüfus vak'alarınm vak 
tinde haber verilmemesihden kimle
rin mes'ul tutulacakları hakkında 
vilayetlere bir tamim göndermiştir. 
Bu tamime göre, aile reislerinden giz 
li kalan nüfusları ve haber verilme -
miş evlenme, ölüın vaka'larmı muh
tarlara ve belediyelere bir haziran 
1935 tarihine kadar bildirmemiş olan 
larrn tutulan gizli nüfus vak'alarr 
para cezasına tabi olacaktır. 

Muhtarlar ve belediyelerin bu iş
ler için memur ettikleri kimseleri giz 
li nüfusları evlenme ve ölüm ve kay
bolına vak'alarmı 1temmuz1935 ta. 
rihine kadar bu işe ait deftere ya
zarak vali ve kaymakama teslim et
memiş bulunanlar yine para ceza -
sile cezalandınlacaklardrr. Köyünde 
gizli nUfus vak'a.sı brrakan muhtar 
ve ihtiyar heyetleri yine para ceza. 
sile cezalandırılacaklardır. Yeni ölüm 
va.k'alarmı 10 gUn içlnde haber ver -
miyen.lerle yeni doğum ve evlenmele 
ri vaktinde haber vermiyen doğum 
sahipleri ve evlenen erkekler ha'kkm 
da da ceza tatbikine girişilecektir. 

Gümrükte 65 yaşını 
dolduran memurlar 

Umumi netice gok iyi 
Yıl sonu münasebetile bütün Fa

kültelerde profesörler meclisini yeni 
yılın verimi üzerinde konuşmalara 
çağırdım. Geçen yılki konuşm!lar
la, mijkayeseden çıkarılan umumi 
neticeye göre, üniversitemiz ilerle· 
me yolunda yürüyor. Profesörler 
bu yıl veriminin iyi olduğunu söylü
yorlar. Hatta bu yıl alınan tale~
nin de umumi olarak daha iyi gelmiş 
olduklarını anlatmışlardır ki, bu li
selerin de iyileştiğini gösteren öpem
li bir hadisedir. Ben, yılbaşında bü
tün talebeyi kabul ettiğim sırada 
bu intibaı alınıştnn. Kültür Bakan· 
lığmm ve onun başında bulunan 
sayın Arıkanın durmadan çalışma.la
rile bu yıl liselerden daha iyi talebe 
alacağı.mızı umuyoruz. lmtihanlarm 
Fen Fakültesinde fizik dersinin ne· 
ticelerile bazı fakültelerin inkılap 
dersi imtihanları neticeleri belli ol
madığından bu fakültelerin vaziyeti 
tesbit edilememiştir. 

Fakültelerin vaziyeti 
Diğer neticeler ~unlardır: 
Tıp Fakültesinde son sınıf talecesi 

159 kişidir. Bunun 113 ü mezun ol
muş 46 sr ikmale k~Iı:ııştır. M:zun 
olanların 37 si pek ıyı, 60 t iyı, 16 
sı orta derecededir. 

Uçüncü doktorayı vererek son sı
nıfa geçen talebenin sayısı 1:58 ve ik
male kanalar da 47 kişidir. Geçen
lerin 52 si pek iyi, 64 il iyi derece
dedir. 

Ankara. 2 (Tan) - Gümrükler U· İkinci doktora imtihanlarrna gi-
mum direktörlilğii, 65 yaşını doldur- renlerin sa.yısr 275 tir. Bunlardan 
mue olan memurlannı tekaüde sev • 225 i muvaffak olmuş, 50 si ikmale 
kedecektir. Bu memurların 14 tem- kalmıftır. Bunlar da iyi ve pek iyi 
muzda vazifelerine son verilecektir. nisbetl yüksektir. Ancak 28 kişi 

1 orta derecede t erfi etmiştir. Hükpmet doktorları 
arasır.da yeni değiıiklik 
Ankara, 2 (Tan) - İstanbul hü

kumet doktoru Rifat Bürhaniye be -
lediye doktorluğuna, Adana memle
ket hastanesi eski rontken mUtehas
sıın Naci Konya memleket hasta.nesi 
rontken mUtehuımıhğma, açıktan 
doktor Salih MUnir, Ezine hUkilmet 
doktorluğuna, Kavak hUkCımet dok
toru Esat Sinop hUkQmet doktorlu
ğuna taytn olunmutlardR'. 

Menı• ıehadetnameleri 
Ankara, 2 (Tan) - Mua.mele ver

gisi kanununa göre, orijinal fatura 
ve meııoe oeha.detnarnelerinde yaztlt 
bulunan rubl~lerin, bir ruble Uç Fran 
sız frangı muadili olmak Uzerp ka -
bı.ıl edilerek ona göre muamele ya -
ptlmaın alillcahlara tebliğ edilmi§tir. 

Dişçi mektebinin son sınıf talebesi 
34. kişidir. Bunlardan 19 u geçmiş, 
l~ 1 ikmale kalmıştır. Bunlar eski 
DarUlfUnun talebeleridir. 
Altmcı sömeıııtr talebesi 65 kişidir. 

Bunlardan 46 sı muvaffak olmuş, 

19 u ikmale kalmıştır. 
Dördüncü sömestr talebesi 34 ki· 

şidir. 19 u muvaffak olmuş, 15 l 
ikmale kalmıştır. 

Hulculc #alrülfeslnde 
Hukuk Fakiilteeinin eleme imti -

ha.nlarmda muvaffak olup ta ıııöZiü 
imtihanlara girenlerin sayıır birinci 
sınıfta 174, ikinci sınıfta 71, UcüncU 
sınıfta 142 kişidir. Birinci ~mıfta 
97 kişi terfi etmiş, 28 kişi füısümiza
nı doldurmuş olduklarından bir vey~ 
iki derstep ikmale, yine 49 kişi de 
mutlak olarak ikmale kalmıştır. 

Edebiyat fal<ültesinde 
Dil derslerinin A kuruna devam 

eden 1037 kişidir. 1009 u imtihana 
girmiş, 821 i muvaffak olmuştur. 

B kurunda 1601 kişiden 1063 kişi 
geçmiş, 197 kişi ikmale kalmıştır. 

Bunlar yaz kurlanna devam etmeğe 
başlamışlardır. 

AsıJ FakUltenin imtihanlarında bi
rinci ve ikinci sömestrde 165 kişiden 
120 8İ imtihana girmiş, 37 ıi geçmiş
tir. Üçüncü, dördüncü sömestrlerin 
80 talebesinden 67 si imtihana gir -
miş, 5 i muvaffak olmuştur. Eski 
rejim talebelerinden mezuniyet imti
hanlarına giren 56 kişiden 16 sı me -
~un olmuştur. 

Umumi neticeler 
llk devrede pürüzsliz terfi nisbeti 

ve dereceleri çok memnuniyet veri
cidir. Pariste Hukuk Fakültesinde 
tahsilde bulunan iki ta.lebemden al
dığım mektupta herbirisinin imtiha
na girdiği· 8 kişilik gruplarda birer 
Fransızla kendilerinin muvaffak ol
duklan ve kalan altının da ikmale 
kaldıkları yazılıyor ki, bu nisbet ta
lebemizin ve Üniversitemizin muvaf· 
f akıyetini gösterir.,, 
H~r işi tam yapan BUyük Koruyu

cu ve kurtarıcımızın ve hükumetinin 
yarım adama değil. tam adam& 
ehemmiyet verdiğini gözönünde tu -
tarak tam mezun olan ve yetişmek 
için çalışan talebe arkadaşlarıma te
şekkür eder, ikmale kalan arkadaş -
lanma da muvaffakıyetler dilerim.,, 

Boğazlar meselesi 

l ekn\k Komite her 
hususta uyuştu 

Cumartesi günü derhal 
umumi müzakerelere 
baılanılması isteniyor 

[Baeı l incide] 
kapalı bir deniz illn edilecektir - o 
halde Karadenize giriş ba§ka hiçbir 
devletin gemilerine mU8aade edilmi
yecektir - veya Kerad~niJı açık deniz 
ilan edilecek - ve bu taktirde de M
hildar devletlere Boğaıılardan girme 
ve Çlkma 11allhiyeti tammeıdnl ver -
mek lA.zımgelec~ktir. 

Fakıı.t Montrö konferansına işti • 
rak eden devletler Karadeniıi kapa
lı bir deniz olıı..rak kabul etmek iste

Atina. 2 (Tan) - Ekonomi Sa -
kanı Dekazoı bugUn Berline hareket 
etmittir. Bakan Berlinde Almanya 
Ikti.at Nuırı Şaht ile Atinada ba.ıı -
lanuş olan milıııakerelere devam ede
cektir. Ekonomi BalCanma biraz son 
ra Londradan dönecek olan Finans H E R G Ü N 8 1 R F 1 K R A 

" medikleri takdirde. Sovyet Rusya, 

Bakanlle Milli Banka direktörü de i1 

tihak edecektir. Bu heyet Almanya [ .... ,...~ ... - ,..... --"'~'"'"'"'" '""',.... ı ......_,""' 
ile Yunanü;tan arasındaki ticari ve • • f d 
iktisadı vaziyeti tesbit edeceklerdir. Şam Yallıının so rası" a .. 

Yunanistanda ithalatın Totdelen Nyunun baımda, •ıhhi- uaathlar. Bir yµdum alır al"1Cl1' 
tahdidi Y• mülettifi lımail Hakk(aan dinlı· lta)lkırdı: 

Atinıı., ~ (Tan) - Diln ?.fetaksas 
ile Yunanir;tan bflpkası mtidilrU ara .. 
smda. yıtpılan bir görüşmeden son -
ra ithalatın tahdidin~ karar yerilmiş 
tir. 

Dün Atina ticaret odasında topla
nan Atina ve Pire tücearle.rı hüku -
metin yabancı memleketlerden ithal 
edileeek emtia. ve eşya hakkında kay 
duğu tahdidat1 prowsto etm~ğe ka
ra.r vermişlerdir. 

[ Küçüle Ho~erler __ ] 

•Ankara, 2 (Tan) - !ngiliz anlaş 
ma.sma bağlı 2 1ayıh listede yazılı 
•nı t&rife numıı,rasına dahil eoya.nm 
tngiliz anlaşması mer'i }caldığı :ınUq
d~tçe memlekete serbestçe ıokulma.. 
11ı &ararlaem!ftır. 

• Ankara. 2 (Tan) - Gümrükler 
mtidürlüğü. metromura.bbaı üurin -
den resme tibi tutulan t.3zyjk edjl
mi~ gazlerin zurof u demir Usttivane
ltrin gümrük resmfnlil i§'arı a.h.lre 
)ta.dar dipaıito ıuretile almmumı 
JU.mrüklere bi1dtrmi9tir, 

• .f\n~ara, 2 (T8J!.) - Gümrük ve 
inhisarlar hıkaJılJğr, merkeıde ıube
lerin bquıdt. buluna,nlf).J'la, bq mü-
4Urltrd~n v~ :nıUfettiJiırd4ID (Jyri 
meınurlarm resmi yazılarq, lınzalari· 
ı. birlikte sicil numaralSJ"J!lı da. ya:ıı. 
m&larma kvı.r vermlt vt bu kıra .. 
rnu teşkilata bildinajştir. 

dim: - Aman Yarabbi! .. Toff/•len W• 

E.!ıiden lıtcmbulda .-ğ~nm tadı· yu İçiyorıırn! 
nı çok ;,,; bilen inıa.nlar ""'"'· Ôy. -- Haydi canım.. San "•·· tliy• 
leı lıi. dah,;ı ilk yudumfla. İftikleri alay ettiler. 
auyun, hangi •u olduiunu onlorlar· O urar •tti: 
dı, Şimdiki Bibi. kapalı ıiıeler için· - Tcııdelen Jeiit.e elimi kese· 
de buz gibi Terkoau, Kargkulıı.lı, rim •. 
TQ:fdelen niyetine afiyetle içmezler- Sonro, birer birer ötelti ıitelel'i 
tli. açtılar. Mektupçu, iter auclan t•dar 

lıt• bu ofsınm tadını bilenlerden 
biri de, Şamdg me.\tupçu olcın, ailı· 
nı hatırlıyamadıiım bir .,,_tti. l:uet 
Pa,,.nın valiliği aamanında, mek .. 
tUPfU1 ikide 6lrt 

- Ah, fU lat4nbulun auları •. diye 
lfini çeker, dururdu. 

la11et Pata •ır •ün lıenduirte: 
-. MehtuP.f11 bey, eledi. ••ili ki1 

mlardan crnlı1ç bir odqm.ın. la~ 
tar1bulda neltad•r "'emba auyu var• 
'"' he.,,ıi11den birer nümıme getirte .. 
ceiim. Biribiril~rinden oyırf edebi. 
lirHn •fltolaun fieriM •cana.. Mek .. 
IPPfUı d•rhal HUlfp 41e,diı 

-- lltn •ö1l• bi, İ1f'ltilaana girme .. 
le ha:;r;ırı1t1 I 

Aradart epeyt;e ııarnan geçmİf1 
ırtdıtuP9"• """ llc futuıtqjq bq 
'bııhıi, çokt{P't unutm~tq. 

Bir olcımn, ı~~et Ptıf'1 m•/ftu~u· 
nun dıı bulunclufu bir ziyafette: 

- Getir bakalım, · fU fİfelerclen 
6irinil lmrini p.,4;. M•lffu11erwo 
fifedeki audan doldurup bir bardak 

tatmaz: 
~ au Karakulalt .. 
- au Kayııclajı .. 
- Bu Gö•tepe •. 
- Bu Sırmalt•f·· 
tliye aöyleniyor, aöyledikl~ri de 

bir blr sıkıyordu. NilJay1;f vali1 

gi~lice, içinde bi.itiin iyi aµlardan 
biret Rarfa bulunan bir hardalc au .. 
yu mektypçunqn feneaine da;yayın· 
ca, adamcağı~a fafak attı. Bu öy
le bir lt.a,.ıfılt au iti, les:ııı.et itibarile 
hitbir euya belU'emecli. Melıtupçu, 
bir müddei JiJıürtdlllden ıonra ,Ü • 
ltr•lt .,aliy,, ,löndü: 

...,. Si11, benq b11 au il• llirlilıtft bir 
Je lciml'G 11.iho,atıır.ıarı iht«JJ bıı1fl• 

"""'·· - Ne yapacaltaını21 
- l,lrt.cle kaç au olduğunu öire-

nilJ neticeyi ai•e aöylilH!cellm 1 
lefratla bir all111tır lıa11tu. M•lt.• 

fVPfU, bu ,,ardt;1jı,. içind• bütürt. iyi 
sulcr"'" bir "'llJIO korııtmldıiı"ı cm· 
lanuıtr. 

SallJuuldln GtmGöR 

sahlldar devletler gemilerinin Bo -
ğa.zi~i ve Ç11nıı.kkaJeden serbestçe 
geçmelerini i8temek l1akkını ha!z bu 
lunma.ktadır. 

Japonyanın bu tşlep k<ır§Hilndı 
takındığr kat'i vaziyeti bilhassa mev 
zubahse(jen Pra\•dıı gazetes1, JaPQn· 
yanm Karadenizle hiçbir ı;ekilde a
lakad~r olmadığmı ve bu vaıiyf.:tin, 
Sovyet al~yhtarı prensip ve politikıı 
sının bir netice.si olduğunu yaz:rrıak-
ta ve ezcümle deınelctedir ki: 

" Karadeniz 1&erbe1tQ(l &imıe ve 
çıkma hakkı ~ncak 11ahildar meml~ 
ketleri alakadar edecek bir meaele
dir. ve Karadenizin sahiplerinin de 
a.ncak bu devletler olması pek aşi
~Ardır Bu hakikatların yalnız Ja
ponya tara.f111dan dfl~il. ayp.i zaman
da Montrö konferanaına iştirak e-
<Sen diğer bazı devletler tarafından 
da idrak edilmemekte olduğunu 
söylemek lazımgeliyor. Şurası da şa
yanı teeuüfttir ki, Türkiye bile, Ka
nı.denizde stthildar devletlerin hak
lın bakımından katt -ve tebellür et
ın.iş bir vaziyet takınınJmııtır. Tev 
ı!i etmiş olduğıı projede. Türkiye, 
:Karade!ıizde eahildatt memleketler 
gemilerinin çıkıt hakkını, bu mem
leketlere ziyarete gelen gayri ~hil
ıtar memleketler lç!n tl.vıtiy~ ittiği 
t5 hin toailitohık hald'de indirilm.e
ıJni teklif etmelctedi!". Gersi Türk 
projeşi )\ara,c.!şnf~de oahildar mem
l~ketlor iQift daha ,enit çıkıı im
lfanları kabul etmektedir. l'•ka.t.bu 
ıtevletl@rş menaup m1,1hı.lif har!' ge
ıııilerinin ~1kışm1, Türkiye tarafın
dan verlleeek hueutd :mlisaa1'elere 
t,4.bi tutma.Jrta&IP. . 

Bu itib4rla, Sovyet harp gemile-

Soyadı! 
Bugünden ~nra arlık soyadı alış 

verişi bitti. Kendi arzusile bir soyadı 
almıı olanlar rahat.. Almryanlardan 
para ctw.ası ala~aklar \'C istedikleıri 
gibi bir soyadı ,·erecekler* 
Umarım ki, bizim karilerden kim

se böyle bir ceza)·a uiramaı. 
Şimdi artık soyadı şahır.I hüviyeti

mizin ilk nnsnnı olunca buna. da.lr 
öteberi laflar etmenin sırası gelmif 
demektir. 

Bir kE>re gözüme Hl.,en gayet ga • 
rip bir tersllk var ki bunu mutlaka 
tuhth etmell~iz. Me.seJi. bir arkada
şmı7.d&n hah ederken hangi Ali, ba.n 
gi Veli olduğunu tasrih etmeden. 

- Bizim AU! Dersiniz ya! lştc 
soyadı böyle kullanılmaya bqla.dı. 

- Bizim Oıcan. 
Yahut: 
- (Tekatan) ı gördüğün var mı! 
Gibi görUşü~·oruz. Bn ya.nbf bir 

şey. Bu tandaki laülıali hitap ve zi
kirler daima kü-:ük ad denilen şu bi
zim eski adlannuzJa. yapılmahdu' ••• 
Eğer hangisi olduğunu sorarla~ o 
zaman M>yadmı sö~·Jfyerek hthiyett
nl ta.maml~mız. 

tkfncl hatırlatmak istediğim nok· 
ta da herkesin ~ki ismini imm ye • 
rinde kullanmayıp yalıın bir h8f 
harfini yazarak alt tarafa soyadım 
yazmasıdır. 

Kimin ne soyadı aldığını aradan 
hl~ değilse on ıııene geçmedikçe öğren 
meınl:ıe imkan yoktur. Onun için eg. 

ki isimlerimizi de so:radlle birlikte 
imzaya kanştınrsak fena olma.z. 

Ama diyecekıdniz ki; 
- l'a !'en?! Neden B. Felek dfy-e 

imım atıy9r.ı1un !. Ben öt.edenberl ay. 
le atıyordum. BE"nlm gibi ~kldenb&
rf atma.va ab1'ttnt ola=ılar yine 3yle 
ce atma.da devam edebilirler. 

8. FELEK 

Nurullah l!sat Ankarada 
Ankara. 2 (Tan) - SUmerbank 

wnum direktörU Nurullah E8at Ka.y 
aerlde yaptığı tetkik gezi.Binden dön 
ınüotür. 

rinin Karadeniıden çıkarak, Baltık 

denizine, veya bahrimuhiti Şimali 
veya Pasifik c;!enizine giderek Sov
yet Rusyanm diğer sahil kuvvetleri
ni takviye edebilmesi için Türkiye
niıı müsaadesini almak gerekecek· 
tir. Halbuki, sahildar olınıyan dev· 
letler gemilerinin yapacakları ziya
ret için böyle bir müsaadenin a.hn
muı mevzuu bahis değildir. Kara .. 
denizle alakadar bir roeflelede. bu de· 
nizde aahildar olan memleketlerin 
sahildar olmıyan dewetler sırasmıı 
indirilme.al hiı;bir uman varit ola~ 
maz. Çünkü sahildar olmıyan dev. 
leUerin yegane menfaıı.tları ya1'4cak 
Ia.rı ziya.retlerden ibaret kalmakta· 
dır. TUrk teklifinin, kendisi ile dos
tane münasebetlerde bulunan ve 
Türkiyenin menfaatlarını gözeten 
Sovyet Rusyanm :ınenfaatlarını ge· 
reii kadar göıcıtmediğj aıikardır. 
Şurası da a3ikiı'dır ki. Ttirldyenin 
bu hareketlnı!e, Sovyet Rusyay& 
muhalif bazı eereyanluın Türk po· 
lilttikıı.sı üzerinde yaptıkları teıııir

lcr ~örilnmektedir. TUrkiyenln Mont 
rö konferanşmd~ takmdığı vaziye
tin, her iki momle)i~t arıı,smda ~un 
müddettenberl mevcut olan m\Uıase• 
betlerden beklenilecek kadar ftusya
YI!. karşı dostane olmadıfnıı teeı .. 
sUtle kaydetmek mecburiyetinde bu· 
lunuyoru11. 

Eğer TUrklye bu meselede muta
vasıt bir hal ça.reJi bulmak arzuıun 
da ise, ....... ki bunfl varılmu1 i~in 
Litvinot TUrk tekliflerini esaı bit
meyi kabul etmi,tır - bu çaN, aıa· 
ğıdaki prtları göıetmetidir: 

1 - R.usyanın da bütün genişliği 
ile gözetmeye hazır bulunduğtı ?Ur· 
kiyenln emniyet ve meafaatları. 

~ - En:ınlyetini Karadeniz dı9m· 
da da milqafaa etmek meeburly~tin
de Qlan Sovyet !tusyanın aa d~U 
olduğu Kiiradenizde sahlldar mem
leketleıin mepfaatları 

3 - Kıı.r11.dQn~de a..hUdıır memfe,,. 
k~tlere yıı.rdım edilmestnin isqy~hi!! 
l~cek olan Milletler Cemiyeti statü. 
sUnibı nıınn itibara alrnmuı ... 

Maka.It:;nJn Bonundı1, Pravaa. ;ıze~ 
teşl, keııdi emniyetinin mUda.fa.u.11mı 
TUrkıyeniıı emu)y~ti mijdıüaamıdan 
üstt.tn ııddotmediğinl. ve k~ndi men• 
f utlarınuı korunmasını dıı di.inYil 
suıtıu1,nm korunmaınmı U!rtih etme· 
diğini yazmaktadır. Sovyet Rtliya • 
nm dilgkleri, ıunumf sulhun tftmmi
ne matuftur. 
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Tlllırk DnkoOSlbo 
Başlarken 

No."I Ya~ : Ziya Şakir 

Kuvayı İnzibatiye başhca 
unsurdan teşekkül etmekte 

•• uç 
idi 

Hükiimetin emirlerini infaz maksa 
dile, vaıüe ifa ederken, vefat eden -
ler (şehit), yaralanıp malül ka • 
lanlar (gazi) addedilecek .. Efrat ve 
küçük zabitlerden şehitlerin aileleri
ne -derhal- dört yüz lira; gazilere 
de -yine derhal- üç yüz lira verilecek 
ti.. Zabitan ve ümeraya tediye edile
cek şehitlik ve gazilik mükafatı ise, 
beş yüz liradan başlıyarak bin lira
ya kadar yükselmekte idi. 

Damat Ferit Paşa hükumeti, Ku
vayi İnzibatiye için (bir milyon, iki 
yüz elli bin sekiz yüz, otuz altı) adet 
(lirayi osmani), (tahsisatı fevkfila
de kabul etmişti. 

(Lirayi osmani) diyoruz .. çünkü: 

şı hazırlanan bu taarruz hareketleri 
ni kafi görmüyorlar; Sadrazam Da
mat Ferit Paşadan, daha celadetka 
rane icraat bekliyorlardı ... Bilhassa 
Hoca Zeynelabidin Efendi, Babıfili
yi tenkit ediyor; kendisini ziyarete 
giden, sabık Konya valisi Ali Riza 
ve Ankara valisi Muhittin Paşalarla 
sair zevata: 

- Efendim! .. Hükümet ağır dav
ranıyor. Hiç bir işte ciddi ve büyük 
bir dirilik gösteremiyor. Eğer, beş 

on gün zarfında memleket dahilinde 
işleri esaslı bir surette tasfiye ede
me7.sek, büyük bir felaket karşısında 
kalacağız. Sulh işlerinde de acı bir 

KUŞBAKIŞI 

ravyonlar ve oparlör 
Büyük panayırlarda, sergilerde, u

facık fısıltıların, manasız mınltııa. -
nn yanya.na. gelmesinden doğan mu
azzam bir gürültü vardır. Adımhaşı 
yol kesen pavyonların alacalı bula
calı renklerile körüklenen bu gürül
tünün baş döndürücü ihtişamım yal
nız bir tek kuvvet giderebilmi5tir: 

- Oparlör. 
Oparlörler panayır \"e sergilerdeki 

dalgalanan yorucu ve manasız gü -
niltüyü gölgede bll'akan seslerlle bu 
nevi yerlere musikinin geniş kaoat
larmı ~mışlardır. 

Al'llç içi kadar bir plaktan koca 
bir gök gürültüsü çıkaran oparlör 
bugün aı;tlacak olan yerli mallar ser 
gisiqde de tahtına kurulmuş, dev se
sile ıjarkılar söylüyor. Ya~·lı araba -
cıklarında uyu~·an bebeklerin glineş
lendikleri, renkli kum bakraçlarile 
gürbüz ~ocuk1arm oynadıklan Tak : 
sim bahçesinde yer alan pavyonlar 
bu dev sesin yanında nekadar cüce 
kalıyorlar. Oparlörün her nota.4'1 bu 
pavyonlann kontrplake kaburga.la -
mu sarsıyor. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN: Kastamonü 
. 

MEMLEKETTE "TAN,, 
İngiltere hükumeti. -şimdiye kadar, 
muhtelif namlar altında kendisinden 
dolandırılan paraları nazarı dikkate 
almıyarak -henüz ne olacağı belli ol
nuya.n bu meçhul kuvvet için bir tek 
tsterling bile feda etmek niyetinde 
değildi. Onun için Padişah Vahdettin 
ile Sadraıam ve Harbiye Nazırı Da
mat Ferit paşa, bu (bir milyon kü
sur) liralık tahsisatı fevkaledeyi 
(Harbiye Nezaretinin 1336 senesi 
tahsisatının. bilmem ne faslmdan) 
sarf edeceklerdi. 

hezimete maruz kalacağız. Belki de, Taksim bah~esinde oparlörün hak 
tamamen taksime uğrayacağız. kından gelemediği, bir tek pavyon 

1 
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lşte, işin asıl gülünç noktası da, 
burası idi ... Hükumetin, bütün niifuz 
ve hükümranlık sahası; sadece Bo -
ğaziçi sahillerine inhisar etmişti. U
mumi harpten yeni kurtulan ve he
nüz belini bile doğrultamayan lstan
bulun iktisadi hayatı, büyük bir te .. 
zebzüp içinde idi. Vergi toplamaya 
giden tahsildarlar, ekseriya borçlu -
ls.rla gırtlak glrtlağa gelmekte; po

lis karakolarmda ve mahkemelerde 
eürüklenmektelerdi... Hükümet me
murları, aylardanberi maaş alamı -
yorlardı. Aç kalan mektep hocaları 

grev yapmışlar; İstanbul ilkmektep
lerinin dörtte üçünü kapamışlardı .. 
Hal ve ahval bu merkezde iken, (Ku
va.yi 1nzibatiye) dolabı nasıl dönecek 
bunun suyu nereden gelip, nereye 

gidecekti? ... 
Fakat lstanbulda yaşıyan işsiz, güç 

ıeüz, sefil, perişan bir zümre vardı ki: 
bunlar, uzun zamandanberi aç mide
lerinin ıstırabile inim inim inlemek
telerdi ... Ve bu aç ve sefiller; ne hü
kumetin tahsiSatını, ne de Ferit Pa
şanın dolabını düşünecek halde de
ğillerdi. 

Onun için Ferit Paşanın açtığı 
(Kuvayi İnzibatiye) gönüllü bay -
rağının altına toplanıvermişlerdi. 
Tıpkı, leşe üşüşen kargalar gibi... 

Arpalıkların muntazam verilme -
nıesi yüzünden imanları gevremiş o
lanlar ( m a h i y e . . 7 5 adet, 
lirayı 'osmani maaş ve bir miktar da 
yem bedeli) ni duyar duymaz; der
hal şahlanmışlar .. cübbelerinin etek
lerini bellerin~ toplar toplamaz: har
biye nezaretinin meydanına can at
mışlardı. 

Teşekkül ~decek olan bu kuvvet 
tam manasile (Piyer Lermit) ordu 
suna benziyordu. Arada bir fark 
varsa o da, bu ordunun ön safların
da, Halifenin ve Hürriyet ltilif ·fır
kası siyasetinin mümessilleri olan 
(75 lira aylıklı birçok Piyer Lermit) 
lerin bulunması.. ve bunların (baç) 
larmm koltuklarının altında saklan
masından ibaret bulunuyordu. 

Büyükderede (Niktar alayı) nami 
le bir alay teşkiline girişilmişti. Bu a 
layın giydirilmesi ve silahlandırılma 
sı için Yunan ordusundan çok büyük 
yardım temin edilmişti. Artık, Türk 
milletinin karşısına Yunan ordusu i
le Halifenin inzibat kuvvetleri res -
men ve müştereken geçecek.. Türk 
milletinin göğsünü, bu iki müttefik 
süngü delecekti... Niktar alayının ba 
,ma, ·O tarihe kadar fazileti ve ha
miyeti ile tanıyanların hürmetini 
celbetmiş olan çok maruf bir şey
hin oğlu geçirilmişti. Maksat, onun 
manevi mevkiünden istüade etmek
ti. 

Görülüyor ki ffiı.lifenin riya ve iğ
fal kudreti, en necip kalpleri bile id
lal ve ifsada kafi gelmiş.. böylece 
,.e her nasılsa aldanarak bu cereya
na kapılan safdillere, -Hak ve haki
katin meydana çıktığı günden bugü 
ne kadar devam eden- acı nedamet 
JStıraplan vermişti. 

Muhalefet rüesası, Ankaraya kar· 

Diyordu. ~·aprlmış: Inhisarlann büyük bir 
Halbuki Babiali sulh işlerile meş- zevk ve itina ile yaptırdığı pavyon. 

gul olmayı da ihmal etmiyordu. Esa Hakikaten bu gök güriiltüsünü an
sen bu meselede, meşgul olacak bir dıran oparlörd.-n yalnız onun perva
~y varsa, o da sadece sulhü imza sı yok. Bu pavyon Nazım Hikmetin 

Hazerindeki kayıkçı gibi: 
edecek olan murahhasları tayinden _ Kendinden emin, Tahslm bah-
ibaret bulunuyordu. çesinln bir köı:esinde bağdaş kurup 

Paris konferansına gittiği zaman, oturmuş! 

M. Klemansodan yediği acı tokadı Bedri RAHMi 

Tahsin, Uzer Hopada 
Viçe, (Tan) - Umumi Müfettiş 

Tahsin Uzer, bera~rinde Çankırı 
Saylavı Mustafa ve diğer zevat bu
lunduğu halde dün akşam buraya 
gelmişlerdir. Misafirler bugün Ho • 
paya hareket etmişlerdir. 

İzmirde salça 
kurulması • • 

ıçın 

fabrikası 

tetkikler 
lzmir, (Tan) - İzmir ve bavalisindeki sebze bahçeleri çok miişkül va

ziyete düşmüşlerdir. Satılmak üzere hanlara getirilen domatesler, kilo
su bir kuruştan bile alıcı bulamamaktadır. Bu mallardan bir kLSmı ls
tanbula sevkedilmiş, fakat orada da i)i fiyatla satılamadığı anlaşılmış
tır. Yaş sebze ve meyva kooperatüi, lzmirde bir salça fabrikası tesisi 
imkanları etrafında tetkiklere başlamıştır. Kooperatüin idare meclisi, 
yakında umumi bir toplantı yaparak bu meseleyi görüşecektir. Koope
ratif, bu sene yaş razaki ve siyah üzüm ihracı için hazırlıklara başla
mıştır. 

Sanat mektebi mezunları 

çarçabuk unutuvermiş olan Damat 
Ferit Paşa, şimdi tekrar konferan
sa gidecek olan heyete bizzat kendisi 
ni reis tayin ediyor; vükeladan Da
hiliye Nazırı Reşit Beyle, Maarif Na 
zm Fahrettin Beyleri de aza olarak 
beraber alıp götüreceğini söylüyor· 
du. Fakat bütün bunlar, teşkil edi
len (Kuvayi lnzibatiye) nin, Ankara 
ya karşı y-ıpacağı hareketin neticesi 
ne talik ediliyordu. 

Yalnız, Kuvayi lnzibatiyenin teş
kilat işi, pek ağır gidiyor; matlup 
olan sür'ati göst ... remiyordu. Bilhas
sa zabit tedarikinde müşkillata tesa
düf ediliyordu. Gönüllü olarak müra 
caat edenlerin, hiçbir kıymet ve e -
hemmiyeti haiz olmıyan birtakım 
cahil, serseri ve acizlerden mürek-

Konya, (Tan) - Mmtaka san'at mektebinde bu seneki mezuniyet im
tihanına 25 talebe girmiş, bunlardan 20 si muvaffak olmuştur. Mezunla
rın dokuzu tornacı ve tesviyeci, beşi marangoz, dördü de dökümcü, ikisi 
demircidir. Karaman ortamektebinden de bu sene 36 genç diploma al
mıştır. Karaman ortamektebi binası, talebe miktarı günden güne ço
ğaldığı için artık ihtiyacı karşrlıyamıyacak bir vaziyete girmiştir. Bu se
ne mezun olan talebeler, bir veda müsameresi vermişlercU:r. 

Istanbul 4 cu Icra Memurluğun
dan : Tamamına 3000 lira kıymet 
takdir edilen Un Kapanında Hoca 
Alaettin mahallesinde Hacı Kadın 

sokağında 563 Ada 18 Parsel eski 
79 yeni 87 kapu No. lu meyden 10-i 
mahalen 109 metre murabbaa sağ • 
tarafı Fatma Saadet ve Hoca Emi- Ad l •• .J l 'I rl h 
nin maa. aralık han~ııe ayrıyenln apa-zurı ene""'""'"'' rçı-&c'f:l C7 

kep olduğu görülüyordu. 
Buna binaen hükumet şöylece res

mi bir tebliğde buJunmak mecburiye
ti hissediyordu: 

dükkanı ve kısmen Omer Lütfinin b 
ahşap hanesi sol tarafı Hafız Hali- hafta daha çok TQg~ et görüyor 

(Üç güne kadar, harbiye nezareti
ne müracaat ederek isbatı hüviyet 
ve mevcudiyet etmiyen erkan, üme
ra ve zabitan, mesleki askeriyeden 
tart ve seferberlik emrine ademi in
kiyatlermdan dolayı da divanı harbe 
tevdi edileceklerdir.) 

Hürriyet ve İtilafçılar, bu tebliği 
k8.fi görmüyorlardı. Damat Ferit 
Paşaya müracaat ederek: 

- Paşa hazretleri! .. harbiye neza 
retini deruhde buyurduğunuz gün
denberi, siyasette büyük bir tahav
vül hissediliyor. Bu da milletin, an
cak şiddet politikasile idare edilebi
leceğini gösteriyor. nk üç sadaret 
devrinizde bir hayli tecrübeler gör
dünüz. Bundan sonra da tatbik edi-
1ıecek icraatta gecikmeyiniz... Mus
tafa Kemal Paşa ile arkadaşlarını gı 
yaben divanı harbe vererek idama 
mahkt1m ettirmek istiyorsunuz. A -
la ... Fakat, divanı harpten alacağınız 
hüküm, ancak bir ilamdan ibaret ka
lacak. Hatta, bu hükmün infaz o
lunmamasİ, buradakilerin de cür'et
lerini artırarak, Anadoluya firarlar 
daha sıklaşacak. Bu surtele bütün 
münevverler Anadoluya taşınacak ... 
Onun için Anadolu üzerine bir hare
kete girişmeden evvel, lstanbulu te
mizleyiniz. Hükumetin, şevket ve sat 
vetini gösteriniz. 

(Arkası var) 

nin maa aralık ahşap hanesi arkası 
Mehmet Kasım ve zevcesi Zebranın 
hane ve bahçesi cephesi Hacı Kadın 
sokağı ile mahdut bir bap Fırının 
57600 hisse itibarile 18968 hissesi 
satılacaktır. Evsafı : cephesi <':"Mr>

kan demir kapu istor kepenkli mer
mer tezgahlı ve arkasına bir uc .... K 

ve talaş deposu vardır. Birinci kat : 
bir hamurhane bir oda bir sofa. i
kinci kat: bir sofa iki oda bir hala
sı olup elektrik tertibatı vardır. Su 
yolu yoktur tamamı halen ayda 30 
lira kira getirmektedir. Mezkur his
se açık arttırmaya vazedilmiş oldu
ğundan 12-8-936 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması ic
ra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerin
de bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranm taahüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddet
le temdit edilerek 27-8-936 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapı

lacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıymeti 
muhanımenenin yüzde 75 ni bulma
dığı takdirde satış 2280 No. lu ka
nun ahkamına tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir. Arttırmaya işti
rak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammenenin yüzde 7,5 nispetindı; 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunma-

• 

Pazar gÜnü Adapazarı istasyonunda lstanbul yolcularını bekliyenler 

Adapazarı (Tan)-Devlet demiryol 
larmın geçen yıl başladığı ve bu ay 
başmdanberi tekrarladığı lstanbul -
Adapazarı tenezzüh trenleri her haf
ta daha büyük bir rağbet görmekte
dir. Her Pazar Ad?razarma, günlük 
postalardan başka lstanbuldan iki, 
İzmitten de bir gezme treni gelmek
tedir.Her ayın ilk Pazar günü, Ada
pazarmdan lstanbuJa ayni şekilde 
bir tren kaldmlmaktadır. 

Bu trenler halkın bu yaz en ala
ka gösterdiği gezme ,vasıtaları olmuş 

tur. Adapazarltlar, kendi tenezzüh
lerinin ayda birden ikiye çıkarılma
sını istemektedir. 

Adapaıarında lik maçları 
Adpazarı (Tan) -- Lik maçlarının 

ikinci haftasında Sapanca Yeşil yurt 
ile Ada idman yurdu karştlaşmıslar
dır. Sapancalılar, Ada idman yurdu
na 4 • 1 yenilmişlerdir. Ada gençler 
birliği - Geyve idman yurdu maçı
nı da Ada gençler birliği 4 - O kazan
mıştır. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

ları lazımdır. Haklan Tapu sicilli i-
" le sabit olmıyan ipotekli alacaklarda r 

diğer alaka daranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve masarifa dair olan iddiala-

1 rını evrakı müspiteleri ile birlikte 

TEPEBAŞI BAHÇESi 
4 Temmuz yarınki Cumartesi akşamı 

Yeni VARYETE TRUPU'nun temsili münasebetile 
BÜYÜK GALA SUVARESl 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

l aylık 1 50 1 S5 
3 • 4 50 4 -
5 .. 8 50 7 so 
ı vılhlr l'/ 00 14 -

Dışarı lc;ır 
Lira K 

8-
ı4-
28 -

1 

ilan tarihinden itibaren nihayet 20 
gün zarfında birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan Tapu sicilli ile sabit olmı· 
yanlar satış bedelinin paylaşmasın-
dan hariç kalırlar. ~üterakim ver
gi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel· 
lit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi 

llln için lllncılık Sirkotlerine mu ve yı'rmi senelik Evkaf taviz bede-
racaat edilmelidir. 

Kilc;ilk iltnlar dotnıdan dotnıya li müşteriye aittir. Daha fazla ma
ıdaremi.ıce aJmabilir. 

Küçük iltnıarm s aatırhl1 bir himat almak isteyenler ilan tarihin-
defalık 30 kuru,tur. S utırdan faı den itibaren herkesinin görebilmesi 
lası ic;in eaur ba•ma S kuru, almır 
Bir defadan fada için ıretfindarı için dairede açık bulundurulacak 
3 10 kurut indirilir. rttı rtn · ·ı 34 3452 Memleket hancma lfaortalı aboot a rma şa amesı ı e • 
nzılmaz. No. lu dosyaya müracaatla mezkUr 

Gilnil cecmls nfiıhalar 5 kurustur _.. dosyada mevcut vesaiki görebilecek 

~-----------"" lerl ilan olunur. (24082) 

6 LUCKY Girls - FERRY THE DARRAS DAN- . 
CERS DEL YA ve DRAGOR Leo Marjane THE 
HANSENS COSTELLOS Poldy JULİA REYES --

CHİQ UİT A ve ROMANEE, MİMİ MUMM. 
3 M E Xl C A N O S 4 t· V A N O W ' S 

Hergün saat 17 buçukda Maestro URZlCEANU'nun idaresinde ve 
ve Soprano MİNA NİCALAU'nu iştirakile 8 kişilik 

ÇIGAN ORKESTRASI tarafından 
APERlTlF KONSER. Dühuliye Serbesttir. 
Lokantanın taraçasında DlNE KONSER tabldot 150 kuruş 

Her Cumartesi ve Pazar günleri 17 de bütün VARYETE programile 

MATiNE 

Somada tarihi bir 
cami harap oluyor 
Soma, (Tan) - Somadaki tarilıf 

eaerlerin en aan'atkaranui, fiiphı 
yokki, Emir Hıaır Bey camiidir. Bd 
cami, iç ve dlf tesyinatı ve yapılıfl 
itibarile ırörülmeie değer bir uer

dir. Ne yazık ki, bu kıymetli ear 
rin yapılıı tarihini aydınlatacak hi~ 
bir vuika meucut değildir. Mevca,' 
olanlan da Soma yangınında yan • 
mııtır. 

Yalnız, camiin üzerindeki kitabr 
de tamir tarihi hicri 1206 olaralı 
ıröaterilmiıtir. Tamiri yaptıran dd 
Süleyman Bey İ•minde bir zattır• 

Ca.mi duvarlarnın iç ve dt§ındakİ 

tavan tezyitıatını teıkil eden tabl4 
ve resimlerdeki ahenk bugiiniitl 
modern resim üatatlarını hayretti 
ı..<Mıl.acalı malıW,ettcdir. Bu camiir 
biitun rer rruatue ~ urll mımar vı 

üstatlarının elinden çıktığına rüphl 
yoktur. Duvarlardaki tablolarcld 
bilhaua Ege böl,.esi mahaulcitında-n 
olan üzüm, incir, ıeltali ve uıire 6'' 
bi ye'!'ifler göze çarpmaktadır. 

Ancak, cami halen çok bakımsı1 
ve harap bir haldedir. Bugün hi( 
bir san' at muhabbetinin himmetini 
mazhar olmıyan bu cami, evkaf id' 
re•inin birkaç defa yaptırdığı keıil
lerin neticeıinden i.e utilade ed• I 

memiştir. O güzel tablolar örüırr 
cek yuvalan ile kaplantnlf, tozdaf
ırörünmez bir hale gelmiıtir. B~ 
kıymetli eaeri, harabiden kurtar 1 

mak huau$Ultda alakadarların. na ' 
zan dikkatini cclbederiz. 

Adapazarında Kızılay 
haftası 

Adapazarı (Tan) - Kızılay haf 
tası pazar günü Adapazarmda başl• 

mışttr. Spor alanında bir canbaz he' 
yeti Kızılay haftasmm ilk eğlence' 
sini teşkil etmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Haseki Nisa hastanesi eczacı b9 

şılığından mütekaid ŞeyhüleczacJ 
yan Kalemci oğlu Ali Süreyya'n~ 
vefatından dolayı dünkü gün cen& 
ze merasimine iştirak eden mesle1' 
daşlarnnla ahibba, evidda ve ihvJ 
nına ve bizzat veya yazı ile taziyet 
te bulunan zevata minnet ve şükraıı 
larnnızı birer birer üaya şu kedetl 
günlerimiz mani olduğundan bu bıl 
susda ceridei feridelerinin tavassıl 
tunu rica eyleriz. 

Zevcesi: Fatma - Kızı: Necmiyi 
Oğlu: Mehmed FahreddiJJ 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
CILT VE ZUHREVl 

HASTALIKLAR MUTEHASSIS1 

Adres: Beyoğlu l!ltlkW caddes1 

RumeU Han No. 18 

Hergiln öğledeı> sonra hastala· 
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 
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Büyük spor bayramı 

Fenerin 
hafta 

yıldönümü bu 
kutlulanıyor 

önümüzdeki 5 Temmuz pazar gü
nU, Fenerbahçe klUbU 28 inci yıldö· 
nümünü kutluluyor. 28 senelik fut
bol hayatına malik olan Fenerbahçe
li1ere futbol tarihimizde mUhim bir 
mevki ayırmak lazımdır. Sarı-laci

vert formayı giyen futbolcular, bir
çok defalar !stanbulun en iyi takımı 
olduklarını ve hatta Ttirkiye şampi
yonluğu ile memleketimizin en kuv
vetli teşekkülü olduğunu isbat et
mişlerdir. Yalnız, memleket dahi
linde değil, ayni zamanda hariçle ya
pılan temaslarda da daima yüzümü
zü güldüren neticeler almışlar, Milli 
takımımıza birçok seçkin oyuncular 
vermişler ve her zaman kendilerini 
tutbol hayatımızın birinci planında 
tutmuşlardır. 

Güzel bir stadı, ayrı bir antren • 
man sahası, tenis kurtları ve kayık
hanesi ile mütekamil bir Avrupa klü· 
biinden farksız olan Fenerbahçe ile 
her Türk sporcusu iftihar edebilir. 
San-Hl..ci11ertlilere ilerideki seneler 
l~in ayni yolda yürümeleri temenni 
etmek ve beklemek de vazifedir. 

:/o 

Fenerbahçe klübU yıldCSnUmn mil
llasebetile güzel bir spor bayramı 

hazırlamıştrr. 5 Temmuz gUnü Ka
dıköy stadı yine sayılı spor günle • 
rinden birini yaşıyacaktır. Fener
bahçeliler bugünü, kuvvetli bir ta
kımla birinci timlerini oynatarak 
bitirmek istemişler ve şehrimizde 
bulunana Boçkay takımı ile müzake
reye girişmişlerdi. Fakat Boçkay'ın 
daha evvel Ankara klüplerile bir an
tant yapmış olması ve Ankara klüp
lerinin maçın bir hafta sonraya te· 
hire muvafakat etmemeleri bu maçı 
imkfmsız kılmıştır. Bunun üzerine 
ııpor sahalarımızda daima rakip ola
rak karşı karşıya geçen Galatasa
rayla bir maç yapmak düşünülmüş 
••" "'-•• ""'""ah ~A 1At.A.sara.v, büyÜk 
bir sporculukla yıldönüıiılerinı kutlu-
lamak için tertip edecekleri günde 
Fenerbahçe ile karşxlaşmağı kabul 
etmiştir. Senelerdenberi sahada ra
kip olarak karşılaşan bu iki klübün 
birinin yıldönümünde, diğerinin ra~ 
kibine müzaheret etmesi, şuurlu 
sporculuk bakımından çok takdire 
layıktır. Bu hadisenin moral tarafı 
dürüst rekabetin ve sporculuğun, 
gözle görüfür ve elle tutulur bir şe· 
kilde tecelli etmiş olması itibarile 
çok kıymetlidir. 

Her iki taknnm oyunculannın tam 
antrene bulundukları bir sırada böy· 
le bir maçın oynanması teknik ba
kımdan da enteresandır. 5 Temmuz 
pazar günU Kadıköy stadına gidecek 
olan seyirciler, her şeyden evvel gü
zel bir maç seyredeceklerdir. Sarı
l!civert ve Sarı-kırmızı renkleri kar
~ karşıya getirecek olan bu maçta 
Galatasaray takımı birleşme işi epey 
Derlemiş olan GUneşli futbolcularla 
takviyeli olarak çıkacaklar. Bu su -
retle Galatasaray takımı, bundan 
evvelki muhtelitler maçında olduğu 
gibi çok kuvvetli bir kadro teşkil et
Jniş bulunacaktır. 

Filhakika: 
Safa, Cihat yahut Avni, LMfi, Fa

ruk, İbrahim, Rıza, Kadri, Rebii, 
Haşim, Gündüz, Bülent, Necdet. 

Şeklinde teskil olunacak bir Ga· 
latasaray - GUneş muhtelit! hakika
ten kuvvetli bir kadrodur. 

Buna mukabil Fenerbahçe de: 
Necdet, Bedii yahut Htisamettin, 

(TAN) m Polis Romanı: ZS 

Fazıl, Yaşar, Mehmet Re~at, Ali Rı
za, Cevat, Fikret, Naci, Esat, Şaban, 
;Niyazi. 

Kadrosile sahaya çıkacak olursa, 
se)Tedilecek maçın derece ve seviye
m herhalde uzun müddet bahsedil
meğe değer bir kıymette olacaktır. 

Bir lik veya kupa maçı olmadığı 
ve bilakis bir yıldönüm fırsatile 
dostluk karşılaşması şeklinde olan 
bu maçta mutat asabi cereyanlar 
olmıyacağı için güzel bir futbol sey
ıedileceğine şüphe yoktur. 

Futbol sezonunun çok hararetlen
diği bir sırada birdenbire ortaya çı
kan, bir Galatasaray - Fenerbahçe 
maçı adeta futbol meraklıları için 
bir sürpriz mahiyetindedir. 

Fallar günü, sahaya,. çıkacak yirmi 
iki oyuncunun sakin ve sırf güzel 
bir futbol oynamak gayesile hare
ket etmelerini temenni ederiz. 

U. Z. YENAL 

Lokarno devletlerinin 

verdiği kararlar 
[Başı 1 incide] 

Cenevnıden istihbar ediyor: 
Hitlerin Rayiştagı acilen toplan -

maya çağırmış olduğu haber alın • 
nuştır. Führer, Pa~ar ve yahut pa -
zartesi günü mühim bir nutuk söyli
yecektir. Diğer taraftan, halihazırda 
Cenevrede bulunmakta olan siyasi 
müşahitler, Brükselde toplanacak o
lan Lokarno devletleri konferansına 
iştirak etmesi için Almanyaya davet 
yapılması imkanı dolayısile duymak 
ta olduklan !levinci gitlememektedir. 
ler. 

Almanyonın hava 
kuvvetleri ve lnglltere 

Londra, 2 (A.A.) - Baldvin A -
v~ t.c ......... ,. ......... :ın mUza.kcrelerinde 
bulunmak üzere bu sabah Londraya 
dönmüştür. Avam Kamarasının Ak
tedeceği celsede Başvekil sosyalist -
]erden Tom Johnston'un Lort Lon -
don Derry'nin Almanyanrn hava kuv 
vetlerinin artırılmasma müteallik 
olan beyanatı hakkındaki istizahma 
cevap verecektir. 

Baldvin vereceği cevapta hUkii -
metin siyasetini mlidafna edecek ha
rici ve dahili siyasetten bahseyliye • 
cektir. 

Nisteki otelciler grevi 
Paris, 2. (A.A.) - Bütün Fran· 

sada bugün · mevcut grevcilerin ade· 
di 154.302 dir. Lorraine mmtaka
fHnda. yeni grevler ilan olunduğu ve 
baıı fabrikaların amele tarafından 
işgal edildiği haber verilmektedir. 
Nis şehrinde geçen gece otelcilik en
düstrisinde muvakkat bir anlaşmaya 
varılmJ§tır. Oteller bugün tekrar a
çılacaktır. Tarife hakkındaki görüş
melere devam edilmektedir. 

Afyonu su bastı 
Al.yon, 2.(A.A.) - Dtin saat 17 

de ba.şlıyan ve iki buçuk saat süren 
çok şiddetli yağmurlar neticesinde 
evlerin, mağazaların birinci katlarını 
su basmıştır. Sellerden Mkaklardan 
bir müddet gelip geçmek miimkUn 
olmamıştır. 

Mağaza.la.ra giren sular Belediye a
razözleri He boşaltılmıştır. Sulardan 
bazı bahçe duvarları yıkılmıştır. Nil
fusca zayiat olmamıştır. 

Kapo arkasonda 
bDr cnnayetı 

Diye :ınemnunlyetinl izhar etti. 
Ha.zıııından yalnız Leprince başka 
1ıey düşünüyorou. O, bir kılıcın ya
raladığı bir !!!ağ eli dUşUnUyordu. 

Adli polis direktörU, Mösyö Ber
nard'm elini hararetle sıktı ve: 

- Raporunuz, dedi, ha.rikulA.de -
dir. Evet, evet. Harikulade. Bu ra
por sayesinde, sizin sayenizde facia
yı en küçük teferruatına kadar ye
niden tasavvur edebileceğiz. Ah .. a
zizim ... Emareler .. izler.. Her şeyi 
bunlar hallodecek. Mösyö Vignon -
Marcellet sağken ileri sUrdUğü iddi
alar doğru imiş. Emareler ve izler 
katillerin imzalarıdır. Bazan bunlar 
olru.namıyacak şekildedir. Fakat on-

Michel Herbert - Eugeoe Wyl 

lan meydana. çıkarmak bize, ııekt ve 
kabiliyetimize dUşer. 

Leprince kalktı ve eakin bir ses
le: 

- Pencerenin, dedi, dayanacak ye-
rindeki demirde b1r iz bulmadınız 
mı? 

Mösyö Bernard: 
- Buldum, dedi, fakat bunun hiç 

bir ehemmiyeti olmadığı için bura
da zikretmedim. 

Mösyö Clergerie sıçradı: 
- Ehemmiyeti yok mu? Ehemmi

yeti yok mu? Fakat katilin içeri gi
rip çıkmak için bu demire dayandı
ğını unutuyor musunuz! 

Mösyö Bernard sasırdı: 

fAN 

Tekaüt kanununa 
eklenen hükümler 
Devlet Demiryolları ve 

inhisarlar 
memurlarının tekaütlüklari 

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu
na. bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun dün Vilayete bildirilmiştir. 
Birinci maddeye göre, evvelce teka
üt hakkını haiz devlet memurlukla
ıında istihdam edilmiş olanlardan 
Devlet Demiryolları ve İnhisarlar 
Umum Müdürlüklerinde ve mülga 
tütün ve müskirat ve barut inhisar
larının devletçe idare edildiği dev -
relerde bu idarelerde müseccel ve 
daimi vazifelerde ücretle istihdam 
edilenlerin tekaütlükleri hRkkmda 
aşağıdaki hükUmler tatbik olunacak
tır: 

"A - Bunlardan maaşlı memuri
yet müddeti on beş seneyi dolduran· 
ların bu idarelerde ücretle geçirdik
leri hiz.met müddetleri tekaütlük 
müddetine ilave edilir ve bunlara 
veya yetimlerine 1683 numaralı ka
nun mucibince tekaüde tabi son me
muriyet maaşları üzerinden mezkur 
kanun htikümlerine ve hizmetleri 
mecmuuna göre tekaüt maaşı tahsis 
edilir. 

Bunlar Devlet Demiryolları ve ln
hisarlar Umum Müdürlüklerindeki 
tekaüt sandığına aidat vermiyccek
leri gibi, bunlar hesabına bu idare
ler bütçesinden de bu sandığa para 
verilmez. 

Şimdiye kadar mezkur idarelerin 
tekaüt sandıkları için bunların aylık
larından kesilen paralar kendilerine 
ve idareler bütçesinden verilen para
lar da müteferrik varidat olarak 
irat kaydedilmek üzere bu idarelere 
temettülerile birlikte iade olunur. 

B - Bunlardan maaşlı hizmet 
müddetleri on beş seneyi doldurma
mış olanların ücretli hizmetleri te
k&.Ut hesabında sayılmaz. Bunlardan 
arzu edenlere sene kesirleri tam sa~ 
yılmak üzere filen maaşlı mcmuri -
yette ı;ec;en her hizmet senesi için 
eon memuriyetlerine muhassas asli 
maaşın iki misli tazminat olarak ve
rilir. Bu yolda t azminat alanların 

ge~cn maaşlı hizmetlerinden dolayı 
telfailt hakları sakıt olur. 

Bu gibilerin Devlet Demiryollarr 
ve İnhisarlar Umum MüdürlUğünUn 
tekaüt sandıklarındaki hakları mah
fuzdur. 

İkinci maddeye göre, Birinci mad
denin (A) fıkrasında yazılı memur
lardan mezkur fıkra htikmiinUn hak
larında tatbikını istemiyenler bu ka
nunun neşrinden itibaren bu karar
Jannr üç ay zarfında bir beyanname 
ile mensup olclukları umum mildür
lüğe bildirmeğe mecburdurlar. Bu 
ımretle mtiracaat edenler hakkında 
mezkur CA) fıkrası hükmü tatbik 
edilmez. Bunların 1683 numaralı 
kanun hükmüne göre hakları mah -
fuz tutulmakla beraber idarelerdeki 
tcıkaüt sandıklarına iştirakleri de
vam ettirilir.,, 

Şiddetli bir zelzele 
Berlin, 2 (A.A.) - Hamburg zel

zele a !eti, dün şiddetli bir zelzele 
kaydetmiştir. Morkczi Japonyanııı 

şimalindedir. 

Ceıayirde Yahudilerle 
Araplar arasında 

9erginllk var . 
Londra, 2 (Tan) - Cezaırden 

alınan haberlere göre, yerli Arnplar 
ve Yahudiler ara8ında gerginlik de
vam etmektedir. 

Dün bunlar arasında çarpışmalat'I 
olmuş ve polis müdahale etmek mec
buriyetinde kalmıştır. 

- Şey, dedi, ehemmiyeti yok de
mekten maksadım, oldukça karışık 
demekti,. Bununla beraber orada iz
ler bulmadım değil. Bunlar ... 

lstintak hakimi sabırsızlanıyordu. 
- Çabuk söyleyiniz, dedi, kimin
Mösyö Bernard dosyasını karıştır-

dt, bir kağıt çekerek nihayet: 
- Suzanrie B1um'un ! 
Dedi. Müddeiumumt memnuniye-. 

tini gizliyemedi. Fakat Mösyö 'Ber
nard sordu: 

- Ayni zamanda X in, hastayı ze
hirlemek üzere pencereden içeri gir
mi§ ve sonra sarkarak dıı;ıarı atla -
mı§ olan katil X in de parmak izle· 
rini de bulmuş olmanız lazımdır. 

Mösyö Bernard düşündü : 
- Orada hastabakıcmm parmak 

izlerinden gayrı izler olduğunu söy
liyemem, bununla beraber, eldivenli 
bir ele ait izler var gibi. 

Mösyö Xavier Guillet: 
- Tabii eldivenli olacak! H'.atilin 

ellerinde eldiven vardı. 
Diye memnuniyetini ızhar etti. Fa-

NOTLAR 

Yine saat 
Geçenlerde, bu sütunlarda, saatin 

yaratıcı insMlar için bir !ayda'ı ol -
madrğma, yalnız gündelik hayatın ba. 
zı mecburiyetleri için lüzumu oldu -
ğuna dair bir yazı yazmıştım. Dön, 
bu son lüzumunda, hiç olmaz.4Sa, bı -
tanbul için .. lüzumsuz olduğuna ka
naat ,ıtetirdim. 
KadıköyUne 18,52 vapurlle gitmek 

ni:retinde idim. Gazeteden 18,15 te 
çıktım. Bir hayli vakit ol<lnğu için, 
Sirkecide bir traş olmak kabildi. Gir 
dim ,.e girerken saate baktım. 

Berberin saati 18,5 idi. 
Traş ol<lum, saçlarımı da kestir -

elim. 18,40 ta berberden ~ıktım, Emi
nönüne geldiğim zaman saat 18,45 i 
gösteri~·ordu. Demek \apura daha 7 
dakika vnrdı. Fakat Eminönünden 
Kadıküy npur iskelesine gelcliğim 
zaman vapurun kalkım~ ve iskele sa
atinin 18,55 i gösterdiğini hayretle 
gördüm. 

Şimdi, düşUniiyorum. Madem ki, 
merkezi Eminönü t:ı~:ı'"'ur edebile
ce~miz 500 metro nısıf kuturlu bir 
daire içinde muhtelif rnldt ,ı:österen 
saatler ,·ar, tarifeye ne hnret. Nasıl 
tramvn,·. Tiinelin tarifeleri rnen yok 
\'e karşulan kıu·ı:;1~·a ge<;en kayık ve 
ssnclallar clolmuş bekliyorl:ır, tarifele 
ı-1 sehirlilerin rn şehrin mııhtelir saat 
forine uymryM \'&Jlnrlıuda iskeleler 
den dolmuc; ,-an<>rak kalkabilirler. 

Niçin olma!'lm? 

Fif<ref .AOO. 

·eüyük bir türk 

dostunu kaybettik 
l Başı 1 incicie] 

Taft tarafından Arjantine orta elçi 
tayin olununcıya kadar kalmıştı. 

İki yıl sonra Japonya elçiliğine ta
yin olunmuşsa da haı;taltğı dolayısile 
gidememiş, büyük harbe kadar Nev
yorkta kalmış, dı§arıya ufak tef ek 
seyahatler yapmıştı. 

Amerika, büyük harbe girdiği za -
man, milli müdafaa işleriyle yakın -
dan alakadar olan Şeril'e Nevyork -
tan 27,000 asker toplama v:tzife.tıi ve 
rilmi . o organizas~ on kabiliyeti sa
yesinde 38,000 kişi toplamıştı. 

Hayatmda dai.ma spor işleriyle a
lakadar o1muş olan G~neral son za
manlarda Amerikayı Berlin olimpi
yatlarından hariç tutmnğa çalışan 
bir harekete muhalefet ediyordu. 

Kendisine büyük şöhretler temin 
eden eserleri arasm<ln şunlar var -
dır: 

"18 inci asır Amerikasında Frnn -
ısız hatıralan'', "Bizim bir Uzak Şark 
politikamız var mı?", "BnşbRkanlar 
ve CUmhurreisleri", Atatiirl<iln yn -
nında bir yıl elçilik." 

General içlerinde Rusça ve Türk
çe de dahil olduğu halde sekiz dil 
konuşurdu. Bu dilleri, kendi icat et
tiği bir rnetodla öğrenmişti. Bu me
tod, 600 kelime ile 150 lüzumlu kısa 
r.Umle öğrenmekti ve kendisi, bu sa
yede lüzumlu söıleri söyliycbildiğini. 
birtakım umumi hitabelerde buluna
bildiğini söylerdi. 

26 haziran tarihli Nevyork Herald 
Tribune gazetesi Generalin hayat ve 
kitaplarmdrı.n bahsederken diyor ki: 

"Başbakanlar ve Cümhurreisleri" 
adlı kita1ıını yazmak için kendlsi Av
rupanın belli başlı on beş bilyük a -
damiyJe görüşmUştu. Bunlar arasın
da Generalin en büyiik heyecan ve 
takdirle bahsettiği Atattirk ve kendi 
siyle görtiştirken onun yaptığı resim 
ler olmuştur. 

1933 yılında Şeri!, Türkiyedeki el 
çiliğinden çekilmiştir . 

Ailesi 1674 yılmdanberi Nevyork
ta oturmakta olan General Şering, 

1906 yılında yine bir Nevyorklu aile 
nin kızı olan Miss George Barker 
Gibbs ile evlenmiş, ondan bir oğlu ol 

kat adli polis mUdürü sinirlenmişti: 
- Penceredeki yeglne 11arih par

mak izleri hastabakıcı tarafından bı 
rakılmıştır. Bu da benim için kafi
dir. 

- Fakat hastaya zehiri vermekle 
itham etmiş olduğununz Suzanne 
Blum'un kauçuk eldivenler giyebile
ceğini daha. demin Jıöylemiştiniz. 

Mösyö Brossard cevap verdi: 
- Suzanne Blum'un kauçuk eldi· 

venleri ellerinde muhafaza etmek gi
bi bir tedbirsizlik yaı;mcağını zannet
miyorsunuz her halde! Zehiri verdik
ten sonra eldivenleri çıkarmıştır. 
Hem eldivenli ellerin bıraktığı izler 
bir şey ifade etmez. Ifomiser Martet, 
esasen, adaya pencereden girmişti 
ve onun ellerinde eldivenleri vardı. O 
nun olmasın bu izler? 

Mösyö Xavier Guillet sabırsızla
nıyordu: 

- Demek "benim katilimin., eldi
venli olabileceğini reddediyorsunuz 
da içerdeki izlerin komiser Martet'in 
ellerine ait olduğunu kabul ediyor-

Poliste 

Kasımpaşada dün 
kanlı bir kavga 

gece 
oldu 

Sevgilisini ka~1ran genc;te kt:ıın babası dövüş+ürer. 

iki ağır yaralı var. Zabıta tahkikata devam ediyor 
Evvelki gece Okmeydanmda bir 

cinayet olmuş, iki kişi birlbirini teh -
likeli surette yaralaını~tır. Hadise 
şöyle olmuştur. 

Kasımpaşacla Okmeydanında 82 
numaralı evde 42 yaşlarındaki bahçi 
van Zekeriya ile kızı 16 ya~Jarında 
Leyla oturmaktadır. Ayni mahalle -
de oturan 35 yaşlanndaki bahı,;lvan 
Demir, bir müddettenberi Leylayi sev 
mektedir. ı.,akat, bir türlü sevdiğine 
kavuşamıyan Demir, nihayet onu Jm 
çırmağa karar vermi§, evf el ki gün 
Leylayı gizlice kaçırmıştır. 

Kzının kaçırıldığını duyan Zekc -
riya, bu işin Demir tarafından ya -
pıldığmı öğrenince yanına arkıı<laşı 
Lutfiyi alarak her ikisini auımağa 
koyulmuştur. Zekeriya. ile ...... fltfi, I 
çok geçmeden Demiri Oknıeydanm -
da saat 22 sularınd:ı bulmu::;lnrdır. 
Evvela aralarında ağız kavga~n ba~-ı 
lamış, bir müddet sonra kttvga bü -
yümüş ve Demir biçağile LfıtfiJi teh 
likeli surette yaralamıştır. Llıtfi de 
boş durmıyarak tabancasın r.:ckmiş 
ve Demirin üzerine ateş etmiştir. Çı
kan kurşunlardan biri Demirin vücu 
duna saplanmıştır. 

Demir ve Lfttfinin yaraları ağır 

olduğundan hastaneye kaldırılmış • 
lardır. Zekeriya, nezaret altına alm
mıştır. 

Beyoğlu Züktı.r hastanesinde ya
tan Lutfi bir muharririmize hidise
yi şöyle anlatmıştır: 

"- Kızın babası Zekeriya i!e be
raber Okmeydanına Demiri ve kızı 
aramağa. gittik. Orada Demire rasla
dık. Zekeriya ile Demir kavga.~·ıı b~ş 
ladrlar. Ben aralarına girdim. O sıra 
da Demir, biçnkla. beni yaraladı. B~ 
tabanca atmadım . ,, 

Bir çocuk ortada yok 
Ahırk pıda oturan ilkmektep ta -

lebesinden 12 yaşmdaki Adil. üç gUn 
denberi kayıptır . Adil, evden çıkıp 
tanıdığı bir sütçüye giderek 

Yaralı Liıtli lıaıtaneJe 

"- Annem istedi. Bana 40 kl.inıf 
ver,, demiştir. 

Sütçüden 40 kuru~u alan çocuk, 
Sirkecideki Kemal Bey sin~masının 
önünde tanıdığı bazı arabacılar!:!. raa 
lamış ve onlara: 
"- Karaköye gidiyorum, annem 

oraya gelsin,. diyerek uzaklaşmı1 • 
tır. O gündenberi çocuk ortada yok• 
tur. 

Köpc!t ısırdı 
Taksimde nahiye bekçilerinden 78 

numarah Hamclinin 11 y~mdaki o"'
Ju ldrisi, o civarda dola§an Qir köpe!< 
ısırmıştır. Çocuk, hastnncye kaldırıl 
mış. köpek yakalanarak muayeneye 
sevkolunmuştur. 

Pencereden dü~tü, öldü 
Samatyada Sancaklar sokağında 

oturan berber Sergisin 20 yaşındaki 
kızı ZabelleYlerinin pcnc;erednden dU 
şerek ölmüştür . Hi~lise etrafında tah 
kikat yapılmaktadır 

ltalyan Hava Nazırı anlatıyor 
BAŞI 1 

de ihtiyat tayyare bulunacaktır. 
Onun için Herasta bir telsiz aleti 
vardrr. 

- Ka~ tayyare vardır? 
- 300. Bunlardan 200 U askeridir 

ve şimdiki halde Habeşistanda bu
lunmaktadır. Diğer taraftan sür'atli 
nakliyat yapabilmek için 100 tayya
re daha inşa etmekteyiz. Bunlar 
hır gün zarfında 2,500 adam nakle
dcbilccektir ve sonra herbirisi 1500 
kilo levazım taşıyacaklardır. 

- Bunların saatteki sür'atleri ne
clir? 

- 400 kilomet t ) .. Harbin istikbali 
bilmecburiye havadadır. Havacılık
ta galip gelen taraf muhakkak, mu
harebede de galip gelecektir. Ben 
tayyareciliği modern bir harbin, en 

muştur.,, 

Türkiyeyi ve Türkiyenin bütUn 
varlığını şahsında temsil eden Ata -
türkü yakından tanımış ve onu kuv
vetli kalemile her tarafta tanıtın.ağa 
uğraşmış olan General Şeril büyük 
bir dostumuzdu. 69 yaşında da olsa, 
bu dinç dostumuzun ölümUnU erken 
bularak, teessürlerimizi bildirir, aile
sinin ve milletinin matemini paylaşı
rız. 

sunuz. 
- O halde "sizin katiliniz., şık 

bir adamdı. Eldiven giyiyordu. Pen
cereden içeri eldivenlerle girdi. Ve 
k i b a r b i r a d a m a y a k ı~ 
sır §ekilde katledeceği adamın elini 
sıkmak için eldivenleri çıkardı? 

- Size eldivenlerini çıkardı~ı 
kim söyledi? 

- Daha demin harikulade bul
duğunuı Mösyö Bernard'ın raporu. 
Raporda, katilin kasada, kapının ki
lidinde, zehir şisesinde parmaklarının 
sarih itleri olduğu söylenmiyor mu? 

- Ey sonra? 
- Sonrası, cinayeti yaptıktan son-

ra, Mösyö X., gitmeden evvel, eldi • 
venlerini tekrar giydi, pencereden 
çıkp gitti .Doğrusu azizim "sizin ka· 
til,, pek kibar bir adam. 

·M:ösyö Bernadr homurdandı: 
- Niçin olmasın? 
Leprince münakaşayı kasmeğe ka

rar vermiş bir sesle: 
- Lüzumsuz yere, dedi, milnaka

~a ediyorsunuz, dinkü katil pence-

iNCiDE ---

birinci amili olarak telakki ediyo
rum. Tayyare gözdür. T11yyare top· 
tur. Tayyare harekettir. Siz de 
bizzat, aşağı yukarı cesur eayılan 

fakat tayyareden mahrum olan bir 
ordunun ne olduğunu gördUnüz. 
Hatta Habeşlstanda olduğ'lf gibi dağ
lık arazide bile, motör kuvvetinden 
yi.iıcle 30 kaybettiği halde, kafi de· 
ıecede semereli neticeler vermiştir. 

General Valle Stratosfer tayyare· 
cillği ile sıkı bir surette alAkaclar ol· 
maktadır. Bundan sonra il~ve ede· 
rek demiştir ki: 

- Benim fikrime göre, madem ki, 
istikbalin muharebesi havalardadırj 

tayyareciliğin istikbali de , Stratos
for'dedir. Miralay Peui'nin kuman· 
dasındaki Stratosfer filosu daha ,im· 
diden 14.000 metroya yükselmiştir. 

Her ay pilotlar muhakkl\k 10.000 
metro yüksekliğe kadar bir uçuf 
yapmak mecburiyetindedir. Her 
uçuşta pilotlann muhafazası için 
kullarulan aletler teltemmül etmek· 
tedir. Gelecek sonbaharda 16.000 
metroya kadar yükselebileceğimizi 

ümit ediyorum. 

reden çrknuı olamaz. 
Madam Vignon - Marcellet :Mon· 

sieur Xavier Guillet'nin bürosuna 
girdi. Guillet onu yeniden sorguya 
çekmek için çağırmıştı. Odada ı.ep
rince de vardı. 

Guillet'nin cinayet hakkında fikir· 
leri LeprincQ'inkilerinden tamama4 

mile aksi idi. Fakat buna rağmen 
Guillet Leprince'in ne kadar iktidar· 
lı ve zeki bir polis hafiyesi olduğunu 
anlıyor. ve takdir ediyordu. 

Lcprince ona Guy de Passeireia 
hakkında yeni bir rapor vermi§ti. 
Bu rapor o kadar mühimdi ki Ma
dam Vignon - Marcelles'yi yeniden 
sor~ya çekmek mecburiyeti hasıl 
oldu. 

Andree iki adama 17a3km Ş!\~kın 
bakıyordu. Onların tarnaMile tesiri 
altında kaldğmı anlıyordu. 

Xavier Guillet, genç ka.dma kısa 
bir selam verdi \'O derJıal !Öz bas
ladı : 

f Arkası var] 
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Asamble toplantısında 

Habeşistanın ltalyaya ilhakını 
kimse tanımak istemiyor 

--- BAŞI 1 JNCJDE ---

TAN 

YerLi mallar sergisinde 
İnhisar İdaresinin yeni 

pavyonu dün açıldı 

inhisarlar idaresinin pavyonunda Matbuat erkanı 

3 - 7 - 936 

MEMLEKET MEKTUPLAR! 

Samsundan Çarşamba ve 
havzaya bir yolculuk .. 

Trenimiz. tarla ve ormanları geride bırakarak yeşil 

bir bahçeye girdi. Bu bahçe " Çarşamba " idi. 
, 

!"' Havzada belediye ve hükumet 

ı 

FranJJr% Drf Bakanı lvon Delbo1J, Fransr% Başbakanı Leon Blum ve 
Uluslar Kurumu Genel Sekreteri Avenol 

zır bulundukları bedihi bir keyfiyet
tir. Bu gayeyi elde etmek için bir 
usul bulmak vazifemiz icabıdır. 

Istikbade zuhur etmesi muhtemel 
ihtilaflardan bahseden Eden Asamb
lenin emniyeti zıman altına almak 
için yeni metodlar tetkik etmesi la
zım geleceğini söylemiş ve sözleri
ne şu suretler hitam vermiştir: 

Litvinof'un sözleri 
Eden'den sonra söz alan Litvinoff 

ıöyle demiştir: 
" Milletler Cemiyeti mukavele

name.sinin onuncu maddesi ahkamı 
muhafaza edilmek gerektir. Millet· 
ler Cemiyetinin bütün azuı için e
konomik zecri tedbirler muhafaza 
edilmelidir. Ideal bir Milletler Ce
miyetinde ise askeri zecri tedbirle
rin mecburi olması lazımdır. Şayet 
btt kabil ideal şartlar tahakkuk et
tirilemiyecek olursa her kıta, her 
devlet grupunun mütecavize karşı 
harekete geçebilmesine medar ola
cak surette mmtakavi taahhütlerin 
tatbik edilmesi Milletler Cemiyeti
nin muzaheretine nail olmak icap e
der. 

Litvinoff, bundan sonra Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesinin yal· 
nız hale~ iktidar mevkiinde bulu
nan devlet veya hükumetlerin teş· 

kil etmekte oldukları hususi grupla
nn değil beşeriyeti temsil eden mil
yonlarca insanm irade ve temayül· 
lerine uygun bir hale getirilmesi 
)hım geldiğini söylemiştir. 

Litvinoff, bundan sonra şöyle de
miştir: 

Ben muvaffakıyetsizliğe uğrasak 
bile tecavüze uğrayanların yardı

mına koşmağa çalışan bir Milletler 
Cemiyetini, azasından birinin arazi 
ta.mamiyetini teminden aciz olan bir 
Milletler Cemiyetine tercih ederim. 
:Yalnız Milletler Cemiyeti mukave· 
lenamesinin 16 ıncı maddesi, Cemi
yete kuvvetli silahlar vermektedir. 
Halbuki bu silahlar kullanılmamış· 
tır. Bazı devletlerin zecri tedbirle
rin kullanılması işinde iştirakleri bu 
lunmaması, hiçbir zaman Milletler 
Cemiyeti mukavelenamesinin meri
~et mevkiine konu.maması için se
bep teşkil etmemiştir ve 10 uncu ve 
16 mcı maddeleri tecavtizkarane ni
yetlerine birer mania sayan devlet
leri her ne bahasına olursa olsun 
Cenevreye celbetmeğe uğraşmak hiç 
te zaruri değildir. 

Litvinoff, Sovyet Rusyanın tesli
hatm büsbütün bırakılması husu
sunu sulhun en iyi zımanı olduğu 
kanaatinde bulunduğunu ve fakat 
ibu zecri tedbir alınmadıkça Millet
ler Cemiyetinin ancak kollektif em
niyetin tak\.iyesi suretile temin edi· 
lebileceğini ilave etmiştir. 

Asamble i§lerini yarın 
'bitirecek 

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler Ce· 
ıniyeti Asamblesinin toplantısı Lit· 
~of'un nutkunu müteakip, saat 
18,30 da nihayet bulmuştur. 
Başkan Van Zeeland daha on beş 

hatibin kayitli olduğunu bildirmiş ve 
'.Asamblenin. cuma günU. işlerini bi -
tirmek ihtimali bulunduğunu söyle -
mlatir. 

Bugün için iki toplantı mutasav -
verdir. 

Cenubi Afrika .zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını 
istemiyor 

Cenevre, 2 (A.A.) - Cenubi Afri 
ka, zecri tedbirlerin kaldırılmaması
na. taraftarlık gösteren yegane dev
let olmuştur. 

Dün akşamki toplantıda en önce 
söz alan cenubi Afrika b~ delegesi 
Tevatür, bilumum devletlerin 10 teş 
rinievvel 1935 tarihli kararı tasvip et 
mekte kabul eylemiş bulundukları 
müşterek harekete devam edilmesi -
nin kendi hUk\ımetince arzu olundu· 
ğunu söylem.iştir. 

Cenubi Afrika, emniyetin ancak 
bu suretle temini mümkün olacağı • 
na kanidir. Ve buna binaen milletler 
harpten korumak için buna devam e
dilme.c;ini tavsiye eylemektedir. 

Tevatlir'den sonra söz alan Kana
da delegesi Vensan Massey de, zec
ri tedbirleri kaldırmaktan başka ça
re olmadığını söylemiş ve Milletler 
Cemiyetinin sayif bir üyesini, teca
vüze karşı korumak hususundaki te
şebbüslerin suya düşmüş olmasın
dan dolayi eseflerini beyan eylemiş
tir. 

Leon Blum'un söyledikleri 
Cenevre, 2 (A.A.) - Gazetecileri 

kabul eden Leon Blum, şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Milletler Cemiyetinin uğramış ol
duğu muvaffakiyetsizlikten ibret a
larak bir an için sarsılmış olan nu
fuzunu kuvvtlendireceği ve ameli su 
rette hareket etmek çarelerini ara
yacağı mütaleasmdayım. Buraya gel 
diğim zaman Milletler Cemiyeti işle
rine kar§ı gösterilecek bir alaka
sızlığın bir çok devletlerin cesaretini 
kırmasından korkuyorum. 

Blum, dün akşam Titülesko ile gö 
rüşmüştür. 

Dünkü toplantılar 
Cenevre, 2 (Tan) - Milletler Ce· 

miyeti Asamblesi bugün iki celse ak
tetmiştir. 

Sabah celsesinde Avusturya, Uru
guay, Danimarka, Isviçre ve Holan· 
da murahhasları söz alarak zecri 
tedbirlerin kaldırılmasına taraftar 
olduklarını söylemişlerdir. Litvan
ya murahhası ise, bilakis zecri ted • 
birlerin devamını, hatta şiddetlen -
dirilmesini istemiştir. 

öğleden sonraki celsenin bir kısmı 
hafi olmuş, aleni toplantıda ise lr. 
landa murahhası Devalera söz ala· 
rak, zecri tedbirlere devam etmekte 
bir mana ve fayda olmadığını ileri 
sürerek, bu tedbirlerin kaldırılmasını 
istemiştir. 

Bunu mliteakıp Yeni Zelanda mu
rahhası kendi hükumetinin noktai 
nazarını izah etmiş ve zecri tedbir • 
lerin devamını istemiştir. 

Asamble toplantıları cumartesine 
kadar devam edecektir. Son celse
de, hazırlanmış olan kararname oku
nacak toplantı Eylüle talik edilecek
tir. 

Habe§ delegesinin 
istedikleri 

Cenevre. 2 CTan) - Asambfo t.on-

inhisarlar sergisinden bir köıe 

Taksimde açılacak yerli mallar ser 
gisindeki inhisar idaresi pavyonu -
nun küşat resmi dün inhisar idaresi 
satış umumi müdürü M. Uri tara -
fından büyük törenle açılmıştır. 

Resmi küşatta inhisar idaresi neşri
yat şubesi müdürü Kamran Şerü ve 
sergi pavyonunu vücuda getiren Bür 
han ve matbuat erkanı hazır bulun -
muşlardır. 

Yerli mallar sergisindeki inhisar 
pavyonu cidden son derece güzel bir 
surette tanzim edilmişti. Serginin en 
güzel pavyonlarından biri olan inhi· 
sar pavyonunda Yenice sigaralarının 

inhisar pavyonundan bir köıe 

vitrinler vücuda getirilmiş ve canlı 
tablolar halinde grafikler yapılmış -
tı. Sergide neşriyat şubesinin bütün 
memurları canla başla çalışıyorlar 

ve misafirlerini izaz ve ikram ediyor 
}ardı. Sergiden ayrılanların duyduk 
ları his müttefikan hemen şu idi: 

Trenimiz birbirini takip eden tar
la ve ormanları geride bırakarak 

yeşil bir bahçeye girdi. Tahtaperde
lerinden dışarı taşan erik ve kiraz 
dallarilc süslenmiş bu bahçenin is
mi Çarşamba istasyonu idi. 

Samsunun yemiş bahçeleri ve 
sebze tarlaları hep Çarşambaya top
lanmıştır. Kırk kilometreye yakın 
bir yol üzerinde işliyen ufalmış lo
komotif ve vagonlar, her günün dört 
muntazam vakti kendi merkezlerine 
sepetler ile yemiş ve sebzeleri taşn 
maktan üşenmezler. Samsunun bu 
herşey yetiştiren kazasını bir yağ
murlu havada görmek kısmet oldu. 
Daha geceden baş~ıyan şiddetli bir 
sağnak, sabah erken ahmak ıslatan 
şekline çevrilmiş, fakat yolcu yolun
da gerek diyerek, hiç bu elkaba e
hemmiyet bile vermeden trene bin
miştik. 

nasıl kıyıldığı, kesildiği ve sarıldığı Sergi cidden güzel tanzim edilmiş 

Kendine mahsus bir dUdüğü etra
fa sallıyan lokomotifimiz tam vak
t inde yola çıktı. Birbirine pek yakın 
istasyonların üzerinde bir kaç hafta· 
dan beri müsabakaları devam eden 
koşu yeri, Samsuna meşhur tütün 
v.a.tiaHz:en dere kenar tarlaları ve ni
ha et samsunun~ı\."t:LlUa.n.m 6 ''""'. " "" 

gösteriliyordu. ve inhisar mallarının en ivi sw=~t.te 
Sergide inhisar şarapları, ve)'eiil çı l:~rt ed mesıne a ehemmıyet 

karılan Yenice sigaraları için güzel verilmişti, plaj ve güzel gazinoları hep solu
. muzda bırakarak ilerliyorduk. Ya
l rım saat ötede yeni ';:ıir istasyon da

ha, Tekeköyü .. Bu köyün pazarı çok 
meşhurmuş, hatta bu ticareti üzeri
ne alan herkes bin sekiz yüz lira se
nelik kirayı kolaylıkla verebilirler
miş. Bı: meşhur pazar günlerinde 

1 Samsunun ucuz seven l1alkı köye ka
dar koşar ve eline, kucağına doldur
duğu çıkmlarla avdet ederlermiş .. 

Tren birbirini takip eden tarla ve 

I
• ormanları geride bırakar~k bir bah

çeye girdi. Tahtaperdelerınden dışa
rı taşan erik, kiraz dallarile süslen

! miş bu bahçenin ismi Çar~amba is -
' tfüwonu idi. lçi de dışı gibi tahmin 

Yerli Mdllar Sergisindeki inhisarlar pavyonunda: 
•rgara imalat makinesi 

cttlğim bu kasabayı görmek üzere 
fiağa saptım. Pek az yürümüştüm, 
Yeşilırmak üzerine yaslanmış hayli· 
ce uzun bir köprü beni asıl şehrin 
kalabalık mıntakasma geÇiriverdi. 
Kasabanın merkezi burada kurul-

! muştu. Çarşısı, pazarı, hükumet da
ı ireleri ve evleri. hep ırmağın solun
, da bulunuyordu. Sağında da biraz 

Yerli Mallar Sergisinde inhisarlar pavyonunda sigara imalathanesi 

lantısı saat 18 de bitti ve yarın sa
baha talik edildi. 
Yarınki celsede on murahhas söz 

alacaktır. Bunlar arasında Fransız 
Hariciye Nazırı Delbos da bulunmak· 
t&dır. 

Bu akşamki celse kapanmadan ev
vel, Habeş heyeti iki kısımdan iba· 
ret olan bir teklüte bulunmuştur: 

1 - Habeşistana 10 milyon sterlin 
ikraz etmek. 

2 - Habeşistanm ltalyaya ilhakı
nı tanımamak. 

Bu teklüin ne vakit müzakere edi
leceği belli değildir. 

Asambleye iştirak eden küçük 
devletler, umumiyetle Milletler Ce -
miyeti paktının yeniden tetkik ve 
ıslah edilmesini istemektedirler. 

Baldvinin istifasına dair 
ıayialar asılsız 

Londr:ı. 2. (A.A.) - Times gaze
tesine göre, Baldvin'in istüası hak
kındaki şayialar temamiyle asılsız· 
dır. Maamafih bu gazetenin sandığı
na göre, başbakan bundan sonra, 
Avam Kamarasında irat edilecek 
suallere haftanın ancak iki gününde 
cevap verecektir. 

Daily Telegraph da mevzuu bahis 
şayiaların hiç bir şekilde doğru ol
madığını teyit etmektedir. 

Daily Express'e göre Baldvin'in 
başbakanlıktan ayrılarak, bakanlık
sız bakan, mührühas veya meclisi
has bakanlıklarında birine geçmesi 
ihtimali mevcuttur. 

kalabalık var. Fakat solu kadar ne
ı:ıeli değil. Durmadan çalışan bu ka
sabanın güzelliği yalnız bahçelerin
dedir. Şehir Sapancadan hiç farkı 
yok, yalnız evleri, dükkanları fazla. 
Ekseri kazaların bir kaç misli dük
kanlarını sıralamış caddelerde inti
zam yok, bir içerisine dalarsanız 
kördüğüm olur ve başka biri sizi ko
lunuzdan çekerek ancak dışarı çıka· 
rabilir. Ihtimal yağmurun tesiri de 
olacak, caddelerde basacak bir kal
dırım vakalamak ancak talililcrin 
harcı. Üzerimde çok büyük bir köy
den başka tesir yapamryan bu ça
lışkan kasabanın belediyesi herhal
de şimdiye kadar fazla çalşmamış ve 
hatta hiç yorulmamış olacak. Sam
suna her taraftan bağlı Çarşamba· 
nm imar cephesinden bu kadar geri 
kalmasına doğrusu hayret ettim. Bu 
intizamsızlığı söylediğim kimseler, 
biraz ilerisindeki Termeyi nümune 
gösteriyor da, biraz gerisindeki Sam 
suna bakarak hiç mahcubiyet duy
muyorlardı. Herhalde geceli gündüz· 
1ü ihracat yapan çalışkan Çarşam

balılarm biraz da şehirlerine ehem -
miyet vermeleri arzu olunan istekle
rimizdendir. 

'f. 

Havzaya da Çarşamba gibi trenle 
gidiliyor, fakat bu şehre Ankara 
ekspresi yolcu taşdığından hiç ra
hatsız olmadan ve istasyonda her 
zaman eksik olmıyan uğurlamaya 

gelenleri selamladıktan sonra yola 
koyuluyorsunuz. Yirmiye yakın· tü
nelleri nefessiz e-ecen trenimiz Uç 

saat sonra bizi Havzaya indirdi. Şe
hir hemen istasyonda olmasına rağ· 
men, hükümet daireleri bir yokuşun 
üstüne sıralanıvermiştir. Oraya çık· 
mak için henüz yapılmak üzere olan 
bir caddenin üzerinden geçmek la
zım. Aynı yere şehrin çarşısı ve bü
tün dükkanları sıralanmış, geri ka· 
lan bir kaçı da yukarda kalmıştır. 
Hükümet ve belediyesi yanyana 
bunlarm karşısında çok güzel bir 
gazino, jandarma komutanlığının 
hemen yanıbaşında bahçesini açmış· 
tır. Pek ufak fakat temiz bir lokan -
tada alafranga üç plak mütemadiyen 
devrediyor ve bunu dinlemek üzere 
açık penceremizin önüne biriken ço· 
cuk kalabalığı, aynı zamanda lokma· 
larnızı da sayıyorlardı. Lokanta sa· 
hibi belli ki intizama pek hevesli, iki 
buçuk metrelik dükkanında çırağını 
bile kuvvetli bir zil basarak yakınma 
getiriyordu. 

Havza; Samsun - Amasya hava• 
!isinin uğrak yeri ve banyo mahalll 
olmuştu. Haziranda başlıyan tenez
züh trenleri sabah ve akşam bu ka• 
sabaya eğlenmek istiyenleri, dertle• 
rine çare ara anlan koşturur ve ye-
ıı b.P lıQAJA••- _,....;.;.,>--~~---~~ 

kadar çakırkeyif olanlar bir tarafta, 
yukarılarda da hastalıklarını atmak 
için üç büyük havuza taksim olmuı 

bir çok dertliler bulursunuz. Havza
nın mevsim zamanları banyolarında 
daima değişen üç yüz kişiyi ve her 
gün gidip gelen de yedi yüzli sayabi
lirsiniz. Bütün bu gelen ve gidenlere 
rağmen bayolarda konfur ve temizlik 
yoktur. Pek eskidenberi yapılıp vak· 
fedilmiş bu havuzlardan birinin ta
rihini söylüyorlar: 

- 250 sene kadar evvel Sadi Pa
şa yaptırıp vakfetmiş. 

Havuz o zamandanberi evkaf ida
resi tarafından acaba kaç kere tamir 
ettirilmiş, bunu bilen yok ve zaten 
bilmeğe de lüzum yok. Pek dar bir 
bütçe içinde çalışan belediye, evkafın 
yeni modern bir otel yapacağını her 
zaman zannetmekte, fakat bunun ta
hakkuku peri masallarına benze
mektedir. Aşağıdan, yukardan her • 
gün muhtelif hastayı kendi havuzla
rına çeken bu banyo şehrine munta
zam bir otel yapılmak zamanı gelmiş 
ve hatta geçmiştir. Havuzu evkaft 
vilayet ve belediye hem kim yapar· 
sa yapsın, fakat herhalde kurulsun. 
Zaten Havzaltlarm bütün bekledikle
ri de binanın temPl atma merasimi· 
dir. 

Şehrin güzellik ile alakası pek 
yok, btitün şöhreti çelikli sularında· 
dır. Bu sene elektriğe kavuşacağı 
için halk pek memnun. Mezbaha in -
şası ve kaldırımların muntazam bir 
şekle konulması için belediye çalışı
yor. Sabah ve akşam tren uğrağında 
bulunan kasabanın ismi, Karadeniz 
kıyılarından ta Sivas nihayetlerine 
kadar bütün halkın deva beldesi o
larak ezberinde bulunmaktadrr. 

Salt ÇELEBİ 

ltalya Sıyan azası CJİdiyor 
Tarabyadaki ltalyan sefarethane

sinde misafir bulunan Italyan A
yan meclisi başkanı F ~derzoni, dün 
de şehrimizi gezmiş ve bu arada ka
za d'Italya klübüne uğramıştır. 

Federzoni bu akşam, memleketine 
dönecektir. 

Kahire Üniversitelileri 
Kahire üniversitesi profesörü ve 

talebelerinden 80 kişilik bir grupun 
Temmuz ortasında Türkiyeye gele -
ceklerini evvelce yazmı§tık. 

Bu üniversiteliler grupu üç kola 
ayrılarak; Istanbulda, Ankarada ve 
Bursada tetkiklerde bulunacaldar -
dır. Hazırlanan proırram Mısıra ı:rön 
cforilmiştir. 
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Loı Anceloacla mükemmel atlet birinciliğini ka.zanan, bu sefer de Alman 
yaya gelecek olan Amerikalı Jame11 Bausch 

Fransızlar Olimpiyada nasıl gidiyorlar 
.Fransız Olimpiyat komitesi Bertin Olimpiyadına iştira

ke nihayet karar verdi. Fransız idarecileri kendileri için 
ayrıca bir izzeti nefis meselesi olan Berlin Olimpiyadına 
225 şampiyonla iştirake karar vermiştiler. Bunun için de 
htikftmetten 1,800,000 frank bir tahsisat istemiştiler. Olim 
piyat ~omi!e~i.aY1:1c~ Fransanın bilhassa Berlinde iyi tem· 
•il edilmesını ılen slirmUşlerdi. Halbuki hükumet bizim 
paramızla aşağı yukarı 50,000 lira kadar tutan bir para 
\'erebildi. 

Bunun üz_~rine bütün spor şubeleri bir içtima yaparak 
Fransayı musabaka sahasında iyi temsil edebilecek şam· 
P1Jonların çok dikkatli seçilerek evvelce tesbit edilen ye
kunun yarısına indirilmesini ve idarecilerin bir ikisinden 
gayrisinin kendi paralarile gitmeleri kararını aldı. 
~manyanm spor ve olimpiyat işlerinde yegane salahi· 

yetlı adamı ve söz sahibi olan Fon Tschanner - üsten has
tahanede olduğu ve doktorlar menettikleri halde bir 
Fransız gazetec~~n~ kabul ederek şunları söylemiştir: 
Be~ 1'.r~ns~ hukumetinin bu Olimpiyada iştirak etmi· 

!ıeceg_ını hiç ~:~ vakAit ~khmdan geçirmemiştim. Bir Fran-
zın ihya ettıgı asrı olımpiyatlarda Fransız milleti daima 

Yer alacaktır. Bahusus kış olimpiyatlarında şampiyonla
~ınıza karşı halkımızın gösterdiği hüsnü kabul ma!Um
"ur. 

0ı:ansızt taknnmı alkışlayabilmek üzere biraz evvel iyi 
amı emennı ediyordum. 

~Umanların Olimpiyatlarda iyi dereceler umıluklan ıampiyonlarılan 
yük.ek atlayıcı GiUtau W linköt11 

TAN 

BERLiN 
1936 

Almanların 1936 Olimpiyadı için yaptıkları mükemmel oliılerden 

Dünya birincilikleri için bilhas.sa yapılan mua.zzam stadyomun 
tepeden görünüşü 

Bu sefer de çok acele olmadı mı ? 
Biz nasıl hazırlanı.yoruz? 
Onlar nasıl işliyorlar? 
Yine Olimpiyat çıktı, yine takını· 

tar ve idareciler hümmah bir faaliye 
te geçtiler. Sanki Berlin ayaklandı 
da buraya geldi... Etrafta o kadar 
telaş ve hareket var ... Futbol takım· 
larmın biri gelip öbürU gidiyor. Dün· 
yanın öbür uçlarından güreşçiler ha
rıl harıl Sirkeci ganna boşalıyor. 

Olimpiyat hazırlıkları ve imtihan· 
ları arasında halkı en ziyade ümitsiz 
liğe sevkeden hadise son futbol ma
çının 3 - O neticesi oldu. Almanyadan 
gelen birinci sınıf bir güreş takımı • 
nm çatır çatır sırtı yere vurulduğu 
sıralarda Macaristan dördüncüsünün 
Milli B takımı kadromuza üç gol at· 
ması sporcuları daha ziyade telaşlan 
dırdı. Doğrusunu söylemek lazımge· 
lirse, bunda ne futbol federasyonu· 
nun kusurunu aramak, ne de güreş 
federasyonuna ayrı bir imtiyaz ver· 
mek hakkımızdır. Futbol şubesinin 
ilk imtihana çıktığı ve iyi sayılacak 
neticeler aldığı Viyana takımının de
recesi ve o günlerdeki oyunu ile Ma
: carların derecesi ve o günlerdeki O• 

yunlannı hakkiyle tartmak kabil ·de
ğildir. Netekim, gelen güreş takım
larının dünya birinciliklerinde ne kıy 
meti olabileceği de kestirilemez. Bu 
işleri ayrı ayrı ve her şubenin kendi 
hususiyetleri içinde tetkik etmek ıa.
zımdır. Sözü kısaltmak için şöyle bir 
neticeye doğru gidelim: Bizde bed
binlik vardır. 
Yukarıki sütunlarda aldığımız 

Fransaya ve Amerikaya dair olan ha 
berfor üzerinde biraz fikir yorarsak 
biz<lcki hastalığın sebeplerini bulabi
liriz. 

Rlzim hastalığın adına : 
Yalnız Olimpiyattan Olimpiyada 

gfü; açtıran (muannit daül hab) der• 
ler. 

lşte bu muannit uyku hastalığıdır 
ki, bazı spor şubelerini burada al • 
drklan neticeler üzerinde ta Olimpi
yat meydanına kadar yine ayni uy
kuya daldırmış olarak götürecektir. 
Dönüşte olsun gözlerini açarlarsa 
ne mutlu! ... 

••• 

'*' t• 'i .. 
1 

. . t 
• 

.. 

Atlet komple müsabakalarında her olimpiyatta resmine daima rasflcmcaa 
birinci sınıf ıampiyonlardan Dim.za Litlancl 

Amerikahlar rekorlar1 altüst ettiler 
Amerikalıların her Olimpiyadda birkaç Süper şampiyon 

çıkardıklan malumdur. 
Bir atletin tam kıvamına gelmiş halini sezecek, anlaya

cak ve şampiyonu kıvamında saklayabilecek mütehasSIB· 
lar da hep oradadır. Kısa bir tarifle; Amerika atletizmin 
ruhudur. diyebiliriz. 
Ge~en gün yine Amerikadan mütehassısları şaşırtan 

bir haber geldi. Artık daha fazla indirilmesine imkan g~ 
ı-ülemiyen 400 metre rekorunun Archie Williams isminde 
bir zenci tarafından 46, 1/ 10 la dtişürilldüğünü de öğren
dik. Halbuki yine Amerikalı mütehassıslar Carr tarafın· 
dan Los Ancelos'ta yapılan 46, 2 / 5 lik rekorun artik beşe
ri kuvvetin son haddi olduğunu iddia etmişlerdi. 
Beşer kuvvetinin son haddini bile aşan şampiyonlarm 

nasıl yetiştirildiğini , Olimpiyat hazırlıkları epey karışık 
olan Fransızlardan biri merak ederek Amerikalı idareci
ye Olimpiyatlara nasıl hazırlandıkle.rmı sormuş. Aldığı 
cevap şudur: • 

Biz Olimpiyatlara ayrıca hazırlansak böyle netice
ler alamayız. Her sene ayni hararet ve ayni müsabakalar 
vardır. Yalnız Olimpiyat seneleri ayrıca bir tane (Olimpi
yat müsabakaları) yaparız. Bize esas neticeleri her sene 
olduğu gibi Olimpiyat senesinde de normal faaliyetimiz 
verir. 

Bütün faaliyeti bir Olimpiyat şubesine toplasaydık esa
sen dünya birinciliklerine kıvamında gidemezdik. 

Berlinde 110 metre manialı yan,ın en iyi namzetlerinden olacalt FinlaY, 

.eçme koflUUllda 
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EKONOMi 
Pamuk piyasa11 

Ege mıntakası pamuk 
piyasası sağlamdır 
Ege mmtakası pamuk piyasasının 

umumi vaziyeti sağlam görülmekte
dir. Mevcut stokle.rm pek azalmış 
olmasından fiyatların yeni mevsime 
kadar yükselıneğe mütemayil bulun
duğu, bu tahakkuk etmese bile bu
günkü seviyelerini muhafaza ede
cekleri bildirilmektedir. Son hafta 
birinci prese 44 kuruştan muamele 
görmüştür. 

Son hafta pamuk piyasa.$1 Nev -
!Yorlrta 7 - 38, Liverpool'da ise 17 -
18 punto tereffü kaydederek kapan
mıştır. 

Mısırda 1935 - 1936 mevsimi için 
hükiımetin geçen hafta neşrettiği 
rakamlar, geçen mevsimde alman 
7.390.520 kantar pamuğa mukabil 
bu mevsimde 8.342.300 kantar mah
sul beklendiği bildirilmektedir. 

Tiftik piyasasanda 
durgunluk ~ar 

latanbul tiftik piyasasında. son 
hafta içinde durgunluk hissedilmiş
tir. Piyasaya. fazla. mal arzedilmek
tedir. 

Ankarada son hafta. içinde 98 -
100 kuruştan 50.000 kilo tiftik JllU· 
amelesi olmuştur. 

Alman ithalatçılarile Türk tüccar
ları arasında tiftik Ozerine son haf
ta içinde de muamele yapılmadığı 
haber verilmektedir. 

Yün ve yapak 
piyasası durgundur 

Istanbul yapak piyasası da dur -
gundur. Dahili ihtiyaç için talepler 
anevcuttur. Son fiatler şunlardır: 

Trakya 65 - 66 
Anadolu ince 57 - 58 
Anadolu SII"8. 55 - 56 

An.karada son hafta içinde yapak 
O.Zerine muameleler 48 - 49 kuru@ 
üzerinden cereyan etmiştir. 

Ege mmtakası ya.pak üzerine mu
ameleler durgundur. Fia.tlerde bir 
miktar düşüklük kaydedilmiştir. Ya. 
pılan işler nisbeten e.zdır. Son fiat
lar şunlardır: 

Yerli ekstralar 55 - 56 
Yerli ortalar 53 - 54 
Anadolu 51- 52 

Samsun bölgesi yapak piyasası 
gev:şek gitınekt:edir. Fiatler Sam
sunda 40 - 42 kuruştur. 

Zeytinyağı fiatleri 
lstanbul zeytinyağı piyasasında ye 

ni satışlar olmadığı için fiatler de
ğişmemiştir. Istanbuldaki son stok 
miktarı 270 tondur. Dış pazarlardan 
fazla talep yapıldığı takdirde fiat : 
larm yükselmesi ihtimali kaydedil .. 
mektedir. 

No. 70 

Ademle Havva 
Bttrban OAHID 

Kan ve şehvet. Mademki hayatı· 
ınıza. bu kada.r müessirdir. Onu tak
dis etmek kadar tabii ne olabilir? 

Medeniyet yerini ve zamanını de
~tirdikçe aşk ve şehvet sahneleri 
de şekUni ve yerini değiştiriyor. Ak
deniz etra.fmd& yarı efsane, yarı ha. 
kik.at şekillerinde yer eden bu aşk 
\le şehvet sahneleri tarihe gömillilr
ken yavaş yavaş yeni alemlerde, Ro
m.ada, F1oransada ve daha sonra ha
yatta yeni yeni yer alan medeniyet 
dünyalarında daha. başka aşk ve 
f;l'ehvet tJa.hneleri görlilmeğe başlıyor. 

Bunların en canlı örneklerini Bur
bon sa.raylarmda görüyoruz. 

Vakil aşk ve şehvet gittikçe asa
letini kaybedi~r. Buna §Üphe yok. 
Dünkü a§k ile bugünün kaldınmla.r
da sürünen §ehveti arasında derin 
vçurumlar var. 
Aşk gittikçe iğren~ bir adale ve 

sinir ihtilacı haline geliyor. Zeytin 
ö.a.llarmm koyu yeşil gölgelerinde 
bir ibadet sahnesi gibi tahayytil et
tiğimiz eski §ehvet llemleri ile bu
günün plaj ve be.rlarmda gördUğü
müz aşk ve şehvet sahnelerini ölçe
bilir miyiz! 

Safo devrinin en katmerli oro.spu
sunu takdir eden insanlar bugUnlin 
kaldırımlara. düşen şehvetinden bi
llimle beraber tiksinlrler 

Fındık v~ ceviz piyasası 
lstanbulda iç fındık üzerine 
fazla muamele olmamaktadır 

Iste.nbul piyasasında. bazı satıcılar 
dı§arıdan gelen fiyatları muvafık bul 
madıklan için fındık üzerine fazla iş 
olmamaktadır.Maame.fih Almanyaya 
-46 kuruş üzerinden bazı ufak satış
lar yapılmıştır. Piyasa umumiyet iti 
ba.rile bilhassa yeni rekolte için inti 
ıar halindedir. Son fiyatlar şöyledir. 
Son hafta Geçen hafta. 

lç 41 42 
Kabuklu 25 25 

Samsun mıntakası fındık piyasa
larında geçen haftaya. nazaran bir 
değişiklik olmamrştır. Yeni mahsul 
mevsiminin yaklaşması hasebile pi-• yasada mevcut durgunluk devam et-
mektedir. Mıntakanm son fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir: 

Trabzonda: 
Tombul iç fob 
Tombul kabuklu 

Giresunda: 
Tombul iç 
Tombul kabuklu 

Fatsada: 

40,50 
19,50 

41 
18,5 

Sıra iç fmdık 39,25 
q'ombul kabuklu 18,50 

Bu mmtaka ihracatçrlarma Al -
manyadan yapxla.n yeni mahsul ofer
tolarında: Iç fındık, levant, ilkteş
rin yükselmesi cif 46 - 46,5 ve Gire
sun malları için 48 ku~ fiyat ve
rilmişse de muamele olmadığı bildi
rilmektedir. 
DIŞ PIY ASALARDA - Italyada 

kuru yemişler üzerine işlerin dur-

gun olduğu bildirilmekte ve fındık 
fiyatlarının liret hesabile aşağıdaki 
seviyelerde bulundukları kaydedil -
mektedir: 

Lazio malı kabuklu, kentali: 220 -
240; Napoli malı kabuklu, kentali.: 
200 • 250; Sicilia malı kabuklu, ken
tali: 200 - 230; Iç, kentali: 560 - 600. 

Ceviz piyasası 
lstanbul ceviz piyasasında mü

him bir iş olmamıştır. Fiyatlarda. 
değişiklik yoktur. Eski satışlardan 
12 ton kabuklu Avusturyaya ihraç 
edilmiştir. 

Ege mıntakası piyasasında ceviz 
stoku bulunmadığından muamele ol
mamaktadır. Fiyatlar nominal ola
rak geçen haftanın aynidir. EsKi sa
tışlardan Fransaya. 1,5 ton ihraç 
edilmi,ştir. 

Samsun mmtakasında yeni ceviz 
mahsulünün çok iyi ve rekoltenin 
geçen seneden fazla olacağının u -
mulmakta olduğu bildirilmektedir. 
Samsunda ancak 10 - 12 ton kadar 
iç ceviz stoku mevcuttur. Kabuklu 
cevizlerin kilosu 7 - 8, iç cevizlerin 
ise 25 kuruştur. 

Italyada son hafta içindeki ceviz 
fiyatları aşağıdaki şekilde bildiril -
mektedir. 

Sorrento malı ka.bu.klu, kentali: 
250 - 280; karışık kabuklu, kentali 
140 - 200 lirettir. 

B O R SA .. ..,~ 
Paralar 

2 TEMMUZ PERŞEMBE 

Esham 

Sterlin 623,-
1 Dolar 123,-~ 

20 İsviçre [r. 810,-
20 Belçika .huııı • 80,-
20 Drahmi 21,-
20 Çek kuron 84-.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190.-
Florin 82,-
Avusturya şilin 22,-
Mark 28.-
Zloti 19,-
Pengo 22,-
Leva 22.-
Yen S2.-
tsv~c kuronu 31,-
Altm 971,-
Banlı:not 245.-

Çekler 
Paris il%erine 
İnıriliz iizcrine 
Dolar 

Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark . 
İsveç kurona 
İspanya pezeta 

Satış 

629,
JJ6~ 
aıo~ 
84,-
23,50 
88,-
16,
sz.-

196,-
84.-
24.-
30,-
22,-
24.-
2S.-
34.-
33.-

972,-
246-

12,06 
627,SO 

0,79,99 

10,16,70 
4,73,-
2,44,22 

~3,15.12 
l,17,30 

19,16,45 
4,19,37 
1,98,20 
3,09,
S,82,-

Yemek kampanası ikinci defa wr
dtt.. 

Vi.!kimi bitirdim. 
Salona girdiğim zaman hemen ay

ni çehrelerle karştla.ştım. 
Kaptan zeki bir adam. 
iki ay evvel gördü~ halde beni 

hatırladı. Ve yanındaki yeri verdi. 
Yemek bitinciye kadar onunla ko-. 

nuştum. 

Piredeyiz. 
Vapur biraz kalacak. Kaptan §ehi

re çıkıp bir gezinti ya.pma.mı teklif 
etti. 

Bir otomobille "Akropol" e kadar 
gittim. 

· Hayalimde eski A.tina ya.şıyor. 

Menner döşeli caddeleri, avlularrnda.
ki mermer fıskiyelerinden sular fr§
kıran evleri, hergiin birkaç hatibin 
nutuk söylediği, giir okuduğu mey
danları ve yine mermer basamaklı 
mabetleri ile eski Atina! Dumanlı 
Olim.p tepereri, mabutların karargi
hı. Ve her kö§ede F.idyas'la çırakla
rının ellerinden çılçml§ heykeller, bU
tün Olimp mabutları insanlar arasın 
da. Bir köşede Apollon. Bir meydan
da Afrodit,Jtipiter,bütUn kara,deniz 
ve gök ilahları. 

Beyaz bomoılarma sanlmış, ayak 
larında. sandalları ile uzun aaçlı es~ 
ki Yunan kadınları. Mermer avlu. 
larda bakla ezen, zeytin a.yıklıyan 
çıplak esirler ve sokaklarda. harma -
nilerini omuzlarına atmış, uzun kı
lıçlı muharipler. 

Hayalimi dolduran bu eski Atina 

to Bankası Mü. 
., N 

,, " Hamiline 
Anadolu% 60 

" ~olOO 
Şirkethayrlye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoıı 
Aslan Çimento Kupon k ... sik 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banka!lı Kuponııuz 
Şark Merkez Eczaneşi 

lıtll<razlar 

Türk Borcu I 
.. .. Il 
H .. III 

İstikrazı dahili 
Ergani A. B. C. 
Srvas Erzurum I 

.. .. II 

85,-
9,90 
9,90 

24,7S 
<H,-

16,50 
18,75 

9,50 
12.50 
9.35 

68,-
28,-

4,40 

21,02,50 
19,65 
19,95 
96,-
95,-
97,50 
97,50 

Mısır faltvlflerl 
1886 l 
1903 II 
1911 IIl 

Tahvilat 

- .-
97,50 
91,50 

-.-
98,50 
9.2,50 

Rıhtım K11pon11u2 10,25 
Anadolu I ve II 43,25 

" H III 19,95 
Anadolu Mümessil Kuponsuz 44,60 

ile gözlerimin önüne serilen bugün
kü Atina arasındaki tarih devirleri
ni yaşar gibi takip ettim. 

Beni gezdiren şoför dönüşte eğil
di: 

- Şehirde gezmek istemez misi -
niz? 

- Hayır. 

- Bir otele götüreyim, eğlenirsi-
niz. 

-. Vaktim yok! 
Bazı Atina otellerinin şoförlerle an 
laşarak müşteri kazandıklarını öte
denberi işitirdim. Böyle bir iki sa
atlik yolculardan bile ne maksatla 
istifade edildiğini anlamak ta güç 
bir §ey değildi. Beni yalnız ve eğ
lenıneğe ihtiyacı olan bir genç a.dam 
gibi gören şoför Atinadan geçerken 
bir gönül alemi de yapmak istiyece
ğimi düşünm~ü. Garip bir tiksinme 
duydum. 
Fuhşun da kendine göre bedii bir 

ta.rafı olduğuna. şüphe yok. Dk in -
sandan bugilne kadar yaşıyan yega
ne ihtiras muhakkak ki şehvettir. 

Ademle Havvanın tükenmez mirasla
I1 sadece aşktır. Fuhuş olsun, sevgi 
olsun bütün cinsi müna.sebetlerin 
ifadesi şehvet... Hele insanların bu 
mUnasebetleri kanuna, kitaba sok -
mak için buldukları o resmi rabıtalar 
nekadar gUlünç. 

Hisseden ve düşiinebilen insanrn 
en. sa.mimi heyecanla çırpmışmı ha
yat ve kanun formüllerine sokmak 
kadar budalalık olur mu? Bana öyle 
geliyor ki bir otel köşesinde ilk gö-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
Ferdiyetçi, düşünen, fakat kendi

.sini lüzumundan fazla. dü§ünen bir 

Hakkı 
yoktur. 

karakter. Kendi -
ni müdafaa etme -
sini bilir. Bazı an
aneler mevzu ka -
nunlar dahilinde 
hareketisever.E:t
rafmdaki kimse -
lere, onlara karşı 

duyduğu !!CVgi nis
betinde kıymet ve 
rir. Hoşuna gitmi
yenlerin, onun na
zarında ehemmi ~ 
yet ve kıymetleri 

Hareket seven, biraz çekingen, bi
rinci rolde görilnmek istemiyen bir 

evitl!V= ~r 
el)Me~ 

Üç mektup ,,, 
Bursalı Ozça.kırdan: 

t! ytı§ındayım on ay evvel nişan
lıydtm vtı di:irt ay sonra nişanlını.dan 
ayrılmak istedim. Fakat ne su.rette 
ayr11.acağımı dii§ilndiim. Ara-81 bir 
müddet geçince ni§anl1 muı klitii yol
lara gittiğini görli.üm. Derhal terk 
etmek istedim. Çiitıh."'ii omm artık bi
zim aileye yak1§m.adığını anladım. O 
gün1erde aslcerliğime de gidiyordum. 
Mektıqıla nişanl111ıa terk ettiğimi bil 
dirdim. Fakat btc surette temelli ay
rılamaya.cağımı anladtm ve ;ıç aylık 
asker oldu,ktan sonra on gün izin al
mağa çalı.Jttm ve m1waffak oldum. 
Gittim ve ni§ıuılınıın terki için gitti
ğimi sizlere bildiriyorum. Tabii ni-
şanlımın bir mi.ktar parasını aldım 

ve parayı iade edeceğim dediysem 

Mektup gönderenlere 
Bize mektup gönderen sayın oku

yucularımızdan çok mühim rica-
mız var. 

1 - Yazıları sayfanın yalnız bir 
tarafına yazmak, arkasına yazma
mak. 

S - Mektupl.arı milmkiln olduğu 
takdirde makine ile, olmazsa satır 
aralarını gen~ bırakarak, okımaklı 

yazmağa çalışmak. 

Bu iki noktaya dikkat ettilderi tak 
dirde, hem bizim i§im'-2 kolayla§mış 
olur, flem de kendilerine daha çabuk 
cevap verebiliriz. --

karakter. Spor te
mayülleri ve ka -
biliyetleri vardır. 

Sarfederoediği e -
nerjiyi buraya se.r 
!eder. Çünkü bu, 
onda bir ihtiyaç -
tır. Onu iyi ianı· 
yan ve takdir e
den ellere düşerse 
çok yüksek olan 
kabiliyetleri saye -
sinde kıymetli bir 

1 

kabul etmediler. Sebebi. de bizim terk 
edilecek gilvemiz yok dediler ben de 
"bilmi1 olun btt kiztnız benim için 

pederimin yazmış olduğu. mektubu 
kimseye sevgifon olmadığını söyle
dim. Ve bunun iizerine Nişatılım Vtl 

kayın pederim başkasile nişanlı oZ.. 
madığmw kana€Jt getirdiler tıe ara
mızda geçerı dargınlık bertaraf oldu.. 
lzf.n müddetim bitince merbut bulıtn• 
duğum kıt,ama Avdet ettim. Bir haf 
ta sonra nişanlım tarafından bir mek 
tup aldım. Ve o mektup gayet sevgi. 
1' olduğu.nu, tarafınıza bildiririm. Ve 
ben de o mek"iuba daha sevgili bir 
kıt'a mektup yazmağa çalt-§tım. Fa
kat aradan aylar geçtiği halde ue S1k 
Bık nıektup yat4dığım halde hiç bir 
cevap almadım. Nihayet 4 ay sonra 
aşk ve sevgiyi inkar eden ve benim 
lstanboulda bir nişanltm olduğımıt bil 
diren ve artık kendisini 1mutmaklı
!'Jım içiıı yalvanrcasına yazı1mı§ bir 
mekf:ıtbmııı aldım. Sayın hocam ben 
lzmirdeki btılunan tıi.şanlımı çtlırası.
ya seviyorum. o d,o, beni seviyor. Fa
kat onu bazan kimseler lstanbulda 
nişanl1m var diye benden ayırtmak 
istiyorlar. Evet yukarıda arzettiğim 
gibi lstarıbulda bir tıi§anlım vardı. 
Şimdi onunla hiçbir alcikamkalmadı. 
Ve zaten de sevmiyorum. Binaena
leyh lzmiı'deki sevgilimle barışmam 
vtı evlerımem için ne gibi harekette 

uzuv olur. M.S. 

Deruni' endişeleri, ona cemiyet i
";ndeki layik olduğu mevkiin yolunu 

kapamıştır. Çok 
kapalı tabiati var
dır. !çini kimseye 
açmaz. Ba§kaları -
nn Baadet ve fela
ketleri onda bir te 
sir uyandırmaz. 
Kendi hakkında 
verilmiş kanaatleri 
vardır. Bunları baş 
ka1arma da tel -
kin etmek ist~r. 
Eğer düşünceleri -

E. /.Pamir ni tahakkuk etti • 

rebilirse memnundur. Aksi takdirde 
çok a.:ıabidir. 

mevcut mali· Düşünen, kendinde 
hulyayı hapset -
meğe çalışan ve 
ekseri muvaffak o 
lan bir benlik. 
Muhitin tenkitle -
rine karşı hassas
tır. Ve bilrnuka • 
bele tenkit eder . 
Iyi hisseder, inti
bak eder. Mantığı 
kuvvetlidir. Ihti
rası vardır. Fakat 
gidip onu tatmin 
etmeği aramaz, Methi Teyirak 

Hayatını kendi kendine yaratacaktır. 
Zaman zaman hakiki saadetin ne ol
duğunu tadacaktır. 

rülen dişi ile geçirilecek birkaç da
kikanın hayvaniliği ile kanun ve 
adet kalıplarına sokulan resmi mü
nasebetlerin heyecansızlığı arasında 
ikinci fark ta birinin tabii bir ihti
ras raşesi, ikincisinin de haralara 
mahsus bir sifat vazifesi olmasından 
ibarettir. Ve ikisini birleştiren en 
mühim nokta da ruhların da iştirak 
ettiği aşk heyecanından mahrum ol
masıdır. 

* Vapura en geç dönen ben olmu-
şum. 

Artık pek iyi ahbap oWuğum kap-
tan beni gülerek karşıladı. 

- Memnun kaldınız mı? 
- Teşekkür ederim. 
- Vapurda canııuz sıkıldığını an-

lamıştmı. 

Ve sonra manevra köprüsüne çı -
karken mefistofelik bir tebessümle 
iltve etti: 

- Fakat, zannederim, lskenderi • 
yeye kadar sıkılmıyacaksmız ! 

Ve manasını anlıyamadığıın bir 
göz işareti ile sel!m vererek merdi
vene tırmandı. 
Kaptanın keyfi yerinde idi. 
Elbise değişmek için kamarama 

girerken bu göz kırpıştaki manayı 

çözmeğe uğraştım. 
Sıcak iklime doğru iniyoruz. 
Hafif bir elbise ile güverteye çık

tığım zaman vapur açılmıştı. 
Yemek çanı muaY}'.en fasılalarla 

tatlı tatlı çaldı. 
Acıkmı§tım. 

f Ar'T{A RT v:ı r 

hiç bir vakit aile olamaz ve kızınızın 
çaresine bakmanızı dil.erim. dedim. 
Şimdi i.se beni akrabalarımda.n bir 
kız i.stiyor. ben de bu lcızı başkaları
na vermesilıler diye söyledim, akra
bam peki dediler. Fakat eski nifan
lım bmııt duyar dııym.a:: bu akrabam 
la evlenmeme razı değil. Tarafınıza 
bildiririm. bir nasihat dilerim. 

f2J 
!zmirli Ozbiçenden 
24 yaşmdayım. Bir sene ootıel ni

şanlıydtm ue 3 ay sonra ammtzda 
bir dargtnlık oldu. Darg\n kaldık. O 
esnada askerliğim yakındı. Nişanlım 
bana gelip aşkını anlattı. Dedi ki be 
ni evden val<iem başkasile nişmda
rııak istiyor ben de bu d,o,rgın oldu
gum nişanlıma dedim ki "Bilmi§ ol 
eğer ki sen ba§ka bir kimseyle ni
şan7anacak oıursan bu dünya benim 
değildir.,, Hem o beni hem ben on.u 
çılgınca seviyoruz. Yani ildrıt!izt biri 
birimizden a1ıırmak imkanı yoktur. 
O:.ka.lia .. _..... hirimU. sevitJ----· ,,,._ 
ka.t o sırada başka bir gençle istemi
yerek nişanlandığını du,ydum. Fakat 
elimden bir kötülük gelmediği için 
bir şey yapmatlım. O esnada· askerli
ği?M gittim. Askerlikte bir kaç se
fer mektuplaştık. Hatta kendi nişan
lı iken, sonra 6 aylık asker olduğum 
vakit on giin izin alnıağa çalıştım ve 
izinli gitmeğe muvaffak oldum. Git
tiğim vakit nişanlımın tekrar beni 
istediğini gördtim. Size 'bildiriyorum 

• Ktztn y<UP mı sekizdir. Fakat annesi 
•beni istemiyor. Hem §imdi bu kız ni 
şanl1dır. Fakat kızın nişanlısını iste 
m.ediğini söy'Lc.di.. i.se de kız annesinin 
sözünden çıkamtyor. Nasihat dile
rim. 

13J 
lstanbullu Ozgiden den~ 
23 yaşındayım bir buçuk sene 61'

vel lzmirde nişanlıydım. Uç ay sorıra 
babasının aksiliğindeıl dolayı aramız 
açıldı. Bu dargınlıktan sonra lzmir
den 1 stanbı.ıla gittim. I stanbulda bir 
müddet çal1.ştıktan sonra bir kom.şu 
bayanla sevgi ue muhabbet olmadığı 
halde, annemin ve . babamın ar~ılari
üzerine nişanlandım. Uç o.y nişanlı 

kaldıktan sonra, ootanıma, vazifemi 
ifa etmek için askere çağırıldım. Ben 
vazifemi ifa etmekte iken /zmirdeki 
nişanlım asker old1tğttmu, haber alın
ca bir adet mektup gönderdi. Bu mek 
tuba karşılık olarak ben de banşmak 
üzere mukabil sevgi ile bir adet nıek 
bup yazdım. Bundan sonra birçok 
mektuplar yazdım sonra barı§hk. tek 
rar bir mektup yo~yor btı. sayede 
ne imkd?ıı var ise bir kaç giln izin. al 
gel ve burada evlenelim demesi üze
rine ben de birkaç gün izinle gittim 
nişanlımın beraber evlenmek için ld
zım gelen. m.taımeleyi yapmak istediy 
sek te asker olduğum için kanmı,ev 
len.meme mil.sade etmiyor. Ve bizde 
askerliği bitirdikten sonra e1Jlenme
mize karar verdik. Aradan iki gün 
geçti. [$tanbuUlan bir Mkadaşım gel 
di. Eski bir arkatla:} ol.d:uğundatı be
nim ve ni§atıltmttı arzuilarile bir ak
şam eğlenti.sine davet dtim ve bu 
arkadaşım da Istanbtı.1daki nişanlı
mın hakkında kotı:ı~tuk, Ve bu nişan 
lım®n konuşmamasını arJwdaşım
dan söz aldtysam da muhabbet e.ma 
sında nişanlım• çağınp dışanya çc~ 
kardı. VB benim Istanbulda nişanlı 

olduğu.mu söyledi. Tabii nilanbm bu 
nu duyunca beni cağ·ırarak "vay sen 
nişanltMn,, diye Ağlamaya başladı. 
Nişanlımın ağladığını gören babası 

oğlıtm mademki senin nişanlın var 
ne diye kızımı almağa geldin ben de 
bunun iizerine 13ttınbu1claki. n~a.nlı
mı terk ettiğimi söyledim. Ve kayıtı 

lnıçh<ıc.nı.afc.l:ı ... ..,.1...,.. .t: .. v-:~ .... ~ AJ04...'Rn 

rimle dilerim. 

Cevap: 1 
Eski nişanlmrzdan aldığınız parayı 

geri verip onunla alakanızı kesiniz. 
Ondan sonra istediğiniz kimse ile 
evlenebilirsiniz. Artık onun, sizin Uze 
rinizde bir hakkı olmaz. ;yok8a, onun 
la alakanızı kesmedikçe yeniden ni
şanlanmağa hakkınız yoktur. 

Cevap: 2 
Yapılacak iki şey var. 

1 - Kızın annesini razı etmek. 
2 - Kızla nişanlısı arasındaki ni§atıt 

bozmak. 
Bunla.rm birincisini hem siz hem de 

ktz, beraber çalışarak, annesile görü .. 
şerek yapabilirsiniz. Muvaffak oldu
ğunuz takdirde, ikinci kısmı annesi 
bizzat halleder. 

Bunun için araya adamlar koyarak 
ve eğer kabil ise bizzat görüşerek an 
nesinin gönlUnil razı ediniz. 

Bir üçüncü yol var ki o da "udur: 
Hiç bir kimse, annesi bile olsa, zorla. 
bir kızı evlendiremez. Buna kanun 

manidir. E:ğer kız sizi istiyor, öte 
kini istemiyorsa, onunla evlenmez, si 
zin askerliğinizi bitirmenizi bekler, 
eonra onunla, annesine rağmen evle
nebilirsiniz. 
Yalnız bu sonuncu çareye, en son 

baş vurunuz. 

Cevap: 3 
Kıza ve kızın babasına, artık hi~ 

bir kimse ile nişanlı olmadığınıza 
dair, inandırıcı bir mektup yazar, i· 
cap ederse vesika ve şahit gösterir
siniz. Elbet onların burada tanıdıkları 
vardır, onlar da tahkikat yaparlar ve 
haldkatı öğrenirler. Sonra arada ar· 
tık ihtilaflı bir şey kalmaz, askerli· 
ğinlzi bitirince evlenirsiniz. 

YENi NEŞRiYAT 

PERŞEMBE 
PE:RŞE!MBE nın 66 ncı sayısı muh 

telif mevzulara ait güzel yazılar ve 
resimlerle çıktı. Ibrahim Aiaaddin'in 
Mehmet Akife başlıklı makalesi, Kan 
demirin Bayazıt isimli yazısı, Nebi 
Zade Hamdl ile fevkalade bir müla
kat, M. Selihaddinin A~ütareke yılla 
rında gazetecilik hatıraları, kadın 
sayfası, ideal güzellik, Suat Dervişin 
kadına karşı yelken isimli hikayesi, 
Güzide Sabrinin Hicran gecesi roma
nı, seyyahat tefrikası, resimli fıkra· 
lar ve ıinema sayfası vardır. 
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FAYDALI~ (°:=.bir 1 KANL.n PARDOSCI l 
~ ........ BiLGiLER ------- 'l=ilcret ADIL ,1 

Bugünkü Program 
lstanbul 

18T Oda muıııkiıri (pllk); 10: Haber· 
ler; 19,\5: Operet 1>16.klan: 20: Halk mu· 
ılldai: 20,30: Stiıdyo ork~traları; 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den ııonra Anadolu Ajanımm 
guctelere mahsul\ havar'lis ı;ervisi verile· 
cektir. 

Hadise pek ant olmuıtu. 
Tam kapıdan girerken, ayağı o 

suretle kayıp yere düşmüotü ki, SO· 
kaktan geçen otomobil ne durabil • 
mi31 ne bir tarafa çekilebilmiş ve 
onu ezmişti. 

Ve öliim, birçok alakadarların 
itirazlarına rağmen daha birkaç gün 
evvel yerle~mig olan bu çiftin ıtşkı
na değilse de. şefkatine bir nokta 
koymuştu. 

Salondaki insanlar onun 
olan 

elmaslarına, 

kalabalıktı 

Budapeşt.e 

21: Budareete kon&er orkestrilsı ; 2~.20: 
Haberler; 22,40 : Konferans; 24.05 : Çıgan 

Zavallı kız kimsef!izdi, işsizdi. ve .. 
a~tı. Bu elli yaşındaki adem onu 
görmti§, uvmlg, yarı 8.fk, yarı şef
katle tııevmi§ ve çocukları, yetişmiş 

çocukları olmaeına rağmen onunla ipekleri ne 
- Bu Adnan yok mu Madam, dedi, 

Clünyanın. en kıekanç adamıdır; be· 
nim nazırhğımı, senin, antika,Ja.nnı, 
her şeyi kıskanır. bakarada geeede 
binlerce Ura vereceğine Adnan bey 
efendi de evine böyle aanat eserleri 
doldursa ya ... 

Raşe! sanki bilmiyor mıydı; tabii 
ki Adnan onlan Jmıkanıyordu. 

Asker nazır taeavvurlu gözlerle 
Raşele bakıyordu, Moiz bu gözlerin 
taarruzunu görmemek için başka 
'6Ylerle me;guı olmak istedi. 

Birdenbire eordu: 
- Yann gece baloya gidiyormu-•un Adnan? 
Adnan - Bef a.rethaneye mi ? 
Moiz - Ev~t. 
Raşel eefarethaneyi duyunca yü

t\lııU Ad.nana bir 8.fk mektubu gibi 
uzattı. 

Adnan, iki naZin göstererek, M.oi
~ oevap verdi: 

- Vükela ef endiler:im.iz, kadmm 
namusunu hata bohçada saklıyorlar: 
HA.la çarşaf ııa.rnusu ! ha.Il ku.maf is
meti! h!lft. çuvala emanet edilen aile 
ırzı! Bir merkez kumandanları var, 
yakın.da kadmları kümese tıkaya
cak! baloya kadınsız gidilir mi ? 
kendi karımı götüremem; başka. ki
min karısıle gidebilirim? 

Moiz - MeselA bepim karnnla •.• 
Raşelle .. 

Ra.,el, içinde ku,ıar cıvıldayan 
~sile: 

- Benint zaten yarın gecem. bo9 
Adnan bey! kocam, yarın Viyana ya 
~idiyor ; yalnızım; dedi. 

Aônan - O halde beraber gideriz 
Madam. . 

Adnan ve Raşel nihayet ba.rış
ı:nışlardı. 

Asker nazır, çarşaftaki bohça göv 
deye, peçedeki kutu çehreye acıyor: 

- " Kadın ,, nı helledemedik, di
yordu: omuzumuzda bu kafa varken 
ayağımız bir adım atamaz. Amerika 
da Boesouto kabilesi bir kadın al
mak için on ökUz verirmif. Biz bir 
merkez kumandanını azil etınenıek 
için milyonlarca Türk kadınını f e
da ediyoruz, onu bir tUrlU atamıyo
ruz. 

Mebuslar kendi ~slerinden korka 
tak b~larile tasdik ettiler. .. 

Sivil nazır - Merkez kumandanı
nı Hatice Sultanm kocuı (") tutu
ror; at atabilirsen ... 

Asker nazır - Zaten başımıza her 
~ll Hatice Sultanın kocasmdan ge
liyor ya; neyse ... 

Sivil nazır coştu: 
- Ne kafadasınız? yahu! dedi; 

memlekette öyle adam var ki Berg
BOnu okutur; Ronra. da "domuz kılın
dan" diye diş fırçası kullanmaz· 
memleketi tanıınıyormusunuz efen: 
diler! 

Mebul!llar sallandılar bu sefer vü
~utlarile tasdik ediyorİardı. 

Moiz - Balo kostümlü mü ola -
tak Addnan? 

Adnan - Hayır ... neden l!Ordun '! 
.Moiz - Kostfunıu olMydı bir ta.-

1 a,"! v u r u m v a r d ı d a • • Ra
tel uı Germiyan kuma.şndan a • 
;aturka entarisi var. O, onu giyerdi. 
Sen de başrna kavuk, ku§a,ğına Ali 
0?dba bıçağı koya.rdm ... Baloya öyle 
P erdiniz. 

k Bu sefer Moiz alay ediyordu. Fa
at ~dnan yarm gece Ra.şelle balo -

va gıdecekti; alaya kızamıyor'1u. 
.a. ıneb'usta.n bu gece 3 ses çıktı. 

Birıncisi esnedi ;ikincisi öbürdü · ü-
u ' C ncüsü aksırdı. 

Moizin konağından çrkan misa.fir
P.re, kaı1ıdaki fırmm ka.pa.nm.I3 ke
Penkleri önünde at füıtUnde iki polliı, 
karanlıkta, binal8.§8ll iki gölge gibi 
Jeelam durdu. 

Nlli'ayet ! 
Satm almdığı günden berl yalnız 

lh.ağazalarm, yalnız evlerin önünde 
bekliyen Ra9elin talisiz otomobili bu 
Jece nihayet bir l!lef arethane ka.pısı
ıun önünde durdu. Kavasm göğsün
deki bu s~ düğmeleri bu otomobil 
bç aydrr beklemişti. 

Sefarethanenin açık kapl!!lldaki e
. cehennemine Y_a va§ sandı!ı 

hamleyle kenaini atan Ra~el'in efla
tun ~kli kap'ı kavasın sırmalı kas
ketine sürünür silrünmez kadının 
gözüne her§ey güzel göründü. Adna
nın kıravatmdaki acemi düğilm, hat 
tA büttln Adnan kadının acele mu
hakemesinde güzeldi. 

KB.dm her adımda ''arzı mevud" a 
basıyordu. Adnanı unuttu; tek başı
na seefarethanenin koridorlarında 
hızlı hr?.lr ilerliyordu. Sefarethaneye 
girmi.ıJti, Adnan artık lüzumsuzdu: 
Bilet gibi. 

Dans salonunda sevincinnen ba
yılacaktı. O kadar çok bayı1acaktı ki 
Adiıanm kollarına düşebilirdi. Bu sa 
londaki bUt11n insanlar onun elma..<J • 
larma, !peklerine l!ztm olan kalaba
lıktı. Burada onun incileri anlaşılı
yordu. Sonra bütün gözlerle kendisi
nin güzel olduğunu görüyor, zengin 
ve gilzel olmak lezzeti içinde uçuyor
du. Kadınlar, ona bakarak konuşu
yorlar: onu görerek erkekler yanla
rındaki kadınlarla konuşmuyorlardı. 

R a ş e l e g ö r e b u s ef a -
rethanede ktirei arz.cen
net, iki buçuk milyar insan melekti. 
Herşey o kadar güzeldi. Hatta Ad
nanm tanıttığı sefaret katibi ile dan-

sederken ve vücutlarının yere değen 
nmflarnu tuhaf bir adale hasbüha.
lile birbirlerine bırakırlarken bile 
Raşel uzaktan bakan Adnanı çok gü
zel buldu. Ve bu hoşlanış o kadar 
çoktu ki bu gece bitmiyecek, hafta
larca sürecekti. 

Şimdi Raşel ve Adnan, Moizin hu
susi otomobilinde balodan dönüyor· 
tardı. 

Tuhaftır: bir gün ilçü -Adnan, Ra 
şel ve kocaeı- bu otomobilde gider
lerken Moiz yan yolda inmiş, onları 
yolun devam edecek uzun kısmı için 

yalım. bmLlmıışt. Fakat Raşel bu 
yalruzhğın Adnanla bir "başbaşa 
kalmak., olmamasına o kadar çok 
dikkat etmiş, birdenbire otomobilin 
köşesine toplanarak aralarna o ka
dar met1afe sokmuş, ve bu mesafenin 
teRadUfen olmadığını o gün o kadar 
açrk tavurlarla a.nla.t
m a k i e t e m i '1 t i k i bu gece 
aynı otomobllde o mesafe büsbütün 
kaybolduğu halde Adnan o acıyı ha
li unuta.mamı§tı, terbiyeli bir erkek 
tevekkeli ile oturuyordu. 

(Arkası var) 

ÜSKÜDAR ve KADIKÖY~ 
Türk Anonim Su Şirketinin 

Abonelerine ilanı 

musikisi. · 

111,l!: Orkestra konaeri; 19: Aktüalite; 
19,15: Konserin deV'amı: 20.20 : ,Plak ; 21,0S 
Andre Vlıenler isimli Giordano nun. opera
at plik ile): 24: Orkeıtra: 1,05: Plak. 

Moskova 

111,30: Halk ıarkdarr; 20:_ Oda muaikisi: 
21: "Kar'm krzı" adh Rımıln - Korsakovun 
operası; 22: Yabancı dillerle netrlyat. 

Prag 

20,30: Eilenceli musiki; 2.1.55.: Şarkılar; 
22,10: Orfoys ıı.dh radyo pıyesı; 23: Ha· 
berter: 23,15: Plllr. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Taksim bahçe 
ıindc bu a.Iı:şaııı saat 21,45 de HALIME 
opereti. Pek yakmda (Rahmet Ef.) 

opereti. 

• TÜRK : (Trivoli Cambazhanesi) ve 
(Voronııoflarm Esrarı). 

• TAN ı (Tana:ol!ta) ve (Altın Zincit). 
• MELEK' : (Marahuana) vo (Aradığım 

Kadın). 
• iPEK ı (Buhran Bitti) 9e (Bir Gece 

nin Skal1dali). 
• SOMER : (Fırtınadan Sonra) ve (Ha 

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

kinin Sen Saati). • 
• SIK : (Sinrapur Konanları) Ye (Cıl 

gm Kız). 
• SARAY : {Monte Karlo Geceleri) Ye 

(Guldüren Gözler). 
• FRANSIZ : (Prensesin Çılgınlıkları) 

ve (Fedailer Alayı). 

• ALEMDAR: (Peteraburı Geceleri) 
ve (Morg Sokaiı Cinayeti). 

• OSKÜDAR HALE : (Mumyalar Mü 
:zesl. 

Davetler, Toplantılar 

ASKERLİK İŞLERİ 
HARP MALOLLERl lLE ŞEHİT 

YETlMLER\ ÇACRILlYOR 
Kadıköy Aakerlik Şubeainden ı 
Harp malülleri ile şehit yetimlerinin tü 

tün paraları gelmİ:itİr. 10 Temmuz 936 
dan itibaren para tevziatına Kadıköy hü 
lıcUmct binasmda evlenme salonunda baıla 
nacaktır. Çar:;amba ve Cuma gı.inl~ri oehit 
yetimlerine. Perşembe ve cumartesi günle 
ri de harp malüllerino daiıtılacaktır. Pata 
dalıtma zamanı sabahları saat dokuzdan 
on ikiye kadar devam edecektir. Tem.mu 
ıun 6 ve 7 inci pazartesi ve sah günleri nu 
mara almak için ıubeye müracaat edile 
cektlr. Resmi &enet, maaı cüzdanı, nüfus 
cti:r.dam, ve üçer fototraf beraber getiri 
lecektir. 

BEYOCLU HALKEVINDEN ı 
Evimizin ıoıyal yardım ıubeıi i.ıyeler 

den adlan ve ihtisasları aşağıda yazılı he 
kimler, bakım kartlariyle gidecek ihtiyaç 
h fakir hastaları paraıu bakacaklardır. 
Ba.lum kartları evimiz direktörlüğünden ve 
rilir. 
İbrahim Hanif Denker: İç hastahkları; 

Nihad Sezai: Kadm ve cerrihi hastalıkları; 
Cafer Tayyar: Kadın ve Doium hastalık 
lan· Profesör Bahaeddin Lütfi: Böbrek, 
mes

1

ane idrar 'yolları: Fuat Hamit Bayer: 
Böbrek: mesane, idrar yolları; Muammer 
Nuri: Böbrek, mesane, idrar yolları; ls 
mail Kenan: Zührevi hastalıklar; Profe 
sör, Fahreddin Kerim: Ruhi ve Asabi has 
talıkları; Naci Sumerean : Çocuk ~sta!ık 
larr; Mezbur: İç hastalıkları; Psaltı Diş; 
hastalıkları: Nihad İffet: Diıı hastalıkları; 
Vahram Ekmekci: Diı hastalıkları. 

:t-

BEY QCL\J HALKEVINDE 

evlenmişti. 
Genç kızın sgf, berrak, mavi göı

leri, kendini 11even bu adamın bs.
şındaki beyaz '5açları görmemişti. 
O, ha.yatında kendine ilk defa ola
rak gösterilen samimi alAkanrn, de
rin fjefkatin karşısında gülünç ol • 
mağr, dedikoduları unutm~tu. Bu 
sebepten, ve aralarındaki yaş farkı
na rağmen, ona temiz, 8adık bir hie
le bağlanmıştı. Fakat fel!ket, bu 
aşk ve şefkat nekadar çabuk geldi
se, o kadar çabuk gelmişti. Ve elli
lik aork, genç kadını koruyacak hiç
bir tedbir alamamı§tı. yeni bir vasi
yetname yapmak, l\ladeti içinde, ak
lına bile gelmemişti. 

Genç kadın, eaf ve temiz olduğu 
için, birdenbire kendini sokakta bu· 
hmca, birtakım iğrenç mirasçılar ta
rafından daha yeni kurulan ve an
cak bir rüya kadar süren saadetinin 
ge~tiğl evden dı§aM atılınca, şa~kın 
bir halde kalmış ve zevce sıfatile 

bir §ey istemek akhna bile gelme -
mişti. , 

Bir taraftan, mirasçılar, aleyhine 
bin bir iftira atarken, "Ihtiyar ad8.
mı kandırıp parasını çekti" diye ma· 
sum bir kalbi kıraaken, o, sadece, za
vallı zevcini düşUnilyordu, ve, evin 
kapısından çıkarken, kocasına ait 
bir hatıra istemek ceMretini, ona, 
bu hissi vermişti. 

- Ne, demek hala ona ait bir ha
tıra istiyorsun! Şimdiye kadar ye
diklerin, çaldıkların yeti;,miyor mu? 
Mamafih al... 

Bu sözleri 11öyliyen mirasçılardan 
biri, ona, kocasının otomobille çiğ -
neııı.diği zaman üzerinde bulunan 
pardesüyü fırlatmıştı. 

O da, Uzerinde çamurlar, kan le· 
keleri, pıhtılar bulunan bu pardesü
yü mukaddes bir ~eymiş gibi alıp, 
itiraz etmeden, gitmişti. 

Nereye gitrni§ti? Bir tavanarası 
bulmuş, su parası ile orayı kirala • 
mıştı. Ve bu kUçtlk tavanarasmda, 
o kanlı ve çamurlu pardesUyü, bir 
sandalyenin üzerine koyarak dilşün
meğe başlamıştı. 

O gün hava gllzeldi. Fakat genç 
dulun karnı açtr. Daha Uç gün ev
vel, merhum kocaııı ile BUyilkdere
ye gitmiş, orada yemek yemişler, 
akf}ama dofru, vapura binerek köp-

Kız Kulesi 
Parkında bu Cuma ve Cu· 

martesi ak§&llllan eaat 6 1/ 2 
tan itibaren 

Daruttalim Saz Heyeti 
Salac-.ak'tan dönüş vapuru 

Cuma 23,15, Cumarteei 23,15 -
24,15. 

Oa1cüdar ve Kadıköy Su Şirketi, teaisatmın hali hazırile 
yaz aylannda, ,ebekesinin yüksek mahalelleri.nde ve huıu· 
aen Göztepe cihetlerinde bulunan abonelerine bila inkita ıu 
tevzi eylemek mümkün olamıyacağını ihbar ile keıbi teref 
eder. 

. Bf!yoğlu Halkcvindcn ı . 
Partimizin Genel başkanı Kamil · ••••1!1111••••••••• 

Atattirk'ün ve genel ba!!kan vekilt İsmet 
Bu imkansızlık, ancak mukavelede derpif kılınan ve icra

sı mutasavver olan ameliyatın icrasından ıonra bertaraf 
edilebilecektir. Buna intizaren terfi edilen ıu mik'abı tez· 
yit edilmiyecektir. Çünkü, timdiki sarfiyat azami raddeai
ni bulmuttur. 

Bu terait tahtında tirket, abonelerinin lüzumsuz au sar
fiyatından kaçınmalan hususunda nazan· dikkatlerini oel
beder ve Göztepe ile ilerisindeki mahaller için zuhur edecek 
abonelere kartı taahhüdata giritemiyeceğini ilan eyler. 

tnönü'nün evimize arından buyurduklan 
imzalı fotoğrafları. 4 Temmuz 936 cumar 
teti saat 16 da törenle cvimi:r.dcki :Yerle 
rine aaılacaiaıdan butıın üyelerimizin bu 
törende bulunmalarmr dileriz 

* Mürettipler Cemiyeti tarafından 
Boğa.ziçine ve Adalara yapılmasına 
karar verilen gezinti için hazırlığa 
başlanmıştır. Şirketi Hayriyenin 67 
numaralı vapuru bu gezinti için ki
ralanmıştır. Vapur, köprüden Bo-
ğaziçine gidecek, Altınkum, Beykoz 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il llJ!i • ~e~r~~ğ~~;rü~~şlı~ğrı~:k~~~e~~pd: 
I! T • • k H K B • • • • k den akşam Uzeri gezintiye gelecek-
!! ur ava urumu uyu = leri de alarak Adalara gidecektir. 
8 . i! Vapurda büfenin ve eğlencelerin 

rrn OD M ~ iNi P-. '()\ ~ n n ll!E f::h:.~I1~~!~~:.~iJ~~~: 
L? \J ~ ~ W ~ ~ W münasebetile çoğunu münevver iş a~ 
Ş'ımd'ıye kadar binlerce kişivi zengin etmiştir damları teşkil eden okuyucularile 

1' il tanışmt§ olacaklardır. 
3 cU ke9ide 11 - Temmuz· 936 dadır. E Mürettipler Cemiyeti bu gezintiyi 

B .. .. k . k r a m ·ıy e 1 oimdiye kadar ilk defa olarak hazır-u Y U 1 -- ladığından, gezintide bulunmak iste-
• yenlerin fazla. olacağı tahmin edil-

50. 000 Lıradır -:~:~ı~ie!uv~ezi;!ür!~ı::m~r!~ 
yetine müzaheret ve yardıma da bir 
fll'l!!at hazırlamıştır. 1 Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami

yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır ••. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"" Rasta.ne telefonlan 

Cerrahpa~a hastanesi 21693 

Memur aranıyor 
Ciddi bir Şirket, 1stanbul'da, 

Beyoğlu'nda Kadıköyünde, üs
küdarda, ve Adalarda, komis
yonla çalışacak ve iyi teminat 
verebilecek ELEKTRİK TESİ
SATI YAPTIRMAK İSTEYEN 
MOŞTER1LER1 BULACAK A
DAMLAR aramaktadır. 
"Satış servisi" rumuzite 2248 

posta kutusu adre8ine tahriren 
müracaat edilmesi. 

Gureba hastanesi YenJbahçe 23017 
Hueki lı:admlaı baataneııl 24553 
Zeynep KlmlJ haatancai Uaklldar 50179 
Kuduz baııtanest Çapa 22142 
Beyoflu Züktir hastanesi 43341 
Gillhane hastanesi GWhane 20Sl0 
Haydarpaıı Ntiniane hastanesi 60107 
EtfaJ haıtaneal 81.U 42426 
Bakırköy Akı! baıtanem 16.50 
Sark Demiryollan Sirkeci 23079 
Devlet DemirJollan Hudarpap 42145 

itfaiye Telefonlan 

latanbal ltfal,.ell 24212 
Kadıkö1 itfaiyeıl 60020 
Ye~ilköy, Bakırköy. Bibilkdere, 
ttılriidar ltfalym 50625 
Bcyofla ltfalyeal 44640 
BiiY6kad-. Heybeli. 8arsu, Kınalı mm 

ta.kaJan için telefon nntralmdaki memura 
YllDPl demelı klfidir. 

Çabdı •ıhhl yarchm tefldlltl 

Bn numaradan lmdıt otomo 
bili istc.ııir 

rüye çıkmışlardt. 

Evlerine dönerlerken, kocuıı, ona, 
sinemaya gitmeği teklif etmişti. Be· 
yoğluna çtkmıelardı. Sinemadan 
sonra., bir de pastahaneye oturmuı· 
lar, bir dondurma yemişlerdi. Pasta· 
hanede, karşılarm'a. bir adam diktl· 
miş: 

- Bir tane alınız, belki kazanırm
nız! · 

Diyerek onlua bir tayyare bileti 
uzatmıatı. Gene kadm kocasınm 
gözlerine bak mı§, o da bileti alarak: 

- Bakalım, demişti, senin talfini 
deneyelim. Eğer çıkarsa, parayı O• 
na vereceğim. Ne istersen yapaıbm! 

- Ya büyük ikramiye çıkarsa! 
- O zaman herkes beni kıskanır. 

Karlı bir izdivaç ysptm der. 
Ve adeti veçhile bileti, pardesiisU· 

nUn cebine koymuışhı . 
Genç kadın kamının açlığı ile 

aklına gelen bu vak'ayı hatırlayın· 
ca, kalktı, gidip kanlı pardel!IUnün 
cebine baktı. Bilet orada duruyordu. 
Hiçbir ilmidi olmamakla beraber, al· 
dı. gCSğsUne sokup sakladJ. 

Aradan günler geçti. Genç kadın 
iş arıyordu. Her taraftan kapılar 
yüzüne kapanıyordu. Veya.but ka ... 
pılar, istemediği ~ekilde açılıyordu. 
Onun güzelliğini ve gençliğini is • 
tism&r etmek if~tiyorle.rdı. Eğer bu, 
iki gUn daha böyle devam ederse, 
genç kadın, naçar, bu vaziyeti de 
kabul edecekti. Cebinde elli kuruşu 
kalmıştı. Ancak iki gün daha 11ab· 
redebilirdi. 

Fakat ertesi gün ayın on biri 
idi. Piyango çekiliyordu. Genç ka. • 
dm, elli kuruşun beş kuru§unu feda. 
edip bir gazete alamazdı. Giyindi, 
bir· tayyare piyango bayiinin came
kanında kazanan numaraları oku
mağa ba§ladı. LAkin, rakamlar gö
züniln önünde dans ediyorlardr, o • 
kuya.mıyordu. Niçin? Niçin ba§ı dö
nüyordu? Yanında duran birisine 
sordu: 

- Lutfen, bUyilk ikramiyeyi han· 
gi numara ka..za nnıı3 ... Ben göreml • 
yorum. 
~ 87965 numara! 
Bu, kanlı pardestinUn cebinden~

kan biletin numarası idi. Genç ka
dın, büyük ikramiyeyi kazanmıştı. 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Egeli (3) . Bir nevi kahve o. 
yunu (5). 

2 - Aile (7). 
3 - Arzu (4). Kokulu bir nebat 

(4). 

4 - Zam (5). Istifham (2). 
5 - Vilayet (2). Yanardağ (3). 
6 - Bir göz rengi (6). Göğüs (4). 
7 - Şafak (3). Münkariz bir im· 

paratorluğun üç hecesinden biri (2). 
8 - Eski bir Bizans kilisesi (8). 
9 - Bir şark vil!yetimiz 

10 - Geni§lik (2). Abide ( 4). 
11 - Beygir (2). Merkep (4). U· 

zak nidası (2). 

DUNKU BULMACAMIZIN 
HALL1 

1 - Tarak (5). Sırat (5). 
2 - Azak (4). Teke (4). 
3 - Rab (3). Rakı (4:). Ah (2). 
~ - Az (2) 
5 - Kar (3). Ada (3) . Tek (3). 
6 - Kandırmak (9). 
7 - Arı (3). 
8 - Itır (4.). Tasa (4). 
9 - Re (2). Takat ai). 

10 - Aka (3) . Ek (2). Tı (2). 
11 - Tehir (5). Sarık {Fi). 
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1 __ H_AF_TA_L_IK_P_RO_G_R_A_M_I 
Pazar, 5.7.936 

tsTANBUL 
12,30: Mubtelıf pllk nqriyatı •• halk 

tnaaikisi; 18: Tabiııı babçeenden nakil: 
Muhtelif varyete numaralan; 20: Sololar 
(plak); 20,30: Stüdyo orkeatralan; 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajanamm 
pzetelere mahaaa havadis servisi verile
cektir. 

PRAG 
20,05: Askeri bando; 20,SS: Skeç; 21.10: 

lon Sknıp'mı (Rutelbinder) operuı, ıtiid 
J'Odan; 23,5: Danl pWdan. 

VABŞOVA 
19,30: Rad:vo piyesi; 21,40: Mabtelif; 22: 

lıileaceli nqriyat; 22,30: Sesli kuartet 
konMri; 23,20: Çocuk piyesi; 24: Dana 
musikisi. 

BUDAP~TE 
20,SO: Pi)'lno - taroıato musikisi; 21,10 

ltadyo piyesi; 23: Haberler; 23,20: Ope
ra orkeatra11; 24.45: Haberler (franıuıca). 

B"OKBEBŞ 
11: Orkestra; 19,20: Küçük orkestra: 

20,20: Komerin devamı; 21: Skeç: 22: Jo
bann Strauu'tan Lehft'a kadar adı veri
len operet popuriai. 

1108KOVA 
11.SO: Mabtelif tehirlerden nakiller; 22: 

~abucı dillerle neeriyat. 

BELGRAT 
20,50: Pllk; 21: Sandan. budan: 23: 

!laberler; 23,20: Konıer nakli; 24: Dana 
ııWdarı. 

ViYANA 
21,05: (Aym dili) adlı skeç; 23: Haber

ler; 23,20: Sarlr:dar; hafif havalar; 24,lS: 
Dans malikim. 

Paıarfeıf, 6.7.936 
ISTANBUL 

18: Senfonik musiki (plik); 19: Ha
lıerler: 19,15: Muhtelif pllklar; 20: Halk 
madd•: 20,30: Stüdyo orkestralan; 21,15 
Viyoloaiat Marıosyan (keman 10lo), pi-
7&DOda Bayan Blinder Şaporenaki (Bab, 
llosart, Saruat); 21,45: Son haberler. 

Saat 22 elen sonra Anadolu AJan1mm 
suetelere mahsus havadis aerviıi •erile
cektir. 

PRAG 
20,05: $ea n .. ri,.t; 21: Rad:vo piyesi; 

12: Piyano - orkeatra senfonisi; 23,25: 
pıalr; 23,40: Almanca haberler. 

VABŞOVA 
20,:.0: lapanyol prkılan: 21: Beetho -

•ea sonatları: 21,30: Muııhabe; 21,55: Ak
tUalite; 22: Operet muıikilİ; 23,15: Dan1. 

Skeç; 23,10: OpeR orkestrası; 24,20: Cu
bant; 24,50: Franımca haberler. 

BVKBEBŞ 
·ıa: Orkestra; 19: Aktüalite; 19.lS: Kon

serin dnamı; 20,20: Şarkılar (pllk); 21,30: 
Piyano musikisi; 22,10: Şarkılar; 22,30: 
Haberler; 22,45: Küçük radyo orkeatruı; 
23,45: Haberler; 24: Konser midi. • 

MOSKOVA 
18: Sarkdar 18,30: Dinleyicilerin istek

leri berine parçalar; 19,30: Operet par -
çaları; 22: Yabancı dillerle nqriyat. / 

BELGRAT 

ViYANA 
20,30: Vi,.na musikisi 21,30: Senfonik 

konser; 23: Haberler; 23,20: Eilenceli ma
aiki; 24,25: Söder; 24,40: Dana mu9ikiai. 

Perıembe, 9.7.936 
ISTANB&JL 

18: Taksim babçeaiıadea qakil: Dau ma
aikili ve salon orkestrası; 20: Sıtıhi kon
ferans: ;Dr. Hüıeyin Kenan Tunakan tara
fmdan; H,30: StlidJ'O orllelttalan; 21,30: 
Son haberler. 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sanşm, kumral her tene teva
filk eden güzellik kremleridir. Sıh-

hi usullerle hazırlandığından cildi besler ve · bozmaz. Çil, Leke, 

Sivilce ve Buıııtuklukl&n klmilen giderir. 

4· Şeki'de takdim edilir 
1 - Krem BJJqmin yağlı gece için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamın yağsız gtlndUz için beyu renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 

' - Krem Balsa.min acıbadem gtıııdtls için. 
Kibar m11 ltfillerin takdirle kullandıklan yeglne llJbhl kremleridir. 

PRAG 

Saat 22 den ıonra Anedolu Ajanımm 
paetelere mabauı bavacliı ıerYili •eril• 
cektir. MECCANEN NOMuNE : Guetenin bu parçumı altı lturut

luk poeta pulile bize gönderiniz. Yazacağum adrelhıise dört tekil 20,30: Dana ve rapeodiler; 23,15: Fok 
orkeıtruı (oPeJ"et ve 'Yllıler). Krem Balamin nümunesi meccanen takdim ecllllr. 

V ABŞOVA tNGttJz KANZUK EC2ANESl, Beyoğlu - İstanbul 

20: RadJ'O piyesi; 20,30: Orkestra kon- ·------------------------11 seri; 21,15: Mu Reıer musikisi; 22: Leh 
tarkdarı; 22,'30: Revü melodileri; 23,15: 
Piyes: 24: nan.. 

BUDAPl!ŞTE 
19.30: Şehir bandoaa; 21,35: Çican ... 

aikiai; 22~ Haberler; 22.40: Koaferaaa: 
23,05: Puççininin (ita Boheme) operaıı' 
(pllk ile). 

B'VKBERŞ 
18: Hafif muıiki; 19,15:' Konıerin deva

mı: 20,20: Pllk; 21,15: Küçtik orkestra; 
2:1.4s: Eutriimental konser; 23,45: Ecne
bi dilile haberler. 

llOSKOVA 
18,30: Yeni musiki; 19,15: Rahmaninov

an e1erlerinden konser; 21: H~f maliki. 
22: Yabancı dillerle nqriyat. 

BELGBAT 
20,30: Milli netriJ&t: 21: Keman konse

ri; 21,45: Halk prkılan; 22,15: Radyo or
kestrası; 23,20: KODHI' nakli. 

ViYANA 
20,20: Viyana prkdan; 21: Pi"9: 23: 

Haberler; 23,10: '&ilenceli mıısiki; 23,50: 
S6sler: 24,0S: Konserin devamı; 24,45: 
Dam muaUMi. 

lstanbul Liseler Alım Satım 
KomisyontJndan: 

Komisyonumuza bağlı yatılı· Eren köy ve Kandilli 
kız liselerinin 22-6-936 pazartesi günü kapalı zarf su
retile yapılan yaş sebze eksiltmesine istekli çıkmadığın
dan şartnamesinde miktar ve cinsleri yazdı ve (3365) 
Lira (SO) kuruş bedel içinde bulunan on yedi kalem yaş 
sebze 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de ihalesi İstan
bul Liseler mühasebeciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. İlk teminat ( 2 5 2) lira ( 41 ) kuruştur. 
Şartname komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenile
ceği ve ilk teminatlarının vaktinden evvel komisyondan 
alınacak yazı ile Liseler muhasebeciliği veznesine ya
tınnalan ilan olunur. ( 3696) 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
BUDAPEŞTE 

20,20: Macar tarkdan: 21,45: Plik: 23: Cuma, 10.7.936 
~Qlı uslar konseri; 24: Cazbant; 24,SO: Keşif bedeli 998 lira 91 kuruş olan Floryada yapılacak 294 

metre şose açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazun 
Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenlCt" 2490 
No. lı kanunda yazdı vesika ve 75 liralık muvakkat temitıat 
môbu .-ya •fil blll il ıAt11 ~'T--W~'lfl"'Gtıdi'lllft-'"İt'I~ 
nü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3695) 

Pranaaca haberler. 

BVKRERŞ 
11: Ortr.stra; 19,15: Komıeria d...au; 

..ao: Kom~.. ........ pllldarJ 
21,20: Oda muildli; 22,05: Şarkılar; 22,45 
Mandolin konıeri; 24: Gece konseri. . 

1108KOVA 
17,30: Operet mgtilriai; 18,30: Radyo pi

twl; 19: Koro koueri; 22: Yabancı dil-
1.rı. utrint. 

BELGD.T 
20,50: Opera malildai: 23: Haberler; 

23,20: Konaer nakli. 

VİYANA 
21: Xanpk netriJ&t: 22: Hafif muıiki; 

23: Haberler; 23,25: Eilencell maaiki: 24, 
10: 8rammel muaikiai. 

Salı, 7.7.936 
ISTANBtJL 

11: Opera parçalan (pllk): 19: Haber
ler; 19,15: 111'btelif pWdar: 20: Çipn ha
ftlan (pllk): 20.SO: Stüdyo ork•tralan; 
21,30: 8on iaaberler. 

laat 22 dm soma Anadola Ajannım 
suetel«• mab9u baYadia Hl'Yİai verle
cektlr. 

P&AG 
19,IO: Veaeclk musikisi; 19,45: Muhte-

4f: 20,10: °"eatra: 21: PUlrmoailr konaer 
(Uftrttder); 22,15: Beetboven oda ma
lild8i; 23,15: PJllr. 

VABŞOVA 
20: loUat koueri ( etıeaceli): 21: Pl79I; 

IUO: Haberler; 23,45: P.lllr: 24: Dua 
......... ukli. 

BUDAl'EfDJ 
lt.SO: Pbuo - kemal konseri; 20,25: 

x..ı-; 21: Vi7uadaa nakil: Senfonik 
...._, 22,50: Çice maliki~: 24.SO: 
~ lııUlrter. 

.Bt)a•EBŞ 
11,15: Pllk: 11: Haberler; 20,15: Ke • 

ma lromeri; 20.SO: 8arlrılar; 21 ,30: Sen
foaik komer; 22,45: Senfonik konser; 23, 
IO: Jlllk. 

MOSKOVA 
19,15: Ye mulld; 20: Romaular: 21,15 

larlah lmcımer; 22: AJmaaca neeriJ&t. 

BELG&\T 
20,50: llahtelif prlalar; 21,20: Rad:vo 

""91: 22: (Na arala&) adlı opera pi799i; 
23: llabeder; 23,20: Poptil• prkdar. 

ViYANA 
aD,IO: Yub aletler koueri; 22,35: Haf

-. .... icmali; 23: Haberler; 23,10: 
Oda mUOdli; 24,25: Blleaceli muild. 

Ça11aml»cr, 1.7.936 
l8TANBUL 

11: Hafif muild (pllk): 19:' Haberler: 
lt,15: llahtelif pWdar Ye)'& retrulmia • 
709; 20: Halk maaikiai (p)llr); 20,30: 
ltidro Qr~; 21,30: Son haberler. 

But 22 dea eonra Anadola AJanamm 
.......,•mab•ıhan~aaemli•eril• 
celttlr. 

ıo.aoı a1Jk ....... : 21,05: Hafif ma
dıl: 21.SO: Oq nmlilriıoi: 22,15: POflller 
......... (Ç4ı fillrmcıniai); 23,15: P1lk. 

VAJIŞOVA 
21: Pllk; 21,30: ReportaJ 21,50: Haber

i«: 22,05: lopm'in eaerlerinden konser; 
22,15: Bach"m -ıerbuln parçalar; 21,20: 
Oda mlllildai; 26: Dans plklan 

BlJDAPq'Dl 
20.SG; Racbo ulon orbtruı; 21,10: 

JsTANBUL 
18: Mabtelif plildar; 19: Haberler; 

19,15: Hafif maliki ~rçalan (plak): 20: 
JJa1k ~·:. M= ·~ ,..k .. traıan:· 
ııdiı ... lııdi~.r 

laat ıı dea ,_... ~ A)anamm 
pzetelere mahsus havadis ıerviıi verile
cektir. 

20,20: Hafif musiki; 21,05: Halk .. rkı
lan; 21,55: Senfonik konaer: 23,15: PWr. 

VABŞOVA 
20: Leh muaikili: 21.SO: Ha1aerlw; 22,05 

Kllailr maliki parçalan; 22,45: Spor ha -
berleri: 21: Dana muildai; 24: Pllk. 

B1JDAl'EŞTE 
20: Racbo ulon orkestrası: 21,30: Aske

d bando; 23,20: Oda m1llildai pllklan; 
24,10: Çipn maaiDli. 

B'VKBER8 
ıa,ıs: Orkestra; 11,u: K.,.m a..a

mı: 20: Konferana: 20,20: Plllr: 21,ıs: Ri
chard Vaperin (Valldln) operuı; 23,45: 
Haberler; 24: Gece -mildli 

llOl!l&OVA 
18,30: Popiiler kouer; 20: Edebi, .._ 

tikili radyo piyesi; 21: Şarlrdı neeriyat; 
22: Yabancı dillerle netriyat. 

BELG&\T 
21: Zqreptell nakil; 23: Haberler, 23,30 

Dam pWdan; 23,35: Pllk. 

ViYANA 
20,30: Pi,..; 23: Haberler; 23,10: Hafif 

muild; 23,50: lösler; 24,15: Koueria de
'fUIU; 24,45: Viyana mmiJriai. 

Cuma rtesi, 11.7.936 
lftANll1JL 

11: Dua -Od• (pWf): 11: Haberler; 
19,15: Malltelif pllldar; 11,30: Çocalr...,. 
ti: Hilrbeler; 20: Kacllköy HaJkeri koro 
hqeti, Profetar B.ıtai Oktm icSareainde; 
20,30: Stüdyo orkeetralan; 21,30: 80D ha
berler. 

But 22 da Mlil'a Anadola AJaumm 
suetela-e mabs119 haft4ia aervİ8 Yerile
cektir. 

PB&G 

Hepsine 719 lira 60 kuruş kıymet biçilen ve Düşkünler evine 
llzıın olan 9 kalem atat ve edevati tıbbiye ile çocuk terazileri 
?oir mikroskop ve bir otoskop ve iki süt sağma aleti pazarlığa 
konulmuştlK'. Şartnamesi Levaznn Müdürlüğünde görülür., 
İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 54 liralık mu
vakıkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 
pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(3713) 

------------------------------------------Teslim tarihinden itibaren 936 birinci teşrin sonuna kadar ki· 
raaı 250 lira olan Kalamıt Zühtü paşa mahallesinin Kalamış 
aokağmdaki deniz banyo yeri kiraya verilmek üzere açık artır· 
maya konulmut ihale gününde giren bulunmadığmdan artırma 
7 Temmuz 936 Sah gününe uzatılnuştı:r. Şartnamesi Levamn 
Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 18 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazdı 
günde saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3717) 

Senelik muhammen kiram 50 lira olan Yenibahçede Mimar 
Sinan mahalle ve caddesinde 57 /61 No. lı bostan teslim tarihin· 
den itibaren 937 senesi mayw sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün. 
de görülür. Pazarlığa ginnek istıeyenler 375 kuruşluk muvak
kat teminat makbuz veya mektubie beraber 20 Temmuz 936 
pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) 

(3718) 

Kqif bedeli 381 lira 91 kurut olan latanbul Tephirhanesinin 
alunnm tamiri açrk eksiltmeye konulmuftUr.Keşif evrakı ve tart· 
namesi Lewızmı Müdürlüğünde cörüliir. İstekli olanlar Beledi-
ye inşaat tubesinden alacaklan fen ehliyet veaikasile kanunun 
tayin ettiği vesika ve 29 liralık muvakkat teminat makbuz ~ 
ya mektubile beraber 20 Temmus 936 pazartesi günü saat ıs 
de Daimi Encümende bulunmıhdır. (B.) (3714) 

20,ıs: John 1traaa'an <Zlsaner 1ıaraa> "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
opereti. 21,so: Ymt prlalar; 22,15: Skec; • 

2S~oPokor;~>· T .A N 
20: Hafif mulld; 22: v.ıaı.r; 22.so: 

lıllald pb9a; 11.15: n.. h ) •Hei; 24,SO: 
Danl pWdan. 

BUDAPq'IE 
ao,so: Plllr; 21,IO: PiJe9; 22,10: Haber

i•; 22,30: Pi"80 - tarla; 23,15: Çipn 

Basımevinin 
Kltabm laml -

ıaeilri•; 24,10: eu1ıuat. ı zs oaıımden a&ıtne 

BDK*Clfl O 40 lluvaffaldyet 
il: Mbd wild; 11: ltacbe odrestruı; O 50 Propapııda 

20,20: Kouerin ~ 21,15: I>aa ma- O 75 Çok s8d K•nnc YoDm 
aildei; 22,45: Orbetra; 23,45: Baaelıi dili-
ı. baberler; 24: Pllk. O 75 Kmdlnl Tamı llllllll f 

llOSıtOVA O 75 Tali Semin 
11: a.H film (1JklQm earWan); 11,30 o 75 lluptlllerle llttcadela 

• 
• 
• 
• 
• 

Ye maliki; 19,30: ._,,., operuı; 20: O 50 ideal Bflro • =!:t-.Hafif ....M: 22
: Y.mncı O 50 Yeni 118tterf Balmak Sanatı • 

Kitaplar 
lllleWfl 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 1 IO Aüerf Mektepler için 

graBAT Yeni Kıraat Kitabi Maallm Olman Semi 
•.so: 11nu utrint: 21: ltlcbo&m: o- 75 ,._ 110rebbl JI··-"._ 80....ı- n-u.. 

peret; ti: Halıeder; 2lı30: Jtomer ulrli. -WW UUl&IU 'YIJ'"'• DCAI& 

50 Kıbeam Sllrltmam Retat Bala 
ViYANA a.. taneden fuWıtanlmt" SO la1ronto "'"'"· 

~!40: Piyaao ma~ei; 21,20: Ş. ma- .. •••••••••••••••••lllİ••••• .. 
=~s~ı~~; = ::&,~~ Sahibi: ŞUKBV ABIÇ - Umumi Nlfl'11ab 1dare Eden: 8. SAi.iM 
8eeli mm parcaJan Guetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - BamldJiı yer: TAN Matbauı 

• 

•ilızı rıkemek •rbk bir kQlfet deillldlr. 
zira aarrl kabili kıraı olan PERLO
DEN T dit macunu bu kOlfed orman 
bldırmıtdır. 

PERLODENT çok nvkll olduilu gibi. 
aoıuaunuzu u Mrtnletlr. 

3-7-936 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün 936-937 yılı kı 
mevsiminde eartnamede yazılı kaloriferli binaların kS' 
loriferle, kalorifersiz binaların da kok kömürü sobasill 
ve 16 5 gün müddetle isıtılması kapalı zarf usulile eksill 
meye konulmuştur. 

2 - İhale Enstitü binasında toplanan Komisy~ 
tarafından 10-7-936 Cuma günü saat 16 da yapılacaıd. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat temi 
nat teklifin yüzde 7 ,5 dur. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve daha fazla izaht 
isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları~. 

(3545) (1466) 4_ , 

i n hısarlar Umum Müdürlüğünden 
Orta Ziraat mektebi mezunlarından Askerliğini ya~ 

mış ve yaşlan Otuz beşi geçmemiı olanların mülhaka 
mızda münhal bulunan Ziraat ve Tahrir Kontrol m 
murluklannda bir ay müddetle Staja tabi tutuldukt 
sonra ve muvaffakiyetleri görüldüğünde harcirahlan ~ 
rilerek bu vazifelere 5 O lira ücretle tayinleri mukarrd 
bulunduğundan talip olanların ilin tarihinden itibard 
bir hafta zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hat 
milen bir dilekçe ile müracaatlan lüzumu bildirilir. 

(3699) 
1 - Orta Ziraat mektebi şahadetname veya tasdik' 

namesi, 
2 - Nufus Hüviyet varakası 
3 - Askerlik vesikası 
4 - Hüsnühal kağıdı 
5 - Sıhhat Raporu 
6 - 3 tane Fotoğraf 

Ttlrki;y:e için ~ mtimeuili BOURLA BiRADERLER ve Sei. 
lıtanbul • 4nkara • hmir 



3-7-938 TAN il ".:'__. -

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarif esi Temmuzun beşinci Pazar günü 

sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Bu tarif eye nazar en Pazar tatilinde Boğaza gidecek sayın halkımızın gi-

diş gelişlerinde istirahatlerini temin için Anadolu ve Rumeli iskelelerinden 
müteaddid doğru seferler tertip edilmiştir. 

Yeniköy, Tarabya, B üyükdere, Sarıyer, Yeni Mahalle, Kavaklar, Altın 
Kum ve Sütlüce iskeleleri ne kalkan doğru postaların köprüden hareket saat
leri : 

7, 
15,15 

7,55, 8,45, 
16, 17' 

9,30, 10,15, 11, 12, 15 

Köprüden Bey koza: 

13, 13,50, 14,30, 

lstanbul Harici Askeri 
Klfaatı llônları 

:.ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı-.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•L! 1 " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ 
~ abone teklifnameai kuponu i 

Ordu ihtiyacı için eğer ! No Tarih : 3 - 7 - 1936 §
1 sabunu satın alınacakdır 

Evsafını tesbit etmek üze 1 
re taliplerin teklif, nümune 1 
ve mütehassıslarile birlikte ~ 
20 Temmuz 936 tarihine 1 
kadar M. M. V. Fen ve = 
san'at umum Müdürlüğüne ! 
müracaat etmeleri. ( 4 2) 1 

(3552) 4938 

. 
-

ı.-

ı l Adı, baba adı 
1 

1 

soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

I~i ve gücü 

• 

-.. 

- ·' 

,ı 

l 
1 

1 

1 

1 

1 

-
1 

1 

-
j 

Veresesi 

~ 
6,10, 7,55, 8,30, A k .. ı· k 1 

s erı ıse ve orta me 
15,25, 16. l ··- K k -

1 

1 
9,30, 10, 11, 12,15 14, 1 o, 13, 14,30 

1 

-
kimlerdir Fevkalade yüzde elli tenzilatlı postaların hareket saatleri: Köprüden saat: tep ere ogretmen ve ırı 1 

6, 1 O da Beykoza· kadar Anadolu iskelelerine kale san'at lisesine tedrisa -
? 1 

1 

1 

i 
i 

t 1 

l ı 1 -
Ikametgah 

! 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altınkum ve müdürü aranıyor: 1 

1 - İstanbul ve Bursada = Sütlüce dahildir.) -
Köprüden saat 7, 15 de Harem ve Salacağa. ki Askeri liselerle, Kırıkkale 1 

Adresi 
.. .. ~ 

1 
Malf.ı.liyeti var mı-

1 
dır, ise nere-

Bu biletlerin dönüş ·parçaları Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdir. deki askeri 'san'at lisesine ay 1 

.. -------------------------.----------• lık ücretle tarih. riyaziye, fi :: 

lstanbul Vakıflar D•rekt~rlüğü ılinları 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat İhale günü 

Beyazpeynir 600 Kilo 180 Lira Lira 13,50 7-7-936 Salı saat 15 de 
Kuru Fasulya ( 1500) ,, 225 ,, Lira 17 ,, ,, ,, ,, 
Pirinç (12000) ,, 2880 ,, ,, 216 ,, ,, ,, ,, 
Nohud 200 ,, 24 ,, ,, 2 ,, ,, ,, ,, 
Kaşar peyniri 4 O O ,, 18 O ,, ,, 13, 5 O ,, ,, ,, ,, 
Vejetalin yağ 200 ,, 96 ,, ,, 7 ,50 ,, ,, ,, ,, 
Kepek 2200 ,, 66 ,, ,, 5 ,, ,, ,, ,. 
Un 650 ,, 11 o ,, ,, 8,30 ,, ,, ,, ,, 
Yumurta 65000 adet 97 5 ,, ,, 73,50 ,, ,, ,. ,, 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 9 kalem erzakın eksiltmesi on gün uzadılmıştır. 
İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Başmüdürlük bin asında toplanan komisyon
da yapılacaktır. Sartnamele ri her gün Levazım kaleminde g-örülebilir. İsteklilerin 
teminat akçelerile birlikte ihale saatine kadar gelmeler i. ( 3 6 4 2) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Meşe köJlürü 12 bin kental Beher kental 2 7 O Lira 
30 K. 

Çaltalca ilçesinin Ormanı ı köyü civarında Elecik man dırası Vakıf ormanlarından 
kesilib yapılmak şartile yukarda miktaq yazılı meşe kömürü pazarlık suretile iha
lesi 8 Temmuz 936 çarşamba günü saat onbeşde Çenber litaşta İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasındaki ihale komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Akarat k~leminde görülebilir. İstekliler ihale saatine kadar pey akçelerile birlik
te gelmeleri. ( 3 7 O 2) 

Değeri Pey parası 

L. K. L. K. 

877 45 65 22 Unkapanı: Yavuz Ersinan mahallesinde Hacı Bekir so
kağında eski 11 - 13 No. lı kagir dükkan ve i.izerinde 
iki odanın 720/ 864 hissesi 10200. 

345 66 26 00 Unkapanı: Yavuz Ersinan mahallesinde Ay~zma cad
desinde eski 5 5 yeni 19 6 Hacı Bekir sokağında eski ve 
yeni 2 N o. lı kahvehanenin ve üzerindeki odanın 
288/ 864 hissesi 5928. 

Yu}{arıda yazılı hisseli mahaller satılmak üzere 31 gün müddetle açrk arttırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 27-7- 936 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Vakıflar Baş
müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mahlUlat idaresine gelme
leri. ( 3 5 71 ) 

. 
iktisat Vekaletinden 

Mütanavip ceryanlı Elektrik saatleri ayar masası ek
siltmesi : 

1 - İktisat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü 
Mannara mıntakası "İstanbul" Ölçüler ve Ayar Başmü
fettişliğinde kurulacak mütenavip cereyanlı Elektrik 
saatleri ayar masası şartnamesi dairesinde açık eksilt-
meye konmuştur. • 

2 - Eksiltme müddeti 22-6-936 tarihinden itibaren 
45 gün olup ihale 6-8-936 perşen:ıbe günü saat 10 da İk
Hsat Vekaletinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe aid şartnameleri İstanbul' da 
Ölçiiler ve Ayar Başmüfettişliğinden ve Ankara da Ölçü-
ler ve Ayar Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Talipler Fenni şartnamenin "D" Fıkrasındaki 
evraklarla teklif fiatlarmı ihale gününden en az 5 gün 
evvel Ankarada Ölçülr ve Ayar Müdürlüğüne verecek
lerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ihale gü
nünden en az 5 gün evvel Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne 
verecekleri Teklif fiatlarının yüzde 7 ,5 nisbetinde mu
vakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 sayılı art
ttrma eksiltme ve ihale kanunun tarifatı dairesinde bir 
banka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi 
işleri yaptıklarını ve bu hususdaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir kanaatbahş vesikalar ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir Şirketi temsil ediyorlarsa musaddak Vekaletname 
ve mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya Muhake
nıesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

(1492) (3580) 4920 

ÇOK 
LEZZETLi OLUR 

Kolaylık .. şıklı.k 
Her ••ydu .. ._ı hlıylıJı •••· 

r.•" ••o• m.,ıklııı eerınlu, onlu 
qln rıpılmır olen bu HntGr-kO· 
lalle.rı tlrırık flkll§ı dı timin ıt• 
mit olurı.,. Hutuıu lncılll~ VG· 
cuduft tın .. lbGnO ıllzolU; H •• 
91dld hıreketlırdı bllı lıırt'l1J9~ 
keymu. 

Flyıtı ı 7 1/ 2 llrıdu ıtıhr-11. 

ISTANIUL, Beroghı · 
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~ ...... ,., ı l y ... I edJ"I• HJ• 

13 Ne.lu ı .. ueml•I ltttyl11lı. 
f'lyetleMmııde lıltOk tt"ılllt. 

- var 
sinden maJUldür? 

lı zik. i 
-
-
1 

I[ 
1 Başlangıcı 

Nekadar zaman i-
1 

çin abone olduğu _i _____ 
.1 

Sonu: 
·-- ·-

., 

Bu kµpona dercedılccck yazılar gayet okunaklı yaııılmı~ olmalıdlr. . 

Erzincan, Konya, Anka 
radaki orta mekteplere Ta 1 
rih Coğrafya, fen bilgisi, A 1 
manca, Fransızca, İngilizce ::; 
öğretmeni ve san'at lisesine I 
tedrisat müdürü alınacaktır § 

2 - Lise öğretmenliği i 1 - İstanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 
-. çin: Lise öğretmeni ehliye § Gazetenizin 23 Nisan 1986 nilshll-

ti, orta mektep için orta mek ! sındıı yazdı ~artlar dairesinde kaza- 15 

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 tep öğretmenlik ehliyeti ge i ya karşı 1000 liralık sigortalı abone kuruşluk 

k · yazılmak isti:\'orum. Aboneman lJec.le- pul ve -re tır. . 
1 

1 
-3 _İstekli olanlnrm dilek - li göoderilmittlr. Sigorta muameleıi- mza· · 3 = nin yapılmasını <illerim. -.--kağıtlarını aşağıda sıralan 1 

:ı•••ıııımıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r.: 
mış evrakla Ankarada Mill 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li 
seJer Müfettişliğine gönder 

1 

-
-

. 

lstanbul Jandarma Satın alma 
mel eri lazımdır. K · d 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş OmlSjOnUn an: 
-b) Yüksek tahsil şahadet Mıktan Nev'i Tahmin bedeli İlk teminatı 
ı. namesi veya tasdikli benzer Lira Kr. Lira Kr. 

c) Üniversitede imtihan 80 Apet Kundura bıçağı 240 18 
vererek ehliyetname almışs 1200 Kilo 9 Na.monta çivisi 480 36 a 

-ehliyetname tasdikli benze 800 ,, 12 N. ,. ,, 280 21 
rı. 

d) Nüfus tezkeresi tasdik 
Li benzeri 

1000 75 

4 - Durumu uygun gö 
rülenlerden aşağıda yazı 
t::vrak sonra istenecektir. 

-
1 - Yukarda mıktan, ncv'L tahmin bedeli ve ilkte

minatı yazılı üç kalem kundura malzemesi açık eksilt-
h me ile satın alınacaktır. r 

a) Hüsnühal ilnı· 11aberi 
b) Tam teşkilf asker 1 

2 - Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ge
clikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki İstanbul 
Jandarma Satmalma Komisyonunda yapılacaktır hastaneden a1mmış sağlık r a 3 - Malzemenin hepsi bir istekliye ihale olunacağı gi .. 
bi kalcmen ayrı ayrı isteklilerede ihale olunabilir. 

poru. 
c) Teahh iit senedi ( note 1 

Iiktcn) 
5 - Ücretler. 

-İ "tan buJdaki askeri lise 
ler riyaziye, fizik, derslerine 
108: 126 tarih dersine 98 
108 liraya kadar. 

Bursa lisesi ve Kırıkkale 
san 'at lisesi riyaziye fizik 
derslerine 108: 126 tarih der 
sine 98: 108 liraya kadar 
Orta mektep derslerine 1 08 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir . 

6 - Kırıkkale san 'at lise
sine alınacak tedrıscıt müdi.1 
rü için lise öğretmenlik şart· 
larını taşımak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ge 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 EylUJ 
936 gününe kadar müraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. (9) (3073) 

' . .. . 4994 

Kütahyadaki 497 bin 514 
lira 15 kuruş bedeli keşifli 

ınşaatın ihale gününde ta
.. ıpler Bayındırlık Bakanlı

ğından alınacak vesikayı 

getirmediklerinden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 20 Tem
muz 936 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İlk teminat 
23 bin liradır. Şartname ve 
projelerle fenni şartnamele
ri M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan 2 5 lira karşı
lığında alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle Bayın
dırlık Bakanlığından alına
cak fenni ehliyetnameler 

4 - İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Ko
misyonda görebilirler. 

5 - Eksiltme günü teminat makbuzu ve sair Belge
lerle komisyona gelmek lazımdır. ( 3 48 7) 

4909 

Bir Su Mühendisi ile iki Nafia 
Fen memuru ahnacaktır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Konya ovası sulama idaresinde çalıştırılmak üzere bir 

su Mühendisi ile iki Nafıa Fen memuru alınacaktır. Su 
Mühendisinin Yüksek Mühendis mektebi mezunu olma
sı, su ve inşaat işlerinde çalışmış bulunması fen memur
larmıo da Nafıa fen mektebi mezunu olması lazımdır. 
Askerliklerini yapmış olmaları muktazi bulunan istekli
lerin vesikaları ile birlikte Ziraat Vekaletinde Ziraat iş
leri Umı';:ıı Müdürliiğüne müracaat etmeleri. (1533) 

(3678) 5004 

izmir Cumhuriyet Müddeiumumi 
liğinden· 

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

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 C~a Evi Müdüriyetine 
teslim etmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde f\1üd· 
deiumumilik makamından alıp okuyabilir. (3655) 

4912 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HlR rF.Rnl 40t\URU~ 
ld·FES BORUL4RJNI lEMİ..'U:R. Bt.\L< . .H1 SÖl\TÜRUR.ÖKSliRÜ~İ.İ HHlfN GİD ~RİI~ 

ve behemehal verilmesi mec
buri olan şartnamede yazılı 
vesikalar ve ilk teminat 
mektup ve makbuzları ile 
birlikte teklif mektublannı 

ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar Anaka
rada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(54) (3686) 
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ince ruhlu ve d~ygulu kibar kadınlar bu çok 

cazib ve pırlanta (Brillant) 

Masan Tırnak Cil A ları 
bayıhyorlar 

Beyaz ve kırmızı 10 ve 20 kuruş 
Sedef 40 - 60 kuruş 

Hasan deposu: lstanbul - Ankara - Beyoğlt. 

Terziler Cemiyetinden: 
r DUnkü gazetelerde ilan edilmiş olan Terziler Cemiyeti İdare Heyeti 
hı.tihabırun esnafa daha fazla kolaylık temin edilmek üzere 10 Temmuz 
936 tarihinde saat dokuzdan onbire kadar Galata'da Seyrüsefer merke
~nde 11 buçukdan 14 bu<:uğa kadar Beyoğlunda Belediye dairesinde, 15 ' ~ den 17 buçuğa kadar 1stanbulda. Ticaret Odası salonunda yapılacagı 
alakadarlara ilan olunur. 

J' AN 

Sağlam disler 
Hayatrn da, sıhhatin de, saadetin de Temel 

taşıdır. yünkü sağlam dişler, insana sıhhat, 

neş'e güzellik ve saadet verir 

-~.-- ...._. ..... , ..... M _ .._ _ _._..._il ... ,......._.,.,..,, . ..,_"'........,"'- ""'""' -.11 ~·11•111__..ıı1111•111~ 

1 Günde iki defa Radyoliıı ile fırçalanan disler inci gibi 

lı gllzet ve sağlam olur. Sağlam dişler midenin sağlam-
- lrğım, sağlam mi~e de vUcudun sağlamlığmı temiı1 eder. ı 
Lıı · . .. .... - ... ~ ......... ıntıt · ... ı •• "'" ..... ,. '"'llltııo· ........ ,.,ıtt· , ,., .... ~ıı ........ _ _ .... - ,.,--.... ~ ... , ····· ~·i 

Yüksek öğretmen . okulu Direk· 
törlüğünden : . 

Okulumuz senelik gezintisi 4 Temmuz 936 Cumartesı 
günü Suadiyede Koru parkında yapılacaktır. Bu gezinti
ye okulun mezun talebesi ile eski ve yeni muallimleri da
vetlidir. Geleceklerint Cumartesi günü saat 9 da Köprü 
Ada isklesinde bulunmaları rica olunur. (3690) 

5002 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua.-, 

Umumi kan tahlilatı frengı 

ooktai nazarından (Wasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kürey
vab sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi. idrar, bal 
gam. cerahat. kazurat ve su tah
lilatı, Oltra mikroskopi, hususi 
~şılar istihzar~- Kanda üre, şe
ker, Klorür. Kollesterin miktar- ı 
larınm tayini, Oivanyolu No.11~ 

··--- Tel. 209~1 •••---· 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karr &:öy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübilrdar-

im- z:ade Han. Tel. 22740. -

!stanbuldan Cuma günleri 
k~lkarak Armudlu ve Gemliğe 
uğrayan postalar badema Ar
mudlıya uğramıyacak Mudan
yaya ka.dar gidecektir. 

Buna mukabil Cumartesi 
postaları Armudhya uğrayarak 
Mudanyadan sonra Gemliğe gi
decektir. 

Gemlikten Cumartesi günle
ri kalkarak Mudanya ve Ar
mudluya uğrayan postalar da 
badema Mudanyadan kalkarak 
doğru !stanbula gelecektir. 

Buna mukabil Pazartesi gün
leri Gemlikten bir posta kalkıp 
Mudanya ve A.rmudluya uğra
yacaktır. (3688) 

5003 

KOÇOK iLANLAR \ 

Dr. Mehmet Ali AKSOY 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri 

cilt ve zühreviye mütehassısı. 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it· 

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 
hasta kabul eder. 

SATILIK VE Kl'RALIK 
Boğaziçinde, Sarıyerin en iyi bir 

yerinde rütubeti yok, su ve havası 
mükemmel yeni bir ev acele satılık 
ve kiralıktır. Sanyer'de berber Re
cep' den sorulması. 

3 - 7 - 936 

Annecığim, neye beyhude baş 
ağrısı çekiyorsun? Bir kaşe 

• • 
1 

Al da hemen kurtul! 

En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını ı 
şaşılacak derecede süratle geçirir. 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
• • 
1 1 f 

Eğer aizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulu. 
nan eletkrik aletleriniz varsa, onları derhal Salıpazarda 
Necatibey caddesindeki SATİE Sosyetenin ldare merkezi
ne, veyahud diger şubelerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işinizi görebilecek aletleri niçin evini-
-ziri '7ir öy-e-a.- _ ... ,.._...-....... uzT 

. Bi1miyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SA
TfE sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 

en kısa bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vazi
yette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SATlE'ye getirebilirsiniz. 

KOÇUK TAMİRLER . BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapdan masraf bedeli alınır. 

BETON MAMULATI 
KiR~MiTL~Q· 
T~ZYiNAT PAQMAKLIKLAQI • 
L tVl-IALA~ VI Di~~KU;J:~. 

1 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa

rasızdır, Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi 
hemtire yeti\\erek, hastanelerde ve umumi sıhhatle ala
kadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsusdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
hususi doktor profesörler ve muallimler t!1rafmdan ve
rilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat 
için yazı He veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki 
caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye-
cektir. 


