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Orta Avrupada yeni 

blr blok kuruldugun

dan bahsediliyor. 

Telefon: 24240 ( ldare ) • 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) • 20113 ( Kli~e ) 

Netice haftaya be/Ii olacak 
lngiliz murahhas1 talimat almak iein Orta Avrupada yeni 
Londraya gidiyor, umumi ietimalar bir blok kuruluyor 

t • t h• d•1d• ~imdilik bloka Almanya, ltalya, Avusturya 

Pazar eslye e Ir e I I Macaristan dahildir. Almanya ba~ka devletle-
rin de girmesini temin icin cah~1yor 

Tiirkiye bitaraf kal1rsa harp gemilerinin Bogazlardan ge~
mesi meselesi etraf1nda lngiliz - Rus ihtilaf1 devam ediyor 
l\Iontrcux 9 (Hususi muhabirimiz

den) - Bogazlar konferans1, bugiin 
ogleden evvel ve sonra toplanarak in· 
gilterenin tadil projesini miizakereye 
devam etmi~tir. Projen in u mumi mil• 
zakeresi bitmi~tir. :;>imdiye kadar ka· 
bul cdilen kls1mlar teknik ve t ahrir 
komi telerine ve1ilecektir. 

Uzerinde miltabakat haSil olrruyan 
noktalar hakkmda hilkumetlerin ta
limati bekleniyor. Bu talimatlar gel
diktcn sonra hususi konu~rnalar ya
pi.lacaktir. 

ingiliz murahhas1 Rendell, hilkt1-
meti ile temas etmek iizere yarm (bu
giln) Londraya gidiyor. Murahhas, 
pazartesi gtinii donecek ve o giine ka
dar umumi i~tima yap1lm1yacaktir. 

Bugi.inkil mi.izakerede Ti.irkiye, har· 
be girerse Bbgazlarm kapanmas1 ve 
Tilrkiye harp tehlikesi goriirse filo
lann Bogazlardan ge<;mesinin mii
saademize tabi olmas1, tayyarelerin 
Bogazlann memnu mmtakasmdan 
ge<;miyerek gostereceg-imiz yoldan 
ge~melcri esaslan kabul cdildi. 
. Heyetimiz Bogazlar komisyonunun 
kalmasma llizum olmad1g1m ileri si.ir
mil~ ve bunda 1srar etmi~tir. Rumen, 
Yunan ve Bu\gar murahhaslan da 
talcblcrimize mi.izaheret etmi~lerdir. 
ingilterc vc Fransa delegeleri ise ko
misyonun kalmasmm istatistik top· 
lamak gibi fayda!anndan bahsetmi~· 
lerdir. Neticedc mi.itevass1t bir hal 
sureti bulmak Uzcrc bu madde gori.i
~illmesi de geri bll'ak1lm1~tir. 

Sovyetlcr, Milletler cemiyetinin ka· 
ranna ait madde hakkmda yardlm 
i<;ln Karadenize girecek filolara mil· 
saade edilmesini teklif ettiler. Bu me
scle iizerinde ~ok <;etin munaka~alar 
oldu, ingiliz heyeti Sovyet teklifine 
muhalefet etti. M. Titillesko, ingilte
reyi Ccnevreue rnmtakavi paktlara 
:rard1m ctmekle, Montreuxde ise 
sava~lara yard1m etmekle itham ctti. 
Beyetimiz ciddi buldugu bu mescleyi 
tetkik etmek i<;in milhlct istcdi. 

Mtizakere normal bir ~ekilde ileri
lemekle berabcr milhim prensipler 
tizerindc itilafa dogru gidildigi henilz 
soylenemez. Bilhassa harp halinde 
Tiirkiye bltaraf kahrsa filolann ge<;· 
mesi ctrafmda So:vyet Rusya - ingiliz 
c;arp1~mas1 henilz bitmemi~tir. Kon
f eransm akibetl gelecek hafta i<;inde 
tamamen belli olacaktir. K. D. 

Montreux 9 (A~am) - Bu sabah 
17 ve 18, 19, 20, 21 inci maddeler mil-
2akcrc cdilmi~tir. 17 nci macldc 1?Udur: 

cHnrp z: -nnmnda Turkiye, muharip 
oldugu takdirdc 9-14 iinci.i maddeler ah· 
kam1 tntbik edilmiyecektir. Hnfp gemi· 
lerinin ve muavin gemiler in gcc;i§i tama· 
mile Turk hiikumetinin yeddi iktidarnna 
birnkilacakttr.) 

Bu madde kabul edilmi~ ve 18 inci 
maddeye ge~ilmi~tir. Bu madde ~udur: 

cTurkiye, derhal vukuu melhuz bir harp 
tchlikesine maruz kald1g1 telakkisinde 
bulundugu tnkdirde 1 7 nci mnddeyi tat· 
bike hnkh olncnkt1r. Bu hnkk1 kullamnca 
muahedeyi akdeden devletlere ve Millet· 
ler cemiycti meclisine tcbligat ynpacakt1r. 

Millctler cemiyeti meclisi i.ic;te iki ek· 
aeriyetle, bu surctle Turkiye tarafmdan 
ahnan tedbirlerin muhik olmad1gma ka· 
rar verirse Tiirkiye bu tedbirleri gcri al· 
magi tanhhiid cder.» 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Sovyet ba~ delegesi M. Litvinof, tngilis ba!J dclegesi Lord Stanley ve harlciye 
vekllimiz Tevfik Ril,tii Aras 

Frans1z mahafili 
neticeden iimitli 

Londra mahafili de Montreuxde konferans1 aka
mete ogratacak kadar ihtilaf olmad1g1 kanaatinde 

Paris 9 (A~am) - l\font reux kon
ferans1 haklunda gelen bedbinane ha
berler burada miibalegah goriiliiyor. 
l\Iiizakerede gii~liiklcre rastlanmakla 
bcraber Fransiz m ahafill bir netice 
elde edileccgini ilmi(l etmektedir. 

Londra 9 - Siyasi mahafil lngiliz ve 
Sovyet heyeti murahhaslan arasmda nok· 
tainazar ihtilD.fmm Montreux konferan· 
sm1 akamete ugratacak derecede cidd i oL 
dugunu inknr ediyor ve iki heyeti mu· 
rahhasanm ~u en belli ba~h noktalard a 
mutab1k kalm1§ olduklarm1 soyluyorlar· 

d1: 
1 - Karadenizde sahili bulunan dev· 

letlcrle diger devletlerin donanmalan a
rasmdaki bugiinkii nisbct prensibinin mu· 
hafaza edilccegi. 

2 - Rus harp gemilerinin Karadeniz· 
den Akdenize gec;meleri mesclesi. 

Siyasi mahafilin fikrine gore adcd me· 
selcsi muhim olmakla beraber halli im· 
kans1z degildir. Diger taraftan ayni ma· 
hafil, R usyanm talebleri Montreuxde ka· 
bul edildigi takdirde Almanyanm lngiliz· 

A lman deniz anla§masmm tadilini isteye· 
cegini teyid ediyorlar. Fakat b u A lman 
talebinin eaglam bir esasa miistenid ol· 
mad1g.m soyliiyorlar. Filhakika Karade· 
niz Rus filosunun takviyesi, uzun mild· 
det Akdenizdeki bahri muvazeneyi boza· 
maz. 

TlMESlN BlR MAKALESt 

Londra 9 (A.A.) - Gazetcler, Mon· 
treux konferansmda lngiliz ve Sovyct d e.. 
legasyonlan nrasmdn ba~ gosteren fikir 
ihtilaflanm mcvzuu bahsetmektedirlcr. 
Times diyor ki: 

cingiliz delegasyonu, F ransa tarafm· 
dan tasvip edilen, ve harp takdirinde Sov
y.e~ gemi~e~inin Bogazlardan aerbestc;e ge· 
c;;1s1 talebm1 hnkh gostcrmek ic;;in Fransiz
Sovyet pakti ahkamma istinad eden Sov· 
ye~ teklifini kabul etmemektcdir. 

lngilterenin bu vaziyeti, bu pakta mu
halef c;,t bak1mmdan ilk delil goriinmek· 
tedir. Bu mesclenin siyasal ehemmiyeti 
c;ok biiyiik o ldugundan, delegclerin ck· 
serisi hiikumetlerinden talimat istemi§· 
lerdir. 

Habe$istanda henliz 
hafp bitmemi$ 

Habe~ cetelerinin son taarruzunda olenler 
resmen bildirilenlerden fazla imi~ 

Paris 9 (A.A.) - Petit Parisien ga
zctesinin Roma rnuhabhi, Habe~istan
da oldiiri.ilcn ilalyan tayyarecileri 

hakkmda ~oyle yaz1yor. Tclef olanla· 
rm mikdannm resmen bildirilen milc
dardan fazla olabileccgi kabul cdil· 
mektedir. Zira ne~rcdilmi~ olan teblig, 
makinistlerden ve telsizcilerden bah· 
setmemektcdir ki bunlann il!f te.yyl'.-

renin rnilrcttebab arasmda bulunmu~ 
olmalan rnuhtemeldir. 

Populaire gazetesi, diyor ki: Lekcm. 
ti, vakas1, Habe~istamn bJr k1smmda 
italyan kontrolilniln henilz pek o ka
dar ciddi olrnad1gm1 isbat etmektedir. 

1TALYANIN POLiTiKA VAZi YETl 
Paris 9 (A.A.) - Madam Tabouis, 

(Devnm1 4 iincii sah ifede) 

L; TVA H YA • 

J>ARis• 

lERA~ .. sA 

~OMANYA 

Orta A\·mpamn vaziyetini gosterir h arita 

Paris 9 (Ak~m) - Danzig mesele- 1 
slnin scbeb oldugu h eyecan hen iiz /ngi/iz - /ialgan 
zall olmadan ortaya yeni bir m esele 
~~hr. Bu mesele Alman - Avustur- J fl ~ 
ya anla~mas1d1r. iki hi.ikumet arasm- uos ugu 
da anl~ma yap1ld1gma dair gelen 
haberler tceyyiid etmektedir. Buda
pe~te yollyle alman haberlere gore an-
18$llanm esaslar1 ~udur: 

Almanya ya iltica etmi~ olan Avus
turyah Jlaziler memlcketlerine done· 

Anavatan ve Uzak ~ark 
filolanna mensup 

gemiler donecekler 
cekler, fakat siyasi faaliyctte bulun· Londrn 9 (A.A.) - Royter ajansm-
nuyacaklard1r. Avusturya ltiikumeti dan: Bu sabah selahiyettar mahafilde 
siyasi miicrimler i~in umumi af ila n Akdenizdeki ingiliz filosunun normal 
edecekt ir. Avusturya, or ta Avrupadn rnikdara indirilmesine hemen b~la-
Ahnan politikasma, t talyamn muva- nacag1 soylenilmekte idi. Normal mik-
fakatile, yard1m edeccktir. dara inclirmek demek, halihaz1rda Ce-

Diger taraftan Almanya da Avus· beliltankta bulunan ana vatan filo-
turyanm ist iklalini tamyacak vc Al· sunun ingiltereye ve ylne mezktir de-
manyadnn A\·usturyaya gitmek isti· 
yenler i~in konmu~ olan ai:rir vergi 
ve rcsimleri kalcl1rncakhr. Almanya 
llabsburgJa rm tah ta s:1kmasmda da 
mahzur gormemektcdir. l\laamafih 
~dilik bu mescle mevzuubahs de· 
gildir. 

nizde bulunmakta olan uzak ~ark fi
losunun da uzak ~arka donmege b~ 
lamas1 demektir. 

Bununla beraber l?U ciheti hat1rla
mak icabeder kl M. Eden, Avam ka-

marasmda vaki beyanatta Akdenizde
ki i ngiliz mtidafaa kuvvetlerinin dal-

mi mahiyettc olmak uzere arttlnla
cagrm soylemi~tir. 

Almanyamn, senelerden beri taklb 
ettigi Avusturya ilc birle~mek politi
kas1ru bir t arafa b1rakarak A vustur

(Devam1 4 iincii sahifede) (Devam1 4 iincii sahifcde) 
•11D111111111111111111u111111111111111m11111111111111111n11111111mm11unmmn1111111111nnn11um11111111111111111111111111111m1111n1111111111111unmu11u1 

Garsooonl... Bana da bir ~ekerli kahve getir, amma i1tlnde h1ce saz olmasml .. 
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Son dakika Bu Sabahki Telgraflar ) 
ve Mojeye bask1n yaphlar lng1ltere s1lahlar1n1 artt1r1yor 

Iki !re:_n yoldan ~·kan1d., mu~ar~~e Ge~en seneye nispetle 60 milyon 
butun gece sabaha kadar surdu t 1. f I h . ·id· 

Londra 10 (Ak~) - Deyli Tel- ketlerini tcyid etmekte ve 0 mmtaka- s er ID az a ta s1sa t ver1 I 
gra! gazetesinin Cibutideki muhabiri- lardaki italyan kuvvetleri, adeden az 
nin i§.aratma gore Ha~er Adisaba- olmakla beraber, rniltearrizlan yak-
ba lle Mojeye baskm yap~ ve lqtmnad!giru blldirmektedir. 
1k1 trenl yoldan ~kanm~lard!r. Muharebe biltiln gece devam ctmi~ 

italyan kuvveUerl tanklarla mil- ve italyan imdad kuvvetleri yeti~tik-
cehhez olarak derhal o mmtakalara ten sonra blt~ir. italyan zayiat1-
gonderilmi~erdir. Romadan gelen bir run miktan bilclirilmemekle beraber 
telgraf, Habe~erin 1bu baskm bare- olduk~a ag1r oldugu tahmin ecliliyor. 

lngiliz filosu Akdenizde 
ii~ as1r daha kalacak 

M. Baldvin, Akdeniz anla§malar1n1n 
daima meri oldugunu tekrar etti 

Londra 10 (Ak~) - Avam ka
marasmda bir mebus, bahriye nazin 
Sir Samuel Hoardan Akdenizden in-
giliz ana filosunun kISIDen ~ckilmesi 
hakkmda sordugu blr suale Samuel 
Hoar cevap vererek de~tir ki: 

- ingiliz ana filosunun Akdeniz
clen ~ekilmesi, ingilterenin bu denizi 
terkcttigine delalet etmez. 

Diger bi.r mebus ta ingiliz filosu
nun ti~ asirdanberi Akdenizde bulun
dugunu habrlatrm~. Sir Samuel Hoar 
buna da ~ manidar cevab1 vermi~tir: 

- Emin olabilirsinlz kl filomuz ii~ 
asir daha kalacakbr. 

Gene Avarn kamarasmda bir rnebus 
ba~vekil M. Baldvinden !ngiltcrenin 
Akdcniz devletlerile akdet~ oldugu 
an10$!1 lann zecri tcdbirlerin ref'i ile 
telif1 k bil olup olmad1gim sorm~tur 
M. B dvin cevaben: 

- Daiina m · i olan bu anla~ala-

I nn tatbikl italyamn hattl hareketi
ne baghd!r. Qilnki.i bu anla-t>malar 
italyarun Akdeniz dcvletlerinden bi
rine ve yahut bir ka~ma tecaviiz ih
timaline kar~ aktcdilmi~tir. :;;unu 
da beyan edeyim ki ingiltere boyle 
bir taarruz ihtimallni imkans1z ad
det~tir. D~tir. 

FRANSA, AKDENIZ A1''LA~1'IASINI 
llUKUl\ISCZ SAYIYOR 

Paris 9 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
F'ranslz hill.-UrneU, Milletler cemiye
tinin zecri tedbirleri 15 temmuzdan 
itibaren kald!rmak hakkmda aldlgi 
karar i.izerine, italyan - Habe~ ihti
IAf1 esnasmda italyanlann Akdcniz
de blr tecaviizil ihtimaline kar~1 vii
cudc gctirilcn yard1m anl~alarmm 
hiikfunsiiz bir hale gel~ olduklan 
tela'Jddsinde bulundngunu rcsmcn 
Londra ve Romaya bildirmi~tir 

ltalya, lngiliz filosu tamamile eekil· 
medikee vaziyetini degi,tirmiyecek 
Londra 10 (Ak~m) - Salaruyet

tar bir zatm Deyli Tclgraf gazetesi
nin Romadakl muhabirine beyan et
tigine gore, ingiltcrcnln Akdenizdeki 
ana filosunu klsmen geri ~ekmege ka
rar vermesi, italyada lyi kar~amm~
br. Maamafih Akdenizde bahrl kuv
veUerin idarnesi t~evvti~Ier dogura
bilir. italya, Akdenizdeki inglliz ana 

M. Grgzer soldan 
geri etti 

Dancigin ~ekli idaresine 
dokunm1yacag1z diyor 
Berlin 10 (~) - Dan~ig ayan 

meclisl rcisi M. Grayzer Deyli Telgraf 
muhabirine ~ beyanatta bulunmu~
tur: 

- Dan~ig ~rinin Milletler ceml
yetinin kefaletl altmda bulunan sta
tusilnii degiftirmege niyetimiz yok
tur. Bir darbel hiikO.met te hazlrla
mryoruz. Dan~ de Almanyaya iade 
e".mek istemiyoruz.> 

M. Grayzerin beyanatI, Berlin 
siyasi rnahafillnde uzun dedikodula
ra sebebiyet veriyor. Bu tebeddill, Leh 
sefirinin general GOringe vuku bulan 
ziyaretinin bir neticesi olarak te18.kki 
edilmektedir. 

M. Hitler, M. Grayzerin son batb 
hareketine ~ ve kendisini kabul
den istinkat etmi~ir. 

)1caklardan 143 ki~i oldii, 
Nevyork 9 (A.A.) - S1cak dalgas1, 

daha 1imdiden 143 lei q oliimiine ae
bebiyet vermi§tir. Morth-Dakota·da 45 
<iantigrad h11raret derecesi kaydedilmi1-
• ir. 

\V:> oming· de muhim hasarlara scbebi· 
yet "ercn miithi§ orman yaogmlan ~1k
m11tu. 

vatan filosu ~ekilclikten sonra muh
telif Avrupa meselclerinde takib cde
cegi hatti harcketi tamamile tesblt 
edecektir. 

italya, Llbyadaki askerlerini gerl 
~ekmege haz1rd1r. 

Paris 10 (Ak~rn) - ingiliz - ital
yan mi.inascbatmda hastl olan salah, 
FranSiz siyasi mahafilinde memnu
nlyetle kar~Ilanmaktad!r. 

Lokarno devlet
lerinin toplantisi 
Fransa, ilk toplant1ya 
Almanyan1n gelmesini 

istemiyor 
Puia 9 (A.A.) - Yakmda Bruk!tel

de toplanacak konf er ans hakkmda Echo 
de Paris gazetcsinde bir yaZI yazan Per· 
tinax, diyor ki: 

FranslZlar, Almanlarla yap1lacak lt"· 

likinin Almanya ile doirudan dogruya 
bir miizakereye giri§lnek makaadile ya· 
pilmay1p Framalarla, lngilizler. Bel· 
~altlar ve .gelmek iatedikleri takdirde· 
ftalyanlar araa1nda bir bilan~o mcydana 
koymak i~in yapilacag1n1 beyan etmek· 
tedirler. Almanya ile miizakerata SJ .ia· 
dan vc ihtimallcr miisaid olursa ba~lam· 
lacakbr. 

$ayed ltalya, bu miizakcrclere Alman· 
yanm hcmen i§tirak etmcsini istey~c~k o· 
luraa Frans1z aiyasctinc ~tnu~ olac~~ 1r. 
<;iinkii bu surctle Lokarno miaakmm ken· 
disine yiikletmektc olduiu taahhi.:dlcri 
ihlal etmi1 olacaktir. 

Romanin bu babda heniiz kati bir ka.. 
rar almam1;, oldugunu umid ediyoru7. 

M. Edenin hastahg1 
Londra 9 (A.A.) - Daily mail ga

zetcsinin istihbaratma gore, B. Eden, 
1935 de Var1ova, Moskova ve Berlin 
aeyahahndan sonra miibtela oldugu kalb 
zafiyctinden hasta hulunmaktadar. 

Bakan, aekiz giinliik bir mezuniyet al
m11tu. 

Londra 9 (A.A.) - Kara, deniz ve 
hava ordularma tahsia edilen munzam 
biit~e bugiin nC§Iedilmittir. Hava kuv
vctlerinc on milyon liralak bir fazla tah
aisat aynlm11 ve boylelikle bu kuvvctlcr 
biit!rcsi, g~cn aencnin 2 5 milyonuna mu· 
kabil, 50 milyonu bulmU§tur. 

lngiliz hiikumetinin bu scnc silahlan
ma i~in sarfcttigi para, g~en senenin I 30 
milyonuna mukabil I 90 milyona balig 
olmaktad1r. 

Londra 9 (A.A.) - Ana vatandaki 
birinci stmf tayyarelcrin miktan donan• 
ma tayyarelcri ha~ oh;nak ilzerc 1750 ye 
~1kanlm11br. 

Silah fabrjkalarma yap1lacak sipari~lcr 
ic;in kabul cdilen munzam tahsisat, 
29 3, 700 Jngiliz lirasma balig olmaktad1r. 

Dort munzam tahsisat yekunu iac 
652,700 liraya ~1kmaktad1r. 

Bahriye but~caine ilave edilen tahai
sat yekunu, 11,0] 5,000 lirad1r. 

Program, ordunun bo1luklanm cfoldu· 

racak ve tatbiki i~in takribcn 5,614,000 
lira sarfolunacaktJr. 

Habet - ltalyan ihtilafi dolayiailc ahn· 
m1, clan hususi tedbirlcr ic;in pap1lan aar
fiyat 1,252,000 lira tahmin olunmakta· 
du. 

Londra 9 (A.A.) - latenilcn fazln 
tahsi1iat miktarlan ilan edilmi1tir. Bunlctr: 
Deniz kuvvctlcri i!rin J,059,000, kara 
orduau i1rin 6,600,000 ve hava kuV" :tle
ri ic;in de I I, 700,000 sterlin lira11d1r. 

1936 deniz inp.at progranuna: 2 kru
vazor, 1 filoltila k1lavuzu, 8 muhrip 1 
u1;ak gemisi ve 4 deniz alt1 gemisi ilive 
edilcccktir. 

Hava kuvvctleri murcttebati 50,000 
den 5 5,000 c ~kanlacakttr. 

Deniz a~m hava filotillalarmm miktcl
n da 1939 y1lma kadar 25 den 37 .1'

artbr1lacakhr. 

ISKENDERlYEDE lNGb.JZ Fll..OSU
NUN MANEVRALARI 

Kahire 9 (A.A.) - Donanma ile tay-

Verdunda sulh i~in 
beynelmilel tezahiirat 

12 ve 13 temmuzda yap1lacak tczahiir
lere her memleketten eski muharip 

heyetleri i§tirak edecekler 
Paris 10 (A.A.) - 12 ve 13 tem

muzda Verdunda, Millctlcr ara.smda 
sulh 1«;1n ¢mdiye kadar mlsll gilrill
memi~ tezahiirat yap1lacaktir. Hilkil
met bu ~e ii~ milyon frank tahsis et
mi~tir. Bu tezahlirata, milllim mik
tarda Frans1z sab1k muhariplerinilen 
ba~lm, 400 ingillz, 400 Bel~ikah, 400 
italyan, 800 Alman i~tirak edecek ve 
aynca Amerlkadan, Avusturyadan, 
Yunanistandan, Polonyadan, Porte
kizden, Romanyadan, Sovyetler birli-

Turk - Jngiliz 
ticaret anla~masi 
M. Runciman tedkikat 

yap1ld1g1n1 soyledi 
Londra 10 {A.A.) - Avam karnara

smda bir mebusun sualine cevap ve
ren M. Runciman demi~tir ki: 

cTiirkiye ile aktedilmi~ olan ticaret 
anl~masi ve tediyat anl8.¥Ilasmm 
tatbiki, ingiliz hiiktimeti tarafmdan 
tetkik edilmektedir. Pek yakmda bu 
hususta ba~a bcyanatta bulunaca
gmu i.imit etmekteyim.> 

Kapitiilasyonlar 
M1s1r hukumeti bunlara 
kald1rmaga karar verdi 

Kahire 9 - Maliye nazm, butc;cyi 
mebusan mcclisine vcrirkcn M18JTda ka· 
pitiilasyonJann }agvediJdigini aoy)cmif Ve 
demi1tir ki: 

- Rcsmen bcyan edcrim ki, cenebt
lcrin miiatefid ola gelmekte olduklan ma· 
Ii imtiyazlann tamamile liivi. hukumet 
progranunm en bqmda bulunacakbr.> 

Naz11, kapitiilisyonlarm liivinden son· 
ra hi.ikumetin emlik ve veruet vcrgile
rini tcsis edecegini ilave etmiflerdir. 

lranda tiddetli bir zelzele 
Tahran 9 (A.A.) - Horasan eyale

tinde bir zclzelc ohnuftur. 12 olii ve 50 
yarah vard1r. 

Fatih sulh ceza mahkemesi 
yeni binaya ge~ti 

Fatih sulh ccza mahkemcsi ycni bina· 
sma ta§Jnm11 ve bugiinden itibaren yeni 
binada vazif c gormege ba1lam1§hr . 

Beyoglu mahkemcleri i~in yap1lan bi· 
na tamirat1 ikmal edilmii;tir. Birkac; giine 
kadar bunlar da yeni binada toplanacak
lard1r. 

ginden, Qekoslovakyadan ve Yugos
Iavyadnn da murahhas heyetleri ge
lecektir. Yirmi bin kadar zlyaretc;i ic;in 
tertibat almmaktad1r. 10 doktorlu 15 
imdad istasyonu tcsis olunmu~tur. 

Nizam, 10 muhaf1z kitas1, 50 jandar
ma ve 100 atll ve motosikletli efrat 
tarafmdnn tcmin olunacaktlr. Gece
leyin Douaumont mezarhgmda yap1-
lacak ihtifalde bu en bilyilk harp olil
si.i mezarl1g1 40 bin mum kuvvctinde 
projektorlerle aydmlatilacakt1r. 

Fransada f abri
kalarzn i~gali 

Sosyalist ve komunist 
f1rkalar1n umumi katip

leri ne diyorlar? 
Paria 9 (A.A.). - Sosyalist partisi 

genel aekreteri B. Paul Faure, fabrik..ta
nn amcle tarafmdan ifgal edilmcsini 
mevzuu bahia cderck ezciimle 1unlan soy· 
lcmigtir: 

cAmelcnin iztirabm1 anlamak gerek
tir. Biitiin ihtiliflar, iki tarafh k1sa gorii1· 
melerle balledilmeli vc boylc bir imkin 
mcvcud olmad1g1 takdirde, it bakamnm 
hakcmligine tcvdi olunmahd1r. Fabrika
lann i1gali kanuni olmamakla bcraber, 
hiikiimet, miiscllah kuvveti mudahdc et· 
tircrek, ~ilcrin kam ile cllcrini boyamak 
istemcmektedir. Amelc de hiikiimetin bu 
arzusunu takdir ebnelidir.> 

Komiiniatlcr bu husustaki noktai na
zarlann1 bildirmiflerdir. Komunist par
tisi genel sekreteri M. Tborey, ~ok mute
dil bir lisan kullanmlf, vc B. Salengronun 
senatodaki sozlerini tasvip ebniftir, M. 
Thorey aneak. baza miiatesna bidiaelerde 
~ bakammn .Ozlerini tcnkid etmit ve 
komiinistlcrin boylc korkum; bir ihtimali 
kabul edemiyeceklerini ilive etmi1tir. 

Filistinde vaziyet 
Lomira 9 (A.A.) - Daily HeraM gea· 

zetcsinin Kudiistcn ogrendiginc gore be1 
lngiliz askerindcn miirckkcp bir devriyc 
kolu, diin Araplarla c;arpl§Inl§hr. 

Oiger taraftan pazartcsi giinii Araplar 
tarafmdan yaralanm1§ olan lngilizlerin 
olmiit oldugu ogrenilmi;,tir. 

KUD1JS YiYECEKSiZ Mt KALACAK? 
Kudiis 10 (A.A.) - Fevkalade ko

miserin kan~1kllklara bir nihayet ve
rilmesi hnkkmdaki beyannamesi hig 
bir tesir yapmam1stlr. Kudilsiln iase-
si i~in korkulmakt~. ' 

yare kuvvctlcri. gcc;cn haftadan beri fs· 
kendc.riyc a1r1klannda mii1terck manev• 
ralar yapmaktadular. 

Siyasi mahafil, bu miinasebetle g~en 
acne lskcnderiycde bir hava ilssii hareke· 
ai i1rin bir plan hllZlilanm11 olduiunu ha
brlatmaktadJTlar. 

,YENl INGlI.tz DRlDNOTLARI 

Londra 9 (A.A.) - Royter ajansm
dan: Salahiyettar bir membadan bildi
rildiiine gore ingaa1 miitasnvver olan o
tuz be§ biner tonluk iki lngiliz z.1rhhs1, 
-Amcrikal1lar yakmda in~ edeceklcri 
iki nrhhya on altJp.r pusluk top koysa
lar bile- on dorder pusluk toplarla mii
cehhcz olacaktir. Bu karann saiki, Uzak 
farkta kullamlacak zuhhlarla Avrupa· 

da kullamlacak ZJrhhlar arasmda bir fark: 
viicuda gctirmck olup Jngiltcre, zuhhlar· 
dalti biiyiik toplar ~apm1 14 pus ola· 
rak tcsbit ve tahdid eden maddcyi ka. 
bule amadedir. 

Evkaf i!?leri 
lstanbuldaki bUtUn 

Eibideler tamir 
ediliyor 

f?ehrimizdeki evkaf i~lerinl yakm
dan gbrmek ilzere ~hrimize gelen 
evkaf umum mildilril Fahli Kiper 
diln kendisile gorii~en gazetecilere ~ 
1Zahat1 vermi~tir: 

- Akalliyetlere aid vak1flann kon
trol muamelelerine hlisni.i suretle de
varn ediliyor. Belediye ile ara1!'eda 
hakeme tevdl ed lcn ihtilaaflardan 
ba~lm ihtil8.f yoktu.r. 

Yeni vaklflar kanununun me1iyete 
girdigi tarihten beri hi<; bir no t sm
da mtlskillata tesaduf edilm mi~tir. 
Altm1~ bin lira sarfile Edirne ile buia-

daki abidclcrin islah ve tamirini yapbk. 
~imdi de iki yliz bin lira.Irk bir istik
raz yaptik. Bu para ile de istanbul
daki biltiin abidelerin tamirini temin 
edecegiz.~ --------
Japonlar Pekinde 

Japon garnizonu 
manevralar yap1yor 

Pekin 10 (A.A.) - iki gimdenberi
dir, Pekin ~ehri, agu ve hafif tanklar
la milcehhez Japon garnizonunun 
mancvralanna sahne olmaktad1r. 
f?imcliye kadar hi~ bir yabanc1 dev
letin ooyle bir tezahUrde bulunmast 
gori.ilmemi~ti. Bu manevralar dolayi
Slyla diplomatik protestolara intizar 
olunmaktad1r. 

Bu/gar krali 
/ta/gaga gitti 

Sofya 9 (A.A.) - Kral Boris bugiin 
Sernplonla italyaya hareket et~ir. 
Bulgar Kral1 orada klsa bir mi.iddet 
ttalyan Kral kanedanmm misafirl 
olacaktlr. Bulgar Krah mtitenekkiren 
seyahat etmektedir. 

lngiltere krah Fransamn 
cenubuna gidecek 

Paria 9 (A.A.) - lngiltere bi.iyiik eL 
~ kral aek.izinci Edvardm, F ranserun 
eenup ..hilinde 15 giln kadar ikamet et
mek arzusunda bulunduiunu i1W bakaru
na bildirmi1tir. 

Bir araba bir ~ocu~u yaralada 
Eyilpte oturan Abdullah a J•nda bir 

arabac1 diin yiik arabasile Edi:nclcap1 
caddesinden gec;erken orada d •lcti:..1 1~cc
det admda bir ~ocuga !l;Rrpm1§llr. l.f ~la 
gidcn arabamn oku ~ocugun .. l\!asmda 
dcrin bir yara a~rnl§hr. 

Kazaya polis el koymu§, :> aralt r,. ult 
80Z soyliyemiyecek bir ha)de ha<J Ar."yo 
kaldmlm1~tir. Arabac1 Abdullah yubla
narak tahkikata ba1lanm1~t•r. 

Fransada iskonto fiyat1 
Paris 9 (A.A.) - lskonto fi t1, yiia

dc dortten yiizdc ii~e indirilmiftir. 
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Toptan ve perakende 
fiatler aras1nda buyuk 

fark yok mu? 
istanbul belediyesi iktisad i~lerl 

mildilrHigil bu kanaatta degildir. Ka
naatm1 ~ suretle izah cdiyor: 

«Toptan fiatle pcrakende fiat ara
smdaki (mUthi~ fark) tabiri hi~ blr 

tahlile istinat etmiyen bir iddiadtr. Hal
deki toptan fiatlcrle perakende fiatleri 
geli~i gilzel kar~Iamak bizl aldattr. 
Toprak mahsullerimiz ~ok f ena amba
laj i~inde istanbula gelir. Bu sevkiyat 
esnasmda maim miihim bir k1sm1 ~ii
riir ve bozulur. Diger taraftan bilhas-

sa rneyvalanm1z standardize edilmedigf 
i~ln, fiatlerin ilstil. ilc alb ckseriya bir
birini tutmaz. Perakendeci toptan al
d1g1 bir mah bir tasnife tabi tutmak, 
fireler dil~tilkten sonra elindc kalan 
rnal1 da muhtelif bedeller ilzerinden 
satmak mecburiyetindcdir. MeselA. 
toptan olarak on kurui;;a alman bir 
mal, perakende piyasada on be~ hattA. 
Yirrni kuru~ kadar satihr. Peraken
deci az sermayeli bir mi.itavass1ttan 
b~ka bir~ey degildir. Kendisi i~in en 
bilyiik tehlike elindeki mah ertesi gi.i
ne b1rakmaktir. Bu itibarle ak~am ils
tU ucuz bedel ile satii;; yapmas1 gayet 
tabiidir. Seyyar sat1cmm a~arn pa
zan ile cprintemps> magazasmm likl
dasyonu arasmda hi~ bir fark yoktur. 
Her ikisi de ayni sebepler altmda yapt
hr. Manavm seyyar sabc1ya nazaren 
biraz daha bahah olmas1 dilkkan kl
ras1, vergiler vesaire gibi daha i;ok agll' 
kiilfetlere tabi olmasmdan ileri gellr 
Seyyar sat1c1lar arz sahasm1 geni~let
mek suretile toprak mahsullerimizin 
satllmasmda kuvvetli bir amlldir. Fe
na bir taklit tesiri altmda bu sahada 
yap1lacak mildnhaleler, iktisadt mil-

~azeneyi bozabillr ve bundan her~eyden 
evvel, miistahsillerlmiz miiteessir olur. 
Qiinkil bu mildahalelerin aksl tcsirlerl 
derhal toptan fiatler iizerinde tesir 
yapar.> 
~imdi burada iktisad rniidi.irlilgu

niin de tasdik ve i~aret ettigi bazi bo
zukluklara dikkat edelim: 

1 - Toprak mahsullerimiz ~ok fena 
ambalaj i~inde naklediliyor. 

2 - Bilhassa meyvalanm1z standar
dize cdilmemi~tir. Bahallhkta bir amil 
olan bu kusurlar rnuhakkak olunca 
biz milstehlikler kendi kendimize ~ 
suali sormaz m1yiz: 

Mademki bu mahzurlar varm1i;; ne
den izale cdilmlyor? Birdenbire iza
lesi kabil degilse bu gayeye dogru ~im
diye kadar ka~ ad1m atllmt~tlr ve ne
tice ne vak1t elde edilecektir? 

ihtimal kl belediye bu ~ bana aid 
degildir, salahiyetim haricindedir, di
Y~bilir. Biz her ~cyi belediyeden bek
lemiyornz. istedigimiz i;;ey lilzumsuz 
Yere para sarf etmemek, rnilmkiin ol
dugu kadar ucuz ya~amaktir. Madem
kl ~u mahzurlar kalkarsa hayat biraz 
Ucuzlayacaktir, o halde, herl?eyden 
evel, bunlann izalesini d~i.inmelidir, 
deriz. Yukanki f1krada bahsedilen di
ger noktaln da yann tahlil cderiz. 

A~mc1 

iskan mudora mezuniyet ald1 
Vilayet iskan mi.idiiri.i B. Tahsin mezu· 

niyet alm1~llr. B. Tahsin mezuniyet mi.idd~ 
tii.in hitammda tekai.id olncak ve yerine 

· ., -ni bir i •. iidi.ir tayin edilecektir. 
fskan r. iidiirli.igi.i muamelata §imdilik 

hukuk me:zunlarmdan Nazmi tnrafmdan 
idare edilmektedir. 

- Halk iki senedir festival eglence
lerine a11~t1gi gibi (mehtap safas1) na 
da ah~t1 bay Am ca ..• 

-
Buz buhran1 

Faz/a para isti
genler hakk1nda 
takibat gapzlacak 

Giinlerce devam eden yngmurlardan 
sonra hnvalar birdenbire 1smd1, bir iki 
gi.indenberi bunnlt1c1 s1caklar ortahg1 ka· 
sip kavuruyor. S1caklar ba1lad1g1 gun· 
denberi 1chrimizin bir~ok semtlerinde 
buz buhram ba1lam111tir. Resmen konan 
iicrettcn fazla olarak buzun kilosuna dort, 
hatta bet kuru1 isteniyor. Bazt semtlerde 
de -bilhassa geceleri· bir~ok bayiler ge· 
len mii,tcriye buz kalmad1gm1 soyli.iyor· 
lar. 

Gerek ba1 bayilige, gerek belcdiyeye 
bu maksatla bir~ok 11ikayetler yap1lm11· 
tar. Bu mesele etrafmdaki tahkikatm ne
ticesi 11udur: Belediye 11ehirde buz huh· 
ram ~1kmasma bir sebep gormemektedir. 
Knragaa~ buz fabrikasmdaki u~ maki
neden nncak biri i~letilmektedir. Bunun 
da giindelik istihsal miktan, lstanbul ih· 
tiyacma tekabi.il ediyor. 

Buz ihtiyac1, heniiz diger iki makine· 
nin i1letilmesine li.izum gostermemi1tir. 
Bu ii~ makinenin gi.indelik buz istihsali 
yalmz lstanhul degil, Istanbul civannm da 
buz ihtiyacm1 karg1layabilecek derecede · 
dir. Belediye gerek narhtan fazla iicret 
istcyen, gerek mi.i1teriye buz olmad1im· 
dan bahseden bayiler hakkmda gayet s1Ju 
tedbirler almaga karar vermi1tir. 

Fazla iicret isteyenler varea derhal 
bunlann bayiligine nihayet verilecektir. 
Yap1lan 11ikayetler iizerine her belediye 
§ubesi tahkikata ba1lam11ttr. Diger taraf· 
tan balk da fazla iicret isteyen veya buz 
olmad1gm1 ileri 1uren bayileri belediye 
mevkilerine haber vcrirsc belediye dcr· 
ha) takibat yapacakttr. 

Yaman kad1n 
Kendisine soz atan 
adam1 aktr yaralad1 

Galatada oturan Mehmed gece ya
nmda Azer admda bir kadmla T ozkopA.. 
ran civarmdnn ge~erlerken Azerin evvcl· 
cc beraber oturdugu kemal admd .. ki a· 
dam arkalanndan gelmi1 ve kadma 1oz 
atmaga ba1lamt1llr. 

Bundan hiddetlenen Azer geriye do· 
nerek birdcnbire Kcmalin iizerine iilllm11 
ve elindeki jiletle Kemali sutmdan ve en
scsindn agir surette yaralam11ttr. Vakaya 
polis el koymu1, yarah Kemal hastaneye 
kaldmlm11ttr. Azer polis tarafindan ya· 
kalanarak tahkikata ba1lanm11t1r. 

Bebek mOsabakas1 
Eminonii K1ZJlay 1ubesinden: 8 aiu-

tosta Kermes veailesile "1lacak beynd· 
milel Bebek 1ergisi i~in Kmlay cemiye
tine her giin muhtelif anemleketlerden 
ve yerli bebeklcr ~in tcrtip dilen mU..· 
bakaya i1tirak i~in bir ~ok bcbekler eel· 
miye ba1lam1§tir. Miiaabakada birinciliii 
kaznacak bebege I 00 lira ikramiyc Ye• 

rilccektir. Mi.isabakaya i§tirak prtlan 
§Udur: 

I - Bebckler kontrplake, bez, mulaj 
ve saire gibi her tiirlii malzemeden ya· 
p1labilecektir. 

2 - Boylan azami seksen santimi 
gec;miyecektir. 

3 - Nihayet 28 Temmuz ak§amma 
kadar bebeklerin Kiz1lay cemiyeti Emin
onii kopru ba§mdaki §Ubesindc Sergi tcr· 
tip heyetine tesiimi laz1md1r. 

Her yil, sanatkarla11n tertip ct
tikleri bu cglenceye kavu~mak i~in 

giln sayanlar var! ... 

Yaral1 adam 
Kazaen kendi kendini 
yaralam1~ olmas1 

muhtemel 
K1Z1ltoprak istasiyonunda lren i1rinde 

yarah bulunan Siileymnn admdaki ada· 
mm ne suretle yaraland1g1m bir tiirlii 
soylemedigini yazm1§t1k. Oski.idar mud· 
deiumumiligi di.in de tahkikata devam et
mi§ vc yollarda tedkikat yap1la1ak kav· 
ga izleri aranm1§Sa da bir ~ey bulunama• 
m1,hr. 

Oiger taraftan Haydarpa1adan o tre• 
ne binen yolculara sat1lan biletlerle diger 
istasiyonlarda toplanan biletlcr aay1lmtJ· 
t1r. Bilet adedlerinin de miisavi oldugu go• 
ri.ilmiittiir. Bu suretle tren i~inde bir &• 

damm Si.ileymam yarahyarak gizlice knc;· 
m11 olmas1 ihtimali de ortadan kalkm1~
t1r. Yarah Siileyman o esnada sarhoJ 
oldugundnn kazaen kendi kendisini ya· 
ralad1g1 hakkmdaki tahminler kuvvetlenr 
mektedir. Tahkikat devam edi}or. 

Sandal devrildi 
Sandalc1 boguldu, mii~teri 

biitiin gece denizde 
kald1ktan sonra kurtanld1 

Kuzguncukta oturan Yako adanda bir 
hirdavat~1 evvelki ak1am Kadakoy iske· 
lesinden Mustafamn kay1g1m kiralamt' ve 
hurda dcmir yiikliyerek lstanbula gelmek 
iizere yola ~1km11lardir. SarayburnJ a
c;1klanndan gec;erken ~ok yiiklii olan ka· 
y1k akmtmm tesirile devrilmi§tir. 0 stra· 
da Y ako birdenbire kay1gm kiireklerine 
sanlarak bagnmaga ba1lam11, kay1kc;1 
Mustafa dalgalar arasmda bogulup kay. 
bolmu§tur. Yako sabaha kadar ki.irekle
rin yard1mile ~eniz iizerinde imd .. d ara· 
m11t1r. Nihayet sabaha kar11 oradan gc· 
i;;cn Huse yin kaptanm motorii Y .. koyu 
kurtarm1§hr. Yako korkudan ve fazlia au 
yuttugundan hastalanmt§, hastaneye k&l· 
dmlm11hr. Hadise mi.iddeiumumilige bil
dirilmil!tir. Mustafamn cesedi di.in ak~a· 
ma kadar aranmt§Sa da bulunamian.1~tu. 

SARIYERDE DE BIR SANDAL 
DEVRtLDt, i~iL\"DEKiLER 

KURTARILDILAR 
Jan admda bir adamla kans1 Mar~rit 

ve akrabalanndan Marita ve Despina ad
lannda diger iki kadm bir sand.,.lla Sc.rt. 
yer vapur iskelesi civarmda d.,h,,1rlt.r· 
ken ~irketi Hayriyenin 59 numarah va
puru iskelcderr harek~t etmi~tir. Vapurun 
pervanesi birdcnbire doniince sandalda 
bulunan kadmlar korkarak bagng.aaga 
ba1lam11lardir. Sarsmtidan sandal devril· 
mi1, hepsi denize dokiilmi.i~lerse de et· 
raftan yetiljenler taraf mdan kurtanlm.1-
lardir. 

Ortat1m korkutmak isterken 
yaralad1 

~ehremininde terlik~i Burhanla ortaii 
Kemal dun bir para mcsclcsinden ka•·ga 
etmi§lerdir. Kavgada Burhan kor•.• tmak 
iizere tabanca11n1 c;ckerck Kemalo ~e,ir· 
mi1tir. Fakat o suada eli tetiie dol-u· 
narak tabanca at~ a1m11t1r. <;t1tan kur· 
1un Kemali sol ka11mn iisti.inden yarala· 
mt}tlr. Zab1ta yaral1y1 hastaneye kald1r• 
m11, Burhan yakalanarak tahk1:cata ha1· 
lanm11t1r. 

Bir kadm b1~ak Ozerine dO~tO, 
karmndan yaralanarak olda 
~ehremininde oturan Kamile admda 

hir kadm di.in evde elinde bir b1~akla 
dola11rken ayag1 kny1p b1~agm iizerine 
di.i§mii1tur. B1~ak Kamilenin karnma sap .. 
lanarak barsaklann1 d~mi§tir. Kamile 
biraz sonra olmii~ti.ir. 

Bay .&mca.ya 

. . . Bogazl~i, boylelikle, hayatmdan 
ilmidi kesenlere iyi bir cevap da ver
mii? oluyorl ..• 

-
Binalar1n yOksekliQi 

Geni~liyecck 
sokaklarda nas1l 

hareket ed ilecek? 
Yap1 ve yollar kanununa gore bir cad· 

de iizerinde yap1lacak binanm irtifat, cnd
denin geni1ligine tabidir. Cadde kn~ met
re gcni§liktc ise yap1lncnk binanm yiik· 
sekligi de o kadar olacaktu. Kanunun 
tatbikinden beri yap1lan binalar i~in be· 
lediyece tasdik edilen ruhsatiycler hep 
bu esasa gore verilmi~tir. Bu itibarla gc. 
ni1ligi miisaid olmayan sokaklar iizerin
de, vaktile yap1lan yii~sek kath binalann 
yanmda kanunun ne1rinden sonra in1a 
edilcn yeni binalar ayni yiikseklikte in1a 
edilememektedirler. 

~ehircilik miitehnss1s1 M. Proste §eh
rimizdeki baz1 biiyiik caddelerin geni1li
gini miisaid bulmam1ljhr. Mesela ~ehza· 
deba§J cnddesini c;ok dar bulan miitehns· 
11s. bu caddenin Fatih - Edirnekap1 cad
desi gibi otuz metre geni~liginde olmas1 
fikrini ileri si.innii§tiir. ~ehzadeba§& cad· 
desinde ynpuacak binalann yiiksekligi 
caddenin 1iB1diki geni§ligine gore olu
yor. Mutehass1sm mevcud caddelere ve· 
recegi geni1likler, -ileride §ehir plammn 
umumi hatlan nas1l bir §ekle girerse 
girsin· degi§miyecegindcn belediye, M. 
Proste"un miitaleaSl inzimam eden cad
deler iizerinde, yap1lacak in§aat ruhsati· 
yelcri hakkmda imat mi.idi.irli.igi.iniin ka· 
ranm ahyor. Bu binalara verilecek irtifa 
dogrudan dogruya vali vc belediye rei· 
sinin tasdikinden g~iriliyor. Bu 1uretle 
ileride geni1lcyecek caddcler de al~k bi. 
nalar olmasmm oniine gec;ilecektir. 

Anak1z 
Bir fabrikadan bin 

lirahk ipek ~alm1~lar 
Bir ipek fabrikasmda ~h§an S1d1ka 

admda bir kadmla km Bahriye cvveJki 
ak§am fabrikadan c;1karlarkcn lizerleri 
aranmca koyunlanna ipek doldurup ka
c;mnak istcdiklcri goriilmi.i!lti.ir. 

Uzun zamandanberi bu fabrikadan 
ipek ~almmakta oldugu fabrika sahibi ta. 
rafrndan zab1taya bildirilmivtir. Zab1ta
nm tahkikatt ncticesindc bu ana ile k1zm 
muhtelif zamanlarda fabrikadan bin Ji. 
rahk kadar ipek c;ald1klan meyd .. na c;1k· 
m11t1r. S1d1ka ile Bahriye dun adliyeye 
tcslim edilmi~lcrdir. 

Ka~ ya~mda ? 
Abdullah Ishak admda bir a.fa1•~ bir 

mcseleden dolayi isticvap edilntek iizere 
diin ycdinci iatintak daireaine c;dimlrru1-
br. Sorgu hakimi bu adamm istic,·Ah1na 
yaparken ya11m sormu§, i1hak 12 ya11n
da olduiunu 1oylemi1tir. Halbu1ci Ishak 
aakalh, b1)'1.kh bir delikanhdir. 

Sorgu hakimi bu adam1 adliye dokto
runa gondererek ya§1mn tcsbitini istemi1-
lir. Adliye doktoru Enver tarafmdan ya• 
p1lan muayenede lshakm 25 Y•§mda ol· 
dugu tesbit edilmi§ ve raporile beraber 
tckrar istintak hakimine gonderilmi1tir. 

Saraybornu cinayeti faillerinin 
muhakemesi 

Sarayburnunda pa~avrac1 Sdlim hocaya 
oldi.irmekten su~lu Serkis ve Ab1l11llahm 
muhakemelerinc di.in agir ceza m .. hleme· 
1inde bak1lm111tir. Oi.inkii celsed.-: hu i,le 
alakadar Saime admda bir kadm buluna
madtgmdan bunun da arc1n1liu.1k mah
kemye celbine karar verilm1~, muhnk me 
ba§ka gi.ine b1rak1lm1§ttr. 

... Bu da Bogazi~ine yaptlacak bil
yiik iyiliklerden biri demektirl ..• 

Sahife 3 

II ••l.r ~•rp:a.d.a 1 I 
GUnde 25 lira .. 

Tuhaf bir dostum vardtr. Gc~en 

gi.in il kari;;1ma ~iktl: 
- Bugiln yirmi be~ lira kazand1m .• 

dedi. Sordum: 
- Pokerden mi? 
- Hayu- sokakta ... 
- Nas1J? 
- Yinni bei;; kere sokaga tilkilrdilm 

Belediye memuru gormedi. Eger gor
seydi, yirmi be~ lira ceza verecektim .. 
Gormcdi, yirmi be~ lira kazandtm. 

Fenn degil. Gilnde yirmi bei;; lira ka
zan~. ayda 750 lira kazan~ cdcr... Bu 
zamanda bukadar kazanan mesudlan 
parrnakla gosterirler. 

GAZETECi! 
Isvi~rede bulunan bir gazeteci ar

kada~1mtz yaziyor: 
cGazetecilcrden (Montreux) den 

ge~en tramvaylarda ucret almmadtg-t 
gibi isvt~renin her hangi blr noktas1-
na, en uzak ~ehrine gidlp gelme i~in 
bile paraSiz l?imendifer bileti veriyor
lar .. > 

Dogrusu bu satirlan adeta ag-zimm 
suyu akarak okudum .. ve i~imden: 

- Hey gidi mesud gazeteciler hey .• 
dedim. 

i~itiyoruz kl Romanyada ve blr ~ok 
Balkan devletlerinde, Avrupanm pek 
~k ~ehlrlerindekl mesud gnzetecller 
de ayni vaziyette imi~ ... 

Halbukl biz badava bilet almak ~Y· 
le dursun meslek a~kt yilziinden '10k 
defa avu~ dolusu para cezas1 verirlz. 
MeselA. uzaktan gelen miihim blr ada
rm gormek i~in onun bindigi trene 
atlad1k degil ml? 

- Vay ~ir bileti ile ~ehirler arasi 
i~leyen trene blndinlz.. 7 rnisli ceza 
verecekslnlz .. 

Anadolu ~imendiferlerl hukumet ta
rafmdan almmazdan evvel milhim blr 
devlet adamm1 gormek i~in rnuhtellf 
zarnanlarda i;;ehir bilctl Ue Pcndikten 
Ankara trenine bindiglm i~in tamam 
17 «Cezai naktb m vard1. On yedis1 
l~in de rnahkemeye verilmi~tim. 

!?imdi bunlan du~undiik~e akhma 
blr ~iiphe geliyor: Acaba biz gazetecl 
degil rniyiz? .. 

11. F. 

Te~rda~1 ha~shane~nden 
lkl mahkOm kayt1 

On be1 senc hapsc mnhkum olaralt 
Tekirdait hapishancsinde bulunan M11h· 
mud oglu Halid admda bir ad.-m iki giin 
cvvel bir kolay1m bularak hapisho.neden 
ka~m11ttr. 0 civarda bir~ok ara~tirmalar 
ypilm1pa da Halid bulunamam1~tJ. Ha
lidin Tckirdag1 viii.yeti hududlan l.anci. 
ne kac;bit anla~1lmaktad1r. Halidin arat· 
bnlma11 ve yakalanarak mahaHine 1ion· 
derilmcsi i~in biitiln vilayetler adli., "th ri
ne miiracaat cdilmi1tir. Bu arada l· ... n• 
bul mtiddeiumumiligine de cclgrafll\ ma
lumat verilmi1tir. Halid aranma.kt~~1r. 

Bir katil hakkmda 
beraet karar1 verildi 

Kit.mil admda birini oldiirmcktcn BU~· 
lu Sadik admda biri agtr ccza mal.kerne· 
sindc yap1lan muhakcmede 3 sene ve do
kuz ay hapse mahkum olmu§tu. Biluhare 
temyiz mahkemesi bu karan nakzctti~in· 
den Sad1gm muhakemesinc ) eni.:len ba· 
kilm1!1hr .• 

Dun yap1lan muhakcme neti::esinde 
maktul Kamilin uzun znmandanhui Sa
d1gm kansma goz koydugu ve tir gf'Ce 
Sadtgm kap1sm1 kmp i~cri gircrck ev
vela annesi Hasibenin iizerine, .. onro. da 
diger odada kansmm iizcrine hi.icurn ct· 
tigi ve Sad1gm da o S1rada b1~akla Ka· 
mili oldi.irdi.igii sabit oldugundan su~lu
nun beraetine karar verilmi1tir. 

B. A. - E\·et, bu ii;;e onayak ola.nlar 
bir de (gune~ safas1) tertip ctscler! .•• 

- Bogazda oturanlar i~in mi? ... 
B. A. - Hay1r apartimanlarda so

lanlnr idnl .•• 
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Sovyet • lngiliz 
~arp1~mas1 

(B&J taraft birinci aahifecle) 
Bu maddeye yalmz Japonya itiraz 

etmi~tir. Japonyanm itlrazi da ~ekil 
meselesinden ileri gelmektedlr. Japon
ya Milletler cemiyetine dahil olmadl
gmdan bu cemiyete tebligat yap1l
masma ve Milletler cemiyeti konseyi
nin icabmda bfr karar vermcslne mu
halif bulunuyor. Bu madden1n gorii
~iilmesf, Japonyamn teklifi ilzerine 
geri btrakllnu~ ve 19 uncu maddeye 
ge~ilmi~tir. 

19 uncu madde Bogazlardan g~e
cek ve i<;inde bula~lk hastahk ~knu~ 
gemilerin karantina altma ge~ecekle
rine, i<;inde bir tedbir almacagma da
frclir. Bu madde de kabul edil~ ve 
20 nci ma.ddeye ge<;ilmi~tir. Yirminci 
madde Bogazlar ilzerlnde tayyare ucsu
~nun rnenine dairdir. ve ~dur: 

c Tiirkiyenin arazisi ve kara sulan iize
rindeki sivil ve nskeri tayyarelerin uc;u· 
9una aid nizamat vazctmek hakk.1 husu-
1unda diger herhangi bir devletle miiaavi 
derecede bulundugu ve iizerinde uc;u~u 
menolunan mmtakalar tesisinde tam bir 
1erbestiye malik ol01cng1 tanmmaktadir. 

Bununla bernber Turkiye bu husustaki 
Turk nizamahnm c;en;cvesi dahilinde 
men,c ve tabiiyetleri ne olursa ol:run sivil 
hava gcmilcrinin bir taraftan Avrupa ve 
Asya arasmda, diger taraftan Akdeniz ve 
Karudeniz arasmda tam bir cmniyet ic;in
dc g~isi ~in znruri olan kolayliklarm 
gosterilcbilmesini talihhiid eder.> 

Bu madde etrafmda hararctli mu
naka~lar olm~ur. Fransa ve Ingil
tere bazi itirazlarda bulunm~lardtr. 

Neticede hariclyc vekilimiz itirazlar1 
nazan dikkatc alan yeni blr metin ve
recegini soyle~tir. Metin hazlrlanm
ca mi.i7.akere edilmek tizere bu mad
de de geri b1rakllm1~tlr. 

Bundan sonra 21 inci maddeye gc
~lrni~tir. Bogazlar komisyonuna dair. 
olan madde ~dur: 

c24 temmuz 1923 de Lozanda imza 
olunan Bogaz.lar mukavclcnamesinin I 0-
16 nc1 mnddderi mucibince tcsis cdilmi~ 
olan beynelmilel Bogazlar komisyonu va· 
zife ifasmda devam cdccektir. 

Komisyon bilhassa i~bu mukavelcnin 
ilk say1h zeylinin hiikiimlerine tevfikan 
istatistikleri toplamak vc I I inci ve I 5 inci 
madd•lerinin tatbikine muktezi malumab 
vennek vazif esile miikellef olacakbr.> 

Konfcrans ogleden sonra hususi bir 
toplanb yapm1~tlr. 

BiR TADiL TEKLiFt 
Montreux 9 (A.A.) - Teblig: Kon· 

rans, Jngiliz projesinin tedkikine devam 
etmi~tir. 

22 nc.i madde tchrir heyctine havale 
olunmut:tur. 

23 iincii madde ic.;in Sovyet murahhas 
heyeti yeni bir metin tcvdi etmi§tir. 
Matbuata bildirilcn bu mctin hakkmda 
muhtelif murahhas heyetlcri, Milletler 
cemiyeti paktmdnn ve Millctler cerniyeti 
~erc;cvesi ic;inde yap1lmt!i anl~malardan 
~1kan hukuk ve teahhiitlcrin tiimulii 
iizerinde miilahazalar yiirutmiiglerdir. 
Muhtelif heyctlerin, Sovyct metnini 
ince bir tetkike tabi tutmalanna ve ta
Jimat almalanna intizaren. bu madde 
1onrayn buak1lm1~t1r. 

24 iincii maddc tahrir komitesine ha
vale olunmuiitur. 

Turk murahhas heycti pek yakmda 
25 inci madde hnkkanda bir tndil tckli
finde bulunmak niyetinde oldugunu bil
dirmi~tir. 

Mukavelenamenin meriyete giri i, 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

I - Edat (2) Deri kaytan ( 5). 
2 - Musiki ale ti (2) Temel ( 4) Za-

man (2). 
3 - lsim (4) Bir nk (4) 
4 - Keder (3) Budala (4). 
5 - Musiki ileti ( 2) llgili ( 7). 
6 - Elemler ( ·O Sokak ( 3) 
7 - Akmt1, anafor (7) Oahi (2). 
8 - .Alul (2) Defct (3). 
9 - Garaz (3) lc;ilen (2). 
1 0 - Oru~ 11y1 ( 7). 

Yukardan n~g.: 

I - Bogazda bir iskele ( 9). 
2 - SOz dinlemek (5) Kole (4). 
3 - Muzari (2) Hay& (2) Nida (2). 
4 - Zehir (3) Minarenin tepeai (4). 
5 - S1cak (3) istihz11 (4) Nida (2). 
6 - Tesadiif etmek (6). 
7 - Dudak arasmda ~alman (5) Ni

da (2). 
6 - Bir vapur idaresi ( 4). 
9 - <;ifteylc vurulan (2) Bir ruz

gar (5 ). 
10 - Boy dcgil (2) Yol gosteren "(7). 

lngiliz • ltalyan 
dostlugu 

(~ taraft 1 inci sahifede) 

iNGiLiz - iTALYAN' DOSTLUGU 
Lonclra 9 (A.A.) - Havas ajansm

dan: iyi malumat almakta olan ma
hafil, Akdenizdcki anavatan filosunun 
geri ~agrumas1 haberinin ingiliz - ital
yan gerginliginin sonu gelmi~ oldugu
nu ananev1 ingiliz - italyan dostlugu
nun tekrar canlanacagm1 vc ihtimal 
italyarun, Briiksel ve Montreux kon
:feranslanna ~tirak eyleyecegtni tah
mine mi.isaid bulundugu mtilalesm1 
serdetmektedirler. 

Ayni mahafil, ingiliz - italyan ger
ginligmin ortadan kalkmasmdan ve 
lki memleket arasmda dostane milna
sebetlerin yeni b~an teessiis etme
sinden dolayi hissetmekte olduklan 
menuniyeti izhar etmekte ve fakat 
!ngiliz filosunun Akdenizde bulunrna
smm M. Mussolininin Habe~istam 

fethetmesine mani olam~ olmasm
dan dolayi duymakta olduklan heca
let hissini gizlememektcdirler 

Orta Avrupada 
(~ taraf1 I inci aahifede) 

yanm istiklfilini tamamen tammas1 ve 
g&terdfgi mil.saadeler Viyana da bile 
hayret uyandlnm~br. Bu hal yen! bir 
politika degi~kligi oldugunu gosteri
yor. Avusturyarun Almanya ile ital
ya arasmda miltcvass1t roliinil yapa
cag1 ve yeni bir blok haz1rland1gi an
~lmaktadtr. 

Paris mahafilinc gore yeni blok Al
manya, ital ya, A vusturya ve Macaris
tandan mi.irekkcptir. Almanya bu blo
ka yeni devletlerln girmesi i<;in ~al~
maktad1r. 

Alman - Avusturya anla~asmm 

orta Avrupada biiyiik bir tesir yapa
cag1 ~iiphesizdir. Paris gazetelerl ge
len haberlerc bilyi.ik ehemiyet vermek
tedir. 
PRENS STARllE IBERG BERIJl\~ 

GiDECEK 
Berlin 9 - Olimpiyadlar mi.inasebe

tlle Avusturyadan gelecek sporculann 
~nda prens Starhemberg buluna
cakt1r. Prensi parlak surette kar~1la
mak i~in hazirllk yap1llyor. 
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tasdiki ve miiddeti hakkmda fikir taa
tisinde bulunmu§ ve 26 mc1 maddeyi 
tahrir komitesine hnvale etmi§tir. 

OniimUzdeki i<;tima, ba~kanla isti~
reden sonra genel ackreterin yapncag1 
davctle tesbit olunacakt1r. 

NOKTAi NAZAR FARKLARI 
l\lontreux 9 (A.A.) - Havas ajan

smdan: Konfcrans ak~m toplanh
smda Ingiliz projesinin ilk k1raatiru 
ve tetkikini bitirmi~r. 
A~gidaki noktai nazar farklan kal

nu~br: 
Karadenizde Alman Cep krovazor

leri sisteminde gemiler gormcmek 
i<;in, Sovyetlerin Karadenizde yalruz 
hafi! gemiler girmesine milsaade edil· 
mesi hakkmdaki endi~si. 

Sovyet filosunun tonaj ve adedi 
tahdit olmakSJzm Karadenizden ~1k
masl. 
Kar~llkh yardtm halleri ve m1ta

kavi anla~malann tatbikl ihtimalleri 
harl~ olmak ilzere, harp zamanmda 
Karadenizin yabanc1 gemilere radikal 
surette kapatllmas1. 

3 4 s 6 7 8 9 10 

GEQEN BULMACANIN BALLt 

Soldan Nia: f - Oiri • Ka11k 2 - E1 .. 
Aaabt 3 • A1 • Yag1t 4 • Ince 5 • Okla
va 6 • Ciizi - <;nnak 1 • Etek • lh 8 .. 
La - lrat - Aidat - Ne 10 • Kasmak. 
~abndan apit: 1 • Oerince • Ek 2 • 

f 7 • Otii 3 • Aceze • h 4 • Ja1e • lk.lim 
5 • Oda 6 • Kayak~t - Ak 1 • Aha - U
hit 8 - ~i1man 9 • Yatan 10 · Atmnk • 
Ten. 

Habe~istanda 
(Bq taraf1 binnci aahifede) 

Habe§istanda olmii1 olan ltnlyan tayya
recilerinin maruz kald1klan felaket dola
y1sile Oeuvre gazetesine §U telgraft c;ek
mi~tir: 

ltalyamn Habe~istandaki vaziyeti hak
kmda di.in ak1am Monlreuxye gelmi1 olan 
fena haberler, az c;ok hcyecan uyandu
m1§hr. 

Diger taraftan italyanm siyasi vaziye
tinin gid gide fena~akta oldugu soy
lenmektedir. ltalya, yava§ yava§ miinfe
rid bir vaziyete di.i§iiyor. Fransada halya
nm Habe§istanda 400 bin askeri bulun
dugundan ve 100 bin ki;iidcn miirekkep 
takviye k1taah da gondermek iizere ol. 
dugundan onun Brukselc c;agmlmasmda 
i.srar etmekte bir faydn melhuz olup ol
mad1g1 sualc 1ayan goriilmektedir. $u 
haldc italyanm elinde bulunabilecek kuv
vetin bizim ic;in halihazuda hie; bir k1y
meti olamaz. 

~~~~~--~~ 

Almanyada bir Cekoslovak 
casusluktan mahkum oldu 
Berlin 9 (A.A.) - Halk mahktmesi, 

<;ekoslovak tebeasmdan Storchi casusluk 
suc;uyla miiebbed kiire~e mahkum etmi~
tir. 

lzmit baglannda mildiyo 
hastahg1 

1zmit 9 (A.A.) - Havalarm yagmur
lu gitmesinden baglarda mildiyo hasta
li~ ba~ gostermi§tir. <;if~i goztn§l ile ila~
lam lar yapmaktadu. 

AK~AM m tavsiyc ettigi giiniin 
miihim progranu 

10 Temmuz Cuma 
Istanbul - t 6 l\luhtelif plaklar. 19 

Haberler. 19, 15 Hafif musiki pnrc;alnn 
(plak) 20 Halk musikisi. 20,30 Stiidyo 
orkestralan 21, 30 Son haberler . 

Saat 22 den sonra Anadolu ajnnsmm 
gazetclere mahsus havadis acrvisi veri
lecektir. 

Ankara - 12.30 Plak yay1m1 ve 
Ajans hnberleri. 19,30 Edebiyat santi. 
19,50 Oda musikisi (plak) 20,30 Ajans 
haberleri. 20.40 Hafif muzik. 

11 Temmuz Cumartesi 
Istanbul - 18 Dans musikisi (plak) 

19 Haberler. 19, 15 Muhtelif plaklar. 
19,30 <;ocuk snati: Hikuyclcr. 20 Ka
d1koy Halkevi koTO heycti. Profesor 
Hu!Usi Okten idaresinde. 20, 30 Stiidyo 
orkestralan. 21,30 Son habetler. 

Saat 22 den aonra Anadolu Ajans1. 
run gnzetelere mahsus bavadis aervisi 
vcrilecektir. 

Ankara - 1 3,30 Plak yayim1 vc A
jans habcrlcri. 19,30 Mi.izik hakkmda 
konfcrans. 19,50 Kan~k miizik (pink) 
20, 30 Ajans haberleri. 20,40 Hafif mii
zik (plak). 

Muessif bir irtihal 
~ehrimizin maruf kagit ve 1m1asiye 

tiiccarlanudan merhum Bay Ali Asga
rm ~' Ekmel, Riza ve 1ffetin anne
leri Bayan Hatice Asgari buluudugu 
Karlsbad ~ehrinde vetat etmi!ltir. 

. . . . ' & 
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Istanbul Belediyesi 
Merkez Hal MDdDrlOQDnden: 
Hal dahilinde 41 No. h yaz1ha· 

nede icray1 ticaret etmekte hulu
nan R1za ve Salih buradaki ticari 
f aaliyetini tatil edip yaz1haneyi 
batkasma devir etmittir. 

1daremizde bulunan 1500 liraltk 
teminah hesaplar1 tasfiye edildik
ten sonra kendilerine iade edile
ceginden mezkur yaz1haneden ala
cag1 olan miistahsillerin nihayet 
12/8/936 tarihine kadar evrak1 
miiabitelerile idaremize miiracaat· 
Ian ve bu tarihten aonra yapilacak 
miiracaatlarm kabul edilmeyeceii 
ili.n olunur. (3843} 

T aksim bah~csindc 

i3u aqnm saat 21,45 de 

SEVDA OTELI 
Pek yakmda 

RAHMET EFENDI 
Masalanmzi ayin
ruz - Tele! on 43703 

Beykoz aaker)ik 1ubesi reisliginden: 
Beykoz Askerlik 1ubesindc kay1th 

malul aubay ve erat ile 1ehit yetimleri· 
nin tiitiin iluamiye paralan dag1tma giin
leri aal1, pergembe giinleri aabahtan ak-
1ama kadardn. Bu giinlerde para ala
caklar lotograf maa, aenedi resimlerile 
birlikte Beykoz mal miidurliigune ba!I 
vurmalan ilan olunur. 

10 Temmuz 1936 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebin May1s 937 senesi nihayetine kadar c;amatir y1kama11 a~11' 
eksiltmeye konulmuttur. Y1kanacak ~amaftrm mikdari c125000» par• 
c;a olup beher par~anm yikama tahmin fiab iic; kurut ve pey akc;esi 
«281 » lira «25» kuruthlr. Eksiltmeai 27 /7 /936 saat « 14» te )'&p1Ja .. 
caktir. fsteklilerin tartnameaini gormek ic;in her gun ve eksiltmeye 
girmek ic;in de belli gun ve 1aatte mektep dahilindeki komisyona 
miiracaatlari ilan olunur. (3874) 

Istanbul Miiii Emllk mudOrlUgiinden: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Koc a Mustaf apafada ~ki Canbaziye yeni Kiirkciibafl mahal
leainnin Koca Mustafapafa caddesinde eskiden Haseki polis ka-
rakolu ola.rak kullamlan auf miilk 51 No. h binamn tamam1. 300 

~ehremininde Macuncuda Uzun Yusuf mahalleainin eski Hii-
1ameddin camii yeni Alye.nak 1okagmda eaki 23 miikerrer yeni 
19 No. h evin yar1 pay1. ~~" 100 

Yukar1da cina ve mevkii yaz1h emlak, parau airf nakit verilmek 
f&rtile hizalarmdaki bedeller iizerinden ac;ik artbrma usulile sablacak• 
br. fsteklilerin yiizde 7,5 pey ak~alarile 13/7 /936 pazartesi giinii aaat 
on dortte miiracaat1ar1 (M.) (3583) 

Dahiliye Vekiletinden: 
Mahalli idareler umum miidiirliigunde ac;1k olan 35, 30, 25 lira aali 

maa!h memuriyetlere atai1da gosterilen tartlar1 haiz olanlar ahnacak .. 
tar. 

lstekliler: 
1 - Memurin kanununun 4 iincu maddeainde gosterilen vas1flari 

haiz olmalar1. 
2 - Heaap, biitc;e iflerile mahalli idareler mevzuatma ve mali ka .. 

nunlara vukuflanm ac;1lacak miisabaka imtihanm1 kazanmak suretile 
isbat etmeleri laz1md1r. 

3 - Miiaabaka 15/T emmuz/936 tarihinde Ankara, Istanbul, Izmir, 
Konya, Seyban Vilayetlerinde yapilacakbr. 

Taliplerin bu tarihten evvcl vesikalan ve hal terciimeleri hiilasala
rile hirlikte bulunduklar1 yerlerin valiliklerine miiracatlar1. 1627 • 3835 

Naf1a Vekiletinden: 
20/7/936 pazartesi giinii aaat 15 de Ankarada Naf1a vekaleti Yap1 

.itleri eksiltme komisyonu odasmda -31546- lira -14- kuru~ ketif be
delli Polath jandarma techizat anban intaat1 kapah zarf usulile ek
ailtmeye konulmu~tur. 

$artname, mukavele projesi, Naf1a itleri tcraiti umumiyesi, f enni 
fartname, ketif cetveli, proje vc tafsilat resimleri -155- kuru' mu· 
kabilinde vekilet yap1 ifleri dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
-2366- lirad1r. 

lsteklilcrin teklif mektuhlanna Naf1a ':ekiletince verilmit- miiteah .. 
hitlik vesika11m ilittirmeleri laz1md1r. 

Eksiltmeye gircceklerin teklif mektuplar1m 20/7 /936 pazartesi gii
nii aaat on dorde kadar Yap1 itleri artbrma, eksiltme ve ihale komis
yonu reisliiine vennclcri laz1D1d1r. (1519) (3634) 

Dahiliye Vekiletinden: 
Merkezde kurulan Belcdiyekr Fen heyetine dolgun iicretle: 
1 - Hey' eti fcnniye tefi 
1 - i~e aularmda ·miitehass11 miihcndis. 
1 - ~ehirci mimar 
1 - Kalem tefi 
1-Memur 
1 - Daktilo almacaktir. 
lstekliler veaikalarile birlikte Temmuzun on ikisine kadar Dahiliye 

vekaletine miiracaat etmelidirler. (1626) (3834) 

Kirahk Emlak 
Beyoglu Vak1flar Direktorlii· 

gunden: 
Semti Sokag1 No. 
Beyoglu Karnavala 16-18 Ev 

Miitevellisi taraf 1ndan id are 
edilcn Siiryanii kadim meryemana 
kilisesi vakfmdan yukarda bulun· 
dugu yerle numaras1 yaz1h ev 
31/5/937 aonuna kadar kiraya 
verilmek iizere a~1k artbrmaya 
konulmuttur. iateklilerin 22/7 /936 
~arfamba giinii aaat on dort bu
~ukta Beyoglu Vak1flar Direktor
liigii Miilhaka kalemine gelmeleri. 

«3873» 

YENI NE~RIYA T 
StY ASAL BlLGtLER 

Ayl1k Siyaaal Bilgilcr cMi.ilkiye> 
Mccmuasmm 63 uncii 1ayia1 dolgun bir 
miinderccatla ~1krru1tar. Okuyuculan· 
m1za tavaiye ederiz. 

YENI ADAM 
132 inci aayiSI c;1ktJ. Bu aayida Ismail 

Hakk1, Sedat Nuri, Makaim Gorki, Arif 
Dine, Dr. lzzeddiD ~adan, Kerim Sadi, 
Lutfii Eri~inin yaz1lan ve reuam Baren 
Gross hakkmda bir tetkik ile memleket 
Cl~ 1osycte, ilim, teknik ve aanat ha· 
!}erleri vard1r. 

Hali Tasfiyede bulunan 

MATBAACILIK ve NE§RiYAT 
T. A. ~- Tasfiye Memurlugundan: 

l 6/6/936 tnrihinde toplannn fevkalS 
de heyeti umumiyenin vcrdigi karnrla 
Mntbaac1l1k ve NC§riyat Turk Anonim 

$irketinin fesh ve tasfiyesine knrar vcriJ .. 
diginden §irkct zimmetinde nlncakh bu" 
lunnn kimselcr cumnrtesi ve paznrdati 

maada hcrgiin snat on ile on alb arastn-1 
da girketin Cagaloglundaki dnirei mnh .. 
1usns1 muhascbcsine tnhriren veyn gifn"' 
hen mi.iracaatla isim ve nlacaklarma kay"' 
dettirmcge ve mukabilinde bir vesika al .. 
mags davet olunurlar. 

AlacakLlann Ticarct kanununun .f4.5; 
nei maddesine tevfikan i1bu ilamn ~iin .. 
cii dcfn olarak nC§ri tnrihinden itibareq 
bir acne zarfmda miiracaatla alacaklnnni 
kayid ve isbat etmeleri laz.1md11. 

Tasfiye Memw-u 

YENl BIR KURS 
Eminonu Halkevinden: Evimiz bit: 

muhascbe deralcri lr.ursu a~maga kara11 
vermi1tir. Derslcri nltmc1 Noter Galiq 
Bingol verecektir. I 

Bu kurslar her sm1f hallon iktisti.dr 
Te ticari her ~C§it tesbit ve aanat crba .. 
pinm i;:iine c;ok yarayncakbr. t 5I1/93 6 
~ar;:iamba giinii, sant ( 18) de ba~l1ya• 
cak olan lrura ic;in her gun tnlcbe kay .. 
dedilmektcdir. Oers aaat ve giinleri iJe .. 
ride tcblig edilecektir. 
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DU$UNCELER: 

$ARK ve ORY ANTAL 
istanbulun manzaralanm iki ayn 

rejisor filme alnn~. 

ikisini de gordiim. 
Birisi «Oryantab. Bu «Oryantal> 

sozliniin blitful adiligi kepazeligiyle 
cOryantab. 40ryantab ~arkkAri 
demektir, Fakat ~ark demek degildir. 
~arkla «~rkk8.ri» arasmdaki farkl el
bette anhyorsunuz. Eski Eyiib ~arktrr. 
Fakat Piyer Lotinin romanlanndaki 
Eyi.ib '4'.93-rkk.8.rh dir, «Oryantah chr. 
Piycr Lotinin biitiin cm.kl1gi ~ark1 yaz
mayip <.:.5ai·kkari> Yazl91Ildad1r. ~ark 
musikisi vardrr. «Oryantab musikl 
varcllr. $ark mimarisi vru·dir. «Oryan
tah mimatl vardrr. 

Dedigim gibi birisi istanbulun cOr
yantal'> baklmmdan resim.lerini alnu~
tl. Otekisi istanbulu oldugu gibi res
me c;ekmi~. 

Mesela iki rejisor de Stileymaniye 
camisini i~lem~ler. 

Birisinde, Oryantal kaf ah olanmda 
Si.ileymaniye birinci planda kemerle
rin, selvilerin arasindan bir Amerikan. 
filmi ~arkkari dekorunun pargasi gi
bi gorliniiyor. insan Siileymaniyeyi 
taruyarn1yor adcta. 

6tekisi ise, Silleymaniyeyi oldugu 
gibi t~, kur~un ve demir hacmiyle, 
Olgtilerinin ahengi, 1~1klan ve gOlge
lerinin realist saglamllg1yla allllllll. 
Ve size Sinanm bu btiyiik eserini bii-

c~nrk, bir bak1mdan dogmu~. ya- tun materyalist ihti~amiyla gosteriyor. 
~amq ve Olm~ bu: :medeniyeti if ade Seyrcl:tigim bu iki film bana bir 
eder. cOryantal> sozti ise bir sahte- kere daha isbat etti ki, f?arka yapllan 
kiuhgm, bir dolandn'lclllgm bir a~agi- . hiicurnla «Oryantab a yap1lan hu-
bk zuppeligm ifadesidir. . cmnu birlestinneroek Jazrmdlr. f?ark 

Bunu, yukru·da bahsettigim iki fl- ¢ekzotik» degildir. «Ekzotik» olan «Or-
limde gordiim. yantal» dtr. Orb.an Selim 
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BELEDlYE NEREDESiN? 
Cc~en hafta cParis haf tas1> idi. Pa

riste eglenceler tertib edildi. Bir gecc 
Longchamps at meydaru donatildt. At 
yar1§lan yap1ld1. Bu miinasebetle Le 
Journal yaziyor: 

- Her gecenin bir sabalu varair. 
Longchamp gecesi de bitti. Sabaha kal'fl 
balk otomobillere yan~tl: 

- Champs - Elyseeye. 
- Yiiz frank. 
~ofOrler bir para a~ag1 yerlerinden 

kmuldam1yordu. Halle belediye memur
lanna §ikayet etti. H1' hiri kulak euna
d1 :ve halk 22 bu~uk franklik yere yliz 
frank verip gitti. 

Belediye her yerde belediyedir ve 
daima her yerde belediyeden §ikayet 
t:dilir. 

CEMiYETl AK.V AM 
lki murahhas konu§uyor: 
- lmparatorlar imparatoru ltalyayi 

maglup etmek i~m 750 milyon istiyor 
Bu paray1 52 devlete taksim ederseli 
devlct ba~ma ne dii§er 

Eline bir kalem aldt, hesaba ba~lad1, 
derken durdu: 

- Kabili taksim degil 
- Art1k Habe~istan da kabili laksim 

'degi) 

RAIIiBE AVUKAT 
Ilugiine kadar goriilmemi~ ne varsa 

hepsi Amerikada goriiliiyor. Nihayet 
rnahkemede bir rnaznunu mi.idafaa eden 
bir de rahibe gariildii. 

Mi iganda rahibe Anna J ohatim dart 
acne hukuk tahsili etmi§, baroya kayde
dilmi§ ve bu hafta ilk defa mahkeme hu
ltllruna c;;1karak miiekkilini miidafaa et
Ini."ltir. 

Rahibenin avukathg1 Mi~iganda biiyilk 
bir alaka uyandumi§tJT. 

BtOGRAFYA 

Maksim Gorkinin kug1dlar1 arasmda 
kendi el yaz1sile terciimeihali bulundu. 
~oyle yaz1yor: 

- 1878 de kunduract c;1rag1. 1879 da 
ressam c;irag1. 1880 de bula~1kit•· 1885 
de f1rmc1. 1886 da fark1c1. 1887 de ga
:Zete miivezzii. 1890 da yazic1. 1892 de 
rornanc1. 

M1s1r universitelileri 13 tem
muzda gelecekler 

M151r universitesi ta.lebe ve docent
lerinden milrekkep bir heyetin ~

lnlze gelecegini yazmwtlk. 'Mls1rh gen~
ler 14 temmuzda geleceklerdir. Kar~
Janmalan ve ~ehrimizde bulunduklan 
2aman izaz edilmeleri i~ talebe bir
llgi tarafmdan hazirllklar yap11mak
tafur. 

Adalarla Anadolu sahillerine 
yeniden sis dudOkleri konacak 
Sis zamanlannda vapurlarm gee i~le

mcsinden dolayi j~ gi.i~ sahiplerl ~le
rinin ba~lanna ge~ ycti~ebilmektedir
ler. Halkm i~lerine geg knlmamalan 
i&in sis zamanla11nda vapurlann mu

tat seferlerini temin ctruek i.izere A

dalarla Anadolu sahillerine yeniden 

sis dtidiikleri konulmasma karar ve
rilmi~tir. 

KADIN POL1SLER 
ingiltere kadm polislerin ~ok fay

dasm1 gordiigunden say1lanm arttuma
ga karar vermi§tir. 

ingilterede kadm polisler fahi§eleri 
tarassud, c;ocuklan himaye ve sarhoo 
kadmlan tevkif ederler. 

Kadm polis olacaldar yirmi dort ile 
otuz bet ya§ arasmdaki kadmlard1r. Bu 
kai:hnlarm diiztaban, biiyiik gogiislU, 
~ok giizel olmamalan ve damar hasta• 
hgma musab bulunmamalan §arttir. 

Aile sahibi iki ki1;1inin polis olacalt 
kadm haklonda hiisnii §ehadette bu
lunmas1 da laz1m<J1r. Kadm polism ai
nirlenmeden, hiddetlenmeden, milna
kate etmeden miinakap. etmesi, i ;ki kill
lanmamas1 eb:emdir. 

l'ELEFON 
Yer yiiziinde mevcud telefon cihaz

lannm sayJSllU biliyoT musunuz.? Yer 
yiiziinde tamam otuz hCJ milyon telefon 
makinas1 var. 

Bir senede ika!i telefon muhavereai 
yapil1yor biliyor musunuz? Yer yiiziin· 
de her sene otuz be§ milyar telefon mu
haberesi oluyor. 

En 1rok konu!;fanlar §imali Amerika· 

hlardu. 

PARiSTEKi DiKILl TA~ 
PaTiste, Konkord meydanmda bir 

dikili ta§ vardtr. Bu ta§l yiiz a1ti se
ne evvel 15 nisun -830 da Mehmed 
Ali pa§a Fransaya hediye etti. Frans1z.. 
lnr Lukser admda ve bu dikili ta§I tap· 
maga mahsus bir gemi yaphlar. Dikili 
ta~ Frnnsnya getirildi. 23 tc11rinievv:el 
1836 da ikiyiiz bin ki~inin gozii oniinde 
ta~ Konkord meydanma dikildi. Ta1m 
agrrhg1 220,528 kilodur. 

RADYODA B0LB0L 
Ce~en sene Londra radyosu abone· 

lcrine bUlbiil dinletti. F nkat radyoda 
bin bir ku§ sesi duyuldu, bir tren dudii
gu ahengi nltiist ctti, astl ar:tistin sesi pek 

duyulmadl. 
Gec;en hafta Londra radyosu bu tec

riibeyi tekrar etti. Biilbiil ormanlarma 
muhtelif dart mikrofon koydu ve abo
neler, nefeslerini tutarak bir gece bol 
bol biilbiil dinlediler ... 

Liman umum mOdOr muavini 
Ankaraya gifti 

Liman idaresi umum mtidiir mua
vini Hamid Sar~oglu diln Ankaraya 
git~tir. Miidilr muavini, gi.imriik 
antrepolarmm lima.na devri h.akkm
da nazirlanan talimatnameyi vek8.lete 
tasdik ettirecektir. 

Liman idaresinin dahili i~lerinin is
lahma devam edilmektedir. Bu isl.a.
hat eylill sonuna kadar ikmal edile
cekt.ir. Yap1lan islahntta bilhassa 1~
lcrde si.irn tin tcmini hedef ittihaz e
dilmi~tir. 

Deniz nakil vasttalarmm 
kontrolu 

Linmnda illlleyen denlz motor ve cll-
iler nakliye vas1talanmn deniz niznm

namesi hiikiim ve ~artlarma kft.fi de
recede riayet ctmedikleri yap1lan kon
b:ol neticesinde anl~1l~br. Bu gibi 
vesaiti nakliyenin bu nizamname hii
kilmlerine uymalan i~in icabeden kon
trol i~leri {iiddetlendirilecektir. 

ltf aige mektebi 
eglulde a~zlzgor 

Mektepte dersler nazari 
ve ameli olacak 

itfaiye mektebi i{!in belediyenin Fa· 
tihte itfaiye binasi. yanmda yaptrr
rugi binanm in~aat1 agustos sonuna 
kadar bitecek ve mektep eylill ba~m
da a~ll.acaktir. 

itfaiye mektebine ~imdilik hari{!ten 
talebe ahnm1yacah.-tir. Yalmz itfaiye 
efra?J ile kii9tik zabitlerine ders gos
terilecektir. itfaiye mektebinde ders
ler nazari ve ameli olacaktrr. Mektep-
te yalmz yangm itfaSI i~leri ogretil
miyecek, ayni zamanda zehirli gaz 
hiicumuna kar~ korunma ve mi.i.ca
dele usulleri harp zamanmda sivil 
halkm korunmas1 igin almacak ted
birler de ogretileccktir. 

Mektep derslerini muvaffakiyetle 
bitirenler itfaiye kii~lik zabiti olarak 
yeti~ecekler, bu kti9lik zabitler itfai· 
yeye yeniden intisap edecek olanlan 
talim ve terbiye edeceklerdir. Beledi
ye mektebin ~ehir itfaiyeciliginde bil
yiik faydalar temin edecegine kani
dir. 

GOmruk muste&armm 
tetkikleri 

Gi.imrtik mtiste9an bay Adil Okul
d~ diin glimruge giderek ~ilpheli mo
torin yag nilmunelerinin tahlill i~ile 
ugr~nu~tir. Numunelerden heniiz bir 
(!Ogu tahlil edileii-i.e~tir. Biran evvel 
neticenin rumarak ka(!ak91bk varsa 
bunu yapanlarm cezalandmlmaSI i~in 
(!ab~lmaktad.J.r. 

Bay Adil, motorin yaglanrun tahlil 
i9i devam ederken, glimruklerden li
man idaresine devredilecek anbarlar 
1~ile de me~gul olmaktachr. Bunun 
i~in bugiin lim.an idaresile bir temas 
yapdacak ve ba.Z1 tefeuiiat kararJat
tmlacaktlr. 

Tedavide kusur yok 
Manisa asabiye hastanesi 
sertabibinin oliimii hak

kmdaki tetkikat bu 
neticeyi verdi 

Manisa asabi hastanesi sertabibi 
doktor Muhlis di.i9erek bacaglill klr
~ ve istanbulda Cerrahp~a hasta
nesinde teda visi yaptlnn9ti. Fakat bu 
tedaviye ragmen doktor olm.u~tiir. 
Doktorun zevcesi bunun iizerine adli
ycye ba9 vurarak tcdavide kusur oldu
gundan bahisle prof esor Nissen ve 
muavinleri hakkmda dava agnu~, 30 
bin lira tazminat istemi~ti. 
.. Mcscleyl tedkik igin profesor, Besim 
Omer, Akil Muhtar, Operator Ahmed 
Kemal, Ali R1zadan mi.irekkep bir ehli 
hibre se<;ilmi~ti. .Ehli hibre yapt1gi 
tedkikat neticesinde tedavide hi~ bir 
hata olmad1gm1 gormii~tilr. Ehli hib
re buglinlerde raporunu verecektir. 

Otomobilli seyyahlar 9ogahyor 
Bu sene lllehrimize gelen ·seyyahlar, 

her seneden nzd1r. A:vrupadaki siyasi 
va.ziyetin nazik bir safhaya girmesi 
bilhassa bu azhkta a.mu olmu~tur. 

A vrupadan otomobil ve bisikletle 
gelen seyyahlar her seneden daha faz
ladlr. Otomobil iVe bisiklet yolculugu 
daha ucuz ve pratik oldugundan bir 
gok seyyahat merakhlan bu usulii ter
cik edyorlar. 

Nobetc;I eczaneler 
Bu aktam nobet~i eczaneler .1uulardir: 

~i§li: Halaekar Gazi caddesinde Aa1m, 
T aksim: Cumlwriyet caddesinde Kiirk
ciyan, Kalyoncukullukta Zafiropu
los, Firuzagada Ertugrul, Galata: Okc;u 
rnusa caddesinde Yeniyol, Fmd1khda 
Mustafa Nail, Beyoglu merkezi: lstikla1 
caddesinde Galatnsaray, Tiinelde Mat
kovic;, Eminonii: Y emi§te Bcnsason, 
Kasunpa~a.: Yeni Turan Haskoy: Hah
c1oglunda Yeni Tiirkiye, Heybeliada: 
Tomadis, Buyiika.da~ Halk, Balmkiiy: 
Mexkcz, Sanyer: Nuri, Tarabya, Yeni
kay, Emirgan, Rumclihisarmdaki ecza
neler, Aksnray: E. Pertev, Be§ikta~: 

Receb, Oskiidar: lmrahor, Kad1koy: 
Alaeddin, Rifat Mumtaz, Fener: ~a
lidi, Samatya: Teofilos, ~ehr~mini: A. 
Hamdi, Alemdar: Esad, Kii~iikpazar: 
H. Hulusi, ~ehzadeba§1: lbrahim Halil, 
Beyazi!!_: Bel?. 

G0N00Z B1LETLt, GECE BILETSIZ1 

Bu sene yerli mallar 
sergisi ~ok tenha 

s1ks1kyaQmuryagd1Q1 ic;in 
her taraf c;amur olmu~ ... 

Sergiden bir goriin~ 

c.Ciindi.iz kiilahh, :gcce silahh> diye 
bir so:z vardu. Bu seneki Y erli Mallar 
sergisine gece gittim. Kap1da bilet filan 
istemediler. Ciindiiz gittim. 

- Bilet diye oniimii kestiler. Bu-
nun i~m cGiindiiz gtilahh, gece silahh> 
soziinii siz 19 36 !stanbul Y erli MaUar 
sergisi ii;in c:Cundiiz biletli, gece bilet
siu e, tebdil edebilirsiniz 

Get;en ve daha evvelki senelerde ser
gi it;in cPanayin diye alay eder durur
duk. Merhum gec;en sergiler panayird1, 
manayud1 amma hi~ olmazsa insan ei
lendirirdi. Kalabahk olurdu. Bu ytl bir 
kai; pavzyon mnusteana, bet .alti dermc 
~tma kulUbecik .. .-nki .czehir)j ,gazdan 
kcmuuna tecriiheai> yap1lac.ak.aut gibi 
her taraf bombo1 

.Ortadaki gi:amofon miitemadiyen: 
~Kiskan beni sev, yan al:efimle > 

diye tiirk~e tarktlan durup dinlenme
den ~agmyor Fakat kime?. Bombo~ 
bir bahc;eye 

1nsa.n boyle pana,Yula, liinaparkh fi
lin yerlere eglenm.ek i~in nqClenmek 
i~ gider deiil mi?.. Buraya biiyiik bir 
nqeniz olduiu ha.Ide gdaeuiz bu tenha
hit goriince ~miz kapanacalt.. 

Sergi komitesi biiyiik tedhirler alm1~. 
B..iht;enin iki kap1s1m at;m1~... Birisinin 
iistiinde ¢girilir> kelimesi yaziyor, ote.. 
kinde «4<i.kthr> Sanlci muazzam bir 
k;labahk: gelecekmiJ de... Giren kim? 
{;1kan kimil. 

.iki kil;!i niikte yap1yor: 
- Yahu burnda fakirlcr js:in iane mi 

toplanacakmt§? 
- Bilmcrn.. neden sordun? 
- Etraf pek tenha da 
Jstanbulun daimi yagmuru -yagd1g,. 

ic;in bahc;enm her taran balc;1k ~amur 
olmu§... lskarpinler t;amurdan gorun
miiyor. Her halde bu c;amurlu sergi ic;in 
en liizumlu paviy.on unut.Ulmu§: :Kundu-

M1s1ra ihracat 
Mallartm1z Romanya 

vapurlarile gonderilecek 

ra boyama paviyonu 
Bir miiddet sonra §ehir bandosu ha

zin hazin nagmeler c;ahyor... bu hnzin 
nagmeler serginin hazin manzarasile 
birl~ince insarun bir kenara oturup 
§tpir da ~lptr aghyacait geliyor 

Gece .neyse... Liinapark taraft biraz 
kalabahk oluyor .. hava karardiktan son• 
ra ic;ki paviyonlarmm oni.i de epi !halk 
.., I top 1yor ... 

Liinaparkta bir 1rok tarud1k simalara 
rast geliyonunuz .. 

Meseli $ehir Tiyatrosu artistleri 
itte bayan Bcdia F:erd.i maa aile gelmi!I 
K1ymetli artistin oglu Sina, kocas1 bay 
Ferdi ... Hep birden cTop ablan> pa. 

viyonun oniine dunnui1lar-. Bu top ata· 
Ian 1pavtyon omiir .. kar§mlZda .81l'a srra 
tahtadan yaptlmt§ aakerler g~iyorlar 
Bell kurull verip ii~ top ahyorsunuz. Bu 
askerlere abyorsunuz. Eger aakerden 
birini vurup dii§iiriirseniz ikramiyeyi ka
zanmumz... Bu oyun bay an Bedia F erdi 
ile ,oc.uiu ve kocaamm pek hoiuna git
mi§ olacaktl. Her biri ii~er top almt§lar .. 
bayan Bedia bir goziinii kapay1p askcr
lerden birine ni§an ahyor, topu hrlati
yor, vuram1yor. Kocas1 bay Ferdi ni~an 
aliyor, c;at, asker devriliyor ... Bay Fer
di bir nane §ekeri kazand1 .• 

Bayan Bedia: 

- Ben de vururum •• 

Diyor: Bu sefer o da iyi ni:ian ahyor. 
<.;,:aat ... Bir asker de..vrildi. 
Ni§Bnc1: 
- Buyrunuz diyor .. ~ Size de bir 

c;iklet sak1Zl •• 

Daha ileride .gene tiyatrodan Haz1mla 
Vesfi bir biiyiik topa yumruk sall1yaru 
kuvvetlerini deniyorlar • 

Hani o giinii Ha.zimla V-asfi de ve 
diger tiyatro artistleri .ge.lmese sergi gO
zilme biisbiitiin soniik ve eglencesiz gO
riinecekti. 

Izmir panay1r1 
Sovyet Rusya te§hir edi
lecek ,e§yayi yola ~tkard1 

Ti.irkiye ile iskenderiye arasmdaki 1\loskova 9 (A.A.) - Sovyet Rusya ' 
tecim odasi 7 haziranda izmir pana-

deniz seferlerinin ilgasmdan sonra 
memleketimizden Misi.ra mal ihrac1 

hususunda baz1 milskiilata tesadil! 
edilmi~tir. Bu mu~kiilat, bilhassa ma
im pahah olarak nakledilmesinden 
ve nakliyatm 'Zamarunda yap1lmama
smdan 11eri gelmektedfr. 

Denizyollar1 idaresi, Mls1ra mal ih
racrm temln etmek ilzere Romanya 

vapur acerttelerile bir anl:.l§ma yap

mI~trr. Bu anla~maya gore Tlirkiye

den MlSlra ganderilecek ma.Har istan
bula getirilecek, istanbuldan da 'Ro-

yirmdaki Sovyet pavyonunda te~hir 
edilecek l>lan c~yeyi 'YQllann~br. Bu 
pavyonun ilk seksiyonu Sovyet Rusya
run endiistri tarih, miinakalat, ki.ilti.ir 
sahasmdaki muvaffakiyetlerini gOs
termektedir. Tiirkiye ile Rusya ara
smdaki ekonomik ve ktilti.irel mlina
sebetlerde diger blr sekslyon da g0ste
rilecektir. U~tincii bir sekslyon da, 
tarim makinelcri, traktorler, madent 
ve tahtayi i~lemeye yarayan makine
ler, elektromotofler ve bir ~ok ma
den ei;;antiyonlan tei;;hir edilecektir. 

Pamuklu mensucat, kimyevi mad-
manya vapurlarma yiikletilerek Ml- delcr, eczalar, tip alet1eri, muhtelif 
s1ra gonderilecektir. Bu mallann u- gU.bereler de bu pavyonda tei;;hlr edile-
cuzca nakli i9in navlunda icab eden cektir. Teknik ve edebiyat eserleri ii;in 
tenzilat yap1~tir. de aynca bir seksiyon aynlm1~r. 
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Ailelere ve Talebelere ilan --·---... 
Tatil zamanlan devammca 20 cyliile kaclar 

8 TORK LtRASiLE 8 
B E R L i T Z I de Her lisan 1pn kurslar 

e~1lm1~hr hususi derslere 
bu miiddet i~in miihim tenzilat 
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stanbul Ankara 
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· Senede on be$ mil
yon lrad1 var 

Fransada miithi$ 
bir adli hata 

Eglenceden ho1lanmad1g1 i~in Avrupa- Katilden kiirege mahkiim edilen birgen
da ne yapacag1na herkes merak ediyor cin masumiyeti 8 sene sonra anla§1ld1 

F ransada son za~anlarda fcci bir 
adli hata meydana ~1kanlm1~ ve iki ki
§iyi oldiirmek tohmetile I 5 sene ag1r 
hapis cezasma mahkum edilerek kiirek 
mahkumlarma mahsus merkeze gonde
rHen Lartij, reisicumhur tarafm-.lan, bq 
adli hata tamir edilmek ic;in affedilmi§· 
tir. Lartijin mahkum edildigi bu c;ifte 
cinayet 11 §Ubat 1928 senesinde irtikap 
edilmi§tir. 0 gun Lartij evinin avlusun· . 
da arabasm1 ko§arken, civardnki ~ift

Jik u~aklanndan Sahry ko§arak yamna 
gelmi~ ve: 

Mihracenin bOtOn yedigi sebzeli yemek, 
ictigi de Ganj nehrinin damacanalarla 

ta~1nan mukaddes suyudur ! 
Hindistanm en bi.iyiik mihracelerin

den Mysore hiikiimdan Londraya gel
mektedir. Alti bu~uk milyon niifusun 
hiikiimdan bulunan bu mihracenin ih
ti§am1 pek me§hurdur. Sekscn hususi 
otomobili vardu. Bir yere gittigi zaman 
otomobilinin arkasm1 bir otomobil filosu 
takib eder. 

Londraya gelirkcn berabcrinde otuz 
hizmeti;i gitmektedir. Mihracenin ayn
ca ruhanileri vard1r. Bunlar beraberlc
rinde allmdan mamul bir mabudun hey
kelini getiriyorlar. Bu mabud it;in mih
racenin Londrada misafir olacagi Dorc
hcstar otelinin biiyi.ik salonunun biitiin 
mobilycsi kaldmlm1§ ve buras1 bir ma.. 
bed haline konulmu§tur. 

- Patronu oldiirmii~ler diye bag1r· 
mt§ ve §U tafsilat1 da vermi§tir: 

- i§e ba§lamak i~in i;;iftligin mutfa· 
gma girdigim zaman patronum Domer· 
ki yerde oldi.iriilmii§ olarak b11ldum. 

10 Tcmmuz 1936 

KADIN K0$ESI 

Beyaz elbise i~in 
§apka, e~arp 

• §ems1ye 

Beyaz bir elbise ile kullamlacak 
~apka, e~arp ve ~emsiye. ~apka beyaz 
hasudir beyaz ve yc~il kurdele ile 
si.islenmi~tir. E~arp beyaz ye~il karo-

Mihracenin hususi hayab §imdiden 
biitiin lngilizlerin merak1m uyand1rd1. 
Hindu mezhebindc olan mihrace K§at· 
riya askeri sm1fma mensuptur. 52 ya§m• ::'.\)\( 

Lartij bu Boz iizerine yanma Sabryyi 
de alarak c;;iftlige ko§IDU§ ve Domerk 
ile karmm oldiiriilmii§ olarak gormii§tiir. 
Maktiil kan kocamn CCBedleri arasmda 
geni§ ve uzun yemek masas1 bulunuyor. 
du. Derhal zab1taya haber vcrilmi§, cc• 
setler morga kaldmlm1§br. Ot 1psi neti
cesinde Domerkin cesedinde on, Ir an
amm viicudunda da yedi b1c;;ak yaras1 
aayilmt§br. 

.. ludur. ~emsiye ye~ildir. 
~ ""''"""'"'"""'""'"''""""""""'"""""'""''""""''""'""' 

Cla olup mezhebinin icabatma gay et si.la ~:· t· \ 
: ·· .. :·:·· 

l\lysore nllhracesl 

gilterede nas1l egleneccgine hcrkes me
rak ediyor. 

Hususi varidab senede iki bu~uk mil
yon ingiliz lirasma ( 15 milyon lira) 
balig oldugundan mihrace muhte~em bir 
hayat siirmektc para cihetinden aikmtt 
~ekmemektedir. Fakat mensup bulun· 
dugu Hindu mezhebinin gayet n1a ol
mas1 her ti.irlii serbestisini takyid ediyor. 

<;ift1ik sahibi Domerkin kafasmd!l c;;ok' 
yakmdan s1kilnu§ iki derin kur§un yara· 
a1 da gozc c;;arp1yordu, ortahk kanlar 
ic;;inde yiiziiyordu. Kan kocamn mut
f akta otururlarken ani bir hi.icuma ug
rayarak oldiiri.ildi.iklerine §iiphe yoktu. 
Binanm her taraf1 altiist edilmi§, zengin 
c;;iftlik sahibinin daima evinde ? / Jlundur
duklan paralar ortadan yok olmu§tur. 
Bu miith~ cinayetin paraya hmaen ir. 
tik.ap edildigine §i.iphe yoktu. 

Frans1z zab1ta ve adliyesi, bu miithi§ 
cinayetin faillerini meydana c;;tkarmak 
ic;;in derhal tahkikata ba§lad1. <;i(tlikte 
~h§an U§aklan ve biitiin i§C;ileri s1k1 sor• 
gulara c;;ekti. Domerkin kafasmdan ~1-

kanlan iki kurgun ve mutfagm kaptsm
da bulunan iki kur§un kovam, zab1tc.nm 

Baymcllr Gen~ler birligi muhtellf seyahatler tertip etmekte ve ~ok iyi 
~al1~maktadlr. Resmimizde Gen~ler birligi mensuplan bir arada goriinuyorlar. 

tiLONCEYE KADAR I .. 
Yazan: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Agabeyim.i goril~tiirecektiniz! .. 
Halbuki o gelmek istemiyor, beni 
gonderdi ... 

-Gelmek istemiyor mu? 
- Evet! .. 
- Fakat nasll olur, zavalll c;ocuk 

ii~ saattir beyecan ic;inde onu bekli
yor ... 

- Doktor, agabeyimle ni~anllydl. 

Bozuldu. Danldllar .. karde~im inatc;1 
bir adamdlr. Yalvardlm, bir ttirlli gel
miyor... Ne olur bari beni b1rakm 
yaruna!.. Onu teselli etmege c;ah~a
yim! .. Zavalll karde!?iml o kadar c;ok 
sever ki! .. 

- Anla~tl1yor kiz1m zaten. Mi.ite
madiyen biraderinizin ismini soylii
yor ... 

- Zavalh Nimet! .. Bedbaht karde-. 
. I 
~1m .... 

Klz birdenbire doktorun ellerine sa
nldi. iri, lacivert rcnkli gozlerinden 

Tefrika No: 7 

ya~lar aklyordu. Kirpiklerinin ucunda 
bir inci dizisi gibi titreyen donuk ya:;;
lar ... Goz ya~lan!. .. 

- Doktor, sevdiklerinizin b~ icin 
beni b1rakml .. ic;im yamyor ... f?u da
kikada c;ektigim istrrab1 tasavvur ede
mezsiniz ! .. On senedenberidir bir giin 
biribirimizden aynlma<hk ... Ah ne iyl 
bir klzdlr o! .. Melek kadar masfun, 
gilnahs1z, betbaht bir kiz!. .. Yalvan
nm, yalvannm doktor size, bana mil
saade edin! .. 

Sertabib ic;i yufka bir adamdlr. Kar
~smda goz ya~ doken bu gene; klzm 
inleyi~ine daha fazla tahammiil edc
mez ... Sonra gorii~tiirmekten bir zu
rar da memul degil!.. Esasen hasta
dan iimit kesilmi~tir! .. 

- Peki klzim ... Fakat fazla kalm1-
yacaksm!.. Sadece be:;> dakika!. .. 

- Te~ekkiir ederim c:loktor, c;ok iyi 
iJlr insans1ruzJ .• 

Sertabib zile bast!. i~eri gen~ bir 
adam girdi. Ustiinde kar gibi bembe
yaz elbiseler!.. 

- Harurm ikinci hariciye kogu.~una 
gotiirtin, dtin gece gelen Nimet ismin
deki yarah ile konu~acakl .. Be~ da
kika! ... 

- Peki efendim!.. 
<;Iktllar .. Onde beyazl1 adam, arka

da klz yiiriiyorlar .. ta~lan deniz suyu 
gibi parllyan uzun bir koridur ... Ka
pllan bu koridura ac;1lan irili ufakll 
bir siirii oda bu koridurun iizerinde s1-
ralamyor ... 

Ag1r agir yiiruyorlar.. Cigerlere 
olfun havas1 dag1tan hastane kokusu! 
Duvarlarm iizerinde korkunc; insan 
golgeleri dola:;>1yor... Sanki mei;hul 
bir el, 1strrap ve inlltiyi badana gibi 
bu cilAh duvarlarm tizerine yap19tir
mi~. brraklp gitmi9! .. Sagda bir sedye 
merdivenleri c;lklyor ... i~inde yalmz 
gozleri ya9ayan olii bir golge!... 

Ameliyathanenin ontinden gec;iyo
ruz 9imdi ... Sedyelerin i.isttinde sira
larm1 bekleyen kafalan biiyilmii9 bir 
taklm insan bayaletleri klmlldayor .. 
Omuzlan g1k1k, yiizleri, duvarlann 
badanalan gibi beyaz, bcmbeyaz in
sanlar!. .. inilti, 1stuap, hay km~ ve 
korku! .... 

Hayat, ne sefil f1ey burada!. .. 
Bir kapmm ontinde duruyorlar ... 

Onde yijriiyen aclam kap1yi yava~ca 

·~,~~~ Trakyada kalk1nma 

Yukanda LartiJ asker layaf etile, 
•gida kans1 ve iki ~ocugu 

elinde katili meydana c;;1kara ~::.k yt:ga• 
ne delilleri te§kil ediyordu. B•i kur§un
lar, umumi harp zamamnda ~arka gon· 
derilmi§ olan Frans1z askerl.:1 .e veril
mi§ vc 1roktanberi sah§tan ":.Idm!rru§ 
tabanca kur§unlan idi. Zab1ta tahki
kat yaparken Lartijin evinde de ara§llrma 
yapm1§ ve maktuliin kafasmdan ~1kanl
rnl§ kur§unlara benzeyen tabanca kur
~unlan bulmu§tu. 

Bu, Lartiji itham eden ilk delili te§kil 
ediyordu. Bundan ba§ka, Latijin yarun· 
da c;;ah§an aptalca bir U!Jak da zab1ta 
ve adliyeye efendisini itham edici ifa
deler vermi§tir. Zab1ta maktUl ile Lar
tij arasmda otedenberi gec;;imsizlik bu
lundugunu da nazan itibara alarak za
valhy1 Domerk ailesini oldiirmek su~ile 
yakahyarak agir ceza mahkemesine ver
mi§tir. Su~lu, bu miithi§ cinayette asla 
methali bulunmad1gm1 iddia etmesine 
ragroen jiiri heyeti tarafmdan on be§ 
eene kiirek cezasma mahkum edilmi~ 
tir. 

Aradan sekiz sene ge~tikten sonra bu 
zavallmm adli bir hata neticesinde mah
kum oldugu anla§1ld1g1ndan bakiyei 
,mahlrumiyeti Frans1z reisicumhuru ta
rahndan bag1§lanm1~tir. 

Lartij Fransaya donmek it;in Gi.iyan 
kiirek menfasndan hareket etmi§tit. 
Fakat zavall1, ne zevcesini ve ne de 
anasm1 sag bulam1yacakt1r. Zira bu bed
baht ana ile zevce, Lartijin: bu mahku
miyetinden duyduklan yeis ve kedere 
dayanam1yarak az bir miiddet sonra 
olmii§lerdir. 

ac;1yor... Aydmhk bir oda... Karyola, 
sandalye ve ki.igilk bir gardrop!. .. 

ihtiyar bir hastabaklc1 ba9m1 uza-
t1yor ... 

- Ne var? 
-Hamm, yarah ile konu~acak!. .. 
- Nas1l konu~ur? 
- Sertabib miisaade etti... 
- Peki buyurun oyleyse! ... 
Geng klz ayaklanmn ucuna basarak 

bir siyah golge gibi odadan igeri gi
riyor ... 

Aghyor .. Aglad1g1m da gostermek is
temiyor. . . Mendilile yanaklanru isla
tan ya~lan siliyor ... Korkak adlmlar! 
Yakla~1yor ... Birdenbire goz gaze ge
liyorlar ... i9te o zaman klz kendini tu
tamiyor artJ.k! .. Bo~anarak dizlerinin 
iizerine yik1hyor ... Ba~1, karyolada ya
tanm gogsiine dii9iiyor!. .. 

- Nimet! ... Nimet! ... Camm kar
de9im, ne yaptm? ... 

Hlc;kua h1c;klra aghyor ... 
Sag1r duvarlar, kotiiriim koridor

lar!. .. Oyle duygusuz, oyle hissiz ki!.. 
<;it yok ... Bir gOlge bile kJ.m1ldam1yor .. 

Karyolada yatamn ilk sesi ve ilk 
sualil ... 

- Biilent, Beclri gelmedi mi? ... 
Solgun ince bir yuz ... Renksiz du-

daklar ... Biiyiik ve dumanh gozler ... 
Gene ayni sesl ... 
- Gelmiyecek mi Billent? ..• 
- Gelecek!... • 

90 koy, ornek koyii 
olarak aynld1 

Edirne 9 (A.A.) - Trakyada koy 
kalkmma planlan hcmen her yerde vc bii
ti.in kazalarda dikkatle ve koyliiye kolay 
bir tarzda tatbika ba!?lanm1l?tir. Oc; haf
taya yakm bir tefti~ seyahatmdan sonra 
miifettil?i umumi K. Dirik koy i'ilerinden 
ve koylerin ileri gidi!5inden emniyetle 
bahsetmektcdir. Bin kadar koy, koyle
kinin manevi §ahsiyet:eri adma c;e§itli 
ekim yapm1§lard1r. Bunlann paras1 yal· 
mz kendi koylerinin kalkmmas1 ii;indir. 

Goc;menlerin her yerde siirdi.igi.i tarla.. 
larda iyi ve temiz mahsul almmaktad1r. 
Y eniden gelen binlerce pulluk ve satin 
alman binlerce okiiz ve araba dag1t1l
maktad1r. Goc;menlerin s1hhat ve ne~eleri 
miikemmeldir. Huk\imetin c;izdigi milt
tarda evler kiii;i.ik miiteahhitlerce veka
letin verdigi tipler gibi yap1lmaktadir. 

Koyliiler satl§ piyasalannda aldanma
mak ic;in umumi miifetti§ligin ekonomi 
dairesi 65 yere fiat bi.iltenleri gonder
mektedir. Bu y1l biiti.in pazarlar, panayn• 
lar ve sergiler daha diizgiin bir planla 
~ali§1yorlar. Panayir giinleri civar vila
yetlere bildirilmi~tir. Trakyada 90 koy, 
ornek koyii olarak aynlml§ht. 

ltalyaya ihracat i~in 
mOracaatler 

Hukumetc;e zecri tedbirlerin kal
dlrllmasma karar verildikten sonra 
italyaya ihracat yapmak ic;in miira
caatler ba~larm~tir. ihracatm temmtD 
ay1 sonuna kadar devam edecegi tah
min edilmektedir. Daha ~imdiden bir 
c;ok firmalar ofise muracaat ederek 
iluacat ve idhalat hakkmda malu
mat almaga ba~larm~lard1r. 

Klzm, yava~ yava!? 1~1g1 sonen goz
leri kendi kendine kapamyor ve kili;ii
liiyor ... San saglanmn arasmda kay
bolmu9 gibi dw·an ba91 yana dogru 
du~uyor ... 

- Yalan soyliiyorsun Biilcnt, gel
miyecek o! ... 

- Gelecek diyorum, nic;in gelmesin 
karde:;;im! ... 

- Hayir, hayu· gelmez! ... Beni af
fetmedi ve etmiyecek hig bir zaman ! .. 

- Nimet, senin aff edilecek nen var 
ki! ... Sen dtinyanm en iyi klz1sm!. .. 
Melek kadar giinahs1z bir insansm 
sen! ... Ah Nimet! ... Nigin, nic;in yap
tm bunu? ... 

- Kader boyle i~i~! ... 
Yarah kadm, ince parmaklanm agir 

ag1r kalduarak ba9mda diz gokmii~ 
aglayan k1zm yanaklarmdaki ya9lan 
silmege gah~1yor ... 

- Aglama Billcntl ... Bunun boyle 
olmas1 daha iyi idi. .. Ben buna miis
tahakt1m! .. 

- Neler soyliiyorsun! ... Sen buna 
degil, sen ya~amaya, saadete mi.ista
haktm! .. Scni bu hale sokan insafsiz, 
zalim karde9imdir ... 0 payatmm ni
hayetine kadar sana yapbgm1 silrii
nerek c;ekecek!. .. Hissiz, sefil ruhlu 
insanl ... 

- Oyle soyleme! ... Onun kabahatt 
yok ki Biilent! ... 

(ArkaSl var) 



• 1r z 

DU n ereden c;1kt1? N as1I b~lad1? 
eden bir aral1k Bdet oldu? 

8an BOnlerde matbuatta b1r dilello 
ltiZfl yer aJmaia bafJach. Bir avuJW, 
dljer b1r avukab, blr geno blr fald 
dUeUoya dave& et~ Dilello ievdall 
IUde JeDI blr'8J deiiJdlr. otuz Jak 
llaede tllr kerre muhalrta't bht ~. 
iiler.bd dtlelloya davet eder. 1303 de 
~ ol8b dle'ttebl edep:. eae
rtK ...,.ti. 

tAmlplda mallal bf!mebal u ~ 
cart oJan DaJllU8 Dami altmda icra alu
nan dUello Adltt kablha ve merdudelll 
hamdOJaun blDte JOk lie de A~ 
mn baa lfbe1 AdetlerDe beraber blr 
- da Adib bhfba ve merdudell nfte 
rette Ddll'tibntme duhul ft ba>•11..
llrayet etmette oJdulu ...• 

B1lgln katll telltJrt edllen clOillO 
nedlr? lfereden '*"''" neden blr ara
hk ldet OlmQftur? 

Dtielle, MaJet meftlumunu bft9-
1U"•'IU.f oJan lpttdal jnnnJarda • 
t111nan bal ~jdl. AnJqmazbk 

...................... 
CJlnnca 'YUl'UfUl'lar, batll o1a1n Allah 
torur, haJm•, l8fUllUD dawlDe 16-
re Ja Rilr, ya yara1aJmdl. 

8ltelerln tef*tfDGndm alra .. 
ello mabkmm,e lntuml e&L Oermm1er 
bAkhn tararDe ~ 10 
8111' leJJ8hlarmdm :lbnt Dad ..... 
larda da d6eDo edDdtlln' JU&!'. Bo
hemyada dGllloda n"*d JU'&hJaD 
OD1111 bfMQD lllllt'e. tillO • 8*-
IOnlar mabJcOmJut --&mme ... 
Jarlar -.in .,t!Qyaltle lJqlarlar, I l'w tafeua tlrl11l 
........,.., fUat cltlelloJa bllmeslentl. _ KilimDJll dOf"'&D& gnlrbds. 
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Fakat bu 1Wil dln1eJm pe't JOktu. au---...... dlllDO ftldlr. 

Wlb·- 1.., de nnsm 1erom'ma 
cMeeJreU bale danQfl dlela tab1om 
JDlfburdur. 

Art.1k 4tlllJo clb)amD Im J9rlnde 
lldlab IDHWU Cllmuiftm'. DDelloJa da
lr 1llr D; tdcra naJrJedtJOI'* 

'Ratlbler bqlhth dmdular. J>Oel
Jora ldan edecet Gian: 

- Dl'tJm, 4ld,IDI e1bdll )demm,.,.,.... 
Nd'z. 

llllfla1 glJdl, AlbmD d&ltlp Jlrlldtl: 
- Jfe IJf. INm IDlaltm, P!eJ1m barll ... 
Blrl clOeDo eclecettt. Arkad•p: 
- llerat etme. dedl. pnmm mt-
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eUo yapda. 

13 tlncC1 Lui dm'IDde 4GeDo adl.,.. 
bat muma Pctf. Ber gtln bfJl on Jd'tl 
~Kral daeno,a cens _. 
merneide beriber, c18iDo edeDJen m
fl fedld daftlmlmadJ.,,,.,. blr ttlltll 
&ni1ne pgtlendyordu. 
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Slddfe I AK,.1.M 

Yugoslav milli tak1m1 bugiin 
konvansiyonel trenile geliyor 

Ilk ma~ yar1n, milli tak1mlar ma~1 da pazar giini 
saat 17 de T aksim stad1nda yap1lacak 

29 defa beynclmilel olan sag io 
Vujadinovi~ 

Yugoslav milli tak1m1, burada muh• 
telit ve milli tak1mlanm1zla yapacait 
iki mac;1 idare edecek olan beynelmilel 

\akemlerden Macar M. Klayno ile berabe~ 
bugiin konvansiyoncl trenile §ehrimize 
gcliyor. Yugoslav kafilesi, 16 futbolcij 
ile idareci ve antrenorden miirekkeptir. 

Gec;en giin yazcl1iim11; bir yaz1da 
Yugoslav futbolciilerile yapacagumz 
ik.i ma!;m biiyiik ehemmiyetinden ve 
dost memleket futboliiniin yiiksek ae
viyesinden, Berlin olimpiyadma gonde
rilmek istenen futbolciilerimizin k1ymet• 

ieri ve teknik dereceleri haddeden g~iri• 
lecegmden bahsetmi~tik. Bu iki mac;tan bi

zim ic;in en bi.iyiik k1yrnet ve ehemmiyed 
haiz olanr, pazar giinii yap1lacak olan 
milli tak1mlar mac;1d1r. 

<;;iinkii bu ma1,t resmi bir mahiyetl 
haiz olacak, Yugoslavlara kar§I Berline 
gondermek istedigimiz as1l milli tak.t· 
mumz oymyacaktir. Cumartesi -giinkii 
mac; ise bir dostluk mac;i olacakur. 

Milli takim1m1z, 1932 senesinde Bui .. 
garlarla burnda yaptig1 ve 3-2 mag• 
]up oldugu mac;tan beri, alakadarlann 
yeniden yenilmek hususundaki li.izum· 
euz bir korkusu yiiziinden ecnebi milU 
tak1mlarla resmi hie; bir temes yapma· 
mi§, haric;le olan biitiin futbol temas?a
nm1z, maruf iki iic; kliibumiiziin f mat 
buldukc;a arasua davet ettikleri ecnebl 
ve ekseriyetle prof esyonel tak1mlarla 
yap1lan mac;;lardan ibaret kalm1§t1, 

Haric;;le resmi temasta bulunulmamak 
hususundaki bu zihniyetin Berlin olim
piyad1 arifesinde terkedilmesini, hari~le 
yeni bir tabm resmi temaslara hayuh bir 

T enis ma~lar1 
Diinkii miisabakalarin 

neticeleri, bugiinkii maf;lar 
Dagcihk kliibii kortlarmda diin te

nis mUsabakalanna devam edilmi~tir. 
Diinkil miisabakalann neticesi ~udur: 

Aliotti Suach 3-6, 6-4, 6-2, G. Giraud 
Necmiyi 6-2, 6-1, J. ve H. Giraud Rot
man ve Arkaru 6-1, 6-1, Sedad Arev~ 
yam 6-1, 6-4, J. Giraud Krisi 6-2, 6-1, 
Jaffe Vedadi 6-4, 6-2, ~irinyan Avniyi 
6-1, 6-0, G. Giraud ~hinyaru 8-6, 6-2, 
Aliottive G. Giraud Jange ve Bambi
noyu 6-4 yenmi~Icrclir. 

Bugilnkil maglarm progranu ~udur: 

1) J. ve H. Giraud v G. H. Giraud 
ve A1iotti, 2) R. Aliotti ve H. G. Giraud 
v Kris ve Arcvyan, Saat 17, 1) Jaffe ve 
Sedad, 2) Bayan Garodetski ve Ne~et 
ve Bay n Hi.imeyra ve Arevyan. 

Olimpiyada giden binicilerimiz 
Sofya (Ak~am) - On blrinci Ber

lin olimpiyadma i9tirak edecek Tiirk 
siivaril ii 9 atlariyle buradan gec;tiler 
ve istasyonda scfarethanemiz ve Bul
gar binicilcri erkam tarafmdan kar

talanarak ugurlandllar. 

41 defa beynelmilel olan sag a~ 
Timani~ 

52 defa beynelmilel o1an mcrkez 
muhacim Blegoje 

I:>a§lang1(; saymak isteriz. 
Futbolde yenmek gibi yenilmeyi clc 

tabit saymak lazimd1r. Y enilmek kor
kusile haric;;le resmi temas1 kesmek, i]er· 
lemege degil gerilemege yol ac;ar, milli 
tak1mlar, yekdi.gerile kar§1la§a kar§ila§a 
ve kah yenerek kah yenilerek pi~erler, 

haddeden gec;;erler ve yi.ikselirler. 
Diinyamn futbol i.istad1 olan lngiliz

lc:.in bile, ananevi tecerri.id ve infirad 
siyasetlcrini b1rakarak ecnebi milli ta.. 
ktmlarile resmi temaslar yapmaga ba~
lamalar1, bunun bariz bir delilidir. 

Yunan futbolcu
lar1 olimpigada 

gitmiyorlar 
Yunan olimpik komitesi 

i1tirak talebini tasvip 
etmedi 

/):'~an11lar, Berline gonderecelderi 
atlet ve sporcularmt sec;mi~lerd1r. &r. 
line gidecek Yunan sporcu kafilesi ara
smda futbolciiler yoktur. Yunan olim
pik komitesinin bu karan Yunan futbol 
federasyonunun §iddetli itirazlarma ee
bebiyet vermi§tir. 

Atina futbol federasyonu, Yunan olim· 
pik komitesine miiracaat ederek kafile
ye futbolciilerin de ahnmas1ru ve bu hu
sustaki mi.iracaatm1 Berlin olimpiyad 
komitcsine bildirmesini istemi~tir. Yunan 
olimpik komitesi, Yunan futbolciileri 
nmator olmad1gmdan bahisle bu miira
caatl reddetmi!ltir. 

Halbuki Yunan o1impik komitesinin 
bu red karan, prof esyonellikten ziyade 
Yunan futbolci.ilerini c;ok zay1f gormek
ten ileri geliyor. 

Bunun iizerine Atina futbol federas~ • 
yonu Yunan milli tak1m1mn kuvvetini 
gostermek i!;in italyada turneye ~1kmak 
ve bir kac; mac; yapmak niyetindedir 

51 defa beynel.milel olan baf 
Arsenyevi9 

lki memleket sporcu genr,rligi arasm• 
C:laki dostluk rab1talar1ru kuvvetle.ndi
recek olan bu mac;larda takunlanmwn 
enerjik ve canh oldugu kadar temiz bir 
oyun gostermelerini bekleriz. 

Federasyonun tebliil 
Futbol federasyonundan: 1 - Yugos

lavya .milli futbol takmu bugiin saat 
10,22 de Sirkcci ganna muvasalat ede
~ektir. Misafklerimizi kar§ilamaga spor• 
culanm1z1 davet ederiz. 

2 - Dostluk ma~t: 1 I temmuz cu
martesi saat 1 7, 30 da T aksim stadyo
munda Turk ve Yugoslav tak1mlan ara• 
amda bir dostluk mac;t yap1lacaktu. 

Bu ma~ beynelmilel miisabaka sicilli· 
ne gec_;miyecektir. 

3 - Milli mact: 1 2 temmuz pazar gii· 
nil saat f 7,30 da gene Taksim stadyo
munda Yugoslavya • Tiirkiye milli ta
k1mlan arasmda resmi futbol miisaba
kas1 icra edilecektir. 

4 - Her iki ma!;I, Macaristandan da
vet edilen beynelmilel hakem Klein ida
re edecektir. Yan hakemleri iki tarafm 
mutabakatmdan sonra taayyi.in edecektir. 
F ederasyonumuzca bu vazife i~in Sup hi, 
~azi, Ahmed Adem ve Nuri ;:.ynlmi§hr. 

5 - F enerbahc;;eden F az1l, Esat, Ali 
R1za Ye Na!=i, Be§ikta~tan E§ref, Mehmed 
Ali ve Galatasaraydan Ha§im futbol le
vaz1mlariyle birlikte bugiin ogleden evvel 
Kad1koy kampma geleceklerdir. 

~imcliye kadar futbol milli mkuruna 
dalwil olmu§ sporculanm1z davetiyelerini 
Spor kurumu merkezinden alacaklard1r. 

7 - Biletler, bugtinden itibaren stad 
gi§esinden almahileceklir. 

Londos miisaba
kadan ka~igor 

Romatizmas1 varmt§, bir 
miisabaka i~in iki milyon 

drahmi istiyor 

Sabik diinya serbest gtiret fampiyonu 

Cim Londos iki aydanberi, Yunanistan· 

da bulunuyor. Londos Atina stadyomun· 

da Avrupa 1ampiyonu Bulgar Dankolof 
veyahud Fransa §ampiyonu Henry Deli:· 

Ian ile kar11la§mak ic;in antrenmanlara 

ba§lad1gm1 kendisile gorii§enlere soylii
yordu. 

Halbuki gec_;en hafta Londosun roma
tizmaSJ oldugunu bahane ederek Atina
dan Egriboz kaphcalanna gitmesi Yu
nan spor mahafilinde hayret uyand1r• 
m1§hr. Esasen Cim Londos, Bulgar Dan
kolof veyahud Fransiz Deglan ile kar
§ila§mak ic;;in iki milyon drahmi gibi Yu
nanistanda bir giire§ten elcle edilmesi 
imkanSIZ yi.iksek bir iicret istemi§tir. 
Lonclosun romatizmala oldugunu iddia 
etmesi, ve bir ma~ icin 2 milyon drah
mi istemesi, rakiplerinden korktuguna 
ve bu miisabakay1 yapmamak ic;;in bun
Ic.n bahane ittihaz ettigine deli! sayth· 
yor. 
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Glizel sanatlar 
akademisi sergisi 

- Baz1 habralar 
Findtkh sahillerine yaslanrru§ bir sa• 

ray vardtr. Mavi denizi seasiz sedasu 
aeyrediyormu11 gibi cluran bu saray 
,Cumhuriyet devrinde i~inde bin bir he· 
yecanm kaynayip ta§t1g1 bir aanat oca• 
it oldu. 

Seasiz soluyan bu pencereler ic;in'de 

ve bu geni§ c;;atl altmdaki atelyelerde 

:f urk gen~liii en genii duygulanm en 

velild heyecanlanni yiiksek bir zekl 
kudretile i§liyerek duvarlarda vitrinler
de goz ontine sermi1lerdir. 

Pergerin cedvelin ve bin bir hesab 
:vc olc;i.iniin verimi olan desenlerle mi
marlann kompozisiyonlan, alc;t ile hey
keltra§larm fiizen ve f1r1,ta ile ressam
lann etiid ve kompozisyonlan, ye hele 
§ark tezyini sanatlar §Ubesinin miistes• 
na tezhip i§leri Tiirk gem;Iiginin yi.iksek 
kabiliyetini gosteren c;ok parlak eser
lerdir. 

Giizel sanatlar akademisinin senelik 
c;ali§ma sergisinden bahsediyorum. Ger• 
c;i bu goriilen §CY yeni degildir, yanm 
asnhk omrii ile diinkii sanayii nefise 
mektebi, bugiinkii giizel sanatlar aka.. 
demisi her y1l boyle sergiler ac;ar ve mil· 
letine yiiksek bir sanat ziyafeti c;eker, 
bu ri_iksek sanat miiessesemizin salta• 
nat devrinden kalma olduk1,ta act ve 
hazin hatiralan vardu, bunlan bugti. 
niin genc;ligine habrlatmayi liizumlu 
gordiim. 

Me§rutiyet giinlerinde idi <;a1h Av
rupa konkoruna c;a111bg1 sene hen ihzari 
stmftaydun, mektebimiz §imdiki Arke
oloji miizeainin eski §ark eserleri salon
larmda idi. D1§anda dola§an hain ba
k.tth aoftalarm nazarmdan ~plak hey• 
kelleri aaklamak i(;in c;ok defa korku
dan pencere perdderini c;ekerdik: rc
aim 1ubesinin ta1ebe eserleri bazt yerleri 
tebe§irle kapattld1ktan sonra te§hir edi
lebilirdi. Gene o yillarda idi, bir giin 
<.;allmm sm1f1 d1§andan c;;ar§afb bir ka
dm model getirdiler. Derhal aoyup bir 
c;ingene dans1 pozu vererek kar111nnda 
~ah~maga ba1lad1lar.. fak:at bcnuz dc
sen bitmemi§ti ki mektep idaresi haber 
aldt. Kadmt kovdu talebeyi de bir hayli 
muahaze ettilerdi. 

Hie; unutamam bir giin resim muallimi 
bayan Rafael, kiz muallim mektebi ta· 
lebesini ilk defa bu aergiye getirrni1ti, 
te§rifatc;;1hk bana di.i§miittii. Bir alay 
siyah pe~eli ve laciverd c;;artafh bu 
muallim namzedlerine eserler hakkmda 
izahat verirken ic;lerinden birisi asker 
gibi bir ad1m ilerledi, laciverd c;;ar§afm 
ic;;inde otomatikle§mit siyah kalm pe
c;enin miisaadesine mazhar olmu1 par-

lak toparlak c;ehresinde alev f1~k1ra1 
bir c;ift goz yanryordu, bin bir isyam 
keskin k1hcm1 ta11yan pcnbe dudakla 
arasmdan §U eozler f111k1rd1: [Bur 
cidden bir mC§heri nefais ctabiri ayn 
kullaruyorum~ hangisine baksam hey 
can verici, hangisine donsem takdir v 
hayret verici fakat hen biitun bu giize 
liklere isyankanm, miinkirim, ~i.ink 
bizlere yok .• ] dedi. Ben cinsiyet itiba 
rile bu agir ittiham altmda c;oker gi 
oldum, bir §Cyler soyledim. Fakat kc 
kelemekten ba11ka hie;; bir §eye bcnz 
medigini biliyorum, zaten ba§ka da n 
olabilirdi. 

Bana on be§ yu belki daba evvel b 
(lsyankarim. miinkirim, ~iinkii bize yo 
diyen laci\•erd c;.ar~afli kahn pec;eli he 
§irenin §imdi 1akln,.1 ismlasm,: Bugii 
bu miiessesenir. her §ubesin<le kad1 
erkek birlikte c;alt§iyorlar, her §ubed 
kadm miihim bir ycr alm1§t1r. Hem d 
!;Ok muvaffaktirlar. 

Resim, heykel, §ark tezyini sanatlar 
1ubesi oldukc;a kalabahk olmakla bera
ber mimari §ubesi de her yu 
hirer iki§er kadm mimar vermege ba§· 
ladt. Bug\in ameli hayatlm1zda bu mile 
sesenin yeti§tirmesi olarak bizlerle at 
ba§l giden kadm mimarlanm1zdan Le
man ve Miinevver iri§ilmesi pek kolay 
olm1yan bir derecededirler. 

Ben bu iki k1ymetli varliga sevmtr· 
kvmetli uzuv daha katm1~. Bu sene lis 
k1ymet1i uzuv daha katrru§ bu sene lise
lerini ikmal eden kizlanmizdan istek 
ve kabiliyetli olanlara bu feyiz.li mesleii 
hatirlatmm .. 

9 36 tedris senesi sergisindeki eserler 
hakktnda teker teker 80Z soyJemiyece• 
gim. Ancak heyeti umumiyeai miitalaa 
olunursa mimari tubesi haklonda diye· 
Lilirim k.i prof esorlerinin ekaik olma~ 
sma ve seminer muallimlerinin elinde 
kalmasma ragmen talebe muvaffakt1r. 

T alebenin muvaffak1yeti hocalann 
zaferidir. <;altfmalar c;;ok temiz ve itina
l1dJr. Teknik cihetine hayli kuvvet ve
rilmqtir, sergi muvaffakttr. 

Yalmz §U noktay1 i§aret etmeden ge· 
r,remiyecegim. Milli mirnari semincrinin 
~ah§malarma aid sergide tek bir resim 
goremedim, ha1buki iJittigime gore bu 
sahada 1ayan1 dikkat eserler varm1,. 
Acaba neden te§hir etmediler. Y oksa 
te~d edileceginden mi !;ekindiler diye 
dii§i.indiim. Her halde biiyiik bir eksik· 
likle kar§tla§ml§ oldum. (:iinkii bu se. 
:minerin muvaffak1yetini de gormek bil
hassa benim en biiyiik emelimdi. 

Mimar Sedat ~etintat 
llUIHllllllllllllllOIJJlllllllllllllllllllll".81111111111111111111111UIUl111UllllllllllltllllllltllllllllllnllUUUDllUlllUllllltllnlllnHlmmru111RJU1lllllll~ 

JiiDO-RO-NO PERTEV 
~4'~1,_ •• 

6LANDDKRATiN 
demek 

Biiyiikada: A. LALAS idarcsinde 

SPLANDiD PALAS 
Cumarte.si ve Pazar ak§amlan 

ADEMI IKT]DARJN Me~hur ~1gan §arkrlan k1ral1 
devas1 dernektir. Profesor Steinacb YURI MORFESSI 
ve Brown Sequard'm rnesailerineti· I ve beynelmilel muganniye ADA 

MOREU..f nin i~irakile gala 
cesile elde edilen bir ke~iftir. miisamereleri Pazar giinii Matine. 

Her eczanede bulunur. -I -----11111111!-------.. 



Mektupta ~oyle yaz1yordu: 
cMacltcigim, ~te uzun bir gaybu

betten sonra nihayet istanbula ka-
ru~tum. Seni o kadar gormek istiyorum 
ki, yann b~ beklerim. Adresimi a~
flya i~et ediyorum. Birbirimize soy
llyccek blr !rOk ~ylerimlz olmak ta
biidir. Yann beklcrlm ha!» 

Mclahat asabi surette dudaglill 151-
rarak k~gid1 dorde katlad1. Boyle eski 
blr ahbap Slfatile kocasma mektup 
yazan cMimi> kimdi? Kag1d1 tekrar 
a~tI, dikkatll dikkatli okudu. Baz1 ke
lirnelere okadar klZlyordu ki gozlerin
den ~rn~ekler <;aklyordu. Daha evle
neli iki sene olmadan dernek Necati 
onu aldatmaga bal?lam1!?tl? 

Fakat Melahat boyle bir~eye taham
mill edecek kadmlardan degildi. Ko
lundakl saatc bakb. Dorde geliyordu. 
Melahat karanm verrni~ti. f;)u kadl
dmm evlne gideccgim! diyordu. 

Otomobll yeni giizel apartirnanlar
dan blrinin onilnde durdu. Mel~hat 
gldecegi daireyi biliyordu. Yilregi h1z11 
hizlI !rRrp1yordu. 

Zihninde kadma soyliyecegi laklrdl
lan bile kararla~tinm~b. Fakat heye
cammn ~iddetinden bunlan sira ile 
0 a~ifteye tamamen soyleyip soyliye
miyecegine emin degildi. 

Kap1yi uzun boylu, gen~ blr aclam 
ai;ti. Melahati gorilnce hayretler i<;in
de igUerek sordu: 

- Bir~ey mi arzu ediyorsunuz efen-
t1im? 

- Mimi harum1 gormek isterdfm. 
- Bendenizim ... 
- Siz mi? 
-Evet. 
-Tuhaf ~y, Mimi kadm degi.l mi? 
- Dogrusunu ararsamz, ismim 

Mehmeddir, fakat yakm dostlar Mimi 
42erler. 

Bunu seylerken esmer ~ehr.esinde 
muntazrun beyaz di~leri gorlinccek 
aurette giililyordu. 

MelAhat mektubu g0stererek sordu:: 
• - Dernek bunu siz yazdiruz? 
r - Evet. Necatiyi okadar zamandan
tieri gormi.iyordum ki bugiln gelmeslni 
l"lca etmi~tim. 

1 Melfiliat duvara dayanrm~, aghyor
~u. Delikanlt nazikane elinden tuttu, 
l>lr koltu~a oturttu. Gen~ kadm sinir
lerine galebe ~alamad1~ i~in mah~up 
olmu~tu. GOzlerinl silerek: 

- Neden ooyle agllyorum, bilmem, 
CUyordu. 

- Her lialde kabahat benlm hamm 
efendi. .. Boyle blr imza atmamall fdim. 
Pak.at teklifsiz blr dosta kar.p ... 

Bu sirada kap1 ~almdt. 
- Ha, i~te Necati de geldi. 

r Meldhat birdenbire yerinden fulad1; 
- Aman beni burada gormesin. Bil

Jnezsiniz nckadar aksidir. Kendisini 
Jaskand1gtm1, ~phelendigimi anllya
cak olursa fena danllr. 

- Ba~ka bir kap1 yak ha mm ef en
CU ... 

c;mgirak ikinci defa ~allyordu. 

• 
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Delkanll bir kap1 a~ti. 
- Bura;ra buyurunuz dedi. Yalmz 

rica ederlm, giiriiltu etmeyiniz. 
Mel!hat i~eri glrdi. Delikanh kap1yt 

ldlltledlkten sonra ko~ sokak ka
plSllll a!rtl. MclAhat ic;eriden 1ki arka
~ konu~asim f~tiyordu. 

- Daha hizmctci bulamad1m da ... 
- Ben evde degilsin zannettim. 
Melahat ayaklannm ucuna basa

rak yfuiidil, blr koltuga oturdu. igin
den: ~imdi Nccati beni burada goriir
se! dfye dii~iintiyordu. 

i~eriki odada gtizcl delikanlJ, ko
casma soruyordu: 

- Demek evlendin ha? 
- Evet. Bir gece yemege gel de seni 

kanma takdim edeyim. Hi.isnii tabl
atlml takdir edcrsin zannederlm. 

- Bunda ~Uphem yok. 
- ~k talfli fmi,Pm. iyi bir klza dii~-

ttim. E;Jlmdlki modern han1mlardan 
degil. c;ok saf I 

- iyt blr koca m1sm barf? Rica cde
rtm benden saklama. Kanmn kulagi
na gidecek degil. 

MelAhat c!rQk saf> sozilne pck i<;er
leml~ti. f?imdi merak ile kulak kabar
byordu. Kocas1 soylilyordu: 

- Ilk giindcn itibaren tedbirli, ih
tfyat11 davrand1m. Hurriyetimdcn hie 
fedakfi.rllk etmcdim. !yi bir kocayim. 

Fakat karimm esiri de degilim. K1skanc; 
lJga tahammi.il edcrniyccegimi ona an
lattim. 

-Alfi.! 
- Giderlm, gclirim, telefon edcrim, 

mektup yazar1m, kanma hie; hesap 
vermem. Arada kanm klskanc;hk du
yarsa da bana belll etmege cesaret 
edemez. 

Meldhat hiddctindcn: 
- AbtaU diye soylcndi. 
Berekct versin ki kocas1 bu s1rada 

JA.lord1yi degi~frdi: 
- Ne giizel apartimnn, diyordu. 

Buras1 ne? 
Melahatm bulundugu odnnm ka

p1sma yaklal?tlg1 hissediliyordu. Me
lMlat korkusundan odanm oteki ucu
na ka~ti. 

- Yatak odasi. c;ok kan~1k ta sana 
g0steremlyecegim. 

Melahat kocas1 j~in ah ~uradan bir 
clk1p gitse diye temennilcrde bulunu
yordu. 0 sankl bunu bilm!~ gibi biraz 
sonra veda. ederek aynld1. 

Delikanl.1 yanma gelmi~ti: 
- Sizl yalmz birakbm, affcdcrsiniz, 

diyordu. 
- Bilseniz nekadar memnunum. 

Kocanu tamamen ogrendim. 
Bunu soylerken tekrar yilzii titre

mege ba~lam1~tt. 
- Yo! Gene aglamayimz amma ... 

Size bir~ey ikram edebilir miyirn? Bir 
llkor? 

- Hayir, te~ekkiir eclerirn. Gidece-

~fm. 
- Milsaadenizle size refakat ede-

yim. Birer cay ic;eriz. Diln bir past.act 
gBrdi.im. 0 kadar gilzel agac; ~llegi ga· 

• KARA YELKENLi KADiR6A • 
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~uraya buraya d~en klvilc1rnlar her 
tarafta yangm ba~lang1c1 gostererek, 
tehlike sabaha kar~1 bilsbiltiln bilyii
mti~tii. 

Bu esnada tersane clvanndan ken
dinl denize atan bir yahudi tacirinin 
fakalanmaSI bu !aclanm i~ yiiz\inil 

meydana ~1karmi~t1. Yahudi taclrlnl 
gorenler: 

- Bu, Jojef Mikezln adarmd1r. 
Diye bag1rrm~lar. Bu suretle Ve

nedik tersanesinin Jozef Mikez tara
!mdan yaktmldlg1 anla~lmca Vene
dikliler tern.~ dil~mu~lcrdi. 

Artlk istanbulda ycni bir harp ta
raftarhg-I ba~lad1gi kanaah hfildm ol
mu~ ve Venediklilerl saran bu korku 
ve cndi~ gilnler g~tik"e bilyiimege 
ba~am1~1. 

istanduldaki harp taraf tarlari Pi
yalc pa~a ve Selimin eski lalas1 Mus
tafa p~a ile Jozef Mikezden ibareti. 
Bunlarm ba~mda da padi~ah bulunu
yordu. 

Sokullunun harp aleyhtar1Ig1 - egcr 
muftu Ebussuut cfendi i~e kan~ma-
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nu~ olsaydl - belki milsbet bir nctice 

verecekti. Fakat Ebussuut efendinin 
verdigi bir fetva [l] ile obi.ir tarafa 
iltihak etmes:I, Sokulluyu bu i~te yal· 
ruz b1rakml~t1. 

:ikinci Selim bu fetvadan sonra Ve
nedik meclisine bir ~ikflyct mektubu 
gondermeyi de - harp mesuliyeti nok
tasmdan - ihmal etmemi~tl. Bu mek· 
tupta Dalmac;ya tarafmdan s1k s1k 
hududa tecavilzlcr yapJ1d1g1, bir ka~ 

(I] Bu fetvamn mali 1u idi: «0 de
virde Papanm vekili olan Sezarini h1risti
yanlar tarafmdan mi.isli.imanlara yemin ile 
dahi verilen sozlerin hiikmii olnmtyacn· 
gm1 soylomesi i.izerine, biz.im de Venc
diklilerle yap1lan sulh muahedcname!li
ni bozmamam1zda hie; bir mahzur yok-

tur.> 
Ebussuut efendi fetvasmda vu tarihi 

vnkay1 misal olarak z.ikrediyordu: cHic· 
retin altmc1 y1lmda hazreti Ali kefere ~le 
aulh akdetmi~ ise de, dort y1l sonra Js
lamm menfantt noktnsmdnn muahedcyi 
bozmaga li.izum hns1l olmu~ ve dii§mnn 
uzerine yiiriiyerek Mekkcyi fcthetmi§tir.> 

11111-• Dr. lhsan Saml ----
BAKTERIYOLOJI 

LABORATUARI 
Umumt kan tahlillti. Frengi nokt&l 

naz&rmdan (Wasserman ve Kahn 
teamtllleri) kan !dlreyvatl saytlmas1, 
tlfo ve s1tma ba.stahklan te~hisi, 
idrar, balgam cerahat, kazurat ve su 
t.abli1At1, Ultra mikroskopl, husust ~1· 
lar istihzar1, kanda tlre, ~eker, klornr, 
kollesterln miktarlannm taylnl. Divan· 

yolu No 11S Tel: 20981 

<;ikolata Iezzetinde nefis bir 
m~rubat olan 

C 0 C 0 MA LT (Kolcomalt) 
siidiin besleyici k1ymetini 

o/o 70 ARTJRIR. 
arzu edildikte derununa kii~iik buz 
par~alan veya buz!u krema ilave 

.. -••edlili•le.rek so~uk da i~ileb•illlirli.••• 
Her ycrdc satJhr. 

Bulana mUkafat 
6 Temmuz pazartesi ak~am1 11aat 

8-9 raddcsindc Bostanc1 ile Knd1koy 
Y eldegirmeni arasmda rulo bir pn· 
ket halinde 6 adct ozalt kumm kop
yn ve 4 adet saman ka\:rid1 iizerine 
kur§un kalemle yaz1h Sivns atolye· 
sinin rnagaza binasma aid 11 den 
30 ncu sahifeye kadnr mukavemef 
hesnball knybolmu~tur. Bulanm Bos· 
tanc1 <.;atal ($C§me yaz.mac1 Tahir so· 

I 
kagmdn 16 numarah hnneyc geti· 
rdigindc bir mi.Jkafatla memnun edi
lecektir. 

Sahife 9 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlan 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dokme demir 3/8l 
1936 pazartesi gunii aaat 15,30 da kapah Zkrf usulile Ankarada idaro 
binaamda aattn ahnacakhr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 787,50 lirahk muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettigi Ve$ikalar1, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. lu 
niishasmda inti~ar etmit olan talimatname dairesinde ahnmif vesika 
ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar komisyon reisligine verme
leri laz1md1r. ~artnameler parasiz olarak Ankarada Malzeme dairesin· 
de, Haydarpat-ada Teselliim ve Scvk 1efliginden dag1tilmaktad1r. 3799 

* Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland ~imen· 
to1u 22/7 /936 ~artamba giinii saat 15,30 da kapah zarf usuliyle An· 
karada ldare binasmda satm ahnacakbr. · 

Bu ite girmek isteyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalan, resmi gazetenin 7 /5/936 gun 3297 
No. lu niiaha:smda inti~ar ebnit olan talimatname dairesinde alID
mit vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Re
isligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler 145 er kuruta Ankara ve Haydarpafa 
sahlmaktad1r. 

* 

veznelerinde 
(3749) 

Ilk eksiltmesi feshedilen ismi, mu!hammen hedelleri &f agada yaz1h 
malzeme 2.3/7 /936 perte:nbe giinii hizalannda gasterilen saatlerde 
Ankarada idare binaamda ayri ayn ve knpah zarf usulii ile satin ah
nacaktir. Bu itlere girmek isteyenlerin hizalarmda gosterilen muvak
kat teminatlar ile kanunun tayin ettigi vesikalan resmi gazetenin 7 /5/ 
1936 G. 3297 numarah niishasmda inti~ar etmit olan talimatname dai
resinde ahnmit vesika ve teklif mektuplar1m ayni gun lastik malzeme 
i~in (Saat 14,45 e); Dinamo kay1flar1 i~in (saat 15 e); Ke.pakh ebo
nit kutular i~in de (saat 15,15 e) kadar komisyon reisligine vermele
ri laz1md1r. 

Bu ipere ait 'artname Haydarpa~ada teselliim ve sevk ,efliginde, 
Ankarada malzeme dairesinde para-s1z olarak dag1talmaktad1r. (3819) 

ISMi Muhammen Muvakkat Eksi i:-
bedel teminat me saeh Be§ikln§ Askerlik 1ubesinden: 

~ubede mukayyed piyade yarsubayla
rm (313 iii\ 326 dogumlu dnhil) adre· 
sini degi~tirenlerle yoklamaya gelmiyen
lcrin 20/7 / 936 ak~amma L:ndnr §ubeyc 
miiracatlan ilan olunur. 

Muhtelifiilcins lastik malzeme 22765 lira 1707,38 lirn 15,45 
Muhtelif eba'tta 4310 metre bezli 
kauc;uktan mamul vagon dinamo
su kay1~1 .. 

13116 » 983,70 I. 16 

••11111nus1u11nu11t11111111111111111111u1111111n111111111t111111u1111111111rn111• 

nolan yap1yor ki. .. 
800 adet kapakh ebonit akkiimii
Hitor kutusu 

4800 » 360 » 16,15 

Melahat bu nazik teklifi reddede
medi. 

Pastac1ya gittiler, hususi bir salo
na ~iktilar. Ba~ba~a ~ay !<;tiler, aga~ 
~ilegl gatosu yediler. Delikanh Me
lahatm k"lrmtzi dudaklanndan da blr 
agn(; ~ilegl ycdi. .. 

0 ak~m sofrada Necati: 
- Sefaret katiplerinden bir dostum 

:tstanbula geldi, diyordu. Kendisini 
yemege ~ag1racagun. iyi bir~eyler ha
zirlayahm. 

Melfi.hat laknyd goriinmege i;all~a
rak: 

- Hay hay, dedl. 

- Bir ftlato bir et suyu ... Bir ista-
koz ... Tath ne olsun? <;1kolatah bir 
puding, yernil} de aga~ ~ilegi kremal1 .. 

McIA.hat gayri ihtiyari yerinden f1r
lad1: 

- Aga" !;ilegi olrnaz, dedi. 
- Sen bilirsin, benim i~in milsavi, 

bayag1 ~ilck almz... Hikiiyeci 

milslilman korsanmm Suriyeden gc
Iirken yakalamp Vcnedikte i~kence 
gordiigii vc bilhassa Mekkeye gidcn 
hac1lann yollarda Vcnedik korsanlan 
tarafmdan soyuldugu vc bu haydut· i 

Jann hemen her zaman K1bl'is adasma 
Utica ettikleri bildiriliyordu. · 

ikincl Selimin bu mektubunu Vene
dige tercilman Mahmutla blr ~avu~ 
gotu ··.,.. ·· rmu.., .. u. 

- Eger Venedik cumuriyeti Tilrklye 
1le dostlugunu muhafaza etmek lsti
yorsa bunlara hemen nihayet vermesi 
lf121md1r. 

Diye padi~, cumhurlugun her ~c
yi yapmaga muktedlr olsa blle kor
sanhgi ortadan kaldiramayacagm1 b1-
liyordu. 

Vcnedik cumhuriyeti bu mektubu: 
c<;ok tehditkaranc yaz1lm1~hr. Kendi 
kendimize bukadar hakaret ettireme
yiz ! > diyerek Senatoda mtizakere bile 
etmeden, terci.iman Mahrnuda sudan 
bir ccvap vcrilmi~tt. Venedikltler bu 
mektuptan okadar galeyane gelmi~
lerdi ki .. terctiman Mahmud bir ka
ylkla ve ~avu~ ta saraym arka kap1-
smdan ka~mlrnak suretile hayatlan 
kurtanlm1~tI. 

Sokullu Mehmed pa~a Venediklileri 
tehdit eden bu f1rtmay1 dagitmayn 
ve hummall bir faaliytle devam eden 

I · I stanbul belediyesl llAnlara I · I 
istanbulun Tayyare ile F otograflarm1 alacak Tayyarede kullaml

mak iizere hepsine 1065 lira deger konulan 2300 kilo tayyare benzin 
ile 250 kilo vakum yag1 a~1k eksiltme ile ahnacakhr. $nrtnamesi levn· 
z1m miidiirliigunde goriiliir. lsteklilerin 2490 No. h kanunda yaz1h ve
sika ve 80 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
15 Temmuz 936 ~arjamba gunu saat 15 de daimi encumende hu-
lunmahd1r. «B.» «3671» 

.Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1k 
Istanbul Sat1nalma Komisyonundan : . 

1 - Giimriik muhaf aza deniz vasitalar1 i~in 290 ton birinci benzinin 
14/7 /936 sah giinii saat 11 de kapah zarfla ek·tiltmesi yap1locakbr. 

2 - Tasmlanan tutar 104,400 lirad1r. 
3 - $artname ve evsaf 522 kuruf mukabilinde komisyondan ahmr. 
4 - latekliler ilk teminat olarak 6470 lirahk vezne mnkbuzu veya 

banka mektuplarm1 ve kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarm1 
muayyen vakitten bir snat evvel Komisyona vermeleri. (3467) 

harp haz1rhginm ba~lm bir tarafa ~ev
rllmesine ~1~1yordu. Fakat, Jozef 
Mikezi ve onun etrafmdakileri yat1~ 
tlrmaga imkan yoktu. Alev ~atiy1 sar
m1~ti. 

Harp hazirllginm hedefi Klbrls ola
rak tesbit edilrni~tl. Bu karardan geri 
dontilemezdi .. 

Ve doni.ilemedi .. 

DONANMANIN tSTANBULDAN 

HAREKETt 

ikinci Selim, Klbris seferinin ku
mandan11gim bunu tnvsiye dedenlere 
vermi~i. 

Solrullu Mehmed pa~ harpten iimik 
slz degildi, faknt dcvlctin siikiin ic;inde 
y~amasi icabeden bir devirdc harbe 
lilzum gormemesi yiizilndcn daima 
fhtil~flar i;tkaran diger vezirlerin mu~
terek bir gaye ugrunda fikir birligi 
tcmin edebileceklerlni ummuyordu. 

Lala Mustafa pa~ K1bnsa ~1kan
lacak ordunun serdarl1gina, Piyale 
p~a donanma ba~kurnandanl1gma ta
yin edil~ti. Kaptnn Miiezzin zade 
Ali pa~ da Piyalenin emri altma ve
rilmi~ti. 

Serdann kumanda.SI altmda Ana
dolu beylerbeyl iskender pa~, Kara
man ve S1vas vnlileri Hasan ve Behram 

pa~lar, Halcp sancak beyi Deni~ pa
~a bulundugu gibi, Rumeliden gelen 
Turhalc, Yanya, Elbesan, Pizren, 
Mora beyleri de serdarm maiyetinc mc
mur olrnu~lard1. 

Donanma Ulf k1sma ay11lm1~tJ: 
1570 yilmm mart ortalarmda Mu

rat reis yirmi bei,; kadirga ile Rodosa 
hareket etti. 

Nisru1da Piyale pa~ altm1~ be{l ka
dirga ve otuz kalyon ile Murat reisln 
pe~nden Akdenize yolland1. 

Mayis iptidasmda da Muezzin zade 
Ali pa~ otuz alb kadirga, on iki «;ek
tlrme, sekiz bilyiik mavna ve hnyva
nat ile erzak ve cephane nakline mah
sus seksen gemi ile Akdenizc ~1ktl. 

U«; f1rkadan fbaret olan donanma
nm tutan i.i" yi.iz altrm~ gemiden iba
retti. 

Yunus reis Ali p~a firkasile bera
ber hareket etmi~ti. 

Piynle pa~n Akdenizde ilk once Tine 
ndasm1 vurdu ve karaya asker «;tkar
dl ise de Ada valist (Jerum) un ~ddetll 
mildafaas1 ytiztinden kaleyi zaptccle
miyerek askeri ~ekti. Piyale pa~ Kib
nstan once bir ka«; adada gosteri~ 

yapmak istiyordu. Bu maksntln Tine
yi vurduktan sonra Fenike korf ezine 
gel di. 

'(Arkas1 var) 
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ila~lar1n1z1 Bah~e· 
kap1da SALiH NECATI 

den alm1z. Re~eteleriniz bii
yuk bir dikkat, ciddi bir 

istikametle hazirlamr. KESKIN KA$ELERi Romatizma, Grip, nezle, ba~ ve 
di~ agnlannm kati ilac1d1r. 

l.imanmmdan hareket eclecek 
npurlar 

QUlRINALE vapuru 17 Temmuz cu
ma saat 9 da (Pirc, Brendizi, Venedik ve 
.(Trieste)ye 

ALBANO vapuru 18 T emmuz cumar· 
tesi saat 17 de (Selanik, Midilli, Izmir, 
Pirc, Patras, Brendizi, Venedik ve Tries· 
te)ye 

MERANO vapuru 18 Temmuz cumar· 
tcsi saat 17 de (Burgaz, Varna, Kosten• 
cc, Sulina, Kalas, lbraile, Sulina, Kosten· 
cc, Varna ve Burgaz)a 

KALDEA vapuru 22 Temmuz c;ar· 
1amba sant 17 de (Burgaz, Varna, Kos· 
tcnce, Sulina, Kalas ve ibraile)ye 

AVENTINO vapuru 23 Temmuz per• 
tcmbe aaat J 7 de (Pirc, Patras, Napoli, 
Marsilya §C Cenova) ya 

Kumpanyanm mesul olam1yacag1 te• 
ahhiirler veya degi~iklikler miistesnad1r. 

~ima1i. Cenub'i ve merkezi Amerika 
ile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
tark it;in dogru bilet Yerir. clTALlA> 
'Yapur kumpanyasmm liiks vapurile muh· 

tclit eervia. 
HC7 nevi tafsilat i~n Galatada Merkez: 

Rthtim hanmda Hin (Lloyd Tni<estino) 
•er acentasma. Telefon 44870 veya Ga· 
latasaraymda sab1k Selanik bonmar,esi bi· 
nasmda1ti yaz1hanelerJne tclefon: 44686 

DABKOVIC VE ~s. v-pur accntua 
SCHULDT ORIENT LINE 

Avrupa ilc ~ark limanlan arasmda 
muntazam poata 

ROITERDAM. HAMBURG n 
i\NVERS it;in yakm.da latanbul vc lz. 
lnir' den hareket edecek vapur: 

5-7 Temmuza dogru limnmmiza 
muvasalat1 beklenilen 

HANSBURG vapuru 12-14 Temmuza 
dogru Karadenizden avdetle Avrupa li· 
manlan ii;in e~a tahmil edecektir. 

Tafsilnt j~n Galatada Frenkyan ha· 
nmda 3 ncli katta Dabkovitch v• 
Silrekast vapur acentahgma milracaat. 
Tel. "44708/ 7. 41200. 40604 

FIRSAT 

At; kamma bir kahve kao1it ahnd1kta I 
KABIZLilil DEFEDER 

Y emeklerden hirer saat sonra al1mr• 
aa 'HAZIMSIZLICI, mide ck.1ilik ve 
yanmalann1 giderir. Ag1zdaki tats1zl1k 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. Deposu: Mazon ve 
Botton ecza deposu, Y eni Postahane 
arkas1 Aoir Ef. Sok. No. 4 7. 

ROMATJZMA 
LUMBAGO 
S1YATfK 

TES KIN 
ve izale eder, 

Her eczanede aray1mz. 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

15 par~dan murekkep F rans1z 
mamulatJ miikemmel bir yemek aa-
lonu ycni halde bir Markoni mar• ·- k 

' I k "k L 1 Kumral ve aiyah olara kah rndyo, A. E. G. c e tn nrm 
ve I adet plaklarilc beraber salon Ye tabii renlt verlr. Ter VIC ytkan• 
gramofonu ucuz fiyatla 9 at1lacaktu: makla t;,1kmaz. Y cgane za.rars1z ve 
Taliplerin Beyoglu, lstiklal caddeSl I tanmmtf a1hh'i aa<;, boyas1d1r. 
401 No. lu (OKAZYON) magaza~ tNGtLlz KANZUK ECZANESl 

I Beyoglu • Istanbul 

sma miiracaat an. ·---------------
_%1 

KIZKULESi PARKINDA 
Bu ak~am ve yarm ak~am Dariil· 

talim saz heyeti hergiin caz 24 e 
kadar. Plaj1m1Z1 tercih ediniz. Gi~e
Jerden 35 ve 30 kuru~a mii~terek 
biletleri isteyiniz. 

Sarayburnu Camhko!jk 
Gazinosu 

AQILDI 
Rak1 paras1zd1r. lnhisar fiatine, 

Bomonti biras1 fabrika fiatine, bira 
i~in meze serbesttir. Rak1 i~in 

- meze gayet ucuzdur. Biitiin ko~k
leri gezmek serbesttir. <;ay ve kahve 
9 kt r J~tur. Pazar giinleri giindiiz 

[NA~ID HALIDE] 
temsilleri 

Sahibi Nccmeddin Sadak 
Ummni ne~riyat miic1iirii: Enis Til 

A~ matbaas1 

• 

' 

· VADELi • MEV.D~U~T 

ADAPAZARI 

TURK· TiCAQ\;T ·BANKASI 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arllzrma ve 
Eksiltme f<.omi.sgonundan: 

Azi Coiu ,Tahmin Fi. Mu. Ga- ~artname 

Niimune, lstilaiye ~ocuk hastanele- ran ti bedeli 
rile Ebe yurdu ve kuduz tedavi mii- Ekmek 135000 161000 11,25) 1402,99 480 K. 
essesesine Francala 3000 3600 16,50) 

ET 
lstilaiye, Cocuk, Akliye hastanele* Karaman 12500 20500 44 )' 

rile Sanatoryom ve Kuduz tedavi Daih~ 40500 53000 46 ). 
miiesseselerile Ebe yurduna. Kuzu 11700 17800 44 ) 4446,15 535 K. 

S1g1r 36000 47500 38 } 

Yukarda adlari yaz1h S1hhi miicsseselerin kapah zarfla ekailtmeye konulan 1936 'mali y1h ekmek, fran 
cala ve et ihtiya~larmdan bir k1smma teklif edilen fiyatlar fazla goriilmiit ve bir kismma da hi~ talip 
~1kmam1t olmasma binaen pazarh'da yeniden ekailtmeye konulmu~tur. 

1 - Pazarhk 27 /7 /936 pazartesi giinii saat 14 de S1hhat miidiirliigii binasmdaki komisyonda yap1la 
cakbr. 

2 - $artnameler kart1lar10da goaterilen bedellerle komiayondan ahnabilir. lstekliler her miiessese : 
ihtiyac1 i~in ayr1 ayr1 pazal1ga girebilirler. 

3 - lstekliler cari aeneye aid ticaret odas1 veaikaaile 2490 1ayih kanunda yaz1h belgeler ve bu ite ye
ter muvakkat garanti makbuz v~yn. banka mektuplarile birlikte belli gun ve aaatte komiayona gelmeleri. 

(3803) 

Cok ha~arat oldurucil rwa-yiler. vard1r 

Fakat, v.aln1z blrFL.IT 
~==-~ tenekesl Qzeran·de asker" resml yoksa 

F L I T ~eilldlr. 
Fena ve teelrsli ha~araf OldUrUcu·ma~1 
.viler almakla paran1z1 beyhude yere 
lsraf etmaylnli "ve FLIT"ln •ahtelerln-' 
den sakin1n1z. Aldanmamak totn yaln1zl ~ 
blr FLIT oldugunu ve •iyah kufakh 
asker reslmll sari tenekeler lc;er1stnde ' 
sat1ld1~1n1 hat1rin1zda tutunuz. Bu ta• 
nokeler muhUrlil olduf{undan her tUrl~ 
hlyleden l1 ridlrler, Haktkl FLIT kullan1l
d1kda butil"n haearau OldUreblllrslnlz. 

Del1l<liri tJI yanklard Fl.IT tozu 
loyunuz . Ha$arat, toza ·temas 
eder .tme:: derlial lJ/iJrler. 
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Pudralar1 
ince, hassas kadmlar1n en bii· 

yiik zevkleridir. Beyaz, Ratel 1-2, 
Pembe 1-!, Okr 1-2 renlderi var· 
d1r. Tiirkiyede pudra ve 1tnyatta 
-en ziyade muvaff ak olan ve bege
nilen Hasan Pudralann1n taklid· 
lerinden 1akmm1z ve Hasan mar· 
~asma ve ismine dikkat ediniz. 

Kutusu 30, biiyiik 50 kuruttur. 

HASAN TRA~ PUDRASI 

20 • 30 kuruttur. Hasan ~ocuk 
Pudrast kutu 20, paket 10 kurut
tur. Hasan Talk Pudras1 yar1m 
kiloluk kutu 40 kuruttur. 

HASAN DEPOSU: 
Ankara, Istanbul, Beyoglu 

KRE B LSAMiN 
Esmer, sara~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haz1r

besler ve bozmaz. <;ii, Leke, Sivilcc vc buru~uk
luklarr kamilen giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece i~in penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yag11z gUndilz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin aci badem gece i~in 
4 - Krem Balsamin aca badem gUndUz i~io 

Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klari yegane s1hhi kremleridir. 

MECC A.NEN NOMUNE : Gazetenin bu par~asm1 alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacag1mz adresinize dort §ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim cdilir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESt, Beyoglu • 1stanbul 

- Oy gOnlOk istirahatinden sonra 

Bayan . Fi 

YILDIRIM ., . 
TRA~ Bl~AGILE 

YlizilnlizU iyfce sabunlaym1z. YILDIRIM b1~ag1 
en sert sakall bile bir ka~ dakika zarfmda latif 
bir surette tra~ eder. En nazik ciltlercie bile hi 
bir taharru~ yapmaz. Kanaat edinmek i~n tec
rube edinlz. G1yet memnun kalacak ve ·ebediy
ven YILDIRIM tra~ b1~agmdan ha~ka ~k.kul
l1nmiyacaksm1z. Sozilmuz reklam degil, bir ha
kikattir. 

Tapu ve Kadastro Umum 
Miidiirliigiinden: 

lstanhulun Fatih Kazasmda da Kada:stro i~lerine baflanacagm· 
C:lan keyfiyet 2613 say1h kadastro ve tapu tahriri kanununun «8» inci 
maddesine gore alakahlarca bilinmek iizere ilan olunur. 

•1625» 4'3845» 
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Akin halini alan ragbet ! 

~ 

0~ giinde on binlerce ki~i 8 inci Y erli Mallar sergisindeki 

v 
Paviyonunu • z1yarete 

Radyolin paviyonunda, terkibi kim· 
yevi bir §aheser olan bu di§ macunlan 
Melikesinin otomatik makinelerle nasil 
yapild1g1n1 bizzat goreceksiniz. 

Radyolin paviyonunda, §imdiye ka
dar 18 madalya, 48 diploma kazanan 
bu miiessesenin ne kadar titiz bir 
itina ile ~ah~hg.na §ahid olacaks1n1z. 

Bir tecriibe bin nasibatten yektir 

I . , . }:··~-·. . .• ; 1 •' 

•• •• Ci FT 
OnlO San'atkar 

Kl DA • 
I 

ONiR 
• • 

T NUR 
ve arkada~lan: F A H i R E, A E F i K, ve A R T A K I 

10 Temmuz .. Cumn, 11 Temmuz Cumnrtesi, 12 Tcmmuz Pazar ak~amlan --Sillm MEVSIMIN ILK KONSERLERINE BA~LIY ACAKLARDIR. Telefon: 41992 ,e;ri:m;&lllii 


