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lngiltere italyan1n 
muvafakattn1 bekle
meden yeni bogaz
lar mukavelesini im-
zalamaga taraftard1r 
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Akdenizden Karadenize 
ge~ecek harp gemileri 

Karadenizdeki Rus donanmas1na gore 
tayin edilecek, lngiltere Italyas1z bile 
mukavelenin imzalanmas1n1 istiyor 

Deyli Telgrafm Cenevre muhabiri 
bildiriyor: 
Gegen bir ka!f giin iQ.inde Montreuxde 

heyeti murahhasalar reisleri arasmda 
konu~alar olmu~tur. 

sa sulh zarnarunda Bogazlardan Ka
radenize harp gemilerinin girip ~lk
rnas1 miihim meselesinfn bir sureti 
tesvlyeye baglanmasma imkan hasll 
olacakbr. 
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Milletler cemiyeti 
Habe$istana m a 11 
yard1mda bulunmak 
talebini kabul et
medi 

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

Tiirkiye <;anakkale ve istanbul bo
gazlan uzerindeki hukuku hiiki.imra
nisinin tahdidini tezammun edecegl 
zannolunan her tilrlil telakkilere kar
~1 hassas davranmaktad1r. Bogazlann 
beynelmilel su yollan oldugu prensi
pinin muhafaza edilmesi ve beynel
milel bir komisyon tarafmdan nezaret 
edilmesine devam olunmas1 hakkmda 
ingilterenin gosterdigi arzuya Tilrki
yenin muhalef et eylemesinin haklki 
sebebi de budur. 

Bu tesviye sureti Rusyanm Karade
nizde bilyiik blr donanma vticuda ge
tirmlyecegi esasi iizerine yapilacak 
klsa vadeli bir itllft.f olacakbr. E~er 
Rusya donanmasm1 art1racak olursa 
buna gore Akdenlzden Karadenize ge
~ecek harp gemilerinin miktar1 yeni
den tayin olunacakt1r. 

Rabe~ lmparatonmu tahJdr eden ttalyan p.zetecileri Milletler cemfyeti binasmdan 10rla pka.nl.uken 

Ahiren bahri miitehass1slar arasm
da has11 olan anla~ma ingiltere kabi
nesi tarafmdan tasvip edilecek olur-

Bu suretle Lozan muahedesindeki 
esas muhafaza edilmi~ olacakt1r. Yanl 
Karadenize girecek kuvvetlerin mik
tan, bu denizde sahill bulunan dev
letlerden donanrnasi en bilyilk olaru
na gore tayin edileccktir. 

(Dcvam1 5 inci sahifede) 

BoQazlar 
konferans1 
lngilizler muaddel bir • 
proje tevdi edecek-

!eri ni bildirdiler 
l\lontreux 4 (A.A.) - Anadolu 

ajansmm hususi muhabirinden: 
Montreux konf eranSirun on 

giine kadar bitmesine rnuhakkak • • t• I h t naza1iyle bakllmaktad1r. Bir iki 
I 1 e e. r cem1ye I IS a a I nokta mustesna olmak uzere b~-

11ca noktalar ilzerlnde heyetler 

I • • 1 d •• •• •• 1 k araSinda itilaf ha~l olm~tur. u e goru~u ece ingilizler muaddel bir konvan-
li!f siyon projesi tevdi edeceklerinl 

A bl 
teknik komiteye bildirdiler. Umu-

sa m e Habe~istan1n ilhak1n1, Negii- mt 19uma pazartesi akdedllecek-

siin mali yard1m talebini de reddediyor ~tir_. _____ ___,, 

Bulgar kabinesi 
Kose lvanof istifa eden 

kabineyi yeniden te§kil etti 

Cencvre 4 (Ak~am) - Milletler 
cemiyeti asamble btirosu bu sabah 
M. Van Zcelandm rlyaseti altmda 
toplanarak bu ak~am saat on sekiz
dc asamblenin tasdikine arzedilecek 
olan karar suretini ittifakla kabul 
etmi~tir. 

Bu karar sureti ~udur: 

1 - Asamble, araziye aid ihtllA!
larmm kuvvetle halledilmesini bitaraf 
Milletler ccmiyeti pakti prensipleri
ne ve Amerika milletlerinin 3 agus
tos 1932 tarihli karanru tervic ediyor. 

2 - Habe~ imparatoru tarafmdan 
istenilen mall yardnru reddeder. 

{Dcvrum dor.diincii sahifede) 

Umritk idaresi miihim 
ir ka~ak~1bga el koydu 

Petrollar, motorin namile gumrukten 
ge~iriliyormu9 numuneler tahlil ettiriliyor 

<lgrendiglrnize gore, istanbul gilm
ruk ba~ miidilrliigii rnilhim bir yol
suzluga cl koymu~tur. 

Bilyiik bir gnz kumpanynsmm giim
ruktcn motoriu nnnu altmda petrol 
~ikard1t'1na ve bu suretlc resim farkin
dan istifade ederek hazineyi zarara 
soktuguna dair ihbarlar i.izerine giim
riik bas mi.idilrlilgil tahkikata giri~
mi~tir. 'Alakall mi.iessesenin mallan 
muhafaza altma almmi~ ve zab1t 
tutularak miihiirlenen gaz nilmune
Ieri gi.imriik kimyahanesine gonderil
lll~ir. 

Evvelce bunlarm ni.imunelerine 
kimyahanedc bak1lm1~ ve motorin 
Oldu~una dair rapor verilmi~ti. 

Bu itibarla tahkikatm verecegi ne
ticeler c;ok ehemrniyetli gorillmekte
dir. Zararm m1ktan heni.iz kati ola
rak tesblt edilmi~ degildir. Fakat bin· 
lerce lirayi buldugu anla~hyor. 

Dun devailin kapanmasmdan son
ra bile klmyahanede ba~ mildiir vekili 
B. Mustafa Nurinin nezareti altmda 

· incel me ve ara~t1rmalara devam ediI-
:tni~tir. 

Motminin gilmrilk resrni 1 kuru~. 
halbu d gaz resmi 12 ku1-u~tur. 

Aradaki farktan istifade etmek I-

i t . e ne kadar petrol kan~ti-
~ n mo orm . . 

ld ~ ayene ve tahlll edihyor. 
fl lgl "11U .. d . 'l .. . a· numune goz en gec;;m -Dun ,e 1 •. 

1 . D. kn bakilacak numune er 
m1~tir. a~u. 

Giimriikler ba~ mildilr vekill 
bay Mustafa Nuri 

vard1r. Tahkikatm daha bir hafta sii
rccegi tahmin ediliyor. 

Alftkadarlann da if adeleri almlill~
tir. Bu tarzda ka9ak9Ihklann onilne 
g~mck i~in s1kl tedbirlere ba~ vurul· 
masi kararla~tmlrm~hr. 
Kacak~1hga sebebiyet vcrenler ~id

detle cezalancbniacaklan ve bu miina-
scbetie ba . '-
t . . Z1 servtslerde esash islaha-
a g1ri~1lecegi soylcniyor. 

Yeni kabineyi t~kil eden 

t.M. Kose 1vanof 

Sofya 4 (A.A.) - Kabine istita et
~ ve ba~bakan Koseivanof yeni ka· 
bineyi ~e memur eclil.mt~tir. Kral 
ta~fmdan tasdik edllmllJ olan yent 
kabme ~u ~ekilde te~kkfil et~tir. 
~a~bakan ve d1~ i~Ieri bakaru: KO

se Ivanof, 1~ bakan1: Kranovslcy, sU ba
karu: General C.ukov, Killtiir bakaru: 
Profesor Mik:ailov, Tili:e bakam: Ka
rngozov, Finans bakaru: Gunev, Te
cim bakam: Valev, Tanm bakaru: 
Radi Vanliev, Demir yollan bakam: 
Kopukarov, Baymdlrllk bakam: Ga. 
nev. 

Sofya 4 (A.A.) - Kral saat 16 da 
yeni kabine azasm1 kabul etml~ ve 
miiteakiben kralm ba'1tanhgmda ba
kanlar toplantls1 yap1lnu~t1r. 

Kral bazI tavsiyelerde ve yenl ka
binenin milstakbel faaliyeti hakkmda 
temennilerde bulunmu~tur. 

I Cenevre mektuplari 

Cok uyan1k ve ~ok 
kuvvetli olmak l8z1m 

Negiisiin Italyan gazetecilerinden 
gordiigii hakaret, bu hakikati bir 

defa daha teyit etti 

Ha~ hnparatoru malyett ile beraber Mllletler cemiyett meclisfne glrerken 

Cenevre 1 (Hususl muhabirimiz- ler cemiyeti umuml heyetinln i~timai 
den) -(Montreux) konferans1 miiza- milnasebetile Cenevrede toplamru.r 
kerelerinl takib etmek iizere gelen lardl. Hariciye vekilimizin (Karlton) 
Tilrk gazetecilerinin heps! diin Millet- (DevaJUJ 5 inci sahifede) 

mllUllUIUlllllllIDlttUlllllllUllllllllllllllllllllllllllllUDIUJllllllllUlllWWlllUUllllllumttmmlllllUWllUUllllUllllllWlllUllllllllllllllllllllUUllmm 

BAKKAL 
IJRMASI !; 

MEMBA.,SUCUSU ARMIJSI ·~I"' 

AVUKAT 

'I 
10PERATOR ARMAS! ! 

r. • 
IEDEBIYAT . ARM AS I . ! •• 

ARM AS I .'.. S PO RC U A RM A S I .' •• l!:==::::::::::::=======::::::::=====cs: p R .. F"O: ~,..··"-LA..'._ ... 
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Son dakika 

Asamble 
bitirere 

( Bu. Sabahki Telgraflar ) 
plant1s1n1 o·· Jh•• .. k k . . daglldi unya su unu oruma 1~1n 

Habe~istan1_n_i-st-ik-ra-z-ta--le_b_i -ic-in_1_k-abul, 23 red lzvestiya gazetesi: «Litvin of, nutkunda diinya sulhiinii 
reyi verildi, 25 aza mustenkif kald1 koruyabilecek ~areleri gosterdi» diyor 

Cenevre 5 (A~) - l\lilletler cemiyeti asamblesi dun ak~am son bir top
lanti yap~ ve miizakeresini bitirer dagtlm.I!?tll'. Bu toplantida asamble bii· 
rosu tarafmdan kaleme ahnnu~ olan te lif sureti reye konmu~tur. Zecri ted
birlerin kaldmlmas1 Hab~ mub ill reyine k~1 49 reyle kabul edilmi~
tir. ilhalnn tarunmamasi ve l\lillctJ • t:etniyeti· paktmda yapdacak islibatm 
eyliile buaJalmaSI ittifakla kararla nnlmt¥rr. 

Bundan soma reis M. Van Zcland Babe~ beyetinin iki teklilini reye 
koymu~ur. Bunlardan birincisi Ha -:i~bmm ilhalomn kabul edilmemesidir. 
Reis bunun esascn halledi~ oldubu11q siiyle~tir. ikinci teklif Babe!?istana 
10 milyon ingiliz lirasI ikrazma drurdj, Ya.1.ruz llab~istan bunun i~in rey ver
mi~tir. 23 iza teklifi redde~, 25 a1a da miistenkif kalnn~ir. 

Reis, asamblenin en buhranh to. 1"' ttilanndan birini yaptigm1 soylemi~, 

harp ihtimalinin seneler ge~tik~ rt amdan bahsetmi~ ve son soz olarak de
mi~ ki cl\filletler cemiyetinin ye.rit i ba;;ka bir 'cy tutamaz. Bu cemiyeti kuv· 
~etlendirmeliyiz.» 

Danzig sna o reisi kon
seyde dili ~1karm1§ ! 

Reis M. Eden : "Ben gormedim. Konseyin vekar 
ve haysiyeti icin bunu bilmemek laz1md1r,, diyor 

Cenevre 5 (Ak~am) - Milletler l'€· 

miyeti konseyi dtin ak~am ger; vakit 
toplanrru~tir. Konseyde Danzig hakkm# 
da hararetli konu!?malar olmu~tur. Bu 
kon~alarda Danzigte Milletler ce
miyeti komiseri M. Lester ve Danzig 
lyan reisi M. Krayzer bulunm~lar

dlr. iptida komiserin izahatt dinlen· 
mi~tir. Bundan sonra M. Krayzer sbz 
aln11~ttr. 

M. Krayzer 400 bin Alman nanun 
&Oz soylediginl beyan et~ ve Mill 
ler cemiyeti komiseri M. Lestere ~idd t
li hucumlarda bulunmu~tur. Alman a 
yan reisi bugtinkii idare ~eklinin d -
~~tirilmesi lazim geldigini ve her ~ 
den evvel M. Lesterin tebdili icap e t 
gini soylemi~tir. 
M. Lester, hakkmdaki hilctilnlara 

vap vermi~ ve Danzigte mi.i~kill bir va 
zi!eyl ifa etmek i~in ~~t1g1Ill soy 
lemi~tir. 

Leh Hariciye nazin M. Bek tahl.:i 
kat yapllmasmdan bahsetmi~, Fran lt. 

Hariciye nazm M. Delbos demi~tir ki: 
cDanzig Milletler cemiyetitilil niifu u 

Tunusta miisademe 
Y ahudi magazalan yagm 
edildi, bir ~ok ki§i yaraland1 

Paris 4 (A.A.) - Tunusta Caf!!a· 
Clan bildirildigine gore, bu 1ehirde ya
hudi aleyhtan bazt tezahi.irat olmu~
tur. Bir jandarma, «kahrolsun yahu
dtlcu diyc bag1ran bir Tunusluyu tei: 
kX etmi,, fakat bu adam1 birakmas1 
~in halkm tehdidi kar1ismda, 1ilahm1 
~1kararak tuttugu :runusluyu oldi11-
lnU§tur. 

Bu hadise iizerine kan§1khklar ol 
lnU!J ve hadiseyi haber alan miisliim ... n 
ahali yahudi magazalarm1 yagmayo. 
ha~lam1,lardir. Askeri k!talar mi.idnh · 
leye mecbur kalmi!J ve biri Senegalli n 
fer olmak iizere miiteaddit e§has yar .. -
lanm1;jhr. 

M1s1ra imtiyazlar 
lngiliz askerleri yaln1z 
Siivey§te toplanacak 

Londra 4 (A.A) - Siyaai mahafil. 
eir Miles l.ampaonun Mia1ra ~ok biiyi'.i~ 
bntiyazlar vennek i~in talimat alm1, ol· 
duiu beyan edilmektedir. 

lngiltere hiiki'.iemit: 
I - Ordusunun kuvvei kiilliyesini 

yalniz Si.iveyf kanah mmtakasmda t;i
ha§!JUd etmegi, 

2 - M1s1rhlara lngi]iz • Mmr Sudil 
ntn idaresine genii mikyasda i1tirak ha\· 
km1 vermegi kabul etmektedir. 

=ransada hava antrenemanlan 
Paris 4 (A.A.) - Hava i~leri nazm 

M. Pierre Cot, di.in Fransa tayyare f~
derasyonu kongresi miinuebetiyle Tour 

quet' de bir nutuk aoyliyerek mektep· 
!er ve iiniversiteler talebesi ic;in hav .. 
nezareti tarafmdan hava antrenmanbn 
tertip edilece~ini beyan etmi§tir. 

alimdachr. Danzigte Milletler cemiyetini 
komiser temsil eder. Cemiyctin komi
sere itimach vard!r.) 

ingntere hariciye naz1n M. Eden a
yan reisinin nutkundaki .!}iddetli soz
lere teessi.if etmi~. komiserin vazife
slni iyi yaptigma konseyin itimadl ol
dugunu soylemi~tir. 

M. Krayzer teluar soz alarak Millet
ler cerniyeti ile Danzig arasmdaki mi.i
nasebati degi~tirmek laz1m geldiginden 
bahsetmi~ ve reis M. Eden dog
ru y1Jrilyerek elini kaldlrm1~. Hitler 
usulilnde seiam vermi~tir. Sonra don
mil~ ve dilini c;Ikararak salondan ~ik
Ill.l~tlr. Bir klsnn gazeteciler bunu pro
testo etmi~lerdir. M. Eden bu hareketi 
gormedigini ve konseyin lilaysfyeti na
nnna bilmemek liZlln geldigini soyle
mi{ltir. 

Nihayet vaziyeti tedkik i<;in Frans1z, 
:lngiliz, Portekiz dclegelerindcn mi.i
rekkep bir heyet te~kili tekarrilr etmic;; 
ve toplanbya nihayet verilffi4;tir. Fran
SlZ hariciye nazin M. Delbos Parise ha
reket et~tir. 

~al1nan hal1lar 
Diin lsvi~re sefiri de 

muhakemede bulundu 
Bundan bir miiddet evvel lsvic;re se

farethanesinden k1ymeti 3000 liraya ya
km iki biiyilk hah ve bau seccadelcr, 
ku1riik hahlar c;almmi§tl. Diin ikinci ceza 
mahkemesinde bu h1rs1ihk davasma ba
k1lDll§hr. Muhakemeye lsvic;re sefiri M. 
Marten Hanri de gelmi~tir. 

~ahid olarak hahlan lsvic;re scfirine sa
ta.n antikac1 Hayim ve sefarethane ka
vas1 dinlenmi~tir. 

Diinkii celsede mahkeme heyeti bu 
vakadan dolay1 suc;lu olan ve Sinop ha
pishanesinde yatan David hakkmda ba
Zl malumat almak ve Davidin ihzaren 
celbi hakkmda tezkere yaz1lmas1 ic;in 
davay1 ba§ka biT giinc b1rakm1l!tl.r. 

Yunan muhripleri 
lngiliz fabrikalan in~aab 

iizerlerine aldilar 
Atina .. (Ak§am) - Yunan hiiku

rueti dort yeni torpido muhribi yat1r
maga karar venni§tir. Bu toTpido muh
riplerinin in~asm1 iizerine alacak olan 
lngiliz fabrikalan miimessilleri buraya 
seimiiiler Ve Yunan hi.ikumetinin biiti.in 
prtlanru vc ezciimle bu muhriplere 
ait teslihatm Alman fabrikalanndan alm. 
masl hakkmdaki §artlm kabul eylemi§· 
lerdir. 

Muglada faydah s1caklar 
Mugla 4 (A.A.) - U<; gtindi.ir devam 

eden yagmur tehditleri gec;mi~tir. Bu
gUn hava !;Ok s1cak idi. Bazi yerlerde 
hararet otuzu bulmu~tur. Bu s1caklar 
Uri.in i~in r;ok faydalldlr. 

Adana 4 - Yagmurlar durdu, hava
lar iyile§ti, pamuk mahsulii c;ok iyiidr. 

Moakova 4 (A.A.) - Jas ajans1 
bildiriyor: 

Lltvinofun Milletler Cemiyeti asam• 
_blesinde soyledigi nutku tahlil eden Jz
vestiya diyor ki: 

cMilletler Cemiyeti Hab~ meselesin
deki maglubiyeti neticesi olarak bir 
umumi emniyet davas1 kar§1smda bu
lunmaktad1r. Litvinof nutkunda yalmz 
Milletler Cemiyetinin bu mesele dola
~ile ic;inde bulundugu vaziyeti tam 
dogru surctte gostermekle kalm1yor, fa. 
kat ayni zamanda cemiyetin maglubi
yeti neticesi yiikselen tehlikelerin onii
ne gec;mek ic;in liizumlu tedbirleri de 
gosteriyor. · 

Litvinof bu nutkunda mi.itecavize 
kar§1 mi.ismir bir miicadele ac;ma i§ini 
hal ic;in takip edilecek yolu c;izmil!tir. 
Bu yol, di.inya cephesinin her hangi bir 
mmtakasmda sulhiin idamesiyle alaka
dar biltiin devletleri ic;ine alan mmtaka.. 

Haydelberg 
iiniversitesi 

Ba~vekilimize iktisat bil· 
gileri fahri doktorlugu 

iinvan1n1 verdi 
Haydclberg 4 (A.A.) -Teessi.isti.ni.in 

550 inci yildoniimi.i mtinasebetile, 
.Haydelberg iiniversitesi ba9bakan is
met in on tine iktisad bilgileri fahri 
doktorlugu tinvarum vcrmi~tir. Bu
nunla iinivcrsite, ismet inoni.iniin 
~ahsiyetinde btiyiik bir askeri ve dev
let ~efinin sad1k bir i~ arkada~1 olarak 
milletine yeni bir yol a~an ve ulus ta
rihinde gorlilmemi~ bir ktiltiir rone
sansma gotilrmi.i~ olan yeni Ti.irkiye
nin kuruculanndan birini selamla
maktadir. 

Talebe i~in askeri kamplar 
Lise talebesi ii;in lesis edilen askeri 

kamplar bugiinlerde ac;1lacakt1r. 
Her tal!be, istisnas1z olarak bu kamp· 

Iara i,tirak edecek ve geceleri de kamp
larda kalacakhr. 

Sthhi mazereti olanlar, ancak aske
ri s1hhiye heyetleri tarafmdan alacak
lan raporlarla mazeretlcrini isbat t'dc
ceklerdir. Sivil hekimlerin raporlan 
muteber olm1yacaktu. 

Afyonda zelzele 
Afyon 4 (A.A.) - Gece saat 24,15 

gec;e ~idcletli bir yer sarsmtis1 oldu. 
Bunu sabaha kar~1 hafif bir sarsmfJ. 
daha tekib etti. Zayiat yoktur. 

Silah kullanma 
Jandarma ne gibi ahvalde 
bu tedbire ha~ vuracak? 
A~ara 4 - J andarmalann silah kul

lanmalan salahiyeti hakkmda bir kanun 
projesi haz1rlanm1§tlr. Bu projeyc naza
ran jandarmalar §U gibi vakalarda silah 
kulland1k1an halde mesul saytlm1yacaklar

d11: 
Kendi nefsini miidafaada, ba§kasmm 

nefsine, irzma yap1lan taarruz silahtan 
ba§ka bir §eyler menedilemedigi takdir
de, kanunun bir hiikmiinii icra ederken, 
salahiyetli bir makam tarafmdan vazife 
o)arak verilen emri yaparken mukavemet 
veya taarruz goriirse, dur ihtanna aldir
m1yarak ka~an mahpuslar ic;in, e§kiya ta
kibinde veya c§kiyanm bulundugu yeri 
ararken lliiphelendigi llaluslar ka~ar ve 
dur emrine itaat etmezse jandarma silah 
kullanabilecektir. 

Salisbury mataralar1 
Londra 4 (A.A.) - Hava nezare

tinin Salisbury ta~ ocaklan civannda 
cesim magaralar satm alrrull oldugu 
haber verilmektedir. Normanlann iii· 
gali devrinden kalma olan bu magara
lann satm almmas1 keyfiyeti §imdiye ka
dar gizli tutulmu§ idi. 

Bu magaralar, Salisbury ovasmda 
c;ok uzaklara kadar uzamakta olup bir 
c;ok tayyarelerin s1gmabilecegi kadar 
geni~tir. Medhal tiinellerinin geni§letil
mesinden ballka yap1lacak bir i' yoktur. 

vi paktlar viicuda getirilmesidir. Bu 
hususi tehlike mmtakalan malumdur. 
)' almz A vrupa nazan dikkate ahmr.sa 
mevzuu bahsolacak yerler Avrupamn 
garb1, §ark1 ve cenubu ~arkisi ile Akde
nizdir. Habe§ meselesinin, sulhi.in te· 
cezzi edebilecegini isbat eyledigini soy· 
liyenlerin aksine olarak Litvinof aul
hiin gayri tecezzi oldugu hakkmdaki es
ki dii§i.incesini kuvvetle mi.idnfaa et· 
mektedir. 

italyarun Habe~istana kar§I yaptig1 
harbin bir di.inya harbine miincer olmad1g1 

hadisesine dayanmak istiyenler §Unu 
unutuyorlar ki° l'rablusun 19 l I de Ital· 
yanlar tarafmdan i~gali de derhal bir 
harbe mi.incer olmam1§tI. Fakat bu ha
dise diinya harbini yakla§tlrmaga ae
pep olan amillerden biridir. 

~uras1 da muhak.k1hr ki ltalyanm 
Habe.§istana hiicum etmesi, Ren mmta
kasmm ycniden askerile!ltirilmesini ve 

bu suretle harp tehlikesinin faztalaljtna
s1ru intac; eylemi§tir. Litvinof Cenev
re kiirsiisi.inden Milletler Cemiy etinin 
ve evrensel sulhiin takviycsi esasm1 
bildirmieytir. 

Sovyetler hirligi Milletler Cemiyeti· 
nin milletleri harbe kar~1 garanti ede· 
bilecegi iimidiyle hi~ bir zaman kcndisi· 
ni aldatm1§ degildir. Bununla beraber 
Milletler Cemiycitne dahil bulunan Sov. 
yetler birlgi bu ccmiyeti harp tehlike
sine kar~1 miicadelede miismir bir silah 
haline koymak emelini giltmektedir. 

italya - Hnbc~ harbinin teskil etti?i 
elemli tecriibe Sovyetler birligini hedef. 
lerinden donmemege daha ziyade icbnr 
etmektedir. Milyonlarca insanm Millet· 
ler Cemiyelini sulhiin idnmcsi i ... in k11v· 
vetli bir silah haline koymak arzu:mn· 
da birle~mi~ bulunduklanm bildiren 
Lltvinofun bunda tamamen hakk1 var
dir. » 

I Maslak yolunda JHitlerin nutkunda 
bir farp1~nta telmihler var? 

Bir otomobille motosiklet 
~arp1§h, bir gen~ ba§tn
dan ag1r surette yaraland1 

Dun gece saat ikide Maslak yolunda 
bir kaza olmu' bir gen~ agir surette ya
ralanm1§, kazaya sebep olan motosiklet 
ile otomobil parc;alanm1~tlr. 

Cece yartsmdan iki saat sonra Biiyiik
dereye giden bir taksi otomobili Maslak 
yolunun tehlikeli donemec;lerinden birin· 
de son si.iratle i.izerine gelen bir moto
siklctlc kar tla'inlll}tr. Me~afenin azlig1 
si.iratini azaltilip otoombilini durdurul
masma mani oldugundan otomobil ile 
motosiklet c;arp1!lm1slard1r. 

Bu c;arp1§ma neticesinde motosikleti 
kullanan Rasih ismindeki gene; yiiziinden 
vc g<izlerinden ag1r surctte yaralnnmtljhr. 
Baygm bir halde $i'.lli c;ocuk hastanesine 
kaldmlm1~ tedavi altma almm1§hr. Goz
lerindeki yara c;ok tehlikelidir. 

Otomobil p:.n~alanmt!i motosiklet ke
nardaki agac;lara dii~erek zedelenmi§tir. 
Tl'\hkikata devam edilmektedir. 

$ark demirgollarl 
i~timaz ni~in kaldz 

Meselenin tahkiki ha~ 
miif etti§lige bildirdi 

~ark demiryollan kumpanyasmm fev
alade heyeti umumiye toplantismda 
htikf.unet namma bulunmak tizere 
~ehrimize gelen Devlet demiryollan 
tarifeler mtidilri.i bay Naki kumpan
yanm vaziyeti hakkmda alakahlardan 
izahat alnn~tir. 

Bay Naki. yann Ankaraya gidecck
tir. iki aydan beri kumpanya heyeti 
umumiyesinin toplanabilmesi i<;in la
zim gelen ekseriyetin bfr tiirli.i temin 

edilememesi vekfiletin nazan dikkatini 
celbetmi~tir. 

Kumpanya idare meclisinin bu hu
sustaki vazifesini ihmal ettigi zanne
dildiginden i~in incelenmesi hiikumet 
b~ mi.ifctti~ligine bildirilmi~tir. 

Kumpanya ekseriyeti toplamak i~in 
hisse senedi ba~ma 50 kuru~luk doviz 
miisaadesi istemekte lSl'ar etmekte 
bu para ile ecnebi memleketlerdeki 
hissedarlann hisselerini bankalara 
yatirmak suretile ictima ic;in vekil 
gondermeleri mi.imkti.n olacagrm, 
evvelce de bu ~ekildc hareket edildigi
ni ileri si.irmektedir. 

Fransada bugday ofisi 
Paris 4 (A.A) - Mebusan meclisi. 

milli bir bugday ofisi ihdas eden ka
nunu 215 reye kar§t 35 7 deyle lc.abul 
etmi§tir. Bu ofis fiatlerin istikranm te· 
min maksadile bugday saniilan inhi
sarma malik olacakbr. Bu mesele hak
lunda meclisin akdetmi!J oldugu celse, 
parlamento tarihinin en uzun celsele
rinden olmu!jtur. Filhakika meclis he
men hemen fas1las1z olarak 26 aaat ic;
tima halinde kalrm§tlr. 

Almanya, miinasib 
zamanda lngiltereye 

cevab verecek 
Weimar 4 (A.A.) - 1 hiiringen 

nazi kongrcsinde M. I Iitler, bir nutuk 
soy lemi~ ve ezctimle ~oy le dcmi~tir: 

Bu ana kadar bize sulhii bah~etmi, 
olan cenab1 hakka arz1 §i.ikran ve bu 
su1hiin devam1 ic;in dua cderim. Fcikat 
§Unu hallrlatrnak isterim ki bizim ic;in 
§eref siz ve hurriyctsiz sulh olamaz. 

Berlin 4 (A.A.) - Havas ajansi 
muhabiri, Alman a'lVr.k1li ;in Alman· 
yanm l':Crefi YC hurriyetl:i> soz}crindf' nf
giliz: sunlnam~ ine bir telmih bulun
dugu ve bu sualnamenin Berlinde Al
man milletinin "erefi aleyhinde bir te
!Jebbi.is telakki edilmekte oldugu miita· 
laa<1mdad1r. 

Ayni muhabir, resmi Alman mahafi
linin ingiliz sualnamesi dolayJ.Siyle hn· 
la fevkalade asabiyet ve hiddet i!<inJe 
oldugunu ilave etmektedir. 

Resmi mahafil, Almanyanm lngilte
reye verecegi cevap hakkmda hie; bir 
§CY soylcmemektedir. Bu mahafil, M. 
Hitlerin cevap verrnek i<;in en miisait 
zamam intihab edecegini soylemekle ik
tifa eylemektedir. 

Berlin 4 - M. I iitler nutkunda demi§
tir ki: cKim sual soracak ve kimden ce
vap alacaklar? Biz bun a cevap verccek 
kadar kuvvetli ve haztr degil miyiz? Biz 
cevabnruz1 <;oktan verdik. Lakin anlamak 
isteyen yok I.> 

Selanikte arbedeler 
Eski muharipler, iki yiik

sek memuru dovdiiler 
Alina 4 (Ak§am) - Selanikte bu

lunan eski muhariplerden bir ~rup 
Makedonya umumi valisini ziyaret ede
rek mcmuriyctlere tayin edilmelerini is
tem~lerdir. Makedonya umumi valisi, 
bu talebin sa1ahiyeti haricinde bulundu
gu cevabm1 vermi!}tir. 

E.'lki muharipler, o civarda bekliye
rek hiikumet konagindan <;1kan Selanik 
sergisi miidiirile umumi valilik hukuk 
mii~avirini dovmii§lerdir. Bu hadise iize
rine Mak.edonya umumi valisi istifa et
mi§tir. 

A TINA T AClRLERINiN BIR TEHDtDt 

Atina 4 - Atina ti.iccarlan, hiikiime
tin haric;ten mal ithalaam yeni bir ta
lum takayyiidata tabi tutmas1 iizerino 
bu karar geri ahnmad1gi takdirde niiis· 
tahdemlerine yol vereceklerini bil<lir
mi~lerdir. 

Lehistanda kanh arbedeler 
Var1ova 4 (A.A.) - Di.in Leopol 

yakmmda koyliiler arasmda vahim ar· 
bedeler c;1km1§tir. On be§ ki§i olmu~ti.ir. 

Ba§vekil, bu sabah Leopole hareket 
etmi§tir. 

Fransada nekadar grevci kald1? 
Paris 4 (A.A.) - Hali haz1rda bii

tiin F ransada grevcilerin mikdan yi.iz 
yirmi bin iic; yiiz virmi iki k.il!iye balii 
bulunmaktad1r. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

B ir eksiklik 
Bundan otuz sene, hatta daha eski 

bir zamanda, Celft.l Muhtar ~ikA.yet 
ederdi: Ttirklerden hi~ kil~ilk i~~iler 
yokl.. Bize duvarc1 lb1m, Sl

vac1 1Az1m, tenekeci laz1m... Diye 
ba~hyarak yap1larda .;all~cak biitful 
~~ilerin arum siralar, TUrklerden bir 
tanesinin bu i~lere yaramadigrm ya
na yaklla anlatrrdI. Qok pratik d~il
nen doktorun fikrince ytiksek tahsll 
kadar bu kil~iik sanatlara da ehem
miyet vermek Iaz1mdI. 
~imdi aradan bu kadar uzun bir 

zaman ge~mi~ bulunuyor. O vakitler 
meselA. bir Ttirk eczac1 istanbulda 
parmakla gosterilecek kadar az iken 
~imdi ~ok ~tikilr biiytik ekseriyet ec
zac1 Tiirklerde. Daha bunun gibi, 
her faaliyet ~ubesi Tiirklerin istidadl
na bir zemin te~kil ediyor. Ceial Muh
tarm vaktile bahsettigi kii~Uk sanat
lada da Ti.irkler gorilluyor. Fakat iti
raf etmeli ki ne kadar az! 

Bunu ancak yap1 i~lerile me~gul 
olanlar gorebiliyorlar. Bugtin gini do
~eyen kag Ttirk var? Bir banyo ens
talasyonu yapacak kac Ttirk gorilr
si.iniiz? Duvarc1, s1vac1, duvara suni 
ta~ ~ekli verecek yontmac1 ve saire 
gibi ne kadar usta gagmrsamz kahir 
bir ekseriyet Tiirkiin gayd. 

Bizim Tiirk gocuklan gozlerini hep 
'G.niversiteye mi c;evirmi~ler, yoksa 
ba\)ka i~lerle mi kanaat ediyorlar? 
Bumm ikisinin ortas1 yok mudur? 

Fakat, ~a~1lacak ~eydir, Rum kal
fas1 vc ustalar bile mevcut i~gilerden 
~ikayet ediyorlar. Bir ~eye yarama
d1klarm1 soyli.iyorlar. Anla~lan, Ti.irk 
tabiiyetinde olrmyan yabanc1 i~<;ilerin 
<;ah~tmlmamas1 boyle bir bo~luk ac;
rni~tir. 

Bir <;ok sanatlann miinhas1ran Tiirk 
Yatanda;;larma b1rak1lmas1 9ok iyi 
bir hareket oldugunda ~ilphe yok. Fa
kat yalmz meydantbo~ birakmak ka.
fi dcgil. A~1lan yerleri Ttirk 9ocukla
rile doldurarak dil~ilnilleh faydayi it
tnam etmek laz1m. Euna kim te~eb
biis edecek? Kim muvaffakiyetle ba
~a <;1karacak? 

i:~i sadece oluruna brrakmak c;ok 
Uzun zaman kaybetmege sebep olur. 
Rii9iik i~<;i kurslan tertib etmek im
kans1z m1dir? Herhalde memleketin 
ekonomik hayatmda ~iddetle hissedi
len ve ihtiyac; duyulan bir faaliyet 
eksiktir ve bu saha bir kISim Tiirk 
gen<;leri i.;in pek iyi bir ~et im
karu temin edebilir. 

Bebek sergisi 
Kermes eglencelerile 
beraber Taksim bah

cesinde ac1lacak 
K1Z1lay cemiyeti tarafmdan hazirla.. 

nan Kermes eglencelerile beraber Tak· 
aim bahc;esindc bir de Bebek aergisi a~1-
lacaktir. 

Bu sergi ic;in pek c;ok mc::ihur simala
•. n bebekleri yap1lm1:,tir. 

Bu bebekler arasmda Hebe§ impara
toru Negus de vard1r. 

Bunlardan ba~ka bebekler arasmda 
Liiks hayattaki kiyafette Hazim, Vasfi 
Riza i. Galip, Bay Amca, Bedia Fer
di, <;oban Mehmed, Karagoz, Ha
civat, Komik Na~it, Cemal Re§idin be
bek leri c;ok giizel olmu§tur. 

Ser~de bebeklerin tanzimi i-..in de 
fevkalade dikkat edilmektcdir. 

Bu bebekler -oyle konulacakttr ki me
sela Negiisle <;oban Mehmed, Hazim, 
Vasvi, Bay Amca gorii§iiyorlarm1§ gibi 
bir vaziyette duracaklard1r. 

Fotograf~1 dOkkanmda yangm 
Beyoglunda Halaskar Gazi caddesin

de Ar§evinin fotograf~1 diikkanmdan 
dun gece yangm c;1krnt§br. At~ ilstteltl 
boo eve de ge~erek evin birinci kat 
lnerdivenleri ve dukkamn kaplarnalan 
Yand1ktan aonra itfaiye tarafmdan son
diirUlmii§tiir. 

Evin 2,000 liraya aigortalt oldugu 
anla~11lm1§hr. Zab1ta yangin etrafmda 
tahkikat yap1yor. ------

Sipahi ocagmm final 
mOsabakalan 

Sipahi ocag1 tarafmdan tertip edilen 
Konkur hipiklerin final miisabakalan 
bugiin ocak sahasmda yap1lacaktir. Mii
sabakalar bittikten sonra merasim ile 
kupalar ve diger miikafatlar tevzi edi
lecek miiteakihen davetlilerin §erefine 
bir c;ay ziyafeti verilecekt:ir. 

Istanbul ,enlikleri 
Gii:re~ler, ko~ular, 

deniz garz~lari 
gapilacak 

2 Agustosta baohyacak olan clstanbul· 
da kirk gun kirk gece §enlikleri> pro~· 
ramm1 son defa olarak gozden g~ir
mek iizere evvelki gun belediyede top
lanan f es ti val komitesi programm bii
tiin tefcrriiatl hakkmda son karann1 ver• 

mi§tir. 
Verilen kararlara gore dort ve alt1 

agustos giinlerinde §ehrimizde yagh gil· 
re§ miisabakalan yap1lacaktrr. Birincili.. 
gi kazanan Tiirk giire§c;isi, aynca ma· 
ruf bir ccnebi pehlivanla kar§tla§a• 

cakt1r. 
Bundan ba§ka tertip edilecek bir mu

kavemet ko§ma miisabakas1 Taksim 
stadyumu ile Buyiikdere arasmda yap1• 
lacakttr. Bu miisabakanm anzas1z ve 
miikemmel bir surette yap1lmas1 1c;m 
yolun muhtelif noktalanna il!aretler ko• 
nacak, i~aretlerin bulundugu yerlerc de 
hirer kontrol memuru ikame edilecektir. 

2 agustosta yapilacak olan ModC'da
ki deniz bayramma Moda denizcilik 
kliibii iiitirak edecektir. 

Bu yan~larda kazananlara belediye 
muhtelif hediyeler verecektir. 

«Ktrk gun kirk gece l!enlikleri> ne 
i§tirak edecek milli heyetler i~in her vi· 
layetten belediyeye cevaplar gelmekte• 
dir. Bilhassa iic;iincii mmtaka umuml 
miifetti§i B. Tahsin Uzerden belediye 
festival komitesine bir telgraf gel
mi§tir. 

Bay Tahsin Uzer bu telgrafmda §ark 
vilayctlerimizde l!ohret b'ulan milli ra· 
k1slardan Horuncu oyununu oynayacak 
alt1 kil!ilik hir grupun lstanbula gonde· 
rilecegini ve hazuliklara l!imdiden hllf· 
land1gm1 bildirmil!tir. 

Anadolunun garp vilayetlerinden ge· 
lecek heyetler de tesbit edilmiftir. Bun
lar, bulunduklan yerlerde ekzersiilere 
batJlamt§lard11. 

istanbuldan 1enliklere i§tirak ed~ek 
heyetler de konservatuar mi.idilri.i B. 
Ziyanm nezareti altmda c;a.hl!makta
dular. 

Balkan memleketleri ile Mttcariltan 
turizm ofisleri direktoleri eglenccler es· 
nasmda helediye miii~avirligi vazifesinl 
yapmak iizere 1ehrimize davet edi:mi1-
lerdir. 

Tiitiin piyasas1 
c;ekoslovakyan1n 1,5 milyon 
kilo tiitiin almak istemesi 

piy!lsayi canland1rd1 
Bugi.inlerde tiiti.in mi.iesscseleri bll

yiik bir faaliyet ic;indedir . 
<;iinki.i <;ekoalovak rejiai memleketi~ 

mizden bir milyon 250,000 kilo tiltiin 
sahn a lmak iizere bir miinaku a a~m11 
ve §artnarnesini Tiirkofise gondenni§tir. 

.$artnameye gore, ti.itiin 935 yili 
mahsuliinden olacaktir. Men§eleri Sam
sun, Bursa, Bafra, Diizc;e, Hendek:, 
Trabzon, Gonen ve izmit olmast §artbr. 

Niimunelerin eylule kadar gonderil
mesi laz1mdir. Miinakasaya 28 firma 
girmektedir. 

Bunlar arasmda yeni Tiitiin Limited 
§irkcti de vardtr. 

Y cni rekolte J 5 giin sonra belli ola
caktir. 

Turk - Yugoslav t icaret 
anla~mas1 

Turk - Yugoslav ticaret anla§mas1 
mi.iddeti I 7 temmuzda bitcccktir. 

Y eni bir mukavele yapmak iizer• 
yakmda Belgradda mi.izakerelere ba1· 
lanacaktir. 

Miizakerelere hiikumetimiz namina 
i!Jlirak edecek heyet azasmdan "!Jirkom 
ikinci reisi B. Bi.irhan ZihnJ 1ehrimize -gelmiotir. ____,,=' ~:<r..-:::L'.f°.,.. 

Bugi.inierde Belgrada hareket ede
cektir. 

Otomobll aya~m1 k1rd1 
~ofor Misagm otomobili diin Kara· 

koyden g~erken Vartan admda bir 
adama c;arparak sag bacagm1 ktrmt~
hr. Yaralt hastaneye kaldmlmt§, §O· 

for yakalanarak tahkikata ba§lanm1~tir. 

Florya iyin tenzifath tarife 
Florya ic;in hazirlanan tenzilath tren 

tarifesi gelecek pazar giiniinden itiba· 
ren tatbik edilecektir. 

J enzilat yiizde ~O 1 puluyor. 

Yeni orta 
mektepler 
Dort mektebe elveri~li 

binalar bulundu 
~ehrimizde orta mektep ihtiyac1ni 

kar§1lamak ic;in bir rniiddettenberi tetki· 
katta bulunan maarif vekaleti orta ted
risat umurn miidi.irii B. Avni tedkika· 
tm1 bitirmi~tir. Bugiin Ankaraya gide· 
cektir. 

Umumi miidi.iri.in elde ettigi neticele · 
re gore Oski.idar, Si.ileymaniye, Bey
koz, Bakirkoy ve BeyaZJd semtl~1inde 
hirer orta mektep ac;1lmas1 muvaf1k go. 
riilmiil!ti.ir. 

Bu mektepler ic;in bir ~ok binalar 
ic;inden dordi.i ihtiyaca elveri§li gori.il· 
mii§tiir. Bunlann her biri yedi, 11ekiz 
yi.iz talebeyi istiap edebilecektir. Ancak 
bina sahiplerile kira hususunda hcniiz 
uyu~ulamarnt§tlr. 

Diger semtlerdeki ilk mektelerin Lan• 
gilerine ~ube ilave edilecegi de kararla~
tmlm1~hr. Bu §ubeler ic;in biiyiik bir 
masraf ihtiyanna liizum goriilme;nek
tedir. 

$ehrimiz ilk mekteb 
muallimleri 

~ehrimizde ilk mektep muallimleri
nin mikdan son senelere nazaran tespit 
edilmi~tir. 

9 2 7 - 9 2 8 senesinde istanbulda 61 3 il 
erkek vc 792 si kadm ilk mektep mu
allimi oldugu halde 9 35 - 9 36 dera 
senesinde erkek muallim mikdan 7 16 
ve kadm muallim mikdar1 da l. I 02 ol· 
mak iizerc 1,818 muallime bali ol
mu§tur. 

Motorde cinayet 
Bir tayf a denizde boguldu, 
obiiru de ag1rca yaraland1 

Haskoy iskelesinde demirli bulunan 
bir motorde tayfa Ahmed evvelki ak
§am ralu ic;erek sarho§ olmu1 ve uze· 
rine bir de esrarh sigara ic;tikten sonra 
motore donml.i§tiir. Motorde bulunan 
diger tayfa Etem ve Mehmcd bunu 
goriince hiddetlenmi§ler ve sarhol!a c;1-
k1~m1l!lard1r. Bundan fena halde k1zan 
sarho§ Ahmed oniinde duran , Eteme 
bir tekmc vurarak denize yuvarlam11hr. 
Etem ~amurlara saplanarak bogulmut 
ve cesedi de kaybolmu§tur. 

Bundan sonra sarho1 Ahmed kama
esru c;ekerek diger tayfa Mehmedi de 
eirtmm iki yerinden tehlikcli surette ya
ralam11br. Guri.iltiiyii duyan diger mo• 
torlerdcki tayfalar yeti1mil!lerdir. 

Vaka zab1taya haber verilmi1, yarah 
Mehmed derhal haetan9¥e kaldmlrmt
tu. Sarho1 Ahmed de elinde kama ile 
yakalanm11ttr. Ahmed ifadesinde : 

Etem denize a tlad1, hen bir 
1ey hilmiyorum .. demi§tir. 

Vaka ctrafmdan tahkikat yap1l1yor. 

Merdivenden alt kata dO~tO 
Y enicami civannda bir handa otu· 

ran Petro admda on alb ya1larmda bir 
~ocuk dun harun merdiveninden iner
ken iic;unci.i katta ayag1 kaymt§ ve al t 
kata kadar yuvarlanm1§ttr. 

Bu di.i§mede Petronun sol kolu kml
d1g1 gibi c;ene kemikleri de parr,;alan~ 
ml§llr. Petro hastaneye kaldmlm11t1r. 

lnhisar 3araplar1 
Yiizde 30-40 

nisbetinde 
ucuzlatzlacak 

Bir mi.iddet evvel M1S1ra giden inhi
aarlar umum miidiiri.i B. Mitat dun 
kendisin.i ziyaret eden gazetecilere Mt· 
sirdaki seyahati etrafmda §U izahat1 ver· 
mi1tir: 

- M1111rdaki fabrikam1z, iddia edildi· 
gi gibi, §imdiye kadar fena bir netice 
vermemi1tir. Yalmz biz, rand1manm1 
arthrmaga c;ah§iyoruz. Bunun ic;in 1im
diye kadar yabanc1 ellerde olan sat11 
i1ini biz tamamen i.izerimize ald1k. ~im
di hem imal i§ini, hem de sat!§ 11ini 
bizzat idare ediyoruz. 

lnhisarlardan evvelce c;1kanlan 400 
memurdan maada §imdi de 70 memur 
daha c;1kanlm1~ttr. Bu yetmi§ memurun 
on bC§i 1stanbulda, digerleri de ta§ra
dad1r. <;1kanlan memurlara verilecek 
tazminat listeleri tasdik. edilmektedir. 

lnhisar idaresi imal ettigi farap1ara 
kar§t ragbeti ~ogaltmak ic;in fiatl~rde yc
niden tenizlat yapmak ic;in tetkikal:a ha~ 
lam1§tlr. Bu ucuzluk yiizde otuz, kirk 
nisbetinde olacaktu. Bundan b<l§ka bu
giinlerde izmirin misket iiziimiinden ya
p1lm11 yeni bir nevi §arap daha ~1ka· 
nlacaktir. 

Kama ile cerh 
Kas1mpa~ada Fmn sokagmda ara

bact Motor· ismail ile Tevfik admda 
biri, dun ak§am kavga etmi~lerdir. Kav
gada Motor lsmail kama ile T evfigi 
sol memesinin ·iizerinden tehlikeli su
rette yaralam1§hr. 

Yarah T evfik. hastaneye kaldmlm1§, 
Motor lsmai] de yakalanarak tahkika
ta ba§lanm1~hr. 

Ecnebi varyete artistlerinin 
sahne e~yast 

Gec;enlerde §ehrimize gelen ecnebi 
varyete artistleri beraberlerinde bir c;ok 
eahne e~yas1 getirmi§lerdir. 

Bunlardan bir k1Smmm bilahare go
tiiriilecegine dair usulen Jaz1m gelen 
taahhiitname almmadan memleketimize 
sokulduiu an]a§1lm1§tlr. 

Gi.imruk ba§ miidiirlugu bu hususta 
incelemelere giri§mq ve taahhiitnarne 
verilmcdigi takdirde e1yantn muhafaza 
altma aldmlmas1 ic;in alakali iilmri.ik 
mcmurlanna emir verm~tir. 

Sandalda dans 
Ibrahim denizde bogulur

ken zorlukla kurtartld1 

Seyfi, Salim, lbrahim adlannda ij~ 
ahbap di.in aktam iizeri Samatya iske
leeind en b ir sandala binerek eiilenmek 
iizere d enize ac;1lm1§lard1r. 

Sandal ic;inde iic; ahbap §arap ic;ip 
earhot olduktan sonra bunlardan ib
rahim denizin ortasmda oynamaga ba1-
lam1thr. Ibrahim sandalda tepinirken 
miivazenesini kaybederek denize dii§
miittiic. Bunu goren bahkc;1lar yeti~mi1· 
ler, lbrahimi bogulmak iizere iken kur· 
tarm1§lard1r. 

Beyoglu Halkevindeki • meras1m 

Gec;en hafta Beyoglu Halk partisinde oldugu gibi dun de ogleden sonra Bey
oglu 1-lalkevinde Atati.irk ile lsmet lnoniiniin armagan ettikleri fotografl&n mc
rasimle ta]ik edilmil!tir. ;Yukanki kli;iemiz B. Mekki Hikmet ile B. Saim Rcfeti 
resimleri talik ederken gosteriyor. 

Sahlfe 3 

11 ..... "11.rp:ad.a II 
Yeni akrabalar 

Me~hur bir Frans1z artisti, Moris 
~ovalye merak etmi~ ... Acaba kendi
sinden b~ka ka~ Moris ~ovalye var? 
Gazetelere ilanlar verilmi~. Biltiin 
Moris ~ovalyeler toplanmi~... As1l 
Moris ~ovalye bu bir silrti ada~1 kar
~1smda ~a~mp kalnn~ ... Yer ytizUnde 
ne kadar da <;ok Moris ~ovalye var
llll~ megerse diye .. 
~imdi biitiin bu Moris ~ovalyeler 

m~terek bir filim i;evireceklermi~ ... 
Moris ~ovalye bu kadar ¢~ovalye> 

adll adam kar~1smda ~ai,mm1~: 
- Meger ne 9ok akrabam varm1~ .. 

diyc hayret etmi~ .. 
L:lkin ;;imdi bizim memlekette a~a

gi yukar1 ayni vaziyet vard1r. 
Dostlardan biri Tezer diye soy ad1 

almi~... Gazetelerde ilan etmi~... iki 
giin soma hi~ tammad1g1 bir misafir
le kar~1.la~m1~. bu hi~ tammad1gJ. 
adam: 

- Vayyyy.. demi~. camm c1ger 
karde::;im .. sen benim bu derece yakm 
akrabam olasm da benim haberim ol
masm .. yaZlk .. 

-Ne akrabas1 yahu? .. 
Dostumun hayreti iizerine tai:11ma

d1g1 adam izah etmi~: 
- Yahu .. sizinle akraba olduk .. be

nim de ismim Tezer .. 
Dostum ertesi giinil shm.iyah bir 

zenci ile kar91la9rm~, arap: 
- Merhaba .. demi~ .. yahu akraba

larma seiam da vermiyorsun ... Biz de 
Tczcriz camm .. 

Farkediyor musunuz?.. Ayru soy 
ad1 alan bir ~ok kimseler arasmda 
adeta bir akrabahk teessils etti. 

Euna mukabil ayni ailede meselA. 
baba cYilril> adlm alm19, oglu cDur:t 
buyrunuz bakalrm .. 

Bay Yiirilniln oglu bay «Dur> .. 
II. F. 

Haziranda yumurta·ihracat1m1z 
Ge~en haziran aymdaki yumurta ih

racatmuz I 4,000 sand1g1 bulmu§tur. 
Bu, son senelerde bir ayltk ihracat 

itibarile rekor say1hyor. 
lspanya, Ti.irkiye mallanna c;ok rai

bet gosteriyor. Kontenjan tahsisati tev
ziatmm i;abuk yap1lmas1 i~in Madrid 
hiikumetine miiracaat edilmi§tir. 

Vilayet h1fz1ss1hha komisyonu 
Vilayct umuml lufz1ss1hha kc.misyonu 

diin vali muavini B. Hiidainin reisligi a]. 
ttnda toplarum;ittr. 

Kornisyon vilayetin gec;en seneki 11h
hi vaziyeti ile bu scneki ahvali ~·hhi
yeaini mukayese etmi, neticede bu ac
ne 111hhi vaziyetin daha iyi oLfo~unu 
gormii§tiir. T edkikatm neticeJi ve!,:.:leto 
bildirilec.ektir. ------

Esnafm s&hhi muayenelerl 
Bir heyeti 11hhiye tarafmdan muayene cdi
lerek hiiviyetleri belcdiye mustahdemin 
1ubesince tesc;il edilcn esnafm bu sene
ki mi.iracaatlan ic;in verilen .ni.ihl~t ha
ziran aonunda bitmi§ti. F bk at ! enc. 
lik muayenelerini yaphrmak i.;in miira• 
caat edenler pek az oldugund,,:-. b•i r..iid· 
det 25 temmuza kadar uzatiln.1~ "e l.cy· 
fiyet alikadarlara teblig edil uist.r 

Pazar ruhsatiyeleri 
Belediyenin pazar giinlerinc mahsu1 

ruhsatiye harc1m taksite baglama51 es· 
naf tarafmda,n mernnuniyetle karli1lan
m1§hr. 

AlakaWar bu esas dahilinde ruhsa
tiyelerini yenilediklerinden bugiin diik· 
kanlarm1 a~acaklardir. Maamafih ba
zt berberler pazar tatili yapmakta is

rar ediyorlar. 

Taton eksperlerinin imtiham 
Tiitiin eksperlerinin imtihanlanna 

yarm devam edilecektir. 

Out toplarken 
Kire~burnunda oturan Orhan ad1nda 

on dort ya§mda bir c;ocuk evin bahc;c
sindeki dut agacmdan dut toplarken 
dii!,lerek •itr surettc yaralanmi§hr 

Kad1koy - Haydarpa§a r1ht1m1 
G~en k11 r,;ikan 1iddetli firtmada ha

eara ugrayan Kad1koy ile Haydarpata 
arasmdaki nhtun bir miiddettenberi 
tamir edilmekte idi. Yaptlan tamir, nb
ttrm tamamile yenil~tirmi§tir. T amire 
ait teferriiat bugiinlerde bitecektir. 

~irketi Hayriye yaz tarifesl 
$irketi Hayriyenin yaz tarifcsi bu

giinden itibaren tatbik edilmcge bai· 
lanm1§t1r. Geceleri saat yirmi iic;e ka
dar vapur vardtr. 

Pazar giinleri Bogaza gidecek h::ilk 
ii;in tatbik edilen yiizde elli ten7 i!ath 
vapurlarm tczyidine karar Vf'rilmi.,.1 'r. 
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"Ak1am,,1n tenis turnuvas1 ba1lad1 
Turnuvam1z Umidin fevkinde raQbet 

gOrdU, dUn yap1lan ma9lar1n 
neticelerini yaz1yoruz 

~ ~.$: ... ·:~ .q-, 
i~ . ~ 

.. . " ·~ 

Diin ba~layan ten.is tumuvanma lftira k eden marUf teniscilerimJzden do.rt ~ift 

c~AM> in tertip ettigi tenis tur. 
nuvas1 ma~lanna, diin oileden •• mra 
:r akaimde Daic1hk klU.bii kortlarmda 
&iizide ve kibar bir aeyirci k.Jab?hii, 
karo1smda bqlannu§br. 

lzmir ve latanbuluo marol teni~ilerini 
karo1la§tlran bu turnuvamu:, llinit ve tahmi. 

nin fevkinde biiyiik bir ragbet gormi.i§ 
Te alaka uyan~ttr. 

Seyirciler araamda tcnis federasyt nu 
reisi Tolc:at aaylavt B. Siireyya, bi :a.nci 
kolordu erkam harbiye reiai B. Mee.it ve 
refikas1, Zingal 1irketi miidiirii B. T ev
fik Ali ve J>ir ~ok maruf zevat bulu
nuyordu. 

lzmirli tenis~ilerin ilk cfinil o:runla
nna i§tira.k etmemelerine ragmen oyun• 
Jar ~ok bararetli oldu. Ve lzmirH!ero 
kar§t oynamak i~in bize epiy-" l;. it
ler verdi. !vfa~Iara bugiin devam cdi
lecektir. 

Progra011 nqrediyoruz. Tertip heyeti 
oyunculann vaktinde sahada h'lZlr bu
lunmalanru tica eylemcktedir. 

Diinkii ma~]ann neticeleri 1unhnJir: 
Jedak, Al~eye 6/3, 6/8, 71_5: Lef

teri, Avniye 6/2, 7 /5; Suat, Orbana 
6/2, 6/2; Suat, Muhiddine 6/3. 6/3, 
Muhiddin, 1cacyana 1 3/11, 4 I 6. 6 I 4; 
Sedat. Canbedene 6/0, 6/2: Avni 
Akman, Mangoya (hiikmcn) ; ~irinyan, 
Laize (hiikmen); Necmi, Fan..ga 6/2, 
6/3; Diran, Cideciana (hiikmen) ; 
Kris, lbrahime 6/2, 6/3: Kris, Dixana 
6/2, 6/ 1; Raynhart, N~ete 11_6, 
9/7, 6/4. 

Sedat Te Benjamen, Mango ve 
Digirme hiikmen ga}ip gelmi~lerclir. 

BUGONKO MA~LAR 

Saat 14.30 - I) Oberle V Fahir, 2) 
Benjamin V Melih S., 3) L Hovayan V.. 
Scmih. 

Saat 1 5, 15 - 1 ) Arevyan V Ciraa, 
2) Bayan Kurteli V Bayan Mezburyan. 3) 

C. Bihns ve eLf teri V Ali S. ve Dixan. 
Saat 16 - I ) - Bayan Goredetski V 

Bay an Hiimeyra.. 2) V edat A. ve Ne-
1et A. V lbrahim C. ve Nccmi. 

Saat 16,45 - 1) Fahir ve Annen V 
Vedat C. ve Melih S., 2) Oberle ve 
Riatc;kof V L Hovyan ve Semih. 

Saal 17,30 - I) C. Binns ve Lefteri V 
Vcdat A. ve NC§et A., veya Ali S. ve 
Dixan, Ibrahim C. ve Necmi. 

HEYBELlADADA Bls1KLET 
YARI~LARI 

Adalan giizdle~tirme cemiyetinin ter· 
tip ettigi 50 ve I 00 ki1ometrelik bi..sik
let yan~larma i~tirak edcceklerin c;ar· 
1amb3: giiuiln~ k!dar ( Beyoglu lstiklal 
caddesinde Aga ~mide Sahlbini~ i-:::ti 
magazasrna miiracaat eylemelcri s:ica 
olunur. 

Yam,ilar 12/7 /936 pazar giini.i 1aat 
9,5 da Heybeliadada 1smet lnonii cad
desinde <;e1me meydanmda ba1hya.. 
caktir. 

Bu yan~Iar 1 inci ve 2 inci katego
riye aittir. Kazananlara madalya veri
lecektir. 

FED ERE OLMA YAN KLOPLER.tN 
MA CLARI 

Eminonii Halkevindcn : Eminonil 
Halkcvi Spor komitast taraf mdan ya
p1lrnakta olan gayn federe kliipler tur
nuvas1. bugiin s.aat 14, 30 da Karagiim· 
riik stadmda devam cdecektir. 

Evvclce ban aebeplerden dolayi ta
til edilcn (Bozkurt • Aksaray) ma~1 
bu hafta tekrar edilccektir. Buglinkii 
ma~lar program1 a~agida yaz1hdir. Saha 
lcomiseri Sarni Karaycl. 

Karagiimriik A ve B tak1mlan ara-
1mda hususi bir ma~ yap1lacaktu. 

.. , 

Suad1 Sedad ve Kapri sin ii~ enstantanesi 

aonra iddiah olarak A1bnhilal ve Kii
~iikpazar tak.rmlan arasmda bir mac; 
yap1]acakbr. Bu oyunun galibine bir 

I BORSA I 

k.upa verileccktir. 

Hususi ma4S Karagi1mriik A ve B ta• 

lamlan arasmda bir mac; yap1lacaktir. 

AK~A.1\1 m tavsiye ettigi giiniln 

'Istanbul 4 Temmuz 1936 milhim progranu 
.(AK~AM KAPANI~ F1ATLERt) 5 Temmuz 936 Pazar 

&ham ve Tahvllit Istanbul - 12, 30: Muhtelif plak 
lit. dahlll 96.- It B. Hamlline 9,90 nC§riyatJ ve Hallt musikisi, 18: Taksim 
KupoDMP 1933 » Milcssis 85,- bahc;esinden nakil. Muhtelif varyete 
iltfkran 95,25 T. C. Merkez numaralan, 20: Sololar (plak), 20,30: 
Onitilrk I 21,32,50 Bankasi 68,25 Stiidyo orkcstrafan, 21,30: Son ha

berlcr. • II 19,90 Anadolu hisse 24,95 
» III 20, 15 Telefon 8,SO Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 

gazctelere mahsus havadis servisi verile-M6messil I 45,40 Terkos 12,75 
cektir. 

• ll 43,50 <;imento 9,35 6 Temmm: Pazartesi 
• III lttihat detif. 8,60 litanbul - I 8: Senfonik musiki 

ltBanka!l 9,90 Sark » 0,70 (plak), 19: Habcrler, 19,15: Muhtelif 
(Para (Cek fiatlerl) plaklar, 20: Halk musilc.isi, 20,30: 

Paris 12,03 PraA" 19,65,- Stiidyo orkestralan, 21, 15: Viyolonist 
Lond a 629 c:o Be li 19745 Margosyan (keman solo) piyanoda: Ba-r ,J r n , , 
N Y k 79 77 44 Yan Blinder C::aporneski (Bah, Mozart,· ev or , , Madrit 581, - ..,, 
MU 10 12 70 Sarazat), 21,45: Son habcrler. 

ano ' ' Bclsrrad 34,25,- Saat 22 den aonra Anadolu ajans1-

CeAtlna 
84•:s,- Zloti 4, 19,- nm g~zctelere mahsus havadis servisi ve-ncvro 2.,4,50 

B Pengo 4 29 - rilcccktir. 
rClbel 4,71,- ' • =============== 

Amaterdam 1,16,95 Biikre~ 106,75,-
Sofya 63,25,- Moskova 24,92,-

N Q betc;: i eczaneler r 
-~~Ii~.:: n;::: ~~~~Es~-

TEPEBASI 
BAHCESi 

ra}': Yiik1ekkaldmmda Vinkopulo, Ga
lata: Fmdtkhda Hila!, Emlnonii: Hiisnii 
Haydar. Kaatmpa§a: Merkez, Haskoy: 
Halk, Heybeliada: Halk, Biiyiikada: 
Merkez, Bakukoy: latepan, Sanyer: Bii
yiikderede Aaaf. Tarabya: ;Yenikoy. 
Emirgan, Rumelihiaanndaki eczaneler, 
Alaaray: Serim. Be1ikta1: Nail, Oakii
dar: Selimiye, Kadikoy: O~lcr ve So· 
tiryadis, Fener: Hiisameddin, Samatya: 
Emin Ridvan, ~ehremini: Naz1m, Kara.. 
iriimriik: Mehmed Fuad, Alemdar: E§· 
ref Ne1et, Ku~iikpazar: Y orgi. ~hzade· 
ba11: Ibrahim Hali!, Beyaz1t: CemiJ. 

Dogum 
Deierli uabiye miitebaaswarumzclan 

Cerrahpqa hutanesi asabiye miite
baa11&1 doktor Ahmed $iikrii Emet'in 
bir erkek evlid1 diinyaya gelmittir. Ai
Jesine tebrik ve yavruya UZUD ye ha
yvh omiirler dileriz. 

P-ugun saat 17 de 
-....;:: --

Biitiin yeni V f'RY!-TE programile 

Biiyiik Maline 
Saat 21 den ltibaren 

DINE KONSER 
Tabldot 150 kuru1 
Her1lln aaat 17 1/2 da 

Maestro URZIGEANU idare.sinde 

RUMEN CIGAN 
orke1traa1n1n l1tiraklle 

APIRITIF KONSER 
Fiyatlar mutedil. 

Ouhuliye serbestir. 

5 Temmuz 19936 

Milletler cemiyeti 1slahat1 
(Bat tarah hinnci sabifede) 

3 - Milletler cemiyeti Azalanndan 
paktm tatbikine aid metodlan lSlaha 
matuf t.ekli!lerini l eylill 1936 tar:ihlll
den evvel bildirmelerini rica eder. 

M. A venol, bu teklifleri tetkik ede
cek ve bilronun 21 eylfil tarihinde top
lanmasrm teklif etmekte bulundugunu 
Milletler cemiyeti asamblesinin onu
miizdeki i~timamda tevdi edllmek 
Uzere bir rapor tanzim edecektir. 

Nihayet, bu karar sureti tanzim ko
mitesinden muhtelif hi.ikftm.etlere 7.ec
rl tedbirlerin kaldmlmasma miiteal· 
llk tekliflerde bulurunalanm istemek
tedir. 

Asamble, saat 12,10 da losa bir top
lanti yaprm~ ve bu toplantida M. Van 
Zeeland, muhtelif delegasyonlann 
metnini okumu~ oldugu bu projeyi 
derin bir tetkike tabi tutmak istedik
lerini soylem~tir. 

Asamble, saat 18 de toplanacaktir. 
Tanzim komitesinin saat 15>30 da 
akdi mutasevver olan celscsi tehir 
edilmi~tir. 

Milletler cemiyeti konseyi, saat 17 ,30 
da toplanarak Dantzig meselesini mil· 
zakere edecektir. 

Selfiltiyettar bir menbadan bildiril
digine gore asamble ic;timamm bu ak
~am saat 18 e kadar tehir edilmcsinin 
sebebi, karar sureti projesine Habe~
lerin muhalefet etmeleridir. 

~iLi l\'IURAHBASININ V AZ1YETi 
Santiago - de - Chili 4 (A.A.) - Ha

riciye nazin, Cenevredeki f?ili murah
hasmm ~ilinin Habe~ .. italyan ihti
lat1 meselesinde rey vermekten istin
kM edecegini beyan etmi~tir. 

DANziG MF.SELF.St 
Cenevre 4 (A.A.) - Konsey hu

ausi celsesinde, Danzig meselesile me§· 
gul olmu~tur. Serbes 1ehir ulusal sos
yalist partisi ba~kam M. Grayzer §id
detli beyanatta bulunmu~ ve demi~tir 
ki: 

Danzig, ulusal eosyalizmin iktidar 
mevkiine gec;mesine kadar, Milletler Ce
miyetinin, icraatile infilak ettirmck 
tehlikesine koyabile<::gi bir bantt f1c;1S1 
olmu11tur. 

M. Grayzcr, olmii11 hukukt madde'kr 

iizerine degil, ana yurddan daima ayn 
k.alm1yacak olan 400 bin Alman adma 
BOZ eoyledigini bildirmi§, Danzig i~ 
yeni bir Milletler Cemiyeli komiseri ia
tedigini ve daha iyisi hi~ bir komiser 
istemedigini ve filhakika p.hsi mesuli
yeti deruhde ettigini ve her 1eyin Mil
letler Cemiyeti o!madan daha iyi iiide
ceiini .Oyl~. 

lulAKIN TANINMAMASI 
Cenevre 4 (A.A.) - Habq heye

tinin on milyon lira istikraz talebini 
asamble hiirosu reddetti, ilhakm tcmm
mamas1 talebi de karar esnas1nda na
zart dikkate alinmak iizere ~elden ka
bul edilmittir. 

Botazlar meselesl 
Yazan: SOLEYMAN KAN11RTEM 

£sbak istanbul Valisi 

Gazetemizi okuyanlar bu eserin mU
ellifini pek iyi tamrlar. Miiellifin ismi 
eserinin nekadar dikkat ve tetehbii ile 
haztrlanmq oldugunu bildirmege kifa· 
yet eder. Bay lrtem, giiniin bu en mu
bim meselesi hakkmda yaphit tetkikleri 
bu defa bu eserile meydana koymUflur. 

Bogazlar meselesinin bidayetinden 
aon giJ1ere kadar ge~irdigi aafhaJar hak· 
kmda tam ve toplu bir fikir basil et
mek isteyen okayuculanmrza bu krymetli 
eseri ehemmiyetJe tavsiye ecleriz. 

YENt BiR KURS 

Eminonu Halkevinden: E vimiz bir 
muhasebe dersleri kursu ac;maga karat 
vermi§tir. Ders1eri altmc1 noter Calip 
Bingol verecektir. 

Bu kurslar her am1f halkm iktisadi '\'e 
ticari her ~it sanat erbabmm 
i§ine c;ok yarayacaktir. 15/ 7 / 936 <;ar· 
tamba giinii eaat 18 de ba~hyacak olan 
kurs ic;in her giin talebc kaydedilmekte• 
dir. Ders saat ve giinleri ileride teblig edi
lecektir. 

T aksim bah~esinde 

Bu ak~am saat 21,45 de 
Matinc 17,30 da 

• 
HALiME 

Pek yakmda 

RAHMET EFENDI 
Masalanruzt aym
ruz - Telefon 43703 

Bir Su Miihendisi ile iki Naf1a 
Fen Memuru al1nacakt1r 

Ziraat Vekiletinden : 
Konya ova11 1ulama idaresinde ~ahtbnlmak ilzere bir su miihen· 

Clisi ile iki Naf1a fen memuru ahnacakbr. Su miihendisinin Yiiksek 
miihendis mektebi mezunu olmaa1, 1u ve intaat itlerinde ~ah1m11 bu
lunmas1 fen memurlar1mn da Nafaa fen mektebi mezunu olmas1 li.z1m• 
d1r. Askerliklerini yapmlf olmalar1 muktazi bulunan istddilerin vesi .. 
kalar1 ile birlikte Ziraat vekaletinde Ziraat ifleri umum miidiirliijii .. 
ne miiracaat etmeleri. (1533) (3678) 

Istanbul GumrOkleri Sat1~ i~leri MudurlOgunden: 
717 mezat K. 69 kilo 345 lira radyo oparlorii, 1082 mezat K. 29 kilo 

188,50 lira all1k, krem ve podra, 1750 mezat K. 49 kilo 118,80 lira al· 
tin ve giimiit yald1zh aa.lon etyu1, 17078 mezat K. 64 kilo 345,60 lira 
yiin mensucat, 762 mezat K. 19 kilo 76 lira aun'i ipek iplizi, 2177 me- ' 
zat K. 12 K. 400 G. 297,60 lira safi ipek kadife, 5433/593 mezat K. 29 ki· 
lo 101,50 lira bahk yumurtas1 kutuda. 826 mezat K. 1554 kilo 101,1. 
lira bot pfe. i 

Yukar1da yaz1h etya 10 temmuz aaat 14 te a~1k artbrma ile sahla
cakbr. Artbramaya gireceklerin yilzde yedi buc;uk pey akc;esi makbu

zu ve iinvan tezkeresi aramr. (376 4) 

BULMACAMIZ 
Soldan saga: 

,1 - Canl1 (4) <;orba ic;ilen alet (5) .. 
2 - Benzer (2) Sinirli (5) 
3 - Yemek (2) Bir Y•!!ta (5) 
4 - Kahn degil (4) 
5 - Hamur a~an degnek '( 6). 
6 - Az ( 4) <;omlek (5). -. 
7 - Elbise ucu .( 4) Deveye ~ok ni-

dast (2). 
8 - Nota (2) Celir (4). 
9 - Reaim, vergi (5) Sual (2). 
.1 0 - Kisaltmak ( 6 )'. 

Yukardan a~agi: 

J - Kiraz1 ile me§hur yer (7) Ya•• 
ma (2). 

2 - Vazife (2) Kuma§ Cliizleyen &, .. 
let (3). 

S - Acizler ·cs) Sallandtr '(2). 
:4 - Beslcmek. ( 4) ·Bir ycrin havaYi 

neaimisi ( 5) . 
5 - Oort yam 1u olan kara ( 3). 
6 - Ski ile kayan (7) Beyaz (2). 
7 - Kahn kuma§ (3) Mezar (5). 
8 - J'ombuldan fazla (6). 
9 - Bir miUetin ya§ad1ii toprak (5 )". 
J_Q - ~angtumak . ( 6). ~il4 .( 3). 

GE~EN BULMACANIN HALLt 

Soldan saga : 1 .. Bilardo 2 • Oya .. 
Sabi 3 .. Rimel 4 .. En - Ka • Le 5 - Ak • 
tfambur 6 • llan 7 .. Tane - ~aize 8 • 
Ar .. Kaynak 9 - Gato 10 .. Haya let ·in. 

Yukar1dan a§aii: 1 • Baro • lta 2 .. 
}yi • Alarga 3 .. I...amekan - Ay 4 - En • 
Ne - Ta 5 .. Roi - Kol 6 - Kanca 7 - Os
man .. Ay 8 .. in 9 • Bolu - Zati I 0 • 
Mi· pke~ 

Ill 
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Dti~ONCELER: 

DOLAN DI RICI 
Aras1ra gazetelerde muhtelif do

landlnc1llk vakalan okuruz. 
1 - cHerifin biri koprtide bir baya 

yakla~m1~: 

- Bentle bir y\iziik var de~. U
cuzca satanm. Elden dti~me .. 

Bay yilzi.ige bakm1~: en ~agi be:;i 
y.ilz lira eder. Halbuki yiizugti satan 
40 lil:a istiyor. Derhal kirk li:rayi ver
nlli;i ve saticmm bir kaada sararak 
kendisme uzattig1 yi.izi.igii alm1~. Fa
kat bir mi.iddet sonra yiiziige yine bir 
gozatmak isteyip kaadI a91Ilca i~inde 
be~ kuru~uk niyetlerde satilan yii~ 
ziiklerden birisi oldugunu gormi.i~. 

El~abukluguna getirilip dolandlnldl
giru anllyan bay polise miiraooat et
rni~. Dolandmc1 hokkabaz yakalan-

- Benim biitful bir ellilikten b~
ka param yok, istersen bak diye bU
ti.in bir 50 lirallgi ci.izdan sahibine 
vermi.i;. Ctizdan sahibi de parayi mu
ayene· ettikt~n sonra kdada sanp All
ye iade ederek: 

- Bu beram param degil haydi gitl 
demi~. 

Ali para ctizdam kendisinde oldu~ 
gu i<;in f1rsat1 ganimet bilerek h~men 
oratlan uzalqa~m1~ ve bir hayll iler
ledikten sonra ci.izdam a~~· Fakat 
ci.izdarun i~nde gec;miyen eski ~arllk 
Rusyas1 'paralan olqugunu gori.ince 
kendisine kaada sanlarak iade edilen 
elli lirahg1m cebinden c;lkurrm~. Bir 
de ne gorsiln? K.aadm i9inde elli lira
s1 yok. 

Polise miiracaat etmi~; .. ila.h ... > 
Bu dolandmclll.k vakalarnu bir hay-

2 - Ali isminde bir adam Yalova- 11 c;ogaltabiliriz. Yalmz bu vakalarda 
ya gitmek ir;in Galatada dola~1rken benim anlamad1g1m bir ~ey var. 
yanma bir adam yakla~m1~ kendisiy- 500 lirall.k yiizilgti 40 liraya .}apat-
le ahbab olmu~. Rlhtimda gezerlerken mak istiyen, yere dti~en ciizdam i<; 
onierinde giden birisi bir cilzdan du- etmek kurnazllgrm gosterenler de 
~tirmil~. Alinin yeni ahbab1: dolandmc1 degil midirler. Belki. do-

- Aman bize kismet ~iktl, gel pay- landmlan dolandmc1, fakat her hal-
la~ahm, diyerek, ci.izdam alrm~. Aliyi de dolandmc1llga te~ebbiis edip do-
yan sokaklardan biline sokmu~. Tam landmlan dolandmc1.. Bu dolanchn-
bu s1rada da clizdam dli~iiren adam Ian dolandmc1larla, dolandlran do-
geri donerek iki ahbab <_;avu~un yaka- landmc1 arasmda ne fark var? 
sma yapisnus. Ali: Orhan Sellin 
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TUii.AF PEHLiVAN 
Amerikanm me§hur bir kadm pehlivam 

Vard1r: Lea Savage. Bu kadm 150 kilo 
ag1rhgmdadir. Sac;lan arap sac;t gibi la. 
Vtrcikt1r. Giire~irken domuz gibi homur• 
danir. 

Geceleri elinde fener, sokaldarda ya· 
hn ayak dola§tr. Odasmda kostebek 
hesler, Yatagmm kenanna horos tii-
ner .•. 

Biiti.in bu acayiplikleri reklam olsun 
diyedir ..• 

ACABA l\U DERSiNiZ? 
Gec;en hafta yer ycrinden oynad1. 

~meling zenci Joe Luis dogii§ti.iler. 
Zenci dayak yedi, maglup oldu. 
Brodvayda bir rivayet var. Bokstan 

cvvel J oeyi bir otele gotiirmi.i§ler, orada 
bir kadeh likor vermi§ler. 

Bu likoriin ic;inde uyu§turucu, sersem 
cdici bir madde varmt§. Zenci boyle 
bir dolapla yenilmi§. 

Acaba m1 dersinizl.., 

MEDENiYET 

lrak umumi hapishanelerindeki mah• 
puslar giiniin muayyen zamanlannda 
konser dinliyorlar: irak hapishanelerine 
radyolar kondu. 

Fakat garip degil mi~ Radyolu hapis. 
hanelerde telefon yoktur ve gardiyanlar 
biribirlerine h1zh sesle seslenirler. 

VODViL NASIL YAZILIR? 

Fransamn mc§hur vodvil mub.arrir
lerinden Feydeau derdi ki: 

- Giili.inc; bir vaka yazmak ic;in, ev
vela morg hademesinin tiiylerip.i iirper
tecek f eci bir vaka tasarlars1ruz, sonra 
bunun giiliinc; taraflanm bulup meyda· 
na c;1kanrs1mz. Hayatta her hailenin gii
li.inc; bir tarali vardK. Esasen bunun ic;in· 
mizah muarrirleri somurtkan olurlar, 
c;iinkii di.i§iindiikleri faciadn ..• 

Vodvil yazmanm giizel bir yolu, an· 
cak bu yolda yiiri.imek c;ok kolay olma· 
sa gerekl .• 

Rabe~ imparatorunun Cenevreye gittnesi halk arasmda biiyilk bir aIB.ka 
uyand1rm1~hr. Binlerce halk imparatorn gormek ic;in toplanm1~tlr. Cenevre
de yilksek tahsil goren talebe bu alaka uzerine i~lerinden birini Neca~ 
k1yafetine sokm~, yilzi.inu boyatm~, kendisini bir otomobile bin~ler
dir. Bir ~ok .halk bunu hakikaten impnrator sanarak ulkl~Iarm9tir. Resmi
mizde sahte Neca~i otomobilde kurul- mu~ goriinuyor. 
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1is~~illt.2.1SliiiDEm Ailelere ve Talebelere ilan 
Tatil zamanlan devammca 20 cyliile kadar 

8 TURK LIRASILE 8 B E R e T z I de Her lisan J~lD kuralar 
I a~1lm1thr husuai derslcre 

bu miiddet iQin rniihim tcnzilat 

KAYDA BA$LANILMl~TIR 
Istanbul Ankara 

373, fstiklal caddesi Konya caddesi __ _, 

Cenevre mektuplarz 

Cok uyan1k ve ~ok 
kuvvetli olmak l8z1m 

Negiisiin ltalyan gazetecilerinden 
gordiigii hakaret, bu haki~ati bir 

def a daha teyit etti 
.. ' . . 

~-· ·-.' . . i ... . 
. • . 

Murabbaslarmnz ve gazetemiz miidiirii B. KAzun ~inasi Dersan Milletler 
cemiyeti i~timamdan ~11nyorlar 

(~ tarah birinci aahifede) Zeeland cBu hususta ilk soz 
otelinde hitufkar bir davetile ba~ll- isteyen Habe~istan imparatoru 
yan gtinfuni.iz, Milletler cemiyeti top- Sa majeste (Haile Selasiye) dir, sozli 
lantismda ~hidi oldugumuz tariht kendisine veriyorum! .> dedigi zaman 
hadise ile gazetecilik bakmnndan ha- biitU.n gozler ag1r agrr ki.irsi.iye dogru 
trram1zda uzun miiddet silinemiye- yfuiiyen Negiisi.in hareketlerini bil-
cek kadar kuvvetll bir iz b1rakml11 yiik bir dikkatle takib etmege ba~Ia-
bulunuyor. dt. 

Milletler cemiyeti i~in Cenevrenin 
~ehirden biraz uzak ve yi.iksek bir 
noktasmda in~a edilen buyiik bina. 
heni.iz bitmedigi i~in bu gibi toplan
t1lar Cenevre kantonunun umuml 
meclis binasmda yap1hyor. Sabahtan 
biliyorduk ki i~tima saat be~ten ev
vel olm1yacak, gene biliyorduk ki 
Habe~ heyetine bizzat imparator Ha
ile Seia.sie riyaset edecektir. 

Gazetecilere tahsis edilen yere gir
meden evvel bilyilk kap1da NegilsU.n 
gell~ini seyretmek arzusuna galebe 
edemcdim, arka arkaya gelen otomo
billerden tela.?h telcl~h inen eski ve 
yeni dtinya memleketleri murahhas
larmm kim billr kac; ylizi.incii defa 
resimlerini ~ekmege ugra~an bin bir 
millete mensup fotograf muhabirleri 
ordusuna kat1Id1m. Oni.imiizdeki 
meydamn muhtelif noktalanna top
lanan bir kalaballk isvi<:;re halklna 
hA.s bir vekar ve intizam ic;inde mu
rahhaslann geli?ini seyrediyor. 

YA~ASIN DIP.ARATOR SESLERi 

Saat be~i bir kac; dakika gc~e al~ 
ve cy~asm imparator! » sesleri Negii-

• siln gortindi.igilnii bildirdi. Biitiin 
fotograf makiQ.eleri ayni noktayi he
def ittihaz etmi~ti. Ortadan ziyade 
klsaya daha yakm bir boyda olan im
parator, sadakor elbisesinin 'iizerine 
ipekli siyah bir pelerin giymi~ti; elin
de tuttugu siyah ~apkasim saga sola 
salhyarak, belli bellisiz gilliimseyerek 
gayet vakur bir tavirla, kendisini al
la~hyan halla. selamhyordu. Yarun
daki murahhaslar arasmda uzunca 
boylu, zayif ve gene; Ras Nasibu ve 
daha heybetli endamile Ras Kassa 
nazan dikkati celbediyorlardt. Hukuk 
mru,avirleri profesor Jeze de dahil ol
mak tizere hepsi siyah kostiim giy· 
mi~erdi. 

Bir devlet reisinin blzzat Mllletler 
cemiyeti toplantisma i~tirak etmesi 
ilk defa vuku bulan bir hadise oldu
gu gibi Negilsun ~ahsiyeti ve vaziye
tin hususiyeti bu celseye tariht bir 
ehemmiyet vermekten hall kalrn1yor
du. Biitiln gozler italyan heyeti mu
rahhasasmm bo~ duran koltuklann· 
dan gec;erek Habe~ heyeti murahha
sasmm bulundugu yere dogru ~evrll
mi~tt. 

ittifaka yakm bir ekseriyetle reJs-
lige se{:ilen M. (Van Zeeland), Millet
ler ccmiyeti paktmm tad.ill lil.zumu
nu ileri siirerek bu i~timaa sebebiyet 
veren (Arjantin) murahhasma soz 
vemli~tl. Arjantin murahhas1 nutku
nu bitiidikten sonra, M. VaQ 

MECLiSTE ISLIK SESLERt 

Hafif bir ba~ egmesile reisi selam
ladl.ktan sonra elinde tuttugu k~git
lan dtizeltmege ba~ladlg1 bir anda ga
zetecilertn bulundugu galerinin bir 
klsrrundan gittikge ~ddetlenen 1shk 
sesleri, bagirarak soylenmi~ fakat 
manasi anla~1lanuyan sozler, a yak 
patirdllan yiikselmege ba~ladl. Hie; 
beklcnmiyen bu hadise kaq1smda ilk 
saniyelerin ~~km1Ig1 ge~er ge<;mez 
murahhaslar, davetlilcr, gazeteciler 
italyan gazetecilerinin bu c;irkin nil
mayi~ini tasvib etmediklcrini gostcr
mek ic;in bir al.kl~ tufam kopard1lar. 
Bu aleyhtar ve tasvibkar niimayi~ler 
devam ederken kiirstide vakur bir ta
v1rla duran imparatoru gozden kar;ir
rmyordum. Elinde kagitlar, bir heykel 
harcketsizligile bu gtirillttilerin so
nunu bekliyordu. Bulundugum yer 
kursi.iden uzak olmakla beraber his
scdiyordum ki Rabe~ ordusunun 
magHip baskumandaru su dakikada . . 
~ok mustaripti. 

KISA SUREN BiR ~rUCADELE 
Niima~ileri ~1 ~1karmak ve 

sonra da karakola gotti.rmek i.izere 
salona giren sivil polislcrle i:talyan 
gazeteclleri arasmda bir iki dakikahk 
bir milcadele oldu. Bu s1rada murah
haslarm da sabn tilkenmi~ olacak ki 
onlar da birer iki~er bu mtinasebet
sizlige nihayet vermek li.izumunu his
settiren hareketlerle gazeteciler gale
risine dogru dondiller. En hararetll
leri M. (Titillesko) idi. Rumen ba~
murahhas1 ayaga kalkml~ reise hita
ben: 

- Rica ederim miidabale ediniz ve 
bu meclisin ~eref ve haysiyetini ihlal 
eden bu vah~i sesleri biran evvel sus
turunuz t 

Diye barbar baginyordu. Ni.imay~
<;i gazetecilerin zorla d1l?an ~1kanlma
lann1 takib eden mi.ithi~ alkl~ tufa
nmdan sonra imparator, frans1zca 
iki ciimle ile meram1m kendi lisanm
da anlatmak zaruretini ifade ettikten 
sonra Amharik dilile 12zun nutkunu 
okumaga ba~ladl. Milletler cemiyeti 
te~kllllt ve tertibatmm milkemmell
yetinl anlatrm~ olmak i~in ~unu ila
ve edeyim: Salon gayet btiyilk, tava
m c;ok yi.iksek oldugu ic;in hatibl.erin 
soyledlklerini i?itebilmek hemen he
men hi~ mumkiin degildir; onun ic;in 
murahhaslar ve gazeteciler telefon
culann kullandlklar1 kulakl1klara 
benzer ses aletleri kulle.rurlar. Negils 
soza b~lar ba~lamaz herkes hattA o 
vakite kadar gazete okuyan M. (Lit· 

Sahife 5 

Akdenizden geee· 
eek harp gemileri 

(Ba~ taraf1 birinci sahlfede) 

Ti.irk projesinde ise bC\yle bir elds
tikiyet yoktur. Karadenizli olrmyan 
devletlerin Bogazlardan ge~ecek kuv
vetleri i~in azami bir hat konuldugu 
halde Karadeniz devletlerinin kuvvet
leri bir giina kayd ve tahdide tabi tu
tulmanu~trr. 

Gerek Romanya, gerek Bulgaristan 
Akdenizden girecek bir kuvvet1e kar
~ll8.¥Ilayauak buytik bir Rus donan
masi kar~da Karadenizde kapamp 
kalmak akl.lane biqey olacagmda. 
~iiphe gosteriyorlar. 

i:ngilterenin politikas1 i.izcrinde ni
hai tesir yapacak pratik millahaza ~u 
olacaktrr: 

Tiirkiye bir defa Bogazlan tahkim 
ettikten sonra muka1i"eleye ne gibi l?e
rait konulursa konulsun Bogazlara 
girmck ve ~1kmak i~lerini kendisi kon
trol edecektir. Yalmz Japonyamn 
boyle bir pratik millfthaza ve nazan 
kabul cdecegi belli degildir. i:ngiliz 
heyeti murahhasasmm Montreuxde 
bir itilftf lmsulilnti ziyadesile arzu ey
ledigi a~kardir. italyadan ba~ka dev
letler i~in umumi surette kabule sa
yan bir plan bulundugu takdirde in
gilterenin italyarun muvafakatini bek
lemeksizin itilafm imzalanmasma ta
raftar olmas1 bile muhtemeldir. 
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vinof) bile, ses aletini kulaklarma 
yerle~tirmi~ bulunuyordu. i:mparator 
nutkunu kendi lisanmda okurken ikl 
terci.i.man da aym zamanda frans1zca 
ve ingilizceye terci.ime ediyorlard1, 
0 surette ki aletin diigmesini c;evire
rek arzunuza gore nutkun Amharik
~esi, yahut ingilizce veya frans1zcas1-
m dinlemek kabil oluyordu. 
tTALYAN GAZETECiLERt lUAKUS 

BiR NETiCE ELDE ETTiLER 
italyanlardan b~ka istlsnas1z ola

rak herkesin takbih ettigi dilnkil yer
siz nfunayi~i yapan gazeteciler bu 
hareketlerile memleketlerine iyilik et
tiklerini zannetmi~lerse kendilerine 
habcr vereyim ki tamamile makiis 
netice elde etmi1?lerdir. Negus Asam
ble huzurunda kendisini daha sem
patik yapmak igin bir ~are ararm~ ol
sayd1 italyan gazetecilerin marlfetl 
kadar miiessir bir ~ey ke~fedemezdl. 
Bu ak~am (Cenevre) nin siyasi mah
fellerinde temas ettigim diplomatlar 
hadiseyi hep ayni tarzda mutalea edi
yorlar, her tiirlil politika dii~ilncele
ri d1~mda olarak dtinya efkan umu
miyesinde italya aleyhinde yapacagi 
tesiri anlatiyorlard1. istilaya ugnyan 
memleketi lehinde bir cereyan uyan
dlrmak i.imidile Milletler cemiyeti kiir
sustine ~1kan ve nihayet bu miiessese
ye fazla itimad etmi~ olmaktan b~a 
bir kabahati olmlyan imparator, her 
l?eyden evvel felaketzede ve mustarib 
bir insan tesiri yapbg1 i\:in galibin 
maglftba kar~ zebunke~gini andlran 
bu ~irkin nfunayi~ civanmerdlige ya
kl~rruyan bir hareket gibi gortindU. 
Meclis reisinin bu sabahki celse ba
~mda soyledigi takbih sozleri eminim 
ki yalruz Asamble murahhaslanrun 
dcgil, fakat .ayni zamanda dilnya ef
kari umumjyesinin de hlssiyatma tEtr
cilman olnm~tur. 
1\1. PONSOT1'"UN DiKKATE ~AYAN 

niR soztt 
Milletler cemiyetinin Negiisiln mil

racaatma nas1l cevap verecegini bilmi
yorum. Fakat ~ras1 muhakkaktir kt 
dilnkii manzara milletlere istiklalle
rini mildafaa i~in daha uzun zaman
lar bi.itful kuvvetlerile sanlmak mec
buriyetinde bulunduklan yegane ya
reyi pek vaZlh bir ~ekilde gostermi11 
bulunuyordu: Qok uyamk ve ~ok 
kuvvetli bulunmak!. 

Celsenin bir fas1lasmda koridorda 
dola~1rken yil.ksek sesle konu~an M. 
Ponsotnun ~ayam dikkat bir ci.imlcsl 
kulag1ma gcldi; Fransamn ycni An
kara el<;isi yanmdakine /?UllU soylii
yordu: 

- Bir milletin istiklfili o kadar hiir
met edilmege Iayik bir ~eydir ki bu
nun ha.kkmda soylenecek kelimele1 
ne olursa olsun, beni ~ok mustarib 
cderl 

FranSIZ diplomatl bu sozlerile ne 
ke.stediyordu? Bu ciimlesile ba~ka ne 
gibi vaziyetleri ima etmek istiyor
du? Bunlarm ke~fini okuyuculara bl;. 

raklyoruml 
K. D. 
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·Harputlu Ali baba anlat1yor 
As1I ismi Artin lkizyan clan Ali baba 

"TUrkiyede doQdum, binaenaleyh 
TUrkurn,, diyor 

Nev York (Ak~am) - YunanlI Oim 
Londosun Sirt1ru yere getirerek ge~en 
sene cihan pehlivanbg1 unvaruru alan 
Ameri.kall O'Mnhoney ~ok gc~meden 
Almanyah Dick Shikata da yenilmi~ti. 
Gerek kuvvet ve gerekse pehlivanhk 
oyunlarmda pek deh~etll olan bu Al
man gtire~crisi ile g*n sene blzim 
Dinarh Mahmed de gilre~rni~ ve bera
bcre kalnu~lardl. Fakat ~ son aylar 
iginde Ali Baba isminde Tiirkiyeli bir 
pehlivan rneydana ~1karak Shikata 
meydan okudu. Gecren ay Nevyorkun 
en btiyiik spor yeri olan Madison Squ
are Gardende on be~ bin ki~ilik bir 
balk huzurunda bu ikl pehlivan gi.i
r~tiler. Ali Baba hasnuru yirmi altl. 
dakiknda ycre vurarak cihan pehliva
m rtitbesini kazand1. 

Shi.kat muhas1mmdan daha iri da
ha uzun boylu ve otuz kilo daha $ 
oldugu halde Ti.irkiyell pehlivan onu 
arka arkaya ii~ defa havaya kaldlnp 
yere attiktan sonra bir boyun biik
mesi Ue bitirdi. 

Shikat bu ~iddetli yere vurulmak
tan o kadar f ena bir surette sarSI.ldl 
ki Ringden ~gi inmek i~in bir ba.r 
kasmm yard1mma muhtac oldu. Tiir· 
kiyeli pchlivanm elinde Shikatm bu 
iklnci maglubiyeti olm~u. Bundan 
evvel Detroitde yaptlklan gtire~te Shi· 
kat magltlp olmak tehlikesini goriin
ce Ali Babanm pala b1yiklarm1 ko
parmaga ba~lanu~tI. Bundan fena 
halde klzan pehllvan b~ Shlkati ha
vaya kaldmp Ringden ~an at~b. 

Amerikada birdenbire cyaman Tiirk 
pehlivaru> diye biiyiik bir ~hret ka
zanan bu Ali Baba kimdir? 

'.Evvelce Ameri.kada bulunmul? olan 
bir Tiirk pehlivamrun rivayetine at
fen gO.ya bu Ali Babarun ElAzizli Ali 
Hasan oldugu hakkmda baz1 istan
bul gazetelerinde gorUlen havadisler 
dogru degildir. 

Ali Baba ismile bir Tiirk pehlivaru
nm Amerikada bulundugunu hir; i~lt
medig:"1 i~in cbelki bu adam Roman
ya veya Bulgaryah bir Tiirktiir> diye
rek meseleyl tahkike b~la~tim. 

ShikatI yendikten bir saat sonra bu 
yaz1 ile birlikte resmini gonderdigim 
Ali Babayi giyinme odasmda bul
dum, kendisile bir saat kadar gorii~
tiim. 

cMerhaba hem~erb diye seHimladt
gim zaman elini uzat1p cmerhaba> 
di ye elimi s1kb. cN erelisin> sualime 
cHarputluyum, anam babam da Har
putludur> diye cevap verdi. Harput 
lehgesile temiz Ti.irkc;e kon~uyordu.> 
Beni oturttuktan sonra izahat verdi: 

- Harputluyum. Anam babam Er
rnenidir. Arna ben Tilrkilm. yilnkti 

vesine dil~erek Amerika bahriyesine 
yazildlm. Orada altI sene askerlik et
tim. i?imdi otuz iki ya~mdayim. in
gilizce iyi konul?abllirim. i?imdiye ka
dar iki bin gtire~ yaptim ve hepsinde 
kazandrm. Bugiin bana cihan pehli
vam diyorlar. Burada bazi Ermeniler 
.kendine Ttirk pehlivam dediglme da
nhyorlar. A baba bunun ba~ka 

taraf1 var m1 ki? Ben Harputta dog
mu~um. Ame1ikan bahrlyesine girdi
gim zaman bana sordular cHangi mil
lettensin?> cTilrkiye rnilletindenim> 
dedim. Onlar da deftere beni Tilrkttir 
diye kaydettilcr. Bir adam nerede do
garsa o mcmleketin milletindendir. 
Amerikada dilnyanm en bilyilk peh
livanlanm yendim. Belime altm ke
mer takblar. ~imdi bana herkes ya
man Tilrkiye pehlivam diyor. Bilyilk 
Atatilrk belki benden memnun kal1r. 

- Peki scnin asll adm nedir? 
- Benim adlm Ali Babadlr. Herkes 

beni Ali Baba diye cragmr. 
Oiire~te ooyle ~hret kazandlktan 

sonra Ali Baba radyoda kemenc;e c;a
larak giizel Anadolu ~arkllan soyle
mege de ba~lad1 Sinemalarda !ilimle
ri c;ogaldl. 

Bir kac; giln evvel kendisinden 1ld 
defa daha buyilk bir ciisseye malik 
ve 340 libre ag1rhgmda Sanooke na
nunda bir Ameri.kan Hintlisile giire~
ti. Bu losa boylu adam, dev anas1 gi-
bi herifi nasll yenecek diye herkes 

All baba hayret ve ~iiphe ile gilre~i seyreder-
ken birdenbire Ali Baba hasm.im ha

Tiirkiyede dogdum. Harputta daha vaya kaldlrdl. Yere vurmaga b~ladl 
on i1d y~da iken gtire~ege b~a- ve gtire~ otuz be~ daki.kada Harput-
nn~bm.. Pehlivanhk oyunlanm ora- lunun galibiyetile neticelendi. 
da ogrendim. <Ali Baba> losa boylu, esmer, pa-

Ameri.kaya on altI sene evvel gel- la b1ylkll 205 llbre agrrhgmda blr 
dim. Bostonda amcam bahk~lhk eder. adamdlr. 
Onun yarunda bir kac; sene kaldun. Ali Babarun asll ismi Artin ikiz-
Sonra kesathk gelince denizcillk he- yandlr. - tbrah im Safa 
----11--IUllllUUHllllllllllll•-•at• W•llll- •W -

Bitlis Halkcvi sosyal yardim 1ubesi tarafindan siinnct cttirilen yav
rular vali Hasan F ehmi Siicrdcm ilc bir atada. 

0L0NCEYE 
KADAR! .. 

i<;lnde olii gibi yatan klzm gozlerin
de ... <;1t yok .. yalruz apartrmanm tal} 
merdivenlerindcn siiriinerek gelen bir 
taklm kan~ ayak sesleri i~itiyoruz .. 
bazan ince bir kadln aglayi~1! .. 

- Kimin nesi llni~ bu klz komiser 
efendi? 

- Eski bit pa~arun kJ.zi doktor I.. 
Tek bir annesi var. 

- Nerede annesi? 
Yazan: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

~----------------------------·------
T efrika No : 2 

Polisler korku ile yataga dogru 
yakla~1yorlar. Sivil adam, karyolarun 
ucuna geliyor. Duruyor .. derin bir ses
sizlik .. yava~ga elinl uzatarak klzm 
karyoladan ~gi dogru sarkan kolu
nu tutuyor. Gayriihtiyari adamm goz
leri bilyilyor ve parl1yor .. dudaklann
da boguk bir hmlti. .. 

- Yal?lyor! .. 
Bir dakika silren bir siikut!. .. 
- Ko~ Ismail efendi telefon et, im

dadl s1hhi otomobili yola ~ksm! .. ilk 
buldugun doktoru getir! .. 

Polis odadan :firhyor. D1~rda ayak 
sesleri ve bir ta.klm konu~alar ... Slvil 
adam dlzlerini biikilyor, karyolamn 
yaruna ~omellyor. Kendi kendine: 
cAcaba yara neresinde> diye soylene
rek yav~a lozm ilzerini orten yor-

gam gogstinden a~ag1 dogru siym
yor ... 
Anla~Irmyan bir rmnlda~ ..• 
- Sol memesinin altII .. 
Sivil adam, birdenbire korkarak eli

ni gerl ~ekiyor. Parmaklan, yagll ve 
s1cak bir maylin igine girmil? gibi ya
myor. Elini agir ag1r i~1ga dogru uza
tiyor .. bak1yor ... Bir damla kanl .. 

Dudaklan tltriyor ... 
- Zavall1 yavrucuk, zavalll ~ocuk, 

ne de gene;, ne de giizel blr loz! .. 
Dakikalar gec;iyor ... Uzun, kork:un~, 

ugurs11z dak1kalar! .. 

Saat tam bir! .. D1~ardan yagmurun 
sesi geliyor .. oda derin bir tirperil} i~in
dedir. Duvarlarda insan g61geleri do
l~ycr.. biitiin gOzler, karyolanm 

- Bayildl da a~g1ki apartrmana 
aldlk. 

- Vah vah! .. Ne yaz1k... intihara 
sebep ne imi~ acaba anlad1ruz nu? 

- Sebep ne olur doktor, ylrmi be~ 
ya~mda gene; bir klz kendini nii;in 
oldiirmek ister, tabil ~k yilziinden! .. 

- Kimmi~ sevdigi adam? 
- Daha bilmiyoruz .. 
Tam bu Sirada sokak tarafmdan 

bir ses yilkseliyor. Biraz sonra bu ses; 
kaldlnmlar ilzcrinde uluyan ugursuz 
bir sokak kopeginin haykln~1 glbl, 
gecenin vah~l karanhg1 ic;inde kor
kun~la~arak, ag1rl~rak uzuyor, uzu
yor ... Komiser pcncerenin onilnde!.. 

- imdad otomobill geldi doktor! .. 
- AHL hemen kaldlrahm Byle ise .. 

yalruz il~Utmemek ve sarsmamak IA.
zim. Dikkat edin vaziyeti ~ok tehlike-
li! ... 

Klzi bir mantoya sararak getirilen 
sedyenfn ilsUlne koyuyorlar.. gC>zlerl 
h~lA. kapall .. 1rf, uzun ldrplkleri, sol-

Domates 1 kuru~a 
yine alzcz yok ! 

Bu fiat uzakta degil 
lzmirdedir. Halbuki 

lstanbulda domates 10 
kuru~a sat1llyor ! 

izmir (Ak~am) - izmir ve havali
si ya!? meyva ve sebzeciler satI~ koo
peratifi, bu sene Romanya transit yo
lllc Avrupaya, bilhassa Almanyaya 
ya~ rezaki ve siyah tiztim ihracatma 
ba~llyacaktir. Avrupada ~ekirdeksiz 
ya~ ilztimlere ragbet edilmemektedir, 
onun i!;in slyah ve rezakl ilztim ih
racati yapilacaktir. iktisat vek~leti, 
ya~ tiziirn ihracat1 igin her tiirlii ve
saiti temin etmi~tir. Bu sene ya~ 
ilztim ihracatI i~inde muvaffakiyet 
temin olunacag1 muhakkak sayil
maktadlr, '¥ilnkil te~ebbils ciddidir. 

Ge'¥en sene Bulgaristandan l?imali 
Avrupa memleketlerine 8000 vagon, 
Yunanistandan 600 vagon ya~ iizilm 
ihrac edilmi~tir. Bulgaristandan yal
mz Almanyaya scvk ve ihrac edilen 
ya~ ilziim miktari 6000 vagondur. Bu 
ll}e yeni ba~lam1~ olmakla beraber 
Yunanl1lar da muvaffak olmu~lard1r, 
denilebilir. Biitiin diinyaca nefaseti 
ve lezzeti malum olan ilzumlertmizin 
dI$ piyasalarda iyi fiatlerle satilacagi 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

izmir satI~ kooperatifini, bugilnler
de en c;ok i~gal eden mesele, koopera
tif ortaklarmm sebze bah~elerinde ye
ti~tirilen muhtelif sebzelerin piyasaya 
arz1 ile satihr. izmir sebze bahi;elerin
de her sene yet~en yalruz ilti milyon 
kilo domatesin sab~ i~inde bu sene 
muvaffakiyetsizlik gorillmil~tiir. iz
mirdeki hanlara getirilen domatesler, 
kilosu bir kuru~tan verildigi halde 
ahc1 yoktur. Domatesler hanlarda ~u
riiyiip atilmaga mahkfun halde bek
lemektedir. Diger sebzelerden de sa
blnuyanlar c;oktur. 

izmir ve civan ya!? meyva ve seb
zeciler satI~ kooperatifi, hancllara re
kabet ederek ortaklarmm ya~ meyva 
ve sebzelerini satmakta, paralanm 
satl~tan sonra derhal ortaklara ver
rnektedir. Halbuki hanc1lar, bahc;e sa
hiplerinin paralanru en a~ag1 bir ay 
nezdlerinde alakoymakta ve verme
mektedir. Ortaklar, kooperatiften <;ok 
memnundurlar. Fakat domates satI
~ kar~1smda bah'¥e basipleri zarara 
ugralllll?lardlr. Onun ic;in izmirde a
cele bir sal'¥a fabri.kas1 ai;1lmasma ih
tiyac; vard1r. 

SatI~ kooparatifi idare meclisi reisi 
Naz1m Amk ile gorti~tiim. Bana ~n
lan soyledi: 

- Domateslerin satI~ vaziyeti pek 
berbattir. Kilosu bir kuru~tan veril
digi halde alan yoktur. izmirde bir 
salga fabrikas1 mevcud olsaydl vaziyet 
bu ~ekll almaz ve domatesler, iyi fiat
lerle satillrdl. Bazi milte~ebbislerle bir
li.kte kooperatif de istanbula domates 
sevketmi~sc de fiats1zhk yuziinden za-

gun yiiztinde birer b0cek ayag1 gibi 
dola~1yor .. gogsiintin hareketi bile bel
li degil!.. 

Scdye yava~c;a yerden kalkJyor .. 
- Di.kkat edin ~ocuklar; sarSilma

sm, yara kamyabilir! .. 
Kapmm iisttinde 1~1ks1z bir lamba 

var... T~ basamaklann ilzerinde kl
pirda~an bir silril insan golgesi. .. Her
kes heyccan ve korku ile sedyenin 
i~indc giden klza bak1yor .. merdiven
lerden yava~ yava~ iniyorlar... Bir
denbire bir haykm~ duyuyoruz! .. 

- Nimet! .. Nimct! .. Camm klz1m, 
birici.k evlad1m! .. 

Zehirli bir gaz gibi insamn bir anda 
de1isinden gegerek ta ruhunun igine 
kadar sizan bu ses, ham. scdyenin ar
kasmdan boguk boguk inleyip duru
yor .. 

- Nimet! .. Nimet! .. !htiyar anneni 
b1rakJp nereye gidiyorsun? 

Sedye 1lerliyor.. iki insan golgesi 
araSinda bir tabut korkun~lugile 1ler-
1cycn sedyel .. 

Apartimanm kap1smdan ~Ik1yorlar .. 
Bir dakika ... Sokakta kan~k bir oto

mobil giirilltilsil ve sonra ac1 aCI hay
k1ran bir kampana sesi.. hft.la yagmur 
yag1yor .. kapkara bir gecet.. Titrek 
golgeler .. siyah renkli insanlar ve kal
dlnmlar! .. Qenesi ~okmli~ ag1zlarda, 
i~l doldurulmu~ ~ilriik di~ler gibi, yo-
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KADIN KO~ESI 

va~Dolk 

~afPlka 

Dar kenarh oapkalarla bot ve uzun 
vualet kullamliyor. 

Modcldeki siyah clbisenin yegane sii
sii ince kolyesidir. Beyaz. cldivenlere uy
gun beyaz ~apkasmda bcyaz kurdcleden 
bir fiyango ve siyah ti.ilden vualeti var· 
dtr. 

) 
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Kaza kur§unu 
Kac;an kac;akc;1ya ah lan 

kur§un ba~kas1na rastlad1 
Haydar admda bir adam di.in sa

bah sebze halinde otckine berikine ka
.;;ak sigara satarken sivil kolcular gor
mii§ler ve yakalamt!jlard1r. Memurlar 
bu adam1 ellerile muhtelif yerlerindcn 
tutarak haldcn dt§anya f,;tkard1klan s1-
rada Haydar bir f1rsatm1 bulmu, vo 
birdcnbire memurlann cllcrinden ftr. 
layip ka(,;maga ba§lamt§tlr. 

Bu vaziyet kar§1smda mcmurlardan 
biri tabancasmt ~ekerek korkutmak 
maksadilc I laydarm arkasmdan bir cl 
ate§ etrni!}tir. 

<.;1kan kur§un o s1rada hale girmekte 
olan Dimitri admda birinin gogsiino 
isabet etmi§tir. Vakaya zab1ta cl koy
mu§, ya rah Dimitri hastane.> e kalda
nlarak tahkikata ba~lanm1~ltr. 

Kahve ithali mOddet} 
Kahvc ithali hakkmdaki mukavcle

nin miiddeti daha alh ay uzatild1gs 
dun giimriiklere bildirilmi~tir. 

• n1111111111111u1111111111111111111111H1u11u111111111111111111111111111u1n1n.._ 

rar ettigi ic;in vazge~mek mecburiye
tinde kalm1~t1r. 

Sat1~ kooperatifi ortaklanm ~ bir 
ka~ gun i~in de bir toplantiya davet 
ederek acele bir salr;a fnbrikaSl a~mak 
i~in goril~ecegiz, ondan sonra da ikti· 
sad vekaletinb yard1mm1 fatiyecegiz. 
Bu scne yeti~mezse de fabrika gelecek 
sene bile a~1lsa gene kard1r ve ortak
lann lchinedir. Vitamini en bol bir 
gida olan domatese maalesef bazi ai
lelerde ragbet yoktur. Ve bu vaziyet 
ondan ileri geliyor. istihllik azd1r. 

lun ilstilnde siralanm1~ duran eski, 
1slak, ye~il kald1rrmlarl .. 

Uzaktan bir polis bagmyor: 
- Yol verin imdad otomobili gec;i

yor .. 
Be~ dakika! .. Nil?anta~mm bu yan 

ve dar sokag.t iizerindc, eskl ve kara 
suratlan ile badanaSI dil~mii~ kilise 
duvarlan gibi uzay1p giden aparb
manlann, ~lmdi birer birer pcncereled 
kapamyor... Umabalar s0niiyor .. so
kak yava~ yava~ eski manzaras1m ~
maktad1r. 

i~tc gene dertnden derlne akisler 
yapan bir bekgi diidilgu, i~te gene 
uzaklarda bogu~ sokak kopcklcri
nin haykm~lan! .. 

IIUKUK FAKULTESi 

KORiDORLARINDA!. 

Ayni gecenin sabahl .. istanbul iini
versitesi hukuk fakiiltesi koridorla
rmday1z ... Ders zillerl ~al1yor ... Ka
dlnh, erkekli yilzlerce gen~, baharda 
esen tat11 bir sabah riizgan gibi, dnl· 
galanarak, kayna~rak Slruflanna gi· 
riyorlar .. 

Uzaktan ~atlak blr ses yiikseliyor .. 

- Haydi baylar haydi, muallim ge
liyorl .• 

(Arkasa var) 
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Kafes ve fe1race devrDn<dle Dstanlb>ul BIZDE ILK (;OCUK KAMPI 

eocuklara soruldu : " Yar1n ne 
taths1 istersiniz ? •• ,, K1z1I adalar 

A vrupahlarm Prens adalar1 dedik
leri bu adalara Ttirkler K1Z1l adalar 
derlerdi. Sebebi de, topragmm klrnu
z1 olusundandl. Klztl adalardan ta
rihen 'en rnaruflar1, istanbuldan iti
baren Sivri ada (Oxya), yass1 ada 
(Plati) Kmal1 (Proti), Burgaz (An
tigoni), Heybeli (Halki), Btiyilkada 
(Prinkipo) dur. Burgazm kaq1smda
ki ufak ada ile Btiyiikada yaklmnda
ki iki ktic;iik adanm tarihen ehernmi
yetleli yoktur. 

Bu adalarm hepsinde de rnanastrr
lar ve ke~ii;;ler varch. Hepsi de, Bizans 
imparatorlugu zarnamnda, Bizans 
imparatorlar1 ve irnparatoric;eleri ic;in 
birer si.irgun mahalli idi. Sivri adada 
bir k:ilise vardl. Bu kilise bi.itiln Istan
bul k1yilarmm ve Bogazic;inin hami
si Aya Mihali na:nma yap1lm1~t1. 

Hatta kilisenin yamnda bir de oksiiz
ler yurdu vardI. Yass1 adaya gelince, 
buras1 silrgtin yerlerinin en korkun
cu idi. Kayalar i~ine oyulrnu~ kor
kunc; kuyular vard1 ki, diri diri olme
ge mahkum olanlar buralara atlhr
lardl. Bu kuyular, Yass1 adada :i:ngiliZ 
elc.;isi Henry Bulwerin yaptirdig1 bina
nm yan taraflarmda hAI~ gortillir. 

:i:mparator yedinci Kostantin Bi
zans zadeganmdan Vasil Bardas1 bu 
adaya siirdfudu. Bu adalann Tiirki
ye tarihinde de ehemmiyetleri vardlr: 
1412 de Tiirklerle Bizanslllar arasm
da yaptlan deniz rnuharebesi Yass1 
ada civannda vukua gelm~tir. 0 za
manlar Osmanh tahtiru Musa <;elebi 
i~gal ediyordu. Tiirk donanmas1 de
niz muharebesini kazanamadi. Fakat 
Turk ordusu Bizans1 kul?att1. Eger 
kardesi Mehmed <;elebi Anadoluda 
ba~ k~ldlrmasayd1, Bizans daha o ta
rihte Ttirklerin eline gegecekti. 

Kmall adada, Bizans devrinde ii~ 
manastir vardI. Biri sahilde, Bithini
ya klyilan kar~1srnda idi. Bizans im
paratorlugunun en mtihim adamla
rmdan Michel Rangabe ile Romain 
Lecapene burada ~ok elirn bir hayat 
gec;irdiler. Michel Kmah adada oldu. 
Lecapene de gene orada hakiki bir 
ke{>i~ hayati ge~irdi. Kirk sene stiren 
miinzevi bir hayattan sonra Kmal1 
adada oldti. 

Klnah adadaki ikinci manastir 
limanm biraz tisttindeki tepe tizerin
de idi. Manastin yaptiran, imparator 
dordilncii Romain Diogenedi. Alp As
lana kar~1 Mangikert de maglup ol
duktan sonra, rakiplerine de galebe 
1talamadi. Kmah adaya si.iruldii. Zev
ccsi Eudoksiya da kocasmm men!a 
hayatma i~tirak etti. Ve nihayet zev
cini kendi elile Klnah adaya gomdiir
dii. Keza, imparator Leon da rakib
leri tarafmdan oldiirilldiikten soma, 
zcvcesile beraber dart oglu Kmah 
adaya sfuiildiller. 

imparator Nikeforos zarnamnda 
parlak zaferler kazandiktan sonra, 
rakiblerinin ihtiraslanndan nefret 
eden Vartan cla Kmah adaya 1tekildi. 
Saglanru kestirdi, arkasma bir ke¢l1 
elbisesi giydi. Diinya hayatma ebe-

1 Hayat1nda ilk defa terlik ve ilk defa pijama 
1 giyen fakir cocuklar 

Heybellden Btlyiikadamn goriin~il 

diyyen veda etti. Vartarun ztlhd ve 
takvasi o kadar ~yi oldu ki, istanbul 
ha.lkmm cogu, hastalanm nefes ettir
rnek iCin Kmah adaya kadar gelirler
di. Kma11 ada, Bizans devrinde, haki
ki bir rnenfa mahalliydi. 

Burgazm eski ad1, Panorme idi. 
Antigoni denilmesi iskenderin me~-

BizansWar devrinde Bi.iyftkada, 
Kantakuzinos hanedamnm d~mam 
olan Apokaukosun malikanelerinden 
biri idi. Maden k1yilannda, onun ica~ 
bmda stgmmak i~in yaptrrdlgt kale
ler bile vardl. Fakat bu kaleler adaya. 
tecaviiz eden dii~manlarm tahribatJ.
na maru olamadI. Bti1\.ikada daima 

hur ceneralinln adma nisbetledir. korsanlann tecavi.iziine ugrad.1. Ha~-
Oglu Demetrius Bogazlann serbesti- h seferleri esnasmda Bilyiikadayi en 

Kamptakt ~ocuklar giln~ banyosunda ve Clenizde 

sini temin i~in Marmaraya geldigi za- ziyade !Atinler tahrib ettiler. tiskii- Bu sene ilk de1'a olarak ilk mek-
rnan, babasrmn adlru tebcll ic;in ada- dara yerle.c;erek biitiin erzak ve zahi- tep talebeleri i~in KIZlltoprakta bir 
ya bu ismi takmI~tir. K.mall adada reyi Biiyiika.dadan tedarik ettirdiler. ckii~iikler kamp1> aclldi. 
Oldugu- aibi", Burgazm da tepesinde Bizim memleket i~in yepyeni olan 

1:>· Tiirkler Karaca~ehirde otururken, girdi-. 
bl·r manast1r vardl. Bu manastm te- Ik bu ~ocuk kampma ·gim zaman I.Atin korsanlan BU.yiikadaya ~ ar-
sl·s eden, 1·mparator Makedonyah Va- . kii~ti.kleri oyle bir ne~e i~inde buldum 

lar, evlerini yakarlar, ke~~leriru ve 
sildir. Vasil in~ta c;ok rnerakh idi. ahalisini esir ederlerdi. ki adeta benirn de elimden kalemimi, 
:i:stanbulda yuz·· lerce killseyi, hastane- not defterimi, kitabmu c;imenler tize-

Bu"m'ada, istanbulun fethl tari- · f 1 t n1 l b b kose kap 
Yi, manastir1, sarmc1 hep o tamir et- J......... rme rr a ip o ar a era er . -

hinde (1453) Ttirklerin eline gec;ti. -rm g ldi ti.rmi~tir. maca oymyacag e ... 
Burgaz adasma siirillenlerden en 0 zaman BU.yukadada miistahkem istanbulun en ne~eli yeri neresidir? 

me~hur sima, patrik Methodiusdur. bir kale vard.l. Kaleyi otuz kadar diye sorulursa hi~ tereddiidsiizce bu-
Methodius tasvirlere ibadet tarafta- top~u mudafaa ediyordu. Tilrkler ka- na cKlzlltoprak kamp1>.. diyebilirsi• 
ri oldugu igin imparator kekeme Mi- leyi her taraftan s1kI~1rchlar. ZaptJ. niz. o ne kahkahalar, o ne gtilii~me-
hail tarafmdan Burgaza sfuiildil. Bu- mfunkiin olmadlguu anlaymca, et- Ier, one ne~e ... Coktan beri ~oyle ic;ten, 
rada bir mahzene kapatildl. Ve niha- rafmda odunlar, c;ah c;rrp1lar, katran- bol bol ne~e ile gi.ilen insan gor-
yet c;ektigi elemlerdan dolayi azizler h ve kiiklirtlii ate~ler yakarak i<;inde- memi~tim. Burada biitiin kahkahalar 
sirasma ge1tt1. Methodiusdan Burgaz- kileri durnana bogdular, ve kaleyi al- ic;ten ve hakiki birer ne~enin mah-
da ka.lan yegAne yadig~. Saint - Jean maya muvaffak oldular. Tiirklerin Bi- suli.i .. 
Baptiste kilisesidir. Bu kiliseyi onun zans topragmdan ilk al<hklan yerler Qocuklardan bir grup biiyilk, bol 
~erefine yaptiran irnparatoric;e Teodo- KlZ1l adalard.lr. golgeli bir agacm altmda toplarum~-
radlr. ~air Yahya Kemal ne gi.izel soyle- Iar, birbirlerine hikaye anlat1yorlar ... 

Heybeli adamn tarihc;esi, adadaki mt~: Masallan ekseriyetle c;ocuklar soyli.i-
Aya Yorgi manastm milnasebetile yor. Lrud.n maarif miidi.irliigii karnp 
yazildigt ic;in burada tekrar etmiyo- Adalardan yaza ettikc;e veda ic;in masal miitehass1Sl rnuallimleri 

S1zhyor kalbimiz iistiindeki dag buraya getirmi~ ... Bu muallimlerin 
r~iiyiikadaya gclince: Burasi bil- Seni hatnhyoruz viran bag bilmedigi ~ocuk masall yok... Masal-
hassa Bizans imparatori~lerinin stir- Ahmed Refik c1 muallim bir kere anlatrnaga ba~la-
gtin yeri idi. Maden klyismdaki Ka- ~•-•••••illll•••••' di nu?. Qocuklar hayran hayran din-
maris manastm, imparator Justinus 111r 41 liyorlar... Oteki ko~ede biiyiik bir 
taratmaan bina olunduktan sonra, Kirahk mobilyah pmgpong masas1 .. c;ocuklar pmgpong 
pek c;ok 1St1rablara ~d olm~tur: konforlu apart1man oynuyor ... 
BP!':inci Kostantinin gelini imparato- Karnpm iki doktoru tarafmdan 

~., Bei; oda, sicak su, asansor; fev- h b h kl b' d · ric;e irini, torunu Efrozini, Bizansm er sa a s1 ir rnuayene en ge<;1-
ka.Ift.de havadar ve manzara.h. ti,.. ril cukl iki' klsma a-m.'llrmslar hanedamndan Anna Lassenna, gell- Y en c;o ar J • • • 

ate~ll imparatoric;esi Zoi, Komnenos ay ic;in biittin rnobilyasile kirahk~ Birinci kisrm istirahate muhtac c;o-
ni irini, hep bu gilzel adarun ~amlan tir. Tak:sim topc;u caddesi 2 nu- cuklar .. bunlar oyle c;ok yorucu oyun-
altmda, Bithiniya sahlllerinin yel?il maral1 (UYGUN) apartrma.ru ka- lar oynarn1yorlar, denize girmelerine 
klyilan kaqlSlilda elemli bir hayat picISma mtiracaat. miisaade edilmiyor .. kendilerinin kilo 

almalari ic;in son derecede dikkat edi-gec;irdiler. . 
, ... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 11111111111 llyor ... btekiler ic;in de oyle ya ... Fa-

Samsunda bi~ki ve diki~ yurdu tarafmdan bir sergi haz1rlanmaktad1r. 
Resmimi:zdc yurdun miidiiru (X i§aretli) ile talebc bir der.s esnasmda 
goriiniiyor. 

kat s1hhati mtisaid olanlar denize 
girebiliyorlar .. doktor bunlara da ay
n ayn rntisaadeler vermi~.. kimisine 
be~ dakika, kimisine on dakika .. kimi-
sine sekiz dakika .. . 

- Haydi denize ... Emri <;lkmca i;o-
cuklar ne~den deli divane oluyorlar ... 
Kahkahalar arasmda sahile iniliyor. 
Suda birbirlerile konm,nnalar: 

- 184 ... Sana doktor ka<; dakika 
verdi.. 

- Yedi dakika .. ya sana? .. 
- Benirnki az .. 5 dakika .. 
Denizden sonra kumlann uzerine 

uzamp gline~ banyosu. .. ve tekrar 
kampa donu~ .. 

Oyundan ve denizden sonra otur
duklari sofrada oyle bir i~tiha ile atI{>
tJ.nyorlar ki ... Biraz ileride pehlivan
lar kamp1 var ... Pehlivanlarm kamp
lannda ne kadar ~tihali yemek ye
diklerini yazrru~rm. Lakin Klz1ltop
rak kampmdaki c;ocuklar i~tiha hu
BUBunda kolll.fU kalllP.ta oturan pehli-

vanlara ddeta rekabet ediyorlar ... 
Zaten kampta yemek hususunda Sl

kl. bir disiplin var ... Hele c;ocuklardan 
biri tabagma konulan yemegi bitir
mesin ... Alimallllh ertesi gtinu deni-
ze giremez, kamptaki c;ocuk ic;in de 
bundan biiyi.ik ceza yokmu~.~ 

Qocuklann anne ve babalan her 
giln, her .saatte kampa gelebiliyorlar. 
Kampta i;ocuklanrun i~tiha ile yemek 
yediklerini goren anneler, babalar ~a
~myorlar: 

- Vallahi evde bunun dortte biri 
kadar yerniyordu.. burada i~tihasi 
ac;llm1~ ... diye hayretler ic;inde kah-
yorlar .. . 

Yemekten sonra doktorlar c;ocuklar 
arasmda anket yap1yorlar: 

- Yarm i<;in ne yemek istersiniz 
bakahm .. 

Hep bir agizdan: 
- EvvelA vi~ncli ekmek taths1 ... 
Kampta bi.iti.in 1tocuklar vi~neli ek

rnek tathsma baytl1yorlar... Amma 
bilaistisna ... En sevmedikleri yemek 
te makarna ... Buna mukabil doma
tesli pilava cla bitiyorlar ... 

<;ocuklara giinde 4 ogful en kuv
vetli yemekler veriyorlar.. . ~aka de~il 
kamp sonunda her birinin 2, 3, 5 ki
lo almalan Iazim.. kampa girerk'3n 
hepsinin kilolan tesbit edilmi{), c;Ikar
ken de kac; kilo ald1klan anla~lacak. 
Bu tatil kampma girmek isieyen ~o
cuklann ebeveyinleri ayda 15 lira ve
riyorlar ... Buna mukabil baz1 fakir 
c;ocuklan mekteplerdeki chimaye he
yetleli» nin verdikleri para ile kam
pa gelmi~ler... Bunlar kampta bol 
g1da ile ge~en gilnleri adeta saade':. t£ 
lakki ediyorlar ... 

Bu fakir c;ocuklardan birini gor
dtim.. ktic;i.ik sevimli bir klzcag1z ... 
Babas1 inhisarlarda odac1 imi~. 25 li
ra maa~1 varm1~ ... Kiic;iik taleber.in 
3 karde~i. bir annesi, bir de bi.iyiik an
nesi hep bu 25 lira maa~a bak1yorlar
n11~ ... Ku~iik k1z vi~eyi bu sene ilk 
defa kampta tatm1~... «Himaye lle
ycti~ oteki zengin i;ocuklardan fa1kl 
olmasm diye kampa giderken fakir ta 
lebelere birer ~ift terlik ve birer yeni 
pijama alnu~ ... Ktic;i.ik k1z 11ayatmda 
ilk defa ayagma terlik giyiyormu~ ... 
Pijama da ilk pijamas1... Yataktan 

kalkmca ktic;ugtin bu pijamay1 ne bi.iyi.ii 
bir itina ile dev~irdigini, kuc;iik par
maklarile pijamamn buru~uklanru 

nas1l uttiledigini bir gorseniz ... Yer
ytiziinde hi~ bir pijama bu derece bii
yuk bir itina ile dcv~irilmek saadeti
ni gorrnemi~tir. . . f?aka dcgil ilk pija
rna... Gecenin en btiyiik eglcncesl 
radyoda Mesud Cemilin gocuk masal

(Devam1 9 uneu s.ahifede) 
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. ... . 
R1ht1m ~ir-ketinin satin allnmas1 te!?eb-
5UsU -Almanlcira verilep· k~blo imtiyaz1 

Abdillhamid saltanatmm son bir tiyordu. ~ ket arasmda muamele ve muhabere 
ka.c; scnesinde bi.iyi.ik scfaretlerin bu Abdillham!d~ istanbul ve Gala.ta bugilnden itibaren kesilecektir. Sada-
istikraz ve imtiyaz i~Ierine agilc mil- nht1mlanrun devleti;e miibayaas1m ret makamma vuku bulan taarruz-- · dAhaleleri §.deta usul ~ekllne gir~- iltizam etmekte, hil.k-0.met bu ~le ug- dan dolayi Fransa. mahkemesinde 
t1. Bu senelere ait mi~ller ..g0sterme- ra.~makta idi. • ale)"hinize dava ikamesine mecburi-
den evvel slyasi me~alelcr hudusuna Bunun i~in altmci sada.retinde Sa- yet has1l olacagm1 da teessillle ilaveye 
sebep olmu~ bulunan ~u bir ka~ i~ten id p~nya irade uzerine irade gellyor- mecbaruml 
bahsedelim: du. Hac1 Btyar efendi Said pa..~n 

Kmm muharebesmde Osme.nh sa- Rlhtim ~lrketi miidi.irii M. Granet de fra~ soylediklerini arallk, arahk 
hillerindeki fenci·lerin kafi olmadlgt ~ifahen ve tahriren jstida ve ~ikAyet- Zihni pa$aya terciime ecliyordu. Said 
gonilmil~tti. 1860 da hillcimet Fran- lerde bulunuyor, Fransa elc;isi M. pa~a sozilnu mum.kiln mertebe itidal 
SIZ ~cl p~a Ile Collas ve Raudony- Konstandan muzaheret gOiiiyordu. ile idare cdiyordu. Fakat Zihni pa~ 
ye sahille1·dc f enerler teslsi i~in yfr- Son bir irade il.zerine mescle viikela. tern.~ ettl. Said pa~ya: 
mi scnelik bir imtiyaz vermi11ti; bun.. heyetince mtizakereye konuldu. i~tl- - Aman yil.reginize inecckl Hiddet 
lar da bit' ~irket te~kil etmi11lercli. An- ra ekseriyetle kabul edildl. i;;eyhisHl.m etmeyinizl M. Granet ile uyu~I 
cak tayin olunan rilsuma devletlerln Dedi. M. Granet hatasm1 anladl. Ma-Cemaleddin ef endi ile adllye nazm 
muvafakatlerini almak ic;in ti<; sene Abdiirrahman pasa muhalif kaldtlar. 
ugra~mak lazim gelmi$t1. Ekseliyet ve ekalliyetin reyleri maz-

Hil.klimet Avrupa kabinelerinin mu- batada gosterildi. Arzolundu. ikl gun 
vafakatini almadan ~irketin imtiyaz sonra Said pa~ lmzura ~agrildl. 
muddctini on be~ sene daha uzatti. 

ZatI l?ahane Cemaleddin efendi Ue 
Bu da yeni ihtilaflara meydan ac;tl. 
Nihayet Ingiltere 1885 de Klbns ada- Abdiirrahman p~anm muhalefetleri-
smdaki fcne1lerin kendisine sattlma- ni Said pa~arun te~vikine ntf ilc Said 
SI, KIZll denizin imtiyaz haricinde tu- pasaya g\icendigini gosterecek sozler 

soyledi; 0 da mildafaalarda bulundu. 
tulmas1, fener rilsumunun artt1nlma-
masi gibl ~artlarla nzasm1 bildirdi. Abdillhamid - Kurenadan Alif beyi 

Digcr hukumetler de ycni durumu ~eyhislfimdan ihtilafm sebebini sor-
tarumakta ingiltereyi takib ettiler. maga memur etmi~tim. Kendisi mu-
1894 de ~irkctten 400,000 lirallk bir halif olmay1p ckseriyetten aynlmas1 
avans almarak imtiyaz 1924 senesi baz1 teferruata mtinhas1r oldugunu 
te~rinisanisinin dordtine kadar yenl- soyledi. Maslahatm rlyaset~ - yani 
den uzatildi. (1) Said pa~a tarafmdan - ctrafile te~ri-

istanbul nhtimlannm in~ ve i~Iet- hi iltizam olurunarnas1 ekalliyet reyi-
me imtiyaZI seksen sene i~in bu fe- ni davct ettlgi anla~yor. Tekrar 
nerler imtiyazi sahib! Mi9e1 pa~ya milzakere olunursa reyde ittihad ede-
verilmi~ti. cegini ~eyhislftm efendi Arif bey va-

Bir taraftan Sirkeci iskelesinden s1tasile bildiriyor. Bugiin tekrar mti-
Unkaparu koprilsfule, dlger taraftan zakere olunsun; selian mazbatasi ya-
Tophaneden gene bu koprilniln kar- p1lsm. i?ayed Abdiirrahman p~a ge-
~1 b~ma. kadar on dort senede ne iv.uhalif bulunursa onun ekalliyet-
yapllacak olan bu nhtunlan biikO.- te kalmasmm ehemmiyeti yokturl 
met ancak lark sene ge~ince satin Dedi. 0 giln inikad eden vilkelA. 
alabilecekti. Mi!}el pa~ 23 milyon meclisinde ~eyhislftm efendi ile Ab-
frankllk bir scrmaye ile bir Osmanh dii1Tahman pa~a muhalefeti terketti-
¢rketi _ hakikatte FratlSlz _ te~l et- ler. Mazbata yap1ld1. (18 Cemaziyela-
mi~ti. h1r 1320) iradesi de sad1r oldu. Rlh-

istanbul tarafmda yapilan nhtnn- bmlann mi.ibayaas1 i~in bir istikraz 
Iann ~okmesi ¢rketin goziinti korkut· yap1lacakt1. Bu istikraz1 da nhtim ~ir-
mu~, ~irket iki kopril arasi ~atm- keti taahhild ve Fransa el~isi M. Kons-
dan kurtulmak yolunu ara~tmnaga tan temin ediyordu. Said pa~a maz-
ba~lami~l. bataya (mtibayaa bedeli i~in ba~a b~ 

Yilksek bir makam sahibinin verdi- tahvil verilmek) kaydlru soo~t1nml?t1. 
~ bir jurnalm ~irketi bu taahhtidtin- R2ht1m ~irketi bu f1kranm manas1-
den naSil karh bir ~kilde kurtardlg-t- m anla~mca i$in rengi degi~ti. ~i.inkii 
ru evvelce iooh etmi~tik. tahvll~t ba~ b~ verildigi halde istik-

Rihtim ~irketile hilktimet arasmda razm nakdcn tutanndan en az be~te 
ihtilaflar ekslk ohnuyordu. ~irket im- bir nisbette zarar edilccek, bu ise is-
tiyazrm ve in~atmi hiikumete 45 mil- tikrazm akdine vas1ta olacaklarm he-
yon frank mukabillnde devr ile epey saplarmt bozacakb. 
buyilk blr Iokma yutarak bu i~ten Kararm tebliginden bir ka~ giin 
Slynlrnak istiyor, hiikflmet ise ancak sonra nhtim ~keti kap1 ~uhadan 
30 milyon frank vennegi muvaflk bu- Haci Biyar efendi Said p~ya ~irket 
luyordu. Ancak hilkumetin bu 30 mil- namma Granet i,mzasile bir mektup 
yon frangi. da hazinece tedarik etme- getirdl. 
sine imkan yoktu. M. Granet'nin bu mektubnnda {dev-

Bu para olsa., olsa ~ark veya Ana- let~ gosterilen arzuya mugayir olarak 
dolu demiryollan ~irketleri yani dola- i~i sadaret makam1 i~kal ecliyor. Bun-
yisile Doy~e bank tarafmdan tedarik dan sadaret mesuldilr.) Yolunda soz-
edilecek, bu suretle istanbul nhtnn- ler vardi. Said p~a Hac1 Biyare bir 
Ian ya imtiyaz veya uzun miiddetle ~ey soylemedi. 0 gittikten bir saat 
isticar ~eklinde Almanlara devredile- sonra bir ya ver gondererek M. Granet-
cekti. yi nezdine davet etti. O da Haci Bi-

:;;irkctin hil.kftmetle ibtilaflan Os- yar ile Bab1filiye geld!. 
manlI mahkemelertnde rilyet edilmek Said pa~a nafia naz1n Zihni pa~-
imtiyaz ~artnamcsi iktizasmdand1. y1 da celb ve ilc;ilnii birlikte kabul 

Fakat bOyle ~artlar Abdil.lhamid ettl. 
idaresinde lftfzi murad ~eylercll. Said p~a {M. Granetye) - Rlht1m 

R1htim ~rketi mildiiril Gr~etnin ~irketinin dogrudan dogruya Bab1ali 
Fransa eli;isi Konstan ile aralan pek ile milkatebeye giri~mesi usule muva-
iyi idl. f1k degildir. Tebligatlmzi naf1a neza-

:;;irket hiikO.metle ihtilaflannda el- retine yapma1Ism1z. 
!;inin himayesi altma girmegi mahke- Granet - Sadaret makamile muha-
melerde davalarla ug~maga tercih beremiz pek ~ok kereler vaki olmu~-
etti. tur. 

Fnkat Konstnmn mildahalesi de ih
tiiaflan halle medar olmadi. Alcvle
nen ve Midilli adasmm i~galini intac 
eden Lorando - Tubinl meselesi hak
kmda bir tesviye sureti bulundugu Sl
rada nht1mlann da ya 41 milyon 
fiank 1le hilkumet~e satm ahrunas1 
yahut ihtilfi.fll noktalar ~irketin mild
d ) tma gore kabul edilerek faaU
yctmde eskisi gibi d vamma mtisaade 
olunm Sl kararla~ti (1901) 

S tin almak i~in tayln olunan se
kiz aybk mihil 26 agustos 1902 de bi-

(I) Moravvitz: Les finances de la 
Turq1uc. 

Said pa~a - Kaideye mugayir olan 
emsal usul hiikmi.inii alamaz. Sada-
1·et makammm mesuliyetini hilkmet
mege me~ru mcrciinden ba~a hie; bir 
mahallin sal~hiyeti yoktur. Siz mem
leketinizdc ministroluk ettiniz (2) ~u 
s0zilmtin me~yetini ve sadarcte 
kar~1 protestonuzda 11deta taarruz li
samm kulland1gtmz1 iimid ederim k1 
tasdik edersiniz. Eger bu tasdiki ya
z1hane ilstiinde duran protestonuzu 
nl1p gozilmiln onilnde yirtmak Ue te
kid eylcmezscniz naf1a nezaretile ~ir-

(2) M. Granet bir vakit Fransada pos
la ve telgraf nazara olmu~tu. 

sa i.istilnde bulunan mektubunu al
dl; y1rtt1; tarziye verip gitti. 

Said pa~a bundan az sonra sadaret
ten istifa eylemi~ bulundugu ii;in me
selenin halli vazifesi Ferid p~ya 
kald1. (3) 

Mtibayaa bcdclinl bulacak olan 
Doy~e Bank bu s1ralarda bir c;ok ag1r 
taahhiitlcre giri~nli9 oldugu i~in pa
ray1 avans olarak hiikllmete vereml
yo~du. 25000 altm tazminat mukabi
linde ~irket mihilin temdidine raz1 ol
du. Fakat maliye hazinesi bu mi.iddet 
zarfmda da paray1 tedarik edemedi. 
Osmanll bn.nkasile bir kombinezon 
yapmaga kalk1~h; bu da yi.iriimedi. 
Satm alma te~ebbi.isli akim kaldl. $lr
kete bu def a da iki yiiz bin frank Ilk 
tazminat verildi! 

Bu 41 milyon franktan ~irket ser
mayedarlanna hayll mcnfaat kala
caktI. Fakat hilktimetin para bulmak 
hususundaki aczi sermaye sahiplerile 
aradaki mutavass1tlan bu yagll lok
madan mahrum b1raktl! (4) 1899 se
nesine kadar kablolar tamamen ingi
lizlerin cllerindc idi. 

Eastem ingiliz kablo ~irkctinin im
tiyazma muadll olmak il.zere devlet~e 
Almanya tebaasmdan bir kablo im
tiyaz1 verildigine dair hariciye nazi
n Tevfik pa~a imzasile Alrnanya sefa
retinde bir kagid vard.I. Bu kag1dm 
iradeye mi.istenid olmamasma imkan 
olamazd1. 

Almnnya sefareti bu kag1dm hilk
mil icra edilmesini istiyor, telgraf ne
zareti itiraz ediyor, mabeyin de bw1a 
(resmiyet vermekten) imtina eyli
yorclu. 

Ruslar: 
(Bir gun ingiliz donanmas1 Os

manh payitahtma birdenbire bir ta
arruz icrasma kalkarsa Eastern kum
panyas1 ingiliz olmak hasebilc hiikft
metin bu taarruzu vaktile istihbar 
ctmesi kabll olam1yacaktir.) 

Diye cllerlnde bir kablo bulunmasi 
Osmanll devletinin menfaatine hiz-
met edecegini ileri siirerek kendileri
ne de ooyle bir imtiyaz verilmesini 
istiyorlard1. (5) 

Almanlar 1899 da Bcrlindcn Bilk-
re~e, Blikr~ten Kostence tarikile is
tanbula bir muhabere hattl tesis et
mek tizere Romanya ile anla9tllar. 
Nihayet (~arkt Avrupa telgraf li'irke
ti) istanbuldaki Alman el~isinin ni.i
fuzu sayesinde istanbul ilc Kostence 
arasmda bir kablo tesisi imtiyazuu 
aldl. Almanlann J3agdada kadar uzan
mak i.imnlyesile B. B. B. dediklerl 
- Berlin, Bizans, Bagdad - bu hattm 
ac;1lma torcni Osman11, Alman, Ro
manya murahhaslan huzurunda 
parlak bir surctte yap1ldl. (Temmuz 
1905) 

Almanlar Ta$OZ adas1 ile sahil ara
smda bir, imroz adasile Qanakkale 
arasmda diger bir kab1o dahi tesis 
cylediler. 

{Arkast var) 

( 3) Said pa§a hahrati. 
( 4) A. Cher dame: Le chemine de fer 
de Bagdad. Moravvitz: Les finances de 
la Turquie. 
ber alarak ccnazes~ almak en hstaaiine· 

( 5) Said pa~nm hat1ratl. 
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STAIUK VE KIRAUK 
Bogazi~inde, Sanyerin en iyi bir ye

rinde riitubcti yok, su ve bavas& mii• 
kemmel yeni bir ev acele satilik ve ki· 
raltkbr. Sari:rer,de berb« Recep'den 
aorulma"°' 

5 Temmm 19936 

Slimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden : 

Mi.inakasa tehiri 
Safranbolu civarinda Karabiikde kurulacak Demir Fabrika

larma ait ,ehir intaab hakkinda 8. 7 .936 ea;,amba giinii saat 
14 de Ankara ZiMat Bankasi binasmda Sumer Bank merke
zindelti komisyonda yap1lacag1 evvelce ilan edilmit olan mii
nakasa infaatm viisatinde yap1lart baz1 tadilat dolay11iyle te-

hir edilmistir. . 
Yeniden yap1lacak miinakasantn giinii ayr1ca ilan edilecektir. 

M 0 T 0 R devrindeyiz. 
Motorun gorecegi i~i E L goremez 

SAT i E 
8 

AT:. Biikc'Ve1Emot;riE12
8

1J_sdc i DEB. 

HER T0RL0 ELEKTRIK SINAI ALETLERI 
Z1mpara ta~lan, mak'aplan, pompalan, tezgahlan, 

12 A Y V A D E i L E S .A. T A. B. 
Fa brika tesisi ic;in busust 1ervise mUracaat 

Dr. H r oruni ( Berksoy) 
Muayene hergiin ak~ama kadar Eminonii Valde k1raathanesi yanmda 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma 
Eksiltme ve Pazarl1k Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Muhammen 

fiah 
Sabun 2500 32 Kr. 
Arpa 7686 4 » 
Ot 500 3,5 » 
Saman 500 1,75 » 
Kepek 4588 3 

Muvakkat 
teminah 

60 Li. 

Eksiltme 
aaati 
15 

Bugday 600 8 39 15,30 
1 - Tip fakiiltesi i~in ahnacak olan yukar1da yaz1li muhtelif me

vadm 13/7 /936 Pazartesi giinii OniveNite Rektorliigundo ihale edil
mek iizere a~1k eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - ~artnameler Pazartesi ve Pertembe giinleri Rektorliikte gorii· 
liir. Eksiltmeye girebilmek i~in 2490 aayih kanuna uygun vesika ile 
teminatlarim ihaleden bir 1aat evvel yahrmtf olmalan laz1mdir. (3600) 

Hava Y ollar1 Umum Miidiirliigiinden: 
Hava Y ollan Devlet 1tletme ldaresince, sivil pilot, U~Uf makinisti 

gibi hizmetler i~in yetittirilmek iizere 16 gen~ hizmete ahnacaklard1r. 
Bunlar bir miiddet idarenin miinasip gorecegi itlerde takirt veya me
mur namzedi olarak ~ahttiktan sonra kabiliyeti goriilenlerin tahsilleri 
Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunlartn takirt olarak ~ahttiklar1 miid· 
det~e, yiyecek ve giyecekleri idarece temin olunacag1 gibi kendileri· 
ne bir liraya kadar giindelik de verilecektir. 

Kabul tartlar1 tunlard1r: 
1 - Pilot olmak isteyenlerin Liae, U~uf makinisti olacaklarm da 

Orta veya Sanayi mektebi mezunlar1 olmalan. 
2 - Havac1hga miisait bir a1hhatte olduklanmn resmi bir heyeti 

s1hhiye raporu ile tevsiki. 
3 - Yirmiden biiyiik ve otuzdan kii~iik yatta olmalari. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hi~ bir halleri olma· 

maa1. 
5 - ldare hesabma Avrupada bulunduklari miiddetin en az alb mis

li idarenin miinasip gorecegi iicretle idare hizmetinde ~aht acaklartn1 
miibeyyin bir ki.tibi adil aenedi vermeleri. 

6 - Tiirk olmalar1. 

Bu teraiti haiz olanlardan lngilizce, Almanca, veya Fra.1111zca bilen~ 
ler tercih edilecektir. lateyenlerin 25/7 /936 tarihine kadar reaimleri 
ve diger vesikalariyle birlikte Ankarada Hava yollan ldareaine miira· 
caatlar1 (1529) (3676) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1zca mevcud liatesi mucibince almacak k1rtasiye levaztmi 

miinakasaya konulDlAJttur. Bu listeyi almak ve miinaka'laya girme 
tartlar1m anlamak i~in 5/7 /936 tarihinden itibaren azami bir hafta 
zarf mda yeni Postane arkasmda kain Tiirkiye hamnda birinci kattaki 
mezkur bankanm levaz1m daireaine miiracaat edilmesi ilan olunur. 

(3772) 

I lnhisarlar U. Mi1d6.r/f1fi1nden: I 
~artnamesi mucibince 20X25-27 eh' admda 4,000,000 ad et raki 

mantar1 27/Vll/936 tarihine miisadif Pazartesi giinii saat 15 te pazar
hkla sabn ahnacaktir. lsteklilerin farlnameiini gormek iizere her giin 
ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte yiizde 7,5 giivenme pa· 
ralarile birlikte Kabatafta levaz1m ve miihayaat 9ubeleri miidiirli:ziin-
deki Ahm komiayonuna miiracaatlari. (3768). 
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( ~~, ~ f Bir kan ~o~~-~ f Bizde ilk ~ocuk 
kamp1 

Avukat Hamid ba~1m dosyadan kal
d1rarak hizmet~inin y\iztine baktl. 
iki ziyaret<;i gelcligini duyunca, can 
sikmt1s1m zor zaptederek dosyayi bir 
tarafa birakt1: 

- Getir buraya, dedi. 
Gelenler iki gen<; idiler. Biri kadm 

biri erkek. Birbirlerine gayet uygun 
bir ~ift. Erkek anc~ ,_ liq J&flll· 
da kadar tahmin edllebilecek uzun, 
ince; spor merak11s1 oldugu belli, klv
rak bir delikanb icli. Kadm bjr ~ocuk 
denebilecek kadar gen<;, ate~ gibi si
yah gozlii, ~eytan bir ~eydi. 

Yerlerine oturdular. Avukat Ha.
mid ziyaretlerinin maksadlm anla
mak ister nazarlarla yiizlerine bakl
yordu. Soze iptida, giilerek gen~ ka
dm ba~Iadl: 

- Aynlmak istiyoruz da... decli. 
Delikanll, miitebessim, ba~ile tas

clik ediyordu. 
Avukat Hamid yanll~ anladigma 

fu timal verdi: 
- Aynlmak, decli ... Yani kocamz

dan bo~anmak mi istiyorsunuz? 
- Evet. 
A vukat Hamid bu sefer bilhassa de

likanllnm ytiziine bakti. 0 da ayni 
ne~eli tavirla: 

- Evet, aynlacagiz, cliyordu. 
Avukat Hamid de mti~terilerile be

raber gtildu: 
- Peki ama, decli, hakimin kar

~1sma bu mtitebessim ve memnun 
~ehre ile <;1klp ayrtlma talebinde bu
Iunursak hakim bizc ne cliyecek? Bir
birlerile bu kadar tatll tatll anla~an 
bir kan kocanm aynlmalan i<;in ne 
sebep bulacag1z? 

Gen<; kadm i<;ini ~ekerek ba~llll 

one igdi. Biraz lo.zanr gibi olmu~tu. 
Avukatm sualine delikanll cevap ver
di: 

- Karim, dcdi, sevgilisi ile beraber 
Avrupaya gidecek ... Aynlma muame
lesi burada bittigi zaman, nikahlan 
yap1lacak. 

Avukat Hamid biittin biittin ~a~ir
dl. Giller bir yilzle: 

- Qocuklar, dedi, siz sinemada bir 
oyun gordiiniiz de tatbikata rm kalk
t1ruz? Bugiln bir nisan olsaydl benim
le ~aka etmege gelmi~iniz zannede
cektim. Bu ne bi<;im i~? Siz daha diin 
evlenmil?e benziyorsunuz. Birbirine 
bu kadar uygun bir <;ift nadir gorii
liir. Aynlma Iakirdis1 sizin agzm1zda 
ne geziyor? 

Delikanll: 
- Evet, dedi. Biz dart senedenberi 

evliyiz. Bir de ~ocugumuz var. Fakat 
Ayf?e benden sogudu. B~ka birini se
viyormu~. il?i bana ac;Ik~a soyledi. 
Hayatl mutlaka bir faciaya rm ~evir
meli? Bir kadin kocasrm sevmeyince, 
koca mutlaka tabancayi yakalay1p 
ka.dml ve erkegi vurmah mi? Biz de 
dost<;a aynlmaga karar verdik. 

Delikanh bu sozleri soylerken bii
tiin metanetini toplamaga ~~yor, 

bir teesstir eseri gostermemege gayret 
ediyordu. 
Gen~ kadln, birdenbire ciddiyet 

kesbetmi~, gt>zleri yerde bir noktaya 
dikilmi~, susuyordu. 

Vakamn bir komedyayi andirmas1-
na ragmen, ~u sade sahne altmda 
saklanan ruhl fac1a avukati miitees
sir etmi~ti. 

Fakat ziyaret~ilerin niyetleri pek 
kati oldugunu gordtigii i~in, bir iki 
nasihat ile flrtmayi yati~tll'armyaca
gm1 anhyordu. Onun i<;in arzulanm 
yerine getiriyor gibi davranarak 
onlan ban~tirmak .;aresini ara
may1 tensib etti. 

Delikanh, dava etmek hakkm1 gen<; 
kansma birakmak nezaketini de gos
terlyordu. Dava arzuhalinde tabil kii
~ilk hammm yeni ~kmdan ve A vru
pa seyahatinden bahsedilmiyecekti. 
GOsterilecek scbep ahlak ve tabiatle
rin biribirine uymamas1, imtizai;s1z
hk gibi ~eylerden ibaret olacaktI. 

Gen<; kadln soruyordu: 
- Ya hakim bana ge<;inmemenize 

sebep nedir? Hangi huylanmz birbi
rine uymuyor derse ne cevap veri
rim? 

Delikanll gen~ kansma, yabanc1 
bir dost gibi akll ogretiyor ve imtiza<;
sizhga sebep olan noktalan sayiyor
du. 

(Ba~ taraf1 7 inci sahifem.izde) 
lanm dinlemek. Kampa, ge~ bah~e
ye, bol 1~ga, bol topraga ve denize ka
vu~ ~ocuklar arasmda bir tetkik 
yapm1~lar .. hemen hi.; bir ~ocugun 
bah~eli evde oturmadig1 anl~lml~ .. 
senelerdenberi bah~ hasreti ~eken 
~ocuklar boyle kocaman bir bah~eye 
ka~unca naSil ne~elenmezler kl .. 

i~te yannki yemek listesi kara tah
taya yazildi: ~~ kebab1, zeytinyagll 
fasulye, vi~eli ekmek taths1... Ak
~am kahvaltIS1: Limonata, ac1 badem 
kurabiyesi, ak~am yemegi: Biber ve 
domates dolmaSI, pilav, komposto. 

Zengin ~octiklardan birinin velisi 
telefonla kiic;uk klzrm c;ag1rtrm~ soru
yor: 

- Kampta s1k1hyor musun klzim? 
- Yok yok baba.. sen benim ic;in 

hie; merak etme.. anneme soyle.. c;ok 
iyiyim. 

ilk gece pek ktic;uk olan c;ocuklar
dan bir kac;1 kampta: 

...:_ Ben her gece annemle koyun 
koyuna yatanm .. bu gece yalmz ya
tam1yacar;im.. cliye aglamaga b~la
m~lar .. bunlan bayan muallimler 
uyutup yataklanna gottirmii~er .. 
ondan sonra her gece rahat rahat, 
mi$11 rm~l uyumu~lar .. 

Kampta c;ocuklar arasmda en heye
canh bahis: 

Dava arzuhali yaz1Id1. Avukat Ha-. - Kampta karagoz oynatilacak-
mid gen~ kadlnm vekaletini kabul mi~ .. bir karagozcii tutulmu~.. sonra 
etti. Ziyaretc;iler, geldikleri gibi, mem- kukla, sinema oymyacakrml?·· 
mm ve miltebessim, nikah salonun- Dogrusu kamptan biraz da hilztin-
dan yeni c;lkan iki yeni evli gibi bir- le aynldlm. Hani genc;liklerini per-
birleririe sokularak, giilu~ gipii~e hizle gec;iren bazi kadmlar ihtiyarla-
ayrild.Ilar. Avukat Hamid milekkile- ymca mtiteessir olurlarrm~: 
sini yalmz gormek ve onunla konu~- - Gen~ligim bombo~ ge<;ti... der-
mak imkamm buldugu zaman gene; lermi-t>··· 
kadm uzerinde tesir yapmaga c;all~ti. Ben de bu kamp1 gortince <;ocuk-
Genc; kadm derin bir teessi.irlc: lugum hatmma geldi ve: 

- Nafile, beyefendi, diyordu. Bizim - Yazik .. declim, c;ocuklugum born-
bo~ gec;mi~ .. iQimdc bir hilziinle Ka-

bir arada ya~amarmza imkan yoktur. dlkoy vapur iskelesine geldim .. 
Kocanu sevrniyor degilim; eminim ki F 

H .. 
o da beni seviyor. Fakat izzeti nefsi- .,""""'"""""'"u""'"'""'"'"'"'"'"""''""""'"'""'",.""'""'• 
mi klrdi. Benim kadlnhk haysiyetime, cide ettigini bilirsiniz. Hayat1m bir 
insanllguna, ~ahsiyetime dokundu. i~kence halini ald1. 
Evlendigim zaman daha mektepte, Bir gtin, kocama derdlerimi dok-
kiic;iik bir lo.zd1m. Sevi~tik. Ailcsi beni ttim, agladlm, bedbaht oldugumu soy-
istemiyordu. Onlar zengindiler, kibar- leclim. 0 da ailesi gibi dii~tiniiyordu. 

dl.lar. Parlak ya~yorlard1. Ben mute- Beni bir ~ocuga muamele eder gibi avut
vaz1 bir ailenin klz1 idim. Kibar hayati mak istedi. Ben israr ettim.Boyle devam 
ne oldug\.mu bilmiyordum. Kocamm ederse ruhumun ihtiyacm1 temin 
2srar1 ve adeta tchdidi iizerine ailesi edecek, bana hayatta hakklm olan 
benimle evlenmesine raz1 oldu. Bu saadeti verecek ba~ka bir a~k anyaca-
bir aile ve saadet hayati degil bir ce- g1mi ciddiyetle soyleclim. Kocam alay 
hennem hayati icli. Her dakika ken- etti: 
climi hakaret altmda hissecliyordum. - Senin gibi bir a11g1 kim sever? 
Bana hi.; bir ~y spylemiyorlardl. Na- dedi. 
zik davramyorlardl. Fakat beni istih- Kim mi sever? Ben gosteririm 
faf ettikleri gorilli.iyordu. Benden sana, dedim. Ve il?te gosterdim. 
adeta utamyorlarch. Gelinlerini dost- Anladm1z m1 avukat bey? insanda 
larmdan, ahbaplanndan adeta gizle- izzeti nefis a~ktan da kuvvetlidir. Ben 
mek istiyorlardl. iyi konu~muyormu- de bir insamm. Benim de ~iyetim 
~. pot lnnyorm~um, giyinmesini, ve haysiyetim var. Biz katiyyen be-
yemek yemcsini bilmiyormu-t>um. Bii- raber ya~1yamayiz. 
tun bunlar pek nazikane bir ~kilde Bu defa avukat Hamid bal?rm igcli 
anlatild1g-t halde beni ne kadar ren- ve ac1 ac1 dti~ilndil. Hikayeci 

• KARA YELKENLi KADiROA • 
- If? i~ten gec;ti artik. Bunu ben 

sana o zaman soylemil?tim. Rlistem 
baldin ~1plagm biriclir.. demi~tim. 

~imdi nerde oturuyodar onlar? 

Yazan: !SKENDER F. SERTELL1 • 
Feryadile ko~u~aga ba~lad.Ilar. So

kullunun ba~, elleri kl.Vllcunlar i~in
de bereleruni~ ve SJ.rtmdaki ciibbesi 
alev allp tutu~mu~tu. 

Veziri azarm ate~ altmdan gii~ltikle 
lrurtarabildil~r. Ortahgm yava~ yav~ 
aydlnlanmaga ba~lamas1 da felake
tin onilne ge~mesine yardlm ediyor
du. Sokulluyu saraya sedye ile gottir
mtislercli. . 

YANGINDAN SONRA .• 

BtiyUk yangm blitiin Istanbul hal
lorun ne~esini ka<;ird1gi gibi, Yunus 
reisin de i~lerini alti.ist etmi~ti. Sara
ya s1k s1k ugradlg1 halde, bir ttirlti 
padi-t>alun nedimini gormek kabil 
olam1yordu. Yunus her gidi~inde Ce
lal beyi haremagalarma ve te~rifat<;1-
lara sorunca: cEfendimizin yarunda
d!r.> ccvab1m alarak geri di::iniiyordu. 

Yunus reis yangmdan bir ka<; giin 
sonra, $ehzadebaeymdan dalgm dal
gm ytiriirken, birdenbire Zeynebin 
anasile kar~la~ti. 

Yunus kendini gli<;lilkle tuttu .. ka
dma bir ~ey soylemeden ge<;ip gitmek 
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istecli. Fakat Zeynebin anas1 cami 
avlusuna dogru yiiriiyerek Yunusa 
elile i~et etti. Yunus: 

- Bu kadm beni bo~ yere ~ag1r
maz. Hele bir yamna sokulayrm. Ba
kalnn ne soyliyecek! 

Diyerek cami kap1sma dogru yu
rudii .. avllya ge~tiler. Zeynebin ana-
81 giiliimsedi: 

- Zeynebi hala goremedin mi, Yu
nus reis? 

- Hayir. Gormek te istemem ar
tik onu. 

- A .. ne ~abuk unuttun sevgilini? 
- Muhabbet kar~J.llkll olur derler. 

Sen bu ieyleri benden iyi bilirsinl Zey
neb ba~asmm koynunda yatarken, 
ben onu dil~iintir mtiyii.m saruyorsun? 

Zeynebin anaSI Yunusa dost gorii
nerek eski yaptlg1 hatalan tamir et
mek istiyordu: 

- Zeyneb, Riistemle ge<;inemiyor, 
aslarum! ~imdi ben de anladlm ki 
Riistem haylazm biri imi~. 0 bir ka
dlna asla koca olamaz. Ne olur, Zey
nebimi o ha~an ~ugun elinden kur
tarsan? .. 

- Gene Kaclirgaya· taeymm1~lar .. 
dtin Zeyneb bana haber gondermil?ti.. 
gittim. Yavrucugum beni gortince ag
lamaga ba~ladl. 

- Ne istiyordu senden? 
- «Beni bu <;apk1mn elinden kur-

tar! » diye yalvardi. 
- Sen ne cevap verdin? 
- Hie; ... cBenim elimde bir ~ey yok, 

a kJ.zrm! Sen istedin .. bana sormadan 
boh<;am ahp kac;tm! Ben Rilstcmle 
ugra~amam.» dedim. 

Yunus reis i~ini <;ekti.. bir ~eyler 
soylemek istedi.. vaz ge~ti. Ba~m1 ye
niden ate~e salmaktan korktu. 

- Kendi dii~en aglamaz. Bana ne! 
Birbirilerini yesinler isterlerse ... 

Diycrek aynlmak istedi. Fakat, 
Zeynebin anas1 pi~kin ve kurnaz bir 
kadmdl. Riistemle arasi a~llan klz1m 
tekrar Yunusa yamamak ister gibi 
gori.inerck pe~inden ytiriidii: 

- Gitme, Yunus reis! Daha diyc
ceklerim var sana. Zeyneb: «Yunusu 
gorursen, c;ektigim 1stirab1 ona anlat. 
Benim bu ~te bir su~um yok. Riis
tem beni kandlrdl .. Yunus reis Oldu 
diye. Ben de, cahillik bu ya .. kamver
clim. Ri.istemin elinden beni kurtanr
sa, oli.inceye kadar bir esir gibi ona 

Sahlfe t 

Mali ye Miif etti§ 
Muavinligi imtihan1 

Maliye Tefti1 Hey' etinden : 
35 lira maath Maliye miifettit muavinligi i~in 18 Temmuz 1936 tari- 1 

hinde imtihan yap1lacaktir. 
Aramlan tartlar tunlard1r: A - Memurin kanununun 4 iincii mad• 

deainde yaz1h evsaf 1 haiz olmal, B- 1 K&nunusani 1936 tarihinde Y•?i 
30 dan fazla olmamak, C - Miilkiye mektebinden cSiyasal Bilgiler 
Okulu», Hukuk fa.kiiltesinden, Yiiksek Ticaret ve lktisad mektebin
den veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteplerden mezun ol• 
male, D - Yapdacak tahkikat netice.inde ahlik ve aeciyesi miisait 
bulunmak. 

lmtihana talip olanlar 14/Temmuz/936 tarihine kadar Ankarada 
Mali ye V eki.leti T ef ti.t Heyeti Reisligine arzuhalla miiracaat edecek
lerdir. Arzuhala f.U evrakm raph laz1md1r: A - Niifus ciizdan1 ve ad
resi, B - Kendi el yaz1larile terciimeihal hiili.sas1 «Memuriyette bttlu.
nanlar miiddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika raptedecek· 
lerdir», C - Askerligini yaphgma dair resmi vesika «askerlikle ala
kain kesilmemi' olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnarne
si olnuyanlar imtihana girehilir1er, kazand1klan takdirde ancak nam
zet olarak kabul olunabilirlen> D - Mektep tahadetnamesi veya tas
diknamesi, E - Saglam ve yolculuga miitehammil olduklarma dair 
biikumet doktorunun raporu. 

Talipler yaz1h ve sozlii olmak iizere iki imtihana tahi tutulacaklar
,. d1r. Ya.uh imtihan Ankarada ve fstanbulda ve muvaff ak olanlar1D 

sozlii imtiham Ankarada yap1lacakttr. 

imtihan program1 
1. - Maliye: A - Biit~e «lhzar1, tatbiki, tasdik ve kontrolu» Mu

hasebei umumiye kanunu, hiikiimleri, B - Vergi nazariyeleri ve usul
leri, vas1tas1z ve vas1tah vergiler «sediillii vergiler, veraset ve intikal 
vergileri, istihlak iizerinden ahnan vergiler, giimriik, inhisarlar, bar~ 
lar» Turkiyedeki vas1tas1z ve vasitah vergiler, C - Maliye vekaletinin 
Merkez ve Viliyetler te~kilab, D - lstikraz nazariyeleri, tahvil, amoi:-
tiaman, Tiirkiye diiyunu umumiyesi, 

2. - lktisat: «istihsal, tedaviil, nakit ve itibar, inkisam ve istihlak 
bahisleri». 

3 - Mali ve ticari hesap, basit "e miirekkep faiz, iskonto, faizli he-
aab1 cariler. 

4. - Hendese: «Satih ve hacim mesahalarrn. 
5. - Ticari usu) defteri «esash ve pratik malumat» 
6. - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muhakeme

leri usulu· kanununun tatbikat usullerine miiteallik hii.kiimleri, ceza 
kanununun memur su~larma aid k1sm1, kanunu medeni ve hor~lar ka· 
nunu ile ticaret kanunlarimn maliyeyi ali.kadar eden ahki.m1. 

7. - Tiirkiyenin tab ii ve iktisadi cograf yas1 ve tarihi hakkmda ma-
• 

lumat. 
8. - Ecnebi lisan1 «Frans12ca, Almanca veya lngilizceden biri· 
lmtihan neticesinde Miifettis muavinligine ahnanlar 3 sene sonra 

yap1lacak ehliyet imtihamnda ~uvaff ak olurlarsa Maliye Miifetti~Ii.ii· 
ne ta yin edilecekler ve bir sene staj ~in A nupaya gonderileceklerdir. 

(1277) (3154) 

Giizel Sana'tlar Akademisinden: 
On ii!t Temmuzdan itibaren :Akademide biri ressam Ali Avni, digeri 

res·tam Zeki ile Bedri Rahmi'nin idaresinde Eylul nihayetine kadar 
devam etmek iizere kurs mahiyetinde iki serbest resim atolyesi a~ila• 
caktir. Bu atolyede ~ahfmak isteyenlarin on iki T emmuza kadar her 
giin saat 14 ile 17 arasmda hiiviyet kag1tlarile Akademi direktorlii· 
gune miiracaatlar1 ilan olunur. (3755) 

sadlk kalacag1m .. yalmz onun olaca
grm. Git, onu gar; bunlan koca asla
na anlat! ~ dedi. Iyi ki raslad1m sana, 
Yunuscugum! 

Yunus bu sozleri duyunca dayana
madl .. hi<; olmazsa bir dakikaclk ol
sun Zeynebini gormek arzusu yeni
den belirdi.. kadmdan evin semtini 
ve sokag1m ogrendi. 

- Peki oyleyse, bu gece ~am 
ezanile yasSI arasmda gelirim. 

Zeynebin anas1 sevindi ve o gece 
Riistemin eve gelmiyecegini de ilave 
ederek aynld1. 

BiR BASKIN .. 
Yassi ezam yeni okunuyordu. Ma

hallenin ihtiyarlan camie akm eder
ken, Yunus Kadirga yoku-'?unu indi .. 
Zeynebin anasmm tarif etiigi soka
gm ba~nda durdu. 

- Bir, iki, ti~ .. ondan sonra gelen 
ye~il kap1y1 ~alacagJ.m. 

Diye rmnldanarak yiirtidii. Ye~il 

kapmm oniincle durdu. 
Pencereden bir golge uzand1: 
- Yunus reis! Kap1 arahktll' .. he

men i~eriye gir ... 
Bu Zeynebin anasmm scsiydi. 
Yunus kimseye goriinmeden kap1-

Yl a<;arak ic;eriye girdi.. yiiregi kopar
cas.tna .;arp1yordu. iki yildanberi gO
remecligi Zeynebini kucaklamak, 
parlak san sac;lanru ok~amak arzusu 

Yunusun i~ini burgular durdurdu. 
Zeynebin anasJ... kIZI ile Yunusun 

birle~mcsine vaktile mani oldugu hal
de ~imdi bu i~e nasil da raz1 ol19u~
tu? 

Gill hamm. Bu, onun takma adla· 
nndan biri idi. GUI harum klZlndan 
daha ne~li. f1klrdak, ruhu kocama· 
m1~ kirk ya~lannda bir kadlndl. Siir
rneli ve ~ekici gozleri hala karanhk· 
ta l~lldlyan c11Iz yild1zlar gibi par· 
lakti. 

Yunus evin i.ist katma ~Ikti. Zey
nebin annesi her zarnankindcn daha 
giizel, daha siislii goriinilyordu. Onun 
da - k1z1 gibi - sa~lan giir ve sanydL 
Yunusu merdiven ba~nda kar~lad1: 

- Gelecegini hi~ ummuyordum 
dogrusu! Tam vaktinde geldin! Her
kes namazda. 

Uzcrine bir kag kii~iik hall par~a
s1 atllm1~ uzun bir seclirin bir ba~na 
Yunus, oteki ba~na da Gill harum 
oturmustu. 

Yunusun gozleri oda kap1sma di· 
kilmi~.. Zeynebin gOlgesini anyordu. 

Gtil hamm anlatmaga ba~lad1: 
- Riistcm ne kadar ha~an, nc ka

dar ele avuca s1gmaz bir c;ocukmu~. 
Ben dunyada boyle lur~m ve klskan~ 
bir erkek gormedim ... 

- Ne yaptl gene? .. ~imdiden bu 
derece ge<;imsizlik olur mu? 

(Arkam var). 

. 

I 
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Scandinavian Near East Agacny 
· Galata Tahir ban 3 iincii kat 

Tel: 44991-2-3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Gdynn Copenhag Abo Reval ve butiin 
Balt1k limanlar ~rk vc Karadeniz bath· 
ca limanlan arasmda 1 5 giinde bir azi· 
met ve avdet ii;in muntazam postalar. 

Gdynia • Dant:tig • Gothenburg ve 
Oslodan beklenen vapurlar. 

VINGALAND vapuru 7 Tcmmuza 
dogru. 

GOTI..AND vapuru 1 6 T emmuza dogru 
Yakmda lstanbuldan Hamburg Rotcr· 

dam - Kopenhag, Gd) nin Gothenberg, 
O:mtz.ig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
ii;in hareket edecek vapurlar. 

HEMLAND vapuru 2 Temmuza dog· 
TU. 

ViNGALAND '\'apuru 7 T emmuza 
dogru 

GOTLA:'\D 'apuru 18 Temmuza dogru 
Fazln t:afs.ilat i~in Galata' da Tahir han I 

3 iincii 'katta kain acentaltgma miiratoaat. 
Tel: 44991-2-3 

Muhasip aran1yor 
Emniyet Direktorliigii Biriktirme 

ve )ardtm sand1g1 muhasebesi ii;in 
50-60 lira ayhk ucretli muhasip ah
nncaktir. Ticaret mektebi mezunu ve· 
ya mnli miiessesdcrde ~lt~m1, talip
lcrin I 0 i 9 36 kadar vcsikalnn ile 
snnd1k muhasebesine miirncaatlan. 

GLANDDKRATiH 
demek 

ADEMI IKTiDARrN 
devas1 demektir. Prof esor Steinach 
ve Brown Sequard'm mesaileri neti
cesile elde edilen bir ke~iftir. 

Her eczanede bulunur. -

Harbiyede 

Del vii 
Bahc;esinde 

iadei s1hhat eden 

EFTALYA SADi I 

: 

I 

I 
I 

Bu ak~amdan itibaren seans
larina devam edecegini sayg1 
deger dinleyicilerine arzeyler. 

Telefon: 49091 11e -•; 
1 

Zayi - 329 senesinde Selnnik Te
rakki ticaret mektebinin sckizinci s1· 
mfmdan alm1§ olduKum tnsdiknnmerm 
znyi cttim. ycnisini alacng1mdan csk1-
sinin hiikmii yoktur. 

Sclanik Terakki ticaret mcktcbinin 
30i numarasmda mukayyet 

Mustafa oglu Fahreddin 

'S Temmuz 19936 

Istanbul K1z Ogretmen Okulu Sat1nal~a Komisyonundan: 
Cinsi 

Daihc; eti 
Elonek 

Miktar1 
kilo 

1800 
6000 

Y&J aebze 21 Ka.12185 ve 2000 
adet ve 600 demet. 

Tahmin fiati Ilk teminatI ]hale giin ve aaati 
Lira K. Lira K. 
828 00 62 10 
690 00 51 75 
831 69 62 37 

20/10/1936 Pazarteai aaat 15 te 
20/10/1936 Pazarteai S. 15,30 da 
20/7 /1936 Pazartesi aaat 16 da 

• 
l - K1Z ogretmen okdunun agu~tos 1936 sonuna kadar yukar1da miktar, ilk teminat, Ibale &iin ve 

saatleri yaz1h ekmek, et ve yaf aebze ve meyva ihtiyac;lari ac;ik eksiltmeye konmu9tur. 
2 - Eksiltme Istanbul Kiiltiir direktorliigii binas1nda toplanan komisyonda yap1lacaktir. 
3 - latekliler ~artnameleri gormek ve malumat almak ic;in okul direktorliigiine miiracaat edebilirler. i 

4 - lateklilcrin okul direktorliigunden alacaklari irsnliye ile ilk teminatlarim Liaeler muhasebecili• 
iine yabrmalar1 ve belli giin ve saatte Ticaret oda:n vesiknlarile birlikte komisyona miiracaatlar1. (3766) 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Sem ti ve mahallesi 

5 0 Bcyaz1t eski Em in bey 
Y. Beyaz1t 

J 06 7 Kad1koy Osmanaga 

1 I 21 Samatya <;iragi Hasan 

135 7 Tarabya 

Sokag1 

Oki;u1ar ba~ Cad. 

E. Misk 
Y. Miski Anbcr 

lki yiizlii c;~me 

Emlak No. 

E. ve Y. 23.25-27 

E. 2 Mii. Y. 47 
mnhallen 48 

E. 44 Y. 3 

E. 99 Y. 91 tapu 93 

Cinsi ve His. Hisseye gore 
muhammen K. 

Ostiinde odnlan olan iic; 200 ai;1k 
diikkfin ve bahc;enin 6/84 arttuma 
His. 

Bahc;eli ah§<!p hanenin 
3/24 His. 

Ah~ap hanenin 2/ 6 His. 

Evvelcc bah~eli hnne 
1imdi 264 metre arsa 

220 > . 
70 > 

200 > 

+~~~~~~~~ -- HARCIRAH _. ... 
1604 / I Bostanci <;atalc;e§mc 

1604/ 2 > 

115 metre arsa Dereyolu .J 1-15 Mii. 4 harita 60 > 

Ortayol .11-] 5 Mil. 19 huita J 15 metre arsa 60 

~iddetli harareti; 
c!ld icin tehlikeli oldu- ~~~ti 
f;u zaman vucudunuza 

"BARONIA 0 ~~~~ 

Ban~-;-olar ve 
sporlar i~in 
elzemdir 

DAKTiLO - STENO 
fiirk~eyi miikemmel, FranSizca ve 
FranSizca stenografiyi iyi bilen bir 

daktilo Bayan aramyor. Beyoglu 

No. 2157 pasta kutusuna mektupla 
milracaat. 

..... Operator- Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
Id ra r yo Han 

has:ahklan mnteha~s1ei. KOprnba 
Eminonn ban Tel: 21916 

MEMUR ARANIYOR 
Ticari bir miiessese i~in Tiirk~c ve 
Almancaya iyi vukufu olan ve 

miikcmmel referanslan hazi memur 
istiyoruz. isteklllerin terci.imc hal
lerini gosterir Tiirk~e ve Almanca 
olarak yazih talebnamelerini ve 

milmkilnse fotograflanru (Memur) 
rumuzile Istanbul 176 pasta ku
tusuna gondermeleri. 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba~ka her giin iicten sonra 

Cagaloglu, Halk firkas1 kar~1s1, 
Zorlu aparbman No. 2 

Y azan: F erit Birteh 

Memleket ic;indc vc d1~mda mc
mura ve aileye harcirah nas1l 
verillr? Harciraha ait kanun ka
rar ve tefsirlerin hulasas1 meyzua 
gore madde halinde herkesin 
okuyacagi ve hesapbyabilecegi 
ac;1klJ.kta yaz1lm1~hr. Fiati 20 ku
ru~tur. Harbiye matbaasmda ve 
Ahmed Halid kitaphanesinde sa
tlllr. 

-WWW A 1 ? ti 

Sunnet dugunlerine 
mahsus 

HOKKABAZ, KARA6iiZ, KUKLA 
i CE SAZ ve saire •. 

I 

' 
I 

I 
I 

I 

I 

~-

1631 > 

2134 Aksaray eski Katip Kas1m 
Y. Yah 

2501 Haskoy Tur§ucu 

2603 Fatih Hac1 Ferhat 

7930 Balat Hac1 lea 

8104 Unknpam Harn~~· Karn M · ! met 

819 3 Buyiikada Maden 

8215 Knd1koy Ziihtiipa§a 

8317 Tophane Cihnn&ir 

8319 Biiyiik Cnr§l Mercanngn 

<;atal ~e§me E. 16 Mii. harita 28 123 metre arsa 

E. Yah Bostanlan E. 106 19 metre arsa 
y, Kumsal y. 207 

Arabac1 

E. lrfanzade 
)'. lrfan Ahmed 
ve Karadeniz Cad. 

E. 23-25 y. 19-21 185 metre arsa 

E. 15 odn 34 
barita 

285-265/1 

1173, 72 metre arsamn 
80/ 120 His. 

62 

60 

> 

> 

> 

100 > 

2350 knpah 
znrf 

Kasap E. ve Y. 3 Ostiincle odas1 olan kagir 650 a~1k 
dlikkfin artt1rma 

Hisarnlt1 E. 15 Y. 23 

E. 27 

E. Kalrun1§ Y. R~adiye E. 1 7 Mu. 
rnahallen Ru§tiye hnrita 21 Y. 46 

Havas1z mnhzcnin 
115/120 His. 
12140 metre tarln vc in
cirligin I / 2 His. 
161,50 metre arsa 

Sormagir Cad. E. 4 5-4 7 Y. 3 5 12 2 metre nrsa 
mnhallcn Kumrulu Ada 29 
yoku§U harita 672 mnhnllen 28 

E. T1gc1lar 
)'. Camii §erif 

E. 34 Ah§ap diikkanm 
y. 2 9 / 16 His. 

200 > 

610 

650 > 

2450 kapah 
zarf 

350 a~1k 
arthrma 

San'atkarlar: Monolog ve hok
k, baz T AHS!N, Hayali ve hok
kabaz Vefah SAFA, Hokkabaz 
Avram, Usta Kii~iik birle~igi. 

Beyaz1d :· Cumhuriyet caddesi 
tramvay durak mahalli 36 No. h 
kahve. Telefon: 23072. 

Yuknrda evsah yazih gayri menkuller on giln milddetle aatt~a <;1kanlm1~t11. 1haleleri 17 / 7/1)36 tarihine tesndiif 
eden cuma giinii saat on dorttedir. Satt~ miinhaman gayri miibadil bonosiledir. 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Belediyenin bir senelik ihtiyac1 olan 500-800 ton ben::zin kapali 

zarfla on bet giin miiddetle eksilbneye konulmuttur. 
2 - Muhnmmen bedeli 263,200 lirad1r. 

3 - Muvakkat teminab 19740 lirad1r. 

4 - $artnamesini gormek isteyenler hergiin yazi itleri kalemine 
gelebilirler. 

5 - lsteklilerin usulii dairesinde tanzim edecekleri kati teklif ve te
minat maktuplar1m 13 Temmuz 936 Pazartesi giinii ibale •aati olan 
on betten bir saat evveline kadar yani aaat on dortte Belediye Enci.i-
menine venneleri ilan olunur. (1499) (3623) 

Heybellada denlz Llsesl MUdUrlUtUnden: 
Bu yil Deniz Lisesinin 9 ve 10 a'imflarma &fag1daki tartlari taf1yan 

okullar almacaktir. 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti teb'aai olmak. 
2 - Orta okul mezunu o1mak. ~ok iyi ve iyi derecede olanlnr tercili 

olunur. «ikmale kalanlar ahnmaz.J> t'> a 
3 - Viicudu ::zinde ve uhhati yerinde olmak cdilde rekiketi olan• 

lar ahnmaz.» 

4 - Li~e 9 s1mf i~in 15: 17 ya9i araamda olmak ve 18 yaf1na ba ... 
mamif bulunmak. 

Lise 10 11n1f i~in 16:19 YAfi araa1nda olmak '!fC yirmi Y•fIDa baamamit 
bulunmak. 

5 - Yap1lacak a1hhi mu&yenede vo miiaab'aka imtihaninda kazan· 
m•t olmak. 

6 - Okul rece yabh ve meccanldir. Mektebe 1irdikten aonra yiyim, 
1iyim, kitap okul taro.f1ndan para11z temin olunur. -~ 

Getirilmeai mecburu olan kigitlar. 
1 - Niifus ciizdam. 
2 - Mektep tabadetnameai veya aimf g~e dereceaini 1oaterir ta"' 

dikname. 
3 - Aakerlik ogretmeninin mabrem raporu. 
4 - At• kag1d1. 
5 - Alb adet vesika fotografi. 
6 - Dilek~e ve buna miimaail diier kai1tlar okul tarafmdan veri· 

lecektir. Kay1t muamelesi 1/Teminuz/936 hatlanarak 1/Aiuatos/936 
tarihinde bitecek ve bundan aonra miiracaat edenlerin kaiitlan altn· 
miyacakhr. (3636); 

Emniyet t§leri Umum Miidiirliigiinden: 
1 - 936 aenesinde zab1ta memurlarina yapbr,ilacak elbiseler 1~m 

az1 12969 ,30 ~ogu 13081,SO metre kumat 20 giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile ekailtmeye konulmuftur. 

2 - Kumatm rengi koyu kurtuni olacak beher metresinin bedeli 
mubammeni 500 kuru9tur. 

3 - Kumaflar1n ihaleai 13/7 /936 pazartesi giinii aaat 15 de An
karada Emniyet itleri umum miidiirliigiinde tetekkiil eden !komiayon 
huzurunda yap1lacakbr. 

4 - Ekailtmege girecekler: KumaJlarin muhammen bedeli olan 65,407 
lira 50 kuru~ iizerinden yiizde yedi buc;uk hesabile 4905 lira 55 kuruf· 
luk muvakknt teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 aayih ka
nunun 2 inci ve 3 iincii maddelerinde yaz1h belgelerle birlikte tcklif 
mektublar1m ihale vaktinden bir aaat evvel komiayona vermeleri. 

5 - Kumatlar1n ihalesine aid fa.rtname Emniyet itleri umum mii
Cliirliigu sabnalma komisyonundan ahnir. Fazla izahat almak ve 1art
nameyi gormek isteyenlerin mezur komisyona miiracaatlar1. 

«1458» «3530» 

Istanbui Oniversitesi Tip Fakiiltesi 
Dekanl1g1ndan : 

1ip fakiilteainin 5 ci a1n1f talebelerinin kamp vaziyetleri deiitmit
tir. Bu talebelerin kamplar1 2 Temmuz 936 tarihinde bathyacakbr. 
Hemen kampta talim taburu komutanhgma bat vurmalar1 ilan olu-
nur. (3739) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden : 

t' - Yiikaek Ziraat Enstitiiaiiniin 936 -937 yih k19 mevaiminde tart· 
namede yaz1h kaloriferli binalann kaloriferle, kalorifeniz binala
rin da kok komiirii aobasile ve 165 giln miiddetle 111hlma11 kapah 
zarf uaulile eksilteye konulmuftur. 

2 - thale Enatitii binas1nda toplanan komiayon taraf1ndan 10/7 / 
936 cuma giinii aaat 16 da yaptlacaktir. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat teklifin 
%' 7,5 dur. 

4 - Para11z tartnamesini alma1i ve Claha fazla izabat iateyenlerin 
Enstitii Daire Miidiirliigiine miiracaatlan. _(1466) (3545) 



Sahile 1! 

Anneciglm, neye beyhude baf$ 
agr1si c;ekiyorsun'? Bir ka$e 

Al da hemen kurtul I 

En inadc1 ha~ agr1larin1, en §iddetli di~ agr1-
larin1 §a§ilacak derecede siiratle ge~irir. 

Esmer, sari~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haz1r· 

land1gmdan cildi besler ve bozmaz. \:ii, Leke, Sivilce ve buru~uk· 
luklar1 kamilen giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece i~in penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yags1z gUndllz i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1 badem gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1 badem giindilx i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klan yegane s1hhi kremleridir. 

MECCANEN NOMUNE: Gazctenin bu par~s1m alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacagm1z adresinize dort ~ekil krem 
Balsamin niimunesi mcccanen takdim edilir. . 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESt, Beyoglu • Istanbul 

SABAYBUBKU 

Gazinosu aQ1ld1 !.. 
Rak1 paras1zd1r, inhisar fiatine. Bomonti biras1 fabrika fiatine. 

Bira i~in meze serbestir, Rak1 i~in meze gayet ucuzdur 
Kahve, ~y 9 kuru~tur. Biitiin ko~kleri gezmek serbcsttir 

Her pazar gOnleri gOndOz saat 4 de 

NA$1T - HALiDE TEMSILLERI 

Tebdili havaya giden 
"e 

lektri alet• kullananlar1n 
dikkatine: 

'IWRlfT1ftl 
~_/ZIP .-

5 Temmuz 19~6 

RAHATLIGINI 
BE-Y K ~0Z 
' 

KUNDU~Al~IMDh 
ADAY\NIZ 

YERU nALLAD PAZADLAD I 
. ~ . 
Il~T AINI&lYJlb AM~Ril~AINI ~@lb~JJU 

• 
Robert .KoleJ fi5'R5)P?fi5'P? ~nc.el'MID 
Bebek, Tel. 36 ... 3 : IS ~ ~ IS ~ ~ eJ 1ru 

Mektep, lngilizce)'i en iyi ogreten bir mllessesedir. Almanca veya frans1zca ihtiyart olarak mfitehass1s muallimler· 
tarafmdan 6~retilir." Milli terbiye ve kfiltllre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayat1 ya~at1l1r. Kfitiiphaneleri 
mOkemmeldir. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlar tatebenin bedeni tekemmiilOnll temin eder. Lise lusm1 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gosterihr. 

MUHEND 1S KISMI Amell ve nazart usullerle elektrik, makine i,·e Naf1a miihendisi yeti~tirir. 

KAY IT GO N LERI : I A~ustos'a kadar Car~amba gilnleri sa;t 9:00 dan 12:00 ye kadar. 

I 
I A~ustos'tan sonra Car~amba ve Cumartesl gOnlerl saat 9:00 dan !2:00 kadar. 7 EylOlden sonra her gon. 

I Z I 
HAST BAKICI 

Okulu Direktorliigiinden: 
Yeni dera y1lma haz1rlanmaktadir. Okul geceli ve paras1zd1r. 0-

kul, gen~ bayanlar1n hastabak1c1 ve ziyaret~i hemf.ire yetiterek, 

hastanelerde ve umumi sihhatle alakadar olan miiesseselerde ~aht

malarma mahsusdur. 

Tahsil miiddeti ii~ y1ld1r. Teorik ve pratikdir. Dersler hususi 

doktor profesorler ve muallimler tarafmdan verilir. 

lsteklilerin iyi ahlakh ve s1hhatli ve en az orta tahsili bitirmit 

olmalar1 tartt1r. Diger tartlar1m1zla fazla izahat i~in yaz1 ile veya 

bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Dir~ktorlii

giine miiracaat edilmesi. 15 Eyliil 1936 dan sonra miiracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

cdUcblUr. 

---Dr. lhsan Sarni---• 
Gonokok a511s1 

Belsctuklu~ ve ihtila.lla.rma tar!'}l pek 
te irli ve t:ize ~1d1r.Divanyolu Sultan 

Mahmut tQrbesi No. 118 

DERltlOJE.lV Vaz1 koyde geyirmege giden mO§terilerlnin kolayhg1 
i~in SATIE, bedava olarak elektrik atetlerinin voltaj1m Derisi kuru, ~atlak ve geV§Ck olanlar bir tecrubeden sonra ba~ka bir ila~ veya 
110 dan 220 volta tebdil edecegini bildirir. krem kullanmalanna imkan kalmaz. <;iinku DERMOJEN ynlmz krem degil tam 

Sac;lann koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesine mani olur. Kepekleri 
iznle eder. N~viiniimn1m1 kolay• 
la\lhrarak hayat kabiliy.etini arth· 
nr. LUtif rnyihah bir sa~ eksiridir. 

MCl§teriler ba aletleri Sahpazar, Necati Bey caddesin- manasile cildin devus1dir. Her nevi cgzemalnr, yarnlar, bereler, ~atlaklar, sivil-
deki Sosyetenin idare merkezlne, veya diger c::ubelerine celer, ustura yarnlnn, ynmklarda b1rebirdir. Mikroplardnn, sogukdan, giine~tcn 

" cildi muhnfnza eder, ve deriye yeni cnn vcriri. 40 kuru~ her cczanede bulunur. 
1NG1LIZ KANZUK ECZANF.Sl 

BEYOGLU • lST ANBUL _. 
getirsinler. Sayfiyeden donO§te, Sosyete a)·m ~eraitle 

1 

D E U y S C H E L E I H B I B L I 0 y H E K 
voltaj1 tekrar degi~tirir. 

----m::;:::::t1mil--11!!1m!!'l--emsm1m1-mm~• .. a:m--11i· . .. 1. KARON, BEYOGLU, TONELMEYDANINDA i1liE:m~•m1D!IE3~mmi-mL'!lmll-· 

ADEMi iKTiDAR 

ORTE TiN 
ile derhal ge~er, Erken ihtiynrhyanlnra 

gen~lik, ;) orgun viicutlara din~lik verir. 

BASURE CARE 

HE ENSA 
dir. Ame)iyats1z memcleri kurutur. Kam, 
agny1 keser. Diinyamn rne~hur ilac1d1r. 

C,ARPINTIYA 

NEVROL 
birebirdir. Butun sinir nobetlerine, 
teessiirle bay1lanlara hayat verir. 

TERi KOKUYU 

HiDROL 
derhal keser. Vijcuda zarnr vennez, 

biitiin cczanelerde 40 kuru§tur. 

Zayi tatbik miihrii: Denizyollnn idn
resinde1, tekaiid mna§1mda kulland1-
g1m miihriimii kaybcttim, yeni ini ala
cng1mdnn cskisinin degeri yoktur. 
Miimeyyizlikten miitekaid Hafiz Cemal 

•1111111u1111111nr11111111111n1111111111111111111111111111n1111111111111111111111-

Sahibi Nccmeddin Sadak 
Umumi ne~yat miidiirii: Enis Til 

A~m matbaas1 

• 


