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Italy a Montreux konf erans1na 
i§tirak etmiyor, yaln1z bir 

mii§ahid gOnderecek 
J ltalganzn konferansa i§lirak etmemesi lngiltere, 
Fransa, Tii.rkige, Yugoslavga ve Yunanistan arasznda 
i bir Akdeniz misaki gapzlmaszndan ileri geligormu§ 

Hariciye vek.ilimizle delegelerlmizden Numan ve Necmeddin Sadak Cenevre
de Milletler Cemiyeti binasmdan ~tkarlarken 

l\fontreux 6 (Hususi muhabirimiz- deler yann (bugiln) gor~filecektir. 

den) - Bogazlar konferaD.Sl bugiln Bundan sonra ticaret gemileri hak-
saat 17 de umumt toplant1lanna b~- kmdaki maddenin muzakeresine ge~U-
la.nu~tir. ingilizlerin hazirladlg? proje mi~ ve projemizde tesbit edilen adetler 
nrlizakere edildi. Buna projemiz esas kabul edilmi~tir. Bogazlardan ge~ecek 
tutularak gerek teknik komitede, gerek harp gemilerine dair olan klsmm mii
hususi konu9malarda tizerinde muta- zakeresine yann (bugiin) sabahleyin 
bakat has1l olan maddeler nezan iti- saat onda ba~lanacakt1r. 
b~ra almarak ~az1~lanrm? bir proje- ingiltere _ Sovyet Rusya ihtilft.fl 
d1r. 26 madde uzerme haz1rlanan bu h~lA b ki 'bi ... ·· ktedir Yarmki . . k 6 dd . . a l:i. a g1 gorunme . proJemn bugiin anca ma esmm .. .. • . 
muzakerest bitirilm~tir. Diger mad- (Devam1 4 uncu 1ah1fede), 

GiimrUk kimyahanesi 
1slah edilecek 

MUste$ar Ankaradan geldi, yag 
nUmuneleri ba$ka kimyagerler 

tarafrndan tahlil ediliyor 
Evvelce gtimrtik kimyahanesinde 

muayene edilmi:;; ve rnotorin oldugu
na dair rapor verilmil? olan baz1 nii
tnunelerin gortilen liizum uzerine tek
rar tahlil etti.rilmesine ba~land1gm1 

}azm1~tik. 

Bu rnaksatla gtimri.ik kimyahane
sine mensup olmayan kimyagerlerden 
tni.irekkep buytik bir kontrol heyeti 
kurul.mu~tur. 

Tekrar muayeneye sevk edilen ilk 
ni.imuneler bir gaz kumpanyasma 
aittir. 

karadan gelmi~ ve giimri.ik ba:;; mil
diir vekilile bu mesele hakkmda gO
ril9mti~tiir. 

Bunu mi.iteakip mliste~rm nezdin
de giimri.ik mtifetti9lerinin i9tirfild
le bir toplantI yap1lrm?trr. Bazi ser
vislerin islahma karar verilmi?tir. 

B. Adil, Istanbul gilmri.ik idaresi
:oin bir ka~ giindenberi ehemmiyetli 
surette me9gul bulundugu motorin
le kan~1k gaz meselesi etrafm daki 
ara9t1rmalara dair kendisinden ma
lftmat isteyen bir muharririmize ~u 

cevab1 vermi9tir: 

l 

· Ancak gilmrtik idaresi yalmz bun
lann muayenesile kalm1yarak diger 
Yliksek resimli maddelere dair bir ~ok 
niimunelerin muayene neticelerinin 
de kontrolunu iste:rrri.9 ve bu ~ yeni 
kimyagerler heyetine havale edilmi~
tir. Bu suretle inceleme ve ara~tlr
tnalar <;ok ~ilmullii bir ~ekil alm1~tlr. 

Yaptlan tedkiklere nezaret eden 
gUmri.ik bas mi.idtir vekili B. Musta
fa Nuri, bm~lann neticeleri ancak on 
gun sonra almabilccegi, bir suistimal 
olup olmad1g1 o vakit anla~1lacag1 
Ve bu itibarla simdiden bir hilki.im 
verilemiyecegi ~iltalaasmdadu. 

«- Heniiz mesele tetkik halinde
dir. izahat vermek zamaru gelme
mi~tir. ~imdiden fazla soz soylemek 
ara9tirmalan i~l edebilir. 
istanbulda ii~ gun kalchktan sonra 
Ankaraya donecegim. Burada gilmri.ik 
ambarlanmn liman ~letmesine dev
ri hazirhklanm da gozden gegirece
gim. Kadrolarda bir degi9iklik yoktur.» 
· Miiste9ar, baz1 gtimri.ik servisleri
nin islah edilecegine dair habcrleri 
teyid etmi9tir. 

Gtimrtik ve inhisarlar miiste~an 
n. Aau Okulda~ diin ani olarak An-

Gtimriik kimyahanesi de, g·iimrtik 
dairelerlle birlikte Galataya nakledi
lecek ve ba9tan ba9a islah edilerek 
ihtiyaca uygun bir hale geti.rilecektir. 

lngiliz - Mzszr, 
anla§masz 

48 saate kadar parafe 
edilmesi bekleniyor 

Londra 6 (~am) - ingi
liz - l\hsir miizakeresi bitmelt iize
red.ir. Hemen biitiin noktalar 
da anla~ma olmu~tur. ~imdi Ml
snm miidafaasm.a taalhik eden 
askcri maddeler gorii~iiliiyor. 48 
saate kadar bu miizakerclerin de 
bitmesi ve anla~mamn parate 
edilmesi iimit ediliyor. 

Zecri tedbirler 
ayzn on be§inde 

kalkigor 
Milletler cemiyeti tanzim 
komitesi buna karar verdi 

Cenevre 6 (A.A.) - Tanzim komi· 
tesi, zecri tedbirlerin Fransiz • ingi
liz tekliflrine t evfikan kaldmlmaSI 
tarihini bu aym 15 i olarak tesbit 
etmi~tir. Komite, i talyaya k~ tat
bik edildigi ~ekildc bu tedbirlerin me
kanizmas1 ne oldugunu teknik nok
tai nazardan tedkike memur bir ko· 
mite. ihdasma da karar vermi~tir. 

Bundan maksad, bu tedkikatta istikbal 
i~in faydab olacak hiikiimler istimza~ 
etmektir. 

Cenevre 6 (A.A.) - ingiltere ve 
Fransarun Hindistan ve Avustralya 
delegeleri tarafmdan mtizaheret edi
len teklifleri iizerine zecri tedbirle
rin kaldlnlmas1 tarihi, mtizakereye 
ltizum goriilmeksizin kabul edilmi~tir. 

M. Vasconcellos, kISa bir hitabe 
irad ederek arkada~larma te~ekkiir et
m~ ve celsenin kapanm1~ oldugunu 
soylernl~tir. - --- ----
Negiis Londraya 

don vard1 
Londra 7 (Ak~am) - Habel? impa

ratoru diin Londraya varrm~ ve Lon
dra Habel? el~isi ingiliz hariciye ne
zareti rn iimessili tarafmdan kabul 
edilmi~tir. Habei;; sefiri, impara
torun miistakbel projeleri belli olma
dlgrm gazetecilere soylemi~tir. 

lngiltere krahnm dogam 
yrh munasebetile 

Ankara 6 (Telefon) - fngiltere kra• 
Imm dogumunun y1l doniimii rriinase
betile Atatiirk ile sekizinci Edvatd ara
smda samimi telgraflar teati edilmi§tir. 

Ba~vekilimizle Alman buyuk 
el9isi arasmda telgraflar 
Ankara 6 (Telefon) - Da~bakan 

lsmet lnoniiniin Haydelberg iiniversitesi 
fahri doktorluguna se~ilmesi miinase
betile ismet lnonii ve AlmanyR biiyiik 
ei~isi fon Kel1er arasmda samimi tclgraf
lar teati ed ilmi§tir. 

• 

Habe$ imparatoru 

dUn eenevreden Pa

ris yolile Lor::idraya gitti 

Telefon: 24240 {ldare ) • 24249 ( Tahrir ) • 24248 (Ma tbaa) • 20113 ( K.li~e) 

Bogazlar konf eransi 

Mukabil lngiliz 
projesinin ana hatlar1 

Harp tehlikesi halinde Tiirkiye 
Bogazlar1 kapayabilecek, mukavele . 

miiddeti 50 sene olacak 
l\'lonti·eux 7 (Ak~am) - Havas ajan

smdan: Diin Montreux konferansm
da Bogaz1ara dair mukabil ingiliz 
projesinin tetkikine ba~lanm1~br. in
giliz projesinin ana hatlan 9unlardlr: 

1 - Karadenizde sahili bulunan 
devletler, Bogazlardan gili~ ve ~~ 
i~in tam bir serbestiyi haiz olacak
lardlr. ~u i;;artla ki her defa Bogaz
lardan ge<;irecekleri harp gemilerinin 
tonaj1 15,000 i ge<;miyecek. 

2 - Karadenizde sallili bulunm1-
yan devletlerin Karadenize ge~irebi

lecekleri harp gemilerinin hacmi isti
abisi azami 30,000 tonu ge~miyecek
tir. Maamafih bu azami had Ti.irkiye 
donanmasuu arttlnrsa 45,000 tona 
~1kabilecektir. 

3 - Karadenizde sahili olrruyan 
her devlet bazi ahvalde ve bil
hassa insani gayeler ile bu dcnize 
10,000 tonilatoya kadar harp gemisi 
gonderebilecektir. 

4 - Harp vukuunda Tiirkiye bita
raf olur ise her muharib devlet Kara
denize istedigi kadar harp gemisi 
gonderebilecektir. 

5 - Harp tehlikesi halinde Tilrki
ye isterse harp gemilerinin mtiruru
na mi.isaade eder, isterse milsaade et
rnez. Fakat keyf iyeti Milletler cemiye
tine bildirmek lazrmd1r. Millet
ler cemiyeti konseyi boyle bir tehlike-
nin mevcut olmadlgma silllisan ek
seriyetle karar velirse Ti.irkiye Bogaz
lan a~acakt1r. 

6 - Bogazlar komisyonu bir ista
tistik ve islihbarat gayesile muhafa
za edilecektir. 

7 - Ti.irkiye Bogazlar su1anna iste
digi devlet bahriyesini nezaket icab1 
ziyarete davet edebilir. 

8 - Yeni Bogazlar mukavelesi biitiin 
alakadar devletler tarafmdan tasdik 
cdildikten sonra meriyete girecektir. 
l',faamafih hususi bir protokol ahka
nu mucibince Tiirkiyeye dcrhal Bo
gazlan tahkim etmesi mti.saadesi ve
rilebilecektir. 

9 - Yeni Bogazlar mukavelesinin 
meriyet mtiddeti Ttirkiyeµin teklif 
ettigi 15 sene yerine 50 sene olacak
tir. 

Bogazlardan ge~en tiiccar 
vapurlar1n1n riisumu 

Hiikiimetimiz yiizde 60 nisbetinde 
indirmege muvafakat etti 

Montrcux 7 {Ak~m) - Tiirkiye hiikumeii, tilccar gemile1·inin seyrilscfe
rini kolayla~trrmak ve in kieyaf ettirmek maksadile Bogazlardan gc~en ticaret 
:vapurlarmdan almmakta olan r iisumda yilzde 60 nisbetinde bir tenzilat yap· 
maga muvafakat etmi~tir. 
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- Yilzmek biliyor musun bari? .. 
- Yiizmek biliyor mu ba.ri?. 

( 0iin yagan yagmurlar istanbulun 
baz1 semtlerini gol haline getirdi. 

- Gazetclerden ) 



• 
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Son. dakika [ Bu Sabah.ki. Telgraflar ) 
Araplar, askeri bir lngiliz - " 

kamyonunu devirdiler Almanyan1n hedefi Danzigmi§ . 
3 ii agir olmak iizere 8 lngiliz 

siivarisi yaralandi 
Kudils 7 (Akfam) - Araplar, mot.6rlu lngiUz kunetlerine alt bir asked 

kamyonu durdurmu~larc:hr. Kamyonda bulunan 8 incl Husar alayma mensup 
askerlerden ~il ~k alir, diger ~ a&ker de daha bafi! suretfu yaral~ 
Jt.rdlr. 

Yahudilerln toplanacaklan yere bomba koymakta Olan ~ arap ciirmil 
me~hud halinde yakalanm1~r. 

M. Eden art1k Almanyadan cevap 
beklemege niyetim yoktur diyor 

lngiliz teslihat1 icin verilen 54 milyon lngiliz 
lirahk munzam tahsisat kifayet etmiyecek 

l.ondra 7 (A~) - Avam kama
rasmda hariciye nazin M. Eden in-
gilterenin kendisine gonderilen sual
nameye verecegi cevab1 tncil icin Al

manya nezdinde yenl blr te~bbiiste 
bulunup bulunm1yacagi hakkmda 

blr ~ok mebuslar tarabndan sorulan 
auale ~1 cevab1 vermi~ir: 

- Artlk Alman cevabm1 beklemege 
nlyetim yoktur. 

Bir bavul elmas 
be~ liraga I 

Oc h1rs1z cald1klar1 
§eyleri bu kadar ucuz 

satm1~ 
Himmet, Htisameddin ve Rlza ad

lannda tic ki~ ~i~i civannda dola
'1rla1 ken o civann zenginlerlnden ve 
evv lee olmu~ olan Babayan pa~amn 
ev1 d n e ya t8.}'llldtl1ru gormil~lcr 
ve sokulmu~dlr. Evden cikanlan 
esya arabalara y{ikletllirken bu u~ 
ark d~ birer bahane ile arabalann 
arasma girmi~er ve karg•hktan 
istif de ederek blr bavulu abp ~
m1 lard1r. 

Bu bavul f~lh'ae ~ §'e~k'ta~ 
klmlan, elmas, p1rlanta yilzilkler, 
kup ler, bllezikler, fincan zarflan, es
ki nisanlar ve saire glbl klymetU mu
cevherat doludur. 

Hlmzlar ~lchklan feyleri bir an 
evvel elden ~ istedikleri icin 
yuzlercc lira klymetindeki bu milcev
her erin hepsini birden ~ lira
ya ~ref nammda birine satmlflar
chr. Babayarun ailesi zabltaya mii
racat etmiftir. Polisin tahkikatl ne
tlcesinde h1rmzlann ii~ de yakalan
JDI~lardJ.r. Bunlar su~lanm itiraf ede
rek e~yayi satbklar1 yerleri de zaln
taya bildirmi~erdir. 

Zablta bu kadar efY&Jl bet 
ltraya sabn aJan ~ 8l'8Dllf, bu
lamaymca evlnde arama ya~. 
Bu aramada evde efY& bulunamanut
tlr. J'atat btraz sonra f.sman adm
da btr a.dam ellnde miiceYherlerle 
~refin evtne aoJruJarak miicevberierl 
eve lnraklrken ~-

Bu adamm da ~refln akrabasl ol
dugu anl .. lm•f Ye eltndett miiceV
berler mmadeft edilmlftir. 

<fa11nan mOcnber1erden blr Ja.mn 
bu aureUe meydana 9Jmnfbr. Zaba
ta ~de JDeJdana ~ 
a.re Wblrlbta deYam edlJor. 

Demlr aanayll 
~ 6 (Telefoa) - ~Jerde 

bir ................ yeri)e d.nir 8111'i..Ji 

t.W ~ etrafmda trmr'erda haJaa. 
nmit lzere lkti..d Yeklleti miiltepn 
8. Fm Kmdoila yabncia A~•Ja 
gidecektir. 

Resmt telgraf muhabere
sinden Ocret alwnacak 

Amira-a 6 (T elefon) - R.esmi telc
raf maha'berderini iicrete tibi tutan b
llllDUD tatbikine buaUndea ital.aren bq.. 
uunlfbr. Vekiletler s~ ~ki umumi 
elgraf muhabae ~un ~te hirini 

posta telgraf idaresine yat1rac.t.kla1 ve bu 
mretle bir 1ene miiddetlo muhabere ede-

Londra 7 (~) - Avam kama-
rasmda M. Ne~l Qemberlayn asker! 
teslihat icin milli miidafaa bii~ne 
konulan 45 milyon ingiliz lirahk mful· 
zam tahsisatm ingiliz teslihatmm 
fevkalide tacil edllmesinden dola71 
klfayet edemiyecegini ve bu mikt.an 
g~ecegini s0ylem~ir. Bu bal, ingil
terenin Alman tehlikesinden duy
dugu ~ye bir misal olarak telik
ki edilmektedir. 

Hariciye tayinleri 
Merkeze abnanlar ve mer

kezden harice gidenler 
Ankara 6 (Telefon) - Var§Ova b11-

yiik elc;illgi milste~n B. Basri Re
fid Marsllya ~ konsolosluguna, Mar
silya bq konsolosu B. :tnayetullah 
Londra b~ konsolosluguna, Londra 
b~ konsolosu B. Taiat Rauf Hamburg 
ba~ konsolosluguna, Roma biiylik el
cilik ~katibi B. Ekrem ismail K.lb
ns konsolosluguna, V~n bU
,yiik el~ kAUplerinden B. Nizamed
clin Tokyo bilyilk elc;ilik katipligine, 
PortsaJt kan~ilan B. Hikmet Hayri 
tskenderiye, Hamburg kan~lari B. Ce
W Hulm! Berllrt kan~ilarhklanna 

derecelert lle tayln edilmJ~erdfr. 

MERKEZE ALINA1''LAR 

Hamburg ~ konsolosu B. Kemal 
Aziz, Barselon konsolosu B. Kudret, 
Trlyeste konsolosu B. TalAt Kaya, 
Klbns konsolosu B. Muhlddin, Gii
mtt.lcfule konsolosu B. izzeddin, Atl
na elc;ilik kltiplerinden B. Nihad ir
fan, Belgrad elc;lllk kA.tiplerinden B. 
Emin, Bilkre~ katif>lerinden B. ilha
mi, Londra katiplerinden B. Galip, 
Sofya katiplrinden B. Zeka.i Behc;eti, 
Prag maalahatgUzarhglnda kan~rbk 
vulfeslnl g0ren B. Safder, :iskende
riye b&f Jmmolos kan~llan B. Refet, 
laldra baf kon&olos ~nan B. Saf
fet, Marsllya bq konsolus kan~nan 
B. Faik, Halep kan~an B. Kemal, 
Varna ~Uari B. Ahmed, Usldip 
.tancilari B. Ahmed Halid merkeze 
getirilm1flerdir. 

llERKEZDEN GiDENLER 

llerkezden B. Fuad Barselon kon
I01oslultma, B. Zeki Nebll VllllOV& 
bQyi1k el~.Ulifne (orta el~ilik mUste
flU'bii De) B. Jfebmed Nurullah Gil
millcOne Jr.omolosl~ B. :Mebmed 
Bagip Tebrfz konaoloslutuna, B. Re
fld V&fblgton bflyilk ~ bBf kl
UpUifne. B. Jlebmed Refet Trlyeste 
Jronmloslutun&, B. Ahmed Zetl ye
nldm 1hdas edDen ~ konsoloslu
pna. B. Blkmet 1'acl Balep, B. Va
bid Mina, B. Mustafa Febmi Wndra, 
B. Zlya ttaap Jromo1o1JU1elan tnalye
Une muavln kml.solos olarak, B. Mu
a.ffer KAmll Jmmolosluk iflerini gor
mek tizere Prag~ bat kltlpHgl
ne, B. R.J1Ja Bilfdu Paris, B. Abdiil
ahad Roma biiyfik el~likleri, B. Tev
flk KAzlm Atlna, B. Rldvan Balid 
8otya, B. Omer Ldtft Biikref, B. Lftt-
11 isman Belgrad e1¢llk lltipllklerine, 
B. irfan Nlyazi Karsilya, B. inet Tah-
81!1 Hamburg, B. insan Kudtts, B. Ce
mal KAzun ~. B. All Fuad Varna 
~larllklanna dereceleri 1le ~yin 

edDmlflerdlr. 

lngiliz gazetelerine gOre Almanya 
milletler cemiyetinin aczinden istifade 

etmek istiyormu!? 
Londra 6 (A.A.) - Danziir bah1am, 

~ok biiyiik bir huzurauzluia •ebebiyet 
Yermi1 ve Almanyamn Avrupamn diger 
lus1mlarile olan miinasebetlerinin had bir 
devreye girmif oldugu intibauu teYlid et· 
mi1tir. 

Baz1 mahafil, Hindenburg 2eplininin 
bir~ok defalar Southampton duklan, Cal
•hot askeri tayyare meydam gibi aanayi 
mmtakalanmn ve aevkiilceyi!} noktalann 
iizerinden u~muf olmas1 dolayi.aile endife 
~de olduklarindan M. Eden ogleden 
•onra bu mesele haklunda da izahat ve· 
recektir. 

M. Eden, auallcre verecegi cevaplan 
bazirlamak ii2ere bu sabah erkenden Ha· 
riciye nezaretinc gitrniftir. 

INGILtz GAZETLERlNtN MAKA
LELERJ 

Londra 6 (A.A.) - Morning Poat 

Dahiliye vekili 
Diin Mudanya yohyle 

Bursadan geldi 
~enlerde Bursaya giden d.8.hlllye 

ftkill Te parti genel sekreteri B. 
~ Kaya bugiln Kudanya yollle 
fehrimi7.e g~tir. 

Dahiliye vekili dogruca Halk par
tlsi istanbul merkezine gitmif, Yall 
Te partinin istanbul bal?karu B. Mu
hiddin Ustiindag tarafmdan kar~
lanDUfbr. 

Bay ~ilkrii Kaya bir saate yakm 
bir miiddet partide m~ olduktan 
sonra Floryaya git~tir. 

Partinin 1stanbul idare heyeti dun 
B. Muhiddin Ustiindagm ~kanh
gmda haftahk toplant1yi yap~. 

Adliye tayinleri 
Ankara 6 (Telefon) - Uivedilen 

.l.tanbul Mkirinci ihtias mahkemai rmi 
Ataf Izmir ceza bikimliiino. ·ADiidde.iu
mumi R~id Aydm miiddeiumurnil.i.gme, 
miistantik Hakk1 da Bal1kesir istintak 
hakimliginc tayin edilmiflcrdir,. 

Yagmur, f1rhna 
Bulgaristanda biiyiik 
zararlara sebeb oldu 

Sofya 6 (Ak~) - ~imall ve ce. 
nubt Bulgarlstanda brtma ve -ddetli 
yaimurlar blr ~k zararlara sebep 
olm\lflur. 

Harmanl1 ka?.8smdan ~f.fmanlar 

lt5yiindeki kaslrga pelt ~k evlerln 
damlanm u~rm~, camlanm Jar. 
nu~. ag~lan kokiinden ~ ve 
Meri~ nehrinln 8Ulanm epiyce yiik· 
1ekllge kaldlrmi~r. 

Osmanpazan ( Omortag ) kam-
smdan Kitino koyiinde kopan :flr
tmada, haTadan koyiin iizerine pek 
~ok aga~ par~alan vet~ yagnu~br. 
O esnada biltiln .kOy halla arasmda 
panik haSll olmUf, halk son dakika
lanm y~lklanm ~lar, anne
ler ~uklanm yan1arma alml~. O 
an biltiln ltoy, ~uklann ve kadm
lann feryatlan 1~de 1nleJn1't1r. Ka
dmlar ltorlrulanndan hep mum yak
JDiflardlr. 

ROMANYADA YILDIBIM 
Biikrq 6 (A.A.) - Dorohol yak:I

mnda b1r kulubeye yild1nm Jsa.bet 
e~tir. Kulubede :f1rtma esnasmda 
oraya Sigmmi' olan talebeler bulunu
yordu. Bunlardan u~ blmiif ve befl 
cle &in" surette yaralammfbr. 

Yugoslav miln tak1m1 
cumaya geliyor 

Cumartes1 giind istanbul muhteU
ti ve pazar giinil JD.ilU takJ:mumzla 
1lti ma~ yapacak olan Yugoslav milli 
talwru, cuma gilnil ~hrinme gele
cektir. Bu iki ~I ?ilacaristandan 
davet edilen beynelmllel hakemlecden 
Klaynu idare edecektlr. 

yaziyor: Habctistan mcmele.iude uir .. 
m11 oldugu muvaffak1yet.izlik dolaygile 
Milletler cemiyetinin meydana ~ikan ac
zini iatismar etmek ~in tam muvahk ad
dettiii bir zamanda Almanyanm ortaJa 
bir hadime ~akarmak istemesi i~in bir~k 
•ebepler bulmak miimkiindiir. F akat en 
ziyade nazan dikkate almrnas1 laz1m ge
len nokta, Almanya ile Lehistanm bu ifde 
elbirligi etmif olmaland1r. 

Daily Herald, diyor ki: • 
Bu hususta 1uphe ve tereddiide ma

hal yoktur. M. Hitlerin hcdcfi. aerbes 
Danzig 1ehridir. 

Milletler cerniyeti iki 11kdan birini ih
tiyar mecburiyetindedir. Danzigdeki oto
ritesini teyid ctmek ve yahud aJi kumi
aerini oradan ~ekerek muahcdelerin ken· 
di.ine tabmil etmekte olduju tabhiidler· 
den yaz ~elc. 

''Sulh .. .. .. 
gorunmugor,, 

lsvicre hariciye naz1r1 
cok bedbin 

Lacerne 6 (A.A.) - ~renin Av... 
turyaya karp kaamm11 olduju zaferin 
SSO inci yi)doniimii miinuebetile Sern
pach' de bir nutuk .Oylemif olan Harici)'e 
nazm M. Motta. bilhaua ,Oyle demiftir: 

cBeynelmilel vaziyet. bizi biiyiik en
divelere diifiiriiyor. Cokte ~ bir .lb 
.pg, connii)'oruz. Arbk muahedename
lere ve hatta ihtiyari olarak imza ediJ.mit 
olanlanna riayet edilmiyor. Siyaai tqek· 
kiiliin en as1l 1ekli olan demokrasi, istih
kar ediJiyor. 

Ecnebi erkam harbiyeler, tunu bilme
lidirler ki arazim1ze karlJI tecavuzde bu
Junmak vc yahud memlekt.'timizi sevkiil
ceyif maksadlarla kullanmak i~in vaki o
lan her tiirlii tqebbU.. l.v~renin muanni· 
dane bir muhvcmetine maruz kalacak
br.> 

Alman milletinin 
vahdeti 

M. Hitler : "Buyuk 
gayemiz budur" diyor 
Weimar 6 (A.A.) - M. Hitler. diin 

burada .Oylediii bir nutukta · ezciimle 
IOYle demqtir: 

Almanyamn yeniden silahlanmaa, bat-
11 ba1ma bizim partimizin meYcudqetini 
halkh frO•terecek bir badi.edir. Selefte-
rimiz, Almanya)'J silihlanndan tecrid et· · 
mek husmanda ne deHce i.tical so.ter
mif}er i8e biz de onu yeniden ailihlan
dirmak ~ o derececle istical 1o.terdik. 

Bizim esas vazifemiz, Alman erkeiini 
yeniden yeti11tirmektir. Bu vazife, uu
larca devam edebilir. Bizim inlulibumzm 
biiyiik gayeai, Alman milletinin vahde· 
tidir. 

Hariciye mOstepr1 Tahrana 
gidiyor 

~ 6 (Telefon) - Hariciye miia
tepn B. Asih T ahranda yapdmakta olan 
eefaret binua inpabnt tedltik etmek ii
zere ~ba giinii J"ahrana cidecektir. 

Koy mualllmi kursu 
Anbra 6 {Telefon) -Koy mua1limi 

yetiftirmek iizere Eakifehirde ap)an kan
ta, aakerliiini bitinnif 1 00 kO,.lii denlere 
bqlam1tbr. 

Maarif Yekili Saffet Ankan Ian.a c0r· 
mek iizere yakmda E..kitehire aidecektir. 

Berlin olimpiyadma gidecek 
bidklet~lerJmiz yola ~k1yorlar 

Ankara 6 (T defon) - Berlin olim
piyadlanna sidecek Tiirk b~ilerin 
kamp bayab bitmi1tir. Biaiklet~iz 
bu akpm l.tanbula bareket etmitlerdir, 
l.tanbuldan Romanyaya gidecekler Ro
manyahlarla 140 kilometre iizerinde bir 
miisabaka yapbktan •onra B=rlinc ae
~eceklerdir. 

Olimpiyada iftirak edecek Turk biaik
let takun1 tudur: l.tanbuldan Kirkor, An
karadan Eylip, ve Talat, lzmirden Khun, 
lzmittea Orhan. 

DANZIG SNATO RElsl NE DIYOR? 

Berlin 6 (A.A.) - Voelkiaeher Be
obachter gazctesinin bir muhaLirinc be· 

yanatta bulunan Danzig ayan mcclisi 
rem M. Grei.er, f(>yle demi,tir: 

Eger Milletler cemiyeti, Danzig i,le· 
rinc kan§Inakta devam edecek olursa 
Danzig meadesi bakkinda Cene~-rede 

yaptlacak rniizakerelere ittirak elmekten 
vaz &'~ Ben Milletler cemiycti ali 
komiserinin Danzigin dahili i lCTinc kanf" 
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masma bir nihayet vermek i~in 1 nkan 0 
dahilinde her fe}i yapmaga katiyen az· 11 
mettim. Danzig ile Cenevre ar 111daki ll 
miinasebetlerde vukua gelecek h r tcbed· 

dul. Alman-Leh miinuebetlerini hit bir : 
v~hile mutecsair etmiyece'ktir. B.1ikia bu 
miineaebetler, daha ziyade ..Iah bula· b 

h c:akbr. 
l 

~ark demiryollan 
Afustosta formalitelerin 

tamamlanacag. muhakkak & 
goriiliiyor ~ 

JI 
~k demiryollan Jrumpanyasmm 

fevlralide toplanbsmda bulunmak 
1Uere ~ febrlmbe gelen Dev- 11 
Jet demlryollan tarifeler mudurii B. E 
llakl diln Jrumpanya nezdlndeki hil
kll.met baf miifettifile gOrilfmtif ve 
alrpm tren1le Ankaraya ~ir. 
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Kumpanyamn 6 agustosta heyetl 
umumiye toplanbSiru temin i~n mas
raf ~ o1arak istedigi 20 000 
liral1k dovlz milsaadesl hakkmda hU
kUnietten heniiz bir teblig gelmif 
deiildir. 

Ogrendigimize gore, laz1m gelen 
tedbirlerln ahnma.81 kararla~tmlmi~ 
oldugundan agustos ic;tima nda rey
lerln ekseriyeti toplanac&.gi ve bu su
retle Jrumpanya ile hillrum t ara
smda satin alma ~inin muzakereslne 
1mkAn verecek kanuni fonnalitentn 
tamamlanacalt muhakkak gorilluyor. 

Pariste bir hadise 
Polis bircok kimseleri 

tevkif etti 
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I! Paril 6 (A.A.) - Diin ymninci dai
renin sab1k muharipler birliii tarafmdan 
m~hul ukerin mez:armdaki alevin can· 
landmlmumdan bir az aonra takizaf er 
yahnmda. ufak tefek baz1 hidiseler ol• 
mattm· Bir ~k kiimeler, cmaneyyen 
mal'fUU .Oyliyerek bir &e9<1 retnni yap- .! 
_..J.ardtt. 

Bu urada niimay.ifc;ilerden miirekkeJ; 
bir prup, tiirlii tiirlii nidalarla bagirarak 
~lizedcn &f&it iniyorlard1. Polisler, 
bunlan durdurmU§lar i8e de bazi nilma• 
y~iler, polis kordonunu yararak artist• 
lerin ve kibar talmmmn devam etmekte 
olduldan mqhur Fouquet bhvesinin san- • 
dalyelerini yakaLumtJar ve kah..-e qya- 8 
amdan bir~ok qyaya polislerin Uzerine 
am".W•rcbr. PolWer. b~ kimleleri 
tnkif etmek mechariyctinde blmJflar 
ye nihayet intizama iacle etmitlerdir. 

BaZJ kimaelerin hafif~ yaralanmtf oL 
duklar1 bildirilmektedir. 

Camie y11dtr1m dQ§tO 
DiiD ttskildarda Validei atik camll 

mmaresme yildmm 1sabet etml~tlr. 
.Min&redeki siperi saika zarara mey .. 

daD vermemi~, fakat civarda bulunan 
bfltiin evlerin elektrik sigortalan pat
Jad1lmdan karan1lkta kabmflardlr. J 

KUqUk haberler 
Millet mecli.i rem B. Abdiilhalik 

Renda diin Ankaradan 1chrimize ael
mittir· * Devlet lulva yollan umumi mil• 
diirii B. ~evket. Ankaraya Bitmittir. 

* Maliye Tekileti tefkilih nizam. 
name9i t.udikten ~Jmnp. BuciiD Ne

ml patede netredilettl •• 
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AK~Al\IDAN AK~AMA: 

Halin faydas1 
. 1stanbul belediyesi iktµ;at ~eri 
miidt.irliigti hal hakkmda ~oyle diyor: 

1 - Hal yap1llrken, hal vasitasile 
ya~ meyva ve sebze fiatlerinin daiint 
surette ve mutlak olarak dii~ecegi 

'hakkmda mutalea serdettigimizi ha-

1 
t1rlam1yoruz. ileri silrdtigiimiiz nok
tai nazar l?Udur: istanbul gibi biiyilk 
bir ~ehirde ya~ meyva ve sebzenin 

~ toptan ahm ve sattrm ic;in miltemer-
,., kiz, te~kilatll ve milrakabeli bir pi-

yasa olmamas1 dogru degildir. Mev
cut iktisadi l?artlara gore, normal fiat 

t 1 arz ve talebin bir noktada toplanma-
s1 ve tam manasile bir piyasa nieyda

~e- na gelmesi suretile tahakkuk edebi
,e- lir. Te~kilatlI ve murakabeye tabi bir 
isi hale istihsal mmtakalan bilyiik alaka 

gosterir. Mallarm hakiki k1ymetlerini 
le- bulacagmdan emin olarak :?ehre 

milmkiln oldugu kadar fazla mal gon
det•ilir. 

·sa 
Cle 
len Bir senelik hal fan.liyeti bu iddia
li nm dogru oldugunu gostermi~, i;;imdi-
nf' ye kadar istanbul ile milnasebeti az 

olan bi!' c;ok istihsal mmtakalari yenl 
halimiz ile miinasebete girmi~lerdir. 
Bir kac; sene sonra burasmm daha 
geni~ bir arza sahne olacagmdan ve 
bir i;ok mmtakalanm1z i<;in kuvvetli 
bir piyasa halini alacagmdan mii::;a
hedelerimize ve elde ettigimiz tec1iibe
ler neticesine gore ~iiphe etmiyoruz.> 

Halin ucuzluk temin edecegi, mu
tavass1tlar1 ortadan kald1rmaga hiz
met edecegi ve saire hakkmdaki va
idleri iktisat i~lcri miidiirliigiini.in 
unutmu~ oldugunu, yahut o vakit 
gazetelerde goziine ili~medigini gorii
yoruz. Bu teminat dogrudan dogru
ya iktisat i~leri miidiirli.igiinden sadlr 
olmam1~ olabilir. Zaten biz ge~en 
giinki.i yaz1rruzda iktisat mi.idiirliigi.i
ne boyle bir soz isnad etmemi~ik. 
Belediyemizin sehir halkma boyle va
idlerde bulundugunu hahrlatm1~tik. 
:;>imdi memnuniyetle goriiyoruz ki 
belcdiyemizde as1l iktisat i~le1i ile mei;;
gul makam boyle bir hulyaya kapll
mam1~. IIalin faydas1 ve lilzumu hak
kmdaki sozlerc tamamen i~tirak etti
gimizi bir daha tekrar ederiz. Zaten 
hi~ bir zaman biz bu slitunlarda hal 
ni~in yap1ldl? diyc bir miitaleada bu-

n lunmad1k ki. Hal ba~ka ::;eydir, pera-
1!? kende fiatlerin di.i~mesi ba~ka ~eydir 
y- dedik. Ucuzlugu temin ic;in biiti.in 

i 
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li.midlerinizi hal in~asma baglamayimz 
dedik. Zaten biltiin mesele peraken
de fiatlerin yi.iksekligidir. Biz istan
bullu rniistehlik s1fatile belediyemiz
den havayici zarw-iye fiatlerini biraz 
d~iirmege yard1m etmesini bekliyo-
ruz. Meselenin ruhu budur. Yalruz 
gorii.yoruz ki bir noktada biz mi.isteh
liklerin telakkilerimiz ile belediyenin 
telakkileri arasmda fark vardlr. <;iin-
ku bizler perakende fiatler ile toptan 
fiatler arasmda miithi~ bir farkm 
mevcudiyetine kanaat geti~ bu· 
lundugumuz halde bu kanaat beledi-
yemizde yoktur. iktisat i~leri rniidar
lligil bu noktaya da temas ediyor ve 
izahat veriyor. Onlart da yarm gorii-
riiz. Ak~amc1 

Kadm yOzOnden cinayet 
Cevad admda bir adam evvelce bir 

rniiddet beraber ya~ayip aynld1it Seher 
ad1ndaki kadmm ba§kalarile di.i§i.ip kalk
bgm1 haber alarak takibe ba~lanu§tir. 
Dun ak§am iizeri Seher o civarda ismail 
ad1nda birnin odasmda otururken Cevad 
gitmi§ ve ismaille kavga etmi§tir. Kavga· 
da Cevad b1c;akla lsmaili tehlikeli suret. 
te Yaralam1§hr. ismail hastaneye kaldml
nu,, Cevad yakalanarak tahkikat..:. ba§lan
rn1i,tir. 

- Iler zamo.n sana soyler, dert ya
narun. Bay Amca, gene soyliyecegim ..• 

-

Elektrik tarif esi 
A~ma iicreti giiz 
kuru~tan ellige 

indirildi 
Her iic; ayda bir toplanan elektrik ta• 

rife komisyonu diin Naf1a, belediye, 1ir
ket miimessillerinin i§tirakile toplanJnJf 
ve yap1lan tedkikat neticesinde elektrik 
fiatlerinin i.ic; ay miiddetle ibkasma karar 
verilmi~tir. Ancak diinkii ic;timada abo
neler lehinde yeni bir karar verilmi§tir. 
Naf1a ~irketler komiserligi bundan altt 
ay evvel her hangi bir anza yiiziinden 
kesilen elektrik cereyanmm yeniden te
mini i~in ~irketin ald1g1 yiiz kuru~un elJi 
kuru§a tenzilini istemi§, fakat o zaman
danberi §irket ile yap1lan temaslar ne· 
ticelenmemi~ti. Oiinkii toplant1da §irket 
mi.imessili bu tenzilah kabul ettigini bil
dirmi§tir. Bu karar, Nana komiserliginin 
ilk te§ebbiisii tarihi olan alh ay evvel
den muteber olacak, yani cereyamn ac;1l· 
mas1 ic;in §irkcte yiiz kuru§ veren abone· 
lerin elli kuru§lan iade edi]ecektir. 

Bundan ha§ka Nana komiserligi abo. 
nelerin degi§mesi iizerine elektrik ac;1lma· 
st ic;in iicret almmamast hususunda §irket 
nezdinde te§ebbiisatta bulunmu§tur. 

GumrOk muhafaza te§kilatmda 
30 ki9i a!r1ga ~1karald1 

Ciimriik muhafaza te§kilatmm dcniz 
k1smmm islah1 ve i§lere yeni bir istika
met verilmesi iizerine 30 ki§i ac;1ga c;1ka· 
nlm1§t1r. 

Ka~ak kopye kag1d1 bulundu 
Settar adlt birinin imalathant>sind~ tah

talar altmda gizlenmi§ bir halde sigara 
kag1d1 olarak kullanilabilecek 41 kilo 
ka«;ak kopya kag1d1 bulunmu§tur. Settar 
ile sue; ortagt ismail diin dokuzuncu ihti
sas mahkemesine verilmi§lerdir. 

Liman han1 
Hana satin almak 

ic;in bir istekli 
daha c;1kt1 

Liman hanmtn miizayedesi .:: .:.lecek 
pazartesi giinu sona erecektir. Hana Ti. 
caret odast ve uyu~turucu maddelcr in
hisarmdan ba§ka bir talip daha c;1ktt
gmdan miizayedenin c;ok haratetli ol..1cag. 
an I a§iltyor. 

i§in bu kadar uzamast iizerine Ticaret 
odas1 dordiincii vak1f harundaki daireai
nin kira kontratmt daha bir sene uzatmak 
mecburiyetinde kalmt~ ve miihim bir 
rnasrafa girmi!}tir. 

Bu itibarla diger istek1iler miizayede 
bedelini arthrd1lr.lan takdirde ticaret oda
smm nas1l bir vaziyet alacag. §imdilik 
kestirilemiyor. 

Yeni tayyare istasyonu 
Bir iki giindenberi §ehrimizde bulunan 

Devlet hava yollan umum miidiirii bay 
$evket An istanhuldaki tedkikabru bitir· 
mi§tir. Bay $evket §ehrimizde bulundu
gu sirada, Devlet hava yollan i~in istas· 
yon yapmaga miisaid sahalan da gozden 
ge~irmiljtir. Bunlardan Mecideye koyiin
deki saha, §ehre daha yakm olm..ist iti
barile daha muvaf1k gori.ilmektedir. 

M1sirdan 80 talebe geliyor 
Y akmda MlSlrdan seksen ki1i· 

lik bir talebe hafilesi §ehrimize gele· 
cektir. MlSlrh talebeyi §ehrimizde gez
dirmek ve izaz etmek iizere iiniversite 
ve yuksek mektepler talebesinden mii· 
rekkep bir heyet bir istikbal prograJnJ ha· 
zirlamaktad1r. 
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~ehirleri tugla ve ta~ manzara
smdan kurtarmak !~in ..• 

ER J 
Ma~ka tramvay1 Hamal i'leri 

Tramvay1n azhg1ndan ye Mt•{! if• l " . -s- • 

seferlerin erken tatilinden u e l~ er gen.z 
§ikayet ediliyor 1ikagetleri tedkik 

Mac;ka semtinde oturan maruf bir zat· 
tan §U mektubu ald1k. Tramvay §irketinin 
nazan dikkatine koyuyoruz: 

Son birkac; y1l ic;inde Ni1anta§ vo Mac;· 
ka taraflan biiyiik ve c;ok aparllmanlarla 
doldu. Bugiin oralardaki insan say111 ev• 
velkinin on mislini a~maktadtr. 

F akat tramvay arabalanrun sayist es
kisinden pek az farkltdtr. Hele tramvay 
yolunun Be§ikta§a dogru uzattlm11 olmas1 
Be§ikta§hlarm da Mac;ka arabalanndan 
istifade elmesini miimkiin k1ld1gmdan bu 
hat yolculan bir kat daha artmt§tlr. Ka
rakoyden itibaren Mac;kaya kada:r olan 
mesaf ede bir Mai;;ka yolcusunun yer bulup 
oturmast l:rindc bir tesadiife baghdtr. ls
tasyonlarda en c;ok bekleyen ve arabalar· 
da en c;ok ayakta duran yolcular Mac;ka
]1lardir. 

Gec;en giin Karakoy j~tasyonunda bek .. 
ledim, ve sayd1m: Mac;ka arabast ancak 
on iki araba gec;tikten sonra geldi. F ena 
havalarda bir c;eyrek, hatta yanm saat 
Mac;ka arabast bekleycn yolcularm, i;o· 
cuk ve paket ta§1yan kadmlann halini 
kumpanya biraz gozoniine getirmeli. Ve· 
yahut kumpanyanm i§letme i§leri ile ug. 
ra§anlardan biri bir giin bu vaziyette 
Mac;ka arabasma binmek tecriibesini yap· 
mahd1r. 

Ceceleri c;alg1lt bahc;;eler ekseriya saat 
bire dogru paydos ediyor. Halbuki saat 
yanmdan sonra Mac;kaya araba i§lemi
yor. Tepeba§t veya Taksimden Mac;kaya 
kadar gece yansmdan sonra c;ocuklu 
bir ailenin yiirilyii§iinii yine kumpanya 
goz oniine almah veya tecriibe etmelidir. 

1 - $i§li ve Kurtulu§a gee; vakte ka
dar tramvay i§letildigi halde Ma~kaya 
i§lemiyor, nic;in?. 

2 - Muhtelif semtlerden bazt araba
]ar Harbiyeye kadar gelip doniiyor, bun
lar Mai;;kaya kadar gidip donemezler mi} 

3 - ~i~li ve Kurtulu§a oldugu gibi 
gece yansmdan sonra saat hire kadar 
Mac;kaya da araba i§letilemez mi} . 

H.arbiyeden donen arabalar Mac;kaya 
kadr yi.iri.itiilemezse, Mac;ka arabalarmtn 
say1s1 arlt1nlamaz mt?. 

Tramvay kumpanyasmdan yaz1 ile de
gil, Mac;kahlM1n c;ektikleri zorluklara c;a
re bulmak suretile kar§thk verilmesini ri
ca ediyoruz. 

Hava paras1 ! 
Mecidiye koyunde halk1 

haraca kesen bir 
bah~e var 

Mecidiye koyii, sabahlan ve ak1arnlan 
.$i1li halkmm yegane hava ald1k.lar. gc
zinti yeri oldu. Bilhassa pazar giinlerile 
cumartesi oileden sonra kadm, erkek, 
c;oluk c;ocuk, ellerinde yiyecekle ; dut 
bahc;elerine gidiyorlar, dut yiyorlar veya 
kahve c;ay ic;iyorlar, oturuyorlar, egleni
yorlar. 

Fakat bir bahc;e var, ki diinyanm hi~ 
bir yerinde goriilmemi~ bir tarife tatbik 
ediyor. Bahc;eye gidiyorsunuz, dut isti· 
yorsunuz. Bir kilo dut getiriyorlar, J!yor· 
sunuz., yirmi be§ kuru§ veriyo:sunuz. 
Dutun kilosu on be§, yirmi kuru~ oldugu 
halde, oradaki iskemleye oturup rahat 
rahat yediginiz ic;in be§ on kuru~ taz
la vermegi makul goriiyorsunuz, fakat 
kahveci sizden on kuru~ da kahve paras1 
istiyor ve sizden ic;mediginiz halde kah
ve paras1 altyor. lki ki!;!i bir kilo dut..t kuk 
be§ kuru§a yiyorsunz. 

Acaba Mecidiye koyii belediyc·,in hu
dudlan dahiline girmemi§ midir i. Bu 
bahc;ede hava parast ahnmasma nas1l izin 
veriliyor? .• 

ediyorlar 
Belediye miistahdemin §Ubesinde ba· 

Zl yolsuzluklar yap1ld1g. hakkmdaki ih
barlar iizerine belediye miif etti§lerinin 
bu ihbarlann mahiyetini tahkik etmego 
ba§lad1ldanru yaznu!}llk. 

Miifetti!}ler iddia edilen bir yolsuzlu
gun iizerinde c;ab§1rlarken bu sefer ba!;!ka 
yolsuzluk ihbarlan kar§1smda kalmt§• 
lardir. Belediye reisligine ve miifeti§lere 
yap1lan §ikayet vc ihbarlar altmt!}t gee;· 
mi§tir. Yap1lan §ikayetlerde muhtelif is· 
kelelerdeki harnal ha§11arla kesedarlar a· 
rastndaki ihtilaflardan, alman hisselerin 
hak ve ada]et dairesinde tevzi edileme
rnesinden, hamal ba§tlarmm i!}leri iyi 
kontrol etrnemelerinden ve nihayet ha· 
mal tayininde bazt yolsuzluklar yap1ld1-
gmdan bahsediliyor. 

Hamal tayini ic;in oteden beri konulan 
bir usul vard1r: Bu usule gore hamall1ga 
talip olanlarm istidalan tarih s1rasma 
konulmakta vc miinhal vukuunda bu s1-
raya riayet edilerek taliplerden biri ta
yin edilmektedir. 

$ikayet«;iler, son zamanlarda hamal ta. 
yininde bu s1ranm ihlal edildigini ve en 
i§lek iskelelerc s1ras1 gelmi§ hamallardan 
degil, ya hie; miiracaat etmemi§, yahud 
da s1ras1 heniiz gelmemi§ taliplerin tayin 
edildigini iddia ediyorlar. Hamal i§lerile 
rne§gul olan bir memurun bir bina satm 
almas1 teftil! heyetince nazan dikkat& a
lmmt§ ve bunun da tedkikine ba§lanm11· 
tir. Belediye hamal i§lerindeki yolsuz. 
luklara muttali olduktan sonra miistah· 
demin §Ubesi kadrosunda bazt degi~iklik
ler yaptrgmdan i;imdi yeni kadro bu i"leri 
yeni ba~tan tanzim etmekle me§guldiir. 

lki sarho~ 
Biri tara<;:adan 

dU$tU, biri cama 
c;arptr 

Diin sarho~luk yiiziinden iki kaza ol
rnu~tur. Beyoglunda oturan Artin adm· 
da bir adam evinin tarac;esine c;1karak ra• 
kt ic;mi§ ve snho§ olduktan sonra tarac;e.. 
nin kenarmda dola§maga ba§lam1§hr. 0 
suada miivazenesini kaybedcrek tctro.c;e· 
den dii§mU§, tehlikcli surette yaralan
mt§tlr. 

Eyiipte oturan Nuri admda bir adam 
da kendini bilmiyecek derecede sarho1 
olduktan sonra evine gitmi!}, pencere o· 
niinde dola§trken cama i;;arp1p ktrmt§tlr. 
Kmlan camlardan Nuri kolundan yara. 
lanmt§hr. 

Artistlerin getirdikleri e~ya 
Belediye kooperatifi tarafmdan Tepe· 

ha11 bahc;esi ic;in A vrupadan getirilen 
varyete artistlerinin C§yast hakkmda ala
kaltlardan taahhiidname istenilmi!}ti. 

Artistlcr dondi.ikleri zaman ClfYiiYl go
turecklerine dair taahhiidname di.in giim· 
riik idaresine verilmi§ ve e§yanin §ehri· 
mizde boylece muvakkat surette kalma· 
sma miisaade edilmi§tir. 

Bir h1rs1z bir evi soyarken 
yakaland1 

Ohanes admda bir hus1z dun ~ece 

Aksaray civannda bir evi soymak ister· 
ken ciirmii me11hud halinde yakalan:ru~
t1r. Ohanes karakolda vcrdigi ifadi:de 
bu suc;unu itiraf ettigi gibi evvelce o ci· 
varda be§ evi soyan ve bir tiirlii yakala
nam1yan btrsmn da kendisi oldugunu 
soylemi,tir. Polis ikinci ~ubc miidiiriyeti 
tahkikata devam ediyor. 

Bay Amcaya •• gore ... 

Agac; sevgisini uyandlrmak: lA.
zunl •• 

• . • Halbukl. agac1 hentiz yemi~i ve 
odunu i~in seviyoruz! .• Ona lft.zim ge
len degerli yeri vermiyoruzl.. 

Sahife 3 

I (JB•:r -;•rpid.~ 
Gazinoculann goz 

ya$1an ... 
.~amc1Iann bir ~vakti keraheb l 

varfur .. bu kerahet vakti gelince du
ramazlar. Hemen masa ba~ma goku
verirler.. ba::;muza, cvakti. keraheb 
gibi yeni bir vakit daha g1ktl. Yagmur 
vakti. .• 

Saat on bire yakla~ti. gokte bulut
lar u~u~maga ba~ladl m1? Gozler gO
ge c;evriliyor: 

- Eh .. yagmw- vakti geldi... Sozle-
ri ag1zlarda dolal?1yor... :"' 

«Yagmur vakth yaklai;;tigi igin her.:-· 
kes evli evine, koylii koyline c;ekiliyor .• 
Adeta sokaklar tenhala~yor ... 

Bir gazino sahibi i;;aklr llaklr yagan 
yagmuru bana gosterip sordu: 

- Bu yagan nedir biliyor musun? 
Giildiim: 

- Bilmiyecek ne '\1ar? Yagmur .•• 

- Hay1r bu yagan gazinoculann, 
~alg1ll bahi;e sahiplerinin goz ya~
dlr ... 

Bah~esindeki bombo~ iskemlelerl, 
masalari elile i~ret etti: 

- Hele pazar gi.inleri . . . Hele pazar 
giinleri bu ya~lar kanh goz ya~ gl
bi akar .. kan agl.Iyoruz bayim .. kan .• 
her pazar sanki randevu vermil? gibl 
yagmur pe~imizde ... 

Arkada~lardan biri cevap verdi: 

- Siz bah~eciler bir yiyip bin ~il
kiir edin .. ya plajc1 olsayd1mz ... On
lar sizden beter ... 

Baztlan da sanki kabahati varmi!jl 
gibi havadaki bulutlara bak1p soyle
niyorlar: 

- Ah Fatin hoca ah... Ah Fatin 
hoca ah ... 

Zavalh iistadm bunda bir kabahatl 
olsa ... - H.F. 

Maliye vekili Ankaraya dondu 
Oc; giin evvel §ehrimize gelen Maliye 

vekili Fuad Agrah di.in saat 15,30 da tay· 
yare postasile tekrar Ankaraya donmii;i

tiir. 

Bir telgraf diregine y1ldmm 
dO§tO 

Evvelki giin lstanbula yagan ~iddetli 
yagmur esnasmda Kuleli askeri lisesi o· 
niinde bulunan telgraf diregine y1ldmm 
di.i§mii§tiir. Y1ldmm diregi yakm11 ve 
telleri parc;alam1~tll'. 

Yugoslavya ile yeni ticaret 
anla9mas1 muzakeresi 

Yugoslavya hiikumetile yeni ticaret an· 
la~mas1 miizakerelerini yapacak heyet 
azasmdan Tiirkofis ikinci reisi B. Bur
han Zihni diin Belgrada hareket etmiJ
tir. 

Izmir panaymna gonderilecek 
e§ya tenzilatlt tarifeden 

istif ade edecek 
lzmirde eyliilde ac;tlacak beynelmilel 

panayir ic;in nakledilecek e§ya hakkmda 
tenzilath bir tarife tatbiki temin cdilmi2-
tir. Limamm1zda bulunan ecnebi vapur 
kumpanyalan bu e~yayi yiizde elli tenzi
lath o)arak lzmire nakletmegi kabul ct
mi~lerdir. Ancak bundan istifade ic;in 
panaytr komitesinden vesika almak laztm• 
dir. 

Bir kufe kiraz ~alan h1rs1z 
iki aya mahkum edildi 

Sebze halinde Ibrahim admda birinin 
diikanmm oniinde bir kiife kiraz c;alarak 

kac;arken yakalanan Y akub admda biri 
di.in Sultanahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde muhakeme edilmi§tir. Yakup 
iki ay bapse mahlrum edi1mi~tir. 

B. A. - Nasil vermiyoruz bayim, 
me~huru ftlem Topkap1 saraymm d&
mma bir bak hele. otm"'l" r~--- ··. ! .. 
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DiRiLENOLti' 
Yu~: KBCDET BU,TU 

-1-
Koyleri ~b Giilsiim\in ad1: ,• ...... J 

, - Giilsiimsm ~1kar ma hayatm tad1!.. 
- Giilsiimii gormiyen, goren kan ailar!. 
-Giilsiimlin qkile bir cihan aglar t •• 
--Giilsi.imiin gozleri yaprak yqili J •• 
- Giilsi.imiin derclile bainm dqili! .• 
- Giilsi.imii bulmutum, bqka yar 

s~mem! •• 
- Anadan cec;erim. Giilai.imden 

ge~mem! •• 
- GUlsiimii bir alqam yalmz bulayun ! .. 
- Gillsiim\in afkile 1ehid olayun ! ..• 

............................................. ~ .. 
SOylenen bu aozler yalan deiildi: 
Bu kmn oniinde ba§lar eiildi! •• 
Torosta eriyen karla aulanan, 
Gunqle kavrulan, tozla buJanan 
Adana koyleri ~aJkamyordu: 
lhtiyar pf1yor, gen~ yan1yordu!. .. 
Nitekim Mersinde bir tiirku bile 
yaJlarca dolafh hep dilden dile: 

KO,;;MA 
Ka~ 11lda ailad1m, dogdiim gogsiimu, 
Gonliimii istedi, carumt verdim !. .. 
0 sa~1 som ipek giizel Giilsiimii 
Anamdan, babamdan fazla aeverdim ! .. 

* Atkt hem fereftir, hem i§kencedir, 
Ktl1~tan keskindir, k1ldan incedir ! .• 
Aglath, inletti beni nicedir, 
K1sald1 hayabm, w:ad1 derdim ! ... 

* Bu sevda kopriisii Sll'al gibi dar: 
Kim ge~mek isterse canm1 adar ! ... 
Ey Giilsi.im! •• Sardm ki beni o kadar, 
Sen zehir olaaydm tas las i~erdim ! ... 

-2-
Genc; ktza bu giizel tiirkiiyii yazan 
Tanuslu bir ~oban, dagh bir ozan 
f c;li bir gen~ olan cSan V eysel» Ji! ... 
Boyu bir ~inard1, buyu gijzeldi, 
Gozleri Seyhamn suyundan parlak, 
J~tkl1 bir ayd1 yiizii toparlak ! .. 
Oglan da yamand1, k1z da yamancb; 
Veyselin bayah koca romand1: 
0 kadar sevdi ki, oyle yand1 ki, 
0 kadar dillerd~ ~alkaland1 ki, 
Dediler: 

- « Veyaelin c;ektigi yeter, 

cAfkum paraya deii§mem .. » diye, 
~imdilik ~kildi bir bafka koye! 
P zaman batlad1 facia asd: 1 
Giilaiimden eeliyor haber muttasd, 
KWlenen atqi koriikliiyordu, 
Omriinii yijk gibi siiri.ikluyordu !... 
cDailarda a~ oleylln..» decli, 
Ne bir au istedi, ne ekmek yedi, 
0 eski ~ ,.iiit iakelet oldu, 
V eyaeli gormin gozleri doldu ! ..• 
Kn haber gonderdi: 

- «Ka~11m ona, 
cEv tutsun, ku~ Kibi ~yam ona! •• > 
Aciyan bir zengi.n yol eosterirken, 
Bir oba tutarken, para verirken, 
KavUjmak raatlad1 ugursuz aya: 
Harp c;tktt, yolland1 c;anakkaleyel ... 

* Yiirekler ac1S1 oldu bu masal: 
Siper de kmlmlt giden kuru dal, 
Zayif, baata Veysel barpte olmii§tii! •• 
Bu babere yalruz biri giilm~ti.i: 
Giilsiimii y1llardir almak istiyen, 
- qraftan, agayun, zenginim..» diyen 
Mersinli bir YBJh ~iftli.k sahibi, 
Bu korpe kuzuyu kaph kurt gibi ! .. 
Birisi eomilldii, birisi giildi.i, 
Bu dram oynancb, perde ortiildii ! ... 

-3-
Bir gece.. sabaha a:z vakit kala, 
~iftlige ii~ ath geldi dart nala ! .• 
Bu btzla konaga ilk varan koylii, 
Bai.u-d1: 

- «Tarlada gordi.ik bir old, 
cYiiriiyor, bir insan gibi geziyor, 
cTarsuslu Veysele yiizii benziyorY... 
cGoriince yana§ll, arayi ac;ttk, 
«Korkudan dort nala yiiz geri ka~hk ! .. » 
Tesiri gorfildii korkunc; haberin, 
Tiiyleri iirperdi dinleyenlerin 
Dediler: ' 

- «Mutlaka Veysel hortlad1 
cUlmeden insanin neyse maks~dt, 
cHortJarsa o qi yapmaya gelir; 
« Veysel de GuJsiimu kapmaya gelir ! .. 
cDavranm; Mushafa koyun kap1ya, 
cTiitsiilii otlan serin yap1ya ! .. 
cHi'W silB..b atmaym, JJtklar sonsiin, 
cHortJak yakl&§masm. me:zara 

donsiin !...» 
cFerhattan, Mecnundan, '* 

Keremden beter ! •• » Aradan gec;mi1ti bir saat kadar, * Bir koylii seslendi: 
Tarsuslu Veyselcik hem namusluydu, - «Ayak aesi var! ••• ,, 
Hem aalan gibiydi, bem de usluydu; Odanm ic;inde titrerken berkes, 
Yigitti, yiiziiniin karasa yoktu, Camda itittiler sanki bir nefes, 
Ne c;are c;oband1, paras1 yoktu !... Perdede kurumuf bir el belirdi 
Gii!siimiin babas1 tamahkard1 pek, Bir baf pencereden ic;eri girdi: ' 
Bagll'dt: Hortlaktt.. korkunc;tu sararm11 yiizii, 

- «Daglarda gezen bir kopek ~akaklar fU"lam11, c;okmiittii go:zii ! .. 
cKoskoca qrahn damacla olmaz, Hortlak belki camdan c;ekilecekti, 
cKt:ztm da yana1ma irgadt almaz!.. Bir koylU ansmn silalu c;ekti: 
cBeynini ezerim, haddini bilsin, Kac; yal esarette oli.iye donen, 
cAlsm §U paraY1, koyden c;ekilsin!...» Fakat sonsuz BJki sabnnt yenen 
Bu aozler zavaJh genci aglatt1, Tarsuslu devrildi, kan1 oJdu ael, 
Verdigi parayi yii:ziine attr, Giilsiimii eormeden olmii§tii Veysel! ••• 
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I B 0 R ~"A]' 
AK~AM m tavsiye ettigi gilniin 

miihim program1 

7 Temmuz Salt 

lstanbul, 18 Opera parc;nlan (plak), 
J 9 Haberler, 19, 15 Muhtelif plaklar, 20 
Sigan havalan (plak), 20,30 Stiidyo or· 

,kestralar1, 21,30 Son haberler, Saat 22 
den sonra Anadolu aiansmm gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

Ankara - I 2, 30: Plii.k yny1m1 ve 
ajans haberleri, 19,30: Oda musiki i 
(plak), 20: Doktor konu~uyor, 20,20: 
Kan§tk miiuk, 20,30: Ajans haberleri, 
20,40: Dans musikisi. 

8 Temmuz c;ar,amba 

Istanbul - 18: Hafif musiki (plak), 
19: Haberler, 19, 15: Muhlclif plaklar 
veya retranmi.syon, 20: Halk musikisi 
(plak), 20,30: Stiidyo orkcsualan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den soma Anadolu ajansmm 
&azetelere mahsus havadis scrvisi verile
cektir. 

Ankara - 12,30: Plak yay1m1 ve 
ajans habcrlcri, 19, 30: Hafif miizik, 20: 
Tayyareci konu~uyor, 20,20: Kan~1k 
miizik, 20,30: Ajans haberleri, 20,40: 
Dans musikisi. 

Bqiktat aakerli.k 1ubesindcn: 

I - Bc§ikta~ §uhesinden ti.itiin ikra
miyesi tevziab 8/7 /936 tarihinden ba~-

]ay~caktir. 2 - Maliillerc <.;;:ar~'lmha, 
1ehid ailelerine, cuma gi.inleri sabahleyin 

eaat 9 dan aaat 12 ye kadar tevzi edile
cektir. 3 - Maluller rapor maa~ ciizdam 

ve beratJ hiiviyet ciizdam 3 k1t'a fotog
rafile, 4 - !?chit ailelerinin maa~ cilz

dam ve berab hiiviyeti ciizdanlarile 3 

~1t' a fotograflarile mi.iracaatlan ilin ohJDur. 

Istanbul 6 Temmuz 1936 
(AK~Al\'.t KAPANI~ FiATLERt) . 

Esham ve Tahvilat 
lat. dnhiH 96,- I~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 » Miiessis 85 -

' Jstikrazl 95,25 T. C. Merkez 
Oniturk I 21,20,- Bankasi 68,25 

• II 19,80 AnadoJu hisse 24,95 
» Ill 20,- Telefon 8 50 

Miimessil I 45,25 Terkos 12:so 
» II 43,35 <;imento 9,30 
• III lttihat de~r. 8,60 

It Bankasi 9,90 Sark .. 0,70 
(Para (~ek (iatlcri) 

Paris 12,03 Pra~ 

Londra 628,- Berlin 
Nev York 79,70,- Madrit 
Milano 10,13,25 Belgnd 
Atlna 84,57,90 z 
Cenevre 2,43, 70 

lo ti 

Bn1k1el 4,71,65 
Amsterdam 1,17,-

Pen go 
Biikre~ 

Sofya 63,-,- Moskova 

19,11,68 

1,97,64 
5,80,84 

34,96,55 
4',18,32 
4,29,20 

107,41,67 

24,98,66 

Nobet<;i eczaneler 
Bu ak§am nobetiri eczaneler 1unlardir: 
~i§li: Kurtulu§ta Need ct Ekrem, Tak

aim: Kanzuk, Kiirk(_;iyan ve Giin~. Gala
ta: Hidayet, Eminonii: Sirkecide Ali Ri
za, Kas1mpa§a: Merkcz.. Haskoy: Halk, 
Heybeliada: Tomaidis, Biiyiikada: Halk, 
Balmkoy: Merkez, Sanyer: Nuri, Tarab'
ya, Y cnikoy, Emirg~n. Rumelihisanndaki 
eczaneler, Aksaray: Z. Nuri, Be§ikta§: 
Recep, Oski.idar: Omer Kenan, Kad1koy: 
Merkcz, Modada Faik lskender, Fener: 
Emilyadi, Samatya: Teofilos, ~ehremini: 
Niz1m, Karagtimriik: Arif, AJemdar: 
Obeyd, Kii'Wiikpazar: Hikmet Ccmil, Seh
zadeba§1: Asaf, Beyazid: S1tl1. 

av1 
<;e§me sularinda ii~ Yu

nanh yelkenlisile bir 
~arp1§ma 

1zmir 7 (Telefon) - c;e~me civa
nnda kara sularuruzda ka~ ballk 
avlayan ti~ Yunanh yelkenlisi gtim
rtik muhafaza teskilatim1z tarafmdan 
gorillmii~ ve kendilerini yakalamak 
istemi~lerdir. Fakat Yunanh bahkl(l· 
lar ate~ ac;nu~lard1r. 

Yunanlllarm ate~ ~mast uzerine 
muhafaza memurlannuz da silahla 
mukabelcye mecbur kalIDl~lar ve mii
sademe epiyce siirm~ti.ir. 

Muhafaza memurlar1nuz iii( yelken
liden ate~ edilmesine ragmen motor
le Yunanl1 bahkc;J.lara sokulmu~lar 

ve yelkenlilerden bilisine rampa et;. 
mi~lerdir. 

Kac;akc;1 yelkcnlilerden ikisi kac;m1~
tir. Tutulan yelkcnlide kara sulan
m1zda avlannu~ milhim mikdarda ba
W(: bulunmu~ ve mi.ircttebat~ dart Yu
nanh bahkc;1 da <;e~me kazasma ge
tirilm!~lerdir. Muhakcmeleri <;e~me
dc gortilecektir. 

--~~--~-~-

Z oz o Dalmas 
Yunan artisti dun ak9am 

Selanikte oldu 
f?ehrimizdc bir c;ok tcmsiller veren 

Yunan artisti Zozo Dalmas bir miid
dttcnberi Sclanikte hasta bulunu
yordu. Yunan artlstinin hastahg1 diin 
saat 18,30 da oli.imiine scbebiyet ver
mi~tir. 

Zozo Da1masm Oldiigil dun gece 
~hrimiz Halk opcretine bir telgrafla 
bildirilmi~tir. -----
Komur bolgesinde tedkikler 

Bartm 6 (A.A.) - Maden arama 
enstitiisii genel dircktor muavininin ba§
kanligmdaki iic; ki!lilik heyet §ehrimize 
gclerek Arit komiir bolgesindcn ktkikler 
yaptiktan sonra dun ak~am Safranbolu 
yoluyla Azdavay komiir bolgesine git
mi§tir. 

Adapazarmda lig ma~lari 
AdapazarJ 6 (A.A.) - Llg ma<,:l • .nma 

diin devam edildi. Ilk oyun Sapanca·Gey
ve arasmda oldu. Oyunun ikinci devresin
de yagmur yiiziinden tatil edildi. lkinci 
-ye en miihim mac; olan Genc;ler birligi
ldman yurdu ma~1 da yagmurdan tehir e
dildi. 

Almanyaya sorulan sualler 
Lonclra 6 (Ak§am) - Bugi.in ogleden 

sonra bir mebus A vam kamarasm.:la ha
riciye nazm M. Edene §U suali sornau§
tur: «Almanyaya verilen suallero:. re za
man cevap verecegi tekrar sorulacak 
mt?» 

M. Eden bu suale kar§t: cAln:anyddan 
tekrar cevap istemege miitemayil d~gi.. 
lim» derni§tir. -----
Habe~istanda olen ltalyanlar 

Roma 6 (A.A.) - Habe~ harbinin 
hitammdan beli yap1lan zab1ta hare
katI esnasmda ti<; nefer ve iki zabit 
olmi.i.'?ttil'. 

1 kanunusani 1936 tarihindcnberi 
olenlerin mikdan 2553 e balig bu
lunmaktadn·. 

Gondollara motor konmas1 
yasak edildi 

Vencdik 6 (A.A.) - Ahalinin pro
tcstolan i.izerine l?Chi1· memurlan, 
gondollara motor konulmasm1 yasak 
etmii;;lerdir. 

············································••! Eminoni..i askerlik . ~ubesi reisligin-
den: Mchmed Kamil oglu Mehmed 
Fahreddin 322, Hasan Tahsin oglu 
Mehmed Milnir 328, f?erafettin oglu 
Ahmed Nusret 328, Osman Haluk og
lu Ali f?efik 328, Hi.iseyin Mazhlm oglu 
Ahmed Ad.nan 326. 

Yukanda ki.inycleri yazill k1sa hiz
metli eratm klsa bir zarnanda ~ube
ye gelmeleri ilan o1unur. 

T aksim bahc;csinde 
t3u ak§am saat 21,45 de 

SEVDA OTEU 

Pek yakmda 

RAHMET EFENDl 

Masalanmzi ayin
ruz - Telefon 43703 

Emniyet sandJg1 miidiirliigunden: 
Divanyolu Eczane sokak 8 No. da 

Sam klZI bayan Feride 15/4/934 tari· 
hinde Sand1g1miza birakbit 

0

para i~in 
verilen 5 3085. numarah bonoyu kaybet· 
tigini soylcmi~tir. y enisi verilecegmden 
eskisinin hilkmii ollruyacai1 ilan olunur, 

'1 Temmuz 1936 

ltalya Montreux konferans1na 
if tirak etmiyor 

(Ba!J tarah 1 inci sahifede) 

toplant1da bu vaziyetin biraz daba 
aydmlanacagi tahmin edillyor. Fakat 
umumi vaziyet hakkmda bugiinden 
kati bir hi.ikum vermege imkftn yok
tur. K. D. 

Montreux 6 (Ak~am) - Zecri ted
birlerin kaldmlmas1 iizerine italya
mn da konferans miizakerelerine i~
tn·ak edeceii;i tahmin ediliyordu. Hal
buki italyanm konferansa yalmz bir 
mil~ahit gondermege karar verdigi 
haber almnu~t1r. Bu m~ahit, Mil
Ietler Cemiyetindeki italyan daimi 
delegesi M. Bova Scopadir. 

Havas ajansmm bir tebligine go
re Tilrkiye ve diger bazi devletler ital
yarun mii~t degil, bir delege gon
dererek miizakereye i~tirak etmesi
ni istemi~lerdir. Fakat italya buna 
miltemayil goriinmi..iyor. italyarun de
lege gondermemesine sebep ge~en 

te~rinievvclde ingiltere, Fransa, Ti.ir
kiye, Yugoslavya ve Yunanistan ara
smda bir Akdeniz misak1 akdedilme
sidir. 

Havas ajans1, italya murahhas 
gondermese de miizakereye devam 
~dilecegini ve yap1lacak anla~mamn 

Italyamn imzasma hazir bulunduru
lacag1m soylemektcdir. 

:i:ngilt.ere Ti.irk projesinin albnc1 
maddesinin tadili hakkmda bir tek
lifte bulunmu~tur. Bu madde harp 
gemilerinin Bogazlardan gec;mesine 
dairdir. ingiltere, Karadenize gec;c
cek her hangi bir geminin 15 bin ton
dan yukan hacimde olmamaSllll ve 
muhtelif gemilerin mecmu tonunun 
30 bini ge~memesini teklif etmek
tedir. 

Karadenizde sahili olan devletle
rin deniz kuvvetleri artarsa gec;ecek 
gemilerin mecmu tonunun 45 bine c;1-
kanlmasm1 teklif ediyor. 

Umumi top1anti1arda kati anla~
ma olrnas1 ve gelecek cumartesi gi.i
nii anlaliimanm imzas1 ilmit ediliyor. 

iTALYANIN i~TiRAKi 
l\loutreux 6 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: Di.in ak~ama kadar italya
mn Bogazlar konferansma resmen 
i~tirak edecegi zannedilmekte idi. Fa
kat, italyamn silkutu kar~smda, bel
ki de sadece bir mu~hicl gondcrmekle 
iktifa. edccegi di.i~i.iniilmektedir. Soy
lendigine gore, italyanm zecri tedbir
lerin kaldmlmasmdan sonra muhte
mel istinkaf1, Akdeniz devletleri ara
smdaki anlaliimanm muhaf azasmdan 
ileri gelecektit. <;unkil Roma bu an
la~mayi paktm 16 nc1 maddesinden 
dogan tedbirlerden ayirmamaktad1r. 

tKi l\tIDiil\I NOKTA 
lUontreu..""t 6 (A.A.) - Havas ajans1 

bildiriyor: Bugiin Bogazlar konfe
rans1 tekrar mesaisine ba~larru~tll'. 

Ac;1h~ celsesinde Lord Stanley Turk 
projcsinin altmc1 maddesi hakklnda 
tadilat tekliflerindc bulumnu~tur. Bu 
tadilat Tiirk metalibatma gayct gcni~ 
tavizlerdc bulunmaktad1r. 

Bogazlar konferansmm Fransa, in
giltere, Japonya, Sovyet Rusya ve 
te~l'iki mesaisi bcklenen italya arn
smda bir anla~na ile bu hafta sonun
da mesaisini bitirmesi muhtemeldir. 
Anl~mamn iki milhim noktasi sudur 

1 - Karadenizde sahi1dar buiunan. 
devletlerle Karadenize glden yegane 
yol i.izerlnde hukuku htiki.imranileri 
bulunan devletlerln haklarma aid 
umumi hukuk meselc~i. 

2 - Akdenizde cmniyetin teskilat-
lamU.nlmasi. ' 

DUN GORU~ULEN ALTI MADDE 
Montreux (A.A.) - Teblig: Konfe

ransm umumi celsesindc, teknik ko
mite ba~kam B. Kontzesko, komitenin 
mesaisi hakkmda izahat verdi. 
Ba~kan ingiliz delege heyetinin ye

ni bir mukavele projesi verdigini bil
dirdi. 

Lord Stanley verilen metnin yeni 
bir teklif te.'?kil etmedigini, Ti.irk pro-
jeslnde, teknik komitede muvakkat 
anla~ma elde edilen noktalar goz 
onlinde tutularak yap1lan tadil~t ne
ticesi oldugunu bildirmi~tir. 

Konferans, bir fikir teatisinden son
ra, yeni metni Ti.irk mukavele pro-
jesile kar~tl~brarak miizakere etme-
ye karar vermi~tir. Konferans, mu
kaddimeyi diger bi.itiin maddeler ted
kik edildikten sonra miizakere etmek 
kaydile madde madde miizakereye 

ba~lanu~tir. 
Birinci ve ikinci maddeler hi!( bir ma .. 

IA.haza yapllmaksizm kabul edildi. 
U~lincil madde muvakkaten kabul 

edildi. Hi~ bir delege heyeti, merbutUD 
metni miizakere ve kabul edilmedik
~e bu muvakat kabul ile bagll bulun
rmyacaktir. 

Dordlincil madde, sagllk kontrolft
nfin hem giri~te, hem ~lkl~ta yap1Ia
cagrm ve fakat resminin yalmz bir 
defa almacagm1 tasrih maksadlyle ya,. 
pllan baz1 tadiliitla kabul edildi. 

Be~inci madde, Ti.irkiyenin Millet
ler cemiyeti azas1 Sifatile olan vecibe
leri hakkmdaki 23 iinc;ii maddenin 
katl ~ekilde tahriri kaydi ihtirazisi ile 
kabul edildi. 

Altmc1 madde, bir noktai nazar te
atisine vesile oldu. Bulga1istan ve 
Romanya delege heyetleri, Lozan mu
kavelesinin buna tekabill eden mad
desindeki formtile benzer bir formiil 
kabulil suretile, baz1 diii;;mana yard1m 
~ki1lcrinin tasrihi faydah olacagm1 
bildirdiler. 

M. Politis «Dii~mana yard1m, tabl
rinin beynelmilel hukuk kaidelerile 
muayyen olan bitarafhk vazifclerine 
muhalif olarak dil~mana yap1lan hiz
metlere ~amil olmak Iazim geldiginl 
ve Ti.irkiye delege heyeti, kendi nok- · 
tai nazarma tamamen uygun ol::m bu 
tefsirin her tiirlil tasrihi zaid klld.Igmi 
bildirmi9 ve konf~rans altmc1 madde
yi kabul etmi~tir. Konferans yann sa
at 10 da toplanacaktir. 

Coniera della Sera gazetesl diyor 
ki: «Bogazlar meselesi ingiltere ile 
Sovyet Rusya arasmda miihim bir ih
tilafa sebep olabilir. Build hilkumet 
arasmdaki ihtilaf Ti.irkiyeyi mu~kiil 
bir mevkie koymaktad1r. Bir tnrafta 
miittefiki Sovyet Rusya, diger taraf
ta da kendisine teminat veren ingil
tere vard1r.> 

Giornale d'italia gazetesine gelin
ce, Ti.irkiyenin teklif ettigi degi.'?ik
likler ~ok csasll oldugundan biitiin 
devletler tarafmdan kolayca kabul 
edilemiyecegi rni.italaasmdadrr. Bu ga• 
zete Bogazlar komisyonunun dagiI-

iNGiLiz HEYETi REiSLiGi 

Londra 6 (A.A.) - Lord stan
hope, Montreuxden buraya gelmi~

tir. Montreuxde. ingiliz delegasyonu
na riyaset etmi~ olan mumaileyhin ye
rine lord Stanley kalrru~t1r. 

iTALYAN GAZETELERiNiN 
lHAKALELERi 

Tribuna gazctesi Montreux konfe
rans1 hakkmda yazd1g1 bir maknlede 
italya i~tirak etmezse verilecek ka
rarlann kiymeti olnuyacat;,'1.lll soylii
yor ve diyor ki: 

•Tiirkiye hariciye vekili konferan
sa istirakimui istiyor. B. Tevfik Ri.is
tii Arasa cevab1m1z ~udur: italya 
Montreuxye gitmiyecek ve Avrupa 
i~lerlnin halline i~tirfi.k etmiyecektir. 
italya ancak Milletler Cemjyetinin 
kcndisine kar~ alacag1 vaziyete gore 
karar verecektir.l) 
mas1 ve beynelmilel kontrolun kald1-
nlmasi bu ciimleden oldugunu soy
li.iyor. 

Roma 6 (A.A.) - Alfredo Signo
retti, Stampa gazetesinde nc~ettigi 
bir makalede, ingiliz donanmasinm 
Akdenizden c;ckilmesini ve italya ha
rii; olmak tizcre Akdeniz devletleri ara ... 
smdaki anla~manm iptalini taleb 
ederck diyor ki: 

citalyaya kar~ ne Akdeniz ne de 
Avrupada ~antaj yap1lamaz.> 

B. Signoretti bundan sonra Lokar
no muahedesinin ihrnllnden bahsede .. 
rek diyor ki: 

cStersa cephesinin yeniden kurul• 
mas1 keyfiyeti ~ok defa mevzuu bal1s .. 
olmaktad1r. Ancak Almanyanm aktif 
bir i~tiraki iledir ki AYrupada miiva .. 
zene mcseleleri, sulhperver bir hal su
retine vanlmak iimidi ile ele almabi .. 
llr. Berlin delegeleri olmaks1zm yap1 .. 
lacak Lokarnocular konf eransi ve ya
but i<;timru, manas1z toplantilardlr.» 

Atinada yenl grev 
Atina 6 (A.A.) - Atina ajans1 Ka

valadan bildiriyor: 
Tiitiin amelesinden bir gurup miistah

'demlcri grev yapmaya mecbur etmek 
ic;in zorla tiitiin depolanna cirmi§tir, 
Bunun iizerine jandarma mi.iddhnle et• 
mi§ ve grevcilcrden eleba§lan iki jan• 
darma i]e pir ameleyi oldi.irmi.i§tiir., 
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'1 Tcmnutt 1936 

DU~UNCELER: 

DOneklik 
Biiyilk idealistler ve sapma kadar 

nri.icahitler yarunda e~i emsali az bu
lunur donek poutikac1lar da yeti~ti
ren memleketlerdcn birisi Fransadlr. 
Hol? bu yalmz Fransanm hususiyet
lerinden degilclir amma Fransadaki
lerin kendilerine has bi..r taraflan da 
oldugu inkar edilemez. Laval sos
yalistti. Eski Frans1z ba~vekili ve 
hariciye nazm o kadar «koyu» sos
yalistti ki 22 nisan 1914 de: 

~Burjuvazinin adamlan kalmadI. 
0, artik, sosyalist partisinin saflann
dan attigi milzahrafat i~de kendi
ne elveri~li adamlar aramak mec
buriyetindedir.> demi~ti. Ve c;ok ge~
lneden bizzat kendisi bu c;opHige 
d~mii.~, adarm olm1yanlann hizme
tine girm~ti. 

Fakat son bir iki ytl iginde Fran
sa yeni bir donek tipi yeti~irdi kl, 
bugiin ismi okuyuculannuzca me~
hul olsa da, yann her halde duyu
lacakLir. 

Ferdin siyasi, iktisadi, igtimal ka
naatlanm degi~tirebilmesi ba~a ~ey
dir, fikri tekamill ba~ka, kalle~
lik bai;;ka ~eydir. Ekseriya bu ikisi 
birbirine kan~tm.hr. Ve her donek 
kendini bu: cdinamib, crealite icab
larma uymu~. ctekami.il etmi!??I > 
mi.itefekkir ve milcahit olarak gos
termek ister. Fakat insarun kendl 
hareketini ~u ve ya bu yolda tevile 
kalk1~mas1yla o hareketin hakild 
mahiyeti arasmda daglar kadar ay
nllk vardir. 

Bu sozlerime ornck olsun diye ~ 
yukarda bahsettigim adamm haya
tiru gosterebilirim size. 

KiBRiT VE EVLENME HiKAYEst I 
isv~te, Hoetlandda bir kibrit fabrika· 

81 var.,. T abii isve~ kibriti yapan bir fab
rika. Bu fabrikada bir de kadm amele ba
g1 c;al1§1yor: Else Frederiksen. As1l vazi
fesi de diinyanm dort bir ucuna dag1lan 
kibrit kutulnrmm muhteviyatlru kontrol 
ediyor. 

Bir gun, giizel, aydmhk, berrak bir gi.in, 
Elsenin cam s1kihyor. isve!;in bu kii!;iik 
§ehrinde, koca bir fabrikanm geni~ oda
larmda kend.ini kimsesiz, yapa yalmz hi11-
sediyor. Yan ciddi, yan ~aka, bir kibrit 
kutusu ahyor, ic;ine §U pusulac1g, koyu• 
}'or: 

cOn dokuz ya§mdayim. <;irkin degu
rni~im. Kendimi yeryiiziinde <;ok yalmz, 
~ok kimsesiz hissediyorum. Beni bu yalmz
laktan kim kurtanr~ - Else Frederiksen. 
Hoetland, lsvec;. > 

Milyonlarca kibrit kutusu ile beraber 
bu kutu da sevkediliyor. Kopenhag• 
cla bir tiitiincilniin diikkamna gidiyor, bir 
rniihendisin eline gec;iyor, Miihendis ku
tuyu a~mca gene; k1zm S. 0. S. feryadmt 
buluyor. Ho§Una gidiyor. Cevap yazzyor. 
Cevap altyor. Bir miiddet mektupla~1-
yorlar, sonra biribirlerine resimlerini gon
Cleriyorlar ve bir ay soma da isve<; plaj
larindan birinde buiu§uyorlar. ikisi de 
gene;, ikisi de giizel. .• I Iemen nilfanlam· 
yorlar. 

Cec;en pazar giinii Hoetlandda nikah
lan k1y1ld1. Merasimden sonra yeni evli
ler, Elsenin arkada§lan tarafmdan kuru
lan biiyiik bir tak1n altmdan gec;tiler, 
tak kibritten yap1]m1~h. 

LES CIIAMPS • ELYS£ES 

Pari3te Champa-Elysees' nin ytiziincii yi

L kutlulamyor. Bu genig ca<lde 1670 de 
aeyran yeri olmaga ba§la.mt§, o zaman 
iki yamna agac;lar dikilmil}, 18 34 de bir 
kanunla bu caddenin iman kararla"-tml• 
IDI§ ve bunun ic;in ),500,000 frank sar· 
fedilmi§ti. 

Caddenin boyunca yaprlan be~ c;e§me 
I 05,932 franga mal olmul}tur. Ceceleri 
caddeyi aydmlatmak i~in dikilen fener. 
lere 5l,169 frank 29 santim gitmi~tir. 

1HTiYARLAR l\IEKTEBt 

Oklahomada clhtiyarlar mektebi> a
~1ld1. Bu mektebe 70 ya!iinl gec;enler 
kaydcdiliyor. !\11ektebin 900 talebesi var. 
Mel.tebin en ihtiyar talebesi I 02 ya§m· 
dad1r. Kirk mekteplinin yaii1 90 m al}km. 
dir. 00 talebe 80 ya:;;m1 gec;gindir. 

Bu mekl bin ogayesi, ihtiyarlan eglen
dir rek okutm:lktir. Mesela 98 ya~· 
~a bir kadm, • 7 S yaiimdaki ki.i<;uk o~lu 
ile 1. •klC'b~ r;irmi~ ve okumaga ba~la· 
mistn. Bu 98 lik halun: 

- Y~naga yeni bat1lad1ml diyor~ 

Bugiln Fransada doneklik ~am

piyonunun adl Doriot'dur. 
i~te size Doriot'un hayatmdan bir 

kai; Ias1l: 
1924 sencsi 11 eylUliinde Doriot, 

ispanyollara kar91 milli kurtulu~ ci
daline gm~1ni~ olan Abdtilkerime 
~oyle bir telgraf ~ekrni~ti: 

~Fas halklrun ispanyol emperya
listlcrine kar~1 kazandlklan zaferi se
lamlar ve Abdtilkerimi tebrik ede
riz.» 

Yine 1924 senesi 26 agustosunda 
~oyle bir makale yaznn~ti: 

«Biz miistemlekeciligin alyhtan
yiz. Miistemleke halkl. bizim karde~
lcrimizdir. Mtistemlekeler ve ahalisi 
emperyalist vesayetten kurtulmall
dlrlar. Frans1z, ingiliz, italyan em
peryalismine kar~ yaptlklan isyan
lru:da biz onlara mtizaheret ede
cegiz.> 

f?imdi ayni Doriot 1936 senesi 26 
haziramnda ~oyle yaziyor: 

«Miistemlckelerde Metropolun (ya
ni Fransarun) ckonomisini tamam
l1yan bir iktisat sistemi kurmak la
zimdlr. Frans1z mtistemlekelerinde 
Frans1z kanunlarrmn himayesi al
tmda rahat rahat ya~1yan halkm re
fa111 bu suretle biraz daha arttml
m1~ olur.» 

Henilz Doriot'un ad1, o kadar du
yulmu~ degil. Fakat yarm duyula
bilir. Ben okuyuculanma hem bey
nelmilel bir donek iipi tamtmak hem 
de yarm bu isimle kar!?1la~1rlarsa 

mahiyetini onceden bilsinler istedim. 
Orban Selim 

BiSiKLET lUODASI 

Zecri tedbirler tatbike b8.lilanmca Mus
solini bir nutuk soy led.i ve dedi ki: 

- Bundan sonra benzini bol bol har
cctmey.iniz I. .. 

Bunun iizerine ltalyada otomobillerin 
say1s1 azald1 ve bir giin nazir Ciano'nun 
kardinal Fontenellenin bisikletle gezdik
leri gori.ildli. 

Simdi de Pariate kadm erkek, birc;ok 
tan,mm1~ 11ahsiyetlerin, prens ve pmseslc
rin bisikletle dola~tiklan goriiliiyormu~ ..• 

FELAKET FELAKET USTUNE .•• 

Amsterdam'da bir zabit otomobil al
tmda kauyor. Hemen hastaneye kaldm
hyor. Kazay1 goren seyriisefer memuru 
telsizle zabitin ailesini kazadan haberdar 
c<liyor. 

Bil ~ saat sonra hastaneye iic; kadm 
geliyor. Oc;ii de zabitin nikahh kans1 ol· 
dugunu soyliiyorlar. T ahkikat yap1liyor. 
Kadmm iic;ii de hakh. 

Zabit iyile~tikten sonra birden fazla 
kadmla nikahlanmak ciirmi.inden mah
kemeye veriliyor, bir buc;uk sene hapae 
rnahkum oluyor. 

ASALET l\IBSELESi 

Hergiin Nevyorka yeni yeni prensler, 
kontlar, baronlar gider. Gelgelelim bu 
as1lzadderin ~ogu sahte as1ldir. Bunun 
ii;;in bir cas.iller kli.ibii~ tesis edildi. Nev
yorka her nyak ba3an asil bu kliibe ba~ 
vuracak, iinvanmm sthhatini tasdik et
tirecek, kliibe aza yazilacak. Bunu yap• 
lillyanlar kliibiin csahtekarlar:> listesine 
yaz1lacak. 

Kliibiin reisi Baron GiOl'gio Suriani 
di Kastelmoro' dur; fakat ltalyaal kon
solosu bu zatm aahte asil oldugunu iddia 
ediyor. Baron da: 

- ltalyanlar, Habelflilere kar§I harp et· 
medigim i.;in bana diiiimandirlar, diyor. 

125 azas1 bulanan Rus asilzadeleri 
kliibii reisi pren1 Obolevaki de Baronun 
kliipiinii tammamaktad1r. 

LEON BLUl\1 VE KADINLAR 

Leon Blum kadmlardan nameler al
maga ba,lad1. Bu mektuplan yar1 okuyuP. 
hemen sepete abyor. 

Fakat Bluma goniil verenlerden bir ta• 
nesi otelin onlinde nobet belclemif v~ 
Blum ~ikmca hemen yanma yakla101111t 

- Sulh i!;in !';ah§1yorsunuz, izin veri· 
niz de elinizi opeyim, demi11. 

Leon Blum giiliimsemi1: 

- Ben evliyim madam, kar1m Cenev· 
rede, sulh mabedinde bo11anmak i.stemem. 
Bu izini siz bana vcriniz, 

Ye kad1n11' elini tutu,e §p_m!iJ,. 

Giimriik ambarlar1 
Hamal ve odacilar itf aiye

de talim gorecekler 
Giimriik ambarlanmn liman i1lctmesi· 

ne devri i~in yap1lan talimatname projesi 
bugi.in §ehrimizde bulunan giimriil: ve in
hisarlar miJsle~an B. Adilin riyaaetinde 
alakah daireler mumessillerinin i:ti1· .kile 
toplanacak komisyon tarafmdan .ion. de· 
fa olarak gozden ge~irilecekLir. Li<nan i~
letmesi umumi miidur muavini J3 Hamid. 
ii;timadan sonra projeyi Ankaray. gotii· 
rerek lktisad vekaletine iiahat verccek 
ve tasdi.k muamelesi yap1ld1kta11 .ronra 
tatbikata gec;mek iizere §ehrimi:-:: e:eti
recektir. Ambarlarda milyonlarca lrrt1. kty
metinde ti.iccar e§yas1 mevcud oldugun· 
dan bir yangma meydan vermemek ic;in 
ambar, hamal ve odac1larmm kis1m kt· 
s1m itfaiyeye gonderilerek talim gonne
leri maksadile dun helediyeye rniiracaat 
edilmi§tir. Muste~ar, giimriik dairelerinin 
nakledilecegi Galatada <;inili R1hbm ha· 
mm bugi.inlerde gezecek ve yap1lacak ta
dilat hakkmda alakahlara direktif vere· 
cektir. 

B. Adil naklin ka'ile§mi§ oldugunu diin 
bir muharririmize soylemi§tir. 

Takas yolsuzlugu tahkikat1 
Dokuzuncu ihtisas mahkemesi rniiddei• 

umumiligi, kereste ihracatmdaki takaa 
yolsuzluklarmdan dolayi adliyeye vcri
lenler hakkmda tedkikata devam et· 
mektedir. Bu mesele ile alakadar olduk
lan iddiasile vilayet idare heyetine sev• 
kedilen memurlar arasmda bulunan eks
per Faigin ayni zamanda adliyeye veri
lenler arasmda da oldugundan adliye tah~ 
kikatmm inki.,af1 i~in vilayet idare heyeti 
karanmn katileiimesi bekleniyor. 

l\'liiddeiumumilik bu hususta vilayete 
mi.iracaat ederck °"·aziyetin nc ~ckil ald1-
gm1 sormustur. Vilayet. idare heyeti ta
rafmdan verilen karar heniiz katile§rnC.. 
digini alakahlarm itirazlan iizerine dev• 
let §Uras1 miilkiye dairesinin i§e el koy
rnu§ bulundugunu, tedkikat .yap1lmakta 
oldugunu mi.iddeiumumilige bildirmi~tir. 

Italya ile ticaret 
Y eni bir anla~ma i~in 
miizakereye giri~ilecek 

Dcv1et1erin yedi aydanberi lt,.!1 aya 
karp tatbik ettikleri zecri tedbirlcnn kal
dmlmas1 zamanmm yakla§mas1 iizcrine 
piynsada haznhklar hararetlenmiitir. 

Son znmanlarda italyaya pek ,.,. hubu
bat ve bahktan bask bir §CY gitmiyor ve 
bunlarm beedlleri hususi bir kleri.1g hesa
bma yahrihyor. <;iinkii ltalyadan ithalat 
yap1lam1yor. italya ile aram1zdak: mu
vakkat ticaret anla~as1 miiddeti bu Lym 
yirmisinde bitecektir. 0 zamana !<dar, 
zecri tedbirlerin kalkmasmm ve · ·cegi im· 
kanlara uygun ~ekilde yeni bir ti ~aret mu. 
kavelesi yap1lacag1 umuluyor. 

Yakmda rniizakerelere giri§ileC'ek.lir. 

TOrkku~unun inona kamp1 
Ti.irk ku§u tarafmdan kurulan biiyiik 

lnonii kamp1 15 temmuzda ac;1lacakhr. 
Kampm haznhklanm yapmak i<;in §eh
rimiz Ti.irk ku§u §Ubesi muallimi bay 
Savni di.in ii~ planorle lnoniine ~ittr.i§tir. 
Bir ay evvel sipari~ edilmi' olan iki yeni 
planor iki gun sonra ~ehrimize gelecektir. 
Aym on ikisinde Rusyadan tahsilden do
necek pltmor miitehaSS1slanm1z ~ehrimiz
den gei;erek kampa i§tirak ve d~lere ri· 
yaset edeceklerdir. 

Hali~ sahillerinde dagm1k 
yerlerde yah§an gumrOk 

memurlan 
Hali~ sahillerinde dag1mk yerlerde 

c;ah§an ihracat ve ithalat giimri.ikleri te,
kilatma mensup memurlar Limoncu ha
nmda tutulan bir daireye yerle11tirilmi~tir. 

Bu suretle i~ sahiplerinin sadece bir 
yere miiracaat etmeleri temin edilmi~tir. 
Alakahlann ~ikayctlerini dinlemek iize
re bu dairede hir memur hulundurul
maktad1r. 

GOmrOk komisyoncularmm 
vesikalanm degi§tirmek 

muddeti bitti 
Ciimriik komi9yonculannm vesikalan· 

m degi1tirmek i~in verilen mi.ihlet bitmi1-
tir. Heniiz Ankaradan vesikas1 gelmeyen• 
lerin mii§kiil vaziyete dii§memeleri i~in 
bat miidiirliik tarafmdan muvillat ve.. 
sikalar hazulanm~tlr. Eski vesikalanru 
teslim etmeyenler giimriiklerde i§ taki· 
pinden menedilmi§lerdir. 

Gumruk memurlarmtn 
ikramiye llstelerl 

.lstanbul giimriik ha, mudiirli.igu, mlQ• 

takas1 clahilinde senelik ikramiye almaja 
amidcri tarafmdan layik gorillen me· 
murlarm listeleri ilzerindeki tedkiklerini 
bitirm~tir. Listeler bugi,jnlerdo Ankara~ 
Y.~ gooderi!ecektir_. 

Sahlfe S 

Bal1kesir mektuplar1 

Bahkesir ye$illikte 
ursadan geri degil 

$ehirde goze <;arpan bir imar faaliyeti 
var. Yazllk sinema ac;rhyor 

Bahkesir parkl 

Bahkesir (Ak~am) - Bahkesirin, 
ye~illikte Bursadan geri kalrmyan bir 
glizelligi. var. Uzun zamandanberi ya
g1~h devam eden havalardan sonra, 
giine~ klzgm yiizilnti gosterdi. S1cak
tan bunalan bir ~ok halk, bah~clcre 
ve Atnttirk parklna ko~maktadir. Bil
hassa pazar gilnleri parkl.n havuz ba
~1 ve aga~ altlan 9ok ka1aba1lk olu
yor. Yakmda in~sma ba~anacak 

bilyilk gazinonun ikmalinden sonra 
park.In klymeti bir kat daha artacak
trr. 

Halkevi bahi;esine de ragbct fazla
dJr. Evin bandosu muntazam surette 
~a1d1g1 gibi radyo da halkl eglendir
mektedir. Ak~am, ortallk karard1ktan 
sonra bir ~ok halkm Milll kuvvetler 
caddesini takiben Halkevine akm et
tigt gorilliiyor. Evin kilttiphanesi ve 
mtitalea salonu sabalun dokuz bu~u
gundan gece yirmi iit;e kadar a~1ktir. 
Mekteplerin tatil cdilm~ olmasi dola
y1sile yi.izlerce mektepli evin kiitiip
hanesinden istifade etmekte ve giin
lerin miihim bir lasmiru okumakla 
g~irmektedir. Her ay muntazaman 
verilen temsillerden ba~ yah·mda 
yazllk sinemada da filimler gosteril

mesine ba.¢anacakhr. 

Halkevine biti9ik ~ehir kultibi.i bah
~esi de son zamanda tanzim edilerek 
gilzel bir hale konmu~tur. Evkaf ida
resinden belediyece 35 bin liraya sa
tm alman bu giizel bina, her tiirlii 
konforu i~inde topluyor. Miikcmmel 
servisli gtizel bir lokantaSI, bilardosu 
ve radyosu vardrr. Geni~ salonlann
da aym baZJ. giinlerinde aile siivarcle
ri verilir. 

Ballkesirde, hissolunw· derecede bir 
gece hayatl b~larm~trr. Bundan b~
ka spor faaliyeti de yolundadll'. Gene
ral Ali Hikmet stadmda her pazar 
gunu, gerek Bahkesir kultiplcri ve 
gcrekse civar kazalann spor te~ek
killleri arasmda futbol maglar1 yap1-
llr ve binlerce halk tarafmdan aiaka 
ile seyredilir. 

~ehirde goze i;arpan bir imar f aa
liyeti vardir. istasyonun kar~1smdaki 
Cumhuriyet meydanile ona iltisala 
olan bulvarlarm ta~lan do~enmi~ ve 
ilzerinden silindir ge~irillni~tir. Ya
klnda asfalt d~enmesine b~anacak
tir. 

Ballkesir, hayat ucuzluguna nlimu· 
ne te~kil edecek ~ehirlerimizden sar:.
labilir. Her tilrlti yiyecek ve ii;;ecek 
maddclerini ucuz ve temiz olarak te
darik etmek kabildir. Sebzc gayet 
boldur. Civar koylerden getirilen ga
yet nefis tereyaglan, silt ve yogurtla 
kaymak ve peynir gibi ~eyler pazarda 
ucuz fiatle sahhr. Btitiin bu mamu
lat belcdiye zab1tasmm slkJ. kontroHl 
altmdad1r. insan satm ald1g1 yagm 
veya silttin safiyetinden emin olarak 
yiyebilir. 

BalJkesirin asayi~i de milkemmel· 
dir. Tek tiik ve ehemmiyctsiz h1rSiz
hk vakalanndan ba~ka ~chirde belll 
ba~ll hi!; bir zab1ta vakas1 kaydedll
mez. 

Bal1kesin, Tiirkiycnin en onde yU.· 
rtiyen vilayetlerinden biri olduguna 
9ilphe yoktur. 

lzmirde denizde bir cesed 
bulundu 

izmir 7 (Telefon) - Bugiln Ko-
nak vapur iskelesi oniinde denizde 
bir insan cesedi bulunmu~tur. Ceset 
derhal denizden ~1kanlmi~ ve neUce
de Erzincanh yap1 ustas1 Ali oglu 
Kahraman oldugu anla~dl. 

Kal1raman altm1~ ya~larmda bir 
adamdlr. ::;>imdiki halde sarho~ ola
ra.k deniz kcnannda dola~rken di.1-
~iip boguldugu tahmin ediliyor. Za
b1ta i~te bil: cinayet eseli olup olmadI
glill tahkik etmektedir. 

Lise mezunlarmm olgunluk 
imtihanlan bitti 

Rsmi li5elerden mezun olanlara aid ol· 
gunluk imtihanlan bitmiotir. Talebenin 
muvaffak1yet derecelerini gosteren cet· 
veller Maarif miidiirliigii tarafmdan ha
zirlanmaga bai:laIDJ§br Bu cetveller bu
giinlerde Maarif vekaletine gonderile
cektir. 

lmtihana giren talebeden bnZJlan bir 

k1sun derslerin imtihamm ey]iil imtihan 

devresine buakm1~lardir. Bu sencki im· 

tihanlar gayet s1k1 ve ciddi oldugundan 

i~tirak eden talebeden yiizdc yirnus.t 

muvaffnk olmu~tur. Oniversite ile yiiksdl 

mekteplere girecek olan talebenin bu 

suretle iyi bir lise tahsili gormii§ olma· 

Ian temin edilecektir. Hususi li.ae me.. 

:zunlanmn imtihan neticeleri heniiz ted
kik. edilmemi§tir. 

Yen I di$ tabiplerl 
l11tanbul Di, ~ebabe

ti mektebinin son smJ 
mezuniyet i mtihanlan 
C:liin bitmi§tir. Bu sene 

mektebin ion s1:ufmda 
36 talebe imtihana gir .. 

mi§tir. lmtihan neticeain· 
de bunlardan Al1me~ 
Deniz birinciliii. Meh· 
rned ih11an ik.inciligl, A
sun Bczirci 3 nciili.igu ka· 
zanmak 1uret1lc I 8 tale~ l 
J:>e muvaff ak olarak 

mektebi bitirmi,lerdir, 

\( eni dif tabiplerimizin 
diplomalan tasruk edil
mek iizere vekaleto goq· Di~tabiplerl 
~erilmi~t4.. 

meldebi 936 mczunlanncTan bir Jasnu 
profesorlerile bir arada 
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Banyo ve tuvalet 
Dikkat edilmesi laz1m 

gelen noktalar 

•• Orme mayo ve 'kaplar 

Deniz ve giine~ banyolan kachn
lann cildini fazla kuruttugu ic;in 
bozar. Denize girenler ve giine?te ya
tanlar geceleri ylizleri, kollan, ba
caklan ile mel?gul olmalid1rlar. 

Deniz suyu cildi kmuttugu, ke
pek yapt1gi ic;in krem stirmek teni 
yagll bulundurmak en iyi harekettir. 

Yilzc silrillecek pudra esmerliyen 
tenin rengine uymalldl.r. Gune?ten 
yanan bir yilze bcyaz, veya pembe 
pudra hie; yaral?maz. 

(Ocre) okr rengi denilen san pud
ra en mtinasiptir. 

Deniz banyosundan dudaklar da 
~ok miitessir olur. Tuzlu suyun te
sirile dudak derisi c;atlar ve kurur. 
Her ak~am yatarken dudaklara bol 
vazelin veya gliserin silrfunelidir. 

Kol ve bacaklar da deniz suyu 
ve gilne~in tesirile kepeklenir. Buna 
roam olmak ic;in ya plajda iken gil
ne~ banyosu yapmazdan evvel, yahut 
geceleri yatarken krem stirmek la
zimdrr. Plajda silriilen kremler da
ha tesirlidir. Haz1r satllan kremleri 
stirmek istemiyenler tath badem yagi 
kullanabilirlcr. 

Denize girildigi vakit yiize yagh 
klrmiz1 yahut pudra halinde alhk 
siirillmemelidir• Deniz havasmdan bu 
klnmzilar yaylhr ve c;irk:in durur. 
Tabil bir kirIDlZlhk veren ve evde ya
p1labilen ~u alhk gayet iyidir: 

. ·) ~ 

Deniz banyolar1 zamarundayiz . 
Plajlarda orme mayolar, pijamalar, 
kaplar pek fazla ragbet goriiyor. Bu 
son moda orgiileri herkes kolayca ya
pabilir. 

Resimde gorillen mayonun ~en
mesi <;ok basittir. U<; kat ispanyol 
yilnii ve gayet ince madeni ~~le ~
Ienmi\)tir. Bu suretle ~lenen ~ler 

gayet s1kl olur ve katiyen gev~emez. 
Mayonun i~i en basit olan bir alt 

bir list ignedir. 1 numarada nas1l 
i~lendigi gorilluyor. Mayonun yukan 
k1sm1 ise 2 numaradaki gibi daima 
list i1?lenmi11tir. 

Mayonun olc;illeri ince vucutlu olan-

lar i<;in yap1lrm~tir. On (3) arka 
(4) Olc;illeri krrk iki manken vilcudu 
ic;indir. Bunun en basiti herkes ken
di vilcuduna uygun mayonun boyu
nu, enini tamam gosteren bir patron 
<;1kartma1Idir ve bu patron ii.zerine 
i~i daima Ol<;erek ~emelidir. 

Mayo ok i;;aretile gosterilen yer
den ba~larur, ikinci ok i~aretine ge
lince ~i~ iizerinde birakI11r, diger ba
cak ba~larur ve ikinci okla gosteri
len s1raya gelince hepsi ayni ~i~ iize
rine gec;:erek patron iizerine daima 
ol<;erek i~lenir. 

Uc;tincil ok i~aretine gelince her 
iki taraftan birer igne eksilterek ontin 

Klrm1z1 sardonya c;ic;eklerinin yap
raklanm ay1kllyarak bir avuc; kadar 
almall, bir likor kadehi limon suyu 
ic;ine atmah. Uc; dol't giin sonra k:lr
nuzi olan limon suyunu kahn bir till
bentten gec;irmeli, iyi kapamr ki.i
<;iik bir ~il?ede muhaf aza etmeli. Her 
hangi bir kirm1zihk gibi 1mllamlah 
bu alhgm iyiligi tabil olmasmdan 
maada limon suyunun cildi yumu~at
rnaSI ve deniz suyundan ve rtizgar
dan <;atl::lmasma mani olmas1d1r. 

MeyvaDo 

Cile kar$• 
Fazla giine~te kalmmak yiizde <;lie 

sebep olur. Buna kar~1 geceleri ya
tarken yilze ~u ilac; silrtililrse <;ok 
faydas1 vard1r: 

Bir hiyar almall ayva rendeler gi
bi kabuklan ile rendelemeli, sonra 
bir tillbentten gegirerek sikmal.1 ve 
~1kan suyun i<;erisine yanm limon 
suyu ilave etmeli. Yiiz yikandl.ktan 
sonra bir parc;a pamuk almah, bu 
suya batirmall ve ~il olan yerlere sii
rerek masaj yapmall. Kurudugu za
man yikamadan yatmall. 

Bir kilo stitti ytiz gram ~ekerle ate
~e koymal1. Siit kabannca ic;:erisine 
200 gram irmik atmalt, tahta ~
la daima kan~tirarak bir iki dakika 
pi~ince bir komposto tabagi taze te
reyag1 Have ederek hafif ate~e ge
ne kan~trrarak Pil?il"Illeli. 

irmik tamamile pi~ce ve tence
rcnin ic;inde doni.ince ate~ten ind.ir
meli, sogumaga b1rakmall. Sonra beli! 
yumurtanm sans1 ile tic;: akim gii
zelce kopiirtmeli ve soguyan irmi
ge kan~t1rma1I. Yaglannu~ ortasi 
ac;:1k bir kallba bol?altarak c;ok lnzgm 
olmlyan bir f1nnda yahut bain - ma
ride pi~irmeli. 

Diger taraftan istenilen meyvala
nn (vi~e. kaylSl, ~eftall) c;ekirdek-

DLONCEYE KADAR I .. 
Yazan: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

~----------------- Tefrika No : 4 
Parlak, siyah sac;:lannm ~kaklanm 

orttilgti yerde bir kac;: tel beyaz golii
ni.iyor ... Donuk esmer bir yiiz ... Uze
rinde derin ~izgiler ! ... 

Dersine devam ed.iyor: 
- Ceza kanunumuz 423 1incii mad

desile, yol bekliyen haydutlar gibi, 
tecri.ibesiz k:lzlann onilne c;:1karak 
onlan igfal eden bir takrm sefil ruhlu 
tnsanlara tatbik edilecek cezai mtiey
yideleri gosteriyor. 440 mc1 ve miite
akip maddeler ise, cemiyetin fille na
num verdigimiz en yiiksek milessese
ye ihanet eden kan ve kocalann ug
nyacaklan cezalann derecelerini ta
yin etmekted.ir. Kanunun maddele
rini tefsire ba~amadan evvel derhal 
soylemek isterim ki; insaniyet ve in
saniyede had.im olan btittin be~ert mil.
esseseler, yannki cemiyetin esasmt 
te~I edecek olan gene; Iozlan koru
mak mecbu.riyetindedir. Dilnyanm 

, 
her tarafmda en liberal hukuklar bile 
bu hususta kati mtieyyideler vazet
mi~tir. Gene;: k1z1; biraz ~iire ka
c;acak amma zaran yok, b~1 bo:, bir 
bahar ruzganna benzetebilirsinizl ..• 
O daima hur ve serbest ya~amak is
ter. Daima sevmege ve sevilmege muh
ta~ bir varhkt1r, a~k; bir gene; k:lz i~in 
bazen bir ihtiyac; halini bile alabiliyor. 
Bu tabiatin kendisine bah;;ettigi bir 
heyecan menba1drr. 

Her geng muayyen ya~larda bu he
yecanm tath sarsmtllanm muhak
kak bir gun damarlarmda hissede
cektir. 

Bunun onilne ge<;mege imk~ yok. 
Bilhassa gene; k:lzlar, kendilerini an
lamaga ba~ladl.klan ruada erkeklere 
nazaran daha hulyall olurlar. Bin bir 
heyecan ve bin bir arzu yeti.pnti;i bir 
gen<; k:lzm gozlerini tath ve titrek gol
geler ha1inde ka~r. Kadin, muhak-

lerini ~IkarmalI, vi~neyi tane olarak 
kayis1 ve ~eftaliyi yanm~r yanm
~ar komposto yapmah. Bir kilo mey-

vaya yanm kilo ~eker koymall. 
Pudingi kahptan ~iakrmca tizeri

ne gayet hafif olarak ~eker ~erbeti 

kak ki erkekten daha ~ok hayalperest 
ve daha c;ok inanmaga, daha ~ok ha
kikatleri kendi isted.igi gibi gormege 
arzu duyan mahluktur. Genc;:lik c;ag1: 
Hi<; ~tiphe yok ki bir yandan a~k, ~ilr, 
hayal ve bir yandan da korku, w;;u
rum ve tehlike c;agidl.r. 

Onun ic;indir ki yeni yeti~en gene; 
k:lz1 cemiyet kurmak mecburiyetini 
hissetmil?tir. Onun yaradl.h~mdaki 

tabii zaaflanm istismar edeceklerin 
kar~1sma dikilmek mecburiyetini bu
nun ic;:in kendimizde buluyoruz. Ye
ni yeti~mege ba~hyan gen<; bir kizin 
hayallerini ok~1yarak, tahte~~uurun

da ya~1yah arzularm1 besliyerek, on
lan isted.ikleri yola bilyilk bir slirat 
ve kolayhkla c;evirebilecek olanlari na
stl serbest brrakabiliriz? 

Bir ingiliz filozofu diyor kl: cYeni 
yet~en bir klZI, heyecan ve hayal 
Amnda yakahyan, onu istedigi yere 
goturepilir, yeter ki klzm arzu ve he
yecanlanna hitab etmesini bllsin! .. :> 

ingiliz filozofunun sozii bir hakikat
tir. f?liphe yok ki gene; en guc;: zapte
dilen fakat o nisbette c;abuk kand1-
nlan mahlllktur, hele kadl.m kand1r
mak ic;:in kullamlan vas1ta, eger onun 
do~rudan dogruya hissine ve heyeca
runa hitab eden bir vas1ta ise netice 
daha c;abuk elde edilebilir. t~e biz 
buna mi.lsaade etmiyecegiz. Yanmn 
annesi olacak gilnabsiz bir kmn kar-

sivri klsnn yaplhr. Arka da ayni tarz
da i~lenir. Yalniz s1rt dekolte ola
cagi ic;in ortadan iki yana dogru ek
silterek i~lenir. 

Mayonun iki klsrm bittikten son
ra btittin ilmekler ~i~e gec;irilerek 
yalruz iist igne ile il?lenen klsrm ya
p1llr. 

Dar bir kemerle omuzdan boyuna 
mayoyu tutan bir kordon i~lenir. 

6 numarada gorillen kap her han
gi ajur igne ile i~lenir. Diiz bir parc;:a 
olarak i~lenir ve omuz uzerinde dilz 
igne olarak ii;;lenir, iki parmak enin
de uzun bir parc;aya katlanarak di
kilir. 

gezdirerek islatmall, ve bir tabaga 
yerle~tirmeli. Meyvalan pudingin or
tasma koyduktan sonra etrafma da 
dizmeli. Buz dolabma yahut buz ic;i-
ne koyarak sogumaga b1rakmall. 
Kompostonun suyunu ayn bir kap 
i<;inde sofraya c;1karmah. Puding ye
nirken ~mup uzerine gezdirilmelidir. 

Resimde gorillen v~neli pudingtir. 

Hafif bir kolonya 
Yanm kilo lavanta c;ic;egini bir 

litre ispirto igerinde bir hafta b1rak
mal1. Gayet hafif kokulu gilzel bir 
kolonya olur. Kokusunun daha kuv
vetli olmas1 istenilirse ic;erisine 35 
gram bergamut nave etmek lazimdl.r. 

~1sma gec;ip, kasa soyan bir h1rs1z gibi 
onun kii9iik, tecriibesiz kafasmm ic;i
ne girerek istedigi gibi hareket eden 
adarru b~1 bo~ brrakamayiz I.. O hay
dudun yakasma yap19mak mecburi
yetindeyiz. Cebimizden mendili <;ala
m yakasmdan tutup hrrsiz diye ay
larca hapislerde c;liriltiiyoruz da, gil
nahsiz bir k1zm gonltinti c;:alarak onu 
en mukaddes kiymetinden ebediyyen 
mahrum b1rakacak adarm nas1l sah
veririzl .. Mendil hlrSIZI telAfisi kabil 
bir cilrum i~Iemi~tir. Fakat obiirti 
yerine getirilmesi imkaru olnnyan bir 
k:lymetin hlrs1z1dl.r. Daha kati ve da
ha ag1r tecziye edilmesi laz1md1r. Ka
nunumuz bunun ic;in alti aydan bir 
seneye kadar hapis cezas1 koyuyor. 
•Her kim on be~ ya~llll dolduran bir 
klZl alacag1m diye kandmr ise alt1 
aydan bir seneye kadar hapis olu
nur» goriiyorsunuz ki ciirmiln ta
mamlanmas1 ic;in evlenme vadinde 
bulunmak ~arttir. Vazu kanun bura
da geni~ bir miilfillaza lie il?e giri~

m4itir. <15 ya~llll dolduran diyon bi
naenaleyh 20 yal?J.nda bir kadm da 
cbeni alacaguru diye kandirdl. iddia
sile hakime gelse gene ayni takibat1 
yapmak mecbm·iyetindeyiz! .. 

Gilli.i~meler... :!lSlltllar... a yak pa
t1rdl.lan! ... 

- Hayret etmeyiniz efendiler; hu
kuk llmi biitiin ihtimallert nazara 

l="MU$KULLERE CEVAP 

Kirpik ve kqlarm 
kuvvetlendirilmesi ii;in 

Ankara Leyla: 

I 

Kollanmzdaki tiiyleri bir daha ~1kma• 
mak iizere dokmek kabil degildir. En 
iyi ila<; agdadir. Onu kullammz. 

2 - Ka~ ve kiTpiklerin dokiilmesine 
mani olan ve bunlan kuvvetlendiren, 
uzatan Hintyag1d1r. Sabah ak§am giil su. 
yu ile gozlerinizi ve kirpiklerinizi y1ka
ym1z, ba~lanmz1 da siliniz. Sonra bu ilci 
ila~tan birini siiriiniiz: I - ince bir kip
rit i;opiine sanlm1§ az pamugu Hintya
gma, yahut tath badem yagma batira
rak kirpik koklerine, siirme c;eker gibi, 
siiriiniiz. 2 - 5 gram vazelin, 2 gram 
Hintyagl- 4 damla lavanta i;i<;egi ruhu
nu kan§tlrarak pomat haline gelince ri
mel ic;in kullamlan ince f1r<;alardan bir 
tanesine pek az bu pomattan alm1z, ge
ce yatarken kirpikleTe rimel suTer gibi 
siiriiniiz. 

Vi§ne likoru 
Ni~anta~ Baki: 
Vi~ne likorliniin en basit tertibi ~u

dur: <;uriiksiiz yeti§mi§, vi:}neden almab; 
y1kay1p kmulamah. Saplanm c;1~.irma
mah, yalmz makasla bireT par<;a kese
rek k1saltmah. S1r<;a bir kavanozun di
bine bir kat vi§ne bir kat ince toz ~eker 
koyarak kavanozun yansmdan fazlae1ni 
doldurmali. 

Bir kilo vi§neye yanm kilo §eker he
sap etmeli, soma meyvalann iizerini or• 
tlinceye kadar knk bell derecelik ispir
to iJe doldurmah. Kavanozun agzm1 s1la 
s1k1 kapad.iktan sonra alh hafta buak.. 
mah. Bu miiddetten sonra likor kulla
mlabilir. Eger tats1z gelirse §ekeri ~u ile 
kaynatarak koyu ~eker kestirmeli ve Ji. 
kore katmalt. 

Parlak ve sert kola 
Ankara Yeni§ehirde F: 
Erkek yaklanm parlak oiarak kolala· 

mak ic;in dort bardak su ic;ersine I 00 
gram kola 35 gram boraks 6 gram asit 
borik kan~tmmz ve ince bir tiiJbentten 
siizUniiz. Sonra her zaman yaphgmiz gi• 
bi yakalan bu kolaya batmp iitiileyiniz. 

Cilah masalan 
s1caktan korumak 

Cilah masalarda yemek yerken ta
baklardan gegen s1cak1Ik cilayi bo
zabilir. Buna mani olmak i<;in ma
sa ilzerine kalm bir molton, onun 
iizerine sofra mul?ambaSI ve nihayet 
bunlarm iizerine sofra orttisu yayi
lrrsa masa Sicakhktan muteessir ol
maz. 

Vuze serinlik vermek ic;in 
S1cak ha valarda yilze serinlik ver

mek, · cildi taze tutmak ic;in sabah, 
ak~am yii.z y1kamrken ihk su ic;crisi
ne bir tiilbende bagll kepek koymall. 
Bel? dakika sonra tillbenti ~1kararak 
slkmah. Beyazla~an bu su yazin ell· 
de fevkalade faydahdl.r. 

almak mecburiyetindedir. On be-!? ya
~mdaki de kandl.rllir, altrm~ befJ ya
~mdaki de! .. Ama diyeceksiniz ki bu
nun aksi olamaz m1? Neden dtisilnill
memi~tir? Gayet diiriist, i~inde~ ba~ 
ka bir ~eyle me~gul olnnyan bir adam 
bir gen<; k:lz tarafmdan igf al edilmek 
imkanI yok mudur? 

Gillil~meler gittikc;:e ~ogahyor ... 
Erkek talebeler, k:lzlann yilzilne bakl· 
yorlar .. klzlar ba?lanm one egmi~ler, 
habire not tutmakla me~gul ... 

- Mevzuatumz bunu nazara alma· 
rm~tir. Kanun yapanlann di.il?ilncesi· 
ne gore kadl.n erkegi kand1ramaz ... 

- «Muhakkak oyledir! .. Hadlerine 
mi dt~mi.i~?» sesleri! .. 

- Aile hukukuna gelince, izdiva~ 
hukukun anlayi~ma gore bir kadm
la bir erkegin yekdigerine ebediyyen 
inhisar1 demektir. Evlenenler birbirle
rine sadlk kalacaklarma z1mnen soz 
vermi~ oluyorlar. Ahlaki temayillleri· 
miz, cinsi arzu ve iradelerimiz bunun 
boyle olmasllll ister! .. Bilhassa kach
run erkege inhisa.l'l, ahlaki temayill
lerden ziyade mecburi ve tabii bir key
fiyettir. Erkekde bunun hilB.f1 belki v~ 
rilmi~ soze ademi riayet noktasmdan 
gayri ahlfilcidir. Hiirmetsizlik, ~uur
suzluk ve aile mtiessesesine, zevcenin 
haklarma ac1 ve zalimane bir teca
vtizdur. 

(ArkaSI var) 
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Kuleli bah~e ve Kuleli k11las1 

Kuleli mektebinin yiiz sene evvelki goriin:ii'il 

Kuleli bah~e. bir zamanlar Bogazin 
maruf mesirelerindendi. Civannda 
Papaz korusu vardl ki, dordi.incu Meh
med buras1m devrin ulemasmdan 
Vani efendiye ihsan eylemi~ti. Evliya 
<;elebinin rivayetine gore, Yavuz bir 
giin oglu ~ehzade Silleymana klznn11. 
Onu Kuleli bah~enin bostanc1 ba~
sma teslim .edip oldtirmesini emret
lni~. Bostanc1 ba~1 ~ehzade Stileyma
na klyamanu~. Onu tarnam ii<; sene, 
tebdili klyaf et, bu bah~ede saklarm~. 
Yavuz, Mis1r seferinden donti~tinde, 
mahzun ve miikedder bostanc1 ba~
ya derdini yanm1~. Kendisinin biiyiik 
bir hata i~lem~ oldugunu anlatnu~. 
Bostanc1 ba~1 derhal Kuleli bah<;e
ye giderek ~ehzade Siileymam allp 
getirmi~. Yavuz, oglunu kar~1smda 

gortince, bagnna bas1p kucaklarmlil. 
~ehzade Silleyman babasmm yerine 
ge~ince, MlSlr eyaletini Bostanc1 ba~1-
ya ihsan etmi~. Burada vaktile, bir de, 
St. Mihael kilisesi varm1~. Fakat, ora
da ge~irdigi ii~ yilhk inzivanm hat1-
rasrm unutannyan Kanuni, buraya 
bila.hare gayet zarif, havuzlar ve fis
kiyelerle muzeyyen bir ko~k yaptir
m1~tir ki, bu ko~k on yedinci as1r or
talarma kadar muhafaza edilmi~tir. 

Kuleli bah~edeki kule Nevsehirli 
ibrahim pa~anm sadareti henga~mda 
birdenbire ylk1ldl. istanbulda yeni bir 
t;ok ko~kler yapilnu~, buna artlk lti
zum kalmadlg1 i~in tamirine ehem
miyet verilmemi~ti. Tam bu s1rada, 
Kagithanede Saadabad kasn yap1ll
yordu. ibrahim pa~a bu firsattan isti
fade etti (1721). Kulenin ankaz1 ara
smdaki zarif ve 1~lenmi~ mermerleri 
Kagi thaneye getirtti. Saadabad kas
rmda kullandi. 

Kuleli bah~e. ikinci Mahmud za
mamna kadar, bagllk ve bostanllk 
bir yerdi. Bahc;enin ti.st tarafmda ica
diye denilen Kenan tepesi vardi. Bag
lannda ve bostanlarmda her turlti 
meyva bulundugu gibi, bilhassa Ka
vak inchi pek me~hurdu. Civar hal
kmm bir seyrangah1 da buras1 idi. 

Yeni~eriler lagvedildikten soma, 
ln~lalann artmlmasma ltizum hastl 
oldu. Piyade, siivari vc top~u kl~lala
n birbirinden ayird edildi. Kuleli bah
~eye de bir siivari k1~las1 yapllmasma 
karar verildi. K1~lanm arsas1 Nikoli 
lie Tana~ isminde iki bah~ivanm ta
sarrufunda kalnn~ bostan yerleri idi. 
Buralan satm almdl. Kendilerine bas
ka bir yer gosterildi. Nihayet 1828 de 
suvariye mahsus olmak iizere ah~b 
olarak, bir kath bir suvali 1nslas1 insa . . 
edildi. 

Yeni~eriler kaldlrtld1ktan sonra, ilk 
muntazam stivari askeri bu k1~laya 
yerle~tirildi. Bu, birinci siivari alay1 
idi. 
KI~lanm talimhanesi arka tarafm

da genLt; bir meydandl. 
Nihayet Krrnn harbi ba~ladl. ingi

llz s11var1 askerlerl bu kl~laya yerle~ 
tirildi. ~la bo~tild1gi zaman, de-

niz tarafmdaki lo.smi birdenbire yan
dl. 1863 de Kulell k:I~lasi, kftgir olarak, 
yeniden iki kath bina edildi. 

Burada kah siivari, kAh piyade as
keri oturtulurdu. 

Ttirkiyede karantina usulii ihdas 
olundugu zaman, Kuleli k:I~las1 ta
haffuzhane de ittihaz edildi. 

o zamanlar asker.I idadisi Macka 
kl~lasmda idi. Talebenin miktan git
tikge artt1g. igin Kuleli n,1asmm as
kerl idadisi olmasi ve Ma~kadaki ida
di talebesinin buraya nakli ka
rarla~tirildl. KoMlar kamilen ders
haneye tahvil olundu . ~la-
da giizel bir bahc;e, arkasm-
da bir hamam, hattA. bir de cami var
d1. Yeri mektep olmak i~in de elve~
li idi. Tertibat tamamen almd1ktan 
sonra talebe kAmilen Kuleli idadisine 
nakledildi (1872). Ve o tarihten 
itibaren asked idadisi olarak kaldl. 
Harbiye mektebin.in oldugu gibi, Ku
leli idadisinin de 1slah ve ikmaline 
~all~Ildl. o seneye gelinciye kadar ta
Iebenin imtihanlan hep ~ifahi idi. 
1872 de tahriri imtihanlann icras1 
usul ittihaz edildi. Hatti\ 1877 den 
sonra, miinhal hocahklara tayin olu
nacaklann bile imtihan edilerek alm
masma karar verildi. 

Bir zamanlar, baglan ve bahe;eleri
le seyrangB.h ittihaz edilen Kuleli 
bahc;esi on dokuzuncu asmla ordu
muzun ilim ve irfan merkezlerinden 
birini te~kil etti. 

Kuleli bahc;esi siivari k1~lasi oldu
gu zaman, Tiirkiye hizmetine girmi~ 
bulunan Mare~l Moltke, o zamanki 
orduyu ~oyle tasvir ediyor: 

cEn kotii yapllan milessese, caket
leri Rus, talimnamesi Frans1z, ttifek
leri Belc;ika, serp~lan Turk, egerleri 
Macar, lnhc;lan ingiliz mah ve mual
limleri biitiin milletlerden olmak U.Ze
re, Avrupa sisteminde te~kil edilen, 
bir ordudur. Bu ordu, kaydi hayat 
~rtile alman tebea askerlerden, gay
ri muayyen bir mti.ddet<;e hizmete ta.
bi Iandvehrlerden miite~ekkild.i.> 

Fakat daha sonra, Harbiye ve ida
diye mekteplerinin ac;1h~1 bu mah
zuru da ortadan kaldmh. Tiirk ordu
su, zaman zaman islahat gorerek, ilim 
ve irfan sayesinde harp meydanlann
da zaf er I er ihrazmdan geri durmadl. 
Kuleli idadisi Harbiye mektebi i~in, 
askerllkte oldugu gibi, ilimde, edebi
yatta, hatta. {lilrde bile c;ok mU.mtaz 
talebeler yeti~tirmege muvaff ak oldu. 

Ahmed Refile 

• 
DOrt y1ldanberi 
uyuyan bir k1z 

Amcrikanm ~ikago 1ehrinde Patricie 
nam1nda gene; bir k1z, dort y1ldanberi 
devamh bir uykuya dalmi§ bulunuyor. 
Doktorlann ifadesine gore, gene; k1zm 
bu hali, bp aleminde goriilmemi§ bir ha
dise te1kil ediyor. 

Mis Patricie, 19 32 y1lmda bu devamh 
uykuya dald1g1 zaman 26 ya§mda bulu
nuyordu. ilk alt1 ayda, bu uyku gerek 
ailesinin ve gerek kendisini mii~ahede al
tmda bulunduran doktorlann nazannda 
hafif goriiniiyordu. (:iinkii gene; k1z, goz
lerini ac;maks1zm kcndisine sorulan sual
leri anliyor ve hafif bir taktm i§aretler· 
le cevap veriyordu. 

$ikago bankalarmdan birinde dakti.. 
loluk yapan bu bedbaht k1z, bu garip 
uykuya dalmazdan birkac; ay evvel se
vi§tigi bir deJikanh ile ni§anlanmi§h. De
likanlt, ni§anhsmm bu anla§1lmaz hasta
ligm1 ogrenince 0 kadar derin bir yeise 
tutuldu ki, az kald1 c;1lduacakb. 

Gec;enlerde Amerikaya giden me§hur 
Frans1z doktorlarmdan Kru1e, gene; k1-
zm bu vaziyeti ile alakadar olmu§ ve su
reti mahsusada hastay1 uzun uzad1ya 
muayene etmi§tir. Gene; kmn bu uykusu, 
tababet aleminde Kru~e hastahg1 namile 
ansefalit letarjiktir. Doktor Kru§e ken
disile gorii§en gazetecilere demi~tir ki: 

- cilk defa klZl rnuayenc ettigim za
man ansafalit letarjik mi, yoksa isterik 
bir uyku mu oldugunu tC§his edememi§• 
tim. Kizm ana ve babasmdan, hayab ve 
ve g~irdigi h~tahklar hakkmda iza-

hat istemedim. Bana diigunii yapi1acaiJ 
gi.in gene; klZlD bu derii) uykuya da]d1g1-
m soylediler. Di.igi.inden bir giin cvvel 
ote beri a]mak ic;in c;ar11ya gitmi!!, eve 
doniince fazla yoruldugundan bahisle 
erkenden yatm1§, Yatt§ o yah§ ... 0 giin· 
denberi bir tiirlii uyanamad1. 

Ailesi, elile viicuduna dokundukc;a 
gene; kiz bunlan hissediyor, fakat gozle
rini ac;am1yor, ba§1ru da yastlgmdan kal
dtram1yor. Gene; k1z, gozlcrini bir tiirlii 
ac;amadan agzma konulan yemekleri ve 
me§rubati yeyip ic;iyor. 

Bi.iti.in bu arazlar, bir isterizm vakas1 
kar§ismda bulundugumuzu bana zan
nettirdi. $ikagoya yaptig,m son seyahat
te gene; lozt yeniden muayene ettirn. Bu 
son muayene neticesinde gene; klZID an
sefalit letarjike rniiptela oldugunu an. 
la dun. Y ani ismimi ta§1yan hastahk kar
§1smda bulunuyorum. En fecii §U ki, fen 
bu bedbaht k12a yard1mdan a ::zdir. 
Bundan dolay1du ki zavall1 gene; k1zm 
annesine ancak miiphem bir iimid ver
dim. 

Bu hastahgm birc;ok sebepleri vard1r. 
Birincisi isterizmdir. lkinci sebep, dahili 
guddelerin anormal faaliyeli, miithi!! cin
si sui istimalat veyahut cinsi miinasebet
lerde perhizdir. Cinsi miinasebetlerde 
ifrat derecede perhiz ve imsak bu hasta
ligm ilk arazmm ba§ gostermesine, c;eh
re takalluslerine vesaireye sebebiyet ve
rir. Bu arazlar, ya1 ileriledikc;e artar, §id
detleni .,, 

SahHe f 

ASKERLiK BAHiSLERi; 

lngiltere silihlan1yor 

lnglliz tanklar1 atJ~ talhni yapiyor 

Askeri muharririmizden: 
Habe~ davasmda dedigini yliriite

miyen ingiltere bir taraftan bu dava
run iizerini bir kill tabakasile ortme
ge !;ah~rken ote yandan da kendisi 
icin en buytik zaaf olarak gordiigti. 
daha fazla silfilllanma i~ine dort el 
lle sanlmaktadlr. Bu sene deniz, ka
ra ve hava techizatmda ve talim ve 
terbiyesinde azamt faaliyet vardlr. 

Denizde: Normal senelik tahsisat
tan ba~ka aynca milllim miktarda 
fevkalade tahsisat kabul edilerek bu 
senenin deniz biit~esi 80 milyon ster
llne c;1kanlnu~trr. Harpten sonra re
kor te~kil eden bu tahsisatla ~u gemi
ler yapilacakt1r: 2 hatti harp gemisi, 
5 kruvazor, 9 muhrib, 1 tayyare ge
misi, 4 denizalti gemisi, 6 ~alope, 2 
mesaha gemisi, 6 motor torpitobotii 

. aynca deniz tayyareleri igin de 500,000 
sterlinlik tahsisat verilmi~tir. 
Habe~ harekati dolayisile Akdeniz

deki deniz kuvvetlerine sarf edilen faz
la tahsisat 2 milyon sterlindir. Maa
mafih bundan sonra da bu deniz
de miihim kuvvetlerin kalacagi anla
~illyor. ~arki Akdenizde ~imdiki hal
de Barham, Renown, Valiant hattl 
harp gemilerile 16 kmvazor, 1 tayya
re gemisi, 1 ag gemisi, 5 muhrib filo
tillas1 (ceman 50 gemi) 2 denizalt1 
fllotil1As1 (15 gemi) 1 denizalt1 gemi
si avc1 filotillas1 (10 gemi) 10 mayin 
arama gemisi ve bir hayli muavin 
gemi. Bundan ba~ka Uzak ~ark filo
su da halen Adende bulunmakta
dlr. 1928 de yap1lrm~ olan 10,000 ton
luk Cumberland kruvazorii yeniden 
500.000 sterlin sarfile teed.id edilerek 
Qin filosunun amiral gemisi ol
mu~tur. 

Karada: ingilizlerin en biiytik zaaf1-
run kara ordusunun azhgmda oldu
gu soz gottirmez. Bunu bizzat ingiliz
ler de biliyorlar ve ~imdi bu zaaf1 gi
dermek i~in ellerinden geleni yapma
ya azmetmi~ goriinilyorlar. Bunun bi
ricik kestirme yolu mecburi askerlik 
usuliinii ilfill etmek olmakla beraber 
ananeye ~ok bagll olan ingilterede bu 
i~in pek kolay olam1yacagi anla~I11-

yor. Bu sebepten kara ordusunun ted
ricen ~ogalt1lmas1, mecburi hizmetin 
tedricen geni~letilip tatbik edilmesi 
tercih ediliyor. Bunun ilk i~areti ol
mak uzere harbiye naz1n parlamen
toda piyade sm1f1mn hizmetini 2 - 3 
seneye indirmenin muvaf1k olacagm1 
ileri siirdii. Bu suretJe askerlik hiz
meti vatanda~ara hem daha cazip 
gortinecek, hem de s1k terhisler dola
y1sile talim gormu~ efrad miktan git
tikf,(e artacak. 

Biittin propaganda vas1talanmn 
icrayi fiil etmesine, kiliselerde papaz
lann va1zlarma ragmen bu senenin 
nisamnda orduya almanlann mikta
n ancak 5600 ki~idir. Vakla bu mik
tar bir evvelki aya nazaran 1900, bir 
sene evveline nazaran 2100 k:i~i fazla
d1r ama, ingiliz ordusunun hazer 
kadrosunda daha 46000 noksan var
dlr. Yalruz birinci hava mtidafaa tii
meninin kadro noksam 10,000 ki~idir. 
Bunlar da oyle vruz ve nasillatle dol
durulacaga benzemiyor. Binaenaleyh 
ingiltere karadaki zaafm1 gidermek 
isterse erge~ mecburi hizmeti kabul
den ba~ka c;aresi yoktur. Belki de bu
nun if,(in musaid zamaru ve herhalde 
slyasi gerginliklerin azalmasrm bek
Iemektedir. 

Bu sene tank kltalan tarafmdan 
ve ecnebi a~elerinin huzurunda 
(Maamafih Alman, Frans1z, italyan 
ata~eleri davet edilmemi~tir) ge~ 

mikyasta .tank ab~ talimleri yapil
m1~t1r. Ati~lar evvela sabit hedeflere 
ytirtirken ve sonra muteharrik hedef
lere gene ytirtirken ve en nihayet 
muteharrik hedeflere dururken ya
pllml~ ve ~k miihim neticeler ahn
m.i~tir. 

Bava kitalannda: Geni~ mikyasta 
tayyare in?SI yanmda hava ordusu
nun yeni planJarla ve siiratle yeti~ti
rilmesi i~ine buylik ehemmiyet verili
yor . Evvelce tayyare mekte
bindeki 11 ayhk yeti~me kMi gorille
rek zabit namzetleri daha fazla ye
ti$ffiek ic;in Jotalara verildigi halde 
\iimdi evvel~ sivil bir tayyare mekte
binde yeti~tirilmi~ ve u~uculu~u og
renmi~ ve diploma alm1~ olan talebe
ler askeri tayyare mekteplerine alm
makta ve burada da 9 ay yeti~tiril

dikten sonra kltalara gonderilmekte
dir. Maamafih zaman mil.said olur ol
maz bu muddetin de daha iki ay uza
tllacagi anla~llmaktadlr. 

Askeri ta_yyare mektebindeki ted
ris te iki devreye aynlrru~tir. Birincl 
devrede gorillen talimlerin ba~hcala
n: Harp tayyaresile 80 saat uc;u~. 
5000 metreye kadar c;~ ve bu irti
fada en az yanm saat kadar uc;u~. 
Bir ay niuddjtle at1~ tamili, her tip
deki as~ert tayyareyl miikemmel su
rette idare. 

ikinci devrede: Ac;lk hava ve kapah 
havada ve pusla vas1tasile istenilen 
hedef U.Zerine varma. Borr:-ba attlma
s1 ic;in lazim olan 5 dakika miiddetle 
irtifa urus ve istikametin muhafaza-' ~ . 
s1, 3 tayyarelik bir filo dahilinde uc;u~, 
5000 metreye c;1k1~ ve yere in~, bu fi
loyu sevk ve idare, gece uc;u~lan. Bun
dan sonra imtihan yapil1r ve dyh 
veya «pek fyi» dereceleli verilerek kl· 
talara gonderilir. 

Son zamanlarda ingiliz h tikUmeti
nin fazla sipari~i dolayisile tayyare 
fabrikalan haric;ten pek az sipari~ al
maktadll'lar. Roe fabrikas1 son za
manlarda yalruz Yunanhlardan 26 ve 
A vusturyalilardan 3 tayyarelik bir si
pari~ kabul etmi~tir. ingilizlcr 30 
milyon halka maske dag1tacak terH
bat alm1~lardlr. Btitiin bu faaliyct 
ingiliz hazirhgmm seyrini ve istika
metini gostermege yeti~ir. 

1\1. ~evki 

Karaaga~ mezbahasmdan bina 
vergisi ahnacak m1? 

Maliye ile belediye arasmda uzun zc:.
mandanberi Karaagac; miiessesesinin bin• 
vergisi etrafmda bir ihtilaf vardir. Mali
ye mezbaha, buz fabrikas1, barsakhane 
ve saireden ibaret olan Karaagac; miies
sesenin bir ticari miiessese oldugunu ileri 
siirerek musakkafat vergisi almaga te
§ebbiis et.mi~. belediye de Karaagc.c; mil
essesesinin varidatile §ehre aid hastaha
nelerle itfaiye ve saireye aid miiessese
lerin idare ediJdigini belediye miiess~ 
sesinden bina vergisi ahnnuyacag1 hakk.ua2 
daki kanuni sarahate binaen Karaagac; 
miiessesesinin vergiden istisna edilmesi 
laz1m geldigini iddia etmii1ti. 

Bu mesele elan halledilmemi§tir Mali· 
ye eski noktai nazarmda israr ettiginden 
yiiz yirmi bin liraya balig olan bu para· 
nm hemen Maliye namma bankaya yab-
nlmasm1 belediyeye tekrar teplig ctmi1-
tir. l 
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Her ak~am 
bir hikaye Ailenin 

~~-
Eni~tem ricalarnruza dayanam1ya

rak bir radyo makinesl alc:hg1 zaman 
ailede Adeta bir bayram oldu. Teyzem 
bazi ahbaplar1m hasedden patlataca-' 
g1m dil~iinerek seviniyor, teyzemin 
loz1 akrabalardan Htiseyin ile slit s1k 
dans edecegini hesab ediyordu. Ben 
de herkes radyo safasma dalarak be
nim imtihanlarda ne yaptigim1 pek 
SOru{iturDllyacaklarnn dti~iintiyor
dum. 

Tam radyo makinesi yerine yerle
~p te resmi kti~ad yap1ld1t1 gece 
eni~teme bir telgraf geld!. Eni~tem 
telgraf1 okur okumaz: 

- Vah vah, dcdi, bizim Sarni ag1r 
hasta iini~! 

Sarni eni~temin karde~i idi. Kendi
sine inme inmiJ?ti. Zengindi. Eni~tem 
ondan mirasa konacaguu hesab ede
rek ~oktanberi bir ~ok umidler kuru
yordu. 

Hastallk haberi iizerine hemen bti
ti.in aile Eskil?ehire ko~maga karar 
\'erdiler. Ben de arkada!?lardan biri
nin yamna gidecektim. Evde yapa
yalmz kalamazd1m ya. 

Onlar Eski~ehire gittiler. Ben de 
radyo makinesini yakalaymca bizim 
Vedadm odasma. 

Orada arbk vur patlasm dans edi
yorduk. Biitiin gtin ders c;;all~1p kafa 
patlahlmaz ya! Zihin biraz dinlenmi
yecek olursa artik ~ah~az olur. 
Hie;; bir ~ey ogrenmedik ise h1fz1ss1h
hat kaidelerinden de mi haberimiz 
yok? Bazi klz arkadaslanm1z da tabii 
biziin eglencelerimiz~ i~tirak ediyor
lard1. Dogrusunu ararsamz keyfimiz 
pek yerinde idi. 

Fakat bir ak~am pansiyon sahibi 
ne~emizi kac;1rdi. Biz bir ispanyol 
tangosile sallamrken, kap1 ac;lld1. 
Pansiyon sahibi Vedaddan birikmis 
ayhklan istemege geldi. Paramz va;, 
radyo a11yorsunuz da ayllk neden 
vermiyorsunuz? diyordu. Vedad rad
yonun bana ait oldugunu izaha ka1k
ti. Pansiyon sahibi biraz homurdan
d1, <;lkt1, gitti. Fakat ertesi giin biz 
yokken ratlyoyu allp g6ti.irmez mi? 

Ben hemen agz1m1 aGtim. Eni~te
min radyosu giderse ne yaparchm? 
Vedad, babasmdan yakmda para ge
lecegini temin ederek beni teskin et
mege ~ah~tl. Fakat benim i~im rahat 
etmedi. Gidip pansiyon sahibini bul
duk. Radyoyu istedik. 

- Ben tammam, diyordu. Ne vakit 
ayhklar gelirse makineyi o zaman ge
ri veririm. Zaten makine bende de 
degil. Tenezziil edip egleneceginize 
~agirmad1gnuz bizim oglan, Mehmed, 
ald1 onu Ali beylerin evine gottirdi.i. 
Orada ~ahp egleneceklerl 

Ben k1zd1m, bag1rmaga ba~lad1m. 
Vedad i~e kansb. Kulag1ma f1s1lda-
c:h: ' 

- Nebahat seni bekliyecektl, sen 
ko~ git. Radyo ile ben me~gul olmum, 
<ledi. 

Nebalmt ile bulu~acag1m1z1 unut-
F 

- %::e:::2! -

mul?tum. Art1k radyoyu dti~tinmege 

vakit kalmadi. Hemen f1rlachm. 
Vedad soztinii tuttu. Ali beylere 

giderek radyoyu istedi. Ali beyin ha
rurm makineyi kendilerine Mehmedin 
vermi? oldugunu soyliyerek iade ede
miyecegini soyledi. 

Zaten bo? yere giiriiltii ediyorlar
dl. <;iinku radyo makinesi onlarda da 
degildi. Ust katta bir gazeteci oturu
yormu~. Ayagi kirllm1~ yatiyormu~. Ali 
beylerin pek ahbab1 oldugu i~in, va
kit ge~irsin diye bizim makineyi gaze
teciye ikram etmil?ler! 

Vedad fena halde klzm1?, fakat la
krrdl dinletemedigi i~in dontip gel
~- Ben artlk radyoyu diil?iinecek 
halde degildim. Kap1c1clan biraz bor~ 
para almaga muvaffak olmu~tum. 

Bununla bir hafta kadar Nebahatle 
beraber Floryaya gidecektim. Ondan 
sonra Allah kerim, elbette bir kolay:i
m bulur, radyoyu elde ederdik. 

Fakat bizim makinenin talihi a~1k
m1~ ma~Iah. Ayag1 kmlrm? gazete
cinin de artistlerden bir sevgilisi var
~· Bu artist bir taraftan gazeteci 
ile munasebette bulunurken bir ta
raftan da ba!?ka bir genci seviyor, 
onunla evlenmeyi dU.,i.iniiyormu?, 
fakat bir ttirlii bu gencin annesi bu 
evlenmeye raz1 olmuyordu. 

Gazeteciyi ziyarete gelip te radyo
yu goriince mi.istakbel kayn::masmm 
gonlilni.i yumu~tmak i~in makineyi 
ona hediye etmeyi di.i~i.iniir. Gazete
cmm yuzune giller, makineyi bir 
miiddet i~in almak ister. 

Gazeteci kendisinin olm1yan bir 
radyoyu vermiyecegi i~in olmaz filan 
der ama artist boynuna sanllp ?apir 
~upur optince ve yalvannca dayana
maz. Bizim radyo artistin sevgilisinin 
evine gider. Koca .kanmn da yi.izti 
gi.iler. 

i?te bu s1ralarda biz de Floryaflan 
donmui;;tiik. Eni~emden bir mektup. 
Ertesi sabah Eskil?ehirden geliyorlar! 

Beni bir dli!?iincedir ald1. Hemen 
Vedada ko~tum. Radyoyu mutlaka is
terim! dedim. 

Bereket versin, talih imdad1m1za 
yetil?ti. Vedada babasmdan para gel
mii;;ti. Fakat para borca kAfi degildi. 
Pansiyon sahibini bulduk. Yalvard1k, 
Vedad paranm iistil i~in yol ~antas1-
m rehin vermeyi teklif etti. Herifin 
gonltinti ettik. Ali beylerin evine ko~
tuk. Oradan ayag1 kmlmll? gazeteci
nin apartlmamna <;1kt1k. 

Adamcagiz biraz slklld1. Ahbapla
nndan bir hammm hasta annesini eg
lendirmek ic;in makineyi ald1gm1 soy
ledi. Bize a1tistin adresini verdi. Ko
~up onu bulduk. 

Radyoyu istedigimizi gortince gilzel 
kadmm rengi atb. Iki giindenberi 
sevgilisi genci gormiiyormu~. Pek 
iiztinti.ide im~. Ya kendisini almaz
sa? 

Ben bOyle derd dinliyecek halde 
miydim? Artistin verdigi ad res ilzeri-

• • 
KARA YELKENLi KADiROA 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

Yunus sofaya ko~tu: 
- Ka~cak bir yer yok mu .. haydi, 

bana yol gosterl Senin ytiztinden re
zil olacag1m, al<;ak kadm! Diyc bagird1. 

Mahalle bekc;;isilc imam efendi ka
p1ya dayamm?tl: 

- Haydi, Giil hamm .. kap1y1 ken
di elinle a<;! Yoksa .. biz a~mas1111 da 
biliriz. 

Gill hamrn bu vaziyctten mcm
nun Illlydt.. korkuyor m1ych? Belli 
degildi. Sag·a sola ablarak: 

- Eyvah, ne yapacag1z :;;imdi? 
Diye ~1rpm1rken, Yunus arka oda

ya ge<;ti. Koml?unun bah~esine bakt1. 
Aksi tesadiif .. bah<;enin duvar dibin
de de mahallenin dclikanhlarmdan 
bir ka~1 dola!?Iyordu. Kac;acak bir yer 
)roktu. 

i~te bir gtiriiltii. Mahalleli kap1ya 
abanmaga ba~lami~tl. 

Yunus hiddetinden yumruklanm 
Blk1yordu. 

- Kahbel Beni tuzaga mi dU.,tir
d.iin? Alacagm olsun .. ben de .sana 
bir oyun yapanm elbet. 

Zeynebin anasi Yunusun ayakla-
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nna sanld1: 
- Valla11i benim bir ~eyden habe

rim yok. Bu mahalleye ta;;mall he
ntiz bir hafta bile olmadi. Fakat, ma
hallenin dclikan11lan beni tamm1~
lar: (Mahallemizde scnin gibi erkek
siz bir kadmm ~i yok!) Diyerek pc
~e d~mU~lerdi. Korkacak ne var? 
Sen benim ile evlenecek gibi gori.inc
rek kap1dakileri pek ala atlatabilir
sin! Yoksa seni adi bir zampara di
ye yuhalarla kar?1lay1p maskaraya 
~evirirler! 

Fazla konu~amadllar .. sokak kap1s1 
klnlnca, elinde fener tutan mahalle 
bek~_:isi solugu i~eride alm1~tt. 

Yunus oksiirerek merdivenden a~a
g1ya incli: 

- Kimdir o? Ne istiyorsunuz bc
nim evimden? .. 
Bek~i ytiksek sesle giilmege ba~lach. 
Kap1dan i~eriye giren imam ef endi 

Yunusu goriince tannm~b: 
- Vay aslarum .. sen misin? Hi~ 

ummazdtk dogrusu senin bOyle kirli 
bir eve gelecegmi .. 

Yunus reis, bu evin foyas1 meydana 

YENi NE~RiYAT: 

Botazlar meselesl 
,Yuan: SOLEYMAN KANt 1RTEM 

Esbak lstanbµl :Valisi 

Cazetemizi okuyanlar bu eserin mii
ellifini pek i,i tamrlar. Miiellifia isrni 
eserinin nebdar clikkat ve tetebbii ile 
bazirl8Dlll1J oldulanu bildirmege kifa• 

yet eder. Bay 1rtem, ainiin bu m mii• 
him meselesi hakkinda yaphit tetkikleri 
bu defa bu eserile meydana koymuftur. 
•, Bogazlar meselesinin bidayetinden 
aon gii]ere kadar g~irdiii aafhalar bak
k1nda tarn ve toplu bir fikir basil et
mek isteyen okuyuculanmaa bu k1ymetli 
eseri ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

B1R GEN<; KIZIN ~OKRO KAY A YA 
MEKTUPLARI 

Ostad Ali Fuadin ilrni, idari hakilcat
leri ta~1yan bu loymetli eseri ~1kmak iize
redir. 

AK~AM 
Abone UcreUeri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYUK 
I AYUK 

Tilrkfue l'cnebt 

1400 k\lftlf 2700 brut 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 

Posta ittihadma dahil olmayan 
ecDebi m~mleketler: Seneliti 

3600, elt1 ayhg1 1900. iic; 
ayhg1 1000 kurull!lur. 

Adrea tebdili ~in yirmi be, 
kuru,ha pul gondermek l&zimd1r. 

Rebiiilahir 18 - Ruzuhmr 63 
S. lmeak Giinei O@!e Jldndi Akfam Yabl 
E. 6,34 8,52 4,36 S,35 12100 2, 
VL 2,18 4,36 12,19 16,19 19.43 21,.U 

ne sevgilisinin evine gittik. Delikanh 
evde idi. Art1k sabnm tiikenmi~i. 

Hem yorgundum hem btiytik bir 
uzilntti i~inde idim. 

Orada ne duysam begenirsiniz? 
Qapkm oglan bizim aile radyosunu 
bir yere rehin verip para almam1~ 
nu? 

Artik akan sular durmu~tu. Bir 
yerden para bulup ta makineyi ~1kar
.maga imkan yoktu. Kendimden ge~
mi:;i bir halde eve dondilm. Yorgunluk
tan hasta bir halde yataga dii!?tilm. O 

kadar berbad olmu~tum ki yerimden 
k1rmld1yacak halim yoktu. Eni~tem 

ve ailesi geldikleri vakit beni yatakta 
buldular. 
En~temin hali de berbadch. <;iinki.i 

bekledigi miras bo~a <;1km1!?tI. Bu yeis 
ve hiddet tizerine evden de radyonun 
uc;;m~ oldugunu goriince arbk ne ka
dar kopiirecegini tahmin edebilirsi
niz. 

Vak1a bir ay sonra, bir ~ok ugra:;;a 
ugra~ makineyi tekrar aile ocagma 
getirmege muvaffak oldum ama be
nim de eni~tem nezdinde be~ para11k 
itibanm kalmadi. IUkayeci 

~1kmca Gill hammla evlcnmck i~in 
geldigini soylemege cesaret edemedi. 
Kendi kendine: 

- Boyle bir kndmla evlcnmek ister 
gibi goriinerek aleme rezil olmaktan
sa, bayagi bir zampara gibi yuhalarla 
kap1dan ~1k1p gitmek daha hayirh 
olacak, diyordu. 

Mahallc imammm yanma yakl~tl: 
- Ben bu kadmm kiz1m sormaga 

gelmi~tim. Kendisile bir alakam yok
tur. Haydi, l?U ka1abahg1 dag1t ta ba
na yol ar;! 

imam gtiliimsedi: 
- Bir haftada be~ baskm yapbk bu 

eve, aslamm! Ben r;ekilip gitsem de 
mahalleli zamparay1 gormeden dagtl
maz. Bu yolun yolcusu her rezalete 
katlanacak .. ba~lm ~are yok. 

Yunus ecel teri doki.iyordu. 
imannn eline bir avur; gilmi.i~ pa

ra s1kl~tirch: 
- O halde benim kim oldugumu 

mahalleyc soyleme! 
- Peki aslamm! Sen merak etme .. 
imam, Giil barumdan bir bohr;a 

alarak Yunusun ba~ma orttii. 
BOyle kotti evlerde buyilklerden bi

ri baslhnca, balk arasmdan tanmma
dan ge~ip gitmesi iCin ba~ bir ortu 
ile ortiilur, imam ve bek~i koluna gi
rerek evden ~1kanr, sokagm agzma 
kadar gotiiriirlerdi. 

Yunus reis imannn kolunda Pier-
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Ambalaj ve _ lcomprimeferfn uzer1nde halis· 

li~ln timsalr olan EB markas1n1 aray1n1~ 

KREM BALSAMiN 
Esmer, san~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle hazir

landigmdan cildi besler ve bozmaz. c;il, Leke, Sivilce ve buru~uk-
luklan kamilen giderir. 

4 !jekilde takdim edilir: 
1 Krem Balsamin yagh gece i~in penbe renkli 
2 Krem Balsamin yags1z gftndtb i~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin ac1 badem gece i~n 
4 - Krem .Balsamin ac1 badem gilndiiz i~in 

Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klan yegane s1hhi kremlerjdir. 

MECC i\NEN NOMUNE : Gazetenin bu par~asm1 alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacagm1z 'adresinize dort ~ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESl, Beyoglu • 1atanbul 

~-TU Z LA-..,.--------. 
CMELER • 

I • 
I 

A<;ILM1$TIR. 
l~me trenlerinin vaparlan koprOden 6,25 - 7,40 - 8,40 

' 9,05 -11 -13,15 -15,10 -15,50 dir. ____ r 

ken dizleri biribirine dolamy01du. 
Demek ki Zeynebin anas1 her gece bir 
ba~lm erkekle basilJyordu! Yunus, 
bir haftada be~ baskm veren bir ka
chmn tuzagma ne kadar da kolay 
dii~mii~til! 

Etraftan bir ka<; ses i~itildi: 
- Ac;m ~u zamp::mmm yi.iztinti .. 

kim oldugunu gorelim. 
imam sert bir sesle hnykirch: 
- Haydi dagilm bakallm .. o sizin 

bildiginiz zamparalardan degil. Bana 
itimad ediniz! 

Mahalleli yol actl.. imam, Yunusu 
sokagm ucuna kadar goti.irdii: 

- Haydi ugurlar olsun yegitim! 
Burada kimseler yok .. arkana bakma
dan sav-u~, git ve bir dalia mahalle 
arasmdaki evlere ayak basma! Her 
zaman kar~ma ben c;;1kmam! Belah 
bir imama raslarsan, ba\'ma ortii 
ortmeden kalabahgm i~ine dti~er, 

aleme rezil olursun! 
Yunus reis sokagm ba~mda yilztinii 

a~t1.. arkasma bakmadan tabanlar1 
yaglad1 ve karanbklara dalarak, kim
seye goriinmeden uzaklal?tI. 

MiMAR SiNAl'i, EDiRNEDEKi 
SELfMh'E CAMiS11''iN KUBBESiNl 

YAPARKEN .• 
ikinci Selim tahta oturur otunnaz 

Edirnede bir camlin temellerini atbr
m1~1. Padi~h, bugiin hdla diinyamn 
en me~ur sanat eserleri srrasmda 

ya~1yan bu camiln Ayasofyadan daha 
iisttin olmasnu istiyordu. Mimar Si
nana: 

- Yapacagm camiin e~i olmasm ve 
Siileymaniycden, Ayasofyadan, ~eh
zade camiinden daha degerli olsun! [1] 

Demi~ti. 

Mimar Sinan, Kanuni Sti.leymamn 
oliimiinden sonra Edirnede - bu ma
bcdi viicude getirmek i~in - yillarca 
~ab~tl. 

Selimiye camiinin kubbesi Ayasof
:yanm kubbesinden iki metre dal1a 
geni~ti. 

Bundan ba~a camiin dart mina
resi de gayet sanatkarane bir ~ekilde 
yap1lm1~b. Minareler 'ii<; ~erefeliydi. 

Bu minarelerden birinde - ikinci Mu
radm meshur minaresinde oldugu 
gibi - tepesine birbiri tizerine konul
mu~ helezoni il!t merdivenle ~1k1lirdl. 

(Arkas1 rnr) 

( I ) Bu camiin in§as1 yedi yil siirmiit 
ve ikinci Selimin oldiigii y1l hitam bulmu1· 
tu. Mimar Sinan muhtelif in§aatmdan 
bahsederken: c~ehzade cam ii bir §akir
din, Si.ileymaniye bir amelenin. Selimiye 
ise bir iistadm eseridir.> demi§ti. Vene-
dikli mimar Vensius bilhassa bu camii 
yakmdan gormek iizere Edirneye gitmif 
ve: chte omriimde bir tek §aheser gor• 
dum.> diyerek, Selimiye camiinin (dev• 
rin en yiiksek bir esesi mirru•-~-·' ,-.)du
iunu s<iy)emi§tir. 
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ila~lar1n1z1 Bab~e
kapada SALiH NECATI 

den ahmz. Re~eteleriniz bii
yiik bir dikkat, ciddt bir 

istikametle hazularur. 
KESKiN KA$ELERi 

• 

Romatizma, Grip, nezle, b~ ve 
di~ agr1larmm kati ilac1dtr. 

mukabilinde bDyOk bir tUb PER
LOOENT di~ macunu alabilirsiniz, 

PERLOOENT fenni b1r tarzda haz1rlan
m1~, iyi, ldarell ve cok ho~ lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve di~leri mll
kemm el surette temizler. -·-.#~ ve ~. P£RLOP£NT·e ola.,.. ~ ~u. 
~ o&:.n. ~~ k~ mUht-zcli/L 

Ecnebi Memleketlere Talebe 
gonderilecektir. 

Siimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden : 

Bankam1zca tayin edilecek muhfelif ihtisas fUbelerinde yetif· 
tirilmek iizere imtihan ile 15 lise mezunu se~iluek ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilecektir. nam-zetlerin, atai1da yaz1l1 f&rtlara 
haiz olmalan laz1mdar. 

Umumi ~artlar : 
1 - Tiirk olmak; 
2 - Tamiiasihha olmak; 
3-18 yatmdan atai1 25 yatindan yukar1 olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye k11m1ndan mezun olmut bulunmak; 

Hususi ~artlar : 
1 - 1932-1936 seneleri arasmda liselerin fen k11mandan mezun 

olmut bulunmak; riyaziye, fizik, kimya deralerile yabanc1 dilden 
iyi not alm1' olmak; 

2 - T ahsile gitmege ve a vdette Banka hizmetinde ~ahtmaga 
mani resmi veya hususi bir taahhiidii olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar a,ag1daki ve
saiki <eM. E .» remziyle Ankarada Siimer Bank Umum Miidiirlii
giine ve istanbulda Sumer Bank Istanbul rubesine gondermeleri 
laz1md1r. 

1 - Hal terciirncsi; 
2 - Mektep ,ahadetnamesi ve imtihan notlar1 cetveli; 
3 - Resmi bir hastahaneden almmit ve yukar1da yaz1h sihhat ve 

biinye 'artlar1m muhtevi bulunmut bir s1hhat raporu; 
4 - F otograf; 
Bu vesikalar makina ile yaz1lm1t ii~er niisha olarak gonderile

cektir. 
lmtihan 31 T emmuz 1936 saat 9 da Istanbul ve Ankarada ayni 

yap1lacaktar. (1607} (3780) 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma, Eksiltme 
ve Pazarl1k Komisyonundan : 

1 - Bedeli ketfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat Enstitii· 
lerine yap1lacak Mobilyalar kapala zarf usulile eksiltmeye konulmut
tur. ihale 16/7 /936 Perfembe saat 15 te Rektorliikte yap1lacakbr. Bu 
ife aid ~artname ve saire 178 kuruta Rektorliikten Pazartesi ve Per
tembe giinleri ahmr. 

2 - Eksiltmeye girebilmek i~in 2678 lirahk ilk teminat yat1rmalan 
ve 5000 lirahk mobilya iti yapmlf ve bizzat f abrika sahibi olduklar1· 
na dair Istanbul Baymd1rhk direktorliigiinden kagit almalar1 li.z1md1r. 
li.Jekliler o gun saat 14 te tekliflerini Rektorliige :vermit- olmahd1rlar. 

., (3504), 
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Istanbul K1z Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktar1 Tahmin fiati Ilk teminab lhale giin ve saati 

kilo Lira K. Lira K. 
Dagh~ eti 1800 828 00 62 10 

51 75 
62 37 

20/7 /1936 Pazartesi saat 15 te 
20/7 /1936 Pazartesi S. 15,30 da 
20/7 /1936 Paz:utesi saat 16 da 

Ekmek 6000 690 00 
Yat sebze 21 Ka.12185 ve 2000 831 69 
adet ve 600 demet. 

1 - K1z ogr~tmen okulunun aiu111toa 1936 sonuna kadar yukanda miktar, ilk teminat, lhale gun ve 
saatleri yaz1h ekmek, et ve yaf sebze ve meyva ihtiya~lan a~ik eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Ekailtme Istanbul Kiiltiir direktorliigii binasmda toplanan komisyonda yap1lacakttr. 
3 - lstekliler ~artnameleri gormek ve maliimat almak i~in okul direktorliigiine miiracaat edebilirlcr. 
4 - fsteklilcrin okul direktorliigiinden alacaklar1 irsa.liye ile ilk teminatlarm1 Liseler muhasebecili-

iine yatarmalari ve belli giin ve saatte Ticaret oda:n vesikalarile hirlikte komisyona miiracaatlan. (3766) 

Lise I er al1rn sat1m ko~isyonundan: 
Mahrukatin cinsi Muhammen bedeli Ilk teminat Eksiltme • Eksiltme gunii. Sa at 

Lira K. Lira K. ~ekli 

Mangal komiirii 823 50 61 71 A~ik eksiltme (;arfamba 22/7 /936 14 

Odun 4512 so 338 44 A~1k eksiltme (;artamba 22/7 /936 14,30 

Kok komiirii 6181 so 135 81 Kapah zarf (;ar,amba 22/7 /936 15 

Tiivenan maden kobiirii 440 33 A~ak eksiltme (;arfamba 22/7 /936 15,30 

Komisyonumuza bagh on dokuz nehari okulun yukarda yaz1lt mahrukat tartnamelerine gore toplu ola• 
rak ihalesi yap1lmak iizere eksiltmeye konmuftur. Eksiltme tekli, giin ve saati ile muhammen bedel ve 
ilk teminatlan yanlarinda gosterilmittir. Eksiltme Istanbul Kiiltiir direktorliigii binasmda liseler muha
sebeciliginde toplanan komisyonda yap1lacakt1r. lstekliler bu ite ait 'artnameyi komisyon sekreterligin· 
den goriip ogrenebilirler. ilk teminatlarm1 komisyon ba~kanhgmdan alacaklar1 irsaliye ile muhasehe vez· 
nesine yabrmalar1 ilan olunur. (3788) 

Zayi-1930 yilmda Beyoglu 14 i.in
ci.i ilk okuldan ald1gim ~ehadetname
yi kaybettim, Yenisini alacagrmdan 
eskisinin hiikmi.i yoktur. 

11 numarada Hilmi 

I • I Istanbul beledlyesl llinlar1 
300 metre fil suplon yerli 4. M. M. 25 kuruf 
200 » » » 1,5 M. M. 18 » 

50 adet maden piris atant ve fit aga~ sapb 300 kuruf 
50 » buat petel 18 M. M. 100 kurut 

100 » Klemens 6 M. M. Simens 10 kuruf 
2000 » Krote 1,S ve 4 M. M. Suplon i!tin 0,50 santim 

20 Paket vida 17Xl8 12 kurull 
1 kilo bant izole Datch birant 500 kuru ~ 

3 Adet sigorta kumple 10 A. Simens 40 kuruf 

1 » Piris tophane mezbaha11 i~in yukardaki evsafta fit ile bera
ber 300 kuruf 

65 metro fil saplon 1,5 M. M. 18 kuruf 

60 Adet kro~e 1,5 M. M. Fil suplon i~in 0,50 santim 

Karaaga~ miiessesati i~in elektrikli damga makinesine yap1lma11 la· 
z1mgelen elektrik tesisah i~in yukarda cinsi ve muhammen fiatlari ya .. 
z1h olan 12 tiirlii malzeme a~1k eksiltmeye konulmu~tur. ~artnamesl 
levazam miidiirliigiinde goriiliir. istekli olanlar 2490 No. It arthrma 
eksiltme kanunun tayin ettigi vesika ve 26 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile heraber 13 Temmuz 936 pazartesi giinii saat 
15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (3622) 
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Vapurlann yeni yaz tarifesi tatbik M•"\ tt• I C • t• f t" d • • t• 0 

Tel: 44991·2·3 ediliyor. Saym Istanbul haJkinm pla· ure Ip er emtye I men 88 1ne en1z gez1n ISi 
Svenska Orient Linien Gothenburg jimm tercih etmeleri ic;in ~irketi Hay• BO;.. AZ ;rr/• A DAL ARA 

Gothenburg, Stokholm, O.Jo Dantzig, riye ile mutab1k kalmarak Salacaga lJJ't. i \' . '08 
Cdynia Copcnhag Abo Reval vo biitiin gidi, geli, banyo ve kabine iic.etleri 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz ba,h· dahiJ, birinci mevki 35 kuru1 ve ikin. 8/8/936 Cumartesl gOnO saat 15 den 24 e kadar 
ca limanlan araamda Is aiinde bir ui· ci mevki biletlere 30 kuru, fiyat tes· ( ~irketi Hayriyenin 67 numarab vapurile) 
met ve avdet i~n muntazam poatalar. bit edilmi§tir. 

Cdynia • Dant.zig • Cothenbursi ve Her ak§nm: Saat 24 e kadar mii· Ayni zamanda miircttiplcre miizaheret te~kil cdecck olan bu gezintiye 
Oalodan beklenen vapurlar. kemmel caz Salacaktan son vapUT kitap, mccmua, risalclcrin okuyuculara ve biitiin munevverlcrin i~tiraki 

ViNCALAND vapuru 7 Temmuza 23, l 5 de. beklenmektedir. ------.. ma--1a;i' 
dogru. 

COTLAND vapuru 16 Temmuza dogru Krnaliada lusavori~ Ermeni k.li-
i)'ak1nda lstanbuldan Hamburg Roter· •eli vakli miitevelli heyetinden: 

dam • Kopenhag, C~a Cothenberg, 
D;intz.ig • Stokholm, ve Oslo, limanlan 
ic;in harcket edecek vapurlar. 

HEMLAND vapuru 2 T emmuza dog
ru. 

VINCALAND vlfpuru 7 Temmuza 
dogru 

COTLAND vapuru 18 Temmuza dogru 
Fazla ta.fsilfit i~n Calata da Tahir han 

' uncii katta knin accntaligma murac.aat. 
Tel: 44991-2-3 

ROl\lANYA SEYRiSEFA1N iDARESt 

llarckct edccek \'apurlar: 
ROMA. IA vapuru 6 T emmuz ~nr· 

1amba saat 14 te (Kostence)ye 
CRg,NClPESSA MARIA vapu1u 13 

Temmuz pazartesi saat 14 te (Kosten· 
ce)ye 

Berlin, Brcslau, Dresden, Londra, 
Bruksel, Lahiy.e, Lwaw ve Warsza· 
\va :i~in tenzilath fiatlarln miittehit 
bilctler vcrilir. Biitiin Romanya, Polonya 
•e Tunn limanlar u~in vc Turkiye • Ro· 
tnanya hUldlmctleri arasmdaki itilaf mu· 
cibince merkezi ve ,arid Avrup.a ic;in 
tenzilath fiyatlarla ~'llYI ticariye acvk 
•e nakledilir. Fazla tafail!t ic;in Galata 
nhtim1nda Merkcz R1httm hanmda klin 
l.tanbul umumi acentaltg1na miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

~ii< B.<WANVAR 
MAGA2ASIHDA 

Yenigelen: 
Yazlrk ha.fif J 

UMA~LA2 

DENIZ 
p~~~ 

• • El 81SELEAI 

HAYsE~ 
A~ CO RABI 
1vamtl8r 

Ullstein 
Pafronf11r1n son ~ 

tekmil • 
l<OLLEKSIYONU . 

Kmabadada ~mar sokak 4, ~a~t 
caddesi 62 numarah diikkiinlar ile 
yine ~mar sokak 8, ~ar~t caddesi 
64 numarah evler kiraya verileccktir. 
Arthrmalar 18/7 /936 cumartesi gii
nii saat 10 da Kad1koy Vak1flar Mii
diirlugfindc yapllacagmdan istckJile-
rfn miiracnatlar1. (3770) 

Istanbul asJiye ikinci ticaret mahke

mesinden: Balatta Karaba~ mahallesin
de cski Dibck ycni Dernirhisar caddesin

de 76/ 78 numaralt Siireyya pa~a mensu· 

cat fabrikas1 sahibesi Adaletin alacakl1· 
larile akdeyledigi konkordatonun muha
kemesi I 5/Temmuz/ 936 tarlhine miisa
dif ~a1'amba giinii snat 14 te icra edilc
ceginden alakadarlarm yevmii m<!2kurda 
muhakemede hazn bulunmalan ilin olu-
nur. (24224) 

I 

En hof me~' uaarelerilc hazirlan· 

m19t1r. Hazm1 kolaylattinr. lnk1· 

baz1 iznle cder. Kan1 temizUyerek 

v\icuda tazclik ve canhhk bahf· 

eder. 

1NCIL1Z KANZUK ECZANF.SI 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Dr. FAHRI CELAb 
Sinir hastaliklan ve kekclcme techivisj 
Pazardnn ba~ka her giin ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halk f11kas1 kar§1S1, 

Zorlu aparbman No. 2 

Heybellada denlz Llsesi MUdUrllilUnden: 
Bu y1l Deniz Lisesinin 9 ve 10 a1mflarma ·a,ag1daki ~artlar1 tafiyan . 

okullar almacakhr. 
1 - Tiirkiye Cumhuriyeti teb'a11 olmak. 
2 - Orta okul mezunu olmak. ~ok iyi ve iyi derecede olanlar tercih 

olunur. «lkmale kalanlar ahnmaz.» 

3 - Viicudu zinde ve s1hhati yerinde olmak cdilde rekiketi olan• 
lar ahnmaz.» 

4 - Lise 9 11mf i~in 15:17 yati arasmda olmak ve 18 :vatrna baa
mamit bulunmak. 

Lise 1011nif i~in 16:19 Y4fl ara11nda olmak ve yirmi iatma basmam•t 
bulunmak. 

5 - Y p1lncnk s1hhi muayenede ve miisabaka imtihanmda kazan· 
m•t olmak. 

6 - Okul gece y bh ve meccanidir. Mektebe girdikten sonra yiyim, 
giyim, kitnp okul tarnf mdan paras1z temin olunur. 

Getirilmesi mecburu ohm klig1tlar. 
1 - Niifua ciizdam. 
2 - Mektep iahadetnamesi veya sm1f ge~me derecesini gosterir tas· 

dikname. 
3 - Askerlik ogretmeninin mahrem raporu. 
4 - A,1 kag1d1. 
5 - Alt1 ad et vesika fotograf i. 
6 - Dilek~e ve buna miimaail diger kig1tlar qkul tarafmdan veri

lecektir. Kay1t muamelesi 1/Temrnuz/936 ba,lanarak 1/Agustos/936 
tarihinde bitcce1' ve bundan aonra miiracaat edenlerin kii1tlar1 al10-
m1yacakhr. (3636) 

Lise ve Ticaret Mektepleri Mezun
lar1ndan Memur al1nacakt1r. 

Siimer Bank 
Um urn Miidiirliigiinden : 

Bankanin tetkilitma ve F abrikalarma liselerden, Ticnret 
teplerinden bu aene mezun olacak talebeler ara&mdan memur ah
nacakbr. 

S~ilecek namzetler Bankanm, Te"1cilitmm "Ve Fabrikalarmm 
idare, muhasebe, ticaret 'k1 1mlannda bir sene miiddetle ~ahfhr1-
larak yetittirildikten aonra ehliyet ve liyakatleri anbtilmak iizere 
bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda muvaffak olanlar, tec
riibe ye bilgileri tekemmiil ettirilmek iizere Banka hesabma ecnebi 
memleketlere ataja ondcrilecekle1dir. 

Umumi ~.artlar: 
t - Turk olmak, 
2 - Tamiiuihha olmak, 
3-18 yaftndan ataia 25 yatindan yukar1 olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye k11mmdan ve lise ayar1 ticaret mekteple

rinden pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmu bulunmak; 

Hususi ~artlar : 
1 - Lbelerin riyaziye k111mlarile Ji1e derecesindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ilc mezun olanlar .bila imtihan kabul 
olunur ve kendilerine 70-80 lira araamda bir maa~ verilir. 

2 - Liaelerin riyeziye k111m1arile liae derecesindeki ticaret mck
teplerinden iyi ve orta derecede mezun olanlarm riyaziye ve lis n 
gruplarmdan kuvvetli olanlar1 ae~ilerek bir imtihana tabi tutulur, 
ve kendilerine muvaffalnyet derecclerine gore 5()..6()..70 lira nrnsm
da bir maat verilir. 

3 - Bunlardan Ankaradan i tihdam cdilcnler maatlarmdan 
maada ayr1ca 20 lira p'alla1iliK zamm1 alirlar. 

Taliplerin nihayet 20/Temmuz/1936 tarihine kadar 
vcsaiki «M. N.» remzile Ankarada Sumer Bank Umum 
gune ve Jstanbulda Siimer Bank Istanbul 'ubesi miidiirliigiine gon· 
dermeleri lazimff n\ 1 

1 - Niifus tezk!eresi, '• 
2 - Mektep tahadetnamesi veyahut mektep tarafmdan 

mit muvakkat tasdikname; 
3 - Resmi bir hastahaneden ahnm19 11hhat raporu; 
4 - 3 ad et vesika fotograf1; 
lmtihana ti.bi olacakla~·m imtihnm 31/Temmuz/936 saat 9 da 

Istanbul ve Ankar da ayni zamanda yap1lacakbr. (1605) (3779) 

Adliye Veki et·nden: 
Mae.1lari 12 liradan 25 liraya kador olan Kaza lcra memurluldarile I lnhisarlar u. Mo.JarllilO.n 'en: I 

Viliyet !era memur muavinliklerine orta tahsili bitirmit ve- mahkeme 5 . d h.1. d kA • rakn tuzlaamda yapilacak 17278 lira k ·f b • 
d • I . d w •• k tl h' • 1vaa a 1 in e am ~ et 1 e 

ve adliye .a1re erm. e en afag1 ~~ aene .. ~uvaff a iye . e izmet et_m1~ delli abdan ve gol intaabmn 3/7 /936 tarihinde kapah zarfla yap1lacag1 
ve y&fl 35 fl ge~~emif olan Batka.hp v~ katiplerden tahp olanlann icra Uan olunan eksiltmeaine iatekli ~1kmama1mdan dolaya bermucibi ka-
ve iflaa kanunu, 1cra kanunu tatb1k~h 1le kanuni medeni ve bor~lar ka- nun pazarhkla yeniden ebiltmeye konmuttur. 
nunu ve hukuk usulii muhakemeler1 kanunundan vekalette 15/Tem- 1 _Ek .lbne 14/ 7/ 936 tarihine rasthyan aah viinii aaat 11 de Ka-
muz/936 ~ar.,amba giinii imtihanlnr1 icra edileceginden yukarida ya- b t d L11 lD1 ve Miibayaat tubesindeki 'Ahm Sabm komiayonun• 

I h . Id kl d . 'k l 'I b' l'k z . I . a at a evaz ' z1h tart ar1 a1z o u arma air veu a ar1 e ir 1 te at If er1 umum d l akt 
· I · 1.. T' a yap1 ac 1r. 

miidiirliigiine muracaat etme en qzumu 1 an olunur. (1608) (3777) 2 _ Eksiltmeye Mimarlar da fttirak edebilirler. 

. · · · I 3 - Proje, ketifname, f&rtnamelerle mukavele pro1es1 ve ~artna-
Oevlet Dem1ryollar1 ve L1manlar1 ~letme meden murekkep evrak1 250 kurut mukabilinde tatanbulda tnhisarlar 

Umum ldaresi llanlar1 Umum mudiirliigu tuz fen 9ubeainden ahnabillr • 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dokme demir 3/8/ 
1936 pazartesi gi.inii aaat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idar~ 
binasmda satin almacakllr. 

Bu ite girmek iateyenlerin 787,50 lirahk muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettigi vesikalari, resmi gazetenin 7 /S/936 G. 3297 No. lu 
niiaha11nda intitar etmit olan tali:natname da.iresinde ahnm1f vesika 
ve tekliflerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar komisyon reialigine venne· 
leri liz1md1r. $artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme daireain
de, Haydarpa{\ada T eselliim ve Sovk tefliginden dag1tilmaktadrr. 3799 

Naf1a Bakanbg1ndan: 

· 4 - Muvakkat teminat miktari 3737 lira 47 kuru~tur. 
S - lsteklilerin ekailtme a\iniinden en az iki gun evvel lnhisarlar 

Tuz Fen tubesine gelerek iatenilen veaaiki ibraz ile ehliyet vesikas1 al
malari ve bu ehliyet ve kanuni veaikalan ile aozii ge~en komiayona mil· 
racaatlar1 li.2imd1r. (3758)' 

A~1k eksiltme lie ahnacak Motorin. 
Istanbul S1tma MUcadele Riyaseti 

Artt1rma, Eksiltme KOmisyonundan: 
Satin ahnacak madde: 60 ton motorin. 

Emniyet Sandigi Mildi.irli.igilnden: 1 Agustos 936 cumartcsi giinii aaat 11 de Ankarada Naf1a Bakanh· 
Mudurnu askerlik ~best relsi bin- g1 malzeme eksiltme komisyonu odasmda 200,000 lira muhammen 

b~ Ham<U Utku yarunda Adnan; hedelli 4000 ton kreozotun paz rhkla ek iltmesi yap1lac khr. 
Muza.fter ve Bed!a 24/6/{)35 ta.rihlnde $artname, mukavele projesi on lira mukabilinde Ankarada Naf1a 

t - Ekoiltme 22/Temmuz/936 tarih ~artamba 1iinii saat 15 de 
Modada Riza Pa.-. sokak 14 numarada S1tma miicadele Riyaset bi
naamdaki komisyonda y:1p1lacakbr. 

2 - Tahmin edilen fiyat «4,509• lira ve muvakkat teminat «337» 
lirad1r. 

Sand1gmuza b1raktiklar1 para i~in Bakanhg1 Naf1a dairesinden verilecektir. 
kendUcrine verilen 87343, 87344, 87345 latekHlerin teklif mektublarm1 Naf1a Bakanhg1ndan ahnm1t miite-
n.~marah ctizdnnltm knybettiklerini 
soylemi~lerdl. Yenileri verileceginden ahhitlik vesikas1 ile birlikte 1 Agustos 936 cum rtesi giinii s at 10 a 
skiler1nin hilkmtl olmiyacagi ilfm kadar Ankarada N f IQ baJumhg1 malzeme miidurliigiine vermeleri 

olunur. lazmid1r. (1600) (3781) 

3 - $artnn.meler bedelsiz olarak Istanbul S1tma miicadele riyasct 
kaleminde goriilebilir. 

4 - lstekliler 936 ~enesi Ticaret odasma kny1th olduklarma de.ir 'Ka• 
nuni vdsika getireceklerdir. Eksiltmeye gireceJ< istekliler ha~1rh;; -
caklar1 teminat mektuplar1m eksiltme saatinden bir sa.at evvel K'""d1-
koy S1tma miicadele binnsmdaki komisyona vermit olacaklard1r. (3783 
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'ekerli limonlu 

l:IA$AN .... 
r A~nn Ozilng1z1Alorb~!Y b~ 

bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olrmyan gazozlu limonata 
yap11Ir. Ve bu yemeklerden sonra almirsa midevidir. Mideyi bozan ~erbet ve 
dondurma yerine Il A S A N Gazoz (,zile yap1lml~ buzlu limonatalar i~iniz. 

Harareii teskin eder. ~~e 30, buyilk 50 kuru~tur. 

Y erli Mallar Sergisinde 
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Paviy9nunu 

N 
• z1yaret 

etmegi unutmay1n1z 
Mi.~yonlarca ki§ini~ . kulland1g1 bu iki me§hUr TOrk 
mustahzanm, sergmm en guzel ve en ~ok ragbet 

kazanan paviyonunda haz1rlamrken gorCmuz. 

~--~---------------------' ~ 
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I· 
ASRi KADIN GOZELLIGI 
Cildin besleyici deri uzvinin tamircisi 

S1hhat 

i y 1_s i o (_a .ma%! 

ENO'S, butiln dilnyada s·1hhattn 
r • ~ . - -
~n latif bi r yard1mc1s1 olarak ta-
......... 4' - ._..,.. ... 

n1nm1st1r. Cihaz hazminin munta-...,_..,.... , . ... ...,. ...... .... 
zam halin.i temin ve bu suretle 
)nukemmel gunluk s1hhatini tan-... - ~ 

:zim eder . 
s 'U"gunden b!r ~i~e EN_9'S ali!11z. 
ENO'S'un yerini hic;:bir milmasil 
:...,.,, ,. ........... . .. v -... . . ... 

milstahza·r tutam1yacag1na: hemen 
kesbi kanaat edeceksi niz: Sondere-· 
~e~ksif e.dil~i~ bJr-tui olarw .. E~p's: . 
~a[lille !?e~n-~ ol~a!! r;numasil 
milstahzarlardan daha c;:abuk ve 
,. • - .. M,J' -- ...r-

d aha kat'i bir tesir icra eder • . ...... - - .-. .......... ,...-
ENO'S almakda israr edinlz. 

Zayi: 19 30-19 3 1 y1lmda F erikoy 1 7 
ind ilk okulundan ald1gun ~ehadetname• 
yi kaybettim. Y enisini alacag1mdan eski
sinin degeri yoktur. 4. numarada Kemal 

bu 

7 1'emmuz 193b 

dan 

ENO' " Frutt Saft"~ 
"Sel de Fruit" ve "Met.I 
va Tuzu" kelimeleri 1.-, 
rika markas1 • olaral(, ~ 
cit edilmi,tir ... 

N 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksitle 
Turk Hava Kurumu menfaatine 
17 temmuz 936 Cuma giinii 
a~am1 saat 21de Sehzadeba~mda NEColP ~~SES 

Galata : Sesli Han 

• 
I -


