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Boğazlar· konferansında mühim bir gün .. --u zerinde bazı:- noktai nazar farkları bulunduğu 
söylenen altıncı madde bugün müzakere ediliyor 

ltalyan g8zeteleri ltalyanın girmediği Konferansın akim kalacağını 
)'azıyorlar, fakat vaziyet bu meselenin de halledileceğini gösteriyor 

• 
Konferansta dün · ~ --~ Italyan Mümessili 
projemizin 5 mad- ile Rüştü Arasın 
desi intaç edildi · dünkü konuşmaları 

Fikir ayrılığı bilhassa Rusya 
ile İngiltere arasındaymış .. .. ,,. 
İngiltere Boğazlardan bir Karadeniz filosunun 
Akdenize çıkarak oradaki müvazeneyi bozma
sından endife ediyormuş. Sovyetlerin harp halin
de askerlerinin Boğazlardan serbestçe ge_çmele
rini istedikleri ve bunun Ankara ile Moskova ara
sında kararlal'flırıldığı da söyleniyor, fakat aslı yok 

----------------------------------J B oiazlar k?n!'ranaı dün öğleden evvel ve öğleden sonra ilti cel· 
ae alctetmiftır. 

Konleranaa yeni Boğazlar mrıkavele•i İçin verdiğimi:z projenin 
6.ı maddeden müteıeklıil birinci kıımının tellıilıi bu toplantılarda 
nihayet balmUJ ve altıncı madde ile b"flayan ilrinci iuma yarın ge
çilmeai kararlaıtırılmlfllr. 

Altıncı madde harp gemileriyle muavin gemilerin Boğazdan geç
meleri ıeraitine aittir. 

Havcu ajanaının Montrö ve Lon dradan bildirdiğine ve Montröden 
gelen diğer haberlere göre Boğazların aakerleıtirilmeai huaumnda de
legeler araaında ittifak hüküm sür düğü halde harp gemileriyle tayya
relerin Boğazlardan geçme•i ıeraiti üzerinde likir ayrılığı vardır. Ha
vasın rivayetine göre bu huausta bil haua /ngiltere ile Sovyet Ruaya a
rasındaki likir ayrılığı göze çarpıyor. lngiltere bilhassa Boğazlardan 
bir Karadeniz lilo•unun Akdenize çıkarak orada müvazeneyi bozma· 
sından endite ediyormuı. 

Havaaın ikinci rivayetine göre Sovyetler harp halinde askerlerinin 
Boğazlardan ıerbest geçmesini istemekte imiıler. Bu ıayia Londrada 
merak ve heyecan ile karıılanmı.J ve bir aürü dedikodulara aebebiyet 
vermiı. Bu haber Anadolu ajanıı ta rafından tekzip edilmektedir. 

Bütün bu Tivayetlerin mahiyeti konleran•ın bugünkü toplantıaı ıı
raıında anlaıılacaktır. Montröde bulunan arkadaıımız bu meıelenin 
•Üratle teıv{ye olunacağı kanaatinin hüküm ıürdüğünü haber ver
mektedir. 

6 nm madde üzerinde noktainazar farkı 

Ça aMr 1 Bo" --~ b. • •..•. n • e ıa ~• ır corunut 

6 ıncı madde 
Projemizin bugün 

konferansta görüşülecek 
maddesi 

Harp Gemileri Ve Muavin Gemiler 

İtalya yeni mukavele ile tecrid 
edilmekten şüpheleniyormuş! 

• it * 
İtalyanın Montrö'ye gönderiği telgraf etrafında 
bir çok şayialar çıktı, Romanın tadil aleybtan 
hatb hareketini bildiren bu telgrafı, Heyeti Mu
rahhasamızın aksi kanaatta bulunmasına rağmen, 

geri almayacağını söyleyen menbalar var 

Roma hülıiimetinin MontTö lton,leran•ına ittirak etmeme•i dolayı. 
siyle Türk heyetine gönderdiği telgral dün bir takım nepiyata 

ve dedikodulara aebebiyet vermiı tir. 

Havaıın bir rivayetine göre Romanın Boğazlar konleranaına lıarıi 
vaziyetini anlatan ba telgrafın geri alınma•ı umulduhı irin, Türle hey
eti tarafından nefrolunmamıısa da ltalyanın telgrafı geri almaaı ümit 
edilmemektedir. 

Fakat diğer haberlerle Jurnale d'ltalianın neıriyatı ltalyanın vazi· 
yetini anlamağa yardım ediyor. 

ltalya, Boğazl<~rın aakerileıtiril me•i ve yeniden tahkimi ile lngilte
Te, Fran•a ve diğer alakadar devletlerin bir Akdeniz misakı müzakere 
etmelerini kendiıini tecrit için atıl mıı adımlar saymakta ve buna ma· 
ni olmak istemekte, hatta bir Fran su: gazetesinin neıriyatına göre ba 
yolda Almanyanın da vaziyetinden istifade ederek Franaa ve lngiltere 
tarafından beklenen cevabı verme me•i üzerinde müessir olmaktadır. 

ltalyanın Akdenizcle tecrit edilmekten endiıe etmeıine iatinad e
den hattı hareketinin konleran• meaciisi üzerinde tesiT etmiyeceği Qfİ• 
kardır. 

Çünkü ltalyanın da Avrupa siya aetine yeniden karııma•ı ve Mon
A - Darp sefinelerile muavin gemi- trö konleran•ına iıtirak etmeıi zecri tedbirlerin ilgasına bağlıdır. Ba 

lerin geçişi için, bunların gideceği yu, 
da bir gün meselesi olmuıtur .• nevi ve adedi tasrih edilmek şartiyle 

Madde 6 - Sulh zamanında denizaltı 
gemileri müstesna, harp gemileri ve mua
vin gemiler, sancak ne olursa olsun, hiç 
bir giına resim veya mükellefiyete tfıbi tu

tulmaksızın ve aşağıdaki şartlar dahilinde 
gündüz geçiş serbesCisine - şurası mu
karrerdir ki bu geçiş serbestisl, yukarıda 
zikrolunan yabancı gemiler tarafından 

yapılacak nezaket ziyaretleri haline nıün· 
hasırdır. - malik olacaklardır. 

ve diplomasi tarikiyle bir ay evvelinden Montröde bulunan arkadaı ımı zın verdiği malumat, bu meselenin 
Türikeyeye malumat verilecektir. de teıviye olunacağını, hariciye ve kili T evlik Rüıtü Ara• ile ltalyan 

Bu ihbar ile kastolunan cüz'ütamın müme.,ili araaındaki konuımanın doıtane geçtiğini anlatmaktadır. 

ceçlşi esnasında süvarı, tevakkufa mec- Tevfik Rüştü Aras ile ltalyan mümessili arasmdaki mUIAkat 
bur olmaksızın, kumandası altında bu- - -

Montrö, 23 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz arkadaştmızdan) _ Bo- ıunan sefainin hakiki teşekküıü ne bu- Montrö 23 (Sureti Mahsusada Gönderdiğimiz arkadaşımızdan) -
ğazlar konferansı bugün öğleden evvel ve sonra olmak üzere iki mühim cel- (Devamı 3 iinc:ü aayfada) Bugün İtalyan mümessili Tevfik Rüıtü Aras ile görüştü. Görilfme çok 
se akdetmiştir. '------------------- samimi oldu. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Sabah aktedilen celsede l :-l maddeden ibaret olan projemizin tetkikine 
başlanmış ve 3 madde tetkik edilmiştir. Öğleden sonra yapılan içtimada 
maddelerin tetkikine devam edilmiş, 2 madde daha gözden geçirilmiştir. 
Geri kalan sekiz maddenin tetkikinin biraz uzun süreceği tahmin ediliyor. 

Bu maddelerden en mühimmi harp gemilerinin tonajına ait olan altıncı 
maddedir. Bu madde yarın müzakere edilecektir. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

~i~~=:~:;;;;;:·····::_~-~~~:~~~;~~=;~~:~ı 
Altında kimler 
Yaşıyor? 

işten el çekmiş bir yanke- i 

sici ile şehri sabaha karşı 1 

nasıl gezdim ve neler ı' 
gördüm? 

Yazan : Suat Dervlt 
f BugOn 6 ıncı saytamızda J 

Teşkil edilen 
Futbol takımı 

Olipmiyada gidecek peh
livanlarımız için kurulan 

kampta birgün 
Yazan: 8allm Tevfik 

,,.. . 
f Bugün 8 incfi·) saytamızda] . ~, Moatrö'cle Joiular konfe ramınıa toplaıulajl otel 
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Veremle mücadele 
• 
Emrivaki siyaseti 

... -
Veremle Mücadele 

H asta insanlar vardı~. kendilerini 

doktora muayene ettırmekten kor

Starlar. Doktor hastalığı teşhis edecek, b ir 
çok perhizler tavsiye edecek, daha fenası 
ha!'ltanın maneviyatım bozacaktır. Bu acı 
hakikatle karşı karşıya gelmemiş olmak i
çin kendi l.;endini avutur, doktora gitmeğe 
lüzum görmez. Nihayet bir gün hastalık 
aıtık tedavisi mümkün olmayan bir safha · 
ya girer. O vakit doktora baş vurulur am
ma, artık iş işden geçmiştir. 

Bizde verem hastalığı da böyledir. 
Türk cemiyetinin böyle biı hastalıkla ma· 
lül olduğunu biliriz. Fakat elimizde bize 
hakikatı gösterecek istatistik ve rakam ol
madığı için bu hastalıkla fazla meşgul ol
mağa lüzum görmeyiz. Cehaletimiz teselli-

mizdir. 

Birincide olduğu gibi ikincide de haki
kat acıdır v e bu acı hakikatla karşılaşmak· 
tan korkmamak lazımdır. 

Şehirlerimizde verem hastalığı büyük 
tahribat yapıyor. Gıdasızlık, bakımsızlık, 
ıılıhat şartlarının fenalığı basil kohların is
tilasını kolaylaştırıyor. Bu yüzden verdiği
miz kurbanlar korkulacak kadar çoktur. 

Böyle olduğu halde veremle mücadele 
cemiyeti Erenköyde açtığı Provantoryo
mu idame edecek varidat temin edemiyor
muş. Halbulci bir Provantoryom değil, §C· 

hirlerin her tarafında bol bol bedava sana· 
toryom açmağa ihtiyaç vardır. 

Bugünkü verem mücadele cemiyeti 
halka tehlikenin azametini anlatmak, mü· 
cadele için varidat temin etmek ve etraflı 
geniı bir programla mücadele yapmaktan 

acizdir. 

Bu cemiyet ilk tesis edildiği zaman 
kendilerine müracaat ettik. Bu hususta 
modern ve ilmi tarzda propaganda yap

mak için elimizden geleni yapmağa hazır 
olduğumuzu söyledik. Bize bir rn_emur 

gönderdiler. Bu memura cemiyetin propa
ıanda için ne para tahsis ettiğini sorduk. 

Öğrenmek üzere ııitti. Bir daha görünme
di. Onun görünmeyişi cemiyetin propagan· 

da işini anlamadığını gösterdiği için biz de 
üzerine düşmedik. 

Cemiyet kurmak lazım, fakat kafi de
ğildir. Bu sahada çalışmak, hem de çok ve 
ilmi bir tarzda çah§lllak lazımdır. 

Veremle Mücade, memlekette yapıla
ca.k mücadelelerin en lüzumlusu ve en mü· 
himidir. 

* Emrivaki Siyaseti: 

K ollektif emniyet. 1 

Mıntakavi paktlar. 
Münferid anlaşmalar. 
Bütün lafügüzaf 

Resimli Makale a Rehberlik ve rehber/er a 

naya na u.&ttızı·t (']abiJeceği muvalfakıyetleri, ilişebileceği şahika

ları göstererek insanların uyuklayan veya tayıkiyle inkişaf Pde

meyen kabilivf'L!rrini i~letmelcrine saik elarlar. 

yetlerin, ya.şan1cak bahtiyarlıkların en büYiiiüdür. Bu türlii in
sanlar, insaı.ıhk tarihinin en şuefil simalandır. İnsanlık ve me

deniyet bu insanlarla yübelir. İnsanların seciye ve ahlakı hu in

sanların Vf'rıliği ilham ile sağlamlanır. İnsanların hayatta kav

galaı·ı, ülkü u~runda saftŞl&rı, bu insanlann hayatından aldıiı 
hızla her enceli devirmek luzmı kaz:amr, insanlar için daim., ya

şayan birer canlı örnek teşkil eden bu rehberler, her insanın 

Hakikatte in .. anlar, ideallerden fazla •• idealleri temsil eden 

bürik rehberlt.ri ôrnek t.annnak TC örnek tutmak kabiliyetinde

dirler. 

Onun idn bir biiyük adamın, bir büyük liderin tercünıei halini 

okumak ve an•aıuak bir yığın nasihat dinlemekten, bir sürü mü

cerret fikirler uzerinde kafa yormaktan daha çok faydalıdır ve 

daha çok tesirlidır. 

(söz 
Başımızda kaç kıl var 
Ve saçlarımız ne kadar 
Yük çeker? 
Bir insanın a

kıllı mı, deli mi 

olduğunu anla -
mak için eskiden 

ona pösteki S'AY .. 

dırırlardı. Aşağı -
daki haberi oku

yunca, yer her • 
kesi delirmiş ve

ya o zamanki de-~~ ....... 
Jiler akılJı imiş 

diyeceksin:Z. 

Garp istatistikçileri, insanın başın -
daki saçlan saymaktadırlar. Saçları dö
külmemiş bir insanda (30000) kll 
varmış. 

Tabii bu muhterem zatlar bu kadar
la iktifa etmemişler, her kılın ne kadar 

yük çektiğini hesaplamışlar ve 180 
gram olarak bulmurşlar. Bu rakamı saç 
miktariyle darbedince saçlanmızın 
5.400 kilo yük kaldırabileceğin~ de 
meydana çıkarmışlar. 

• * • 

ARASINDA ) 
·-----------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Dikkat etmiş! 

Muallim, Tabia& dersinde, talebesine i

zahat veriyordu: 

- Tabiat, her zaman, her şeyi teliin 

eder. Meseli, rözin biri kör olacak olur

sa, öteki ıöriıı görme kudreti artar. Ku

lağın biri sağır oldu mu, öteki mutlakrı 

daha iyi işitir .. 

Talebenin biri, oturduğu yerden, atd
dı: 

- Dedil'i.nR çok doğru, Bay Muallim! 

dedi. Ben de dikkat ettim: Ayağın biri 

kısa. oldu mu, öbür ayak mutlaka uzun 

Bir nazırın yemek 
Pişirmek bilmesi 
Nege yarar? 

Leon Blumun kabinesinde maarif 
nazırı olan Jean by çok çalışkan bir 

adamdır. l,se, bas,lar baı:ılamaz üniver -oluyor! T _...------------------it site aşçılarımn grev yapbldarmı ve 

Şehl"ln umumi kltlbJ 

işsiz kalan bir dakti1o kendisine şeh
rin umumi katibi ismini vermiş, bir a
rabaya makinesini oturtmuş ve mahal-

le mahalle dolaşarak, herkesin yazıla
rım yazmağa başlamıştır. Bu suretle 

hareket eden daktilo çok para kazar.ı:: 
yormuş. 

2000 delikanlının da aç kaldığını duy
muş, derhal bu İtpe bir çare bulması 

için kalemi mahsus müdürünü çağır -

mış, müdür bir fCY yapamamış ve ni

hayet nazır otomobiline atlayarak ü
niversiteye gitmiş rektörle müzakere 

etmiş, aşçıların murahhasını k;ıbul et

miş, onlara: 

* * * - Kafamı kızdırmayın, ben gayet 

Allmlere prdım eden Plmurler iyi yemek pişiririm. Şimdi mutfağa 
iner, meseleyi hallederim diye bir göz 

Amerikada yağan şiddetli yağmur - dağı verdikten sonra taleplerini dinle
lar Honduras civarında toprağı erit - miş, kabul edebileceği şeyleri kabul et

mi~ler, çamurları yıkamışlar ve sene - t ikten sonra: 

- İşe başlıyor musunuz, yoksa ben 
mutfağa ineyim mi~ derniş. 

r 
• •• Kı o 

Servet 
E/zayiş bulunca .. 

Ermel Talu -

M eşhur Amerikalı milyarder Rok(el

lere dair, Amerika gazetelerinden 

naklen, Son Posta' da hoş bir fıkra oku • 

dum. 

Karun'un şöhre.tini gölgede b'ırakacu 
bir zenginliğe sahip olan bu ihtiyar adam• 
cağız, o kadar cimri imiş ki, golf oyna • 
mağa davet ettiği ahbaplarından biri bir 
top kaybedecek oldu mu idi, sıkılmadan 

tazmin ettirirmiş. 

Bu kadarla da kalsa, gene ne i"el Fa
kat bizzat kaybettiği topları da inkar eder •. 
onların da bedelini misafirlerinden alır • 
mış. 

Öteden beri, meşhur meseldir: c Servet 
efzayiş bulunca. ağniya hissetlenirl n de • 
mişler. Ben bunu nicelerinde bizzat dene
mişimdir. Ayanda katipken, haftalarca ko• 
nağma taşınıp, çantalar dolusu yazılannı 
beyaz ettiğim sadrı esbak Sait Paca mer
hum, çalıştığımız, kı~la kovuşu cesametin· 
deki, odayı mangalla ısıttmr, zivanalı Ü• 

çüncü nevi sigarasından, gecede bir, VO 

nadiren iki tane ikram ederdi. 

Gene, Abdülhamidin rnabeyincilerin • 
den olup, Beyoğlunda, her biri bir mahalle 
halkını barındıracak büyüklükte ve dünya 
kıt' alarmdan birinin adını taşıyan müte -
addit apartımanlann sahibi bulunan bir 
zatı da, öğle yemeği olarak eJli dirhem 
poğaça yerken görmüştüm. 

Lakin bunlardan hiç birini ayıplamak 
aklımdan geçmemiştir. Nihayet, bunlarla, 
bunun gibiler, ettikleri zulmü kendi ne• 
fislerine hasretmekle kalmışlardır. Kim bi· 
lir"> Belki onların da, kendilerine göre he· 
saplan, prensipleri vardı: Damla damla bi• 
riktirilen bir servetin, lokma lokma eriye• 
ceğine dair kapıldıkları vehmin sıkıntısını 

çektiler. 

Fakat Amerikalı milyarderin kaziyesi 
hiç te bunlarınkine makis değildir. O, zen• 
ginliği de, hasisliği de bir maraz haline 
sokmuş, kepaze etmiştir. 

Şimdi onun hatırı için: 
((Servet efzayiş bulunca, agnıya hisset• 

lenin> 

Mısramı: 

Baz?Sı hissetle kalmaz. adeııa şirretle. 
nirh> 

Diye ikmal edeceğiz. 

~~ 
~/~ 

Biliyor Musunrız 
l - Thais kimdir? 
2 - Japonyarun merkezi hükumeti ... 

lan Tokyonun nüfusu ne kadardır"> 
3 - Triton kimdir~ 
4 - Ahmet Vefik Paşa Fransız mu• 

harrirlerinden hangisinin eserlerim türkçe• 
ye çevirmiştir? .. 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin cevapları: 
1 - ingilterenin zalim ve kanlı kralı 

Son Jıalya tecrübesi gösterdi ki zama
nımız emrivaki zamanıdır. İstediğini yap, 
bütün milletler harpten korktukları ve yıl
dıklan için parmaklarını bile oynatamıya· 
cak, yalnız bağırmakla iktifa edeceklerdir. 

İstatistik alimleri bununla da iktifa 
etmemişler, tetkiklerini daha i\~riye 
götürerek bir sene zarfında kaç defa 

gözümüzü lorptığımızı hes~plam1şlar, 
ve-l milyon rakamını bulmuşlar, kalbi

mizin vuruşunu da o yolda hesaplaya

rak gene sene de 36 milyon 7!J2 bin 

defa çarptığını gör~üşlerdir. 

lerdenberi orada hafriyat yapan bir ta
kım arkeolcığların hfr iki gün zarfında. 

işlerini kolaylaştırarak bazı heykeller
le büyük bir lahdin meydana çıkması

na hizmet etmişlerdir. 

Ve tabii aşçılar derhal yem~k pişir- 8 inci Hanri tarafından idam edilen kra • 
meğe başlamışlar. liçe Anne de Boleyn' dir. işte 40 milyonluk ltalya karşısında 

dünyanın en büyük, en kudretli, en em-
• 

peryalist devleti yelkenleri suya indirmeğe ı---....;.--------------------------------------------·--~---"\ 

ve emrivakii kahule mecbur oldu. İ s T E R i N A N 1 s T E R İN A N M A ! 
Daha altı ay evvel ltalyaya meydan o-

kuyan lngiliz Hariciye Nazın Mister Eden 
iki gün evvel Avam Kamarasında kürsüye 
çıkarak bütün dediklerini geri almaktan, 
zecri tedbirlere devamın zararlı olduğun

dan bahsetmekten ve lngiliz siyasetini 
dünya nazannda küçültmekten çekinme
di. 

İngiltere istese ltalyanın hale.kından ge
lemez miydi~ Gelebilirdi. Fakat o vakit 
bir harp çıkabilirdi. lngiltere ise harp yap
mağa taraftar değildir. Binaenaleyh harp 
yapmaktansa, lngiliz nüfuzunun kınlması 
pahasına da olsa, emrivakii kabul etmeği 
tercih etmektedir. 

Kıssadan biue: 

Şimdiden sonra kollektif emniyet pakt· 
lanna, mıntakavi anlaşmalara falan ehem· 
miyet vermemek. hir emrivaki karşısında 
kalmamak için hazırlanmak ve kuvvetli ol• 
mak ve yalıuz kendi kuvvetine güvenmek 
~arureti vardır. 

Halepte (Jb.n Vahıle& psetainıie N. K. imu.sile yatılıyor: 
«Şam ~sinde Tirk 11&"70ftllJQI cinaek için can auyordam. 

Ne ise araya araya ba.ldma. 
Bu pa..,.on. binanra arka tarallltda Mr yerdeclil'. Biitün sergi. 

abamın saat sekh.ine ltUar açık olclalu !balde, Türk pavyona 

henüz saat altı ynkken lı:Qam.qtl. O gün bu kapanqı bir sebebe 

atfederek ıöremcc!itime miteessiren ıilôndüm. İkinci Pn. pazar· 
clL Ve sercinin en taı••Nlık giıliydü. Bilh•ssa Tiirk pavyonunu 

siyaret İ~in kO!--t.Um. liteşkl cnmeseydiın ft fÖl'DlC5efdİm daha İyi 
olurdu, alqamki kapab ltllbaaktan. miiteTCllit teessirle kalır, a
wnurdum: Gut'i.eci INr arkadaşla Tirit pavyonundan içeri ciri
J'OTUZ. Onda bir koltufa yaslanmq pzete oka.yan tek bir ceıtÇ, 

yüzünü çeririp lıiı.e bakma.ta bile lizum cörmedi. Dayanamıya

rak - mama söz olnn diye - sordn.m: 

- EgaJardan satıyw aasann bayım" 
Muh.ataınin, nziyetinl ltemıaksuuı cevap verdi: 

- .Miharif Tirki! ... 
Suriye pı.i kom111 Mr iDı:enin sergisinde açılan Tirk puyo

na mem111"11, ~Tarkçe ~nım11 diye, omuz silkerek illi Tür • 

kö, hem de iki Türk gazeteciyi başından savmak istiyorda. Bu 

genç muhakttak ki Tiirk değildi, Suriyeli olması da meşkü.ktü, 

şivesi, daha :ıı:iyadf' bir tatlı su Frengini andırıyordu, belki de bil' 

İtalyan bozmasıydı. Fakat bu pavyonun asli müdürü ve mes'ul 

memuu kJındi, 1C'.' neredeydi! Bunu anlamak bittabf kabil de· 

fildi! 
Türk pavyonuna şöyle seri bir göz g'e7l1Ürirken derhal hiiluaii

mü verdim. l':ı pavyon baştan savma bir iştirakin mahsulü ol -

maktan başl.ı.a bır şey olamazdı. Kocaman bir salon ic;erisiııde 

dar raflar üzerine gelişi güzel atılmış bir kaç üzüm ve incir san
dığile, üç beş konserve kutusa. İnhisar İdaresinin bir kaç ,1şe 

likörü ve IM'ş oıı kutu sigara, bugünkü Cumhuriyet Türkiyesirıin 

bilditimiz '\'e gördütünıüz sanayi harikalanndan; kabil değil, 

bir fikir nır.me7.d.i. 

Eğer ortada dlll'a.n Atatürkün bronz bir lleykeli, bir de duvara 

~.ekilmiş olan bir Türk bayrağı olmasaydı, kendimi Şam sergi -

sinde bir Tü.rk pavyonunda değil, her hangi bir ecnebi mcmleke · 

tinde ba•1 Türk esyasmı teshir eden aJelide bir komisyoncunun 

bir otel sa\oı~wıda. zannedecektim. 

JSTER fNAN iSTER iNANMA l 
.J 

2 - Flaubert Fransız realist romancı 
larındandır. Bilhassa Madame Bovary ve 
Salambo eserleri çok şöhret bulmuştur. 

3 - Cybele Yunan mitelojisine göre 
gÜneşin kızıdır. 

4 - Brezilyanın nüfusu 31 milyon kü
sur, mesahai sathiyesi de 8,550,000 kilo· 
metredir. 

Habe' hükUmdar1nı misafir 
eden tUccar 

Habeş hükümdarını Londrada Sir 
Elli Kadore isminde bir tüccar kendi 
evine alarak misafir etmiştir. Sir Ka • 
doore İngilterenin maruf tüccar ve zen• 
ginlerindendir ve bilhassa Aksai şarıl 
ile ticaret yapmaktadır.Şanghaydaki sa .. 
rayından bahseden gazeteciler o sara• 

yın üç bin kişiyi istiap edecek kaclat 
geniş merasim salonlarına malik oldu .. 

ğunu söylemişlerdir. 

Maamafih Sir Elli karısını k"yb~ttiğl 
için hayata küskündür ve o muhte~erd 
salonlannr ancak terki tac eylemiş hü· 

kümdarlara açmaktadır. 
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Baldvin 17 5 reye karşı 384 ı 
reyle itimat kazandı 

Milletler Cemiyeti, zecri tedbirlerden sonra, Mançuri ve 
Habeşistanın ilhakını kabul eden bir formül hazılayacakmış 

Londra, 23 (Hu•usi) - Amele fırka· 
eının Milletler Cemiyetine müzaheret bir

Jilderinin, liberallerin günlerce devam e
Clen propagandalarından sonra Avam Ka
anarasının bugünkü toplantısında mühim 

Jıadiseler vukuu bekleniyordu. Halbuki ala 
kadar hatipler ağırca sözler söylemiş ol-

malarına rağmen neticede itimad takriri 
·reye konduğu zaman hükumet 1 75 muha
ı 

lif reye kar§ı 384 rey ile itimad kazan-

Jnı§tır. 

Müzakereyi amele lideri Mister Atlee 
llçrnış ve hükumetin zecri tedbirleri kal· 

İ'.lınnak için hakiki sebepler gösterdiği an

Jattı. 

yetinin şiddetli bir sadameye uğradığını ve 
hükumetin bundan çok müteessir olduğunu 
anlattıktan sonra zecri tedbirlerin tesiri o

lacağını zannedildiğini, halbuki tecavüzün 
seri muvaffakiyeti yüzünden buna imkan 
kalmadığını •öyledi. 

ilhak için formül aranıyor 

Bu komitenin Milletler Cemiyeti asamb
lesinin eylül içtima devreainde müzakere 
edilmek üzere bir plan tanzim edeceği 

söylenmektedir. 
Londradaki İspanyol mahafili, Ma

dariaganın İngiüz payıtahtındaki ikameti
nin hususi bir mahiyette olduğunu beyan 

etmektedir. 

Londra, 23 (AA) - Madariaga- Fransanın harici siyaseti 
mn Carlton'da kendi §erefine dün Eden, 
Halifaks ve B. Cranbourne taraflarından Paris 23 (Hususi) - Başvekil M. 
verilmiş olan ziyafet esnasında Milletler Blum Ayan Meclisinde, M. Delbos 
Cemiyeti tarafından Mançuri ile Habe§is- Saylavlar Kurulunda htlktlmetin harici 
tanın rejimlerini tetkik edecek ve bu top- siyasetini izah ettiler. M. Blum Fran
rakların ilhakını bffifül kabul eden bir for- sanın zecri tedbirleri kaldırmayı ka
mül bulmağa çalışacak hususi bir komite bul etttiğini anlatmış, daha sonra 

Hükumet namına dahiliye bakanı Sir teşkil edilmesine taraftar olduğunu söyle- Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin 
Jon Simon söz söyledi. Ve Milletler Cemi- · f • mış ır. ısla.hından bahsetmiştir. .......................................................................................•• , .... 
V ı•J ı· ı· Fransada a ı er smet nönünün Arbedeler 

başkanlığında toplandılar Devam ediyor 
------

Başvekil, Valilere, 
ehemmiyetini 

Ankara, 2 3 (AA.) - Kendilerine 
Parti Başkanlığı tevdi edilen valilerden 
J:\nkaraya davet edilen «28» l bugün saat 

15 te Bakanlar ve Genyönkurul Üyeleri 
bazır bulundukları halde Başbakan ve Par
ti Umumi Reis vekili ismet İnönü'nün Baş
kanlığı altında Parti kurağında toplanmış
lardır. 

Başbakan, aon alınan kararın mucip 
lebepleri hakkında bir söylev vermif, va
lilere, yeni ödevlerinin ehemmiyetini ha

tırlatmış ve kendilerine başanlar dileyerek 
Bakanlarla toplantıdan ayrılmışlardır. 

{\ılüteakiben İç Bakanı ve Genel Sekre· 

Demir - Çelik 

Sümer Bank ile lngiliz 
grupu arasında dün 
mukavele imzalandı 

~ 

Ankara, 23 - Birinci be§ senelik en• 

Öüstri programına dahil olup Sümer Bank 

tarafından bu sene Karabük'de kurulması

ba başlanacak olan demir - çelik fabrika

'ları ile mütemmimi bazı sanayiin kurulma

eına talip olmuı olan H. A. Brassert Lon

don tirketi ile İngiltere Credit Eksport 

Cuarantee Department dairesi mümessil
leri ve Sümer Bank arasında cereyan et· 

rnekte olan müzakereler iki taraf arasında 

mutabakatla neticelenmiş ve bu bapta vü

cuda getirilmi§ mali anlatma bugün öile

den sonra betde Sümer idare meclisi ea· 
lonunda imzalanmıştır. 

İmza sırasında Ekonomi Bakam Celal 

Bayar, lngiltere maslahatgüzarı Mr. Mor

aan hazır bulunmuşlardır. 

yeni vazifelerinin 
hatırlatmıştır. 

ter Ş. Kayanın başkanlığında iki saat <le· 
vam eden toplantıda Parti işleri ve 
vilayetin genel hizmetleri görüşül-
müş ve toplantı sonunda valiler 
kendilerine verilen yeni ödevden ve gayan 
gördükleri itimaddan dolayı minnet ve ta
zimlerinin Büyük Şefe arzını iç bakan 
ve genel sekreter Ş. Kayadan rica etmiı

lerdir. 
Ege bölgesinde ayni toplantıya bat

kanlık etmek üzere İç bakam ve genel 
Sekreter Şükrü Kaya Genyönkunılu üyele

rinden yedi zat ile beraber 7,45 treni ile 
İzmire hareket etmişlerdir. 

Yunanistanda 
şiddetli fırtınalar 
Volosta 2 kişi yıldırım 

isabetile öldü 

Atina, 23 (Hususi) - Volas'da müt· 
hiı hir fırtına oldu. Mahsulat büyük zarar
,lar gördü. Düşen yıldırımlardan iki ki~i te· 
lef oldu. 

Yunan Kralının Seyahati 
Atina 23 (Hususi) - Kral Selanikten 

,askeri tesisatı gezdikten sonra, Makedon• 
,Ya seyahatine devam etmek üzere, hare• 
ket etmiıtir. Başvekil Metaksas da tayyare 
,ile Atinaya dönmüştür. 

Diki.törlük Haberlerini Tekzip 

Başvekil, Selanikte bulunduğu esnada 

Diktatörlük ilan edilmesi etrafında askeri 
şahsiyetlerle görüştüğüne dair ortaya atı
lan ıayiaları tekzip etmiştir. 

Bulgar Tayyareleri Yunan 
Topnafı Üzerinde 

Atina, 23 (Hususi) - Son günlerde 
Bulgar tayyareleri Yunan toprakları üze
rinde uçuşlar yapmışlardır. Hükumet bu 
hareketi protesto edecektir. 

Sağ ve sol cenah taraftar
ları tekrar çarpışblar 

Paris, 23 (A.A.) - Saint Lazare is
tasyonu yakınında sağ ve sol cenah 
taraftarları arasında bir arbede olmuş -
tur. Polis, intizamı sür'atle iade etmiş
tir • 

Dünkü nümayişler esnasında zabıta 
39 kişiyi tevkif etmiştir. Maamafih, 
bunlardan yalnız birinin muvkufiyeti 
idame edilmi~tir. 

Paris, 23 (A.A.) - Seine depart • 
manındaki grevcilerin miktarı ancak 
20,762 kişiden ibarettir. 

Grenoble'de grevcilerle son zaman -
larda feshedilmiş olan milli teşkilatla -
ra mensup gençler arasında vukua 
gelen bir arbedede iki kişi yaralanmış· 
tır. 

Filistinde Arap çetelerile 
Asker arasında 
Çarpışmalar oluyor 

Kudüs 23 (A. A.) - Araplann 
Nablus ile Mouresham yakininde 
hükumet kuvvetlerine karşı yap
mış oldukları son taarruzlar, çok 
ciddi olmuştur, Askerler, Samaire 
dağlarına sığınmakta olan kuvvetli 
müsellah Arap çetelerini tardet
mek için mitralyöz kullanmağa 
mecbur olmuştur. 
Zannolunduğuna göre Araplar, 

hayli telefat vermişlerdir. 

Heryo romatizmadan muztarip 
Liyon, 23 (A.A.) - Rqmatizma -

dan mustarip olan Heryo, bir kaç za
man tam bir istirahatte bulunacaktır • 

Japonya deniz muahedesini 
kabul etmedi 

Tokyo, 23 (A.A.) - Kabine, lngil
terenin Londra deniz muahedenamesi
ni Japonyanm kabul etmesi için vaki 
olan davetini kabul etmemi,ştir. 

6zncı madde 
Projemizin bugün 

Konferansta görüşülecek 
maddesi 

(Bqtarafı 1 inci aayfada) 

na müteallik mütemmim malumatı Ça
nakkalfı ve Karadeniz Boğazları metba

linde bir işaret istasyonuna tebllt ede
cektir. 

B - Karadenize sahildar otnınyan 

her devlet hacim mecmuu 14.000 tanila
toyu ve bir kruvazör ile iki torpidodan 

mürekkep bir bahri cüz'ütinu tecavüs 
etmemek üzere harp sefinelerlni işbu 

muahededeki şartlar dahilinde BoG"azlar
dan geçirebileceklerdir. 

Ayni zamanda bu 14 bin ton, Boğaz
larda bulunabilecek olan ecnebi harp re
m.ileri için kabul olunan azami tonajı 

gösterir. 

Bununla beraber, Türkiye filosu l\l:ır
nıara üssübahrisinden gaybubet etmiş ve 
ya 10.000 tonu mütecaviz gemilerden biri 

muvakkaten faaliyetten çekilmi:ı bulu
nursa yukarıda zikredilen eenebl cüz'ü
tiim Bokazlardan ancak iki defa geçebi
leceklerdir. Bu takdirde şayet cuz'ütam 
gemilerinden birinin hacmi cüz'ütam 
mecmuu hacminin nısfına faik ise mez
kiir gemi geçişi yalnız başına yapmab 
mecbur olacaktır. 

C - Karadenizde, bu denize sahlldar 
olmayan devletlere mensup harp sefaini-

nin hacmi mecmuu 28.000 tonu tecavü-ı e
demiyecektir. 

C - B. fıkl'asma derpiş edilen bahri 
cüz'ütamın teşekkülü başka tarzda olabi-

lir. Ancak Botazlardan reçiş ve Karade
nize giriş için müsarrah olan azami to-

ruıjların bu yüzden biç bir tadHata ut
ramaması şarttll'. 

B - Karadenize sahildar olmayan 
devletlere mensup olup bu denize citmek 
ürere Botazlardan geçmiş olan harp ge
mileri azami on beş cünlük bir müddet 
zarfında mezkur denizi terketmete mec
bur tutulacaktır. • .. 

F - Boğazlardan geçen harp g-emile
ri, hamil bulunabilecekleri bayai mera

kibi, hiç bir suretle istimal edemiyecek
lerdir. 

G - Bobzlardan transit halinde ce· 
çen harp sefineleri basarat veya inzal 
bahriye ahvali müstesna olmak şartiyle, 
hiç bir halde geçlşlerinJ yapmak için li
zım olan zamandan fazla bir müddet Bo

ğazlarda tevakkuf edemiyeceklerdir. 

Harp sefinelerinin erzak alnta. ve ta
mirleri bahri bitarafiıla dair 1907 tarih

li 13 üncü Lahaye mukavelesi ahkamına 
tabi olacaktır. 

B - İşbu maddenin A, B, D, F, G, 
fıkralarında münderiç hükümler kezalik 
Karadenize sabildar devletlere mensup 
olup Akdenize azimet etmekte olan harp 

gemileri hakkında da tatbik olunacaktır. 
Bununla beraber böylece Akdenbe 

cönderilmiş olan ı;elain mecmuıı B. fık

rasında derpiş edilen kuvvet haddine ait 
mürur nizamatına ve A fıkrasının ikinci 
alineasında zkrolunan işaretlere ait hü
kümlere riayet etmek şarti1le Karadenl
ze dönebilecektir. 

Şura!'lı mukarrer ki Karadenize sahJl

dar devletlerden biri, tonaj: Botazlardan 
reçlş için kabul olunan azami hadden 
yüksek ve 25 bin tona kadar varan, mey
cut filosuna mensup bir harp gemisini 
Boğazlardan r~irmek isterse bu ceçiş a
şağıdaki şartlara muallak olacaktır. 

Türklyenin müsaadei evveliyesi alı

nacak ve gemi geçişi tek başına yapacak

tır. 

Sayfa 3 

E 
İkbsadi bir seyahatin 

doğurduğu askeri 
bir netice s on günlerin siyasi hadiseleri a· 

rasında kafi derecede ehemmi • 
yet verilmiyerek gözden kaçan bir ta
nesi vardır ki üzerinde, dikkatle durul
mak gerektir. Bu hadise, Alman Ban
kası müdürü doktor Şaht'ın bazı Bal· 
kan memleketlerine yaptığı ziyaretler· 
dir. Doktor Şaht, bu seyahatinde Bel· 
grada uğradı, Sofyaya uğradı, Atina 
ve Peşteye uğradı. Bir çok kaynaklar: 
bu ziyaretlerin siyasi olmaktan uzak 
bulunduğunu, sadece iktısadi olduğu
nu kaydediyorlar. 

Siyasetle iktısadın ad başı berabeı 
gittiği bu asırda ve doktor Şahtın şah· 
siyeti nazarı dikkate alınarak, bu f'ayia 
ların sıhhat derecesini tayin etmek o 
kadar zor bir şey olmasa gerektir. 

* Bundan bir müddet evvel Alman ik-
tısat işlerinin başına general Göring 
getirildiği zaman doktor Şahtın bu va .. 
zifeden ayrılacağı zannı hasıl olmu:Ştu. 
Fakat aradan geçen vakit, bu zan· 
nın yanlışlığını gösterdi. Çıkan şayi ~ 
alarm ve doktorun şahsiyetinin ye~ 
verebileceği tahminlere mukabil de, 
bizzat kendisinin resmi ziyafet sofra· 
ları başında, sadece iktısadi gayeler ta· 
kibile uğraştığını ve sırf bu maksatla 
bu seyahatı ihtiyar ettiğini söylediği
ne şahit olduk. 

Onun, bu arada, B~lkan devletle -
rinden mamul askeri eşya ve silaha 
mukabil ilk madde istediği de ilan o -
lundu. Fakat son günlerde Belgrat kay-' 
nakları, doktor Şahtın Balkanlari zi -
ya.ret ederken Yugoslav devletine, her 
hangi bir suretle silah satmak teklifin· 
de bulunmadığını açıkça bildirdi. 

Bütün bu birbirini nakzeder gibi 
görünen haberlerden çıkan mana şu -
dur: 

Almanya, Balkan memleketlerinin 
başlıca müşterilerinden biridir. Gerek 
Yugoslavyadan, gerek Bulgaristan vo 
Yunanistandan külliyetli mal alır. Bu 
münasebetle bu memleketlerin Alman· 
yada bir hayli alacağı birikmiştir. Dok· 
tor Şahtın seyahati, bu alacaklar için, 
alakadarlarla temas ederek bir tesviye 
çaresi bulmaktır. Bu arada, Almanya· 

nın temin edeceği ilk maddeye muka· 
bil ne mümkünse Almanyadan onu 
göndermek, doktor Şahtın başlıca he
defidir. Son zamanda Almanyadan 
Bulgaristana geçen ve Bulgaristanın, 
muahedeler hilafına silahlanması neti· 

cesini doğuran cephane vesaire sevki· 
yatı, hep bu seyahatin bir neticesidir. 

Görülüyor ki, bu asırda, en basit bit 
iktısadi seyahat, bir memleketin silah· 
lanması gibi bir netice doğuruyor. Ya 
bu seyahat, açıkça o memleketi silah • 
}andırmaya matUf olsa idi ,netice, 
kim bilir ne müthiş olurdu. 

Selim Ragıp 
.............................................................• 

Çinde iki taraf çarpışıyor 
Hankeou, 23 ( A, A ) - Kvang

sinin askerleri, cenubi Hunanda iler· 
lemiştir. ôn karakollar ıle Nankin 
arasında hafit nıUsadeın(•ler olmu~tur. 

Aksarayda bir boyacı 
karısını Vurdu 

________________ İk_i __ a_hbap çav_u_ş_i_a_r ________ ~--~I 

Refika hemşiresile beraber furundan ekmek alıp eve 
dönmüştü, tam içeri gireceği zaman bıçakladı 

Dün gece Aksarayda Çakır ağa mahal
lesinde Kuzıguncu sokağında bir cinayet 
olmuş, Yaşar isminde bir boyacı kansı 

Refika) ı ağır surette yaralamıştır. 
Refil:a hemşiresi Şükranla beraber gece 

aaat 22 de fırından ekmek almış, Kuzgun
cu sokağındaki evlerine dündüğü zaman 

kocası boyacı Yaşarla karşılaşmıştır. 

Ya_.ar bir müddettenberi kamile dar
ğındır. Gece sokakta ve tam evin kapı•ıı 

önünde karısile karşılaşınca hemen biça
ğına sarılmış ve Refikayı vücudünün muh
telif yerlerinden ağır surette yaralayarak 

kaçmıştır. Refika hastaneye kaldırılmıştır. 
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Yeni gelen .Soyadı alma 1 Şişhane kazası 
göçmenler müracaatları ' davasına dün 

Trakyada yeniden 268,430 Nüfus dairelerinin önünde! başlanıldı 
göçmen evi yaphnlayor mahşeri bir kalabalık var Bundan bir müddet evvel Şi'°hane 
(Nazım) vapuru ile Romanyadan şeh- . . .. yokuşnda vukua gelen tramvay kaza -

rimize 1800 göçmen gelmiş ve doğruca ~oyadı alma ve t:scıl ettır~e mud - sının mes0 ulleri olmaktan suçlu vatman 
Tuzlaya gitmiştir. Bunların Tuzlada sıhhi detı 2 Temmuzda bıtmektedır. Fahri muayene memuru Lokman ve 
muayeneleri yapılacak ve oradan Orta A- Soyadı almak için nüfusa müracaat tramvay biletçisi lbrahimin duru~ma-
nadoluya sevkedileccklerdir. eden ailelerin sayısı her gün biraz da- ı d ha l 

arına ün ş anmıştır. Yine Romanyadan muhacir nakleden ha kabarmaktadır. Soyadı müracaat -
Duruşma esnasında davacı sıfatiyle 

(Hisar) vapuru da iki gün sonra Kösten- çileri kaza ve nahiye nüfus memurluk- bulunan kaza yaralılarından y e1kenci 
ceden §ehrimize gelmiş bulunacaktır. 1arının önünde dirsek dirseğe, iğne a-

h. 1 · Selim, Kadriye ve Abdullah T1 aınvay Nazım ve Hisar vapurlarının ıın ıp en tılsa aralarından yere düşmiyecck de-
d 1 1 h k" Şirketinin de mes'ul bilmal sıfatiyle olan Kalkavan za e er e ü umet arasın- recede kalabalık bir halde tescil mua -

1 b. k d" N H " dahili dava edilmesi için mahkemey«! dak.i mukave e ıtme te ır. azım ve ı- melesi yaptırmak istemektedirlet • 
1 k R a gide bir istida vermi~le.r ve mahkeme yara--,ar vapur arının te rar omanyay - Beyoğlu kazasile nahiyelerinde öğ- • 

rek göçmen yüklemeleri için mukavelena- k h lı1arm bu talebini muhik görerek 
leden sonraları geç vakte adar emen 

menin yenilenmesi icap etmektedir' Tramvay Şirketine tebliğat yapmak ü-
Oiğer taraftan haftada iki gün Sirke- yalnız soyadı işleriyle uğraşılmaktadır. zere mahkemeyi başka bir güne hırak

ciye Trakyadan gelen trenler de Bulgaris- Yalnız bir gün içinde soyadı almak Ü- mıştır. 
tandan haftada vasati yüz elli, iki yüz göç- zere müracat edenlerin sayısı binleri ------------
men getirmektedir. Bunlar da muhtelif is- bulmaktadır. Mini mini Yugoslavlarm 
kan mıntakalanna yerleştirilmektedirler. Beşikt~ kazasınCla soyadı işleri sa- k 

Trakyada göçmenlerin yerleştirilmesi bahtan öğleye kadar mütemadiyen ça- Or estraSI 
işi hararetle devam etmektedir. Tekirdağı, lışıldığı halde bitirilememekte ve bazı Avrupanın bir çok şehirlerinde ver-
Şarltöy, Çorlu, Muradlı, Saray, Hayrebolu kimseler geri dönmeğe mecbur olmak- dikleri konserlerle pek çok muvaffa -
'Y'e Malkarada yeniden 1650 modern göç- tadırlar . kiyetler elde etmiş olan Yugoslavyalı 
men evi inşa ettirilecektir. Soyadı müracaatlerinin en son ö- 25 küçük çocuktan ibaret armonik or -

Bu evlerden bir kısmı tek, bir kısmı da nümüzdeki 8 gün içinde yapılması icap kestrası 40 gün 40 gecelik lstanbul eğ-
çift evdir. Bunlardan bazıları ıehir evi bi- etmektedir. lencesi münasebetiyle şehrimize gele -
riminde, kısmı azamı ise modern birer köy ki d 
,...... cek ve bir kaç konser verece er ir. evi olarak inşa edilecektir. 

Bu 1650 evin yalnız kireç, ta~. kiremit 

ve tuğlasile işçiliği için 268,430 lira ayrıl
mı;ıtır. 

Hükumet peyderpey ve memleketin 
muhtelif iskan no~talannda böyle modern 
göçmen evleri ve köyleri inşa ettirecektir. 

Viyana sonba_har sergisi 
1936 senesi Viyana sonbahar sergisi 

her sene olduğu gibi Laypçik sergisini 
mütenkiben eylülün 6 cı günü açılacak 

13 üncü gününe kadar devam edecektir. 

Ankaradan lstanbula bisikletle 
gelen amele 

Odemiş müddiumumiligi 
lstanbul müddeiumumiliği muavin -

lerinden Celalin Ödemiş müddeiumu
miliğine tayin edildiği söylenmekte -
dir. 

Bir sabıkah mahkOrn oldu 
15 muhtelif yerde hırsızlık yapmak

tan suçlu sabıkalılardan Niyazi dün 4 
sene 9 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Bir Ermeni delikanlısı diğerini 
yaraladı 

Kayseri bez fabrikasında amele iken Samatyada Hacıkadın mahallesinde 

b. 1 d d 1 f b "k d k bir cinayet olmu§, Alkaznr isminde bir de-ır mese e en o ayı a rı a an çı a- · . . . . . . . 
] R. "} N K "d An likanlı Mınas ısmındekı hır başkn delıkan-

rı an ıza og u evzat ayserı en - · ~ ... 
k 1 · d d 1 b l lıyı bıçnkla kasıgından ve sol memesı uze-araya ge mış ve ora an a stan u - . . . . . .. İ ,nnden yaralamıştır. Cmayetın acbebı Mı· 
da bulunan amcasını bulmak uzere s- nasın Alkazann akrabasından bir kıza sa
tanbula gehneği istemiştir. Yol parası taşını~ olmasıdır. 
bulunmıy_an Nevzat, bir gün Ankara - : Minas hastaneye kaldırılmıştır. Alkazar 
da İstansyon caddesinde bir posta vak"ayı müteakip kaçmı§tır. 

Üniversitede lisan kurları 

Belediyenin üç ayhk maaşlan 
veriliyor 

Belediye mütekaitlerinin üç aylık 
maa,ş1arının tevziine pek yakında baş
lanacaktır. Belediye Ziraat Bankasına 
bu iş için 20 bin lira göndermiştir. 

Bir teneke esrarın yerinde 
nişasta çıktı 

Kaçakçılar elinden müsadere edilip 
gümrük anbarlarında muhafaza edilmek
te olan bir teneke dolusu esrarın mührü 
çözülüp muayene edildiği zaman nişasta 

çıkmış tır. Dokuzuncu ihtisas müddeiumu
miliği bu gnrip hokkabazlık etrafındn tah
kikat yapmaktadır. 

Zıraat bankasmm getirttiği mısır 
Ziraat Bankasının Romanyadan ıs

marladığı 3000 ton mısır gelmiş, Ka
radeniz sahilleri ahalisine tevziata baş
lanmıştır. -------

müvezziinin bisikletini çalarak üzerine 
atlamış ve o bisikletle dün lstanbula 
gelmif ve yakalanarak sulh ceza mah
kemesi huzuruna sevkedilmiştiı·. Nev~ 
zat sorgu esnasında suçunu itiraf etti -
ğinden hakim tevkif kararı vernı~~tir. 

üniversite yabancı diller mektebin- Mısır üniversitelileri geliyor 
de yaz kurları açılmıştır. Bu kurlar 2 Temmuz ayı içerisinde Mısır üniver-
Temmuzdan Ağustos nihayetine ka- sitesinden 80 kişilik bir talebe grubu 
dar devam edecektir. Kurlarda Fransız- profesörleriyle birlikte şehrimize gele
ca, Almanca, İngilizce, Rusça, İtalyan- cektir. 
ca ve Türkçe gösterilecektir. Talebeler üniversitemiz talebeleriy]e 

F ransıı;ca ve Almancadan başka di- temaslarda bulunacak ve memleketi -
Davutpaşa ve Şehremini civarında hır- ğer bütün kurlar bir şubeden ibarettir. mizde tetkikat yapacaklardır. 

Davutpaşa hırsızlarmm diğer 
marifetleri 

Haziran 24 

TDrkofis istanbul 
DirektörlDğDnden: 

iL AN 
Sigortalan teftiş ve mürakabe kanununun tatbik suretlerini gös

teren talimabıamenin muaddel 15 nci maddesinin hükümlerine göre 

imtihana tabi bulunan Müfettiş, seyyar acente dellal muavin ve tali 

acentalarla muhammin ve avarya komiserleri ve idarehane haricinde 

muamele yapan bilümum sigorta şirketleri müstahdimininin 26 Hazi

ran 1936 tarihinden Haziran sonuna kadar olan müddet içinde dahi 

imtihanlannm yapılmasına devam olunacaktır. Şimdiye kadar müra• 

caat etmem.İf olanların bu müddet zarfında behemehal imtihan ko
misyonuna müracaat eylemeleri ve gelmiyenlerin ayri bir karar ve 

emre intizaren ellerinden esk! karneleri alınarak işten menedilecekleri 

son defa bir kere daha ilin olunur. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince bir adet çamatır yıkama ve kurutma makinesi pa• 

2arlıkla satın ahnacaktır. İsteklilerin evveli fiatsız tekliflerini pazarlık gÜ• 

nünden evvel Ömer Ahit hanında Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
pazarlık için de o/o7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte 9/VII/936. 
Pe11embe günü saat 15 de Kabatqta Levazım ve mübayaat Şubesinde ~ 
Satım Komisyonuna müracaatlan. «3435» 

• • 1 - 28-1-936 tarihinde açık eksiltme suretiyle sahn alınacağı ilb 
olunan 5.000 lira muhammen bedelli 100 adet Portatif yan makine
sinin eksiltmesi 13Nll/936 Pazartesi günü saat 15 de yapılackabr. 

2 - İsteklilerin parasız prtnameleri almak üzere hergün ve ek
siltme için de tayin olunan gün ve saatte kanuni vesikalariye ve 0 o 7,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube-
sindeki Alım Sabm Komisyonuna müracaatları. "3523,, 

Emniyet 
ğünden: 

İşleri Umum Müdürlü-

1 - 936 senesinde zabita memurlarına yapbnlacak elbiseler için 
an 12969,30 çoğu 13081,51 metre kumaş 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Kumaşın rengi h:oyu kurşnni olacak beher metresinin bedeli 
muhammeni 500 kuruştur. 

3 - Kumaşlann ihalesi 13/7 /936 Pazartesi 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
misyon huzurunda yapılacakbr. 

günü saat 15 de 
teşekkül eden Ko-

4 - Eksiltmeğe girecekler: Kumaşların muhammen bedeli olan 
65 407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4905 lira 
55

1 

kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 ü~ü mad~elerinde yanlı b~lgelerle birlikt~ 
teklif mektuplannı ihale vaktinden hır saat evvel Komısyona vermelen. 

5 - Kumaşların ihalesine ait şartname Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğü Sabnalma Komisyonundan alınır, Fazla izahat almak ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin mezkur Komisyona müracaatları. 

Biga icra memurlaiundan: 
İlyas ağa çiftliiinden Nazife vekili Hay· 

ri Cülere mahkeme ilimı ile 92 lira 83 

kuruı masraf -ve harç borçlu Karlı köyün

(3458) (3530) 

İhtiyat yar subayları 
talime gönderilecek 

ıızlık yapan lsmail ile Abbasın başka yer· Ve yanlız az lisan bilenlere mahsus -
lerde de hırsızlıklar yaptıklan anlaşılmış- t ur • 

den Kerim fsmailin icraen haczedilen 31 ;3 doğumlulardan 326 doğumlula"' 
mezkUr köyde tapunun haziran 929 tarih ra kadar ihtiyat yar subaylardan gami-e 
ve 3 numarasında kayıtlı f8l'kan Ramazan zon merkezlerine tesadüf eden yerler• 
veresesi, ıarben. cenuben ve timalen yol de bulunanlar bir ağustosta talimô 
ile mahdut dört kile mahsul alan iki dö - sevkedileceklerdir. Merkezinde piyade 
nüm tarlanın açdr arttırma ıuretile paraya kıt'ası bulunmıyanlar talime çağrılmi• 
çevrihnesine kanr nrildiğinden olveçbile yacaklardır. Serbest meslek sahipler1 

tır. 
Bir çocuk pencereden düştü öldü aatqa konuıara1ı birinci arttırma ıünü o - ile yabancı merde bulnanlar talime çai· 

Fransızca ve Almancadan ilerlemiş Arnavut köyünde Kilise sokağında o- Jan 23 temmuz 936 pertembe günü ıaat rılmıyacaklardır. Cibalide Ülviyenin, Şehremininde bele· 
diye muhasebecisi Halilin, Samatyada 
Canhaz sokağında Fatmanın, Samatyada 
Merhaba caddesinde Elizabetin evlerini so. 
yanlann da bunlar oldukları anla ılmış, eş· 
yalar bulunmuıı. müsadere edilmiş, sahip
lerine iade olunmuııtur. 

BUTON ULKE,YI· 
HERC,UN 

/ 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ATI 

~nPosıa 
DAKİ e,iR. fL.6.N 

f>U"'"ÜN ÜLKE.Yİ HER G.lJN DOLA$Htl 

olanlar için de ayrı birer 8 kuru açıla- turan Hüsnünün 2 yaşndaki kw Kel~ ev- 14 de Biga icra dairesinde sahlacaktır. Sa- Talim 4:1 gün sürecektir. 
caktır. lerinin ikinci kat penceresinden düşerek tıı kiymeti muhammenenin yüzde yebniı Taksim bahçesinde 

Bu kurlara hariçten arzu eden kim- ölmü~tür. betini bulmazsa on beı sün daha temdiı ve Halk Opereti 
seler de devam edebileceklerdir. ------ , on beıinci 7 /8/ 936 tarih ve cuma günü 

Belediyeye devredilen vergiler 
ayni saatte en fazla arthrana ihale edile -
cektir. Sabı pqin para iledir. Satııtan mü
tevellit bilUınum masraf ve ücreı:.i telliliye BAYAN Be1ediyeye devredilen idarei husu -

siyelerin bu seneki muame1elerin i be
lediye tamamen teslim almıştır. Bu ıecekİ nöbetçi eczaneler tunlardır: 

ls.tanbul cihetin dekiler: 

. müıteriye aittir. Sahıta icra iflBs kanunu- Program her hafta 
nun 123 ili 137 inci maddeleri nazara alı· değişir 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Geçen ve evvelki senelerin muame
]eleri de peyderpey devredilecektir. 
Bakaya vergileri belediye tahsil ede • 
cektir. 

ltalyan klübünde konser 
ltalyan san'atkarı Koradina Mola 

cumartesi günü Kaza Ditalyada bir 
konser verecektir. Koradina Mola ikin
ci konserini ltalyan büyük elçiliğinde 
verecektir. 

Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Abdülkadir). Bakırköyünde: 
(Merkez). Beyazıtta: (Belkis). Emin
önünde: (A. Mina:ıyan). Fenerck: (E
milyadi). Karagümrükte: (Sunt). Kü
çükpazarda: (Ha!'lan Hulu,i). Samat -
ya Koc:amustafapı:ışada: (Rıdvan). 

Şehremininde: (Nazım). Şehzadebn • 

şında: (Asaf). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

Galatada: (Karakö) ). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kaııımpaşada: (Turan) . 
Sanyerde: (Osman) . Şişlide: (Nargi -

Bir kadm kaynar su ile haslandı leciyan). Taksimde: (Della Suda, Er-
' tuğrul, S. Baronakyan). 

Fenerde Hnydar mahallesinde oturan O 
k k · · b " k aküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Bahriye çamaşır aynatma hıçın 1 ır azfan Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
dolusu sıcak ve kaynar su nzır amış, a- • K 

kat nasılsa u su en ı uzenne cvrı mış, d ·. (Sıhhat) . Üsküdar İs-
w h l · d d hhA fat). Moda a 

nacaktır. Bu suretle talip olanlaraı Biga --~::::::=:;;:::;;....._~----:---:-:~ 
ic:ra dairesile telli.l Yusuf Özbeğe yüzde ye- Bir ölüm müna!lebetile 
di buçuk pey akçeleri ile müracaatları ilan Sevgili babamız M. Aziz Bü-
olunur. key'in ölümünden ötürü atımızı 

gerek cenazeye gelmek ve gerek 
telgraf ve mektupla paylaşmak 
isteyen muhterem zevata ayrı ayn 
cevap vermeğe tees~ürü~~z mani 
olduğundan bu vazıfemızı sayın 
gazetenizle ifa eyliyoruz. 

Üsküdar 2 ci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Konyanın Fakih dede mahallesinde 

Kavaklının Hasan oğlu Mustafa: 

Üsküdarda Balaban caddesinde 24 nıı
maralı evde kurabiyeci Yaşar kızı karınız 
Fatma Fahriye tarafından aleyhinize jka
me olunan nafaka davasının muhakemesi 

Aile namına 
Foto Süreyya Bükey 

csnsında vaki tebligata rağmen ikametga• htanbul lkinci iflas Memurluğundan: 
hınızm meçhul bulunması hasebiyle mah- Müflis Yovın Murad oğluna ai t Hey• 
kemece 15 gün müddetle ilanen tebligat 

bclindnda Mektep sokağında 8 No: lu ev• icrasına karar verilmiş ve muhakemesi de b" . . 
. . .. d "f b ·· ·· de mevcut olan eşyalardan ırıncı nrttır-6/ 7 / 936 tarıhınc musa ı çarşam a guııu 

b k d . .. . d .1 • l ( fanaş). adıköy Pazaryolunda: (Ri-

kadıncagız aş anmış. ım a ı sı ı oto-l d (l\1erke2). 
· · keleba~ın a: -------ötteötteo':~::aı•s•-••- mobıli ıle hastaneye kaldırılmı§tır. _ __......., ________ _.. 

saat 14 de talik edilmi§ olduğundan bu .mada kanuni kıymf'ti bulmayan e<y~ların 
müddet içinde mahkemeye müracaat etme· ikinci aıttırması 27 6/ 936 ~uma • : c ı. 1 1 .annt diğiniz takdiıde gıyabınızda muhakemeye 15 de yapılcöklır. lsı ey<'nlenn rıı. • • l ıınde 
devam olıınacaiı tebliğ olunur. ( 2 3898) j hnzır bulunmaları ilan olunur { 2 J';J 1 f>) 
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MEMLEKET ·' HABERLERi 
.-------------------------------------
Hakkım rz yok mu? 

Y ozgatta Terzili kaplıcası 
çok rağbet •• goruyor •• 

Rağbeti karşılamak için kaplıcada 20 odalı büyük bir 
otel yapıldı, bir de dispanser inşa ediliyor 

Yozgat (Hususi) - 'ıerzili adını evvel ecnebi mütehassıslar hafriyat 
taşıyan kaplıca Yozgada f,0 kilometre yapmışlar ve bir çok eserler de elde et
mesafede ve Hamam nahiyesinin mer- m~lcrdir. Kaplıcalara civar memleket
lcezindedir. Kaplıcanın tesis tarihi çok lerden bir çok ziyaretçiler gelmeğe ba~
cSkilere kadar gitmektedir. Romatizma l~ı~hr. Bu yıl kaplıcalara rağbet art-

ile t
. • de ba.st_ ._-1_1 __ 

8 
tıgından ziyaretçilerin istirahatini te -

roma ızma nevın n anıuar ve . . . 
w lar b"reb. -ldiw · .. 1 ·ı T mm ıçın 20 odalı büyük bir otel İnşa 

agrı a 1 ır ~ca gı 90y enı en er- d·ı . . · • . e ı mıstır. 

zili kaplıcası civarında, çok eski za - o·w. t f " b. a· ·ı 
• w •• ıger ara tan aa ır ıspanser ı e 

manlara aıt oldugu mutehassıslarca bir d ali• ••d•• ı••W .. b" ı _ e n ıye mu ur ugu ınası yı:ıpı -
tetkik neticesinde anlaşılan bir saray ması tekarrür etmiştir. İnsaata da bas-
Jaarahesi vardır. Bu civarda iki sene lanmıştır. ' ' 

Üzüm ihracab 
fzmirde yeni kararlar alındı, 

fiat tesbit edildi 

lzmir, 23 (A.A.) - Türkofis mü .. 
CJiri Ziya, Tar iş Limited Şirketi direk· 
törü Hakkı Veral, üzüm fiyatı ve ih -
racatı üzerinde bir toplantı daha ya -
parak bu yıl üzüm ihracatı yapacak o
lanların Vekaletten üzüm ihracat li -

Süngercilik 
Güç bir -iş 
Antalya (Hususi) -Mennerisli A

li kaptanın idaresindeki Fenerbahçe 
matörü Antalyanın T ckinova sahi -
linde sünger çıkarmakta iken daigıç Ri~ 
fat makinenin tesirine kapılarak felce 
uğramıştır. 

Alakadarlar bu mesleğin nankör bir 
meslek ld • ·ı · ·· k k sansı almalarını ve tesbit edilen fiyat- . 0 ugunu ı erı surme te ve e -
serıya b · l • l "k b l · tan asağı oferto yapmıyacakları hak- . u ış e ugraşan arın a ı et erı-

kında. hükumete tahriri teminat ver .. n~~. d~ima bu kabil arızalarla neticelen
mderini kararlaştırmış ve asgari fi _ dıgıru söylemektedirler. 

'yatları şöyle tesbit etmiştir: 7 numara Buna sebep de sahillerimizin çok a
.. sif Hamburg .. 13, 8 numara 14, 9 riza'lı ve elde mevcut makinelerin çok 
numara 15, 10 numara 17 buçuk, 11 eski sistem oluşlarıdır. 
numara 20. Bu fiyat geçen seneye na
zaran 20 para fazladır. A:lınan tedbir
lerle her hangi bir piyasa oyununa ma
hal kalmıyacağı temin edilmekte ve 
bu kararların derhal piyasada müsbet 
tesirler göstermesi beklenmektedir • 

Kutuluk kereste 
İzmir, 23 (A.A.) - Kutuluk ke -

reste ithalatı devamdadır. Üç dört ay 
içinde bu yıl ihracatının ihtiyacı temin 
edilmiş olacaktır. Altı kutu fabrikası 
yeni gelen kerestelerden kutu imaline 
başlamıştır. Üç gün zarfında bütün ku
tu fabrikaları faaliyete geçminı buluna
caktır. Ay sonunda ikinci parti keres
tenin gelmesi beklenmektedir. Alman 
tipi kutulara 11 kuruş, İngiliz tipi ku
tulara 1 O kuruş :10 para fiyat tesbit e
dilmiştir. Bu, geçen seneye nazaran i
ki buçuk kuruş ucuzdur. İncir tüccarı 
'i:la kendi kutuları için bu seneki keres
te fiyatile üzüm kutu fiyatlarının esa
sına göre incir kutusu için bir fiyat ve
rebilecektir ki bu fiyat farkı geçen se
neye nazaran yüzde 18 ila 20 daha u
cuzdur. 

Tokat belediye reisi 

Antalyada park var, fakat 
halk oturamıyor 

Antalya (Hususi) - Belediye ta .. 
rafından evvelce yaptırılan Kara Ali 
patkı ihtiyaca kafi görülmediğinden 
Tophanede bir park daha yaptırılmı~
tır. Kara Ali ~kı iki kısımdır. Bir 
kısmı gai:inodur ki kiraya verilmiştir. 
Halk buradan ancak para ile istifade e
debilmektedir. Diğer bahçe kısmında 
ise halkın i11tirahatini temin için bir tek 
sandalye bile yoktur, 

Yeni inşa ettirilen T opbane parkı 
da yine kiraya verilmiftir. Halk bu 
parktan da hiç istifade edememekte • 
dir. Çünkü bu da ücretlidir. Velhasıl 
Antalyada halkın istifadesine arzedil
miş bir tek bahçe bile yoktur. 

Antalyada pamuk ve çeltik 
istasyonları 

Antalya (Hususi) - Ziraat Veka
leti 936 bütçesile Antalyada pamuk ve 
çeltik istasyonları açılmasını kararlaş -
tırmıştır. Her iki istasyon için lazımge
len 1000 dönümlük sahanın istimlaki 

Tokat (Hususi) - Belediye reisi - için teşebbüsata gitişilmiş ve yapılan 
ııe işten el çektirilmiştir. tetkikler Vekalete bildirilmiştir. 

İskilip Halkevinin faaliyeti 

Tarla . sulama 
yüzünden 

Antalyada bir Çiftçi 
komşusunu öldürdü 

.. Antalya (Hususi} _ Cihadiye :lcö
yunden Ranıazan oğfo Mahmut ~ok 
samimi ıar1caciaşı ve lcoınsusu Hüseyin 
tarafından tar:lasını sulailcen su yolla
rını açmak için kullanılan lbüyük ağızlı 
çapa ıite başına vurulmak suretifo öl
dürülmüştür. 

1--lidise ~yJe olmuştur: 

-
Nazillide gençlerin tek başına 

giremedikleri bir park 

ı~ 

Nazillinin kapısı 1evhah pam 

~d- iki olmyumrnm J'UIYOt: 

« 8urada ı..ı--.in ıwüzel bir parla 
Vllrd.-. Fabıt te1ıir llaDmnm üiliral.at ib
liıvacma latllliııa eLn La psba bpmma 
koskoca bir levha ..udnuftır. Bu levhada~ 

«Burası ailelerle gelenlere ve ailelere 
ma1-st.w. e .. h=lan giremesl» dimle
leri ..-a.r. <ıBrıilırlıwı .Vem•» ıtiimle. 
sinle.ki malİi, ..._,. beikir llir ıimanm, 
kansı 'hasta bir adamın veya genç bir 
erkejin ıcİ.rmeli yuak demektir. 

Park timdi ikiye aynlnaftır. •u yol 
üzerillıde de ıt.ir ltelediye meııwa vazi
fe gönnektııclir. 
T~ kad.uuna ıiakılap ~a yer 

alc!ığa, kadm bakim, .lmdm ıtayymeci ve 

kadm dc*ıor )'etİftİiİ Mr auwla Yat
mak, ferace vt. bfes devrini baWlalaıı 
bu emir doiru mudur?» 

imzalan bizde mahfuz olan bu oku
yucuların hill oldukları &§İÜr. Bu lev
h.ayı parka aımıanın aehebi her yerde 
bulunması milmkün bir ilci münasebet
sizin burada gelip oturacak ailelere ra· 
hat vermemesi düşüncesi ise, devletin 
kanunları bu gibilere hadlerini bildire
cek cezalar koymuııtur. Parkları eski de
virlerdeki haremli, .selamlı'klı tramvay 
arabalarına benzetmek değil, parklara 
bu kanunların tatbikine nezaret edecek 
zabıta memurları koymak lazımdır, di
yoruz. 

Mahmut tarlasını sulamak ıiçin tar
lalarının kenarından geçen çayı dört 
yerinden kesmiş ve bittabi diğer tarla
lara su az gitmeğe b~lamış, bunun ü
zerine tarla komşularından Hüseyin 
suyun açılmasını istemiş, 'Mahmut da 
Hüseyinin arzusunu is af etmek üzere 
çayı kestiği yere gıderek açmakla mes~ 
gul bulunduğu sırada Hüseyin yava~
ça arkasına geçerek elindeki çapayı 
Mahmudun başına vurmuştur. Bu ani 
hücum zavallı Mahmudu yere sermiş, 
Hüseyin ise buna da kanaat edemiye
rek yanında bulunan bıçağı Malunudun 
başından sokmuş çenesinin altından 
çıkartmış ve yine çapa ile kürek Jcemrk
lerini kırarak kaçmı~r. O sırada 
vak'ayı gören on b~ yaşlarında Ömer 
adındaki çocuk vukuu hali babasına 
anlatmış ve hükumete haber verilerek 
tahkikat ve taharriyata başlanılmış, z_J' kk k ? 
Hüseyin bir .gün sonra Antalyada hii- na ımzz 90 mu. 
k~e~gd~~b~ilii~~n ~d~~---------------------~-------~ 
olmuştu_r. -- Memlekette okuma '~e 
· Atiapazarmaa lc.oza sabslarıı • , 

. k h k Adapazar, 2'-J (A.A.) - .Koza o utma ti • 
mahsulü yetişti. Be1ecliyenin kontrolü are e erı 
altında açılan koza paı:arıııda her .gün 
öğleden sonra müzayede ile satıslar 
yapılmaktadır. FiyatlaT 60 ile "70 ku~uş 
arasındadır. 

Alacada saghk jşf eri 
Alaca (Hususi) - Hülrumet dok

toru lokanta, gazino, han ve .ıfırın m.üs
tahdimlerini haftaldc sıhhi muayeneye 
tabi tutmuş, kendilerine .tebligat yap -
mıştır. Bütün gareonlara beyaz göm -
lek giydir.ilmiştir. Her gün temizlik 

muayenesi yaptlmaktadır. Belediye 
tenbihatına riayet etmiyen garsonlar

dan ceza alınacaktır. Köy1ere ae lıer 
hafta muntazaman sınhiye memurla
rı gitmektedir. 

Afyonda harman ba.şjalh 
Ş. Karahisar, 23 (A.A.~ -Her gün 

zaman zaman yağmakta ol_an yağmur-

lar bir haftaclır kesildi. Havaların gü -
zelliğinden ekinciler güzlük mahsulle-
rini sevinçle biçmeğe ve harman yap
mağa başladılar. 

Aıacada bir öküz '1trsızı 
yakalandı 

Alaca (Hususi) Yesilovanın 
Bazlamac köyünden Ömer ~lu Ah -
met Baltacı, Kuruçaylı Hüseyin oğlu 
Mehmet ile Yusuf oğlu fa!Jtin öküz -
lerini çalmı~. Alaca pazarında satarken 
yakalanmıştır. -------

Alacada Höyük hafriyatı 
Alaca (Hususi) - Müzeler umum 

müdürü Hamid buraya gelmi~. tatil e
dilmiş olan Alaca Höyük hafriyatına 
tekrar b<wlamak üzere tetkikat yap -
mıştır. 

C Yeni Neşriyat ' 
Ankara - Avusturyanın Ankara 

HaHcevi köycülük ıube.I azalan elçiliği eski müsteışarı Norbert Von 
İskilip (Hususi) - İskilip Halkevi köycülük ıubeai büyük bir faaliyetle çalıı· Bischoff tarafından Türkiyedeki yeni 

makta ve köylerde sağlık, maarif, ziraat ve imar itlerini tetkik etmektedir. Geçen- ol~un bir izahı olarak yazılan bu eser 
lerdc de lskilibe 6 saat mesafede bu1una.n Bayat kazasına gidilmif, ve yol üzerinde kitap halinde basılmı~ ve Ulus ter -
bulunan köylere de uğramlarak tetkikler yapılmıı ve bu meyanda ihtiyacı olanlara lcümeler kütüphanesi tarafından çıka-

Mekteplerin tatil devreaine .girmiş olmalanna rağmen rnemlekette okuma ve 
okutma hareketleri durmuş değildir. Muallimler yel' ~er toplantılar :yaparak geçen 
ders yılı mesaisinin muhasebesini yapmakta, yeni derıı yılı mesaisinin de progıam· 
larını tesbit etmekte ve köylerde halka mahsus dersler açmak kararı veımekte • 
dirler. Resimlerimizden en üstteki Merzifon köy ve kasaba muallimlerinin toplan· 
tısını, ortadaki Dikili mektebi talebelerini, alttaki Divarıbekirde Yurt bilgisi ve 
lehçe müsabakasına girip diploma ve pa.ra mük.af atı alan köylüleri ııöaterınekıedır. 

maddi yardımlarda bulunulmuştur. rılmıştır. 
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işten el çekmiş bir yankesicinin rehberliği ile 
sabaha karşı şehri nasıl gezdim ve neler gördüm: 1 

G ece serin .. yağ~ur serpeliyo~ .. Rüzgar 

şiddetli esıyor. Halıcm 1• 

ııkları kapkara suların derinliği
ne doğru giden aydınlık yol· 
lar. Ve şehir suların yanından sırtların Üs• 
tüne tırnaklarını geçirmiş bir ejderha göl
ge-'Iİ gibi karanlık .. bu ışıklı köprüden onu 
gördüğünüz zaman, bir hapishane seyre· 
diyormuşsunuz gibi içinize kasvet geliyor ..• 
Çünkü şehir yekpare bir karanlık kütlesi ... 
Gece bu kadar ilerledi mi bilmiyorum am· 
ma ... Şehrin sırtlarındaki evlerin ışığı yok ... 

Hızlı yürüyoruz... Rüzgar sert estiği 

için yağmur taneleri gözlerimin içini acı· 

tıyor. 

Fakat içim heyecan içerisinde olduğun• 
dan ne rüzgardan ne de yağmurdan mü
teessirim... Bir an evvel Gala taya gitmek 

istiyorum. 

l 
I 
1 

} 
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Galatanın iJbe }"erl'eri kaldıMmlarının 

üstünde uyuyan sefiller. Kahve altlarında 

çubuk içen esrarkr.şleri Galatanın zar oy
nanan batakhaneleri .. hiç bir kadın gözü .. 
nün görmediği bütün bu şeyleri ben göre
ceğim.. polislerin keşfettikleri zaman elleri 
ailahlı daldıkları, hırsız, katil, yankesici 
kalabalığının arasına ben de karışacağım, 
onları yakından göreceğim, onları yakın· 

Sabah tuvaleti 

dan tanıyacağım .. 

Bu akşam Galatada bir röportaj yap • 
mak için hazırlandık. Bunun için yağmu • 
run altında köprüyü geçiyoruz. 

Köprü bomboş gibi, yalnız Herde bir 
genç adam görünüyor üzerindeki yırtık elbi· 
ıeler vücudunun ancak üçte birini örtebili
yor. Ve yol yürümekten şişmiş ayaklarile 
ıslak kaldırıma pervasızça basıyor. Belini 
köprüye dayamış. Bir elile belki yıllardır 
sabun görmemiş ve suya ancak böyle yağ
murlu günle~de kav~şmuş olan saçlarını 

iSTANBUL 
un 

ALTINDA 
KİMLER 

YASIYOR? 
Yazan: Saat Derviş 

kolumu kaşıyor. Öbür elile tuttuğu bir sigarayı sık, ı Birden yanımdaki arkadaşım 
ıık ağzına götürüyor. tutuyor ..• 
, Elektrik fenerinin ışığile pek iyi eörünen _ Gel buraya.: 

yüzünde hiç bir hissin ifadesi yok... _ Nereye gidiyon:z? ... 
Burada böyle yağmur ahında durmak- - İşte sana vaadimi tutuyorum. lstan-

tan memnun mu?.. bulun altında yaşıyanlardan b~r tanıesini 
Yoksa mükedder miL 
Aç mı~. Tok mu~ .. 
Yüzü düz renk bir sıva ile sıvanmış düm· 

düz bir duvar. Arkadaşım da onu merak 
etmiş olacak koluma dokunuyor: 

- Esrar çekiyor galiba diyor. 

sana göstermek iııtiyoruın. Hem bu adam 
Galatada bizim rehberimiz de olacak .. 

İstanbulun altında yaşıyanlardan bir ta
nesini göreceğim öyle mi? 

Vagonlinin yanından motör iskelesine 
çıkıyoruz. Fakat mötöre gidecek rıhtıma 

- İşte buradan ... 
Bu akşam bana rehberlik eden arkada

şım duvarın bir noktasına elini hızlıca vu
ruyor dışından örülmüşe berız1yen bu nok
tanın taşları içeri doğru yuvarlanıyor. Fa· 
kat bu oyuk o kadar sıkı kapanmşı ki bü
tü11 taşlar yıkılmıyor, içerden bir küfür du
yuluyor. Sonra küfrü eden bu boğuk ses 
bize soruyor: 

- Kim var orada .. ne istiyorsunuz~ 
- Biz yabancı değiliz Asmakulak ora -

da mı?. 
- Hayır .. burada Asmakulak yook. 
- Asma kulak nerede? .. 
- Oda tuttu. Gitti. Şimdi burada ben 

oturuyorum. 
- Sen kimsin? •• 
- Bir adam! .. 

Bir adam mı?. Ne zavallı bir adam ... 
Siz hiç vücudunun ancak sığabileceği bir 
kovuğa sürüne, sürüne giren ve onun içine 
kağıtlar döşeyip içinde yatan adam gör -· 
dünüz mü~ 

Taşlar hafif, hafif açılıyor. Ve yüzü sol
gun, üstü başı perişan bi.r adam tıpkı bir 
yengeç gibi kollarını bacaklarım oynata, 
oynata belinin yarısına kadar dışarı çıkı • 
yor. İkimize sual dolu gözlerle bakıyor, ve 
sonra «hunlar da kim anlıyamadım gittİı> 

demek ister gibi dudaklarını büzerek o -
muzlarını silkiyor ve yine kollarını oynata, 
oynata içeri doğru çekiliyor: 

Ona bakıyorum. Bakışları yüzüme te • değil de oraya girer girmez hemen ııolu • 
aadüf ediyor. Fakat beni görmüyorlar. Ve muzdaki dört beş ayak merdivene sapıyo- - Hey hemşeri dur bakalım.·• 

- Ne istiyorsun? ... eminim sanki şeffaf bir cisim imişim ıribi 

benim vücudumu deJerek kendi hülyaları-
na geçiyor. 

Daha ilerde iki küçük çocuk köprü kor· 
kuluklarına büzülmüşler. Yağmurun dini
ıini mi bekliyorlar yoksa kısa bir uykuya 
mı hazırlanıyorlar kim bilir .• 

Karaköye varıyoruz. 

ruz ••• 

Solumuz köprünün son potreJleri ve sa· 
ğımız sıkı sıkı örülmüş bir duvar .• 

- Nereye gidiyoruz diyorum. 
- İşte bu duvarın içinde ve rıhtımın 

altında yaşayanlarla konu§acağız .. 
- Bu duvarın içine bu insan nereden 

giriyor? 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Kocasının şöhretini 
Kıskanan 
Kadın 
(1Kız kardeşim kendi evıru yıkacak 

bir yol tuttu. Üç senedir evlidir. Güzel 
'9e güzelliğine mağrur bir kadındır. Her 
&ittiği mecliste kendisinden bahsedilme· 
ilini, kendisile meşgul olunmasını İ!ter. 

Halbuki son zamanlarda kocası çok par· 
lak bir mevkie geçti. Muvaffakiyeti saye
ainde karısını gölgede bıraktı. Kız kar
deşim gölgede kalmış olmaktan muzta· 
rip. Adeta kocasının bu muvaffakiyet ve 
töhretini kıskanıyor. Kendisini jkaz et• 
mek istiyorum. Doğru bulur musunuz?» 

Rukiye 

Bizim memleke:te erkeğin mevki ve 
töbreti kadınm da mevki ve l11ymetini 
arttınr. Kardetinizin kocasını kukanma. 
ama sebep yoktur. Çünkü bu sayede 
ıüzelliğini takdir edecek daha çok İn· 
aanlar aras1na girmek imkanını bula • 
cak, ve kocasıı\dan daha çok sempati ve 
alika toplıyacaktır. 

* «Dün evime yabancı bir kadın misa • 
fir geldi. Sıkıla büzüle kocamı sevdiği
ni, onsuz yaşıyamıyacağını söyledi. Ben· 
den yardım ve merhamet dilendi, ona 
acımamı, kocamı ona terketmemi iste• 

di, şaşırdım, kaldım. Ben on senelik ev• 
)iyim. iki çocuğum var. Kocamın bu hi
yanetini sevdiği kadının ağzından işit • 

mek heni altüst etti, kocama söyledim, 
ıüldü. (<Seninle alay etmiş olacaklar» 
dedi. İnanmadım, beni aldattığını zan· 
nediyorum. Çok muztaribim. Bana bir 
yol gösteriniz.» 

Nadide 

Kocanızdan o güne kadar fÜphe et· 
mediğinize, ve onda ıüpheyi dav~t e • 
decek 'bir hal cöı1mediiinize nazaran, 
bu itte size kartı tertip edilmit bir oyun 

olabilir. Vaziyeti iyice anlamadan hü
küın vermeyiniz. Kocanız hakkında tah· 
ldkat yapınız. Bir müddet hayahnı ~a • 

rassut ve tal.ip ediniz. Bir taraftan da 
bu kadın hakkında malumat toplamağa 
çal!Jınız. Alacağmız neticeye göre hü
küm verirsiniz. O vakte kadar sabredi
niz. 

* <c25 yaşındayım. Etrafımda dolaşan 

iki genç var. Bunların ikisini de sevmi • 
yorum. Fakat yaşımı almağa başladım 
diye bunJardan birile alakadar olmağa 
karar verdim. O vakte kadar bir arkadaş 
gibi konuştuğum bir gence karşı bir • 

denbire vaziyetimde bir değişiklik baş
ladı. Bu tecrübeye tahammül edemiyo
rum. Bana çok ağır ve acı geliyor, vaz 
geçeyim mi? » 

Suat 
Y anlıt bir tecrübe yapıyorsunuz. Ev-

lenmek zorla olmaz. Gönlünüzde bir te
mayÜ) yokta kendin.izi zorlamayınız. 

TEYZE 

- Konuşalım biraz ..• 

- işin mi yook senin kuzum .• 
- Burada ne arıyorsun? 
- Ne arıyacağım define değil ya .. yağ-

murdan barınacak ve uyuyacak bir koğuk 
arıyorum. 

- Kimsin sen? .. 
- Adamın biri dedik aı 

Diyor ve mükellef odasının kapısını 

kendisini iz' aç eden bir sefilin suratına şid
detle örten bir milyarder azametile, koğu
ğun taşlarını yüzümüze kapıyor. 

Şimdi merdivenlerin başındayız arka • 
daşım : 

- Galatanın kıyısını bucağını gezebil
mek için iş güçleşti diyor Asmakulağı bu
lamadık. 

- Aferin sana, diyorum. Beni güzel bir 
röportaj diye bu kadar heveslendirdikten 
sonra ... Şimdi ne yapacağız? 

Arkadaşım yüzümdeki esef manasına 
pek acımış olacak ki: 
· - Dur diyor bir de Sinabar Recep var. 
iyi delikanlıdır o da bizi gezdirebi1ir. 

- Sina bar Recep mi? .. O da kim olu • 
yor? 1. 

- Bir sabıkalı, bir yankesici .•• Galatayı 
iyi tanır onu ele geçirirsek o bizi Galatada 
dolaştırır. 

- Onu nasıl e1e geçiririz yerini biliyor 
musun~ 

Arkadaşım gülüyor: 
- Zavallı Sinabar Recebin bir otel ve

ya bir pansiyonda oturmadığını tahmin e
dersin diyor fakir delikanlı kim bilir tim· 
di nerededir?.. Hangi kahvede ... 

Yine ne§'em kaçıyor: 

- Peki şimdj ne yapacağız? .. 
- Onu arıyacağız diyor haydi bakalım .. 

yola ... 

Ve arkadaşımın yanında Karaköye doğ
ru yürümeğe başlıyorum. 

Suat Dervit 

Tarihi tablo musabakamız 
Müıabakamızm yazı ve resimlel'İnİ 
Netre yarm devam edeceğiz. 

. ' 

Haman 24 

Montrö' den ilk mektup 
Bir gece yansı, cebinde bir çekten başka birşey 
bulunmıyan bir adam Avrupanın tanımadığı bir 

şehrinde toprağa ayak ·basarsa ne yapar? 
( Montrö'ye gönderdiğimiz arkadaşımız Ali Ekrem yazıyor) 

Montrö, 20 haziran (Murahhas heye • 
timizle giden arkadaşımızdan) - Sirkeci 
istasyonundan Avrupa treniı.~ binen her 
yolcuya gümrük memuru kanunun bir 

maddesini hatırlatır: 
- Memleketten çıkarabileceğiniz Türk 

parasının azami haddi 25 liradan ibaret· 
tir, der. Bu, neden 25 olarak tesbit edil • 

tniştir, neden 20, 30, 40 veya 50 değil • ı 
dir? 

Senenin 12 ayında 6 defa Avrupaya gi-

dip gelen bir jş adamı söyledi: 
- Üç günlük bir tren seyahati yapan 

ada'm yemek salonunda vasati 21 lira 
harcetmek zaruretindedir, geriye kalan 
dört lira da yataklı vagon memurunun 

mecburi bahşi§idir. 

* Ben hesap ettim. Yemek salonunda har· 
cedilen 2 1 liranın Türk toprağında kalan 
kısmı ya sıfırdır, yahut ta 20 kuruş. Sebep 

soranlara söyliyeyim: 
Tren gece 9,45 de kalkar, yapacağınız 

ilk iş doğruca yatağınıza girip yatmaktır. 
Bu takdirde masrafınız sıfırda kalır, fa • 
kat gece yansı uyanıp bir şişe su jetemeniz 
ihtimali de vardır. Bu takdirde masrafınız 
20 kuruşu bulur, ertesi gün uyandığınız 
zaman da kendinizi Bulgar toprağında bu· 
lursunuz. ve 25 lira yavaş yavaş ecnebi 
toprağına ekilmiye, hayır serpilmiye baş· 

lar. 
Unutmadan kaydedeyim. Ben bir şişe 

Taşdelen suyunun 20 kuruş oluşuna şaştım, 
sebebini sordum. l O kuruş şişe parasıdır, 
dediler. Ve anlattılar ki Türkiyeden bir de· 
fa çıkan şişe Türk malı olsa dahi tekrar ge
ri gelemez, kontenjan manidir ve yolcu şi
şenin parasını da vermiye mecburdur. Her 

ne ise ... 

* İstanbuldan Avrupaya giden yolculara 
kambiyo hey' etinin müsaade ettiği ecnebi 
parası Merkez Bankası tarafından ya efek
tif olarak verilir, yahut ta çek olarak. 

Bu ikinci takdirde yabancı toprağa ayak 
bastığınız zaman cebinizde, derhal ameli 
faydası olmıyan bir çekten başka bir şey 
yoktur, ilk dakikanın hamal, otomobil 
masraflarını nasıl gön:ceksiniz? 

* Bu defaki Avrupa seyahatimde tatlı bir 
sürprizle karşılaştım. Sabahleyin Bulgar 
topraklarını geçerken yemek salonuna gir
diğim zaman karşımda Muhiddini görme

yim mi? 
Muhiddini siz birdenbire hatırlıyamaz, 

muhakkak Üstündağı göz önüne getirirsi
niz. Hayır, benim bulduğum Muhiddin o 
Muhiddin değildir. 22 yıl evvel ben ama
tör olarak Tanin gazetesine devam etmiye 
başladığım sıralarda o gazetenin sekreteri, 
az sonra da Cahidi istihlaf ederek başmu· 
harriri olan Muhiddindir. 

- Hayrola hocam 1 
Onun gözlerinde de memnuniyet sezer 

gibi oldum: 
- Karımı Avrupaya götürüyorum da, 

dedi. 
Hakikaten de yanında genç bir kadın 

vardı. Biraz aaşırdım, eski hocamı yı1lar

danberi görmemiştim. Bu müddet zarfın-

Montrö'den bir manzara 

da hemen hiç kaybetmemiş, nihayet 35-: 
40 yaşındaki Muhiddin... Evet amma, 
kendisi de, refikası da bir hay1i yaşlı o)a .. 

cakl 
Latife çabuk meydana çıktı: Muhiddin 

refikasına değil, kızına refakat etmekte • 
dir. Çok ciddi ve esaslı bir tahsiı görmü~ 
olan kızı Asude ise, mükemmel fransızca 
ve almancası ile m~tbuat müdüriyetimizde 

çalışacaktır. 

* Avrupa toprağına cebinde kuru bir çe~ 
iJe, hele gece yarısı beş parasız çıkmış ola11 
bir adamın Avrupada ne yapması lazı.nt 

geleceğini Muhiddin keşfetmiş. Yanın 

dakine ders veriyordu: 
- Hamal eşyanızı alıp otomobile gÖ .. 

türür. Hamalın parasını şoföre, şoförün 
parasını da otelin kapıcısına verdirtirsiniz. 
Bir defa geceyi temin ettiniz mi, sabaha 
Allah kerimdir f 

Dinliyen bu tavsiyeye bayıldı. Fakat 
Muhiddinin ince zekasına bir defa kanaat 
getirdikten sonra kabiliyeıtinin derecesini 
biraz daha derinleştirmek istedi: 

- Peki hamalın parasını şoföre, şofö• 
rünkini kapıcıya, kapıcınınkini otel mü· 
düriyetine verdirttin. Acaba otel müdü .. 
riyetininkini de birisine havale etmenin 
yolu yok mu~ 

- Vardır. Ya Rüfat ıeyhini, yahut ta 

hokkabaz profesör Zatiyi bulursunuz. 
Amma birisi ortadan kalkmı.ş, öteki de 
Anadoluda turneye çıkmıştır. 

* Şimdi Montröde bu satırları yazarken 
düşünüyorum. Bugün haziranın 20 si, bu 
mektup gazetenin ancak 24 tarihli nüsha· 
sına girebilir. O vakit ise konferans ba~lı • 
yalı jki gün olmuş olacak, okuyucular si • 
yasi müzakerelerin en hararetli günlerinde 
bu satırları manasız bulabilirler, diyorum. 
Diyorum amma kendi kendimi de teseJll 
ediyorum: Konferansın safhalarını gunu 
gününe telefonla ve telgrafla bildireceğim. 
O tafsilat bu mektuptan, hatta yarın gön· 
dereceğimden de evvel girmiş olacak. 

Ekrem Uıakhgil 

Güzel san'atlar akademisinde • 
sergı 

Sergiden bir köıe 

Güzel San•atler akademisi talebesi- dos, Lutfi, Yordindis, H. A. Sarafyan, 

nin yılhk mimari, resim, heykel, fresk, Mustafa Can, D. Nitow, Macit f ehri 
tezyini san 'atlar sergisi dün saat 14.30-
da akademide saylav Fakire tarafından 
açılmıştır . -

Sergide Şekure Bengi, Aaım, Paaa-

ve Fazıl Saffetin konkur için hazırla

dıkları muhtelif eserler fevkalade şa • 
yanı dikkattir. 
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İNA ILMAYACAK ŞEYLER 

Vork ,ehrlnd e 
o turan 

Catherine Finch 

Dünyanın en 
küçük fotoğraf 
makinesi Lon
drada 1927 ta-

Romada Papa on üçüncü Gregory turııfıııc!an 
16 ncı asırda yaptırtılmış olan bu saray meş
hur riyazi}·ondan Clavius ile arlcaşlarına tahııiıı 
edilmiş ve onlar da bu sarayda 17 sene hesap
la meşgul olduktan sonra 1~82 ele ilan e<lile ı 

takvimi vüeude getirmişle•<lir 
ki bugün <le lcullıınılmıılctadır . 

•. 

Kanadada misli görülmemiş bir hidise Sultanahmet hafriyatı 
T orento şehrini on sekiz senedenberi soyan 

şehrin zabıta eri: anı ile 
hırsız çetesi 

polislerinden mürekepmiş! 
Son günlerde Kanadanın T orento 

fehrinde inanı1mıyacak bir hadise ol 
muştur. 

Bu şehirde ötedenberi irtikap olu -
nan cinayetlerin esrar perdesini çözme
ğe imkan bulunamamakta, zabıtanın 
bütün bu cinayet1er karşısında eJi ko
lu bağh kalmaktadır. Meğer T orento 
şehrinin zabıtası bütün bu cinayet1eri 
kendi işliyor ve kırk haramiler gibi bir
birlerini tutuyorlarmış. 

Bunlar, karmadan, yılmada.ı:ı, kim
senin müdahalesini beklemeden iste • 
dikleri her şeyi çalıyor, ve takibata 
mahsus dtomobilleri çalınan eşyayı 
taşımak için kullanıyorlarmış. 

Gerçi Torento zabıtası içinde na -
muslu kimseler yok değildir. Fakat çe
teyi kuran zabıta erkanı bunları da 
susturmanın yolunu bulmuşlardır. 
,Bunlar, dedı.al tehdid edilmekte ve •ım 

letleri sandığa doldurarak çıkıp gitmiş, 
ve bu hadise bir kaç defa tekrarlanmış
tır. 

Mahzen sahibi, kendi adamları 
arasında bir hırsız bulunduğuna kail 
olmuş ve bir gece bekçisi tutmuş, zabı
taya da haber vermişti. Polis Edmunds, 
alınan tedbirlerin farkında olmadığı 
için gene mahzene girerek bir kaç şey 
toplamış, ve gece bekçisi üniformalı 
bir Jabıta memurunu görünce hayret 
etmekle beraber bunu polis kıyafetine 
girmiş bir cani sanarak yaka1amıs ve 
karakola götürmüştür. ' 

Edmundsun arkadaşları meseleyi 
kapatamadıkları için bu adam adliyeye 
verilmiş ve mahkum olmuştur. 

Ve sonra iki zabıta memuru daha ay
ni ,şekilde mahkum olduklarından, fe
na halde kızmışlar ve her şeyi teşhire 
karar vermişlerdir. 

Bunların ifaşaatı derhal meselenin 
ehemmiyet1e nazarı dikkate alınması-

•• 

na sebep olmuş, tahkikat yapılmış, ve 
zabıta reisleriyle zabıta memurlarının 
tam bir çete teşkil ettikleri ve şehri so
yup soğana çevirdikleri anlaşılmıştır. 

Çetenin bir prensibi vardır: 
İçlerinden her birinin ihtiyacını bol 

bol temin etmek. 
Mesela bir zabıta memuru evleni

yor. Derhal çete faaliyete geçerek ona 
bir düzüne ipekli çorap, ipekli kumas 
ayakkabı ve saire temin etmektir. '' 

Daha başkası, başka bir {Şey yapa ~ 
caksa ayni hadise İstenen şekilde ve is
tenen mikyasta tekerrür etmektedir. 

Mağazalar bu yüzden gece bekçileri 
tutmağa mecbur olmuşlardır. Gece 
bekçilerinin çalıştıkları müddetçe bu 
hadiseler vuku bulmamış, fakat orta
lıkta emniyetin hüküm sürmeğe basla
dığı zannedilerek bekçilere izin veriİin
ce her şey eski haline dönmüştür. 

Nihayet İşin iç yüzü anlasılmıs ve 
T orento zabıtası erkan ve ef;adı ka _ 
milen değiştirilmişlerdir. 

T akalanan poU. teflerinden 

if~a ettikleri takdirde imha o1unacak
ları kendilerine bildirilmektedir. 

Omrümüz tuttuğumuz 
Bu vaziyet 18 sene devam etmiştir 
Günün birinde namuslu bir komiser 

olan Krev, devriyeye çıkmış, iki poli
sin koltukları altında bir yığın eşya 
taşıyarak gittiklerini görmüş, bunlar 

mesleğe tabidir! 
insanın tabii ömrü 70 yıldır derler, 70 

yaş, bugün kolay kolay elde edilemiyen bir 
yaştır, herkes o yaşa gelse kendini bahti -
yar addeder. Unutmamak lazımdır ki, ha
yat ınsanın seçtiği meslekle de çok yakın
dan alakadardır. 

insanı öbür dünyaya çabuk götüren 

komiseri görünce kaçmağa başlamış -
lar, komiser bunlara yetişerek ikisini 
de yakalamış, fakat ertesi gün iki po -

meslekler olduğu gibi, gene insanı rahat 
Jis tararfından taşınan eşyanın çalın - ve huzur içinde yaşattığı için ömrü uzatan 
mış olmadıkları söylenmiş ve hadise meslekler de vardır. 
Örtbas edilmiştir. t 00 rakkamını vasati ölüm rakkamı o· 

Bir kaç gün sonra Edmunds adını !arak alalım: Şu hesaba nazaran çiftlikler· 
ta,şıyan bir polis, namuslu bir adama de yaşıyan insanların ölüm miktan ( 60) 

ait mahzene girmiş, orada bir sürü a- tır. Eğer çiftçi bizzat çalışmıyor ve mü -

reffeh bir hayat yaşıyorsa bu vasati yüze 
nisbetle (52) ye kadar iner. 

Çiftliklerinde yaşarnıyan çiftçilerin ö -
lüm miktarı diğerlerine nazaran daha ka
barıktır. Ve bu miktar 6 7 yi bulur. 

Çiftçiler arasında en ziyade tahribat ya
pan hastalık şeker hastalığıdır. Apandisit 
istisna edilirse, bütün diğer hastalıklara 

köyde pek tesadüf edilmez. 

İngiliz papazlarının da ömrü uzundur 
ve bu vasatiye nazaran ölüm miktarı 5 6 
dır. 

Katolik papazlarına gelince onlar daha 

Bakster bu yıl bulduğu eserlerin geçen yıl bulunan
lardan daha mühim olduğunu söylüyor 

Meydana çıkan)an mozayiklerden ·.ikisi 

iki senedenberi Sultanahmette Ka- zayikin sahası 50 metre murabbaıdır~ 
basakal, Arasta ve Tomruk sokakların- 100 metre murabbaı mozayik daha 
da hafriyat yapmakta olan Bakster bu meydana çıkaracağımdan ümid varım. 
sene bulduğu eseri dün gazetecilere Bu mozayik1er heyeti umumiyesi iti • 
göstermis v~ ıŞU malumatı vermi~tir: b .1 k d"kk t 1 d" F · · arı e ço şayanı ı a eser er ır. a· <elO haftadanberi çalı~maktayım. 

kat bazı yerleri kırılmıştır. Bunlar bir Bu sene 10 hafta daha çalışacağım. 
h fr. mütehassıs el ile tamir ettirilecektir. Şimdi hemen hemen a ıyatın vasa-

tında bulunuyorum. Bu sene elde etti- Hafriyat işi üç yıl kadar devam ede-
ğim netayiç geçen seneye nisbetle çok cektir.» 
daha iyidir. Yeniden bir çok mozayik Hafriyat sahasının genişletilmesi 
eserlerine tesadüf ettim. için yakında civar evlerle sair binaların 

Bu sene tam olarak bulduğum mo- istimlakine başlanacaktır . 

az yaşıyorlar ve ölüm 78 rakkamına ka

dar çıkıyor. 

Muntazam bir hayat yaşıyan banka me
murları arasında vefiyat azdır. Onlar vasa
tinin altında kurban verirler ve bu rakam 

60 J ancak bulur. 

Ölüm bilhassa kalay işlerinde çalışan a
mele arasında tahribat yapar ve gene 1 00 

rakkamını vasati ölüm miktarı olarak a • 

lırsak kalay amelelerinin ölümü yüze na
zaran 433 ü bulur. Ekserisi nefes borusu 
hastalıklarına ve ciğer hastalıklarına tutu-

lurlar. Kömür ameleleri muharrirlerden da

ha bahtiyardırlar. Zira onlarda ölüm mik
tarı 95 iken, gazetecilerde tam vasatinin 

üzerindedir ve 100 dür. Gazeteciler ise ek
seriya böbrek hastalığından muztariptirler 
ve o yüzden ölürler. 

Doktor ve avukatlarda bu miktar 11 7 
dir. Musikişinaslarda 122 ve artistlerde de 

133 dür. 
Kunduracılar, hamallar, muhasipler, 

kaldırımcılar da gazeteciler kadar yaşar· 
lar. Onlar da tam vasati çizgisinin üzerin

dedirler. 
Doktorlar ekseriya grip ve zatürree gibi 

korunması kolay olan saçma hastalıklar • 
dan ölürler, tüccarlarda da şeker hastalı -
ğına sık sık tesdüf edilir. 

Balıkçılar, demir, ve kömür amelesi, 
diğer insanlara nazaran 30 defa daha zi • 
yade kazaya maruzdurlar. 

Mağaza tezgahtarları, patronlardan da
ha uzun ömürlüdürler. Tüccar ve sanayi • 
cilerde zafiyet ve kansızlık sık sık görü • 
lür. Memurlarda hazımsızlık ve tevessüij 
mide hastalıkları çoktur. 



Güreşçilerimizin kampında bir gün 

Pehlivanlardan kurulan 
Futbol takımı! 

* • • 
Pebliv aa lbraıum:Kaleci, Keçtik H&.eyin, Samsunlu Ahmet bek,Çalu-, 
Mutafa, Yaauf Anı1aa Mabac:im.- Bir aralık Çobm Meı..etle ........ 
hakeme kmblar, Mulafa beyaadwıık ile hakemin düdlk çal•zn•• 
mani oldw, Çoban da iaiae çıkalan derirerek üçüne& sıol&nü pptı 

Yazan : ..... rewftk 

IOlt POSTA 

Türk - Yunan 
basketbol maçı 

Alman preşçileri.le de 
yann akfm maç var 

Tw.k milli takmiy1e ~ yaı.-cak 
olan V wıanld.,.n aıiltt ıbuked>o) u· 
kamı düa Romanya vapuriyle ~iredeın 
fdu".imize .Um iştir. 

Yıuıaolılarla ilk maç bu akşam !J.30-
da Bey.pjlu Halk.CTf.iade yapılacaktv. 

llm• flreş takrmöe maç 
1stanbulda üç mü1abaka yapacak o

ılan Alman güref takımı bugijn ff:ihri· 
mize ge1ecektir • 

Alman takımı ilk maÇUll y.-m .ak. 
..-T1*aim «aCLoda ıi,.~ da yapecM 
br. 

Spor llUllllri altif a'i'iJDI' 
Türk spor k-.....ı JJmlllDİ üi p

oeral Ali 'Hikmet Ayerdem ~ 
rmde letanbıal mm takası başkanı F et • 
hi T ahıin Başaran ile mm taka kit.ibi 

AFITI K YA Z A B iLi R i M ! 

Küçüksuda bir ıskandal 
Yucın: Er1Ml Tala {ErcUmeml 9re11J --• -·-

Ha1it -o1clu\lan 1ıalae dün aabalıtan iti- • ı r -; le, tcı:• _,. 
....... lklipleri 1'efrife baflamı~lardır. . _ B•khl&J:. efepdjmf dedi; ve berabnl madıiı. yabancı nazarların koıatıoluadu 

il"opkapı, Sile,.numiye, Vefa, 1stan- aahte oldıWıma hiikme••il••. Ziıa lama .- bWıit içia cW.a c:üedrAT, aha ~ 
hulspor • 'Karagümriı1t, Eyüp, F eneryıl- üzerinde yazalı bulunan tarihte. 4ivandan gın ve ta,kın bir ,ekil alırdı • 
maz, Çeşme meydanı, KaıılDıP&fa Ye ~ıkan heıatlar u ..... a. ..,..Jeııi 'F__.• eli- Baa k...klnda. bü,,iik 7Ularda. o za
Gd •aı1arar ~leri teftifi düa bitiril- .Y.oı!lm. A,lli am..a.. ba beraiaa •k-de .. nı. .ı.p bitea bp11n1d« aadir• dı· 

~an kaleye c1otnı Deı'Dyor miştir. v.e zahnnda J'~ .imz& •e mübiiı-Jer .de taraya da akseder, dedikodu aevenle"°' 

Pehlivan Ç.Oban Mehmet fut.bole bat- , YAJM ~lanifor: Bugün öğleden soma bir JllAli;Vle uydurma ~ .a,ylaıca eilence a.ermaymi olurdu 
1amq. Bir nnt~ Ojh117"0r ki --87ftl. 1 -O bdar lltma Mmtafa •iabey. Din Baiazi9iade .- Anadolu, Beyierbe- Müe ...... ellJTet1e airılemifti. Sefaret Çapkın beyfe19 mmaadek&r hanımlarla 
Topu ayajma bir ceçirdi mli,rdj. •-ı- .- " " · iz:ıl • A.ıatl l h · D teıcümam ek f&I& kalmlfb. Vaki •lan ri- bazı auanen dükkinluda konufUr, da " 
daki hafi arı birer kafa kolla alqaiı edi- .. yı, o u ıaar' Beykoz, oğaupor, ca jjuripe ..... •ada '-ıakta ~ yenın • dılann, lr.ih,s kadmlann merinde bulu • 

1 Ortakiıiıy ve ~af ıklüpleri ziyarete- b" h. . k b hGac& kad ı buma ı yor. 8eltleri altoya. bleci,Ji köıpriiye ıae- , C& s:ılHi lııa.lgp, .... tarafta ıb eci dilectStiı daki herife hiç 11 feY ısaettırmeme ar· tur. o m ar, aeyyar cı art 
tirip topu ailara tüı.Jror. 1~ ewt lir Pelmepe .-.Wupnım. C · .. _ =~ da r ._..da bblll eder&. cene oaun1a bir· köprinüa Boıiaz ve Adalar iskeleleriladeld 

Çoban Mdnmdia .-trfodui ,.ap- P~ ..... -ilr lliildet ~lu· ama ..-. ~ ..ma re - libe. çıktı. citti. tütüncüler ve hatta dilenciler vaaıtaaile mu• 
taia futbol tabm. batlı .,..._ Wı alea: p.da tam a.t .. -.a ........ t.ir pdı· ~ ~: Hilil. • lpmM &temi gün. Baha T.alürle lwmpalan zap• habere ederlerdi 

Pdlli..a ......_ bled. Koe O.ede _liYaa. irlqpleriai ~. ti)te iklgtW celbedilerek. ~umu- 'Miisaadekir hanamlu, hanımefendiler 
A.b.ıab Nermi bek dm.,.. Kiiciik Ha.- Ba deT siW F•Je Ss ... ciiret 'tlıkımı• S • .. ,,a .. , minin de '8azurile. Lizaıt zaptiye mn ta· dedim .. 

)'in. S.msunlu Ahmet, k..,.... wi W o,• ....lam .. ylf 1iimitwfar: S.. ~ • lf.POl'larma 90Jl za- nfmdan. .akı bir imticwaba tillıi bltaldular. Buııludan bir taaeai. Kanbca körfezın. 
a.yorlar. Mrh=ler de. M · li AL.=t. . - Bir be_._,.. w,;.a; .-.,.,._-çok = n1-ıla J.iiyiik bir -ehemmiyet 'Wll' - Her fe7'.i bülbiil sili itiraf eclen mçlular, de. Affan Pa1&nm gelini Ziba Hammden• 
Mmtafa. Çobaa Mel.met, v-ı ~ .. Jlliimk-.liirl ...... 9eie b •' DPfla. ~ UmZim edilen fez'like ile t.irlilcte d.i idi. Bittabi, bu hakiki vak'ayı bikiye e-

v........ . Ve tlhe --ı Si .... :3'X50 s .. wılmda bir yiz-~ .-W.emeaine -=vk w: ...lıtelil derken, aemtleri ve isimleri deiitt.irdiPm-
Vakıl a. f'llll.ol IMaw: llizim ..._. - E.a P•*MQw aiırıwler, ~fa. me 1-num 71 1 a;lhı • ımf.ilıı1let'l-L kiinıie ...A.&6m ıedildilm. den do1ayı, sevgili okuyucularım beai ma"' 

fedenqo- teltip eaiıli _. tel-hr .Col-a M+metJ Y..-;, ""Dçiik Himtrin· Torjhjjph m 1..:--t--ı. olacak bmı- -o-. ie .a..tu e&..u• fdııw --.. Ta- zur görürler ümidindeyim. 
L_.Ji__ • ...1-J:.:1 ..:1!.... ..,...... ve L:........ - L-...L.- ~· !L --.. 1 
~ acaJIP -.- -·- ... , ı 41ıa leri i. - • ...-e _. •" ·nıt ...._ 0 an Bagim, günal.m1 abp, Tanıısımn huzu-

Fak.at .m.aa. Mili ı.a p••·, 'ne.. M•el M'ı Wrknati v-= ...,._ lY"ll' - = • ;ıiıa ,--. lr ,. • d lıuna llir ae· 
.. "ıaw+lıw. w wötüıaaiif, ihtimal ki mennmn top-

L....L_r o .... - ---..1:...- llilia...... .-- ™....&.:bu di'• ...... mae• ---- liım ._ • M 
._ ı-ı-.- ~·- - .,. • • Z ..W.. iııile .._ !üz ola.ıt w.ı.-... hu• 
fecl.uyoa• tarafmdaa teatiılt o'-•112 +· &.ia 1 ' timi ... ..,. Wr defa CW. iısh.J •~ - -1 • 

1 B+ı.+ Ttılair ..hama a.;...a ermişti. 
Yedinci Ballran oymJ.n Lu sene A- Bea.Mli ca&•elli. miiteaffia bir .&r-. yu _ ..lile bir bdmın, ulu orta ~ir edilmesi~ 

<>yun kızl§lrken 
cayip bir milli takım ,ıörınüı kadar pıın• edecektir kanaatindeyim. 
~or. Küçük Hüaeyin. çok çnilı:, ve çok tek· 

Pehlivan futboli eeyretmelt ele hakib- mk... Sanki etten delil <de -crvadan. Ra· 
tıea hayli eilenceli oluyor. ltiplerieitı -01111 -ele av.ca •idlı'a\ıUecelderj. 

Çobao Mehmetle Muatafa .bir aralık ni biç unmıyonmı. 
tam sol atarken favul çalan hakem Alt- Yap.r lacm k.UTYetli, -he1n ta'km&. Bu 
dullaha fena halde içerledileT. ta menyeti -Yiicudunda bir araya cetirebil-

Mustafa, boyunduruğa aldığı hakemin mit .çok u pehlivana raatlanabilir. 
düdük çalmuana maai old•. Çol.a Mela- Çoban Meb.medi de bu ~ mezl7ete 
met de bu far•ttan bilillifade öniiae çı· ayni zamanda ve ayni derecede -~ aa
kanları üçer, dörder saniyede yere çalarak nabilirim. 

üçüncü ıolünü altı, dönerken baoa bağır· Fakat o, hiç olmUI& on kiJo aksilmek 
da: mecburiyetindedir. 

- Görüyoreun ya'> Olinapiyada ud.e Çünkü •n kilo yağ, on dakı"kalık yor• 
pehlivan olarak deiil butbolcu olarak da gunluktan sonra, insanı, yüz kilo ağırlığın-
sidebilirim 1 dA bir yük .gibi ezer. 

Mu.taf a da gülüyor: Çoban Mehmedin bir kusuru tıa, kol• 
- Sen onu bırak da bana bak. •• Bu lt larınıa kıaalığa ... Bu kaaa dlerle, kalın bir 

ö7le sudı beni ki sorana... Hele ıu olim· beli iyice kavzamak, kısa bir kayııı iri bir 
piyatlan alın aklığıyla bir atlatalım. Döner göbeğe aarmak kadar imkansızdır. 

~nmez süreıi bırakıp futbole bqhy~- Fakat ben, bunu çok büyük bir mah· 
fam. zur saymıyorum. 

Ben de fotoeraia da uhanuı ortasın
dayız. Pehlivanlaz biz tuaftan oynuyor
lar. bir taraf~ suallerime cevç •eriyor· 
lar, bir taraftan da reaim çektiziyorlar. 

Mustafa: 
- Bu itden kolayı can sailıi1' diyor. 

•e anlatıyor: 
- Hakem bir çarpışa bir favul çalıyor. 

Eier biçimli çarpmuam bilirsen, kar11 
tarafın on bir favulluk işi var. 

Oyun hatlar başlamaz, on bir Eavulü 
ı&ze alıp ta, hepsini birer birer iakartaya 
;ıkardın mı. meeele yok. Ondan aoara at 
t.bam ati 

Eier idmaalara bu iotizaınla devam~
dersek. bütün pehlivanlardan, ve bilhassa 
bu dördünden çok ıeyler bekliyorwn. 

- Almanlara kar11 kimler güzeıecek ~ 
- İlk müsabakada, 56 kiloda Kenan, 

61 kiloda Yapr, 66 kiloda Yusuf Aslan. 
7Z kiloda Nuri. 79 kiloda t~him, yan a• 
iırda Mwstafa, .e aitrda Sameunh Alt-
met ••• 

- ikinci münbakada> 
- Hmiiz te.bit ellait deiilim 1 

Saatine bakan aıatıe.k, ~ 4'Wii• 
iünü çalarak, sorguya devamıma imkiD 

en basit Mlik ~eieri reva aö---. : 
tilla • _..,.ı...Mtp. AtJetinı..ı i ıi. ge. ..- !== lm• 1 ır • aıMt -ie. al- ~ • zm. Haw=e6ndi çok aiizeldi. Ha 
,_... ,..S ci B-Pnn oymdan için ..... ._ dili.nill: <Bir içim 1111.ıı diye &awif eylecl""" 
diden henrlıJdva ..,..,_,.,.... T--. 2 util tin ıiliımm nwlapusta ,güzeilerdıen 1 

BeP.... oyanlwma ha -..ıe hl J-w - ...-. 15 • "• ili. edi1ea ~urai 
.. 'bir Jr.iro ıile ps;ı..el1ir • .ı... iılll le ..Lnık ....,_ ....wdı iae 

• W"zLL!. ... ..... - .. 1 * -·'- ...... -.+ - ama&,. •- MM-im.. ~ , __ 
Jan J= p L Galiba D yalaa ç..le. .dil Ye peripn 

J'9IL ., v il b. ,_ - 'd ··ıclii..· 
1936 .aeııeai içinde Tiidtiye :biıinci- 11 ~ e 

0 

lik müubakm yapı.....m • ..m. •. 
_.ı·ı . . zar ı:::ıgl mııtır.. 

lataabul. A 0 kem, .IEmir tabmlan 
Anadolu ÇnU ayab.ate ...-.. ile -
ceklerdir. 

AmcJahvlz Adetm. 
Atletizm fedeueyODU Anadomda 

atletizme büyük bir ~ ..... 
mektedir. Atletizm iedeıruyomı ba İf 
için .genif .bir proje hazırleın.badır. 

T eaetmrün Jr.alkmasile umuml tJ.likıa, 

eııltiaine niabetle çok düzeldiğine candan 

-- -edenlerdenim. 
V..-ıak. fenıce. çnwaf, başörtüsü, yel· 

dinae. w .. ..-~ Mya1'1. edebi, if-

leti. .wsu -=-kt•a. bazaa çok --
.tı. .Bilik.ia. .baaluaa altwcM.. aıu-da siz· 
lenen çirkinlikler, kötiilükler, gözlen= çarp-

Futboldan .,nn hanpo 
bırakmadı: k.,lıet..- içiıs. keacliai b,hedinceye b-

F utbol idmanı bitmiıti. c:t.r it ı •k o.tefik yoprt.taa batk• ye-
Y apr, günlerinin .nasıl geçtijini anla· mek de ,.._ Bmm kamp, zaydLmaak i. 

tıyor: teyen fİllnaD ı,.,.-lar için hSe bir. Şaman-
- Sabah K\iret. öğleden sonra futbol, dara gibi gelen, bir günde iine ipJiie clö

ııiktam üstü deniz. Ertesi gün de sabah fut- Dip de si'-a-e nik&Jalanmaya ~J 
bol, iğleden •onra giireı, akpm üatü de- Giildiiın: 

mz... - E~e l:Ma kadar ale7htanın de-
Dur, dinlen yok ••• Hepimizin kilolan- mek) 

IDIZ fazla,.... $meli 'hafiffemeie c;alıtıyo- 1 o PTeıl: ciddi: 

mz. - AHala -·-· dedi. Ralaat clötek-
Sabahlan kalkar kalkmaz. çınl çıplak • F• ..... ek iciıı _... minelerinde rezil 

ehrıP - .ile taıtllaıonaz. f ula t* - vq aia ..... pk_ 
haline. Alqama kadar, fazla ıelen kiloJU 

e.,._ &a... Endam.. Badea sözler, taJı .. 
rirli kirpikler • .amar icatlar •• Pence penı 
c;e, ebrulu yanaklar.. Hokka ağız, çekme. 
burun .. Sarı saçlar_ gümüt gerdan .. Şah .. 
nitli göğüs .. lacecik W .. Dolgun kalçalar ... 

Kürek •Pi bw=•klu .. Minimini el ve a• 
yaklar .. Ha.la o ..ktin siizeli .. Fakat gü • 
zell 

(AllEuı var) 

------------------------------

1 - Bir baftadasıberi netesizdi. 
2 - Umumi bir kaiklilt duyuyordu. 
3 - Ve ya.., PYaf bfamn üstünde 
baılıyarak ub ~ ve yanlara doi
ru ba~ ve sittikçe hap Lir çenber 
gibi sanm ve bir çivi aibi kafaya aap
.._ llinl+ıdaa ~ ~ 
4 - Mid..a ..........,... 

5 - Gözleri braıv-0 

6 - .... siddetle ct'oeclüiiai .,. ........ 
Muayene ettiın. 
Alchima neticeye söre ha ama 1 
1 - Fazla çalı,ma. 
2 - Fazla 70ıpnluktaıa ileri s•'
bqta bir kan hücu11111 :ve tazyikten mü
tevellitti. 
Tauiyonu 11-19 dtL 
1 - 8apna buz 1r:..- llo,durdum. 
2 - Kan alcmu.. 
3 - Müahil venlim. 
4 - İmtirahat etd. 
5 - Müsekkin o1a,tak (Nevropa· 

tin) kullandı. Knc ilaçlan al
dı. Bir buçuk ay clinl«..-cii ve bü
yük bir tehlikenin önüne bu suretle se
çildi. Hutam da iyilefti. 

c•> • aoll.n blİp ~ , .. 
11111 bir alWime PPJSlqt koll-.oa 
,....... S...... nmamnnda ... DOtlar 
Wr doktor .a.ı fmdadwge retifeliilir. 
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1 
sayılır ve bir kimse de başka bir şey -

lngilterenin en tanınmıı altı den şüphe etmez. 

l
.z abıtFa romancuVı.1A1 "cthonı: B;:~: Bu plan üzerinde karar kıldığım için 
ey reeman ı • ro •, 14 l k" 4 d l . •w 

h ' R ld K Drothy Sa- azım 0 an ımyevı ma en erı tedarıge er ona nox, başladım 
yer•, Russell T horndike kahra- . · 
manları meçhul altı zabıta ro~a: Mırt~l .ç~rşamba .. günü saçlarını yı-
nı yazıyor ve katillerin keılını kay~cagı ıçın ona gore hazırlanmak ge
lngilterenin en marul zabıta rektı. 
mülettiıi «George Corniıh» e Bu hadise sırasında bütün evin ış
bırakıyorlar. Bunlardan befinin tiğal etmesi muhtemeldi. Onun ıçın 
e•erlerini okudunuz. Poli• mü- ben de ona göre tedbirler aldım .... 
lettifi de Fikrini anlattı. Şimdi • "' • 
altıncı muharrir Anthony Berk- (Edidi'nin el yazısiyle bıraktığı ha-
ley'in e•eri baılamııtır. tıralar bitmektedir.) 

ISTANBUL 
18: Oda musikisi, 19: Haberler, 19, 15: 

Muhtelif plaklar, 20: Konferans, 20,30: 
1 21 30 · Son haberler. Stüdyo orkestra arı, • · . 

Saat 22 den ıonra Anadol~ _aıan~ının 

t 1 re mahsus havadis ıervısı venle • gaze e e 
cektir. 

ANKARA 
12, 30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 

19 30: Klasik müzik (plak), 19,50: Tay
ya;eci konuşuyor, 20, 1 O: Hafif müzi~, 
20,30: Ajans haberleri, 20,40: Karıııık mu-

zik. 
VARŞOVA 

18,30: Şarkılar, 20: Kuartet oda musi-

k . · 20 25 · Şarkılar (lspanyolca), 21: ısı, • • .• 
Plak, 21,30: Reportaj, 22: Şopen musıkı-
. 22 35. Orkestra (şarkılı), 23,30: 

sı. , • 
Plak, 24: Dans plakları. 

«Blasco • lbaneZI) den 

T orresalinas kumsallığının her yanını 
dolduran kayıkların yaptığı karaltı balık

çılar için bir toplantı yeridir .. Karaya çe • 
kilmiş sandalların gölgesinde bir sürü ser· 
seri çocuk, karınüstü uzanmış iskambil oy• 
nuyorlar .. ihtiyar gemicilere gelince pişmiş 
topraktan pipolarını dişlerinin arasına sı· 

kıştımıışlar; avdan, ve vaktile Cebelütta
rık ve Afrika kıyılarına yaptıkları tütün 
ihracatından bahsediyorlar. Bu anlattıkla
rı ihracat bolluğu, hükUınetin daha henüz 
reji usulünü çıkarmadan önceki zamanla • 
rına aitti .. 

Arka tarafta zif tlenm~ siyah ve büyük 
tekneler bir sıra halinde.. Bu büyük ka • 
yıklar kış yolculukları, kış avı içindir. 

Her mevsime göre kumsalın görünüşü 
değişirdi. Yelkenliler denize in{lirilir.. Ba-BELGRAT Bu eser bitince gene polis • * * 

mülettiıinin katili nasıl ıayin 29 Eylul 1930 tarihli Daily T ri- H Ik lıkçı gemileri de bir yandan ha:ıırlanır .. 
20,50: Radyo orkestrası, 21,30: a Bütün bu kayıklar, yclkenliJer sefere 

ettiğini kendi ağzından dinleye- bun 'dan: 
celr•iniz. 

C<Dün Bevuly caddesinde civar 

şarkıları, 22: Jübliyana'dan nakil, 23 : Ha- Çıkt~ halde, kenarda direkleri kmlmış 
herler, 23,20: Konser nakli. bir gemi kalırdı. Bu geminin yaslı gölge· 

Evin içinde Ketti'den banka nazarı sarsan bir infilak vuku buldu. İnfilak PRAG sinde muhafaza memurlan istirahat ederler-
18,40: Oboe musikisi, 20,20: Kromatik di .. Gümrükçülerden baık.a dostu olmı • dikkate alınması icap eden bir kimse neticesinde bir evin hamamı, ile yam-

yoktu. başındaki oda kamilen harap olmuş-
F akat o da sersemin biri idi. tur. Hamamda buluna kimse derhal öl-

armonl.k konseri, 20,30: Plak (ıarkılar), 
CESt • yan bu zavallı teknenin boyalarını güneş 

20. "5: Şekspir'in «BİR YAZ. .GE. l 

0 halde yapılacak iş bayanın bir müştür. Haber verildiğine göre ..... )) 

"" (M eritiyor ve kabuklarını çatlatıyordu. nce 
Nl.N RÜY ASlıı adlı musikili pıyesı u-

• 23 15 profili, yanlarının uzunluğu, rnairur ve 
siki: Mendelsaohn - Bartholdy), ' : heybetli yapısı bu geminin, en tehlikeli yol· kazaya uğraması idi. Ve benim bu ka- * * * 

za ile uzaktan yakından bir alakam Sabık zevcimin bıraktığı el yazısına Plak. culuklara dayanmak için yapıldığını isbat 
BÜ KREŞ 

sezilmemeli idi. Sonra bu kaza Mir • bir kaç kağıt ilavesine lüzum göriiyo
tel'in sık sık yapmakta olduğu bir iş rum. Fakat bu yazıları yazdıktan son

yüzünden vuku bulmalı idi. ra mürekkeplerinin bile kurumasını 

18 15: Orkestra, 20,20: Yeni plaklar, 
21,0S: Plak, 21,35: Oda musikisi, 22: 
Şarkılar, (364 M.)' 22,05: Askeri bando, 
22,45: Küçük orkestra, 24: Gece kon • Türlü türlü planlar düşünüyor, fakat beklemeden hepsini yakacağım. 

· d S seri. birine karar veremıyor um. abık kocam da yazdığı yazıları im- BUDAPF.ŞTE 
Evet, bizim bayan her gün en çok ha etmemekle hata etmiştir. Çünkü 

19
•
30

: Radyo salon orkestrası, 20,30: 
neyle meşguldü? Ve bu meşguliyeti ne ben, onun yazı yazmak gibi alı;;ık ol - Konferans, 22.20: Viyolonsel - piyano kon
yaparak tehlikeli bir mahiyete sokmak madığı bir işle meşgul olduğunu gö - seri, 23,20: Gellert otelinden konser nak

mümkündü? rünce merak ettim ve kağıtlarını bulup li (Avusturya - Macar eserlerinden), 
Her şeyden evvel Mirtel, Ketti izin okumayınca rahat etmedim. Benim ha- 24, 15: Çingene musikisi. 

yaptıkça, bir gaz ocağı üzerinde ye - vullarımın anahtarlarında biri onun, MOSKOVA 

mek pişirdiğini düşündüm. Bir gaz o- yazıhanesine uygun geliyordu .Bir gün 18,30: Rus haik şarkıları, 19: Solist pr-
cağı da kolaylıkla tehlikeli bir mahiyet kimyevi maddeleri satın almak için çık- kılan, 19, 30: Dinleyicilerin ısmarladıkları 

k d b ld k 11 ı w be parçalar, 20: Konser nakli. 22: Yabancı alabilirdi. Bel i e u yo a · u anı a- tıgı zaman n de yazıhanesini açarak 
cak vasıtaların en tehlikelisi oydu. Fa- yazılarını okudum. dillerle neşriyat. 

ViYANA kat Mirtel'i bu şekilde öldürmek için Alakadar olduğumu saklamag~ a im-
20,25: «DER BE.TTELSTUDENTıı adlı 

uzun uzadıya hazırlanmak lazımdı. kan yok. Fakat bu adama varmakla ha- Milöker'in operası, 23,30: Hafif musiki, 
Sonra hu vasıtanın kullanılması bir ta· ta ettiğim besbelliydi. Fakat benim ya-

24
,
50

: Budapeşteden: Bahçe partisi. 
kım şüpheleri uyandırmağa kafj g elir- şıma varan bir kadını kandırmak güç 25 Haziran Perıembe 
di. bir iş değildir. Kağıtlarını okuduktan ISTANBUL 

Mirtel ile karşı karşıya geçmiş ye - sonra hakikati anlamağa başladım. Fa- 18: Dans musikisi (plak), 19: Haberler, 

mek yiyorken, ben de onun canını na- kat vaziyeti bozmadan kağıtlarını yer- 19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi konfe
sıl çıkaracağımı düşünüyordum. Mir- li yerine koydum ve yatak odama gi - rans: Operatör Dr. Kazım İsmail Gürkan, 
tel ise öğleden sonra yapacağım inleri dip düşündüm. Ömrümde bu kadar 20,30: Stüdyo or'kestraları, 21,)0: Son 
saymakta idi. Üzerine atılarak boğazı- derin düşüncelere dalmamıştım. Ken- haberler. 
nı sıkmak istiyordum. Karım bir sürü di kendime ne yapamalıyım, diyor • Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
jşleri saydıktan sonra: dum. gazetelere mahsus havadis servisi verile • 

k b cektir. - Köşedeki garaja uğrayara ana Canımı kurtarmak meselesi mevzuu ~ ·~-·. ·---, 
bir teneke tayyare petrolü al 1 Teneke bahis değildi. Çünkü sabık kocamın Balıkesir Asliye Hukuk hakimliğinden: 
boş olacak. Yeni olacak. İşitiy.Dr mu- hazırladığı suikasti keşfettikten sonra . Balıkesirin Martlı mahallesinde oturan 
sun~ Sakın unutma 1 bundan daha kolay bir iş yoktu. Sonra ,Bigadiçli oğlu Mustafa kızı Nefise tarafın-

Başımı sal1adım. onun yazılarını alıp zabıtaya teslim et- dan kocası lstanbul Katip Muslahaddin 

M . 1 } k h be · · d k t w mahallesinden Hüseyin oğlu Osman aley· ırte an attı: me em nı şerrın en ur armaga, · . w •••• 

be " d b' h d I"' k ld w hıne açtıgı boıanma davasının gorulmekte - Her on ş gun e ır, saçlarımı em e onun ayı o ugu cezaya · 
1 

h k . d 
.. d" o an mu a emesın e: 

petrol1e yıkıyorum. çarpmasına yetışır ı. Müddeialeyh Osman namına çıkarı1an 
_ Pek ala ı dedim. Ben bu hattı hareketi takip etmeyi davetiyenin ikametgahı meçhul olduğu be-
Ve memnun oldum. Çünkü onun kafi görmedim. Kendisi hazırladığı ·yaniyle bilatebliğ iade edilmiı olduğundan 

bu hareketi de kendisinden kurtulmak suikaste kurban etmek gerekti. O za • muhakemesi günü olan 17 /temmuz/936 
için bana bir çare temin ediyordu. man onun Amerikadaki çiftliği de ba- .cuma günü saat 1 O da Osmanın muhake-

Mesela bu kadın saçlarını petrole na kalırdı. Çünkü onun Anıerikada .med.e hazır bulunması aksi takdirde hak-
daldırıp iyice ıslatıp kurutmağa başlı- toprakları bulunduğu muhakkaktı. .kında gıyap kararı verileceği tebliğ maka-
yacağı sırada bir şey yapmak ve bu be · (Arkası var) mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
ladan kurtulmak mümkündür. 

Mirtel saçlarını petrol ile yıkadık -

tan sonra gözleri kapalı olduğu halde 
havluyu çekiyordu. Bu havluya bir fey 
koyup bu kadını öldürmek acaba müm

kün olmaz mı~ 

Havluya konacak şey konduktan ve 

iyice yerleştirildikten sonra evden çı· 
kıp gitmek işten değildi. Fakat havlu

ya konacak şeyin patlıyan bir şey ol

ması lazımdı. 
Fakat bunu yapmak kolay <j.eğildi. 

Çünkü bir iz bırakmaması şarttı . 

Bu düşünce üzerinde çalıfıyorken 
aklıma başka bir şey geldi. Acaba Mir- 1 

tel'i kamilen berhava etmek ve hunu 

petrol ile olmuş gibi göstermek müm
kün değil midir? 

HASAN 
pudraları 

ince, hassas kadınların en 
bQyQk zevkleridir. Beyez, Ra
şe! 1- 2, Pembe 1-2, Okr 1-2 
renkleri vardır. TOrkiyede pud
ra ve ıtriyııtta en ziyade mu
vaffak olan ve beğenilen Ha
san pudralarmın taklidlerinden 
sakınınız ve Hnsan markası
na ve ismine dikkat ediniz. 

ediyordu. 
Ne bir adı ve ne de bir numarası vardı. 
Bununla beraber T orresalinuta onu 

tanımıyan yoktu. Başından geçenleri her
k~ bilirdi. 

Bir sabah ... Bu metruk yelkenlinin göl
gesinde, ihtiyar bir deniz kurdu bana o • 
nun macerasını anlattı .. 

* «Bu Flokenin, diye başladı. (Bir ta -
raftan da kuru geminin alt tahtalarını elile 
okşadı.) adı Socarrao'tur. En süratli ve 
sağlam teknelerden sayılır. Bu gemiden 

ne kadar para kazanılırdı bilseniz. En az 
Orana yirmi seferi vardır. Her gidişte tık
lım tıklım yüklü bulunurdu. 

Socarrao adı belki sizi şaşırtmıştır. Bu 
lakaptır.. Burada gerek insanların, gerek 
gemilerin ayn ayn lakapları olur. Mesela 
benim adım Filip .• Fakat heni bu isimle a
rasanız kat' iyyen bulamazsınız. Mutlaka 
Castelar diyeceksiniz. Çünkü herkesle ko
nuşmasım severıim; kahvede arkadaşlara 

gazete okuyan yegane balıkçıyım. Gelelim 
Socarrao'ya .. Onun hakiki adı El Reauel • 
to' dur. Fakat manevralardaki mahareti, 
fırtınalara mukavemeti Socarrao likabını 

almasına vesile olmuştu. 
Şimdi onun başına gelenleri din]eyin: Bir 

yılı geçti ... Orandan son defa dönüyor • 
du .. » 

ihtiyar etrahna göz a-ezdirdi. Yalnız ol
duğumuza kanaat getirdikten sonra bir ço· 
cuk gülüşile devam etti: 

«Biliyor musunuz, ben de bu geminin 
mürettebatındandım. Kasabada herkes bu

nu bilir. Size bunu, yalnız olduğumuz için 
söylüyorum. Biliyorum ki siz beni ayıplı • 

yacak değilsiniz hani.. Socarraoda bulun
mak ıeref sizlik sayılmaz. Bizim baııımıza 
gelen şey, kolcu ve gümrükçülerin taki • 
bidir. 

Onları Allah icat etmedi ya .. Bizim gibi 
fakirlerin bu hale gelmesi bu kolcuların al

dığı tedbirlerden hep.. . Ne yapalım. Eli· 
mizden ba~ka ne gelir ki ... Canımızı de -
nizde, hürriyetimizi de karada bırakıyo • 
ruz .•• 

O sıralarda para, kasabaya yağmur gibi 
akıyordu. Herkes refah içindeydi. Ka.zan
mıyan kimse yoktu. Hatta üniformalılar bi
le ... Onlar da ne eylesinler .. Aldıklan a· 
zıcık para ile ailelerini nasıl besliyeceklerİ· 
ni bilmezlerdi .. 

Fakat git gide işler tehlikeye giriyordu. 
Socarrao sahilden uzak yolculuk yapıyor .. 
GemideJıeyecan ve korku .. Patron bizi gÖ• 

zetlediklerini ve günün birinde yakalıya -
caklarını tahmin ediyordu. 

Son yolculuk ... Sekiz tay!aydık. Sabah
leyin Orandan çıktık. Öğleye doğru Kar • 
taca açıkları gözüktü .. Tam bu sırada mu
hafaza memurlarının motörü ortaya çıkıver
di. Bir fırtına olsa.. J§imiz yoluna girerdi 
amma .. . Neyse ... 

Faik Bercmen 

masına daha kıyamet kadar vakit vardı. 
Patron dümen başında.. T elaşlanıyo~ 

Bütün servetini kaybetmek üzereydi. Bil'C' 
den motörden beyaz bir duman yükseldi-t 
Bir top sesi kulağımıza geldi .. Fakat me~ 
misiz bir top .. . Çok geçmeden bir ikinc:k 
Amma bu seferki mermili idi .. 

Mermi ıslık çalarak &eminin üstünde& 
geçti. Bütün yelkenler ve ipler koptu. Y elıo 
kensiz kalmı§tık. Direğin biri de kınlmııtıt 
Düşen parça üstelik bir tayfanın bacağı~ 
ikiye böldü ... 

Jtiraf ederim, ki bu sırada biraz kork ı 
muştuk. Demek yakalanacak. Ve bir hıraıl 
gibi hapse tıkılacaktık, ailelerimizin ckmtıı 
ğini kazanmak için yaptığımız bu f edak~ 
Jıktan dolayı cezamızı bulacaktık. 

Gemisini kurtarmak istiyen bir adam qc 
lan patron öyle kolay kolay teslim olacal 
takımdan değildi: 

- Çocuklar korkmayın 1 diye bize bap 
rıyordu.. Yeni yelkenleri çekin.. Kuvveti 
davranırsak bizi kat" iyyen yakalıyamaz <' 
lar .. 

Kendimizi topladık hemen., lpleri ge'°' 
dik.. Yeni yelkenleri çabucak çektik. ~ 
dakikada İş bitmişti. 

Patron sahile doğru dümen kırdı. Sa. 
hile.. Ne olursa orada olur.. T orresalinai 
kwnsallığile kar§l karşıya idik. Oradaki]• 
rin hepsi hemşeri.. Güveniyorduk onlara,. 
Sahile doğru gittiğimizi gören motör fi~ 
top atmıyordu şimdi .. Kendini zaferden o 
min addederek ıüratini de epeyce azalt t 
mıştı. 

Kumsaldan hemen bizi gördüler. Bütijl 
kasabada şu havadis yayıldı: <ıSocan8' 
takip edilmiş, geliyor.» 

* Gürültüyü görmeliydiniz mösyö... Or ~ 
talık, hakiki bir ihtilal gibiydi... Buranı~ 
yan halkı akrabamızdı bizim.. Diğer ya • 
nsı da bizim (ticaret) ten geçiniyordu. Sa• 
hil bir kannca yuvasına dönmüştü. Kadı'; 
erkek, çoluk, çocuk.. Bizim yaklaştığım~ 
zı ve motörle aramızda yarım saatlik bil 
mesafe bulunduğunu görünce hepsi se • 
vinçten bağrıyorlardı. Kasabanın en bü '\ 
yük memuruna (Alkad) a varıncıya kadaj 
herkes bize yardım etmek için hazırlanı " 
yordu. 

Aramızda aile efradı gibi yaşıyan sahil 
muhafaza memurları hiç bir şeye karış ., 
madan bir kenarda duruyorlar.. Vaziye~ 
bildikleri ve idrak ettikleri için fakirleri za~ 
rara sokmak istemiyorlar .. 

Patron habire bizi teşci ediyordu: 
- Hadi çocuklar.. Göreyim sizi.. ~ 

mühim iş çuvallarla yaralı tayfa) ı kurtar~ 
mak .. 

Gemi sahile yaklaştı .. Bütün ,kasaba haJ.ıi 
kı doldu içine., Ah mösyö bu sahne aklı~ 
dan hiç çıkmaz .. 

Socarrao'nun her tarafı tarandı. 
Çuvalları gemiden aıağı atıyorlar. Dü • 

§CD çuvalları çıplak ayaklı kadınlar, er ııı1 

kekler sırtlayıp gidiyorlar .. Bir saniyede bü .. 1 

tün yük ortadan yok oluvermişti. Sanki Yel 
yanlmııı ve hamuleyi yutmuştu. 

Bu sırada Alkad işe karışarak patronaı 

- Hey dostum, dedi, çok oldunuz. Bü• 
tün tütünleri götürürseniz rüsumatçılar a-ı 

mansız hareket ederler sonra.. H iç ol • 
mazsa yakaladıklarını isbat etmeleri içi11 
bir kaç çuval bırakın .. 

Kaptan: 

- Peki, diye cevap verdi. - Ve bize döa 
nerek • kötülerinden bir kaç büyük pakef 
atıverin.. dedi. 

Patron elinde bütün evrak olduğu ha~ 
de kasabaya doğru ilerledi. Fakat birdeQ 
durdu: 

- Ha, az kaldı unutacaktım, dedi. Nu"' 
marayı, sicil numarasını silin. 

Gemi kumun Üstüne çekilmiıti zaten .• "' 
Herkes muvaffakiyetten memnun, güm • 
rük memurlarile alay ediyordu. 

Bacağı kırılan arkadaş, kansı ve anncal 
tarafından evine götürülmüştü. 

Tütünler ortadan kaldırılınca sıra ge "' 
minin içine geldi. Halk, yelkenlinin dahili 
aksamını, yelkenlerini, kürekleri, dirklerl 
ne varsa omuzlıyarak taşıdılar. Ve iııt• 
şimdi gördüğünüz gibi gemi tamtakır ka)r 
dı. 

Kendi kendime şöylece düşündüm: 

Mirtel' e saçlarını yıkamak için yar

dım ederim. Saçlarına petrol döktü -

ğüm zaman gözlerini kapamasından is
tifade ecler civa fulminatı muhtevi bir 
şeşeyi havlunun asılı bulunduğu yerin 

başına koyarım. Kadın havluyu çekin
ce yere düşer. Yer çini düşeli olduğu 
için şişe kırılır. Civa fulminat i~tiğal 

HASAN TRAŞ PUDRASI 20.30 
kuruştur. Hasan Çocuk Pudrası 
kutu 20, paket 10 kuruştur. Ha
san Talk Pudrası yarım kiloluk 
kutu 40 kuruştur. 

Kuvvetli bir rüzgar vardı .. Yelkenler şiş Bir yanda da kalfalar geminin bütüt 
ve gergin .. Fakat şu şeytan icadı motörün boyalarını söktüler; ve kıyafetini değiş.ar• 
karşısında iyi yelken, cesur gemici hiç ka- diler .. Geminin numarası da, ismi de ka • 

lır · • · zılmışh.. Artık ortada geminin hin iyeti~ 

HASAN DEPOSU 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

~in~ b~n ~row~ ~~ '••••••--••••••••••••••••••••' 

lakin hayır mösyö hayır .. Bize yetişe - bildirecek bir şey kalmamıştı. 
miyeceklerdi. Biz buna azmetmiştik. Ge - Motör yaklaştığı vakit bütün i~ l er bit • 
mimiz son süratle kayıyordu .. Yunus ba- mişti. Ben, her ıeyi görmek içın :,. ,.rim • 
lığı gibi suya inip çıkıyor .. Batasıca istim- den kımıldamıyordum. Kendimi l o lcular• 
bot yakla~ıyor.. Keşki akşam vakti olsay- dan saklamak üzere balıkçı arka larım
dı.. Karanlık bastı mı, bizi arasınlar da dan birisinin kayığına bindim. 
bulmnlar .. Fakat ne çare ki güneşin bat .J (Lütfen sayfayı çeviriniz: 



10 Sayfa 

Konferansın 
tebliği 

Montrö, 23 (A.A.) - Anadolu A-

SON POSTA 

Konferansta pr9jemizin 
beş maddesi intaç edildi 

(Baştarafı l inci sayfada) 

Haziran 24 

İtalyan mümessili ile 
Rüştü Arasın konuşmaları 

(Baftarafı 1 inci. sayfada) 

5ansmın hususi muhabirinden: 1 
Boğazlar konferansı bugün aşağıda

ki tebliği neşretmiştir: 
e<Montrö konferansı ikinci toplantı· 

sını saat 10,:30 da akdetmiştir. Müza· 
kereler hususi olmustr. Konferans rei
~i. Bruce intihabında~ dolayı konferan
sa ve İsviçre makamatı tarafından kon
feransa gösterilen misafirperverlikten 
dolayı da İsviçre makamatına teşek -
kür ettikten sonra Boğazlar rejiminin 
tadilini elde etmek için Türkiyenin 
kullandığı usulü methü sena eylemiş
tir. 

6 ıncı madde üzerinde tarafeyn arasında noktai ~azar farkları bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Maamafih bir sureti tesviye bulunacağı kanaati trmumidir. 

Bugünkü İtalyan gazeteleri İtalyanın iştiraki olmadığı için Boğazlar 
konferansının akim kalacağını yazmaktadırlar. İtalyan murahhasınm 
Tevfik Rüştü Aras ile yaptığı mülakatta söyledıği dostanelsözler 
bu neşriyatın İtalyan hükiimetinin fikirlerine makes olmadığı kanaatini 
vermektedir. 

Konferansın Temmuzun ilk günlerinde biteceği zannolunmaktadır. 
(Konferan11n dünkü mesaisi hakkında neşrolunan t~liğ bu yazının so

nundadır.) 

Havas Ajansma göre çıkacak müşküller 
-----------------------------------------

Bruce, bir çok Avusturalyalının öl
Clükleri Boğazlar mıntakasının Avus
turalya için arzettiği manevi alakayı 
"e bu ölülere ait mezarların beşeriye
te harbin nasıl bir cinayet olduğunu 

hatırlatması lazım geldiğini kaydetmiş
tir. 

İtalya hükUmetinin mektubu 
Müteakiben konferans İtalya hüku -

'lneti tarafından Türkiye Hariciye Ve
kiline gönderilen mektuba ittila kesbet
m icıtir. 

ltalya hükumeti bu mektubunda korv 
fcransın başka bir zamana tehirini tel
kin etmeye kendisini sevkeJien sebep
leri hatırlatmakta ve vaziyet muhtelif 
cephelerinde aydınlanır aydınlanmaz 
.konferansa kendisini temsil ettireceği
ni bildirmektedir. 

İtalyan hükumeti ayni ~anda ö
nümüzdeki toplantılarda cereyan ede
cek müzakerelere ve görüşülecek me
selelerin heyeti umumiyesi hakkkın -
C:la t•n kat'i kuyudu ihtiraziye derme -
yan etmektedir. 

Ttirk heyeti murahhasası reisi A -
ras, ltalyan dış bakanı tarafından gön
derilen mektubun İtalyanın pek yakın
da konferansa iştirak edebileceğini iır 

rap eylemekte olduğunu memnuniyet
ie müşahede etmiş ve İtalyan murah -
},aslarının bir an evvel konferansta ahzı 
mevki ettiklerini görmekle Türkiyenin 
bahtiyar olacağını söylemiştir. 

Konferans idari mahiyette bazı ka • 
1arlardan sonra Türkiye tarafından 
tevdi olunan mukavele projesinin mü
zakereye esas olmasını kabul etmiştir. 

tinden ve bu deniz sahillerinde bulunan lar dahilinde müzakereye esas olması la-

l · ıı''- bazı ~ım geleceğine dair Boncour tarafından devletlerin menfaat erine miıtca 0& 

mütalealar kaydı ihtirazisile Türk hüku- beyan olunan noktai nazarın Romanyanın 
· · · · · kabul ett"ıgıv·ni söylemiştir da noktai nazarı olduğunu ve Romanyanın 

Türkiyenin ikinci murahhası Mene· 
mencioğlu, Türkiyeyi bu projeyi tevdie 

metının proıesını · 

M 'l h · · k t'• tahririnde Sov• projeyi dostane bir fikirle, fakat Rumen 
umaı ey proıenın a ı . . w• • .. 

et Rusyanın hususi vaziyetinin göz önün-/ menfaatleri kaygısıyle tetkık edecegını soy-
sevkeden sebepleri anlatmıştır. 

İngiliz Murahhasının Sözleri 
y 1 . 1 .. 
de bulundurulacağ1 ümidini izhar ey emıı J. emıştır. 

0

ve nSovyet Rusya bir denizden diğer de- , Yunan ~ur~baaı Söz Alıy~ 
~izlere deniz kuvvetlerini nakletmeye me· , Yunan Hey etı murahhasası Turk pr~· Lord Stanhop'ta hükumeti namına Bo

ğazların tekrar askeri bir hale ifrağı pren

sibini kabul ettiğini, şu şartla ki diğer bü
tün bakımlardan mucibi memnuniyet bir 
mukavele akdinin mümkün olması lazım 

geldiğini söylemiştir. Mumaileyh proje 
maddderinin müzakeresi sırasında tevdi 
edeceği bazı tadilat kaydı ihtirazisiyle • 

Türk projesinin müzakereye esas olarak 
kabul edilmesi hakkında reisin yaptığı tek
life iltihak eylemiştir. 

'zun kılınmalıdırn demiştir. Mumaileyh jesini müzakere esası olarak ka~ul. e~~ış 

l C · · k l tatbı'k ı"çı'n ve bazı tavzihat istemek kaydı ıhtırazısıle Millet er emıyetı arar arını 
icap ettiği takdirde harp gemilerinin ser• mezkur projenin umwni hatları üzerinde 
bestçe geçmesinin derpiş edilmesi lüzumu- mutabık bulunduğunu söylemiştir. 
nu kaydeylemiştir. 

FranslZlara Göre 

Boncour, ilerde müzakere edilecek o· 
lan bazı mühim noktalar kaydı ihtirazisile 
Fransa hükumetinin 1923 mukavelesiyle 

Yugoslavyanın Mütaleaaı 

Subbotiç, maddelerin müzakeresi sıra· 

'sında Yugoslav heyeti murahhasasının 
tevdi edebileceği tadilat kaydı ihtirazisiyle 
Türk projesinin çok şayanı kabul olduğunu 

Japon Mürahhaamın Sözleri 
dermeyan etmi::ıtir. 

istihdaf olunan maksatlara cevap veren Bulgaristana Gelince 

Türk projesini müzakere esası olarak ka: ' Nerkof, Türk projesi hakkında bilhas· Sato, Türk projesini müzakere esası 

olarak kabul etmiş ve fakat hükumetinin 
talimatına intlzaren projeyi tetkik etmek 
hakkını muhafaza eylemiştir. Mumaileyh 
zamanı geldiği vakit projenin 9 uncu mad
desi hakkında kuyudu ihtiraziye dermeyan 
eyliyeceğini bildirmiştir. 

bul ettigyini söylemiş ve Milletler Cemiyett b' · · k d k' dd l d · bazı sa ırıncı ısım a ı ma e ere aır 

paktının olduğu gibi bu kadro içinde akte• 'tavzihat lüzumunu kaydetmiş ve Bulgaris· 
dilmiş olan mıntakavi paktların tatbiki 'tanın mezkfü projeyi eıas itibariyle müza· 
zımnında derpiş edilmesi icap eden ahkam kere esası olarak kabul ettiğini ve ancak 
hakkında Litvinof tarafından serdolunan 

Sovyetler Ne Diyorlar? 
Litvinof, l<aradenizin hususi mahiye-

Jstimpot bir top attıktan sonra, sayısını 
bilmediğim bir çok memurlar ellerinde tü
f ek karaya atladılar. Başmemur gözlerini 
Socarrao'ya ve onun yanında duran sahil 
muhafızlarına dikerek kızgın kızgın söy
lendi .. 

mütaleaların ehemmiyetini kaydetmiştir. 
Rumen Murahhaaırun Fikri 

Contzesco, Türk projesinin hangi şart-

ne olduğunu bilmezsiniz. Hepimiz birer 

çuval saklamıştık. Fakat ertesi gün bütün 
çuvallar patronun emri altına girdi. Patron 

bir kuruş dahi ziyan etmedi.. Ekmeklerini 
kazanmak için hayatlarını feda e~nler, ve 
her zaman bu uğurda ölümü karşılarında 

Beri yanda bütün halk katıla katıla gü • bulanlar, daima diğer insanlardan daha tec-
lüyordu .. >ı rübesiz oluyorlar .. 

* işte mösyö, Socarrao o vakittenberi bu-
- E.. sonra neler oldu? diye ihtiyara rada mahpustur. Fakat yakında eski sahi

sordum? .. Kimseyi cezalandırmadılar mı? bine kavuşacak; gene denize inecektir. 

- Kimi cezalandıracaklar .. Zavallı So- İş kırtasiyecilikten kurtuldu. Onu mü -
carrao" dan başka kimseyi cezalandırma • zayedeye koynraklar. Bu suretle gene pat· 
dılnr. l<1te onull'6yle mahpus olarak bırak· rona kalacak. 
tılar. Çok kfiğıt karalandı.. Halkın yarısı - Ya bir başkası daha fazla arttırırsa? 

şahadete çağırıldı. Fakat kimsenin bir şey - Kim arttıracak mösyö. Burada bu 
bildiği yok .. Geminin sicil numarası kaç • namuzsuzluğu yapacak adam yoktur. Bütün 
tı ;ı Gören olmamıştı .. Geminin müretteba- kasaba geminin asıl sahibini bilir. Ve mÜ· 

tı kimlerdi;> Gemi karaya yanaşınca hıra· zayedeye İştirak edecek kadar kötü kalbli 

kıp knçmıslardı. Tabii onları da kimse gör· ins~n bulunmaz aramızda .. Burada herkes 
meınişti. şerefile yaşar; herkese iyilik yapılır. Deniz 

- Peki tiıtünler ne oldu ;ı hepimizin meskenidir. Ve biz sahil fakir-

- Hepsi satıldı mösyö .. Ah, fakirliğin leri ekmeğimizi ancak oradan çıkarırız .• 

,konferans işlerindeki teşriki mesaısının, 

ııilahtan tecrit edilmiş bir memleket olan 
Bulgaristanın emniyeti kaygusundan ve Bo
ğazlar rejimi ile sıkı sıkıya bağlı bulunan 
ticari menfaatlerinden mülhem olacağını 

,bildirmiştir. 

. Konferan, Tü·.k hükumetinin mukavele 
projesini madde, madde müzakere etmeye 

ve hususi bir tetkike tabi tutulmasına lü
zum görülecek muhtelif noktaları müzake· 
reden sonra kendilerine tevdi etmek üzere 
bir teknik ve bir de tahrir komitesi teşkil 
eylemeye karar vermiştir. 

Montrexn'un tarihte mevkii 
Evvelki gün Boğazlar konferdnsı -

nın toplanıdığı Montrö tarihi bir yer -
dir. Siyasi içtimalara bundan evvel bir 
kere daha sahne olmuş, 1 !)2() da Puan
kara, Musolini ile burada görüı;tmüş -
'ntMontrö yalnız tarihi bakımdan de
ğil, güzel bir seyyah şehri obı ak da 
maruftur. 

~ Operatör • Ürolog ~ 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları miltehassısı. Köpl'Ubaşı 

Eminöuü hun Tel: 21915 

ltalyamn gönderdiği telgraf 
Montrö, 23 (A.A.) - Havas bildiriyor: . 
Konferans koridorlannda kaydedildiğine göre, Türk heyeti mu

rahhasası Romadan dün aldığı telgrafı henüz neşretmemiştir. Bunun 
sebebi ise Rüştü Aras, ltalyanın bu telgrafı geri alacağını veya biç 
olmazsa müeddasını tahfif edeceğini ümit eylemektedir. Mamafih Ro
madan gelen haberler ıtalyanm tadil aleyhtan hattı hareketinde de
vam etmemesi muhtemel olmadığını is bat etmektedir. 

ltalyan gazetelerinin neşriyat4 
Roma, 23 (A.A.) - Giomak15'•italia yazıyor: 
Türk taleplerinin ekseriyetle sanıldığından daha geniı bir mahi

yeti vardır. Bu talepler, halen akdenizde bir harp tehlikesi vaziyeti 
bulunduğu fikri üzerine istinat eylemektedir. Bu hususta ltalyanın va· 
ziyetine gelince, B. Musolini, Habq meselesini müstemleke mahiyetli 
bir iş olarak telakki eylediğ'ni ve bu meselenin bir Avrupa meaelesi 
haline gelmesinin önüne geçeceğini müteaddit defalar tekrar eyle
miştir. Bu itibarla Türkiyenin mutalebahnı serdederken ileri sürdüğü 
sebeplerden bir tanesi doğru değildir. İtalya, Montröde temsil edilmeği 
istememektedi. Bu keyfiyet, İtalyanın, kendisi orada mevcut olmadan 
alınacak her türlü kararlan kabul edemiyedeği hakkında bir nevi ih
tar gibi telakki olunmalıdır. 

ltalyamn Almanyaya gönderdiği söylenen telgraf 
Paris, 23 (A.A.) - Lozan muahedesinin tadiline müteallik İtalyan si

yaseti hakkında Madam T abouts, Montröden Övr gazetesine şu telgrafı 
çekmiştir: 

Alman hükumeti üzerinde Eylule kadar İngiliz sual listesine cevap verm 
mesi için İtalyanın şiddetli tazyikte bulunduğuna dair çıkan haberler dUn 
akşam büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Londradan gelen telgraflar, Alman elçiliğinin İngiliz dış bakanh~nı bu 
cevabın Eylule kadar tehir edileceğinden aşağı yukarı haberdar etmlf oldu-

ğunu müeyyitdir. İngiliz dış bakanlığının bu tarzı hareketi istihfafkira· 
ne bulduğ ve bundan muğber olduğu söylenmektedir. 

Montrödeki heyeti murahhasaların asıl nazarı dikkatini celbeden şey Ro 
madan Berline gönderilen şu telgraf olmuştur: 

<cZecri tedbirlerin kaldmlmasını elde ettik. Fakat bu kafi değildir. Emdnklln 
kabulünü de istiyoruz. Diğer taraftan Fran sanın, İngilterenin ve kilc;Uk deYletlerln 
Akdeniz misakı hakkındaki tasavvurlarını kabul etmek istemiyoruı:.» 

Murahhasların bundan çıkardıkları ne tice, İtalyanın Alman cevabını bir tazyik 
olarak kullanmak arzusunda olduğudur. Filhakika Almanya cevap vermedill mild

detçe Fransa ve İngiltere istikbalden emin olamazlar ve binaenaleyh ltalyaaıo Ber
lin, Londra ve Paristen birini intihap edebilmek gibi bir avantajı vardır. 

BULMACA 

Soldan sağa: 

1 - Şimdi Montröde mevzuubahsedi

len Boğazlar meselesinde iami geçen bir 
şehrimiz. 2-Sabah soğuğu, eritmenin A-

rapçası. 3-Gemilerin sığındığı koy, asmak 

tan emri hazır. 4 - Budala. S - Sahur· 
dan sonra oruç ba::ılangıcı, mağara. 6 -

Tesadüf etmek. 7 - Teselli etmek, kö· 

pok. 6 - Aramağın Arapçası, kumao öl· 

çüsü. 9 - İstemek. 1 O - İçinde kara va· 

na pişer, bir erkek İsmi. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Yavuz Sultan Selimin lranlılara 
kar§ı kazandığı zaferin ismi. 2 - Yırtıcı 

bir hayvan, vadi manasına gelen Arapça 

bir kelime. 3 - Namuslunun aksi. 4 -

Üye, dair, sız manasına gelir. 5 - Hançe· 
rin eşi. 6 - Rabıt edatı, bir ay ismi. 7 -

lstırap, ikindiden sonra gelen vakit. 6 -
Elastiki kabiliyeti olan bir nesne, mcf ulü 

leh. 9 - Baba manasına Arapça bir ke· 
lime, çağ, süt veren hayvan. 1 O - Yemek 

mastarının Arapçası, beygir, bir Papa is· 

mi. 

Dünkü Bulmacanın Halli. ı 

Soldan sağa: 

1 - istasyon. 2 - Nail, nazan. 3 -

Cami, statü. 4 - İdam, Nuh. S - Ter, 

ana, ruh. 6 - İhsas. 7 - Konya. 8 - A· 

TAKViM 
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s. D. s. D. 
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Öğle İkindi Ak şanı Yatsa 
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- Boa Posta .. 
tLA.N FİATLARI 

1 - Gazetenin eaaa yazuile 
bir sütünün iki aatın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir ... • 
tim ilan fiatı tunlardm 

sayfa .. ,,. uyfa .. ,.,. Dlfer s.. 
1 2 3 s J•rl• .. ,,. 

4001 250 200 100 60 30 
Kr .. .ll.r9. Kr,. Kr .. Kr1o Krt-

3 - Bir santimde vaaati (8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 

tutacakları yere göro 
santimle ölçülür. 

a:--- ..... .----.--•.::ı• ı :r:·---

sır, ela. 9 - Re, Katina. J O - Altun, 

ile. 
Yukandan aşağıya: 
1 - İncit, kara. 2 - Saadet, sel 3 -

Tımar, ki. 4 - Alim, korku. S - An. 

6 - insaniyet. 7 - Yat. ahali. 6 - Ozan. 
ani. 9 - Natura, al. 1 O - Nühuact. 
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Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Sabnalma Komisyonundan: 
ı - Gümrük muhafaza erab için 3228 çift Fotinin, 13/7/936 Pazar. 

teai aüdü aaat 1 l de ve Muhafaza memurlan için 1188 çift aiyah F oti· 
ain de 13/7 /936 pazartesi sünü aaat IS de kapalı zarfla ebiltmeleri 

Japılacaktır. 

2 - Taamlanan tutarlan erat F otİDİ 14526 lira, Muhafaza memuru 

Fotini ele 5337 liradll'. 

3 - Şartname, nal w lmelderi ltomla:rcmdadır. Giridebilir. 
4 - latelıliler ilk teminat olarak erat Fotinleri için 1080 ve Muha

faza memuru fotinleri if.iD de 401 liralık vezne makbuza veya Banka 
mektuplaruu kanuni ...-....Vle birlikte teklif mekt .. larile aaua:r• 
JıeD vakitten bir aat nvel Komia:rona vermeleri. cc3499» 
-.-. ...-.--- .. . --~ 

1 islanbul V•fflı' OirelıtllrlUIU ııanıan 1 
Jzmirde Mezarllk bapnda :reni den yapılacak hll binuı inpab 

•JT•ca ilin edilecektir. Enelce )'apılail ilinlann hülma& 9lmachiı. 
c<3512» 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Güzel San'atlar Abdemiainia Mimari, Reaim, He:rkel, Fresk, Se
ıramik, Afit. Mobilya, Şark ta:rini ean'at tubelwinin büJik ,.Ilık 
1ersiai 4 Temmuz C~i aktamma kadar her sGn aut 10 dan 
18 e kadar açıktır. Rehberler iatiyenlere eserler haklnnda llzım plen 
malmnatı verecektir· Duhuliye aerbeattir. «3440>> 
------------·--~~~~____;.·~----~------
1 latanbul ... ecıııy .. ı lllnlar1 1 

IWaer lliloauaa 45 kunat fiat tahmin oluaan aa bpslllade kalla • 
mlmü lsere lblm olan 1500 kilo au teli açak eksiltmqe kon.ı.Uf

•· la ..... meei w nllllmıeai lftuım mldlrlli&nde ...... EWlt • 
...,. sinmek ---- bnumm tayin ettiii waib Ye sı lirabls ma
wkkat teminat makbuz ve:ra mektubile beraber 25/8/936 perffllllbe 
- aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdll'. (B) (3194) 

İstanbul Yedinci icra Memurluğundan: 
S"llld Ue Emine Vediatullahm uhdelerinde ohip Emniyet Sandıima 

Wriac:i derecede ipotek t.hman, •hlmaıma karar ..Um ve tamemma 
3800 Hra ld7mt takdir edöea Salatada llireketade ma1aalleainia 
9llsi ...._._ puan ve limran Jeni Heann w Bank aobimda 
ellli 2, t, 4, 18, 4, 2, 18 ,_i 2 ill 10, 4 numaralı hir tarah Hezaran 10 • .. ;., •ir larah r-. ......... " ... tarafı Bak eo1ra11, tarafı raltii 
Hamdi Be:r haDile mahdut zemin btmda: Sokak cepheaincle clört •· 
lrb •inanm içinde laamen mozaJik ve kıamen mermer bir antre ft 

IHr kapıcı oduı ve ubanlıkta diier ufak hir .-, birinci, Driaci, apm. 
el, clinlGndl katlarumı belaerinde clolnaar odada At lrataa ela 
cem'an otuz alb oda, Mrinc:i btıiula heli w arka ...... plaı.. lrapı, 
ldnci katta camelraala ı.öllnmfif menner mualalrlar ve ..,._ ile ltir 

... mnaıt olup tana çimento dl..Udir. M.0.1 ~ w raih 
ho,aluhr. v. oclalarm cbt kapılan d..m ................. ........ 
.... , ........... Mmir parmakhkhdır. a .. ata 1ra1a Çllrarmak içbı 
...JiaW 11111haua mevcuttur, merclivm alb, semin katında_...., tu
hı .. ft ....... 1uw - eWdrilr tailatiı ....... cepJ.i imtida
.... plmiı w llaricen arnno İflemeai vardır. 2 No. h dlklrlnm a. 
..W çimento olup hilmeleri mevcuttur. Her katuı biri-=l ~ 
"-ir iator kepealdsi mncut olup .....-eler d_. ~dar. 
Biaa:ra demir kapıclaa alrilir. Taraa .,tiveni alataP olup bir aa aar-

IUCI fti'dar. Bina tam~· Um111D ••••• 214,S metre .... bhaı 
olaa ve 8nafı ,.kanda yazıla Adalet ..... diye anılan l.,ıın lçt• bir 
Wueai açık artbrmaya vazedilmit tir. 

Artbrina pefİDdir. Arttırmaya iftlr.k edecek m&fterileria kıymeti 
................. "7,5 ~ 'f!J1 uçeil • .., .... bir.- '-k•n• 
leminat mektubuna lllmil ~ icap eder.. Mlt.enkba 
"'il, tanzifat, teaftriJe. ve Y8d borçlan •• 20 HDelik Vakıf 
leaıeil tnizl borçluya aittir. ArttmDa .-....... 7·7-N8 bıri
Wıae m6wlif Sah ..... cWrecle -wıi _......._ Wik .... 
eektir. Birinci mtbrmilil 30-7-9311 tmihiae ml'smlf Plrliübe 
tini dahmDle mt 14 tm 16 ,. k..._ icra edilecek hirinci arttır 
macla hedel. kıı eti --•er'• "71 lal halclaja takdin:le Wte 
llnkıbr. Abi takdirde ... artta..- taalabldl bMi bl-k .... 
arttırma • bet p dat.a temcHt edilerek 14o.8-838 tariMne m8acBf 
c-...... 14tm 18p bdar ....... yapdamk lldbci •tbrw 
netic-ieıle - pak artbraa lltlucle bnlnl.cakbi. 2004 iatllllarah 
icra " lfM. kmmsutUD 128 meı r·cltleli• tı.mba halrJan tllMI a
eillerile uhit olmıyan ipotekli alacaklarla clifer aWaıdar.m Ye irti
fak bakkı ..ı.ipleriıaia ha laaldanm ve lt...U. faiz ve .a..rile dair 
olan iddialmaı Ub builüadeD itihua 20 ... aıfmda eYrakı .... 
Wtelerile hlrllkte dairemize Wldinneleri llmnclır. Abi takdirde hak
iM tap• dcillerile abit ... ,...., atq beclelinia .. ~ 
~ blular. llltenkim •ersi. te.mriye " tazifiyedm 
n..ıet eı.n Belediye ıwan1 '" Vakıf icaıesi heclell mi
_,...._ teull olanar. 20 Senelik Vakıf lcareal tam bedell mllf
teri,e aittir. Daha ,... maltmat almak llti7ealeria 854 - 1170 
~ cbyada aevcut evrak ve 11111hallea haciz ve takdiri 

.,_ .... _...,. »1.,..ldan illa Glmr. (S150) 

SON POSTA 

e.,alii9W 
apo ...... ...., 

elze ..... 

!On:! tanMklaMnın ~rl 

~ "ASlR 1lAC1 
KANZUK 

Nasır UAcı bOtoıı dQnyaca tanın
... En eBki p11Nn bile kl
kODden çıtanı. 

IROILIZ IWfZDI[ BCZAICqtl ., ........... 

ÇOK 
ETLi OLUR 

ADEMi iKTiDAR 

Tabletleri 
Her eczanede araymıZ. 

T.wflt: Poeta lı:atam im HOitMOBIN 

................. 
'N!ll &,at Mldlıl: Selim ... 

•hiplaiı A a.... 8. R--. H. IJidi 

.,,. ıt 

KUMBARA DESTEKTiR 
it ........ ku•İlllnal•nnı •1 .. kla, 

r•hllz p11r11 blrlkllrndf olnsa, 
•vftl za1n1111dai 

=-

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

it Bank••• esgert 25 llra mevduatl 
bulunan butUn kumbara Ahlplerlne 

senede 7 del• kur'• çekerek 

20,000 Lira mükafat 
nriyor. 1Dkatat1ann 10,000 Uras1 her sene 1 itim 
" ı Teşrilinlli tarilel i• kur'a çekilerek ıarilmlktedir. 

Bu iki k1Şideniı her lirindl 5000 lira, fi flkilde 

Birinciye 
lkincige 

tllZi ıillllldeıılir: 

10 lciıige KJO gii.zer u.w 
20 • 50 ellişer ,, 

1000Lira 
250 • 

1000 ,, 
1000 ,, 

175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 
Cem.an 2tTI kişiye 5000 • 

ik·şe b·n lralıklar: 
1111 Mrtslı ,.. •• 

1 ... .,. ........ ...,.. ... bfMel• .................... .,.. .... .,. .. ...... .,....... 

BETON MAMULATI 
KIACHIT"A· 
lnYINAT PAAHAkUKLAAI • 
LCVllALAA v• DIDEKLm • 
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Çoktan ben soğuk bava do1abt" aımak meyor· 

duk. Botun ıab, mağazalarını gczdt\t. Nıhayt,J 

gorduğümQz dolaplardan kat kat Ostıln, en son teki· 

mülatı haiz. 1936 Model dolabı SAHIBINıN SESi 

Matazatarında bulduk. Bııc en büyük teshilit vı 

en müsait $8ratt 1 de mcık4r ml\csscsc yapmış oldu• 

ğundan hakikaten ld•al ve çok Ekonomik 

KELViNATOR 
soğuk hava dolaplarından bir tane satın aldık. Bu 

em,alsız dolaba kavU1tuğumuzdan dolayı bu eğlen• 

Uyl tcrttp ettık. Sıı. ek bu mutluluğa ermek ıstcnc:of& 

ıu adreslere moracaat cdlnl~ ı 

Haziran 24 

SAHİBiNiN SESi MAGAZALARI 
BeyoAlu latlklll Caddesi No. 302 

AH KARA - Vehbi Koç Ticaret evi BURSA - Hüsmen oğlu Mehmet KONYA - Ali Ulvi Erandaç 
ı z Mı R - Artllr Vetter Ticarethanesi Z ONGU L DA K - ismet A~aı'lan, Ahmet YOksel K AY SER 1 - lsınail ve oğulları Cıngıllıoğla 
ADANA - Ş. Rıza işçen Ticaret evi ANTEP - Naci ve H. Ahmet Dai kardeşler BAL 1KES1 R - Şuh Mehmet oğlu Hüseyin Avni 

& A M SU N - C. Ceıaı Özlll • S. Kemal Sezen, Lüks mağazası ~ TRABZON - Dedeoğlu Sami ve Hami kardeşler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Son sistem makinelerle 

SSA T 
Küçükler, Büyükler! j 

# 

Yaşamak için dişli, hatta lıem güz.I, lı•m 
sallam di#i olmak lazımdır l 

GURde iki defe dl•l•rln•zl R AD YOL 1 N le 
1rçalayınız. Muvaffaklyet kat'ldlr. ___________________________ ..) 

1 Türk Hava kurumu 

BÜYÜK p·y4 GOSU 
Şımdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Keşide 11 Temtnuz 936 dadır. 

Büyük i!~ramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayraca: ~n.ooo, 12.0uO, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20. O ... ) liı-alı'c bir mükafat vardır ... 
c.-:m ..... ıca .............................. ., 

' havalandırılan 

Venüs pudrası 
... 

Pudracılık fennin en son şaheserıdir. 
·Bundan böyle narin ve nazik cildli-

1 • zrin endişesine mahal yoktur. Ara
Jığmız ve hayalinizde , yaşattığınız 

pudra bulunmuştur. Bu da (VENÜS) 
dO.r. VENüS PUDRASILE pudrnlunan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra VENÜS 
kadar cildi mat tutuı> cazibeli göste
remez. Sarışın, esmer. kumral her 
tene uygun renklerile ve çok kibar 
kokusile de rağbeti uınumiyeyi ka
znnıın VENÜS PUDRASINl muhakkak 
tecrübe ediniz. Kullananlar terkede
mez, alışanlar bırakamaz. 

Deposu: NUREDDİN EVL1Y A ZADE 
Ecza ve ıtrıyat ticarethanesi lstun bul· 
Bnhçekapı. 

~ ... Dr. Ihsan Sami 
OKSfJBb IUBUBU 

ÖksUrük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve k1ztımık öksürükleri için pek 
tesirli il&çbr. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. • 

Pt7ı-rJ, ~He .;r«,d f 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBi 
Taksim - STADYOll 

3 aylık yeni devre Temmuzun 
Hk haftasında başlıyacakbr. 
Şoför olacaklar şimdiden mtı-
racaat edebilir. Amatörler: 
SeyrUsefer merkezinde geçire-
cekleri imtihanlara hazırlanır. 
Pogram isteyiniz. TeL 42608 

----~~----~~----------------------------------

Tasfiye Dolayı sile 

MECBURi SAT 1 Ş 
Resmen tasfiyesine karar verilmesi hasebile bilcnmle emvali tOccariyesinin 

sııtılması tekarrUr eden GıılRtada meşhur 

EKSELSYOR 
ELBİSE MAGAZASINDA mevcut elbiselerin sahtı 

20 HAZİRANDAN İTİBAREN 5 TEMMUZ 936 AKŞAMINA 
KADAR 15 GÜN MÜDDETLE TEMDİD EDİLMlşTIR. 

Bu mOctdet zarfında bütün malların satılarak tasfiyenin neticelendirilmesi 
MECBURi olup satış müddetinin tekrar teındidin~ İMKAN OLMADIGIN
DAN bu fırsattan istifade etmek isteyenlerin herglln sabah saat 8 den 
akşam 19 a kadar mağazaya müracaat eylemeleri nnn olunur. 

Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Plakas J. Herşkoviçi ve Şld 
Kollektif Şirketi TASFİYE MEMURLARI. 

Avukat 1. AGAH AKKAN H. SÜLEYMAN 

PROTEJilV 
.Frengi ve Belsoğukluğundan muhafaza eden en müessir ilAçbr. 

---~·~~~--~--------~~--------~~--~--~~---

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Batmüdürlüğümüze tabi Beyoğlu 2 numaralı aatıt mağazamızda bulunan 

2.000 tite misleta levantaları ile 339 fİfe Zova markalı kolonyalan, açık 
arttırma ıuretile münakasaya konulmuttur. Arttıma, 6/Temmuz/936 ya 
müaadif Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Nümuneler, her giin Be. 
yoğlundaki 2 numaralı mağazada, tartnameler Batmüdüriyet Merkez Mu • 
huebeainde görülebilir. 
. isteklilerin muayyen sün ve saatte %7,5 dan 125 lira teminat ....... 
birlikte, Bqmüclüriyettelri Komilyonumuza miincaatlarJ. (3309) 


