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Boğazlar Konferansında dün 

Altıncı madde müzakere edildi 
ngiliz - Sovyet fikir ihtilifı devam 

diyor, Japonya da lngiltere ile beraber, 
ngı·liz delegesi talimat istedi . 

Alt mad~enin bir kısmı ~misyon-1talya Konferansa Albncı add ihtilafı ...... 
llontrO'clen bir m.aıızara 

lara havale, bır kısmı da luilledilmeden • r k t d asker gözu ile bakı 
talik olundu iŞ ıra 8 sa 8 Sovyet donanmumm Akdenize çıkma11 ba 

Murahhaslardan baalan b ... Cenevreye .eliyorlar, tahkim aleyhinde denizdeki müvazeneyi bozar mı ? 
bu yüzden konferans •Maisi P~ (Askeri lallarririmizin mlllaltaları ) 

kadar • 1~ bulunacakmış Montra konferan· 
11 hakkında oradan ı' 
selen haberler, Boiaz- •• "~MA11V· 
lann tabi olacak1.n W.-. 
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Bize göre 
6 ıncı madde 
Boiul6r için tarafımızdan hazırla

nan ,.._ mukavele projeeinia ikinci 
lmmınuı IMidin alakadar clevletler ta
rafıadan ebiımmiTetle bqdanan albn• 
CI maC:d• ile eliler anadcleleri MkJaa
dUi noldai naanauz, i1tinci el ...... 

RefQli ltalyan Ajansıma 
yepi rejim hakkında 

.. ..a.,....,..... _..._ CemlıeU ima· ainin müzakere ve ka
S811. .,.. .... ,_._ atar clena edeeell bul olunduğwıu bil
,. .... ,._,., • .U.r ı laı cin ldr telEll c:limıektedıder. An· 
•latıall .......,.. g_, ... tedltlNri calt 6 ftCI maddenin 
... eWll .. , »• ı...,....... .., ......... bazı noktai nazar ihti• 
tllül ......._,kteıllr. llflanna yol mçtıia an 

Pabt, t.tıftlal •il' 
1 

•• ........ -..ıt • lafahyor ve bu aarGt 
-· rile ltalpa .......... lfntrl bnfe- -l.L-- büb ı 
....... ....,. .... 1* AIElleals tnlltlaba a,-•UlllHWI aua n• 

~ ....... - P1ll talıll Mr llMI• ıiltere ile So~ Rus 
.._..,...... w ... ,,, .... ...,.. ..._ ... ya aruaoda olcluiu i· 

dr'•nıkletlll& l&veten bikliriliY.or • 
.. .. ılılt .. .., .,..... .. ....,.... Alınaa J-berleıia ifa. 

llwll ftllıell '"''' tn fidl ...... -.la· de ettikleri ma.&ya 
.. o - ........ S' o .. ·-bale- ıire projemizin 6 acı 
ram ..... ll8np,a ... hrıd - ıeU· maddeaiae itiraz e- 11ofu1aım lııidtmmı ve SovJet lngOı. dcn--..-
Jlll 'il ılıl lılr ..._ .....,." ....... ...,.. den lnsiltereclir. iti- mukayese eden şekil 

hal Tlllı:l)e Dw .......,_ ..... razm menma ile cKuad_.ea Akde-,..., ıeaailerin bu deaiacleld 
Mtlıma ..._. ..,.. ... _.. ._, lı ,_. nize çakacak olaıl Ru c1en .... , •• ...- (0.w a ... •11111ııı-ı1a 

..... ..,. ..... ,. ................... ('la· ·· ···························-············,·· ···~ · ·· iı:l--lılr T iL ...... • • ........... . ............. , .. 
Olimpiyad demek atletizm demektir. Atleti 
göncleremeclikten sonra giQünç dereceler alma1ıarn .. 

endip edilen futbolculara neye gönderelim ? 
Siıın General Ali Hikmet'• 

Türkbe idman cemiyetleri ittifakuun ıak ettirilmelen lbun 
umumi reW General Ali Hikmet, idman dair kanaatlerini tafl)'an bir 
cemayetleri ittifakuun olİmpİJat sporlan • ranat verdiler. Bu beyanatlanncla, nzi1'9ıl 
na Türk spoıculuuun hansi ..,darla ilti· 'Devamı 9 uncu aylada) 
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Boğa%lar Konferansı 

........... Ynaa: Falilı Rıfkı Abıy 

•ı sviçrenin Montrö kasabasında Bo-
ğazlar konferansı açılmıştır. On 

küsur yıldanberi Türk dostluğu ve cu
muriyet Türkiyesinin sanılmaz 'Oanş
çıhğı tecrübe edilmiştir. Herkes bo -
ğazlar davasının neden ortaya atılmıt 
olduğunu biliyor: Yakın tarkın dün -
ya aulhundaki ehemmiyeti meydanda
dır. Boğazlar emniyeti ise, yakın tark
ta barış nizamının başlıca dayançla -
rından birini tqkil eder. 

Bu emniyeti temin ettiği zannolunan 
muahede garantilerinin, fili bir taarruz 
karşısında ne kadar işe yaradığı sabit 
olmuştur. Boğazların zorlanmasından 
zarar görecek kimler varsa, onlar, bu
gün boğazların emniyette olmadığını 
bilmektedirler. Bu emniyet Türkiye -
nin ve yakın prk sulhunun güvenliği 
için zaruret olduğu nasıl bir hakikat 
ise onun, şimdiki halde ancak, Türki
ye miJli müdafaa kuvvetleri ile temin 
olunabileceği de o kadar doğrudur. 

Boğazlar davasının, Avrupanın di

1 Resimli Makale 

Za.,tl rap& altma abaına 7is Wnlerce beYCir k-.ndia -

de efelı:trik " nıulutk lı:1ITft& WU.salfne yarayabilir. Fakat böy
le olanına bırakdırsa, •• maamm taMat enerjisi faydalı ol -
mıulıldan lıal;ka nrarb elaltBir. 

lel&lelere beazi}'ell twanla• Tal'llır. içlerinde nihayetsiz bir 
lınulret " enerji kaynalı ftl'tbr. Fakat bu enerji zaptı rapt 

il Şelale il 

altına alım.11 muayyen bir ia&ikamete tnrilaedllJ için .... boşa

akar &Wu· 
Şelilelerden istifade için nasıl ona muayyen maksada ıöre 

zaptı rapt alıma almalı: lhım ise, insan rulıandald enerjiden is-

i 
tifade için de ona muanen bir maha .. eeYirmek cerektir. 

.Hunu ,ap:ıbllenler daha kolay manffalı: olar, ve daha sür'atle 
gayelerine l'a.rırlar. 

SÖZ ARASINDA 
ğer muahede münakaşalan ile lumşh- Ş • l v. b J 
rılmamasına bilhassa itina göstermek ıma n.ut unua r-HERGüN BiR FIKRA .. j 

) 
lazım gelir. Türkiye Lozan muahede- Meydana çıkarılan 
sini mağlup bir devlet olarak ;mza et - M~deniget asarı 

Bulgaristanda 
Ateş üzerinde 
Rakseden kadınlar 

miz değildir: Binaenaleyh Türkiye, o R k 1 w Acı bir nükte ... us ar eo og- B 1 · t ha 
zaman, boğazlar hakkında bazı kPyıd- · hlı: defa .&Wülids dnrincle istanbula u garıs anın -
)ar kabul etmlf· ise, bunu, yeni devle- larından Adria - i il -zı zı yerlerinde çok 

.:ıoff, kutbu ~ima- relip, o nkit nre &'Ü:zellilf e ro eri marip :!!..J ti 
tin ancak bir sulh müessesesi olarak T kaınqtaran, Fransa im)laratona üçüncü • ' e- öOe er var-

lide hafriyat yap- ('/;./o: ~""" '/'• dır. Bu meyanda kurulmakta olduğuna dünyayı inan - k k" Napoleenu karısı ÖJenJ, ihtiyarlık ça - /'(; ı, , o , ,,,,, T" . 
mıf ve ço es ı ' , oA ırnova cıvarm -dırmak için yapmıttır. Bu kayıdların, tında yine bir çok ziyaret~ler kabul et- ,. , 

kendi emniyetini tehlikede bırakmak devirlerde kutup- mekten kurtuıaraı:)ordu. p IV'J\~a Vulgari kö -

h 1 d b larda insanların Son :1&111anlarında, bu Tuiyet&en u - V: ünde ve lstranca 
ihtimali Türkiyenin aya in en ile 

0 
tur duk la rını d 

geçmemi§tir. imdi, muahede garantile- sanç ıetiren bed•aıat kadmcalnı, yakın ağlarının orta -
hayli ilerlemiş bir dostJanndan birine şöyle, derd y:ınnıış- ıında oturan halk 

rinin fayclaaız olduğunu durup durur- tt:1 
de medeniyete tı: ~~lllj~~~~korlu ateş üzerin-

ken iddia ederek boğazlar meselesini sahip olduklarını - Beni slyaretta M anlarlar, •maem de raksetmekte -
açan biz değiliz. Koskoca bir devletin meydana rıkar - ki? Bir faciaıu• ... -•tlesini rörmektcn 1ı"rler Bu ak 
iatikliline mal olan hazin tecrübe, en :x -- .ı • r sı 

mlfbr il.iç bu ••yunr muT bilhassa yaşlı kadınlar yapmaktadır 
kudretli olanlan bile kendi başlarının Hafriyat esnasında, Bronz ve .lce - •--------------• ve bir ibadet telakki etmektedirler. 
saresini yeniden düşünmek mevkiin - mikten heykeller, san'atkarane bir Amerlk•lllerın Fran• .. lamı Rivayete nazaran kadınların ayak-
de bırakmıştır. Her tarafta milli güven- surette iflenmiş taraklar, çok zarif ka- verdllderl .. repl• )arı yanmamakta imw. 
liğin henüz tek yolu, her miJletin kendi şıklar bulmuştur. Amerika hükumeti, Amerikada • • • 
müdafaa kabiliyetinden ibaret olduğu • • • imal edilen ~araplara Fransız isimleri-
ilin edilmiştir. Her tarafta yeni bir fM•ll•I• zeacl boka&e kaç nin konmasına müsaade etmiş. Şimdi 
harbin tehlike çanları çalınmıştır. J••ruk vwr•••7 Nevyorkta Borgonya, Sauterne ~rap-
Dünya emniyetini kurmak istiyenlerin Zenci bokıörden on iki ravnd da- ları içiliyormuş, tabii praptan anlayan-

&talla ile •kal• Gorkl'nla 

- ·•••••b 
Makaim Gorki ölmeden bir gün e~-

ilk vazifesi, taarruzları imkansız kıla- yak yedikten sonra, on ikinci ravndda lar evveli F ranaızların .praplarını boz
cak müdafaa tedbirleri almak olduğu biçimine getirip rakibini yere baygın duklannı zannetmifler, fakat sonra 
anla,ılmıştır. Sulhu kat'i olarak müda- yıkan Maka Şmelliingin rakibine kaç meeele anlaşılınca, kızılca kıyameti ko
faa edebilecek kudrete malik olanlar- yumruk atkettiğini taraftarları eaymlf- pararak, F ranaız praplanndan güm -
dır ki, taarruz harblanna hazırlanmak- 1ar, ufak tefek bazı müessit olmıyan rük resmının indirilmaini iatem~ler
ta olanların ümidlerini kıracak ve on- yumruklar hariç tutulursa Şmelling dir. 
ları müşterek emniyet davasını gü - zenciye ıon bayıltıcı yumruk ile bera .. 
c1enJerin safına ginneğe mecbur ede - her tam 70 yumruk iabet ettirmiftir. 

vel Stalin kendisini ziyarete gitmiş, 
odada bulunanlan dıprı çıkannıf, ve 
ebediyetin qiğinde bulunan bir adam
la, Sovyet Rusyanın en büyük siması 
yanm saat konUfllluflar, ne konuşmuş
lar~ Bunu kimse bilmiyor, yalnız Stalin 
senelerdenberi yüzünde görülmiyen 
teessür izleriyle ocladan çıkmıt ve er
tesi gün de büyük hikayecinin ölümü-

cektir. l,in entreaan tarafı vurduğu yum-
Lozan muahedesinin boğazlar faab- rukların radyocla kanıı Annyondre 

nın ruhu, boğazlann her taarruza kar- tarafından sayılmıf olmasıdır. 
fi açık olma81 değil, her taamız karşı- • • • 
eında herkes için emniyette olması i- lwunlan• bo~lan uzaror•ut 
di: ffte biz bu emniyeti hayali olmak - fngilterede insanların niçin vücutca 
tan çıkanp hakiki kılmak istiyoruz. tereddi ettiklerini teabit etmek üzere 
Türkiye ile dostluk edenlerin menfaa- t~kkül eden bir Antropoloji cemiyeti 
ti, Türkiyenin emniyet ve kuvveti ol- tarafından on binlerse insan üzerinde 
duğuna göre, onlar, meselenin müza- ve lakandinav memleketleriyle fsviçre, 
keresinde, bu yüksek menfaatin icab- İtalya ve Holandada yapılan tecrübeler
larına göre hareket edeceklerdir. de insanlarm uzamağa başladıkları 
m;;;~ffb.T.;".;;;;;; .. i.i;"I;.;·;; teshit edilmiştir. Nazarı dikkati ikinci 

Jan Swiatrovski isminde 2.5 yaşla _ bir nokta daha celbetmi• ve şehir ha1kı
nnda genç bir Lehli senelerce çalışhk- nm köylerden daha uzun olduğu da 
tan sonra, kibrit ve kürdanlardan mü - bu münasebetle anlaşılmıştır. 
rekkep bir keman vücude getirmiş - ·• * • 
tir. Bu i§i yapmak için 15000 kadar Amerikanın hazlneal 
çöp kullanmıştır. Amerika hükumeti 18 milyarlık al-

Kemandan anlıyanlar bu çöpten ma- tın stokunu muhafaza etmek için Ken
mul musiki iletinin fevkalade güzel tucky eyaletinde dört tarah muhafaza 
8C9 verdiğini söylemekte imişler. edilebilecek bir şekilde bir şato in,şa et-

• • • mektedir. Bu şatonun muhafazası için, 
DUnp•ı• .. ••ki paata91 mitralyözlü piyade ve süvan alayları 

• • • 
Herrlot'•n ••tHI 

Bir iki gün evvel Fransada meclis nü haber alınca: 
müzakereleri esnasında frak ve katı - Evet, demİf •. Şimdi hissediyo _ 
yaka giyen reis Heryo, bunalmlf, cel- rum. Rusya artık dünkü kadar büyük 
ae araa1nda Leon Blum'un yanına IO - d w ·ı egı ..• 
kularak: • • • 

- Azizim dem it çqit çqit islahat Leon Blum •için dinçtir 7 
yapıyorsunuz, hu meyanda meclis re- F ha baL Le 
islerinin sıcak günlerde hafif elbi~eler b.. ~.ank 812 

• ':•~nı. . 0~ ~lu~~~ en 
· l · · d k b ı t · uyu mezıyeb bu lfl dutundugu za-gıyme ennı e a u e senıze. 
inkılapçı obnakla beraber muhafa- man can aıkıa da olaa hafka her han

zakarlığı elden bırakmıyan Leon Blum: gi bir işin onu meşgul etmemesidir. 
- Emredin de meclise soğuk hava Son zamanlarda giriştiği büyük iş-

tertibatı yapsınlar ı lere ve mücadelelere rağmen bu itiyat-
Cevabını vermiş. larını bozmamıttır. Edebi sahalardaki .... 

lla91rtla te.ddUdD zewcet az•llrOr 

Dahiliye nezaretinin bir tebliğine 
nazaran, Mısırda teaddüdü zevcat a
zalmakta ve erkekler bir kadın ?.hnak
la iktifa etmektedirler. Bu tebliğde ve
rilen rakamlar funlardır: 

Evlenen :J02.682 erkeğin içinde 
1 7 .9;)() si iki kanlı, l 45(j aı üç lı.arılı 
ve yalnız 147 tanesi dört karılıdır. 

meşguliyetini zerre kadar ihmal etme
miştir. Her cumartesi günü karısını da 
beraber alarak, civardaki arkadaşlarını 
ziyarete gitmekte ve dünya yerinden 
oynasa pazar günlerini okuyarak ge
çirmektedir. Bütün buhranlara rağ -
men istirahat günlerinden fedakarlık 
ettiği görülmemiştir. 

Müteaddit kadın alan ereklerin ek
serisi köylüdür. lngilizler her şeyin eskisini severler. memur edilmiştir. 

________ ...;.. __________________________________________________________________ ~ 
Eğer inanmak lazımgelirse, son gün -
)erde, Londrada verilen bir ziyafette 1 
yedirilen pastalann unları bir kaç bin 1 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 
eenelik İmİf ve ehramlardan birinin i- , ....... Marmara süDlerinde; Madanyanın pek yakmma 

çinde bulunmuf imiş. 
kuma p)le INr kayıt~ isıanb ... IMe ediyorlar: 

• Arm•tla kiyiiae )tOs&a J91dur.• 
Bu pastaları Elizabet zamanından 

kalma tereyağile imal etmişler, ikram 
edilen ,araplar eski Korent mahzenle -
rinden çıkarılmış imiş, soğukluk olarak 
verilen elmalar ise 1800 senelik imiş 
Pompei de bir evin mahzeninde bu -
)unmuş. 

Arm•tl• köyi TJU'dır ... köy .._ ailelere yasın sayfiye y:ulfe -
sini ıören tirin bir yenlir. 

ı~t.anbllldA Erenköyde llikmS ismln411e sir zit •u köyde Zeki 

isminde ltlr adama tealalliUi ltlr mektap ıönderiyer. 
Mektup l\ludanyaya gidiyrıf. Evirip çeviri~orlar. Nihayet ar-

istanbuJ civaranda sayılacak lı:adar yakın. Madanyadan .esi 

işiülec-ek nıes:ıfecte bulunan bir köye de meldap &'Öaderm,.k möm
kun olmazsa. Turki:Jede de PMta .senisi blllan411alun• IÖyleme
le imkan odufuna, artık -

j~ 1 ER iNAN 1STER lNANMA l 

L-------------------------------------------------------------J 

~---------------------------
Sözün 

Sen bil; 
Fakat aöglemel 

lrmel Tehı -

Ş 
imdi lngilterenin Kembriç üniver• 
aiteainde okumakta bulunan Hint~ 

Bimalendu, hayatının sonuna ereceği tarihi 
17/Haziran/1945 olarak ıimdiden tesbit 
etmiı. 

Diyorlar ki, bu keramet sahibi Hintlloı 
JIİD aldanmasına pek de imkan olmasa ge• 
rebnit- Zira, timdiye kadar sayın bay Biıo 
malendu kendi ailesinden bir çok kitinin 
vadesini günü gününe, saati saatine hatt~ 
dakikası dakikasına önceden kestirmit Tt 
biç birinde de yanılmamıı imi1-

Bimalendu, bu sırrı. ailesinin şeceresini 
kanttmrken bulmuı. Benimki gibi baıi' 
zekalann kolayca kavrayamadığı bir ta• 
k11n hesaplara dayanarak, kerametincf 
fenni bir şekil vermek istiyor. 

Ne bileyim? Belki de iddiası doğrudurı 
ve hakikaten de, 1 7 haziran 1945 tarihinCS 
tesadüf edecek olan günde. Bay Bımalen• 
du, kişmiri kalbini dinlendirmek ve Gani 
nehrinin mukaddes sularına serpilmek üze• 
re yakılmak saadetine eritecektir. 

Yalnız, ben kendisini görürsem. şöyl~ 
bir nasihat vermek isterdim: 

- Arkadaıl derdim. lhtimalki hesab•n 
doğrudur; ve yüce Buda, ömrünün sayılı 
günlerine bu tarihten dokuz yıl sonra «lem• 
mel» işareti çekecektir. Onun orası ikinizft 
ait bir meseledir. Ya, sen hesapta yanılır• 
sın, veyahut ki o, kemal mürvetinden sanj\ 
bir iki yJ daha baiıılar .. bunun ikisi de O"! 

labilir . 
Ukin, benden sana öğüt olsun: Ölece-

ğin zamanı sen istersen bil, fakat etrafına 
zinhar ilan eyleme! Zira, insanlar tuhaftır• 
Canlı, cansız, herhangi bir ferdin, bir §C'" 

yin akıbeti yakın olduğunu hi11ederlerse( 
çullanırlar üzerine. Bir adamın rahatı, hu
zuru, itibarı.. saygı veya korku telkin et• 
mesi hep öleceği zamanın bilinmesinden• 
dir. Vade malUnı olursa, borçlu tazyikten 
kurtulmaz. Gayri muayyen vad~. gayri 
mahdut rahat, huzur ve sük.Gn demektir. 
Öleceiin an malum oldukça hiç bir işe gl• 
rifemezain, hiç bir hltfa mazhar olamazeın., 
Herkes sana edeceği iyiliği, yardımı, boyu• 
na irteye atar. Ne dünyadan kim, ne d~ 
düpnanlarından intikam alabilirsin. 

Bir de, pyed dediğin saatte ölmiyccelı! 
olursan.. İ§te o zaman işin büsbütün du• 
mandır, dostum 1 O vakit, senin ölümünün 
üzerine kurmuş oldukları bütün hesaplarıl1 
altüst okluğunu gören hemcinslerin, seni 
bir kaıık wcla boğarlar! 

n~ 
........... ___. ........ ---

Biligor Muaanıız 7 

1 - Brahma dini aalikleri kimlerdir) 
2 - Peygamberleri en çok olan ita • 

vim hangiaidiı) 
3 - Hangi dinde temizlik en büyük 

ibadettir ve ateı hangi dinde mukaddeı • 
tir) 

4 - Yer yüzünde cennet kuran bir a-
dam tanır mısınız) 

(Cnaplan Yana) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Thais milattan evvel 4 üncü asır

da yaşamış Yunan kadınlarının en güze• 
lidir, dansları ve aıkları ile meıhurdur. Bü· 
tün Atina gençlerini etrafına toplamıı ve 
bilahare iki çocuğu ile beraber öldürülmiif. 
tür. 

2 - Japonyanın merkezi hükumeti olan 
Tokyonun nüfusu 2, 118,400 dür. 

3 - Triton, mitolojilere nazaran den~ 
ilihıdır. Gene ilahlardan Posedou ve Amp• 
hiırite" nin oğludur. 

4 - Ahmed Vefik Pap Fransız mu• 
harrirlerinden Molyerin bir çok piyeslerini 
türkçeye çevirmiş adapte etmiştir. 

·~·--------------··------D•l•l•len 30 mllrar TUrk llraaı 

Vaşington hükumeti eski muharip
lere 22 milyar dolar vermeji kararlaş .. 

tırmıştır. Bu paralar sahiplerine posta 
vasitasile gönderilmektedir. 

Vaşington bu haberi alınca büyük 
bir bayram yapmıştır. Her eski muha· 

ribin penceresi çiçeklerle bezenmiş ve 
her eve bayrak asılmıştır. Dağıtılan pa· 
ra bizim paramızla tekriben 30 milyar 
Türk liraaıdır. 
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İtalyaya karşı lngiliz 
siyasetinde değişiklik yok 

Bir İtalyan gazetesi, Milletler İtalyaya karşı bir infirat 
siyaseti takip etmeği arzu etmektedirler, diyor 

Roma, 24 (A.A.) - Tribuna gazete· hesizdir. dilmedikçe İtalya, istikbalde her türlü me· 
.t yazıyor: 

Cenevre içtimalarının arifesinde bey• 
nelmilel vaziyet, karanlık görünmekte ber
devamdır. İngilizlerin zecri tedbirleri~ 
kaldırılmasına dair olan teklifleri, İtalyaya 
karıı takip edilmekte olan hattı harekette 
bir değişiklik vukuuna delalet etmez. 

Giornale d'halia, Milletler ltalyaya sai birliğinde bulunmaktan kaçınacaktır • 
karııı bir infirad siyaseti takip etmeği arzu Eransız • lngiiiz teşriki mesaisi 
etmektedirler. Bu gazete, Avrupanın sul· Londra 25 (Hususi) - İngiltere har· 

Milletlerin Avrupada mesai birliğind'! 

bulunmağa hakikaten hazır oldukları §Üp-

ha kavu,turulması için ittihaz edilmiıı olan biye nazırı Mister Duff • Cooper bugün 
bütün tedbirlerin muvaffakiyetsizliğe uğra• Pariste bir nutuk söyleyerek İngiltere ile 
mış, çünkü tedbirlerin İtalyanın iııtiraki F ransanın anlaşmaları ve teşriki mesaı 
olmaksızın alınmış olduğunu ilave etmek· etmeleri lazım geldiğini anlattı ve bunun 
tedir. iki memleket için bir hayat ve memat me· 

Habeşistan meselesi tamamiyle halle· selesini olduğunu söyledi. 

Valilerin ikinci toplanhsı 
Garbi Anadolu valileri bugün 'fzmirde Şükrü Kayanın 

riyasetinde toplanıyorlar 

fzmir, 24 (Hususi) - Garbı Ana - Şükrü de gelmişlerdir. 
dolu valilerinin burada yapılacak olan Şükrü Kaya şerefine saaf yirmi iki

toplan tısma riyaset edecek olan İçişleri de şehir gazinosunda bir ziyafet ·\'eril
Bakanı ve parti genel sekreteri Şükrü miştir. 

Kaya saat yirmide geldi. İstasyonda va- Yarın saat on altıda parti binasında 
li Fazlı ile sabık vilay~t parti reisi Av- toplantı yapılacaktır. Toplantıya Garbi 

ni Doğan tarafından karşılandı. Anadolu valilerinden lzmir, Manisa, 
. . l'k . • Aydın, Denizli, Isparta, Bordur ve An· 

Şükrü Kaya ıle hır ı te partı ıdare t 1 1.1 . • . k d kl d' M " 
• . .. .. a ya va ı erı 1ıt1tıra e ece er ır. ug-

fjeyetmden Cevdet Kerım, Husnu Ça- la valisi hasta olduğundan toplantıya 
kırı Salah Cimcoz, Ali Riza, doktor yetişememiştir. 

• 
lngilterenin 
dış siyaseti 

İrlanda İngiltereden 
ayrılıyor 

Baldvin müstakbel siya- Yeni kanunu esasi ile son 
bağ da kınlacak setin ana hatlannı anlabyor 

. Londra 24 (Hususi) - Baldvin A · 

vam Kamarasında İngilterenin müstak· 
bel harici siyaseti hakkında şunları söy

lemiştir: 
«İngiliz siyasetinin ikinci hedefi, Av

rupada vaziyetin sükun bulmasıdır. 
Kendimizi garbe karşı muhafaza etmek 

fartiyle bütün Avrupayı kendi kendi -
ilne terkedeceğimiz hakkındaki tel .. 

mihler, hiç bir esasa dayanmamaka -
dır. 

Siyasetimiz daima Milletler Cemi • 

yotlne istinat etmektedir. Kollektif em
niyeti ne dereceye kadar bir hakikat 
lialine koyabileceğimizi bilahare göre

ceğiz. Bu mesele, Milletler Çemiyetinin 

eylul toplantısında müzakere edilecek
tir. 

Londra, 11 (Hususi) - Ünited 
Pressin muhabiri bildiriyor: lrlanda hü· 
kumeti İngiltere ile en son bağı da kır
mağa karar vermiştir. İrlanda hükumet 
reisi M. Ruvellera bugün, İrlanda için 

hazırladığı yeni kanunu esasinin f rlan
dada İngiltere tarafından tayin olunan 

umumi valiye yer vermiyeceğini söy· 
lemiştir. 

İngiltere ile İrlanda arasında en son 
irtibatı umumi vali temsil ettiğinden 
bu makamın ilgası ile iki memleket bi
ı ibirinden tamamiyle ayrılmış olacak -

tır. 

Yeni kanunu esasi devlet reisinin 
halk tarafından seçilmesini temin ede

cektir. 

Fransız Nazırına 
Göre Alman 
Tehlikesi 

"Alman yanın ırki telakkileri 
milli telakkilerinden daha 

tehlikelidir,, 
Paris, 24 (A.A.) - Almanyanın 

tecavüzkarane niyetler beslemekte ol
duğu endişesini izhar eden bir takım 
istihzalara cevap veren Delbos, ezcÜm· 

le şöyle demiştir: 
Almanyanın ırki telakkileri onun 

milli telakkilerinden daha ziyade tehli· 
ke arzetmektedir. Fransa, soğuk kanlı· 
lığını muhafaza ediyor ve beynelmi -
lel adaleti muhafaza etmek için yapa • 
bileceğini yapıyor. Milletler Cemiyeti 

Asamblesinin önümüzdeki içtimaında 
Lokarno misakında imzası bulunan 

devletler, bu misakın ihlal edilmesi me
selesi hakkında noktai nazar tcatilerin· 
de bulunacaklardır. 

Fransa, Almanya ile 1:>ir uzl~ma e
sası bulmak arzusundadır. Biz, kiMse

yi tehdit etmiyoruz. Fransa, tamamiy· 
le sulh davasına bağlıdır. 

İtalyan Hava Nazırı 
Berlinde 

Almanya ve İtalya bir 
beynelmilel faşist birliği 
kurmağa çalışıyorlar 

Berlin, 24 (A.A.) - İtalya hava 

nazırı general Valle bugün, husus! 
tayyaresiyle buraya gelecek ve hafta 

sonuna kadar Berlinde misafir kalacak-

tır. Gayet sıkı bir iş birliğinde bulunmak 

istediğimiz Fransız hükumeti ile bil -
hassa temas halindeyiz.» 

Irak Hariciye Nazırı 
Mekkeye gidiyor 

Pirede grevciler bir polisi 
Yaraladılar Gazetelere veril.en bir tebliğd~: ~e

neralin, 1933 yılı ılkbaharında Gorıng 
Atina, 24 (A.A.) - Pirede grevci- ile general Milchin İtalyan hava kuv -

lerle polis arasında arbedeler olmuş - vetlerine yapmış oldukları ziyareti İa· 
tur. Bir polis memuru yaralanmıştır. de maksadiyle geldiği söylenmektedir. 

. Bağdad, 24 (Hususi) - Irak hari

ciye nazırı Nuri Sait Paşa Avrupadan 

avdetini müteakip Mekkeye giderek 
'.Arap Birliği paktının zeyillerini ımza 
~decektir. 

~~~~~~~~~~ 

ispanyada iki tren çarpıştı 
13 kişi öldü 

Madrid, 24- (A.A.) - Ponfersadn 
tüneli altında bir yolcu ve bir eşya tre
ni çarpışmış ve ı:ı kişi ölmüştür. 28 
k!§i de yaralanmıştır. 

1 

Habeşistanda yağmur 
mevsimi basladı 

' 
Adisababa, 24 (A.A.) - Bir kaç 

gündenberi yağmurlar mevsimi başla
mıştır. Maamafih yağmurlar, asker
lerin yol inşaatını sekteye uğratmamış· 

tır. 

Fransada grevcilerin sayısı 
Paris, 24 (A.A.) - Bütün Fransa· 

da grevcilerin cümlesinin miktarı 1 D:l 
bin 547 dir. 

Siyasi müşahitlerin ifadelerine göre 

Nazilerden bazı nüfuzlu kimseler, şu 
aralık, Alman - İtalyan dostluğunu 
kuvvetlendirmeğe ve bilhassa Fransa, 
İspanya ve Belçikadaki son siyasi in -
kılaplardan sonra, bir nevi (< Beynelmi

lel Faşist Birliğiı> kurmağa çalışmakta
dırlar. 

Berlin, 24 (A.A.) - ltalya hava 
nazırı general Valle ile İtalyan hava 
kuvvetleri erkanı harbiye reisi, bu sa
bah Berlin yakınındaki Staaken tay -

yare meydanına gelmişlerdir. 

İki ahbap çav_u_ş~l_a_r ______________ _.I 

Altıncı madde 
• 
ihtilafına asker 
Gözü ile bakış 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bozacağrn noktasıdır. 

Bu mevzu göz önünde tutulmak şartile 
projemizin 6 ncı maddesi tetkik edilecek 
olursa görülür ki sulh zamanında Boğaz• 
lardan harp gemilerinin geçişleri hususun• 
daki kayıtları ihtiva eden bu madde, esas 
itibariyle İngiltere - ve onunla beraber 
Karadenizle sahildar olmayan devletler
için ne gibi hukuk bahııediyorsa Sovyet 
Rusya için de ayni hukuku derpi§ eylemek· 
tedir. Yalnız 6 ncı maddenin H. fıkrası, 
Sovyet Rusyayı bu maddenin C ve E fık· 
ralarından istisna etmiştir. C fıkrası, Ka· 
radenize sahildar 1 olmayan bir veya bir 
kaç devletin bu denize gönderecekleri harp 
gemileri tonajı yekununun 28,000 tondan 
fazla olmıyacağını tasrih etmektedir. E 
fıkrası 9ise, Karadenizde sahili olmayan 
devletlerin harp gemilerinin bu denizde 
15 günden fazla kalamıyacaklarını tesbit 
eylemektedir. Sovyet Rusya bu iki kayıt• 
tan istisna edilmekle beraber; H 
fıkrasında da «Akdenize gönderilmiı 
olan harp gemileri mecmuunun - di· 
ğer devletler hakkındaki A. B fıkralarında 
yazılı umumi kayıt ve şartlara tabi olmak 
şartiyle - Karadenize dönebilecekleri» 
kabul olunmaktadır. 

Şimdi İngilterenin itiraz mevzuunu tet
kil eden noktaya temas edelim: 

İngiliz noktai nazarına göre, Karade· 
nizdeki Rus donanmasının Akdenize çık· 

maması bu denizdeki müvazeneyi bozar· 
mış .. 

fngiltere, bittabi, bu mülahazasiyle 
kendi vaziyetini ve Ak.denizdeki deniz 
kuvvetlerini düşünmektedir. Halbuki bü· 
tün dünya bilir ki bugün Karadenizdeki 
Sovyet Rusya donanmasının, bütün mev• 
cudiyle dahi, Akdenize çıkması fngiltere 
için hiç bir tehlike teşkil edemez. Çünkü 
İngilterenin Akdenizdeki donanması 

$ovyet Rusyanın Karadeniz donanmasına 
üstündür. Kaldı ki İngiltere ana vatan 
filosundan lüzumu kadarını da Akdenize 
her zaman geçirmek ve böylece bu üstün· 
lüğü kat kat arttırmak imkanına maliktir. 

Geriye daha iki nokta kalır: 
Birincisi - Sovyet Rusyanın, geçecek 

seneler zarfında, Karadenizdeki donanma· 
sını arttırarak Akdenizde lngiltere için bir 
tehlike teşkil etmesi. 

Bu, varid değildir. Çünkü Sovyet Rus
yanın İngiltere için denizlerde bir tehlike 
yaratabilmesi öyle beş on senenin işi de· 
ğildir. Nitekim Amerika ve Japonya bile 
buna muvaffak olamamışlardır. 

İkinci nokta - Son zamanda Fransa 
ile askeri bir anlaşma yapmış olan Sovyct 
Rusyanın Karadeniz donanmasının, Ak· 
denizdeki Fransız donanmasına iltihakı su· 
retiyle bu denizde İngiltere donanmasına 
üstün değilse bile ileride, yani Karadeniz· 
deki Rus donanmasının kuvvetlenmesi ha· 
tinde, böyle bir ihtimal İngiltereyi düşün
dürebilir. 

Lakin şu noktayı unutmamak gerektir 
ki projemizin 6 ncı maddesi, Boğazlardan 
geçecek olan harp gemileri hakkında, bir 
ay evvel Türkiye Cümhuriyeti hükumetini 
haberdar etmek şartını da ihtiva etmekte• 
dir. 

Sayfa 3 

E 
Çin işi, hakikaten muamma 

dolu bir iştir 

U zak Şarkı yeniden kıına boyamak isti-

dadını gösteren yeni hadiselerin ma
hiyeti billıımediği içindir ki, Çin işleri, ha -
kiki bir muamma halinde tecelli ediyor. 
Kanton niçin Japonyaya muarızdır? Nan -
kin hükümeti, neden Japonlarla anlaşmak 
ister? Yüz binlerce kişilik Çin kuvvetıerı, ne
den sağa, sola saldırmak ist.ldadınd:ıdır? 

Bunlar öyle suallerdir ki mukadder cevap -
lannı verebilmek için, Uzak Ş:ı.rlc ahvallnln 
bütün seyir istikametlerini tetkik etmek la
zımdır. 

ıc: * * 
İnkar kabul etmez blr haklkattır ki, Ja -

ponya, bugünkü şartların kendisince mu>a
itllğlnden istifade ederek şimali Çini lstill 
etmek kararındadır. 

Bu tarzı hareket, onun, daha evvel Çıne 

vrrmiş olduğu teminata muhnllt olduğu lçln 
bütün Çlnde umumi bir galeyan uyandır -
mıştır. Resmi Çini temsil eden Nankln bıl

kftmetinln fi'li başkanı general Şan-Kıı.y-Çek, 
Çin halkının bu galeyanını t:ıkdlr etmekle 
beraber, Çinin Japonya ile açık bir mücade
leye girişmek kabiliyet ve kudretinde bulun
madığına kanidir. Esasen beş senedenberl, 
bütün Çin ülkesinde temln etmeyi uzcrlne nl
dığı birleşdirme hareketi münascbetlle de, 
böyle bir cidalin, Çin için çok zaraılı oldu
ğuna kanidir. Bundan ötürü, blr taraftan 
cenubi Çinin vahdetini tem!ne çalışırken, di
ğer taraftan da Japon ibtirasn.tımn önüne, 
müslihane bir surette sed çekmcğe çalışı -
yor. 

Fakat Kanton hükumeti, bu kanaatte de
ğildir. Kanton, cenubi Çinin müfrit fikirler 
taşıyan bir köşesidir. Blr müddet Nank\n ile 
açık mücadele yaptıktan sonra, Japon ihti
rasları karşısında, kardeş muharebeslnln 
zararını anlamış, bu mücadeleye son ver -
mekle beraber küskünlüğünden de fedakar -
ltk yapmamıştı. Ahval, işte bu şartlar al -
tında cereyan edip gidiyorken, cenubi Çin 
p:ı.rıamentosu başkanı Huanmln Kantona 
gitt.l. 

Huanmin, cenubi Çin cumhuriyet.ini l.."U -

ran Sun-yat-Sen'in sağ eli idi ve bundan do
layi, bütün Çlnde büyük bir şöhreti vardı. 

Huanmln Ka.ntonda vefat etti. Yatağının 
başı ucunda bulunan siyasi vaslfetnames1n
de, üç noktaya dikkati çekiyordu: 

ı - Japon ihtiraslarına sed çekmek. 
2 - Bolşeviklerle mücadeleden vazgeç -

mek. 
3 - Şan-Kay-Çek'in diktatörlüğe gittı -

ğiııl unutmamak. 
Kantonlular bu siyasi vasiyetnamenin lkJ • 

maddesinin tahakkukunu bir tarafa bıraktı-
lar. İlk lş olarak Japonya ile mücadeleye gl
rlşmeye karar verdiler. 

Bu kararlarına Nankin hükOmetl-
ni de iştirak ettirmek lstedller amma 
muvaffak olamadılar, şlmdi, kalabalık blr 
Kanton ordusu, şimalden ilerlemek istidadı
nı gösteren Japonlara karşı yürümektedir" 
Bu hareketini neticelendlrmek lçln Nn.nkln 
arazisinden geçmeye mecburdur. 

Bu takdirde Nanklnlller, Kanton ordusunıı 
kendi topraklarından serbes~e geçmeye bı-

rakacnklar mı? 
Ve bittabi, Sovyet Rusya donanması Bıraksalar, Japonlara karşı cephe nlmış o-

da Karadenizden Akdenize, gerek bu ıarta 1 lacnklar. 
riayet ederek; gerekse Boğazlardan bir de· Bırakmasalar, Kantonluların taa\Tuzuna 
fada geçebilecek olan gemi adedini ve to· uğnyacak ve bir kardeş harblne sebeblyı>t 
najını tesbit eden 6 ncı madde fıkralarına vermiş olacaklar. 
tabi olarak geçecektir. Binaenaleyh Kara· Bundan ötürüdür ki Uzak Şark. yenl kanlı 
denizdeki Sovyet Rusya donanmasından hadiselere sahne olmak vaziyetinde bulunu
muayyen ve muhdut bir kısmı Akdenize yor. _ Selim Ragıp 
çıktıktan ancak bir ay sonradır ki ayni do
nanmanın yine muayyen ve mahdut bir 
kısmı Boğazlardan geçerek ayni denize 
çıkabilir. Halbuki bu bir ay zarfında İn· 
giltere; Ak denizde birleşecekleri tasavvur 
olunan, Fransız • Rus donanmasına üstün 

Eden Hukuk Doktoru 
Londra, 24 (A.A.) - Oksford i.i

niversitesi, bu sabah Edenle profesör 
Cilbert Murraya hukuk doktoru unva· 

olan kuvveti bu denizde daima toplayabi- nını vermiştir. 
lir. (İngiliz imparatorluğu Akdenizden ............................................................ .. 
başka bir yerde bir harp ile meşgul veya 
bir harp tehlikesine karşı bulunmazsa 1) 

Bu itibarla ikinci ve üçüncü partiyi teş· 
kil edecek olıın Sovyet donan:nası aksamı 
da Knradenizden Akdenize çıkmazdan ev

barin bu hususta bir anlaşqıa :zemini bu· 
lunduğunu müjdeleyecek olan haberlere 
her an intiznr edebiliriz. 

Celal Dinçer 

vel İngiltere -gerek siyasi, gerekse aske· Not: Bu yazımızla birlik.e çıkacak 0 • 

ri sahada- kendi emniyetim koruyabil~- lan temsili re~im icabında mühim bir kıs· 
cek tedbirler almak imkanından mahrum mım Akdenizde topla::acak olan İn iliz 
değildir. donanmasını mecmu kuvvetlerile Rus do• 

Binaenaleyh bu 6 ncı madde hakkınd~ nanması mecmu kuvvetlerini göstermekte· 
ileri sürülmüş ve birbiriyle taarruz halin· ı dir. 
de bulunmuş olan lngiltere ve Sovyet Rus· Fransanın mecmu kuvveti ise: ~20 p~r
ya noktai nazarlarının. projemizin esas çadan ve 685,091 tondan ıbıtrct•ır. 
hatları dahilinde, birbirine yaklaştırılması (Bütün bu kuvvetlere 1934 denberi İnta 
ve her tarafı memnun edecek bir hal tanı halinde olan gemiler dahildir.) 
bulunması pek güç bir şey değildir. Bu iti· c. o. 
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r~~~liiiilıımii~ ............... -· 
Kıskançlık jAvukatlar arasındaj Etibba Odasının 
yüzünden 

1 

düello meselesi 

1 

Kongresi 
Acıbademde bir adam Bir avukat "Düello teklifi Türkiye doktorlarını ko-

kansını vurdu tehdit değildir, takibat ruma sandığı kuruluyor 

Dün Kadaköyünde Acıbademde bir 
aHe faciası olmu~. bir adam kıskançlık
la karısını iki yerinden tabanca ile vur
mu9tur • 

Bu adam Alibey köyünde ziraatle 
iştiaal eden Vehbi oğlu Bahridir. 
Bahri Acıbademde Esatp~a sokağında 
4 numaralı evde oturmaktadır. Dün 
saat 12,:IO da evine gelmiş, karısı Sa
adetle kavgaya ba,Iamıştır. Kıskançlık 
yüzünden çıkbğı söylenen hu kavgada 
Bahri asabına hakim olamamış, taban
casını çekmit ve Saadetin üzerine bo -
~ltmıştır. 

Saadet iki yerinden ağır surette ya
ralanmış ve derhal yetişenler tarafın -
dan Nümunc hastanesine kaldırılmış -
tır. Bahri yakalanmış, Üsküdar müd -
deiumumiliii tahkikata başlamıştır • 

Karısım öldüren hamal dun 
muhakeme edildi 

Bundan bir müddet evvel Kaııımpa§a
da oturan Hamal Rifat karısı ~mayı öl· 
dürmü~ ve bu cinayete Rifatın babası 70 
ya~ndaki Abdullah da yardım etmişti. 

Dün Rifatla Abdullahın duruı:masına ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiıı ve bu 
arada, esrar sattığından dolayı 2 aya mah· 
kum olup hapishanede bulunan Ayşe is
minde bir kadın da phit olarak dinlen· 
m.i~r. 

Ay§e: 
Rifat kansının üzerinde bulunan para

yı istemiş, Esma da vermeyince Rif at be
lindeki hamallann kullandıkları iple kadı· 
nı kıskıvrak bailadıktan sonra kulağına 

taıla vurarak kadını öldürmüş ve babasile 
ıürükleyip Kasımpaşa deresine atmışlar

dır. Ben bunlan karakolda Rifatın polise 
verdiği ifadesinde bizzat ağzından işittim 

demiştir. 

Evrak iddianamesini hazırlaması için 
müddciumumiliie verilmiş ve mahkeme 
baıka bir güne bırakılmıştır. 

Kadastro kadrosu geldi 
Kadastro idaresinin kadrosu gelmiştir. 

Mıntaka fen imirüklerinde tebeddülat yok
tur. Birinci mıntaka Kadastro çmiri Faik 
4400 kuruş maaıı asli ile, 2 ci mıntaka fen 
lmiri Emin 5500, 3 üncü mıntaka amiri 
Şerif 4000 kurut maaşı asli ile ücretli kad· 
rodan muvazzaf kadroya geçmişlerdir ve 
yerkrinde ibka edilmişlerdir. 

Kadastro azalarının maa,ları da 3000 
ile 4500 arasındadır • 

fstanbul Kadastrosu posta memurların
'dan Talip ile 3 üncü mıntaka azası Hadi 
Manisaya tayin edilmişlerdir. Katip Şev

ket de posta memurluğu ile Ankaraya ta
yin edilmiştir. 

İstanbul tapusu kadrosunun da bir iki 
güne kadar gelmesi muhtemeldir. Tapuda 
mühim değişiklikler ve ıslahat yapılacak
tır. 

Kadastro umum müfettişi Halid Ziya
nın da Tapu Kadastro umum müdür müşa
viri olacağı söylenmektedir. 

Bakırköy av memurluğunda 
yapllan tahkikat 

Bakırköy av memurluğunun hesa -
batını tetkik eden müfettiş1er memur 
F evzinin zimmetine para geçirdiğini 
görerek vaziyetten müddeiumumiliği 
haberdar etmişlerdir. 

Müddeiumumilik, müfettişler tara
fından tanzim edilen raporu dün vi -
]ayete göndermiştir. Fevzinin zimme
tine geçirdiği paranın miktarı düne ka
dar anlaşılamamıştır . 

Tahkikat neticesinde vaziyet anla
şılacak ve suÇlu hakkında kanuni mu
ameleye başlanacaktır. 

yapılamaz ,, diyor · 

İstanbul Müddeiumumisi Hikmet 
İstanbul Barosuna mukayyed avukat

lardan Kınalı adada oturan Hasan Fehmi
nin hazine avukatlanndan Fuad Sedadı 

ve avukat İsmail Hayriyi Baroya verdiği 
bir istida ile düelloya davet ettiğini, ve avu
kat Fuad Sedadın bu .teklifi reddettiğini 

yazmıştık. 

Bu mesele hakkında dün de İstanbul 
müddeiumumisi Hikmetin dü§Üncelerini 
sorduk. Hikmet bir muharririmizc demiş
tir ki: 

Memuriyetimize bir ıikayet vaki ol
madı. Ben kendi şahsım itibariyle kanun 
adamı olan bir avukatın böyle bir işe te• 
ııcbbüs etmesine hayret ediyorum ve bu 
teklifi benim havsalam almıyor. Memuriye
timizin yaptığı tahkikata rağmen düello 
hadisesi hakkında henüz bir delil ve ema
re elde edemedik. 

Müddeiumuminin elde etmek istediği 

delil baroya verilen istida dır. Fakat Baro 
bu istidayı kabul etmiyerek avukat Hasan 
Fehmiye iade ettiği için elde takibat yapa
bilecek bir delil kalmamıştır. 

Şehrimizin tanınmış avukatlarından bi
ri de bu hususta demiştir ki: 

- Gazetelerde düello teklifi yapan ar
kadaşın karşısındakini tehdit ettiği için 
hakkında kanuni takibat yapılacağı hak
kında bir haber okudum. Benim kanaati
me göre bu işde tehdit bakımından kanu· 
ni takibat yapmak mümkün değildir. Dü· 
ello teklifi hiç bir zaman tehdit mahiyetini 
haiz değildir. Çünkü; düello teklifi yapaa 
rneslekdaş bu teklifi yaparken karıısında· 
kinin rıza ve muvafakatine müracaat et
rniş demektir. Halbuki korkutmak ve teh
dit etmekte kat°iyyen rıza ve muvafakat 
aranmaz.» demiştir. 

Diğer taraftan avukat Fuat Sedatla Is
mail Münirin Baroya evvelce vaki olan ıi
kayetleri üzerine Baroca başlayan mürafa· 
a devam etmektedir. Baro Hasan Fehmi
) e müdafaanamesini hazırlamak için 15 
gün mühlet vermiştir. Bu mü~let 12 gün 
sonra bitmek.tedir, Baro meclisi inzibatı 

on iki gün sonra toplanarak bu mesele hak
kında kat'i .kararını verecektir. 

Kız evlendirmek 
• • 
ıçın 

Sahte nüfus tezkeresi veren 
memur yardımcısı mu

hakeme ediliyor 
Gebzede !!oyadları işi dolayısiyle nü· 

fus m~muru Sülcymana yardım eden oda
cı Sadettin bir sahtekarlıkdan dolayı ağır 

cezada muhakeme edilmek.ıte
0

dir. 
Gebzede oturan Ali çavuş bir gün Sa

dcttine gelerek kızı Şükriyeyi evlendire• 
ceğini ve fakat kızın nüfus cüzdanındaki 
doğum tarihinin küçük olduğundan bu ta· 
rihi bir kaç yaş büyülımesini rica etmiş ve 
Sadettin de bu hayırlı işi bitirmek üzere 

lnönü yelken kampı doğum tarihini büyütmek suretiyle Şükri
yeye başka bir hüviyet varakası vermiş ve 

1 Temmuzda lnönünde kurulacak Şükriye de evlenmiştir. 
olan Türkkuşu yüksek yelken uçusları Bilahare sahtekarlık meydana çıkmış 
kampına şehrimiz Türkku~u şubcsin - ve Ali çavuşla odacı Sadettin tahtı muha
den 2.) kişilik bir talebe katilesi gide - kemeye alınmışlardır. Dün müddeiumumi 
cektir. Kamp Eylul nihayetine ka<lur iddianamesini okumuştur. Muhakeme kanır 
devam edecektir • l vermek üzere başka bir güne kalmı~hr. 

Etibba Odası Azaları bugün saat 16-
de Cağaloğlundaki merkez binasında top
lanarak 6 aylık kongrelerini aktedecektir. 

Bu toplantıda idare hey' etinin 6 aylık 
çalışma raporu okunup dilekler dinlen
dikten aonra idare hey· eti tarafından ku
rulması takarrür eden (Türkiye doktorla
rını koruma ıandığı) nizamnamesi heyeti 
umumiyeye arzcdilece.k ve kavaidi anlatı

lacaktır. 

O da bu sandığın nizamnamesini sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaletine arzetmişti. 
Vekalet yakında bu hususta alakadarlara 
emirler verecektir. 

Sandığın teşekkülünden maksat muh
taç olan doktor aileleri ile icrayı san' at e
demeyen fakir doktorlara lazım gelen yar
dımların yapılmasıdır. Bu .andık bütün 
Türkiye doktorlarına şimildir. 

MalUllerle şehit çocukların 
tülün ikramiyeleri 

Eminönü Askerlik Şubesi Baıkanlığından: 
Şubemizde kayıtlı malul subay ve era· 

tın ve tchit yetimlerinin 936 yılı tütün ik
ramiyeleri 3/7 /936 gününden itibaren 
bahanın ealı ve cuma günleri Eminönü j). 

çesi Mal sandığında dağıtılacağından ikra· 
miyeye hakkı olan kimselerin yanlarında 

bulunan resmi ıenet, maluliyet raporu ve 
maaş ve nüfus cüzdanları ve ikişer adet 
kopyasız resimle birlikte yukarıda yazılı 

günlerde JUbemize gelmeleri ilan olunur. 

To pkapı fı karaperverinin 
yardım dileği 

Topkapı Fukaraperveriııden: Uğur ve jyi

llk ve ynrdım sever yurddaşlarımızın ince ve 
lnsnnı duygulan ne her hangi bir yoksulun 
ynrdımına koşmak ıstediklcri halde bunun 
yerlnl bulamazlar ve 3stekler1nl ycı me geı.ire
medlklerlnden üzülürler. Çevremizde mii -
essesemizln bildijil tanıdığı vt; yardımıarm:ı 
çahştıi;"l soo yoksul vardır. Elimizden celdlği 
ve gücümüzün yettiği kadar bunlara arnı:?a 

sırada yardım ederiz ve nitekim geçen cu -
ınuriyet bayramında yaptığımız umumi yar
dım gibi aydan aya sıra ile her nuıhalleye 
yapmaya başladık. Ge~en aylar ve bu ay yap
tığımız yardıınlan gelecek aylarda dahi yap
mağa hazırlandık.• Bu yolda yapar.a~ımız 

yardımlara bütün iyilik ve hayır se-çer var -
lıklı yurddaşlanmızın iştiraklerini dileriz. 

Memnu mmtakaya giren iki ecnebi 
Ecnebilerin girmesi memnu olan 

Hereke mıntakasına gidip geldikleri an
laşılan Salih ve Saliha adlı iki ecnebi 
karı koca yakalanmış ve haklarında 
dünden itibaren takibata başlanmıştır. 

Nüfus Yazımı İçin Kolaylık 

C. H. P. Küçükpazar Nahiye merkezi 
halka bir kolaylık olmak üzere Zeyrekde 
Vefa caddesindeki binasında bir büro aça· 
rak soy adı almak iııtiyen vatandaşların 

aoy adı beyannamelerini parasız olarak 
doldurmağa ve soy adı bulmakta güçlük 
çekenlere de ad bulmağa ba~lamıştır. Bü
ro her gün 8, 30 dan 12 ye, 14 den 2 1 e 
kadar açıktır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu geceki nöbet4jİ eczaneler tunlardır: 
İstanbul cihet indekiler: 
Akııarayda: (Ziya Nuri}. Alemdarda: 
Sırrı Rasim). Bakırköyünde: (İste -
pan) . Beyaz.ıtta: (Sıtkı). Eminönünde: 
(Bensason). Fenerde: (Aıif) . Kara • 
gümrükte: (Aıif). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Samatyada: (Erofi
los) . Şehremininde: (A. Hamdi). Şeh
ı:adebaşında: (ismail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekı1er: 

Galatada: (Asri ittihat). Hasköyde: 
(Halk). Kasıınpaşada: (Meıkez). Sa
nyerde: (Nuri}. Şişlide: (Kurtuluş). 

Taksimde: (Garih, Limonciyan). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakı1er: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer -
kez). Modada: (Moda). Üsküdar 
Çarşı boyunda: (Ömer Kenan). 
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J Emllk ve Eytam Bankası llAnları 

' Taksitle satılık köşk 
Euı Mevkii ve nev'i Depozito 
No.u Lir" 

643 Büyükada' da Nizamda Nizam caddesinde .. 5000 
19, · 19/1 No.h kirgir odunluk ve kömür-
lüğü, serleri, kuyuyu, 23595 metre murabbaı 
araziyi muhtevi köfk 

T af ıilitı JUbrda yazılı köfk birinci taksiti pefİn ve geri kalan yedi taksi• 

!i yedi senede ve yedi müsavi taksitte ödenmek fartile kapalı zarfla artırma, 
ga çıkarılmlfbr. ihale 10/7 /1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat on• 
da Şubemizde yapılacaktır. 

İateklilerin Şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde birer şart 
name alarak prlnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplannı o gü~ 
saat ona kadar Şubemize vermeleri. (378) 

• • 
Taksitle satılık otel 

Esas 
No.ıı 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

168 Büyükada'da Yalı mahalle.inde Altın Ordu 2400 
caddesinde 17, 19, 21, 23, 25 No.lı Otel 
Döla plij 

Tafsilatı yukarıda yazılı otel birinci taksiti pefİn ve geri kalan yedi taksidl 
yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve fU suretle tamamı faizsiz ıekiı: ınüıav. 
taksitte ödenmek prtile kapalı zarflaartırmaya çıkanlmlfbr. lbale 10/7 /934f 
tarihine teudüf eden Cuma gÜnÜ saat onda Şubem.izde yapılacaktır. 

isteklilerin Şubem.ize müracaatla tafıilit ve bir lira mukabilinde birer tart• 
name alarak fUtnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplanm o ~ 
saat ona kadar Şubemize vermeleri. (377) i 

Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Nazife varisleri Fahire ve Mesturenin tasarruflarında olup Emniyet 

Sandığına birinci derecede ipotekli olan ve tamamına (2300) lira kıym~ 
takdir edilen Erenköy Sahrayı Cedit mahallesi Ka}'Qfdağ caddesinde eski 
15, 15 mükerrer yeni 158, 158 numaralı tarken Kadri ağa vereseleri gar ~ 
ben Bay Ali duvarı şimalen Kayıfdağı caddesi cenuben Erenköy caddesilt1 
mahdut. l 

Zemin katta: Karesimen döteli bir antre ve ortasından camekanla ikiy~. 
bö!ünmüş bir sofa üzerine bC! oda iki hela bir aralık. 

ikinci katında: Çatı katı olup bir ıofa üzerine üç oda bir hela. 
Bodrum katında: Bodrum katta karasimen döşeli aralık kırmızı çini mutı 

fak ve bet göz kömürlük bulunan evin ve arkası koru ve kısa duvada çev~ 
rilmit olup bahçesinde çam aelvi incir ve armut ve dut ve 325 kök kada( 
Amerikan asma çubuğu ve tulumbalı kuyu bulunan ve iki kapılı olduğuno 
dan iki bölük olarak istimali kahil olan maa bahçe ahf8p kötkün heyeti u 
mumiycsi 8586 m 2 olup bunun 152 m '2 bina olan gayn menkul açık a~ 
tırmaya vazolunmutlur. 

Arlbrma peşindir. Artbrmaya iftirak edecek müşterilerin kıymeti 
m~hammenenin % 7 ,5 n~shetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te 
mınat mektubunu hamil olmalan icap .eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artbrma ıartnamesi 11-7-936 
tarihine müaadif Cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci artbrması 27 - 7 - 936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü dairemiı:de saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci artbr

mada bedel, ~ıyme~ muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdırde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere 

artbrma on bq gün daha temdit edilerek 11-8-936 tarihine müsadif 
Salı günü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede! yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok artbranm üstünde bırakılacakbr. 2004 numaralı 
İcra ve İflü kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu si· 

cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irti• 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı mfis .. 
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak

lan tapu sicillerile sabit olımyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 

Belediye ru.sumu ve Vakıf icaresi ile) 20 Senelik Vakıf icaresi tavizi 

bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat almak istiyen• 
leTin 34 - 913 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz vf 
takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (3548) 

HOLANTSE BANK· 
ÜN 1 N. V. 

1Iezk0r Bankanın, 1Temmuz1936 ela, 
..:Oranjeslad (Aruba, lncles Occiden
lule Neerlandaises) » de yeni bir şube 
açacağını haber alrlık. Böyle bir ka
rarın verilmesine A ruba adasında tesis 
edilen petrol lasfiyelwnelerinden dolayı 
bu adanın daimt bir surette inkişaf 
etmekte olması sebep olmuştur. Bu 
suretle mezkOr Bankanın on tane şu-
besi bulunmuş oluyor ki, bunlar da 
şunlardır: 

Tllrkivedc 
llolandu "da 
Arjaııtiıı'de 

Brezilya'da 

Venezuela'da 
Fılistin·de 
Curacao·da 
Aruba'da 

İs tan hul 
Amslerdam 
Bueııos - ı\ires 
Hio de .Janero 
Sımtos, Sao Paulo 
Carncas 
Havra 
Wiİlemstad 
Oranjestad 

Konservatuvarın Bando 
Okul Konseri 

Taksim bahçesinde 

A a Halk Opereti 
~ ~ Bu akşam 21 ,45 de 

~ ~ ~ BAY BAYAN 

' 

Program her nafta 
değişir 

Pek yakımla 
Rahmet Efendi 

Üsknclar Asliye Hukuk Hakimi ğin· 
den: Yaı:;er vekili avukat Urnl Dilek ta
rafından Allof ve otlu kunıpmıynsı 
namınu Elyazar Allor nleyhiı e ı~·ılan 
fekki hııeiz davasındun dolflyı ıcra 
kılınan tahkikat ve muhakeme r etice
sinde hnczin fekkine 3/6/936 tarihinde 
karar verilmiş ve M. nJeyhin ıı .mıet· 
gl\hının meçhuli~ eti fıusehıh ilam 
suretı leblığ edilememiş oldll( ıırıclan 
ilt\m sureti mahkeme ıti.vanhı esine 
asılmış ve teblig makamına kı iııı ol· 
muk Ozere gnzete ile de Hane ı elJliğ 
olunur. (2:3~18) 

lstnııhul Konservatuvarının bando 
okul konseri serisinden ikincisi 18, 15 de 'ı ... 'sim bah<;csiııd :eri 
25, 6/H36 J~rliembe gnnn [bugnnJ saat lect: ... ~~. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Ticarette tağşişin men'i 
ve ihracatın kontrolü 

- Adapazarı 
Yolunda 

Bir kamyon dereye devrildi, 
12 kişi yaralandı Kanunun tatbik mevkiine girişi lzmirde memnuniyetle 

karşılandı. Muhtelif ihracat birlikleri kurulacak 
Adapazarı (Hususi) - Çerkeş bele

lzmir, 24 (Hususi) -Ticarette tağ- rından biri de ayni zamanda üzüm ve diyesine kayıtlı şoför Fahrinin idare _ 
<>i..şin men'i ve ihra~tm ~on~r~lü ka - incir ~icareti yapanlar üzerinde görü - sindeki kamyonet Sarıbayırlar mevki _ 
nunu tatbik mevkııne gınnıştır. Bu lecektır. ihracatçı tüccarlar mesela lk- inin Çukurhan ramp d t·· ·· 

ı ,.. · 'd ba ' asın a mo orun 
kanun ktısat V ekaletıne yenı en zı tısat vekaletince üzüm ihracatçısı kay- t w b" .1 8 

d . . w. 

.. . . . d yap ıgı ır arıza ı e metre ermlıgın-
salahıyetler vermıştır. ını yaptırdıktan sonra mahsulün açı- d k " d l .. 

İhracat mevsimi başlamadan evvel ı · . d .. .. •• 1 e ı ereye yuvar anmıştır. Şofor Fah-
, I b ış mevsımın e uzumun satıcısı o amı· . ·ı b'ld k• l n l d ., I 
her ihracat firması Veka ete aş vu- yaca'-Ia d B k k .. h. d' rı ı e otomo ı e ı " yo cu an ., yo -

• • K r ır. u no ta ço mu ım ır . . 
rarak ihracat ruhsatnamesı alacaktır. k d f . . .d k l cu muhtelıf yerlerınden ağır surette, 

. ..dd · ·· ld ve ço e a pıyasanın ıçerı en ırı ma-
Bu ruhsatnamelerın mu etı uç Y1 ır. sına hı"z t t kt d" 8 kişi de hafif surette yaralanmışlar .. 
ı . . b"l k. . .. k me eme e ır. .. 
hracat tıcarctı yapa 1 me ıçın yuz ı- H .. lk V ,_"'I • • .. dır. Olen yoktur. Kaza tahkikatına 

rt b. k ç suç işlememiş olmak, ih- er tuccar, tısat CJW etının gos-::ç :iec~ği :ıal hakkında yakın bilgisi terec~ği lüzum ve şekil mucibince ti • müddeiumumilik el koymuştur. 
bulunmak, hileli veya taksiratlı olarak caretıni yaptığı maddenin birliğine gi-
iflas etmemif veya konkurdato yap - recektir. Birliğe girmiyenler ihracat ti- lzmitten kaçırılan kız bulundu 
mamış olmak şarttır. Adi iflasta itibarı careti yapamıyacaklardır. Hariçteki Adapazarı (Hususi) _Bundan bir 

Yerine gelenler ihracat ticareti yapabi- taahhütlerini fena niyetle yerine getir- f 
müddet evvel zmittcn kaçırılm~ olan 

leceklerdir. miyenler h. akkında takibat yapılacak • 

Sayfa S 

1 Memleketteki tarihi ve 
kıymetli eserler 

Urfada Asôrilere ait yekpare bir taş üzerinde kabartma 
bir heykel bulundu, Diyarıbekir müzesine nakledildi 

ı Hayriye ismindeki kız zabıtaca yaka .. 
Ruhsatnameler verilirken zmirde tır. 

bazı küçük ve ehliyetsiz ticaret firma- Makbul bir ıebep olmaksızın ihraç lanmış, lzmite gönderilmiştir. Kızı ka- Yurdun her tarah tarih ve keli olan bu eter Diyarıbckire nakledil
ları kendiliğinden ortadan kalkacaktır. mallarının kıymetini iç ve dış pazar - fıran Halit ismindeki genç henüz bu- san'at bakımından çok kıymetli e .. mif ve oradaki arkeoloji müzesine ko~ 
1ktısat Vekaleti tüccarlara verecegı !arda dü;,ürmek ve arttırmak suretiyle unamamıştır. serlerle doludur. Yer yer yapılan haf- nulmuftW. 
ruhsatname nev'inden mal ihracını te- normal piyasa fiyatlarına tesir yapan- -------- riyatta her gün kıymetli bir eter bu - Diğer resim Kebanda hacı Yusuf pa· 
min edecek ve bu gibiler başka cins Iar 1705 numaralı kanunun G ve i nci Adapazarında 3 kız kaçıraldı l~nmaktadır: .~ukanda verdiğimiz re- f8 camiinin kapısının resmidir. Na ., 

l ·h d · ki d' . . sımlerden bırısı Urfada yapılan hafri- kışları ve oymaları, i~Ieni~ ve yapılı• ma ı raç e emıyece er ır. maddelerine göre tecziye edileceklpr w l (H -) T k ) h Jl ' 'I" -r, 
.:,7 zmıt ususı - e e er ma a e- yatta bulunan Asurilere ait bir eseri tarzı pek, amma pek büyu""k bı"r san' • Bunun en büyük ve bariz foydala .. dir. 

Ereglide imar faaliyeti ı 
Ereğli (Hususi) - Ereğli Konya 

ovasının şarkında çok münbit ve mah

süldar bir memlekettir. 

Senede 500 vagondan fazla buğday 

~otiştiren bu memlekette 500,000 ki

lo kadar da yapak ve tiftik çıkarılır. 

Ereğlide son yıl1ar zarfında büyiik 

bir imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 

Sümer Bank tarafından yaptırılmakta 
olan mensucat fabrikası ,;ıehrin iktı • 
eadi ve içtimai hayatında mühim de • 
ğişiklikler yapmıştır. Buhar santralı 

binasının ikmalinden ıonra işleyecek 

ihtiyar bir kadmm 
parasını aldılar 

lzmit (Hususi) - Adapazarının 
Mağara köyünden Emine isminde ôO 
yaşında ihtiyar bir kadın Sinan oğlu 
köyünden ve gelinlik evinden döner· 

ken yol üzerindeki sık fundalıkda 
Akçukur köyünden Ahmetle Abdinin 

tecavüzüne uğramıştır. Bu iki adam 
üstelik kadının 100 lira parasını da 
almuılar, perişan ve baygın bir halde 
bırakarak kaçmışlardır. 

Yapılan takibat neticesinde ikisi de 
yakalanmıf ve tevkif edilmişlerdir. 

otan bu fabrikada salaşpur, mermerşa· retlerile Ereğlide 15 bin liraya bir Hal· 
hi, ve patis yapılacaktır. Belediye ta • kevi binası yaptırılması da tekarrür et
rafından büY.ük bir. hal binasile asri bir mit ve binanın yapılacağı yerin istim· 
pazar yeri vilcude getirilmiştir. laki ifine ba,Janılmıştır. Yakında in ,. 

Halkevi azalarının yardım ve i8Y• şaata başlanacaktır. 

Afyon - Antalya hattı inşaatı 

Bordur (Hususi) - Afyon .. Antalya hattının inşaatı devam etmekte • 
ilir. Trenin Bordura ulafIDlf olmaaı burada pek büyük bir sevinçle kar'ı -
lanmıştır. Tren ilk ulaştığı gün bütün Bordur1ular adeta bayram yapmışlar
clu. Yukarıdaki resim Bordura ilk gelen treni karfılamak için yol boyunda 
i>ekleşen halkı ve Bordurdaki tren yolu yapma faaliyetini göstermektedir. 

sinde oturan fsmailin kızları Zeliha ile göstermektedir. Bu eser tarih ve san'at at kıymeti ifade etmektedir. Bu kapı 
Rahime, Osman ve Seyfeddin adlı iki bakımından çok yüksek ve baha biçil· çok güzel muhafaza edilmif, bundnn 
genç tarafından kaçırılmışlardır. mez bir kıymeti haiz bulunmaktadır. sonra da ayni şekilde muhafazası İÇİi\ 

Budaklar köyünde de bir kız knçır· 

ma hadisesi olmuf, İsmail adlı bir genç 

beş arkadaşı ile beraber Zehra isminde 
bir kızı kaçırmışlardır. İsmail ile beş 
arkadaşı yakalanmıflardır. 

Alaca yolunda bir otomobil 
kazası 

Alaca (Hususi) - Çorumdan Ala· 
caya gelmekte olan Darendeli oğulla· 
rına ait 9 numaralı kamyon Beyinpı .. 
narı denilen yerde frenleri tutmadığı 
için bir arabaya çarpmı~. kamyonun 
çamurluğunda oturan bir yolcu hafif 
surette yaralanmıştır. 

Alacada da bir çocuk boğuldu 
Alaca (Hususi) - Akıl hastalığına 

müptela olan Kazım isminde bir ~o -
cuk çayırda hayvanlarını otlatırken Es
ki Yapar çayına düşmüş, boğulmuş-
tur. 

Siirtte Hava Kurumuna yardım 
Siirt, 24 (A.A.) - Halkevinde top

lanan tüccar, esnaf ve çiftçiler hasıla -
tın yüzde ikisini tayyareye vermcği 

kararlaştırdılar. 

Ş. Karahisarda buğday 
fiatı düştü 

Ş. Karahisar, 24 (A.A.) -- Yeni 
mahsulün ele girmesinden bu hafta 
buğday ve arpa piyasası yüzde otuz 

dütmüştür. 

Bir çocuk derede boğuldu 
lzmit (Hususi) - Beş yaşında bir 

çocuk Adapazarında Çark suyuna düş
müş, boğulmuştur . 

Taş üzerine kabartma bir kadın hey • tedbirler alınmıştır. 

İzmit haberleri 

Adapazar inhisar idaresinde 
bir memura daha işden 

el çektirildi 

lzmit (Hususi) - Ma\rif müdürlüğü 

Karamanda yeni binalar 
yaptırılıyor 

Karaman (Hususi) - Karaman beJ 
lediyeai fChrin imarı için büyük bir 

faaliyetle çalışmaktacllr. Belediye bi

nası önünde bulunan Kanaat oteli, 

sebze pazarı ve diğer dük.kan ve bina· 

ları istimlak ettirm~ ve yıkbrmağa 

başlamıştır. Şimdi burada büyük bir 
larahndan Herekede kurulması takarrür 

eden ilk mektep talebe kampı talebe ve
lileri tarafından büyU1t bir memnuniyetle otel, bir gazino, bir sinema binası yap-
karşılanmıt ve kamp kadr09U daha timdi· tıracaktır. Pek yakında inşaata başla · 
den dolmuştur. Kamp tatilde bir ay müd· nacaktır • 
detle devam edecektir. Talebelerin gıda

larına azami itina gösterileceği gibi bir 
doktor tarafından da sıhhatleri daimi bir 
kontrol altında bulundurulacaktır. Civar 
kazalarda da kamplar açılması için çalı~ıl

maktadır. 

lzmitte dilenciler çoialdt 

Son günlerde ~ehirde bir dilenci çokluğu 
göze çaıpmaktadır. Ekseriyetini çinge -
neler tqkil eden bu dilenciler çoluk ve 
çocuklarile hemen her yerde halkı taciz et

mektedirler. 

Sapanca tenezzüh trenleri 

İstanbul - Sapanca arasında işliycn te· 
nezzüh trenleri havaların müsait gitmesi yü
zünden ümidin çok fevkinde bir rağbet 

görmüştür. 

Adapazarı lnbiaannda suiistimal 

Adapazarı inhisarlar idaresinde yeni bir 
suiistimal vak'a91 görülmü~ ve satı~ me -
rnuru Cemale itten el çektirilmiştir. 

Evvelce yapılan 30 bin liralık. suiistim:ıl 

tahkikatı da henüz sona ermemiştir. Muh
telis Muammerin yakında muhakemesine 
başlanacaktır. 

.. _...... .. -.-. ......................... -.. --... 

üstat 
insanlar kendilerinden çok bilgili o

lanlara: 
Üstadı 
Derlerdi. Ostad tabiri yavaş yavaş a 2 

bilgili olanlar için de kullarulmıya baş • 
lnmlmıştı. 

* Dost, dostla konuşurken: 
- Azizim! 
Derdi, azizim bazan: 
- Monşerl 

Olurdu. Monşer pek tutunamadı: Ye·\ 
rine gene mon~r. azizim manasına : 

- Üıtadl 
Kaim oklu. 

* Gel zaman. git zaman üıtad piyasaya 
düttü.. Ucuzladıkça ucuzladı.. Kahve • 
ci çırağile. karadutçu da birer üıtad ol· 
dular: 

- Üstad bana bir kahve yap ba • 
kayım! 

- Üstad dutu yirmiden ver de ya· 
rım kilo alayım 1 

Pazar Ola Hasan 8. Diyor Klı * Üstadın şimdiki hali budur. ArtıL. 

Hasan Bey - Ahmetle, Meh· 
11et, geçen a\in.· 

. . . insanların menfeİ bakkın-1 
da uzun ve ciddi bir mUnaka,.. 
•• tutuıtular .. 

• • • O .a1ledi.. öteki söyledi .• - Eh, bari neticede birle§lİ-ı Hasan Bey - Ne gezer? 
ler mi? Ahmet hastaneyi boyladı .• Meb

anel de karakolu! 

hürmet edilen. bilgili insanlara: 
- Üstadl 
Diye hitap etmek lngiltere kralını: 
-Yahu! 
Diye çağı rmak kabilinden bir tat • 

sızlık olur. 

* Zav Il ı üstad gunden etme düşmek· 

te berdevamdır. Bu gidı le az zaman 
eonra; insanlar bi birlerin<': 

- Üstad ı 
Yahut da: 
- Üs ad oğlu üstad 1 

Diye küfürler ıavuracaklnrdu. 

lMSET 



6 Sayfa 

Beyoğlunun dans dersi 
verilen mekteplerinde 

nelere şahit oldum? 
* lf "' 

Gramofonun başına, canlı birer yemlik gibi kullanıldıkları aşikar olan 
genç kızların biri gelip biri gidiyor. Profesör elini omuzuma vurdu. 
"Sen bu iş de parana acıma, dedi. Benim yetiştirdiğim bir talebe beş 

on gün içinde. milyoner bir kadınla evlendi." 

Yazan: Selim Tevfik 

Danseden çiftler 
Bilmem gazetelerde çıkan 

katle takip eder misiniz) 
ilanları dik· boylamaktan baıka çare bulamadım. 

Bende, ilin sayfalarını hatmetmek, a· 
deta hastalık halini almııtır. 

Avrupanın her ıehrinde hatti her kö
yünde kongreler açılır. Uzak Şark, yakın 
Avrupa, Orta Amerika altüst olur. 

Kapıyı, dökük saçlı, 45 • 50 yaşlarında, 
kısa boykı, fazla esmer bir adam açtı. Ka· 
pı kanadının, suratıma kapatılmaması için, 
rıazeteci olduğumu söylemedim. 

Ve: 

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

...................... 
Sadaka ve bela 

l
•ltatl~tik cetvelleri ne gösterir bilmem, fa-

'at Istnnbul soknklannda dolaşanlar a

dım başındn ; bir knhvede veya her hangi 
bir yerde oturanlar her nefeste bir dilenciye 
rastlıyor. İstanbul dilencisi en bol bir devri
ni yaşıyor, ve İstanbulda dilencllik Meta bir 
san'at olmuştur: Avuç "açıp dllenme, tenha 
soknklardn mahcup bir tavırla yaklaşarak 

dert yanına, hastahaneden yeni çıkıp mem
lekete gitmek için yol parası toplama; ve 
nihayet çocuklar için: Elde bir kutu kara -
mela, küçücük güzel başını bükerek: rAlır 

mısınız! ıı diye yürek sızlatma ... 
Bu yazımı okuyanlar beni taş yürekll, hayır 

düşmanı sanmasınlar.. bilakis .. acımnkı> ta
rafım çok kuvvetlidir. Bu manzarnlnr kar -
şısında içim sızlıyor. Fakat tisabı zaten yor
gun insanların bu elim sahneler önünde bir 
kat daha üzülmesi reva mıdır. Geçen gün 
bir dostum anlattı: uKöprüde bir kadın var· 
dır, kucağında kundaklı bir çocuk, üstü te
miz pik, dilenir. Çocuğum öldiikten sonra o 
kadının önünden avucuna beş kuruş koy -
madan geçemiyorum, ne dersinizi ?ıı Ne dl
yellm ki, bu sözleri söylerken bile evlAt saht
bi genç bayanın alnında kırışıklar peyda o
luyordu. 

Sonra dilencinin bir nevi de, bize her res~ 
gelJşinde üzerimize •kaza ve bclii.! lıı yorduk
tan sonra onun def'i için para ister. Bunlar 
profesyonellerdir. 

Kaza ve bela!.. Profesyonel dilencilerin 
gizli servetlerini yapan iki sihirli kelimedir. 

Matbuat tarihimizin unutulmuş simaların
dan cCeridei Havadis• muharrlrlerlnden bir 

lli efendi vardır. Fakir bir kahvecinin o~ıu 
lken sırf kendi gayreti ile okuyup yazan fili 
tahm1nen 1231 hicri yılında doğmuş ve 
1273 de veremden ölmüştür. 

Zarafeti ile anılan Ali bir ramazan hayra-

Haziran 25 

"Son Posta,, nın müsabaka$ı: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
33 - Pompei'nin son •• gunu •• 

Zamanımızdan iki bin yıl evvel, ltalya- iki Roma kasabası ta on sekizinci asra ka• 
da Kampanyada Vesuv yanaı: dağının ete• dar yer altında kaldı. Hergülanum 1 719 
ğinde, fıstık ağaçlarının arasında gömül - da, ve Pomp~i de 29 yıl sonra bir tesadüf 
müş küçük, fakat çok güzel bir oehir var- neticesinde bulundu. 1 7 48 de bir köylü, 
dı. Pompei adını taşıyan bu ıehrin nüfusu toprağı kazarken bir takım eski heykeller 
30,000 kadardı. Pompei eski Romalıların buldu. Bu heykeller dikkati çekti. Bunla " 

rın eski Pompei villalarına ait olacağı tah
min edildi. Eski eserlerle uğraşan alimle • 
rin nezareti altında metodik bir araştırma 

yapıldı, iki hin senelik lav ve kül tabaka " 
lan itina ile kazıldı, uzun ve yorucu emek• 
]erden sonra Pompei şehri olduğu gibi mey. 
dana çıkarıldı. Hatta yalnız tehir değil, Ve• 

auv indifa ettiği zaman kaçıp kurtulamıyan 
Romalıların, sofra başında, i~inin gücünün 
başında, evinin içinde diri diri mezara aö
mülmüı gibi küf ve lav içinde kalan ceset• 
leri de bulunmuştu. Ve Habetiıtanda üçüncü defa harp, 

Atinada üçüncü defa isyan baılar. Fran· 
uda bir günde dokuz hükumet devrilir. 
Ve Türkiyede gazeteler dokuzuncu tabı 

netrederler. 

- Ben, dedim, rıazetede bir ilin oku
dum da... Dans dersi veriliyormuş bura· 
da)... mı arkadaşlarile tenha bir köşe bulmuş, içi-

en zengin ailelerinin sayfiyesi, bir zevk ve 
eğlence yeri idi. Evlerinin hepsi küçük bi • 
rer saray gibiydi; fıstık ağaçlarının bir 
temsiye gibi yayılan dalları altında ve cen
neti andıran bahçelerinin ortasında en ne· 
fis mermerlerden yapılmış olan Pompei 
villaları, en meşhur Roma artistlerinin du· 
var resimleri ve heykelleri ile aüılenmişti. 
Roma zenıinleri hu villalarda ve parklarda 
mermer havuzların etrafındaki ipek ör • 
tülü şezlonglara uzanırlar, sofralar en 
nefis Faler praplarile ve meyvalarla be -
zenir; her biri dünyanın bir kötesinden ge
tirilmjı güzel esirler, efendilerinin vücut • 
!arını latif kokularla uğuştururlar; ıarkı • 
cıların kuılar rıibi ıakıyan sesleri, kitara • 
ların tatlı ahengine karıtırdı. 

Pompeinin bulunması, Roma tarihi ha• 
ktmından patlak bir zafer oldu. Bir Roma 
ıehrinin, hatta sakinlerinin cesetleri ile ol• 

duğu gibi meydana çıkııı. eski Romalıların 
yaıayışlarını, mimarilerini, sanatlarını İ:la• 

ha yakından tetkik etmek için zengin bir 

hazine oldu. Yer yüzünde kalmıı olsayda..ı 
iki bin yıldanberi çoktan bir harabe hali
ne girecek olan Pompei'yi, Vesuvun kül • 
leri ve lavları bir müze gibi saklamıştı. 

Fakat bütün bunlara rağmen ben, eli
me aldıiım gazetelerin ilk yüzlerinden Ön· 
ce ilan sayfalarını okurum. 

Ve o sayfalarda ekseriya, beni hayli 
düşündüren satırlara rastlarım. 

Mesela, bundan bir müddet evvel ga
~etelerden birisinde, gözüme şöyle bir ilan 
çarpmıştı: 

«Ucuz ve çabuk dans öğrenmek jste
yenler Beyoğlunda filan sokakta, falan a· 
partımanın üç numaralı dairesine müraca· 
at etsinler.» 

yorlarmış. Bir dilenci çıkagelmiş, Alinin kar-
Orta ya~lı muhatabımın yüzündeki te- . •ısına dikilip mahO.t t hdid" . 

dd.. k 1 x.. d w ld V k y e ı savurmuş. re ut aran ı5ı arıı ı . e, apıyı ardı· A2 d k .... b 1-

na kadar açarak: 
-Buyurun 1 dedi •.• Aradığınız yer bu· 

tası . .• 

O önümde, ben peşinde, loş bir kori
dordan geçip. cündüz vakti elektrikle yan 
aydınlanan geniıçe bir salona girdik. 

Bu zemini mu~amha döşeli salonun or· 
tası boıtu. Ve kenarlara, sandalyalar sıra· 
lanmıştı. Girdiğimiz kapının yanındaki kü-

çük masanın üstüne, ilk icad edildiği de
virden artakalmıı bir gramofon konul
rnuı, pli.klan da bir aandalyaya yerleıti

rilıni~ti. 

- sa a a ço... e a def'eder !. .. 
Ali arkadaşlnnndan birine dilençtye on pa

ra vermesini söyler; o zat dilenciye parayl 
verdikten sonra Aliye sorar: 

- Sadaka belayı defeder mi? .. 

9.11 gitmekte olan dilenciyi göstererek zarif 
bir tebessüm ile: 

- İşte bir bela defoldu! der. 
Ah .. profesyonel dilenciler için Alinin söz

lerini tekrarlnyabllsek. ve hakikaten düşkün 
vatandaşların yardımına koşabilmek için bu 
cbela• !arın tuza~ından merhamet ve şef -
katimizi kurtarabilsek. Belediye zabıtası pro
fesyonel dilencilere karşı şiddetli bir müca
deleye başlamalıdır. 

Reşad Ekrem KOÇU 

V esuv, miladın 79 uncu yılında birden· 
bire bir cehennem ağzı gibi kükremiş, kor
kunç gürlemelerle ateş saçmağa başlamıştı. 
Yanar dağın indifaı o kadar ani ve müthiş 
olmuştu ki, Pompei tchri az bir zaman 
içinde yanar dağdan boşanan lav ıelleri -
nin ve kül yığınlarının arasında kalmıf, 

yer yüzünden kayboluvermişti. Yanar da
ğın külleri Pompei ile beraber Hergula -
num adında diğer bir kasabayı da ayni su
retle örtmüş, yoketmişti. 

O zaman, mesela Genç Plin gibi bu fa. 
ciaya şahit olan Roma tarihçileri ve mu· 
harrirleri, bu felaketi kaydetmiılerdi. Bu 

Ressam Le Roux'nun Luxemburg mü ,,.' 
zeainde bulunan yukarıdaki tablosu Pom· 
pei faciasını canlandırıyor. Zengin bir Ro· 

malı bayan, hizmetçileri tarafından kaçı • 
rılmıştır. Fakat daha fazla kaçmağa kud• 
reti yoktur. Biraz sonra hepsi kızgın bir 

kül tabakasının altYıdia gömüleceklerdir, 
Reıad Ekrem Koçu 

Bu ilim o zaman not etmiıtim. Düıı 
aklıma geldi. Uzun uzun düşündükten son· 
ra, kafamın içine sıralanan istifhamların 

cevaplarını verebilmek Üzere, Beyoğlunu 

Emektar gramofonun öbür tarafında
ki sandalyada, çatık kaşlı, dalgalı kumral 
saçlı, temiz ve sade kılıklı, donuk bakışlı 

30, 
du. 

otuz beş yaşlarında bir genç oturuyor· f ümit, cesaret vermek ister gibi 
yordu. 

gülümsÜ· ı lıp yanaklarımı öptü, Ve: 
- Usta .•. dedi, sayende başıma devlet 

-tÖNÜL iSLERi 
Birinci 
.Sevgilime 
Dönmek İ$tigorum 

, «iki sene kadar bir kızla aevııtım. 
Sonra yoluma baıka bir kız çıktı. Gön -

1 lümü çaldı. Bir müddet te onunla ko • 
nuıtum. Fakat bu tecrübe bana birinci 
kızı çok derinden aevdiiimi göıterdi. 

ikinci kız beni tatmin etmedi. Şimdi tek· 
rar eski sevgilime dönmek Uıtiyorum. 

Fakat o muğber ve müteessir. Ayni za-

manda bana artık inanmıyor, onu aami· 
miyetime nasıl inandırayım)» 

Fi it.ret 

1 
Onu inandırm•i• çalıımak manasız

d1r. FUi ile biyanetinize tahi-2 olcluktan 

eonra sözünüze artık İnanmamakta ma
zurdur. Fakat İfİ badi.ata bırakm. O • 
nunla mümkün olduğu kadar sık l"Öl'Üf· 

meie. ikinci kızla alikanızı tamamen 
keatifinizi göstermeğe çalıtın. Vak'alar 

ona emniyet verecek. ve sizi bili aevi
Jona tei&rar size döneceL:tir. 

* (1 Yeni evliyim, dansı çok severim. 
Fakat kocam çok kıskanç. Başkalarile 
dans etmeme kızıyor. Bu yüzden dans 
edikn yerlere gidemez olduk. Ben bir 

müddet hunu mazur gördüm. Fakat §İm· 
di düıünüyorum da kocamı haksız bu
luyorum. Beni en büyük zevkimden 

mahrum etmeğe hakkı var mı)» 
Feride 

Böyle dütünme kızım. Yeni nlisin. 
Evlilik karplddı fedalı:arlıldan istilzam 
eder. Kocanın seni kılkanma11 erkeklere 
itimadı olmamasındandır. Bizim erkek· 
ler henüz dan•~• iptidaidirler. Dana et
tikleri kadınlara kartı fena nazarla ba • 
kar. fıraat bulurlana onları randevuya 
çaiırır. kulaldarma manasız liflar söy
lerler. Onun için Iİıı bir müddet onun 
sönlünü yapınız. Bu yüzden ailenize bir 
ıeçimsizlik aokmaymız. 

* 
ııÇok ıtevimli, ııüzel, tahsili yerinde 

bir gençle tanı~tım. Arkadaşlarım bana 
bu genç hakkında fena ıeyler söylemiş· 

lerdi. ((O mirasyedinin biridir. işsiz güç· 
ıüzdür. Serserilikten baıka bir İşe ya -
ramaz. Bir dalda durmaz. Seni de yarı· 
da bırakır gider.» dediler. Kıskandıkla
rına hükmettim, aldırmadım. İyice ta -

nıştıktan sonra bütün bunların hakikat 
olduğunu öğrendim. Fakat şimdi ken • 
dimi fena kaptırmıı bulunuyorum. Na~ıl 
kurtu]ayam} » 

Emel 

Sevgi kördür, kusur görmez. Siz o • 
nun kusur1arını cörmeie hllfladınızsa 

kalben de onun tesirinden kurtulmaia 
baıladıruz demektir, çok seçmez azat 
olursunuz. 

TEYZE 

Biz onunla birbirimizi süzerken beni Muhatabım sordu: 
içeri getiren yabancı beni göstererek: 

- Mösyö dans dersi almak istiyor 1 ele· 
di. Ve çekilip gitti. 

Donuk bakışlı, 30 • 35 yaşlarındaki 

genç, yerinden hafif doğrulup elimi sıktı, 

ve yanındaki aandalyayı karşısına çekerek: 
- Buyurun! dedi ..• Konuşalım! 
Gösterdiği sandalyaya iliştikten sonra, 

ve onunla konuşmaya haşlamadan önce, 
etrahmı mezad yerinden mal kaldırmaya 
gelmiş bir esnaf gözüyle ve iyice kolaçan 
ettim: 

Karşıdaki köşede, damlı kavalyeli al· 
tı yedi kişilik bir grup, keyifli bir sohbete 
dalmıştı. 

Diğer köşelerden birinde oturan erkek· 
li dişili gruptan ise çıt çıkmıyordu. 

Ve o gruba dahil olanların hemen hep· 
si, gözlerini gözlerime dikmişler, tepem• 
den tırnağıma kadar her tarafımı, şüphe 
uyandırıcı bir dikkatle süzüyorlardı. 

, Nihayet içlerinden birisi, yerinden ağır 
ağır doğruldu. Ve bana doğru ilerlemeye 
başladı. 

Ben muhatabıma sordum: 
- Dans muallimi bu gelen 
O: 

galiba) 

- Hayır .•• dedi ... Dans muallimi be
nim ... O da figüranlarımdan birisidir. Ta· 
lebclerimin derslerimden ne dereceye ka
dar istifade ettiklerini anlamak için, onlar· 
la danı ettiririm. 

O sırada düzgün endamlı genç kadın, 
genzime koyu bir ter kokusu savurup ya
nımdan geçmiş, ve mahut gramofona so· 
kulmuştu. Sandalyanın Üzerindeki plakla
rı karıştırırken, arada bir, renklerini seçe
mediğim 1röa)erini gözlerime ıaplıyor, ve 

- Hangi dansları öğrenmek iatiyorsu-
nuz) 

Kemali safiyetle cevap verdim: 
- Tango, fokstrot, vals, ve rumba •.• 
Muhatabım, biraz düşündükten sonra: 

- Ala... dedi... Bütün bunları, niha-
yet 30 derste öğrenebilininiz) 

Güldüm: 
- Desenize, bu iı mektep bitirmekten 

de zor). 
O gayet ciddi cevap verdi: 

- Bura11 da bir mekteptir! .. Hem dört 
dana birden öğrenmek kolay mı) Maama
fih, eğer iatidadınız fazlaysa, daha az za· 
manda muvaffak olmanız da mümkün
dür! 

- Kaç para bir ders) 
- 75 kuruş! .. 
Kısa bir hesaptan sonra: 

- Yirmi iki buçuk lira çok 1 dedim. 
O, beni, yirmi iki buçuk liranın çok ol

madığına kandırmak için, yirmi iki buçuk 
dereden su getirmeğe başladı: 

- Nasıl çok hayım}.. Yirmi iki buçuk 
lirayı nerelere vermiyorsunuz ki} Hem 
dans, insanın bileğinde daima altın bile
ziktir. Bugün, koca darülfünun mezunları 
içinde kapıcılık bile bulamayanlar var . •. 
Fakat dans bilen aç kalmaz!.. 

- Dans da para eder mi? 
- Elbette eder ya) Benim yetiştirdi· 

ğim talebelerden çoğu, bankalardan daha 
sağlam kapılara yerleştiler. 

- Dansörlük mü yapıyorlar} 
Beriki, cehlimle eğlenir gibi güldü: 

- Ne dansörlüğü hayım) Dansörlük 
karın mı doyurur) Geçenlerde, talebele· 
rirnden birisi geldi. Çıkarıp elime bir yüz 
liwahk ttlustırdıktan ıonra, boynuma san• 

lr.uıu kondu! 
Üstüne başına baktım. Prens gibiydi. 

Halbuki buraya geldiği zaman, pantalonu
nun paçaları, hela süpürgeleri gibi sipil ai
pil olmuştu. Hatta bir keresinde ders parıı
sını ödemek için, paltosunu sattığını aöyle
mi!Jti. Fakat kabiliyetli çocukmuş. İki ayın 
içinde, öğrenmedik figür bırakmadı. 

Kendi anlattığına göre, geçenlerde ii· 
reti aimokinle bir baloya gitmiş. Orada 
dana meraklısı zengin bir kadınla tanışmlf, 
neticede de dans sayesinde evlenmişler ... 
Şimdi bir eli yağda, bir eli balda oğla· 

nınl.. 

Muhatabım, bana bir sigara uzatarak, 
bir elini omuzuma vurdu: 

- Onun için, ıen bu işde parana aaa• 
mal Bugün en zengin ailelerin kızlan; 

kendileriyle evlenmek isteyen erkekler 
hakkında tahkikat yaparken: 

- Hangi mektepten diploması var) 
Zengin mi? Asil mi? Mevkii rütbesi ne) 
diye değil: 

- İyi dans ediyor mu? diye soruyar
larl 

Gramofon başına, canlı birer yem-
lik gibi kullanıldıkları aşikar olan genç 
kızların biri gelip biri gidiyor, ve pazarlıiı 
kızıştırmak için, oynak havaların birini bi· 
tirmeden diğerine başlıyorlar. Bittabi, va· 
idkar tebessümler de gırla .•• 

Ben; dinlediklerime, 
kanmı!J görünerek: 

gördüklerime 

- Pek ala! diyorum. Yarın ilk taksiti 
getirip, derse başlayacağım 1 

Ve uzaklaşırken düşünüyorum: 
- İnsanlar, hakiki dehalarını, acaba ne 

zamana kadar birbirlerine tuzak kurmak
da gösterecekler~ 

Selim Tevfik 
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iSTAIBUL un ALTINDA 
KİMLER YASIYOR? 

Kendi eşyalarını 
Çalan adam 

Montröden Mektuplar: 

Konferans açılmadan 
bir •• evvel ..• gun 

Yüksekkaldmmda 1 i4 numaralı 
evde oturan lsak oğlu Marko polise 
müracaat ederek evine hırsız girdiğini 
ve bir çok eşyalar çaldığını söylemiş, 
polis te takibat yaparak eşyaları Yük -
sekkaldırımda koltukçu Akif in dükka· 
nında bulmuştur . 

* • • fşden el çekmiş bir yankesici ile sabaha karşı 
şehri nasıl gezdim ve neler gördüm? 

Yazan: Suat Derviş 
-2 

Fakat Akif Marko ile karşılaştığı 
7.aman bu eşyaları bizzat Markadan sa
tın aldığını söylemiş, tahkikat derinleş
tirilince Marko eşyaları karısı evde yok 
iken alıp sattığını, karısı gelince kor -
karak polise eşyalar çalındı diye müra
caat ettiğini itiraf etmiştir. Marko hak
kında takibat yapılmaktadır . 

Trenin yalnız bir dakika durduğu istasyon • Otel nasıl seçilir ? -
Asım Us'un enditesi - Cebinde hamal ücretini verecek para 

bulamıyan yolcu ne yapar ? - Suisse otelinde 

lslak camların altından görünen bir kah· 
. . . Amma nasıl bir kahve Ya • 

\'enın ıçı... . . 
rabbi . . . Tavanda belki on beşlık bır am· 

1 Ve içerisi bir sardalya kutu-pu yanıyor. 

ıu kadar dolu ... 
Bu küçücük kahvehaneyi doldurah mÜ§· 
• 1 • .. d .. ~.. zaman kalbim merha • 

terı erı gor ugum 
f k t . zamanda da korku ve met a a aynı 

biraz da bu cemiyetin bir ferdi olmanın 
verdiği heyecanla çarpıyor. . . .. 

D .. hı"ç bir yerinde, hıç bır ko • un yanın 
. d tmem ki insanların bu kadar 

teııın e zanne .. 
il b kadar sefili ve bu kadar duı· zava ısı, u 

künü bir arada bulunsun. 
Saçları, sakalları birbirine karı~ı~ Üst: 

)erindeki bin ek ve bin yamadan elbıselerı 

a Ça üstleri bq)an kir içinde. Bu param p r • . • 
adamlar cemiyetimizin canlı suçları gıbı 
sanki bu camekinlann arkasında teşhir e• 
diliyor. Mavi gözleri patlak ve kanlı bir 
müşteri dış tarafı ıslak cama alnını daya • 

k ~ seyrediyor Öbür tarafta ak sa-
mış so agı • 
kallı bir biçare bot bir sardalya kutusuna 

idman şenlikleri ve KUltUr 
Direktörlüğünün bir mektubu 
İstanbul Kültür Direktörlüğünden fU 

mektubu aldık: 
«Gazetenizin 2 7 Mayıs 9 36 tarihli ve 

2689 sayılı nüshasının 2 ci sayfasında (is
ter inan ister inanma) baılığı altında Ar· 
jantin Baı konsolosluğunun idman ıenlik· 
lerini görmek için kavasını Taksim ıtad· 

yomuna göndererek iki bilet aldırmak İı· 

tediği ve bilet satılmadığı ve ecnebilere 
davetiye verilmediği cevabiyle lr.avasın 

geri çevrildiği okunmuştur. 

koyduğu bir yemek artığına kuru bir ek· Slnebar Recep 

idman ıenliklerine mahsus davetiye 
varakaları bu ıenliklere iıtirak eden okul· 
lar ve daire vasıtasiyle dağıtılmıştır. Bu se· 
bepten her ne ıekilde olursa olsun tenlik 
ıünü kapıdan davetiye vermek mümkün 
olmamııtır. Bu tenlikleri sörrnek isteyen 
ecnebiler dairemize müracaat ederek da
vetiyelerini almıılar ve tenliklerde bulun
mutlardır. 

Montröden bir manzara 
meği banarak yiyor. BiT tanesi kafasını du· Tramvay yolundan Karaköye doğru ıidi
vara dayamıt tütün içiyor. Bir baıkaaı bir yoruz... Cadde pek kalabalık değil. Şaka· 
sigara paketinden çıkardıiı izmaritlerin en latan bir kaç ıarhof... Münakap eden iki 
büyükçesini seçmekle mqsul... erkek .•. Karanlık bir sokağa sapan kısa 

Biz kaldırımın önünde durduğumuz za • etekli, iki kadından başka .kimseyi ıörmÜ· 
man içerdekilerin hepsinde bir telit belirİ· yorum. 

yor. Şüpheli sözlerle bize bakıyor~ar. Her Bir de iyi bir cina olduiu halde soka -

r----------------------------. biri vicdanında aa-
7J81Z suçların yü• 
künü tapyan bu 
müfteri kaJabalıiı 
içinde bir dalgala· 

•ıt oluyor. 
Ar.kadqun kah

•eye yaklanor: 
- Sinebar Re

cebi arıyorduk. 
- Sinebar bu· 

rada yok ... 
- Yok mu) •. 

Onu bize bulunuz. 
Bu akpm bizim o
na ihtiyacımız var .•• 
Çabuk gelsin.. 

Kahvenin biraz 
ötesinde bekliyo• 
ruz... Tam kahve• 
nin duvarının di· 
binde iki minimini 
yavru var. 

Ziliri lıaranlılı bir 1alıalı... Ve 
lıtıplrara 6ir 6ina ... AçıJr 6ir Jra
Jll·.. Açılı kapının içeriainde o
lıırmuf 6ir adam •iıara ıçıyor. 
SelcimımaD almıyor. Sert llir ..._ 
ı. .arayor: ((Ne iatiyormna:ı?» 

.. .. • 
Sinebar bu mu? Cemiyetin 

mrlıtiiiü, hapiallıanelerdeıı bafltCı 
7«1ere layılı görmediiimis, ara
•ım 6irdiii zaman lrorlıa ue 
aelret duymamız icap eden a
tlam 6a çocaJr mu? 

• .. • • 
Sinebar: ((O sisin aklınızda 

6ellediiini:ı Galata yok timdi, 
diyor. Poli• ıimJi lıuı uçurtma· 
yor. Earar lı.ahve•i lalan kalma
dı. Maamali.h .izi gezdireyim.» 

i• dütmüt- Bun· 
dan dolayı da. ba
na ne dense taçsız. 
tahtsız kalan bü· 
kümdarlan hatırla· 

tan bir köpek .•. 
Tramvay yolunun 
sağında, •olunda 
eski bir boğaz va• 
puru gibi zikzaklar 
yaparak yürüyor. 

Arkada11m: 
- Gel buraya, 

diyor. 

Kolumu tutan 
arkadaıım beni 
köprüye doğru gi
dilirken sağ taraf
taki bir sokağa çe
)dyor. 

Ne karanlık bir 
sokak... Vücudum 

Biri akı yapnda kadar bir kız. öteki üç, 
dört yaımda bir erkek çocuğu.. küçük kız 
bapm duvara dayamı1o erkek ise onun ku· 

cağına kıvnlmıt. ikisi de mıpl mıtıl uyu • 

7orlar. 

titriyor. 

- Nereye gidiyoruz) .. 
- Nereye olacak Sinabarı aramaia. 
(cUtanmaeam korkuyorum girmiyelim» 

diyeceğim. Fakat utanıyorum ve bunu 
söyliyemiyorum. (cHani sen esrar tekkeleri 
varsa onlan girip görmek istiyordun>> di· 

yecek .. 

Onlara. bir de saçlı eabllı sefillere ba· 
'kıyorum .. Ve bütün bir hayat süren traje
diyi bir anda anlıyor gibiyim. 

Sine bar Recep henüz meydanda yok). 
Bu Sinebar Recep acaba kimdir) .. 
Nereden selecek, Gallılanın karanlık ve 

esrarlı aokallanndan ÇJk.., ne zaman Yıi· 

nunıza selecek. 
Yeni tanıpc:aiım ha imanın hüviyeti 

beni fevkalide alakadar ediyor. Arkada
pm onun için. l»ir yankaici dedi. Ve sanki 
o sözile onu beynimde tecelaiim ettirdi. 

Yeniden sağa saptık •.• Göz.. gözü gör• 
miyecek kadar karanlık. Arkadaıımın ko
lunu tutuyorum. 

- Kuzum nereye gidiyoruz) •• 
- Korkuyorsun galiba .• 

- Allah .•. Allah neden korkayım, ka-

ranlıkta ayaiım burkuldu. 
Karanlık bir binanın kapısı önünde du

ruyoruz.. Bir kapı açak.. açık kapının içeri· 
sinde oturmut bir adam aigaraıını içiyor. 

- Merhaba. 
Selama mukabele edilmiyor: 
- Ne istiyorsun. deniliyor. 

Bu hususun sazetenizle tavzihini aay
sılarımla dilerim.)) 

Ylldız yolu yapıhyor 
Belediye Yıldız yolunun yeniden in

f881 için hazırlıklara başlwnINtır. Y o -
lun yapılması için lazım olan malzeme 
hazırlanmı,tır. işçiliği bugünlerde bir 
müteahhide ihale edilerek yakında yo
lun katranlı olarak İnf8sana başlana -
caktır. ----------·-----------·-····· . 
.kapısını açıyor: 

- Hey Sinabar. 
Biraz sonra karıımda İKİ gömleii giy· 

mit. .kıravat takmıt. kasketli ve sevimli 
yüzlü bir genç var. Kendi kendime «yanke
sici, cemiyetin ürktüğü, hapishanelerden 
baıka yerlere layık görmediğimiz, aramı· 

za girdiği zaman korku ve nefret duyma· 
mız icap eden çocuk bu mu~ .• Bilakis onu 
ben pek sevimli buluyorum.» 

Sahiden bir yankesici mi diye düıünü· 
yorum. 

Arkadaıım onu iyi tanıyor, onunla ta· 
kalaııyor: 

- itte bizim Sinabar Recep, kendisi 
yankesicidir. 

- Yok canım, diyor. Vaktile bir iki ca• 
hillik etmiıiz. Şimdi ismimiz sabıkalı yan
kesiciye çıktı. Vallahi. billahi timdi bir 
ıey yapmıyorum. Amma timdi bunları bı· 
rakıp ta bana anlatınız. Beni neden an -
yoraunuz) 

Arkadaıım ona maksadımızi anlatıyor: 
- Cantm bayKn ..• O siz.in aklınızda 

bellediğiniz Galata yok timdi. Şimdi polis 
buralardan kuı geçirmez.. Esrar kahvesi fi· 
lan kalmadı. 

Kendisine ısrar ediyoruz: 

- Canım, e9rar, kumar prt deiil ya 
diyorum. Ne olur Sinabar bize o çetit bod
rumlarda filin ya,ıyan insanları göster ..• 
Bize bir parça GalAtayı tanıt. 

Halbuki ben onu bir türlü hayalimde 
tamamile canlandıranuyonnn. Muhayyele• 
min yarım yamalak çizdiii ailoet iri, uzun 

hOylu bir delikanlının ailoeti.. 
- Bir 7 ... eaici... Zanllı Sina bar .•• 

Kim bilir on8D ne mütkiil. ne heyecanlı bir 
bayatı olmabclır. 

Konupnın yüzünü ıörmemek beni Ü • Ona o kadar ısrar ediyoruz ki: 
züyor. Arkadaıım ismini söylüyor. Sonra: - Haydi peki diyor, sidelim. 

- Sinaban arıyorduk, diyor. Nerede- " ••• 1 
•• ,.. > ·--· "

11 
' • • • • 

dir) 

Montrö, 21 haziran (Hususi surette si· 
den arkadaıımızdan) - Semplon katan 
Montröye gece yan11ndan sonra vanr. is
tasyonda durma müddeti yalnız bir dakika
dan ibarettir. Bunun içindir ki yataklı va• 
sonun memuru, daha varmadan önce her 
yolcuya ehemmiyetle tenbih ediyordu: 

- Katar durur durmaz sizin yapacaiı
nız tek it. ppkanızı ve paltonuzu alarak 
derhal inmekten ibarettir, e,yanızı merak 
etmeyiniz, ben onları pencereden indiririm. 
diyordu. Ve dediği gibi de yaptı. Ve biz 
de on bet. yirmi yolcu, otuz kırk bavuL 
durması ile kalkması bir olan trenin arka· 

dmdan baka kaldıık. 

* Gece yarısından sonra Montrö iatuyo· 
nunun o. upuaua nhbmında. dimdik nö • 
bet bekliyen polis haricinde ancak iki üni· 
formalı hamal bulunur, bunlArın ilk itleri 
hemen yolculara yaklaııp nereye gidecek· 
lerini sormaktır. Evet. bu sualin ceva· 
bını vermek pek te kolay deiildir. Nere• 
ye gideceğiz. burasını bilen kim) 

Hamal sayıyordu: 
- Bu memleketin en büyük oteli Mon• 

tröpalaıtır. Yalnız bu şehrin deiiL bütün 
lıviçrenin de en büyük, en muhtetem o • 
tellerinden biri sayılır. Zaten bu hafta dip· 
lomatlar da orada toplanacaklardır. 

Bunun haricinde size Suiue. Monney. 
Majeetik otellerini sayabilirim .• 

- Fiatlan ne olacak) 
Montröpalaata yer bulacaiınızı san• 

mam, öbürlerinin fiatlan 1 S franktan bat· 

lar. 
Batta matbuat müdürü Vedat Nedim 

ile arkadatları olmak üzere sazeteciler 
Suiue otelini tercih ettiler. Murabhu heye
timizin Mzirlile birlikte selen müpvirleri 
de Montröpaluta kendileri için daha ön· 
den tutulmuı olan dairelerin yolunu tuttu• 
lar: Hamalar da hemen ,İte koyulduiN. 'biı 
taraftan da: 

- Siz gidiniz. etyayı biz setiririz. di • 
yorlardı. 

Birer, ikişer kapının yolunu tuttuk. Yal· 
nız Aum Uı bir türlü bavulı.nnın yanın • 
dan aynlmak istemiyordu. kendisine hep 
birden teminat verildi, merak etm,e. de • 
nildi. Fakat muzip insanlar eksik deliller· 
dir. içimizden biri çıkıp ta: 

- Muhakkak kaybolmaz, •mtna. bir 
otele gidecek etya, diğer bir otele gide • 
bilir, artık .sabahleyin itin yoksa arar de-

- Yeni abbabJna daha tanımadan a· 
cımaia batlaclm. 

- Belki kötedeki *** kahvededir .. De· mez mi) 
min burada idi amma çıktı, gitti.. Oraya Asım bütün ısrarlarımıza rağmen t•t 

- Kendi cebimize elimizi attaiımız za. 
man para bulamayınca duyduğumuz acıyı 
bir düfiinüyorum. Bir de onun yakalan • 
mak, hapsedilmek, belki de dövülmek P•· 
lıa11na el atbp ceplerde para bulamadıiı 
zaman duydaiu iç üzüata.ünü göz önüne 
setiriyorum da ona ac:m..mak elimden 
selmiyor. 

Gülüfiiyoruz... Bu ara Sinaban ara • 
mağa sitmq olan zeki bakıtL ıenç adam 
apiıdan ıöıünüyor: 

- Sinaban bulamachn mı) .• 

- Bulamadık.. Yok.. • • * kahvesinde 
imiş. köprüye doiru gitti. dediler. 

Arkadapm: 
- Gel bir de biz babhm .•• 
T opbane caddeeindea 11f8iı iniyoruz. 

1 b merdivenleri seri çıktı. Artık çaresiz ha -aitti sa i a ••• 
malların batında nöbet beldiyecektir. 

- T etekkür ederiz. 
Gene yürüyoruz... Bu kapkaranlık bi • * 

Şimdi biz büyük kapının tat merdiven
nalar .. Kaldınmlardan seçen yüzsüz söl-

leri önündeyiz. Ve etrafımıza bakıyoruz. 
seler kimlere ait .•• 

Sokak fenerlerinden batka ı,ık, köşe ha • 
Bir sokağa sapıyoruz.. Yüksek bir kah· tında nöbet bekliyen polia ile iki toför • 

ve.•• Camlarından ıpklar uzıyor. den batka kimse yok. Muhiddinin tavıi • 

- Sine bar Recebi istiyoruz.. DO~ U" Jıı.. ~ Jıı.. .,~INl7 yeıi hatırımıza geldi:. 
Sapsarı yüzlü, süzel kara gözlü bir de- ~~~IY\&. > - Ufak para olmadığı için hamalın ÜC• 

likanlı... Uzun boyu, dik vücudile kartı· ,: Ja. K Jt..T retini ıoföre. ıoförünkini otel kapıcıaına 
mızda duruyor. Bizi duymamış, söyledi • nw;,:;;;:&son Pı:sıa verdirteceğiz. 
iimizi anlamamıt gibi yüzümüze dik. dik ~I· n. 1 n 1 L N Soruyoruz. ve anlıyoruz ki toförle işi -

H~ ·~ U bakıyor: fJu<EYİ HER GÜN OOLA$ lll.. miz olmıyacaktır, çünkü otel Luisse iıtas· 
- Sinebarı istiyorduk. lıte İçerde ve l•iılıiiiııiiiıiıııliıııiııill•••••••••••• yon binasının tam karşıaındadır. Caddeyi 

beni kaldırımda yalnız bırakan dostum... aııyoruz. Kapalı kapının z.ilini çekiyoruz 
Merdivenlerden yukan çıkıyor. Kahvenin -he açan ıece nöbetçisine: 

- Bize birer oda veriniz. arkadan re • 
lecek olan hamalların ücretlerini de ödeyİ• 
niz. diyoruz. Ve üç bet dakika sonra gÖ• 
rüyoruz ki bizim Aum yapayalnız. Fakat 
dudaklarında zoraki bir sülümıeme ile o
telin kapwnda görünüyor: 

- Hamal bir türlü ba11nda nöbet bek· 
lememe müsaade etmedi. zar zor yürü • 
düm. Allah vere de bizim qyalar kant' 
mıyaf 

Bu müddet zarfında otelin nöbetçisi it
gal edeceiimiz odalann numaralarını, ip
tidai fiatlannı söylemiş. nihayet bavulla • 
nmız da birer ikişer sökün etmiye batla • 
mattır. 

* Tertemiz birer yatağa uzanıyoruz. Sa· 
baha kartı biraz yıkanıyoruz ve uyanır u• 
yanmaz çalıımıya batlamak azmile u7 • 
kuya dalıyoruz. 

Ekrem Utakbsil 

1936 Fransız güzeli 

1936 Franea güzellik kraliçe9İ müea• 
bakası bitmiftir. Kraliçeliie Matmazel U
ne LaaaHe büyük 'bir ekseriyetle aeçibnif
tir. Genç kız dilnya eüzellik müeabakaan• 
da memleketini temsil edecektir. 
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KAN KONUŞMAZ i Bu Akşamki Program 
İSTANBUL 

1 8: Danı musikisi (plak). 19: Haberler, 
19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi konfe-

Küçüksuda bir ıskandal 
, _____ ,_Son Postamn Edebi Tefrikası: 25 

raru: Operatör Dr. Kazım İsmail Gürkan, 
anast 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son 

Yazan: Erme/ Talu 
-17 

( Ercümend Ekrem j 
Usta gözünü işliyen makinaya dikti. 
Piston sağa sola gidip geldikçe solu

yor ve piston kolu yorgun bir insan ko
lu gibi istemiye istemiye kırank'ı çe -
viriyordu. Çarkçıbaşı yukarda iskem
lesinde oturuyor. Cigara içiyor. Aşağı
da yağcı, her bir tarafı ayrı ayn kımıl
danan, titriyen irili ufaklı makine par
çaları arasınd adolaşmakta. 

Vapur Sarayburnuna gelirken, ma
kine dairesine biti§ik kazan dairesinin 
dar, demir merdiveninden, yüzü gözü 
kömürden simsiyah, bez pantalonunun 
dizleri yırtık ve belden yukarısı sıska, 
çırıl çıplak bir ateşçi çıktı. Davlum -
bazın yanında durdu. Terli göğsünü 
boğazdan esen rüzgara verdi. 

İyiden iyiye akşam olmuştu. Günef 
batmış. Denizde ve havada yalnız kı
zıltılar var. 

Bu kızıltılı alaca karanlık içinde ka
zan dairesinden çıkan at~i, bilekleri
nin ucunda birdenbire kocamanlaşan 
ellerinin tersiyle alnını siliyor. Ve böyle 
ce yaptığı her hareketten sonra alnı 
yo] yol beyazlanıyor. 

Nuri usta ateşçiye uzun uzun bak
tı. Sonra, Cemali dürttü: 

- Şuna bak hocam, dedi. Yarın ö -
bür gün ben de onun gibi olabilirim. 
Bundan çok korkuyorum hocam. A -
mele olmaktan çok korkuyorum. İş -
ler de iyi gitmiyor hani. Dükkanı bir 
kapattık mı maliyede memur olacak 
değiliz ya, elbet de amele olacağız. 
Başkasının hesabına çalışmak kötü şey 
be hocam. Ben, ne olsaı.-kendi dükka -
nımda kimseye minnet etmeden ek -
rnek parası çıkarmağa alışmışım. A -
mele olmak. Korkuyorum, dediın ya ... 
Senin hukuku beışer beyannamesi in -
sanları gündelikçi olmaktan kurtarma
mış. Sen söylüyordun geçen gün. F ran
sız ameleleri Marsilyada sokaklara dö
külmüşler. Ekmek isteriz! diye ba -
ğırmışlar. 

Davlumhazın yanında duran ateşçi 
denize bakıyor ve kendi kendine bir 
şeyler mırıldanıyor. 

Gavur Cemal ustaya sordu: 
- Peki ama usta senin baban da a

mele değil miydi? 
- Pek amele sayılmazdı hocam. O 

zamanlar Tophanede kamacı ustası ol
mak, bir parça amelelikten başka bir 
şeymiş. Ne bileyim, memurluk, başça
VUıŞluk gibi de bir tarafı varmı\J. • Dü· 
.şündü • Fakat ne de olsa haklısın ho -
cam. Babam, anhası minhası ameleydi. 
Ama, anama her zaman: «bir dükkan 
açamadık gittil> dermiş. Onun açama
dığını biz açtık. Gel gelelim, kapataca
ğız diye korkuyorum hocam, insanın 
istikbalinden emin olmaması yok mu? 
Asıl kötülük hurda. Dünya bir tuhaf
lcwtı. Kimse yarın ne olacağını kestire
mıyor. 

Vapor iske1eye yanaştı. 
Davlumbazm yanında duran ateşçi 

yolculara yol vermek için davlumba
za daha çok sokuldu. Cuma gezintisin
den dönenler itişe kaktşa yanından 

geçtiler. 

• ÇOCUK 
-O·O--

Gülizar doğurdu. 
Sancısı akşamüstü tutmuştu. Fakat 

söylememişti. 
Gece yarısı sancılar dayanılmaz bir 

hale geldi ve Gülizar tek başına yat
tığı cumbalı odada ağlamağa başla ~ 
dı. 

Oturuyor, kalkıyor. Uzanmak is
tiyor. Uzanamıyor. Belinin ortasına 
zaman zaman' ağır bir balyoz gibi inen 
ağrı kasıklarına doğru yayılıyor. 

Gitgde sıklaşan sancı öyle br hale 
geldi ki, Gülizar, yarala, genç bir hay
van gibi kıvranarak inlemeğe başladı. 

Bitişik odada, anası ustayı uyandır
dığı vakit Cülizarın iniltileri kesik ve 
ince çığlıklar haline girmişlerdi: 

- Nuri, oğlum, Gülizarın doğum 
sancıları tuttu, koş ebe hamını çağır. 

Usta ebe hanıma giderken, 
Gülizarın odasına girdi. 

Gülizarın çığlık1arı sokaktan bile 
duyulyor. 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

ANKARA 

Affan Paşa, i'htzyar, müsteı&i, sarSflk 
bir adamdı. Deniz tarafında rutubet fazla 
diye yalının arkasında, dağlara n&z.ır ha
mam bölüğünde oturuyordu. 

Paşanın oğlu ve Ziba Hanımef endinio Usta, ebe hanımı arkasından düş -
tüşliyerek merdivenleri çıkarıyor: 

- Acaba zamanında yetişebilecek 
misiniz? Geç kaldık galiba? diye söy -
]eniyor. 

Ebe hanım Gülizarın odasına gir -
di. 

12,30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 
19,30: Hava emniyetinde telsizin rolü 
hakkında konuşma, 19,50: Kanşılt mü , 
zile (plak), 20,30: Ajans haberleri, 20,40: 

kocası Müşfik Bey okumamış, adam ol ~ 
mamış, işi gücü av ve bzlık peşinde do -
}aşmaktan ibaretken, bir gün avda kazaen 
vurulup, ölmü~ü. 

Koca yalıda, lıenüz gençliiinin en ateş· 
li çağında, malUl bir kaynata ve kakavan 
bir kaynananın arasında duJ yaıamaia 

mecbur kalan Ziha Hanım ne yapacaiını 
bilemiyordu. 

Dans musikisi. 
VARŞOVA 

Usta ters yüzüne merdivenleri dör· 
der dörder inerek tekrar sokağa fırladı. 
Bu çığlıklarla dolu evin içinde otura .. 
mıyacağını anlıyor. 

18,30: Askeri koro konseri, 19: Muh
telif, 20.30: Piyano konseri, 21: Oda mu· 
si kisi, 21, 30: Sözler, 22: Sopran, tenor §ar
kıları, 22,30: Musikili neşriyat. 23, l 5: 

O vaktin seyir yerleri: Göksu, Küçüksu, 
Çubuklu, Beykozda Sultaniye çayın, E -
mirgan korusu, Büyükderede Sultanauyu, 
Sarıyerde Hünkar, Çırçır, Kestane ve Fın· 
dılc suları, Yuşa. tepesi, İstanbulda Kaiıt• 
hane, Fülye tarlan, Çırpıcı ve Veliefendi 
çayırları. Çamlıcada Millet bahçesi, Libade, 
Merdiven köyünde Mama mesireti, Fe .. 
nerbahçe, Kuşdili ve Y oiurtçu. Haydar . 
paşada lbrahiınaia çayırlan idi. 

Dans, 24: Plaklar. 
BOKREŞ Sokak karanlık. 

Bekçiye rastladı. Bekçi: 
- Y olcun geliyor her hal, Nuri us

ta, dedi. 

Usta cevab vermedi. 

18, 15: Orkestra, 19, 15: Konserin de
vamı, 20,20: Keman konseri, 21, 1 O: Ru -
men musikisi, 22.45: Piyano konseri, 
23,20: Plak. 

Hızlı hızlı yürüdü. Arkasından bir 
tuhaf bakan bekçiyi bakkalın kapalı 
tahta kepenkleri önünde bırakarak 
Medreseli mahalleye saptı. 

Uzaktan uzağa bir köpek uludu. Bu 
ulmaya Medreseli mahallenin köpekle

ri cevab verdiler. Uluma]ar, eski za -
manlarda dağdan dağa, ateş yakın ve-

rilen bir tehlike haberi gibi yedi ma -
haileyi dolaştı. 

Bütün İstanbul köpekleri hep bir 

ağızdan ulumağa başladılar gibi geli
yor ustaya. 

Medreseli mahaHeden, ayak alışkan
lığıyla, çarşıya saparken durdu. 

KaJhi küt, küt vuryor. Kendi ken -
dine: 

- Niye, nerden kaçıyorum~ diye 
mırıldandt . 

(Arkası var) 

BUDAPEŞTE 
20, 15: Piyano ile şarkı, 20,45: ccZA

VALLI DUVARCI>ı adlı piyea, 22.45: O
pera orkestrası, 24,20: Çingene musikiai. 

MOSKOVA 
19,15: Hafif musiki, 20: Fransız ro. 

mansları (Bibeğ Guno, Sensen), 'z0,30: 
Rus halk şarkıları, 2 l : Napoli ıarkıları, 
22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VİYANA 
20,20: Gitar musiki.si, 20,50: «DIR 

BUR GE.R ALS EDELMANN» adlı pi
yes, 23, 10: Askeri mızıka, 24,45: Dans 
musikisi. 

26 Haziran Cuma 

İSTANBUL 
18: Hafif musiki (plak), 19: Haber -

ler, 19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Halk mu· 
sikisi, 20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

s~~ ... 
a~ızı yıkamak artık bir kQlfet de~ildlr, 
zira gayri kablll kıyas olan PERLO
OENT diş macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmıfdır. 

PERLOOENT çok ıevkrt olduöu gibi, 
soluöunuzu da seMnletlr. 

-·..,.Clj!~~.?~."'1 '1t~ ~ ~·. 
~ 4f-s VCl ~~ ~ c'At..rL~ ,,k.4«a-t -..;Jw,;..(){,,)z, 

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

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Yabancı Diller Mektebinde yaz kurları açılmıftır. Bu kurlar 

2 Temmuz' dan Ağustos sonuna kadarsürecektir. 

Kurda gösterilecek diller: 
Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Rusca ve Türkçedir. 

Kurlara yazılmak isteyenlerin 1 Temmuz 36 tarihine kadar, Sah, Per -
tembe ve Cumartesi günleri saat 9 • 12 arumda Edebiyat Fakültesinde Ya-
bancı Diller Mektebi Kalemine müracaatları. (3541) 

Bunlardan her birinin yevmi mabauı ~ 
lan vardı. O günlerde. Ziba Hanım. ya • 

nında bir Çerkes kalfa. yahut ki ahbabla· 
rından bir iki kadın olduğu halde mutlaka 
oralarda görünürdü. 

Kalıp, kıyafet ve güzelliği ile az vakitte 
nazarı dikkati cetbeden ve bir çok yan -
gınlar peydahyan Ziba Hanım, her gittiği 
yerde mutlaka, beyaz dantelden, şık, bir 
şemsiye taşır, buna zarif inhinalar vererek, 
ayrıca cazip bir hal alırdı. 

Aşıklarının gönlünü teshir eden hu hu
su&iyet, zamane şiirlerinin birine fevkalade 
revaç bulan §U güzel ıarkıyı ilham etmişti: 

«Yandım ateıJıere ey meb, seni gördüm 
göreli.. 

Ah ne baycıa bakıım var, a beyaz tem· 
aiyelib 

Yaz mehtaplarında, Kanlıca körfezinin 
İçerisine dolan kayıklardaki hanendeler, o
ranın o methur aksi sadasmı bu şarkının 
yanık nağme.sile çınlatırlardı. 

Ziba Hanını erkekler nezdindeki itiba
rım bilir ve bunwı ile de mağrur olurdu. 
Lakin, hiç bir defasında da, yangınlarına. 
vurgunlarına iltifatını esirgemezdi. 

«Beyaz şemsiyeli>> nakaratı koyda yülc
ıaelir yükaelmez. yalının karanlık balko -
nunda beyaz bir gölge görünür, ufacık bir 
el, sandallara. kayıklara doğru mendil sal
la.rdL 

Bunlardan., ne Affan Paşanın, ne de 
haremi Niyazıdil Hanımefendinin haber • 
leri yoktu. Onlar, ihtimal ki gelinlerini, ard 
eteğinde namaz kılınacak kadar perde ehli 
bellemişlerdi. 

Ve, halkın ağzında gizliden gizliye do
laştığı gibi, Ziba Hanım, filanca aşığile, 
«Hamamcı Hürmüzıı ün evinde bulu~a • 
ğa gittikçe, onu Babacafere ve yahut ki 
Merkezefendiye ziyarete gidiyor bilirlerdi. 

Lakin her şeye rağmen bu kadın, «har
cı alem» olmamıştı. Kendini dirhem dir -
hem satıyor, tebessümlerine, tatlı bakışla
rına aldanıp ta işi ileriye vardırmak isti -
yenler olursa, bunlara o saat hadlerini bil
diriyordu. 

ccBeyaz şemsiyeli» nin «nimeti vusletilc 
mütene'im>> olanlar ancak bir kaç kişi idi. 
Bunlar da, gözünün görüp, gönlünün sev
diği kimselerdi. Ve hiç birinden, maddi 
bir menfaat beklememiş, bir ufacık hedi
ye dahi kabul etmemişti. 

Diğerlerine gelince, mahzun olmasın -
lar diye, zahir, itte hazan böyle uzaktan, 
iltifatına garkeylemekle iktifa ediyordu . 

Bu vaziyet böyle senelerle devam etti, 
durdu. Aralıkta, Af fan Paşa da, Niyazıdil 
Hanımefendi de öbür dünyayı boyladılar. 

Ziba Hanun, her gittiği yerde, beyaz 
dantelden ıık bir ıemsiye lAfırdı., 

Körfezdeki yalı, boıluktan ve bakım • 
91zlık!tan viranlıia yüz tuttu. Pencerele .. 
rinden çoğu kapalı duruyor, kafesleri kal
kık olanların üzerinde de, perdelerin kop
muş ve birer yana sarkmış olduğu görü· 
lüyordu. 

Lakin, gene böyle iken bile, mehtap • 
larda, kayık dolulan körfeze akın eden 
aşıklara, balko~dan ayni el, iltifatını esir· 
gemiyordu. 

Anlaşılan, Affan Pap, ölürken celi -
nine çok bir miras bırakmamııtı. Ziba Ha
nmıefendinin ihtimal ki bütün ıeçinecefıi. 

koltukçulara peyderpey sattığı ev efyaaı • 
nın bedelinden ibaret kalıyordu. 

Herhalde, seyir yerlerinde gene de hi~ 
raman olmaktan vaz geçmiyen beyaz tem• 
siyeli, evvelce olduiu gibi haftada bir fe· 
race değiştiremiyordu. Kıyafeti ile bera
ber, yüzünün taraveti de, endamının za • 
rafeti de çok farketmif, büsbütün kaybol
mad.Jysa bile, göze çarpacak derecede te
gayyüre uğramıflı. 

Bir aralık, hiç görünmez oldu .. 
Ve o zaman, kulaktan kulağa rivayetler 

dolaşmağa baıladı: Guya, Uzunçatfllı İb
rahim adında birisi, beyaz şemsiyeliyi ka
patmıştı: Hem de kendi yalısında! 

Vakıa bu rivayet, o zamanki zihniyete 
göre, yak1şık alır gibi idi. Bıçkın bir adam 
olan bu Uzunçarşılı İbrahim, bekar oldu· 
ğu halde, gelmiş, yalının bir bölüğünü ki
ralamıştı. 

Yanında, hamam ustalığından gelme, 
yaşlıca annesile, bir de dul ablası bulun -
masma rağmen, bekar değil mi ya~ Böy· 
le kimsesiz, genç. hem de hoppa tanınmıı 
bir kadınla ayni dam altında oturması her 
türlü dedikoduya müsait bir keyfiyet, şüp
heli bir vaziyet ihdas ediyordu. 

Başlarını yok yere belaya sokmaktan 
ihtiraz edenler. Ziba Hanımın artık geçkin 
olmağa başladığını ileri sürerek, onun pe• 
şinde dolaşmaz olmuşlardı. 

Mehtap gecelerinde. kayıklar, sandal -
lar istikametlerini, duraklarını değiştirdi

ler. Hanendelerin ağızlarında başka naka· 
ratlar dolaşmağa başladı. c<Beyaz ıemsi • 
yeli» şarkısı, bestesinin yüzü suyu hürme
tine. yalıuz fasıllarda çalınıyor ve eskisi gi
bi, yanık gönüllerden (ah) lar koparmı • 
yordu. 

( Arkasa var) 

1 lat.ınbul Beledlyeal itini ırı 1 -----------Belediye zabıtası memurlarına yaptmlacak bir kasket, caket ve panto • 
londan ibaret 269 takim elbise açık eksiltmeye konulmuştur. Bu elbi1elerin 
bir takımına 17 lira bedel tahmin edilmittir. Kumaş nümunesi ve fartname· 

si levazım müdürlüğünde görülür. istekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 
343 liralık muvakkat teminat makbuzveya mektubile beraber 1/7 /936 Çar
samba günü saat 15 de daimi encümende bulunmahdır. (B.) (3326) . 

* * Keşif bedeli 953 lira 16 kuruş olan Floryada yapılacak duvar inşası 
pazarlığa konulmuştur. Keşif. evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve en az beş yüz 
liralık iş yaphğına dair ihaleden bir gün evvel Bayındırlık Direktör
lüğünden ehliyet vesikası almaları ve pazarlık için 72 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26/6/936 Cuma günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmahdır. (İ.) (356~ 



25 Huina 

Futbolcuları Niçin Berline Yollamamalıyız? 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

ti, askerce ve gayet açık bir bakııla göz
den geçirdiler. Bundan dolayı teşekkür et
mek bir borçtur. Bu borcu yerine getirir· 
lı:en, kendilerine vermeyi vadettiğimiz ce• 
vahın gecikmiı olmasından dolayı da özür 

dilemek yerinde olur. 
Sayın general: 

ıeçmiyen mahdut dereceU takımtan ara • 
alJldan seçiliyor. 

Başka memleketlerde ise, bu seçim, en 
ufak köyüne kadar spor teşkilatına bağ· 

lanmıı. yüzlerce, hatta binlerse spor klübü 
arasından yapılıyor. Ortada duran fU mü
aavatsızlığı bir tarafa bırakalım ve ele, kıy
metli beyanatınız arasında zikir buyurulan 
iatatistiii alalım: 

1 - Olimpiyatlara gitmeli mi, gitme· 19 35 yılının başından bugüne kadar ya-

meli mi> pılan futbol temaslan, maalesef, bizim, 0 • 

2 - Gidilecekse hangi müsabakalara limpiyatlara ittirakimiz lehinde ileri sürü· 
iştirak etmeli? 

3 - iştirak ettirilecek sporcuları nasıl 
ayırmalı? 

Yaşayış denilen sırlı mefhum mütema
di bir tahavvül olduğuna göre, <<Son Pos• 
ta» gibi münhasıran hayatın dinamizmi 
ile alakadar olan bir gazete için <<Olimpi
yatlara iştirak etmemeliyiz? 11 talebinin 
ileri sürülmesi, itimat buyurulsun ki, içimi
zi sızlatan acı bir fedakarlık olmuştur. Bi
naenaleyh, bu vadide sesimizi yükıeltir • 
iten, bizim de istinat ettiğimiz bir takım e· 
aaslar vardı. Bu esasları, burada, bir defa 
daha eıralamak memleket sporuna hizmet 
etmek, siz Türk ıporunun baıkanına karşı 
da bir nezaket eaerİ olacaiı için, bu hizmeti 
yerine getirmekten hususi ~ir haz duyu • 
yonız. 

Sayın general, 
Evet 1 Olimpiyatlara iıtirak etmiye ka

rar "ermiı elli küsur millet vardır. Bir de 
bir Türk milleti vardır ki tehametli mazisi, 
kudretli hali, iman ve ümit dolu istikbalile, 
yer yüzünün nadir hasletli, güzide varlık
lanndan biridir. Bu millet bütün dünya 
ıpor federasyonlarının azasıdır. Gönül is
tiyor ki bu iıtirak «kağıt üstünde» kalma • 
ıın. Fakat, bu milletin spor işleri ıimdiye 

kadar o kadar fena ve dar klüp zihniyetile 
idare edilmiıtir ki, müsaadenize dayanarak 
•öyliyeceğiz; Türk milletinin sporu, yani 
bizim sporumurz, çok geri kalm~.ş'tır. Bu 
ıerilik kırkıncı derecede midir? Ellinciye 
kadar da gerilemiş midir? Bu hususta sa • 
rahatli bir kat'iyet arzedcmiyeceğiz. 

Fakat olimpiyatların hikmeti tesisi, mün

hasıran atletik sporlan teşvik ve inki,af et· 
tirmek olduğuna göre, futbol, eskrim, bi
,1iklet gibi modern sporlarla alakası bu • 
lunmıyan, fakat zamanın bir bid'ati olarak 
bu sporları da içine alan bu güzide vücut· 
)ular meşherine, atletlerimizin, yani asıl 
iştirak etmeleri lazım gelen delikanlıların 
İştirak ettirilcmemeleri de gösteriyor ki, 
eaf spor bakımından Türk sporu. yani 
Türk atletizmi çok geri bırakılmıştır ve bu, 
jyi idare edilememek yüzünden böyle ol-
muıtur. 

Sayın general, 
Olimpiyat demek atletizm demektir; at• 

Jetlerimizin de 19 36 Berlin olimpiyatları • 
na iıtirak edebilecek vaziyette bulunma • 
malan davayı kökünden hallediyorsa da, 
biz, bu memleketin yüreğinde daimi bir 
dert gibi duran futbol meselesini de, hu 
münasebetle detmek ve bu deşilmiı davayı 
aalihiyetli tetkikin ize arzetmeyi fay dalı bu· 
luyoruz. 
• Sayın general, 

Takribi olarak söyliyebilmek mümkün· 
Clür ki bizim amatör milli takımımız An
kara, İıtanbul ve Jzmirin sayısı on be~i 

2 ve 20 komprimeC~ ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerfnde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

lebilecek bir miyar olamaz. Futbol ekipi -
mizi olimpiyatlara iıtirak ettirmek için hele 
Avusturya takımı ile yapılmıt olan maçı, 
luıt'i bir esas ittihaz etmek, ayni isabetsiz
lik olur. Çünkü: Bu takıma karrı İzmir e• 
kipinin aldığı netice ile, ayni lzmirlilere 
kartı Ankaralıların istihsal ettikleri mu -
vaffakiyet, futbol denilen spor tubesinde, 
yabancı bir ekibin yabancı bir sahada, 
biraz §Anasızlığın inzimamile dütebileceği 
fena vaziyeti çok iyi tesbit eden bir ha • 
dise sayılmak gerektir. Jngiliz takımının, 
Avusturya ve Brükseldeki m\IVaffakiyet'
sizlikleri de, «Son Poata» tezini takviye 
eden i.millerdir. Maamafih, spor meyda • 
nında mailup olutu ne ıerefsizlilı:, ne de 
milli izzeti nefse indirilmif bir darbe te -
likki etmek gibi tıflane düşüncelerden çok 
uzak bulunan uSon Posta)), umumi apor 
varlığımızın vaziyeti noktasından, olim -
piyatlarda düşülebilecek gülünç dereke • 
den endişenaktır. Ve bu endişenin sevki • 
ledir ki olimpiyatlara iftira.it etmenin a • 
leyhtan bulunmuştur. 

Sayın general, 

Sekizinci spor kongresinde bir murah· 
has bayanın kayakçılarımıza karıı yerli ve 
yabancı tenkitkar neşriyattan bahsederken 
bu bayanın, bizim öz gazetelerimizin ten· 
kitlerini daha biaman bulması ve sporcu· 
larımızı, spordan yıldıracak kadar .kuv • 
Vetli görmesi, bilmeyiz, ne dereceye ka -
dar isabetli bir görüıtür. 

Kanaatimizce tenkit, tenkittir. Her han· 
gİ bir yazı karşısında paniğe uğrayacak o• 
lanlar, esasen nefislerine emniyetleri olmı· 
yan kimselerdir. 

Bu sebeple, bir yanşta sonuncu gelen 
bir kimsenin paniğe uğramaması için, onun 
bu vaziyetini nasıl ifade etmek mümkün 
olur? 

Bunun için hususi bir formül bulunabi
lc-ceğine kani bulunmuyoruz. 

Ve tahmin ediyoruz ki cinsiyetine has 
olan rikkatin tesirile bu neşriyatı takip e
den o bayan murahhas, muhtemeldir ki 
te1i.kkilerinde izamklir davranm~ bulun
sun. 

Yelkenci, eskrimci, bisikletçilerimiz 
,hakkında, evvelce yazdıklarımızdan nü • 
kul etmeyi icap ettirecek ortada yeni es • 
bap mevcut değildir. Kendilerine güven· 
leri gene kendi ifadelerinde kalan bu ar· 
kadaşlar için bütün temennimiz, içimizi tit· 
relen aksi korkuya rağmen, nikbin teıki • 
latçılarımızın görüş ve düşünüşlerinde İsa· 
betli davranmıı olmalarını kuvvetle dile • 
meye inhisar etmektedir. Güreı ekipimiz 
hakkında ise, Almanlarla yapacağı maçın 
neticesini beklemeden dahi, daimi hay • 
ranlığımızı tekrarlamayı bir vazife biliriz. 

* 
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Akraba ı l ___ sp_o_r _____ I r Hiklige 1 
Basketbol L-----=---------.-IJ 
Maçını kazandık 
Bu gece de Alman güreş

çileriyle maç var 

Berlin Olimpiyatı hazırlıkları miina· 
sebetile tertip edilen Türk-Yunan bas
ketbol maçı dün gece Beyoğlu Halke • 
vi salonunda büyük bir .kalabalık önün
de yapıldı. 

Müsabakada Türk spor kurumu u
mumi reisi general Ali Hikmet Ayer
dem, basket bol federasyonu r~isi T o
.kat saylavı Süreyya Gencer, güreş fe· 
derasyonu reisi Ahmet F etgeri, atle • 
tizm federasyonu reisi Vildan Aşir, 
spor kurumu umumi katibi Nizamed • 
din Kırşan ile spor teşkilatıuın bütün 
erkanı da hazır bulunuyorlardı. 

Oyun hakemin düdüğiyle başladı. 
Her iki taraf ta ilk anlarda bir bocala
ma devresi geçirdiler Ondan sonra 
Türk takımı hakimiyeti eline alıyor 
gibi oldu. 

Birinci dörtte bir zaman bitti. ikinci 
dörtte bir zamanda artık Türk takımı
nın ağır basmağa ba~ladığı görülmek
teydi. 

Ve bunun neticesi olarak birinci 
haftaym nihayetinde Türk takımının 
gol ade<!ini 13, Yunan takımınıki 4 ol
muştu. 

İkinci haftaym hararetli bir surette 
başladı. Yunan takımı aradaki sayı far
kını kapamak için gayret ederken Türk 
takımı da gol adedini fazlalaştırmağa 
çalışıyordu. ikinci haftaymın üçüncü 
dakikasında Türk takımının yapbğı 
goller 18 e çıkmıştı. 

Üçüncü dörtte bir zamanda Türk ta
kımı 22 apyı ve Yunan takımı da 4 
sayı yapabilmişlerdi . 

Oyun son safhasına girmişti. Türk 
takımı teknik itibariyle daha yüksek 
olduğunu bir çok fırsatlarda isbat edi
yordu. 

Oyun Türk takımının hakimiyeti 
altında 49 a kart}ı 12 sayı ile ve Yu -
nanlıların mağlubiyetiyle bitti. 

Alman güreşçileriyle ilk maç 
Almanların meşhuT Dortmund güreı 

takımı dün sabah konvansiyonel ile teh~ 
mize gelmiştir. 

Almanyanın iki.i mıntaka, beti muhte
lif senelerde pmpiyonluk kazanmıt güreş
çilerinelen olan kafile yedi müsabık "e bir 
idareciden mürekkeptir. 

Güreı federasyonu bu al:pm yapıla· 
cak müsabaka için S6 kiloda Kenan, 61 
de Yaşar, 66 da Y..af Aalan, 12 de Nu· 
ri, 79 da İbrahim. 8 7 de büyük Mu.ıafa, 
aiır siklette Samsunlu Ahmedi takıma 

koymuflur. 
lbrahim ile. Sameunlu Ahmet aerbest 

güref yapacaklardır. Müsabakalara bu ak· 
pm 8, 30 da baılanaektır. 

General Ali Hikmetin teftişleri 
Türk Spor Kurumu Umumi Reisi Ge

neral Ali Hikmet, ikinci reis Halid Bay· 
rak, Atletizm federasyonu Teisi Vildan A
ıir, lstanbul mıntakaın reisi Fethi Tahsin 
Başaran, mıntaka katibi Halid ile beraber 
dün öileden sonra Boğaziçinde bulunan 
klüpleri teftit etmiılerdir. 

Umumi Reis Anadolu klübünde ıör· 
düğü faaliyet ve mesaiyi çok takdir et· 
miılerdir. 

Cuma günü F enerbahçe, Hilal, Altın-
6rdu, Su sporları klüpJerini gezeceklerdir. 

Boks MaçJan 
İatanbul Bokı Ajanlığından: 

J - 5 Temmuz pazar aaat 20 de Be
yoğlunda Parmakkapıda Galatasaray klü· 
bünde Boka tecrübe maçları yapılacaktır. 

2 - Tartı ima Galataaaray klübünde 
saat 16 dan 18 e kadardır. 

3 - Bu maçlar Olimpiyat aeçmelerine 
mebde olacaktır. 

Alınanlarla Giiret Ve Telaiz Telefoa 

Türk telsiz telefon iclareainden: 

21 Haziran Cumartesi günü Taksim 
stadında yapılacak olan Türk • Macar 
futbdl maçı ile 29 Haziran pazarteai günü 
saat 20, 30 da yapılacak olan Alman • Türk 
ıerbest cüreı maçlarını apor 1pikerimiz 
Çelebi Sait tarafından atadyomdan naklen 

radyo ile neıredilcceiini 'bildiririz. 

Nakleden: Faik Bercmee 

Bq altı arkadaı müdürün odasında' ıe bir köy havası çağırsana •. 
toplanmıftık. Mevsim yazdı.. Dışanda SJ· Ne cevap vereceğimi şaprdım. KöyleJll

1 
kıcı bir sıcaklık var. Vantilatörlerden im- de çok durmuştum .. Fakat köy havai~ 

dat umuyoruz .. 
Şirket müdürü Bay Ali Uysal, temiz yü· 

rekli ve kendi halinde bir adamdı. Kim • 
ıeyle sıkı fıkı ahbaplığı yok .. herkesle ay
ni derecede samimiyetle konuşur. Gözle· 
rinin içi daima herkese karşı şefkat ve iyi· 

Jikle doludur. 
Kimsenin evine gitmezdi. Onun şimdi • 

ye kadar bir arkadaşından sigara veya kah
ve içtiğini zören ve işiten olmamıştır. Bir 
garip huyu veya prensibi daha vardı; şe -
hirde akrabalan çok olmasına rağmen .. on 
beş yıldır bu akrabalarının hiç birisine git· 
miş değildi.. Ne de akrabalarını • bütün 
misafirperverliğine rağmen • evine kabul 

etmişti. 

işte şirket müdürü Bay Ali böyle bir a· 

damdı. 

Konuşuyorduk. Günlük mevzular.. Alit 
veriş piyasasının vaziyeti.. ihracat ifi. .• bu 
bahieleT de bitti. 

Bir aralık, içimizden biri müdüre dön • 
dü: 

- Siu, tuhaf bir şey .oracağun amma. 
dedi. Bilmem aizi sıkmıt olur muyum? Bir 
merak hani ... Şu sizin akraba meselesi. A· 
caba babanızla., bütün ailenizin büyük bir 
kavgan mı, yoksa daha baıka türlü bir dar
gınlığı mı var? 

Hakikaten bunu fiepimiz de merak edi· 
yorduk.. Arkadaşımızın bu meseleyi kur• 
calamaın botumuza gitmifti.. İnsanlar öy· 
ledir. Meraklı, ve gizli bir tcY öğrenmesini 
pek severler. Bu onlar için adeta bir ihti -
yaçtır; eier öğrenmezlerse adeta hasta • 
lanırlar .. Kafaları o mevzua takılır kalır. 

Müdür suali soran arkadaşa baktı. Göz· 
lerini kırptı. Sonra gülümsiyerek: 

- Hayır, dedi, düşündüğünüzün hiç biri 
buna sebep değildir. Vak"ayı anlatayım .. 
Bu o kadar ehemmiyetsiz ve küçük bir ha
dise ki.. Eski tarihlerde kasabadaydım ... 
Zeytinyağı üzerinde it yapan bir şirkette 
çalıııyordum. Depoda müthit bir stok var· 
dı.. Hani bütün sermayeyi toplıyan bir 
ıtok. O yıl da mahsul çok bol oldu. Ney • 
ee... Anlı;vacağımz bizim fiı'ket iflas edi· 
verdi. Şirketin iflas etmesi bir ıey de· 
ğildi amma.. Ben açıkta kalmıştım. Bize 
yol göründü tabii. Biriktirdiğim bet on li· 
ra ile geldim buraya.. Bildiğiniz gibi, ak
rabalarım çoktu. İçlerinden bir tanesine el· 
bet inerim. dedim. Nitekim de öyle yap • 

bm. 
Gençtim, neşeli idim. indiğim evdeki ak

rabalanm beni görünce 9evindiler. Yeni· 
den it buluncıya kadar onlarda kalmayı ta• 
bii buluyordum.. Evet.. lnaanlan taallDI • 

yordum henüz .• 
Misafirliğimin ikinci gününde baıladım it 

aramaia- Bir çok baba dostlarına gittim .. 
Çoiu orah bile değildi. 

İpiz.liiim uzamakta idi.. üzülüyordum .• 

Fakat aıkıldığımı evdekilerine belli etmi • 
yordum. Misafirdim. Ve nqeli olmağa 

mecburdum. 
Evde hemen ben yaıta bir delikanlı; "e 

delikanlıdan büyük bir kız var .• Bir de ha
laları ile iki hizmetçi.. · 

Geleli bir hafta olmuftu. Bir akşam ye
meğindeydik. Delikanlı sırıtarak ablasına 

sordu: 

öğrenmek için değil.. 
- Ne yazık, ki bilmiyorum diye ceva~ 

verdim. Hem köy türkülerini ne yapa • 
caksın sen .. Gramofon çalın .. Daha iyi e~ 
lenirsiniz .. 

Baktım, müteakip günler, yemek bat ,. 
larında insanlann araızlığından, piıldnll d 

ğinden bahis açılmağa batlandı. Amma ~ 
rip çocuklar diyordum kendi kendime. 

Bir tatil günü .. Kır gezintisi yapalım da.ı 
diler.. Bir çok akrabalar, kız erkek ge~ ~ 
meğe gittik. 

Yollar çiçekliydi. Rüzgar tatlı tatlı İl" 
sanı okıuyor. Deniz uysal.. Ve gök • 
genç kızın arzulu mavi gözleri gibi idi .• 

Ben bu d~kora dalml§tım .. Yalnız yü+ 
yordum. Kimsesizdim.. Kimsesizlik çol 
.zaman iyidir amma .. lıte hazan insana do
kunur. 

Kafilenin içinde, aramızda eski bir ti\ 
nül bağı bulunan bir genç kız da vardı. f'a~ 
kat yanıma .okulamıyordu .• 

Bu sıralarda evin küçük beyi beDhaW 
alışık olmadığım şakalar yapmaia ba,ladı.~ 
Beni ıaliba daJeınlıiımdan kurtarmak f~ 
tiyor diye düıündüm. Hatta bir aralık Jm .. 
metçilerin ellerinden yemek valizlerini ... 
laralı: bana taııtmak istedi.. 1 

Lakin bu kadarına benim gibi dayana-< 
mıyan dostum genç kız kızardı: 

- Utanmıyor musun sen, diye deli ı 
kanlıyı azarladı .. Yumupk çocuğu bul ~ 
dun da sırtına mı binmek istiyorsun .• 

Küçük bey bozuldu. Kinli kinli bantd 

baktı. Ben görmemezlikten geldim. 
Neyse.. Gezdik, dolaştık.. Ve yor~ 

argın eve döndük .. 
Ertesi gün genç kız beni ziyarete gel~ 

Hastalanmıştım biraz. Yatıyordum. Kal "' 
'kıp giyininciye kadar bizim oğlanla otur~ 
dular. 

Kızcağız bu z.iyaretlerini sıklaştırdı. O 
geldikçe hen neşeleniyordum doğrusu. Bit 
gün gene delikanlı: 

- Bana bak Ali, dedi, buluşacak bat
ka bir yer bulsanız .. 

- Peki kardeşim, üzülme.. Olur . 
Kızı görüp söylemeden o gene gelmit• 

,ti. O gün konuştuk epey .• Aktam oluver,,. 
miş hemen .. 

Onu evine götürdüm, döndüm . Evi°ı 
merdivenlerini acele çıktım.. Y orulmufWD, 
'biraz.. Kapıyı çalmadan, dinleneyim, bö7."j 
,le yüzünü soluk, yorgun airmiyeyim, de ., 
dim. 

Ben kapının önünde durmuştum, ki içeı 
riden akrabam delikanlının kaba selini 
,duydum. Benden bahsedjyoTdu: 

- cBizim ev neresi~ .. Sığıntı hergele •• 
:ruf eyli.. Misafirim olmasaydı gösterird~ 

,ona ben .• 

Kelimeler, birer balyoz darbesi gibi P'\ 
'fama indi. Ezilmittim sanki.. O vakit ~ 
~ok ,eyler düıündüm galiba •• 

Ne kadar toy ve cahildim. O anda, bir~ 
den neler öğrenivermiştim.» 

Biriai sordu: 
- Peki, içeriye girdiniz mi gene Ba~ 

Ali? 
Müdür, sanki o günü, o saati yaşıyor "' 

,muş gibi sıkılmıştı .. Alnında iri iri ter dam• 
lalan peyda oldu .. Gülmeie çalışarak de • 

- Abla, söylesene, böyle bil' akpun 
vam etti. 

yemeği dışarıda, lokantalarda kaça ye • 
nir) 

Ablası da güldü: 
- Ben ne bileyim, dedi, Aliye sor .• 
O "akit delikanlı daha ar1ızlattı: 
- Ali ne bilecek.. Lokantalarda ye • 

meie alıtkın mı ki .. 

Nedense boğazımdaki lokmalar durdu .. 
Yutamadım. Çocuk bir JCY demek iste • 
miıti belki amma.. Ben kızarmıştım .. 

Ertem akpm yemeği henüz bitirmittik. 
Evin küçük beyi bu sefer bana dönerek: 

- Y abu, Ali be, dedi, 9en köy havaları 
bilirsin elbet. Köyde durdun çok. Hadi bi· 

- Hayır, girmedim. Merdivenden in 4 

dim tekrar .• Sokağa çıktım. Ve §Atkın p 
bi dolaıtım durdum. Nihayet bir sabahta 
kahveainde aabahı buldum. 

Tesadüf yardım etti bana. O gün bu fİJ'o 
ketin bir memurluğu m~almiı.. Beni al. 
dılar. 

O vakittenberi akraba deyince tüylerİDI 
diken diken olur. Bu belki ehemmiyetsiz 
bir hadisedir. Fakat bende o kadar ~o1ı: 

:tesir yaptı ki .. Jıte böyle .• Tahmin ettip 
,niz gibi bu soğukluk ne an"anevi bir kin • 
,den ve ne de başka bir sebepten oldu .•• 
Yalnı,z şu küçük vak'adan doğdu. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Mikdan 

800 Metre 
Cimi T abmin bedeli 

Açık kahve rengi 3360.00 Lira 
ve nefti maroken. 

Muvakkat teminab 
252.00 Lira 

Yukar1ela renk ve mikdan yazıh marokenin 3 Temmuz 1936 Cuma gün& 

aat on bette Buunevimizde yapılacak olan açık eksiltmesine girmek iate • 

yenlerin muvakkat teminatlamn veznemize yatırarak o gün muayyen 1&• 

atta Komisyonumuza bqvurmaları ilin olunur. uŞartname 'Ye nümuneler 

her aüa A7ni7at ŞeOiiinde ıöriilebiliı.» (3354) 
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Bize göre 6 ncı madde Boğazlar Konferansında 

madde müzakere 
dün altıncı 

edildi 
" Son Posta ,. nın tefrikası : 118 Yazan A. R. 

San'aya dehşet veren haberler geliyor, 
herkesi korkudan titretiyordu 

Nasır Mebhutun şerrinden kurtulanı Eğer vazifemden ve iş'lerimden vakit 
kasaba, sevinç içinde idi. Mülazim Ce- bulabilirsem, gelirim. 
milin bir manga askerle, koskoca kale- Cevabını vermişti. 
yi zaptettikten sonra, yetmiş iki esiri * 
de önüne katıp getirdiğini duyan ka- (San'a) da muhtelif hisler ve riva-
saba halkı; kamilen yollara dökülmüş- yetler çarpışıyordu. 
lerdi. Meşrutiyetin ilam, Türkleri ve Türk-

Alay kumandanı da, önde bir bora- lüğe karşı kalplerinde rabıta besleyen
zan mangası olduğu halde, bir bölük leri memnun etmişti. Bunlar, derin bir 
askerle Cemili karşılamıya gelmişti. sevinç ve sürur içindelerdi. 

O gece kasabada sabahlara kadar Diğer taraftan, imam tarafdarları o-
davullar çalınmış.. meydanlarda ateş- lanlar da; hükumetin yeni idaresi kök
ler yakılmış.. fıkaralara dura ekmek- ]eşmeden evvel, Türkleri Yemen' den 
leri ve deve etleri dağıtılmış.. askerle sürüp çıkarmak.. İmam Yahyanın ida
halk elele vererek şenlikler edilmişti. resinde müstakil bir hükumet kurmak * fikrindelerdi. 

Alay, Zımardan hareketinin üçüncü Etraftan, fena haberler geliyordu. 
gecesi, sabaha kar,şı San'a kalesinin ö- İmama merbut olan kabilelerin muh -
nüne gelmişti, Öğleye doğru da par- telif yerlerde toplandıkları söyleniyor
lak bir karşılama merasimi ile kale ka- du. Büyük bir harbe, muhakkak na -
pısmdan içeri girmişti. zarile bakılıyordu. 

Alaya yapılan bu parlak istikbal, Na- Bu esnada, ordumuzdaki hazırlık -
sır Mebhtitun kalesinin kolayca zapte- lar devam ediyordu. Ve bu hazırlıkla
<lilerek mühim askeri bir mevkiin ele rın hedefi, San'a ile Hadide arasında 
geçirilmesinden ileri gelmişti. Fakat temerküz eyliyordu. Çünkü; (Zafir) 
l>u muvaffakiyeti temin eden Cemil, kalesine gelen (Haşidli, Nasır Meb ~ 
birdenbire ortadan silinivermişti. hut) un (San'a) ile (Hadide) arasın-

Şimdi alayın önünde .. açlıktan zayıf daki yolu keserek ordu merkezinin ü -
ve mecalsiz kalan ihtiyar bir katırın zerine büyük bir hücumda bulunma • 
üstünde, paslanmış kılıcı ile sağa sola sından korkuluyordu. 
selam veren kıranta bir alay kuman- Son gelen haberler, büsbütün fc ~ 
danı , bütün bu zaferin gururile yük- nalaşmaya başlaım~tı. Zafir kalesi ci
selen omuzlarını iki tarafa kıra kıra varında imamın dört bin silahlısı top
ilerlemekte idi. lanmıştı. Nasır Mebhut, bunların ba -

Cemil, misafir bulunduğu takımda, şına geçecek, bir anda San'a üzerine 
~ bu büyilk zaferi temin eden • o kah~ atılacaktı. 
raman manganın başına geçmişti. Du- O zaman, imam Yahyanın diğer 
daklarında, garip bir tebessüm dolWlı· büyük kuvvetleri de yukarıdan yükle
yordu. Salihle beraber, kaleden kaçtığı necek .. ordu merkezi iki korkunç ateş 
geceyi hatırlayordu. arasında kafacaktı. 

Y~nında, birdenbire bir ses yüksel- San'aya dehşet veren bu haberler, 
mf~tı: herkesi korkudan titretiyordu. 

-· Allaha, nasll şükredeyim; bil- _ Eğer, Nasır Mebhutun önüne ge-
mem . .. Sizi, dünya gözüle bir daha gö- çilmezse; bütün şehir kale urbanın e
rüyorum. Hoş geldin .. Sefa geldin, Cc- line geçecek .. baştan başa yağma edi • 
mil Bey··· lecek ... 

Cemil başını çevirmi,ş; birdenbire 
büyük bir heyecana kapılarak: 

- Vay, Seyit İbrahim Efendi. Na
sılsın'? .. Meliha, salimen geldi mn 
Demişti. 

fbrahim Efendi, yüzünden neş'e ve 
meserret taşarak cevap vermişti: 

- Dün gece geldi] er... Meliha, sa
bırsızlıkla seni bekliyor. 

Aradan, bir kaç dakika sükut içinde 
geçmişti ... Önde, borularla havayı yır
tan sert meşiyyet havası .. ve sonra: 

- Ramp.. Ramp.. Ramp ... 
Ayak sesleri işitilmekte idi. 
Cemi], ağır ağır başını Seyit lbrahi

me çevırm~: 
- Azizim t.. Şimdi, eskisi gibi de

iillIIJ. Artık, kıt'a ba11mda bir zabitim. 

Sözleri, halkın maneviyajını büsbü
tün altüst ediyordu. 

Kışlalarda hararetli bir faaliyet gö • 
rünüyor; Nasır MebhUtun taarruza 
geçmesinden evvel bir hareket göste
rilmek isteniliyordu. 

* Kışla meydanında yapılan merasim
le, Cemilin rütbesi resmen iade edil -
miş; o gece de arkadaşları tarafından 
onun şerefine parlak bir ziyafet veril
miıŞti. 

Bu ziyafetin ertesi günü, Cemil ku
mandanın odasına girmişti. Kuman -
danla aralarında şöyle bir muhavere 
geçmişti: 

(Arkası var) 

lstanbul Alhncı icra Memurluğundan : 
· Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve sıra • 

da ipotekli olup tamamına 5510 • bet bin bet yüz on • lira kıymet taL:dir 
edilmit olan Erenköy Sahrayıcedit Kayıtdağ sokağında 1/111, 1/III_ niımaralı 
maa bahçe iki kötk açık artırmaya konmut olup ilin tarihinden itibaren fBrt
nameıi herkes tarafından görülebilecek ve 30 - 7 • 36 tarihine 
raılayan Pertembe gunu saat 14 den 16 ya kadar daire • 
mizde açık artırma ıuretile satılacaktır. Satıt Emlak ve Eytam Bankasının 
844 No.lı kanunu hükiimlerine tabi olduğundan mezkUr kanunun 15 inci 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
miz Numan Menemencioğlu tarafından 
Montröde izah edilmiştir. Numan Me
nemencioğlu konferansın ikinci celse
sinde vaziyeti anlatmış ve ezcümle şu 
izahatı vermiştir: 

- Sava~ gemilerinin seyrüseferine 
dair olan ikinci kısım «Emniyet içide 
serbesti» kelimeleriyle tarif edilebilir. 

Harp gemilerinin serbest geçme 
hakkı bizzat Lozan mukavelesinde de 
şarta bağlı bulundurulmuştur. Fakat 
Türk projesinin ihmaledemiyeceği esas 
lı mahiyette diğer bir unsur vardır: 

Bu da, iç Marmara da dahil olduğu 

halde Boğazlar bölgesinin emniyeti 
meselesidir. 

Ayni surette mühim olan ikinci bir 
nokta Karadeniz.in hususi va:z:iyetine ve 
bu deniz kıyısındaki memleketlerin 
emniyetine taalluk eder. Bu deni:z:e 
serbest giriş ihtiyacı yalnız harp ge
milerinin dost limanlara yapabilecek
leri cemilekar ziyaretlerdir. Fakat bir 
tek medhali olan bu denize, kuvveti 
müdafaasız sahilleri ve yahut bu kıyı 
memleketlerinin çok az kuvvetteki fi
lolarını tehlik~e koyabilecek olan bir 
ecnebi gemisinin serbestçe girmesine 
müsaade edilmesi imkansızdır. Buna 
binaen kuvvet için bir had derpiş edil
miştir. 

Projenin bu kısmının mühim nokta
sı , harp tehdidine dair olan doku:z:uncu 
maddedir. 

Bu madde, Türkiye arazisinin her
hangi yabancı bir devlet tarafından 

ansızın bir darbeye maruz kalmaması 
içindir. Fakat llyni zamanda muhte
mel bir mütearrızı ani bir hücumla 
bulunmak imkanından mahrum etme
ye matuftur. 

Bir harp tehdidi halinde, Türkiye 
derhal ~ususi bir nizamname neşret

mek hakkını muhafaza etmektedir. 
Türkiye, cihan efkarı umumiyesini tat

min maksadiyle, harp tehdidi halini 
tayin için tahdidi hükümler ilavesinde 
tereddüt etmek istemiyor. Tür.kiyenin 

istediği şey, Milletler Cemiyeti tarafın
dan bir yardım değil, sadece harp teh
didi halinin tarifidir. Görüldüğü vec
hile, harp gemilerinin geçmesi hakkın· 
daki hükümler geniş bir fikirle derpiş 
edilmiştir. 

Genel makanizma, kontrolü hemen 
hemen otomatik bir hale koymakta ve 
bir Boğazlar komisyonunun mevcudu 
kat'iyyen faydasız bir şekil almaktadır. 

Üçüncü kısım, sivil ve süel uçak
lardan bahsetmektedir. Türkiye, tah
kim edilmiş bölgeler üzerinden uçul· 
masına müsaade edemez. 

Fakat uçaklara, Türk hava seyrÜ· 
seferi nizamatına uygun olarak ken· 
di arazisi üzerinden tayin edeceği bir 
yolu takip ederek Akdenizle Karade· 
niz arasında geçmeyi temin edecektir. 

Dördüncü kısımda, Türkiyenin ha
kimiyeti hukukunu hususi surette zik
retmeyi lüzumlu gördük. Bu suretle, 
geçme her halde husumetsiz ve teca

vüz mahiyetinden ari olmalıdır. 
Beşinci kısımda, aktedilen muka

velenin imzasını müteakip mer'iyete 

girmesi lazım geleceği kanaatinde 
bulunduk. Mütaleamıza göre, 
Montrönün kara Boğazlar rejimini teş
kil etmelidir. 

Mühim diğer bir nokta: Yeni mu· 
kavele muvakkat olmalıdır. 

Nihayet diğer bir nokta da, beş se
nede bir tadil imkanı m eselesidir. Tür
kiye bu tadil imkanım· şu tek farkla 
teklif e tmektedir: Bunun hakimiyet 
hukukunu haiz olan d evlet tarafından 
kabulü bu imkanın tahakkuku için la
zımı gayri müfarik bir şar t olarak ka
l acaktır. J) 

maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda '-İt_a_l_y_a __ k_o_n_f_e_r_a_n_s_a_İ_ş_tı_• r-a-k~ 
yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya İftirak için 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Mmi etse de tahkim aleyhinde 
bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergi- bulunacakmış 
lerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icaresi sallf bedelinden ö (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
denir. Sahf bedeli pef in ödenmek lazımdır. İcra ve iflas kanununun 126 ıncı men müzakere eden konferansın 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimen· gayri tabiiliğini kaydetmektedir. 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafları dair olan iddialarını Anadolu Ajansmın notu : 
evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. ANADOLU AJANSININ NOTu: 
Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma- " Hariciye Vekilimiz Montrö'de 
ıından hariç kalırlar. Alakadarların işbu kanun maddesine uygun surette bu İtalyan notasına cevap vermiş 
hareket etmeleri ve daha fazla malUmat almak isteyenlerin 54/1672 dosya ve bu cevabında vaziyeti hazıra· 

l• ·ı ı nın muhtelif manzaralarda inkişafı No.sile dairemize müracaat arı ı an o unur. 
olunca İtalyanın konferans mesa· Yirmi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Bina 256 metro murabbaı ar-
ısme iştirake amade olduğuna 

aası 8931 metre murabbaidir. 4 medhal 12 oda 4 ta,hk sofa, 2 mutbak 2 ki- dair teyidatından memnuniyetle 
)er 3 ~ela 2 banyo 2 kömürlük bir arabalık, bahçe içinde iki kötktür. Bahçe bahsettikten sonra henüz başlayıp 
sulama tesisatı olup elektrikle terkos mevcuttur. (379) devam etmekte olan konferansa 

( Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Karadenizden sahıldar olmıyan devletlere tatbik edileceğini anlatan bir ıeltle konul
masını istedi. 

İngiliz murahhası ise azami serbesti ve müsavi tahdidat taraftarı olduiunu an
lattı ve kat'i noktai nazarını bildirmek için hükumetinden talimat beklediğini bildir 
di. Jngilizlerin noktai nazıın henüz belli değildir. 

Konferansta en son vaziyet §udur: 

Ortada bu dakikaya kadar yalnız Boğazların tahkim edilebileceği kabul edil· 
miştİr. Prensibin maddelerle ifa.desi, hey eti umumiyesi itibar.iyle muallakta kalmtı· 
tır. Maddelerin hiç biri henüz kabul edilmemiştir. 

Konferansm karşllaşbgı müşkülat 
Bugün konferansta baı gösteren müıı külat Boğazlardan çtkacak ve girecek dev

letler arasında fark gözetilmemesi noktasındadır. 

Ortada tebellür eden iki noktai nazar vardır: Birincisi müsavat isteyen lngiliz· 
]erin teklifi, diğeri Ruslann noktai nazarı. Müzakerat bu iki nokta etrafında toplan• 
maktadır. 

Delegeler Cenevreye gidiyor 
Yarın bir çok delegeler konsey toplan ttsına iştirak. için Cenevreye gideceklerdir. 

Bu yüzden komisyonların çah§Dlaları biraz ağırlaşacaktır. 

Cenevrede zecri tedbirler meselesi halledildiği takdi.rde, ki buna şüplıab naza• 
riyle bakılmaktadır, konferans pazartesi günü tekrar hararetli bir safhaya eirecek, 
müzakereler İtalyanın da iştirakiyle ebem miyet kesbedecektir. 

Aksi takdirde, yani zecri tedbirler işi halledilmediği takdirde müzakerelere ba· 
ti surette devam etmek mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Konferansm 3 numarah tebliği 
Montrö, 24 (A.A.) - Konferans tarafın • Aras, umumi prensiplere müteallik karar 

dan bugün aşağıdaki üç nonıarab teblil' neş- her ne olursa olsun Boğazlar mıntabunın 

redilıniştir: emniyetini temin için derpiş edilen n öyle 
Konferans, Yeni Zelandanm konferansta kalacak olan tahdidat ve şerait\n konferans 

kendisini temsil ettirmek fikrinde olmadığım tarafından müzakere edilebHeceiinl bf'de&
ve fakat Lozan muahedesi ahkamının mub - miştir. 

temel bir feshi veya tadiline karşı hiç bir Arasın bundan maksadı bilhassa enel • 
itirazı balunmadığmı bildiren ve mezkur den haber verilme, geçerken malümat ftril
memleketin Londradaki fevkalide komiseri nıe ve tonilatolarm tahdididir. 
tarafından gönderilen mektubuna ittila kes- Stanhope, Litvinof, Sato ve Conbeleo, ev-
betmiştir. velden haber verme, prensibini teknik bnıi-

Konferans Türk projesinin ikinci kısmının tece tetkikten sonra mühlet hakkında Teri-
tetkikine başlamıştır. lecek karar kaydı ihtiraziyesiyle bbal et-

Litvinof, 6 madde şümulünün ancak Ka- mişlerdir. 

radeniz sahillerinde bulunnuyan devletlere Stanhope, tonilii.tolarm tahdidi pnınsibi
tatbik edilebilecek şekilde tasrihinl istemiş • ni de 14.000 den yukarı bir rakam tesbitine 
tir. Mumaileyh keza tahtelbahirler için der- varabilecek olan teknik komite taratından 

piş edilen istisnanın uçak gemilerine de teş- tetkik edilmesi kaydı ihtiraziyeslyle kabul 
milini istemiştir. eylemiştir. 

Lord Stanhope, bu maddenin heyeti u- Litvinof dahi, son llkrası Karadenls sa -
mumiyesi hakkında yeni preruılpleri ve yeni hilleri devletlerinin hususi vazlyellerinbı ta
bir metni ihtiva ettiğini kaydeyleyerek me • nmmasmı tazammun eden (B) fmuırun 

selenin heyeti unıumiyesi baklanda Londra- derpiş ettiği istisna sebebiyle tahdit pnınsi -

dan talimat istemek mecburiyetinde kal- bini kabul etmiştir. 

dığmı ve bu tali.mat henüz gelmedifi için bu Romanya heyeti murahhasası, H IDad -

babtaki hath hareketini talik eylemekte ol- denin ortaya çıkardığı teknik meseleler alıi 
duğunu bildirmiştir. kadar komitece tetkik olunduğu n biitiin 
...Lttvinof, istediği tadilitm Lounda kabul heyeti murahhasalar prensip meselesi hak
edilen prensiplerin terkini kat'iyen tazam • kında hattı hareketlerini tasrih edebilınele -
mun eylemediğini, Karadenizin hususi vazi- rine imkan verecek talimat aldıktan nltit 
yetinin Lozanda tanınmış olduğwlll çünkü noktai nazarını bildireceğini söJlemq&ir. 
bu denizden çıkacak olan kuvvetler hakkın- Konferans mukaddemeyi ve altau:a mad
da hiç bir tahdidat derpiş edilmemit bulun~ denin bu noktalarını talik etmlt n diierle
duğunu söylemiş ve esasen 6 mcı maddenin rini teknik komiteye havale eylem)fllr. 
ancak nezaket ziyaretlerine alı olduğ'unu Konferans müteakiben yedinci maddeyi 
kaydeylemiştir. tetkik etmiştir. 

Lord Stanhope, Karadenizde yaıt1lacak Stanhope hükômetinin noktaf n.uaranı 

polis hareketleri ihtimalinden bahsetmiş • bildirmeyi talik etmiştir. 

tir. Paul Boncour, '7 nci maddede derplf edilen 
Sato, laponyanın Karadenize rirecek harp l'ejimin haliharpte bulunan ve Karadenize 

gemileri hakkında derpiş edilen tahdidatı gidecek olan gemilerin tonilitolaruu tahdit 
aynen Karadenizden çakacak harp gemilerine etmek itibariyle Lozan muahedesi rejimin -

de tatbik edilmek şartiyle kabule amade ol- den ayrıldığını kaydetmiş vo Millollcr Cemi-
duğunu bildirmiştir. yeti paktından mütevellit taahbüUeria tat -

Litvinof, vaziyeti diğer bJç bir denizle mu- biki yalnız geçiş serbestisinin tabdidl De de
kayese edilemiyecek olan Karadeniıin hu- fil fakat ayni zamanda teşmil ile &eabür 
susi mahiyeti üzerinde israr etmiş ve Kara- edeceği derpiş edilmezse bunun bir tehlike 
deniz sahillerinde bulunan devletlere ait arzedebileceğini söylemiştir .... ... • .. 
olup Boğazlardan çıkacak gemilere mezkur Litvinof, Milletler Cemiyeti paktından ve 
denize girecek gemilere konuJan tabdidatın ya bu pakt dahilinde aktolunan aala:pnalar
ayniııi koymaya imkan olmadığını kaydet - dan mütevelJit yardtm taahhütlerinill 7Uine 
miştir. getirilmesi keyfiyeti müstesna olmak üzere 

Diğer taraftan mumaileyh Karadcnizden haliharpte bulunan gemilerin Karadenbe 
Sovyet Rusyanın diğer limanlarına gemiler girmesinin men'ini istihdaf eden Wr tadil 

göndermek mecburiyetinde kalabilerek olan teklifinde bulunmuştur. 
memleketin hususi şartlarını tebaruz ettir- Boncour, Litvinof tarafından ,apaJau 

miştir. teklifin daha derin bir tarzda tetkik edilme-
Paul Boncour Fransız hükumeti namına, si kaydı ihtiraziyesiyle, ilk nazarda Milletler 

)takiki harp gemilerine konulan tabdida.tm Cemiyeti paktından ve bu pakt çer~i da
aynen muavin gemilere de konulması hak - bilinde aktedilen anlaşmalardan mütevellit 
kında en kat'i kuyudtı ihtiraı:iye d~rıneyaıı taahhütlerin yerine getirilmesine ait Prans11: 
etmiş ve bu kuyudu ihtira-ılye şümuhinün düşüncelerine tevafuk ettiğini söylemiştir. 

muavin gemiler hakkında kahnl edilelıilccck Politis, mukavelede imzaları olmayan 
olan tarife mütevakkıf bulunduğulln söyle - devletlere karşı Türkiyenin bitaranı.k vazife-

miştir. 

.. ii~i;;~~;;·i·;1i·;;k~i--gö~;~k"i;···i,·~·i;~·· 
tiyar olacağını bildirmiştir. Çok 
teessüf olunur ki, diğer milletle
rin hayati işlerini İtalyanın muva
fık göreceği zamanlara isabet 
ettirmek mümkün değildir. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 

ıeri hakkında, Sovyet Rusya tarafından ya

pılan tadil tekliflerinin ortaya qakardaiı hu

kuki imtiya za işaret eylemtjtir. 
Aras, Türkiyenin bütün lJeynelmilel taah

h ütlerini ve bittabi l\Iilletler Cemlyell pak
tından kendisine t erettüp eden taalıbütıcri 

yer ine getireceğin~en kat 'iyen ııüphe edil -
memesi lazım geldiğini söyledikten sonra hu 
ta:ıhhütlel' meselesinin hususi bir maddede 

mevzuu bah is edilmesini teklif etmiştir. Se-

Paris, 25 <Hususi ) - Journal gazetesi i - kizinci m adde hakkında. hiç bir mütale:ı. dcr

t:ı ly:ınuı, zecri tedbirler kalktıktan sonra ıneyeıı olunmamıştır. 

l\Iontrö konferansına iştirak cdccef;"ini , f:ı - Reis konferansın sadece iptidai mabiyet

kat Roğazların tahkimi aleyhinde bulunaca- te ilk bir tetkikte bulunmuş olduğuna tasrih 

ğım bildiriyor. eylemiştir. 



KUMBARA DESTEKTl.R 
it Bankasının kumbaralarını almakla, 

v•lnız p•ra blriktlrmı, olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

ı, Bankası· asgari 25 llra mevduatı 
bulunan bUtUn kumb•r• aahlplerln• 

Mnede 7 det• kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriror. lllklfatların 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin bar birinde 5000 lira, ,u şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birincige 1000Lira 
lkincige 250 • 
10 kişiye 100 yüzer Uradaa 1000 • 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirallklar: 
•ııer ilet ll•ll••ala ller lllrlade r••••• 

l ldflre 111111111. Un nrWpr. •• bfldel9 
lutr uae '111tat, Bntra. Te .. n, IJlll 
Y8 lllrlllll IUaa QluuWI 1111 lblerl 
ppı••ılrtad•r. 
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-
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Bo~una 1 SATİE nin . i Bu ih-t;'(aç 1drın 
l k 1 su IS/TiCi ALETLERı,f en pratık . . 

yorgun U fur · IA.,Ja 7Skuruş k/ra ile 1 çaresıdır. 

lstanbul ve Ankarada 
Takip edilecek kazanç, ve
ruet ve evkaf verrileri ve 
itleri, ferai ve intikal maa
meleleri, ve her ttirll alacak
larla bonolann tahlili için 
mtıracaat ediniz : 
... 1111 v ..... , ...... 
lstanbul Bahçekapıda eski Reh
vancılar sokağında Şirin hanın
da 8 tınco katta No. ıo 
......... t2 d- t4 • 1111.-. 

GLANDOKRATiN 
demek 

ADEMi IKTIDARIN 
devası demektir. Protesor Steinacb 
Ye Brown~quard'ın mesaileri n~ 
ticeslle elde edilen bir k8flftlr. 

Her eczaaecle balamar. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevpklijine bıp 

HORMOBIN 
Tallletleri 

Her eczanede arayum. 
Ta&iGt: P.ta ....._ 12SS HORllOBIN 

Dr. A. KATIEL 
(A. KUTll!L) 

Karaköy Topçular eaddRi No. 33 

FENNi SONNETÇI 

EMiN FİDAN 
Beşiktaş Erip apartımanı 

Telefon : Kabine 443D5 ve 40621 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili,., aüteha.ıa 

Pazardan maada hergQn 3 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 2".!398 
TeL Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 _ .... --&o• Posta Matbaası 

Nqnyat Müdürii: Selim Rqıp 

Sahiplcdı A. Ur-. S. Rqıp. H. Uatti 

1 
.· . . . ' 

;~tERı EDİllfl~\ 
... BiR ~~~il! ·~-

_:·; .... · /''YN.. ; .. 
, . . ~ . . ,. I ,. , .. ~ 

Sevcili zevcim Ye iki ço
cuğumun babaaı Nihat. 
bir müddettenberi ben • 
den soiumaia ve ceceleri dıtanda ae
çirmeie batladı. Evde kaldığı geceler 
bile, bana kartı biaine ve adeta darcın 
cibi duruyor. Nihayet. bir akpm, di • 
ier bir zevcem olduiundan bahsedince 
kalbim büsbütün kırılacak sandım. Er • 
tesi aabah hemtirem bana ziyarete seldi lon kreminde Biocel tabir edilen cM 
ve ona bütün olanı, çektijim ıztıraplan 
anlattım. O, bana pek malıik bir nuibat· 
ta bahmdu: •Annelik hayata ve ev itle· 
ri. yüzünü çirk.iıılqtirdi. Hiç bir erkek. 
evde yorsun ve burutuk yüzlü bir kadıa 
görmek aevmez. Sakın caaretini kırma. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki burutukluk· 
lıirı seri ve emin bir surette izafe ~ a.
ze, yumupk ve gençletmif bir cild t~ 
min edecek bir usul bilirim. dedi ve 

bealiyen ve aıençleıtiren kıymettar bir 
cevher vardır. Her ~rede bulunan ba 
Biocel cevheri bybolduia vakit cild
de bunıfUlduklar zuhur eder. Fakat tek• 

rar verilince burufUkluklar zail olur, 

Genç hayvanlardan istihsal ed·lr.n bu 
Biaccl .cevheri Viyana Üniversitesi pro.ı 
fesörü Doktor K. Stejakal usulü daire-
8inde penbe rengindeki Tok.alon kremJ. 

her akfam yatmazdan evvel penbe ren- nin terkibinde mevcut • 

gindek.i T okalon kremini kullanmamı 
tavıiye'etti•. Hemen tecrübe ettiııL Der
hal cildimin üzerindeki müamir tesire 
ıaıtım. Bir kaç hafta zarfında bütün bu
rutuklaklanm zail oldu. Ve bir genç kız 
yüzünün nıanzaruuıı aldım. ,şimdi. zev· 
cim, beni evvelkinden daha fazla se • 
viyor ve artık evden çakmıyor. Şimdi 

tur. Her aktam yatmaz
dan evvel kullanıldıkbt 
az zaman zarfında bii • 
tün burutulkuklardan 
kurtulur. Solmuı ih-
tiyarlamıı bir cil
di gençleıtirir. Ve Jla. 
kal 1 O, 20 yaı daha kü-

cildin unsuru penbe rencindeki Toka· çük gösterir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
· Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yilkaek Ziraat Enstitüsü eczanesi için gerekli olq 
miktar ve müfredab şartnamesinde yanlı bulunan ecza açık 
ebiltmeye konulmuftur. 

2 - 26/6/1136 Cuma günü aaat 16 da Yüksek Ziraat Enstitill 
Komiqon oclumda ihalesi yapılacakbr. 

3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 240 liradır. 
5 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire mGdürlüğüne 

müraccaatlan. (1309) (3231) 
• 

KİN O P R iN " · kg~trj . · ff°El'n'~tlE 7.;· ~,uFwi·: 
BA .oi .ROM.ATİZMA 4~Rı1..1.RİLE.GRİP' ... ~·~· :t~Yf uq ı'ı1ı:ı'c"~ ·· . .:.CT'lf 
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Hiç bir soğuk hava dolabı 

FR • 
1 G • 

1 DA • 
1 RE kadar 

MükemmP.L kusursuz ve idareli değildir 

.. : __.. . 
. . . ' 

Halep orada I•• arşın burada... Elektrik sarflyabnı 
••geri dereceye indiren ve FRIGIDAIRE'e mahsus 
olan E K O V A T tertlbatlle arbk bUtUn aileler bir 
aotuk hava dolabına kavuşuyorlar. Bu idareli F R I· 
G ı D A ı R E aoQuk hava dolabını gellp tetkik 
ediniz. AlacaQınız izahattan FRIGIDAIRE'ln bir IUks eş. 
ya olm•r•P hakiki bir ihtiyaç olduGunu anhyaç:-ks,nız 

.EKOVAT kompresörlü 1936 modeli 
Frigiduire Elektrik sarfiyatım azamt 
derecede azaltmaktadıı:. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş0REKASI 
Galata, Hezaran caddesi - Beyoğlu, istiklal caddesi - Ankara, Bankalar caddesi - İzmir Gazi bulvarı ve SA TİE'nin bütün şubelerinde 

••••••••••••••••••••••••••••••c••e••o•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••eee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

TRAŞ 81 
Tras Makması • 
Traş Bıçağı 
Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 
T raş Kolonyası 
Traş Fırçaları 

l 

HASAN DEPOSU : IST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Her yerde 
.1 Doktorlar tarafından 

tavsiye 

olunmaktadu~~ 

EHO "Frult laıt•ı 
••seı d• Frıılt" ~ 
"MeJYI Twııı" lıtll• 
meler! lallrlkı mır. 
k111 alıra- ı11cıf 

"""'''"'· 

_, 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurlan tedavi eder tesiri katidir. 

K Z ULESI 
PABKINDA 

Bu Cuma akşamı 

OAROTTALiM HEYETi 
Bu Cuma akşamından itibaren 

hergün Salacakdau dönüş 

'9 yapuru 23.16 

_ Boğaziçin~e : Sarıyer' de ~ 

l lı!irestf ISAıran Pazıır gQ!rı· 
den itibaren her Pı:ızar ınllkenımel 
bir ince saz takımı icrayı ahenk 
edecektir. Boğazın saf ve temiz 
havasını teneffüs etmek ve iyi su 
içmek için Hünkar suyuna geliniz. 
Her tUrlü esbabı istirahat temin 
edilmiştir. Sulara kadar otomobil 

't gider. 

I SPOUOJL~R' 
saha1=Jd.. 
çikm4z.dan 

FE ER 
Bahçede çok glizel biı· kö;;;k 

SATILIKTIR 
Bahçekapı, Taş ilan No. 4 

' Telefon : 22775 41_ ... 

ALSA iN 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve buruıuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu" parçasını alh ku111f)uk 

posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört tekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

Deposu: 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - lstanbul 

Kirpiklerinizin şu resimde görnldllğll gibi 
gllzcl olmasını isterseniz yalnız Farukinio 
( C t C 1) rimelini kullanmız. Başka biç bir 
rimel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, bu 
letafeti veremez. 

Farukinin, dudak ve yanak allıkları da 
dllııyırnın en meşhur rujlarından Ostnndllr. 

Fıırukiniıı ( ClCl ) krem ve pudraları dahi 
son zamanlarda sn~·ıııa sapan .ilAnlarla 
alemi kandırmıya çalışanların krem ve 
tmdnılurındun çok aıa olduğunu bir kere 
tccrilbe edenler tasdik ederler. 

Sultım llaınam FARUKİ GÜZEL KOKULAR MAÖAZASI 

Pehlivan Gü.reşleri 
28 Haziran 936 Pazar Gebzede Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iddialı 

pehlivan güreşleri yaptırılacaktır. Gidip gelme için lslanbul ve Anadolu 
lttrafmdan on iki tren vardır. Bııştt 50, başaltı 30. bUyUk orta 20, kQçQk orta 
ıo, desteye ıo lira verilecektir. (ti60) 


