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KONFERA lRIN TOPLANIYOR! İtalya -Almanya 
anlaşması 

tahakkuk etti! 
İngiliz, Sovyet, Türk noktai 
nazar farkları çok azaldı 

Buna rağmen Boğazlar kon/ eransının müsbet neticeye 
varıp varmıgacağı gene kat'iyetle kestirilmiyor 

Teknik komitede ,-Konferans 
müzakereler akim kahrsa ... •• u 

Mukavelenin 
Bütün akitlerce 

tasdiki mecburiyeti 

Heyetimiz bu kayda 
itiraz tti, mesele 

talik olundu 

Konferansa gelmeyen ftalya 
Sovyet noktai nazan 

aleyhinde imiş ! Tevfik RUştU Aras Montrö palasta 
verilen bir ziyafette söz söylerken 

Ml'lntrö, 11 (H "' K f u usı, - on e ans umumi içt · ma ı pazartcai b:::.hi 
aktedecektir. Montröden ayrılan bir kısım baş delegeler o sabah bu ra;Y-a 
Clönmüş olacaklardır. 

Delegeler arasında hususi temaslar devam etmekteClir. Bu temaslar neti· 
cesinde bir taraftan İngiliz - Türk, diğer taraftan Sovyet, • Türk noktai na• 
zar farfklarının çok azaldığı söylenmektedir. 

Buna rağmen konferansın müıbet neticeye varacağı yine ıöyle· 
nem ez. 

Vaziyet gelecek haftanın illı üç günü zarfında kat'i ıurette belli ~-
lacaktrr. - . 

Teknik komitenin verdiği kararlar 
Montrö 12 (Su t' h d ·· d d.:-:- • k ·..ı • - •_ı ) M • . d ' re ı ma susa a gon er ıgımız ar aaaşımızaan - esa• 

;sınde evam eden teknik komite bugün iki mühim nokta üzerinde müzakere· 
er e bulunmuştur B ı d b" · · · -r h · 'k" · kt ·· h" d' . . · un.ar an ırıncısı tan e emmıyette, ı ıncı no a mu -
ım ır. Bırınci mesele h 1 .k. . . ı·k d'I . . a , ı ıncısı ta ı e ı mıştır. 

Halledilen nokta şudur. 
Karadeniz harici d l ti · b . • · ·ı · · mi h d . ev e erın u denızde bulundurabileceklerı gemı erın aza· 

Clım a dı ola.n 30.000 tonun zelzele vesaire gibi tabii bir afet karşısında yar· 
maksadıyle artırılması. (Devamı 9 uncu sayfada} 

~ansız gazetelerinin giriştikleri propaganda 

k eniz anlaşmaları 
topta eshedilme iymiş! 
Bir kısım gazeteler de lngiltere ile Türkiye, ve diğer 
devletler arasındaki anlaşmaların ilga edilmediğini 

görerek yalnız kalacaklarından endişeleniyorlar 
Montrö 1 ı (S . h .. d •..ı,w· • • uretı ma susada gon er• Fransız matbuatında görülen nikbinlik ye· 

wgımız nrkad d b b I aııımız an) - Fransız mat· rine ugün büyük bir lhtiraz göze çarpmak· 

b~altı . talyn • Habeş ihtilafı ve zecri ted· tadır. Hatta bazı gazeteler bu Fransız ha· 
ır enn vaz'ı ·· · h h" hl uzerınl'.' Akdenizde herhangi reketinin, isti daf edilen neticenin tamtl· 
ırdte ikeyc karşı lngiltere ile Fransa ar:ı· men aksine çıkmasından ve Fransanın 

sın a aktedil d 
h• d en yar ım anlaşmasının fes- infiradına sebep olmasından korkmakta-
ın en sonr · ı 

Kaybedecek Biz 
değiliz, Avrupadır 
·----- Jf. Jt- * -

Biz Boğazları yine tahkim ede-I 
ceğiz. ve bu akim kalıı emrivaki 
ıiyaıetinin yegane yol olduğunu 
bütün dünyaya bir daha L _ anlatacaktır. 

B iz Montröye aczimizden dolayı git• 

medik. Başka milletlerin silah ve 
emrivkile davalarını halletmelerine Ö• 

zenerek onları taklit ve takip etmek is
temedik. Beyn~ünil.el muaJıedelere 
hürmet ve riayet etmek istediğimizl 

gösterdik. Zaten hükmU kalmamıJ o
lan bir muahede hakkında allkadar
iarla milza er n ~uıh volUe anlaı• 

' mnk istedik. 
Bi:,dm bu hucketimiz bir nümune ola

cak, §imdiden sonra hak iddia eden. 
beynelmilel muahedelerde tadilat ve 
ta Mhat yapmak isteyenlere yol gÖs• 
termiş olacaktır. 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Türk analarının 
Sıhhat/arı için 
Alınan tedbirler 
Sıhhat Vekaleti " Son 
Posta ,, nın Haseki hasta
nesi hakkındaki neşriyab 
Üzerinde ehemmiyetle 

durdu 

Sıhhat i§leri bakanı Refik Saydam " Y a aynı şekilde ıngiltere. Türki- dır. 
,,.e, ugoslavy y . 
yapılmış olan :a ~e unanıstan arasında Echo de Paris bilhassa diyor ki: Arkadq~nm: Ercümend Ekrem Talu 
dığı hakkında a§nı'dadşml~lnrbı~ mevzusuz kal- ((lngiltere, ~Fransanın fesih karnrına Haseki Kadınlar hastanesi doğum kliniwi: 

. . et ı ır propagandaya w T ·· k. y · g 
cınımişlerdir. r~gmen ur ıye, unanıstan ve Yugoslav- nin feci vaziyeti Üzerine Sıhhat ve içtimai 

Fran 1 b )'a ile birlikte Akdeniz anlaşmasını ida· Muavenet Vekaletinin, Son Postada naza-
karno sız ar u ~nlumalnnn ltnlyanın Lo- me etmek fikrindedir ki bu Fransaya Ak- (Devamı 9 uncu sayfada) 

ve Montro konferanslarına iııtiraki- deniz müvnzetıesindeki nüfuzlu m .. vk•• · 
ne mani old w ·ı " unı ugunu ı rri sürmektedirler. kaybettirmektedir. ıı J 

. Burada bu neşriyata zerre kadar ehem- .............................................................. . B e l g r a d -. . s t a n b u 1 
rnıyet verilmemektedir. ·. ~ b b b M t .. ,,,_ ·maçı er .a ere itti 

Paris, 11 (A.A.) - Akdeniz anla6.:lfa.. <in 1'0U4Jn mektup/ar 
sının F f B ..a Tafsilat 6 ıncı .sayfamızda ·ransa tara ından feshi akebinde • ugün bı:ıınc.i sayfamı~da 

. -· 

İtalya, Almanya ile Avusturyayı barış· 
tırdı, dün gece Berlin ve Viyanada 

iki resmi tebliğ neşredildi 
Rom~ Hükumeti Almanya ile anlaşmasına bir başka 

dehi olarak da Almanyasız Lokarno devletleri 
toplanbsına iştirak etmiyeceğini bildirdi 

Avuaturya diktatörü doktor Şuınig nutuk söylerken 

Almanya ile İtalyanın iyice anlagmalarına mani olan Avusturya rn 1 • · ·ld 
f 

• ~e~nın ı 

tara ı memnun eden bar şekilde halledildigı"' bildirilmektedir Alm A . • · anya ve vustur-
ya tarafından ahın olunan resmt tebliğlere göre iki devlet arasındak· ·· b l k . ı munase et er 
artı normal bır mahiyet almıt. iki memleket arasında senelerdenberi devam edip 

giden. geÇimsizliğe nihayet verilmiıtlr. Almanya ile Avusturyanın bu şekilde uzla1-
malarına ;ardım eden devlet, İtalyadır. 1 talya, Almanya ile iyice anla§mak için iki 
memleketı ayıran Avusturya meselesini hal !etmek istemiş ve nihayet buna muvaffak ol 
muştur. 

Bu meselenin halli ile Almanya, Avusturya, Macaristan ve ltalya devleti ri A • 
~upanın gö~eğinde bir blok teşkil etmiı oluyorlar. Lehistanın da bu bloka bağ~ı old:. 
gu nazarı dık]cate alınırsa yeni blokun ehemmiyeti göze çarpa'r. 

ftalyanın Alman menafini kollamağa başladığını gösteren ilk müsbet vak"a Lo· 
ka~~~ t~pl~n~ısına vuku bulan daveti ancak Almanyanın da daveti şartile kabul' ede
cegını ılerı slİrmesidir. 

.. Bu da Franeanın zecri tedbirleri ilga dan sonra Akdeniz anlaşmasını da hüküm• 
suz saymasına rağmen İtalyanın müzahe retini temine muvaffak olamadığını göa· 
termektedir. 

ltalya-Almanya~i;-;~~~n ve Leh bloku 
Paris, l 1 <ı:ususi) - Bu akşam 1 ğer taraftan Avusturya başvekili dok

saat dokuzda bır taraftan Almanya tor Şuşnig şu tebliği resmiyi ilan et· 
,!>ropaganda nazırı doktor Göbeis, di- mişlerdir. (Devamı 9 uncu sayfada) .... ····;-"lll······ 1"=911 ..... ~ r- --· ....... ··~ . 

Son Posta'nm yeni siyasi tefrikası 
• 
ittihatçılar devrinde 

hal e 
Na$ı[ doğdu, Nasıl yaşadı, Na$ıl öldÜ? 

Ahrar Fır~as~, Ah~li Fı.rk~sı, ~emokrat Fırkası, Sosyalist 
Fırkası, Hızbı Cedıd, Hızbı Atık, utedil Hürriyetperver 

ve i 
Hürriyet ve lti18f 

Bir kaç güne kadar 



2 Sayfa j Temmuz 

r -, Resimli Makale 
Kısası 

/ngUiz siyaseti . -
ÖzbekistanJa opera -

lngiliz. SiyaMti 

Y arım a rdan fazla bir müddetten 

beri dünya siyasetini İngilizler ida

re ediyordu. Çünkü o vakit lngiliz siyase
ti muayyendi. Müvazene esasına dayanı· 
yordıı. Menfaatleri zıd devletleri biribirine 
çarpıştırarak arada parsa topluyordu. 
Gladston'lar, Bikonsfild'ler bu devrin a
damlariydi, ve bu sayede muvaffak olu
yorlardı. 

Bugün İngiliz siyaseti bu mühim rolünü 
kaybetmiştir. Artık dünyayı idare eden 
f ngiliz ıiyaseti değil, lngiliz 6iyasetini ida
re eden dünyanın gidiııidir. Son senelerde 
İngiliz •iyaaetinin iflastan masa gidi§inin 
sebebi budur. 

lngiliz Baıvekili Bnldvin geç.en gün mü• 
him bir nutuk verdi. Beyanatı araşında ~u 
mühim eözler vardı: 

uDünya hadiseleri o kadar sür'atle in
kişaf ediyor ki. hergün yeni tedbirler al
mağa, yeni kararlar vcrmeğe mecbur olu
yoruz. Siyaset gemisini eııen rüzgara göre 
idare etmek istıranndayız. Yolumuza eis 
çıkarsa gemimizin sür'atini azaltıyor. ays
berg' e tesadüf edersek rotamızı deiiştiri· 
yoruz. Onun için muayyen bir siyaset ve 

muayyen bir pye takip edemiyoruz.» 
lngiliz siyasetinin ibugünkü zaafını bun· 

dan iyi izah etmek mümkün değildir. 

* Ôz.bekiatanda Opera 

O zbekistan Sovyct Birliğine dahil bir 

Türk Cumhuriyetidir. Çarlık dev

rinde ihmal edilen ve iptidai bir halde ka
lan bu memlekette bugün milli dille oyna· 
yan bir opera, bir operet, bir kaç milli ti· 
yatro var. Operada mahalli ve milli opc· 
ra ve oyunlardan baıka dünya klasik ope
raları da oynanmaktadır. 

Şimdi Özbek opera ve operet hey• etle
ri Moııkovada tcmailler vermektedir. 

Bunu yazmaktan maksadımız. nokaa
nunw gözlerde büyütmek değil. bizim de 
bunları yapmağa muktedir olabileceğimizi 
anlatmaktır. 

Amerlkadakl aslller klUbU 

Amerikada «Asiller Klübün ismin
de bir klüp t~kil edilmiştir. Bu klüp 
şu gaye ile ortaya çıkmıştır: 

Amerikaya asil olduklarını söyle -
yen bir sürü seyyahlar gdmektedir. 
Bunların hakikaten asil olup olmadık
larını anlamak güç olduğu gibi S&hte 
asilJer de bir sürü dolandırıcılıklar 
yapmaktadırlar. 

Asiller bilmecburiye bu klübe mü -
racaat edecekler, asaletlerini isbat e
derek asil olduklarına dair bir vesika 
rılacaklar. Ve ancak ondan sonra asil 
olarak Amerikda dolasacaklardır. Bu 
klübiin Baron Giorgio Suriani di Cas
telnuovo isminde ftalyan bir reisi var
dır. 

Fakat ltalyan konsolosu Prens Co
lonno, bu zabn asil olmak ş .. yle dursun 
ltalyan bile olmadığını ilan etmiştir. 

Bunun üzerine klüp başkanı gazete
lere beyanat vererek, kendisinin ltal
yanın Habeş seferine taraftar olmadı
ğı için böyle şeyler yaptıklarını söyle -
miştir. 

Fakat o sırada Rus asiller klübü 
reisi olan Prens Obolewski de, Baron 
Ciorgio Suriani di Castelnuovo namın
da bir şahıs tanımadığını beyan etmiş-
tir. .. "' 

Bahsetmek istediimiz milyonerler paraca zengin olanlar ae- ı 
ğildir, çünkü paraca zeqiıiliğin bir derece ye kadar kıymeti nr
dır. Para muvakkat bir kıymettir. Ne .kadar mı1yonerlcr biliriz 

milyoalarc:a dakika vardır. • · feD. p Clem.,J,.rlle ııve ıbiar-

lki bqün ya paraya nm\taçbr, ya eVlatlarım sefalet içinde bı· ı 
nJmuılardır. 

Hakiki milyonerler, bu aydan ii!ibaren tatile ıiren mektep 
çocuklandır. Çünkü ilMmlann önlerinde milyonlar Jaymet.iııde 

da seaea'.in 'J'Orgunluğunu çıku d+ mqpildiirler. Eilenc:e 
okumak ta onlara sıhhat ve irfan kazandırır. Her kazans ,Yeni 
bir kuvvet tefkil eder. Ve 1ba ~ ' • clakimyı ~ ir 
fdöJde :geçiımeüııi qğrenirlenııe ~ uwvaffak oLl1ıilidrr. 

Vakit nakittir sözü ıast1 onlar ii9a aGinıdm. Çüııkii n 
ea .iyi dtifade edebilecek .mevkide OJaDlar a:ilaıdır. 

( S Ö~Z~A~R~A_S...-;;;,.._I N_D_A ______ ] 
7 5 yaşından g•nç 1 * f 
Talebesi olmıgan m•kt•p ! HERGÜN BJR FIKRA 1 

Sana ne oluyor? I 

Atlohomada yaşlı insanlara mahsus 

bir mektq> açılmıştır. Bu mektebin 
900 talebesi vardır. Ve en genci 75 
yaşındadır. Mektep esasen 75 yaşın -
dan küçükleri kaydetmemektedir. 

En büyükleri 102 yaşındadırlar. 40 
kişi doksanını geçmiştir. Seksenini te
cavüz edenlerin miktarları ise 300 dür. 

Bu mektebin gayesi, ihtiyarlara, ih
tiyarlıklarını unutturmak ve kendileri
ni eğlendirerek okutmaktır. 

Borazan Tevfik, bir &ün. Beyoğln 

caddesinde yürüyormuı. Önden giden 
bir adamı, kendi dostlarından birine 1 
benzetarek, adnnlanm ııklqbnp ona f, 
yetipn.İ.1, \Ve olanca kuvvetiJe omuzu· 
na bir yumruk indirmiJ. 

Herif döniip te. Tevfik onun büs • 
bütün yabancı olduğunu farkedince, 
yerlere aeçm.İf ve: 

- Affedersiniz.. Sizi dostlarımdan 
Şefik Beye benzettim •• 

Diye özür dilenü,. 
Herif, buna rağmen hiddetli bid • 

detli: 
- Peki amma, ben Şefik Bey dahi 

olsam, bu ıkadu- luzL vunıilur mu? 
Diye aonınca, Tevfik: 
- Ben ahbçlanma bafif :nırmu • 

ıum, hıih vurmuıurn ... Sana ne oluyor? 
demi.f. 

1000 solca 
Alacak tqıar.eler 

San F raıisiSkoda _çıkan Chronicle 

gazetesinin haber verdiğine göre {A
vion - Cheuille) ismi verilen bir nevi 
tayyareler, 'bin :kişi istiap edecek şekil
de ima, ediliyormuş, ve ilk tecr:übe1er 
muvaffakıyetli neticeler vermiş. 

Bu tayyarelerin müstakbel harpler
de büyük .rolleri c0lacağı SÖ)'lenmekte
dir. 

• • • 
Loyd Corcun k1rdılı po1 

Vazife kurblllU. 
Şükrü ÇavUJ 

E.rmeı 

Y
angın w.a.rl 

Beyoğlunun en dar eok.a 

l:wfade. eIJike ser çekmiş köhne 
dan biri tutuşmu~. karşısını, yanları 

dit ederekten ıalev alev yanıyor. 
Eski V.ali ve Beledi:re Reisi 

Beyin dmı lstanhuiluJaıa ile1ebed 
,Yad ettirecek olan feCla'klr itfa iyem· 
çıktıktan yedi dakika sonra orada, 
aşındadrr. 

Bir B"\'UÇ kahraman, ~ birden 
leri başına koşuyorlar. Kimi motörÜ 
yor. kimisi su hortumunu terkos m 

nptediyor, kimi de m~rdiven blrup 
nan binanın kızıl alevler ve boğucu d 
ar :pısan pencerelerine tırmaıllyor. 

Bu yiğit Türk aslanlarının bu sıra 
ce çe!ırderini ve hareketlerini tetkik 
niz. HepSİ!!de yni cesareti, ayni f 
ti, ayni vazif aşkını görürsünüz. 

Türk, her ateşin karpanda böy 
Kendi nCfslı:ii, camianuı .damctine 
eder. Bu. ezeidcnberi böyledir! 

Vazifenin sevkettiii yerde, Türk 
ri, Türk memuru ölümü istihkar edeı 
tekim. evwdk.i gück.ü Beyojlu yangı 
tekmil rar~adaş1arile beraber ateııi sö 
m(',ğe,, .lwc.a bir maballey.i ldikctteo k 
mağa savaşırken, biT yığın an'knzın 
can veren yiğit Şükrü ÇavUf hu an' 
ıeesareıtin ımuh'taem biT b11bantdır. 

Önünde'ki ateşin, belki de hasis 
ni,yane bir kastin eseri olahilcce,iiui 
mcaen can kurtarmağa 'koşan bu üç 
bahnı r.aman itfaiye tarihinde bir 
na değildü:. 

İtfaiye müzesine gidecek olursa 
rada, muhterem şehit isimleriyle bez 
epey ZUD bir if.tihar levJ.ua göriir ·· 

Ve bu levha, ceSllr ve fedakar it 
mİ!:İiı şeı.i.İni bac.ak yerde. •ilik9 
mıştır. 

İşte, Şükrü Çavuşun kahramanca 
:mü. ibuna ea ~ ib'ir milaldiır.. 

Şu da'lcik~a. ço sevdikleri ar 
rının kavruk cesedi ödinde derin b« 
ıaür duyan itfaiye dradı. yana yiae 
başbı bir tarafında çıkacak yangmı 
dürmek .hususunda ayni cesaret. apıi 
:ramanlığı, ayni fedakarlıiı 

dir. 

Bundan emin olabiliriz. 
Ve Şü1uü Çavuşun geride bırakt 

yetim de, büyüdükleri zaman vazife 
ırunda, lbahalannın yüiiimüt oldaiu 
,.olda yüriimeyi milli bir borç b1te Son talebe 98 lik ihtiyar bir kadın

dır. Ve 75 lik bakire kıziy]e beraber 
okumakta, saadetinden ellerini ÇJrpa -
rak: 

~·--------------------------~· 
Kadın elçi evleniyor 

Loyt COl'c, ço\ '9e'Vdiği lbir ıabpabınm <lir. 
·oğlu ite kon fUyormuş, kendisine 1'0?- Bundan da •· phe etmeyiz. 

- Yeniden dünyaya geldim demek
tedir. 

1(: •• 

MllleUer Ceml~etJnde kendini 
öldUren gazated••n kabahati 
Milletler Cemiyetinde Alınan Yahu

disi bir gazetecinin protesto makamın
da kendini öldürmesini müteakip, bir 
çok murahhaslar birbirlerine şu suali 
sonnağa başlamıştar~ 

- Milletler cemiyetinde böyle vak'-

muş: 

- Hala, o kızla nişanlı mısın deli -
kanlı? 

- Hay.ır l .dwe c:ıevap mıs. 
Loy.t Corç ırnıemnun olmuş: 

- İyi ki bu iş o1du, demiş, ben kızı 
hiç beğenmemiştim. Nişanı nasıl boz
dun. 

-Evlenaim ..• 

- .... 
••• 

aların tekerrür cbnemesi için ne yap _ Krlstof Kololftbun mektubu 

Zira lıepsi .Oe. ırklann en yüksek 
fa:ii1et1isi o1an bizim ırkımıza, Türk 

Biliyor Masa11•%? 

1 - Hay,dn kimdrr} 
2 - Me~ur Hindli mi'brace Ha 

bat Nizı:ımımn toprakları kaç kilometr 

mahl Kristof Kolomb az me\tup yar.an, 3 - Eski Yunnnlılann dans ve 
h f , - mürebbiyesi olan perinin iami nedir) Cemiyetin aysiyet ve :şere iyııe oy- daha doğrusu mektup yazmasını eev-

nanıyor. meyen insanlardan. biriclir. Onun i,Çin 4 - Çe'kos!ın'llk}-anm ııııiifasıa ne 
Mösyö Titülesko o sırada söze karış- onun mektuplan, nadir eşyalar gibi dardır} 

mış 1 Amerikanm Daninıar'kaya gön&er w müzelerde sak1anmaktaaır. 5 _ Türkler tarafmdaA .z.apted.il 
- Müntehir Alman olacağına Japon diği kadın e1Çi, dünyanın sayilı dın • .. . L. __ ı__.:ı __ d .. t evvcl lstıınbulda iki Türk mahalle9i 

ı d b el b -::..:.-:lt·· ı dinlomatlarmd.an biridir ilsmi Ruth Madrıt muzesınde .ı.:uuııarawı or o ay ı, u mes e. u "u.ıuı u o maz - r • So lard "k lcrde idi) 
dı 1 Baıyan Owcn olan 1bu bdın elçi, yaşlı tane v.an:lır: D zam.an . a~ anti a ( CeYaııplin y 

M .. ·· D Jb 1--~· lb·ır kadın oldnö-n ba:1de son min- meraklısı bir zatın elıne hır mdctup w osyo e os sormuş: ~ -.- • ıo - • t;...._ eskıi tol T 

- Niçinı) lexde evl~ karar vermiş ve Da- daha ~~.mıtJ .. dm ~CA.1.·1.1ı,.ı 11a a - D .. kü Suallerin Cenplu-c 
Titülesko : nimarka lkrahnın mıihafaza alayına nn bınnde t~adufen _ buluı_:mu~r. 1 _ ıOziris eskıi Muıııhlımo · • 
- Harakiri, sessiz ııadasız yapılır. mensup yüihaşı !Borge IR.ohde ·ıe ıni r Mektup 75 kelırneden ıbare.ttı~ ve 1 : .dan biridir. Ölülf'rin hamiai.dir. Cene işe yeramıyecak lllm · R d r d a b 

böyle tantanalı nümayis ı:ıeklinde in- fanlanmıştır. Düğün bir kaç gün son- çinde odrigo e ı:.sco evo ısmın e ı- la.rilan izis 4Je c~1e:ıııniştir. &ba.ı Amerikada Alcatroz hapi~hanesi ' • v h d.l k d. 
tihar olur mu? diye cevap vermis,. ra Nevyorkta yapılaca'ktır. risine itap e ı me te ır. Horııs'ıtur. 

müebbet kürek mahkumlarının hapis-
2 

_ Non.·ecin pa)jtahu olan Kr. 

hanesidir. Alkaponlar, Eddie Caison- • • 

1
. s T E R ı• N A N M A' yanın .eski .ismi Oalod r. 

lnr hep oradadırlar. J S T E R ( N A N - 3 _ Pnriste Panteon ismilıe aıui 
Şimdi, hapishane müdüriyeti bun- dede yatan büyük adamlar şun! rd 

ların ilmen inkişaf etmeleri için husu- fstanbul Belediyesi mezad iılerini Sandal Bedesteıiine in • mr.etle .aldıklan malı sonra lcendi aralarmcla tekrar mezaaa mil Zola. rcisicumhurlardan S.ıdi 
si dersler verdirmekteymis .. Ma~ıkiim- d koYarak ilmıö~ etine satmak~ndırlar. Vikto.r Hügo, si.;rıısiyyundac BertbelD snr ettirmi§tir. Bunun haricinde mezad .ıancak beleC!iye mez.a · ·· ed • d J1 1 p 
lar bu derslerden istifade ederlerken Bu suretle San.lal Bcdestenı muzay esm e aatııan ma 1 4 - Anadoluda eski ismile • 
içlerinden biri: memurunun buzun1e yapılahılir. Halbdki Sanda1 Bedestenin- ucuzca kapatmı§, kenai aralannaaki müzayede .ile de ıdeğcr diye anılan mıntaka Sinoptan bat 

B • d · • de esnafl••• b'ır araya gelerek müzayedeye i .. tirak etmekte bu ıplİhasile satmıf olmaktadırlar. Karadcnizin Yeşilırmak mıntakasıd - u ne ıştir iye ısyan etmış, gc- cu -s af• 
5 - Mc~hur ayyaş Bekrj Must ne okuyup kendimizi sıkıya koyuyo • t J STER J NAN 1 STER J NAN M A .ı • 

mişte, kuru yemişçi1erin bir aokagııı ruz! Biz müebbet kürek mahkumu -

L------------------------~---------------------------------------------·----.-1J çük bir arsada yatar} 
yuz1 Okuyup da ne yapacağ!z! 
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Genç meslekdaş 
Cürmünü 
İnkar edemedi 

Sayfa 3 

Türk Kuşu üyeleri dün 
• 
lnönünde merasimle 

Y unanistanın 
askeri kuvveti " Son P a nın hususi Zecri tedbirler ve Akdeniz 

ost " anlaşması 

uçuşlara başladılar 
ilk kadın tayyarecimiz Bayan Sabiha lnönü sırtları 
üstünde yüksek yelken uçuşlan yaph, Bayan Yıldız 

paraşütle 600 metreden atladı 

Başvekil "gelecek sene her haberlerini kendine mal 
hangi bir harici kanşıklığa etmekle düştüğü çıkmaz
karşı gelmeğe hazır olaca- dan mugalata ile kurtulmak 

ğız !,, diyor istiyor 

5 2 Cemiyeti Akvam azası devlet ta· 
rafından ltalya hakkında tatbik o• 
lunan zecri tedbirler, ayni cemiyetin kara
rile bu ayın on beşinden itibaren kaldırıl· 
mış bulunacaklardır. 

lnönü, 11 (A.A.) - İnönü kam - tayyarecimiz bayan Sabiha Gökçen bir 
pinda uçuşlara başlanması münasebe- tayyare ile İnönüne inmiş ve uçuşlara 
tiyle bu sabah kısa bir tören yapılmıf iştirak ederek İnönü sırtları üstünde 
ve bu münasebetle kurum yarbaşka- 20 dakika süren yüksek yelken uçuşu 
nı Feridun Dirimtekin tarafından bir yapmıştır. 

söylev verilmiştir. Bilhassa bu uçuşlarda İnönü sırtları 

Atina, 11 (AA) - Baıbakan Me· 
taksas, hükumetin silAhlanma meselesinde 
takip ettiği aiyaset hakkında yapılan bazı 
tenkitlere cevap vererek demiıtir ki: 

«Gelecek sene zarfında Yunanistanın 
harici herhangi bir askeri karıııklığa kar
tı gelmeğe hazır bulunacağına dair olan 
vaadimi tamamiyle yerine getirmek niye· 
tindeyim. Şüphesiz ki, hiç kimse böyle bir 
halin vukuunu temenni etmez. Bu, böyle 
olmakla berber biz yine her ihtimale karşı 
hazır ve uyanık bulunmalıyız.» Y arbaşkan, bu söylevinde, gençli- üstünde devamlı surette termik cere -

ğin bu yeni spora başlaması münase - yanlar olduğu görülmüştür. 
betiyle memleketin havalarındaki e- Tören esnasında İstanbul, Bursa, iz- Türk - Fransız - Habeş elçiler 
ğemenlik için mücadelede yer aldıkları- mir, Kayseri, Adana ve Ankarada ye- Edenle görüştüler 
nı, yüksek yelken uçuşu için intihap tişen Türk Kuşu üyeleri yedi planörle Londra, 11 (A.A.) - Türkiye bü-
olunan yerin kendilerinden evYel gelen sıçrama hareketi yapmışlardır. İnönün- yük elçisi, Fransa büyük elçisi ve Ha
neslin memleketin kurtuluş mücadele- de bu tayyarelerin birbiri arkası sıra beş elçisi, dün dış işleri bakanlığına git
leri~e sahit olduğumu, onların nekadar yükselmesi görülmeğe değer bir man• mişlerdir. 
büyük

0

yoksulluklar içinde bunu başar- zara arzetmiştir. 1 ı·--,--H-. -d-----b-----
'dıklarım düşünerek kendilerinin de Köylüye ve halka paraşüt tecrübe- ngi iZ er in en urg balonunun 
hiç bir mani önünde irkilmeden hava- leri gösterilmiş, Bayan Yıldız 600 met- lngiltere üzerinden geçmesini 
tara hakim olmak hedefine doğru yü- reden 20 inci atlayışını yapmıştır. istemiyorlar 
rümelerini izah etmiştir. Türk Hava Kur4mu, İnönü sırtla- Londra, 11 (A.A.) - Birçıngton· 

Tören dolayısiyle İnönü kasabası rına kadar lnönü köylülerinin yardımı da bir nutuk irad eyleyen B. Çurçil, 

balkı kamilen meydanın etrafını çevir- ile üç kilometrelik güzel bir yol yapan Hindenburg zeplininin ikide bir, lngi
rnişler ve yapılan uçuşları görülmemiş ve kamp için Hava Kurumuna ve genç- liz topraklarının üzerinden geçmesini 
bir sevinçle alkışlamışlardır. liğe elden geldiği kadar yardımda bu- şiddetle tenkit etmiştir. Filhakika, bu 

Tören münaseebtiyle Eskişehir ha- lunan İnönü kamunbaY.ı Mitatı takdir- balon, daha geçenlerde ahvali havaiye 

:va okulunda tahsilde bulunan ilk kadın name ile taltif etmiştir. dolayısiyle yolunu değiştirmek mec -
_________ .._ buriyetinde kaldığını ileri sürerek şi -

Amerikada Filistinde mali İngilterenin mühim cndüstriy~~ 
merkezlerinin üzerinden uçmuştur. 

Okuyucularımız, matbuat kanununun 
dün ıütunlanmıza geçirmek mecburiyetin· 
de kaldığımız 25 inci maddesini hatırlar• 
lar: 

Bu maddeye göre, bir gazete veya 
mecmuanın hususi fedakarlık ihtiyarile e,1· 
de edip yazdığı istihbarat. o gaı:etenın 

mülkiyetindedir. . 
Ve bir gazetenin tahtı mülkiyetine gı· 

ren istihbaratı, o gazeteden izin almadan 
neıredenler cezalandırılırlar. 

Halbuki, uHaber» gazetesi nıce za-
mandır, matbuat kanununun bu maddesi· 
ni bilmemezlikten gelir. ve Son Posta say• 
falarında bulduğu havadisleri, öz malıy
mış gibi habire kullanır durur. 

Genç meslekdaşımızın bu hastalığını, 
kanunun acı ilacıyla tedaviye gönlümüz 

adı. Ve onu bu çirkin huydan vazge· 
varm . . d' ... 
. k ·ıçin utandırmak çareıını uıun· 
çırme • 

dük. . .. d 
Ve evve\isi gün, Sivas muhabınmıı: en 

gelen bir havadisi gazetemize, tahrif ede-

rek koyduk. 
Ve <lHabern gazetesi, bu yanlıı hava· 

d. · ld w g'ıbi sayfalarına geçirmekle bi-
ısı, o ugu 

zi muradımıza kavuşturdu. 
Dün, <lHabern de ve gazetemizde ay• 

nen çıkan bu yanlış haberin birer kıliıesini 
yaptırdık. Ve ayni hadisenin hakiki ıekli· 
ni de ilave ederek refikimizi, içinden in· 
karla kurtulunmaz bir mahçubiyet çıkmazı· 
na soktuk. 

Ve bu acı dersimize. dostane ve saıni· 
mi bir ihtarla nihayet verdik. 

Sıcaklar müthiş Vaziyet ayni Bolu ormanlarmda fırtınanın Fakat dün ııısliıhı halıı etmiı bir halde 

kt u "' f 1 bulacağımızı umduğumuz <CHabern gaze• 
Ölenler 375 kişi oldu, bir Yer yer çarpışmalar, teca
~çok yerlerde susuzluk teh- vüzler, yangınlar devam 

likesi de başgösterdi ediyor 

Nevyork, 11 (A.A.) - Amerikada 
hUkUm süren müthiş hnraret. şimdiye ka
dar 3 75 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş
tJr, Yalnız Nevyork hükumetinde bugün 
ıl 7 kişi ölmüştür. Bu mıntakada susuzlu
tun baı göstermesinden korkulmaktadır. 
t 
Su sarfiyatını azaltmak için tedbirler ahn· 

Londra, 11 (A.A.) - Müstemlekeler 
nazırı, resmi bir tebliğ neırederek dün fi· 
listinde mut ad vak' alar olduğunu bildir
miştir. 

Kudüste bir polis karakoluna bomba 
atılmıf, bazı eşyaların harap olmasına ıe· 
bebiyet verilmiştir. 

yı ıgı agaç ar satı ıyor . . l' . alınca hayretle gördük ki. 
tesını e ımıze 

Bolu, 11 (A.A.) - Bolu ormanla- suçlu refikimiz üstelik bir de güçlülük tas· 

rmda fırtınadan devrilmiş çam ve gök- lnmnktadır. 
nar ağaçlarından şimdiye kadar tesbit Verdiğimiz aşikar dersi bittabi inkar 
edilen elli bin metre mikap ağaçtan mü- edemiyor, fakat düştüğü vaziyetten kur
zadeye verilip ihalesi bugün yapılan tulmak için mügnlata çıkmazlarında bo-
13 bin doksan beş metre mikabının be- calıyor. 
her metre mikabı, yedi liradan 11 lira Bize isnat edecek tek mazur olarak 
yetmiş kuruşa kadar satılmış ve 102 da kendisinden erken çıkışımızı bulmuı. 
b 1 Bu münasebetle bu gazeteyi çıkaranların. in ira para tutmuştur. Satışlara An-

ber fırsatta geveledikleri bir garip zihniye.
kara, Zonguldak ve civar vilayetler -

den müteahhitler gelmiştir. Satışlar 
her hafta yükselmekte ve hararctlen
mektedir. 

te temas etmek isteriz: 
«Haber» ciler sanıyorlar ki, <ıakıamll 

gazetesi sayılmak için sade piyasaya geç 
vakit çıkmak kafidir. 

Bunlardan yalnız Leh devleti, diğerle· 
rine takaddüm ederek ve bir nevi emri 
vaki yaparak, Cemiyeti Akvamın resmi ve 
aleni kararını beklemeden, zecri tedbiri~ 
ri kaldıracağını daha evvel ltalyaya bildir
mişti. Lehistanın bu tarzı hareketindeki 
saiki pek kavramamış olmakla beraber, 
bu harekette, kollektif emniyete karşı bir 
nevi yançizerlik manası bulmamak kabil 
değildir. 

Cemiyeti Akvamın bu kararı, ltalyada, 
hiç bir esaslı reaksiyon husule getirmiı gi
bi göriinmüyor. İtalya, zecri tedbirler kalk· 
mış veya kalkmamış; bununla pek alaka
dar değilmiş gibi bir tavır takınmıştır. Bu· 
na mukabil Habeş macerası münasebetile 
ittihaz edilmiş olan zecri tedbirlerden gay• 
ri diğer muhafaza tedbirlerine. umumi bir 
cephe almıştır. 

Şöyle ki: ltalyanın Cemiyeti Akvam 
tarafından mütecaviz iliin edilmesi üzerine 
hakkında zecri tedbirler tatbik edildiği 

zaman, bu hareketi ihtiyar eden devletle· 
rin, İtalya tarafından askeri bir taarruza 
uğramalan endişesi baş göstermioti. Bu a· 
rada kendini en çok bu tehlikeye hedef 
gibi gören İngiltere, Akdeniz devletlerin· 
den Fransa, Yugoslavya, Türkiye ve Yu
nanistana müracaat ederek, bu ihtimal ta• 
hakkuk ettiği takdirde kendisine yardım 
edip etmiyeceklerini sormuı ve onlardan 
müsbet cevap almıştı. Akdeniz paktı İsmi· 
ni alan bu anlaşmayı, İtalya, şimdi lüzum· 
suz buluyor ve zecri tedbirlerin bir nevi 
devamı addediyor. Onun mülahazasına 
göre ltalyanın taarruz etmesi ihtimali, zec
ri tedbirlerin tatbik edilmesinden ötürü 
idi. Zecri tedbirler kalkınca bu ihtimal de 
ortadan silinmiş oluyor. Binaenaleyh İn
giltere, Fransa, Yugoslavya, Türkiye ve 
Yunanistan arasında yapılmış olan bu mi· 
.aka lüzum yoktur. Onun Boğazlar kon· 
feransına iştirak etmek istememesi de, bu
nun bir neticesidir, deniliyor. 

Halbuki, esas itibariyle bu iddia yan
lıştır ve gayri samimidir. Çünkü İtalya hü· 
kumeti, evvel ve i'ıhır yaptığı resmi tebliğ
lerde, zecri tedbirleri tatbik eden devlet-

rnıştır. Sıcaktan bayılma ve bitap düşme 
hadiselerini azaltmak için, yüz binlerce 
memur, termometre maksimun dereceye 
varmadnn evlerine gönderilmektedir. 

Ormanlarda yer yer baıılıyan yangın· 
lar, binlerce hektarlık araziyi kül etmiştir. 
,Yüz binlerce hayvan susuzluktan ölmüı:
tür. B. Ruzvelt, kuraklığın hüküm ııürdüğU 
rnıntakalarda yardım tedbirleri alındığını 

söylemiştir. 1 70 binden fazla çiftlik hası
latı, sıcak dalgasından tamamiyle yanmıı· 
tır. 

Şimali Filistinde iki arap bu sabah Da· 
buria civarında anket yapan hey' ete ateş 
açmışlardır. Polisin mukabil atefi bir ara· 
hın ölümüne, bir diğerinin yaralanmasına 
sebebiyet vermiş, üçüncü mütecaviz yaka· 
lanmıştır. 

ltalyan sanayi teşkilatı şefi 
Almanyaya gitti 

Ve bu basit ten bellik, hamarat davra· 
nanlnra ikide birde s:ıtaşmak hakkını ka

lerle eskisi gibi sıkı bir iktısadi ve ticari 
münasebet idame edemiyeceğini ilan et
miştir. Demek oluyor ki kendisinin ihdas 
ettiği bir tehlikeye karşı tahaffuz: çareleri 
arayan devletlerin zecri tedbirleri tatbikı, 

re· sen verilmiş kendi kararları mahsulü 
değil, azası bulundukları alemşümul bir 
cemiyetin gösterdiği lüzumdan ileri gel
miş bir nelice idi. 

ıtalyanlar Adisababadaki lngiliz 
telsizini işletmiyorlar 

b Lond:a, 11 (A.A.) - Röyterin ha
cr aldıgına göre Adisababadaki lngi-

1' l T~· · ~ e çı ıgının telsizi hala işlememekte-
dır. Bu vaziyet, general Graziani tara-

fından elçilik telsizinin tatili hakkında 
~erilen emrin Londra ile Roma arasın-
~a görüşüldüğüne delil addetmektedir. 

ondra hükumeti bu mesele hakkında 
Paris Be ı· V . • r ın ve aşıngtonla temas et-
mektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
An~~ra, 11 (A A ) - Geçen bir 

hafta ıçınde gümrük h f .. .. t .. b' . .. .. mu a aza orgu u, 
ırı olu altmış üç kaçakçı, bin beş yüz 

altmış altı kilo gümrük kaçağc, iki bin 

~l~m~ş dokuz kilo inhisar kaçağı, yirmi 
ıkı bın .. .. d k 

y uç yuz o san bir defter sigara 
kagıdı, yarım kilo eroin bir tüfek bir 
t b ' ' a anca, kırk bir kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiştir. 

Cemin - Nablus yolunda araplar bir 
kervana tecavüz etmişler ve jki İngiliz mu
hafız askerini ağır surette yaralamışlardır. 
Gelen imdat müfrezesi mütecavizlerden 

dördünü yakalamıştır. 
Cemin civarında bir başka kervan 

yağma teşebbüsüne uğramıı ve İngiliz as
keri bu tecavüzü püskürtmüotür. 

Habeşillerin öldürdükleri ltalyan
lar 4 değil 14 

Roma, 11 (A.A.) - Lekentide 

Habeşler tarafından öldürülmüş y. olan 
zahit ve askerlerin miktarı 4 degıl 14-
dür. Dün akşam neşredilmiş olan res
mi bir tebliğ, içlerinde iki yüzbaşı, bir 
mülazim, iki çavuf, üç nefer v"! iki 

yerli tercüman bulunan on maktülün 

isimlerini saymaktadır. 

Trakyamn köy kalkmma 
programı 

Edirne, 11 ( A.A.) T rakyanın 
köy kalkınma programı bitmiştir. Çok 
zarif bir kap içinde renkli ve resimli o
larak lstanbulda basılmaktadır. 

Ziraat Vekaletinin müşavırı Dr. 

Çiki ile iş arkadaşları ve Trakya umu
mi müfettişliği baytar müşaviri, Trak

ya hayvanlarının islahı için deneme 

Fransa b" d•U• · mıntakalarında çalışmak üzere emir nm ıze ver ıgı peymr almıştır. 
kontenjana ------ . 

Ankara, 11 (A.A.) _Fransa 19:m Lehistan hariciye nazırı Dançıkte 
senesi iicüncü üç aylık devre için Tür- Varşova, 11 (A.A.) - Hariciye na
kiyeye 100 kentali ık peynir kon ten- zırı Beck üç gün kalmak üzere Danzi-
janı vermiştir./ ge gitmiştir 

zandırmağa kafi bir marifettir. 
Fakat eğer genç meslekdaşımız, geç çık· 

mnkla güttüğü iptidai ve ticari maksadın 
Berlin, 11 (A.A.) - İtalyan ,n -

düstri teşkilatı şefi Kont Volpi, Alman 
zimamdarları ile temasta bulunmak 
üzere Berline gitmiştir. Kont Volpi 
iie kontes Volpi, doktor Şahta mi ~ 
safir olmuşlardır. 

herkes tarafından meçhul olduğunu sanıyot· Bu itibarla kollektif tesanüt ııamına 
sa, bizim knsten uydurduğumuz havadisleri hareket eden bu devletlere karşı İtalyanın 
sayfalarına geçirmekden daha büyük bir 
gaflete diişüyor demektir. 

Arzı şecaat niyetiyle «çorbayı i~mek 

Mogolistan cumhuriyetinin isteyen tekkeyi beklerıı derken maksadı
nı istemeden açığa vuran uHabern refiki· 

15 inci yıldönümü kutlulandı miz. bütün gazetelerin maddi ma-
Moskova. 11 (A.A.) - Mogolis - nevi külfetlerle topladıkları hava-

takip edeceğini evvelce ilan etmiş olduğu 
yukarıki hattı hareketin değiştirileceği ilan 
edilmeden, Akdeniz Paktını yapmış olan 
devletlere, bu misaktan feragat etmeleri 
hakkında hiç bir talep dermeyan edilemt:· 
mek icap eylerdi. Edilirse, bu nevi istek• 
lere, nalıncı keserinin mihaniki ve bir ra
taflı hareketini andırır istek denilir ki lc:a tan halk cumhuriyetinin 15 inci yıldö- disleri mnsa başında ele geçirmek 

nümü münasebetiyle, Molof ve Ka • maksndiyledir ki. sona kalıyor. le alınamaz:. Çünkü: Esası çürüktür ve hiç 

1. • T kk · b" l b kl · · b' d' bir hukuki mahiyeti voktur. -Selim R•1rıp ının Mongol cumhuriyeti başkanı e eyı oy e e eyışıne ır ıyece• J -

Docksoma, ve bakanlar kurulu baş _ ğimiz yok. Fakat kendisine bir daha çor
kanı Amora telgraflar yollıyarak, Mon- bayı üflemeden içmemesini tavsiye etmek 

isterdik. Eğer bu sonuncu tavsiyemiz.den 
golistan ile Sovxet Rusya arasındaki sonra da öz havadislerimize sahip çıkmak-

Yunanhlar olimpiyadlara 
hazı rlamyorlar 

dostane münasebetleri kaydetmiş ve ta devam ederse, ıslahı halinden ümit ke-
b .. be 1 · M ı· Atina, 11 (A.A.) - Olimpiyat me-u munase t erın ongo ıstan cum- silenlerin müstahak oldukları muameleye 
h · t' · l'h b' k"ld · k' ızalesinin Berline nakli merasimine ic:-urıye ının mus ı ane ır şe ı e ın ı- baş vurmak mecburiyetinde kalacağız. Bu -r Y 

şafını ve Uzak Şarkta sulhun kuvvet- mecburiyeti daha evvel hiHetmemiz de tirak edecek olan Yunan atletleri ge -

lendirilmesini temenni ettiğini söyle - mümkündür. lecek pazar günü Atina stadyonıunda 
mişlerdir. (Haber) in bundan boylece haberi ola. umumi bir tecrübe yapacaklardır. 

lki ahbap çavuşlar 1 
~ııı:;;..-----------------------------------------------------------------------------------

:::ı ; . .r 1 ·= i 
---ı----r- .----



• Sayfa 

T epebaşı yangını 
faciası 

Şükrü çavuşun cenazesi 
yarın kaldırılacak 

İzmir panayırı 
Trakya için sergide hususi 

bir paviyon açılacak 

lzmir 9 Eylw Panaymna, Rusya, 

1 

SON'POSTA' 

Gümrüklerd~ 
ıslahat 

lık İş olarak muhasebe 
servisi tanzim edilecek 

.,.. b ah Belçika, fngiltere, Yunanı·stan hu··ku'"' -ı epe aşı yangını t kikatma müd- G ·· ··k k' 
dcıiumumillk elkoymuı:ıtur. metleri resmen İftirak edeceklerini .umru ımyahanesinde yapılan 

T bild' 'n1 d' ı tetkikat dün ikmal edilmiı:ı Ve bu hu • 
Marangozhane sahibi T eodos, yan- ırmı~er ır. ran hükume- T 

gmm orta katta bulunan tutkal soba - tinin de sergiye iştiraki rivayet edil - s~ta maliye müfettişi CclaJ ile güm -

d k mekte ı'se d b · · h ka r müfettişlerinden Sinan raporlannı 
aın an çı tığını söylemektedir. e unun ıçın enüz t'i b · k ·ı · · tanzim etmeğ_e ba~lamıqlardır. 

Galatasaray emniyet memurluğu ır arar ven memıştır. T .,. 

' 'Temmuz 12 

Emllk ve Eyt•m Bankası llinl•rı 

Peşin ve 
Satılık 

Taksitle 
Arsa 

Esas No. n 
362 

Mevkü ve nev'i Depozito 

Beyoğlunda T qvikiyede Harbiye Mektebi 
bitifiğindeki ha.tandan aynlma yeni yolda 
4/3 kapı 2 ada, 13 harita No. h 832,50 
metre murabbaı arsa. 935 Lir• 

Yalmrida ~ n tafsilatı yazılı Ana pefin veya taksitle ve pau 
aatıla~Jrtıı:· Geri blralolan taksitlerden faiz ve komisyon alınmaz. 

Taliblerın 15 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden Çarf8Dba günü saat 

b. '- k lzmir a · · d G l M f 1 k Müsteşar Adil de gümrük ve inhisar-ır .:aç işinin ifadesini almıştır. crgısın e ene Ü ettiş i , } rd · . . . . . . . , 
.,.. d 1 Trakyayı temsil etmek .. b. . a akı tetkıklerını bıtırmıştır. Kendi - , 
ı eo os e indeki bütün sermayesi- uzere lJ' pavı- vj • •• •• 

ni bu marangozhaneye dökmüq bir rok yon ayırmıştır. Burada Trakyada istih- ". pazartesı gunu Ankaraya gidecek-

da Şubemize aelmeleri. ( 

' ll l d'I d . tır. 
mobilya yapını• ve bunlar bugu··ııe ka- sa e 1 en meva teşhır edilecektir 1 

T B d b k . . · stanbul Gümrük B .. d .. ı··V•• 
dar aatılmamıttır. Teodo~ yangından un an aş a sergıde hır de İstanbulu nün Gal t d k' ç· T ~~u ur ugu -
bir gün evvel yanındaki Paris oteli t~msil eden bir paviyon bulunacaktır nakledil; a. a ı . ını ı ı tı~ ~a~ına 
katibinden iki lira borç istemiştir Bu kı bu paviyon aşağı yukarı bütün Tür- ya 1 ktesıyGle .~ır takk ımd degışiklıkler 

Esas No. n 
656 

Satılık 
Mevkii ve nev'i 

Arsa 
Depozito 

· · kiye · t ·1 d k · B d T pı aca ır. umrü i aresi bu gibi vazıyet T eodosun son günlerde mali . yı emsı e ece tır. ura an ür- dev. iklikl . b. lıı: •• • 
buhran içinde olduğu hakkında fÜphe- kıyede istihsal olunan her türlü rnevad r~ ı er~ ; ısmı uzermde meş-

Sultanahmed' de, Alemdar mahallesindP
y erebatan sokağında eski 6, yeni 28-30 
No lı 219,50 metre murabbaı arsa. 
Suıtanahmed' de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6, yeni 20, 22, 
24, 26 No. lı 583 metre murabbaı arsanın 
961100 hU~ 

176 Lira ler tevlit etmektedir. ile memleketimiz ihracat ve idhalatı- gu G .. u u~ M ~d .~r İ .. v.. d . .
1
. h 

İfadeleri alınan işçiler serbest hıra - nı gösteren istatistik ve grafiklerle nakl u::ı~ ilku ~r uglau ke Çını hı anbca 
k 1 l d T Türkiyenin ikt d"' · · ·· ·1 e 1 ınce ış o ra mu ase 

ı mış ar ır. eodos dün de nezaret al- . ısa 1 vazıyetı gosterı - serv· · d b' '~h I k 

65'1 

t d k 1 t rnış olacaktır ısın e ır ısıa at yapı aca tır. 
ın a . a mış ı~. . · Muhasebeden sonra gümrük mua-
Po!~s1ve adlıyke ta~kıkat hakkında bir Sümerbanktan para çalan yene i~leri de bir nizama sokulacak- 672 " 

Yukarlda yerleri yazılı Arsalar ~arası peşin ödenmek ve 24 Temmuz 1 
tarihine tesadüf .. Cuma günü saat Onda ihaleleri yapılmak ü-ıere 

şey soy ememe tedır. Marangozha - tır. 
nenin jçindeki takımlar ve e~yalar OdaCI yakalandı M 

T uayene serivisindeki memur!ar 
5000 liraya sigorta edilmiştir . Sümerbankın İstanbul şubesi odacısı şimdiki gibi muhtelif işlerde kullanıl _ 

Arandığı yerlerde bulunamadığı iken para çalarak ~~rar eden Aptullah mıyarak her muayene memurunun e-
için ankaz altında kalarak öldüğü sa • oğlu Abdullah dun Hendekte yaka- sas vazifesi tesbit edilecektir. 
nılan marangozhane bekçisi Kiryako ]anarak tevkif edilmiı. ve 1 ta b 1 B · k d 

•• • • • T s n u a ' ugtine a ar muayene memur la-
da bulunmuştur . gonderılmıı:ıtır. rı ta f d t t 1 · · ik · I 

• T ra ın an u u an ıstatıst · ış eri 
Ankaz altında Şükrüden başka kim- T ah~ık~t yaplmak: üzere suçlu istin- başka bir büroya devredilecektir. 

ıe kalmamıştır. tak daıresıne teslim edilmiştir Gümru··k Ba ··d·· 1 .. v ·· k" h 
Ş krü 

· şmu ur ugu ımya a -
Ü .. Ç8VUfUD cenazesi Hü · f f · d nenin de esaslı bı"r surette ısı~ı.ına ka-

D" kaz l rrıye epesın e bir otomobı·ı illi un an a tından cesedi çıkarılan rar verdiğinden buna bir de Iaboratu • 
itfaiye grup çavuşlarından Şükrünün kazası var ilave edilecek ve bu iş için de yedi, 
cenazesi vilayet tarafından hazırla - Dün gece sabaha karşı Turan bar sekiz bin lira sarfolunacaktır. 
nan proğrama göre itfaiye efradı ve artistlerinde Elif ve Hikmet namındaki 
bir çok büyük memurların huzuriy.le ·k· k d 2256 Doktor lbrahı·m Zat·ı ı ı a ın numaralı taksi otomo-
yaran saat ı_ı de yapılacaktır. Cenaze bilile Hürriyet Abidesi civarından geç- Geçenlerde cerrahi bir ameliye ge-
yanaın yerınden merasimle kaldırıla- mekte iken otomobil 160 1 çiren ~apishane Başdoktoru İbrahim 
cak t l k 'b y . numara ı Z Ö 

, ramvay yo unu ta ı en en~~- elektrik direğine çarpmış yan tarafı ati zet tamamile iadei afiyet etmiş-
?'11de nam~ı kıl~ndıktan sonra Şehıth- parçalanarak kaldırım üzerine devril- tir. Ynrm öğleden sonra saat ikiden iti-
ge defnedılccektir. miştir. haren belediye karşısındaki muayene-

TUIUn limited şirketi Hadiseyi müteakip şöfer otomobili hanesinde hastalarım kabul etmeye 
b k k k K d 1 ba~lıyacaktır. 

T.. .. "h l ıra ara açmıştır. a ın ardan Elif T utun ı racatı iş eri ile uğraşmak ---------
üzere teşekkül ettiğini haber verdiği- ağı_r surette vücudunun muhtelif yer- İki aanatkir kadın 
miz Türk Tütün Limited Sirketinin a- lermden yaralanmış, Etfal hastanesi - Şehrimizde bulunan beynelmilel ıöhrc-
x. • 'b b ~ ne kaldınlmıştır. Tesadüf eseri olarak ti haiz Klavasonı'st Koradı"na Mola. uzun 15U1tostan ıtı aren ütün ka<:Jrosiyle H 
ça]ıtmağa başlaması beklenmektedir. . ikmete bir ~ey olmamıştır. Polis tah- ,müddet Ru!ya ve bütün Avrupada alkış -

Şirket, diğer bütün Limited Şirket· kıkata başlamıştır. Kazadan sonra oto- .lnr toplamı§ ve beynelmilel §öhreti haiz 
]erin hukuk ve vecibelerine maliktir. mobili bırakıp kaçan foför aranmak - ıabık Rus devlet tiyatrosu sanatkarların -

Ş k tadır. dan Arzumanova KERMES için yarım 
ir etin idare heyeti reisi İnhisar - .ıaat devam edecek müşterek bir program 

lar umum müdürü Mitat Yenel, Umu- Deniz ticaret müdürlü"gü ,hazırlamağa karar vermi§lerdir. Program 
mt Direktörü A. Naci Taş, Teknik işleri · · f 'k 'le d ı 
Direktörü Feyzı'dı'r. genişletiliyor ~~n een 'A cstetı amı ~r ve tanınmış ~ü

ıYuk bestekarlann cserlennden parçalar ın-
Mitat Yenel vekalete, şirket hakkın- Deniz Ticaret Müdürlüğünün işgal tihap edi~ir. 

da icap eden malumatı vermek ve di- ettiği Galatada rıhtım üstündeki bina . Korndina Mola bu vesile ile memlcke
rek.tifler almak üzere Ankaraya gitmiş- ihtiyaca kz.ji gelmemektedir. Bunun ti~e avdetini Kermes sonuna kadar tehir et
tir. için binanın arka kısmında bulunan mı§ ve §imdiden Arzumanova ile müştc -

Mit~t Y~n~l İnhisarlar Vekili A. t~açanı_n üstü~~ bir ~at. daha ilave e- rreken eksersiz ve provalara başlanu~dır. 
Rana ıle bırlıkte Çamaltı Tuzlasında- dılmesı te.karrur etınıştır. Bu bir ka- •• • 
ki yeni tesisatı tetkike de gidecektir. tın inşasına ay b~ında başlanacaktır. Nobef Çl 

Eczaneler Şarka giden Pragh talebeler 59 uncu mektepte diploma 
Dün Prağ ve Berlin Üniversitesin- tevzii Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 

den S Doçentle 34 talebe sehrimize İstanbul cihetindekiler: 
gelmittir. ' Dün Kumkapıdaki İstanbul 59 ııncu Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (A-

Misafirleri Üniversite ve Belediye ilk mektepten mezun olan 52 talebe- li Rıza). Bakırköyünde: (Merkez). 
turizm şubelerinden bir grup karşıla _ nin diplomaları merasimle tevzi edil- Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö -
mıştır. miştir. nünde: (A Minasyan). Fenerde: (Hü-

Misafir talebeler, bir müddet isti- aameddin). Karagümıü.k.te: (Kemal). 
rahatten sonra lstanbul Üniversitesi Dün gelen seyyahlar Küçükpazarda: (Necati). Samatya Ko-
coğrafya doçenti Ahmet HuIUsi ile Dün şehrimize Kraliça Mariya va _ camustafapaşada: (Rıdvan). Şehre -

1 b d · l 3-0 ç 1 mininde: (Nazım). ta e e en Nureddinin iştirakiyle şe - purıy e J ckoaJo~ sviçreli, Al _ 
Beyoğlu cihetindekiler: 

hirde bir gezinti yapmışlardtr. Bugün man ve Fransız seyyahı gelmistir. İn - fstiklal caddesinde: (Kanzi.ık). Oaire-
misafirler Cümhuriyet vapuriyle Ka - gilterenin Viyana sefiri de ~yyahlar de: (Güne~). Galata Topçularda: (Spo· 
radenize hareket edeceklerdir. lJk o1a- ara!!ındadır. ridiıı). Tabimde: (Taksim). Tarla • 
rak Trabzona çıkacaklar, Cümü~hane Bu yaz şehrimize her hafta munta- bapnd•: (Nih.t). Halft•kirıui cad-

Gergük, Erzincan, Erzurum ve Vana ?.aman Balkanlardan Yugoslav, Ru • desinde: (Halk). Hasköyde: (Bar • 
kadar seyahat edeceJderdir. men, Çekoslovak, Bulgar, Yunan 1 but). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Seyahatleri esnasında doçent Ah - seyyahları gelmektedir. Bi1ha.saa Çar 1 Üaküda.r, K.a.d.ik.öy ve AdalMdakile.: 
met Hulusi ile Nureddin kendilerine Ferdinand vapuru her !clerinde fstan- Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
refakat edeceklerdir. Misafirler Vanda b~Ja yüzlerce Balkanlıyı getirmekte - ı (Yusuf). Kadıköy Ahıyolda: (Mcr • 
1,5 ay kadar kalacaklar ve bu müddet dır. kez). Modada: (~.'loda). Üsküdar İs 
zarfında Bingöl dağında jeoloji ve ---. ------- ... _k_e_ıc_b_aş_ın_d_a_:_(.;..M_er_k_ez...;)_. _____ ..J 

coğrafi tetkiklerde bulunacaklardır. Londra tıcaret mümessilliği Taksım bahçesırıııe 
ı K ~~.a..a:w.:~ .. Ha!k Opereti 
ş anunu mucibince merkezi An -

Sl.gortala d t tk"k t Bu akşam 21,45 de r a e l a karada bulunacak olan fş Dairesi reis- .Matine 17,3'-' da 
lktısat Vekaletinin enır: üzerine liğine Londra Ticaret Miimessili Niza- SEVDA OTELi 

hesabatı tetkik edilen umum sioorta meddin Alinin tayin edileceği ve Lon-'- ı ~ Program her nafta 
Kumpanya arının tetkikatı 1 ;"", gün dra Ticaret Miimessilliğine de Türk- değişir 
sonra bitecek ve müfettişler neticeyi ofis lstanbul Şubesi Müdürii Mnhmu- Salı akşamı 
vekalete bir raporla bildireceklerdir. dun getirileceği söylenmektedir. Rahmat Efenda 

arthrmaya konalmuftur. 
Satm almak iateyenlerin gösterilen gün ve saatte 

ri. 
Şubemize gelmelt 

(386) 

,~-----,s-ta-n-bu_l __ V-ak-ıf-la_r_D_i_re~ö-r-Ju-gu--11-an-Ja-rı _____ ] 

Değeri 
L. K. ---

Pey parası 
L. K. 

15462,00 1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher kah 655 - me 
bina ve 1748 - metre arsası ile beraber. 

Şehzadebafmda Fevziye caddesinde (Bir tarafında im~.ret ve bir taraf 
Şehzade camü sokağı) bulunan ve evsafı yukarıda yazılı vakıf mahal sa 
mak üzere 12/7 /936 tarihinden bqlıyarak kapalı zarf usulile arttırın• 
konulmuştur. ihalesi 27 /7 /936 pazartesi günü saat 15 de Çenberlita;ta I• 
tanbul Vakıflar Bqmüdürlüğü ihale komisyonunda yapdacaktır. lsteklil 
teklif mektuplarım usulü dairesinde tertip ve muayyen saatten evvel ko 
misyona vermeleri ve teraiti öğrenmek isteyenlerin mahlfılit kalemine gel 
meleri. (3851) 

Hava Okulları Komutanlığından: 
Hava OkuDan Talimatının S6 ınci maddesinde yazılı fU'llan haiz istekli' 

ler: 
Dilek kağıdı ve vcaikalan ite Temmuz batlangıcmdan Aiustos sonuol 

kadar Okula bat vuranlar okulun bulunduğu yerin dıtında bulunanlar dU~ 
kiğıtlan ile veaiblarmı posta ile okula ıönderirler ve alacakları karşılığa ~ 
r~ hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okullan Gedikli kısınma girme f8111an fUnlardır s 
A - Türk olacak. 
B - Orta. mektep cd.ise sekizind ımıf» tahsilini bitinnit en az 17 el 

çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve UÇUf iflerinde kullamlmağa eh·er~ 

olduğuna dair mütehasaıalantaman olan bir hastaneden sıhhat 11" 
Jeti rapora almak. 
D.,andıa bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik tubelerine müracaat muayeneye göl1,' 
derilec:elderdir. Tam te,kilitlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yeril 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D .- Ahlakı aağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu ve m~hkfım oııo' 
cLğma dair bulunduğu yeriıı emniyet müJürliiğünden veya poli• l' 
mirliğiaden tasdikli veaika göstermek. 

E - MektdM ahnacak okuyucular: Gedikli erbaflu hakkındaki 2505 , 
yıla baua mucibince muamele ıöıecelderini mektebi bitirdikleri•' 
de 12 yıl müddetle han ıedildi erbat oluak vaııife aörecekl~ 
__ l...L..!!.ıı. etmek 
Kallll\A. --

F - Mektepçe yaptlacak seçme imtihanında kazanmak. 

H ·- lalddi adedi çok veya imtihanı kazaoanlar alınacak mıklardan f~ 
la oluna bunlann içinden riyeziye bilgileri d!lha iyi ve yabancı .A 

bilenler 7enlenir. Hava mektepleri okuyucuları a.akeri lıseler okllJr 

v 

culan sibi ;,edirilir ve Kiydirilir. Kitap ve diğer dera için lizım ;;ı,1 
lar paruız ·.erilir. 
HaYa okullarına kabul edilenlerden birinci ımıfı mu-.affakivetle ~ 
tirenler anısında kabiliyetlerine göre uçucu makinist telsiz fotnit" 

çı atıf ve bombardımancıhğa ayrılırlar_. ________ t,_3~ 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: . 
1
, 

Beyoğluncla etki Pangaltı yeni Feriköy mahalle~inin eski Tay ynı•~ 
ve Dereba'ı sokağında iki katta dört oda vesair müttcmilatı T erkoa o1e ,1 
trik tesisatı arkasında bahçesi aynca bir sarnıcı buluııan ealc:i l 2 nııı~~ 
yeni 14,3 No.lı kigir evin yarı payı, parası peşin ve aırf nakit veriluıı·oe <~~ 
bin iki yüz elli lira üzerinden açık artbrma usulile satıhıcaktır. 1~,,.~ıı / 
XJ/7/936 pe?f.eobe günü ıaat on iki buçukta yüzde 7,5 pey akç1ı l,.· ı t) . - ·~ racaatları. R. "" .. _ s 



12 Temmiiz 
. 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

D .. r üncü müfettişlik 1 

d b d l k Kasabalarında ir ortamek-

Erbaalılar 

1 ı ta asın a ayın ır ı ~~~.af:ıı:~•m ~!~~ a.,rü _ 
Borçka kazasında 16 ilkmektep yapılıyor, 180 bin iusu yüz bine yakın olduğu halde ma· 

fındık, 10 bin dut fidanı dikiliyor alesef bir ortanıe'ktep yoktur. Bu yüz-
den her yı, dışarııya 100 kadar talebe 

l gönderilmektedir. 

Burada bir orta me'ktep 
aplırsa !kasabaya komfU olan iksar, 
Reşadiye kazaları gençleri de yakınlığı 
ye ucuzluğu dolayısile buraya gele -
celilerdir. 926 ısencaine kadar bu kaza
da bir ortamektep bulunuyordu, lakin 
Maarif Vekaleti 926 senesinde bu mek
tebi buradan kaldtrmı,tır. Şimdi ıEr -
baalılar Maarif Vekalet-inin açacağı or· 
ta mekteplerin b'irinin de Erbaada açıl
masını istemektedirler. 

Erlıaada llolwıun zararıları 
Erbaa {Husuai) - Ebel köyüne 

RDedea ~ memera 0

ddetli ıdolu y w • tadalardalci Jfi -
Borçka: Rizede (Huauıt) - 0 - bik salıaaın aeçmiftir. danları .ve mfihsulatı hara,p :etmiştir. 

0

ÇÜncü umumt müfettit Tahsin Uzer Maradit nahiyesinde Çoruh suyu 'Ü· Köylü hu te1Misi kabil ol.mıy.an zarar-
Kara ve Çoruh valnerile birlikte kaza- z.erlnde bir asma köprü yapılmaya ıte· dan çok müteessirdir. 

Gölcak kaza oldu 
mızı teftiş etmişlerdir. Tefti ettıallil· td>büs edilmiftir. Bunlardan bafka 
CJa halkla çok yakından temaa etmif ve kayma.kam Borçka ikliminin fındık ıve 
isteklerini birer birer dinlemiştir. Bi - dut yetiştirmeie müııait olduğunu dü- Gölcük '(Hususi) - 'Yeni Co1cük 
lahara otomobilJe Maradite nahiyesine fiinerek buralara Fmdık ve dut fidan- Kaymalcam1ığına vekaleten İzmit Em
gitmiştir. ları dikmeyi dü,ünmü, ve bu yıl 1'80 niyet müdürü Şenf tayin eailmiş, işe 

Burada da halkla temas etmiş • bin fındı~ 1? ?in dut fidanı dikmeğe b~ş~~mıştır~ 11k İf ~arak .. kaza~ h_a~lı 
tir. Umumi müfettiş köylülere burada karar venlmı~r. burun nabıye -ve oy nmmessıJlennın 
5 sınıflı bir ilk okul açacağını vadet - Hopa • Rize ve dolayısile Trabzon 'iŞti~k:il~ lbir 't~.a~ı Y~m?ş -ve köy -
ıniştir. 8ahf.1 osesinin açılması münaııebetile Hilerın ısteklerını dıniemış'tır. 

Bundan başka kazada ~j beş aı- Artvin valisi Rcfiğin başkanlığında bir ~~ylüleı: kendisinden ~ü~n m~ul-
nıflı, on biri üç sınıflı 16 ilkmektep bi- seyahat tertip ~. bu smetle Art· le.r~n yer":11~ ahnması ,ıçın dhs~~y:e
nası yapılmaktadır. Kaymakam Fah - vinden kara yolile Trabzona gidil - de bir tqkilat ıku~~sı~ıl, ~ :1'0.Y-
reddin B 1 ka hta Id .. mi,..;r lere orman nıhsatiyesı .:v.erı mesını ~e a-aşe zanın mu ç o ugu Y- • . aki ·lk 
• 1 • ba b I K·· ı · ~-'- d b ,!! ___ _:,__&'1 il''!' sıl mühim Dlarak mıntakad .ı o -ış en ~aAa aş amıştır. oy enn :anuız:on a u muıılllJCDCl. em u o - k Jl w im sile ,k·· ıer· !.telef I 
telefonla ve yollarla kaza merkezine yunlar, pehlivan güreşleri ve futbol ~ ~r.~ çog~ 8 0 Y. ın . 0.n a 
bağlanması hususundaki program tat- maçlan yapılmıştır. .bubırme bağlanma.ıını ıstemı~erdir.. 

Mont~.ö'J•n Mektnplar .. 

Konferans uyuklarken ••• 
Gazeteci1er çay alemlerinde dedikodu 

vakit geçiriyorlar 
yaparak 

Montrö, 8 (Sureti mahsusada gönder· 1 - f ngilizler Habeş işinin başınds İıal· 
diğimiz arkadnşımızdan) - Gece geç va· y ıya karşı cephe almıyacaklardı. 
kit Monttö pn1ııı ote1inin aalonlnrına giren· :2 - Alfükluı cephenin ımuvaffakiyet• 
ler her köşede bir gazeteci grubu görür· sizliğinden sonra zecri tedbirleri kaldırmak 
lcr. ıBu gruplnnn her birinde dostluldan· icnp edince bunda .muuar kalm11 bir .ada· 
mn ve anı§ık1ı annın derecesine gör.e en J mm tawım ınnnyacak1ardı. 
aşağı y.arun düzine memleket .temsil .edilir, 3 - ~kdcniz ımukavelc&inin ırnuvıık· 
bu yarım düzine memleketin ele en son katcn .mer0 iyette kaldığını evvela Avnm 
dakika en mühim haberi lbu ec1iıte mut• Kamanmnda, nt"a -da Cenevrcde söy)iyc· 
laka mevcut bulunur. Çünkü her gazeteci ceklerdi, o zaman da İtalya Uluslnr arası 
telli ey.a telsiz te donla, ut da telgraf i lere tır§l lb~ i ~ yd ya· 
başında memleketini bulmu , ormuı, M· cakb. 

lamı.Jbr. ese'.la ~D1%. Anadolu ajans?• * 
nın arım s at enrel Arikarada nev,ettiği ~tnlyanın Uluslar ara ı · ~ere akayd 
notu. bir 1stan'bul gazetesinin orada iknr· kalınamaaı Avrupa bakımından §Üphc ;yok 
dığı ikinci tnb":ı, Mister Eöcn·· bir ihafta istenilccc"k ey, ıfakııt ba iı birliği üzerinde 
dinlenmek 

0

_çin ııdoktorund n ldığı tavsi- Fransız :dknn umurniyesinin ibu derece 
yeyi, IFnnsız hariciye nazırının azırlar hası s .Oa:v.ramnasının 'IScbChi de üphc yok 
medli.sinde yaptığı teJrihj !biz \burada ayni ki Almnnya Jtarııwnda lbir ıd03tun daha 
günün ayni sanônde öğrenaik. Bu -arada bir ikte ibulunma8l ıist~dir. A.1manya Ö• 

bir e .komik h-Clise oldu. uünde bu derece 1ı s. vili !kelimeyi 
svi_çreli bir .aibda~ımız az ev.v.e1 «Jc- llÖyliydiın. d~enal lbıllmıma'kta haktı O· 

nev:reiie ;,çikmı o1an riv:a_yeti nlaeyoröu: lunabilir cmiP Tetkiki ımevzuum lharidinde. 
- itaJyn ney"ıcti YJD 13 inci ÜDÜ U• ~· ]nız bu ~etin ıne derece ileri eitti• 

rada 'bu unacaktır. zecri tcdhider o anÔ· ğini göıtemıc'k ÜZC'e !bir va'k." a aöyliye,yiın: 
te bı.1kncağıncİıuı, o el o tarihte .konfcran- Az ev:v.el öğyendim: 
sa i irak etmeyi kararlagtınmı w.e otil Ü· ıfnın ada ir rivn~cJ: çikanlmıt. halk 
diriyetine daire :hanrlanması :için emir er· cephesi .iktiaar mev'.kiine g°'ince, memle· 
migtir, diyordu. ketin her tarafında ıırevler bll,§layınca Al· 

IHcp birden otel müdiriyetinin olunu mnnyada Fnınsanın !komünizm arifesinde 
tuttuk, emre bC11%eT bir _şeyin gcldiği oıyo'k· oldu'ğu aantlmı~ Ren b~lannda iipheli 
tu, ~krıır <yerimize dönünce gruba ir ln- keri hzırlik:1 n gör:ülm~ IFıransanm lBer• 
giliz nuıhnbiri ae ltihak etti we ıson beri lin IBciiri Roncet tara.fmdan JJDÜS'tacCI tel· 
söYlcdi: gmfla :F.ransay.a -.v:aeyeı ılin1miş, hknt 

- :Şimdi Romadnlcl ım ckdo.ııınila ko- grevler 'lf'ksilincc. :hele llcomünizm ycrlqme· 
nu tum. Az ~ İtnly:a riciyc ncznrc· ;yince ısiikün avdet ııetmi,.. 
tinin ıube müairi gazeteaileri topl mu, l· .. 
talyamn Montrö bıifemnaına i,ıirak etmi· Bir "le mcc1iııinde A~ ~eri e u· 
ye~ini söylemi§. !buna bir tek sc'b~ o] • zaktan o:akınd e.likndar o'1ııuy.ıın bir biı 
rak .da İtalya - 'hilli.Imın ilk aiba· tnnıI bütün u mütıJcalan dinled ·ten 
sına Ak8eniz sonra ıF.:mlll!IZ dostuna sordu: 
diJmi olan "'mUDVe'lenin r!J

0

an mevcut O• - ltn: ya -zecrj ıtcdhirlerin b1dmlması~ 
luşunu göstermiJ, ıu hıılae Ccnev:rcdc ÇJ· nı istiyordu, bldırilaı. 'Şimdi Akdeniz mu. 
kan haber esassızdu. ko.veleainin dhi t.a1c'bindodir. Az evvel bq 

lf. mukavele esasen muvak1cattir, c1emiştiniz. Diyarıbekir San'atler Okulu Tirede bı"r kursun hırsızı Adapazarı Çark mesiresinde kaza 
1 ıf İtalyanın konferansa gelmesi veya gel-maarife geçti p • ı ızmitÖz(HusuSı) - Belediye reısı memesi bir aruıseıe .olmaktan çıkb, ilk gün-

demek ergcç o ıd.a feshedilecektir, güzel 
fakat İtalyanın uluslar arası işlere iştirnl: 
etmek için bunlardan sonn bn~'ka ir şart 
dermeyan etmiyeceğini temin edebilir mi-

(H "') T "L·'!' ,_ Kefmal ' Adapazarmda Çurksuyu lcrd.e doat v.c ..ni.btu'ct kam..ou bir devletin Diyarıbekir (Hususi) - Soğuk de- Tue, 11 ususı - :a arım <Kryme- sa ası iYnnar.ken ·· easif bir knza • . . . . 
• • • ı....ıı~- b 1 9'>6 · • . -ır u .ge de bulunması ısterulıyordu, nezdınde te· ınır, marangoz. torna ve tesvıY-e fllbe- tı rnw:: u unan ve - tarıhınde Tı- çirmi tir. Çarksuyu .köprüsünün y.ı • .§CbbW;tc de bulunulmu tu, fakat doğrudnn 

lerini muhtevi bulunan san"atlar okulu rede Yavuz Sultan Selimin veziri LUt· kılması üzerine belediye reisinin 3 kü· doğruya bizi deiil, kendisinin .umumi ıiya· 
aşağı yukarı on beş senelik bir rnües· fi paşa tarafından yaptırılan Lutfi paşa çük çocuğu ile 'hemşiresi suya düş· setini.istihdaf eden ıebeplerden dolayı bey· 
sesedir. Bu sene on iki bin lira sartile camiinin kubbesi üzerindeki kurşunlar müsler we bereket etıraftan yetisenler nelmilel siyasete .karı_şma'ktan içtinap ede· 
tesviye ve torna işlerine mahsus yeni bundan bir hafta evvel gece vakti ça- sayesinde kurtarılmışlardır. ccği anlaıılınca, hldise üzerinde fazl au-
bir pavyon binaya ilave edilmiştir. Tez. lınmıştı. rulmadı, ~lcrae de iıtirak eBe'bilir, Bcnildi, 
gahlar kendi motör ve dinamosile ça- Kaymakam ,jandamıa kumandanı, Erdekte JUzme yarış1arı mesele ae herkeı tarafından unutu1up cit· 
J_ı:::ır T • b ·1 . d .. A ik la b . k" Erdek (Husus .. ı) E dekt ya 1 n ti. Bugün burada "bundan ba'bsedecek ae-11T • ı envıratı u vasıta ı c temın e er. asarı at aya karşı yapı n u çır ın . - r e pı a .... . . " . _ 

Mektep geçen yıla kadar hususi tecavüzün faillerini meydana çıkar • denız ıyan~ları çek ~l ohnuŞttır. Ya- gı~Clım. 'Fakat mlad~ki ~oz g~l1!1 tBem~ let· 
.rnuhas be ·d d"l k "k b k l nı:::lar Jıalk 'lVC davetliler tarafındcın tbü- mış bulundum, ta.,..n sıyasctının ogaz at e ce ı are e ı me te ı en u k · · d h J h. kete gerere ça ı- --y •• • • 
8 ma ıçın er a are ~ y .. k h" ıalaku ·ı d·ı . . K konferansı munaııebetile dejil lfn ıit ailece 
ene .ta~amile Kültür Bakanlığına narak satıian ıkurşunlan ele geçirmiş • ~ ık ır nln e ~yre 1 ını§tır. o~u· A ... 'Ttıpa bakımından Fransızkr üzerinde 

geçınıştır. Talebe mevcudu yetınit beş lerdİT Bu hadiseyi yap2m sabikalı1ar - azana r .~~n nrdır: büyük bir tesir yapmakta evnm :etmell:tc 
olup onu niharidir. 935 de talebe alın- d T. :....:L k vl Al.ıdrr" Yakalanarak 100 metre sur at yarı!ünda Mehmet olau-gunu 'ka·..;ıetmek "sterim 

d ~ . . an aoa og u · b ... · R d ·k· · hO k.. ,.... · ına ıgı ıçın mezun verilmemi~tir. . • • • ırıncı, ı van 1 ıncı, ,.> anetre u - lf. 
Okulun şeflerle birlikte on dokuz adlıyeye venlmı~br. çükler ür'nt J>anşında Mustafa hirin -

öğretmeni vardır. Mezun talebe ser- d fti fer tj, Hasan ikinci_. 200 metre kurb~ğa -
~esttir. İstedikleri iş ve sahaya atılabi· Burdur a 1e ş . .. lamada Ali birinci, lsrnail ikinc~ 200 
Iırlcr. Burdur (Hususi) - Maarıf Veka· metre sür'at yüzmesinde de yine 'Meh-

leti müsteşarı Rıdvan Nafiz Antalya met birinci, Bekir ikinci gelerek yarış-
Sivasla ilkmektep sergileri meb'usu Rasih ile birlikte trenle Bala- 1ara son verilmiştir. 

I ~ivas (Hususi) - Sivas ilk.mektep- dize gelmiştir. Müsteşar yntı me~te?i- ~00 metre sür'at yarışından sonra 
erı talebelerinin bir sene zarfında vü- ni teftiş ettikten sonra ~\~rdur~ gıtmı~· havanın değişmesi aooo ımettt maka· 
~ude getirdikleri el işlerile Ziya Gökalp tir. Burdur ortamektebını refuş ... etmış ve:met yüzmesinin ycwılmasına imkan 
ıl~ektebinde büyük bir sergi vücude ve mektebin islaha muhtaç oldugu ne- bırakmamıştır. 
getırmişlcrdir. Sergi bugüne kadar Si- ticesine varmıştır. Kendilerine Burdur- . .11--.----.-.--.----:-,.-
vasta görülmedik bir muvaffakiyet ka· da bir ziyafet verildikten a~nra AntaJ. ". fıa Vekt~I Sıv~ gıueCBk . 
zanmıştır. Bir hafta müddetle açık bu· yada da tetkik1er yapmak uzere bura· ~ıvas (Husu ı~ - afm ıBnk~ı Alı 
lu?durulan sergiyi binlerce hallt gez· dan ayrılmıştardır. Çetın'lra.ya yanında De:v1et iOemıryol-
~tir. Maliye müfettişlerinden 1hsan ve Sa- ları urnum nıüdürii ile birlikte yakında 

• Sivas lisesi talebeleri Pa fabrikası lim de buraya gelerek maliyede teftişe buraya gelecek ve bur da:Sivaı -ıErzu-
cıvarında kamp k 1 dşa Kamp ve vezne hesabatını tetkike başlamış· rum yolu ü~erindeki "nşaat faaiiyetini 
1~ urmuş ar ır. .. 
ll gün kadar devam edecektir. lardır. gozden geçirecektir. 

'Bugün 'Fransız gazetecileri Bon'kurun 
etrafını a1mı aTdı: 

.Almany.arun .Lok.ar.na mwıheclcsini f cs· 
betmcai meselesini bir defa daha konuş· 

mnk üzere sabık !l..okamocu1BTm !Brüksel-
de aktinl tasavvur cttildım konfcran11n 
tqplnnıp oplnnamıyncnğmı soruyorlnrih, 
tqplantı için ilk olarılk tc.lhit tedilen tarih 
yaklaı;mıttı. hatta geljp çatml§tır, denilebi
lirdi, fakat ortada henüz hazırlık yoktu. 
Hlntıu dnha fenası bizzat lnglliz ha· 
nciye nazırı istlralıate çe'kiliyorau. 

Buna rağmen 'Pol 'Bonkur, mümkün di· 
yordu, Fıiknt bana öyle geldi ki pek krıni 
değildi. 

Şurasını da kaydedeyim ki eski Lokar· 
nooulal' tarafınaan ~pılmae istenilen top· 

siniz") 

• ~imdi bu ııat1rlan okuyan1ar: 
- lpeki amma bütün bu i1!er nnısmda 

Boğazlar konferansı ne atemdeairl diye 
sorabilirler. Ha'klıaınar. f'a'kat 'bu da1cika· 
dn Boğazlar konferansı 'tl:Ykudadrr. Onun 
içinair ki konferansı bırakarak, 'gRZeteci 
alemlerine ve çay dedikodularına da1dmı. 

Ekrem Upklıgil 

Dün :lwtbwı 'kapısı önünde idik, im· 
gün hatbüstüvo.nın penceresine 
dık ... 

var • 

stanbul ehri, meğer en ri aldl 
vasıtalanndan aha eri ıımi,.cı, limal lkut· 

!bundan har.cltet ettiğinden lbir ıcün sonra 
ttıüstüıv ~ ıı:aqyoz. 

* 
Soğuktan 1caçan, so'b-ah odııya girer .• 

Y ıı sıcaktan \:açan ne :yapsm} Buz: do • 
labına mı girsin~ 

* 'Mangıılbaşı 1laı; gununun t&\czan 
imi§; ne yazık 'ki vanb1atör, ')'8'Z "n'ü· 
nün taıltamam bir papatyıımn o1am1 • 
yor. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 
l ntmm efnn tereddüt 11afba8lndıı bulunu· -
tunun :y- fıne ıaebebi ltP anın ıbu .toplan· 
taya d gelmek ist:eıncmdcte olu~undan ıi· 

barettir, hunuıı ıİçİıl -de iki aebc_p ıgöster~l

mektedir.: 

* 1" erliyen testi JÇindeki suyu soguttır 
amma, terfiyen insanın 'biT türlü içi so· 
ğumuyor .. 

* 

- Hnsan Beyciğim! Ne o ~J . . . .Aizm kulaklannda •• 
Cözleriniıı içi ~ülüyoı'l Koltuklarm kabanntf.: 

1: 
;., 

... Neıenden kabma 11~ - Hasan Bey - ttayır, azı -
yonun .. Yoksa plajdan mı ge-- 2imJ Yerli mallar sergi&ine git
liyonıan? Orada .. zel bayan· tim de, memleketimiz sanııyü. 
lar ma cörciüa? nin ne kadar i1eri1emif olduğu. 

.. ~dii& Olldaa ......... ı 

1 - ıİUıly.a Cenevrede -cl0

.an mevcut O· 

lan hav.ayı beynelmilel to,plantılnra goime
si için müsait görmemektedir. 

2 - Her şeyden evvel .de Akdeniz 
mukavelesinin leshini · temektedir. deni!· 
meltcdir. 

* Siyasi havanın müsait olup o1maaığmı 
kaydeden barometTe, gayrl müımit !havayı 
lia müımide çeYiren ~anti1Atör nas:ıl işler, 
bilmiyorum, falı::at husuııt mUhitlerde bir 
çok Fran :iların ıbu :v~ziyctten °liileri 
mes'ul tu~k!an mUhalr.b.bu. Denilen •ey 
ıadur: 

J\rtik yalnız '!llcak'tan değil, kam 111· 

ca'k'tıın bıle tiksinti duymsya baŞ!adnn. 

* Bu mevsimde mermer vücuttü, uriim 
gözlü, vişne -dudaklı bir kadın karımn• 
dn donup kalmayı, köm'ür gör:lü, a1ev 
yan :Idı, ateş dadaklı bir kadınla yanyıı· 
ına otunmya tercih ederim. 

* - Bu mevsimin <göze çarp n. en m ·· • 
him şahsiyeti kimdir.:> 

Diye sordular, cevı:ı,p verdim: 
- Dondurnıa'CI 1 

lMSET; 
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Ati ş a i iş ı ve esnaf 
Bayrak gibi sür'atle 

inip çıkan tabela 
yaptıranlar varmış 

< 

Afişaj ücretlerinin pahalılığından yılan dükkan sahipleri 
bunlan memurlar g·elirken indirip yerlerine 

küçüklerini çıkarıyorlarmış · 

Tabelacı Ziya n bo J'•dıfı kan1'atürler 

. ,, ·SON POSTA 

-Belgrad 
3-3 

Temmuz 12 

• 
Istanbul maçı dün 
berabere bitti 

Galatasarayın deniz bayramı yapıld 
ayrıca disk atma rekoru da kırıldı 

( 
Bugün Yugoslav - Türk ı 

milli maçı var 

Dün Yugoslavyanın Belgrad şehri
ni temsil eden takımiyle Milli takıma 
çağmlanlarla çağırılmıyanların teşkil 
ettikleri Türk takımı arasındaki maç 
her iki tarafın gayretlerine rağmen üçe 
karşı üç golle ve beraberlikle neticelen
miştir. 

Merasim 

Sahaya evvela Yugoslavlar çıktı -
lar. Beyaz pantolon üzerine mavi 
fanile giymişlerdi, evvela halkı selam
ladılar, ve halk da dost Yugoslav mil
letine karşı beslediği muhabbetini o
yuncularını uzun uzun alkışlamak su
retiyle izhar etti. 

Onları takiben bizim takım sahada 
göründü. Maçı Macaristandan sureti 
mahsusada celbedilen Her Klayn ida
re edecekti. Mutat merasim yapıldık -
tan sonra, takım kaptanları birbirleri -
ne güzel birer buket verdiler. İstanbul 
takımının kaptanı bugün santrhaf oy
nayan Lutfü idi. 

Oyuna tam aaat beş buçukta baş • 
landı. Takımımız şöyle dizilmişti: 

latanbul kalesine teWikeli bir hücuıı 

Bilmem gazetelerde afişaj itine ait ya· 
zıları okuyor musunuz? 

Ben, devamlı surette karii olmadığım 
afipj tarifesine ara sıra göz ıezdiriyorum 
da, anlıyorum ki, bu iı de gün geçtikçe 
bUyümüı, nihayet her büyüyen it gibi an· 
laıılmaz bir hale ıirmiı. 

ban Mehmet on kuruıa boyanır mı ki? Sa· 
de Çoban Mehmedin donuna yüz paralık 
boya gidiyor. Avni, Fazıl, Faruk, Esat, LUtfü, A-

Fakat ne yapalım ki tabelacılıktan bu dil, ~ref, Haşim, Fuat, Naci, Necdet. 

Ben dün, afiıaj ifiyle yakından alaka· 
dar olan tabelacılarla görüştüm. 

Tabelacı Ziya; bir taraftan aktör Vasfi 
Rizanın dudaklanm boyuyor, lı>ir taraftan 
da anlatıyor: 

- Görüyorsunuz ya} Ben tabelacıyım, 
fakat bebekçilik ediyorum. Kızılay bir be· 
bek ıergisi yapıyormuş. Bir ıan' atkarın 
yaptıiı karikatürleri ince tahta üzerine çiz· 
dirip oydurmuı. Boyama iıini de bize ver· 
mif. 

Tanesini on kuruıtan boyayıp duruyo
ruz. Fakat koskoca Hazım, dağ gibi Ço-

Deniz Hamamlarında 
Kızlara Musallat 
Erkekler 

. cGeçen sene deniz hamamlarında 30 
yaılannda bir erkekle tanıştım. Bir kaç 
ay ıevittik. Fakat sonra evli olduğunu 
öirenclim. Kızdım ve kaçtım. Fakat o 
gündenberi erkeklerden korkuyorum. 
Sevebileceğim bir erkeğin evli olmadı • 
fını, beni aldatmadığını, niyetinin ıa • 
mimi olduğunu nasıl anlıyııbilirim? » 

Emel 
Deniz hamamlarında, gazinolarda ta· 

blfdacak erkeklere güvenilmez ve tıö • 
nül verilmez. İnsan iyi ~ammadığı, ma-
siaini ve halini iyi bilmediği insanlara 
JÜZ vermez. A!tsi takdirde bir kazal a 
uğraması ihtimali çoktur. 

insan sevebileceği adamı ancak iyi ta· 
nıdtktan sonra sevebilir. Şimdi deniz ha-
mamlarında kızların arkasına dilfen er
kekler pek çoktur. Ve kazlar için en teh· 
tikeli yerler buralarıdır. 

* «İki sene evvel evlendim. Bir küçük 
1avrunıuz var. Çocuk yiiı:tinden evde• 

kadar bile kazanamıyoruz. 
Belediyenin yetiıtirdiği afişaj 

bizim baılarımıza patladı. 
kabağı 

Kendisi tuttuğu yolun yanlışlığı yüzün
den tam (50,000) lira ziyana girmi17. Fa
kat hala bildiğini okuyor. 

Hem tuttuğu yol sade kendisini değil, 
tüccarı da, boyacıyı da, tenekeciyi de, ma
rangozu da, bizi de zarara sürükledi. 

Bugün, tabela vergilerinin altından 

kalkmak, silindir altından kalkmaktan zor. 
3 liraya mal olan tabeladan 300 lira ver· 
gi isteniyor. 

Bu yüzden, tüccarlara tabela asmak, 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

dışarı çıkamıyorum. Kocam bu vesile 
ile her yere, hatta sinemaya bile yalnız 
gidiyor. Benim evde çocukla kalmamda 
ısrar ediyor. Gencim, ben de biraz ne· 
fes almak isterim. Tabii yalnız bir yere 
gidemem. Kocamın yaptığı haksızlık de
ğil midir~» 

Seıin 

Bu bir anlatma meselesidir. Analık 

kadını hir müddet hürriyetlerinden mah
rum eder. Çocuğunuzu evde emniyet e· 
debileceğiniz kimse yoksa, tabii onun 
bekçisi olmağa mecbursunuz. Maamafih 
fı:ocamz da bir müddet bu mahrumiyete 
katlanmak mecburiye!indedir. Ona va· 
ziyeli anlatmak güç olmasa gerektir. 

* lstanbulda D. 1. H. Ö.: 
Sizin birinci mektubunuza cevap ver· 

hteğe lüzum görmemiıtim. Çünkü iste. 
diğiniz yolu göstermek bizim elimizde 
değildir. Fakat siz bunun için kimseden 
ders almağa mecbur değilsiniz. Daha 
çok genç olduğunuz için sıkılgan olma
nız tabiidir. Hadisat bu meseleyi ken • 
diliğinden halleder. İki seven kalbin bir
birini bulmamas1n11 imkin yoktur. 

TEYZE 

Birinci baftaym 

Onuncu dakikada Fazılın hatalı bir 
çıkışı yüzünden kalenin kırk metre 
ilerisinde aleyhimize bir favul veril -
di. 

Favülü Yugoslavların sağhafı çekti. 
Avni topu kapmak için kaleden dışarı 

Galatasaraym deniz bayramın da kotralar yanıa hazırlanırken 

nanıyor, for hattı bir iki hücum yapı
yor, fakat müessir olamıyor. 

ikinci haftaym ve bizim ikinci 
golümüz 

çıktı, bekler mütereddit hareket etti - Bizimkiler azimli aözüküyorlar, Yu
ler, ve bu tereddütten istifade eden goslavlar kalecilerini değiştirmişler. Bir 
Yugoslav sağiçi ilk golü kaydetti. Gol- iki hücumumuz neticesiz kaldıktan 
den sonra bir müddet her iki takım da sonra Yugoslavlar, hakimiyeti alıyor -
durakladılar. Fakat 15 inci dakikada lar, fakat arada nasılsa Eşerf topu ka
Eşrcf iyi bir akışla topu sürdü. Ve pıyor. Sür'atle kaleye doğru akıyor, 
Fuada yolladı. Fuat, heyecanlı bir an ve pası Fuada veriyor. Fuat sıkı bir şüt 
geçirdikten sonra açık kaleyi tuttura- çekiyor, Yugoslav kalecisi topu tutu • 

yor, fakat elinden kaçırıyor. Fuat tek
rar yetişerek beraberlik sayısını temin 
ediyor. 

la yaptığı maçı berabere bitirmiş, 
goslavların sert ve hırçın oyunu k 
şısında daha fazla bir muvaffakı 
gösterememiştir. Türk milli forma 
ilk defa Yugoslavlara karşı giymek 
satını bulacak oyuncuların i1zerle ' 
düşen vazifenin büyüklüğünii idra~ 
derek yapacakları maça layık olaıı 
hemmiyeti vermeleri lazımdır. 

Oyuncularımıza şimdiden muva 
kıyetler dileriz. 

Bir Türkiye rekoru daha kırıldı 
Yugoslavya - Türkiye müsaba 

sından evvel yapılan atletizm re 
tecrübdlerinde lstanbulspor klüb .ı 
den Veysi, diski 4fl rn. 68! atarak 1'i 

ni bir Türkiye rekoru tesis etıniştit• 

madı. Ve top direğin üstünü yalayarak 
avuta gitti. 

17 nci dakikada biz gene tehlike at· 
!atıyoruz. Bereket versin santrforları 
kaleyi tutturamıyor. 

35 inci dakikada bizimkiler biraz a
çılır gibi oluyorlar, top Necdetten Na
ciye geçti, karşı taraf müdafaa ıçın 
uğraşıyor. Korner oluyor, fakat Yugos
lav müdafaasının gayreti sayesinde gol 
tehlikesi bertaraf ediliyor. 

Bizim ilk golümüz 

40 ıncı dakikada Lutfünün güzel 
bir topu kesişini, Necdet kapıyor, gü
zel bir çalım ile önündeki lıafı atlatı • 
yor,önü boş bulunan Fuada pas veri· 
yor, Fuat beki atlatıyor, ve kaleci sıç
rarken sıkı bir plase ile beraberlik sayı· 
sını kaydediyor. 

Yugoslavların ikinci golü 

Hafbek Adil bir favül yapıyor. Bizim 
oyuncular kalecinin önünü kapatıyor
lar, Avninin, önümü açın, diye bağır· 
masına kimse aldırmıyor. Şiddetli bir 
şüt çekiliyor ve Yugoslavlar ikinci gol-

ı 
lerini de kazanmış oluyorlar. 

Birinci haftaymın ıonu gayretle oy-

Yugoslavlar derhal mukabele 
ediyorlar 

Yugoslavlar iki dakika geçmeden 
kuvvetli bir hücumla kaleye kadar ine
rek soliçleri vasıtasiyle üçüncü golleri
ni atıyorlar. 

Galatasaraym deniz bayranll 
dün muvaffakiyetle yapıldı 

Galatasaray Su Sporları Şubesi t 
fından yapılan Deniz müsabaka ve 
lenceleri, dün, Bebekte, klübün lo 

Bir aralık Necdet Yugoslavların linde yapılmıştır Neticeler şunlar 

~antrhafı ile çarpışıyor. Santrhaf, sa - Birinci müsabaka kotra yarışı 
katlanarak oyunu terkettiği için misa - Müsabakayı bir saat 19 dakika ı.t 
firlerimiz on kişi ile oynamnğa mecbur niyede lbrahimin kotrası kazanJ111 

kalıyorlar. ~ 
Müdafaaları biraz zayıflıyor ve sıkı- 50 metrelik bayrak yarışını A tı;I 

şıyorlar. 35 inci dakikada lehimize bir kazanmıştır. Atlama müsabaka 
korner oluyor, kornerden gelen topu Suavi birinci gelmiştir. 
LUtfü Yugoslav kalesine sokarak be- Su topu miisabakasını 4 - O A ~ 
ıaberlik sayısını temin ediyor. Ye mı kazanmıştır. Gece fıtaların işti ' 
böylece oyun üçe karşı üç sayı ile be- le fener alayı yapılmış, davetliler•. ili 
rabere bitiyor. Oyun asabiyetle cere - vakte kadar hoş bir vakit geçir111ıf'""' 
yan etmiş, zevkli olmuştur. Hakem dir. 
belki de yabancılığın tesiriyle mii~e - Bu günkü bisiklet yarışları 
reddit hareket ediyordu. . ji 

Adaları güzeJleştlrme Cemiyetimlcll · 
Bugün milli maç yapılacak rincl Kategori yüz ikinci Knte.;ori elli A 

Yugoslav milli . takımı b_ugün Türk metrelik iki bisiklet yarışına. 1217. &J6Ö!I> i 
milli futbol takımıyle Taksım stadyo - günü saat 9,5 de Heybelindnda rsınet 
munda resmi bir maç yapacaktır. caddesinde çeşme mcydanındn. başınııll 

Dün karışık bir takım, Yugoslavlar- Kazanlara Madalya verilecektir. 
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TÜRK TARİHİNİN ALTIN YAPRAKLAR/ 

Atlas Okyanusunda Tiirk ~emicileri 
• 

ispanyaya, --.....;=------_.,;;;_ __________________ ____ Holandaya, 
ingilt er ege, 
• 
lrlandaya, 
------------------------------• 
lzlandaya, 
Norveçe, 
Amerika ya 

o 

Nasıl gittiler v~ 
Koca Okyanusa 
nasıl hükmettiler? 

n altıncı ve on yedinci asırda Akde· 

niz bir Türk gölü olmuştu. 

Dalmaçyadan baş!ıyan ıahilierimiz, Yu· 
nan ve Mora, Makedonya, Trakya, Ana
dolu, Suriye, Filistin, Mwr, Bingazi, Trah· 
Jusgarp, Tunuı ve Cezayir memleketleri • 
ni, binlerce mil uzunluiunda bir zincir gi· 
bi birbirine bailıyor, Akdenizi kuşatı • 
yordu. 

Türk deniz tarihi epi:ı kahrnmanlıklarJa 
doludur. Ben bugün epiz kahramanlık • 
le.rla dolu olan o tarihten bir altın yaprak 
alacağım. Türk gemicileri arasında parlnk 
bir yer tutan Cezayir TUrk korsanlarının 
Akdenize de aıaamıyarak Cibralta boğa • 
xından Atlaa Okyanuauna açıldıklarını, 

.Atlas ve Şimal denizlerinin etrafındaki 

pıemleketleri, l!panya, lrlinda, lngiltere, 
Holanda, Norveç memleketlerini yıllarca 
.nasıl titrettilı:Jerini, oradan Wanda adasına, 
lzlnndadan da fimali Amerika sahillerine 
kadar nasıl ıfttiklerini anlatacağım. 

C e:zayir lrorıanlaru 
Trablusıarp, Tunua ve Cezayire «Garp 

.ocaklann adı verilmitti. Türk sınırlarında
ld kale ve palangalarda bulunan Y eniçe • 
ri!er gibi, Trablus, Tunua n Cezayirde de 
birer 1<Garp ocağrn kurulmuştu. Anadolu 
Ve Rumeli delikanlılan bilhassa İzmir, Ka· 
raburun ve Fuçamn sahil uıakları, Sipa
hi oğullan akın akın Cezayire giderlerdi. 

ıısırlarca yaşamış, Cezayir ocağına asırlat· 
ca yiğit uşaklarını göndermiş olan İzmir 

ve havalisi sahillerinde Cezayire ait deniz 
türküleri hala unutulmam!lghT, 

iki Cezayir Türküsü: 
İıte size bu türkülerden iki nümune ki: 

«Geda Musluıı adında bir saz şairinin söy· 
!ediği bu türkülerin birincisinden, birinci 
Ahmet zamanında küçük bir lspanyol pren· 
sinin Cezayir korsanları tarafından esir e· 
dildiğini öireniyoruz. Türkü İspanya kra· 
lının ağzından söylenmiştir: 

İspanya Cezayere haber göndermiı, 
Komazım oğlumu alırum demiş • 

Eğer vermezlerse kıyametcdek, 

Ben bu derd ile ölürüm demiı. 

Kailim itseler bet yıla va'de, 
Cümle emlakimi veririm yade, 
Peşkeı verirlerse Sultan Ahmede, 

Müslüman iderler bilürüm demİf. 

Bin yesir ile yüz bin altın vireyim, 

Tek heman bir ıez yüzü göreyim, 
Bu kara baııma dennan arayım, 

Ölünce çalııır bulurum demiı. 

Gediı Muslu ider görün hace~ini, 
And içti İncile duttu yüzünü, 
Neylerim ıimdengeru tahtımı, • 
V arub bir kilisede kalurum demı~. 

ca devam eden muharebeler, Portekiz ge
micilerinin Afrikayı dolaprak Hind deni • 
zine çıkmaları ve Acem körfezi ile Kızılde
niz ağızlarını tutmaları, Akdeniz ticaretine 
ağır bir darbe vurmu§tU. Diğer taraftan A
merika kıt' ası keşfedilmişti. Amerikanın 
zengin altın ve gümüg madenleri gemi gemi 
Avrupaya naklediliyordu. Ticaret hakimi· 
yeti Akdenizden Atlas Okyanusuna geç • 

miıti. 

Cezayir 
soydukları 

kendilerini 

korsanlarının senelerdenberi 
Akdeniz sahillerinde de artık 
memnun edebilecek !ervet kal· 

mamıştı. Bu vaziyet karşısında Cezayir kor
sanları için yapılacak bir şey vardı: Cibralta 

Boğazından Atlas Okyanusuna çıkmak. 

Cezayir koraanları da bunu yaptılar: 

Cibralıa boğazından Atlas Okyanusuna 
çıktılar. Akdenizde olduğu gibi, Atbıı 

Yazan: 
Reşad Ekrem Koçu 

Okyanusuna da yıllarca hakim oldular. 
Cezayir korsanlarının Atlas Okyanu • 

suna açılmaları, Türk gemiciliğinde yeni bir 
tekamüle yol açtı. Bu korsanlardan bir kıs· 
mı boğaz.dan dışarıya, Akdenizde tercih et
tikleri kadirga ıınıfından, yani kürek ile 
sevkedilen gemilerle çıkmışlardı. Faknt u· 
zun süren Atlas seferlerinde adetleri yüz· 
lere varan kürekçileri beslemek güç olu • 

Avrupa kara hudutlarımızdaki akıncılar 
ıribi, garp ocaklarında da deniz akıncıları, 
bir korsan tqkilatı vücudc getirmişlerdi. 
Tuna boylanndaki ak.mc:ıların kendilerine 
tnahsus lülı:a bir kıyafetleri vardı: Başla
rındaki zarif aanklara altın auyuna batınl· 
nuı turna kuou tüyleri aokar, sırtlarına en 
kıymetli poıtlardan yapılmıı hafif kürkler 
siyerler, İpek gömleklerine elmas düğme 
dik •. ı 

ı . . . k !arının ağzından-
kincısı Cezayır orsan yordu. Sefer ne kadar uzun sürecek ise, ge· 

dır, bu İspanyol prensinin kazanılan z~fc· miye de ona göre erzak ve mühimmat yük· 
k b. · · Ahrnede venl • I rin peşkeşi olara mncı enirdi, gemi ne kadar yüklü olursa hareket 

diğini anlıyoruz: etmesi için sarfedilecek kuvvet te o nis • 
· ı· de bette fazla olacaktı. Kürekleri çeken ise ni-

G .. • d' demi• Cezayır ı , 
or un ı ne ,, • h b l 1 b k 

tını erdL Cezayir korsanlarının da ken· 
Virmeziz oğlunu bilmiJol senm. ayet insan kolu idi. Bu se ep er e üyü 

B. .. derdik Sultan Ahmede, yelkenli gemiler yapıldı. Y clken yemek is· 
dllerine mahaua zarif ve Ade bir gemici kı· 
)'afeti vardı O di . b'" .. k T" k · n ye ncı aınn uyu ur 

ız anı gon . 
Karaca haberin almışol senın. tem ez, yorulmak bilmezdi. Yelkenli ge • 

milerin bordaları da yüksk olacağından bü
yük dalgalara o nisbette dayanıklı idi. ınuharriri Evliya Çelehinin ölmez Seyahat· 

namesinden Ce . '- k f . zayır .-:orsanlarının ıyafe· 
ını şu suretle tesbit etmek mümkün olu

yor: 

Yürütme:ıüz Akdeni:ıde ge~~~, •• 
Hakkı koyub puta taptın yu:ı:unu, 

Çevir islama ıol kafir dinini, • 
Gel y e:ıid müslüman olmuıol senın. 

Onlar bir alay A ·x.· 1 d" K" .. " cengaver yı5ıt er ı. u • 
çuklu bü·.:ıLı·· bel" • k ' , .... u tavrü hareketlerinde bir Yine bükdük İspanyanın ını, 
abadayılılı: vard,. Beılarına brmızı fes On dört bey:ıadeyJe aldık malını, 

IPYerler<li. Be d' "d d' k ki · M Iunu lı: d Yaz ımı en ız apa arına Hoı ezilnerdın mr yo , 
k 

8 
ar kıaa bir donları vardı. Onun üstüne Hele ittiklerin bulmuıol senin. 

b~rrnızı ipekten bir kupk sararlar ve kısa b 'k" ·· k" 

f'ıfr ~elek IİYerlerdi. Ayaklarına ~nce, ha· Saz şairi Ged~ ı::'d~slu~uKn •. u Çı ıl tbu"r .u 
1 •ıyah fil&rl . I . ..w .. l . b ile anlattığı tarihı ha ıseyı atıp e e ının 

l:... I •r gıyer erdi. Gogus en a- 1 • T" k d • 
••r arı açık· b•c k b ld 1 1 k <cTuhfctül Kibarı> adındakı ur enız ta-
z . ' a ve a ır arı çıp a • ge- ı . . .. .. w • 

erlerdı. A~alnı )Uz •• d''kl . rıhınden şoyle ogrenıyoruz: 
na, um gor u en za· ı · k b man beyaz born l ib I h 1603 yılında lspnnya kralının a ra a • 

. . os r, ram ar, ya ut çe- s· ·ı h.k. . k d' wı u 
tıt Çeşıt kaput) I d G I . aından olan ıcı ya a ımı en ı og.un 

.. d ar atar ar ı. ece erı ve k . . 500 k d d 'l 
gun üzleri iy.n; · d' d 1 krala gönderme ıçın a ar a amı l e ,.-- ııret e ıp avu ve zurna, . · 1 
&az. Ve söz ile v k't .. I d' B' I . ve bir çok hedıyelerle beraber hır ka yonn 
J. a ı gcçınr er ı. ır ngı-
ız müverrihi 1• l d ı_ h d k bindirip yola çıkarıyor. Yolda bu kalyonn 
C . se on ar an oa se er en: . · 

11 eza yır genu' ·ı . T·· lı: le I Ceneviz Cafer kumandasındakı Ceznyır . cı en, ur orsan an u • .. .. . . 
mumıyetle peL ...: ·ı 'k . korsanları rastlıyor. Buyuk hır denız mu· 

&. ... vı , ve nazı , aynı zaman-
da zeki Ve LUmandan t'd' n· . harebesinden sonra kalyon z.aptediJiyor. 

&. ına mu ı ır. ızım 
bir çok itaatsiz ve icaba g · ·ı · . "b' Korsanlar malı aralarında üleşiyorl.u, kü-. . emıcı erımız gı ı . . . . . 
dınsız ve alrak tab=·tli d W•Jd' I çük İspanyol prensını de hırıncı Ahmede . • - e~ ıre~» 
dıyor. Sair bütün serhatlerde olduğu 'b' peşkeş gönderiyorlar. 
Cezayir ocaklarında da qık ve avnrc g:a~ Cezayir korsanları Atlas Okya • 
ıairleri toplanmıştı. Bu saz ıairieri on al- nunusuna ~ıkıyor: 
tıncı ve on yedinci asırlann deniz kahrn • Akdeni:z.in bütün zenginliği, lran üze
mnnlıklarım yanık nağmelerle terennüm rinden Suriye sahillerine, Kızıldeniz yolile 
ederlerdi. Cezayir korsanlarına ait hatıra· de Mısıra getirilen Hind ve Çin mallan ti· 
lar, Anadolu ve Rumeli Türkleri arasında caretinin bıraktığı servet idi. İran ile asırlar• 

Murat reis: 
Cezayir korsanlarından Atlas Okyanu• 

suna ilk çıkan Koca Murat reis olmuştu. 
Murat reis 1523 yılına doğru doğmuştu. 
Henüz çocuk sayılacak bir yaıta Cezayir 
ocağına girmişti. Çekirdekten yetişme bir 
gemici idi. Gençliğini Barbaros Hayred • 
din Paşa, Turgut reis, Piyale Paşa ve Kı
lıç Ali Paşa gibi büyük Türk amirallcrinin 
kumandasında büyük deniz muharebeleri 
yaparak geçirmişti. 

Denizcilikle hiç alakası olmıyan ve maiy
yetindeki denizcilerin de sözlerini dinlemi
yen serdar Pertev Paşa yüzünden Türk do
nanması 15 71 de Lepanto - lnebahtıda 

mahvolduğu zaman yalnız Kılıç Ali Paşa 
ile Murat reis gemilerini kurtarnrak lstan
bula gelmişlerdi. O zaman Kılıç Ali Paşa 
kaptanı derya olmuş, Murat reise de Sı • 
ğacuk sancak beyliği verilmişti. Lepan • 
~odaki rnuvaff akiyeti üzerine Cezayiıde 
büyük bir şöhret kazanan Murat re.İs, 1585 
.te Cibrnlta boğazından çıkmış ve bir Pu· 

hah fecirle beraber Kanarya takım adala· 
rından Lanzarut ada ı önünde görünmüş
tü. Şehri hücum ile zaptetmiş, valinin ai
,lcsile beraber 300 kadar esir almıştı. Son· 
ra bir mütareke aktederek vali ile Heri ge· 
!enlerin filoya gelerek akrabalarını para 
mukabilinde kurtarmalarına izin vermışti. 

AF R. 
kA 

Murat reis kahnımanlıklarile kendine 
hayran bıraktığı Cezayir gemicileri tarafın· 
dan evliyalık mertebesine yükıeltilmiıti. 

Çırpanlı adında bir HZ şairi onun için şu 
türküyü yazmıştı: 

Gazi Murad Reisi aoranlar, 
Vaı-dır bahadın, yarar delisi. 
Her kande cıHü! •• » disek ıelür, 1etifür, 
Vardır bahadın, yarar delisi. 

Baıbaşa çatanz gelür dem olur, 
Geldi dirler Cezayirin uluıu. 
Ga:ı:iler yüzünü görür ,en olur, 
Geldi dirler Cezayirin ulusu. 

Murat ıeis, Kanarya adaları ıeferinden 
döndükten sonra, kendine tabi filolar, At· 
)as denizine çıkmakta devam ettiler. Hatta 
aşağıdaki Cezayir tü*üsünden anlıyoruz 
ki, Akdeniz gemilerinden mürelı:k.ep olup 
bu filolardan bir tanesi de Atine Okyanu· 
sunda mahvolmuştur: 

Murad Reisin ıemileri ıeksen direkli, 
İçinde tayfalar, ağalar aslan yürekli. 

Enginlerden bir kut geldi, kondu aman 
aerene, 

Bet Mısır ba:zneıi vereyim karayı gö • 
rene. 

Murad Reisin ıeınileri çamdır, dayan· 
mazt 

içinde tayfalar, ağalar uyur uyanmaz. 

Hayatının son yıllarında Kaptan Halil 

Paşanın en kıymetli bir mü~aviri olmuş o· 
lan Murat reis Cezayirden davet edilerek 
kendisine Mora sancak beyliği ve .. ilmiş, 
Halil Paşa ile 1603 deniz seferinden dö • 
nüşünde Rodosta 60 yaşında olarak vefat 
etmi~ti. 

Türk gemicileri ispanya sahille 
Tinde: 

1 616 yılı, yepyeni gemilerden mürek • 
)cep iki Cezayir filosunun ispanya sahille
rini nbloka etmesi, ve İspanya ticaret filo
larını ve limanlarını vurmasile geçmişti. Bu 
filolardan biri Akdenizde, diğeri Atlas de· 
nizinde iş görüyordu. O tarihte İngilterenin 
Madrit sefiri bulunan Sir Fransis Kotting
T on, Bukingam dükasına yazdığı bir mek· 
tupta bu vakayii nakletmektedir. lngıliz 
sefiri: «Berberiye korsanlarının kuvvet ve 
cesareti Akdenizde ve 2.)1 denizde o dere· 
ceyi buldu ki, İspanya sarayında, bunlann 
icraatına dair her gün gelen raporlar ka • 
dar meyusiyeti ve sıkıntıyı mucip olan hiç 
bir şey yoktum diyor. Ve sözüne şöyle dr· 
vam ediyor: <ıBu korsanların bütün filosu 
her biri 200-400 ton büyüklüğünde 40 
parça gemiden mürekkep olup amiral ge
milerinin büyüklüğü 500 tonu geçmekte • 
dir. Bu müthiş filo iki fırkaya aynlmıııtır. 
.Birinci fırka Malaga öniinde, ikinci fırka 

Lizhon civarında dolaşmaktadır. Akdeniz· 
deki filo Malaga civarında Motril limanı

na girdi, kaleyi tahrip ve şehri zaptetti. Li
manda bulunan jki büyük Jngiliz gemisini 
yaktılar. İngilterenin garp limanlarına men· 
aup dört gemi ile beraber limanda bulunan 
bir çok gemileri bağlayıp götürdüler. Bo· 
ğaz dı§ındaki filo da ayni iJle meıguldür. 

İspanya donanması bunlarla uğraşamıyacak: 
vaziyettedir, adetçe pek az, :n:a tarzı cl
hetile pek hantal. Eier bu yıl korsanlar 
Cezayire selametle dönecek olurlarsa kor• 
kulur ki İspanya kralının deniz kuvvetleri 
bunlarla cbediyyen uğraıamıyacaktır.» 

Tiirk gemicileri lngiltere sahille· 
rinde: 

ispanyadan sonra ııra İnglltereye gel • 
mişti. Türk korsanları 1625 de, Büyük Bri
tanya adasının en cenup noktası olan 
Land's End burnundan 100 mil kadar 
içeride ve Bristol körfezin in ağ " 
zında bulunan küçük Lundi adasını 2aptet· 
tiler. lngilterenin Amerika ile olan ticare· 

tinin bir deposu olan Bristol şehrinin eşi • 
ğinde bulunan bu küçük adayı tam ikı yıl 
ellerinde tutarak İngiltere ticaretine ağır 
bir darbe vurdular. Bundan sonra da li • 
manlarından istifade etmek şartile ve mü• 
him bir para mukabilinde adayı Jngiliz 
korsanlarına devrettiler. Bugün korsan hi· 
kayeleri dinlemek, adanın csrarengız ka· 
yalık manzaralarını ve o devirden kalma 
kale harabelerini görmek için her yaz Lun· 
diye yüzlerce seyyah gider. 

Daha 15 82 de İngilterenin İstanbul el
çisi memleketine yazdığı bir mektupta Ce· 
zayir korsanlarından bahsederken: <c Kor• 
sanların eğer isterlerse lngiltereye kadar 
giderek Jngilizleri yataklarından kaldırıp · 
Cezayire getirebileceklerini iftiharla söyle .. 
diklerini» bildiriyordu. 

1619 dan 162 1 yılına kadar üç sene 
içinde Cezayirliler tarafından zaptolunan 
lngiliz gemilerinin sayısı da dört yüzü ge~· 
mişti. Büyük Britanya adasının en çok za· 
rar gören kısmı cenup sahilleri olmuııtu. 

Muhtelif zamanlarda yüzlerce esir almış• 
)ardı. 

Tiirk gemic:leri Holanda, Dani .. 
marka ve Norveç •ahillerinde: 

Atlas denizine çıkan Türk korsanları en 
llüyük faaliyetini İspanya ve bilhassa Jn .. 
giltere sahillerinde göstermişti. Fakat bu 
cüretkar gemiciler bununla kalmamıştı. Şi• 
male doğru çıkarak lskoçya sahillerini do• 
}aşmışlar, oradan şimal deniz1ne girerek 
Holanda, Danimarka ve Norveç sahille • 
rine yanaşmışlardı. 

Türk gemicileri l:zliinda adasın .. 
da: 

Şimal sularına çıkan Türk korsan filo • 
)arından biri 162 7 tarihinde Murat reis a• 
dında bir gemicinin kumandasında evvela 
Danimnrka sahillerini vurmuş, sonra İz· 
li\nda adasına kadar ilerliyerek adayı yağ• 
ma etmiş, bir çok ganimet ve 800 esir a• 
larak geri dönmüştü. Bu esirlerin .ırasın • 
dan Olafr adında bir protcstan, iki yıl son· 
ra Cezayirden kaçmağa muvaff nk oldu 
ve memleketine giderek Türk korsanlarının 
İzHinda seferine ait hatıralarını ncşrellı. 

Türk gemicileri lrliinda adasın • 
da: 

On yedinci asırda İrlanda, şimdikinden 
pek farklı olmıyarak, zengin bir memle • 
ket değildi. Sahil halkı ekseriyetle balıkçı 
idi. Ticareti ise kendi limanları ile Jngil • 
tere ve Jskoçyaya yapılan deniz seferlerin· 
c..len ibaretti. Türk korsanları fngiltere H· 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
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KAN KONUŞMAZ! · Saraylmm başına gelenler 
Sin PISllDJI &lell1 r efri ka '" YGZa•: Ennel Talu { frcilmend Ekrem J 

- Gülizar, diye kekeledi .. sen mi bire ferman çıkmış~:!~. durmuş. '21 ncİ 'tertip 3 m:Ü ~e - 7:1 -
öğrettin. Sofracılar şaşır.mı.ş. Sonradan .öğrenil- bugün bitti. Meğer N ... ,Hanım, trende, tuvalete götürmek, hem asabını, hem de 

Gülizar gülümsiycrck önüne bakı - mif ki, Bosnada Avusturya veliahtile gitımek iftt:iy.ac:uu duymwş. Hacım Sul- yetin; tedavi etmek istedin. F 
yor .. müthiş bir marifet göstcnnif a - kansının vmulduğu haberi gelmit zati ÇU.. 11tumaralar şunlardır. tanm waymda +edcaJWe ıremizliie .a - gitmiyor, dayahyorda. 
cemi bir çırağın utangaçlığını ve guru- şahaneye. O da hu haber üzcrıne -:çal_ ~'O~ için, +.eıkesiıı "<1taıdağu Ben onu bu 'Slraiarda 1di ki 
runu duyuyor.. gının tatilini ıir.ade eylemi,. Jngiliz a- 20080 Lira kazanan bir yere kendi vücudunu değdirmek - gördüm. Rahmet1i Reşat Fuat 

U O.. • • • mindine ----1-..: !bil.2.!_!fler ifam - 20985 ten iğrenmiş. Eline geçirdiği &ananıca b:ndiain; ikna etmemi .iltemıt" ti. sta, meri ~ptü yanarunnaan. ~~ U11D11 • " 
,... esnada Se1~ımn ahL-'L _11__ r_ h eski bir gazeteyi ortasındn oyarak, - Kızım 1 Neve gitmivorsun? '3-ocuk hala tekrarlıyor: DBDI wan 'llo.LTI1cı e- ..., ı 

ırifin ~· prç !koyuyormuş. Ga- minder Pi kullanmış. sordum. 
- Ba. · · ha.·· Ba. · · ba... vumn ıtüy.ü y,ohik, rkart suratı sçean Son1an (185) rakamı ile biten llaütün T remin içi sıcak., kendi vücudu da Kemali aiıcabmdaa. iri yeşil .. 
Usta, büyük bir yükten kumdar ai- Olmllf. <~!ben de dur.marn giCle- ınumaralar yirmişer lira Amorti ~- .nemli bulunuyorm•ş. Bu suretle, ga- rini ~ eğıerıek: 

bi geni~ bir nefes a'ldı: rim. lba it iıaayr.a :.a1imv;t .!lr;jiiöir)) de- Jaraır. -2denin hurufatı, littabi tersine ola - - Gitmem.. ~ e 
- Öğlum .. Ömer •• diye idd.a ba - ıaÜf.. ~ .-..ı.. lkar.f.11wup ~... ,.,DOID L" .__ 11 rak, kaba etine çıkmış. dedi. 

ğırdı. . .: Nmi uma lbu !habere pelk ıalclbrmaClı ,JiR• ıra wcınanıar N ... Hanımın YatDiı kompartıman- - Neclenl 

• ama •·-ıder de yazınca @in lha'kikatı 2J86 ela, Sofyadan Vi~ gelmekte olan Cevab ~ermedi. Halinde 
.meydana ıp'ktı. . 1000 Lira kazananlar bir de~ bdm ••iiiif. N .. Ha - fazla kıymet veren edepli, 

e mm, pıce'leyin Ml.fWUn, Bulgar ka- bir genç kadunn ntıraba 1811ıtca~ll!ll 
BiR SARAY ZIYAfEiiHIJEN ..,. IU. 20872 dm cmma wiicu&ınıda1rj bu buwiyeti du. 

GFJ.EN _.& ,nrn Hidiaderlbid>iriıpefiımira~lany> 500 l" •• L.•-••__."'.. !L-='- - zab 
--- ınADLn. ır.... ıW:ml_. gör'i9 fiıpneMo•Dlf ~ ıta memur- Bu vaziyet karşısında, hepimiz 

~afblar- AVDttmy.a - Macarjs - msz 2IOl2 :ı~863 27188 larma IYılber •mwif. ranlmı var.geçtik. Ve bir ay eonn. 
Yorgana Se1imlc Nuri utta. l.taa- t.aa, .R~·~ ~ımya, ~· IF.ran-= :nus 18834 .19781 WJ3 Znra1hyı çal ia'b. lllll istasyonlar- ride Hanım Saltan tedaYieini bitirir 

bu.a - 1cn fn-=1:.- donanmuaıı ..:Wmel: sa lbirbir'ler.ine ilanı lıı.rbetti. ın>rmyanın d!!- ilmine .:_.:1:-:.JL-. La9İI: bir mua - la · 
gca ISIUL -- d- bu - aa ... _ .. __ 1 lJı: -·· ı.&&nim.....,.... tiımez, N ... Hannn da onun 

için Saraybuınuna gitmifhltt~ ört cagm ~JoLUU p;Lar-en etan - ""'".' .. • ~-Bakmışlar ki ih- lstanbula döndü. 
lngiliz gemileri bir gölde yikanan bUI .ob.ldarmda, ımalullle ara'larmda :200 i.r ...... uıLar. vem,. 9ekiz saadiık yolu, Şimdi kendili epey yaşlanmı 

Ca--'-- -:L: 11-:.--=-=ne dognı- .ı:_~ _ da ı.eEc:rbedik ciawdlan ıoiinı'bürCleai. •m!•u• ·--· 2-ıt• ·•ııutt - _JL~ :!..:!_.ll_ _...._ ---...~· • mızaar ~un uug.:u.y ™ ..,- ,_ .. .,."™ ~ - - :atomm:miu ıiçeıifiuae •7-- ıuncuır - Müna.W hir kısmet çıkmadığı için 
mişlerdi. Kul'fUDİ 9el"f: derilerine pnq Aram ıço'k pçmeden ~Jeti G>emani-!e 20012 3933 :2181 JlMU !8111 miflm ki y.al.r diıım en. Ve Dilıa - lenmemiştir de. Ufacık evinde tek 
vurmuf. Pml pml parlıyorlar. de ~~ya ve AVUlllury.a. - ~carıe- 21600 .. .,e_ y.et ifte oraya .,tirmi,ter. ~ıına oturur ve mütevazi bir hayat 

Yorgancı Selim ortadaki en büyük tanla ııttıhlk .cder.e'k harbe gırdı. 110124 19930 'l'ZlBZ ••- * !er • 

çelikten deniz hayvanını ustaya gôs- BVtiirı ~ iif'ler öyle çabt1k, usta için .236U :ıı 1311 ..mo Ha'ldkat böyle anıaşılınca, müdürle Geçenlerde -ziyaretine gibu.inı. 
terdi: öyle apansız olmuştu ki gazetelerde 100 lira kazananlar katip önce doya doya güldüler. Fakat turduğu minderin ya.atığı .. • 

- Şu lenduhayı görüyor musun us- havadisleri okuma1ctan, ka'hvedc, çar- 29482 :27294 ıl.3111 19826 1851 sonra, müdür 'bir ço"k özür dilemeğe, bit sabah ıgazetmndea kail.erek 
tam, dedi. İşte amiral1e.rinin gemisi oy- ~ıda dedikoduları clinleme'kten düşiin • 4291 28743 .2537 3000 27054 :tarziye vermeğe mecbur o1du. tirihnitl, Harbi umumide cuu 
muf. Ben hani dün de gddUn .de hı.ı - meğe va'kit bulamamıştı. ..5332 .21463 1158 26081 23459 Avusturya hükumeti de gerelc Ha - ve ca~s1ara dair bir tefrika tomarı 
raya, bir bahriye .çavuşu yanındakilerıi- Yine çarşıda paniği andırır bir gü - 9549 2586& 13296 24458 3831 nım Sultana ve ııerekhizim elçiliğe me- .. ·ı· t" zume ı ışı. 
ne anlatırken duydum. Bu meretin ıtop- nün akşamı eve geldiği vakit, yemek- 4944 5562 .Z0037 2646 8495 muru mahsus ,gönderip özür diledi. N l . t • k b-yte 
lan yirmi kat çeliği zımba gibi ddive - ten sonra anası sorau ustaya: J'729 3865 26688 .25380 9047 N... Hanım da bir daha Avrupada ~~r a~':.~1~· / 8 ~:iıyer~ 0 

ı·irmiş. Ama lngilizin bundan büy.iik - HalimiE .ne olacak oğlum~ 10956 2067 26713 J!4l6S 14035 seyahate çıkmağa yedi ailailesiıai qhat bu6ır --t'f ~~~ı ard. en ·•· 
ile 

· de u __ : .r 1,7066 . __ ,_ . . ae ez gwumae L. 
gem rı varmış u.tam. :ı ~ "'s'a • - Henkewin hali ne olursa bizimki eyliy.ena, ~emın etil.. de biriktird. 
naklcale boğazından da.radar geçerler- de o olacak ana .. ~ubeye gittim. Beni 50 Lira kazananlar * - Merak ettim ' un, 

· Ş b i L k 1ı..L __ ı T 22092 16545 5911 31- 11144 Bu - ·1-'adan eonra N ••• Haınım aı· - dum. Benim maceramı unutm m111. u üç aca ıya ua · 11~1 süzüm gayri mfuıeUaha ayırm1'lar. Sıran ya- H• "V1IK 

süzüm gelin ~ibi süzülüyor. Çavuş, kında gelir, -dediler. Her halde fabrika- 8870 8525 6452 13221 9596 nir hastalığına tutuldu. Gezdiii yenle yazmamı!'ar ... dedi. 
«göz açıp kapayıncaya kadar hından lardan Birine verecekler.. 23859 34 21898 20329 29749 ağlıyordu. Zayıfladıkça zqıfladı. Ne- Ve ben de onun üzerine hu 
adaları tutar>) diyordu. Bizim Turgut P k" d·ikk'" } .5549 4035 14044 25478 %9441 rede İle, ~erleri bozulacak. verem o- macerayı buraya aynen kaydetm 
Reisle Barbarosu gördün mü hiç~ Ca- - e ı ya u an 287 1218Z 8960 16192 10075 lacaktL ten kendimi alamadım! 
n~ kahvede resimler asılıdır. Ge1di - Kapatacağrz .. ne -yapalım... 24392 12640 29241 "7'"4 "!MM Kendieini &sv.içreye, aanatoeyoma Bh il 

- 1yi ama ne diye harp çıktı oğ • 16605 19897 1704 16750 17967 mi gözünün önüne? .. 
_ Geldi. lum}. 

- Bunlarm karflilında aaman kayı- Jşte usta bunu hakikaten bilmiyor -
16353 J0999 13488 .10i9 28129 • • • .. • 1 

7921 .1032 J44.10 ..29498 10051 - • -

iı .a.yıltrlarmıt- Hani usta,, bunlar bir c:lu. <cNe diy.e harp çıktı~» 
latanbulu topa tutsalar iki Mat 9çinde -Bilmiyorum~ • .de.di. Çıktı .i§ • 

10754 5151 1101 19615 16380 !.....-----------_.. 
2733 28131 6667 22900 143s Bu .AkflMllld Pro.11ram 

hallaç pamuğu edip atıverirler gibi ıwe· te ... • 
{Aık.uı var) 

7748 "8091 18008 "2'1186 27815 1STANBUL 
3686 '28854 11847 Ht-8 N88 t 2,'30: Muhte1if plalt 'VO Halk ımaeikisi; liyor bana ... 

Saraybumu katabalıktt. SCfim1e -us- -A···-1-:. _] • • 1 _ 
tanın konuşma1anna kulak kabartan KaeDIZ mısaKıJ 

9035 1617 11036 2420 1485 rs: Takıim 'bılhçellinden malCil. Y.aryete 
.9270 13059 18066 7529 23753 musikisi: 20: 'Muhtelif so1ollaT l{ptak): 

.22254 4032 25Gl2 24057 28183 20,30: Stüayo oikestnılan; 2•,'30: Son 
üç kişilik bir gruptan abani sarıklı bir ır:e ı· talv.a 
kehribarcı: ,,,., 7· lll&89 30&1 .GJa 1404 16708 haberler. 

] '1.i&J la&99 :&IBO .ıssa 21a54 Saat 22 den soma Anac!olu Aj'!mSlnın 
- Korkma evladım, .dedi. evvel Al

lah bir halt edemezler. Dezsaadct bila
ch mukaddcsedendir. Selimi Salia dev
rinde de bir İngiliz donanması :v.c ıhem 
de böyle ziyaret mabadile değil, :tehri 
tıbpa tutmak emeli fasıdı ile ımarmat"aya 
dühul etmi\' iac de bir top atmadan biiz
nillahi taala defolup gitmİl idi. 

SC!.im güldü: 
- Bunlar: bit gözleri k!zarsa, pek 

öyle defolup gidecek soya benzemezler 
babalık, dedi 

Abani sarıklı ke'hribarcmın yanın -

ltalya misaka dahil dev- 27435 116 l9199 297.10 • gazetelere mahsus 'havac!n senisi ,-erile-
cektlı. 

let1er1e dostluk muahede- '24386 1689 "°' 24575 11&01 

Jerıini tammay.aeakmı1 6675 8 '29S98 '2388o 299ZI 19,30: Orkema a-efakuile aiı.t koase -
7930 28028 '21012 '20399 'S56G -" Ati na 12 (Hususi) - Romadan bildi - ri. ~ 1,?5: Mdhtelif, 22: Eiieacaıi ae,triyat. 

13144 27943 '18657 6924 '7640 . 23 Ha riliyor.: Jurnale Ditalya gazetesinin verdiği 2~.30: Küçük rady.o orke.ttaa. : • 
17049 '24295 9908 14822 '21497 '>4 [) dikkate şayan bir habere göre ~vrı.u>a, bil- ~ herler, 2 3,20: Salon kuarteti. ~ : aııı 

lıasaa Akdeniz mese1esinin alöığı son şe'kil .21842 18681 10598 19538 8048 plakları. 
üzerine İta1ya kendi aleyhinde mütekn'bil 2.9.54 16445 91ıl8 1:1660 21699 PRAG 
taahhütlere girmiş devletlerle evvelce ak - 28011 19466 15098 25162 7505 20,20: Eğlenceli mwıiki ve sözler, 21,20: 
dettiği dostlu'k ve bitaraflık muaheaelerini 15970 ı1739S 4423 lW'819 9275 Finlandiya musikisi, 22,30: Skeç, 23,35: 
feshetmeğe karar vermiştir. 81J.9 ıl.635 :.11833 l.&833 .20671 

A)'IDİ gazete, Jtalyanın, bundan -sonrct, 15&23 ,19637 8014 29370 28436 

Marienbad' dan: Dans musikisi. 
BOKREŞ 

Yunanistana karşı dostluk muahedesile bağ- 3254 11694 7465 254&3 '9727 ı 6~ J(.onacı, J 6,45: Sözler ... 19, 15: Dan~ 
da duranlardan .kıranta bir efendi SÖ2ıe . . . lı ıkalmıyacağını jlave etmektedir. Bu .haber .27219 .24280 .21294 18604 2469 21: Skeç, U: Mod~n p~an11 muaikisi. 
karıftı. iç~ .. ~: . burada büyük bir alaka uyandırmııtır. 23&1:0 UIB6 6621 4303 225i0 zı..~O: ~eı. 22.55; Rad)"O orlteetuısı. 

-Abdülaz.az <levrınde donanmamız Hük.Cune.t mahafill. pek ketum davranmak- .2997% 2U87 "13BGO 111780 25223 MOSKOVA 
.':~~ ~Y~:- ~ngilizler bi - la beraber, bu yan Icsmi İtalyan gazete· :Z4883 '118099 717.1:4 1412! 1'112!1 17,30: Operet &.m.eri. H~.30: Ru• 
nna gdırlerdi. Biz ıkmcı.. .sinin ;verclijii .haberin doğru olması .ihti • tOSH 37BS 23SS9 '14428 .2925& halk ıtUbJan. J 9, 15: .Radyo piyesi. 22: 

Setimin aksiliği üetünde. Buna <la mali DlCJ.'CUt olmadıiıru ileri sürmekte - 1~ :'8400 !2to24 aıaz .27611 Yabancı dilleı!1e nefliy.ııt. 
cevap yetiştirdi: dir. u...o ıtll880 4Nl ..au ı ızzı auDAIPEŞl'E 

- lkinciym~z de ne Mll\\.9' rcmki1 Burada pyanı dikkat olan ınolr:ta bazı ı•sn B734 V99 S.4"92 ~3ft7 20,30: Piyano - şarkı, 22, l 5: Sözler. 
1

Kafdağını mı zaptetmişiz... \/cnizelist matbuatın Jtalyaya kaııı cemi· 28495 ~ 2"750 ,JJff .29214 22.45: Radyo salon o~estTası, ?4: 'Caz -
Münakaşa uzadt. Nuri tteta eöze ka- lek.irane nCJlİyatta bulunmalarıdır. 20876 16672 975! '24394 ~1559 bant, , ,05: Çigan musikisi. 

11'1!1adan dinledi -ve a'k~m e'\'e döndü- Bütüıı bu ne§riyata aaimen, butada, 2MO! '8239 13 Temmuz Puarteai 
L- ıc·t c··ı· 1 ~! Akıdc.oiz Jaahhiidatının baki .kalacağı .ka - - ~.. ._16_ 
15 .. 1 Ya 1 anas1na ve u ızara ngıuz . ._ı, 'Tuuc. vvu-. "" .... dSTANBUL 
gemilerini anlattı. <<1sterseniz siz de naatı J1Inunuuır. 40 Lira .kazanau1ar AS: Oda masiki9i .Cırili.kl. it: H.beı· • 

yarın gidip seyredin» dedi. Fakat Güli- Bir gıa/an 
4690 

ıcr. 19~1S: IMalıteHf pliklH • .ıe: iHaJk 
.ıarla ustanın anası ertesi günü ,1id~ ~.l!~A'1 fUS4 .2
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12 Temmuz 

Konferans yarın toplanıyor 
(BaJtarafı 1 inci sayfada) 

Teknik komite artırma miktarını 8000 ton olarak tesbit etmiş, bunun 
için Türkiyeden 48 saat evvel müsaade istenmesini ve onun delaletile Kara
deniz devletlerinin muvafakatlerini şart koşmuştur. 

Eğer o sırada Karadeniz harici devletlerin Karadenizdc bulundurdukları 
kuvvetlerin mecmuu 30,000 tonu bul mıyorsa yalnız Türkiyenin müsaade
ıi kafi görülmüştür. 

Talik edilen ihtilafh bir nokta daha 
Talik edilen ikinci noktaya gelince bu da şudur: 

fngiliz projesindeki 5 inci madde mukavelenin mer'iyete girmesi için 
bütün akitlerin tasdikine ihtiyaç olduğunu bildirmektedir. 

Heyetimiz buna itiraz etmiş, yakın tarihten bir misal göstererek muka
velenin herhangi bir suretle mer'iyete girmesini geciktirmiyecck bir formül 
teklif edeceğini söylemiştir. Bunun üzerine bu nokta talik edilmiştir. 

Fransız matbuatmm neşriyatı 

Türk tarihinin 
Altın yaprakları 

(Baıtarafı 7 inci sayfada) 

hillerinde kıymetli e ya yüklemiş olan tüc
car g ·ı · · emı erını zaptederler sahildeki şehir· 
leri v l" ' vurmnga uzum görmezlerdi. Buna mu-
lmbil İrlündanın sahil §ehirlerini vurmnğa 
bnolamışlardı. lrlandanın cenup ve cenubu 
gaıbiıünde Türk korsanlarının nynk basma
dığ h" b" 1 ıç ır şehir kalmamıştı. 1631 de Kork 
tehrini zapteden Türk korsanları şehri yağ
ma t • 1 e mı er ve I 00 kadar esir almışlardı. 
Bu esirlerin arasında karısı ve yedi oğlu ile 
beraber William Gunter adında bir de a-
11lzade vardı A · · · d d·v b " • ynı sene ıçın e ıger ır 

Türk filosu Boltimor limanına girmiş. ıeh· 
ri ele geçiren korsanlar bumdan da ka -
dın, erkek ve çocuk olarak 108 esir almış
lardır. 

• Türk gemicileri Amerika •ahille· 
rınde: 

T .. k 
ı . ur korsanları Atlas Okyanus sefer -
ennde göste ...ı,ı 1 • •. 

ruu. en cesaret, curet ve mes-
lek bilgisi ı'le y .. ..k k . . eryuzunun en yu se gc-
mıcıleri olduklarını isbat etmişlerdi. FakDt 

~ul J>arlak gemici destanı bu kadaTla da 
a rnamıştı. Bir Türk korsan filosu insan 

kudretinin ü·t·· d b" - ·ı · 'r d v .. un e ır curet ı e ıııma e og-
ru ilerlemiş, lzlandayı geçerek oimali A -
nıerika sularına girmiıı, New-F ounland"a 
kadar .,,;tm• b" k .. ·ı . . .,. ııı, ır ço tuccar gemı erını zap-
.letmioti. Bir lngiliz müverrihinin yazdığı
n göre 2.aptedilen gemilerden birinde Vir
ainiye gitmekte olan gayet güzel bir lngi· 
liz kızı esir alınmıştı. Cezayir gen>icileri bu 
lıa21 1stanbula getirerek o sırada padişah 
l:mlumın dördüncü Mchmcde takdim et • 
ıni !erdi. 

Re.nd E:luem Koçu 

•• 
Ucretsiz 
Leyli talebe 

Mekteplere bu sene alına
cak talebe için koşulan 

şartlar 
Külıür Bakanlığından bildirildiğine gö-

b 1 1• meccani imtihanları, ey-re u sene ey ı . 
lülün birinde başlayacaktır. lmt!hana gıre-

kl . 29 agvustos 1936 tarihıne kadar ce erın . 
lazımgelcn vesaik ile, ilbaylık merkezınde 
liselere, lise bulunmıyan yerde orta okul
lara ve orta okul bulunmıyan yerde de 
Kültür direktörlüklerine müracaat eyleme-

leri lazımdır. 
Seçme sorgulan, her sınıf için ayrı ayn 

olmnk üzere Vekalet tarafından ıönderi
lecektir. imtihanlar, Türkçe, edebiyat, ri
yaziye ve tarih coğrafya zümrelerinden ya-

pılacaktır 
ilk imtihan eylülün birinde Türkçe ve 

edebiyattan, eylülün ikisinde riyaziyedt>n, 

eylülün üçüncü gününde de tarih ve coğ
rafyadan olacaktır. 

Komisyon ba§kanı •on imtihan kağıt· 

lnrile birlikte talebenin adları ve baba ad
larile geçim vaziyetlerini gösterir bir liste 
hazırbyarak Vekalete gönderecektir. Bu 
listede başkan her talebenin geçim duru· 
mu hakkındaki kanaatlerini de yazacaktır. 

imtihanlarda ayni dereceyi kazanan ta
lebeler arasında şehit çocukları tercih edı

lecektir. 
imtihanlar İstanbulda, kızlar İçin kız li

eesinde, erkekler için de erkek liscainde a· 
çılacaktır. 

imtihanlara girmek için lazım olan 
şartlar şunlardır: Türk olmak, lise ve orta 
okullar talimatnamesinin her sınıf için ara
dığı yaglarda bulunmak. Bedence Hletlı ve 
ruhan malül bulunmamak. Ebeveyninin 
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* <!Gazetenizin 30 haziran 1936 tarihli 
nüshasının birinci eayfasında. Haseki has
tanesi doğum kliniği hakkında, intipr 
eden fıkrn tarafımızdan okundu: 

Haseki hastanesinde eski bir binada bu
lunmakta olan bu doğum kliniii, serek 
keyfiyet ve gerek yerinin kifayetsizliği ci

betile, ıehrin bu huıuıtaki ihtiyacını kar
ıılayacak durumda olmadıiı çoktan anla
ıılmış ve ihtiyacın teminine çalışılmaktan 
geri durulmamıştır. Bunun için, ,imdiye 
kadar yapılan ve yapılmakta olan iıler §Un· 
hırdır: 

Asıl hastane binalarının bulunduğu ci
lıette olmak üzere, yeniden yinni beı ya
taklı modern bir •cptik doğum paviyonu 
}'aptınlmııtır. 

işbu hastanede halen bulunmakta olan, 
Fakülte ikinci hariciye kliniği, bu yıl, Gu

raba hastanesine naklcdileceğindcn, bu • 
nun yerine. bahsedilen doğum kliniği geti
rilecek, ve bu suretle bu klinik, hastanenin 
en mükemmel ve en büyük bir binası olan 
hariciye paviyonunda, 95 yataklı olarnk, 
kadın hastalıkları ile beraber yerleşecek • 
tir. Ve hastanenin karşısındaki ~mdiki bi
na büsbütün bırakılacaktJr. 

Ayni zamanda, §ehrin karşı tarafı için 
de, Üsküdardaki Zeynep - Kamil hastane
ıi doğum evine çevrilmiş ve 40 yataklı ola
rak tamamen doğuma tahsis edilmiştir. 

Keza Haydarpap Nümunc hastanesinde 
25 yataklı bir doğum ıubesi açılmıştır. 

Bundan ba!Jka, Yeni - Bahçe Guraba 
hastanesinde, bu yıl, yeniden 95 yataklı 
ikinci bir doğum ve kadın hastalıkları Jtli
niği kurulacaktır. 

l§te, hu suretle, bu yıl içinde. lstanbu1-
d&ki Devlet müesseselerinde bulunacak do
ğum ve kadın hastalıkları yatak sayısı ye
künu 25 5 ermektedjr ki, bundan evvelki 
senelerdeki yatak ııayısile mukayese edilir 
ise, ıehir için oldukça bir inki~aftır. 

Bütün bir tan"hin geri kalmıı itlerini o
muzlarına almıı olan bugünkü ncalimize dü 
ıen vazifenin ne kadar ağrr olduğu göz ö
nüne alınacak olurea, yalnız bir müesse&e 
değil, daha bir çok müesseselerdeki işle -
rin tekamül için r.e kadar çok ve ııkıntı i
çinde senelerce çalııımak mecburiyeti ol
duğu kendiliğinden tezahür eder.)> 
.,. ....................................................... ___ 
çocuğunu okutamıyacak kadar fakir bu
lunmnlnrı, _ve çocuğun eınıfta kalmarmıı ol· 
ması. 
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Af işaj işi ve esnaf 
'(Bqtarafı 6 ınca aayf.da) 

adam asmaktan güç a•liyor. Tabela yap• 
tırmaia ıelenler ~ 

- Aman, diyorlar, ıan"atinde, ııklığın
da dciiliz_ Ya:ıw ne kadar küçük oluna, 
o kadar makbule ıeçer. 

Ve biz. onfann haklı isteklerini yerine 
ıetirebihnek için tabela değil, adeta mus
ka ya21yoruz. 

Bu &idiılc. İstanbullular, düWn tabe-
lalannı okuyabilmek. için sokaklarda pc:r

tavsızla dolaşmaktan haııka çare bulamıya
cnklar. 

Halbuki tabela sade reklam vasıtası 
değil, bir şehrin süsüdür de. Gözünüzün 
önüne, tabelaları bir renkte, bir boyda bir 
cadde getirin. 

Tabelalar hep usta ellerden çıkmış ol
ıun. 

Bence insan böyle bir caddede kendi-
ıini, duvnrlan san"at cserlerile aüalü bir 
müze koridorunda zanneder. 

Halbuki bir de bizim caddeleri düşü
nün. Mesela Mnhmutpaşa yoku§unu tasav
vur edin. Biçare esnaflar, ağır vergiden 
kurtulmak için, dükkanlarının kapısı fü:· 
tündeki levhnların yazılarını beyaza bo
yatmışlar. 

Yani sizin anlayacağınız hütün dünyn
da gün geçtikçe daha fazla bilenen propa
ganda ıiluhı. bizim Mahmutpaşa yokuşun
da kefene sokulmuş. 

Halbuki mesela Fransada, tüccarlar, 
hemen hemen haftada hir ta.bela yenÜer· 
ler. 

ltalya-Almanya-Avusturya
Macaristan ve Leh bloku 

(Baıtarah l inci aayfad ) 

((Almanya i1e Avusturya arasında 
bugün şu anlaşma şeraiti kabul olun
muş ve bu suretle iki memleket ara -
smda norma} münasebet teeS!IÜs etmiş
tir: 

1 - Almanya, Avusturyanın tam 
istiklalini tanır. 

2 - İki taraftan her birinin dahili 
işleri kendine aittir. lki taraftan biçbi
ıi bunlara müdahale etmez. 

3 - Avusturya kendini bir Alman 
devleti tanır ve Almanya ile münase
betlerini bu esasa istinat ettirir. 

4 - Bu anlaşma 1934 ve 1936 ta
rihli Avusturya 4 ltalya protokolleri 
üzerinde müessir olmıyacaktır. 

5 - Umumi af şeraiti ik! taraf ara· 
sında iki tarafı tatmin eden şekilde 
tesbit edilecektir. 

Bu anlaşma neticesinde Avusturya 
ile Almanya arasında ayrılığa sebebi
yet veren bütün propaganda ve tahri
kat kendiliğinden duracak, Naziler A
vusturyada tahrikat yapmıyacak, Al -
manyadaki Avusturya Jejiyonu infisah 
edip Avusturyadaki Naziler vatan 
cephesine girerek onun içinde çalışa • 
cak, Avusturya istediği zaman Habs
burgları getirecek ve Almanya buna 
itiraz etmiyecektir. 

Alman seyyahlan, Avusturyayn ga
yet serbest şerait içinde gideceklerdir. 

Avusturya şeraiti derhal tatbike 
başlayarak Alman tnraftarlığı ile :naruf 
Her Hoştnan'ı kabineye almıştır. 

Anlaşmayı bilhassa Sinyor Mu!o -
linin hazırladığı söylenmekte, ltalya 
Başvekilinin Avusturya - Almanya 
meselesini hallederek Almanya • İtal
ya itilafını sağlamlamak istediği anla
şılmaktadır . 

Paris mahafili ve matbuatı ltalya ile 
Almanyanm Avusturya meselesi üze· 
rinde anlaşmalarının hi(~münü birden
bire anlayamamışlardır. 

1-Iitler ile Musolininin bu mesele ü
zerinde anlaşmalarına ihtimal verilmi
yordu. 

ltalyanın kararı 

Londra, 11 (Hususi) - lto.lyanın 
Brükselde toplanacak olan Lokarno 
devletleri içtimaına iştiraki ve bu su
retle Lokarno misakının kendisine 
yüklediği ·vazifeleri yapma:n beklen -
mekteydi. 

En son haberlere göre ltalya Brüksel 
içtimaına vuku bulan daveti, ancak AJ
manyanın da ayni içtimaa daveti şeırti
le kabul edeceğini bildirmiştir. 

Bizde ise, tüccarlar, esnaflar, hpkJ 

ruhsatiyesiz mal satan seyyar işportacı]~ 
sibi. tabeli. kaçakçılığı yapıyorlar. 

Bir çok yerlerde, dükkan sahiplet~ 
bayrak gibi kolayca çekilip indirilen tabet 
lalar yaptırmışlar. 

Sokak b&11na ..öbetçi dikiyoılar. VC\ 
vergi memurları görünür görünmez. dett 
bal. büyük tabcliları aıaiı indirip küçükıı 
lcri yorlar. ve bu suretle de ağır veT&\ 
vume.deo büyük. tabela kullanmanın yo-. 
lunu buluyorlar. 

Vergilerin kesiliş tarzında da deii§ti~ 

rilmesi lazım gelen cihetler vardır. 
~1esela bazı lokantacılar, mağaza ea{ 

bipleri, berberler, dükkanlarının ismi~ 
vitrinlerinin üzerine yazdırmışlar. 

Memurlar onlara: 
- Efendim. diyorlar, siz, bu vitrin bcS. 

yunda tabela vergisi ödeyeceksiniz. 
Bonun yersizliğini an\zıtmağn. lüz~ 

yoktur sanırım. 
Halbuki, tabela vergileri ucuzln.uls~ 

hem suiistimallerin önüne gcçilmio olacnli~ 
hem tüccarlar, hem belediye, hem tabela 
cılar, hem boyacılar, hem de esnaflar kE!f
zanacak. 

Ve bu gidişle, yakında İstanbul tüccat 
lan müesseselerinin knpılannıı tabela de• 
iı1 kartvizit asmaya bile cesaret cdemiye. 
cekler. 

Çünkü o takdirde, bugün kapılarınııt 

üstüne sigara paketi boyunda birer ynfta, 
koyamayan tüccarlar, esnaflar, boyunları 
na bile tabela asacaklardır. 

Selim Tevfik 

lngiltere - Mısır anlaşması 
Kahire, l 1 (AA.) - Gazetelerin öij 

rendiğine göre, müzakerelerin neticesini 
tesbite memur muhtelit İngiliz - Mısır ko• 
mitesi askeri müzakerelerin neticesi hak~ 
kındaki raporu tanzim etmiştir. Bu metin' 
bugün İngüiz ve Mısır hey" eti murahhasa"1 
lan tarafından tetkik olunacaktır. Her ikf 
tarafça k bul edildi~ri takdirde yeni MıJ 
eır - lngiliz muahedesi için yapılacak ipti~ 
dai müzakerclerin hitamında da asıl ko1 
nuşmalarn Londradn başlanabilecektir. 

Zecri tedbirleri kaldıran devletler 
Londrn, 11 {Hususi) - Zecri tedbir· 

lerin ilgasına dair kararnameler neşreden 

devletler ~nlatdır: Belçika, !ngiltere, Ho
landa, Jsviçre, Çeko lovakya, lsveç, Nor-. 
veç, Avusturalya, Finlandiya, So'\'Yet RU9o 
ya. Fransa, ve Estonyadır. 

Diğer devletlu de birer birer bu yolda· 
ki kararn:ımelerini ne§retmektedir. 

Zecri tedbirlerin ilgasına muhalefet e~ 
den cenubi Afrika ile Yeni Zelanda henü:ı. 
bu yolda kararnameler neşretmemiş bulu., 
nuyorlar. Fakat hu iki devlet de umum1 
kar.ıra uyarak yakında zecri tedbirleri j) • 

ga eden kararnameler neşredeccklerdir. 

Parramentof ar konferansı 
Budapcştc, 11 (AA.) - Pıırlamentt. 

birliği konferansı müzakerelerini bitircrek1 

dağılmıştır. 1936 yılı için birlik riyasetine
1 

Kont Carton de \Viart intihap edilmi ;1 ve 
gelecek konferansın Pariste toplanmasına 
karar verilmiştir. 

··········-················································., 
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·oLUM NAM~~~~! 1 ~:!:edin 1 CiBAL 
"&on Posla n nın tefrlkesıı 1811 ı __ M_a_c_e,_r_a_l_a_r_ı __ i ZiNDANLARI 
Cemil, yemeden, içmeden kesilmiş, 
tam bir hafta mütemadiyen ağlamıştı 
Şimdi, arabacının başı biraz daha düler ... Galiba, götürüp hapsetmişler. 

IÖğsüne eğilmişti. Birdenbire eusuver- Sonra da sürgüne göndermişler. Bir 
mişti... Toz ve sıcak, artık bunaltıcı bir iki ay sonra, kadınlar da köJk.il sattı .. 
Jıale gelmişti. lar. Buradan çıkıp gittiler. 

Arabacı, başını içeri çevirdi. Titre- - Annem, sevinmiştir. 
yen bir sesle: 

- Daha gidecek miyiz, efendi oğ· 
\\um). 

Dedi. 
- Dur, baba .. geldilC. 
Derken, Cemilin gözü köşkün. kapi

smdaki Gültere ilişti. Gülter; serpil· 
mi~, büyümüş .. fakat; sanki yaşından 
evvel ihtiyarlamış gibi idi. 

Cemil, sevinçle arabadan atlamış .. 
öpmek için eline sarılan Gültere: 

-Annem, nerede Gülter) .. 
Diye bağırmıştı. 
Cemiiin bu sualini Gülterin; hiç tit· 

remeyen, hiç pürüzlenmeyen bir sesle 
verdiği cevap karşılamıştı: 

- Gülterl .. 
- Efendim) .. 
- Annem gideli çok oldu mu) .. 
- •........ Epeyce oldu, efendim. 
- Acaba, çabuk gelir mi> ..• 
- ......... Bilmem ki, efendim. 
Cemilin gözleri, birdenbire Gülte 

rin yüzüne ilişmişti. Bu yüz, derin bir 
ıztırapla gerilmiş.. gözleri nemlenmiş
ti. .. O zaman Cemilin kalbine hain bir 
şüphe girmişti. 

- Gülterl.. 
- ..... . ; 

- Gülter .. doğru söyfe .. arrrrem .... 
Gülter, ellerini yüzüne kapamış .. bo

ğuk bir çığlıkla, dizlerinin üstüne ka

- E .. vallahi, olur şey değilsin Ga
vur Mehmet... Senin oradaki vaziye
tinde bir adamın Viyanaya gitmeyi ak
lından geçirmesine bile delilik derler. 
Pekala .. nasıl müsaade alabildin? .. 

- Müsaade almadım, Hüsnü bey .. 
onu, ben kendi kendime verdim... Bu 
işi kat'i olarak kafama koyduğumun 
ertesi günü, birdenbire hastalandım. 
Yatağa girdim, yattım. Zaptiye alay 
beyine de, haber yolladım. . . Aradan 
bir kaç saat geçti. Daireden bir arkada~ 
geldi. Hekim isteyip istemediğimi su
a! etti. Derin derin içimi çektim .. Ah 
biraderi .. Nasıl hekim isteyeyim?. Der· 
dimi, kimlere söyleyim} .. Ben, nasılsa 
frengi illetine tutuldum. Maltım ya; 
bu illet, pek iğrençtir. Eğer bir kere 
duyulacak olursa, herkesi benden nef
ret ettirir. Hekimler, bu hastalıktan pek 
o kadar anlamazlar. ilaçlarla, bilmem 
nelerle uzattıkça uzatırlar. Halbuki 
bunun bir tütsüsü vardır. Eğer on gün 
kadar tütsüye girilirse, birebir gelir. 

Son Posta'nm zabıta romanı : 9 
ınası bir aşk macerası değil; 
bir intikam manevrası ımıf. 

- Allah, Allah .. 
- Vay, canına ... 
- intikam, haaaa ..• 

buz gibi 1 oğlu kaçırılmış.. bir gece, ptosund 

saman depolarına ateş verilt>.rek, kod 
· şato cayır cayır yakılmış .. bu ıuada ela 
. bir yolculuğa çıkan Baron Vliıdnıiri' 

- Evet, Hüsnü bey .. intikam. Hem 
arabası, arabacısının ihanetine ujrl ' 
yarak büyük bir uçurumdan yuvar ' 
lanmış.. zavallı._ baron, feci bir ölaıol' 
gözlerini kapamış.. artık meydan, ti" 
mamile prens La.zara kalmıf... Pi-' 
Lazar, derhal hükumete müracaat " 
miş. Nüfuz ve kudreti sa~esindo, bl' 
ronun tekmil emlak ve araziain.i ,) 
geçirmiş. Bu suretle intikam hıralaıı 4' 
sonuna ermiş ... 

Deli Kerim efendi, sabredememit ' 
ti: 

- Masal.. adeta, acıklı bir :maaal 
Demişti... Gürcü Hasan efendi dli 

derin derin içini çekmiş: _ J 
- Eh, azizim! .. Zaten fU yaJaDP 

dünyada masal olmıyan ne varL 

- Burada, küçük bey... Siz, girin 
İçeri de ... 

Cemil; kırmızı .çini döşeli ta~lığa 
panıvermişti. * Kumandan beyden rica ederim. He -

de, pek feci bir intikam... Efendim; 
bu tarihten elli sene kadar evvel Hır
vatistanda birbirine rakip iki asilzade 
varmış ... Bunun biri, (l...8paç) daki 
şatosunda ikamet eden ve ettiği iyilik
lerle kendisini bütün memlekete sevdi
ren, (Baron, Vladmir - Jövanoviç .. ) 
diğeri de sahildeki Velbic diiğlarının en 
sarp kayalıkları arasında (Pazarşta) 

şatosuna yerleşmiş olan (prens, Lazar 
Manoloviç).. Bu iki asılzade ara -
sındaki rekabet, daha pek genç yaşla
rında başlamış. Ve seneler geçtikçe, 
adeta korkunç bir mücadele halini al
mış. Bir aralık Baron Vladmir, aman~ 
sız rakibi olan prens Lazar'ı, fena hal
de sıkıştırmış, eğer arzu etse imiş; bir 
darbede tamamile mahvü perişan ede· 
cekmiş.. fakat, kalbinin temizliği bu .. 

Diye mükabele etmişti ... Fakat bit 
yecanını zaptedemiyen Hüsnü bey tıl 
el işaretile onların sözlerini kesmif, ~ 
şını tekrar Gavur Mehmede çevinoİI'! 

girer girmez: 
- Anne .. Anne!. .. 
Diye bağırmıştı ... Misafir odasının 

kapısı gıcırdamıştı. Fakat, kapıdan çı
kan olmamıştı. 

- Gülterl .. Annem nerede>.. Yok
sa, hasta yatıyor mu .. 

- Hayır, küçük bey ... Biraz Kadı
köyüne indi. 

Cemil; günlerd.enberi hayalinde ya
~attığı ilk kavuşma zevkini kaybetti
ği için kalbinde bir inkisar hissetmişti. 
Hatta, bu inkisardan duyduğu acıyı 

gizleyememişti: 
- Canım, ben Çanakkaleden tel

graf çektirmiştim. Gelmedi mi} ... 
- Geldi efendim ... Amma, mühim 

bir iş için Kadıköyüne kadar inmesi 
l~İm geldi ... Asker ağa!. Orada, gü
rıeşte durma. Bu tarafa geç. Çardağın 
altında iskemle var. 

Cemil, koşa koşa merdivenlerden çı
karak etrafa göz gezdirdi. Hiç bir şey .. 
amma hiç bir şey değişmemişti. Her 
şey, yerli yerinde idi. 

Cemilin göz yaşlari, tam bir hafta kim, filan gönderip de beni aleme re
dinmemişti ... Yememiş, içmemiş .. ya- zil etmesin. Eğer bana bir lutufta bu
tak yüzü görmemiş.. ilahi bir mabet lunacaksa, on gün kadar izin versin. 
gibi, anacığının odasını .. onun bırakıp Evimdençıkmıyayım. Arkadaşların a
gittiği şeyleri tavaf eylemişti. rasında dolaşıp da onlara ela hastalık 

Ve bu müddet zarfında da Giilter - bulaştırmayım. On gün tütsüye gire -
den, parça parça şunları öğrenmişti... yim. Şu hastalığı geçireyim; dedim ... 
Cemil sürgüne gittiği zaman; annesi; Bu saf arkadaş, sözüme inandı. Hiç 
Gülterle beraber Bandırmada idi. Er- şüphesiz ki, alay beyini de inandırdı. 
tesi gün, Bandırmadan avdet edip te c- iki saat sonra eve kumandanın çavuşu 
vi bomboş ve perişan bir halde gö - geldi. Kumandan hey selam etti; on 
rüncc, az kalsın, kadıncağız tecennün güri kadar evden dışarı çıkmasın; ken-
edecekti. dine iyi baksın diye haber gönderdi, 

(Arkası var) dedi. 

25 lira veriyorum 
Doktor Petrak Ni:ıanyan taarfından mu· 

kaddema bize verilmi:ı olup ipotek evimizin 
faiz vesairesfoi aldığıma dair Ermenice ya

zılı bin Üti yüz kırk liralık ve 1932 tarihli 
bir kıt'a makbuzun tercümesini yaptırmak 

Üç kahkaha birbirine karıştı. Deli 
Kerim efendi: 

- Vallahi, iyi düzen .. a~olsun, Ga
vur Mehmet. 

Diye mırıldandı. 
Gavur Mehmet, sözüne devam et -

ti: 
- O gün, hazırlıklarımı bitirdim. 

nun önüne geçmiş .. bir daha kendisine ti: 
tecavüzde bu'lunmamak 'artile, raki;. - Sonra) .. 
bini affetmiş... Etmiş amma, prens - Sonra efendim .. biz gelelim, hl' 
Lazar da bu hakareti bir türlü hazme- ron Vladmirin kaçırılan karı11 ile ol 
dememi~. Artık tamamen pusuya ya- luna ... Kadın, Velbiç dağl~nnm yal 
tarak fırsat beklemiş... Gel zaman, çın kayaları arasına sıkışmıf olan ~ 
git zaman .. prens Vladmir, sarayda mü- kulede iki sene mahbus kaldıktan eoırı: 
him bir memuriyete geçmiş .. tabiidir ra, kederinden vefat etmiş .. O ~":: 
ki birdenbire de nüfuz ve kudreti artı- dört yaşına girmiş olan oğlu kUÇU".l 
vermiş ... işte o vakit, intikam başla - (F erdinand Janoviç) de oralardan gr. 
mış. Evvela baron Vladmirin genç ve çen bir çingene kafilesine tealiın ~ 
sevgili karısı ile henüz iki yaşındaki miş... (Ark•" var) 1 
Satılık Köşk, Yalı, Ev, 

Dükkan, Fırın 
Emniyet Sandığından : 

ihale bedelinin % 50 si ikraza kalbolunabilir. 
No. 

Mevkii 

üzere Fatih Nöterliğine ba:ı vurmu:ı, ter · 
cümeyi yaptırrnı:ı ve 8 - 7 • 9 36 tarihinde 
musaddak tercüme suretini ve makbuzun 
aslını mezkur nöterlikten almı:ıtım, her na
sılsa bu makbuzu. kaybetmi:ı bulunuyo • 
rum. Bulanlar aşağıdaki adresime getir • 
diklerinde kendilerine helalinden 25 lira 
vereceğimi teahhüt ve ilan ederim. (678) 

Aralık duran kapıdan, gözleri anne
sinin karyolasına ilişmişti. Bu tertemiz 
karyola, üstündeki tel işlemeli kırmızı 
börümcük, örtüsüle sanki onun yüzü- ' 
ne gülümsemişti ... Annesinin namaz 
seccadesi, yine orada, karyolanın ayak 
ucundaki iskemlenin üstünde idi. is
kemlenin arkalığına asılı olan kırmızı 
püsküllü beyaz sedef tesbih bile yerini 
değiştirmemişti. 

İstanbul Kumkapı Cemre sokağı 

No. 1 O :Beatriı 

---------------------------Kayseri ıulb hakimliğinden: Kayseri • 
nin Germir köyünden müteveffa Ali Ka· 
milin metrukitına ait defter tutulmakta ol
duğundan borçlu, bilkefale doğrudan 

doğruya alacaklı olanların ıulh hakimliği

ne müracaa11a borç ve alacaklannı kayit 
ettirmeleri ilan olunur. 

Akşam~ doğru ihtiyar bir Rum papazı 
kıyafetine girdim. İstasyona gittim. Üs
küp hattına gidecek olan yük vagonla
rının manevralarına dikkat ettim. Muh
telif eşya dolu altı vagonun bu hatta 
ayrıldığını öğrendim. Ortalık karar -
dıktan sonra, arka taraftan dolaşarak 
bunlardan birinin içine girdim. Çuval
ların arasına yerleştim... Gece saat i
kide marşandiz treni hareket ettiği za- · 
man, ben de bu trenin besbedava seya· 
hat eden bir yolcusu idim ... Sırp hudu
dunu da, aşağı yukarı buna benzer bir 
kurnazlıkla geçtim. Fakat Zemlin '· 
den Avusturyaya geçerken, az kalsın, 
yakayı ele verecektim. Bernket versin 
ki; papas elbisesinin altına giydiğim 
Hırvat elbisesi ile gayet iyi Hırvatça 
konuşmam sayesinde, yakamı kurta • ' 
rabildim... Viyanada karşılaştığım 
müskülatı; ne siz sorun, ne ben söy
leyi~. Eğer derhal gidip te Hırvatların 
kahvesini bulmasaydım, Ye onlarla 
çarçabuk ahbap olmasaydım: hiç şüp· 
hesiz ki Viyana zabıtasının eline geçe
cektim. Ve casus diye de, kurşuna di
zilecektim. Fakat; Allah raı:ı olsun, o· ' 
radaki Hırvatların sayesinde aradan 
yirmi dört saat geçmeden, her şeyi öğ- , 
rendim. 

1 - Göztepede eski Y eniyol ve 
yeni (Yeni sokak) ta. 

Cinai 
Kötk 

2 - Büyükderede Büyükdere Yalı 
caddesinde. 

3 - Kartal Maltepesinde Bağ - E~ 

dat, Ayazma, Gülsuyu cad· 
desinde. 

4 - Büyükadada eski Nizam ve Kötk 
yeni Ziyapaşa sokağında. 

5- Üsküdar Hayrettinçavui Ev 

Eıki 

·ıs, 16, 22 

121 

14-949 

5 

6 

Yeni 
11, 11 

120 

470..S0 

&MO. 

Cemil, dudaklarından beliren neş'eli 
bir tebessümle odasına girmişti. Bu o
dada da her şey yerli yerinde idi. Ce -
mil, odasını bu halde görünce, sanki 
bu sabah bu odadan çıkmış .. lstanbula 
inmiş .. şimdi de avdet ettiğini zannet
mişti. 

- GülterL 
- Efendim} .. 
- Gelir misin, biraz?.. 
- Kahve pişiriyorum efendim. 
' - Çabuk ... 
Cemil, doğruca pencerenin önüne 

gitmişti. içi titreye titrey .! bitişik bah
çeye göz gezdirmişti. Fakat, birdenbire 
titremişti. Çünkü, o bahçenin nihaye -
~indeki gül ağacı kurumuş; adeta bir 
talı demetine benzemişti. 

Cemilin dudaklarında, ar.ı bir te -
bessüm belirmişti. .. O gm ağacının di
binde geçirdiği gecelerin hatıraları, bi
rer birer hayalinden geçmişti. 

- Fakat, niçin bu gül ağacı kuru -
muş .. o, daima öyle kalmalı idi. 

Demişti. 
Gültcr, elinde kahve tepsisi ile içeri 

girmişti. 

- Gülter!.. 
- Efendim) .. 
- Bu komşular ne oldu? .. Gene bu-

rndalar n n? .. 

Kayıp ,ahadetname 
Şehzade Süleyman paıa Riqdiyeainden 

aldığım tahadetnameyi kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Fmdı.klıda Molla bayınnda 12 nu
marada Mehmet Zeki 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve sirah olarak sabit 
ve tabir renk verir. Ter ve yıkan
ııınklıı çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış Slhhi saç boyasıdır. 

INGlLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

- Hayır efendim ... Hiirriyet ilan j 
olduğu zaman, köy halkı köşke hücum 
ettiler. O herifi döve döve alıp götür - 1 '•••••••••••••.,, 

Gavur Mehmet, sözünü kesti. Göz -
lerini, dalgın dalgın etrafta gezdirdi. 
Dinleyenler, Gavur Mehmedin söyle
yeceği sözlerin çok mühim bir nokta
ya geldiğini hissetmişlerdi. Üçü de, he· 
yecan içindelerdi. Oturdukları sedirde 
dirseklerini duvar yastıklarına, çenele
rini de avuclarına dayamışlar; gözle -
rini Gavur ~ Mehmedin gözlerine dik -
mişlerdi. 

Gavur Mehmet, bir iki saniye sus -
tuktan sonra tekrar sözüne devam et -
ti: 

- Meselenin hakikntım ()ğrendi -
ğim zaman, tüylerim ürperdı. Meğer 
prensesle aşıkı olan kemancının kaç-

mahallesinde Çeıme ıoka • 
ğında. 

6-Fatihte Kirmasti mahalle .. Maaoda 19, 19 MO. 17, 19, Sl 
ıinde Emirhan sokağında. iki dükkan 21 

7 - Alacahamamda Hacı Ala • Üstünde odaları 28, 30 28, 30 
ettin mahallesinde Tahmiı bulunan dükki -

ve Asmaaltı ıokağında. 
8 - Beyoğlunda Hüaeyinağl\ 

mahallesinde F ınn soka • 
iında. 

9 - Beylerbeyinde eski Abdul-

nın yarııı 

Ev 

Maamütlemilit 

lahağa ve yeni Boıtancıba!ı bir ev 

mahallesinde Raaimaia ıo· 
kağında. 

10- Kadıköyünde Raıimpafa Fınn 
mahallesinde Söiütlüçeımc 

11 11 

3 MO. 1,111,11' 

\BMO. 279 

sokağında. • • 4' 
Sandık malı olan yukarıda yazılı emlak 3/8/936 tanhıne mi9S iıl" 

pazartesi günü saat on dörtten itibaren on altıya kadar Sandık b_.:lıl 
sında açık arttırma ile satılacaktır. lstiyenlerin o/o 10 pey akçcı
birlikte o gün Sandıia ıelmeleri. (3947) 

Kolec ve Ticaret kısımlarlle 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
d . l "' Eyll\llln 22 nci salı gnnn saat 13,30 da açılır. Sıhlıatn, te rısa asa" 

ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı gnnleri ·
1
,. 

9.12, cumartesi gUnleri saat 14-18 e knclar mektebe mUrncaal. 
~-_. teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 



12 Temmuz ' 

• • 
IMl~~D~AN ~@lbın:JH 

Rıtı bert K o 1 eU 0 rc;ı ra il? rcı il? il? ll (<! IM1 o 
Bebek, Tel. 36 .• .B • lEı I~ ~ıs.~ ~ i!J lf'1I 

\ektep, İngiliı · en iyi - 1r üessesedir. 1 ancı veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kfiltirf son derece ebemmi)'et verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmel ir. Kız vı erkek beden termıesi ve fPDTlar 1 enin bedeni t(!S{emmül-nü temin eder. Lise kısmı 

erslerine munram la ticaret rsleri gösten ır. 

MÜHENDİS KISMI Amen E suller'le -elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERi: 1 Ağustos'a kadar Çarşamba gllnleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. _ 
1 IA(;:ııstosıtan sonra Çarşamba 111e ııOumarıesl gnıileri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 1 r:ytnlden sonra her gllıı. 

Fazın "D'I <ttnnt için ı:nclktupla. "VC.)"& 1bizznt milrac.aa.t edilebilir. 

§ 1 1 ' • 1 § • *:=ır=J· 

1 latenbul S.ledly •1 il nları 1 
~-:-------------~----~~~:---~ dİrneka p ıda traınvay c:ddes" de Hacı uhiddin mılhallesinin Elvaa ·~· 

k~ında 2, ve 7 No. lı ve 3 harita No. lı iki parça yol fazbw arsa ı&atılmak u-
zere arbrınaya konulmu • Birisi ilö metre olan arsanın beher ctre 
murabbaı 25 · e diğeri 32 metre olan arsanın beher metre mura!>baı 6 
lira fiat tahm.in o unmuftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Is
teldi olanlar 18 lira 12 llrurusl ·muvakkat teminat makbuz veya ımCktUbile 
beraber 23 'ıemmuz 936 ~ınbe günü saat 13 de daimi encümende bubm-
matıdır. (B.) (3840) 

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

yanıklıldarından 

~ 
ıbunun lçln YOcudu. 
nuzıın gOneıte maruz 
k .. an aılısamına 
BARONIA 

gfızcllik yağı sOrOnOz. 
Bu ısuret111 dQz ve 
esmer bir cilde 
malik olacak· 
•• ız. 

Banyo far 

~rılar ~çln 

elzemdir , 

aoneı yanıkhklarenın panzehiri 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SİYATiK 

ağnlenm T E S K i N 
ve izale eder. 

er eczanede arayınız 

-

KUMBARA DE STEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

T liinizi de denemiş 
olursu uz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

2 Li a mükafat 
veriyor. Mükafatlarm 1 O 000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 li~a, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
kincige 

10 kişiye 100 yüzer liradan 

20 ,, 50 ellişer ,, 
175 ,, ıo onar ,, 

1000Lira 
250 

1000 
1000 
1750 

" 
" 
" 
" 

Ceman 207 J;·fşiye 5000 
" 

ikişer bin lirallklar: 
D Der beş keşide ıa ber birinde yal ız 

ı şJ.1e iki bin Ura veriliyor. Ba keşldeler 
her ene Şubat, Bazı an. Temmuz. ırıoı 
va irinci B.Anan ayla mm ilk eri 
yapılmaktadır. 

ZW"'1 "'11 ~ ._,~--.......~ ....... ~-~_..,_._ ..... _.~, ...... ....,...~" ....................... ..... .,,..,,,,, 

Çok haşarat öldürücü mayilel' vardır 

.Dtliklerı ti# :;anklara FUT tozu 
ltoyınıu. Haşarat , toza tımuu 
ttkr elmt!Z derhal tJlürl~. 

Bcfikta§ birinci sulh hukUk mahkeme -
sinci en: 8efikta§ Odun ftkeleainde arpacı 
Mustafnnın, Ortaköy Vapur iskelesi soka· 
ğında arpacı Mehmet aleyhine açmış oldu· 
ğu (SS lira 37 kuruş) lacak dava~ı üze· 
rine daveti le nuniyeye icabet etm diğin· 
den hakk1nda gıyab karan verilmiş ve İ· 
limen teblic olunan yemin davetiy<'sin rafr· 
men d vele icabet etmİyen rnüddcankv • 
bin yeminden nükul e~ ddine ve b<'kiz 
gün zarfında İs!İda ile müracaat ve J: ~min 

edebilmek hakkını haiz oldu-unn karar 
verilmesi üzerine muhakeme 5, nğus • 
tos/936 tarihine müsndif Çarıanıba günü 
saat 10 na talik lillınmıı olduğundan ta· 
rihi ilandan itibaren 8 giin :ı.nrfırıcln i i n~ 
etmediziniz takdirde nıuluı.kem~ (' ~ nbuJ 
olunmı)acağı tebliğ makamına kAim ol • 
mak üzere iJAn olunur. ( t> "; • \ ................................................... ····· 

Son Postn Metb a::.ı 
Nc;ıı) at Mmluru; !:>clıın h •••• ~ 

SAlııplcn; .A. Uıem. S. i~ıp. h. Lu. • '4 
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Paviyonu 8 inci Yerli Mallar Sergisinin 
en çok beğenilen, en çok sevilen ve 

gezilen paviyonudur ! 

Yerli Mallar Sergisinde, Radyolin - Gripin paviyonunun onune 
yığılarak adet~ k~oısır 2ibi Radyolin ve Gripin alan halk kitleleri 

Bu emsalsiz rağbetin sebebi şu ur : 
RA VO i 

Halkımızın % 99 unun ullandığı en 
güzel, en tesirli diş macunudur. Sade 
dişleri temizlemekle kalmaz, ağzı da 

mikroplarından kurtarır. 

, GAIPi 
Ağnlara karşı k;llanılan ilaçların ba-
~ında gelen bir müstahzardır. Gripin 
varken diş ve baş ağnsı unutulan birer 

mefhum haline gelmektedir. 

' • 

ı 
/Temmuz 12 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ.. 
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1 
ONU rAfZL~ 

04t.lk'AYA VE:QİNll' 

~ususr -SA RTrARIMlZ~ 
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ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yazı köyde geçirmeğe. giden müşterilerinin kolaylığı 
SATiE, bedava olarak SATIE'den satın alınmış eleki::rik aleti 
voltajı :ı ı J 10 dan 220 volta tebdil edeceğini bildirir. 

Müşteriler bu aletleri SaJıpazar, Necati Bey caddesinde Sor 
yetenin idare merkezine, veya diğer şubelerine getirsinler. Say
fiyeden dönüşte, Sosyete ayni şeraitle voltajı tekrar değiştirir. 

Hava Okulları Komutanlığından: 
Hava Okulları için 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. 
Şerait &'8ğıda yazılıdır. Ücretlerine gösterecekleri iktidar ve layikate · 

ve talimat veçhile iki senede bir zam yapacaktır. İsteklilerin istida ve 
ğer evrakı ile beraber Eskitehir Hava Okullen Komutanlığına mürac:Ut 
meleri lazımdır. 

1 - Türk olmak. 

2 - Diploması bulunmak. 
3 - Askerliğini bitİrmif olmak. 
4 - Hüsnü hal varakası ve sıhhat raporu almak. 
5 - İki sene hizmeti teahhüt edeceğine dair Noterlikce musaddak s 

vermek. <c3577J) 

Venüs Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananları 

COŞKU 
hayretlere düşürür ve 24 saat dudaklarda 

sabit kalır. 

M ·ratura 
ınağazasındB 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin İ· 

çinde en şayanı emniyet ve itimad olanı• 

dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini kn· 

zanan, narib ve nazik cildlileri teshir eden 

yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik· 

!er kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlundn tanınrnı§ ve maruf Kari· 

man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu· 

hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade kimyevi 
ecza ve ulat ve ıtriyat _ticarethanesi. Is • 
tanbul • Bahçckapl. 

, 
Beyoğlu istiklal caddeS1 

İş Bankası karşısınd' 

iN 
NE OLACAK? 
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