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Yeni B · . · Zlar mukavelesinin on giine 
kadar imzası bekleniyor, ihtilif kalmadı 
Cenevrede &ğazlar için yapılan konuşmaların İnfiliz -
Fransız - Rus itti/akına doğru istikamet aldığı bildiriliyor 
lnglllz-Sovyet DelegelerMontröyeavdet 

ve Fransız etmeye başladılar 
lttifakma doğru 
Fransız Başvekili ile . 
Eden ve· Litvinofun 

Bütün noktai nazar farklan ortadan 
kalktığından müzakerelerin sür'atle 

netice vereceği anlaşılıyor 
ltalya beynelmilel işlere iştiraki için zecri tedbirlerin 
ilgasını da kafi görmüyor, lngilizler baş delegelerini konuşmalan 

lngiltere Rııaganı11 
donanmt1aını Bolazlar
dan serbeatçe geçirme-

sini lcabııl etmif 

değiştirdiler, yeni delege hareket etti 
Londra, 2 (Hususi) - Montrö konferansının ilk safhasında ortaya çİ • 

kan noktai nazar farkları bir kaç gün dür hususi konuşmaların mevzuu ol .. 
maktaydı. Bugün verilen haberlere göre ihtilafların hepsi de bertaraf edilmif 
ve tam anlatma hasıl olmuttur. Cennrecle yapdan ....._. ~ ltir intiha: Sovyet harlci,.e komil.t LimDol 

Gelecek hafta zarfında yeni Boğazlar mukavelesi 

1 
ile Roman~a laulcl,e ftldl TNI rb " Yanan " •• ınili Polllia ........ 

haarlan~ oıaeak. mukaveı. ·ı•ebi ihtimal, gele- Mı.lletler Cemı·yetı· cek lıaftinm sonunda imzalanacakbr. 
Konleranıın meıaiıi belılenen oe İltenen ittiluımeti 6aln11q oe •mu· k b •• • 

lan neti- ııarmd yolunda azami derece ilerlemİf 1aydıyor. arannı ugun venyor 
~evre. 2 (A.A.) - Anad~hı Ajansının huauat muhabirfn.ren: Habefistan dün Ce~ bir nota ile iki takrir verdi, 
Pol Bonkur Asamblede Dr. Tevfik Rüttü Arula konufQJ'ken yann Mont· dünkü toplanbda lrlancla Bqvekili " Habe, lmpara-

röye aideceğini ve konferan11 sür'atle bitirmek için cumartesi aünü derhal torunun bütün sözleri doğrudur! 
11 

dedi 

.... , .. !llllr!f!· 

müzakerelere batlamaya Amade olduğunu eöylemiftir. Cenevre 2 (Huma!) - Milletler ~. 
lngiliz blf delegesi defiişti miyeti umumi heyeti bugünkü toplulllm-

- da zecri tedbirlerin kaldınlmuı alqlüacle 
Londra, 2 (Hususi) - Nafia nazır lığına tayin olunan l.ord Stanhop'un aöz aöyliyen bir murahhu daha clial.cli. 

yerine Bahriye Müstqan Lord Stanley Montrö konferansına lngiliz bat mu • Diğer aöz alanlar ilıa lehinde aöylediler. 
rahhan olarak tayin ohmmuttur. Yeni İngiliz bat murahhası bugün Lon • Avuıtralyanm fikri 
C:lradan hareket ~mittir. Bunların birincisi Avustralya murabbua 

ltalyanın VIZİJetİ nl Olacak 1 Mister Bruce"di. 
Bruce. İngiltere dıı bakanı Mister E .. 

Londra 2 (Huauat) - İtalya Cenevredelc.i müzakereleri dik.katle takip etmekte- den ve Kanada murahbaaı Mister M...., 
lae•dwkı lloiulu' koef.......-. delePiil dir. İtalya hariciyesi namına IÖz IÖylemeğe salahiyettar bir zat bugün demiıtir ki: gibi konuıtu ve zecri tedbirlerin ip pra-

ikea ..._. oı.. Lorcl Stanhop cıltalyanın beynelmilel iılere ne zaman ittirak edeceğini IÖyliyemem. Zecrt madıianı. kaldınlmaaı ilzam gelcliiini an• 
Ce (H tedbirlerin ilgan bunu temine k&fi değildir.» l tt 

nevre, uıuıt) - Sefton Del • -=-=-=========================--=====ı===- a ı. 

;~;~.::.ga::ne._:: Sovyetlerin Pra vda --
~ ... -:;-:~~-= gazetesi proı·emizi ve İliUI, ln.utere • Fran• • Ruıyal 
~-. 1 • • • • k. . 

Eden ile _Litvinof bafbata vererek sıyasetımJZJ ten Jt edıyo 
bu meseleyı konuftular ve lngiltere 

•. Ru~anın ~ğazlard~n. harp aemi- Montrö Konferansındaki hatb h k ti. • R 
leri geçırmelen meselesını uzun uza- • • are e mız usyaya 
laya görü,erek anla,ma esaslarını tea- karp ıki memleket arasında mevcut münasebetler-
.. ettiler. (Devamı..!.~ .. !!~~ den beklenecek kadar dostane değilmifl 

ilk TUrk dedektifi 

Gavur Mehmet ,,. 
fHi maceralan 
~ Baştan başa heyecan 
• Baştan başa macera 
• Baştan başa hakikat 

Yann ba$11Yoruz 

Moskova 2 (AA) - Bapnakale-
sinde Pravda tunlan yazıyor: 

«Prensip itibarile boğazlar proble • 
minin iki bal çaresi mevcuttur: Ya Ka• 
ıadeniz, içinde ancak aabil devletleri • 
nin gemileri bulunabilecek. kapalı bir 
deniz ilan edilecektir • o halde Kara • 
denize giriı için baıka hiç bir devletin 
gemilerine müsaade edilmiyecektir - ve· 
ya Karadeniz açık deniz ilan edilecek • 
ve' "'"takdirde de sabildar devletlere 
boğu,Jardan girme ve çıkma salahiyeti 
tammesini vermek lazım gelecektir. ll 

M't>nfrtux konferanaına iştirak eden 
devletler Karadeniz& kapalı bir deniz 
olarak kabul etmek istemedikleri tak • 
oWfe, Sovyet Rusya, aahildar devletler 
~ilerinin boğaziçi ve Çanakkale -
den serbestçe ıeçmelerini istemek hak• 
kını haiz bulunmaktadır.» .... 

Pravada Japonyıuım Karadenizle 
bir alüuı olmadığını anlatbktıuı aon• 
ra yazısına fU tekilde devam ediyor: 

«Şayanı teessüftür ki, Türkiye bile. 
Karadenizde aahildar devletlerin bak • 
lan bakımından k.at'i ve tebellür etmiı 
bir vaziyet takınmamııtır. Tevdi etmif 
olduğu projede, Türle.iye. Karadenizde 
sahildar memleketler gemilerinin çıkıı 
hakkını. bu memleketlere ziyarete ge• 
len gayri sabildar memleketler için 
tavsiye ettiği l S bin tonilatoluk had • 
de indirilmesini teklif etmektedir. Ger• 
çi Türk projesi Karadenizde aabildar 
memleketler için daha geniı çıkıı İm• 
kanları kabul etmektedir. Fakat, bu 
devletlere mensup muhtelif harp gemi· 
)erinin çıkışını, Türkiye tarafından ve
rilecek hususi müsaadelere tabi tutmak. 
tadır. (Devamı 7 inci aa,fada) 

(Devamı 7 inci ..,.fada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sivasta bir kadın bir 
bekçiyi öldürdü 

Cinayet bir aşk macerasının sonunda oldu, bekçi 
iltifat umarken bıçak yedi 

Hafik ( «Sivaata» (Huauai) - Pi- Cinayetin ıebebi bir gönül macera-
rekut köyünde köy be~çiliği yapmakta ııdır. Adıgüzel, uzun zamandanberi 
olan Adıgüzel, Mevlude adlı bir b- Mevlôdeyi sevmekte ve ona her raagel-i 
dın tarafından köy koruluğunda öldü- tinde bir kenara çekip llfkını açmakta, 
rülmüttür. (Devama 8 inci .. ,.,..) .............................................................. 

Düello modası aldı yürüdü 
Saip isimli bir genç de Akbaba sahibi ile düello 
yasak olmıyan bir memlekette çarpışmak istiyor 

Bir avukat diğer iki mealekdatını 
yabancı bir melekete giderek düello 
yapmıya davet ettikten sonra lstanbul
da bu şekilde hareket etmek afağı yu
karı moda oldu. Bu hadiseden sonra 
muttali olduğumuz bir kaç düello da
vetini yazmamıştık. F :ıkat dün müt • 
tali olduğumuz son hadiseyi düelloya 
davet edilen meslekdaşlarımızdan biri 
olduğu için yazmak mecburiy~~e 
kalıyoruz. 

(Devama 8 İDc:İ sayfada) 



2 Sayfıı 

'Resimli Makale 

Konferans ve ltalga 

._ _____ Yuu: Falilt Rdkı Atay-

ı• talya hükumetinin Montrö 
konferanSl hakkmda Türkiye 

Hariciye Vekiline göndermiş ol -
duğu mektubun hültısasını a -
janslar bildirmiştir. Roma hü -
kumeti, bu mektupta, kr:ndisini, kon
-kransı başka bir zamana geciktirmek 
teklifinde bulunmağa sevkeden sebep
leri hatırlatmakta ve vaziyet, muhtelif 
ccphelerc!e aydınlanır aydınlanmaz 

konferansa mümesssil göndereceğini 
bildirmektedir. Tevfik Rüştü Arns, 
konferansta beyanatta bulunarak, bu 
mektubun İtalya'nın Montrö top'lan
tılarına pek yakında iştirak edebilece
ğini anlatmakta olduğunu ve konfe
ransta, bir an evvel İtalyan murah -
haslarını görmekle Türkiyenin bahti
yarlık hissedeceğini bildinniştir. 

Dünyanın meçhul tarafı kalmannf ci • 
bidir, insanlar, yer yüzünün en karanlık, 

en korkunç kC>felerine kadar sokalmuılar, 
binbir tehlikeyi &öze almıılu, vah,ilerle, 
hayvanlarla, tabiatle mücadele ederek bir 
sürü ku.rbanlar veı1ıJ,ler, t.bt daayet, 
üzerinde İnsan Ya§Anuyan bütün toprakları 
kanı karıı kqf ve fetbetmiılerdir. 

On adcizinci ve on clolummcu asır m 
büyük ka§İAeria. merUlıı ımllıCen.larile do -
ludur. Bu kqiflerin çoiu ya büyük sana • 
yiin Dfaklan. ,..Jaut ı.n.tiya.Dlık propa • 
gandac:ıland.ır. Fakat llıer gi'31derl yere 

mensup oldaldan nu11etin Laynğmı da l>ee 
raber götürmiifler, bu suretle hem sana -
yün inkiıafına, hem aanayid devletlerin 
yayılmasına yardım etmiılerdir. Buaünkü 
müstemlekelerin ük kuruculan onlardır. 

Yirminci asır kaşifleri de kutupları ket· 
retmişler ve bu aur~tle yer yüzünde tanm
madık yer bırakmamıJlardır. 

Biz lıiı.Ia memleketin ücra köşelerine so· 
kulmayı. memleket dahilinde tetkikat yap
mayı bile lriilf~ addediyoruz. Memleke • 
timi%İn ne bayvanlanm, ne nebaılarını, ne 
de tabü mem.bıalanıu bi1iyorm. Memleke • 
tim.izi tanıyaLm. 

s o N· f·p-o sTıA-

a Düngagı keı/ edenler a 

fakat aynı günde 23 tarihli Roma 
telgrafları Giomale d'İtalia gazetesinin 
bir yazısını lıüJ&sa etmekte idi. Bu ya
zıya göre: Türk istekleri Akdenizde 
yakın bir Larp tehlikesi bulunduğu 
fikrine istinat etmektedir. Halbuki 
Mösyö Musolini, Habetistan mesele
ıini bir sömürge davası telakki ettiğini 
ve bmıun bir Avnıpa meselesi haline 
geçmesine mani olacağını bir çok de
falar tekrar etmİflİ. Bu itibarla Türki

(,...__...S_6.;;;;;;;,_Z_A __ A_S~l~D_A_) 
Habeı imparatora •-H--E-R_G_U_.-N------• A%erbagcanda 
Londrada yapılan 818 f IKRA Vahşi hagaanlar 
Davetleri niçin Bir şehri iıgal •tiiler 

Evülig" e dair Kabul etmedi? Sovyet Rusyadan bildirildiğine gö-
Tuhaflardan 1bir feyD Cemal var - re geçen ay zarfında Azerbaycarıı sel-yenin ileri sürdüğü sebeplerden bir ta- Negüs Londrada bulunduğu sırada 

neli bile doğru değildir. !tatyanın vazi- kibar ve aristokrat mahafae mensup 
yeti, kendisi Montrö' de mevcut olına- kimseler tarafından bir çok y('rlere 
dan verilecek ber türlü karan kabul davet edilmiştir. Bu meyanda Lord 
edemiyeceği hakkında bir nevi ihtar Becket kendisini 1skoçyada ava çağır
gibi tclikki olunmalıdır. m tır. HaiJe Selasiye bu dcvcti kabul 

İtalyan gazetelerinin ve bilhassa edememiş ve ~u mazereti ileri sürmüş
Giornale d' İtalia·nın, hele dış politika tür: 
hakkındaki yazılarında, asla hususi - Maalesef gelemiyeceğim, zira 
mütalealar olmadığını bilmiyen yok - gazetecilerden korkuyorum. Eğer e
tur. !imde tüfekle bir hedefe doğru nişan 

Zaten ertesi gün yan resmi Stefani aldığımı fotoğrafla tesbit ederlerse, 
ajansı, Giornale d'İtalia 'nın makalesi- İtalyanlar, insanları kurşuna dizcliğimi 
ni.kendi diplomatik muharririnin bir işa'a ederler ve haclise de Cenevrede 
tebliğe benziyen yazısiyle tamamla- fena akisler yapar. 

mıştı. Bu yazı, İtalyan gazetelerinin * 

dı. Nafiada mühim bir mevki İfgal eder-
ler basmış, yağmurlar haftalarca de • 

di.Bir gün. odci dostlarından biri, ,eyh vam edince, dağlardaki çakalJar, sırt-
Cemale ,geldi ve onunla dertleterek: lan ve ayılar şehirlere inmişler, halka 

Art k ib · lad ded" ·· d hücum etmeğe ba~lamıı::lar . Şehirler -- ı ;ıyar un.. ı; &un en "' "' 
güne çöküyorum. Ve bekarlık ta bana den birinde halk korkudan evlerinden 
artık giran celiyor. Onun için evlen - dışarıya çıkamamı\'. Hükfunet, balka 
meie 'ka1'111' ~rdim. 'Böylece, son de - silah ve kurşun tevzi edecek olmuıı. 
mimde, biç olmana, gözlerimi kapıya- Fakat jandarma vahşi :hayvanların saf-
cak biri bulunur. larını yararak evlere kadar sokulama-

Şeyh Cemal bqını salladı ve: l mışlar. Halk evlerinde aç beklemiş. 
- On orasını pek bilemem dedi.. müstevlaer de dışarıda aç dolaşmı~ -

Ben iki defa evlendim: lkisinde de tar. Sonra insan1ardan hayır görıne-
göz)erim açıldı! di ferini anlayınca gene dönüp dağa 

Jt- BULMACA ı;. Ç'kmışlar. Şehrin vahşi hayvanlar ta-

• 
rafından ~gal tam bir hafta sürmü11. 

ıo 

tenkidlerinden v İtalya hükumetinin Gorkl ile Leni t * J.-4--4~..J-__...,--Jf---t--t:.ı.:ııo:t--tııım telkinlerinden bahsettikten sonra, hü- Maksim Gorkinin ölümü miinase - 1J 
tün bunlara rağmen konferansın İtal- betiyle gazeteler bir sürü fı.kTalar an- ! 1-+......Jl--l--1F""'-..,__.t--tr'ı--f"'-

Kadı nb§ı 

Frnn ız. Emniyeti Umumiye me-

yasız müzakereye devam etmesinin latıp durmaktadırlar. 1 
gayri tabii olduğunu kaydetmiştir. Gorki «Annen ismindeki kitabının 

Anadolu Ajansının bu telgrafın al- neşredilmesini Lenine medyunmuş . 
tında intişar eden notundan son cüm- Zira Gorki yazdığı eseri beğenmt•miş, 
leyi alalım: «-Çok teessi\f olunur ki yırtmak istemiş, o sıralarda alelade bir 
diğer milletlerin hayati işlerini ltaI - adam olan ve Lenin ismini yeni takı
yanın muvafık göreceği zamanlara isa- nan Ulianov «olmaz» demiş ve kitabı 
bet ettirmek mümkün deği:dir. ibastırmış. 

Boğazlar lconferansı karşısında ltal- Lenin ile Corki birbirlerini çok .scv-
yan neşriyatının her tarafından zayıf melerlne rağmen anlaşamadıkları 

-olduğunu anlamak için uzun talılitlerde noktalar da va.rm 
bulunmaya hacet yoktur. Türkiye Bo- ' Bir gün Lenin, Gorkiden bahseder-
gw azları silahlamak tf',..;ebbüsüne Akde- ken «evvela isimlerimiz anlaşamadı ı) .. . : 

nizde yakın bir hücuma ui:rramak teh- demiş. O «acm manasına gelen Gorki 
didi altında bulunduğunu hissederek kelimesini kabul etti. Ben ise, rahat 
girişmiş değildir. Türkiye muahede ga- rahat aJc'lll ve uslu akan Lenin nehri
rantilerinin milli cmniyet!eri müdafaa nin ismini aldım.)) 

etmıye ve fiili taarruzları rr.enetmeğe * 
muktedir olmadığı inkar edilmez ha - Milyoner mahbuslar 
diselerle sabit olduktan sonra. alaka - Kosta - Riko llapishaneF.inde mah -
dar devletlere notasını vermiştir. Kon- kumlann birdenbire :zenginleştikleri, 
feransa iştirak eden ve etmiyen hiçbir para, pul sahibi olduklara görülmt-W, 
devlet, Lozan muahedesinin boğazlar kumar oynamağa, birbir.k.riyle kavga 
hakkındaki hükümlerinin Türkiye mü- etmeğe başlamışlar. Dışarıdan müba
dafaasını emniyette bulundurmakta yaa keyfiyeti artmış ve hapishane mü
olduğunu iddia edemez. Bunun için - dürlüğünü de bir telaştır almış. Aca -
dir ki, gerek notamıza cevap veren ba mah~umlar parayı nereden bulu -
devletler, gerek Montrö'ye gelen dele- yorlari 

geler Türk isteklerinin hak~ı olduğu hu- Tahkikata girişmişler, neticede 
susunda ittifak halindedirler. Boğaz - mahkumlardan birinin para basarak 
lar hak.kında.ki notamıza vaktile İtal- dağıttığını anlamışlardır. 
yadan aldığımız cevap dahi, Türkiye- Kalpa,;an: 

nin bu meseleyi meydana atmak için - Bu işi can sıkıntısından yaptım! 

murlarından biri ba,ından geçen fU 
garip vak'ayı anlatıyor: 

<<Bir gün meşhur sab1kaMardan An
toine tela . fa yanıma ge1di • 

- Üstadım, dedi. Hapishaneye iki 
buçuk sene evvel sayenizde girdim. 
Evvdk; gün çıktım ve doğru evime 
gittim. B ir ele ne göreyim, karımın ku
cağında bir çocu'k var. 

- Bu kimin çocuğu cLye sordum. 
Karım; So!dan sağ9: 

1 - El avuç, ötekinden beri - - Benim dedi. 
lcinden saı!aka ıstiycn, dış değıl. asıl olur, diye hayretle yüzüne 
ı - Sevdalı, aptal. 3 - On öokuzdan bakarken llave etti: 
sonra gelen adet, nota. "4 - Utanmaktan - Eğer namuslu bir adam olup ta 
emri hazır. bitirmek. 5 - Yuhk. 6 - hapis'handerde senelerce yatmıyaydın 
Yanık yıkık. 7 - Tren dizi.;i, bir ay. 8 - senin de olurdu ... Ne yapalım, namus
Bir adet, yağı makbul Suriye şehirlerinden suzluğunun cezaınm çek 1 

biri. 9 - Yıkık, okuyucu. 1 O - Abmcı Şimdi söyleyin üstadım, hangimiz 
ism1nin muhaffefi, üçüncü -şahıs, •içinde ka- haklıyız?)) 
ra üzüm taneleri bulunan bir nevi pandis-

* panya. 
YukU'ıdan a~ağıya: 

1 - Ramazanlarda ça!man şey, \uyu
dan !IU çekilir. l - icsai, bayan. 3 -
Bir İ!' üzerinde hakkile emek sarfeden, bir 
F ilavesile F asta bir yer o1ur. 4 - Tarla 
mahsulü, sıkıntının aksi. 5 - Taranmalc -
tan emri hazır. 6 - Namaz 'kı1ınan md -
bet, üçüncü ahıs. 1 - Ceketi düğmele -
tnek. ~ - Nota, bembeyazın türkçecıi. 

9 - Misafiri ağırlamak, nota. 1 O - Şimdi 

evlerimizde yanan cereyanlı ışık. 
Dün'kü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

DUuyada ilk reçete 

Dünyada ilk reçete ~ok eski zaman 
1arda vazılmı br. Babild.! taş üzerine 
hakkediJen bu reçete Milattan 3700 !e
ne evvele aittir. 

, .... ·--········-..... ··-·-···--··-·····------
Ect"J. iki. 4 - Van, Arafat. 5 -Ad. ki. 
6 - Sevda, an. 7 - Et, eııiş, ni. 6 -
İlaç, atf. 9 - lbre, le.arın. 1 O - Vida. 

Yukarıdan •fağıya: 

ileri sürdüğü sebeplerin yerinde olına- demi.ştir. 

dığını kaydetmif değildir. r~~~===============:::=~=:::=======~======~~==~ 
Boğazlara karşı heT hangi bir ı· s TER ı· NAN ı· s TER ı· NAN M A' 

) - Alev, seyis. 2 - Ticaret. 3 - E
ren, iri. 4 - Şal, adale. 5 - Adana. 6 -
Şair, içki. 7 - Ark.adaş, ad. 8 - Raif, 
ara. 9 - Az, aluatı. l O - Pinti, ifna. ~ - Ateş, şarap. 2 - Lira, arazi. 3 -

zorlama, hiç fÜphes!z, en başta 1 ~ 
Türkiye'yi aiak.adar etmekle beraber, Oa.ivenit:ede imtihanlar bitti. Eaebiyat fakültesinde imtı1ıana giren 67 talebeden ancak 
bu zorlamanın hedefi doğrudan doğ- Bu yıl imtihana ciren talebeııin miktarı 437, diploma alabi- beşi, Tıp fakültesinde 159 talebeden 113 ü, Hukukta 142 den 
ruya Türk.iye dahi olmıyabilir. Mesele Jenlerin yekWıu 202 dir. Yani imtihana penlerin ancak yansı 97 si, eski Darülfünun talebeleri ara.mıda imtihana giren 56 
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Devle cüce. 

Er mel Talu 

Geceleri, bitap unnmakta olduğuı;n 

döşeğimin içinde, bermutad ken 11 

elimden geçivermi~rim. 
Rüya iklimini sık sık ziyaretten haz du· 

yan dimağım yine o aleme dalmış, kim bi· 
ür nerelere gitmişti. 

Birden, dalgın gözlerimin önünde biı 
insan şekli belirdi. AJc sakalb, hasta yüz. 
lii. omuzları biraz çökük, fakat bütün bun• 
lara rağmen bakışları canlı ve imanlı idi. 

Bu şekil, gittikçe büyüdü .. bir dev hey, 
beti aldı. Ve, sırtındaki tunçtan zırhı ile, 
oradaki yüksek b ir dağ duruğunun üzeri • 
ne gidip, oturdu. 

Derken, yerdeki bir delikten zuhur e .. 
den küçücük bir mahluk, koltuğunda, taşı• 
makta zorluk çektiği, kalem biçiminde bir 
kargı ile meydana geldi. 

Yürüdü. 
Dev gibi adamın yanına sokuldu. 
Karşısına dikildi. 
- Sen b'ir ınhr·aınl diye haykırdı. 

Onun bu cılız sesine, §ahikanın üzerinde; 
oturan devin ağzından şu karşılık çıktı: 

•Tam, demiJtim: azıcık yaslnnayıın, 

dinleneyim .• 
«Biri tıksırdı ta ka11ımda .• acaib, bu da 

kim?,, 

Cüce hiddetlendi; ve .koltuğunda kı'lllı. 

kalem biçimindeki kargıyı, tunç zırhın y
zerine şidd~tle havale etti. 

«Tınnl» diye bir ses çıktı. 

Bu ses yükseldi.. 
Ve bir beyit halinde etrafa yayıldı: 

«Gömelim gel, seni tarihe! Desem, aığ .. 
• mazsınfo 

uHercü merc ettiğin edvara da yetmezt 
o kitap ln 

Cüce, bir daha saldırdı .. 
Bu sefer, ınııırnlar, zengin bir kaynak. 

tan fışkırır gibi, birbiri ardınca tevali et , 
ti: 

Seni ancak ebediyetler eder istiab. 
aBu, taıındır.n diyerek Kabeyi diksenı 

bqma=-;~ ~-____,_~ 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem' 
aımaı 

Sonra ıök kubbeyi alsam da, rida nami~ 
le, 

Kanayan lihdine çeksem bütün İcramile; 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da 

tavnn1 

Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan ı 
Sen bu ivi%enin altında, bürünmüı ha· 

nına, 

Uzanırken, gece mehtabı ıetirsem ya. 
nma, 

lurbedarm gibi ta fecre kadar beklet
sem; 

Gündüzün feaile nvizeni lebr~ etsern; 
TüJlenen mağribi, akfam1arı sarsam ya. 

rana ..• 
Yine bir ıey yapabildim, diyemem ha

tırana!.» 

Ve bu mısralar, etraftaki cidarlara çar. 
parak. dağlan sarsnrak, denizleri coştura
rak, fırtınaları kudurtarak, yayılıp dum • 
yorken, öteden bir 'Ses yükseldi. 

Cüceye hitap ediyordu: 
- Bizler, Çanakkale, Filistin, Kafkas, 

İnönü, Dumlupınar, Sakarya şehıtleriyizl 
Kwl ve tertemiz kanlarımızı ) urdumuz 

uğruna akıtarak ebediyete kavuştuğu • 
muz gündenberi, bu mısralardan başka, bi .. 
zim hakkımızda hangi Türk şairi bir des • 
tan ya;.cmıştır? 

Bizim himasetimiz, feragatimiz, şahade
timiz senin neslinden hangi dahi'yi coştur .. 
du, ey cüce? l 

Bugün ahlakı, seciyesi, yurd sevgisi, de· 
ha'sı şüphe götürmiyen, hasta bir adam• 
karşı denediğin kalem biçimindeki kargını, 
bizim lehimiıde niçin denemedin? Mev2u 
çok mu azametli idi~ O azamet senin kud
retinden çok mu üstündü? 

Yurdundan, on bir yıl uzakta kalıp, hisli 
kalbine gurbet acısının zehri işlemi~ bu. 
gün can atarak dönduğü vatana hasta vü .. 
cudile, temiz duygulanndan başka bir teY. 
getirmemiş olan bir .zavallıya, durup du • 
rurken dil uzatmayı kimden öğrendin ~ 

Hangi ahlak kitabında, okudun? 

Sus! O hastayı rahat bırak! Ona kalerq 
biçimindeki kargınla indireceğin her dar• 
be, bizi, Harhiumuminin ve istiklal ha.rbı .. 
nin ((tertemiz al nlı . . > Şe:hidlerini rahatııi 
ederi 



Lokarnocular ayın yirmisinde 
toplanıyor, İtalya da çağrılacak 
Hitler mühim bir nutuk söyleyecek, Rayiştağ acele 
toplantıya çağrıldı. Konferansın ikinci toplantısına 

Almanya da davet ediliyor 
Paris, 2 (A.A.) - Övr gazetesinin Övr gazetesi, Van Zeeland, ftalya· 

8~endiğine göre Lokarno devletleri nm Brükselde hazır bulunmasını arzu 
Clün akşam, bugünlerde ltalyaya mü - eden Fransa ile Almanyanın iştiraki -
ı·acaat edilerek bu ayın yirmisinde ni istiyen fngiltere arasında gayet ma
,Brükselde toplanacak olan konferansa hirane bir manevra çevirmiştir. 

~
iştirak etmesi için davet yapılmasına Rayiftağ toplanıyor 

arar vermişlerdir. Zikl'i geçen tarih - Paris, 2 (A.A.) - Övr gazetesi, 

1 en bir kaç gün sonra Lokarno d~let- Cenevreden istihbar ediyor: 
~eri, yeniden ve Almanyanın iştirakiy- 1'itlerin Rayiştağı ·acilen toplanma· 
fe, bir toplantı daha yapacaklardır. ğa çağırmış olduğu haber alınmıştır. 

Fürer, pazar ve yahut pazartesi günü 

mühim bir nutuk söyleyecektir. 

Diğer taraftan, halihazırda Cenev

ı ede bulunmalc.ta olan ıiyasi müşahit
ler Brükselde toplanacak olan Lokar .. 
no devletleri konferansına iştirak et

mesi için Almanyaya davet yapılması 
imkanı dolayısiyle duymakta oldukları 
sevinci gizlememektedirler. 

Fransa, Küçük Antantla 1 Yunanistanda 
•• b t k . . Yeni bir isyan munase a IDI ta vıye ettı Hazırlanıyormuş 

Bir Belgrat gazetesi, Fransız-Yugoslav dostluğu Büyük O d d k b 
Harpte olduğu kadar kuvvetlidir diyor r u an çı anlan su aylar 

' Venizelosun evinde 
Belgrad, 2 (Hususi) - Pravda ga

zetesinin Cenevre muhabiri bildiriyor: 
M. Blum ve M. Delbos ile müttefik 

1 

tir. M. Blum kabinesi, Küçük Antant 
dostluğuna ehemmiyet vermiyen La· top]anmışlar 

devletler arasında yapılan temaslar iyi 
val kabinesinin tamamen aksine bir Atina, 2 {Hususi) - Ahali Partisi-

,:lcmereler vermiştir. 
politika takip etmektedir. ne mensup Ellinikon Mellon gazetesi, 

Bı'lhassa partinin dünkü toplantısında azadan 
Fransa ile Küçük Antant arasındaki 

ınUnasebat daha ziyade takviye edil -
miş, teşriki mesai 'sahasının genişletil
mesine karar verilmiştir. 

Fransa ile Yugoslavya arasındaki 
~ostluğun da idamesi tekarrür etmi11 -

Yugoslavya ile mevcut 

dostluk misakının daha sıkı bir suret-

te tatbik edileceği tebarüz ettirilmek -

tedir. Fransa - Yugoslavya dostluğu 
büyük harpte olduğu kadar kuvvetli
dir. 

Mavromihalis'in ordudan ihraç edilen 
Subayların Venizelosun evinde yap -
tıkları bir toplantıdan bahsettiğini ya
zıyor. Guya bu toplanttda isyancı su
bayların Makedonya ve Trakyayı dola
şarak garnizonları yapılacak yeni bir 
isyan hareketine iştirake teşvik etme
leri tekarrür etmiş ... 

Kabinenin vaziyeti 
Atina, 2 (Hususi) - Liberal Par -

tisi lideri Sofulis, bir gazetecinin, par
Şiddetli yağmurlardan bazı Zabıta ile köylüler çarpışh, tinin neden hükumete ademi itimat 

duvarlarda yıkıldı 7 kişi öldü beyan etmediği hakkındaki sualine 

Afyonda evleri 
su bastı 

Lehistan da 
kanlı hadiseler 

Afyon 2 (AA.) - Dün saat 17 de Varcıova 2 (AA) _ L k verdiği cevapta, beklemek lazım gel· 
L " wov ya anın• d'v' · b l b b T ' · 1 •11aşlıyan ve iki buçuk saat süren çok §İd • da zabıta ile köyl .. l d -'- b' ıgını, unun a era er eşrınıevve -• u er arasın a ç~an ır b' . '.. v. 

detli yağmurlar neticesinde evlerin, ma • arbedede yedi ki"i .. 1 .. b' ._ k' . de ır kabıne buhranı baş gosterecegı· 
it " o muş ve ır ÇO&. ııı . •v• • .. • • 
.aııaların birinci katlannı su basmıştır. yaralanmıştır. nı zannettıgını soylemıştır. 
$ellerden sokaklardan bir müddet gelip Bir Ekiapres yoldan rıktı Bir Yunan vapuru battı 
seçmek mümkün olmamıştır. v ~ A · 2 (H .. ) A • · 
1 

arşova 2 (AA.) _ Tozman ekıpre• tına, ususı - rıantıne 
Mağazalara giren sular belediye arazöz· d 

1 si, Wazzesmia 'stasyonu yakınında yoldan ma en kömürü götürmekte olan Ari-
,eri ile boşaltılmıştır. Sulardan bazı bahçe 

çıkmıştır. Makinist ile müstahdeminden bi· odni namında 7500 tonluk. Yunan vapu ~uvarlan yıkılmıştır. Nüfusça zayiat ol • 
ı ri ölmüı ve dört kiıi yaralanmııtır. runda Atlantik denizini geçerken yan-
ınamıştır. 

--------- F ransada mecburi tahsil gın çıkmıştır. Vapur tamamiyle yan-
Amerikada nehirler taştı, mış, kaptanla 30 tayfası kurtarılmış -

20 kişi boğuldu 14 yaşma kadar tır. 
San Antanio. Texsas- ı (AA.)_ Çok Paris, 2 (A.A.) - Meclis, mecbu-

,iddetli yağmurlar neticesinde, cenubi ri tahsilin 14 yaşına kadar uzatılması 
rexasın bütün nehirleri taşmış ve bir çok hakkındaki kanunu 80 reye karşı 468 
rerlcr sular altında kalmıştır. Şimdiye ka- reyle kabul etmiştir. 
•ar 20 kişinin boğulduğu ve t 4 kişinin Terbiye Bakanı, kanun tatbiki aa -
taybolduğu haber verilmektedir. Bir çok yesinde bazıları için bu haddin 16 ya
oıayvanlar da ölmüştür. Zarar bir milyon şına kadar fi'len uzatılabileceğini söy-
dolar tahmin olunmaktadır. lemiştir. 

İngiliz kabinesi 
- - --

Üç f ngiliz gazetesine göre 
kabinenin vaziyeti 

Londra 2 (AA.) - Times gazetesi
ne göre, Baldwin'in istifası hakkındaki şa
yialar tamamile asılsızdır. Maamafih bu 
eazetenin sandığına göre, başbakan bun• 
Cfan sonra, Avam Kamarasında irat edile· 
cek suallere haftanın ancak iki gününde 
cevap verecektir. 

Kanun, bilhassa işsizliğe kar~ı koY.
mak içindir. 

Ziraat sergisi 
~ergide Türk ziraatçısının 

ilerleyişi gösterilecek 
Ankara, 2 - 29 T eşrinievvelde 

Ankarada Türkiye genel ziraat sergisi 
açılacaktır. Sergi baytar, orman ve zi
raat kısımlarına ayrılmıştır. 

Açlık • 
grevı 

Filistin de ( 60) siyasi mah
kum greve başladı 

Kudüs, 2 (A.A.) - Sarafand kam
pında mevkuf bulunan 60 siyasal 
mahpus açlık grevi yapmaktadırlar. 

Kudüs istasyonunun etrafında 500 
metre yarı kutur sahası memnu bölge 
ilan edilmiştir. 

Amerika yeni hava üsleri 
tesis ediyor 

Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork Times, 
Alaska'da Fairfild'de daimi bir hava Üssü 
tesis edileceğini haber vermektedir. 

Bunun gibi daha yedi tane üs tesis olu· 
nacaktır. Her biri biner tayyareliktir. 

Yanlış ameliyat ·(' ı 
Yüzünden öldüğü ~~E E 
Söyle nen Doktor .l"l\_L.lliiiiiiiıiiiiiiıııiııiilliliııiiııllllllll-~ 

!Bugünkü Fransadan daha 
ameli hareket ve tedbirler 

Merhum Doktor Ali Muhlis 
Profesör Nissen tarafından ameliyat e· 

dilip yanlış ameliyat ve tedavi hatası yi.i
zünden öldüğü iddia olunan Manisa Haı -
nesi Akıl Hastalıkları mütehass111 doktor 
Ali Muhlis hakkındaki ehli vukuf raporu 
bugünlerde mahkemeye verilecektir. 

Merhum Ali Muhlisin, biri kız olmak 
üzere dört çocuğu vardır. Tıp aleminde 
alaka ile takip edilen bu davaya yakında 
başlanacaktır. 

İkinci Lavrens 
Filistin arapları • 

nın kıyamından ve 
yahudi muhacere • 
tini durdurmak için 
mücadeleye boşla • 
malarından biri Şar ' 
ki Erdündeki aTap< 
lar da ayaklanmış, 

ve Filistin arapla • 
rına yardım etmek 
istemişlerdir. Bu 
ynrdım kararına att 
haberler hemen her 
gün geldiği hatde 
yardımın kendisi La· 
hakkuk etmemek • 
te ve buna ikinci 
Uvrens sayılan bir 
lngilizin mani oldu
ğu bildirilmekte -
dir. 

Son posla ile ge- Yüzbap Glubb 
len Daily Express bu adama dair ıu ma • 
lumatı veriyor: 

Araplar arasında «çeneli adamll mana• 
sındaki <cE.bril Hanekl> ünvanile şöhret bu• 
lan Glubb tam bir arap gibi yaşıyan ve 
Lavrensten farksız olan bir adamdır. 

Adı: Yüzbaşı John Bogot Glubb'dur. 
Bugün Şarki Erdünden ayrılacak olursa 
60,000 aTap derhal Filistine yürür. 

Glubb esrarengiz bir adamdır. 1933 de 
İngiltereye döndüğü zaman, bundan ancak 
babası General Fredrik Glubb ile bir kaç 
arkadaııı haberdar olmuşlardı. Çünkü çok 
geçmeden geri döndü. 

ikinci Lavrens 39 yaşındadır. Damar -
larında lrlanda kanı dolaşır. Harbin ıo • 
nundanberi Ara.bistanda yaşadığı ve bir 
çok maceralar geçirdiği halde ağzını açıp 
bir tek hikaye nakletmez. Her halinde eı· 
rarengiz bir hava vardır. Onun araplar a· 
rasında «çeneli adamJl ünvanını nasıl ka· 
zandığı da bir sırdır. 

Yi.izbaşı Glubb'u binlerce bedevi ta -
nır. Çünkü kendisi bunların ayrı ayrı dos
tudur. Glubb araplara rüşvet vermeden 
zekası, anlayışı ve sezişi ile bunları kazan
mış ve hepsine sözünü dinletmeğe muvaf • 
fak olmuştur. 

ibnissüudun lrakı tehdit ettiği sıralarda 
Glubb Irak hududunda bulunmuş ve teh
likeyi önlemiştir. 

lraka, askeri muhendis olarak giden 
Glubb 1926 da çöl hududunda idare mü· 
fettişliğine tayin olunmuş ve orada lisan 

bekleniyordu. 

G ünün başlıca hadisesi, Fransız bat • 
vekili Leon Blumun Cemiyeti Ak -

vam heyeti umumiyesinde söylediii ıoa 

nutuktur. Leon Blumun her ileri sürdüiü 
fikirde olduğu gibi, bu nutkunda da. rrenit 
bir insaniyet düşüncesi, dolgun ve olsun 
bir devlet adamının ayakta dikilmit duran 
harp tehlikesini gidermeyi istihdaf eden en• 
dişeli gayretkarlığı göze çaJ1)ıyor. Fakat' 
böyle bir nutukta aranması lazım gelen a· 
meli çareden eser yoktur. 

Filvaki M. Leon Blum Cemiyeti Ak ,. 
vamı teııkil eden milletlerin, Cemiyet mi • 
sakına tecavüzü tazammun eden badi.eler 
karşısında vazifelerini yapmadıklanm söy. 
lemekten çekinmiyor. Bundan böyle, u • 
mumun malı olan bugünkü medeniyetin lo• 
runması ve kurtarılma11 isteniyorsa bı ık• 
türlü hareket edilmek li.zun geldiiini ı .çık· 
ça ifade ediyor ve hatta daha ileri alf erü 
ıulhu korumak icap ederse harpten kaçı • 
nılmaması lazım geldiğini söylüyor, amma 
bütün sözleri, idealist bir inaanın muvak• 
kat bir zamana inhisar eden heyecanılll9 
hudutlarını aşamıyor. 

Ortada ffli bir vaziyet vardır. Bu 'fa • 
ziyet neticesinde medeni seviyesi iptidat 
fakat kendisi Cemiyeti Akvamın lzuı bu· 
lunan bir millet düçarı tecavüz olmut bir 
halde bulunuyor. Bu milletin fi'li varlıiı. 
zor ile, dünya haritasından silinmek i.sten
miştir. Şimdilik, silinmiı gibidir de. 

Fakat, adına nutuklar söylenen, kuv • 
vetinin arttırılacağı beyan olunan bu Ce 
miyeti Akvam, önünde davasını açan btı 

mağdur millete karşı «emri vakii kabul· 
den başka çare yoktur» gibi bir dil kulla• 
nıyor. 

Bu, mezellet değildir de nedir) 
Demek oluyor ki bugünkü kanpk du • 

rumun başlıca mes' uliyeti, bu cemiyet• 
mevcut olmıyan bir kuvvet izafe etmif o~ 
maktadır. O suretle ki. bir takım millet • 
ler, bu mevhum kuvvete inanmıt ve c 
inançlarile, bugünkü ıafletli vaziyete düt 
müşlerdir. Her ne pahuına olurta olaıa, 
bu cemiyetin, ıimdi, kendisine inanDUf 0o 

lan bir milleti açıkta bırakmama11 ilzam ıe
lir. Eğer bırakacak olursa, hiç bir kimae, b~ 
daha ona ne bugün, ne de sonra inanlll9& 
Bu sebepledir ki M. Leon Blumun nutku
na, Briyanvari, bir idealin tezahüril IÖ 
zile bakmaktan baıka çare yoktur. Hal 
buki bugünkü vaziyetin, daha ameli tecl 
birlere ve bilhassa hareketlere ihtiyaca vaa 
dır. - Selim Ragıp 

" ita/yan 
Gazetecileri 

Hudut harici edilenler 
karan istinaf ettiler 

Cenevre 2 (A.A.) - balyan gazete • 
cileri, Vand kantonuna gitmek üzere p 
ce yarısı ~nevre kantonundan ayrılmq 
lardır. Bu gazetecilerden bazıları ltalya • 
ya dönmekte, bazıları da Cappet' de k~ 
maktadırlaT. Bunlar oradan Cenene milo 
zakerelerini takip edeceklerdir. Gazeteci • 
lerin kaffesi, haklarındaki hudut harici e
dilmek kararını istinaf etmiılerdir. 

Şiddetli bir zelzele kaydedildi 
Berlin 2 (A.A.) - Hamburg zelzele 

aleti, dün şiddetli bir zelzele kaydetmiftir. 
Merkezi Japonyanın ıimalindedir. ·············-····--· .. ·-· ...... --, .. _____ .. __ _ 
aşinalığının ve teşkilatçılığının değerini 

göstermiştir. 19 30 da Şarki Erdün hudu· 
duna tayin olunan yüzbaıı Glubb busü• 
ıcarap çölünün lordu,, sayılıyor. 

Daily T elegraph da mevzuubahs şayia
ların hiç bir şekilde doğru olmadığını te -
yit etmektedir. 

Sergiye memleketin her tarafından 
hububat ve meyva nümuneleri geti -
ı ilmektedir. L iki ahbap çavuşlar 

Daily Express' e göre, Baldwin'in baş • 
bak~nlıkta'h ayrılarak, bakanlıksız bakan, 
mührühas veya meclisi has bakanlıkların
Üan birine geçmesi ihtimali mevcuttur. 

Baldvin, karar vermek bana aittir 
diyor 

Londra 2 (Hususi) - Başvekil Mister 
Baldvin bugün bir nutuk söyliyerek istifa 
edeceği hakkında yayılan şayiaları tekzip 
ederek «bu mesele hakkında karar ver -
mek bana aittir. Bir kimse bu kararı bana 
dikte edemez.» Beynelmilel vaziyetten 
bahsederken: 

•Sonbaharda Cenevreye giderek kol -

Memleket mahsullerinin istihsalle -
riyle zirai ihracat maddelerimizin am -
balajlanması usulleri de bu sergide gÖs· 

terilmiştir. 
İki büyük tablo Vivan orman çiftli

ğinin ilk kuruluşundaki çorak vaziyeti 
ile bugünkü yes.il ve muvaffakıyetli 
halini gösterecektir. 

Sergi bir buçuk ay devam edecek ve 
Türk ziraatçisinin her şubedeki ilerle
yişini gösterecektir. 
i:ktif;;;;ni;;ti .. k~rt~r~a·k· i~in"bi

0

r · k·e·r~ ·d·~: 
ha teşebbüı edeceğim» demiştir. 

,, ' .... 
'·'··~· .... - . - .. 
~ ... . 
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'S kunışa pırlanta yüzük Bir müteahhit 

tevkif edildi 
Çarpiçiwle Himmet adında birisi bir bavul mücevheri Sebep Osldiclarda inhisar-
,._ bir bardak su fiabna satarken yakalandı lar binasına ait bir duvan 
1>1a Kapüpqada MI m. 'bir par- •a,,,... ~ken ölüme sebep 

1u1a ,azGk .b1m..,.,. Y&zliü .ı.. ..... P1r1a1a 1&dii het m... .... adam olmllflur 
• pnlmum• i8temiyea im tMllln• Ka,. H;mmet .-...a W.iliclir. EJmcleki ı.Yal Oaldiclmda pıçen siin bir d1m1r )'1-

püprpdaa peerkea Wr lldaaua elindeld •Lhiı ...... icimdm Wr pk a6ımil •e kılarak albnda 8 amelenin kaldığı ve 
ltnaldu pbıdııia Wr ıt&&ii ..-..ak i9- altaa talgmlu, ,&dlES., dUa ewwelden birinin feci ıurette öldüğünü haha ftl'
tediilnl alndt. paarbk etmit •• bet ku- •hhmt .....-....& bot maWe_..n 9k· : .. · 

-L....... L.!.-.- -~.ı-'l...! L m"T,.1f" 
rap IMı ılalll ......,. ...-wı ..... Jllllbr. • ...._ Wllla ha kowd ..... Da c:hmtr Hamdi admda bir müte • 
JUIDCUlara .aete~· KUJa& ~:: na k•ılWeie ~ ~ ı.bt ahhit tarafmdm ,.uım.lrtwhr. Mii • eiiz:=:_ :na.:';;;: a__; bakadu aca labf ,.......... olmw tiPlae teehhit Hamdi Oaüdarda inhisar Grup 
• Jile mtlracaat ederek ha KUZ uyudırdıiı için bunlann çahmnıı olmuı Müdürlüğünün bqwııdaki binalan 
~~ ·~b· pnlanta •btmclan f&phelendiiiai .a,.Je. ;btimali hatna Pfmtıbediı. Pala tetkikata yıkmayı üzerine almıttır. uur.w ına 

lllİlt polie de 7i1z6i6 •tan adamı ~ bqlamıtm. yıluhrken bu itin ehli ameleler çalıf .. 

lTürk 
müddeti bitti 
Soyadı alma 

Şehrimizde soyadı alımlarm 1 
miktarı 750bini apmfbr 

bnnamıt ve ite nezaret etmemiş ol .. 
tütün Jimitet duğandan, ameleler duvan yıkılmak 

• İltenilen taıafm akli tarafına ~. • §irketi lar ve bu ıuıetle af8ilda çabflın 8 ki-

Tetekkül etti .. fİ duftnn. altmda ~~· .. ~~ 
iİbİ bildirdiiimiz Sabri kalbı hılayank olmUf, dıserlerı 
l"6rk Tütün Li- de yaralanmıtlardır. . 
mited Şirketi fa .. Tahk~ OU:ü~ mü~ı!°'1umEhli! 
ali • muavini O?nan vazıyet etmıştır. 

Soyadı alma müddeti din akpm • yete ~eçJDJf v.~ vukuf bu itele müteahhit Hamdinin 
L- L..-L.a._ L:.__ L....1-._...9 zıyetteclir. Tu· L_L_L_ • 'd .. be 

aaat tam ~ ~ a-. uuua-r-· .:;,.,. "h tunı bt•t ıurette &acanatı oı ugunu yan 
1 • _ _ L-- ...._!.. leri ,...... ı raca .. L __ ı..ı..• H d" d"" uambalda meft'Ut ninm umae - - • ettiklerinden müıcannıt am ı un 

~ve tütün tica· . • L-
ı"!- ...... L- L.-.Ltan sonra kendi cJa.. • • • • 1.:... Oıküdar Aıliye Ceza Mahkemeıı 1U1 • uuu-.. .-,. """u. retımızın m-,.. • . • . •• 
irelerinden aoyeclı alanların birer O. .. fmda büY.\ik ve rarıyle tevkif edilmiftır · 

imini pbnrak nlan bulunduklaıi faydalı bir rol oy· Harp malGlleriai " ıeJıit 
mevkiin en b6yük mülkiye memuru- na,acaiı tahmin ' 7etiadeı iai •Yet 
na tevdi etmifler ve bu &.teler diin l'eJd K....,,, edilen bu firket, Kachk~ aekedik ..ıı · ıWe: Harp ma-
ekfl""' geç vakit Dahiliye Babnhlına lnhilarlar L:larai De tefriki maai et • Milleri ile tehit yetimlerinin tiit6D pua1an 
teJarafla hildirilmiftir. latanbulda kaç mit ftZiyette çehpcakbr. . ıelmjp. 10 temmuz 936 dan ~ren Jh'• 

k" • ;,, ,.m almıt olduğu ancak· bu Şrketin teknik müdürlüğüne lnJıi.. ıa teniatma Kadıköy biik6met bin .. nda 
... IO • • urlar Jdmeai ..ı.k fen mÜfln'Ü'i w evleama ealommda betlanec•kbr. 

Uf8m anla,.labilecektir. • • bat ekiperi Feyzi Ke.kin tayin edilmit" Çaqemba ve cuma sünlen ..Wt yetim• 
Alikadar pwbmlann ıfadelerine . F • IC ~ tahailini Grignon lerine. 

nazaran feh~izde • ~~ alanlaıuı ~ik: ~ühendiı Mektebinde Peqembe v~ cumertesi aünleri de harp 
miktan yedi yuz elli binı Bfllllfb!'· !1 ___ , • 1 imizd" ldn~t pnal6llerine tedıye 1apılacaktır. 

üu-a ebnİf pnç er en o -- p d .. bahlan ... t do-
Soyadı teacilini dün akfama bdar için meaamnden büyük iatifadeler te- ı...-dara a11~~ •.::,: Taam • 6 

!L__I • • -'--- oturcluklari mcv- ,.._ an OD aa.qe • UZUI 
11WU11 ettinDiyeıuac min edi'lrcektir. •e 7 inci patıttell-W _. sllftlt ..-..n 
kin en hiiyik mülkiye memura tara- ili"•• ~ için .. beye müracaat ecliJeceklk. Res-
fmclan birer eoyedı wıriJecek •e ba 11"bi Glakm çalan otomo ... ~ pat .......... dlsd-· .... cüzııla• .... 
Jrim8elerden ayni zamanda IOyach b- Dün lstanhul belediy~ ~em pzetemi • jica fotoliaf bar-.. ~ 

--L olan lu ı, ak ze fU maktalıa a&ıdermit*U: 
munda ~WM ceza 

8 D~ • Din paetelerimiwd- birinde clmai " Balmki7de de.iz eileaceai 
ta • pz1ı otomobillen bathiı altmıela hir 1aza Çocuk üirs_,e Kurumu Bakırköy kolu 

Pıta. Bu pala ta.hibe mabtaç bir iki nok• ile Bakırka, l.tikW idman 7U1du. Azalan 
• lllpllçl ile iki llll'llZ ta ...,-. Z··ediWiii sibi otomobiller • terefine • ......_ Sakazajacmda deniz 

tllkif edildi de sl'k- kull.amak :ra-imdan ne rn- 1entlan. bir damla çay tertip etmitfenlir. 
• mt pllbh. ae ele Ankara pllkuım tap • Eilence 5 temmuzda Y91pdac:akbr. Deniz 

f.roin ~hjmdan maznun Di- ıanlar m...a .. Jilmip, Yuak ı..r aral>a JUlllart ••t U de~. daneh P1 
mitri Fatihte bir çok nletden hınız .. içiD i.mnam bir hiikiimdir. Fakat ıaze " •lııeha bclar dnam edec:eldir. 
ilk yapmaktan ve çaldıklanm Sadet " tenin hakh lik&~et w tenkidine sebebi)-et • • 
tine •tmaktan mçlu Nmi, Mmıtafa ile veren bir tabn ;volmızL.klaon ball devam , Be7eilu llalkMilMle tinD 
Sadettin Su)Janahmet mahkemai ka· etaiii eaef1e sörülmekte ve bunlar ballın " Be,oilıa HalUviadea: Partimizin ıenel 

· le kif edihni 1 nm~ da pkalandıkça ceza tatbik eclilnıeltedir. Hfkw Kam&I Atatüıküa ve senel Ht .. 
rany teT F = Bir takım toföıler r...I dairelere ve eefa· kan vekili l.met lnönünün nimize arma " 
TaLl:t ..1:1 1. İnM azaları ıetlere memup oldaldaıma s\iTenerek ha lan b..,.,..._. imaala lcaa.iıa8an. 4 
,_. - d•w.ı ~lauzluP irtiklp etm.kte, hem nizama temmuz 936 c:mnartai IMt 16 da törenle 

Beledi7e '" Tacaret odaaı tarafın .. ve.._ ete ullan ıUat ve huzuruna teca· evimizc:leld ~..-.. -. •=lr eimclan bütün 
dm intihap edilen bina verpi iltinaf riz etmektedirler. Bu aı"bi harekete mut· ~elerimizin hu törende lnalunmalaruu di • 
-.., ... ..a.rı dün vilayette. viJ&.. lali olan 'Yataacla ... na liki1etini belediye lem. 
,. .... ..,_ lwzunmma ~ et· .W.eleri •• lr.qmakemhlrLır dinlemeie •e • 1 lai 

• ' ...I! takibe &mMedir. A .......... w ... _,. K ç •t·• -· a Airstard .... '•·.te qıllıcalı Bebek 

Y rli all • • B • d kansını .... ~ ... ~a da 111'-e m ar sergısı ır a am - ..... ıaw ... 6'u a. ..... a1ac1ere-

bu a şa m ve komşusunu ~ Kmlq CeaUJe•• wı.m.. ... 

a yor yaraladı 
-MHari Yedi ..... ....- T.W. • Dh ca.Me Z.- ..W · ılı 1sir • 

ti.ti lalı ti • h'-1 · h ........ aut aayet olmue. m cadde iuria* 6 w-
f .......... t .. 1-eerle ..... il 1 ...... _ ... , ,. • 

Nöbetçi 
Eczaneler ...... •iiYIMI .U... WJI ' .._ V.li ile bım L 

' :e "I ... Eh 'ıw, ........... - ma p .. --&.1 ... 1115 ·--_._.._ 
- 1 -ın. • .hl--...... ne • • ------= IMt • q. bıılaı ... b • tlalD ....,.._ -n • ı um LtaeW • il lı' .,, 
---- ...... -·-·. •• 1111111111'~-- _a_ lı ıd.... r, m• P"' •I• 1 '" • •- AüarQda: (Ziya Mm1. Al ....... , 
.............. ,...... ........ .. ... ,.,. •••• ,...... (Elat). ~: <Met'•>· ~ 

... bn1t Pit parw .._.reı _...,. .. • Netiıı:ec1e Veli ~alda ..._,wwwl ~ yazıtta: (Sıdn). EmjnXlllnde: (Hila· 
•"8tcd:la6. ralaaut. k•dWni tetkine ça ...... fCln b· ni Haydar). Fmrtle: (Arif). kara• 

• eeaeti eeql içia WiJı6k hazırhklar ı.- da .......... Y...WU ......... tıUmrilkte: (Arif). Kiiçilkpuarda: 
,...... ........ Hı ..... •••s•ı4 lim- blcfmllmt, Vell pblaw1111f111. (Rbaet Cend!). Sı •it• Ka a w ... 
....._ ..,, ..,_.... ...... • knm• ,... ----- taflıpofaür C...._). ş.r..aallllacl.ır 
_...._ w Wlm iııliNMti •• •8 tm lstinJ• • (A .-..). t*=•thı.,..ı (Ham-
iPa ,...._ ._ t1ir1i ._hk tama .... hit· l.tia:r• DolE ,..a...la dla Wr W.. •>· 
lliilllr· olm111o obijen b,.aia J8PU ...,.a• C. ..,. • ı• ' I' ı 

S.,.We •••- ..._.,, lPeld. Bo- mal ile Mehmet Emia ~arken obijea Caı.tatla: (l.met). Huköydeı 
..-ili paYy ha pek caziptir. Diler P""' tipi birdenbire pc,J ... u. Her iki ...le (HııA). K- 111 da: ( ....... ). S.. 
~ tla cwt"ra' lııir ..... .Lip&irı... de alır .urettı ~- ,.,_.a: (On ı ). ş.licle: (H.lk). 

D1ııa 1ıir ._ ........ ltirlikte Tak· ------------ y .. ; •11 (T ...... Be,ıoilıa) .. 
... , • ınıleki Waitaıı.. ...., .... p .. ..-... dahi 18riilebileaek w iltiJ'ea l.erb. 0111M-f il\• Kı "Is '" AH l • R ı : 

........ Waiear maddelerinin ..... ,...Jchiım bü • Ba,,lbdedaı (Merkez). H.,lılid~: 
lıalıiaarlu~-. ..... Umilencam- tGa tefen._. s&mn....wr. (Ymaf). ~~ela: (ller· 

,..,........ • mntle nelia tltlnler lalaiaerlu pa~ diler Awupa kez). Mıilatla: CModa). o.&dar Ah· 
:"ft lfpı kr. '5llilt:r n diieı w.;.., matl-~ Wi,ük '" •••aa pnqoa • -.diyede: (Ahmecti.ye). 

~..,..~ ..._ taaıfmd• ........ ditmt • laıdaa laig lııir farla,...._ ~~-..;.;-....-.._ ..... ._ ___ ....,. . 

• 
Ti 

lst. Dördüncü icra 
LA 1 

emurluğundan: 
Vakıf Paralar idaresine biriaci derece ve birinci aırada ipotekl, 

ol .. ta= _. 78DlinH flç eldi wlmf tarafwl.. 522, bet Jlz 7hml 
iki lira lnpaet takdir ohman Oak&darda Kelçedede mahafteaincle 
Tenheller aolra;mda 20 No. la bir tarafı ıucu O.... hamli, bir tarafi 
Mulafa aia k·Mi, bir tarafı Belime un•i, tarafı ıabii tariki baa 
ile ..wat z..w. ...... ı ............ - ....... •• koridor 
üzmine bir oda, arkada bir aofa. bir heli, _.ini bank çimmto ala· 
turb oeaMı .. laçeye bpuı olan ltir mutfak, • •hsede bir de Jru.. 
,.. ........ Birinci kaı.laı biriade ,., ..... diiwiacle de ... 
mini ... ..... lmrlmlalda tema bulunu .......... ilci, 
oda ft elelilrDE teaiaabm malatni 85,00 metre marabbai 
...... 41,00 metre ............ mebna bahçeli bir 
•• ·•ıap nin tamann açsk artbnnap koamut 
olap ,.........inin ZS/7 /938 tarihinclm ltilNarm dahwaizde herkea 
t.rafmdan alriilebileceii sibi 4/8/936 tarilüM müaatlif Sah aünl 
aaat 14 dea 18 7a kadar ....._. ... apk artbnDa ile atd•cakbr. 
Arttırma bedeli mahammen IDJmetiaia ,ude ,_... betiDi •lmadl
iı takdirde - IOll arltD'amn taahlll.tl baki lra•··k -. 19/8/939 
tarihiae mlwlif Çarpmba sCiaü aaat 14 ._ 18 p kMl.r tlairmnbde 
7aptlac:ak olaa ildaıci arttırmumcla pJl'i mealcal .- wahm=• 

kıı ı 'Min 'JG. 75 ini llalaia takdinle • IOll artbrana iJ..ae ecliJe. 
celr w b ' dıiı taWirde 2280 numaralı ....._ hiildlmlsine teyff. 
kan aabp seri bıralolacakbr. Taliplerin muhammen kı7metinin yüzde 
Jecli llusuia niebetintle Jte7 akçesini VeJ& milli bir Beahnm ı-ai..ı 
malal•w MmU hal1Wm•'-n ll•mMI ... Mlt.erakim ~De ..ıal 
ic:areai, Tam bedeli v• Belecliyep ait tıenYirat" tanzifat riaumU 
aatıf W+•• tmmil ohmacaldlr. _,. -1ı icra ft lflla bna
nunun (128) nci maddeainin dlrdlncü fıkruma tevfilran bu pyrl 
-.imi iwiucle ipotekli a'-cakhlar ile dii• alalradaranm n irtlfall 
hakkı uhiplerinin bu haklarım ve .._.ile fals ft ••W'ife dair olui 
iddialarmı, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi sfin içinde nrakı müt
Mtelerlle ML&melerl, ahi Wde haklan tapu ıicillerile aabit olma
dıkça aabı bedelinin paylaımumdan hariç lralacaldan clMtle alL 
kaclaranm itba maddenin metkir fıkruma ... laanket etmel-t 

ve daha fazla malibaat almak lati7mlerin 4 ~ doqa wraaU. 
müracaatlan iliD olunur (3709) 

1 li&Sarlar u. 
1 - 28-1-938 tarihinde açık ebiltme mretitle atm ahnaeajıillll 

olunan 5.000 Hra ..m..men bedelB 100 at Portatif ,_. makine-

2 - latekm.ua pmuız prtnameleri almak &zere herpn ve ekı
ailtme için ele ta,m elman p ve -tte lumanl •eli.kalmJe ve % 7,1 
al• ı ,.,1 ;lyla ..._ K.._.., ı..e.... ve ..... 
liDcleld Alma Saim ıc.-.,.._. "1523,, 

SATIŞ ILANI 
lst. Dördüncü icra Memurluğundan: 
Vakıf Panlar ldanaiae Wriaci derece ve biriaci mada ipotekl 

ohlp ta--.. 7"1i.nl ~ eldi wlmf tarafmdan 3800, le bin bet ,.. 
lira lqwt takdir olmn Fatilde ICirmuti ..ı.ao.ialle Ba,lk K.. 
ramaa ca.Wı inde,~: 17, 19 No. h bir tarafı Rifat blweai, bil 
tarafı IUfat ..... ltir tarafı Alamet dfiWnı, tarafı nhii tarikilm ile 
mahdut • b blmdaı ....... semini lmmm Pal hlr talMı, 'birinci 
bbnda: •mini lmmm tiai Wr tafhlt. www• -lak lath lmauzi 
Pü tliteli ocak ,mi, Wr W& •• brphldı d&t odaJ'l (a1cla ıs lira ile"'- Wncı .. ). bp.; bbaclaı Wrlacilıabna711lolap {ayda 18 
lira ile ..... Safftıt ldaaadlr.) E.lmlrlk - -- teaiaatmı muhte9' 
98 ...... 8JWM* - a= ... n ft ...... lrep-ldi, içiadm seçm ... 
~ •ııL • inil• w arkadaki a7timhldaa a..U...ı. ~ılal•• - Wr-... ı.ı-a 19 No. h M •••ı mfittewril w 81,00 wn 
....w.ı • M nm 18,00 ••iN murabbaDHla .... Wrw ile ı..... 
._ At bth •ir •• IElsir laanenin .. ,.._ apk kamauf 
.... ....... -ııillm •17/IJAJ tarihinden itn.n. ..........._ ....... 
...... fut ........ ilıeeii slbi 4/8/DB tarilala9 ... tlif Salı .... 
uat 14 ._ 11 7& bdar llaiııemia• apk .,..._. ile ablacalıbr. 

Artba •••• a t •m• kaımetinin , ... 7etmit • ......_.....,. 
.......... - ......................... lr - 11/8/a. 
tariWM ı l ı ulif Çupmlaa - ..aı 14 ._il 79 •+r ._., •• 
Pli ........ ildllCi artta ...... pJri .... .. ... _ ....... 
lıJ ıtüala~7SWW ........ __ .m.. 
celr .... h . .............. •-.rab tnt\. 
._ -. ..ı ._.....cah'ı • Talipleria • .. • • ,..... •1111• ...... ıtls .., .... ai ftJ& .mı Wr tewmat 
......... Mail W s .. n 1&....m • ...._.... U...W 
... .... Tı " . .... ,.,. ait .... ... - b lfat ril u 

._.._._ ....U.. ıallbr. 200ıl _.. laa w lflla a.... 
-- f il) - ....... , ...... dinci ,......... ........ ,,. ,.,n 
...... laeriade ipotekli •lacelrltlar ile dijs alllauluum •• irtifak 
~m alDpleriain im llalduml Ye humaile lais " mnarlfe dair olan 
Wdialanaı, illa tarilündea itlharea (20) P'Ki ... isWie tmakı _.. 
bitelerile •iLlia....._,i, aJui laalde lwlrL.n tapa aicio.u. abit oı... 
mlsp l&bf We'i•ia pa7'1t....,ınclan harif .... ,..Wın cihetle 
......_ .... -..W.la m911alr fdoıaama ... ........ etme 
Ye dalla fula ... , k .... ,....... 4jl. ...,. 
miracaatlua illa..... (37101 



3 Temmuz SON 1-0STA 

MEMLEKET HABERLERi 
Eliziz Halkevi çalışıyor 

Kısa zamanda yıllara sığmayacak işler yapb. Şimdi de 
bir çocuk bahçesile bir spor sahası yapbnyor 

1 İzmirde yakalanan 
asri Arsen Lüpen 

İzmir 2 (Husu· 

si) - Gayet §ık 

ve asifi bir Areen 

Lüp en mukallidi 

bir akşam Basma. 

hanede trenden i • 

n•rek Kemeraltın .' 

da Ankarapalas o· 

teline gidiyor 'Ye 

kendisine bir oda 

verilmesini emre • 

eliyor. Uıun boy • Dolandıncı Çorumlu 
lu, muntazam giyi Öntcr 

niıli olan bu adam bir de gözlük takmak • 
tadır. Ço!( kibardır. Otel defterine adını 
uÇorumlu maden tüccarı Ömer» diye ya:z:-

0dıran bu ıık adam Kemeraltı gibi bir mer• 
.kezde ikameti münasip görmüyor ve Bey• 
ıehir oteline naklediyor. 

Elbiz Halkevf Bu maden tüccarı ( 1) Şeritçilerde hır • 
Elaziz (Hususi) - 85 bin liraya mekte bulunmuş, faydah filmler pa • davat taciri Bohor Albağlının mağazasına 

çıkmış olan Halkevi binası Elaziz valisi raaız, diğerleri on kuruta gösterilmiş- girerek kendini yağlı bir müıten gibi arze· 
Tevfik Görün eseridir. Binanın pli • f diyor, bir aralık ta: 

nını dahi vali kendisi yapmı,tır. d<>fe-
1

\ 14 köy gezilerek 2861 sıtmalı mu· - Siz ne hiçim tüccarsınız? Mü~terilere 
iltifat yok mu) Sandlllyeniz nerede, kah· nişteki ihtifaıa ve intizam, böyle bir ayene edilmi~, 13 kilo kinin dağıtılmiş, 

T ve, dondurma ısmat~amöı mııınız) diye 
müessesenin yanın milyona çıkmaya- 1250 göz, 1200 sair hastahkhya ba • 'tezgahın önüne yerlep7or. 
cağı kanaatini verir. Halbuki, bina ve kılrıııf, göçmenlere yardım için teşek· Mağata sahibi kahve, dondutma ısmar· 
mobilya için ıarfedilen para yüz yirmi kül eden heyet 1600 kişiye elbise, ça· lıyor. 
bini bulmamıştır. maşır, ayakkabı ve kazak temin etmiş, Yağlı müıteri bir çırpıda 50 liralık mal 
Ev, çalışmaları itibarile de örnek ve bir 232 aileye birer etlik koyun verilmiş, ayırmış; daha 250 liralık mal alacağını 

kültür kaynağıdır. Aksam saat altıdan 2350 çocuk muayene edilerek sıhhi söyliyerek yirmi dört saat mühlet vermiş· 
sonra salon köylü ve 'şehirli lıer sınıf durumları velilerine bildirilmiştir. Her tir. Mağaza sahibine de bir 500 liralık uza
halkla dolar. Çarşaf ve peçenin kalk· nevi spor oyunları devam etmektedir. .tan sahte maden tüccarı bunu bozduramii· 

masında münhasıran ev amil olmuş • Orta mektepte bütünlemeye kalan yınca, ettesi gUnü diğer alacağı mallarla 
tur. Şubelerin çalışmaları her türlü tak- talebeye ınüteaddit kurslar açılmış, ,birlikte Cidemek bahanesile mallan aldıbYI 
·..ıirı'n fevkı"ndcdı'r. Son zamanların fa- h 1 L be . .. gibi mağazadan uzaklaşmıştır. 
u halk den ane eri ÇOK. tağ t gormuş, · Fırait bu fınittır diyerek te Bourla bira-
eliyetini saöylece hülasa edebiliriz: 120 mola:.1-n ibaret aıhhi bir ınlize a- ' k .,ı · ı 

T JU4I ,derler titarethatietine glttnlf; enuıs ne 
Tunç.eli ve E.laziz mıntablanndaki çıı-, •• il mÜ2e•İ haarlanmıfbr. Ki· «parti ba§kanı Avni Doğanı> ıüııünil ve • 

Cfört bin köy admm Türkçeleri bulun- tapearaym rne-vcudu dört bini ıeçmiş- :rerek bu müeseeıeyi dolandırmak istemiş
mu~ ve bir kitap halinde ne~1edilmele· tir. Okuma odasına yevmiye otuzla .tir. Fakat biraz ıonra iı tabıta)'a abetmi~. 
ri İçin tetkikata giri~ilmi~tir. Milli ta· kırk arasında okuyucu gelir. Sön yıl Zabıtaya aksedince de derhal faaliyete 

rih ve coğrafya üzerinde incelemeler içinde (5525) kişi odadan istifade gör- ,geçilmiş ve asri Arsen Lüpen yakalanmı~· 
Cfevam etmektedir. Son yd içinde 96 mÜftiir. hci albi.irrı tab"ettiriimiştir. tır. 
konser verilmif, yüz kada! türlcfi nota.. Halkevi binası İttiaalinde modern bir Zabıta bu adam hakkında tahkikata gi· 

1 O 'k' d ' ' · k h h ·ı .. 1 b' 'l k rişince Çorumda bir kaç dolandırıcılık Lıa-ya a ınmıştır. n 1 l evrım ptyesı oy- çocu a çesı e guze ır aı e par ı ve . . . v k ot • •• 

"' d ı_ ·1 d k . dısesıne adı karı~tıgı, ve enaısının aran • nanmış, ücretle tutulan Ertugrul Sa· Avrupa aKı er en far sız hır stadyom <!ığı öğrenilmi~tir. Btı vaziyet karşısında 
dinin heyeti halka parasız temsiller ver- kurulmaktadır. ikint.i ceza hAklmi Nacl kendisini teTkif et· 

• ... mlştit. Mu1ıterem maden tUccarı ( 1) ~imcli 
lzmitin Kullar köyündeki hadise hapishanede hutyalarile baıh•ı• katmıştır. 

lzmirde Kızılay üyeleri Köy halkı bir su davasından mütevellit hadisenin 
cereyan şeklini başka türlü anlabyorlar İzmir, 2 (Hususi) - fzmirdeki Kt· 

zılay Üyelerinin sayısı sekiz bine bdig~ Anlkat Etem Ralli hna9'11e ab fU ıı:ıelt- rariyle l:<Syden g~en bir derenin stıyunu cl-
ta'lnl alda\:: \"ardaki çeltik tli1'1alarnıa 'fetnıek ıstemlştır. olmuştur. Bütün azadan munzam bit 

cMuhterem ı~etenızın ~7 Ha.ziran 1938 Haibutl bu tedb1t taratın.dan evvel Sağhk şekilde aidat alınmaktadır • 
tarihli nüshasının birinci sııyfas:ında (İzmit,. ve Sosyal Yardım Bakanlığı naınına Koca.e-11 ............................................................ . 
te on yedi köylü tevkif edildi) baŞlıği altın- vansı tarafındl'ın 23/5/ 935 tılrfhfnde bu suyun lığı sirayet etmiş ve pek çok cvlMı millet ôl· 
da İzmttte Kullar kof{ine aft Mcff.c;e hakıtm- pfdnç tarla1ıtrıM lı~r ne sürHre olursa öl· müştür. 
da hususi muhabirinizin vermiş ôldliltı tn~· sun bırakılmaması enü'cdiTt:1.f$f.ft. Sağ Ktllııfifa.r da bu yüzden maltıl kalmış
lfimatı, Kocaeli noterliğinin 1768 No. lı teselli İhtiyar heyetine bu emrı göstererek lcra larcUr. DCv1et Tfirt: Jı:By1üsUnO YO nhallntn 
resnıısıyıe meztUr köy e.balfsl nam:.ma heyeU memll'ftlliun lhtltatl tedbtt l'.ararnıa 1tirat hıırtıtını mubnfnza için bu tectblrl alını ır. 
lhU,ariyesinin te §8.lıslfetı bükmlj'tsınm eyleDliftlt. vacıbUI fetıi, or ac:!a bft icra mev- K6Y1UtiUn bU teZl müdafaa etmesi yanlış nn
vekllı tanunist sıtau,ı.. teblp ed.ilmeslru ıs- cut. ôlniadıtmtıan bU ıııtaz h kkını IStiınru laş1Imı9t.ır. Bu, W1 bedfuihHif, Jıadl§Cyl 
tlrbam eyUyonmı. Hld!Se esas.~z delildir. her n.tandaŞm esasıı hakki otcıuğu gibl Jatılıf t.efslre tığtataraı Türk JtöylıisUuün li
Fabt gtinamu Tiiı'k k6yltisü battctnda hük- bôtte blt Mdf86 tat§JS'ltida icra memutunun deta isyan etmiş bir şekilde gastermişlertlİr. 
nımı dahi aablt ôlmıyACac kna& ft Uura.- csa ffZIYetl blt sabit varakasıyıe teabtı ecle- Bınlnltn kl sız de benlin gibi Turk koylü-

ıar vardır~ O da ltidw: reı: &ettik metcı1ne b1ldimies1 l4ilm gelir. sünü ve Türk mllletlnl bu glb! hatalardan 
1 - Gftya. töylii mahte1ne Jllınmlli bt'll 19 bldtsete gore KUU.r ıtöt!üSü *hansı tahzir edersiniz. Türk köylüsü devlet otori -

icra emrine muhalefet elmJı:S ve mhayet ıcta 1Mlli1l'tUna mahalefet <!etli vaıtfei ka- teslnc karşı hürmet hl~inl asla kaybetmez. 
icraya muavenete ceıen jaMarmaıan ta§Ja, ıumt1emnı yapmiftır ve töy:unün Jatıdar .. Onun bütün fazileti burada.dır. Masum Türt 
sopa ne •e saıte Ut ıaanw etmlf n lıılr Jan- maıata hücum ettlil d• tamamtyle yalan .. lCoyiusunün hükümeti n1ctbmısffin katşı 
datma yaralı lmJf. cm. hürmet hıssıtıı şüptiett gösterecek, dosta tlüŞ-

Sne11 ortada bir mahteme D1'mi JOk - Wlsed6 dalla •Mfiüiüfet.ıt bit uzlyet mana lfarşı asıfsız şiifa!ar IŞa'a§l nence 
tur. Kasbı tanyn ttmJ:f blı malllı:eıN ıı• - latcfa'. :oevıeı bu SU7d aıatıımamasmı • me ıeteıe fenalık ölur. Kf!Y muhtarı aa kaç-
mr başkadır. ctn.t ahali.sinin hayati umüinfyesl JÇiıı 1ü • mam~ıt .... 

lıılahi:eme1et1n bitU?ndeft nveı ~ekte ınmııu lôrmliŞtllt. Çütilı:u ıeçtn seneye kadar hmitte Kullar iliyi ahalisi n şa&~eti 
olda~ tedb&f ihtiyat{ uran 'Mfb,dtt. ti'll ~,. Ye lzımte yakm c;eUit ıatlalatmdan Jiüllmlyesi wkili 1r:ın1111i i

1 
AT11kat: 

Koeaeu dairesi böJJe bfı tedbttl ıhtİfaU ta- g6Ien SlvrWtletıer yiizlinderı Fte>tlta tiasta- Etem Rulii Balkan 

Hasan 8. Diyor Ki ı 

'!lyfa s 

Edirnedeki tarihi ve mima 
ri eserler tamir ettiriliyor 
Üç 30 b'in lira sarfetlilt\i, Selimiyede şeref eli için 

tamlr ettirilecek, 
emniyet 

,şehirde gayet güzel bir 
patla yapbnldı. 

Fatihin babası ikinci Murat tarafından yaptırılan kİi.lik 
eserlerinden Oç ıereleli 

mimarimizin en güzel 

Edirne (Hüsust) - Vakıflar direktör
lüğü tarafından Editnedeki tarihi ve mi· 
mari kıymeti haiz camiler tamir ettiril
mektedir. 

Bu meyanda 841 hlcrl 'ienesinile tari
hin babası ikinci Murat üman'ında yapı· 
lan ve klüsik mimarimizin en önemli tser
leriftden biri bulunan Üç şerefeli 'Carnün tle 
esaslı tamirleri yaptlmakladır. 

dirne Kültür, Nafia ve Vakıflar direktör· 
iüğüle umumi müfettiılik nafia mÜ§avir 
muavini ve mimarından ve belediye mÜ• 
hendi inden mürekkep bir komisyon teıkil 
edilmiştir. 

Edirne emniyet direktörlüğü önündeki 
meydan ızarif ve asri bir park haline çev• 

rilmiştir. Parkın içerisine renkli elekttik 
Camiin dahili kısımlarında sonradcln ompullerile ıuah fıskiyeli mermer bir ha· 

yapılan bütün muhaddes ekler kaldığı gıbi vuz yaptınhnıı ve ynca Atatürkün bir 
kubbelerin iç köşe pandantif stalaktitleri· büstü de parkın göz ehcı bir .mevkiinde ifa• 
ıı!n bozuk kısımları ve camiin dış harimin- ıpılan menner ibir kaide ut:erine vazedilmi2· 
deki ruvaklarla zelzele neticesi hdara uğ· • 

tır. 
rıyan sütun başlıkları, atçı pencereler ve 
harimdeki çok harap bulunan ve eslei 
Türk san'atinin yüksek ~evle ve teknik 
kırmetini taşıyan kapılar restüre esaı\an 
dahilinde asıllarına uygun bir şekilde ta· 
mir edilmişlerdir. 

Mabedin harimlndek\ ruvaklarda zel• 
zele neticesi sakatlan!n diğer ÜÇ kemerle 
iki sütun iğretiye alınarak bunlann da bıı 
sene tamirleri için keşifleri yaptırılmıştır. 

Üç ıerefelinin cadde yüzlerinde evvelce 
mevcut olup sonradan kaldırılmış olan 
barakaların yerleri tesviye ve tanzim edi· 
)erek çok güzel bir park haline getirilmit 
ve parkın etrafı Türk tarzında duvar ve 
parmaklıklarla çevrilmiştir. 

Dört senedir devam edi:n bu tamirlerle 
Üç 'erefelinin bütün orijinal mimari gü
z:elliği meydana çıkarılmıştır. Tamirat için 
otuz bin lira sarfedilmiştir. 

Ko a Sinanın ölmez aheseri Selimiyede 
de bazi tamirler yaptırılmaktadır. 

Selimiyenin harimindeki ruvaklarda zel
zele neticesi çatlıyan bir kaç sütun başlık
larile, harici alçı pencerelerin ve saçak 
kurşunlarının yaptırılması için keşifleri 

lan:r.im ettirilmiştir. 

Bundan başka 81 t> hicri senesinde Yıl
tlırımlfi oğullan Emir Süleyman, Musa ve 
Çelebi Mehmet tarafından yapılan (E:.,lti 
cattıi)in dl! esaslı tamiri için de lhımgelen 
ke ifleri yaptırılmı tır. 

T alisisat gelir gelmez bu değerli eserin 
tle bu sene tamirine ba landınlıicaktır. 

Edirne Vak1flar direktörlüğü tarafın· 

elan Edirnedeki mevcut camiler mimari ve 
tarihi değerleri bakımından tasnif edil
mekteClir. 

Bu tasnife Edirnedeki kadro harici cami
ler de dahildir. 

Bu camiler hakluhtla tetkıkat yapılarak 
bunlardan mimari ve tariht kıymeti haiz 
olanlnrının tamir ve muhafazaları İçin E-

Geçen hafta Edirneae sürekli ve şiddetli 
yağmunar yağmıı ve caddeleri sular 'kap• 
lamıştır. Sellerden bütün dükkanlan ıu 
basmiştır. 

Şiaae li gök gürültüleri ve fimşekler a· 
atlarca ı(levam etmiŞtir. 

Orta ve kız öğretmen okaluntla 
müsamereler 

Her iki okuldaki müsamereler 
ga\n)mi olmuştur. 

Hidiseler 
karş151nd 

Varan bir 

ıene 

iyi Ye 

Yine bu sütunda yazdım. Yazalı da 
üç gün olmadı. Dedim ki: 

- Biz edebiyattan ~eğil, edebiya· 
tın dedıl'.o usundan tevk duyarız. 

Bugün okudum: :Zevk duyacağımız 
bir mevzu üzerinde Bır genç Bir yazı 
yazmış. 

- Edebiyat dedikodusu mu) 
Diyeceksiniz.. evet hemen hemen 

öyle: Mehmed Akif CledikoJusu. 

* Hasta bir adam, dediltodu ıhevzuu 
olamaz! 

Denilmişti. Erbabının eline eçince 
mükemmel oluyonnuş. 

* Mehmet Akif genç edipleri tanımı• 
yormuş. Olabilir. Herkes cep takvimi 
kullanacak değil ya 1 

• ,le 

iık dedikodu yaz.ısı çıktı: 
- Varan biri 
Bakalım arkası çorap söküğü gibi 

gelecek mi) 

* Altlı ba§lnda bir adama sordum: 
- Bu işe ne dersin~ 
- Ne diyeceğim, dedi, kedi yetişe• 

mediği ciğere pis, dermiıl 

* - Mehmed Akif hakkında yazı ya· 
zan bu adam kim~ 

- Ha n ~yciğ\m t. EU der. \ . . . B'.M rnahd , bw .ene ı . . . Kendisini iyi lsir mühen 
-. var .. Beni tenvir et. l h*l§albılt liseyi bitirdi. ciia olarak :;etiıtirmek için •• 

· ı . . . Almanyaya görid~lt Hasan Bey - Belli olm3z ki! 
istiyorum. Acaba bana knça ,, 11!! n Alm nyaya bir kaç yol 
malolur? l ~ar. Hanguüe göndereceksin? 

Mi ... Müsaade edin de adını söyİc· 
miyeyim .. Meşhur olmak için zemzem 
kuyusuna işemiş olan adamın adı sÖy• 

lenmezl 
MSET 



6 Sayfa 

E&kimolar arasında neler görülür? 

Her Eskimonun duası 
şudur: ''Allahım ölünce 

beni cehenneme gönder!,, 
Kadının az olduğu yerlerde her kadının bir kaç kocası, 
çok olduğu yerlerde ise her erkeğin bir kaç karısı vardır 

Kutuplardaki Eskimo1ar arasında uzun 1 
seneler yaşıyan bir ilim adamı geçen1erde 
geri dönerek kutup mıntakasının sakin
leri hakkında çok tuhaf şeyler anlattı. 

Dünyanın hemen her tarafında yaşıyan 
insanlar, ahret hayatında cennete kavuş
mayı ve cennette serin ve asude bir hayat 
yaşamayı umarlar. Eskimolann düşünüşü 
bunun tamamile zıddıdır. Bunlann ahrette 
1.kavuşmak istedikleri yurt, cennet değil, 
cehennemdir. Çünkü orada dondurucu 
rüzgarlardan, buzlardan uzak ve sıcak bir 
hayat sürmeyi ümit ederler ve bu ümit on
lara neşe verir. Dünyada kar ve buz ile 
mücadele bunları o kadar bezdirmiştir ki 
ancak ahrette cehenneme kavuşarak dün
ya işkencelerinden kurtulmak ümidi ken
dilerine teselli vermektedir. 

Eskimoların tuhaf bir adeti de, ava çı

kan erkeklerin kanlarını avdan dönen er· 
keklere emanet bırakmalarıdır. Başka bir 
erkeğe emanet olarak bırakılan bir kadın, 
kocası dönüncİye kadar o erkeği koca ta• 
nır ve asıl kocası avdet ettikten sonra ge
ne ona döner. Bu suretle Eskimo kadın • 
lan, kocalarının gaybubeti zamanında ko
casız kalmaktan kurtulur1ar. 

Eskimoların tuhaf adetlerinden biri de 
fazla ihtiyarlıyan ve yiyeceğini, içeceğini 

tedarikten aciz kalan ihtiyarları öldürmek
tir. Bunun sebeıbi Eskimolann yurdunda 
büküm süren kıtlıktır. Burada yaşıyan in
aan1ar, gıdalarını son derece güçlükle te· 
öarik ederler. Bunun için günlerce yola 
çıkmak, günlerce didişmek, tabiatin öldü
rücü hamlelerile sava;ımak lazımdır. Bu sa
va,tan aciz ka1anlar, cemiyete ağır bir yük 
olurlar. Cemiyet bu yükü taşımaktan aciz 
olduğu için bunları öldürmek lazım gelir. 

Eskimolar arasında taaddüdü zevcat a
deti de ya;ıamaktadır. Çünkü bazı yerlerde 
kadınlar erkeklerden çok fazladır. Eski -
molar kadınların açıkta kalmalarını iste • 
medikleri için taaddüdü zevcat usulünü ka· 
bul etmişlerdir. 

Fakat Eskimo yurdunun bazı yerlerin
de kadınlar erkeklerden azdır. Bu taraflar
da da kaziye aksinedir. Yani her kadının 
iki veya üç kocası vardır. Ve kadın iki ve
ya üç kocasile birlikte yaşar. 

Eskimolar, daima tabiatin ifet ve fe -
llketleı:i1e karşı karşıya geldikleri için ha· 
bis ruhlara inanırlar ve bunların kendileriJe 
mücadele ederek gıdalarını elde etmeğe 

mani olduklarım zannederler. Onlara gö· 
re bu habis ruhlar, dünyadaki bütün mu
kadderata hakimdirler. 

Fakat Eskimoların bu itikadı hayatın 

yalnız güçlüklerile kuşılaşmalannın pek 
tabii bir neticesidir. 

Hıristiyan misyonerleri Eskimoları bu 

Bir Eakimo 

düşünceden ayırmak için bir hayli uğraş 
·~u;ılarsa da muvaffak olamamış1ardır. 
Çünkü bunların telkin ettikleri merhametli 
uluhiyet düşüncesi Eskimolara tamamile ya
bancı kalmakta ve bunlar hayatlarında bu 
merhametin bir tek izini görmedikleri için 

buna inanmamaktadırlar. 

Eskimoların doktorları da kendilerine 
göredir. Bunların vazifesi tedavi etmek de
ğildir. insanın ölüp ölmiyeceğini, ölm!ye
cekse ölmesi ]azım gelip gelmediğini an • 
!atmaktır. 

Bunlar bir hastanın başına geldiler mi, 
evvela, bir takım nağmeleri terennüm eder, 
daha sonra rakseder, ve sonunda ölüye 
bakarak onun yaşaması lazım gelip gel • 
mediğini söylerler. 

Doktor ölüm hükmünü verirse buna kar
şır gelmek küfür sayılır. 

ihracat ticareti yapabilmek 
için şartlar 

3018 numaralı kanunun muvakkat 
maddesine göre ihracat yapacak tüc -
carlar Türkofise istida ile müracaat e
derek ruhsatname almak mecburiye ~ 

tindedirler. Bu istidalarda 1 kanunusa
ni 936 tarihinden önce ihracat taciri 
olarak Ticaret Odası'na kayıtlı bu -
lunduklan ve hangi maddeler üzerinde 
ihracat muamelesi yaptıkları zikredi
lecek, bu ifadeyi teyit etmek üzere de 
Ticaret ve Sanayi Odası·ndan alınan 
tasdikname istida ya iliştirilecektir. Bu 
ruhsatnameyi alanlar ihracat ticareti 
yapabileceklerdir. Ruhsatnamesi olmı
yanlar ihracat ticareti ypmaktan men 
edileceklerdir. 

tÖNÜLİSLERİ 
Yalanla 
Nikah 
Olur mu? 

« Allah aşkına söyleyiniz, ben nikahlı 
sayılır mıyım~ Nikah dairesine kocamla 
birlikte yanlış malumat verdik. Ebevey
nimiz sağ olduğu halde ölji gösterdik. 
Şimdi bizim nikahımız makbul sayılır 

mı~ 

Perİfan 

Nikah memurluğunu aldaımak bir 
ıuçtur. Nikahınız muteber olmadıktan 
ba,ka hakkınızda kanuni takı"bat dahi 
yapılabilir. Bir kolayını bulup bu yanlı· 
fl düzeltmeğe çalışınız. 

• • • 
« İki sene evvel beni bir adam İstedi. 

O vakit onu iyi tanımıyordum, reddet
tim. Aradan geçen zaman içinde istemi
yerek onunla alakadar oldum. Hakkın
da hayli malumat aldım, ve büyük bir 
fırsat kaçırdığımı anladım . Hala evlen
mio veya nişanlanmış değildir. Fakat 

kendisine şimdi ev1enmeğe hazır oldu
ğumu nasıl anlatayım.» 

tclal 
Vaktile sizi istemek için kimler de1a· 

\) 

lel etmitse bilvasıta onlara vaziyeti an-
latmanın çaresini bulmak gerektir. Ma
demki erkek batkasile evlenmemi~tir, 

demek ki sizinle hali evlenmeğe razıdır. 
Doğrudan doğruya hissinizi anlatmağa 
çalışmak büyük bir hata olur. 

"' • * 
«Ben bir müessesede çalışıyorum. Ar· 

kadaşlar ikide birde memurlardan biri
nin beni sevdiğini söyliyerek benimle 
alay ederler. Hakikatte ne benim ona 
karşı, ne de onun bana karşı hususi bir 
alakamız yoktur. Fakat bu latife tekrar 
edildikçe ben bu gençle alakadar oldum, 
ve nihayet onu sevmeğe başladım. 

Şimcü artık bu 18.tiıfelere sinirleniyo
Tum. Ne yapayım~ 

Şükufe 

Bir de o adamın sizinle alakadar o
lup olmadığını tetkik ediniz. Belki on· 
da da ayni temayül baılamıf~ır. Maama
fib ne de olsa arkadaşlarınızın bu Iati
fesine bir nihayet vermeniz iyi olur. 

Teyze 

SON POS'f.~ 

Amerika da 
lnanılmıyacak 

bir icat 

femmuz 3 

"Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
------39 - Swift ile Stella -

Gençlere en çok muvaffak 
olacakları meslği seçen 

makine 
Amerika gazetelerinin anlatışına 

göre İcat olunan y·eni bir makine in -
sanların yer yüzünde geçirdikler~ 
hayatın ne olacağını bildirerek bir ba
kıma göre falcılık yapmakta, bir ba
kıma göre de ruhiyat doktorlarının va
zifesini üzerine almaktadır. 

Bu makine sayesinde herhangi bir 
kimse hangi mesleğe intisap etmesi 
lazım geldiğini düşünmeğe lüzum 
görmiyecek, bilhassa gençler, günler -
ce, aylarca, hangi mesleği tercih et • 
meleri lazım geldiğini düsünmek ihti
yacından kurtulacaklardır'. Bunlar elli 
santim feda etmekle ne yapabilecek -
lerini, hangi meslekte muvaffak ola
caklarını anlayacak ve ona göre karar 
vereceklerdir. 

Bu m~kinenin alelade ·bir eğlence 
yerinde kullanıldığı zannolunmarnalı
dır. Bilakis bu makineyi Sanford ve 
Kolombiya Üniversiteleri kullanmak
ta, bu üniversitelerin talebesi makine
den istifade etmektedir~er. 

Makine şu şekilde çalışmaktadır: 
Evvela, makineden sorgu soracak 

her gencin eline yedi sayfa veriliyor 
ve bu yedi sayfadaki 420 suale cevap 
yazması isteniyor. Sualler içinde çok 
tuhafları vardır. Mesela arada şunlar 
da bulunuyor: 

- Bir tramvay vatmanı m1, yok -
sa bir şoför mü olmayı tercih edersi -
niz} 

- Bir ~ef garson mu, yoksa bir de
niz feneri bekçisi mi olmak istersi -
niz~ 

- Bir bahçivan mı, yoksa bir fırın
cı mı olmayı tercih edersiniz? 

Meslek hayatına ait bu çeşit suaUer 
elliyi bu]Jnaktadır. 

Bunları, eğlencelerin hel'l)en her 
çeşidini sayan ve hangisinin tercih o
lunacağını soran elli sual takip ediyor. 

Daha sonra teferrüattan sayılan ve 
ehemmiyet veri]miyen bir takım faa -
liyetlere ait elli sual eorulmaktadır. 
Mesela: 

- Saatlerinizi daima ayar eder mi
siniz} 

- Yolda giderken mağaza came .. 
kanlarının önünde duru musunuz? 

- Kitaplarınızın tozunu silmeğe e
hemmiyet verir misiniz? 

Bu sualleri takip eden sualler insan
lara karşı beslenen hislere aittir. Mese
la, ödünç para isteyen adamlara, altın 
dişli kimselere, kıvrık burunlulara, 
zenginlere, iş hayatında muvaffak o
lanlara, koku kullananlara, sigara içen
lere, sosyalistlere, bolşeviklere, serma
yedarlara ve saireye karşı hisleriniz ne 
merkezdedir} 

Doktor (Ben W oods) a göre bu yol
da sorulacak yüzlerce suale verilecek 
cevaplar, her insanın hüviyetini gös
terdikten başka onun hayatta hangi 
yol, hangi mesleği tutması lazım gel -
diğini göstermeğe de yardım eder. 

Zaten bu sualler, yirmi senelik bir 
tecrübenin mahsulüdür. 32 mesleğe 
mensup ilim ve iş adamları bu sualleri 
tertip için çalışmışlar ve verilecek ce
vaplar tasnif olunarak hangi cevapları 
veren adamın hangi meslekte muvaf
fak olacağı tesbit edilmiştir. 

Bunu müteakip bu tasnife göre bir 
makine yapılmış ve bu suretle netice
nin hesaplanması da kolaylaştırılmış -
tır. 

Makinenin icadından evvel, suallere 
verilen cevapları tetkik etmek altı saat 
sürüyordu. Makinenin icadından son~ 
ra bu iş bir kaç dakikalık iş olmuştur. 
Makine cevapları aldıktan sonra insa
nı tartan makineler gibi küçük bir kart 
onun ne olacağını ve hangi meslekte 
muvaffak olacağını bir kelime ile bil
dirmektedir •1 

Cihan edebiyatına «Gulliver'in ıeya • 
hatları)) ciri bir şaheser bırakmış olan bü
yük fngiliz muharriri Swift, 1 669 yılında 
lrlandarun en büyük ıehri olan Dublin' de 
doğmuştu. Çok fakir bir ailenin çocuğu i
di. Babası, doğumundan bir kaç ay evvel 
ölmüş, anası bir erkek evlada bakıp yetiş
tiremiyecek kadar yoksuldu. Çocukluğu 
yakın akrabaların yanında geçti. İlk tahsi
lini bu suretle temin eden Swift a-enç ya -
şında Londraya gitti ve orada devrin rica
linden Sir William Temple'in konağına ka
tip olarak girdi. Üniversitede de i1ahiyııt 
tahsiline başladı. Bir taraftan da sonraki 
ıaheserlerinin karşılayıcısı olan ille yazıla· 

nm yazıyordu. Zengin olmak husile kav· 

mayesile kilise erkanı arasına girmek, zen• 
gin kilise emlak.inden istifade etmekti. Bu· 
gün de olduğu gibi, ingiliz yüksek sosye• 
tesi fevkalade muhafazakar idi. Bir kah .. 
yanın kızı ile evlenecek olursa Swift ;stik• 
balini elinde tutan bu yüksek zadegan ile 
münasebetini kesmek mecburiyetinde ka
lacaktı. Stella ile gizlice evlendi, ve hatta 
Stellasını sık sık bile gidip göremedi. Yal· 
nız mektuplaşıyorlardı. Stellanın çok tath 
bir lisanla kaleme aldığı mektuplar, ki 

171 O ile 1 713 yıllarında yazılmışlardı, bu
gün «Ste1lanın yazılan» diye anılmaktadır. 
Fakat Swift bütün tahminlerinde yanılmı~
tı. Umduğu himayeleri görmedi. Fakat 

kuvvetli bir müşahede ve tahlilin mahsulü 
rulan bu fakir delikanlının hemen yapaya)- olup çok zarif ve istihzaları bir üslup ile 
nız geçen günlerini bir küçücük kızcağız vücuda getirdiği eserler, kendisine şöhret 
dolduruyordu: Sir Temple'in konağında ve servet temini için kafi geldi. 

kahyalık eden Johnsonun kızı Ester, Swift Stella muharririn hayatında nasıl bir 
bu kızcağıza, Esther kelimesile ayni ma • talih yıldızı gibi parlamışsa, çok genç ya• 
nada Stella = Yıldız adını koymuıtu. Stel· tında ölümü de muharrir için felaketler 
la büyük muharririn hayatında hakikaten devrinin ba,Iangıcı oldu. Stellanın acısile 

bir yıldız olmuştu. Yukarıda Margaret İ. sarsılan Swift nevrastenik bir adam oldu, 
Dicksee'nin bu güzel resminde minimini Bu hastalık hayatının son yıllarında btı 

Stella ile genç Swift'i görüyoruz. Swift'in nevi cinnete kadar ilerledi. Gözlerine biıı 

«A. B. C. D.» diye yazı öğrettiği bu kız- illet, tümör arız oldu.· Bir kaç defa parmak~ 

cağız günler geçtikçe büyüdü. büyüdükçe 

güzel1eşti, ve nihayet yaşı o nisbette ilerle· 
yen Swift eski küçük Stella' sına gönül ver• 
di. Aralarında eskisinden tamamen ayrı ve 

çok kuvvetli bir sevgi başladı. Fakir Sw5ft 
zengin olmak istiyordu. Rahip mesleğine 
girmişti. Maksadı devlet adamlarının hi-

Seyyah akım 
Kızılay Cemiyetine gerek memleket dahl -

llndek1 muhtelif şehirlerden ve gerekse Av
rupa ve Balkanlardan İstanbul §enlikleri 
Kermes ve Bebek sergisi hakkında maıt\mat 
isteyen yüzlerce mektup gelmektedir. 

Cemiyet bunlara. cevap yetl§tirebilmek 
için bazı öğretmenlerin yardımları.il lstem:l.§

tir. 
Bu yıl İstanbul şenlikleri münasebetiyle 

şehrimize büyük bir seyyah akını olacağı 

tahm1n edllınektedir. 

larile gözlerini oyup çıkannaia te e'b'bW. 

etti, yanındakiler mani oldular. Nihayel 

«Ben bir deliyim 1.. Ben bir deliyim!..» dl· 
ye bağıra bağıra öldü l 745. Vasiyetnamesi 

açıldığı zaman bütün servetini bir timarha· 
ne yapılmasına vakfettiği görüldü. 

Reıad Ekrem KOÇU 

Yeni Belediye dairesi 
Çemberlitaştaki eski Maarif Ne

zareti binası dahilinde bulunan Muh .. 

telit Türk Hakem mahkemesi Ajanlı

ğı binayı tamamen tahliye etmiştir. 

Belediye tarafından bu bina dahi .. 

linde yapılması icap eden tadil ve ta• 

mir de ikmal ettirilmiştir. Yakında be· 
lediye Fen lı;ıleri bürosu buraya nakle .. 
dilecektir. 

İngiltere de yapılan otomobil yarışına yedi kadın da girmiş, 
güzellik ile sinir kuvvetinin bir arada toplanmıyacağım iddia r t-.denleri 
tekzip etmişlerdir. 



3 Temmuz 

Spor ve sinema 
Kronometrelerin 

filim aldı • • 
yerını 

-----
Berlin olimpiyatlari için 

yapılan hazırlıklar 

Bir atletizm veya yümıe müsabakası • 
nın hitamında bütün müsabıkların hedefe 
vanşlarının tam vaktini tcabit eylemek la
zım gelmektedir. 

Evvelden bu vanşlar kronometrolar va
eıtasile saniyenin 1/1 O u olarak tesbit e • 
dilmekte idi. 

Halbuki çok kere müsabıklar birbirlerin• 
den ancak bir kaç ııantimetre mesafede bu· 
lunmakta oldultlanndan bütün devrelerin 
eaniyenin 1/1 O nisbetinde tesbiti hemen 
hemen imklnsız bir bal arzetmektedir. 

Bu mahzurları ııidermek için fotoğraf 
Ye sinema makinelerine müracaat edildi .•• 

Bir çok ıenelerdenberi Amerikalılar hu· 
ausi tertibatlı makinelerle hem fotoğraflar 
almakta ve hem de devreleri teıbit eyle • 
tnclr.tedirleT. 

* Amerikanın ıpoT tqkillb ileri gelenle • 
rlndeıı Guıtavus Town Kirby hususi bir 
ilet icat eylemiıti. 

Loı Ancelea olimpiyatlannda tecrübe 
edilen bu &Jet çok iyi neticeler vermiştir. 

Yakında açılacak olan Berlin olimpiyat
ları için Almanyanın en mühim fotoiraf 
müesseselerinden ikisi blıleıerek bir alet 
vücuda getirmitlerdir. Bu alet Amerikalı 
Kirby"nin aletine mütabih ise de çok daha 
yüksek meziyetleri havi bulunmaktadır. 

Bu alet ile alelade filimler kullanılmak
ta ve stereoskopik bir pertavsız sayesinde 
bir varııın hor ince teferriiab teabit edil • 
rnektedir. 

Husuıi bir surette yapılan gayet seri bir 

CJevölopman 1ayeeinde nqatif derhal po· 
zitif yapılmakta ve film alındıktan tam 12 
dakika sonra resimler 1ıöeterilmektedir. 

F otoiraflan alacak olan iletin cephe
unde iki adet pertavllZ bulunmaktadır. 
Ayni cesamette bulunan bu pertav:Jızlar 
dakikada yüz resim almaktadırlar. Bunlar 
ralanti olarak iflemelctedlı. Filimlerin biri 
kırmızı, diieri yeıil olarak renklendirilmek· 
te ve ayni zamanda ekran üzerine projete 
edilmektedir. 

Müceuem sinemalarda olduğu gibi bu 
filim bir gözü aiyah bu gözü kırmızı göz· 
lük ile ıeyredilmekte ve manzara tam ma
rıaeile müceaaem olarak görulmektedir. 

Bu ıayede müsaballalann bütün tefe:
rüatı seyredilmektedir. Varıılar mükem 
ınel bir surette tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan: Filim ıaJ'\ıyede 16 re • 
lim itibarile ralanti olarak döndürüldü • 
iünden müsabakalann Dtiicelerini tesbat 
edecek olan heyetler ahvale tam manasile 
vakıf olarak kat'i hükümlerini verebile -
ceklerdir. 

* İşin diier ve pek mühim bir cephesi 
vardır: 

Gayetle iyi düşünüJmüı bir alet vasıta· 
aile müsabakalar başlar başlamaz işliyen 
bir kronometronun filmi alınmaktadır. 

Bu makine üstüste vazedilmiş 6 disk ile 
rnüteşekldldir. Hepsi birden işlemektedir. 

Disklerin ıürati yukarıdan aşağıya doğru 
çoğalmaktadır. 

En altta bulunan ve en süratli işliyen di.3k 
bir saniyenin 1/1000 ini tesbit eylemekte • 
dir. 

Diğerleri: Saniyenin 1/100 ünü, 1/ 1 O 
unu ve 1 ••niyeyi tesbit eylemektedirlcr. 

Diğer dislder 10.100 ve 1.000 saniyelik 
devreleri göstermektedirler. 

Filim projete edildiği vakit bu saat da· 
lıi ekranın sol tarafına projete edilmekte • 
dir. 

Gerek saat ve gerek alıcı makine sen • 
kronize bir motör ile iılemektedirler. 

* Berlin olimpiyatlarında: 
Reichssportfeld' de müsabakaların 

Girl olmak için ıart kotulan 
ölçüler 

Filimlerde, tiyatrolarda, müzikhollerde 
rol yapacak girllerin Standard bir tipini 

tesbit eylemek için geçenlerde toplanmış 

olan komisyon fU kararı vermiştir. 

1936 senesi cıStandard • Girl» tipi kra• 
Jiçeliğini: 

Edna VaJdron adındaki kız kazanmış • 
hr. 

Standard Girl sıfatını kazanmak için 
genç kızların vücutları şu tarifata tetabıık 
eylemelidir~ 

Boy 
Boyun 
Kollar 
Göğüs 

Bel 
Bilek 
Kalçalar 
Baldır 

Ayak numarası 
Ayak bileği 

1,59 
0,28 
0,25 
0,83 
0,58 
0,14 
0,83 
0,31 

35 
0,21 

Lilyan Harvey ile Hanri Gara 

Yine Birlikte film 

Çevirecekler ... 
Sinema meraklılarına müjde!. .• 
(Cennet yolu), {Kongre eğleniyor ... ), 

(Sarışın rüya ... ) ve bunlar gibi hep güzel 
filmler çevirmiş olnn ve herkes tarafından 

sevilen güzel Alman yıldızı Lilyan Harvey 
ile genç Fransız san"atkarı Hanri Gara pek 
yakında Almanyada Ufa stüdyolarında 
(Talihliler ... ) adında büyük bir film çevir
mege başlayacaklardır ..• 

Filmin rejisörü (Kongre eğleniyor) fil. 
minin rejisörlüğünü yapmış olan zattır. 

SON POSTK" 

Bir ln6iliz Kontu Sinema 
San' atlrarı Oldu! ..• 

Londranın yüksek sosyetesinde tanın· 

mıı bir sima olan (Kont dö Varvil) ıine• 
ma aan'atkarlığına başlamak üzeredir. 

Tecrübe için çevirmiş olduğu filmde çok 
muvaffak olmuştur. 

Meşhur sinema prodoktör)erinden: 
Mervin lö Rua kendisine heı senelik 

bir konturat teklif eylemiştir. Bu konturat 
mucibince ilk 20 hafta zarfında kendisine 
haftada 500 dolar verilecektir. Bir müd· 
det sonra ayda 200 dolarlık bir zam göre• 
cektir. 

(Kont dö Varvil) pek yakında: (Ho· 
livud) a gidecektir. 

Klerk Gebl Bokıör Oluyor .•• 
Meşhur sinema san'atkirı Klerk Cebi 

Holivud spor federasyonuna müracaatla 
boks lisansı istemiştir. 

Sinema san"atkarlığına girmeden evvel 
Klerk Cebi bir müddet boks yapmııtır. 

(Holivud) spor reislerinden Tom Ga1· 
' lery; eski şampiyon Maks Baer ile bir maç 
, yapması için Cebi' e l 0,000 dolar teklif 
eylemiştir. 

Klerk Gebl"in arzusuna nail 
muhakkak addedilmektedir. 

Filmde Bir Puıe Kaça 
Mal Oluyor? . .. 

olacağı 

Seyreylediğimiz fifmlerdcki «Pu<Jeı> 
sahnelerjnin kaça mal olduğunu hiç tahmin 
ettiniz mi? ... 

Ekran"da dört saniye devam eden bir 
upuse» sahnesinin filme alınma müddeti 
hele rejisör asabi ise dört saat kadar siir· 
mektedir. 

Bu dört saatlik müddet 60,000 franga 
Yani 4,800 liraya mal olmaktadır. 

12 Sinema yıldızını tanıtan bir cetvel 
Aşağıdaki cetvel sinema yıldızlarmdnn en büyük 12 tanesinin boyları, sıkletleri, 

~özlerinin renkleri hakkında en sarih ma llımatı vermektedir. 

S8yfa 7 

Milletler Cemiyeti 
kararını bugün veriyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) gası lehinde olduklarını .anlattılar .. 
En mühim sözleri şunlardı: Çin murahhası, Habeşı, Manç.urı~e b.en· 
ccYedi aydır zecri tedbirleri tatbik zetti ve kabahati Milletle~ .Cemıyctı ~ısa· 

ettiğimiz halde, Habeşistanın ist~sınn m:i- kında değil, misakın tatbıkın.de .buldugu • 
ni olamadık. Mani olamadığımıza göre nu söyliyerek kollektif cmnıyetın . n~cnk 
Habeşistanın istiklalini bu tedbirlerle kur· harbin göze alınmasile siyanet edılebıle • 
taramıyacağımız besbellidir. O halde bu ceğini izah etti. 
tedbirleri tatbik etme ten ır ay a o • k b . f d l Şili murahhası, memleketinin Milletler 
madığına göre Üzerinde ısrar etmek mana· 
sızdır.» 

Bundan sonra Danimarka murahhası 
doktor Munç söz söyledi. Ve zecri •ed· 
birlerin ikaldırılmasına taraftar: olduğunu 
anlattı. 

lrlanda ne diyor? 

lrlanda murahhası Dövaleranın beya • 
natı hayli aiırdı. Ezcümle dedi ki: 

«- Milletler Cemiyeti bir ıademeye 
uğramış, ve taahhütlerini yerine getire • 
memiştir. Habeş imparatorunun bütün 
söyledikleri doğrudur. Bunlara karıı söy • 
lenecek bir söz bulunamaz. O halde mil· 
letler ancak tutabilecclderi sözü vermeli 
verdikleri sözü mutlaka yerine getirmeli • 
dirler. Zecri tedbirler, ancak askeri ma • 
hiyet alırsa müessir olur. Aksi takdirde te• 
ıiraiz ve faydasızdır. Avrupada iıe bunu 
göze alacak bir kimse yoktur. Çünkü Av· 
rupanın kendisi tehlike noktasındadır. Av
rupa sulhu, korunmağa muhtaçtır. Biz de, 
her ıeyden evvel bu vazjfe He mükellefiz. 
O halde bir konferans toplıyarak yeni bir 
harbin ıebeplerini izale etmeliyiz. Henüz 
buna vakit vardır. Fakat bu vakit, ıonsuz 
değildir. 1914 de böyle bir cemiyet bu • 
lunsaydı, belki de büyük harbin önüne ge· 
çilirdi. O halde vakit kaybetmeden, harbe 
mani olmağa çalışmalıyız.» 

Yeni Zelanda ilgaya aleyhtar 
Daha sonra Yeni Zelanda murahhası 

zecri tedbirlerin ilgası aleyhinde ıöz ıöyle· 
di ve «Yeni Zelinda zecri tedbirlerin de· 
vamı ve teşdidi lehindedir. Milletler Ce • 
miyetini ıslah meselesi eylul içtimama bı • 
rakılmahdırn dedi. 

Daha sonra lsviçre, Lehistan, Litvanya, 
Uruguvay, Hollanda, Çin, Şili murahhas • 

lan söz ıöylediler ve zecri tedbirlerin il-

Cemiyetinden ayrılmak fikrinde olduiİunu 
ihsas etti. 

Bugünkü toplantı 
Nihayet celse yarın toplanmak üzere ta• 

ti! olundu. Yarın (bugün) de on hatip söz 
söyliyecektir. Fransa hariciye nazırı Del· 
bos bunlar arasındadır. Delbos Milletler 
Cemiyeti yasasının ıslahından bahsedecek· 
tir. 

Cenevre 3 (Hususi) - Bugün söz söy• 
lemeleri beklenen hatiplerden bir .kısmı 

müzakereleri kısa kesmek için söz soylc • 
mekten vaz geçmiş olduklarından müza • 
kerenin öğleye doğru nihayet bulması bek
leniyor. 

Fransa hariciye nazırı M. Delbos Mil • 
let)er Cemiyetinin ıslahı hakkında muhtelif 
hatipler tarafından ileri sürülen düşünce • 
ler ve projelerin bir komite tarafından tet• 
kikini ve bu komitenin eylul içtima;nda ra• 
por vermesini teklif edecektir. 

Habeıiatanın verdiği takrirler 

Bugün Habeşistan namına Milletler Ce• 
miyeti umumi katipliğine bir nota ve iki 
takrir verilmi~tir. Notada Milletler Cemi • 
yetinin Habeşistana karşı mes"uliyetinden 
bahsolunmakta, azadan her birinin bu 
mes"uliyeti üzerine aldığı söylenmekte v~ 
iki takririn cemiyete arzı istenmektedir. 
Takrirlerin birincisi Habeşistana on 
milyon sterlin ikrazına aittir. İkincisi a • 
aamplenin Habeşistanın ltalya tarafından 
tanınmamasını temin etmesi lazım geldi • 
ğini anlatıyor. Bunların ne zaman 
zuubahs olacağı belli değildir. 

Ilga karan hazırlanıyor 

mev • 

Roma, 2 (Hususi) -· Zecri tedbir· 
ler komitesi yarın toplanacak ve zecri 
tedbirleri ilga kararını hazırlıyacaktır. 

Pravda gazetesi projemizi Sovyetlerin 
ve siyasetimizi 

(Battarah 1 inci sayfada) 
Bu itibarla, Sovyet harp gemileri • 

nin Karadenizden çıkarak, Baltık de-
nizine, veya Bahrirnuhiti ıimali veya 
Pasifik denizine giderek Sovyet Rusa • 

nın diğer sahil kuvvetlerini takviye e· 
debilmesi için Türkiycnin müsaadesini 
almak gerekecektir. Halbuki sahildar 
olmıyan devletler gemilerinin yapacak
ları ziyaret için böyle bir müsaadenin 
alınması mevzuubahs değildir. Kara • 
denizi; alakadar bir meselede, bu de· 
nizde aahildar olan memleketlerin sa • 
hildar olmıyan devletler sırasına indiril
mesi hiç bir zaman varit olamaz. Çün
kü sahildar olmıyan devletlerin yegane -
menfaatleri yapacakları ziyaretlerden 
ibaret kalmaktadır. Türk teklifinin, 

kendisi ile dostane münasebetlerde bu
lunan ve Türkiyenin menfaatlerini gÖ• 

zeten Sovyet Rusyanın menfaatlerini 
gereği kadar gözetmediği a§ikardır. 

Şurası da aıikardır ki, Türlıi • 
yenin bu hareketinde, Sovyet 
Ru•yaya muhalif bazı cereyan • 
ların Türk politikaaı üzerinde 
yaptıkları tesirler görünmelıte • 
dir Türkiyenin Montreux kon • 
f eransında takındığı vaziyetin, 

her iki memleket araıında uzun 
müddettenberi mevcut olan mü
nasebetlerden beklenilecek lıa • 
dar Rusyaya karıı doıtane ol • 
madığını teessüfle kaydetmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Eğer Türkiye bu meselede müta • 
vassıt bir hal çaresi bulmak arzusun • 
da ise, • ki buna varılması için M. Lit • 
vinof Türk tekliflerini esas bilmeyi ka • 
bul etmiştir. • Bu çare, aşağıdaki şart• 
ları gözetmelidir: 

1 

l - Rusyanın da bütün genişliği ile , 
gözetmeye hazır bulunduğu Türkiyenin 
emniyet ve menfaatleri. 

2 - Emniyetini Karadeniz dışında 
da müdafaa etmek mecburiyetinde o • 
lan Sovyet Rusyanın da dahil olduğu 

tenkit ediyor 
Karadenizde aahildar memleketlerin 
menfaatleri. 

3 - Karadenizde sahildar memle • 
ketlere yardım edilmesini iıtiyebile • 

cek olan MilJetler Cemiyeti statüsünün 
nazarı itibara alınması.» 

Makalenin sonunda, Pravda gaze • 
teııi, kendi emniyetinin müdafaasını 

Türkiyenin emniyeti müdafaasından üs

tün addetmediğini, ve kendi menfaat

lerinin korunmaaıoı da dünya sulhu • 
nun korunmasına tercih etmediğini 

yazmaktadu. Sovyet Rusyanın dilek 
leri, umumi sulhun teminine matuf 
tur. =-aa--a·---"' 

Sonınma yerinde elbisesinin cebe~nd~ 
bı;aktığı paranın çalınması endıc:es~ 
deniz banyosu bapan bir insanın belli 
başlı endişelerinden biridir. Sı?ara 
tiryakiler de denizin ortn~ında ~ınl~ 
nirlerken bir sigar tellendıremedıklcn 
. . llzlHUrleı·. Bu ihtiyacı kıırşılnnrnk 
ıçın ·ı · kola nzere resimde görclUğllnllz gı ıı 
tllk1lır su ge~·mez bir nrn~(az n yapıl· 
mıştır. Bu nıahfaznya sıgnm, para 

ve kibrit konmaktadır 
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-Anneniz verdi efendim. dan: «Ver ki alasın oğlum!)) dedi. Bir zaman onun emniyetini müdafaa ede-
Usta, geniş bir nefes aldı. Güldü. çeyrek verdim. İki gün sonra yine gel- cek garantilerin mevcut olup olmama-

Sc,nra sesine sitem katarak: di: «Verdiğini alin dedi. Ilızim çey.re· sındadır. Böyle bir tehlike yakın mıdır, 
_ Haniya sizli bizlilik yoktu de - ği geri verdi «Ütur bir kahvemi iç uzak mıdır~ Onu düşünmek bile lü -

di. Söyle bakalım bu bileziği annem mi baba,» dedim. «Benim 6eni oturtacak zumşuzdur. Fakat beynelmilel bir va
verdi? Haydi. Evet, annen verdi, de.. yerim, sana ikram edecek kahvem yok ~ıa, böyle bir emniyetin müdafaasına 

Gülizar tekrarladı: ki» dedi. Ne oturdu ne kahvemi içti. müdahale garantilerinin kafi olmadığı-
- Evet, annen verdi. Üç gün sonra yine geldi ama. <rHaydi nı inkar götürmez bir kat'ilikle ispat 
Usta, Gülizara yaklaştı. Usta ken~ dükkaru kapat, benimle dünyayı te - ettiği dakikada, tehlike hali vücüt bul-

dini müthiş cüretkar, uçarı delikanlı mafaya gel!» dedi. Dükkanı kapattım. muştur ve böyle bir tehlike hali karşı
ve hudutsuz mesud hissediyor. Takıldım p~ine. Ahırkapının ora1ar - sında, Türk milleti , kendi hükumeti

- Bakayım şuna, dedi. Anamın da surlara kadar yürüdük. «Ütura - nin vakit geçirmeksizin en doğru ve 
böyle bir bileziği olduğunu bilmiyor- lım 1» dedi. Oturduk denize kar!?ı. Gö- kısa tedbirler almaya teşebbüs etmedi
dum. Meğerse ne eski çıkmmış o.. ke baktı, denize baktı, surlara baktı, ha- ğini görmek tahammülünde buluna -

Gülizarın bileğini yaka!adı. Yumu- na baktı. Derin laflar etti. Anlama - maz. 

Akıbetimiz, zembereği boşalmtş bir ma
kine gibi hızlı hızlı işlemeğe başlayan mu· 
hakememin önünde pek kötü tecelli edi
yordu. Gece vakti, veliaht sarayının duvarı 
dibinde yakalanmıştık. Bunun hakiki se· 
bebini kimselere dinletemiyecek, anlata· 
mıyacak ve muhakkak ki Fizanı, Taifi, ve 
şayet birazıcık merhametli davranırlarsa, 

Zor sancağını boylayacaktık. 
Gözlerimin önünde. bizi sürgüne götü· 

recek çürük idarei mahsusa vapurunun du· 
rnanı tütüyordu. 

Karakola yakla§lrken, sıkıya giren ze
kam ansızın, bir çare buldu: Son kozumu 
oynayacak, usta hırsız1ar gibi ev sahibini 
baatırmağa gayret edecektim. Muvaffak 
oldum: Ne alil Olamazsam, uğrayacağı· 

tnız akıbet herhalde, tasavvur ettiğimden 
şaklığına altın bileziğin nakışları gö - dım. Dinledim. O anlamadığımı çaktı Montrö konferansında ftalya gibi 

mülen bembeyaz, kalınca, ateşin üs .. ama, dinlediğimi gördüğü için kızma- bir Akdeniz devletinin henüz temsil daha feci olacaktı. 
tünde jyice ısınmış sıcak bileği avucun- dı. İşte o gün bu gündür ahbaplığı iler- olunmamasına başdelegemiz de tees • Bu suretle, karakoldan içeriye daha az 
da duymak Nuri ustaya bir biri peşin- !ettik. Şu herifi bir anlıyan olsa, boşu- süf etmiştir. IFakat Montrö konferansı, endişeli. daha ümitli. olarak. serbest adım
ce çıplak bir aşık kemiğini, bir kanatla na çene yormasa, diyordum. Sen aklı- lta1ya'ının aynı sebepleri ileri sürerek larla girdim. 
örtülür gibi bir omuz hateketiyle ka .. ma geldin. Senin sözünü ettim ona. istirak etmediği ilk konferans değildir. Başımı çevirip de, arkadaşlarımın yüz· 
patılan canlı ve esrarlı bir göğsü ha- «Hele bir görelim» dedi. Haydi usta Boğazlar davasiyle halya·nın sıkı lerine bakmıyordum. hile. 
tırlattı. Bileği avucunda gitgide daha gel seni benim ahbaba tanıtayım... alakadarlığmı gösteren mütalealar, an~ Bizi tevkif eden 'Sivil, karakolun taşlı· 
kuvv~tle sıkmağa başladı. Nuri usta, bu acaip ?eyhi merak et- cak, boğazlar emniyetinin süratle te· iındak.i zabtiye]erin nezaretine tevd• ede· 

' b S l' · d d b rek, fesini düzeltti ve hemen sol taraftaki Gülizar bileğini- ustanın pençesıne tiği için ir gece e ımın o asm a u • min olunmasının ltalya ıiçin dahi ne 
im llcapıyı 8Çql. ıiçenanİ CÖremedİğimiz bir O• hareketsiz teslim etmiş, i.)y}ece duruyor. luşmağa karar veri işti. kac:lar zaruri oldug"una delil olarak alı-

) daya daldı. 
Bir sıcak yaz günü bir üzüm küti.iğü • (Arkası var nabilir. Çünkü Türk teklifleri Boğaz- Üç dakika sonra yine çıktı ve bize hl· 
nün altında ba1şka bir erkek te onun bi- larda hiç bir tteyir ve sefer menfaatini' tap la: 

leğini böylece yakalamış. böylece sık- lngiliz - Sovyet ve Fransız ihlal etmemekte, yalnız Boğazların - Haydi! Bey. aizi iıtiyorf dedi. 

mıştı. • • .., herhangi bir maksatla zorlanmasını O aralık onun mel'un bakışlarında ça• 
Usta, konuşmuyor. Parmakları bile- ıttif akına dogru.. imkansız kılacak tedbirlere taalluk et- itan .ıeytani aevinç timıeiini hala unuta· 

ziği bileğin üstünde döndürüyorlar. A· (Baştarafı 1 inci sayfada) mektedir. 

vucunda beyaz tüylü bir kuş boynu gi· Haber aldığımıza göre anlaşmanın Bu tedbirlerle Türkiye kendisinin ve 
bi yatan bir bilği okşamak, onu okşı - !aşmanın esasları daha sonra yeni bir Boğazlarla alakadar barış nizamının 
yarak, tıpkı bir kedinin l:>aşını kaşır gi- muahedeye girecektir. emniyetini hedef olarak a1mıştır. Mcn-

bi uyutmak istiyor. Bu mesele Türkiye Dış Bakanı Tev- faatleri, Türkiyenin ve Yakın şark sul-
cu··ıı·zar, u··zu'·m kütügwü altındaki er- l h emnı'yetı' ,·ıe te•"'d halın· de bu fik Rüştü Aras ile de görüşü müş, o unun ~ • 

keği hatırlamıyor artık. Onun için da muvafakat etmiştir. lunmıyan herkesin, Montrö konferansı-
şimdi yalnız bileğinin üstündeki Nuri nm bir an evvel müsbet kararlara var-
ustanın parmakları vardır. Kalın, sert, Haber aldığımıza göre anla~manın masını temenni etmekten gayri yapa· 
tırnakları çok kısa kesilmiş Üzerleri ha· esası şudur: cağı şey yoktur. 

fif tüylü parmaklar. Sovyet Rusya Boğazlardan gemile • Biz, doğrusu, İtalyan Defrİyatının, 
Ustanın başı Gülizarın ba,ına iyice rini geçirmek ve çıkarmak hususunda daha fazla, Milletler Cemiyeti azaları

yakl~mıştı. Gülizar sık sık nefes alı - serbest olacaktır. nı zecrt tedbirler hakkında bir an ev-

yor · Bundan başka Türk tezinin esasları vel karar almaya sevketmek maksadı-
Usta birdenbire Gülizatın bileğini da kabul edilmif1tİr. nı takib ettiklerine inanmayı tercih e-

hıraktı. Yüzünü genç kadının yüzüne Bunlar: diyoruz. 

daha çok yaklaştırarak keskin ve apan· Karadenizde, Karadeniz devleti ol • Hükmümüzü söyleyelim: İtalyan -

sız sordu: mayan devletlerin bir arada :l8.000 nın Montrö konferansında mümkün 
-Sen benim nemsin Gülizar) tondan fazla harp gemisi hulunmıya- olduğu kadar sür•atle temsil edilmiş 

rnam. 
Odaya girdik. 
Karşıda bir yazı masası; onun önünde 

üniformasının düğmeleri çözük. pos bıyık· 
lı, faltat yumuıak yüz:]ü, kıranta bir mira• 
lay oturuyordu. 

Beri yanda, i.ki pencere arasında duran 
bir kanapenin üstünü de bir binbaşı ile, b;r 
de sivil işgal etmekte idiler. 

Ben önde, Talatla Şevket arkada, içe• 
riye ayak atar atmaz. ben serbeat ve hat· 
ta küstah bir tavırla masaya doğru ilerle· 
dim ve kısa bir temanna ettim. Davet bek.· 
lemeden, oracıkta dunın b°' bir iekemleye 

çöktüm. Ayak ayak üstüne atbm: ve ma· 
sanın üzerinde açık bulunan tabakaya sel· 
lemeaseli.m elimi uzatarak. içinden tek. • 
lifsizce bir sigara aldım. 

Miralayın yüzünde derin bir hayret se
ziyor, fakat kat'iyyen aldırmıyordum. Ro· 
lümün icabı, sonuna kadar böylece devam Gülizar, ustaya baktı. Yuzünü us - k olduğunu görmek isteriz. Fakat bu 

ca . edecektim. tanın yüzünden uzaklaştırmadı. Göz • Hiç bir devlet bir arada 14 .000 ton- konferaıı:un mevzuu olan Boğazlar Hayreti biraztcık zail olunca, miralay 
lerini süratle, eık sık kırpıyor. luktan fazla harp gemisini Boğazlar _ emniyeti davasının hiçbir talik, tavik 

Nuri tekrar etti: dan geçirmiyecektir. ve tehire tahammülü olmadığı husu-
- Söylesene 1 Sen benim nemsin? İngiltere Hariciye Nazırı Sir Ed • sunda Türk milletinin titiz bir hassa-

Söylesene. Ben senin karınım, deıenel. vard Grey 1907 de Rusyanm Boğaz • siyet göstermekte olduğunu hatırlat -
Haydi... Sen benim nemsin) lardan harp gemisi geçirmemesi kara - mak isteriz. 

Gülizar ağlıyacak gibiydi. Salın • rından vaz geçmiş ve bu suretle 1908· ------------
1 "b• . . k' sı·vasta bı·r kadın bir cakta ko an vuruyormu~ gı 1 ıçı çe ı- de İngiliz - Rus Antantına yol açmıştı. 

liyor. Bu son anla\lma da eski tmlaşmaya bekçiyi öldürdü 
Usta, israr etmektedir: benzemektedir. (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

- Haydi Gülizar, söyleaeTler. İngiltere büyük harpten sonra, ge - mukabele beklediğini söylemekte imiş. 
Gülizar göz1erini kapadı. Bayllar gi- çen asrın ortalarında ve Kırım harbi ~ Hadise günü de Mevludeye köy koru· 

bi, utana utana tekrarladı: ni müteakip Rusyaya karşı tuttuğu si- luğunda odun ve ot toplarken rastlamış 
-Ben··· senin.·· kermım. ·• yasete dönmü,tür. gene 8ıŞkından, sevgisinden bahsetmiş-

Gece. Dışarıda lapa lapa kar yağı -
yor. Ömer beşikte. Dört aylık. 

1923 de Lozan muahedesi Boğazla- · tır. 

rı gayri askeri bir hale getirmiş ve bü· Bekçinin aşk teranelerine her zaman 

Gülizar, Nuri ustanın sahici 

oldu. 

tün devletlere açmıftı. hiddet ve infial ile mukabele eden Mev-
karısı R K d 

Bunun manası, usyanın, ara e· ]ude bu sefer güler yüz ve hassasiyet 

Ve ertesi gece Beylerbeyinden dö -
nen ustanın anası odasında yalnız yat

b. • ŞEYH ABDURRAHMAN 

niz tarafından İngiltere ile Akdeniz göstermiş ve bekçiye de: 
devletlerinin hükmü altında kalması _ B~rası yol üzeri, tenhaya gidip 

idi. konuşalım, hele sen vaı-. ben de geli-
Son günlerq~ Sovyet Rusya murah- yorum, demiş. 

hası Litvinof evvela, Boğazların Kara- Bekçi, Mevludenin gösterdiği yere 
deniz devletlerinden gayrisine kapalı gitmiş, sevgilisini beklemeğe ba~la -

- o .. 0 
- kalması lehinde idi. Fakat daha sonra mış. 

Ömer altı aylık oldu. Kıt bitmek ü- bu noktaai nazarı tadil etti. Ve son iti· Fakat bir müddet sonra elindeki ot 
zere. 

Yorgancı Selim, Nuri usta ve 'eyh 
Ahdürrahman yorgancı Selimin dük
kanı üstündeki odada kahve içiyorlar. 

Ustayı, Selim davet etti. 
Nuri ustaya Selim demİfti ki: 
-Sana aklı engin, ince, derin lafe

oen, ne dediğini benden çok senin an
?ıyacağın bir şeyh tanıtacağım. On bef 
gün önce durdu benim dükkanın kar
fl~unda. Yüzüme baktı. Elini uzatma-

laftan memnun oldu. bıçağiyle beklenildiği yere gelen Mev· 
Çiinlıii bu itila/ Sovyel Ru•yaya lude bir di'i sırtlan hırsiyle bekçinin' 

KaraJenU:Je hakimiyet verdikten üzerine atılmış ve onu kamından yara
.btqlra ona bir A.lıdeniz tleoleti yap- lamıştır. Bekçi hastaneye nakledilmif 
malda ue Almanya ile harbettiği iee de ölmü,ştür. Adliye tahkikata el 
takdirde Karadenigen Baltık de • koymuştur. 
nizine zırhlılarını göndermı.?sini te· ~ılıııı•İlll•••••••••••' 
min etmektedir. MEMUR ARANIYOR 

M. Blum, Edeni, Frnasanm mütte· 
fiki ile anlaştığı için tebrik etmiştir. · 

Terziler Cemiy~tinden: 

Ciddi bir şirket, tstanbul'da, Bey
oğlu'nda KadıköyUnde, Üsküdar· 
da, ve Adalurda, komisyonla çalı
şacak ve iyi teminat verebilecek 
ELEKTRiK TESİSATI YAPTIRMAK 
lSTEYEN MüŞTERlLERl BULA· 
CAK ADAMLAR aramaktadır. 
cSatış Servisi» rumuzile 2248 posta 
kutusu adresine tahriren müracaat 

DllnkU gazetelerde nan edilmiş olan Terziler Cemiyeti İdare Heyet~ inli~ 
habınm esnafa daha fazla kolaylık temin edilmek Uzer~ 10 Temmuz ~36 ta 
rihinde saat dokuzdan on bire kadar Gala~da ~yr~sefer merkezınde, 11 
buçukdun 14 buçuğa kadar Beyoğlunda Belediye daıresınde, 15 den 1 T bu· 
çuı"{a kndar lstanbulda Ticaret Odası 18.lonunda yapılacqı alAkadarlara 
nan olunur. edilmesi, 

sorclu: 
_ Kimsiniz? Ne ile meşgulsünüz? Ve 

nerede oturuyorsunuz? 
_ Şurayi Devlet azasından Mahmut Ek· 

rem beyin oğlu Ercümendim. Hariciyede 
memurum; ve Firuzağada, babamın ya• 
nında oturuyorum. Beyler de. benim ar· 
kadaşlanmdır. 

Miralay, hafifçe öksürdü, yutkundu ve 
isticvabına devam etti: 

_ Sizi.. şüpheli bir tarzda, münasebet· 
siz bir yerde dolaşırken görmüşler .. 

Rolüme devam ederek: 
_ Dolambaçh sözlerden bir ~ey anla • 

marn ve bu tarz ıuallere de cevap vermek• 
te marurum. Vüzuh isterim.. binaenaleyh 
açıkça sorun, ben de açıkça 1'ar~ılık vere
yim: Münasebetsiz bir yer dediğiniz nere
sidir? 

Zavallı miralay inceden inceye · terle-
meğe başlamıştı. Bir türlü, dili varıp da, o 
((münasebetsiz yer» in adını söyliyemi· 
yordu. Zorla: 

- Canım 1 İşte, memur efendinin sizi 
rastladığı yer.. diyebildi. 

Zira veliaht ke1imesini tefevvüh bi1e 
maazalİah tehliheli idi Fakat ben, kemali 
cesaretle gu mukabe]ede bulundum: 

- Evet, beyefendi Filhakika, komise; 
efendi, bendenizi veliahd Reıat Efendinin 
dairesinin duvan dibinde dururken gördü
ğü için huzuru alinize sevk.etti. Fak~t, an· 
lıyorum ki hakkımdaki ifadesini eksık ver
miştir. Benim orada ne vaziyette bulundu
ğumu arzetmemiı. Eğer bu ciheti de ihmal 
etmemiş olsa idi, o zaman mesele yok.tul. 

Vasıf Bey afal afal yüzüme l:iakta. Ve 
ben devam ettim: 

_ Hem, anlamıyorum: Velinimet efen· 
dimle benim arama hangi salahiyetle 'giri-
yorsunuz? 

Muhatabımın gözlerinde korku ile ka· 
rışık bir hayret manası belirmitıti. 

- Öyle ya 1 dedim .. ben eha an ceddin 
bu mülk. ve devlete eıtku hul& ile hizmet 
etmiş bir ıülalenin evladıyım. Kendim de 
bugün ııayei şaha.nede memur bulunuyo
Dllll• Yelin!ınet biminn~t ak4_esimiz!. ıev• 

ketmeap efendimizin azat kabul etmez bir 
kölesiyim. Uğuru şahanelerinde icap ederse 
canvermeğe hazırım. 

Biz bu akşam, şuracıkta, karşınızda, 

tütüncünün üze•rinde, arkadıtı~laramızdan 
ve bidayet mahkemesi azasından Rifat Be· 
yin evinde iftara davetli idik. Sayei §aha· 
nede yedik, içtik, ömrü afiyeti hümayuna 
dualar ettik, hoş beş derken, sahur vakti 
geldi .. aayei fahanede ıahuru orada, arka
daşımızın evinde yedik ve yola çıktık. 

Tam, Büyük Efendinin dairesi hizasından 
geçiyorken, ~ gençlik bu 1 - uruku hamiye· 
tim galeyan etti: Velinimeti biminnetimin 
tac ve tahtlarına, çıkası gözünü dikmek 
küstahlığında bulunan §U hainin duvarına 
bir ..• yım dedim .. ve dediğimi yapbm. 

O sırada , komiser mi, nedir? Yakama 
yapıştı ve ıu iki refikimle beraber bizi bu
raya getirdi. 

Şimdi, ıoranm size, beyefendi! Biz 
haydut lnuyud Ve sizin vazifeniz her ne 
suretle olursa olıun, şevketmeap efendimi
ı:e izharı sada1'at ve merbutiyet eden ben· 
deganı takip etmek midir) Bizi ne d.iye. 
ve hangi hak ve kanuna İ.ltinaden posta 
ettiler? Lütfen izah buyurur musunuz). 

Görucu ile dikkat ettim: Kanapenin Ü· 

zerinde oturan binbaşı gülümıeyor, aivil 
de sözlerimi can kulağile dinleyordu. 

Vasıf Bey ise şaşırmıştı. Kendisini ha· 
kim mevkiinden, birdenbire müttehim mev• 
kiine düşüren ifademe ne karşılık verece• 
ğini zihninde araştırmakla meşguldü. 

Sözlerimin samimi olmadığına benim 
kadar o da kaniydi. Fakat bu yolda ida· 
rei kelam eden bir adamı cezalandırırsa 
mes'ul olurdu. Hususile ki odada iki tane 
de yabancı şahit vardı. 

Önce, h!IS. ayakta beklemekte olan 
Talatla Şevkete hitab ederek.: 

- Otursanıza, beyefendileri Niye ayak· 
ta duruyorsunuz? 

Dedi ve hademeyi çağırıp onlara iskem• 
le getirtti: arkasından da 

(Arkası var) 

Düello modası aldı yürüdü 
( Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Saip isminde Adalı bir genç Akba
ba mecmuası sahibi Yusuf Ziyayı dü· 
clloya davet etmiştir. Bunun sebebi 
Saibin kendisini Yusuf Ziya tarafın .. 
dan hakarete uğramış telakki etmeei .. 
dir. 

Bir gün Saip yanında bir kadın ol
duğu halele Adadan İstanbula gelirken 
iki yüksek mektep talebesi kendisini 
uzun uzun tetkika baflamışlardır. Bu
nun sebebi Saibin göğsünde bir Nazi 
rozeti bulunması ve Saibin Naziler gi
bi selam vermesidir. 

Nezir ve Necati adında olan bu iki 
genç rozeti Saibin yakasından zorla 
almayı düşünmüşler, fakat bunu mu
vafık bulmamiıŞlar, polise teslim etme
ği kararlaştırmışlardır. Gençlerin ko .. 
nuşmalarına kulak misafiri olan ve va
purda bulunan Akbaba sahibi Yuauf 
Ziya da söze karışmış ve polise teslim 
kararını muvafık bulmuştur. 

Vapur köprüye yaklaştığı zaman 
gençlerden Necati derhal köprüdeki 
polise koşmuş ve ecnebi rejim rozeti 
taşıdığı için Saibi yakalatnu~tır. Fakat 
Saip yakalandığı zaman yakasındaki -
nin ecnebi rejim rozeti değil, Galata .. 
saray lisesi rozeti olduğu görülmü~ .. 
tür. 

Bu arada Yusuf Ziya da ~ahit olarak 
po1ise adresini vermİr1tir. Polis di~er 
iki gencin de adresini aldıktan sonra 
Saibi Eminönü karakoluna götürmüş, 
karakolda ifadesi alınm1ş, bir de zabıt 
tutulmuştur. 

Düelloya davet 
Bu hadise Saibi çok mütees&ir et .. 

miştir. Saip dün bir muharririmize : 
- <(Ben böyle bir rozet ta~ımadım. 

Göğsümdeki Galatasaray rozeti idi. 
Yusuf Ziya ile aramızda açıklık var .. 
dır. Biz onunla Adada pek lıo~ geçine
lebeleri tanımıyorum. Onlar böyle 
bir iddiaya nasıl kapıldıklarına hayret 

ediyorum. 
Yusuf Ziya benim şerefimle oyna .. 

mıştır. Bu kendisine pahalıya malola
caktır. Onu düello yasak olmıyan bir 
memlekette düello yapmıya davet et
tim. Bu hususta avuka.alarımla da te
mastayım.» demiştir. 
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Kahramanllk, &fk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan; Kadire•• K•fll 

Son Posta'nın larllai l•/rllcası Nama• ı 6 
lıhak reis cevap verdi; Nöbetçi bir dakika kadar 1e19İz dur· ı -Çabuk buraya getirin 1 
- Doğru söylersin. Lakin bu gidiş- du. Demişti. 

le sonumuz selamet değildir. Leventle- Sahiden bir gürültü, bir ayak IC8i Sultan lbni Hamun o gece de lı -
ri yok yere kırdırmak günahtır. Erza- duyup duymadığını henüz kestireme- panyol kumandanı Marki dö Gomar 
kımız bitmek üzere, suyumuz pek a - mişti. Aldandığını sandı ve aezinme- ile beraber çalgı çaldırıyor, kıvrak vü
zaldı, hele arap atlıları arasında boz - ıine devam etti. cutlu Cezayir kızlarının oyunlannı ıey-
gunluk haf gösteriyor. Kaç tanesini Şimdi meçhul karaltı belinden çöz- rediyordu. 
kaçarken yakaladık. Düşmanı yarıp düğü uzun bir ipin ilmiğini mazgalın İki kumandan şimdi çalgı ve oyunu 
gitmemiz gerektir. tepesine iliştirmiş, ucunu da aşağıya bırakmışlardı. 

Uzun uzun konuşuldu ve üç gün sarkıtmwtı. Nöbetçi geriye dönüp te T elemsan sultanı kaçak delikanlıyı 
sonraki gece sabaha üç dört saat kal- önünden geçesiye kadar her feyi bitir- görür görmez üstüne yürümüf: 
dığı sırada düşmanın daha az bulundu- mek istiyor, bunun için acele ediyor- (Arkuı var) 
ğu dağ kapısından çıkmaya karar ve - du. 
'ld · 1 Bakırköy İcra memurluğundan: 

rı ı. pin ilmik tarafını tuttu. Mazgalın J 

* 
spiro ile Panayot ve aairenin Yanide 

içinden dışarıya doğru sıyrıldı. ipe tu-
-4-

1 BiR KAHRAMANLIK 
ÖRNEGI ... 

Kalede ateşli bir hazırlık vardı. 
Tüfekler ve piştovlar yağlanıyor; kı • 
lıçlar, palalar, yatağanlar bileniyordu. 
Herkese üç dört günlük yiyecek verili
yor, nasıl yürüyü~ yapılacağı, nereler
den gidileceği ayn ayrı anlatılıyordu. 
Bundan başka asker üç kısma ayrılmış
tı: En önde İskender reis çoktar.dır 
harp görmemiş olan kendi askerlerile 
yürüyecek, onun arkasından Mustafa 
reis ve daha sonra palabıyık Ömer iki 
yüz ellişer kişi ile gideceklerdi. Bu iki 
kol kaleden çıkar çıkmaz birincisi bi
rinci kolun sağına diğeri de soluna ge
çecek, arap atlıları da yanlarından diiş· 
mana karşı koyacaktı. ishak reis her 
tarafa kumandasını yetiştirebilmek i
çin hepsinin orta yerinde ve Mustafa 
reisle beraber bulunacaktı. 

Çıkış o gece yapılacakh. 

Bu savaş şüphesiz pek çetin olacak, 
eğer başarabilirlerse sıkı bir yiirüyüş 

yapacakları için günlerce uykusuz ka

lacaklardı. Her ihtimale karşı birbir -
lerile helil)8fanlar da çoktu. 

Ortabkta buranın bir harp yeri ol
duğunu gösteren hiç bir gürültü yok
tu. Akşama doğru geçici bir yağmur 
yağdığı için yerler ıslanmJ.tı, karakol 
gezen düşman atlılarının da nal ses -
leri duyulmaz olmuştu. 

Bütün asker avluda toplanmış kale 
duvarları üstündeki nöbetçiler azaltıl
mıttı. 

ince ve beyaz bulutlar öbek C.bek 
geçiyorlar, yıldızların belli belirsiz ay
dınlığını da kesiyorlardı. 

Bu sırada dağ kapısının üstündeki 
kuleye çıkan daracık merdivenden bir 
karaltı yava' yavaf yukarı çıkıyor, iki
de bir kenara sinerek ortalığı dinledik
ten sonra gene yoluna devam ediyor -
du. 

Merdiveni çıktı. Şimdi dar bir kori
dora varmıftı. Orayı da duvarlara ya
pışac:akmıf gibi aürtünerek geçti. ikinci 
bir merdiven çıkınca gökyüzünü gör
dü. Ayni zamanda geriye çekilerek 
merdivenin karanlığına sindi. Çünkü 
nöbetçi onun bulunduğu yere doğru 
seli yordu. 

Nöbetçi tam onun ileninde durdu. 
Kale mazgalları boyunca:, 

- Heeeeyyy 1 ••• 
Diye aeslendi. 
Kuk elli adım ötede bafka biri ayni 

eeai tekrarladı. Bu 8e8 bafka bafka a
ğızlardan çıkarak bütün kalenin maz
gal ve kulelerini çepeçevre dolaştı. 

Yeniden ortalığı aeasizlilt kapladı. 
Nöbetçi daha ileriye doğru yürüyerek 
mazgallardan aşağı bakıyor, duvarla
rın diplerini, daha ötelerini gözdcıı ge
çiriyordu. 

Merdivenin karanl.ğma sinen ka -
raltı yeniden yukan çıktı. Dört ayaklı 
bir hayvan gibi, bir kedinin çeviklik ve 
sessizliğile mazgalların dibine k~tu. 

Nöbetçi durdu: 
Dinledi. 

alacaklan olan 185 liramn maa masarif tundu. Altı yedi adam boyunda olan 
tahsili zımnında ipotekli Cevizlikde yeni 

duvarların derinliğince yavaş yavaş yol sokağında 7 No. bodrum katında bir 

kaydı. bodrum bir mutfak ve bir mikdar bahçe 
Karaltı yere ayak basar basmaz bir b' k L d ,ı_, d b' f . . ve ır uyu orta ıı;at a uu o a ır ıo •· 

ıkı dakika böylece durdu. Etrafı dinle- bir hela, ve üıt katda bir ıofa ve iki oda· 
di, yukarıya, sağa, sola ve ileriye bak-1 nın bir odası camenkanla bölünerek iki 

tı. Sonra ayaklarının ucuna basarak, 1 oda şekli verilmiı 700 lira kıymeti mu • 
fakat hızlı adımlarla hendeğin içine in· hammeneli bir bap hanenin yarııının pa
di. O gün yağan yağmur burasını bir raya çevrilmesine karar verilmiı ve 3/8/ 
batak haline getirmifti. Dizlerine kadar 936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 

çamura gömülerek karşıya geçti. Hala saat 15 den 16 ya kadar birinci arttırması 
ikide bir geriye ve karanlıkta gökle icra kılınacak ve kıymeti muhammenenin 
birleşir gibi yükselen kaleye bakıyor, % 75 ni bulduğu takdirde ihaleııi yapıh· 
sonra daha hızlı koşuyordu. cak ve bulmadığı takdirde ıon pey sahibi 

İki Arap atlısı oıiun ayak sesını üzerinde bırakılmak üzere 18/6/936 \!l • 

duymuşlarch. Döndüler ve atlarını rihinde tesadüf eden ıalı aünü yine aaat 

sürdüler: .15 den 16 ya kadar 2 nci arttımaın icra kı-
- Duuur!. .. Kimsin sen... lınacağmdan talep olanların kıymeti mu· 
Karaltı durmuştu. hammencsi olan o/o 7,5 nisbetinde pey ak· 
- Ben ... Ben yabancı değilim ... çeıi ve 93S/94 doıya numarasile rnüra -

Beni sultan İbni Hamun'a götürün. caat eylemesi ve dairede açık bulunan şart• 

O ·· 1 kl · Çab k nameyi her gün ıörebilecekleri ilin olu • na soy ey ece erım var... u ..• 
Çünkü vakit geçiyor. nur,_. __ <_2_4_17_1_) ________ _ 

Zaten onu orada uzun zaman tuta
cak değillerdi. 

İki atlı on un iki tarafına geçtiler ve 

birisi kılıcının tersilc dürterek: 1 

-Yürü!.. 
Dedi. 
Büyücek bir çadırın önünde durdu. 

kapısında mızraklı, kalkanlı ve kılıçlı, 
uzun boylu iki arap bekliyordu. 
Şeyh Ebulhamud'a haber verdiler. 

Şeyh o taraftaki fırkanın kumandanı 
ve sultanın büyük kızının kocasıydı. 

Kaçak içeriye sokulduğu zaınan sol
gun ışıkta bunun yirmi üç yirmi dört 
yaşlarında yakışıklı ve orta boylu bir 
genç olduğu görüldü • 

Şeyh onun üzerine yürüdü: 
- Sen misin Münzer) Nereden 

çıktın} 
Münzer ona cevap vereceği halde 

çadırdan fırlamak istiyor: 
- Beni sultana götürün; ona aöy

liyeceklerim var. Yoksa bütün emekle

riniz boşa gider ..• 
- Sultan seni görürse boynunu 

vurdurur. Ne haberi getirdin) 
- Kaledeki Türkler hakkında ••• 

Sultan beni affedecek? 
- Onlara imdat m~ geliyor) 
- Hayır. . . Kaçacaklar ••• 

Şeyh güldü: 
- Nereden} KUfllar gibi havadan, 

köstebekler gibi yerin altından mı kaça
caldar •.. 

Bir kahkaha attı: 
- Bu muydu aöyliycceiin) 

Şeyh emir vermişti: 
-Bunu zencire vurun. Türklerle 

bir olmanın cezasını çekecektir. 
lki asker onu yaka paça dı'8rı çıka

rırken Münzer bağırıyordu: 
-Beni sultana götürün! Bırakın be

ni. .. O nerede? Ben bulurum onu ..• 
Münzer'in bağıra bağıra eöylediği 

sözler ağızdan ağıza geçerel az zaman
da sultanın kulağına kadar gitmiş, o 
da adamlar göndererek: 

ÇOL< 
E TLI OLUR 

iLAN 
Tasfiyesine karar verilmiş olan 

Galnta'da Karaköy'de Topçular cad
desinde ~ numarada vaki EKSr;LS
YOR K. Plakas ve J. Herşkoviçi ve 
Şki kollektif Şirketi.iktisat VekAietin
ce müseccel ve mQstakH tınvanı elan 

EKSELSYOR 
unvanı ticarisi açık artırma Ue satı
lacakbr. Salıf 9 Temmuz 1936 saat 
10 da Şirketin yukarda yazılı ikamet
gA.hında icra kılınacakbr. 

Taliplerin yevmi mezkQrda hazır 
bulunacak tasftye memurJanna müra
caat etmeleri ilAn olunur. 

Hali tasriyede EKSELSYOR Kol
lektif Şirketi K. Plakas ve J. 

Herşkoviçi Ye Şki tastıye 
memorlan: 

Avukat 
t. Agtb Akkan 

Avukat 
Hikmet Snleyman Gnvenç 

Ailelere v• t•l•belere Hb 
Tatil zamanlan devamınca 20 eyllle kadar 
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B E R L 1 T Z' de Her lisan için kunlar 
. açılmıftır. Haausi derslere 

bu müddet için müh1m tenzillt 
KAYDA BAŞLANILMIŞTIR 

latan bul Ankara 

Etrafına bakındı, fakat göremedi. 
Çünkü meçhul adaım asıl kale duvar

larından daha dışarıya doğru yapılmıf 
olan kule mazgallarının köşesini geç
rni,, oraya sinmiftİ. Beline bağlı bir İpil 
çözüyordu. '---• 373, latikW caddesi Konya caddesi 

[ Hiktige 1 
G8Juco • İhanezD den 

Pepe evinin kapısını açacağı zaman a· 
nahtar deliğinde bir üiıt buldu. Kağıdı 
çıkanp okumağa baıladı.. bir tehdit mek· 
tubu.. Ondan kırk altın istiyorlar.. Bu pa· 
rayı ıece, evinin k.ar~ndaki hnnın tqlığı. 
na barakacak .. 

Bir çete çoktandır köyü böylece teh -
dit etmekte idi. istediklerini vermiyenlerin 
ekinlerini aöküyor; toplanm11 mahmllerini 
çalayor; hazan da, içindekilere kaçmak fu
atını vermeden evleri yakıyordu. 

Köyün en cesur ve kuvvetli delikanlısı 

Gafarro, çeteyi yakalamıya ahdetmi~ti. 

Geceleri, elinde tüfek, köyün etrafında, ka
ranlık ve dar sokaklarda dolaşmağa baş
ladı. 

Fakat delikanlının bu meydan okuyu~u 
çok sürmedi. Bir sabah bir su kanalında 

köylüler ölüsiinü buldular. O halde ki, kar· 
m delik deşik; kafatası parça parça idi. 

Katil bir türlü bulunmadL 
Valence gazeteleri bu cinayetten ve bu 

facialardan uzun uzun bahsettiler. Nafi
le.. Tabii bir netice çıkmadı .. 

Şimdi köyde artık, karanlık baamağa 
başlar başlamaz, herkeıı evinin kapısına gÜ• 

zelce kapamağa başlıyordu. Kendi ıağlık

larından baıka bir şey düşünmüyorlar. 

Komşularının başına gelen işle kat'iyyen 
alakadar olmuyorlardı. 

Baptiste baba, nahiyenin cAlkad• ı ( 1) 
kendisine bu hadiseleri ıoran kasabanın 

büyük memurlanna kızıyor; bununla bera· 
ber pek yakında sadık muavini Siaroyla bu 
cinayetlerin önüne geçecejini temin edi • 
yordu.. 

Pepe Alkada gitmeyi düşünmedi bile .. 
onun palavralarına inanan takımdan de -
ğildi. Ona müracaat beyhude olduğunu 
biliyordu. 

Ortada ehemmiyetli ve hakiki bir şey 
varsa, o da kendisinden kırk alhn iste • 
dikleridir.. ve eğer ha parayı bu ak~am 
karflSındaki farının taılığına koymazsa e
vi kül olacak. Kolay İJ miydi bu) O, bu 
evcezini daha doğrusu bu kulübesini ço -
cuğu gibi ıeviyordu.. duvarları beyaz.. tn
van sarı; samandan yapılmııı .. pencerelerin 
kanatları mavi. Kapının önünde asma çar
dağı.. asmanın yapraklan arasından sızan 
güntf in a1tm ı,ıkları.. bahçeyi süsliyen 
tarhlar.. yaı1lı incir ağacının yanında, bir 
Afrika kanncalığa gibi duran tuila ocağı .. 

Bütün bu teferrüatı göz.ünün önüne ge
tiriyordu.. onun bütün aerveti burada •• 

Yuvası, karısı, üç küçük çocuğu ve c • 

mektar atı; ve her sabah köyün yollarında 
boynunda asılı çan seslerile halkı uyanpı· 
ran ve günde altı okka süt veren, pembe 
ve sütten ,iş memeli beyaz ineği .• 

Bundan baıka gece gündüz, ailesinin 
bütün ehadile birlikte ter dökerek yatağı
nın altında gömülü para küpünü toplaya -
bilmitti. Durup dururken kuk tane çil al
tan kaybeder mi hiç~ 

Pepe iyi bir adamdı. Ve köyde de iyili· 
ğile tanınmıştı. Hiç bir zaman su kavgası 
çıkarmamıştı. Kabareye gitmez.. palav
ra ve kabadayılık satmak için tüfek taşı
dığını limse görmemİ§tİ ... O, kanınnı ve 
üç çocuğunu yaptmak İçin çallfl}'or. Raı
ka hiç bir fe)·le uiraftıiı yoktu. 

Fakat mademki paruını çalmak isti -
yenler var; o da kendisini müdafaa ede -
cekti elbet. Bu ıakin adam birden, aoyu
lacakları vakit aılan kesilen aıap tacirle
rine dönmüştü. Gece eve geldiğinde bir 
karar vermemifti daha. 

ihtiyar komfUMJna danıf1Dak iizere evi· 
ne gitti. Bu ihtiyar kolDfU ırençJiiinde çok 
bbadarolDlf. Ve bütün rakiplerini öbür 
dünyaya yollarl'lllf. Şimdi 1'iç bir it 7ap • 
mıyor. 

İhtiyar, titrek ellerile urdığı sigarasına 
bakarak Pepe'yi dinledi. Komşusu para • 
ııını kaptırmamak iıtiyor. Haklı .. ejer mert
çeaine karşısına çıkıalardı... O zaman iı 

dejİfiı ... 

Oıtaiınan muhafaza. Ye emni7eti Pe • 
pe'ye aitti. O vazifeııini yapacak Ye ço • 

cuklannın ekmeğini kurtaracak kadar güç• 
lü olduiunu iahat edecekti. 

Mukaddes bir hatıranın meraaimi yapı
hr gıl>i, ihtiyar kapının arkaıında, en kıy
metli eıyasından saydığı eski bir tüfek çı· 
kardı.. çürümüı ve kurtlanmıı dipçiği aay
giyle ok,adr. Sıkıyı lr.endia doldurac.1k. 
Titrelı: elleri aertletmİ§ti &deta.. evdekilere 
bağırdı: 

- Çabuk barut getirin .. bir avuç dolu
ıu olsun .. 

Isparta ipinden bir tıpa yaptı. Üstüne 
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Bir Sıkı .• ] 
Faik Bercmea 

beş altı kurşun .. sonra bir kalın saçma ta• 
bakası. Hepsinin üstüne de sağlam bir U. 

pa.. ağzına kadar doldurulan tüfek düt • 
manian öldürmezse bu mucize aayılmalıi 
doğrusu.. 

Pepe evdekilere sulama sırasını beki~ 

meie gidec.eğini aöyledi. Kapıyı iyice ka • 
pıyarak. çıkb. Gökte ay yok .. yıldızlana 

verdiği ııık yordamile incir ağacının altul4 
da bekliyen ihtiyar komıuaunu gördü. :r;. 
fek elinde, Pcpe'ye aon talimatı verm~ 

üzere hazırlanmııı duruyor .. 
İhtiyarın yanına yaklaııtı. O, izahat ve • 

riyor: 
- Fırının ağzına iyi nişan almak la • 

zım. Soğukkanlı olacaksın. Parayı alma' 
için geldikleri zaman ateş.. bundan baıil 

bir ıey yok. Bir çocuk bile bu işi ballarır .. 1 

lhtiyann talimatı mucibince, Pepe, evi-! 
nin yanındaki iki tepecik arasına uzan • 
dı. Tüf eğin namlusunu kargıların ken:\ • 
nna yerleştirdi. Hedef fınn .. 

ihtiyar hala orada, izabauna devam ~ 
diyor: 

- Çok sakin bir tekilde hareket edc-4 
ceksin. Tetiği zamanında çekecekııin ha.1 

Şimdi ben gidiyorum.. Senin yalnız bulun• 
man daha iyi. 

* ihtiyar sık sık arkruıına, iki yanına ba• 
karak karanlıklarda kayboldu. Şimdi Pe. 
pe yalnızdı. 

Tüfeği tutan elleri titriyor.. namlu sal • 
lanmakta. Ayaklarını duvara dayadı. Kae 
fasında karısı ve çocukları .. bu düşünce oc 

nu dikleıtirdi ve sertleştirdi .. 
Ovayı bir ses kapladı.. kilisenin çagf 

dokuzu çalıyordu. Uzaklarda bir araba &l'\ 

cartısı.. köpekler acı acı bağnyorlar. Kur• 
bağaların gürültüsü.. suya atılırken çıkar • 
dıkları hışırtı duyuldu. 

Pepeyi hareketsizlik uyuşturuyordu .. 
Kilisenin çanı tekrar çaldı. Saat on bir •• 

artık gelmezler, diye düıünüyor, belki Al· 
lah kalblerine merhamet ilham etti .. 

Tam bu sırada kurbağalar ııeslerini lteaıe 
tiler .. Pepe gözlerini karanlığa çevirdi .. yol .. 
da iki gölge.. eğilerek yürüyorlar ve Jri 
iki köpeği andmyorlardı .. 

Mırıldandı: 

- işte geliyorlar .. mutlaka onlar .. 
Pepe'nin çenesi titriyordu. 

.. 
iki adam bir puııudan korkar gibi et ıt 

raflanna bakındılar. Kargı duvarı yokla • 
dılar. Sonra eve yaklaıarak kulaklanm 
deliğe koydular .. 

Bu manevralar sırasında Pepe'nin ya • 
nından iki defa geçtiler. Fakat göremediltt! 
onu .. yüzlerinde maskeler var. Pelerinleıl11 
nin altJndan tüfeklerinin dipçikleri görün~ 
mektedir. Pepe cesaretlendi. Gofarro'79 
öldürenler bunlardı muhakkak.. ölmemei 
için onlara öldürmek Jazım .. 

Her iki gölge fırına doğru ilerliyor. B" 
ri iğildi ve fmnın taılığına elini uzattı •• 
tam ateş menziline girmiıti. Sıkıyı ç~ 

gık demeden ıeberecek.. fakat diğeri eaİ 
kalacakta. 

Bu mülahaza onu ürküttü. Soğuk bir teC 
ıslattı alnını .. eğer birini öldürürse öbürü f 

ııün karşwnda silahsız bulunacak. Çünktl 
sıkı bir tane. Hem biliyordu ki onlar eU 
boı dönerlerse mutlaka ondan intikam a • 
lırlar, evini yakarlardı .. 

Bu sırada etrafı gözetliyen, arkadaplı. 
nın miskinliğinden sabarııızlanarak ona 
yaklaştı. Şimdi her ikisi bir hizaya gelmir 
lerdi. Bir tek inııan olmuşlardı adeta., 
•Fuut bu hr .. t.. hadi Pepe, davran I• 

* Yıldmm dü1111üı gibi ortalık gürled.iı-
Bütün köyün köpekleri birden havlam17a 
batladalaı. Pepe bir alevden ba9ka bir 197 
ıörmedi. Ellerile vücudunu yaraland ... 
nu diye yokluyor. 

Fmnın önüne bakınca orada da biç bil 
karaltı bulamada. Kaçmıılaıdı aaliba.. kü 
kıp cidec.eji Yakit evinin kapıaa açıldı bir
den. Kansı aürültü7ü duymUf, ltocuuaa 
merak ederek fırlam11 dıprı. Elinde bjr fe
ner. Fenerin titrek ıııkları fırının aizına 
kadar yayılıyor. 

Bu hafif lflk vaaıtaaile üatüııte yatan ild 
cesedi aördüler. Sanki bir çiviyle birbirine 
çakılmıılardı. Her taraflarından kan ıız ~ 
mıf.. hareketıiz uzanmaktadırlar. Sıkı L• 
defi bulmuıtu. Jlciai birden boylamııtı er 
hen nemi. 

Pepe ve kanm &lenlerin kim olduğun• 
öğrenmek üzere yaklaıtılar. Limbayı tut.
tular .. ikisinde de bir tatkınlık, bir afallar 
ma oldu ... 

(1) Alluıd: Armpça elbclı kelimesin • Haydutlar, nahiyenin Alkadı Baptİ8te 
den alınmadır. iapaayacla lınallamlan bir ke- babayla muavini Sigroydular. 
lime.. hakim nya nabi,. müclirii manaaı- ı Şimdi nahiye baıııu: kalmışı . F:ıkar 
na ıelir. jher tarafta aükWı ve emniyet vudı. •• 
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Olüm Mangası yol açınca, asker, eşki- olmuştur. Fen fakültesinde fizik dersi neti-
celeri henüz belli olmamış ve inkılap der • 

yanın Üzerine dalga gibi yürüyecekti ;~r:a:~Ş:;.zı fakültelere ait imtihanları ya• 

H H
... kal Üniversite rektörü Cemil Bilsel 935-936 

T T ders yılı zarfında üniversitenin faaliyeti et• arp, acce esinin etrafında baıı-ı fa fır1amıı;tı. 
lamıştı. Fakat kale ile askerin bulun • - Allah!. Allahl .• rafında dün şu malUınatı vermiştir. 
Üuğu mmtaka arasında, geçilmesi p~k Naraları, her tarafı sarmıştı. 1'.aya- «- Üniversitenin 3 üncü ders yılı dün 
müşkül olan derin bir dere vardı. A- ların arasında boğaz boğaza bir müca· yapılan imtihanlarla sona ermiştir. Üniver
siler, bu derenin bütün geçitlerini tut- dele başlamı,ştı. Her kasatura darbesi sitede derslere 1 birinci teşrinde başlandı • 
m~lardı. Yerleştikleri kayalar ara • altında, bir asinin vücudü, kanlar içinde ğına göre ders yıh 9 ay sürmüştür. Bununla 
ıSmdan yağdırdıkları kurşun yağmuru yere yuvarlanmıştı.... Bir kurşun beraber ikmal imtihanlarına 1 eylulde baş • 
~ltında, oralardan bir tek kuş bile uçur- menzili gerideki bekliyen borazanlar: landığı için üniversite tam 1 O aydanberi ça· 
mu l d H lışma halinde bulunmu .. tur. yor ar ı. - ücuml... " 

H b d k d d · · k B Fen fakültesinin fizik dersinin neticeleri ar e, or u uman anı a ıştıra orulan çalmıya baslamıslardı. 
· · T · d'l }"" 'l · · · ' henüz belli olmamııı ve inkılap dersinin de etrruştı. ertıp e ı en p an; ası erın et· Olüm mangası, o kanlı gedig~ i a!lmıı:ı: 

f k 1 1 h 
T Y • bazı fakültelere ait imtihanları yapılmamış· 

ra mı çevirere on arı karni en im a öbür tarafa sıçramıştı. Arkadan yetı'-
tır. Diğer neticeler §unlardır: 

etmek v~ Hac~e kalesini de ele geçir- şen takımlar, kaçan asiler üzerine şid- Tıp fakültesinde son sınıf talebesi 159 
mekten ıbarettı. detli bir takip ateşi açmışlardı. kişidir. Bunun l 13 ü mezun olmuş 46 sı ik-

Bu maksatla ileri sev kedi len bir ta- Asilerin karargahını teşkil eden male kalmıştır. Mezunların 3 7 si pek iyi, 
bur; asileri yerlerinden söktürmek şu (Şemsan) köyünün içi, birdenbire 60 l iyi ve 16 81 da orta derecede geçmiş
tarafa dursun; bilakis şiddetli bir ateş- karışmış; acı acı haykırı~malar etrafı tir. 
le geri püskürtülmüşlerdi. Bereket sarmıştı. Üçüncü doktorayı vererek son sınıfa ge· 
versin ki, bu sırada havan topları ye - Siper arkasından çok sürekli harp çen talebenin sayısı 158 ve ikmale kalanlar 
tişmiş; bunlar da derhal harbe iştirak eden asiler, her tarafta parlayan sün- da 47 dir. 
etmı'slerdı' "} · ·· .. f h l İkinci doktora imtihanlarına girenlerin , · gu erı gorur görmez, ena a de şaşır-

A- 'l b l wd l " · sayısı 2 75 dir. 225 kiqi muvaffak olmu" ve 
sı er, aş arına yag ırı an muessır mıs, lardı. Kendilerine bir gedik ar arak ,. .,. 

l< 5 O si ikmale kalmıştır. 
topçu ateşine rağmen tuttukları pusu· yarıp çıkmak için etrafa başvurmuı:ı:-

T Dişçi mektebinde: Son sınıfın 3 4 talebe· 
Iardan dağılmam!§Iar; bilakis, bütün Iardı. Fakat her tarafta martı·n kasatu- · d 19 sın en zu geçmiş 1 5 i ikmale kalmıştır. 
geçitleri kuvvetlendirmeye başlamış - ralarımn kahir darbelerı' altında kal- B l k al un ar es i rejim t ebelerdir. 6 ncı söms-
lardı · . mışlar; tam iki yüz maktul verdikten ter talebesi 65 kişidir. Bunlardan 46 sı mu· 

Ordu kumandanı, burada hır feda- sonra, ancak kendilerine bir geçit bu- vaff ak olmuş t 9 u ikmale kalmıştır. 4 ün
karlık göstermek lüzumunu hisset .. Iabilerek güçlükle kaçıp kurtulmuş· cü sömster talebesi 34 kişidir. Bunlardan 
miş; zaten fedai olarak ayrılan o iki !ardı. da 19 zü muvaffak olmuş, 15 i ikmale kal-

bölüğü ileri sürmeye karar vermişti. Cemil, oradan oraya koşmuş; Nasır mıştır. 
Bu fedai müfrezesinin kumandanı Mebhfüu aramıştı. Fakat. bütün mak- Hukuk fakültesinde eleme İmtihanların • 

kolağası Süleyman efendiyi yanına tulleri birer birer aradığı halde, onu da muvaffak olup ta sözlü imtihanlara gi • 
celbetmis, ,· hücum noktalarını ı'zah et- b 1 O renlerin sayısı birinci sınıfta 1 7 4, ikinci de u amamıştı. zaman, derin bir tees· 
tikten sonra: 71. üçüncüde de l 42 dir. Birinci sınıfta 

sür içinde kalmıı:ıtı. 9 7 k. · f 
G.. · · · S f • • rT ışı ter i etmiş, 28 kişi üssü mizanını dol-

- oreyım sızı... on ne erınıze Bir yaralı asinin so'·yledı'gW ı' so·'zlerden d urmuş olduğu için 1 veya 2 dersten, 49 
kadar feda etmeyi, göze alacaksınız .. onun kaçtığını anlamıştı. Fakat nereye kişi de mutlak olarak ikmale kalmıştır. 
ne yapıp yaparak, eşkiyayı oradan sö- kaçmıştı~... 2 nci sınıfta 40 kişi terfi etmiş, 6 kişi üs. 

küp atacaksınız • Asiler; muhte1if istikamete dağıldık~ sü mizanını doldurmakla beraber bir ders-
Demişti. lan için, Nasır Mebhutun hangi tarafa ten, 25 kişi de mutlak olarak ikmale kal -
Kolağası Süleyman efendi gelmiş; gittiğini tayin etmek mümkün olama- mışlardır. 

ordu kumandanının bu emrini bölük- 3 üncü sınıftan 54 kişi mezun olmuştur. 
mıştı. 50 k 

lere tebliğ etmişti. * işi Üssü mizanını doldurduğu için ik-
Bu emir, bölüklerin kahraman zabit male kaldığı derslerin imtihanına tabi tu-

ve efradı tarafından büyük bir mem • O gün, böylece geçmişti. Karargah, tulmuş ve 38 kişi de ikmale kalmıştır. 
nuniyetle telakki edilmisti. (Hacce) ye nakledilmişt~. Kazanılan Edebiyat fakültesinde dil derslerinin A. 

' bu f b"t" k k t l • kuruna devam eden 1037 taleden 1009 u 
C ·1 d h l ·1 · 1 k k b za er, u un as er ı a arına neş e 
emı er a ı erı atı ara , mu a e- . t' imtihana girmi§ ve 821 kişi muvaffak ol • 

l 
. · vermış ı. 

e etmış: muştur. B. kurunda t 601 kişiden ı ı 63 ki-
Koyunlar, öküzler, develer kesilmiş; 

~i geçmiş, 39 7 kişi de ikmale kalmışttr. 
askerlere ziyafet çekilmişti. Cemilin bu ikmale kalan talebeler bugün açılan yaz 
büyük ve kıymetli hizmeti, kumandan kurlarına devama başlamışlardır. Edebi • 

1 tarafından takdir ve tebrik edilmişti. yat fakültesinin imtihanlarında 1 ve 2 nci 
' Sevinçlerinden içleri içlerine sığamıyan sömsterde t 65 kişiden 120 si imtihana gir-

- Kolağası Sü1eyman efendi, müs
terih olun.. yarın sabah, geçitleri at -
lıyacağız. 

Diye mukabele eylemişti. 

* genç zabitler; Cemil hakkında nutuk- miş 3 1 i geçmi~tir. 3 ve 4 üncü sömsterin 
Cemil 0 gece, bütün tertibatıni bi • lar irat etmişler; onu ellerinin üstünde 80 talebesinden 6 7 si imtihana girmiş ve 

tirmişti. Bölüğünün efradını, kaya -ı havaya kaldırarak karargahın ortasın· ancak 5 i muvaffak olmuştur. Eski rejim 

1 d k l · d d dakı' meydanda gezdirmişlerdi. talebeden imtihana giren 56 kişiden 16 11 arın ö üntü en arasın an, yer e sü-
k 

mezun olabilmiştir. 
rüne sürüne, teker teker gerirerek: Gece, böylece geçmişti. Artı yatı- O 

Y niversite rektörü Cemil Bilse! dün 
(Şemsan) köyüne giden geçidin kar- lacak zaman gelmişti. Cemil, San'dan saat 13,5 ta hava postası ile Ankaraya git-
•ısına yerleştirmis,ti. gelerek o köye yerl~miş olan bir Ya~ · t. R k .. A k d 
T mış ır. e tor n ara a üniversitenLn bu 

Üç kademe üzerine yerleşen bu bö- hudinin evine misafir edilmişti. seneki faaliyeti etrafında hazırladığı ra • 
lük, bir anda harekete gelecek .. önde Cemil; kaç gündenberi çektiği yor- poru Vekalete arzedecek ve yeni sene zar-
bulunan Ölüm Mangası bombalarla gunluk ve uykusuzluk dolayısile yata- fında üniversitede yapılması icap eden ye· 

yol açar açmaz, bu üç kademedeki as· ğına girer girmez, gözlerini kapayıver- nilikler etrafında alakadarlardan direktif 
ker, kasaturalarını çekerek eşkiyaların mişti. Fakat aradan biraz zaman geçer alarak üç gün sonra geri dönecektir. 

üzerine deniz dalgası gibi yürüyecek- geçmez, yüzüne ılık. bir nefesin çarp- ı B A D y O -, 
ti. tığını hissetmişti. __J 

. Ce~ilin pla~ı'. çok m~.vaffakiyetli Karanlıkta derhal yerinden fırlamış, Bu Akşamki Progr,Flm 
hır netıce vermıştı ... Henuz ortalık a- üstüne eğilmis olan bir gölgeyi, sımsı: ISTANBUL 

ğarmaya başlarken: bir anda eşkiya • kı kavramıştı.' Fakat, ellerine ipek gibi 18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, 
nm pususuna yağdırılan tam, on bom- yumuşak birer kü e saç dolaşmıştı. 19,15: Operet parçaları, 20: Halk mvıi-
banın müthiş tarakası; pek çoğu uy - Ce ·ı d. l • · ıka k h d kisi, 20,30: Stüdyo orkeatralan, 21,30: mı , ıs erını s ra omur an-
kuda olan asilere bir anda büyük bir ' Son haberler. 

mıştı: 
karışıklık vermiş.. bombalarm tesirile - Kimsin sen} .• 
kırılan, parçalanan, her biri beş on 

h k b k l 
- Sara ..• 

mermiden da a tahrip ar ir şe i a-
lan taş parçaları, asileri oldukları yer- - Sara mı} ..• Tanımıyorum, seni. .. 
lerde sindirmeğe kafi gelmişti. - Ben, seni tanıyorum... Demin, 

Bu on bombayı, bir on bomba da _ O zabitler ellerinin üstünde gezdirir-

ha takip etmişti. Ve, asilere göz açtır· lerken gördüm. 
madan bu bomba yağmuru, tam beş - Ne istiyorsun, benden} ... 
defa tekrar eylemişti ... Asiler; bu ka- - Hiç ... Ben, bütün kahramanların 
hir ateş altında, başlarını kımıldatamı- aşıkıyım .. . 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

BOKREŞ 
l 8, 15: Orkestra konseri; 19: Aktüalite: 

19, l 5: Konserin devamı; 20,20: Plttk; 
21,05: Andre Vhenier isimli Gıordano' nun 
operası plak ile; 24: Orkestra; 1,05: Plak. 

BUDAPEŞTE 

. 21: Budapeşte konser orkestrası; 22,20: 
Haberler; 22,40: Konferans; 24,05: Çigan 

yacak hale gelmişlerdi. - Ala... Ben de, bütün dilber ka-
0 zaman Cemil, birdenbire yerinden dınların aşıkıyım. Fakat; bu aşkımızı MOSKOVA 

sıçramış; kalbinin en derin yerinden yarına saklı yalım. Çünkii; uykusuz- 18, 30: Halk şarkıları; 20: Oda mtısiki-

musikisi. 

taşan coşkun bir haykırış!;\ ernır ver- luktan, baygın bir haldeyim. si; 21: «Kor'ın kızrn adlı Rimski-Korsa· 
mişti: - iyi amma, geç kaltrsın ~.. kovun operası; 22: Yabancı dillerle neş· 

- Arkadaşlar, ileri!.. - Yok canım .. sen de, ben de bu- riyat. 
PRAG 

Temm~ 3 

ist. 
SATIŞ iLANI 

Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar İdaresine birinci derece ve birinci sırada ipotekli 

olup .tamamına r.eminli üç ehli vukuf tarafından 300 üçyüz Lira kıymet 
t~kdır olunan Usküdarda Atik V alde mahallesinde Çavuşdere cadde
sınde 127 No: lı bir tarafı Gül hanesi, bir tarafı Bayramağa vereseleri 
ve Hayrettinağa Bostanı ve tarafı rabii Çavuşdere caddesile mahdutl 
Zemin Katında: Zpmini Malta döşeli bir taşlık merdivenle çılalan bir• ' ~ 
oda, bir kapu < n g ;ilen ikinci bir taşlık, zemini taş döşeli kuyusu· 
olan bir mutbah. _ •. ınci Kabnda : İkinci taşlıktan çıkılan bir mer· 

divenle bir sofa, yük dolabı olan iki oda, bir helayı muhteri ve 
268,00 metre murabbaı sahamn 72,00 metre murabbaında mebna maa 
bahçe iki katlı bir bap ahşap evin tamamı açık arttırmaya konmuı 
olup şartnamesinin 25n /936 tarihinden itibaren dairemizde herkes ta
rafından görülebileceği gibi 4/8/936 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde' 
en son arttıramn taahüdü baki kalmak üzere 19/8/936 tarihine mli
sadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapıı.cak · 
olan ikinci arttırmasında gaynmenkul gene muhammen kıymetinin 
% 73 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bul
madJğı takdirde 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan satıp geri 
bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu bimil 
bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, tavlı: be
deli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden 
tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı 
maddesinin dördüncü hkrasına tevfikan bu gaynmenkul tiı:erinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı 
ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça aahf 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranm ifbu 
maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fula ma· 

lumat almak isteyenlerin 4 1~~4 dosya numarasile müracaatları ilin 
olunur. (3708) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 3228 çift Fotinin, 13/7 /936 Pazar • 

tesi günü saat 11 de ve Muhafaza memurları için 1186 çift siyah Fotl· 

nin de 13/7 /936 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ekıillmelerl 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarları erat Fotini 14526 lira, Muhafaza memun: 
Fotini de 5337 liradır. 

3 - Şartname, evıaf ve örnekleri Komisyondadır. Göriilebilir. 

4 - İstekliler ilk teminat olarak erat Fotinleri için 1090 ve Muba· 

faza memuru fotinleri için de 401 liralık vezne makbuzu veya Banka 
mektuplarını kanuni veıikalariyle birlikte teklif mektuplarile muaJ• 

yen vakitten bir saat evvel Komisyona vermeleri. «3499» 

Satış ilanı 

İs. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar İdaresine ipotekli olup tamamına yeminli 6ç ehli 

vukuf tarafından 953 Dokzyüz elli üç lira kıymet takdir olunan 08 .. 

küdarda Selami Ali ef. Mahallesinde Çıkmaz Terlikçi F eyzullak So. 
Eski: 4 Yeni : 2 No: h bir tarah Hafize menzili, bir tarafı Ahmet 
menzili , bir tarafı Tekke içi sokağı, bir tarafı tariki has ile mahdut 
Zemin Katında : Zemini çimento bir taşlık, bir sofa, bir oda, bir 

merdivan altı, zemini çimento alaturka ocaklı bahçeye kapusu olan bir 
mutbah, Birinci Katında: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hellyı ve 

elektrik tesisahnı muhtevi ve bahçesinde incir, erik, şeftali ağaçlan 
bulunan ve sahibinin qgalinde 113,00 metre murabbaı arsanm 42,00 
metre murabbaında mebna ve yan cephede yangın dıvarı ve bodrumu 
müştemil bir bap ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya kon.mut olup 
şartnamesinin 25111936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından 
görülebileceği gibi 4/8/936 tarihine müsadif Salı günil saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Artbrma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19/8/936 tarihine miisadif 
Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapı· 
laÇ.ak olan ikinci arlbrmasında gayrı menkul en son arttı· 
rnna ihale edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. Müterakim Yergiler 
ile vakıf icaresi, taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat ru· 
sumu satıı bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve ifliı 
kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılarla diğer alakadaramn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin hu haklarını ve hususile faiz ve maıarife da
ir olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evra· 
kı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicilleriyle aabit 
olmadıkça satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihatle ali
kadaranın ithu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak isteyenlerin 4 ;:1 dosya numaraaile mura. 

caatlan ilan olunur. (3707) 

şarkıları; 21,40: Vagner'in Valkürc ope· cuk saati: Hikayeler; 20: Muhtelif ıolo • 
Bir anda kasaturalar parlamış.. üç rada olduktan sonra ... Nasıl olsa, bu~ 

kademe asker, ileri sıçramıştı. Arada rada bir iki gün mola vereceğiz. 
pek az mesafe vardı. Yine o anda, on - Fakat.. Nasır MebhUt, seni bek-

rasının üçüncü perdesi «Pim. lar (plak); 20,30: Stüdyo orkestraları: 
20,30: Eğlenceli musiki; 21,55: Şarkı

lar; 22, l O: Orfoys adlı radyo piyesi; 23: • 
4 Temmuz Cumartesi 21,30: Son haberler. 

İSTANBUL Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
_____ _.. _ _....._-.1-~_....ı......~...._~~-t ....... - ~-- • r\ --·•1~'-- ı..; .. ..l-1;nP nirP.r. Haberler; 23, l 5: Plak. 

Drw r..o A,:r_ 18: Dans musikisi «Plaln. 19: Haber· gazetelere mahsus havadiı aeıYİIİ Yerile • 
_..,.,J-O...,.__,~~---------L~~--· L."---.&.u....;<UL..~-.J.......ı.dia----~------~------~~----~ 
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iRKE • 
1 H iY DE • il 

Boğaziçi vapurlarına mahsus . yaz tarıfesi Temmuzun beşinci i>azar günü sabahından itibaren 
tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye nazaran Pazar tatilinde Boğaza gidecek sayın halkımızın gidiş gelişlerinde istiralıat
lennı temin için Anadolu ve Rumeli iskelelerinden müteaddit doğru seferler tertip edilmiştir. 

Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yeni Mahalle, Kavaklar, Altınkuın ve Sütlüce iskelelerine 
kalkan doğru postaların köprüden hareket saatleri : 

7, 7.55, 8,45, 9.30, 10.15, 11, 12.15, 13, 13.50, 14.30, 15.15, 16, 17. 
KÖPRÜDEN BKYKOZA: 

6.10, 7.55, 8.30, 9,30, IO, 11, Jı.15, 13, 14.10, 14.30, 15.25, 16 
Fevkalade yüzde elli tenzilatlı postaların hareket saatleri : 
Köprüden saat 6,10 da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altınkum ve Sütlüce dahildir.) 
Köprüden saat 7,15 de Harem ve Salacağa. 
Bu biletlerin dönüş parçaları Pazartesi günleri öğleye kadar muteberdir. 

1 

~.--~~~------~----------------------------------~----
o 

BIRE, 
1000 

~TARLADJR 

-
-~-

--

..... - . ı.tk .... ... 

- ' .R, .,, .. ""' 
s-.. ,, f f!Jt_ -

-----~--------------------------------------,_.-----------------------------
1 Emllk ve Eytam Bankası lllnl•rı 1 

Satılık 
Esas No. sı Mevkii ve Nev'i Depozito: Lira 

240- fstanbulda Ahırkapı'da Seyit Hasan.;;.'. 440 
hallesinde Ahırkapı meydanı sokağında 
312 No. lı 734 metre murabbaı arsa 

636 Kadıköyün'de Osmanağa mahallesinde 90 
Saray arkası sokağında r-•,i 1 l yeni 41, 
43, 45 No. h iki dükkanı olan ev. 

Yukarda tafsilatı yanlı emlak pe§İn para ile sattlmak üzere açık 
•rlhrmağa konulmuştur. İhale 15 Temmuz 1936 tarihine tesadüf eden 
Çarşamba günü saat onda yapılacakbr. İsteklilerin Şubemize mü-
racaatlan. (384) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Orta Ziraat mektebi mezunlarından ask~rliğini yapmışl ve yaşları 

otuz beşi geç.memiı olanların mülhakatımızda münhal bulunan Ziraat 
ve Tahrir kontrol memurluklannda bir ay müddetle staja tabi tutul· 
duld:an. sonra ve muvaffakiyetleri görüldüğünde harcirahları verilerek 
bu vazıfel:re 50 lira ücretle tayinleri mukarrer bulunduğundan talip 
olanların ıla.ı tarihinden itibaren bir hafta zarfında aşağıda yazılı 
evrakı m:isbitelerini hamilen bir dilkçe ile müracaatlan lüzumu bil-
dirilir. "3699 

1 - Orta Ziraat Mektebi tehadetnamesi veya tasdiknamesi." 
2 - Nüfus Hüviyet varakası 
3 - Askerlik vesikası 
4 - Hüsnühal kağıdı 
5 - Sıhhat raporu 
6 - 3 tane F otograf. 

, ______________ , 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprüba,1 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel 22740 .. 
İstanbuldan Cuma günleri 

kalkarak Armutlu ve Gemliğe 
uğrayan postalar badema Ar
mutluya uğramıyacak Mudan· 
yaya kadar gidecektir. Buna 
mukabil Cumartesi polta]an 
Armutluya uğrayacak Mudan
yadan sonra Gemliğe gidecektir. 

Genllikten Cumartesi gün
leri kalkarak Mudanya ve Ar
mutluya uğrayan postalar da 
badema Mudanyadan kalkarak 
doğru lstanbula gelecektir. 

Buna mukabil Pazartesi gün
leri Gemlikten bir poata kal
kıp Mudanya ve Armutluya 
uğrayacaktır. "3688,, 

~----------------
KAYIP: 911 yılında, Eyüp Sultan 

RUştuyesinden aldtğım şehadetnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdsn eskisi 
bükUmsUzdUr (668) 

Pendik : Hikmet Nihat 

__ yatmazden evvel PERLODENT diş 

macununu kullanmak suretile agızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLOOENT kıyas kabul etmez bir __ 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-fi~ ~ eUt~. ?~L,,a'oct· ~ ""~ ~ ~·. 
~ ~ ve 41.ıu oec- iAt-)4~ lr..a~ -~~~ı 

DDEJJJ!O 
;;.: :-ı. .· ·~ .·. ·tJ ·. . ··. . . ' ·. . . ... 

SON GÜNLER· 
Galata'da maruf 

ELBİSE MAGAZASININ RESl\'Il TASFİYESİ dolayısile 

MECBURi SATIŞTAN 
istifade fırsabm kaçırmayınız. 

iSTOK MALLAR AZALDIGINDAN ACELE EDiNiZ. 
Hl\Zlr elhise, Pardesn, Palto, lttnto, Çocuk elbisesi, Kadın, Erkek ve 
Çocuk muşambaları tasavv ur edilmiyccek bir ucuzlukta satılmaktadır. 

Fırsattan istifade ediniz. 
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas J. Herşkoviçi ve Şki 
Tasfiye memurları: Avukat i Agah Akkan, H. Süleyman 

. . . , . · .. · . ~·:_ ~~. . ~~~ 

-Tebdili havaya giden 
ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yazı köyde geçirmeğe giden müşterilerinin kolaylığı için 
SA TIE, bedava olarak elekaik aletlerinin voltajını 110 dan 
220 volta tebdil edeceğini bildirir. 

Müşteriler bu aletleri Salıpazal'., Necati Bey caddesinde Sos· 
yetenin idare merkezine, veya diğer şubelerine getirsinler. Say· 
fiyeden dönüşte, Sosyete ayni teraitle voltajı tek değiştirir. 

Bandırma Belediye Reisliğinden: 
Bandırma Urayınm 25 lira asli maaşlı fen memurluğu açıktır. 

Behemehal mektepten diplomalı fen memuru alınması meşrut olduğun.. 
dan bu evsafı haiz bulunan isteklilerin icap eden vesikalariyle birlikte 
Bandırma Şarbaylığına müracaatlan ilan olunur. «3721» 

MÜJDE! 
Cemiyetleri olan Bayanlar ve Bayların 

düşünmelerine lüzum yok. 

s~~~ HASAN HÜSNÜ 
BURSA PAZARI 

MllşterHerinden gördO.~ teveccühten cesaret alarak cihaz için Iıızım olan 
~·atak takımları, çamaşır ta.kımlan ve bütnn eşyalann en kUçUk teferruatına 
kadar en ucuz fiyatlarla mağazalannda satmaktadır. Model üzerine verilecek 
siparişler çok kısa bir zamanda testim edilir. Yazlık çamaşırlar. spor 
gömiekler, banyo havlulan, PlAj burnuzlımnı görmek için muhterem müşte-
rilerimizin Bir defa mağazalarımızı teşrif.erini rica ederiz. İstanbul. Sultan 

' Hamam No. 2414 - Beyoğlu, lsUkU\l caddf•si No. 376. - Bursa. Uz111 çıırş1 
-----. No. 98, BAŞKA YEHDE ŞUBEMiZ YOKTUR. ._ ___ •• 
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Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 
Nafile yere ve çaresi var
ken niçin ıstırab çekmeli?4 :Jlll4· liıli 

GB~ tik ~·e N Mil 
En hoş mcyva usareıcrile hazır- E •t " J 
lanmıştır. Hazrni kolaylaşhrır. n muannı agn arı, 
tnkıbazı iza1e eder. En kısa zamanda 
Kam temizJiyerek vllcuda tazelik Kesmeğe kafidir 
ve canlılık bahşeder. 

Şekerli ı:monlu 
İNGfLlZ KANZUK ECZANES)J( 1-----

Beyoğlu - İstanbul r r Tecrübe ediniz 
HASAN 
gazozözu 

.Meyvalardnn ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşığından 

bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan gazozlu li
monata yupılır. Ve hu yemeklerden sonra alınırsa mfdeviclir. Mideyi ho
ınn şerbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz özile yapılmış buzlu li-

monatalar içiniz. Harareti tesKin eder. Şişe 30, bOyOk 50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOCLU 

ff!itN '1ei'fl!il;, ~ 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBi 
Taksim - STADYOM 

3 aylık yeni devre Temmuzun 
ilk haftasında başlıyacakbr. 
Şoför olacaklar şimdiden mü
racaat edebilir. Amatörler : 
Seyrüsefer merkezinde geçire-
cekleri imtihanlara hazırlamr. 
Program isteyiniz. Tel. 42rl08 

~~ Clld ve zUhrevlye 41m .. 
Hastnhklan mUtehnssısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, RU9 sefarethanesi ııırasında Poııta 

zolcnğı köşesinde Meymenet apartımıını. 

Telefon : 43353 ----- ·--..... 

SPOUCULAR' 
saha1=Jd 

.,_,..,_"", çi kmazd.an 
..Wll!llJ• .. 1. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular cacidHi No. J3 
........ S~~· 'P~~ia .... i1~ib~a·a ..... ···---

Neıriyat Müdürü: Sellin Raaıp 
&bipleri ı .A. Ekrem. S. Ra1ııp. H. LütfV ... , ______________ ...,.~---------------------------------------------------------

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ 
\ 

KUNDU~AlAfılNDA 
ADAYlN lZ 

ttRU nALLAD PAZADLAD 1 

'-·---------------------------------------' 

Küçükler, Büyükler! 

iN 
Ycııamak lçl11 dl,11, hatta laem gib•l, h•m 

saf lam diıll olmak lazımdır/ 

GUnde iki defa dl•l•rlnlzl RADYO L 1 N ile 
f1rçalayınız. Muvaffaklyet kat'ldlr. 

KiNOPRiN kaı<lleri ~ERYERoE1iıı.uRuş · 
BA • Dİ .ROMATİZMA .ACRILARİLE.GRİP VE NEZLEYE KAR 1 BİRİCİı< İLAÇTIR 

K ZiL 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve para11uhr. 
Okul, genç bayanlann hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetife
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alikadar olan mileueaelerc:le 
çalışmalanna mahsustur. 

Tahsil müddeti ilç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler humar 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahllklı ye sıhhatli ve en az orta tahsili 
miş olmaları şartbr. Diğer şartlanmızla fazla 
hat için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cad
desinde Okul direktörlüğüne müracaat edilmesi, 15 Eylül 1936 
dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

~ 

DER J 
Derisi kuru, çatlak ve gevıek olanlar oir tecnibeden sonra baıka bir iliç veya 

kre.n kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem dejil, tam 
manusile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, aivilc:eler. 
ustura yaralan, yanaklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güne~ten cildi muha· 
{aza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruıa her eczanede bulunur. 


