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lngiltere, ba,hca itirazlartndan vaz 
ge~iyor, bir noktada ihtilif kald1 

ingilizler, Bogazlar komisyonunun lagvin1, sulh zaman1nda 
Karadeniz Rus filosunun Akdenize gel ebilmesini kabul 

edeceklerdir. Ihtilaf, 1imdi 23 iincii maddede toplan1yormu~ 

Konferansta hariciye vekilimiz miizakerab takib ederken 

l\lontreux 14 (Ak~am) - Fransiz ve ingiliz murahhasile uzun uzadl.ya 
ba~ murahhaSI M. Paul Boncour dun konu~mu~tur. Tilrkiye Hariciye vekili 
buraya dbnmli~ ve Tlirkiye Hariciye ve~ B. Tevfik Rii~Ui Aras, Londradan do· 
kili ile uzun bir millakatta bulunarak nen ingiliz murahhas1 M. Rendell ile 
vaziyet hakkmda kendlsine izahat gorii~il~tilr. Siyasi mahafilden s1-
vermi\>iir. zan haberlere gore ingilterenin Bogaz-

Muteakiben Frans1z b~ murahhas,1 lar projesinin baz1 maddelerine ka.r~ 
Sovyet Hnriciyc komiseri M. Litvino! (Devarru dordiincii sahifede). 

Akdeniz paktlar1 
ri kalacak m1? 

Resmi lngiliz mahafili, Akdenizde siyasi istikrar 
has1I olmad1k<;a, bu anla~malar feshedilemez diyor 

Tepms gazetesine Londradan bil
diriliyor: 

4-Siyasi ingiliz mahafilinde tasrih 
c~ildigine gore Akdenizdeki ingiliz 
fi~osunun ~1smen geri ~ekilmesi, in
gi~terenin Italya haric olmak ilzere 
M11letler Cemiyeti paktmm 16 net 
maddest mucibince Akdcniz devletle
rlle akdetmi~ oldugu kar~1llkh yar· 

dl.m anl~malan makanizmesini asla 
tehlikeye d~iirmiyecektir. 

EvvelA. ana vatan filosuna mensup 
gemiler, gekilse bile as1l Akdeniz in
giliz filosunun tedrici bir surette kuv
vetlendirilecegl ve italyan • Ha~ 
ihtilAfmdan evvelki kadrosuna iisttin 
olacagi hatlrlatilmaktadlr. 

( Devanu 4 iincu sahitede) 

Giimriik tarifelerini 
tadil i~in tetkikat 

Motorin ad1 alt1nda petrol ithal edildi~ 
iddias1 dogru ~1kmad1 

Bir haftadan beri ~ehrimizde siipe 
heli motOrin nilmunclerine aid tahki
kati idare eden glimrlik ve inhisarlar 
:rnuste~an B. Adil Okulda~ diin ogle 
trenile Ankaraya gitmi~tir. 

Bu ar~tmnalann neticelerine dair 
fen ve tefti~ hcyetle1i raporlan hazir
lannu~ ve vekalete gonderilmi!?tir. Ra
porlara gore, bir mtiessescnin motori
ne gaz kan~tird1g1 hakkmdaki iddia
lar tahakkuk etmemi~ ve ortada ha
zinenin zaranm mucip olacak bir ha
reket bulunmad1g1 muhtelif vekalct
lcrin kimyagerlerinden mlirekkep bir 
heyet tarafmdan tesbit edilmi~tir. 

Mliste~ar burada gilmrilk servisleri
ni de gozden gc~irmi~ ve yap1lacak 1s
lahat etrafmda bas miidilrliige direk-
tifJer vermistir. · 

B. Adil :i:~tanbul giimrilklerindc i~
lcrin daha iyi yiiriimcsi irtin alman 
tedbirleri isabetli ve muvaf1k buldu
gu'1u, Yakmda muavcne servislcrinin 
l~lal1ma ba~lanacag;m, nihayet bir 
senc> 7arfmda bu tcskilatm istcnilen . 
hale gelecegini, staj' maksadile bu y1l 

(Deva.mi 4 iincii sahifede) 
Diin Ankaraya donen giimriik ve 

inhisarlar miiste~an B. Adil 

I Tiirkigenin ii~ 
miihim talebi 
l\lontreux 13 (A.A.) - Havas

dan: B. Tevfik Ri.i~tii Aras bugiin 
konferans umumi celsesinin a~1-
1I~mda, italyamn konferansa i~
tirakden imtinama kar~1hk ola
rak a~ag1daki taleplerde bulun
mu~tur: 

1 - Milstakbel Montreux mu
kavelesinin konf eransta hazir ol
rmyan devletlerin imzasma a~J.k 

bulundurulmamas1. 
2 - Montreuxde bir anla~ma 

elde cdilince, mukavelenin tatbi
kinin evrenscl olmasi. 

3 - Tilrkiyenin, miistakbel 
Montreux mukavelesi prensiplerl 
~rcevcsi daircsinde, istcyccegi 
memleketlerle miimasil anl~ma
lar akdine selAhiyettar bulunmasi. 

Hariciye Vekilimizin 
Zoraya beyanat1 

Bulgarlar1n dostane mii
zaheretine te§ekkiir etti 

Sofya 13 (Ak~m) - Tiirkiye hari
ciye vekili B. Tevfik Ri.i~tii Aras, Zora 
gazctesi muhabirine ~u beyanatta bu
lunmu~tur: 

c- Daha buraya toplanmadan ev
vel Bulgar hilkumetinin bize kar~ 
olan hissiyatm1 biliyorduk. Bunlar, 
bizim de Bulgaristana kar~ besledi
gimiz hissiyata tekabiil etmektedir. 
Binaenaleyh Montreuxde Bulgar he
yeti murahhasas1run alacag1 vaziyeti 
daha evvelden biliyordum. Bulgar he
yeti murahhasasmm aldig1 talimat o 
kadar gilzeldi ki bir kere daha Tiirk 
hilkumeti namma, Montrcux konfe
ransmda dostluk ve elbirliginden his
settigimiz bilyiik memnuniyeti soy
liyebilirim.> 

Bulgar kral1 
ltalyaya vard1 

Pistoyaya vannca ltafya 
krah taraf1ndan 

kar~1land1 

Sofya 13 ,(Ak~am) - Bulgar krah 
Boris 1talyaya vas1l olmu~ ve Pistoya· 
gannda italyan krall ve ~oktanberi 
italyada misafir bul~an Bulgrar kra
ll~esl tarafmdan kar.~nlanm1~tir. Bun
dan sonra kral Boris Piza yarunda 
San Posore sarayina gotiiriilmU., ve 
burada da 1talyan krali~esi ve diger 
italyan kral ailcsl tarafmdan karl}l
lanm1~tir. 

Kral Borise italyan kral1 tarafm
dan husust blr vagon tahsis edil
mi~tir. 

lzmirde para~ut kulesl 
yap1ltyor 

Izmir 13 (Telefon) - Kiiltiir Pnrkta 
4 3 metre yiikseklikte bir pnra~iit kulesi 
yap1lncnktir. Kulenin plunlan gelmi§tir. 
On '·et gi.ine kndnr in~as1na ba§lanncak
t1r. Bu ~uledcn para§i.itle atlnmalar ya
p1lcaknr. 

GUmrUk tarifelerin
de baz1 tadilat yap
m a k ic;in tetkikat 
icra ediliyor. 

Tclefon ~ 24240 ( ldare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli~e) 

Avrupada yeni bir 
ittif ak1 milselles 

Paris gazeteleri, Fransan1n Sovyetlerle pakt1nr 
kuvvetlendirmesini talep ediyorlar 

Paris 13 (Ak~m) - Fransiz mat
buat1, Alman - Avusturya anla~ma
sma biiyilk bir ehemmiyet vermek
te ve yeniden merkezt Avrupa bloku 
te~ekkill ettigi fikrini ilcri siirmek
tedir. 
Oeuvre gazetesi Avusturya - Alman 
anla5masma tahsis ettigi bir makale
de diyor ki: c:Avrupa, umumt harp
ten evvelki manzaras1m allyor: Si
Jahlanma yan~. sila.hll sulh ve eski
sinden daha saglam blr ittifakl mii
selles... Buna mukabil ingillz - Fran
s1z cephesi eskisinden daha zayiftlr. 
BugiinkU tehlikeli vaziyeti anlamak 
ve Frans1z siyasetinin dayandl.g1 kol
lekti! emniyet ve mmtakavi paktlar 
sisteminin iflas ettigini anlamak i!;in 
Avrupa haritasma bir goz atmak ki
fayet eder. 

M. Pertinaux, Echo de Parisde di
yor kl: 

Almanya, Avusturya ve italya ara
smdaki miinasebetler fevkalAde iyt 
olmarnakla beraber olduk~a miitte
hld bir Alman - A vusturya - Maca
ristan- italya bloku knr~smda bu
Iunuldugu inkar edflemez. 

Petit Journal da ~oyle yaziyor: 
cFransa bu hadiseden ders alarak 

sulhtin taksim kabul ctmedigi pren
sibine her zamandan ziyade sadik 
kalmahd1r. Fransanm diger bir vazi
f esi de FranSiz - Sovyet pakbru ta
mamiyle tatbik etmek ve Almanya 
etrafmda mukavemetl temin eyle
mektir. Tahakkuk cttirilmesi Iaz1m 
gelen anl~ma da Londra ve Mosko
vadan gecmek iizere Palisten Fraga 
kadar dayanmalld1r.> 

Yeni ittifala miisellesi kuranlardan 
.M. Hitler nutuk soylerken 

lamak miimktin olacaktir.> 

1NG1LiZ GAZETEI~ERi NE 

DiYORLAR? 

Londra 13 (A.A.) - Gazeteler, Al
man - Avusturya itllaf1 dolay1siyle 
umumiyetle memnuniyet izhar e .1ek
tedirler. Maamafill Almanyamn son 
maksadlnn ne oldugu noktnsmda en
di;;elelini gizlemiyorlar. 

Taymis gazctcsi diyor ki: 
M. Hitler, siyasi sahada yeni bir 

muvaffaklyet kazanm1~tir. Bundan 
dolayi kendislni tebrik etmek icap 
eder. 

Ero Nouvelle gazetcsi de diyor kl: 
¢Fransa her ~eydcn evvel milli em

niyetini dil~ilnmelidir. <;iinkii Fran
sada hiikiim siiren karars1zhk ve zaaf 
dolayisiyle Paristen az ~ok uzakia~
rm~ olan memleketlcri ancak bu su
retle tekrar Fransanm etrafmda top- (Devam1 4 i.inci.i sahifede} .. 
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Emprime ornekleri: 2 

Ev kadmlar1 i!rin!. .. 
(Kill rcngi zcmin iize1ine siyah ve beyaz desen!) 



Sahlfe 2 

Son. dakika 
lngiliz ana f ilosu 
fekilmege ba~ladz 
Bir kruvazor ile bir filotilla 

lngiltereye doniiyor 

Cebelilttank 14 (~am) - Kep
town kruvazorile ingillz Anavatan 
filosuna mensup be~ci muhrip fi
lotilla.si, bugiin ingiltereye donmek 
tcln buradan hareket edeceklerdir. 

Askeri harekat 
ltalyanlar Y avallo 

kasabas1n1 i~gal ettiler 

Adis-Ababa 14 (~rn) - General 
Cillozonun kumandasmdaki kltaat 

Sidamo ve Galla eyaletlerinde hareka
ta devam ediyorlar. 

Bu kuvvetler Kenya hududu iize
rinde bulunan Mega ile Adis-Ababa
run cenubunda kAin Yergalem ara
llllda Yavalloya kasabasma girmi~
ler4ir. 

Giircistanzn 
bir talebi 

Bogazlar konferans1na 
i§tirak etmek istiyormu~ 

Montreux 14 (Ak~m) - Bura si
yasl mahafilinde dola~ rivayetlere 
gore, Giirclstan hiikfuneti, Sovyet 
Rusya ile miisavi haklar · daircsinde 
Bogazlar konferansma i~tirak etmek 
istiyormu~. 

Siyasi cinayet 
lspanyada kral taraftar
lann1n reisi oldiiriildii 
Madrid 14 (Ak~m) - ispanyada 

kral taraftarlari reisi diin polis loya
f etinde bir taklm adamlarr taraf mdan 
evinden nlmarak gotiirillmii~ ve ak
~ama dogru cesedi bir mezarllkta bu
lunmu~tur. B~da kur~, gogsiln
de siingii yaralan vardJ.. 

Bu cinayet, ispanyada sag cenah 
fll'kalan arasmda derin bir heyecan 
uyandJ.nru~tir. Hiikfunet katillerin 
meydana cikanlmasi i~in ~iddetli e
mirler vermi~tir. 

lnebolu f acias1n1n mu
hakemesine devam edildi 
~ahidler murettebat1n aleyhine soz soylediler. 

Muddeiumumi : Facia kahraman1 kaptan 
Mehmed Alinin tahliyesine raz1 degilim. dedi 
tzmir 13 (Tele!on} - inebolu va

purunun batrnasma ve bir ~ok yol
cunun bogulmasma sebebiyet ver
mek1e maznun kaptan Mehmed Ali, 
Rami, c;rarh~1 Halid, Salim, Deniz
yollar1 i~letme ~efi Zckeriyanm rnu
hakc>mclerlne bugful agir cezada 
devam edildi. 

Davac1 mevkiinde faciada8 y~m
daki oglunu kaybeden polis Necmed
dinm avukati Abdiirrahrnan vardJ. 
Salon i;ok kalaballkti. 

Ogleden evvelki celsedc muhtclif 
meml ketlerclc bulunan ve istinabe 
suretllc ifadeleri alman 14 ~ahidin ifa
dc i okundu. 

Bunlarm hepsi de geminin fazla 
~ilk almak ylizunden batt1gm1 hatta 
Ada1ar denizlnde Rados civannda ge
rninin bir kac;r defa batma tehlikesi 
ge~irdigini soylediler. 

KAPTAN TABANCA QEJOli~! .. 
Samsundan ifadesi gelen ~t is

mail de ~yle dlyordu: 
- Terhls edilen arkadru;larm1Ia ay

nt gemide id.im. Kaza esnasmda bi
rinci kaptan sandala indi, koltubTUil
da da blr defter vardJ.. Bu kaptan 
yolculan birakarak ka~1r. HattA 
yolculardan birl camm kurtarmak 
1!;1n kaptanm sandalma atlamak is
tecii. Fakat kaptan tabancasllll ~
kararak bu yo1cuyu oliimle tehdit et- . 
ti. Sandalma almadJ.. Kazadan ev
vel de blrlnci kaptan, gemiyi karaya 
oturtmak ii;in dO.mene g~n ikincl 
kaptam kogrnu~tu. 

l\ltllllM BIR iFADE 
Aksekiden kundurac1 KAzmun ifa-

Hava ~enlikleri 
Baurgetde yapilan 
§enlikler giizel oldu 

Paris 13 (A.A.) - Bourgetde ya
pllan tayyare ~liklerinde binlerce 
~ haz1r bulunmu~tur. ~nliklerde 
'eisi cumhur M. Lebrun ile · hava 
le bahrlye nazirlan ve bir ~ok el~iler 
bulunmu~lard1r. 

Yeni askerl nilrnune tayyareleri, 
bilhassa avc1, bombardlman ve istik
c;af tayyarelcrl nazan dikkati celbet
mi~tir. Mitingin en gilzel eglencelc
. inden biri, on be~ para~ut~tiniin bir
den inmesl olmu~tur. Bunlar, bei,; bil
yiik tayyareden kendilerini bo~luga 
b2raknu~Iard1r. \ 

desl ~ok mi.ihimdi. KAZIDl ifadesindc 
diyordu ki: 

- Anto.lya kordonu plrinc vc bug
day ~m·allan ve sairc yiik ile dolu 
idi. Hepsi de gemiye almd1. Gilverte 
yolculan harnuleden ycr kalmaymca 
yataklanru bugday ve pirinc; c;uval
Ianmn iizerlerine yapmaga mecbur 
kaldJiar. 

Kaptanlar arasmdaki miinakru;ayi 
ben de duydum. Vapuru ba~tan kara 
etmek istedigini soylemesi iizerinc bi
rinci kaptan ikinci kaptana tubanca 
~ektl cscn kar1~ma> dedi. Hatta ma
kinistc de tabanca ~ekerek cgelme
yin camruz1 yakru"lm> dedigini i~it
tim. Bu mrada Besim kaptan blrinci 
kaptana: 

- Allahmdan bul in~llah.. yolcu
lara da gerniyc de yazik ediyorsun ... 

Dedi ve bir filika indircrek 11 yol
cu alclI. 

iKINCi CELSE 
Ogleden sonra babasr boguldugun

dan ve ewasi da zayi oldugundan 
5,500 lira tazminat isteyen Mehmedin 
arzuhah ile, ehlivukuf tarafmdan ve
rllen raporun gayri fenni oldufunu 
iddia ve maznun kaptan Mehmed All
nln kefaletle tahliyesini isteyen mu
dafaa veklllerinin istidas1 okundu. 

Milddeiumumi ~vki, hadisenin b~ 
llca kahramaru olan Mehmed Alinin 
balk arasmda kollanru salllyarak ser
~e dol~asrna razi olarmyacagmi 
s5yledi ve tahllye talebini reddetti. 

Netlcede heyeti hfildme, ehli vuku!a 
yeniden tedkikat yaptmnaga, tahli
ye talebinin reddine karar vererek 
muhakemeyi 24 agustosa b1rakt1. 

F atizme karfI 
Bir lngiliz amele 
mebusunun nutku 

Londra 13 (A.A.) - Amele mebus
lardan M. Herbert Morrison, Londramn 

prk mahalleri ticaret mi.i~virleri tarafm. 
dan fa1izm aleyhine tertib edilmi§ olan 

bir ni.imayi§te aoz alarak §\I beyanatta bu
lunmu§tur: 

Fa;,fizmm siyasi ve iktisadi ~leri bozuL 
mu1 olan memlcketlerde yerle§mw, dal 
budnk salmas1 ihtimali ~ok kuvvetlidir. 

Fak•t bunun aebcbi, fa§izmin zati mezi
yeti dccildir, insnnlar, fa§izme· son necnt 

1;areo;idir diye sanliyorlar. ingiliiler, fa. 
1iat nnsurlann hatta en nas;izine kar11 
bile zerre kadar itimad goaterrnemelidir. 

14 Temmuz 1936 

( Bu Sabahki Telgraflar ) 
Habsburglar1n tahta avdeti 

Avusturya ba~vekiline gore bu rnesele, reyiama 
miiracaat suretile halledilebilecektir 

Londra 13 (A.A.) - M. Schush
nlgg, Deyli Meyl gazetesinin muha
biri M. Ward Orice ile gorii~iigu 
esnada ~oyle demi~tir: 

- Alrnanya ile yaptlml~ olan iti
Ja.fnamenin gayesi, sadcce ikf mernle
ket arasmdaki nomral milnasebetle
ri yeniden tesis etmektir. 

iki memleketten biri, digerinin da
hili i~leline kan~aga kalk1~tik!ta 
bu kabil milnasebetlerin teessiis etme
sinc imkan yoh-tur Ge!ten te~rini evvel 
aymda M. Von Papen Avusturya ile Al
manya ru·asmda daha iyi bir anla~ 
ma vilcuda getfrilmesini istihdaf eden 
bir plan tertib et~ ve bana vermi~ti. 

Bunun 'ilzerine ben de bir rnukabil 
pltln yaparak kendisine verdirn. Son 

Ba~vekilimiz ve 
Adliye Vekili 

Diin sabah tayyare ile 
lstanbula geldiler 

~ekil ismet inonii refakatinde ad
llye vekilt bay ~iikrli Saracoglu ve 
b~ekAiet kalemi mahsus mildiirii 
Vedid oldugu halde Pilot B. Llltfinin 
idaresindeki tayyare ile diln sabah 
:Ankaradan ~hrimize ge~m~dir. 
B~ekilimiz Ye¢Jk0y tayyare istas

yonunda Riyaseticumur b~ yaveri 
Bay Celftl tarafmdan kar~amru~ ve 
buradan otomobile binerek dogruca 
Floryndaki deniz k~une gidcrck 
Atatiirklc gorii~~tiir. 
Ba~ckilimiz dun ak~am uzeri oto

rnobille ~ehrimizde bir gezinti yapbk
tan sonra Floryaya donmii~tiir. Bu
giin tayyarc ile Ankaraya avdcti 
muhtemcldir. 

SEFiRumtN ZiY ARETI~I<.."'Rt 
Adliye vekili B. ~iikrii Sara~oglu, 

Montrcux'de bulunan hariciye vekili
mize de vekalet etmektc bulundugu 
cihetle, ogleden sonra Perapalas ote
linde Sovyet Rusya, italya, Y8gos
lavya, Romanya ve ingillz el!tilerini 
kabul ederek gor~ii~tiir. 

Orta muallimlik 
--~-

Tahriri imtihanda muvaffak 
olanlar §if ah en de imtihan 

edilecekler 
Orta mektep muallirnligi. i~in ~

rlmizde ac;tlan tahriri miisabaka im
tihanlanrun neticeleri al3.kadarlara 
teblig edil~tir. 

Bu muallimlerin ~ahi itntihanlan 
:Ankarada yapllacagmdan vil~yet rna
ari! mi.idilrlilkleri muvaffak olanla
nn 15 agustosla 17 agustos arasmda 
Ankarada bulunmalanru kendilerinc 
tebUg etmi!?lerdir. 

~ifahi imtihanlar 17 agustosta Ga
zt terbiye enstitiisiinde yaptlacaktlr. 
imtihana girecek rnuallimlerin ia~e 
ve ibateleri bu mO.essese tarafmdan 
temin edilecektir. 

istanbul maarif miidiirliig\ine teb
li~ edilen listeye gore istanbul mual
llmlerinden yedisi tarih ve cograrya 
derslnden, on ik1si turk~eden, u~u 
riyaziycden ve ikisi fen bllgisinden 
tahriri imtihanda muvaffak olmu~
lard1r. 

M. Eden i§ine ba§hyor 
Londra 14 (A.A.) - Slhhati ce>k 

iyile~en M. Eden ~r~amba giinu 
Londraya donecek ve derhal d111 i~leri 
bakanhguun b~a g~ecektir. 

15 Japon zabiti idam edildi 
Tokyo 13 (A.A.) - ~ubat isyamna 

i~tir 1k edenlerin oliim cezasmn mahkum 
olnn onbc~ zabitin bugiin idam cdildik· 
Jeri re"Smen bildirilmi~tir. 

S1cakhk dalgas1 kurbanlari 
700 ki~i 

Nevyork 13 (A.A.) - Amcrikada 
hi.ikum siiren ~iddetli 81caklardan olenlc
rin adedi diin ak§am 700 e yiikselmiotir. 

mayis ayina kadar i~ bundan ilerl 
gitmcdi. Ge~n ay ~anyanm bize 
kar~ miisaid temayiiller beslemekte 
oldugunu gordiigfunden M. Papen
den hiikiimeti nanuna tam salahl
yetle benimle mlizakerata giri~bilip 
girf1;emiyecegini sordum. 

MAllKUJ.\1 NAZiLERiN AFFI 

Nazilerden bahseden M. Schuselmig, 
~oyle demi~tir: 

- cBu itilrutan sonra Avusturyah 
nazile1in ek:serlyetinin ~imdiki hiikft
metin sad1k taraftan kesileceklerini 
timid ederim. Siyasi cilrfunlerden do
layi mahpus bulunan biitiin naziler 
hakklnda umumi af ilan etmek niye
tindeyirn. Fakat miifrltler, tahrikftt
lanna devam edecek olurlarsa hiikfl-

M altadan Filis
tine sevkiyat 

lngiltere Oc tabur asker 
daha gonderdi 

Londra 13 (A.A.) - Hiikumet, Mal
ta garuizonuna mensup ii~ yeni taburun 
Filisti •• ~ gonderilmesine karar vermi§tir. 
Bu :lrnvvetler, elycvm Filistindc bulunan 
lngiliz kuvvetlerini 11 tabura iblng cde· 
cektJt. 

Multada olnn diger bir piynde livast 
da harckete hnzir bulunmak emrini nlmt§Ur. 

Filistinde nizaml temin i~in aynca 
motorlil kltalar, hiicum arabalan, mu
avin kitaat ve milhim mlktarda tay
yare de bulundurulacaktir. 

Kudiis 13 (A.A.) - Arap riicsas1· 
nm soylediklerinc gore ba1i hanrdn Arap· 
)aria lngilizler arasmda hii bir miizakere 
yap1lamnmaktad1r. 

Yahudi muhaceretinin hcmen durdu· 
rulncngma dair olan haberlcr, tekzip c
dilmcktedir. lngilterenin Filistinde takip 
etmekte oldugu siyasetin bu en muhim 
meselesi, hcni.iz tayin edilmemi§ olan kral
hk komisyonunun salahiyeti dairesine gi
ren i.c;lerdendir. 
U~umi bak1mdan vaziyette tcvakkuf 

vnrd1r. 
Araplar, sona kadar mi.icndelelerine 

devam etmekte azmetmi§ olduklarindan 
ve Yahudiler, c;ah§maktn ve dikkate §D· 

yan bir surette aleyhlerindcki §iddct ha
rekctlerine mukavemet etmektc bulun· 
dukhnndan hiilrumct, asayi~i temin ic;in 
rni.imktin oldugu kadnr az kan dokmek 
yolunu arar gibi gori.inmektedir. 

Bir nahiye yan1yor 
Gokce dagdaki yang1n 

dOnden beri devam 
ediyor 

Babkesir 13 (~) - Viliyeti
mlze bagll Dursunbeyin Gok'teda~ 
nahiyesinde btiyilk bir yangm ~lk

m1~t1r. Yangm dtinden berl devam 
ediyor. Vilayetten yangun &Ondiir
mek 1~ imdat heyetleri gonderll
~r. 

K1Z1lay evleri yanan1aram ibatesi 
ve i~ 1~ ilk yardml olmak iizere 
mahalline 200 i;achrla 500 lira gon
d~ir. 

Yangmm sebebiyet verdigi hasarat 
mikdan henliz belli degildir. 

K1skan~hk yQzOnden cerh 
Silleymaniyede Develi oglu yoku

~da pturan Tahsin adh bir gen~, 
kansi. 20 ~da A!eti klskan~hk yii
ziinden dUn ak~ b1~a sag oog
riinden ~k agu yaralarm~tu'. Tahsin 
yakalan~br. ---

Bodrumda belediye binas1 
Bodrum 13 (A.A) -$ehrimizde ye• 

ni bir belcdiyc binasi yap1lmaktad1r. Ye
ni binamn temel atma tiireni dun buyiik 
bir halk kitlesi oni.inde ilbay tarafm. 
'dan yap1lm1§br. -----

Bir ceset getirildi 
Bu sabah Qatalcadan jandarma 

muhafazas1 altmda bir insan cesedi 
getirilm~tir. Cesed morga kaldJ.nlnu~
tir. Uzerinde yaralar vardJr. 

met bunlara kar~ tedbirler almak 
mecburiyetinde kalacakbr.> 
BABSBURGLARIN TAHTA AVDETt 

Habsburglann tekrar saltanat ma .. 
kamma gelmesi meselesine temas edn 
Avusturya b~ekili de~tir ki: 

- cBu, tamarnile dahill bir mese
ledir. Habsburglar, tekrar saltanat 
makamma gelseler bile bu ~her hal
de bir h\ikflmet darbesile yap11nuya• 
cakbr. Bui~. rnerkezi Avrupada sul· 
hi.i tehlikeye maruz b1rakmamak ~r
tile bir plcblsit lle halledilebilir.> 

ROMA PROTOKOLLARI 
Viyana 13 (A.A.) - Almanyanm 

ya.kmda 1934 - 1936 tarihli Roma 
itilaflanru kabul edeceglne dair diin 
~ burada bir takun ~yialar ee
reyan etmekte idi. 

Ren i~i 
halledilmezse 

Askeri i' birligi i~in 
Fransa, Bel~ika, lngil

tere aras1nda fikir 
teatisi yap1lacak 

Brixksel 1 3 (AA.) - B. Van Zeeland. 
'Akdcniz anla~malanmn idamesi dolayi· 
111yle ltalynmn Briiksel konfcransma it
tirak etmekten imtinat i.izcrine, Briikaelde 
diirtler konferanstm toplamak hakkmda 
kendisine verilen vazifcnin akim kalmlf 
oldugunu Fransa vc lngilterc hiikumctle
Tinc bildirmi§tir. 

Bu vnziycte bir sureti hal bulmak 
ilzere, Paris, Londre ve Briik.eel arasm
da muzakerelerc ba§lanm111tir. 

ASKERl 1$ BIRLtGt 
Londra 13 (A.A.) - Royterin Pa

ri ten habcr ald1g111a gore, Franaaz hii· 
kumeti ile s1k1 temasta bulunan selahi
yettar menbalardan alman malumat, 
Briiksel konferan .. mm tehirinin c;ok az 
rnuhtemel oldugu merkezindedir. Her 
halde, Ren mcselesi halledilmcdigi tak
dird.: yap1lact:k askeri i§ birligi hakkm
da Londrada ge~en martta alman karar• 
lnr hakkmda F ransa, lngiltere ve Bel. 
1;ika arnsmda bir fikir teatiai yap1lacak
tar. 

Y ang1n tahkikat1 
Miiddeiumumi ak§ama 
kadar mahallinde tah

kikat yapb 
:V edikulede liatik fa'bn1rumm 'bir b... 
l 

mmm yanmasile neticclenen yangin etra-
ftnda tahkikat devam ediyor. Miiddeiu· 
rnumi muavinlcriDden h.:J' s.Mheddin 
tahkikata el koymUf ve diin hadiae ma
halline giderek alqama kadar bu itl• 
me§gul olmu§tur. 

Hadise gi.inii temizlik yapmak iizere 
fabrikada ~Ii~ ve yangm esnasinda o
nda bulunan on iKi diin miiddeiumu• 
mi tuafmdan 90rguya ~eltilmiflerdir. 

Yangmm aebcbi etrafmda kati netice 
heniiz almamallllfbr. Tahkikatm 'bu~ 
bitirilmcsi rnuhtemeldir. 

Heidelberg Onlversltesinin 
y1ldonOmOne giden 

m urahhas1m1z 
Almanyarun Heidelberg 'Unlversit&c 

sinln 450 inci y11d0niimil mUna.sebe
tilc yap1lan merasimde Tiirklye na
nuna hazir bulunan Ankara tarih :fa• 
kiiltesi dekanl profesar B. All Muzaf .. 
:fer bu sabahki ekspresle ~ 
gclmi~r. 

Merasime 26 memleket lftlrak et
mi~ ve Ictimam ildnci giinil ilniversi·· 
tenin muhteli! fakiiltelerinin fahd 
doktorluga se!;tigi buyiik fabsiyetle
rin diplomalnn rektOr tarafmdan ~ 
kunmu~tur. ' 

r 

ismet inoniine devlet ve iktisad 
ilimleri doktorlugu diplomasi verildl
gi bildirllirken Tilrldyenin biiy{lk bir 
devlet haline gelmesindeki himmet ve 
hizmetlerinden bahsedilra1'tir. Bu m~ 
nascbetle i~tima salonuna Tilrk b&,. 
ragi da konulmUftU. 
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14 Temmuz 1936 

----------------------Yemi~lerimiz 

Yem~in s1hhat i<;in faydasm1 ve 
luzumunu tafsile hacet gormtiyorum. 
Bahusus vitaminler malum olduktan 
sonra yemi~in insan bedeninde oy
nad1g1 rol biltiln ac;1khgile meydana 
~1knu~br. 

Biz tilrkler yemi~i !(Ok sevcriz ve 
bulursak c;ok ta yeriz. «Bulursak> 
diyorum. Qilnkil bu o kadar kolay bir 
i~ degildir. Memleketimizde yemi11 
olarak en c;ok ~ohret bulan ve istih
laki taammi.im eden maddeler ka
vun, karpuz, tiziim ve bir de porta
kald1r. 

Nefis armutlanrmz, lezzetli ve ko
kulu elmalanm1z, ~ileklerimiz, ki
razlanm1z, kay1s1larmuz, ~eftalilerl
miz var. Fakan bunlar bugtin i~in 
~ir dilks» meyva olarak kallyorlar. 
I~te as1l teessi.ifiimi.izii celbeden nokta 
budur. Yerinde «bey armudu» de
dikleri Ankara armudu, :tstanbulun 
akc;e armudu yanmda ne kadar lez
zetsiz, tats1z ve yavan armutlar var. 
Memlekette boyle iyi cins armutlar 
yeti~irken o bi~imsiz, yenmez cinsi 
fena armutlan yeti~tirmekte ne mana 
var? Diyelim ki vaktile o agaclan 
dikmi~ler, onun i~in kahyorlar. ·Fa
kat bir armut agac1 mi.iebbeden ya
l?amaz ya! Fena cins yemi~lerin ye-
1ine tedricen iyiierini ikame etmek 
icap eder. iyi bir rneyva ile fenast 
arasmda zahmet, bak1m, masraf iti
barile hie; bir fark yoktur. Halbuki 
mahsullerin fiatleri itibarile ~ok fark 
goze 9lirpar. 

Bunun i~in, memleketin muhtelif 
maahllerinde fidanhklar vi.icuda ge
tirerek her tarafa iyi cins aga<;lar 
dag1tmahd1r. Nahiyeler, koy heyet
leri bunlarla miikellef tutulmah ve 
bu il;ii bir vazife bilmelidir. 

Kay1s1 diye sat1lan lezzetsiz, ham 
zerdalilerin artik hakkl hayat1 kal
mah nu? Ge~en gtin, Malatyadan 
gelmi~ ncfis. bliyilk, ger<;ektcn gil
zcl bir kay1smm kilosuna Bcyoglun
da bir manavda yiiz em kuru~ iste
niyordu! istihlak bak1mmdan bu
nun vurudile adcmi milsavidir. 

Bmsanm giizel seftalikrinden bah
sederiz. Fakat istanbulda ycdigimiz 
Bu ·sa l;ieftalileri agac; gibi ham ve 
1..uti 9eylerdir. Bu daha ziyade amba
Iaj ve nakliyat kusurundan irleri 
geliyor. 

i~te ~u ufac1k .izahat meyvac1llk 
hususunda memlekctimizde ne kadar 
~ok 9eyler yapabilecegimizi gosterir. 

Ak~amc1 

Motor10 kara nakliye vas1talar1 
Her maliye senesi ba§mda yap1lan mo· 

torlii kc:1,ra nakliye vas1talarmm muaye. 
nelcri haziran i<;indc yap1lm1i,t rnakinele
rinde aksakhk goriilenlerin noksanlanm 
tamir i<;in bclcdiyece bir miihlet vcril· 
rni~ti. iki giin daha temdid edilen bu 
mi..ihlct bu ak§am bitmektedir. Yanndan 
sonra muaycne neticesindc evvelce bo
zukluk goriilen nakliye vas1talannda bu 
noksanlann tam;mlanmam1§ oldugu an· 
la~1lirsa bunlann i~lemelerine rniisaade 
edilmiyecektir. 

inhisarlar vekili 
lzmirdeki ince tuz fabrikasmm ac;tll§ 

merasimi 20 temmuzda yap1lacakhr. ln
hisarlar vekili Ali Rana T arban ile inhi
sarlar ~mum mi.idiir~ Mithat Yen el aym 
on be§mden sonra lzmire hareket ede
ceklerdir. 

Muhacirlerin e~yas1 
.. M~hacirlere aid C!JYamn gi..imrlik ardiye 
ucretmden agustos sonuna kadar muaf 
tutulmas1 hakkmdaki vekiller heyeti ka-

..!'an di.in gi.imri.iklere bildirilrni§tir. 

, 

- ~u terkos suyunun hi<; bir suya 
nasip olm1yan bilyti.k bir talihi var 
bay Amsa ... 

r -
Tanzifiye, tenviriye 

Belediye, heniiz 
yiizde 25 lenzilatz 

yapamzyor 
Belediye, yeni mali senenin tanzifat ve 

lenviriye resmini miikelleflerden tahsil et
mege ba§lam1~hr. Miikellcflerden bu se
ne tenviriye ve tanzifiy rcsminden b~ka 
son niifus say1mmdan evvel yap1lan nu· 
merotaj esnasmda her kap1ya konan ye· 
ni numara tabelalan i<;in 5 5 kuru§ iicret 
istenmektedir. 

Bina vergisinde oldugu gibi tanzifiye 
ve lenviriye resmi, binanm cgayri safi ira
d1:. iizerinden tahakkuk ettirilmektedir. 

Halbuki yeni emlak tahriri iizerine ko· 
nan k1ymetler de yiizde yirmi be§ nisbe. 
tinde tenzilat icras1 son c;;1kan kanun ik
tizasmdan oldugu halde belediye tahak· 
kuk §ubeleri 936 mali senesi tanzifiye 
ve lenviriye resimlerini bu tenzilatt na· 
zan dikkate almayarak tahakkuk ettir
mi!jlerdir. Bunun sebebini alakadar ma· 
kamlardan sorduk. Bize verilen maluma· 
ta gore belediye, bu vergileri maliye §U· 
besinin yapltg1 tahakkuklara gore ta
hakkuk ettirmektedir. Kanunda yiizde 
yirmi be§ tenzilat hakkmdan istisna edilcn 
cmlak da vard1r. Binaenaleyh her binamn 
frad vaziyeti hirer bircr tesbit edilme· 
den belediye ~ubeleri bu tenzilatt yapa· 
mamaktad1rlar. Ancak §imdi tanzifat ve 
tenvirat resminin birinci taksit zamam 
gelmi§tir. ikinci taksite kadar belediye 
§ubeleri kafi malumat alabileceklerinden 

• hangi binanm yiizde yirmi be§ tenzilat· 
tan ; 1lifade edebilcccgi anla~1lacak ve 
o zaman bu tenzilat yap1lacakt1r. 

~iipheli oliim 
F ethinin cesedi morga 

kald1nld1 
Aksaray Gureba Hiiseyin aga mahal

lesinde tnlimhane sokagmda oturan Fet· 
hi admda on ) cdi ya§md.i bir <,;ocuk dun 
birdenbire hastnlanm1§ ve zab1ta tarafm
dan Cerrahpa§a hastan<'sine kaldm!m1§tir. 
Fethi hnstanede tedavi altma almml!?S3. 
da bi.al. sonra olmii;}tiir. <;ocugun zehirle.. 
nerek oldiigii iddia edilmi§, diin adliye 
dokloru bay Enver hastanede cesedi mu· 
ayene etmi§tir. Oliimiln hakiki sebebinin 
lesbiti ic;in cesedin morga kaldmlmasma 
liizum goriilmii§tiir. Oliim etrafmda tah
kikat devarn ediyor. 

Mahmude lzmirden getirildl 
Y ediyiiz lira parasma tamaan kafast 

ezilmek ve bogaz1 iple s1k1lmak suretile 
oldii1·iiliip cesedi Kas1mpa1ada lagam de· 
resine atilan Esma admdaki kadmm ka
tillerinden Mahmude admda bir kadi
nm da izmirde yakaland1gm1 yazrn11tik. 
Esmay1 oldiirmekten mevkufen tstanbul 
agu ceza mahkemesine verilen Rifatm 
karlSI olan Mahmude diin lzmirden mev
kufen lstanbula getirilmi§tir. Mahmude 
miiddeiumumilige teslim edilmi~, evrak 
istintak dairesine verilmi§tir. 

Fmd1k sati§lara 
Y cni fmd1k mahsulii ilzerine alivre sa

ti~lara ba§lanrnt§hr. 1<; fmd1k iizerinde ilk 
muameleler, mal eyliilde teslim §artile 
4 l, 5 -4 3 kuru§tan olmu5tur. Bu fiatler ge. 
<;en seneye nisbetle 4 kuru§ kadar dii§iik
Liir. Bunun mahsul fazlaligmdan ileri gel
diii soyleniyor. 

Bu senenin fmd1k rekoltesi, bereketli 
say1lan gec;;en senekinden az olm1yacaiJ 
ve son yagmurlann tesirile ftnd1klan ta
neleri ~ok iyi ;yeti§tigi haber veriliyor. 

... Onu silt di ye i~erizl .•• 

l.K,AM 

Posta i~leri 
Posta Umum mU
dUrU !;iehrimizde 

bir ay kalacak 
Evvelki giin §ehrimize gelen posta, 

telgraf ve telefon umum miidiirii bay Na· 
zif §chrimizde bir ay kadar kalacakttr. 
Umum miidiir yeni posta te§kilah ka· 
nunu hakkmda tedkikatta bulunacakttr. 
Y eni kanun ilc posta muamelab otomatik 
bir hale konulacak, mektuplar, posta pa· 
ketleri §imdikinden daha silratli olarak 
miirsdi1leyhlerin ellerine gidecektir. Yeni 
kanun alh ay sonra tatbik edilccegine go· 
re umumi miidiiriyet, bu bir ayhk mild· 
det i~inde kanunun tamamm1 tatbike 
aid biitiin hazuhklan ikmal edecektir. 

lstanbulda kalacag1 bir ayhk mi..iddet 
ic;inde bu i§le me~gul olacakt1r. Telgraf 
iicretlerinde de bir miktar tenzilat yap1l· 
mas1 ihtimali kuvvetlidir. Bu noktada 
aynca tedkik edilmektedir. 

Gec;enlerde Eminoniinde oldugu gibi 
Kadakoyiinde de yeni bir posta ve telg· 
raf merkezinin ar;1lmas1 tekarriir etmi~lir. 
Bunun ic;in milnasip bir bina a~an1yor. 

Pullari ~a/an 
• 

gi~e memuru 
iki bu~uk ay hapse 

mahkum oldu 
Mektuplarm iizP-rinden posta pullanru 

c;;1kanp ba!jkalanna satmaktan suc;;lu Pan· 
galti postanesi sab1k gi§e memuru Sala· 
haddinin muhakemesi dun iic;;iincii ceza 
mahkemesinde yap1lm1§t1T. Tahkikata 
nazaran bu a dam eshab1 mesalih taraf m· 
dan pullan yap1§tmlm1§ olarak postaya 
verilen mektuplarm i.izerindeki pullan 

c;;1kararak ba!}kalanna sahyormu§ ve kendi· 
si miifetti::;Ier tarafmdan ci.iriim me~hud 
halinde yakalanrn1§. Evvelki celsede mil· 
dafaa,.1n1 yapm1:;i olan Salahaddin diinkii 
cclsede de mudafaasma ilave edecek ba
Zl nohalar bulundugunu soy}cmi!j ve. 

¢- Ben zarf iizcrine iki misli k1ymette 
yap1~tmlm1~ olan pullan c;;1kararak ye· 
rine lt.izumu l~adar pul yap1 tmyordum. 
Bu da bir ciiriim olamaz ve kanunen ba· 
na ceza teretti.ip etmez .. > demi§tir. 

Mahkemc, rni.izakereden sonra kara
nni vererek sui;lu Sal<l.haddinin lie;; ay 
miiddetle hapse mahkum edildigini, an
cak kendisi 65 ya§mt ikmal etmi§ oldugu 
cihetle cezasmm iki ay on bel! giine indi. 
rildigi11i ve bunun da tecil edildigini, yal· 
mz I ~00 kuru!J muhakeme masarifinin 
kendisinden tahsiline karar verildigini 
bildirdi. 

Bugday sat1§1 

Diin borsada ~ok hararetli 
muameleler oldu 

Diin zahire borsasmda bugday satJ~la
n c;;ok hararetli olmu§tur. Son yagmurlar 
yiiziinden koyliilerin bugdaylanru sahh· 
ga c;;akarmalan geciktiginden ahc1lann 
hepsi Ziraat bankasma miiracaat etmi~ler
dir. Banka bir giinde 450 ton bugday sa· 
tarak ihtiyac1 kar!}1lam1§tar. Fiatlerde de
gil!iklik I 0 paray1 gec;;memi~tir. 

Bugiinlerde Anadoludan bugday ak1· 
nmm ba~lamas1 ve fiatlerin dii!jmesi bek· 
leniyor. 

Marmelat numuneleri 
Marmelat ihra<; elmek maksadile Al

manyaya gonderilen niimuneler bege· 
nilmi§tir. Ancak giimri.ik resimlerinin a
g1rhg1 ihracata imkan birakmamaktad1r. 

Hukfunetimiz, resimlerin hafiAetilmesi 
i~in te~ebbiislere giri~mi§tir. Almanlar 
sal~aLk tomates ezmesi de istiyorlar. 

-
Sehir ~iipleri 

15 Agusfostan 
sonra 

gakzlacak 
Belcdiye hazirandan itibaren c;op i~le· 

rini asri bir ~ckilde tanzim etmek iizere 
baZJ haz1rhklar yapm1§, bu maksatla 
Avrupaya alti aded yeni c;op kamyon· 
lari sipari§ etmi;]li. Bu kamyonlardan 
ikisi diin i.tehrimize gelmi§lir. Kamyon· 
Iann ikisi de bugiin gelecektir. Diger iki 
kamyon da yann gelecektir. 

Belediye yeni i;op te§kilah hazul1kla· 
rma chemmiyctlc devam ettiginden <;op· 
lerin imha ve toplama istasyonlan bu
giinlerde kurulacak vc yeni tellkilat 15 a· 
gustosta faaliycte gec;ecektir. Bu suretle 
bu tarihten sonra c;;opler denize attlm1· 
yacak, muayyen yerlerde imha edilecek
tir. 

Ticaret ve sanayi mOzesi 
e~yas1 

lktisad vekaleti, istanbuldaki Tica
ret vc sanayi mi.izesi e~yasmm Anknraya 
nakledilmesini diin Tiirkofise bildirmi~
tir. 

Bu c~ya Ankarada ac;1lacak yeni ticaret 
mi.izesinc konulacak '\'e noksanlar yeni 
niimuneler toplanmak suretile yakmda 
tamamlanacaktu. 

istanbuldaki ticaret miizesi kapanacak· 
hr. 

Haziranda kesilen hayvanlar 
Ge~en haziranda Karagaac;; mezbaha

smda 59406 hayvan kesilmi§tir. 

Bir ~ocuk cesedi 
Kii~iik~ekmece ile Florya 

aras1nda bulundu 
Eyiipte Arpa Emini mahallesinde, za

hireci sokagmda oturan 14 ya§larmda Ke
mal admda bir c;ocuk e" velki giin Kuc;;iik
c;;ekmecc istasyonu ile Florya arasmda 
denizde oli..i olnrnk Lulunmu§tUr. 

Yap1lan tahkikata nazaran kiic;iik Ke· 
ma! cumartesi glinii evden elli kurus ala
rak gezmege <;1km1§ ve Floryaya gitmi§· 
tir. Orada ac;1kta soyunup denize girmi§ 
ve yi.izmek bilmediginden bogulmu§tur. 
Kemalin cesedi morga kaldmlm1~tir. Ma· 
halli zab1tas1 tahkikata devam ediyor. 

Beyoglu ak§am k1z sanat 
mektebi sergisi ac;1ld1 

Bcyoglu Ak§am k1z sanat mektebi ta
lebeleri diin mektep salonlarmda kendi 
eserlcrinden ibaret c;ok giizel bir sergi 
a<;m1§lard1r. Sergide t~hir edilen yiizlerce 
parc;;a e§ya c;;ok takdir edilmi~tir. 

Sim ile i§lenmi§ ei,tyalar ve ev idaresi 
ile yemek pi§irmc k1s1mlan c;ok muvaf· 
fak olmuotur. Mektepten bu sene 400 ta· 
lebe mezun olmui,ttur. I 5 temmuzda Bey
oglu Aki,am k1z sanat mektebinde ve 
~ehrimizdeki diger sanat mekteplerinde 
haftada iki defa ilk mektep kadin mu· 
allimlerine mahsus olmak iizere ev ida
resi ve yemek pi5irme kurslan ac;1lacak
tu. Kurslar agustos sonuna kadar sure· 
cektir. 

Galata yolcu salonu 
Calatada yolcu salonu bir miiddet ev· 

vcl tanzim ve miikemmel bir jckle sokul
mu§tu. Fakat salonun bugiinkii vaziyeti de 
ihtiyaca kafi goriilmediginden bir miktar 
daha tevsiile modern bir hale konulma· 
s1 ic;;in yeni bir proj e haz1rlanm1~hr. Pro· 
je veka1et tarafmdan tedkik edildikten 
sonra tatbik edilecektir. 

Bay Amcaya gore ... 

-

• .. ~erbet di ye i~eriz! ..• i<;k.i diye i~eriz! ... Bu az talih I 
midir? ... 
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11 :01.r ~•rpida II 
Pamuk balyesin

den c;1kanlar 
Onilmde Tilrk - Alman ticaret oda

smm ayhk billteni ile bir gazete du
ruyor. 

Turk - Alman ticaret odasmm bill· 
teninin kabmda iri harflerle ~u ya- . 
z1yor: 

«Almanya ile ticaretimizi arttira
lim .. ~ 

Billtenin yanmdaki gazetede ~ 
havad1s var: 

«Almanyadan Ti.irkofise bir l;iikayet 
yapilrm~!1r. Bu ~ikeyette deniliyor ki 
Tilrkiyeden satm allmp Almanyaya 
getirilen pamuk balyalannm iginden 
irili ufakll demir par<;alan, ta~lar, ig
neler ve ti.irlii ti.irlil kibrit kutulan 
g1knu~tir .. » 

Bunun arkasmdan bir kere daha 
gozlime: 

«Almanya ile ticaretimizi arthra
lun .. :i> cilmlesi ili~ti. Gi.ililmsedim. 

Maamafih ben Almanyadaki pa
muk balyasmm it;inden t;ikan kibrit 
kutusu, demir, ta~ ve saireye hayret 
etmedim. 

Mahim a ~imdi «niyelli sab~> pek 
moda... Bir kutu bra~ b1gag1 ahyor
sunuz. Kut unun ic;inden bir de ko
lonya ikramiye karti t;1k1yor ... 

Fmndan bir kilo ekmek alsamz 
i<;inden en a~ag1 bir temcl ~i\·isi zu
hur cdiyor. 

Kapall ~i~e memba suyu geti1tiyor· 
sunuz. T1pasm1 a~1yorsnnuz ki ~n
de neler de neler... Her nevi deniz 
mahltlkati.. bir bahk eksik ... 

Unuttunuz mu? Istanbul sularm* 
da yak:alanan deniz canavarmm kar
mndan bile bir pasll ka~1k, 6-l <;if 
torik, bir de eski papu~ i;1krm~t1. 

En gtizel ~iirler bile karamelalann 
i~inden <;1k1yor. 

Arhk insaf edin.. koskoca bir bal
ya pamugun iginden blr kag kilfiil 
demir, dart be~ tane bo~ kibrit kutu
su, <tbe~ ta~l> oynamak i~in bir ka~ 
cakll ta~1 ~1kn11~ ~ok mu? - H. F. 

Kom~u kavgas1 
Arif ile k1z1, Pakizeyl fena 

halde dogdiiler 
Kas1mpa§ada oturan Pakize admda 

bir k1z di.in kom§usu Arifin evine gitmii 
ve orada Arifin km !;)i.ikriye ile kavga et· 
mi~lerdir. Kavgaya Arif de kan§m1~, ba· 
ba ile km Pakizeyi dovmege ba§lam1§. 
lard1r. 0 suada Pakize kac;mak isterken 
merdivenden di..i§erek ba§mdan tehlikeli 
surette yaralannu§tlr. Vakaya zab1ta el 
koymu~, yarah Pakize hastaneye kald1-
nlm1§tlrt. Arifle km ~iikriye yakalana· 
rak tahkikata giri§ilmi~tir. 

Kavgah bir spor ma~1 
$i§li Alman spor kliibile Be§ikt~ klu· 

bu oyunculan Ferikoy futbol sahasmda 
mac;; yaparlarken aralarmda kavga ~1k
m1§, oyuncular ve seyircilerden bir kas
m1 biribirlerine girmi§lerdir. Kavgada 
Be~ikta~ oyuncularmdan Kadri ve Ab. 
dullah adlarmda ikisi yaralanm1§lard1r. 
Kiic;;iik Burhan, Naci, Zeki ve Burhan ad
lannda dort ki§i yakalanarak tahkikata 
ha§lanmi§tlr. 

iki bisiklet kazas1 
Di.in iki bisiklet kazas1 olmu~tur: 
I - Tahtakalede oturan Ramazan a

dmda I 9 ya§mda biri bigikletle Kaduga 
meydanmda dola§trken dii§mU§, ha!!tn· 
dan tehlikeli surette yaralanm1§ttr. 

2 - Onnik admda 16 ya~mda bir ~o· 
cuk de bisikletle Gedikpa§adan gec;erken 
du§mii~, bacag1 kmlm1~hr . 

!ki yarah hastaneye kldmlm1§lchd1r. 

B. A. - Evet amma bir de bi.iyiik 
talihsizligi vardlr: Su diye i~meyizl ... 



Sahife 4 

Bogazlar konf erans1 
(Ba, tarah birinci aahifede) 

ileri siirdiigii itirazlar geni~ mikyasta 
hafiflemi~ir. SOylendigine gore ingil
tere, Bogazlar komisyonunun lagvma 
ve sulh zamamnda Karadeniz Sovyet 
filosunun Akdenize ge!;mesine kar~1 
ileri siirdiigu itirazlarda israr etmeye
cektir. Fakat projenin 23 ncii madde
li hukumlerinin mmtakavi paktlar
la birlbirlne bagll olan devletler do
nanmalanna te~mlli hakkmdaki Sov
yet - ingiliz ihtilM1 devam ediyor. 
Bununla beraber, siyasi mahafilin 
fikrine gore Fransa tarafmdan yap1-
lan uzl~tmna tavassutu, sernereleri
ni verecektir. 

DtlNKtl MOZAKERE TAFSILATI 
l\fontreux 13 (A.A.) - Anadolu 

ajans1mn husust muhabiri bildiriyor: 
Konferans bugi.in akdettigi 12 nci 

urnumi celsesinde iralanda serbest 
Clevleti ile Kanadanm Londradaki fev
tarnde komiserlerlnden gelen iki rnek
tuptan milzakereye devam etmi~tir. 

Bu iki rnemleket hi.ikiimeUeri
nin Lozan rejiminin muhternel bir de
~i~mesine kar~1 her tiirlii itirazdan fe

ragbet etmekte olduklanm bildirmek
tedirlcr. 

Turk rnurahhas heyeti ehemmiyetli 
blr beyanatta bulunmu~ur. Konfe
rans bundan sonra tahrir komitesi ta
rafmdan hazirlanan metinleri tetkik 
etmi~ ve mukaddemenin metnini csa
hil devletlerin Karadenizdeki ernniyetb 
kaydmm ilbesile tasvlp eylemi~ir. 
Romanya delegesi, bu formilliin ka
bultini.i Romanya murahhas heyeti 
reismin katt kabuliine talik etmi~tir. 

1 inci madde geriye b1rakllm1~, es
kiden 3 Uncu made olan 2 nci madde 
teknik komiteye havale olunmu~tur. 
Eskidcn 4 tincil maddeyi te~kil eden 
3 iincii madde, tcf erruatta bazi tadi
lltla kabul olunmu~tur. Eskiden 5 inci 
maddeyi te~kil eden 4 i.incii madde 
mm akkaten kabul edllmi~ ve teknik 
komite)e havale olunmu~tur. 

5 inci ve 6 nc1 maddeler tasvip edil
mistir. 

6 nc1 madde munasebetile konfe
ran ta harp esnasmda bazi rniidafaa 
unsurlarlle techiz edilmi" ticaret ge
milri meselesi mevzuubahsolmu~tur. 
Bu mesele Tilrk murahhas heyetinin 
~mdiye kadar tasvip edilen tarifele
rln ipkaSI hakkmdaki ihtiraz kayd1 
ne teknik komiteye havale olunmu~tur. 
HARtCtYE VEKiLIMiZIN BEYANATI 

lUontreux 13 (A.A.) - Anadolu 
ajansmm hususl muhabiri bildirlyor: 

KonferanSin bugilnkil celsesinde 
doktor Tev!ik Ril~tii Aras ~$daki 
beyanati okumu~tur: 

cTeknik komitede Romanya delege-
1i, hazirlamakta oldugumuz beynelml
lel nizama miiteallik irnza ve iltihak 
usulleri hakkmda TUrk delegesine 
baz1 sualler sormu~tur. 

Mesai ar.kada~m ve dostum Mene
mencioglu, bu sarih suallere cevap 
•ermek keyfiyetini Tilrk heyeti mu-

rahhasa reisine b1rakmak tstedigini soy
mekle beraber farkh muamele mese
lesl hakkmdaki noktai nazanllllZl bil
dlnni~tir. Romanya delegeslne cevap 
vermek ic;in her ~cyden evv~l hilkftme
timin Lozan miizakerelerine i~tirak et
mi~ olan devletlere ahval ve teraite ve 
TUrkiyenin emnlyeti lcaplanna daha 
uygun bir Bogazlar rejiminin tatbi
kint isteyen notayi verdigl andan iti
baren ittihaz etml~ oldugu hattI hare
keti huIA.se etmem 1A.z1md1r. 

Konferansta, daha a~lb~ celsesinde 
de s0ylernekle mftbahi oldugum v~
hlle Tiirkiye, lld asirdanberi harp ve 
onun netayici zaviyeslnden miitalAa 
edilegelen bu g~idi bu konf eransta 
medenl mllletler arasmda iyi g~inme 
bail ve bir sulh rab1tas1 hallne koy
magi candan dilemektedir. 

Bogazlar lc;in ebedi bir rejim derpi~ 
etmek mevzuubahis olnuyacagi gibi 
bayrak te!rtk olunrnaks1zm biitiln ge
mllere tatblk edllebllecek beynelmllel 
blr nlzam mtlnhaSiran fU veya bu :ton
feransta toplaIUmf olan devletlerin 
menafiine miistentt blr rejim de tes1a 
olunamaz. 

Menemencioglunun cumartesi gi.inil 
t.elmik komitede uzun uzad.Jya anlatt1iJ. 

deUllere tekrar rucu etmek istemiyo
rum. Ancak sizden, 19 uncu asnn or
talanndanberi ilrfil Adete ve bu da 
her zarnan ayni devletleri temsil et
miyen mumziler tarafmdan, ahval ve 

~raite gore tadili, itmarn veya tema
mile tebdil edilmi~ bir nevi kanuniyet 
veren muhtelif beynelmilel ahkanu 
miitalh etmenizl rica ederim. 

Burada kurmak istedigimiz nizam1 
diger devletlerln imza veya iltihakla
nna a~ mahal olmad1gi miitalaasm
dayim. 

Bu nizam yav~ yav~ istimalden 
salot olan digerleri kadar rolilnil ifa 
edecegi iimidindeyfz. Digerlri filen 
meriyette kaldlklan muddet!;e ne ka
dar yolunda olmu~arsa bu da o kadar 
yolunda olacakt1r. 

Lozan mukavelesi aktolunmu~a 

1htimal 1871 muahedesinin artik bil
kuvve miiessir olmaktan r;1ktigi mil
talAasile yap1Inn~tir. 

Bugi.in de bu 1923 rnukavelesinin 
tatbik edilemez oldugunu d~iinilyo
ruz ve yeni ahval ve ~raite uygun 
yeni bir nizam koyuyoruz.. Cumartsi 
giinii Ti.irk delegesinin diger her hangi 
bir devlete bizzat haz1rlanmakta olan 
vesika mucibince f arkh bir muamele 
bah~tmek imkans1zhgm1 burada teyit 
etrnekle beraber, ~unu beyan ederim 
kl Tilrkiye hazirlanmakta olan vesika 
ahkAmma cihan~iimillliigiine binaen 
bu bapta iki tarafll anl~malar aktine 
hi~ te liizum gormemektedir. 

Binaenaleyh bu anl~alan akte 
ht~ bir sebep gormiyen ve bunu hie; te 
arzu etmiyen hilkumetim, bununla 
beraber meriyette olacak nizamm <;cr
~ivesi dahllinde olmak i.izere istedigi 
memleketlere milmasil anla~malar 

imza edebilmek hususunda Tiirkiyenin 
hukuku hiikumranisinden miltevcllit 
haklanru muhafaza edecektir.> 

UZLA~TIRICI TALiMAT 
Montreux 13 (A.A.) - ingiliz mu

rahhas heyetl rnahafilinde tam bir sil
ktlt muhafaza edilmesine ragmen M. 
Rendellin bugiin Londradan getirdigi 
talimatm uzlastmc1 oldugu ogrenil-. . 
mi~tir. M. Rendel, bu sabah Frans1z 
delegesi M. Ponsot ile gorii~mii~tiir. · 

M. Paul - Bancaur ve Ponsot bu 
ak~am M. Litvinof ile gor~il~lerdir. 

BUGONKO TOPLANTIYA 
EHEMM1YET VERlUYOR 

Moriteux I 3 (A.A.) - K<mforam1 
bugiin ogledcn aonra ikinci bir i~tima 
akdetmemi1tir. Konferans, yarm saat 
16 d.a yeniden toplanacakhr. 

Umumiyetle bu toplanttya, Montreux 
miizakerelerinin mukadderatm1 tayin 
edec.·k derecede buyiik bir ehemmiyet 
atfo1unmatad1r. 

~IUKU YARDIM PAKTLARI 
Montreus 13 (A.A.) - Royter mu

habirinin bildirdigine gore, alqam yap1-
lan husuai miikalemeler aonunda, Bo
iazlar konf eransmda esash miinaziun· 
fih meseleler iizerinde pek yakmda bir 
anla~"TTlaya vanlacag1 samlmaktad1r. Kar-
11hkl1 yard1m paktlan hakk1ndaki kay
dm ~erkedilmesi pek muhtemeldir. 

Goleman madenlerinden 
~1karalan ilk kromlar 

Ankara 13 (A.A.) - Eti bank tara· 
hndan niaan 936 tarihinde itletilmeai
ne ba1lanan Goleman madenlerinden ~1-
kart;lan ilk krom cevherinden I 850 ton 
bugi.in Merainden Avrupaya aevkedil· 
miftir. 

K1varshane bak1r madenleri 
Ankara I 3 (A.A.) - Eti bank~a it· 

letilmeaine karar verilen Kivarshane ba
lar madenlerinin itletme tertibatm1 almak 
iizerc bir fen heyeti de bugiin Kivarsha
neye bareket etmittir. 

14 temmuz mOnasebetile 
1enlikler 

Paris I 3 (A.A.) - Milli bayram mii
nuebetile aokaklarda tertip edilmit olan 
umumi balolarda, yaimura raimen, bir· 
~ok kimaeler hazir bulunmUftur. Soaya· 
list !.artisi taraftndan Luna parkda tertib 
edilmi1 olan halk 1enliklerile komiiniat 
parti.J;nin Buffalo atadyomunda tertiI> 
etmit olduiu tenlikler biiyiik bir muvaf
faluyet kazannu1hr. -----
Zecri tedbirler yarm kalk1yor 
~rt tedbirler yann meriyetten 

tatkaca.k ve memleketimizle ttalya 
arasmda ticari miinasebetler normal 
bir fekll alacaktir. 

Bu vazlyetten istifade i~in biiyiik 
bazlrllldara gi~l~lr. 

Bllhassa hububat 1hracat!;llan bii
Jilk faaliyetedirler. 

Bugday, yulaf, arpa ve bakla ~ok 
lstenlliyor. 

Bu istekler dolayisile flatlerin 
yiikselmesi devam ediyor. 

Avrupada yeni bir 
ittif ak1 miiselles 

(Ba' taraft 1 inci sahifede) 

Deyli Telegraf yaz1yor: 
Bir volkanm s6nmesinin b~ka 

bir yerde yeni bir f etha ac;Ilm1~ oldu
gu manasma gelmiyecegini bize kim 
s0yleyebilir. 

AL1\1AN ZABiTLERiNiN ROMAYI 
ZiYARETLERt 

Roma 13 (A.A.) - Royter ajans1 
muhabirinden: 

Alman ordusu zabitlerinden bir 
!;Ogu italyan ordusunu ziyaret rnak
sadile buraya gelmi~lerdir. 

Romadakl sfyasi Alman mahafili, 
bunun sadece bir nezaket ziyareti ol
dugunu beyan etmektedirler. 

Akdeniz paktlar1 
(Ba,s taraf1 birlnci sahi!ede) 

Saniyen 16 nc1 maddenin il<;iincU 
f1kras1 muciblnce almm1~ tedbirlerin, 
Akdenizdeki ingiliz filosunun kuvvct 
derecesile alakadar olmadigi beyan 
edilmekte ve bu hususta, muhtelif 
memleketler erkam harbiyeleri ara
smdaki irtibat ve temaslar, ia~ ko
layllklar1, limanlarda demirleme hak
lan ve umumiyetle mevzuubahs an
Ia.5mada alfl.kadar devletlerin te~riki 
mesai birligl ve kolayhgi zikredil
mektedir. 

Bu ka~1hkh yard1m tcdbirlerine 
ne suretle ve ne gibi ~artlar altmda 
nihayet verilecegini kestirmek im
kans1zd1r. Maamafih resmi blr mcm
badan Akdenizde devamll ve rnutlak 
bir siyasi istikrar has1l olmad1ki;a 
bu anla~malann meri ve muteber 
kalacaklari i~ret ediliyor. Bu hal oy
le gosteriyor kl bu anlru,;malardan vaz 
ge<;mek i<;in istikran temin edecek · 
d1plomatik bir c;are bulunrnas1 ve 
yahut bir anla~a has1I olmas1 bek
lenecektir. 

Maamafih parlamentodaki muhafa
zakar mahafilin fikrine gore ingiliz 
gemilerinin k1smen geri a1mmas1, yar
dim anl~malanmn tadiline bir ba~
langic; te~l edf'r. r>u anl~malar is
tc:r fEsho1unsun, ister yerlerlne yeni 
bir Akdeniz anla11mas1 ikamc edilsin 
ilanihaye idame edilmiyecektir. 

Hatta ayni mahafilde, ingiliz - ital
yan gerginliginin azalmas1, italya
mn da i~tirak edebilecegi yeni bir 
akid yapmak suretile bu anlw;malara 
bir nihayet vermek f1rsatm1 de hazir
hyacagi kabul edilmektedir. 

&iimriiklerde 
(Bat taraf1 binnci sahifede) 

Avrupaya iki memur gonderllecgini 
bir muharrlrimze s6ylemi~tir. 

Giimriik b~ mildilr vekili B. Musta
fa Nuri islahat tedbirlerinin tatbika
bm tamamlad1ktan sonra eski vazife-
11 olan gilmrilkler tedkik ve ekonomi 
fUbesi ~ma donecektir. 
MUste~r istanbulda gerek gilmriik, 

gerek inhisarlar idaresinin varidat 
vaziyetlerini tedkik etmi~ ve aldigi 
izahatl rnernnuniyetl mucip gormii~
tiir. iki dairenin de i~lerinde bir inki
¢ oldugu ve bilhassa gilmriik vari
datmm ge!;en seneye nisbetle arttigi 
temin ediliyor. 

6grcndigimize gore, gilmriik tarife
lerinin tatbikatmda meydana ~lkan 
tadile muhta~ noktalar incelenmek
tedir. 

Yakmda bu husustaki proje tamam
lanacakt1r. Yap1lacak tadlla\tm, tarife
lerin esaslanna lid oldugu s0yleniyor. 

Muilada 1iddetli s1caklar 
Mafia 13 (A.A.) - ~iddetli meak

lar bqlam11br. Bugiin acakhk 1olgede 
32 d;r. 

TOtOn ikramiyeleri 
Adalar ukerlik 1ubesi ba1kanl1iindan: 

~ubemizde kay1tli tehit ailelerile aakat 
aubay ve eralln tiitiln ikramiyeleri tevzi 
edileceginden ikramiyeye mii•tahak o
lanlann ikiter fotoirafla ve reami aenet
lerile ~rpmba ciinleri tevzi komi.yonu· 
na miiracaatlan. 

1Y-l&iilW.ll.6jmililllm!lll Tak.aim bah~eainde 
u akpun aaat 21,45 de 

Yeni operet ilk de!a 

RAHMET EFENDJ 

yakmda: BabalJk 

Masalanruzi ayin
mz - Telefon 43'703 

Adalan giizelle~tirme cemiyetinden: 
Adalan guzelle§tirme cemiyeti 25/ 

Temmuz 936 ak11ammm mchtabmdan is
tifade ederek biitiin Adalara ne~· eve zevk 
dag1tacak parlak bir deniz eglenceai ter· 
tip etmi11tir. Bu eglencenin tertibinde 
Akaym k1ymetli muzaherati temin edil
mi11tir. 

lstihbar ettigimize gore o geec Akaym 
biiyiik vapurlanndan biri ba§tan apiJ
ya elektriklerle donanm11 oldugu ve yine 
donanm1§ istimpot ve biiyiik kay1k1ar ta
rafmdan takip edildigi halde Suadiye ve 
Moda onlerine kadar Ada ve Marmara· 
da ii~ dort saat siirecek eglence)i bir ce· 
velan yapacak vapurdan ve istimpot ve 
kay1klarda mehtaplar yak1lacaktir. Ceve
lan program1 1udur: 
Biiyiik Adadan hareket 22,00 
Heybcli 22,25 
Burgaz 22,50 
Kmah 23, 10 

Suadiye ve Moda onlerinde bir gezin
tiden aonra 24,45 te Moda oniinden ha
rcket. 
Kmah 
Burgaz 
Heybeli 
Biiyiikada 

1, I 5 
1,30 
1,45 
2,00 

Bu deniz eglenceleri bilhassa karadan se· 
yir ve denizdeki hususi sandal ve motor· 
lerin de ittirakini temin maksadile ter
tip edilmi~ oldugundan eilence kafilesi 
gerek Ada iskelelerinin ve gerek Suadiye 
ve onlerinde tevakkuf edecektir. Vapu
ra yalmz mahdud miktarda cemiyetin aza 
ve davetlileri girebileceklerdir. Vapurda 
cazband vc biife de vardir. ~imdiden da
vetiyelerini almayanlar vakit g~irmek
aizin a~gadaki adreslerc miiracaatla da-

14 Temmuz 1936 

I ls~b~ ;::: !6 l 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERi) 

Esham ve Tahvilit 
lat. dahill 96,50 I~ B. Hamiline 9,9 
Kuponsuz 1933 • Miicssis 85,-
latikrazi 96,- T. C. MerkeJ 
Onitiirk I 20,80,- Banka51 68, 

• 11 19,12,50 Anadolu hisse 2S, 
• m 19,4C Telefon 8,~ 

Mumeasil I 45,30 Terkos 12,5 
• II 43,35 <;imento 9,? 
• JJI lttihat detir. 8,d 

It Bankasa 9,90 Satk • 0,1 
(Para (<;ell fJatleri) 

Paris 12,03 Pra2' 
Londra 631,- Berlin 
Nev York 79,40,- Madrit 
Milano 10,07 ,75 BeJgnd 
Atina 84,57,90 Zloti 

19,11, 

1,97, 

5,80, 
34,96,~ 

4,18,S 
Cenevre 243,25 
BriWel 4,70,40 Pcngo 4,29.~ 

Amaterdam 1, 16;84 
Sofya 63,-

Bukrq 107,41, 
Moskov.\ 24,98, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vetiyelerini alabilirler. 

1 - Biiyukadada belediye dairesindt 
cemiyet merkezinde ve iskele baf!nd• 
F1rka binasmda cemiyet muhasibi ba 
Salahaddin. 

2 - Biiyiikadada Kada yoran cadd 
ainde 19 numarada cemiyet reisi ba 
Emin Ali Durusoy. 

3 - Heybcliadada cemiyet azasmda 
Doktor bay Esat Durusoy. 

4 - Burgaz sanatoryomunda doktot 
bay Medeni. 

TAKSoM BAl=ICESD 
16 TEMMUZ PER$EMBE saat 22 de 

GALA SUVARESi 
Parisin Paramount Gomont Palas London Coloseum, Scala Berlin 

tiyatrolan y1ld1zlarmdan miirekkeb 35 ki~ilik biiyiik Rovii 

TAN/ARA BECK 
60 dekor, 400 kostOm. 

~ ............................................ , 
Tahlisiye Umum Miidiirliigiinden: 
Tahlisiye umum miidiirliigii miiatahdemini i~in kapah zarf uaur 

aagari 240 ve azami 250 tak1m yazhk elbise yaptlr1lacaktir. Muham 
men bedeli 4250 ve muvakkat teminab 318 lira 75 kuru,tan ibare~ 
bulunan mezkiir elbiselerin ihaleai 24/7 /936 tarihine rasthyah cuma 
giinii aaat 15 de Galatada ~inili R1httm han1nda Tahlisiye Umum m 
diirliigii binasanda toplanan Satinalma komiayonunda yapbr1lacakti 
lsteklilerin bildirilen vakitten bir ·aaat evveline kadar teklif mektu 
lar1na komiayon reialigine tevdi etmeleri laz1md1r. ~artname sozii g 

~en komiayondan para11z olarak verilir. (3808) 
• 

Ankara Valiliginden: 
Stadyum ve Hipodrom alanmda kullan1lmak iizere bir traktor ile 

ti adet ~im makinesi 30/7 /936 tarihine raatliyan perfembe giinii aaa 
16 da Viliyet binas1nda toplanan Daimi enciimende ihaleai yap1lm 
iizere kapah zarf uaulile eksiltmeye komnuttur. Ke,if bedeli 5 bin Ii 
radan ibarettir. Muvakkat teminat 375 lirad1r. 

lsteklilerin teklif mektuplann1, teminat mektub veya makbuzlar1 v~ 
Ticaret odu1 vesikalarile birlikte ihale giinii sad 15 te kadar Viliy 
Daimi enciimeni reisligine vermeleri liz1md1r. Ekailtme evrak1 viliy 
naf1a miidiirliiiiinde goriilebil.r. (t 72;J) (3961) 

Beyoglu Ak,am Kiz Ertik 
Okula Direktorliigilnclen; 

Okulumuzun 1935-1936 dera y1h 1ergi1i Temmuzun 13 iincii pazaii 
ai giiniinden 19 uncu giinii ak9am1na kadar devam edecektir. Sergi aa 
bah aaat 10 dan aktam 19 a kadar muhterem halk1m1za a~ikbr. (395: 

I Istanbul Vak1flar DirektorlO .. o llanlar1 
Degeri Pey para11 
Lira K. Lira K. 
1995 00 149 63 Araa. 

Cemberlitatda Mollafenari mahallesinde Nuruoamaniye caddeain 
eaki 24 yeni 22 No. h ve 332,5 metre murabba1ndakj Mollafenari ca 
ar1a11n1n tamanuna iatekli ~1kmad1iindan bir ay miiddetle pazarldd 
aatllmaama karar verilmit olduiundan ihaleai 20/7 /936 pazarteai · 
nii aaat 15 te Istanbul Vak1flar batmiidii;;oliiiii komisyonunda yap1I• 
cakt1r. lateklilerin Mahlulit kalemine 1elmeleri. (3963) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrm 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektebin May11 937 aeneai nihayetine kadar ~·t•r y1kama11 a~ 
ekailtmeye konulmuttur. Yikanacak ~mat1r1n mikdar1 c125()()(b ~ 
~ olup beher pa~an1n yikama tahmin fiati ii~ kurut ve pey ak~e 
c281 » lira c25» kuruttur. Ek1iltme1i 27 /7 /936 aaat « 14» te yap1I 
caktlr. lateklilerin t•rtnameaini gormek ~in her giin ve ekailtme 
1irmek i~in de belli giin ve aaatte mektep dahilindeki 
miiracaatlar1 ilin olunur. (3874), 
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DU~TCELER: 

Yine olimpiyada gitmek meselesi 
Diln gazetelerde ~yle bir havadls 

vard1: 
«Diinkti ma!(! gordiikten sonra 

futbol takumrruz1 zayif bulmu~ olan 
Fuftbol Fcderasyonu1 futbolcularum
zm olimpiyadlara il?tirak edecek bir 
vaziyctte bulunmad1klarma karar 
Yenni~tir. Binaenaleyh tak1m1m1zm 
:Almanyaya gonderilmcmesi muhte
meldir.> 

Bu cihtimalin• bir hakikat olmasi 
Iflzimchr. Futbo1cular olimpiyada git
memelidirler. Futbol Federasyonu, 
hence esbab1 mucibe bakumndan de
gil, netice bak1mmdan dogru d~
nilyor. 

letizm takmuyla Tiirkiye atletleri ara
smda bir mi.isabaka yaptmlsm. Ve 
atletlerin de olimpiyadlara gitmeme
leri laz1m geldigi •bittecrilbe sabit> 

olsun. 
Yap1lacak masrafa yaziktir. Diln

ya spar mecmualarma · karikati.ir 
mevzuu olmak sporculuk degildir. 

Bir k re daha yazm1~tun. Olimpi
yad yolculuguna verilecek parayi Ka
ragi.imriik klt.iblerine, Anadolu ¥!
hirlerindeki bir ~ok baklmsiz spar 
te-?ekkilllerine vermek !(Ok daha fay

dall olur. 
Sekiz on sporcu ve bir hayli cspor 

~kilat~1sma> Almanya scyahati yap
tirrnakta mtl.na ) ok. Elbet de olim
piyadlann filml almncak. Bu !ilml 
seyretrnele1 i yeter. f?aka etmiyorurn. 
ilerl siirillcn bu iddiaya cevab veri-

Atletizm f cderasyonu ne kanaatta? 
<;ogu Balkan rekorlanm bile krrma
m1~ olan atletleri gonderecek mi? 
Yoksa mutlaka, :futbolcularm yap-
t1klan gibi bir dcneme mi lflzim? yomur. 
Eger buna ihtiyn~ varsa, olimpiyad- Spar halkm, balk klilplerinin mah 
lardan 'Once her hangi bir degerli at- 1 olma1Id1r. Orban Selim 

111m11n 11111111111m11ru1n111
m11nnmmiiminnnmmnnumm 111m11mnn1rm1111111m111u11 .11muunnan1ui111u1n1111111111111111111w1111u1• 

D ll.GI!'.'LIK 11 ? 

Fransadn bir zatm bir ko§ki.i var. Bu 
ko Ju.in bir bnlkonu var. Bu ball>.onda 
tnhtadan yaprlm1§ bir Frans1z bayrng1 
var. 

Ko!fki.in snhibi olan bat, balkonun par
makl1klanm k1rm1ziya boyatmak istiyor. 
Bir boyac1 tutuyor. Boyac1 bu i§e bn§li· 
yor. Balkonun parmnkhklanm k1rm1z1ya 
boyulor ve boyarkcn dahyor. bayrag1 da 
boyuyor. 

Ko kim sahibi olnn zat, balkonunun par. 
duki i.ic; renkli bayragm kizil bayrak ol
dugunu goriiyor. 

Merkez.e dii§i.iyorlar. Halk toplan1yor. 
lfadeler alm1p zab1t tutuluyor. 

Boyac1 K1z1l bayrag1 §imdi yeniden 
rnavi beyaz, krr11U21ya boyayncak. 

YiUMi BE~ SEi.~ EVVEL 
1911 de. diinyunm havn rekorlari §oyle 

tcsbit edil • ti: 
Siirnt rekoru snntte I 08 kilometre, 11 I 

kilometre, I 2 5 kilometre. Birkac; ay son• 
ra bu rekorl r kmkh attc 1 36 kilomet
reyc ~ktr. 

Yukseie t;1kmak rekoru 3, 91 0 metre 
idl. En uzak mesafe olarak 7 40 kilomet
re kntolunmu~ 

0 devir i~n bii:Yiik muvaf fakiyct olan 
bu rckorlar bugun bize giiliinc; geliyor. 

'2 • 

JAPON AIILAIH 

T .,k~ odn Ameriknli bir kadm ressam 
bir rcsim sergisi nc;tl. Japon zab1tasi ser
giden be~ resmi, gayri ahlaki nddederek, 

kald1rtt1. 
Kaldmlan rcsirnler, Ademle Havvamn 

cennetteki resimleridir. 

Cfil-.t'NET YOLCULUGU 

Diinyanm en usta tayyarecilcrinden 
Melrose tayyaresile dii§tii ve oldii. 

Bu tayyareci havada inamlm1yacak 
c mbazliklar ynpar '\·e yere inince arka
dal)I rm : 

- Bir gun cennele de tayyaremle gi
decegim, derdi, diinynda en giizel oliim 
genc;ken havada olmektir. 

Bugiin arkadn~lan: Melrose inuradmn, 
erdi, diyorlar. 

NOBEL l\IUKAFATI 

Bu sene Nobel sulh milkafatmm iki 
namzcdi var. lkisi de reisieumhur. Biril!li 
Domin11t cumhuriyetinin, oteki de Haitinin 
cumhur rcisidir. 

Bu iki memleket arasmda oldum olast• 
ya siiriip giden muharebelcri bu iki reisl 
kestiler. Diyarlanm sulhn kavu§turdule.r. 

Avrupada bakahm bu iki namzede kim 
rnkip c;1knc :Jc. Her hnlde bir rakip t;1k
masm1 tcmcnni edelim. 

Y erli mallar sergisinde inhisar pavyonu 

lnhisnrlar pavyonwida sigara ) apnn kizlar ve seyirciler 

Bu sene yerli mnllar sergisinin pek rag
et bul d g1m y znn~tJk. 

Anc k sergide bazi pavyonlar c;ok kn
~ b hk olmakt:id1r. Bu kalab hk pavyon· 

nn b ~md inh' ;,arlar idaresinin gi.izel 
JlSvyonu bulunmaktnd1r. 

!nhisarlar pa,-yonu hakikntcn c;ok mu-

vffak olmu~ bir pnvyondur. 

Pavyondn birc;ok yeni makinclerlc tii· 

tiinden nns1l sigarn ynp1ld1g1 halka goste· 

nlmcktedir. Resmimiz inhisarlD.r pavyo

nunu ve pavyondaki ziyaretc;ileri ~oste

riyor. 

Ucuz marklar 
Almanyan1n musaadesi 

uzerine ucuz mark 
sat1~1 gene ba~lad1 

Alman hi.ikO.mcti, Alrnanyaya sey
yah gclmesini kolaylal?t1rmak i.izere, 
fazla ihracattan dolayi bloke kalan 
paralarm bir klsmm1 Register mark 
adilc tenzildtl1 olarak sat1~a. ~1kar

mi~tI. 
Bu paralarda, markm hakild dege

rine nazaran yapilan tenzilft.t yiizde 
70 1 buldugundan ~ok ragbet gor
mil~tiir. 

Alman hilkumetinin her memleket 
i!;in ay1rdtgi Register mark mahdut 
oldugundan olimpiyaUann yaklnl~
tigi ~ Siralarda gosterilen o.lftkayi 
l•ar~layamrum~tir. 

Memleketimize evvclce tahsis edilen 
Register mark paralari ge~en ay ti.iken
mi~ ~ e bu vaziyet yi.izi.inden olimpi
yadlara gitmek isteyenler m~ill 
vnziycte di.i~il-?lerdl. Hilklimetimizin 
te~bbi.isleri i.izerine Almanya yeniden 
Register mark vcrmege muvafakat et
mi-? ve bu hususta Merkez bankasina 
tCbligat yaptlm1~1r. Almanyaya git
mek isteyenlere Register mark veril
mesine dun ~lanrm~br. 

Fakat bir ay i~ ancak 300 llrahk 
Register mark almabiliyor. Alakahla
nn bir k1sn11 bunu ihtiyaca knfi bul· 
mayorlar. 

Almanyaya gidenlerin olimpiyadla
nn devarm milddetince gilnde 100 
mark sarfetmelcrine milsaade edil
mi~tir. 

Almanyaya yu
murta ihracat mzz 
Evvelki giin 1000 sand1k 

yumurta gonderildi 

Alman kontrol dairesinin fiatlerimizi 
pahah bulmas1 yiiziinden aylardan beri 
Almanyaya yumurta ihra<; edilemiyordu. 
lspnnyarun memleketimize ay1rd1&t kon· 
tenjarun bitmcsi tesirilc yumurtamn s n
d1g1 25 lirndnn 18 liraya kndnr dii11mii1 
vc bunun iizerine Almanyaya ihrncat 
bn\jlam1,tu. lik parti olarak cvvelki gun 
I 000 sand1k yummta c<>nderilmi~ir. Ti
caret nnln mas1 Alman)nyn 40,000 ken
tal yumurta ihracmn miisaid buhindugu 
ic;in lspanyaya ihracatm kesilmesi tacirle· 
rimizi miiskiil vaziyete dii~iirmeyccektir. 

lspanyayn, kontenjan tahaisal:l bittik.. 
ten sonra gonder:ilen iki vapur dolusu yu· 
murtn ;reni kontenjnn tahsisall verilncc
yc kadar bekletilmek iizere buzhanele· 
re konulmu1tur. 

lspnrrya hukumeti yakmda kontenjan 
tahsisah vereccginden bunlar1n ith Ii 
miimkiin ol caktJr. 

Izmir panaym 
Istanbul Ticaret odas1 sanayi gubesi lz· 

mir beynelmilel panaym ic;in hazirliklnrn 
ba1lam11t1r. 

Dun sanayi birligi reisi B. Vas1fm ~
tirakile bir toplant1 yap1larak lst11nbul 
fabrikatorlerinin gonderecekleri niimu· 
nelerin listeleri gorii~iilmii!ftur. 

LOleburgazda aygir deposu 
Lillcburgaz (Ak~run) - Koy bil~e

lerlnden aynlan para ile kasabada 
yaptlnlmas1 takaniir eden aygir de
posu oina.smm plam gelmi~. ke~i ya
p1lmaktachr. Buradan kazarun kOyle
rinin darruzhg1 tcmin edilecektir. 

Heybeliada yer alt1 helas1 
Bclediye Hcybeliadada iskele cndde

sinde yeraltt bir hela yapt1rmaga ba§
lam1iitJ. Faknt hclamn bah~e ve kahvc
lerin oniinde yap1lmasm1 dogru bulma
yan Heyhclilcr bir mazbata yaparnk be
lediyeye vermi,lerdir. Bu mazbata iize
rine in9aat durdurulm~ ve helimn §im
di yaprlan ycrin kar§Ismdaki bir sokak
ta ynp1lrnasl muvaf1k goriilmiittiir. 

400 ton bahkyagr 
Romanya hiikumeti, memleketimizden 

400 ton bal1kyng1 almnk i.izere konten
jan tnhsisab nyudrC"int hiikumetimize biL. 
dirmi~tir. 

Maliye mOste~ari 
~ehrimizde bulunan Maliye miistepn 

B. Faik di.in tayy re ilc Ankarnya don
mii;itur. 
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Futbol ta I I 1z vak1a 
eek • 

I 

akat o 
Rusyaya gi 

yetler·n 
erek bir 

daveti iizerine 
a~ ma~ yapacak 

Milli tnk1mmuzm evvelki giin Yugoslav 
milli tnkunile )' ap1lan mac;tn nld1gi neti
ceden aonra Berlin olimpiy adma gondc
rilmcmesine karar verildigini di.in :> az
m1~llk. 

Ti.irk spor kurulu baskam general Hik
mct Ayerdem di.in gazetecilere beyana· 
undn bu habcrimizi teyid etmi~ ve Turk 
futbol.::i.ilerinin son Macar profesy onelle· 
rine ": Yugoslav milli tak1mma kar§l 
ald11chn neticeleri iftihara ayan gordu
gunii !.-y)emi;r ve demi§tir ki: 

- F kat bi.itiin oyunlannda milli 
tnk1m1mwn bir iki oyuncu nobam ve 
bi1hassa uzunca zaman bir nrad c;nl11-
mnk f 1rsati buhtnaral: mi.imaresclerinin 
daha ziynde arttmlms1 ve bnzi tcknik 
eksiklerinin de tamamlanmaSI gibi eylc
re ihtiyac1 bulundugu daim goze c;arp
makta bulunmu~ur. 

Eger olimpiyadlara hareket zamam hu 
kadar yakla~mam~ ve bu cksiklerin de ik· 
m. li i~in biraz daha zaman bulunmUJ 
olsayd1 hie; tereddud ve endi§cye mnhal 
gormeksizin bu k1ymetli futbolculanm1· 

Beyoglundn Tepe-
ba§mdaki mobilye 

fabrikasmdan ~an 
1nngm1 aondiirmeie 
Ugrl\l!Irken vnzif es.i 

ba~dn can veren it
faiye amiri ~iikril c;a-

vu:iun cenazesi di.in 
buyiik merasimlc aant 

I I de ynnginm vuku
buldugu mahalden 
k ldmlarok Edirnck.a-

p1 §ehidligine defne
dilmi§tir. 

Cenazc mernsumn· 
de vali ve belediye re-

isi B. Muhiddin Os
tund g, saylav bayan 

Nakiye vc daha bir
c;ok saylavlnr, vili'iyet 

pnrti erkin1 ve 'rali 
mu vini Hiidai. bele· 

diye reis munvini 
Ekrem, emniyet mu
d iirii B. Snlih Kihy 
biitiin kaymakam vo 
nahiye mudiirleri, vi· 

I 
ra 

z1 da olimpiyada gondermekle zevk vc 
ift1liar duyncnktnn. Faknt harekct zamn· 
mmn gclip c;atm1~ ve arllk bu cbiklcri.. 
nuzin tamamlanma ma mnddeten imkan 
kalmnm1:1 bulundugundnn hen gimd1 hoy
le bir karar vermegi dogru bulnmad1w1m 
gibi Futbol fedemsyonumuz dn ayni mU
taleada bulunmu:J oldugundan bu sen'"' 
i~in futbolculanm1zm Berlin olimpiynr.11-
na gonde1 mt-Sinden sarfmnzar eylemegi 
maalesef zaruri gordiim. 

Maahnza futbolculanmizm bundun boy
lc de egzersizlerine devam olunarnk on
lardilr. iki tak1m te§kil olunacak ve bu ya
kmlarda her iki tak1m bizden bir spor 
kafilesi da' et etmii bulunnn Ru ynya 
gonderilccektir. \'e oniimuzdeki senelerdc 
de milli takurum1za s1k s1k toplu ~ Ii mak 
farsatlan vcrilerek muhtelif Ao; rupn mer· 
kezlerile nleddevam spor temaslanntn te
minine <;ali~1lac.:lk ve boylelrklc yeti ti
rilecck olan daha kuvvetli bir milli ta
k1mla bundan sonraki olimpiyndlara 
daha emniyetle gtirak imkam bulun
muti ulneakt1r.> 

avu,un 
.. muldii 

layet ve belediye er-
karu, §Chir mcclisi aza.. 1 _"'?jiliW~~~;1,,,,~~~rlifi~t! 
Ian, itfaiyc miidiiril 
lhsan ve biitiin gefler 
mcrasimde bulunmulf
lnrd1r. 

Otomobillc getirilip 
yangm mahalline ko

Cenaze alaymdan blr gorUnil.! 
nan vnzife kmbarunm tabutu buyiik bir 
bayrakla ve 4;;i~eklerle siislenmilfti. Tnm 
saat on birde tabut itf aiyecilerin elleri 
iistiinde yangm yerinden kaldmlm1~br. 
Cennzc nlayi !iU 1Ckilde tertip cdilmiJti: 

dnde th polis miifrez.esi, itfaiye ban
dosu, bir itfaiye bolugi.i, yolun kcnnrln· 
rmdn iki sun asker tiifekleri yere dogru 
sarkmtii oldugu halde, iki s1ra jnndarma, 
iki s1ra polis, bir inzibat mi.ifrezesi, bir 
polis bolugu, itfaiye umir1eri, ~elenkler, 
tabut, oniindc vnli oldugu halde biitiin 
resmi dcvnir erknm ve balk geliyordu. 

ltfaiye bnndosu matem bavns1 c;nlarnk 
yi.iri.iyii§e bn§lanm1§tir. ~i§hnne, bnnka
lar, koprii yolile nlay Yeni camie getiril
di. Cenazenin gec;tigi yollardnki di.ikkan
lar hiirmetcn alay ge!tinccye kndar 
kepcnklerini knpam~lar ve yollarda bi
riken yi.izlerce h.alk, bilhn kndml r 
yiiksek seSle. lu~kmklarla cennzc ala
y1nm gec;igini aeyretmi§lerdir. 

Cenuc namazi Y enicamide k1lmdiktan 
sonra otomobillerle Edirnekap1 oehidli
gine getirilen cenazenin hnzulannn kabre 
kond•tktan sonrn vali ve belediye reisi 
Muhiddin Ostiindag mczann onunde, bu 
kahr man oliiye hitnben birka~ soz soy
lemiit ve ezciimle demi~tir ki: 

c- Vnzife aevgisini, vazif e baglil1g1· 
n1, diinya varhkl rmm iistiin c;1karan 
knhrnmnn ~iikru ~vu,un ara1wzdan ay-

nlm s1 hepimizi derecesiz miltecssir ct• 
mi11t~r. 

Hie; §iiphesiz ki, en biiyiik diil!manla
nmrzdan birisi de ate1. yani yagmd1r. 
At i sondiirmCk ic;in bir~k kerreler ba
y bm tehlikekre atinl!! olan kahraman 
itf iyecilerimiz bazi vnkalarda hayatlan
nt bu ugurda feda etm~lerdir. ll!tc $Uk
ri.i ~nv~ da ate~r kanile sondiiren kah
rnmanlurdan biridir.> 

Ccnazeye bir~ok c;elenkler ltonmu~tur. 
MOBfLYA iMALATHAENSt YANGI.rI 

TAHKiKATI 
Cuma gi.inii ak~am i.izeri Tepcba§JJlda 

mobilyc imalathanesinden ~rk..an ve 
nte11i sondiirmek istcrken ki)•metli bir 
itfaiye umirinin oliimile neticeleocn yan
gm etraf mda miiddeiumumi muavinle
rindcn bny Hikmct tnhkikata devam edi· 

•yor. 
~imdiye kadar yap1lan tahltikat yan

ginm tutknl kaynatmak i.izere yakrlan a
tqte.'l s1~rayan k1v1lcimdan ~t1ii hak
kmd kj iddi larr kuvvedeadinnektedir. 
Tahkikat §U giinlerde bitirilerek hakiki 
scbep meydana c;1kanlncakt1r. 

Betedtye mezad dairesi 
Belcdiyeye mt-rbut mezad idaTC3inde 

hazir n ay1 znrfmda muhtdif Cfya ve 
miic~herat olnrak 20.752 lira k1ymdinde 
2359 par~a eua satilmi~r. 

llllllllllllllllUllllWllllllWllUlllWlml 
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A V 

a ar 1g1 
, 
DI "F R A N S I Z C A ,. dan 

iK ALE 
kalanlar Prof. «ANJEL» dersanesine 

dcrhal gelsinler. Kopruba~. Eminonii han 

Fazla miiracaat iizerine Berline kadar gonderdigi bir memur ile Ber· 
linden on otel odas1 ve muhtelif spor bilctleri daha tedarik ctti. 

DIKKA T : Grup, fstanbuldan 27 Temmuzda hareket edecektir. 
Hemen yerlerinizi aymp biletlerinizi a!m1z. 
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Lavanta .;i.;egi Plijda giyilecek birka~ elbise modeli 

Pire ve hamam boceklerine · 
kar§I en tesirli ila~ 

U.vanta i;i~eginden bir c;ok surette 
1stifade edilir. Kolonyas1, friksiyon 

, ii;in sirkesi yap1hr. 
S1cak memlcketlerde pire ve ha

mam boceklerini oldiirmek igin kul
larulan bir ilac; ta lavanta c;ic;egi ile 
yap11.J.r. ilacm tertibi ~udm: 

Bir litre petrol ic;erisine birer avu~ 
ceviz yaprag1, taze nane yapragi ve 
Javanta c;ic;egi atmal1. f?i~cnin agZllli 
kapamal1, yirmi dort saat durduktan 
soma iyice c;alkalay1mz. Kahnca bir 
fm;ay1 bu mahluta batirarak yatak 
somyelerine si.irtini.iz. Hamam bocek
lerinin bulunduklan yerlere de stir
mek laz1mdir. 

Pencere ve kap1lar1 be~ saat kapa
rnab, sonra ai;arak havaland!rmall. 
Petrol kokusu tarnamile kaybolur ye
rine nane, ceviz yapragi ve IA
vanta i;ic;egi kokusu kaim olur, pire 
ve hamam b0ceklcrinden eser kal
maz. 

Hiyarh mayonez 
Sofraya \!Ikan bu salatamn man

zaras1 pel{ gi.izeldir. iri muntazam 
hiyarlann kabuklanm soyduktan 
sonra i~lerini kabak oyar gibi oymah. 

Diger taraftan domates almall, i.ist 
kabugunu, ~ekirdeklerini ayiklama
h ve kii~lik pari;alara taksim etrneli. 

Hazirlop yumurtalann sansrm -ve 
beyazm1 ince ince dogramah. Dolma-
hk biber yahut tur~uluk biber almah Pla1da giyilecek elbiselerin on kls-

nu kapall ruti ise tamarnile a~Iktir. 
ince kesmeli, maydanoz, dereotu da B lb. 

1 
.. . 1~~ b. k t 

iiave etmeli. u e ise er uzenne AU>a ir ce e 
Btitiin bunlan bir araya getirerek giyilince ~ehirde mi.ikemmelen dola-

pek az sirke ve zeytin yagi koymall, ~tlabilir. 
kan~ttrmall ve hiyarlann ic;ini bu- 1 - Beyaz keteJ:'d.en C~n:Li bu elbi-
nunla s1k1 slkl doldurmall. Buz do- se omuzlarilldan dola~arak belinde 
Iabmda yahut buz ilstiinrfo .lY- :_n • baglanan ye~il keten ~ritlerle si.is---.:.:n-" 'I" ,... saat tutm::i11 . . . . -~,.P 

-'"".,_11e tech1z erl1lm1s t 
.... vHaya ~u..a~ag1 zarnan hiyarlan 

oldugu gibi tabaga koymah, etrafull 
domates, biber, maydanozla silsle
meli. Hiyarlan kesince beyaz bir ~er
~eve ic: · ·1de renkli san11, klrmlzili yu
varlak:::r goriiniir. Ayn bir tabakla 
sofraya i;1kan mayonezle yenen bu 
salatanm lezzeti de gi.izeldir. 

Kolay bir pomat 
Beyaz ve yumu~ak bir 
cild nas1I temin edilir 

Vagmurluklan muhafaza 

Cildin beyaz ve yum~ak olmam. 
il(in tarif edecegimiz pomad1 bir pa
rnuk parc;asiyle gece yatarken yi.ize 
silrmeli. 

,, 

Kl~m giyilen yagmurluklar yazda 
kullanllmad.lg1 ic;in umumiyetle bun
lar dolaba astl1r, b1ralohr. Halbuki 
uzun mtiddet kuru kalan yagmurlu
gun l(atlamak, yahut b1~a kesil
mi~ gibi yanlmak tehlikesi varchr. 

Bunun i~in aras1ra yagmurlugu 
dolaptan c;1kanp islak bezle silmeli 
ve golgede kurutmah. 

Yagmurda giyildigi vakit te kurut
mak i~in gline~e katiyen asmarnallchr. 

OtUNC EYE 

15 gram beyaz sabunu rendenin 
ince taraf1 ile rendelemeli ve bain 
mariede eriterek ic;ine 30 gram gli
serin, 90 gram gill suyu, 45 gram 
et makinesinden gee;~ hiyar pii
resi ile kan~rrmah. 

Gilzelce hallolmas1 i~in kar~tirma
h, Slkl kapall kiigti.k kavanozda mu
hafaza etmeli. 

KA DARL. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Sus Biilend! .. Agabeyine kar~t 
boyle bir lisan kullanmaktan utanrm
yor musun? 

- Agabeyime kar~ In.11.. Agabe
yim!.. O diinyamn en fena adamil.. 

- Biilend; sen benden tam on ti~ 
sene kiil(ilksiin !.. 23 ya~da tecriibe
siz bir lozsm!.. 23 y~ cocuk saylhr .. 
bak ~lanm beyazlancll. Senden 
<;ok tecriibem var! .. Senden ~k oku-
dum, senden ~ok gordfun ve nihayet 
senden daha ~ok y~adnn. Hayat bll
digin gibi degildir .. bu mavi kubbe
nin altmda bin bi{ esrarla dolu, bin 
bir kayitlarla ba~h bir ~~ ka
nunlanna tAbi olmak mecburiyetin
deyiz!.. Her ~eyden evvel cemiyete ve 
cemiyetin kendine mahsus Adetlerine, 
ahlaklarma, ananalerine bagh ya~1-
yoruz! .. Bir rnesele hakkmda kati ka
rar verrneden daima dti~i.inmegi ve 
uzun uzun dti~tinmegi kendine ftdet 
edinl .. Karanm en sonra ver!.. 

- Ne demek istiyorsun gene? .. Dir 
haftadanberidir bu esrarengiz konm;
manla an1a~r;1al{ istedigin hak"k, t. 
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nedir, rica ederim soy lei .. 
- Biilend; senin i~in hayatrm ver

mi~, senin i~in btitiin genc;ligini ban 
ko~elerinde ~ilrtimi.i~ bir agabeye 
bOyle mi hitab edilir. Baba.nuz, ana
miz oldiigi.i zaman sen kucagunda 
bir bebektinl .. Seni okutmak, sen! ya
~atmak, sent akranlann aram.nda 
bedbaht gostermemek i~in neler yap
tigiml lyi billrsin!.. 

Hepsini b1rak, hepsinl unut! .. Fa
kat son be~ senelik hayatlml naml ha
tinndan glkarabilirsin? .. Tam be~ se
ne bu! ... Dile kolay! ... 

Genc;ligimin, hayatmun en mesud 
devresi olmas1 Iazrm gelen be~ sene! .. 
Ancak ya~1yabilecek kadar verdiklerl 
tahsil paramm yansrm sana gonde
rir, Parisln damlanna bakan badana
s1z bir odada bir kuru ekmek parQasi
le gi.inlerimi ge<;irirdim. Arkada~lanm 
sokak sokak ve tiyatro tiyatro dola~1r
larken ben, komfirsi.iz bir mangahn 
kaqJSmda titrer, ancak senin mesud 
hav::i1ini gorerck ismird1m!.. Buraya 
~ ld lrf "Tl '" r malfnn!.. Pir 

Ienmi~tlr. 

2 - Pembe ~antingtan olan bu elbi
senin belinde lftcivert kemer, yakaSI 
altmda pembe tizerine lacivert san
d11l eri1prirneii e~arp1 vard.lr. 

3 - Mavi pikeden elbise. Onde 
dort dilgme ile ilikleniyor, onden i;1-
kan ensede ~aprazlanarak belde bag-

Ter lekesi 
lpekli ~ama~1rlardan bu 
lekeyi kolayca ~1karmak 

i~in ne yapmah 

Yazin ince ipekli elbiselere ter ge~
memesi i~in lastik (subra) kol altl 
konuldugu halde, bazan kol altma, 
sirta, omuzlara ter ~I.kar ve leke ya
par. Bunlan ~lkarmak ic;in eczane
den (sel d'etain) · almall. Bir bardak 
su i~ine bir kahve ka~1g1 sel d'etain 
atarak kan~tirmah. 

ince bir firc;ayi bu suya batirarak ter 
lekesi olan yerlere siirmeli, etrafa ta
~mamah. Biraz temiz suya batinJ
In.l~ bir bezle silmeli, kurumas1 ic;in 
asmall. 

mevki edinip biraz elime para gec;in
ce ne yapt1m? .. Ba~1 bo~ insanlar gi
bi kendimi ahp kalchnmlarm iizerine 
atarak, kadmlarla rm ya~amaga 

ba~lad.lm!.. Geceleri kafayi cekerek 
potinlerin altmda dola~n ~amurlar 

gibi oradan oraya rm siiri.iklendim? .. 
Hayir derhal seni daha c;ok mesud et
mege c;ah~trm, ~u evi aldlm, zevkine 
gore do~edim.. istediklerini yapmaga 
ugra~tim ... Gilcfun yettigi kadar yal
mz seni mesud etmege gayret ettim ... 
Ya~h gozlerini, klzm gozlerine di

kerek ona dogru yakl~ti. Titreyen 
ellerile 1~g1n altmda dalgalanan sa~
lanru o~aga b~ladl. 

- Billend, dedi, nic;in agabeyini 
bu kadar kmyorsun! .. Benin agabeyin 
bu derec fena insan, bu derece vic
dans1z, zalim bir adam olabilir mi? .. 
Ni~in dii~iinmi.iyorsun, ni~in bu ha
zin macerada gizli ruhi bir sebep ara
In.lyorsun Billend! .. 

- Agabey! .. Bundan bu sozlerin
den bir ~ey anlannyorum... Dilinin 
altmda saklanan hakikat neyse soy
le de kw-tul! ... Belki bu vaziyette kiJn
dini daha hakim, daha hakh gosterc
bilirsin !. . Benim i~in yapt1klanm 9u 
s1rada tekrarlarnani hig te nazik l)ul
muyoruml .. Agabey sen telafisi knbil 
olm1ya11 bir felakete sebep oldun! .. 
Gen~ bir kizm k:mma girdin!.. Bu 
J 1 1 ' ~- tam n s .,,,,HJ bit k~,.,·,, ... 

lanan pembe pikeden breteli varcllr. 
4 - Bej rengi tual do suadan el

bise. Kemeri ve bogazmdan gec;en 
kordonu kmnl.Zlchr. 

5 - A~I.k ye~il krepon elbise. Ya
kasmda ye~il kra va ti varchr. E~arpt 
a~1k ye~il tizerine ye~il beneklidir. 

H1yar suyu 
Vagh ciltliler icin bir 

Josyon tarifi 
Hiyar suyundan yapilan yi.iz ila~

lan ekseriyetle kuru ciltliler ic;indir. 
Fakat tarif edecegimiz ~u tertibi yagh 
ciltlirler de kullanabilirler. 

Yanm kilo hiyar almah, kabukla
n ile salata yapar gibi dogramah, dort 
bardak su ile bir tencereye koy
mall. Bu tencereyi s1cak su dolu bir 
tencerey koyarak ate~e oturtmall ve 
bain - maire usulti ile pi~irmeli. 

Konulan su yarrma inince ate~ten 
indirmeli. Tillbentten stizmeli, i~eri
sine 20 gram benjoin ve yanm bar
dak san yonca rnenkuu ilave etmeli. 

Bu Iosyon pamukla yi.ize siirillme· 
lldir. 

gibi ya~1yorduk... Zavalh ne kadar 
mesud, ne kadar bahtiyar zannedi
yordu kendisini ! .. Ke~ki gorm.eseydik 
onu! .. Ke\)ld tam~masaycllruz! .. 

- Hakkm var bu gok iyi olurdu! .. 
- Agabey sus! .. Bari siiktlt etmesi-

ni ogren! .. 
- Btilend; bana kar~1 kullanchgm 

bu lisaru derhal brrakmaru istiyorurn!. 
Bir agabeyle boyle gor~iilemez! .. 

- Agebeyimden nefret ediyorum 
ben! .. 

- Sus diyorum sana!.. 
- Susm1yacagtml.. Sana kar~1, 

i~imde burkulan bir ac1, damarlannn 
kemiren bir isyan hissi duyuyorum ..• 
Daima bu karanllk giinahl, bu kor
kun~ cinayeti suratma bagrrmak is
tiyorum' .. Gtictim yettigi kadar, kuv
vetim oldugu miiddetl(e bu sesi tek
rarllyacagim sana! .. Sen namuslu, 
temiz bir klzm kamna girdin!.. En 
hafif tabirile di.iriist bir adam de
gilsin sen! .. 

- Ben temiz ve namuslu bir k1zm 
hig bir zaman karuna girmedim! .. 

- Sus agabey! .. Gozlerimin onUn
de o kadar ki.ic;tiliiyorsun ki! .. f?imdi 
de daha toprag1mn nemi kurumam1~ 
zavalh bir k1za iftiralarda m1 buluna
caksm! .. 

- Ben kimseye iftira etmiyecek ka
dar durilst bir insarum Billend! .• 

- 0 hald~? 

I MU$KULLERE CEVAP I 
Sa~larm rengi ve kirpikler 

Kad1koy Emine Tiirkan: 1 - Sac;lan
mz1.1 renginin eskisi gibi ac;1k olmas1 ii;in 
ba§1m1z1 her y1kad1kc;a en sonunda pa
patya ha!}lay1p siiziilen suyuna bir lir rnn 
suyunu katip sac;lanmz1 bu su ile 'Sa 'ca
lay1p giine~te kurutunuz. 

2 - Kirpiklerinizin uzun ve k1v1rcik 
olmas1 ic;in her sabah ve ak~am rimel sii.. 
riilen kiic;iik fm;alardan bir tane alarak 
tath badem yagma yahut hintyagma ha
fifc;~ batuarak kirpiklerinize rimel surer 
gibi siiriiniiz ve yukan dogTU f1rc;alaym1z. 
Kirpikler bu §ckle ah~tr ve k1\•irc1k olur. 

3 - 4 - Buradaki .fazla, elle1 an
cak masajla erir. F akat bu masaj1 si ~ ken• 
diniz yapamazsm1z. Masaj1 meslek edin· 
mi§ birisine yaptirmamz icap eder. On
lar ne gibi masaj ve banyo yapmamz la
zun oldugunu tayin ederler. 

Sa~ dokillmesi ve §i§manlamak 

Siiheyla: I - Sac;larm1zm doktilme
mesi ic;in §U ilac1 kullarumz. 

750 gram rhum, 20 gram hint yag1, 
30 gram kmakma, 40 gram teinture de 
benjoin. Bunlan eczaneden ahmz, ve bir 
arada, kan§hrd1ktan so"nra bir pamukla 
bu ilac1 sac; koklerine masaj yapm1z. Bir 
ay zarf mda biiyiik fark gormeniz icap 
eder. 

2 - ~i§manlamak ic;in gayet basit bir 
ilacs: 

Her gece yatarken bir c;ay fincam i~i
ne iic; c;orba ka§1g1 dolusu (quaker-oats) 
yulaf unu koyunuz. Fincam su ile doldu· 
runuz ve kan§hnmz. Ertesi sabah yulaf 
unu suyunu c;ekmi§tir, iizerine iki c;orba 
ka§1gi toz §eker ve bir az 1hk si.it ilave 
ederek kahvalti ederken yiyiniz. 

Bu ilaca ba§lamazdan evvel tarbhmz. 
lki ay sonra tarhlcLgimz zaman bi.iyiik 
bir fark bulacaksmiz. 

3 - Boy uzatmak ic;in doktora soru
nuz. 

Fa:z:la yaglar, vi§ne r~eli 

Her eke R. Nazan: I - Kol, bacak ve 
karmdaki .fazla yaglan erilmek ic;in gc
c;en sene gazctede c;1kan jimnastik hare
ketlerini tatbik ediniz. 

2 - Vi§ne rec;eli: 
<;;uriiksiiz vuruksuz olgun iri vi§nelcri 

intihap etmeli. Bir kilo vi§neyi y1kad1ktan 
sonra saplanm kopanp itina ile vi§neyi ~ 
ka s1ka c;ekirdegini c;ikarmah. Bir buc;uk 
kilo §ekeri tencereye koymal1 ve vi§nc
leri iizerinc ay1klamah ki akacak olan su
yu zayi olmasm1. <;;1kan c;ekirdekleri ayn 
bir tabak ic;ine koymalt. Vi,neler ay1klan
d 1ktan sonra c;ekirdekleri yanm bardak. 
SU i)c c;aJkaJamalJ basil olan SUYU si.izerek 
§eker ve vi§neler iizerine gezdirmeli. Ate. 
§C koyarak pi§irmeli. 

Delikli kep«;e ile iizerinde has1l olan 
kopi.igii daima almah. Pi§tigini anlamak 
ic;in bir tabaga az koymah, tanesi ile suyu 
biribirinden aynlmazsa rec;el pi§mi§tir. 

Bu rec;elin rengi kirm1z1 olmahdu. Peli 
«;abuk yand1gi i«;in arasua kan§hrmak la
z1mdir. 

3 - Vi§ne likorii tertibi 7 temmuz. 
niishasmda tarif edilmi§tir. 

- Kimsenin aleyhinde ne bir ~ey 
biliyorum, ne de bir ~ey soylemek isti
yorum ... Yalmz demin de sana soyle
digim gibi bir hadise hakkmda karar 
vermeden evvel uzun uzun di.i~i.inmen 
laz1m geldigini soyluyorum. Anhyor 
musun, i~te o kadar! ... 

- Hayir hig bir ~ey anlam1yorum. 
- Ben bu hadisede gi.inahkar degi· 

lim! .. Bana kar~ duydugun korkun9 
hissin tizerinden kalkmas1 ic;in bunu 
bj.lmen icab ediyor! .. 

- Ne demek istiyorsun agabey? 
- Ben Nimetle evlenemezdim! .. 
- Nigin? 
- Evlenemezdim diyorum, i~te o 

kadar! .. 
- Fakat bunu soylemek mecburi· 

yetindesin, nic;in evlenemezdin? 
- Soyliyemem! .. 
- Arkada~rma iftira ediyorsun Hy. 

le ise!.. 
- Billend! .. 
- 0 halde soyle! .. 
- Soyleyemem diyorum sana! .. 
- Bu o kadar korkung, o kadar bil• 

yi.ik bir giinah mlyd.l ki soylemiyor
sun? .. 

- Telakki meselesi I ... Benim igin bu 
diinyarun en bliyi.ik gtinah1 idi? 

- Agabey, bu di.i~i.inti~iin samimi ise 
sana degil olen zavalhya ac1yorum 
~imdi! .• 

( ,.._, ___ - ' 
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Eski devirlerde Halie 

Rumlar oraya Chrysokeras, Altm
boynuz derlerdi. Sebebi vardl: Evve
IA bic;imi boynuza benziyordu. Sani
yen, butun klyilar1 munbit ve mah-

BUldardi; ballg1 fevkal~de boldu. Halice, 
Kag1thane s1rtlanmn erguvanlar ye 
san~m kat1r t1rnaklarile bezenen ye
~il sntlan eteklerinden iki su kan~1-
yordu: Barbi~es (Kagithane), Cyda
ris (Alibey) sulan... Oralan Bizans
hlar zamanmda mamurdu. Beyazidl 

Veli vakfiyesi bile orada snnr olarak bir 
Despina kopriisii bulundugunu zikre
der. Derenin son ucunda, gelincikler 
a~an topraklar biraz e~ilse, ufak ufak 
testi par~alan c;1kar. Oras1, eskiden, 
kar~1 tepede cHln harabesi kalan ma
nastirm mczarllg1drr. 

Halie; amld1g1 zaman, Dolmabah<,;e
den ve Pelidcik deresinden karalan 
a~arak inen gemileri, Okmeydam 
s1rtlanru tutarak kar~1 k1yiya koprti-

' ler kuran Zagnos pa~ayi, Ayvansa
ray surlanna on sekiz ki~i ile tlrma-

u. 
narak ok ve tas yagmurlan altmda 
o1en Ulubadli Hasam hatirlamamak 
imkans1zdir. 

Ttirkler, istanbulu alcbktan sonra, 
kiyllanm pek c;abuk imar ettiler. Ve 
en ziyade imar ettikleri yerler: Eyup, 
Haskoy, Kas1mpa~a, Balat, Si.itlice 
Ve Defterdard1r. ' 

Fatih, Eba Eyyti.bii Ensarinin me!
ruz mezan yamndaki ayazma ba~ma 
derhal bir cami ve turbe yapt1rd1. 
Halie; sulan, Kag1thane sirtlarmm 
eteklerine y1llarca mutekidler ve 
niuvahhidler ta~1di. Ti.irk tarihinin 
en biiyi.ik simalan Eytip topraklarma 
gomiildi.i. Eyi.i.be ayak basmayan, 
hac yollannda ytirtiyemezdi. 

Oras1, idareten de mi.ihim bir mev
ki kazandl. Haslar kad1hgmm mer
kezi oldu. Eyi.ipte hie; bir hiristiyan 
oturamaz, kahvelerinde tavla ve is
kambn oynanmazdl. Fakat fulya 
bahc;;elerindc zurnalar, Bahariye sa
hillerinde neyler inlerdi. Nagmelerl 
kulaklanm1zda hala tath akislar b1-
rakan Dede efendinin sesini $imdi 
garip billbilller taklide saval?1yorlar ... 

liaskoy, hem tersaneye, hem de 
Okmeydanma yakmdl. Erazisi bag
lar vc bahc;elerle dolu idi. Baglann
da limon ve turunc; agac1 yeti~irdi. 
Nar agac;Ian gayet me~urdu. 
. Haskoy, Galata kad1llgma tabiydi. 
Ikinci Beyazid zamarunda istanbula 
hicret eden yahudiler oraya yer1esti
rildiler. Haskoy, ti.irk topragmda bir 
Yahudt koyii oldu. 

Evliya (;elebi diyor ki: cKiipeli ya
hudinin mi.i.messek elma suyu ve 
'l'iryandafile nam rumun misket 
~arab1 erenler arasmda me~hurdur. 
Qiinku .baglarmda olan misket iizii
tntintin bir e~i meger Akdeniz boga
ZI~daki Bozcaadada bulunan ve ya
huc:tl pec;elerin terbiye ettikleri ~efta
Hiler ho9han olur:l). 
Me~hur Tersane bah<,;esi, Haskoytin 

Yaniba~mda idi. Oralan, Bizans dev
rinde, imparatorlarm bag1 idi. Bma
YI ilk imar eden Fatih oldu. Ko~kler, 
hamamlar, havuzlar ve i;;ad!rvanlar 
Yap1lch. Her tarafa scrvi agac;lan di-

Esk:i devirlerde Ball~ten bfr gorilniif 
kildi. ~eftali ve kayisi aga~lan ye
ti9tirild1. 

Sultanahmed camiinin miman 
Mehmed aga da oraya ayn bir ko~k 
yapt1. Bir ko~k te Sultan ibrahim 
ilfi.ve etti. Evliya Qelebi diyor ki: cBah
~e onilndeki denizde bir gftna de
niz hayvam c;lkar ki, aynca sayyad
Iari vardlr. Adina istiridye derler. 
Sade! gibi kabuk i~re ziruh bir mah
Iuktur ki, meyhor kimesneler zeyt 
yag1 fle pi~irip yahut limon ile ~iyce 
tenavill ederek bade nWJ ederler>. 

o devirde istiridye en ~k burada 
~1kardl. Osman ogu11an da saray ka
dmlarile en ~ok burada zevk ederler
di. Halicin iki taraf1 kat kat yal1lar, 
baglar, bahc;eler, sulan c;ektiriler, 
kaliteler ve b~tardalarla dolu idi. 
Osman ogullan burarun adamaklll1 
zevkini ~ikarirlar, Yenisaraya don
dilklerl zaman, kayigm ku;mda cura
Iar, zurnalar, c;iftenaralar ~aldira

rak batan giine~in Halie; sulanna ser
pilen pembeli.kleri i<,;inde, etraf1 sey
rederek, aheste aheste Saraybumuna 
si.iztili.ip giderlerdi. 
Kas1pma~aya gelince, orayi imar 

edenler hep turk kaptanlanchr: Ka
s1m pa~. Piyale pa~a ... Fakat koca Pi
pale p~a ne yaprm~? Evliya (;elebi an
lat1yor: c<;irei destii cihadl olarak on 
iki bin esire malik oldugundan Ka
s1mpa9anin ta nihayetinde bir cami 

ve medrese ve tekke in~a etti~tir. 
!Akin camiin cemaati olmadlgmdan 
cemaat peyda etmek i~in atik Ter
sane bogazmda deryayi kesip ta ca
mie kadar bir saat yere deryayi gO
turmu~tun. 

Kasrm pa~alar, Piyale pa~alar ol
dUkten sonra, Halie; c;apkm biz klz 
gibi, gene giizelligini korudu. Soguk
lardan titred.i. Dondu. Silahdar aga 
anlat1yor: cTersane bahc;esinden Eyti
be dek buzlan klrarak ge~mi~tik>. 

On sekizinci asirda, Hali~ ba~ka bir 
~kil aldi. Tersane bah<;esinin k1y
meti art' l, istanbulun en gilzel bah
<;esi oras1ych. Fakat binalan yillar
danberi esk~ti. Nev~ehirli ibrahim 
pa~a orayi da tamir ettirdi. Mevcut 
ko~kler gelecekleri almaya kafi de
gilcli. Haskoy tarafmdan yer almdl. 
Enderunu hiimayun agalan ic;in o 
tarafta da bir kas1r yaplldl. 0 za
manlar tersane emini, Klblelizade 
Mehmed beye!endi idi. Klblelizade
ler, Tiirkiye tarihinin en temiz sima
lar1drr. Koprfilillerle kadln tarafrn
dan akrabadrrlar. Kopriililler de, 
Klbleli ogullan da, Tiirkiye tarihin
de hi.irmetle amlacak insanlardlr. 
Yaptlklan i~ler meydandadir. 

Hali~! Hali~ i~in cildlerle eserler 
yaztlabilir. Hali~ neler gormemi~tir? 
0 sular, kAh olenleri, kah gillenleri 
ta~um~br. Ahmed Refik 

Y edi ya§tnda bir ~ocuk 
Oldiirmiif ! • annes1n1 • 

~ikago §ehrinde bir cinayet herkesi 
heyecana dii~iirdii 

Amerikada $ikago §ehrinde c;ok esrar
engiz bir cinayel il!lenmi§tir. Cinayetin 
kurbam madam Florans Kastl nammda 
<,rok gene; ve giizel bir kadmdar. Eglence 
ve sefahat alemlerine <,rok dahm§ olan 
madam Floransm ahlak baknnmdan §Oh
reti hie; de saglam degildi. Birc;ok gece· 
ler gene; kadm eglence yerlerinde zengin 
bir talom adamlann refakatinde gorii· 

liiyordu. 
Ge<,ren haf ta madam Floransm heniiz 

yedi ya§mda bulunan oglu Cimmy en 
yeni elbiaelerini giym~ olduiu h alde po
lis karakoluna giderek komiserin yamna 
girmi§ ve h i!W titremeyen bir aesle: 

- Annemi oldiirduler. Eve geliniz 

demi§tir. 
<;ocuiun bu sozlerini hayretle k ar

tilayan komiser d erhal yerind en hrlam1§ 
ve yanma iki polis memuru ile cinayeti 
haber veren kiic;iik Cimmyyi de alarak 
cinayet evine ko§IDU§tUT. Komiser yolda, 
c;ocuktan annesinin nas1l ve kimin tara• 
fmdan o}di.iri.ildugi.ini.i SOTIDU§tUr. 0 da 
istifini bozmadan §U cevab1 vermi§tir: 

- Cinayetin nas1l i§lendigini gordiim. 
Annemi oldi.iren uzun boylu bir zencidir. 

Filhakika polisler, eve gittikleri zaman 
madam Florans1 banyo odasmda oldu. 
ri.ilmi.i~ olarak bulmu~lardu. Gene; ka
dmm yan vi.icudi.i c;1plakh, kafas1 da pat
lam1~ idi. 

Zab1ta clerhal tahkikata ba~lam1~, fa. 

kat1 annesini oldiircnin hiiviyeti hakkm
da t;ocugun ifadesini teyid edecek hi<,; 
bir delil bulunmad1g1 cihetle, zab1ta me
murunun kafasmda, miithi§ bir ihtimal 
belirmi§tir. Bu ihtimal da madam Floran· 
SI kii-;iik Cimmynin oldiirmii§ olmas1d1r. 

Bunun iizerine memurlar, c;ocugu s1k1 
bir sorguya c;.ekmi§lerdir. <;ocugun kar
ma· kan§1k ve biribirini nakzeden ifade
leri zab1tanm b u §Uphesini teyid edecek 
bir mahiyetted ir. Esasen kadmm cesedi:t
de yap1lan otopsi, cinayetin c;ocugun id
diaa1 v e-;hile, sabahleyin d egil fakat ge
ceden beri yapilm 1§ oldugunu meydana 
c;1karm1t ve Cimmy cinayet sahnesine §a· 
hid oldugunu iddia ettigi h a lde, cinaye. 
ti arada n birc;ok saatler gec;tikten sonra 
biiyiik bir soguk kanhhkla karakola ge
lerek h aber v ermesi, b u i§te parmagi 
bulundugunu gosterir delillerden say1l
m1§hr. 

F akat kiic;iik Cimmy on defa sorguya 
c;ekildigi halde hie; istifini ve ifadesini 
bozmam1§ ve bu hal zab1ta ve adliyenin 
hayretini uyandmni§hr. Madam Floran
sm yakmlan, Cimmy'nin annesinden 
nefret ettigini miittefikan beyan etmi§ler
dir, bu itibarla Cimmy"nin annesini, an• 
s1zin banyo dairesinde bashrarak eline 
ge<,rcn c;ekicrle kafasm1 patlatarak oldiir
di.igii muhakkak olarak goriilmektedir. 

Bu vah§iyane cinayet, $ikagoda de
rin bir heyecan uyanchrm1~1lr. 

tlahlfe 'I ,. 

Suadiye, bostanc1 
c1var1 evlerle doluyor 

Buralarda erazi k1ymetlendiginden 
mUtekaitler, kU<;Uk sermaye sahipleri 

daha uzak koylere akin etmege ba$lad1 
Birkac; senedenberi Suadiye ile Bos

tanc1 aras1 modern evlerle dolmaktadir. 
Bu gidi§le yakmda buras1 da bir §ehir 
haline girecek, koy olmaktan c;1kacaktir. 
Maamafih tramvay hattl i.izerindeki in§a· 
at, §imendifer hatl:l iizerindeki in~aah 
durdurmam1~ttr. Burada da yeni binalar 
yap1l1yor. 

Haydarpa§a - Pendik hath i.izerinde 
son birkac; sene ic,;inde yeniden kiic;i.ik 
birka<; istasyon kurulmu§tur. Ti.iti.in inhi.. 
aar idaresine ait Cevizli istasyonundaki 
enstiti.iniin etrafmdaki evler c;ogalmak· 
tad1r. Maltepeye yakm bir yerde Kiic;iik 
Yah diye kurulan bir istasyon da, bu 
semtin imarma hizmet etmektedir. Kii
-;iik Y ah istasyonunda §imdilik yeni ya
ptlan birka<,r ev goze c;arpmakttld1r. Bu
ramn ilcride alacaiii k1ymeti hesap eden 
bir sermayedar, bu semtte arazi satin al
mi§tir. Birka<,r sene sonra, Ki.ic;i.ik Yah 
denilen yerde de, Suadiye ve Bostanc1-
da oldugu gibi, kiibik evlerden mi.irek
kep bir mahalle gorecegiz. 

Goriili.iyor ki, Bostanc1dan Pendige 
kadar olan saha inki§afa c;ok mi.isait bir 
yerdir. Halk ve kiic;iik mikyasta serma
ye biriktirenler bu havaliye akm etmek
tedir. 

Her yerde oldugu gibi, memleketimiz
de de gerek devlet hizmetinde ve gerek
se hususi mi.iesseselerde senelerdenberi 
-;ah§arak yorulan kimseler c;oktur. Bu 
gibi adamlar ic;in, c;ah§tiklan yerlerde 
birkac; kuru§ biriktirip veyahut ikrami· 
ye ahp, neticede §ehir haricinde bir koye 
-;ekilip bag ve bahc;e ile ugra~mak bir ide
aldir. Senelerdenberi bir mi.iessesede c;ahl}
maga ahl}mtl} olan insanlar icrin, hem istira
hat etmek. hem de temiz ve havadar, gii
ne§li bir yerde, bahc;e i~lerile ugra;m1ak 
en bi.iyiik zevktir. Istanbul, bu gibi me§· 
guliyetlere miisait bir §ehirdir. ~ehrin ci
vanm kaphyan koyler ekseriyet itibarile 
bagc1hga miisait yerlerdir. Bagc1lik bir 
adam1 c;ok me§gul eden bir ziraat sa· 
has1d1r. Bu i§e dalan bir adam, sabah
tan ak§ama kadar bal}ka i§le vakit ge
~irmege imkan bulamaz. 

Baglar muhtelif hastahidara maruz
dur. Bu hastahklarla mi.icadele etmek, 
baglara gozta§I, kiikiirt vurmak ve bun
lann neticelerini beklemek, bu i§in tad1-
m a lanlar i-;in pek zevklidir. Bugi.inler
de Istanbul civannda ki.ic;iik bir bag1 olan· 
Jann bile, en crok konu§tugu bahis bag
c1hktir. Haydarpa§adan Pendige kadar 
giden trenlerde, her ak§am bulu§an 
lcimseler hep biribirlerine bag hastaltk
lanndan bahsetmektedirler. 

Bu sene baglara hastahk vurmu§tur. Bil
bassa Yakac1kta bagi olanlar bu hasta
hktan §ikayet etmektedirler. 

Bir bagc1 diyor ki: cHer sene bagdan 
2000 kilo iiziim alird1k. Bu sene yan 
yanya alabilirsek c;ok memnun olaca
gIZ. > 

Boyle soyliyenler pek c;oktur. Alman 
umumi neticeye gore, bu sene istanbul 
mmtakasmda iiziim az yeti§ecektir. 

Bag yeti§tirmek, bu gibi i~lerle ugra
§an insanlan <,rok me§gul eden ve ayni 
zamanda heyecanh bir i§tir. 

~ehir civanndaki kiic;iik bir arazi sa
hibinin bag i§inden ba§ka me§guliyetle
ride vardu. Tavuk beslemek, inek besle
mek, sebze yeti§tirmek... Bunlar da ay
n ayn meselelerdir. Tavuk· hastahklarile 
ugra§mak, taze yumurtalara mii§teri bul. 
mak, araziyi her sene imar etmek ba~
h ba~ma bir adamt me;?gul eden i~ler
dir. 

ilk sene kiicriik bir toprak sahibi ve kii
-;iik bir ev sahibi olan c;;al1§kan bir adam, 
birkac;; sene sonra bulundugu yeri mii
kemmel bir surette mamur bir hale ge
tirebilir. 

Yukanda bu bahse girerken, Istanbul 
civanndaki koylerin bagc1l1ga en mii
sait yer oldugunu, para biriktiren ve 
bag, bah<,reye merak eden ki.i<,riik tasar
ruf ashab1mn bu gibi yerlere a km etti
gini yazrm~bk. $ehir civarma ve b u gibi a
kmlan arthrmak i<,rin c;areler aramahy1z. 
Vak1a bunun ic;in, ortada hrsatlar kac;
mam1§tlr. Ufak sermaye sahipleri i-;in, 
Bostanc1 ve civan miisait bir yer olm1ya
bilir. <;iinkii son senelerde buralarda ara
zt k1ymetleri yiikselrni§tir. F akat ufak 
sermayeli tasarruf ashab1 ic;;in, ba§ka u
cuz yerler vardu. Hatta bedava arazi 
tedarik etmek imkanlan bile mevcuttur. 
Mesela: Yakac1kta devlele ait bo§ ara
zi bulunmaktad1r. Mevcut kanunlar mu
cibince, bu araziyi iic; sene ic;inde imar 
edenlere tapu scnedi verilmektedir. Bu 
kanundan istifade ederek Yakac1kta a. 
razi alarak, ic;inde bag yeti~tirenler ve 

kii<,riik evler yapanlar c;oktur. Fakat 
Yakac1k, Soganh koyleri gibi §ehirle 
mi.inasebetleri c;ok olan yerleri imar et
mek ii;;in buraya akin edenlere daha 
fazla kolayhklar gostermek laz1mdn. 

.Mesela Demiryollan idaresi ve $irketi 
Hayriye gibi demiryolu i.izerinde veya ya· 
km koylerde oturanlara ilk sene be
dava paso vermeli,. in§aat ic,;in malzeme 
naklinde kolayhk gostermelidir. 
Haydarp~a • Pendik hattJ iizerinde

ki koyler imar edildigi zaman, bundan 
demiryollan istifade edecegi gibi, bu hat
ta amudi olarak yollan olan koylerin 
iman hat ic;in bir kazan<; te§kil edecek
tir. Bugi.in Yakac1kta niifus kesafetinin 
artmas1 pek tabii olarak tren yolculan
nm miktanm da arthracaktir. 

Mesele bunµnla kalm1yor, demiryolu
na yakm koylere giden otobiis tarifele
rile de alakadar olmak laz1mdtr. Bugiin 
trenle Kartaldan Haydarpa~aya 15 ku
ru~a gidilmektedir. Halbuki Kartaldan 
Yakac1ga kadar olan otobiis iicreti de 
1 5 kuru§tur. Aradaki mesafe 15 dakika 
bile degildir. Eger Kartal • Yakac1k 
nakliye tarifeleri daha ziyade ucuzliya
cak olursa, Y akac1ga daha c;ok kalaba
hk akm edecektir. Bu kalabahktan d e
miryollart da istifade edebilir. 

Has1h lstanbul civannda bilhassa in
ki~afa pek miisait olan demiryollan iize. 
rindeki koylerle demiryoluna yakm koy· 
leri imar etmek ic;;in, buralara gidenlere 
kolayhklar gostermek laz1md1r. Bunun 
neticesinde elde edilecek faydalar §UD• 

lardu: 
I - Demiryollannm yolcu adedi ar

tacaktir. 
2 - Civar koyler imar edilecek, bu 

koylerde bagc1l1k daha ziyade inki§af 
edecektir. 

3 - Senelerdenberi c;ala~arak bei, on 
kuru§ biriktiren mi.itekaitler ve i~ adam
lan da bu himayeler sayesinde ki.ic;i.ik bir 
toprak ve ev sahibi olmaga imkan bula
bilirler. A. O. 

Pamuk ipligi 
Trikotajcdar bazt ipliklerin 
bulunmad1gindan §ikayet 

ediyorlar 

iktisat vekaletinin mudahalesile 
bu ay b~mdan itibaren pamuk ipligt 
fiatleri inclil"ilmi~ti. Baz1 muesseselert 
vekaletin gok ucuzlattig1 numaralar
daki iplikleri, ziyan ettiklerini ilerl 
siirerek c;1karmamaga ba9Iarm~ardrr. 

Bu vaziyet trikotajc1lan mi.i~kill va
ziyete di.i~i.irdilgiinden alakalllardan 
mi.irekkeb bir heyet Ticaret ve sana
yi odasma mi.iracaat ve ~ikayet etmi~
tir. Bunun tizerine oda vaziyeti veka
lete bildirmi~tir. 

Oda sanayi ~ubesi fabrikalarm ~1-
kardiklan e~yanm maliyet fiatlerinl 
tesbit igin faaliyete ge<,;mi~tir. Vek.\
let, her ay bu ei;;yanm fiat temevvi.ic
Ierine dair bir liste tanzim edilmesini 
odadan istemi~tir. B: Hakkl Ne
zihi, odanm evvelce bu i~ler i.ize
rinde yaptig1 tetkiklerin dosyalarm1 
gozdcn ge~irmektedir. intac edilme
mi~ i~lere klsa bir zamanda bakllarak 
tasfiycsi temin edilecektir. 

Diyaribekirde 209 talebe 
kampa gitti 

Diyanbekir (~am) - imtihan
lan biten lisenin son slillfile cliger ikl 
s1mftan ceman 209 talebe Osmaniye 
kazasma kampa gitmi~lerdir. Sanat 
okulunun son Simf1 heniiz te~ekkill 
etmediginden mektep, bu sene mezun 
verememi~tir. Gelecek sene mezun 
verecektir. Bu sene lisenin ~ah~a 
vaziyetinin ~k iyi oldugu soylenmek
tedir. 

Cankm ogretmenlerinin 
seyahati 

~ankU'l (Ak§am)- <;ankm oi{ret
menlerinden 30 ki~ilik bir kafile Filyos
tan Zonguldaga kadar bir tetkik seya
hati yapacaklardu. 

Bu seyahatlerin ~ok iyi ve vcrimli ol. 

mas1 ic;in program yap1lmaktad1r. 

Aym on be~inde gidilecegi soylenmck

tedir. 
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Abdulhamid zaman1nda sarayda di~ 
kiras1 ve muharremiye - Atiye dilenciliQi 

Abdillhamid ~ahsen tasarrufa ria
yet etmegi severdi. istiki·azdan h~
lanmaz, muztar kalmadlk~a buna mU
saade etmezdi. Borg etmekten adeta 
korkardr. Yaptrrfugx sipari~lerin fatu
ralarm1 getirterek goriir, bedellerini 
Odettirir, makbuz alfurtird1. 

Fakat hususiyetinde bu tasarruf
kAr ve idareli adam diger taraftan 
devlet blit9esinin tevazunu i<;in masa
rlfin varidata gore yap1lmas1ru, aya
gm yorganu gore uzatilmas1m dii~tin
rnezdi. 

Zaten yorgan da yataga gore pek 
dar ve k1sa idi! 

Abdiilhamidin padi~ahllk siyaseti 
kendisine ~ok defa akla durgunluk 
verecek masraflar, israflo.r yaphrm~ 
olmas1 ~ehzadeligindenberi tuttugu 
tasarruf meslegile tam bir tezad te~
kil ederdi. Bunun sebebini onun para
Yl hakiki hasisler gibi s1rf biriktirmek 
i~in sevmediginde aramak lazimd1r. 

0 paray1 ancak ~ahsma f aideli bir 
ft.let oldugu, ba~kalarm1 kendisine 
celbetmege, avlamaga yaradlgi i~in 
severdi; boyle kuUarurdl. 

i~te bir taraftan tasarruf, obtir ta
raftan israf bundan ileri gelmi!;!tir. 

Abdiilhamid tarafmdan verilecek 
atiyelere mahsus olmak iizere bir 
(cebi hiimayun dairesi) varch. Buda
irenin sarfiyah serkarinin nezareti 
al tmda cereyan ederdi. 

Cebi htimayun i~in her ay hazinei 
h~adan dokuz bin lira verilirdi. Ha

zinei hassa nazm ay ba¥tlda bu pa
rayi bizzat getirir, padl~aha takdim 
ederdi. 

Haremi hilmayunun bazi masrafla
n, ban husust maa~ ve atlyeler bu 
paradan tesviye olunurdu. 

Abdillhamid bu dokuz bin liradan 
her ay epeyce bir miktanm arttmrfu. 
Ancak ramazan geldi mi? Hazinei 
h~ssa kasasmm dibine dan ekilirdll 
Bu ayda delinen cebi humayundan 
para su gibi akard1! 

Kilan hiimayun ta~ar ve bo~amr
d1! Zaten pek kalabalJ.k olan Ytlfuz 
sarayt iftarc1larla her alqam bilsbt1-
tiin dolar, ancak teravih namazmdan 
soma diger aylann gece sukunetinl 
bulabilirdi. Saraya bo~ mlde ve kese 
ile gel~nler dolu mide ve kes~ ile dO
nerlerdi! 

Ramazanda Ylldiz saraymm ifta
nna ki.mler gelmez, kimler d4i kirasl 
almazch! Sadrazam ile ~yhislamdan 
tutunuz da biitiin viikel~. viizera, 
mli~iirler, devlet ricali, asker erk.An 
ve ilmeras1, patrik efendiler, haham
ba~ efendi, diger ruhani reisler, ecne
bl el~iler hep Abdiilham.idin iftar sof
rasmda davetli slfatile hazir bulunur
Iardl. 

Bazi ak~amlar saray o kadar ~ok 
kalaballk olurdu ki oturulacak yer 
bulunamazdl. 

Bu davetler bir hahrntivazllk eserl 
olmaktan ~1knu~. saray ~deti olmu~
tu. 

dftan seniyye> istanbulun bir kl· 
s1m halk1 i~in eski 96lenleri andmr 
bir ha! alnu.i;;til Yalmz bu kadim zi
yafetlerde di~ kiras1 verilmezdi. Ab
d iilhamid ise bunu da dlrig etmezcli, 
Qtinkii o eski Tfuk hakanlarmdan 
ba~ka· maksad ve gayeler takib eder
di. Halkl it'am etmegi o kendisine ~
hane bir vazife bilmezdi; istanbulda 
ekmek narhma pek ziyade dikkat edi
~i flkaramn mai~etini tehvin gayeslle 
degil, ekmek fiati yilkselecek olursa 
a9ag1 s1mflar arasmda hasll olacak 
ho~nudsuzlugun kendisine dokunaW
Iecek zaral1an olacaguu dil~tinmek
ten ileri gelirdi. 

Ramazanda saray kap1sm1 bu ka
dar geni~ a~rnas1 da ¢f1kara ve mesa
kini it'ami> gibi dim bir gaye ile de
gildi. 

0 miimkiin oldugu kadar ~ok kim
seden cisticlab1 duavah hayriye:. ey
lemek - zamamn tabirl idl - ister id.I- . 
se de bunu ancak kendi atiye ve ih
sanlarimn meclU.blanm arttirmak ga
yesile yapardl. Bu iftarlarda hassa 
ordusu askerlerini hig unutmazd1. 
Muayycn giinlerde bilinci, ikinci frr
kalann erkan ve iimeras1, zabitleri, 

efrafu ikinci f1rka kumandaru del!le
tile ve milnavebe ile dftan seniyye
ye» davet edilirlerdi ve biltiln davet
lilere ~ kirasi dag1t11Irdl. 

Ecnebi elc;iler kldem s1rasile birer 
a~am ~agnlrr, yemekten sonra huzu
ra kabul olunurlarch; gerek kendlle
rine, gerek maiyetlerinde getirdikleri 
ba~tercilmanlanna k1ymetli hediyeler 
verilirdi. 

Davetlilerden hangisinin kimin 
odasmda iftar edecegi muayyen ve 
mazbut idi. Bunlar kimin odasmda 
yemek yemi~ler isc arzolunarak gene 
o oda sahibi marif etilc atiyelerinl a11r
larch. Hanedan azas1 bir istirhamda 
bulunmak yahut kandil gibi giinler
de tebriklerini arzetmek igln saraya 
gelince dogruca <;it kti~kilne giderler
dl. 

Abdillhamld bazan bunlan kabul 
cder, bazan da kendile1ine vas1ta lie 
selam gondermekle iktifa eylerdi. Yal
mz ramazanda geldiklerinde iftardan 
sonra mutlaka huzuruna kabul ile 
her birine ayr1, ayn atiyeler verirdi. 

Abdlilhamid ramazandan ba~ka cii
lO.s y1l donfunlerinde, bayramlarda, 
muharremlerde de atiyeler dag1tirdl. 
Bugiinlerde saraya tebrik kasidelerl, 
arizalan yagarch. (1) 

Her sene muharremin ilk gunti sa
rayda (muharremiye) dag1tlllrdl. Ka
meri yil ba~1yi tebrik ic;in vtikela, ule
ma, devlet ricall saraya gelirlerdi. Ge
lenlere verilen (muharremiye) yeni 
basillm~ yanm ve c;eyrek altmlar, ¢1 
kuru~Iar idi. Bu altmlar klrrmz1 atlas 
keseler ic;inde dag1tilm:l.l. 

Sadrazam ile .!}eyhislft.mm, vilkelA
mn muharremiyeleri hiirrnetlice olur
du. Digerleri iCin dereceye gore milt
dar azahrdl. 

Ufak mcmurlara, bendegana, saray 
adamlanna, muharremiye almak Uze
re haricden gelenlere gil kuru~Iar 

tevzi olunurdu. Bir muharre
min ilk gtinil tebrike gidcn 
ulema arasmda cerrarlardan hat
tat Y. •. efencli de ulema klyafeti
le mabeyine girmi~, yliksek ulemadan 
biri zannile kabul edilmi~ti. 

Y... efendi kap1 yanmda durdugu 
s1rada elinde altmla dolu bir tepsi ile 
bir mabeyincinin girdigini gordu; 
gozlerinde adeta ~im~ek gaktl; daya
namad1; kenclinden gec;mi~ gibi bir 
halde mabeyincinin ayagma bir ~el
me takti; altmlar yere daguch; Y ..• 
efendi hemen atllarak iki avucunu 
altmla doldurdu. 

Hali gtiren hademe Y ... efendinin 
iistiine atildllar; artlk tokat, yumruk 
biribirini takib etti. Fakat ne yap11sa 
Y ... efendiye altmlan b1raktmlmak 
kabil olamadl. 

Y ... efendi bu surntle altmdan ve 
dayaktan nasibini ald1ktan sonra sa
raydan uzakla!;!tl. 

BOyle dayaklarm bazan besbedava 
yenildigi de olurdu: 

Hariciye tcrci.imc kaleml hulefasm
dan yiiksek mekteplerde frans1zca 
muallimligi eden Baki bey asker za
bitlerinin terfii seraskerl1k<;e dogru
dan dog;ruya arzolunm1yarak sadaret 
maka:nu vas1tasile mabeyine bildiril
mek usul ittihaz kllmd1grm duyar. 

Bu haberi arkada~1 gazeteci Hamid 
Vehbi efendiye soyler; o da Sabah 
gazetesine yazar. 

Serasker Ali Saib p~a (15 Zilhicce 
1302 - 15 Muharrem 1309) bunu oku
yunea izzeti nefsine dokunur; derhal 
istifasm1 verir. 

Halbukl boyle bir irade sad1r olma
rru~ bulunmasile mabeyin alttist olur; 
tahkikata giri~lir; Hamid Vehbi efen
di yazd1g1 haberi Baki beydr.n duy
dugunu soyler; Baki bey ise kendisi
ne bu haberi kimin verdigini habrli
yamachguu ifade eyler; dayak yemez 
ise de mabeyinde hayli tazyiklere ug
rar; ilk cevabmda israr eder; Abdlil
hamid bu ~ayiayi ~1karamn adm1 
soylerse katiyyen fenahk etmiyecegi
ni vaid ve temin eder; Baki bey: 

- Kimden i~ittigimi tahattur ede
miyorum, ki soyliyeyim. 

( l) Tahsin pa§amn hattrab. 

Cevabm1 verir. Arbk kendisinden 
s0z almamiyacag1 anla91hnca padi-?ah 
tarafmdan bir daha boyle ~eylere dil 
kan~tirmamak ~artile • affolundugu 
bildirilir. 

Mabcyincl Arif bey padi~ah narru
na kendisine be~ altm ihsan eder ve: 

- Bu azdlr. Ama bugiin muharre
miye tevzi olunuyor. Git, sen de nasi· 
binl all 

Diye Bald beyi muharremiye .ih.sa
nma i~tirake sevkeder. 

igeriye hiicum eden kalaba!Ik ara1 

smda Baki beyin ne ilstii kal1r, ne 
b~1! itilmeler, kak1Imalar, yumruk
Ianmalar, yere yuvarlanmalar, el ve 
kol ezilmeler ... 

i~te Baki beyin muharremiyeden 
nasibi bunlar olurt 

Eline hi<; bir ~ey ge<;miyen Baki 
bey peri~an halini gostermek iizere 
bir defa Arif beyin yaruna ugrad1ktan 
sonra «bisselame> saraydan c;1kabildi
gine Allaha ~tikreder! 

Abdillhamidin son senelerinde sa
raydan atiye dilenmeler artlk igren~ 
bir dereceye vanm~tl. 

Bu dilenciler ya bizzat kap1, kap1 
dola-!?arak yahut arizalarile izaclann 
son haddini irtikab ederlerdi. 

Abdtilhamid tervic etsin, etmesin 
kendisine bu yolda miiracaatlerde 
bulunulmaSlUl ister, beklerdi. Bu 
miil'acaatler ne kadar zelilane olursa 
ve ne kadar mevkien yilksek -?ahsiyet
lerden gelirse nezdinde o kadar mak
bule ge~erdi; bu yolda kendisine tak
dim edilen arizalan da itina ile sak
larch. 

Devlete ettikleri hizmetlere, ha! ve 
mizaclarmdaki ciddiyete ve vekara ba
kllarak boyle bir tezellillii kabul etme
lerinc zerre kadar ihtimal verilmiyen 
bazt yi.iksek ricalin bile hilnkara 
(Eyiib dilencisi) gibl miitezellilA.ne 

imzalarla zamretlerinden bahs ve ev
Iadma barmacak bir ev yaptirmak 
i~in ihsan taleb He yazfuklan ariza
lan okuduklanru sarayda bulunup 
sozlerine itimad edilecek ag1zlardan 
dinleyenler nadir degildir. Eski soz
dilr: isteycnin bir yiizii, vermiyenin 
iki yi.izii kara! .... 

(Arkas1 var) 

AK~AM m tavsiye ettigt giintin 
mi.ihim progranu 

14 Temmuz Sah 
lstanbul: 18 Opera musikisi (plak), 

19 haberler, 19, 15 muhtelif plaklar, 20 
viyolonist bayan Pakize lzzet Nezih Al· 
bayrak (Keman solo), 20,30 Stiidyo or· 
kestralan, 21,30 son habcrler, Saat 
22 den sonra Anadolu Ajansmm ~aze
telcre mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

Ankara: 12,30 plak yay1m1 ve Ajans 
haberleri, 19.30 kan§ik miizik, 20 Dr. 
konu~uyor, 20,20 hafif miizik, 20,30 
Ajans haberleri, 20,40 dans musikisi. 

15 Temmuz Cat1amba 
Istanbul - 18: Dans musikisi (plak), 

19: Son haberler, 19, 15: Ti.irk~c hafif 
par~alar (plak), 20: Sthhi konferans ' 
Dr. ihsan Rifat tarafmdan, 20,30: Stiid
yo orkestralan, 2 I, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1mn 
gazetelere mahsus havadis servisi vcrile
cektir. 

Ankara - 12,30: Plak yayJm1 ve a
jans haberled, 19,30: Kar~1k miizik, 20: 
Tayyareci konu§uyor, 20,20: Hafif mu· 
zik (plak), 20,30: Ajans haberleri, 
20,40: Dans musikisi. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu aktam nobet~i eczaneler tnnlardD': 
~i§li: Nargileciyan, Taksim: Limon

ciyan, Bcyoglu: lstiklal caddcsinde Del
last1da, Calata: Karakoyde Hiiseyin Hiis
ni.i, Kas1mpa1a: Va111f, Haskoy: Hahci
oglunda Barbut, Eminonii: Sirkecide 
Ali Riza, Heybeliada: Tomadia, Bi.iyiik
ada: Halk, Bakukoy: lstepan, Sanycr: 
.Asaf, Tarabya: Yenikoy, Emirgan, Ru
melihisarmdaki eczaneler, Aksaray: E. 
Pertev, Be§ikta§: Nail, Oskiidar: htihad, 
Kad1koy: Rifat Miimtaz, Modada Ala
eddin, F ener: <;alidi, Samatya: Emin Rid· 
van, ~ehremini: A. Hamdi, Karagiim.. 
riik: Suad, Alcmdar: Esat, Kii~iikpa

zar: H. Hi.ilfrsi, ~ehzadeh1111: Hamdi, 
Beyaz1t: Belkis. 
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Cocuk Dlinyas 
HEDIYE 

20 Haziran 936 tarihli bilmecemizin 

halledilmif feldi.ni bugiin hed~e kaza. 
nanlann isimlerile beraber netrediyoruz: 

SEYHAN 

Bilmecemizi doiru halledenlerden Be
yoglu: Bayan Melin birinci gelmif ve he
diyesi olan (Be! lira), Kadi.koy: Siiley
manpel§a 51 No. da bay Petro ikincilik 
ile (iki lira) , Erzincan: Ziraat Bankasi 
mudiirii oilu bey F. Altmok u~iincii ge

le.rek (Bir lira) bediyemizi kazamnq
lardar. 

~ekerleme alaolar J 

- 1st. 44 cu okulda 164 No. Hik
met, 2 • Fatih: Kenan Huyucu, 3 • Be
yoglu 1 I ci okul 34 ilhan, 4 - lsL: M. 
Peyami, 5 - ~ehremini iskenderaga ca
mii sokak No. l 7 Emine, 6 - Be§ikta§ 
1Y enimahalle No. 6 Basri, 7 • Bakukoy: 
Bezazyan lis. Hirai;ya, 8 - 1st. Dizdariye: 
Ali, 9 - Vefa lis. 376 Bahaedin, 10 -
Sultanahmet Yagc1 so. No. 9 Rifat. 

I <;ikolata alanlar 

11 • ist. 30 cu okul Rezan Cenap, 
.12 - ht. k1z lis. 11 76 Cul, 13 • Beya-
21t Fuatpa~a cad. No. 64 ibrahim, 14 -
Kumkap1 orta okulunda 59 Nahit, 15 • 
12 ci ilk okul No. 2 70 Osman Uslu, 
I 6 • Samatya Milli miidafaa cad. No. 
52 (;agh, 17 • 1st. 33 cii okul Aykut, 
18 • ist. orta okul No. I 3 I tlhan, 19 • 
Beyaz1t1 Vecihi, 20 - lst. k1z lis. 1140 
Esen. 

Biskilit alanlar 

2 I - Kiit;iikmustafapap. No. I 9 Ve
'dia, 22 • Beyoglu 15 ci okul Ttnhan ~im
!}ek, 2 3 • Kadikoy .Rihtun cad. No. l 
Sevgi, 24 - Kumkap1 orta okulda 491 
Mchmet, 25 - Kmltoprak Rii§tiye sok. 
No. 16 Melek, 26 • Amavutkoy No. 5 7 
Nihal, 27 • Kabata~ erkek lis. 458 Se· 
mih, 28 • Sanyer 14 cii okul Behire, 
29 • Kad1koy 6 c1 okul 14 7 Lemi, 30 ~ 
Oskiidar 19 cu okul 4 7 5 Yiicekan. 

Birer kutu boyala kalem ve 
resim defteri alanlar 

31 • Beyoglu 5 ci okul Feyzan, 32 • 
Gedikpa§a Hamam cad. No. 63 Omer, 
33 • Aksaray Horhor cad. No. 3 Ser• 
ver, 34 • 1st. 17 ci okul 256 Alaed
din, 3 5 • F atih Atpazan No. l 1 Sa di, 
36 • Sanyer okulunda 406 Kamran, 
37 • ist. 44 cii okul 657 Mualla, 38. 
Oski.idar Doganc1lar sok. No. 7 Erol, 
39 - Beyoglu Melin, 40 • Be~ikta~ 18 ci 
okul 2 71 Siihcy Ia. 

I MUrekkeb alanlar I 
41 - Kadikoy 1 ci orta olwlda Ealt, 

42 • Beyazit 5 ci okul 39 Siiheyla, 43 • 
Kad1koy 7 ci okul 140 Omran, 44 • 
Jc'ad1k.oy Y eldegirmeni No. 31 Semi.. 
ha, 45 • Kad1koy Hasirc1bq1 1ok. No. 
34 Ayten, 46 - ~i§li Terakki lis. 644 
H. Maslak, 4 7 • lat. ak§am laz sanat 
okulunda Melek, 48 • Kumkap1 Nipn· 
ca No. 39 lrfan, 49 • 1st. Y cni Nesil 
okulunda Remin, 50 - Emirgan <;eJ• 
me sok. No. 2 Ciizin. 

Birer defter alanlar 

5 l • i.st. erkek !is. I 3 30 M. Ali, 5 2 • 
Kad1koy orta okulunda Chen, 5 3 • 1st. 
krz lis. 1 390 Zehra, 5 4 .. Haydarpa~ 
lis. I 052 Ahmet, 55 • Fatih <;ar~amba 
No. 6 Nazire, 56 - Davutpa§a <.;;ukur. 
~e1me sok. 38 Afct, 5 7 • KabataJ lzzet
pap yuko1u No. 22 Nigar, .58 - Vefa 
lis. 357 Zahit, 59 .. Vela lis. 384 Mu
zaffer, 60 .. Beya21t Mithatpa1a cad, No. 
9 Nahit. 

Cetvel alanJar I 
61 - Siirmene ziraat memuru lazi 11-

han, 62 • lat. k1z lis. 5 3 Ci.iler, 63 • iat. 
laz lis. 5 2 I Muzaffer, 64 - Izmir Hii
kumet cad. No. 4 7 Ali, 65 - Kumkap1 
Ni~anca 29 Jan, 66 .. Kad1koy Moda 
Remziye, 67 - Trabzon Zeytinlik J~ so· 
kak No. 16 M. Ali, 68 - BeyaZJt Ve:r.
ueciler No. 1 I lsmet, 69 • Hayriye lit. 
No. 633 Handan f evzi, 70 - Aydm or
ta okulunda Ekrem \:iftc;iden Kamil 

Kart alanlar 

71 • Beyaz1t Camc1 Ali mahallesin· 
de No. 13 Eminc, 72 - Odemi~ Bakk.al 
I iiiseyin Yakup, 7 3 • Beyazit 5 ci okul 
35 llamit, 74 - <;;amlicada 13 cii okulda 

ALANLAR 
55 Fiiruzan, 75 - Elaziz Ta§ Magazal 
sokak No. 42 Fchim, 76 • Fatih Kn 
~e§me No. 9 l\iualla, 7 7 - Beyoglu 9 
okulda No. 21 I Fatma, 78 - Bolu 195 
alay muftiisii km Nezahet. 79 - Sama 
29 cu okulda Aliye, 80 • Kayseri vii 
yet ja~darma K. \:121 Mualla Yard 
81 - T arlaba~1 Ko:·un sok. Ojeni, 82 
Ankara Inonu m<1.h. No. 6 Bilge, 83 
Balat Molla A~ki Mnh. Miinife. 84 
Sirkeci Millet otelinde No. 25 Mua 
mer, 85 • BahkesiY Askeri hastanesi h 
sap memuru oglu Hayati, 86 - Seli 
yede No. 35 Filcret, 87 - Emirgan ~ 
rifler yahs1 No. 29 Fcrdane, 88 -
yon Baytay Riki klZl Ciiner, 89 - B 
yoglu Zafer apartlman No. 3 Muhli 
90 • <;anlan 2'.iraat miidiirii oglu Se 
~uk, 91 - Y edikule 4 3 cii okul 4 3 Ne 
la, 9 2 - S1vas silo ~irektorii k1Z1 Ne 
min, 93 - Oskiidar k1z sanat okulun 
202 Nayap, 94 • Beyazit Soganaga m 
Belkis, 95 • Konya ~ bankasmda B 
Ek.rem oglu Turgut, 96 • 1st. k1z or 
okulunda 503 Mihriban, 97 · izmit 1 
tanbul cadclesinde Sayde, 98 - 1st. k 
orta okulunda 50 Nermin, 99 • lst. k 
lis. 1 302 Hale, I 00 - Ciresun ziraat m 
cadele katibi Burban, t 01 • Fatih 19 
okul 165 Mualla, 102 • ist. erkek Ii 
315 Mehmet, I 03 • Bursa Ye~il soku 
No 2 Calip, I 04 - Beyoglu 29 cu ok 
194 ihsan, t 05 • Samsun Maliye te 
kik komisyonu reisi k1z1 Suna, I 06 
lst. kiz lis. 1 I 2 F erihnn, I 0 7 • Zongu 
dak inhisarlar miidiirii oglu Ertiizii 
108 - Arnavutkoy No. 90 ~ake, 109 
Selc:;uk Sultan No. 24 F ethiye Aia 
1 I 0 Ankara Milli miidafaa sthhat i~le 
daircsinde Sel~uk oglu Tozi.in, 11 1 
ist. erkek lis. 625 Hiiseyin, 1 I 2 - ls 
crkek lis. 634 Firuz, 11 3 - lstiklal Ii 
5 2 Malik, I 14 - ~i§li T crakki lis. 71 
Cevval, I I 5 - Gedikpa§a Sefer ogl 
apartlman S. Bozkurt, I 16 - Kurtulu 
I 76 Mari, 1117 • Sultanahmet No. 6 
~eref, 118 • lst. 49 cu okul 150 Must 
fa, 119 - Beyoglu 5 ci okul Sachk, 120 
ist. k1z lis. 4 7 3 Nezihe, I 2 I • Kac.liko 
T ellal sok. 3 3 Muharrem, 122 - Mod 
No. 18 F azil, 12 3 • ist. erkek lis. 9 2 
Melih, I 24 - <;apa 31 ci okul 292 Nu 
ri, 125 • Sarac;haneba!!l Nefer s6k. N 
21 Erdogan, 126 - Kad1koy Hnlitag 
sok. No. 16 Nezihe, 127 - Vefa lis. 34 
Nedim, 128 - Kandilli 32 ci okulda M 
alla, 129 • Fatih No. 47 Kaya, 130 
Inonu k1z orta okulunda t 6 Ferihan 
1 31 - Alcmdar okulunda Neda, 132 
~ehzadeba§t No. 3 I Kamil, I 3 3 - I Ia 
darpa§a lis. 24 72 Muzaffer, 134 - Ka 
d1koy orta okulunda 210 Kamran,· I 35 
Cumhuriyet or ta okulunda 2 7 5 Hi.isn · 
ye, I 36 Vefa lis. Biirhancddm, I 3 7 
lst. 1 5 ci okul 65 5 Y1lmaz, 138 - ls 
k12: orta okulunda 5 2 3 ~i.ikUfe, 139 
Sarac;hane $ekerci sokak No. I 3 Ni 
da, 140 • <;apa k1z ogretmen okulund 
9 Nezahet, 141 - lst. erkek lis. 5 64 Sa 
lih, 142 .. Ortakoy No. 1 ErgiiJ, 143 
1st. kiz ort. okulu Aysel, I 44 - Cozte 
pe No. 11 7 Cahide, 145 - Kad1koy N 
5 Hikmet, 146 - B~ikta~ No. 5 ~adan 
14 7 ~ Bak1rkoy No. 6 ~i.ikran, 148 
1st. ticaret mek~ebindc 1050 Bed" 
I 49 - Er kek lisesinde 3 72 Zeki, 15 0 
Beyoglu Hamalb~ No. 19 Kosta, I 5 I 
$i~li: Ahmet Cela.leddin, 152 - Oski.ida 
Arka sok. No. 9 Raif, I 5 3 • Kas1mpa' 
No. 160 Melahat, I 54 • Fener Apti $ 
ba~1 mah. No. 59 Blilent, 155 • Aksa 
ray Yusufpa§a No. 4 Melih, 156 • C 
lenbevi orta okulunda 51 Ali Riz11 
15 7 • Kad1koy No. 20 Hikmet, 158 
Sultanahmet No. 24 Vehbi, I 59 - U 
leli Mesihpa~a No. 72 Ahmet, 1 60 " 
Kas1mpa§a Camiikebir Mah. No. 3 Ab· 
diirrahman, 161 - Fransiz S. P. okulun 
da Ayten, 162 - Kad1koy No. 44 Al" 
163 • Vefa lis. 465 Sabahaddin, 164 .. 
It. k1z orta okulunda 334 Y1ldiz, I 65 
Coztepe No. 8 Samiye, 166 - Kad1ko 
4 t ci okul Sevim, 16 7 .. Kamkoy Baha· 
riye cad. No. 56 ~iikran. 168 istikl 
lis. 268 Sel~uk, 169 - Hcybeliada No. 
2 2 Nevin, I 7 0 - Erenkoy krz !is. No. 
4 l l Saime, l 71 ~ KasrmpaJ• No. 64 
izet, 1 72 - Kabata~ erkek lis. 3 7 I Nev• 
zat, 1 7 3 • Beyoglu 9 cu okulcla 509 
Belkis, 1 7 4 - Arnavutkoy k1z koleji Ni
met, 175 • Vefa lis. 369 Muhsm, 176 -
Fatih No. 45 Ahmct, 177 • Kad1ko 
No. 50 Feriha, 178 · Beyoglu 20 ci o
kulda Harika, 1 79 • Eyiip 36 c1 okulda 
Sabahadin, 180 • ~i§li Terakki lis. 83 
izzet, 181 • Binbirdirck No. 2 Muzaffer 
182 - Fatih Sangiizel No. 20 A)'ten, 
183 • lst. ktz lis. 769 Zi.ihran, 184 • Ak· 
saray No. 16 Hayriye, 185 - Yeni Ne· 
sil okulunda Rikkat, 186 - Modada Ote1 
I 8 7 - Calata C alibbey nparhman Ce· 
mil, I 88 • Kandilli De·ei~i 3 I Rasim, 
I 89 - Taksim aparhman No. 2 Fatma, 
190 - Kad1koy Rasimpa§a No. 42 
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Her ak~m ~),
1 

bir hikaye I~ 

Rica ederiz bir marifet daha ... 
Kacbnlar Osman Ra~idin etraflna 

.sokulmu~ar, merakla, 1srarla yukan
ki ricayi tekrar ediyorlardl. Osman 
Ra~id, bric partisi bittikten sonra, ka
f1tlan eline alnu~. ikinci bir prof e
sor Zati Sungur kesilmi~. marifetler 
yap1p duruyordu. Bunlar profesorden 
sonra her evde moda olan alelade 
hokkabazhk hiinerleri kabilinden de
tildi. Oyun k3.g1tlan o kadar hayret 
verici bir kolayhkla s1c;r1yorlar, kay
boluyorlar, beklenmedik yerlerden ~1-
k1yorlard1 ki bricde biraz fazla kay
betmi~ olan oyunculardan biri iginden 
dii~iintiyordu: Acaba bu hiinerler bi
zim oyunda da tatbik edilmi~ olma
sm? 

Osman ~din marifetlerine kar~l 
Jzhar edilen hayranllk hissi i~inde bir 
sual de tekerITilr ediyordu. 

- Nerden ogrendiniz bunlan? Mi
marl1ktan evvel yoksa gergekten hok
kabazhk mi ediyordunuz? 

Osman Ra~id bu suali soran geng 
kadma mtitebessimane baloyordu. 
Bumu havada kumral bir gtizeldi. 
Ki.i~Uk beyaz di~leri muntazam sira
sile c;ehresine bir kat daha cazibe ve
riyordu. 

Osman R~id hulyah bir gozle: 
- Hokkabahgi c;ok eskiden, tale

belik zamarumda ogrendim, dedi, 
hem de bunun bir kalb hikayesile 
a.18.kas1 vardir. 

Geng kadmlar bu kalb hikayesi so
ziin U isitince artik Osman Rasidin et
rafmd~n hi<; aynlamad1lar. 6 kadar 
Jsrar ettiler ki nihayet o da hikayeyi 
a.nlatmaga mecbur oldu. 

ih Limalki ic;inizde baz1 hatirl1yan
lar vard1r, bir arallk istanbula me~
hur bir frenk hokkabaz1 gelmi~ti. O 
zaman hokkaba.zl1ga c;ok merak1m 
vardi. Hi<; bir geceyi kar;mmyor, pa
radiye ~1karak oyun seyrediyordum. 
Merak edil?imin ba!?ka bir sebebi de 
vard1. Q1plak ba~ll hokkabaz arkasm
da frakla sahneye c;1ktig1 zaman, ya
mnda bir de gen e; kadm bulunuyordu. 
Bi.iyiik mavi gozleri, kcstane renginde 
Adeta siyah sac;Ian vardi. Bu tezad 
~ehresine o kadar yalo~1yordu ki ... 
Gen~ kadm, hokkabaza sahnede yar
d1m ediyor, arada, fas1lalarda kendisi 
de baz1 hiinerler gosteriyordu. 

Yirmi ya~nda idim. Guzelligi ile 
uzc1imde biiyiik bir tesir yapan kad1-
nm pck meralom olan hokkabazhk
la mel?gul olmas1 beni biitiin btittin 
altilst etti. Nihayet bir ak~am, yolunu 
buldum, sahneye girdim. Hokkabazm 
odasma dald1m. Odamn i<;inde neler 
yoktu! ihtiyar hokkabaza bu sanata 
~ok meralum oldugunu, muntazam 
surctte ders almak istedigimi anlat
tim. Beni dikkatli dikkatli diledikten 
sonra $U cevab1 verdi: 

- Her halde sizin arzunuzu kirma
~a kalkacak degilim. Hokkabahk bii
yiik bir sanatbr. Eski zamanlarda 

ttalyada c;ok okumu~, miinevver, ktil
tilr sahibi kimseler hokkabazllga 
ragbet ederlerdi. Maatteessuf bugiin 
loymetten dii~tti.. Eger gerc;ekten bu 
sanata merak1ruz varsa size gayet iyi 
bir hoca gosteririm, ondan tahsil 
edersiniz; k1zim size her marifeti og
retir! 

Klztm dedigi sahnede kendisine 
yardlm eden o baylldig1m gene; kadin 
idi! 

Art1k ne hevesl01 derslere c;all~bg1-
m1 tahmin edebilirsiniz! Gene; kadm
la bir arada hokkabazllga ~all~manm 
benim ic;in nc biiytik bir saadet, aym 
zamanda da ne bi.iyiik bir azab te~kil 
ettigini kabil degil tasavvur edemez
siniz. Palmira, gene; kadmm adi Pal
mira idi. Beni sevdigini soylilyordu. 
Fakat bu muhabbeti fiiliyat ile ispat
ta gayet hasis davramyordu. Bu lu
tuflar bana hokkabazhktaki terakki
lerimin miikafah olarak bah~edili
yordu. Mil.kafat tabirinden sakm bii
yiik bir f?CY anlamaym1z. Bir tebes
sfun, bir ok~y1~, nibayet nihayet bir 
buse. Bu, art1k gosterdigim kabiliye
te gore degi~en bir ~eydi. Zannede
rim derslerimi ne kadar dikkatle ta
kib ettigimi, ne canla bal?la bokkabaz
l1ga gah;;tig1m1 tahmin edebillrsiniz. 
ic;imden hep bi.iyUk miikafata ne za
man nail olacagim diye iizi.iliip duru
yordum. 

Palmira btiyilk miikafatm yalmz 
kag1t oyunlannda muvaffakiyetle 
bah~edilemiyecegini an1atmi~ti. Bir 
varyete tiyatrosunda numara yapa
cak kadar cillusionniste~ olursam 
meranuma o zaman nail olacaktim! 
Has1ll, sizin anhyacagm1z, bir ~apka
run ii;inden yirmi be~ metre kurdela, 
bir i;ic;eklik, bir kova su, i<;inde ku~
Iarla bir kanarye kaf esi c;1karmaga 
muvaffak oldugum gi.in Palmirayi kol
lanmm arasmda gormek saadetine 
nail oldum. 

ihtiyar hokkabaz her i;;eyin farkm
da idi. Fakat hi<; aldm.~ etmiyordu. 
Qiinkii hasta idi. Olecegini tahmin 
ediyordu. icad ettigi marifetlerin yer
yiiziinden kay.bolmamas1 ic;in beni ye
rine b1rakmak istiyordu. Beni mancvi 
evlad diye yeti;>tirccekti. Bunun · ic;in 
hokkabazllga beni kati surette bagla
mak isterni~ ve klz1 ile a~k1mm iler
lemesini maksadma vusul i11in en 
kuvvetli bir «;are telakki etmi~ti. 

Hokkabazlar istanbuldan giderken 
ben de evden ka~arak arkalari s1ra 
yola c;1ktrm. ilk gittigimiz ~ehi:·de ih
tiyar i.istad kafay1 yere serdi. Ilanlar 
yap1~tmlm1~, biletler sat1lrm~ti. Onun 
yerine sahneye .ben i;tkacaktun! Ne 
kadar heyecan ic;inde kaldigim1 tah
min edebilirsiniz. 

Kagit oyunlan ehemmiyetsiz ~ey
lerdi. Bunlan miikemmelen yaptim. 
<;i~ekler, bayraklar parttalonumun 
cebinden kolayca r;1ktllar. Sag taraf
ta duran su dolu siirahi kolayca sol 
tarafa gec;ti. Fakat s1ra ~pkanm 

• KARA YELKENLi KADiRGA • 
• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

BtiYUK HUCUl\1 GUNU .. 
Yeni\;eriler ve levendler palalanru 

"ekerek: 
- Allah .. Allah .. 
Sedalarile hep bir ag1zdan bagn~1p 

duruyorlar, baskumandandan hiicum 
em_ri bekliyorlard1. Sabahleyin giine~ 
dogarken, Mustafa pa~a biitiin cephe
lere hiicum emrini vermisti 

(9 Eylfil 1570) sabah1 ·id
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i. ilkonce 
httcuma gec;en Ti.irk bahadirlari Ka
taro, Kostanza ve Tripoli tabyelerini 
bir bamlede zaptetmi~lerdi. 

Tripoli tabyesine ilk girenlerin ba
flllda Yunus reis bulunuyordu. 

Tabyenin burclan iizerindeki dus
man bayragiru indiren Yunus reis 
kendi elile ay yildlzh bayrag1m1z1 tab
yenin mazgallan arasmdan dalgalan
dirmaga b~lam1~ti. · 

Tabye muhaf1zlan dagimk bir hal
de tabyeleri terkederek geri mevkile
re kac;m1l?lard1. Ka~am1yanlar esir 
olarak yakalamyordu. 

Bu tabyelcrden ~ehre girmege mu
v.affak olan Turk akmcllan munta
~m bir yilrtiyil~le diger tabyelere hu-

No. 31 • 

cum ediyorlardi. Dogtii;; bi.ittin ~idde
tlle b~lam.I~tI. Ahali canlanmn ba
ga~lanmasiru dileyerek galiplerin 
ayaklanna kaparuyordu. Vali, ba~ 
peskapos, ~ehir hakimleri vilayet ko
nagma s1gmrm~lardl. Ba~peskopos, 

o esnada Ti.irklere kar;>I her firsatta 
husumet gosteren paparun akraba
smdan oldugu ic;in, hala: cisanm ru
haniyeti tecelli edecek .. ve biz onlann 
lolu;lanru bellerinde klracagiz ! » di
yerek vil~yet konagmm kap1Janm 

kapattirrmi;;tl. 
i;>ehre ilk firsatta top sokan ve ku

mandanlann kac;masma meydan ver
memek i<;in ~iddetli tedbirle: ala? 
Dervis pasa, serdardan aldigi emu· 
uzeri~e topiarm namlusunu hiikurnet 
konagma c;evirerek binayi dovmege 
ba~ladi. Peskopos goklerden y~rd1m 
gorecegine o kadar inanrm~tI ki .. va
linin beyaz bayrak ~ekme tek1ifini 
~iddetle reddederek konak kap1lanmn 
ac;1lmamasmda israr etmi~ ve yanm 
saat sonra binamn Tilrk gilllclerile 
hepsi de giille vc ankaz altmda kala
rak telef olmu~lardl. 

Sahife 9 

Istanbul Kiz Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonundan: 
~insi Miktan Tahmin fiati tlk teminah Ibale giin ve saati 

kilo Lira K. Lira K. 
Dagh~ eti 
Ekmek 

1800 828 00 62 10 20/7 /1936 Pazartesi saat 15 te 
20/7 /1936 Pazartesi S. 15,30 da 
20/7 /1936 Pazartesi saat 16 da 

6000 690 00 51 75 
Yaf sebze 21 Ka.12185 
adet ve 600 demet. 

'JC 2000 831 69 62 37 

1 - K1z ogr~hnen okdunun agu~tos 1936 sonuna kadar yukarida miktar, ilk teminat, lhale gun ve 
aaatleri yaz1h ekmek, et ve yaf aebze ve meyva ihtiya~lart a~ik eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksiltme istanhul Kiiltiir direktorliigii hinasmda toplanan komisyonda yap1lacakbr. 
3 - lstekliler ~artnameleri gormek ve malumat almak i~in okul direktorliigune miiracaat edebilirler. 
4 - lsteklilcrin okul direktorliigunden alacaklar1 irsaliye ile ilk teminatfor1m Liseler muhasehecili-

gine yabrmalar1 ve b«;_lli gun ve saatte Ticaret odaGt vesikalarile birlikte komisyona miiracaatlar1. (3766) 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

Turktve Ecnebf 

1400 kUl'Uf 2700 kW'Uf 
750 • 1450 • 
400 » 800 > 
150 1t 

Posta ittihadina dahil olmayan 
cenebi memleketler: Seneligi 

3600, ah1 ayhgt 1900, ii~ 
aybg1 1 000 kuru,tur. 

Adr~ tebdili i~in yirmi bef 
kuru,Iuk pul gondermek laz1md1r. 

Rebiiilahir 26 - Ruzuhmr 71 
S. lmsak Giine2 OA)c lkindi Akeam Y:lb1 

F.. 6,48 8,1 4,4o B,39 i2,oo 2,ss 
Va. 2,28 4,,U 12,20 16,19 19,40 21,37 

ic;inden canll tavuklan c;1karmaga ge
lince, i;> degi11ti. Bu i;ok zor bir i~ti. 

Ben heyecan ile tavuklann ters tara
fmdan tutmu~tum. Bir feryad ic;inde 
hayvanlar kendiliklerinden f1rlad1Iar. 
Halk kahkah giilerken 1shklar da 
ba~Iad1. K1z1lca klyamet koptu. Bir 
rezalet ic;indc perde indi. 

Palmira hig bir ~ey soylemiyordu. 
Ne~esiz ne~esiz eve donuyorduk. ihti
yar hokkabazdan i~itecegimiz sozleri 
d~tiniiyorduk, fakat bir ~ey i~itme
dik. Ciinku sahnede bu rezalet ko
parken adamcag1z yatagmda son ne
fesini vermi~ti. 

Ertesi giin bir adam c;1ka geldi. 
Palmira bana yava~~a: 

- Kocam! dedi. Babamla gec;ine
medikleri ic;in ayn ya~1yorduk. Artik 
babam Oldil, gene kocamm yamna 
avdet edecegim. <;ok iyi bir adamd1r. 
Sen istersen hokkabazhga devam ede
bilirsin ... 

Osman Ra;>idin hikayesi hammla
rm uzerinde pek tesir yapb. Hatta 
kumral gtizel. o kadar co~tu ki eski 
hokkabaza yakla;>t1. 

-Yann bizc ~aya gelir misiniz? dedi. 
Bana oyun ogretirsiniz. Zahmet edip 
beraber kag1t getirmeyiniz... Laz1m 
olan ~eylerin hepsini ben haz1rl1yaca-
g1m ! Hikayeci 

Bu hadiseden sonra ~hir etrafm
daki tabyeler Sll'asile birer birer i;>gal 
edilerek zabitleri ve kumandanlan 
esir almd1lar .. Turk kal1ramanlanna 
budalaca kar~1 gelen bir taklm mii
dafiler de klll~tan ge~irilerek, ~hir 
ogleden sonra biitiin tabyelerile bir
likte Tiirklerin eline gec;ti. 

GOKTEN (iSA) NIN YARDThlINI 
BEKLiYEN PAPAS? 

Ba~peskoposun vilayet konagmda 
Tilrk giillelerile Oldtigii ~yias1 ~ehre 
yayihnca, yerliler hayretle birbirleri
ne baki~rak: 

- isa neden yardrm etmedi. Biz 
onu her zaman hazreti Mesih ile te
masta sanird1k. Demek ki l?imdiye ka
dar bize soyledikleri yalanrm~ ... 

Diye soylenmege ba¥am1~b. 
~ehrin sukutile biitiin cesaretleri 

lonlan halkm maneviyab bu hadise
den sonra biisbiiti.in bozulmu~tu. 
Yerliler arbk ne goklerden yardim 
umuyorlar, ne de ~ok taptlklan papa
dan yard1m bekliyorlardi. $imdi haki
kat olan blr kuvvet vardi: Tiirkiin 
biikiilmez kolu. 

Nikozi kalesinin Tilrklere gec;tigi 
giiniin ak~rm ~ehir ic;inde tilyrer tir
pertici bir hadise olm~tu: Bir papas, 
oglunun Ti.irk1ere esir dill?memesi ic;in, 
kendisile konu~urken birdenbire iize
rine atillp han~erlemi~ ve delikanl1y1 

-----· T R A K Y A -:----111 
Peynir ve yumurta tuccarlar1na mujde 

Liileburgaz istasyonundaki buz fabrikas1 miikemmelen tamir ve tecdid 
edilmi~tir. tki kompresorle i;ah~an bu fabrikaya peynir, ka~ar peyniri, ya~ 

ve yumurtalanmzi kemali emniyetle ~onderebilirsiniz, iicretler ucuzdur. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Mahalli idareler umum miidiirliigiinde a~1k olan 35, 30, 25 lira asli 

maath memuriyetlere a~ag1da gosterilen -,artlar1 haiz olanlar ahnacak
tir. 

istekliler: 
1 - Memurin kanununun 4 iincii maddesinde gosterilen vas1flari 

Laiz olmalar1. 
2 - Hesap, biit~e itlerile mahalli idareler mevzuabna ve mali ka

nunlara vukuflarm1 a~1lacak miisabaka imtihamm kazanmak suretile 
isbat etmeleri lazimd1r. 

3 - Miisabaka 15/Temmuz/936 tarihinde Ankara, Istanbul, izmir, 
Konya, Seyhan Vilayetlerinde yap1lacakbr. 

Taliplerin bu tarihten evvel vesikalari ve hal terciimeleri hiilasala
rile birlikte bulunduklar1 yerlerin valiliklerine miiracatlar1. 1627 - 3835 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan It «lz mitte yap1lacak k1rtasiye deposu 

intaahd1r. lntaatm ke~if bedeli 29.934 lira 91 kuru~tu1. 
2 - Bu ife aid f&rtnameler ve evrak tunlard1r. «3» 
A - Eksiltme sartnamesi 

' 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafia i,Ieri 'eraiti umumiyesi 
D - lnsaata dair f enni sartname ' . 
E - Ketif cetveli. 
F - Proje 
isteyenler hu ~.artname ve evrak1 1,5 lira bedel mukahilinde Anka

rada Maliye Vekaleti kirtasiye Mud iirliigiinden, istanbulda Dolma
bah~e K1rtasiye deposundan, lzmit Defterdarhgmdan alabilirler. 
3 - Eksiltme 15/7 /936 tarihinede ~ar,amba giinii saat 15 de Anka

ra Maliye Vekaleti K1rtasiye Miidiirliigiinde yap1lacakhr. 
4 - Eksilhne kapah zarf usuliyle yap1lacakttr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin 2245,12 lira. muvakkat 

teminat vermesi bundan batka afag1daki vesikalar1 haiz olup goster
mesi laz1md1r. En afag1 sekiz giin evvel miiracaatla otuz bin liraltk 
bir infaat yapabilecegine dair Naf1a Vekaletinden vesika almas1. 

6 - Teklif mektuplari yukar1da 3 iincii maddede yaz1h saatten bir 
saat eveline kadar K1rtasiye Miidiirliigune getirilecek, Eksiltme komis
yonu Reisligine makbuz mukahilinde verilecektir. Posta ile gonderile
cek mektuplarm nihayet 3 iincii maddede yaz1h saate kadar gelmif 
olmas1 ve d1f zarfm miihiir mumu ile iyice kapablm1' olmas1 la:z1m· 
dir. Postada olacak gecikmeler kahul edilmez. (3624) 

bir anda yere sermi~ti. Papas ayni 
hareketi ahbaplanna ve btitiln yerli
lere de tavsiye ederek: 

- Ogullanmz1, klzlarmlZl Tiirkle
re teslim etmektense, elinizle Oldiirii
niiz! 

Diye bagmyordu. 
Halim bu ogiidii veren papas ayni 

zamanda ~unlan da soyliiyordu: 
- Elinizi kana boyamaktan .;eldn

meyiniz ! Hazreti Mesih c;ok yakmda, 
keseceginiz evlAtlanmza yeniden ha
yat verecek ve hepsini dirillecektir! 

Bu manasiz sozlere inanan miiteas
s1p ve cahil yerlilerden bir lusrm Jnz
lanru ve ogullanru kendi ellerile ol
diirmege ba\)larmi;;lardl. 

Hadiseyi Mustafa pa~aya haber ver
diler. Serdar, papas1 yakalabp huzu
runa getirtti: 

- Bire ahmak ke~i-t>I Sen ~lmdiye 
kadar Olenlerden bir ki~inin dirilip 
geldigini gordtin mu? Halkl neden 
boyle cahil§.ne sozlerle aldatip durur
sun! 

Dedi. Papas fikir ve kanaatinden 
donmiyecegini soyleyince, 0 sirada 
serdann yamnda bulunan Dervi~ pa
~a: 

- Bu rn.in Tilrk luhc1 altmda can 
vermege l;\yik bir mtifsiddir. B1rakm 
onun i~ini c;abuk bitireyim. 

Diyerek k1l1cm1 c;ekti. Serdar: 
- Vur kellesini.. 

Diye emretti. Dervi~ pa~ halka bir 
ibret olsun diye, herkesin gozu oniin
de papazm boynunu vurdu. 

TURK GEMiLERiNi HAVAYA 
U<;AN' BiR KADIN 

Sekiz giin devam eden zafer ne~ 
sinden sonra, Nikozide hi<; umulnu
yan bir hadise oldu. Mara isminde 
Venedikli bir kadm Tiirk gemilerin
deki barut anbanm ke;>federek bir ge
ce karanhginda bu gemiyi ate~lemi;;ti. 

$ehirden alman ganaim sadrazam 
Mehmed pa~amn kalyonlanna doldu
rularak harekete hazirlanm1~ti. Ge
milerde Klbnsm en yliksek ve asil 
ailelerine mensup kadm, erkek ve 
gene klz olmak iizere ikl binden faz
la insan ve torbalarla altm, gfun~ 
ve milcevherat bulunuyordu. 

Barut yiiklti gerni de bunlar arasm
da yelken a~rru~. o gece sabaha kar!p 
diger ganaim yiiklii gemilerle istan
bu1a hareket edecekti. 

Mara, anas1 Rum bir Venedik ~ 
valyesinden dul kalmil?h. Ttirkleri hie; 
sevmezdi.. Qiinkii kocas1 Cezayirde 
Tiirklerle harbederken olmilstti . . 

Uzun yillardanberi Ti.irklere kar~ 
intikam hissi besliyen ve elinc ge~en 
bu firsattan istifadc etmek istiyen 
Mara o gece kimseye goriinmeden 
limana kadar indi. 

(Arkas1 var\ 



~ahife 10 

Ti.irkiye Ziraat Bankasi 
Miifetti~ namzetli9i 
ve $ef namzetli9i 

miisabaka imtihan1 
TUrkiye Ziraat Bankas1ndan: 

1 - Bankamiza miisabaka ile ve miisabakada iosterilecek mu· 
vaffak1yet derecesine gore liizumu kadar miifettit namzedi ve tef 
namzedi almacaktir. 

2 - Bu miisabakaya girebilmek i~in Siya.sal bilgiler «Miilkiye» 
veya Yiiksek Ticaret ve iktisad okulasmdan veyahut Hukuk f akiil
tesinden veya bunlarm yabanct memleketlerdeki benzerlerinden dip
lomah olmak gerektir. 

3 - Miisabaka 3, 4 ve 5 Agustosta Ankara ve Istanbul Ziraat ban
kalarmda yaz1 ile yapilacak ve kazananlar yol paralari verilerek An
karaya getirilip sozlii bir imtihana ti.bi tutulacakbr. 

4 - Miifettis namzedlerine «140» ve sef namzedlerine «130» lira . . 
ayhk verilir. . 

Miifettis namzetleri iki senelik bir stajdan sonra miifettiflik imti
hanma gir

0

ecek ve kazamrlarsa 175 lira ayhkla miifetti~lige ge~irile
ce.klerdir. Ankaradan Umum Miidiirliik servislerinde ~ah~tinlacak 
olan ~cf namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet imtihanma 
girecek ve kazamrlarsa terfi edilcceklerdir. 

5 - imtihan programile sair ~artlar1 gosteren matbualar Ankara, 
istanbul ve Izmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 

6 - istekliler, aramlan belgeleri bir mektubla en son 27 /7 /936 pa· 
za rtesi giinii ak~amina kadar «Ankara Ziraat Bankasi tefti' heyeti 
miidiirlii~ii»ne gondermek veya vermek suretile mi.iracaat etmi~ bu-
lunmahdirlar. (3967) 

Milli Miidafaa Vekaletinden ; 
1 - Ankarada Askeri Baytar mektebine bu sene sivil lise mezunu 

olmak fartile 14 talcbe kabul edilecektir. Taliplerden afag1daki vauf
lar aranir. 

A - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 
B - Y a~lan 18, 21 olmak. 
C - Tiirkiye Maarif liselerini bitirmit ve olgunluk imtihamm ver

mi~ olmak. 
D - Biinyelerinin tam s1hhatli ve askerlige. elveri~li oldugu a skeri 

s1hhiye heyetlerince tesbit edilmek «Tam te~ekkiillii Askeri bastane
lerce». 

E - Kcndilerinin ve ailelerinin hiisnii halleri zab1taca tevsik edil
mek. 

2 - Bu va1:i1f1an haiz talipler miiracaat istida!arma ~u kag1d ve ve-
sikalan baglarlar. I 

A - Niifus ciizdam veya r.esmen musaddak sureti. 
B - Musaddak s1hhat ve a~1 vesikalar1. 
C - Mezun oldu<Yu lisenin sahadetnamesi veya musaddak sureti. 

':J ' 

D - Kendisinin ve ailesinin hiisniihali hakkmda fotografh zab1ta 
vesika s1. 

E - Mektebe kabul edildikten sonra Askeri kanun, nizamlari ka· 
bul ettigini natik velisinin ve kendisinin hirer teahhiit senedi. 

F - Selisiilbevil, ga'i nevbati ihtilaciye, sar'a ve sairiilmenam has
tahklarile malUl olmad1klarma dair velilerinin noterlikten tasdikli te
ahhiitnameleri. 

Bu gibi hastahklardan birile mektehe girmezden evvel malul oldugu 
sonradan anla,.1lan talebe mektepten ~ikartthr ve o . zamana kadar 
mektep masrafi velisine odettirilir. 

3 - Kay1t i~in miiracaat yerleri Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitii
siinde «Askeri Baytar Talehe amirligi» lstanbulda Haydarpa,ada» 
«Askeri Baytar tatbikat mektebi rniidiirliigii»diir. Ta~ralardan talip 
olacaklar 1, 2 inci maddelerde bildirilen evrak ve vesikalan tamam 
olmak ~artile bulunduklar1 yerlerdeki Askerlik fUbeleri vas1tasiyle di
leklerini M. M. V. Baytar itleri dairesi reisligine bildirebilirler. 

4 - Aramlan vas1f ve ~artlara haiz talipler imtihana tabi degildir. 
Kabul miiracaat tarihi ve sirasma gore yap1lacakhr. Miiracaat mild· 
deti eyliil 936 iptidasma kadard1r. Fakat 14 tamam olunca kay1t mu· 
amelesi daha evvel kapanacaktir. Taliplerden lise ~ehadetnamesi iyi 

derecede olanlar tercih olunur. 
5 - Kay1t muamclesinin kapanmasmdan sonra kabul edilenlerin 

isimleri yine gazetelerle ilan olunacakhr. (77) (3916) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1r~a 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktar1 Tahmin Tutar1 Pey ak~e1i lhale 
be deli 

Beyaz peynir 2600 35 910) 128,25 
T. Ibale S. 

29/7/936 14 
Katar 1600 50 800) 
Patatea 9000 6,50 585) 
Sogan 7500 5 375) 138 ,, 14,30 
Yumurta 50000 1,75 875) 
Silivri yogu?"du 6500 16,75 1088,75 82 » ,. » 15 
~eker 8500 27 2295 173 » » » 15,30 

937 senesi Mayis nihayetine kadar yukanda cins ve miktar1 yaz1h 
mektep ihtiyacrlar1 acrik eksiltmeye kcnulmu~tur. Eksiltmeleri hizala
nnda gosterilen tarih ve saatlerde m,ektep icrindeki komisyonda yap1la
caktu-. ~artnamelerini gonnek isteye:1lerin hergiin ve eksiltmeye gir
mek icin de belli giin ve saatte komisyona milracaatlar1 ilan olunur. 

(3968) 

COSKUN 
:Manifa,tu111a 

ma.gazas1nda. 

Beyoglu lstiklal caddesi 
I§ Ba~kas1 kar~1s1nda 

Kartal Sulb Hakimliginden: 

Ka rta lda sakin Hasan ile olu ~evket 
k an s1 Nimetullahm ~ayian ve mii~tcreken 
uhtei tasarruflarmda b ulunan : I - Kar
ta lda <;mar sokagmda 48-48 eski vc 
3 71 -84 yeni No.h 200 lira k1ymctli 1 14 
metre m urabba1 bir ahir. 2 - Kartalda 
Hayrat Kuyu m evkiinde 25 75-81 ve 
2576-82 No.Ii 918 m etre 150 lira k1y. 
metind e bir b ostan. 3 - Kartalda H ay
rat Huyu mevkiinde 71 No.11 1636 m et· 
re murabba1 bir parc;a tarla 180 lira k.iy
metinde. 4 - Kartalda Hayrat Kuyu m ev
kiinde 2580 ve 2581-86 No. Ir 3268 met
re miktannda bir kiln tar la 2 5 0 lira k1y
metinde. 5 - Kartalda Hayrat Kuyuda 
72 No.h 46-50 tapu No.h 2') 74 metre 
bir k1tu thrla 50 lrru k1ymet nde olup 
izalei sJyuu z 1mnm da 21 A gustos 936 
tarihine miisl\dif Cuma gi.inii snat I 4 te 
ac;1k a rlt1rma ilc sattlacagmdan talip o
lanlarm k1ymetlerinin yiizde 7 buc;uk nis
betinde pey akc;esile ve 11artnamcsini 
gormek istiyenlerin tarihi il:mdan iti
baren Kartal Sulh mahkemesi ba~ ka tip
l igine mi.iracaat etmcleri ve tayin olunan 
i~bu giinde arttirma bedeli bu gayri m en. 
kuJlerin m uhammen k1ymetlerinin y iizde 
7 5 ini bulmad1g1 takdird e en son arttl
ranm taahhi.idi.i baki kalmak iizere art· 
tirmanm 15 gi.in d aha temdit cdilcceii 
ve 15 inci giinii yani 7 Eylul 936 tarihi
ne mi.isadif Pazartesi giinii saat 14 te en 
c;ok a rttirana ihalesi yap1lacag1 ve ipo
tek sahibi alacakhlarla diger alakadar
larm i, bu ga yn m enkul iizerindeki hak
larm1, faiz vc m asrafa ait iddialarlDl 
evrak1 miisbitelerile 20 giin ic;indc bil
dirmeleri, aksi ta kdirde hakla n tapu si
cillince sabit olmadtkc;a sati~ bedelinin 
payla~masmdan h a ric; ka lacaklan ilan 
olunur. ( M. 773) 

Tuton ikramiyesi hakkmda 
- Oskiidar askerlik 1ubesinden: 

Malul subaylar ile erat ve §ehit yctim
lerinin 9 36 senesi tiitiin ikramiyeainin 
tcvziatma Temmuzun 21 inci giinii ba~
lanacakt1r. 21 T emmuz sah giinii on se-

neliklcrini ahnarak alakalan keailmi~ 

olan ~ehit yetimlcrine ve 30 T em
muz per§embe giinii de elyevm maq 
a lmakta bulunmu§ olan §ehit yetimlerine 
tevziat yap1lacagmdan m ezkur giinlerde 

ikramiye alacaklar ;ycdlerinde bulunan 
vesaik ve hiiviyet ciizd an v c vesika fotog
raflan ile b irlikte Oskiid ar kaymakamh

gmdaki tevzi komisyonuna miiracaat et
meleri yukanda yaz1lt gi.inlerd e gelm e-

yenlerin ikramiyelcri tcvzia t hita m mdan 
sonraya kalacagmd an ala kadara nm mu-

ayyen giinlerinde m iiracaat e tmeleri ilin 
olunur. 

H Temmuz 1936 

I lnhisarlar U. Mi1di1rf 1Jf1Jnclen: I 
1 - 6/VIl/936 giiniinde kapah zarfla eksiltmeye konulan 17845 

lira 10 kurut ke,if bedelli Polathane idare binas1 in""atm1n istek
lisi ~1kmad1gmdan aym ,ekilde yeniden eksiltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme 29/Vll/936 ~artamba gilnii saat 15 te Kabatat In· 
hisarlar Levaz1m ve miibayaat fUbesindeki Alim Sahm komisyonun~. 
da yap1lacakbr. ' 

3 - Eksiltme evrak1 90 kurut m ukabilinde intaat fUbesinden ah· 
nacakbr. 

4 - Muvakkat teminat 1339,06 lirad1r. 
5 - lsteklilerin ihaleden en az ii~ giin evveline kadar lnhisarlar 

intaat -fUbesine gelerek en az bu biiyiikliikte bir binaya muvaff aka· 
yetle yapmit ol8uklarim ve mimar veya miihendis bulunduklarini 
gosterir vesaik ibrazile ehliyet ve1ikas1 ald1ktan sonra eksiltme evra· 
k1n1 istemeleri laz1md1r. 

6 - Kapah zarflar ihale gilnii tam saat 14 e kadar mezkur komil• 
yon reisine makbuz mukabilindo verilmelidir. (3925) 

* 1 - 7 /VII/936 giiniinde kapah zarfla eksiltmeye konulan 1626 
lira 80 kurut ketif bedelli Milast~ki ldarehane bina11 intaabna istek
li ~1kmad1gmdan bu it yeniden ayn1 tekilde ebiltmeye konulmut
tur. 

2 - Eksiltme evrak1 82 kuru9 mukabilinde lstanbulda Jnhisarlar 
infaat tuhesinden almacakbr. 

3 - Eksiltme 30/VII/936 Pertembe giinii 
lnhisarlar Levaz1m 'ubesindeki Alim Satim 
cakbr. 

saat 11 de Kabata,ta 
komisyonunda yapila· 

4 - Muvakkat teminat 1219 lira 71 kuruttur. 
5 - lsteklilerin ihaleden en az ·ii~ giin evveline kadar lnhisarlar 

in,aat fUbesine gelerek en az bu biiyiikliikte hir binay1 muvaff ak1· 
yctle yapmif olduklarm1 ve diplomah mimar veya miihendis bulun
duklar1m gosterir vesaik ibraziyle ehliyet vesikas1 aldiktan sonra 
ek!siltme evralun1 istemeleri l&ramd1r. 

6 - Kapah zarflar ihale giinii saat 10 a kadar Komisyon reisintl 
makbuz mukabilinde verilmit olmhd1r. (3926) 

1 - lnhisarlar Jdaresinin Siirt m!'takas1nda Cay tuzlasinda yaplt• 
racag1 cem'an 10799 lira 25 kuru9bedelli bir idare binasiyle iki an• 
bar kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Proje, ,.artname ve saire 45 kurut mukabilinde lnhisarlar Mer
kez tuz fen ~ubesinden veya Siirt Miistakil Miidilrliigiinden ahna• 
bilir. 

3 - Eksiltme 21 T emmuz 936 salt giinii saat on hirde lnhisarlar 
Siirt miistakil Miidiirliigii dairesinde yap1lacaktir. 

4 - Muvakkat teminat mikdari 809 lira 94 kuru~tur, 
5 - isteklilerin bu gibi i~leri yaphklar1na d air fenni liyakatler inl 

goste rir ve sika ibraz etmeleri veyahut bu vesikay1 haiz bir kalfayi in• 
~aat ba,mda hulundurmalar1 laz1md1r. 

6 - Vesikala.r eksiltme giiniinden en az 4 giin evvel inhisarlar 
Merkez tuz ~ubesine veya Siirt mi.istakil Miidiirliigiine ibraz edilereli 
kafi olduklan tahriren tasdik ettirilecektir. 

7 - Bu tasdik kag1d1 ile sair kanuni vesikalar1 havi kapah zarfla 
ihale giinii 'saat 10 a kadar inhisarlar Siirt Miistakil Miidiirliigiinde 
ihale komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde yahut eksiltme ka• 
nununun 34 iincii maddesi mucibince posta ile teslim edilmit ola· 
cakbr. (3902) 

* i - Sartnamesi mucibince e<5000» lira muhammen bedelli 100 . 
adet portatif yaz1 makinesi a~ik eksiltm~ suretile •atm ahnacaktir. 

2 - ~artnameler paras1z olarak Kabatatta Levaz1m ve Miibayaat 
~ubesinden verilir. 

3 - Eksiltme 14/8/936 cuma giinii saat 15 te Kabatatta Levaz1m , 
ve Miibayaat ~ubesi binasindaki Ahm, Salim Komisyonunda yap1• 
lacakbr. 
'1 4 - Ekisiltmeye ittirak etmck isteyenlerin tayin olunan giin ve 
saatte % 7,5 muvakkat giivenme parasa olan 375 lira ile ve eksilt
meye i,tiraa.k edebilmeleri i~in miinakasa kanununun tayin ettigi ves• 
kalan hamilen miiracaatlart. (3596) 

I Devlet Demiryollan ve Limanlarr l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

--~~--tdaremizin Ankaradaki has1lat dairesinde a!rik bulunan memurluk· 
Iara 30/7 /936 giinii Ankara, Istanbul ve 1zmirde yap1lacak miisa· 
baka imtiham ile a,ag1daki ,artlarla memur almacak ve imtihan1 ka· 
zamp hizmete almacaklara 67 lira ayhk iicret verilecektir. 

1 - Tiirk olmak 
2 - Y af I otuzu ge~kin olmamak 
3 - Askerligini yapmlf olmak veya askerlikle alaka11 bulunmam 
4 - ldare hekimlerimiz taraf1ndan yap1lacak muayenede aai· 

hk durumu hizmete elveritli ~1kmak 
5 - Politte tasdikli iyi ahlik belgesi gostermek 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 
Kazananlar aras1nda F~annzca bilenler tercih olunur. Bu f&rtlari 

liaiz isteklilerin Diploma ve sair vesikalarile hirlikte verecekleri bir 
dilek~e ile Ankarada U. Mildiirliigilmiize, lstanbulda birinci, Izmir
de 8 ind i,Ietme Mildilrliiklerine 29 /7 /936 giiniine kadar milraca• 
atlari gerejii bildirilir. ( 1651 ) ( 3893} I 
I • I Istanbul beledlyesl llAnlar1 I • I 

~ehir i~indeki buz depo ve ; ubelerinde perakende olarak buzun kil 
su yiiz parad1r. Sabc1lar taraf mdan bundan f azla para istendigi veya
hut depo ve ~ubelerde buz bulunmad1g1 tnkdirde en yakm Bclediye za 
b1tas1 merkezine haber verilmesi muhterem halk1m1zda n rica olunur. 

(B.) (3975) 
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a~lar1n1z1 Bab~c-
kap1da 

RO:'\IANYA SEYR1SEFA1N iDARESi 

Hareket edecek vapurlar: 

RO.MANIA vapuru 15 Temmuz ~ar
pmba saat 9 da (Pirc, lskcnderiye, Hay
fa ve Beyrnt) c 

DACiA vapuru I 7 T emmuz cuma sa
at 14 tc (Kostence) ye 

Berlin, Brcslau, Dresden, Londra, 
Bruksel, Li:hiy.e, Lwnw vc Warsza
'W& i~n tenzilath fiatlarla miittchit 
biletlcr verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
Ye Tuna limanlar J.i~in vc Tiirkiyc - Ro
manya hiikiimctleri arasmdaki itilaf mu
cibince merkezi ve prki Avrupa i~in 
tenzilith fiyatlarla eway1 ticariye ecvk 
Ye nakledilir. F azla taf ailiit i~in Gala ta 
nht1n11nda Merkez R1ht1m hanmda k&in 
l.tanbul umumi acentaligma miiracaat. 

Telefon 44827 /8 

DABKOVIC VE ~. vapur acentul 
SCHULDT ORlENT LlNE 

A 'Yl'Upa ilc $nrk limanlan arumda 
muntazam po1ta 

ROTTERDAM. HAMBURG VC 

ANVERS i~in yak1nda latanbul vc lz. 
Dlir'den harcket edecek vapur: 

I 6-1 8 T emmuz a dogru limamm1zn 
muvasalati beklcnilen 

NORBURG vapuru 28-31 Temmuza 
dogru Knradcnizden nvdetle Avrupa li• 
manlan j~in ~a tahmil cdecektir. 

TafS:lat i~n Calatada Frcnkyan ha· 
1unda 3 ncii katta Dabkovitch •• 
$iirck&a1 vapur eccntahgma miiracaaL 
Tel. 44 708/7. 41200. 40604 

En ho\! mcy\·a usarclcrilc hazulan· 

m1fhr. Hazm1 kolnyla,tmr. lnk1· 

baz1 izale cdcr. Kam tc:nizliyerek 

viicudn tazclik ve canl1hk baht

cdcr. 

lNGtLlz KANZUK ECZANESI ' 

BEYOGLU • lSTANBUL 

kuzguncuk Aya Pandeli 
Kilisesi vakf1ndan: 

Kuzguncuk Ayhan aokak 1 nu

marah 2 oda pazarhkla kiraya ve-

rileceginden istekli olanlarin Ka

d1koy V ak1flar Miidiirliigiine gel

meleri. (3965} 

OLANDDKRATiN 
demek 

ADEMI IKTIDAR1N 
devas1 demektir. Profesor Steinach 
vc Brown Sequard'm mesaileri neti· 
cesile elde edilen bir ke~iftir. 

Her cczanede bulunur. _. 

-- 0ROLOG- ORERATOR-• 
Dr. FUAO HAMiO BAYER 

Haydarpa~a Niimune Hastanesi idrar 
yollari hastahklari mutehass1s1 

Turbe Mahmudiye caddesi No. 10 

Ku~ Tiiyiiniin 
Kilosu 75 kuru~tur 

Ku§ Tiiyii Yasbk 
100 kuru~tur 

Yastik, yorgan vc yatnklanm21 ku1tii
)'Unden kullarumz. <.;iinkii pamuktan ucuz 
omrii uzun her :zaman yumuplcl1g1 de
~e.mhdir. Ku~tiiyii yatak vc yashklarda 
Yatanlar hi~bir znman hastal1k gormezler. 
:rusim bah~csinde a~lan Yerli Mallar 
•crgisindeki ku1tuyii fabrikasmm paviyo-
nun · u z1yaret ctmeyi unutmaym1z. 

F abrikas1 ve sall§ deposu: lstanbulda 
Caltmak~Iarda Omer Bali oglu ku1tiiyu 
fabrikas1. Td. 2302?, 
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SALiH NECATI denalm1z.Receteleriniz bii- KESKIN KA$ELERI• yuk bir dikkat, ciddi bir 
istikametle haz1rlarur. 

Romatizma, Grip, nezle, ba~ vc 
di~ agnlarmm kati ilac1d1r. 

• yatmazden evvel PERLODENT dr~ 

macununu kullanmak sure\ile a~1Z1mz1 

y1kamay1 kendinizc bir vazifc bllinlz. 

PERLOOENT k1yas kabul etmez btr 

muzadd1 taaffilndOr. 

-·-

ODEON 
Y eni ~1kan plaklardan 

Bayan Bedriye Suheyla 
U~ak Tiirkii - ANAM OLASIN OMER 
U~ak Tiirkii - <;AKIR EMlNEM 

Bu mOnasebetle Mahmure $en Ses'in okudugu 
Rumba - BAHCELERDE GEZELIM 

270084 Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 
SEKER1M 
DARILAN SEVGiLIYE 

LiMAN KOOPERATiFiNDEN: 
~irkelimizin. sati~ magazaSI, gorillen liizum iizerine eski bulundugu 

kar~1smdald Liman Hammn altmda 7 numarah magazaya nakledil· 
mi~tir. 

l\IAJ,LARIN NEFASET VE EHVENiYETi, ~E~iTLER:iN TEl\"EV
vttU VE HALtSiYETi TEJ.\liN ED1LMt~ VE EN SAF URFA VE 
ZEYTiN YAGLARI nisbct kabul ctmiyecek derecede UCUZ BIR 
FIAT tLE sattlmakta bulunmu~tur. 

~irketimiz Sih~~t ve . men!aatlerini her ~yden iistfin tuttugu saym 
ORTAK VE MU~ te¢flerini beklemekde ve maga
zayi emirlerine funade bulundurmaktad1r. 

Bak1rkoy Malmiidiir)iigiinden: 
Semti Koy ii Cinsi Senclik lc:ar 

icari miiddeti 
Lira 

Balnrkoy ~amlar Baruth ne hendindeki aulann ~e- 500 3 aene 
kilmesile meydana ~1kan arazi. 

~erait: 
1 - tear miiddeti ii~ senedir. 
2 - Kiraya verilen arazi bent dahilindeki •ularin ~ekilmeaile mey

'dana ~ikan toprak olup mesahasi ahvali tabiiyeye bagb ~e muayyen 
degildir. 

3 - Sularm ~ogalmasile tahusiiledecek 2ararlardan hi~ bir mesuli
yet kabul olunmaz. 

4 _ Koyliiye ve araziye bir 2arar verilmemeli tartile bendin kapa
imi a~ak ve kapamak bakk1 miistecirindir. 

Yukar1da JCraiti ve evsafi yaz1h gayri menkuliin icarinni arttirmasi 
17 /7 /936 cuma giinii saat 13 de yap1lacag1ndan isteklilerin % de ye
di bu~uk pey ak~eleriyle mezkur giin ve •aatte Malmiidiirliigunde 
miite§ekkil komisyona miiracaatlau. (3924) 

Istanbul Oniversitesi Artt1rma, Ek
siltme ve Pazarl1k Komisyonundan: 

16/7 /936 pertembe giinii kapah znrf usulile Oniversite rektorliigiin
de yaprlacak olan Hayvanat ve Nebatat Enstitiileri mobilyalar1 itinin 
ayni giin ve saatte Istanbul Maarif miidiirliigii bina11 ust katinda Is
tanbul Baymd1rhk direktorliigiinde yap1lacag1 ali.kadarlarin malumu 
olmak iizere ilan olunur. (3964). 

KRE BALS 
Esmer, san~m, kumral her tene tevafuk eden 
giizellik kremleridir. S1hhi usullerle haztr· 

land1gmdan cildi besler vc bozmaz. <;il, Leke, Sivilce ve buru~uk· 
luklan kamilen giderir. 

4 ~ekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece i~in penbe renkli 
2 - Krem Balsamio y•gs1z g"ilndDz l~in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin a badem gece i~in 
4 - Krcm Balsamin ac1 badem gundilz i~in 

.Kibar mahfellerin takdir ile kulland1klan yegane s1hhi kremleridir. 

MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~s1m alb kuru~luk 
posta pulile bize gonderiniz. Yazacagm1z adresinize dort §ekil krem 
Balsamin niimunesi meccanen takdim edilir . 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESI, Beyoglu - 1stanbul 

GayrimUbadiller Cemiyetinden: 
29/7/936 Qar1?RD1ba g\ini.i saat 14 de Istanbul Halkevinde senelik kongre 

toplanacagmdan Cemiyete mukayyed fizamn te~rifleri mercudur. 
Ruzname: Qah~ma raporu ve yeni !dare heyeti se~imi. 

Orman Alim Sat1m Komisyonu 
Ba~kanl1g1ndan; 

1 - Belgrat Devlet Ormamndan tahminen 300 metre mikah1 i~en
memit ve f1rtanadan devrilmi§ kerestelik ve direklik me~e agas:lan 
27 /7 /936 pazartesi giinii aaat 14 de ihale edilmek iizere as:1k artbr· 
maya konulmuttur. 

2 - Aias:lar1 gormek isteyenler her giin Bah~ekoyiinde Belgrad or· 
mam itletme direktorliigiinde miiracaat edebilirler. 

3 - ~artnnmeyi gormek i~in Istanbul Orman i~leri direktorliigiine 
ve Biiyiikdere - Bah~ekoyiinde Belgrad ormam itletme direktorliigiine 
miiracaat edebilirler. 

4 - Muvakkat teminnt «248» lirad1r. 
5 - Ibale Istanbul vilayeti binasmda orman direktorliigii dairesin

de olacaktir. 
6 - lsteklilerin Ticaret odasmda mukayyed ve artbrmaya girmck 

is:in 2490 say1h kanunda yaz1h evsafi haiz olmas1 ve gereken evrak ye 

vesaiki birlikte getirmeleri ilan olunur. (3962) 

Istanbul Vilayetinin miisaadesile Turk Matbuatmm emcktarlan 

Murettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 

BOGAZi~i ve ADALARA 
8/8/936 Cumartesi gOnO saat 15 den 24 e kadar 

( ~irketi Hayriyenin 67 numarah vapurile) 
Ayni zamanda miirettiplere miizaheret t~kil edecek olan bu gezintiyc 
kitap, mccmua, risalclerin okuyuculan ve biitun miinevverlerin i~tiraki 

bcklenmektedir. ti 

Ankara . Val iliginden: 
Vilayet evrak memuru Muzaff erin 3 1iin zarfmda Vilayet makam1-

na miiracaat etmediii takdirde mii•tafi addedilecegi. (1722) (3959) 

Ankara V aliliginden: 
1 ~ Vilay'et ~if~ilerine dag1blmak iizere sabn ahnacak olan yer· 

1' mamulib 100 adet 6 numarah velSO adet 3 numarah pullukla
rm 6/7 /936 tarihinde yap1lan as:1k eksiltm~inde talip ~1kmad1gm
dan ekailtme 10 giin miiddctle uzablm1fbr. 

2 - Pulluk tartnamcsi Ankara ziraat direktOrliigiinde gariilebilir. 
3 - Pulluklar1n tahmin edilen fiatl tut•.r1 4100 lirad1r. 
4 - lstcklilcrin muhammen fiatln yiizde 7,5 nisbetindeki Banka 

mektubu yaya H. Muhascbe direktorliigii :veznesine yabr1lm1t temi· 
nat ~elerinin makbuzu ile ihale giinii olan 16/7 /936 Pertembe gii
nii A&t 15 te Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatlar1 ilan olunur. 

(1679) (3933) 

MEVSIM SONU 
Miinasebetile, bilumum mallann ve bilhassa en son g-elen 

EMPRIME KUMA~LARIN 
FIY ATLARINDA BOYOK TENZILA T 

MUHTELIF ~EllTLERDE SE~iLMl~ KUPONLAR 
Beyoglu Istiklal caddesi 342/276 

E. KALIVRUSI VE ~OREKASI 

HEMORRO 
Ameliyats1z basurlan tedavi eder tesiri katidir. 
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FRiGiDAiRE 
SoQuk hava dolab1 

$imdiye kadar hie bir buz dolab1n1n halledemedigi 
mu~ku!u halletti, ve icat ettigi EKOV AT kompresoru ~~~ 
sayesinde elektrik sarf1yat1n1 °/o 50 kadar azaltt1. 

Soguk hava aolab1 almadan evvel geliniz ve 1936 
modeli yeni FRiGiDAiRE leri gorOnOz. Geni~ dolap
lan, dahili elektrik tesisat1, bol ve cabuk buz imal eden 
techizat1 sizi hayran b1rakacakt1r. 

Ilk taksit olarak vereceginiz 10 lira ii€ dunyan1n 
en idareli ve en mukemmel soguk hava dolab1na 
malik olunuz. 

~ ... ~ ... ""':.; .~ .... , •• • ?· 
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FRIGIDAIRE dolab1ndan ~1kan buzun mikdan 
herkesi hayrete dii§iiriiyor 

BO URL i RADE RLER ve 5iirekas1 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoglu lstiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - Izmir : Gazi bulvar1 ve 

5 A T I E' nin butun ~ubelerinde 

Milli miistahzara milli 
sevgi bu kadar olabilir! 

8 inci Y erli Mallar Sergisinde 

Radyolin Paviyonu 
Taleblere yeti,mege ea1t,1yor 

Halkm tam itimad ve sevgisini kazanm1~ iki miistahzardir ve bu 
ragbete hak kazand1gm1, Sergideki tehaciimle ispat etmektedir 

KUCUK CiFTLiK PARKINDA 
Bu ak~am 

MONiR NURETTiN 
ve arkada$lar1 KONSERi 

~i# 

Her ak§am ~iftligin muhte§em ince saz heyeti 
Telefon: 41992 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Sahibi Necmcddin Sadak Umumi u~riyat mtidiirii: Enis Til 

--~ 


