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lspanyada Madridin 

!?imalinde !?iddetli bir 

muharebe ba$lad1 
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Madridin §imalinde §iddetli 
bir muharebe-ba§lad1 

Hiikumet askerleri hazz muvaff akigetler kazandzlar 
fakat vaziget elan ,ok kar1~1kt1r 

Harbetmek iizere yola ~ikmaga hazulanan mills efradl 

Paris 27 - Madridin ~imalinde ~id- tir. Katalonyall milisler Saragosu al-
detli bir muharebe oluyor. Harbiye maga cah~ayorlar. 
nazm bizzat giderek vaziyeti tetkik UC HiJKUMET 
etmi!1tir. Muharebenin neticesi hentiz . Paris 27 -Temps gazctesi diyor ki: 
belli degildir. ispanya hilkumet ma- dspanyada hangi tarafm vaziyete da-
hafili asilerin kuvvetlerinin az oldu- ha ziyade hAkim oldugu belli degildlr. 
gunu ve bunlann bilyilk bir bozguna Hakikatte tic; kuvvet varchr: 1- Mad-
ugranmas1 beklcndigini bildiriyor. rid hiikfuneti, 2 - Milfritlerin s1kl kon-

Bir cok yerlerde asiler maglup ol- troluna ta.bl olan Barselon hiikfUneti. 
mu~lard1r. Kartaca A.sllerden gerl 3- Nihayet general Cabanellasm tef-
almm1~tir. Estramador ve Katalonya- kll etti~ ihtllll hiikfuneti. 
da tamamen hilkumetin eline ge~mii;;- [Devami 4 ncil sahifede1 

M. Eden Akdeniz itilifla
r1na liizum kalmad1 diyor 
Bogazlar konferans1n1n neticesi, Turkiye lngiltere 
aras1nda daha s1k1 ve samimi bir anla~ma oldu 
1 Londra 27 - ingiltere hari
ciye nnzm M. Eden bugiln Avam ka
marasmda biitiin mebuslar hazir 
bulundugu halde ve loc:Uan doldu
ran bO.yilk bir kalabahk huzurunda 
ooynclmil~l siyasctte her ~eyin birbiri
nc bagh oldugunu, bir ~ok meseleler
dc...11 bahs~deccgini soyledi\cten sonra 
ycni Lokano konf erans1m mevzuubahs 
etml~ ve ingilterenin B~rline sordugu 
sualler iizcrinde bilhassa ISrar cderck 
demi~tir ki: 

-< Bu sualler, ne milnazaa c1kart
tnak hissile ne de tecessils hissile ya
Zllm1~t1r. Bu sualler, bu sahada bir te
rakkiye varmak i~in namuskil.r bir 
gayrette bulunmak tizere veri~tir. 
Eger Alman htikfuneti bu suallere ga
buk surette vc yap1c1 bir tarzda cevap 
Vermi~ olsaydl, bol? yere sarfolunan 
bilyiik encrjiler tasarruf e~ bu
lunurdu.:. 

- Pla.jlar yagmurdan cok zarar gor
ni ·· u~, d1yorlarl ... 

- Ta.bii, herkes banyosunu sokakta 
Yap1yorl ... 

M. Eden son Londra U!tler konfe
ransma gc~crek bu konferansm cok 
memnuniyctbah~ neticeler verdigini, 
Almanya ve italyaya davetnameler 
gonderildigini ve yakmda miisaid ce
vaplar almacaglnt iimit ettigini soyle
~tir. 

MONTREUX KONFERANSI . 
M. Eden, bundan sonra, Montreuz 

konf eransmdan bahsederek dem~tir 
ki: 

«Bu konferansta alman neticeler zi
yadesile memnuniyetbah$ttr. Mon
trexde $Urasi sabit olmu~tur ki beynel
milel teahhiitler ~erqevesi iqinde ve 
halen meri beynelmilel ahkam daire
sinde, ~eraiti haziraya artik tevafuk 
etmiyen bir muahedenin, Milletler ce
miyeti kaideleri mucibince, tadjine 
vanlabilinir. 

(Devarru 4 iincii sahifede) 

Arka hamalhg1 kaldmld1ktan sonra,l 
yagmurlu havada, Eminonilnde nakll
yatl ... 

,,. 

==-=====================m 
Atatiirk bugun 

Ankaraya gidiyorlar 
Bir miiddettenberi ~ehrimizde bu· 

lunan Cumhur reisi Atatiirk, bugiin 
ogleden sonra hususi trenle Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Ba,vekil 
Ankaraya gitti 

Hariciye ve adliye 
vekilleri de ayni trenle 

hareket ettiler 
Gec;en cuma gilntindenberi ~ehri

mizde bulunan ba~ekillmiz ismet 
inonil, hariciye vekili doktor Tevfik 
Ril~tti Arns ve adliye vekili ~iikrii Sa
ra~oglu diln ak~m Ankaraya hare
ket etmi~lerdir. 

Hariciye veklli B. Tevfik Rii~til 

Aras, dun sabah Perapalas otelinde 
saat on birde ingiliz sefiri sir Persl 
Loreni kabul etmi~ ve kendisile gO
~mti~tiir. 

Bir mttddet 80nr& otele gelen baf" 
vekll tsmet inonu hariclye veklll Rilf
til Aras ile bir milddet goriipnilf, 
milteakiben otelden clkarak dogruca 
Floryaya git~tir. 
B~vekilden sonra hariciye vekill 

de Perapalas otelinden ~1knu~ ve Flor
yaya gltmi~tir. 
B~vekll, hariciye ve adliye vekilleri 

Atattirke arz1 tazimat ve veda ettik
ten sonra Haydarp~aya ge~~lerdir. 

Ba~vekilimizle veklller, istasyonda 
Atatilrk nanuna riyaseti cumur umu
mi kAtibi Hasan R1za, vali ve saylav
lar tarafmdan te~yi ed.ilmi~lerdlr. 

~imento fabrikas1 
S1vastaki tedkikler iyi 

netice verdi 
Sivas 26 (~am) - Orta Anadolu

da kurulacak cimento fabrikas1 i~ 
miitehass1slarm Sivas ve civannda 

yapbklari tedkikler iyi neticeler verml~ 
ve .. f-'i~as1 fab~ik~ i~in muvaf1k goriil
mu~tur. ~ehnm1ze gelen Siimer bank 
um::~n mtidilr muavini Osman Nuri 
Zira~t direktorii Bahtiyar Aydlnoglu 
lie birlikte tedkikler yapmI~lardlr. 
BOZUK ~IMENTO SATILAMIYACAK 

Ankara 27 (Telefon) - iktisad ve
kAleti piyasadaki cimentolann evsa
frm tesbit etmektedir. 

Bozuk evsafta ~imento satllmasi, 
ithal ve imali yasak edilecektir. 

Yaimurlardan .onra! ..• 

Eski ev - istanbullulann apartt-J 
mana ragbet etmekte haklar1 varnu~I .. 

lpekli kuma$1ar hak

k1nda yeni bir karar

name haz1rland1 

T clefon: 24240 (ldare ) - 24249 ( Tahrir ) - 24248 ( Matbaa) - 20113 ( KJi~e) 

B. F atin teb§ir ediyor: 
Art1k ha va diizeldi 

Diin y1k1lma 
on sekiz 

tehlikesi gosteren 
ev bo§alt1ld1 

Yukanda 'Cskiidarda ~da fnek9I Osman aprun ff1. 
•i'tda Cmarh tekkenin ball 

iki giin arka arkaye. devam eden ve 
istanbul ic;;in bir felaket olan yag
murdan sonra dun hava diizeldi, hal
km ylizti gilldil. 

Di.in sabah bir arallk, saat ona dog
ru, birkac dakika yagan yagmur, ev
velki gilnkii faciamn tekerriir edecegl
ni zannettirmi~e de bulutlar c;;abuk 
dagwm~tir. Rasathane mtidi.irii bay 
Fatin havarun artlk diizeldigini dtin 
bize teb~ir etm~tir. 

Yaz ortasmda bu kadar yagmur yag
mas1 ilzerine herkes birCQk tahminler
de bulunuyor. Avrupada bazi kimseler 

havadaki bu gayn tabilligi gilne~tek:i Ie
kelerin c;;ogaldlgma at!ediyorlar ve bun
dan sonraki senelerdeki yaz mevsim
lerinin daha serin ve yagmurlu olaca
gmi iddia ediyorlanm~!. 
RASATHANE MtiDURti DIYOR Kl .. 

Boyle bir iddiamn ilmi klymet ve 
mahlyetini bay Fatine sorduk. Rasat
hane miidil.ril bize dedi ki: 

c- Tabiatte son yagmurlar gibi hd
diseler her vakit olur. Fakat bunun 
gelecek sene de tekerriir edecegi hak
kinda bir ~ey soylenemez. Bir ilim ada
mi da boyle bir iddiada bulunamaz. 
Bakarsmiz gelecek sene yaz mevsimt 

tamamile kurak olur. Tabiat kanunla
nnda bir degi~klik, bir aksaklzk yok
tur. 

Son giinlerdeki yagmurlara sebep 
Garbi Tiirkiyede, yani istanbul v~ 
Marmarada havanm qok rakid gitme
si, muntazam bir vaziyet alamamasi
dir. Barometro kiih lodos, ktih poyraz 
gosteriyor. Bunda dolayi hava elektriJc.. 
leniyor ve bulutlar yapip ~im~r~, yag
mur getiriyor. 

Her yaz boyle hadiseler olabilir, 
bundan 160 sene evvel lstanbula ge
ne ~ok yagmur ve seksen dirllem bii.-

(Devanu dordiincil sahifedel 
••tHHllHt•llntlllllllllHllllHlllUIHIHUUtlllltllllllltlUHllllHUllllll .. 

Falih R1fk1 Yedigunde 
Y cdigun mecmuas1 Ncsir iistad1 F alih 

R1fk1' mn daimi yard1mm1 tern in etti. Os· 
tadm bilhassa YEDlGON i~in yazd1iia 
ilk nefis miisahebcsini bugiin YEDI·. 
GON'de okuyacaks1mz. YEDiGON'un 
bu say1smda ayni zamanda bir gazcteci• 
lik muvaffak1yeti addedilen ~ok miihim 
bir roportaj bulacabm1z. 

25.000 miinevver gibi bugiin siz de 
bir ,YEDIGON ahmz. ve Tiirkiyenin ea 
~ok okunan mecmuasm1n r.i~io bu kadar : 
sevildigini anhyacaksm1z. 

Bir vapur iskelesinde: 
- Eminonil, Sirkeci, Sultanahmec:I, 

Beyazit arkadaki vapuuurl. .. Yanllf 
:,. 
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Son dak~k~. A ( Bu. Sabahki Telgra~~P 
lspanyada harekat, huku-1 kl. k I h kk d k • 
met lehine inki§af ediyor pe I uma1 ar a ID a ararn me 
Maamafih asiler, Madridin uzun miid
det dayanam1yacag1n1 iddia ediyorlar 

Madrid 28 - Vaziyet gilnden gtine 
hi.ikumetin Iehinde inki~af ediyor. 
Bir ~Ok yerlerde asiler teslim oluyor
J:.:l.r. Mndridde hayat normal ~eklini 
elmaga ba~lam1~br. Madrlclin garbin
deki biltun dag ge<;itleri huklimet 
kuvvetle1inin elindedir. Bu ge<;idlere 
yakla~mak isteyen general Mola.nm 
kumandasmdaki asi kuvvetler, geri 
pliskilrtlilmii~lerdir. 

En belli b~ll mticadele Madridin ~i
malinde kain Guarama daglannda 
cereyan ediyor. Asiler, bu daglarda 
~iddetle mukavemet ediyorlar ve hti
kumet top~usu ile tayyareleri tarafm
dan miitemacliyen bombardlman edi
liyorlnr. Bu daglarda asilerin 700 - 800 
telefat verclikleri soyleniyor. 

AStLER NiKBiN GORUNVYORLAR 

Sevil 28 - Asiler nikbin gdriinmek-

Lokarno konferans1 
toplanacak m1 ? 

Londra mahafili henuz 
kati bir~ey soyliyemiyor 

Paris 27 - Londradan gelen haber
Iere gore Lokarno devletleri konfe
ran:;mm toplamp toplanm1yacagi he
ntiz belli degildir. Almanya bu konfe
ra:t. :.a 4tirak etmek arzusundadlr. 
italyay1 kandlrmaga ~alujmaktadlr. 
itaiyamn ileri silrdiigii. en miihim se
bep, yani Akdeniz anl~mas1 artik 
mevcud sayllmamaktadlr. 

Maamafih ingiltere ile Almanya a
ra.s1nda ~ma da kolay olnnyacak
trr. Qilnkil Almanya miistemlekc ve 
bilhassa eski milstemlekelerinl istiyor. 
ingilterede ise 120 mebus ingiliz man
das1 altma ge~en bu yerlerin brraktl
mamas1 i<;in meclise verilmek uzere 
bir takrir hazirlam1~lardlr. 

Ankara hattmda yeni 
yatakh vagon 

Ankara hattmda kullarulmak i.izerc 
bu sabahki ekspresle Avrupadan yeni 
bir yatakll vagon getirilmi~tir. 

Y eni vapurlar 
Dort vapur ahnmas1 i~in 

anla~ma oldu 
Denizyol!an idaresi umum mildil

rti B. Sadedclin, Denizyollan mtidtir
lilglin iln sipaii!ii edecegi yeni vapur
lar hakkmda iki ecnebi grupilc ce
reyan eden mi.izakerelerdc bulunmak 
ilzere gcgenlerde Ankaraya git~ti. 

Ald1guruz mahlmata gore mtizake
reye i~tirak eden gruplardan birile 
anla~ma yap1lrm~ ve ~imdilik dart ge
mi almmas1 kararla{>tirllrm~tlr. 

Bunun i~in icap eden tahsisat ta 
ay11lm1~tir. ~imcli mukavelename ha
zirlanacaktrr. 

Umum mildi.ir B. Sadedclin yann 
tekrar Ankaraya gidecektir. 

Bir tren kazas1 
Sabanca - Arifi aras1nda 

bir arabaya ~arpb, bir 
ki§i oldii 

Adapazc:.r 27 (A.A.) - istanbuldan 
gelen biri:!lci tenezzilh treni Sabanca 
ile Arifi istasyonu arasmda yoldan ge
<;cn bir koylil rabasma <;arparak ikiye 
bolmlil?ti.ir. Tren hemen durm~ ve 
a~ag1ya inilerek arabada bulunan iki 
ki9iden birinin kendislni miisademe 
olmad:m evvel arabadan attig1, cli
ge!:inin de <;arp1lmamn ~iddetinden 
hendege yuvarland1gi ve yn.rall oldu

arah trene ahnmu; 

te ve Madriclin uzun mtiddet mukave
met edemiyecegini soylemektedir. 

Asiierin reisi general Franco ihtilal 
hUkumetine teslim olm1yacak bahri
ye zabitlerinin derhal kur~una dizile
ceklerini bir beyanname ile ilan eyle
mi~tir. Gene Asi generallerden ge
neral Llaus sag cenah~1 ispanyollara 
hitaben n~rettigi beyannamede onla
n ihtilal hareketine yard1ma davct 
ecliyor. 
KRAL ALFONS CEV AB VERi\liYOR 

Prag 28 - Kral Alfons burada prens 
Meterinihin ~tosunda oturmaktadlr. 

Kral Alfons hi\! bir ziyaret~i kabul 
etmedigi gibi diinyamn dort tarafm
dan kendisine telef onla ve yahut tel
grafla vaki milracaatlere hiQ cevap 
vermemekte~ir. Yaveri Marki Dovya
na cuma gtini.i alelacele me~hul bir 
semte hareket ctmi~tir. 

Miithi~ bir dolu 
afeti 

lki kad1n oldii, alb koyiin 
mahsulii mahvoldu 

Mudurnu 27 (A.A.) -Aym 25 inde 
Mudumuya ceviz btiyi.ikltigiinde dolu 
dti~~ti.ir. Yarrm saat silren dolu 
yerde elli santimi bulmw;;tur. f?imcliyc 
kadar bOyle bir dolu afeti gorillme
~tir. Dolu biltiln mahsulata biiyi.ik 
zararlar ve~tir. 

Dolunun en fazla zarar verdigi yer
Ier Orenci.k, Albagut , <;ini, Sanyar, 
Delice, Siirmeli koylericlir. 

Bu altl koyde ekin ve hububat kal
mami~trr. Flrtmadan aga<;lar devril
~. yemi~er mahvolm~tur. 

Ekin destelerini seller al1p gotilr
mtittir. Albagut koytinde ik:i. kadm el
m~ davar ve Slgir hayvanat1 da ol
dukc;a zayiat vermi~tir. Koyde bulu
nan arabalar ve ziraat !letleri seller 
arasmda kalml~trr. Selden koy evleri 
ve ambarlar oldukga harap olmu~, 
bir ~ok kadm ve c;ocuklar b~larmdan 
yaralannuo\)trr. Bir heyet mahallinde 
hasar ve zaran tesbit edecektir. Ara
dan 24 saat gegtigi halde koylerde 
ha.Ia dolu y:rgmlan gorillmektedir. 

Buz fiati 
100 paradan fazlaya 
satan depolar hak
k1nda bir mUracaat 

Vali ve belecliye reisi Muhidclin Us
tilndag buzun depolarda ytiz para
dan fazla sat1larmyacagm1 vc ytiz pa
radan fazla buz satan deponun ceza
landlnlacag1m soylcmi~ti. 

Beyoglu Bahkpazan csnafmdan biri 
belcdiye riyasetine miiracaat etmi~ ve 
baz1 depolann ytiz paradan fazla buz 
satugm1 yer tasrih etmek suretile soy~ 
lemi:;;tir. ~ikayet~inin bu mliracaat1 
belediye tefti!;i heyetine havale edilmi~· 
tir. Bu ~ikayet tahak.kuk ettigi tak
clirde ytiz paradan fazla buz satan de
pocu mesul ve buz satmas1 mene
dilecektir. 

Fransan1n vaziyeti 
is pan yo I f a~istleri Fran

sadan tayyare almt§lar 
P;:iris 27 (A.A.) - Sag cenah gaze

telerinin ispanyaya silah vcrilmesi 
me~lesinde hUkumete kar~1 yapmak
ta olduklan miicadelede beklenilme
yen bir degi~iklik hasll olmu~tur. Se
bebi de Humanite gazetesinin vermi~ 
oldugu bir haberclir. 

Bu habere gore iki Frans1z fabrika
s1, kral on ii<;iincu Alfonsun eski sefi
ri B Quinones de Leon'dan ispanyol 
fru;;istleli i~in evvelce ismarlanmlo\) o-

Kuma~lara damga vurulacak, muaggen evsaf z 
haiz olmigan kuma~lar satilamigacak 

Ankara 27 (Telefon) - Mahiyeti 
belli olmayan bir taklm kuma~lann 
ipekli kumai;: nami altmda piy~ya 
sfuillerek halkm aldatilmasma manl 
olmak i~in bugfuilerde vekiller heye
tinden bir karamame ~lkacaktir. 

iktisad vekaleti sanayi umum mil
dlirli.igtiniin bir muddetenberi piya
sadak:i. ipekli kuma!'}lar etrafmda yap

tlg1 tedkikat, Istanbul ve Bursa Tica
ret odalarmda fablikatorlerin de i~ti-

T elef on hatlar1 
Ankara - Kayseri hathntn 

in~as1na yak1nda 
ba~lanacak 

. 
Ankara 27 - Ankara - Kayseri te-

lefon hattmm yakmda in!;iasma ba~
lanacaktir. Bu hat ic:;in muktazi mal
zeme temin eclilmi~ti1'. Afyon - Anta.1-
ya telefon hattmm mevcut hatlardan 
istifade suretile Ankaraya baglanmaSI 
kararla!;ibnlnu~tir. 

Pasta, telgraf ve telefon umum mii
dilrltigti bu yil ada, Bursa ve Sam
sunda bilytik telefon santrallan tesi
sine karar vermi!;i, Samsun santrah
nm in~sma b~lanm1~1r. 
iSTANBUL TELEFO~ iDARESiNDE 

ESASLI DEGi~iKLiKLER 
tstanbul telefon miidilrliigil, Is

tanbul ve ~ehirler arasi telefon tesi
satmda esasll degi!]ikliklcr yapmQga 
karar vermi9tir. 

istanbulda bulunan 12,000 nuroa
rahk santral, istanbulun telefon ih
tiyacma kafi gelmemekte ve bu ytiz
den s1klnti <;ekilmektcclir. 

f?ebekenin tcvsii ve islah1 i«in is
ve(i(ten bir iki gilne kadar iki milte
hassis gelecektir. MiltehasSislarla iki 
senelik mukavele yapilnu!;itIT. Bu 
mi.iddet i<;inde yeni bilytik ~ebekenin 
kurulmas1 bitecektir. f?ebeke kurulur
ken bir \!Ok semtlere yeni b~tan 
kablolar do!;ienecektir. 

Miitehass1slar bu arada Ankarada 
tesis cdilecek btiytik radyo istasyonu 
ile de meeygul olacaklardlr. Bu istas
yon Tiirkiyenin en biiyi..ik radyo is
tasyonu olacak, diger istasyonlar da 
muhabere i~leri i<;in kullamlacaktir. 

lkinci vali muavinligl 
istanbul vil!yeti i~lerinin <;oklugu

na mebni ikinci bir vali muavinligi 
ihdas1 lmrarla~hnlmt!;ihr. ikinci vali 
muavinligine Fatih kaymakam1 B. 
Half.iK Nihadm tayin eclilecegi soylc
niyor. 

lktisad vekili 
Bahkesirde tetkikat yapb 
~erefine ziyaf et verildi 
Ballkesir 27 (A.A.) - Ekonomi ba

karu Celal Bayar Ankaradan Bah- ' 
kesire gelmi~ler ve istasyonda asker, 
polis mi.ifrezesi, mektepler ve gok ka
labal1k halk tarafmdan kar~Ilanmi~
lardlr. 

Cclal Bayar biiyiik bir klsm1 tamam
larum~ olan Atati.irk parkm1 daha 
sonra ziraat fidanllgmi gezmio\)lerdir. 

Ekonomi bakam bugi.in Susurluk, 
Borasit ve Balya Simli kur~un madcn
lerinde incelemelerde bulunduktan 
sonra ~ehrirpize donmti~ler. Gece uray 
tarafmdan Atattirk parklnda ~erefle
rine verilen ziyafette bulunmu~lardlr. 

lnhisarlar vekili 
izm.ir 27 (Telefon) - ~ehrimizde 

bulunan inhisarlar vekili B. Rana 
bugful Ankaraya, inhisarlar umum 
mildi.iri.i B. Mithat da istanbula hare
ket ettiler. 

Hava kurumu reisi geldi 
Bir aydanberi Viyanada tedavi al

tmda bulunan hava kurumu reisi Ri
. eks-

rak ettigi i~timalarda tekemmill et
tirilmil?tir. 

1ktisad veka1eti bilhassa harc1 alem 
olan krep birman, krep saten, krep 
jorjet, krep maroken, krep damor, krep 
dil~enin haiz olmalan lazim gelen ev
safla enlerini tesbit etmi~tir. Vckiller 
heyetinden bu hususta ~1kacak karar
name ne!;iredildikten itibaren bir ay 
zarfmda ipek, suni ipek, kan~Ik ipek 
damgalanm ta~unayan ipekli kuma~
Iar p1yasdan kaldmlacak. Gene bu bir 

Meclisin per~embe 
giinkii ruznamesi 

Bogazlar mukavelesinin 
t1sdikine dair olan layiha 
henuz Meclise verilmedi 

Ankara 27 (Tclefon) - Bogazlar 
hakkmdaki yeni mukavelenin tascliki
ne dair kanun lclyihas1 ile Bogazlarm 
tahkimi dolayisile hazirlanmakta c
lan cliger layihalar heniiz mcclise ve
rilmcmi~tir. Layihalar bugiinlerde 
meclise verilecek ve aid olduklan en
ctimenlere havale edilecektir. 

Btiyi.ik Millet meclisinin per!;iembe 
gtinli akdcdecegi fevkalade i(i(tima iuz
namcsinde, askeri ve millki tekaiid ka-

nununun ikinci meddesinin birinci flk
raslill degi~tiren 18.yiha ile berberlerin 
hafta tatili i(i(in hafta tatili kanunu
nun dordi.incil ve be~inci maddelerin
de degi~iklik yap1lmas1 hakkmdaki 
kanun teklifi, harbin onilnti almak 
i~in cenubi Amerika dcvletleri arasm
daki muahcdeye hiikfunetimizin de il
tihakmm tasclikine dair layiha, Tiirki
ye ilc Yunanistan arasmdaki Meri9 ve 
Evros irmagmm her iki klyismda ya
ptlacak su tesisatmm tanzimine mii
teallik itilafnamenin tascliki, arzuhal 
encfunenindeki dort karann umumi 
heyctte mtizakercsi hakkmda verilmi~ 
takrirler ve hesap kati layihalan var
dlr. 

Mare§al Fevzi 
9akmak 

~anakkaledeki tetkiklerini 
bitirerek Geliboluya 

ge~ecekler 

c;anakkale 27 (A~am) - Genel 
kurmay ba~karu mare\)al Fevzi Qak.
mak. refakatlerinde or genaral Fah
redclin oldugu halde Tmaztepe tor
pidosu ile bugiin saat 17 de buraya 
geld.iler. 

Tiim gneral Hiisnti Kil~, vali Ni
zami, komutanlar bir motorle giderek 
btiyi.ik misafirlerimizi Maydos ontin
dc kar~Iladllar. Mare~al kendilerini is
tikbal eden heyeti torpidoya kabul 
etmil?ler ve torpido ile Qimenlik iske
lesine giderek karaya <;1k.1m~lardll'. 

Misafirlerimiz Qimenlik iskelesinde 
on de muzika oldugu halde bir bOl Uk 
asker, memurlar ve binlerce halkm 
co~kun alk1~larile kar~1Ianm1!;ilardlr. 
Bir hava filomuz da bu esnada Tmaz
tepe torpidosunun ii.sttinde ui;uyor ve 
mare~all selamhyordu. 

Mare!;ial Qimenlik meydamnda pi
yade, top~u ve fen kltaatrm tefti~ et
tiler. Etrafta toplanan kalaballk goz
leri sevin~le Ya.<?ararak kahraman as
kerlerimizi selamladl. 

Mare:;;al ve general· Fahredclin bun
dan sonra belediyc bah<;esinde biraz 
istirahat ettiler vc validen umumi va
ziyet hakkmda izahat alarak oto-

·mobillerle tayyar~ ve jandarma gar
nizonlanna gittiler. Mare~al geceyi 
vali konagmda gegircli. 
u~ gun kadar burada kalacak olan 

mare~al Fevzi Qakmak yeni mlistah-

ay ii;indc ipekli kuma~ fabrikalan yal
mz yeni tesbit edilen evsaf1 haiz ku
m~ imaline mecbur tutulacaklaruir. 

Magaza ve fabrikalardaki stoklarm 
tamamen tasfiyesi i~in alt1 ayllk bir 
mi.ihlet birakllmaktadrr. 

Damga usuli.i haricten memlekete 
gireq. kumal?lara da tatbik edilecektir. 

Kararnamenin ne~rinden sonra bu 
esaslara muhalif hareket cdenler men·. 
tag~i:;; kammundaki cezai hilkiimlere 
tabi olacaklardir. 

lngiltere kral1 
F ransan1n cenubuna 
gitmekten vazge~ti 

Lcndra 27 (A.A.) - Ingiltere kral1, 
ispa11ya vckayii dolay:isiyle tatil za
mamm Fransanm cenubunda gei;ir
mek tasavvurundan vaz g C(Il1i!;itir. 
<;i.inkii kendisinin ~ahsm1 gozetmekle 
miikcllef olan memurlarm i~lerini bir 
kat daha arttmnak istememi~tir 

Hicaz hariciye nezareti 
umumi katibi 

Evvelki giin Toros ckspresile. l?chri
mize gelen Hicaz hilkumeti h ariciye 
nezareti umumi katibi Fuad Hamza 
diin ak~am Praga hareket etmistir. 

Pragdan sonra Landro.ya gidecek
tir. 

Fuad Hamza.nm siyasi tcmaslarda 
bulunmak maksaclile Avrupaya gon~ 
derildigi haber veriliyor. 

<;uvalc1 hanmda yangm 
Bu sabah saat be~ bw;ukta Nuruos

maniyede K1h~<;1lar sokagmda 9uval
c1 harurun iist katmdan yangm ~Ik
mi!;itir. 

Kuyumcu $apoya ait imalathane 
k1smen Y"·ndlktan sonra ate~ sondi.i
riihnii~tlir. 

Sellerin hucumuna ugnyan 
evler 

Son fll'tma ve yagmur yi.izilnden 
~chrimizdeki su basan evlerin sulan
nm boeyalt1lmasma bu sabah ta dc
vam edilmi~tir. itfaiye ~imdiye kadar 
ekserisi Uskildar ve Kadlkoyiinde ol
mak i.izere 50 cvin suyunu tallliye et
mi9tir. 

Ankara - Istanbul hattmdaki 
bozukluk tamir edildi 

Son yagmurlarm tcsirile Ankara -
istanbul tren hattmda gorillen bo
zukhtk evvclki gi.in tamir eclilmi~ ve 
dilnden itibarcn trenlcr muntazaman 
i!;ilemege ba~la~ardir. 

Manisa valisi oldii 
Cenazed 
getirilerek 

bugiin lzmil·e 
defnedilecek 

- - ---
izmir 27 (Telefon) - Manisa va

lisi B. Murad Germen iki giin evvel 
yedigi dondurmadan sonra ~iddetll 

bir sanc1ya tutulmu~tur. Doktorlar 
midesinin delincligini sanarak amell
yata lilzum gostermi~lerdir. 

Vali B. Murad bu ameliyattan son
ra gok feci bir Surette olmti~tiir. Ad
liye de,.hal i~e el koymu~ ve tahkika
ta ba!;ilarm~tir. I 

Yap1l::m otopsi neticesinde pankre
as guddesinin dcjenere olmasmdan 
oldtigtinu tesbit etmi~tir. R 

Valinin Oltimi.i gerek Manisada ve 
gerekse ha valisinde derin bir teessi.ir 
uyandlrrrui?tlI. Cenaze yann (bugiin): 
tr::mle izm.ire g~tirilecek ve burada 
asri meznrhga gomtilecektir. .. 

Hariciye vekaleti umumi 
katibi Ankarada 

Ankara 27 (Telefon) - Montreuxye 
giden hariciye vekaleti umumi katibi ' 
B. Num:m Menemencloglu ile murnh
has heyetimiz azalarmdan bazilan 
bugtinkil ekspresle ~ehrimize geldiler 
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AK~Af\.IDAN AK~AMA: 

---------------------MUtehass1s 
raporlan 

Bu memlekctc otedenberi mti.tehas
s1slar getirilir. Bunlar ya bir mtiddet 
hizmetirnizde kallrlar; ya muayyen 
bir mevzu uzerinde tetkikat yap1p 
rntitalaalanm beyan ettikten ve ra
porlanm verdikten sonra gidcrler. 

Pek merak ediyorum: Bu raporlar 
ne oluyor? Tabil ki aiakadar makam
larca okunuyor, tctkik ediliyor. Tas
vib edilirse, icras1 kabil olan taraflan 
tatbik olunuyor. ~iiphesiz ki rapor
lar, sonra, evrak hazinesine veriliyor 
ve orada saklamyor. 

Halbuki bu raporlarm evrak hazl
nesinde saklanmas1 hi~ bir fayda te
rnin etmedigi muhakkaktrr. Alakadar 

.. rnakamlardaki ~ah1slar zamanla bit
tabi degi~tigi i«;in, raporlann muhte-
viyat1 hakkmdaki malumat ta dag1llp 
gitmek tehlikesine maruzdur. Rapor
lar muntazam surette tab ve ne~redi
lecek olurlarsa boyle bir tehlike kal
nuyacagi gibi, memleket i~lerine all
kadar olan tetkik erbab1 i1tin de kly
rnetli bir hazine vticude getiril~ 

olur. 
Bu raporlan elde etmek i~in mem

leket biiyiik fedakarhk yap1yor. Ra
porlann i~inde yaz1lchklan zamanla
ra gore icras1 imkans1z bazi tedbirler 
ahval ve ~rait degi~ince kabili tatbik 
hale gelebilirler. Halbuki evrak hazi
neslnde uyuyan raporlan gidip kan~
t1rmak kimsenin aklma gelmiyecegi 
cihetle bunlardan istif ade imkanmm 
oniine art1k kati bir sed «;ekilmi~ de
mektlr. 

f;lunu demek istiyoruz ki, garpll bir 
mutehasslSa miiracaat edilerek malft
matmdan, tecrtibesinden istifade edil
mek iizere tanzim ettirilen raporlar, 
lasrru azarru itibarile, bir sir degildir
ler. Bunlar memleketin malldlrlar. 
Memleket i~lerine alakadar olanlarla 
miinevverler bu raporlara vaklf olma
lld1rlar. <;iinkii raporlar adeta nazarl 
ve ameli bir ders mahiyetinde olmak 
iktiza eder. i-;;Ierinde degersizleri var
sa o da bize Avrupal1 mi.itehass1slann 
mahiyetlerini ogretmek itibarile mil
fid olur. 

Yazlldlklan zaman i~in ne~ri mi.ina
sib goriilmeyebilecek raporlar buluna
cagm1 kabul ederiz. Fakat aradan bir 
miiddet ge-;;tikten sonra bunlann ne~
:rinde mahzur kalrruyacag1 muhakkak
tir. Onun i-;;in, bu gibileri de biraz 
teahhtirle halkm gozii onilne konula
bilir. Devletler baz1 meselcler hakkm
daki siyasi muhabereleri bile ne~ret
mek ve efkan umurniyeye bildirmek 
adetinl takib ederler. Diplomasi saha
smda bu gibi ne~riyata cevaz varsa 
memleketin terakkisi, diizelmesi mev
zuu bahsolan meselelerde btitiin bil
ttin cevaz bulunmas1 tabiidir. Onun 
i~in. miltehass1s raporlarmm ya ayn 

ayn, ya taallllk ettikleri meselelere gore 
birer cild halinde ne~ri memleketin 
fikti terakkisi balommdan pek hayir
lt ve liizumlu olacag1 kanaatindeyiz. 

~Cl 

Viyana di§ tabipleri kongresine 
bir heyet gittl 

Viyanado. toplancak dit tabipleri 
kongresine ittirik edecek olan lstanbul 
dit tabiplerinden murekkep bir heyet 
dun tehrimizden Viyanaya hareket et• 
tni;ilerdir. 

Heyeti te11kil eden zevat ~unlard1r: 
Profesor Kaz1m Esad, profesor Ziya Ce~ 
rnal. do~ent Suad Ismail, do~ent Or· 
han, do~ent Pertev Ata, aaistan bayan 
Munevver, asistan Nihad, profesor Kan· 
torovi~. 

YaQmurun tesiri I 
Dun bugday 
fiati on para 

giikseldi 
Son yagmur ve firbnalann tesirile diin 

zahire borsasmda bugday fiatleri on 

para yukselmi§tir. 
Maamafih istihsal mmtaklanmn c;o· 

gundan, i,iehrimizedeki gibi §iddetli ve 
devamh yagrour yagmad1g1 ic;in mahsul· 
ler uzerinde mi.ihim bir zaran okiad1it 
ve fiatlerin yakmda dii~ecegi soyleniyor. 

Y eni susam mahsulU uzerine alivre 
sah§lara baolanmt§br. Fiatler 12 kuru§tur. 

lstanbulun iktisadi vaziyetl 
hakkmda tetklkler 

1ktisat vekaleti i~ ticaret urnumi mii· 
diirij B. Miimtaz bir kac; giindenberi teh• 
rimizdedir. 

B. Mi.imtaz di.in ticaret oclasmda ve 
Tiirkofiste lstanbulun iktisadi vaziyeti 
hakkmda incelemeler yapm1ohr. 

Oda reisi B. Muhtann nezdinde oda 
umumi katibi B. Cevat Nizaminin ittirA· 
kile yapilan bir toplantida B. Miimtaz 
da haz1r bulunmuotur. 

le; ticaret umumi mudiirii, lstanbula 

mezunen geldigini, temaslanrup hususi 
mahiyette oldugunu, daha on bet giin 
kadar kalacaii

0

m bir muharririmize soy~ 
lemiotir. 

B. Miimtaz, odanm rand1man bakt
mmdan ne halde bulundugunu da goz· 
den gec;irmektedir. 

Gorulen liizum iizerine oda meclisi 
yann toplanttya c;agmlm1otir. 

Casus degil 
Adi bir suctan dolayi 
mahkum oldugundan 

yakaland1 
Sabah gazetelerinden biri lvanof adm· 

da bir Bulgann Kirklarcli civarmda 
gizlice hududu gec;mek istcrken yaka· 
land1g1ru ve casus olmas1 kuvvetle muh
temel bulundugunu, lvanofun muddei
umumilige teslim edildigini yazm1ott. 

Di.in bu hususta adliyede laz1m gelen 
makamlarda tahkikat yaptik. Bu tahki· 
kata nazaran huduttan gizlice gec;erken 
yakalanm10 ve casusluk suc;undan maz
nun lvanof admda bir adam yoktur. 

Hadisenin ash i,iudur: 
lvanof admda bir adam lzmirde 

bir au~tan mahkum olmuotur. Kendisi 
ise lstanbulda bulunmaktadtr. Hakkmda 
verilen hiikum infaz edilmek iizere 
lvanofun lzmire gonderilmesi ic;in ma· 

halli adliycsi tarafmdan Istanbul mud· 
deiumumiligine yaz1lm1~tlr. lvanof bu• 
radan lzmire gonderilmiotir. Mesele bun· 
dan ibarettir. 

Mezar bek~i leri vesika 
alacaklar 

Istanbul belediyeai mezarl1klann in· 
tizam ve inz1bat altma ahnmast i~in 

butiin mezar bekc;ilerini vesika almaga 
mecbur etmi1ti. 

Bir k1S1m mezar be~kileri ile me:zar 
kaz1c1lanmn vaziyetleri polisc;e tcdkilt 
edilmit ve kendi1erine vesika verilmittir. 
Henuz almayanlar i~in 15 agustosa ka· 

dar son bir mUhlet verilmittir. Bu ta· 
rihten aonra vesikas1z bek~i ve mezar 
kaz1c1 bulunmayacak, bunlar mezarhk· 
Jann her turli.i inZtbat ve muhafazasm
dan meaul edilecelderdir. 

Mehtap safas1 
Bogazi~inde biiyiik bir 
eglence tertip ediliyor 
~irketi Hayriye Bogazic;inde eski meh· 

tap alemlerini hatirlatan bir gece ter• 
tibine karar vermi~tir. Mehtap safast 
agustosun birinci cumartesi giinu ak~am1 
yap1lacakt1r. 

Eglenceye Bogazm iki sahilinde otu· 
ran halkm da i~tiraki temin edilecektir. 

Donanm1!1 vapurlar ve aandallar Be· 
bek, Emirgan, Kanlaca, Beykoz ve Bii· 
yiikdere koylarmda dola~acaklard1r. 

Donablm10 bir sal i~inde ba~hca ha· 
nende ve sazende1er bulunacak, eglen
ce sabaha kadar devam edecektir. 

Ticaret ve zahire borsasinda 
se~im 

Istanbul ticaret ve zahire borsast ye· 
ni idare heyeti sec;imi diin yap1lacakt1. 

F akat s~ime bakacak komisyon aza· 
lanndan bir k1smm10 gelmemeleri yU• 
ziinden intihap bugiine kalm1ohr. 

Miibayaac11ann idare heyetinde iki 
mumessil bulundurmak istemeleri yU• 

zunden borsac1lar arasmda c;tkan ihti· 
lafm halledilmit oldugu ve bugiin inti· 
habm neticelenebilecegi soylcniyor. 

Parti bu defa namzed listesi goster· 
memi~tir. 

lplik meselesi 
Dokumac1lar iplik bula

mad1klanndan §ikayet 
ediyorlar 

~ehrimizdeki dokumac1lar namma bir 
heyct diin ticaret odast aanayi 1ubeai 
direktorliigune ba!,f vurarak fabrikala· 
nn c;orap ve trikotaj imaline yarayan 
I 2 numarali iplik c;akarmamasmdan ~ok 
mi.i!1kiil vaziyete du~tiiklerini bildirmit· 
lerdir. 

Mikdan 2,000 i bulan dokumac1la· 

rm c;ogu makinelerini durdurmaga mec· 
bur olmu§lar vc ipiz kalm1lJlard1r. 

Bu iplik meselesi yakmda halledilmez
se piyadasa baz1 kalitelcrde ihtiyaca kafi 
c;orap bulunam1yacag1 soyleniyor. Boy· 
le bir vaziyete meydan vermemek i~in 
vekaletin mi.idahelesi bekleniyor. 

Alakah fabrikalann sahipleri, veka
letin tayin ettigi fiatle zarara ugrad1kla· 

rim iddia ederek I 2 numarah iplik ~I· 
karm1yorlar. Halbuki Adana fabrikala· 
nndan ucuz fiatle mal gelmektedir. 

Bu iplikleri yapan fabrikalann maki
neleri ioe daha elveri,li mal ~akaracak 
bir §ekilde tadil edilecek o1ursa mese· 
lenin halledilecegi temin ediliyor. Tica· 
ret odas1 bugiinlerde raporunu hazirlaya
rak vekalete gonderecektir. 

lktisad vekili, Meclisin top
lant1stndan sonra lstanbula 

gelecek 
lktisad vekili B. Ce1al Bayar, Millet 

meclisinin 30 temmuz toplanhsmdan 

80nt'& §ehrimize gelerek bir muddet is· 
tirahat edecektir. 

·Tramvaydan atlamak isteyen 
biri dOitO, yaraland1 

Vatman Huseyinin idaresindeki tram· 
vay Arnavutkoy caddesinden ge~erken 
Kemal admda biri tramvaydan atla

mak iatemio ve dli!fmiittur. Bu diitme 
neticeainde ba1mdan tehlikeli surette ya• 
ralanan Kemal aoz aoyliyemiyecek bir 
ha1de hastaneye kaldmlm1,, zab1ta ka· 
za etrafmda tahkikata ba!llamt!lbr. 

I Istanbul radyosu 
Ankarada bir 
komisyon te~kil 

edildi 
~ehrimize ge1en mali'imata gore, ls· 

tanbul radyosu hiikumetin eline gec;ince 
nelJriYatta yap1lacak tslahab haz1rlamak 
iiezere Ankarada bir komisyon te,kil 
edilmi§tir. 

Program yakmda tamamlanacak ve 
15 eylulden itibaren tatbikine balJlana
caktir. 

Radyoda sabah servisleri yapmak is· 
lahat arasmdad1r. Bu servisler her giin 
olacak, aaat ye~iden dokuza kadar de· 
vam edecektir. 

Radyonun modern musiki n~riyatt 

~ok kuvvetlendirilecek ve bu hususta 
ecnebi sanatkarlardan da istifade edile· 
cektir. 

lspanyada Tork tiftikleri 
aramyor 

Turk tiftiklcri ispanya piyaaalarmda 
c;ok aranmaktadir. Ban miiesseseler di.in 
Tiirkofise bat vurarak lspanyaya ihra· 

cat yaptiklan takdirde mallannm mu· 
sadere edilip edilmiyecegini sormu§lard1r. 
Heniiz kendilerine cevap verilmemi,tir. 

Bahreyn sultam gitti 
Bir ka~ giindenberi §ehrimizde misa

fir bulunan Bahreyn adalan sultam dun· 
kii trenle ve Ankara yolile lraka git· 
miotir. 

Milli k1yaf etleri ve bellerinde uzun 
dal k1lic;larile seyahat eden sultan ve ma
yeti erkanman Ankarada bir kac; giin 
kalmasa muhtcmeldir. 

Iki ki~i boguldu 
Bir ki§i de bogulmak 
iizere iken kurtanld1 

Akay idaresinin 6 numarah mavna· 
smda kaptan Onycli lbrahim llmanda 
bir §amandaranm iistune c;1karak mav· 
nalara seslenirken muvazenesini kay~ 

betmilJ ve denize dii!1mii~tiir. Adamca
itz dalgalar arasmda bogulmu' ve cese
di bulunamam1§t1r. 

Vasil admda 14 ya,mda bir ~ocuk da 

Arnavudkoyu sahilinde bahk tutarken 

denize diiomii~. bogulmu§tur. Vasilin cc· 
sedi bulunama,tar. 

Muzaffer admda 18 ya,mda bir k1z 
Be;iikta!l iskelesinde dolaoarken saras1 
tutarak denize dii::miil!tiir. Muzaffer bo· 
gulmak uzere iken kurtanlm1otir. 

Takas yolsuzlugu tahkikat 
evrak1 devlet §Urasma 

gonderildi 
Takas yolsuzlugunda alakadar goru

len memurlarm itirazlan iizerine tahki· 
kat evrak1m tedkik eden devlet ti'iras1, 
fezlekenin bazt k1s1mlan el yazisile ya
z1lm1§ olmas1 yuzunden okunamad1gm

dan evrak1 iade etmi!1ti. 

Evvelce tahkikati idare eden heyet 
reisi miifctti, B. Ali Kemalin nezareti 
altmda ev:ak daktilo ile yeniden yaz1l· 
m11 ve dcvlet §urasma gonderilmi1tir. 
Bugiinlerde !1iiradan bir karar ~1kmas1 
muhtemeldir. 

Ticaret ve sanayi mOzesf 
eiyasi Ankaraya naklediliyor 

~ehrimizdeki ticaret ve sanayi muze· 

si e1yasmm Ankaraya nakline ba1lan· 

m11t1r. 

BaJ' Amoa:r-a. 1rore ... 
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~ bir dere bile yoktur. Hep kuyul •• 
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ARADA SIRADA: 

TUrkc;ede roman 
Metinlerle Muas1r Tilrk Edebiyah 

miiellifi Mustafa Nihad, tiirkc;ede ro
man hakkmda iic; ytiz otuz iki sahife
lik bir eser yazd1; k1sa zamanda de
gerli ne$riyat yapan, ismi sayih tabi
ler sirasma giren Rcmzi kitapanesi de 
bu bilyi.ik eseri bash. Edebiyatta buh
ran oldugu soylenen bu ara boyle bir 
eser yazmak zahmetine katlanan mil
ellifle, bu cscri basmak cesaretini gos
teren tabii tebrik ederlz. 

Mustafa Nihadm eseri, bizde ve Av
rupada hikaye ile romana dair bir 
tarihc;e, Ahmet Midhat efendinin ha
yah ve cserleri hakkmda bir tctkik
tir. Bunlardan ba~ka, edebiyatim1za 
dair «;1knu~ olan tarih ve tetkiklerdek:i 
yanh$lar kaydedilmi~ ve tiirkc;eye 
c;evrilen bir iki eserin de tiirk<;elerl 
te~hir edilmi~. Te~hir diyoruz, c;ilnkil 
milellif: cTilrkc;ede edebi manasiyle 
yap1lrru~ terccme ornegi olarak Ah
met Vefilc pa~anm Moliere kiilliyatt 
ile Seraceddinin Claude Farrer'den 
terceme ettigi cKatil Kim?~ ve Nasu
hi Esadm Anatole France'tan naklet
tigi cTais> eserlerini goriiyoruz> di
yor. Fakat bu dogru tercemelerin as1l
lanm ne~retmiyor, sade yanh~lan gos
termek i~in fena tercemelerin as11la
nru ahyor. Ciddi bir eserde miiellif 
dedikoduya yol ac;acak kap1 birakma
saydl daha iyi olurdu. 

«Tiirkc;ede Roman-. eserini incele
yen bir arkada~, eski Ti.irk hikayelerl 
bahsinde ufak tefek hatalar buldu. 
Kitabm Avrupa roman ve hikayelert 
tarihc;esinde de miiellife biraz serze
ni~te bulunabiliriz. Mesela: Tilki ro
mamru Ruteboeuf'ten bahsetmiyerek 
~oylece gec;iyor da, ingiliz Chauser'i 
atlarmyor ve bu muharririn Fl'ansiz 
edebiyatma ne derece borc;lu oldugunu 
kayda Jiizum gormeden sade Bocca
cio'nun tesiri altmda ingilterede hi
kAye kuran muharrir oldugunu soy
lemekle iktifa ediyor. 

Bu goz yumulabilccek ufak tcfcgi 
gec;ersek, Mustafa Nihadm Tiirkc;ede 
Roman hakkmdaki denemesi giizel ve 
degerli bir denemedir. Kitabmm cbir 
mektep c;ah~mas1 neticesb oldugunu 
soyleyen miiellifin talebelerine iyi 
ders verdigi anla~lhyor. 

Mustafa Nihad cihan edcbiyat tarih
lerini hazmec1erek okumu~ ve aldan
m1yorsak G. Lanson ile P. Tuffrau'nun 
cHistoire de la litterature Fran~aise:t 
inden, bilhassa bu eserin sahif e son
larmdaki notlariylc Bab hulasalann
dan istifade etmi~, hikaye ile romanm 
iyi bir hulasasm1 yapm1~, bu itibarla 
•Tiirk1tede Roman> yalmz liselilerin 
degil, yiiksek tahsil gen~ligi ile edebi
yat merakhlannm da istifade edecek-
leri k1ymctli bir eserdir. s. t. 

Mimar Seyfi Tahrana gidiyor 
Floryanm imar plamm hazarlayan gu· 

zel sanatlar akademi~i profesorlerinden 
mimar Scyfi, Tahranda yapilacak Turk 
acfaret binasl plant i~in ac;alan musaba· 
kay1 kazanm1!1tl. 

Sefaret binasmm in§asma yakmda 
ba,Ianacag1 i~in in~aata nezaret etmelt 

iizere mimar Seyfi T ahrana hareket et• 
mi§tir. 

TOnel §irketinin galatada 
yapt1racag1 binanm in§asma 

ba§lamyor 
Tiinel tirketinin Galata tarafmda yap

tiracaga yeni binanm plan1 naha vealeu 
tarafmdan tasdik edilmioti. 

Binanm in;iasma ait her ti.irlii hazultk
lar ikmal edildiginden in§aata agustosua 

haf taamda ba§lanacak ve in1aat do rt 
ayda tamamlanacakttr. 

--..... 
~ 

- .,._q f I 
~ - _.,..J. 

B. A. - Peki, banyo mevsimi gelin
ce yiizmek bilmiyenler nerede bogu
lur?-



;:)l:UlllC 't 

Hastanelere 450 
yatak nave ediliyor 
Orta tedrisat ihtiyac1 hakk1nda bugOn maarif 

vekilinin reisligi alt1nda toplant1 yap1lacak 
t.Tniversite hukuk faktiltesinin bu se-1 

neden itibaren dort seneye ~lkanlma
s1 ve diger fakiiltelerde de bazi islahat 
yap1lmas1 kararlru;;tmldlg1 yaztlml~ti. 
istanbulda bulunan Maarif vekili Saf
fet Arlkan, diin yanmda yiiksek tedli
sat miidiiril Cevad bulundugu halde 
tiniversiteye giderek bu hususta iini
versite rektorii Cemil Bilsel ile iki sa
at kadar gorii~mti~tiir. 

Maarif vekili bundan sonra di~ ta
bipleri namma gelen bir heyetin ziya
retini kabul etmi~tir. Di~ tabipleri ge
¢rdikleri mali buhrandan bahsederek 
vilayetlerde birer di~ dispanseri ac;ll
masm1 ileri silrmii~lerdir. Di~ tabipleri 
bu dispanserle hem halkm di9leri te
davi cdilccegini, hem de i~siz di9Gilere 
i~ bulunacagm1 ileri stirmti~lerdir. M:::.
arif vckili bu hususta Slhhiye vekililc 
gorii~ecegini soylemi~tir. 

Bir flrp1da iki 
saal falmz~ ! 

Bu yaman a~1kgoziin 
muhakemesine ba~landt 
Fencr civanndn otur:m Salih ve 

Mehmed adlarmda iki ki~i soy ad1 
almak iizere Fencr nahiye mlidtiri
yetine giderlerken onlerine bir deli
kanh c;1km19 ve saati sormu~tur. Sa
Iihle Mehmed ikisi birden saatlerini 
c;1kanp bakm1l?lar ve bu adama cc
vap vermil?lerdir. Biraz som·a bu iki 
ahbap ellerini ceplerine soktuklan za
man saatlerinin kordonu kopanlarak 
n~mlm1~ oldugunu gormli~lerdir. 

Bunbr derhal polise mliracaat et
mi1;>lcr vc zab1ta bunlann sa.atlerini 
c~Imaktan maznunen Hiiseyin adm
da birini yakalarm~, Salih ve Mch
med bu adam1 gorilnce kcnclilerinc 
S..'l::t~ soranm bu adam oldugunu soy
lemislerdir. Hilseyinin tizeri aramn
ca Salihle Mehmedin c;alm::m saatleri 
de cebinde bulunmu:;;tur. 

Diger taraftan Htiseyin bir de do
I:>ndir1c1hk sugundan maznundur. 
B~rtmh Ziya admda biri Aksaray ci
vn.rmdan ge~erken Hiiseyin oniine ~1k-
1m~ vc kendisinin de Bartmll bir 
ti.iccr.r oldugunu soyliyerck: 

- Satmak i<;in koyun getirmi~

tim, satamad1m, geriye gotiirecegim. 
Eg~r ba.na yard1m cdersen sana para 
veririm .. diye adamcagrz1 kandirmi~
tir. Yold::t giderlcrken Htiseyin bir 
nrr-.hk Ziyaya: 

- Ben l?imdi koyunlan.i, yiyecek 
alacag1m, fakat yarumda bozuk pa
ra yok. Sen.de varsa bana bir lira ver 
de soma parayi bozdurunca iade 
edeyim .. demi~tir. Ziya yanmda an
cak be~ lira oldugunu s6ylemi9 ve 
~1kar1p bunu Hiiseyine ve~tir. :iki 
ahbap beraberce Kapall gar~ya gir
mi~ler ve Hiiseyin parayi bozdurmak 
iizerc bilyiik bir kap1dan ic;eriye gir
mi~, Ziyaya da beklemesini soylemi~
tir. Ziya bu kapmm oniinde uzun 
mi.iddet beledigi halde Hiiseyinin don
medigini goriince ic;eriye girip arama
ga ba~lrum~ ve bunun iki kaplh bir 
han oldugunu ogrenmi~tir. Bu vazi
yet kaq1smda dolandmldlgrru anla
yan Ziya polise miiracaat ederek ha
diseyi anlatnn~tir. 

Zab1ta Hilseyini yakalam1~ ve her 
iki su~tan hakkmda evrak tanzim 
ederek mahkcmeye vermi.9tir. 

Dlin ikinci ceza mahkemesinde Hil
seyinin muhakemesi yap1lllll~, sg.ati 
c;almanlardan Salih dinleruni~tir. 

Di~ hekimlerinin ziyaretinden son
ra Maarif vekili gazetecileri kabul e
derek ~u beyanatta bulunm~tur: 

«- Bu yzl ilniversite i<;in ayrzlan 
fevkalade tahsisat ile iiniversite hasta
nelerinin yatak adedini c;oi}altacagiz. 
450 yatak ilave edilmek iizere yeni pav
yonlar in$a edilecektir. Bu pavypnlar 
Gureba ve Cerrahpw;a hastanelerinde 
agilacaktir. Bu hususta rektoriin iza
hatmi dinledim. Kendisinin azakadar
larla derhal temasa gelmesi ve bt£ i$e 
hemen ba$lanmasi i<;in lazim gelen ta
limatz verdim.» 

Vekil diin bir arahk Giizel sanatlar 
akademisine gidcrek ~ark tezyini sa
natlan ~ubesinin tevsii etrafmda ted
.kiklerde bulunmu9tur. Bugtin Maarif 
mudtirlti.gtine gelccek ve ~ehrin orta 
tedrisat ihtiyac1 etrafmda yap1Iacak 
bir 1oplant1ya rcislik edecektir. 

Bir kUp alt1n 
sat1~1 I 

Kasaya 1900 lira 
yerine kag1d parc;a

lan koymu~lar ! 
Gcgenlerde bay Yakup admda biri

nin yerden ~1kanlan bir kup alt1ru 
satmak bahancsile iki ki~i tarafmdan 
doland1nldlgm1 yazm1~tlk. Zab1ta bu 
doland1ncllarm Yusuf, diger ad1 ~i.ik-
ril ile Fchmi admda bir arkada~1 ol
dugunu meydana c;1karrru~ ve bunlar

dan Yusufu yakal~tu·. Zab1ta tah
kiatma nazaran dolandlnclhk vakas1 
~oyle olmu~tur: 

Yusuf bir gi..in bay Yakuba giderek 
tnmd1g1 fakir bir amelenin bir yap1da 
gal1~irken yer altmda bir ktip eski al
tm buldugunu ve bunlan satmak is-

tedigini soylemi9tir. Bay Yakup bu 
altmJan satm almak istemi~ ve Yu
suna 1900 liraya pazarl.J.k yapm1~lar
d.lr. Bundan sonra Yusuf ~1krm~ ve 
Fehmi admdaki arkad~lfil amele ki
yafetinc sokarak allp bay Yakuba ge
tirmi~tir. 1900 lira say1larak bir ga
zeteye sanlmil? ve her tigiiniin gozleri 
onilnde bay Yakubun kasasma kon
mu~tur. Yusufla arkada91 da kilp i~in
de bulduklan on iki bin altiru getirip 
1900 lirayi alacaklanru soyliyerek bay 
yakubun yanmdan glkm1~lardll". 

Bunlar gittikten sonra bay Yakup 
biraz 9iiphelenmi~ ve kasayi aGarak 
1900 lirayi sardlklan gazete paketini 
~lkarm1~tir. Fakat paketi agtig1 za
man ic;inde 1900 lira yerine kag1d par
caJ.an dolu oldugunu gormii~ti.ir. Bay 
Yakup bu paralar kasaya konulurken 
Yusufla arkada~1 tarafmdan el gabuk1 
lugile paketler degil?tirilerek para pa
ketini al1p yerine kag1d paketini b1-
rakt1klanru ve bu suretle kendisini do. 
lanchrd1klanm anlamI~, polise miira
caat etmi~tir. 

Polis ikinci ~ube miidiiiiyeti bir haf-. 
ta siiren tahkikat neticesinde Yusu
fun Kocarnustafapa~a camii yamnda 

bir evde oldugunu tesbit etmi1? ve dUn 
kendisini yakalarm~tir. Evde bir dolap 
iizerinde Yusufun bay Yakuptan do
lanchrd1g1 1900 liramn 1300 liras1 
bulunm~tur. Yusuf paranm 400 lira
sm1 da arkada.91 Fehmiye vermi~tir. 

Zab1ta Fehminin de izini meydana \!1-
karnn~br. Onun da ~u gi.inlerde ya
kalanmas1 muhakkaktir. 

OIUm Salih hadiseyi oldugu gibi anlatilll~
tir. Fakat su~lu Hiiseyin bunlan ka-
tlyen inkar etmi~tir. iddia makarm :Tiiccardan Suad Kara Osman ile 
Hilseyinin tecziyesini istemi:;;, muha- Doy~e Oryent bank teflecinden Cevad 
keme karar ic;in ba~ka giine kal- Kara Osmamn analar1, Prag sefiri Ya-
mi~tll'. kub Kadri Kara Osman ile Fevzi LUtfi 

Kara Osman ve Ahmed Lutfi Kara Os
Sa nayi birliginde toplantt manm halalan bayan Cavide Kara Os-
lstanbul sanayi birligi idare heyeti di.in man vefat etmiftir. Cenazesi bugiin, 28 

toplanmi~hr. Bu ic;timada, bu seneki temmuz aah gijnii saat on birde Kala-
yerli mallar sergisi hesaplan gozden gc- Jnlfta Kalamat caddesinde 62 numaral1 
c;irilmi~. iktisat veka]etinin fabrika]ara evinden kaldll'lhp namaz1 Ziibdii p~a 
ait vergilcr hakkmda sordugu suallere camiin.de lulmarak Sabn,yi c:ediddeki 

M. Eden 
(BllJ lru'aC1 blrinci sahi!ede) 

Montreux konferansz, bir terakki 
te~kil etmekte olan sulhperver ve me~
ru metodlarla bazz muahedelerin ye
niden nazan tedkikten gec;irilmesi 
keyfiyeti bahsinde Avrupaya kiymetli 
bir misal vermi$tir. f!urasinda $iiphe 
yoktur ki, Turk noktai nazari da da
hil olmak iizere biitiln noktai nazar
lardan elde edilen neticeler, Tiirkiye
nin kendi kendisine ihkakt hak etme
ge kalki~masi takdirinde almacak ne
ticelerden r;ok daha memnuniyet
bah$tir. 

M. Eden, Montreux konferansi hak
kmdaki sozlerini $Oyle bitirmi$tir: 

«Tilrk hiikumetine, yalniz temina
tzn elfazz igin dei}il fakat ayni .zaman
da bu teminatin tedvin edilmesine 
amil olan ruhtan dolayi te$ekkiirleri
mi bildirmegi kendime bir vazife ad
dederim. ~iiphe yoktur ki biiyii.k Bri
tanya hiikumeti ile Turk hi.ikumeti 
arasznda daha siki ve daha samim.£ 
bir antant, Bogazlar konferansmm 
neticesini te$kil etmi$tir.» 

AKDENiZ iTiLAFLARI 

- f talya hiikumeti, zecri te<lbirlcri 
tatbik etmi~ olan devletlere kar~1 hi~ 
bir intikam siyaseti takib etmiyece
gine ve zecri tcdbirler safhasm1 ka
panm1~ addettiginc dair bize mtiker-
1·er ve kati tcminat vermi!?tir. Vaziyet 
~imdi tamamile degi~mi~tir. 1\leclisin 
de benim gibi art1k bu Akdeniz anla~
malanna Ji.izum kalmad1g1 fikrindc 
bulunduguna kaniim.» 

lUiLLETLER CEJ.UiYETiNiN ISLAilI 
M. Eden, Milletler cemiyetinin is

lah1 mcslcsine gec;erek bu hususta 
$imdiden bir~ey soylcmenin zaman
s1z olacagrm bildirmi:;; ve demi~tir ki: 

«Milletlcr ccmiyetinin islah1 h::i.k
kmda ilcri siiriilccck tekliflerin hepsi. 
bu vakay1 nazan dikkate almalldll'. M. 
Litvinof, Milletler cemiyeti uzalarmm 
yilzde 25 inin konulan zecri tcdbirleri 
tatbik etmediklerini soylemi~tir. Bu 
hal, meselenin giic;ltigiinii iyice tcba
rliz etirmektedir. 

MANDA MESELESi 

M. Eden Manda meselesine temas 
ederek, milstemleke ham maddelerin
dcn blitun memlekeUerin scrbcstC1e 
istifade edebilmesi meselesinin Mil
letler cemiyctinin eyltil ic;timamda 
mevzuubahs olabilecegini, rnanda 
altmd:iki nrazinin ba~kasma tavizi W-
nin siyasi, ahlaki, hulmki gtic;ltikler 
c;1karacagm1, ingilterenin bunu hal
ledemiyecegini bildirmi~tir. 

SiLAIILA~tA. 

M. Eden nutkunun sonund!l, i~c;1 
partisi muhalefetine hlicum ederek, 
demi~tir ki: 

«Silahlanma meselesinde i~~i partisi 
rnensuplannm ald1g1 vaziyet, yabanc1 
memleketlerde sui tefehhfunler vii
euda getirecektir. ~uras1 dogrudur ki 
inglliz silB.hlan Milletler cemiyeti 
paktma muvaf1k olm1yan hedefler 
i~in katiyen kullarulm1yacaktir. Hii
kumet, silaahlarm takyidi i<;in, ~lkan 
btittin firsatlardan istifade edecektir. 
Bu frrsatm zannEf.dildiginden c;ok da
ha ~abuk, silahlanmanm agrr yiikii 
biitiin dtinya uzerinde hissedilmege 
ba~lar ba~lamaz ~1kmas1 ~ok miim
kti.ndur .~ 

Evlenme 
Esbak maliye nazm bay Re§adm to· 

runu ve merhum doktor Mahir Hasan1n 
ke!'irnesi bayan Sitare ile Bosna ~rafm
dan bay SaJih Kulinin oglu elektrik qleri 
etiid idaresi su mUhendislerinden bay 
Mubiddin Kulinin evlenmeleri cumartesi 
gunu ak§anu Tokatliyan salonlannda bir 

~ok tamd1klar1mn huzurile tesid edilmi§
tir. Her iki tarafa ebedi saadet ve babti
yarhk temenni eyleriz. 

Evlenme 
Istanbul Maliye muhakemat mii .. 

diirii Galip Bekta~1n k1z1 ~efkat 

Bekta~ ile Liileburgaz mahkemesi 
hakimi Nevzat Yiiriiriin nikahlar1 
icrn k1lmm1t br, mesut olmalar1D1 
·dileriz. 

,.....,....,,_.,-:r.r.i= T AKSlM bah~esinde 

Bu ak~am 21,45 te 

DENIZ HA VASI 
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Madridin 'imalinde 
'iddetli muharebe 

( 841 taraft birmci sahifede) 

Biitiin vilayetlerde beyazlarla klzll
lar arasmda miicadele devam etmek
tedir. Klzlllar arasmda sendikalistler 
ve sol cenah cumhuriyet~ileri, beyazlar 
arasmda da mutedil cumhuriyet~iler, 
kralhk ta1·aftarlan, hatta modas1 ge~
mi~ olan don Carlos taraftarlan bile 
vardlr. 

Miicadelenin sonu ne olursa olsun 
ispanya uzun miiddet dahili nifak 
i~inde kalacaktrr.~ 

ASiLER MUHASARA EDiLiYORLAR 

Barcelone 27 (A.A.) - HiikCunet 
lruvvetlerinden ii~ kol, Saragosse tize-
rine yiirumektedir. 

Perez Tarrezin kumandas1 altmda 
bulunan birinci kol, Leridayi ele ge~ir
mi~ olup halihazrrda Saragosse'e 35 
kilometre rnesafede bulunmaktadlr. 

ikinci kol, Sarinena'y1 zabtetmi~ ve 
Saragosse'e 60 kilometre rnesafede ka
in Tardiente'ye varm1~tir. 

U~iincii kol, Caste'yi ele gec;irmi~ ve 
Alcaniz'e vas1l olm~tur. Bu kol, on 
altmc1 piyade alay1 ile top~u kuvvetler
den ve mills efradlndan miite~ekkildir. 

Ogrenildigine gore Aragon eyalctin
deki asi kuvvetleiin b~kurnandan1 o
lan general Catanella, Yaca ve Hues
ca'dan takviye kitaatI istemi~tir. Hii
kCunet kuvvetleii tarafmdan iha ta e
dilmi~ o1an Huesca'da beyaz bayrak ~e
kilmi9 ise de asiler henliz teslim ol
rnarm~lardll". 

Asiler, halihazirda Yacaya hakim 
iseler de Kale iyice bombarchman edil
mi~tir. Barcelone'da slikun hliktim stir
mektedir. 

OV1EDODAKi ASiLER lUUHASARA 
EDiLDiLER 

Oviedo 27 (A.A.) - Oviedo'daki asi 
kuvvetJer kumandam albay Aranda, 
kanlI bir muharebeye meydan verme
mek i~in teslim olmaga davet edilmi~
tir. Hiikumet kuvvetlerinden iki kol, 
bu dakikada kendisini muhasara altm
da bulundurmaktadir. 

Bu kollarm birisi muntazam asker
lerden digeri de B. Gonzales Pena'mn 
kumnndas1 altmda bulunan amele 
rnilislelinden mtirekkeb bulunmakta
d1r. 

Madrid 27 (A.A.) - Diin hj.ikumet 
tayyareleri tarafmdan Melilla ve Ccu
ta 'nm bombardlman1 esnasmda Afri
kadaki asi kuvvetler mtihim ziyata 
dur;ar olmu~lard.lr. Asi kuvvetlerin bo
gazi ge~mek tasavvurundan vaz geg
rni~ olduklan soyleruncktedir. 

SEViL RADYOSU DiYOR Ki.. 
Seville 27 (A.A.) - Seville radyo is

tasyonu, sabah saat birde asi kuvvet
lerin Madride klrk kilometre mesafc
de bulunmakta olduklanm ve ~ehrin 
pck yakmda dti~ccegini bildirmi~tir. 

Paris 27 - ispanyadaki ecnebiler 
buras1m terkederek vapurlarla yola 
g1klyorlar. 

Yeniden muhtelif vapurlarla bir ka~ 
bin ki~i hareket etmi~tir. 

ASiLERiN BEYANATI 
Madrid 27 (A.A.) - Gazetelcr Sa

ragossadaki asilerden ka~anlarm be
yanatiru ne~retmektedir. Bunlar ge-

B. Fatin teb,ir 
ediyor: 

'(Ba~ taraft 1 inci sahilede) 

yiiklilgiinde dolu dii$mft$tiir. Maama-
I 

fih bugiin hava diizelmi~tir, artik bun .. 
dan sonra diinkii ~ddetli yagmmlar 
beklenemez. $unu da ilave edeyim ki, 
giine~teki lekelerin havamn elektrik-
le~mesine tesirleri yoktur.» I 

YAGMURUN TAHRiDATI I 
u~ giin iistiiste f1rtna halinde yagan, 

yagmurlarm ve d~en ytlchnmlann 
istanbulun muhtelif semtlerinde yap
tig1 tahribati diin yaZIIll~tik. Zab1ta 
yagmurlarm fazla tahribat yaptigi 
semtlerde tedkikata devam etmekte-
dir. Yagmur ve seller bir~ok evlerin 
temellerini kazdlgmdan buralarda y1• 
k1lma tehlikesi goriilmti~tiir. Kum
kap1. Yedikule, Samatya, Be~ikta~, Us..i 
ktidar civarmda bu gibi y1ktlma tehU
kesine maruz goriilen 18 evi bo~alhm~ 
tu·. 

D'i.ln de muhtelif semtlerde sellerden 
dolan kanalizasyon delikleri iemizlen
mii;; ve yollardaki c;amur y1gmlari kul
dmlm1~tir. Zab1ta muhtelU semtler· 
deki firtma tahribatm1 tesbit cderck 
bir raper halinde Dahiliye vekaletine 
bildirmi~tir. 

YOLLARI TA~liR 
Di.in belediye fen i~leri muduni ~9-

hir i~inde dola~1~ ve caddelerde, so
kaklarda vukua gelen tahribati goz
den gegirmi~tir. Bilhassa Tophanede 
Bogazkesende, Fmd1kllda ve Mercan
daki tahribat her yerden fazladir. Bun .. 
lar, siiratle tamir edilecektir. Ayni za
manda her belediye ~besi kendi mm
taklan dahllindeki tahribatm dercce
sini tesbit ederek raporla11m belediye. 
sini tesbit ederek raporlanm beledi
yeye vereceklerdir. Binalarda ve e9-
hasa aid sail" hususatta vukua gelen 
zarann miktan heniiz tcsbit eclilm~
mi9tir. Maamafih bunun miihim bir 
yekful tutacag1 anla~1lmaktadll'. 

Evvelhi giinkii yagmur Uskiidar ve 
Kadlkoy cihetlerinde biiyi.ik zararla .. 
ra sebep olmu~tur. Usktidarda baz1 ev
ler y1kllm~, baz1 binalar da gok harap 
olmu~tm·. 

Dtin termometre 25-30 derece ara
smcta icli. S1cakl1k evvelki gi.inlerin ay
ni oldugu halde barometre ytikseldi
ginden agirllk ve s1kmt1 zail olmu9tur. 

Istanbul hakkmda bro§Orler 
Belediye turizm §ube~i. seyynh gclc• 

eek merkezlere, Avrupadaki biiyiik otel• 
lerle seyyah acentelerine gonderilme~ 
iizere istanbulun giizel manzaralanna 
ait Almanca, Frans1zca, ingilizce dille· 
lerinde bro§iirler bast1rm1§hr. 

Renkli ve gi.izel bir kapak ic;inde ba• 
s1lan bu bro§iirler bugi.inlerde gonderi• 
lecektir. 

BlllUUlttUllllllUUUllU1111HllllUlllUUlllUlllllllllUUlllllltltHllUlllUnl-

neral Cabanollamn vaziyctinin (_;Ok va .. 
him oldugunu, ~iinkli seferberlik em
rinin tamamile akim kald.lg1m soyle-
mi~lerdir. I 

MADRiDDEN GELEN ALTINLAR \ 
Paris 27 (A.A.) - Madrid - Paris 

hava postas1 diin ak~m buraya gel
~ ve altm hamul~sini g1karnu~tir. 

:rayyare bugiin Madride donmil~ti.ir, ~· 
Iginde ti~ subay ile ii~ memur bulun .. 
maktadir. 

•HHllllllUllllllUllllllllllllUllllllUUlllllllllllLIUIHlllllllHUlllllllUllUUllUlUHllllllUUlllllllllllUIJIJHlllllllllfHlllllllllUlllllllllltlllltlllllllllllfllllftl. 

,___D_e_v_le_t_D_em-ir_y_o_lla_r_1 _v_e_L_im-anlan l~letme I 
Umum ldaresi llanlar1 --------Muhammen bedeli 6100 lira olan 40 ton kartftk ve 10 ton temiz 

pirin~ tala~ 31/7 /936 cuma giinii saat 15 de Haydarpatada Gar hi· 
nas1 dahilindeki 1 inci ifletme komisyonu tarafmdan kapah zarf usu• 
me satihga ~1kar1In11,br. 

isteklilerin 457 lira 50 kuru' muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettigi vesikalan ve kanunun 4 iincii maddesi mucibince i~e ginnege 
mauii kanuni bulunmad1gma dair beyanname ile te lif mektuplarm1' 
aym gi.in saat 14 de kadar komisyon reisligine vermeleri laz1md1r. Bu 
ite aid ~artname Haydarpa~ada 1 inci i~letme komisyonu taraf mdan 
paras1z olarak verilmektedir. «4034» 

Ankara Valiliginden: 
Stadyum ve Hipodrom alanmda kullamlmak iizere bir traktor ile al~. 

ti adet ~im makinesi 30/7 /936 tarihine rasthyan perfembe giinii aaat 
16 da Viii.yet bina11nda toplanan Daiini enciimende ihalesi yaptlm~ 
iizere kapah zarf usulile eksiltmeye konmuttur. Ketif bedeli 5 bin. (i .. J 

radan ibarettir. Muvakkat teminat 375 lirad1r. ! 
lsteklilerin teklif mektuplann1, teminat mektub veya makbuzlar1 vo 1 

Ticaret odasi vesikalarile birlikte ihale gunii saat 15 te kadar Vilayet 
Daimi enciimeni reisligine vermeleri laz1md1r. Eksiltme evrak1 vilaye~ 

af a miidiirliiiiinde goriilebilir. :0723) (396:), 
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13 SAATI 

Altf.1.M 

Kavun, karpuz 
i~in ucuz tar if e 

Diin gazctelcrde ~oyle bir haber oku
dunuz: 

~imdi soyliyecegim hadise 
bir hiiktim veriniz: 

haklanda ~ark §imendiferleri heniiz 

«Pazar giinil a.k~am saat 20,36 da 
Hayda-pa~adan kalkan tren Klztl
toprak oniinden gec;erken hat boyun
da, Yanko admda, 55 y~larmda bir 
adamcag1za c;arpm~tir. Zavall1 Yan
konun ayaklan kesilmi~tir. Nfunune 
hastahanesinde kazadan tic; saat son
ra olm~ttir.:. 

Bu habere g0re: 
1 - Kaza, pazar gilnil 20,36 da 

olm~, 

2 - Kazadan tic; saat sonra adam
cagiz hastahanede oldugilne nazaran, 
hemen kaldmllp goti.irillm~. 

~imdi gelelim bize bu korkunc; fa
ciayi bir kerre daha yazdlrtan sebebe: 

Pazar giinii 20,36 ile pazartesi giinii 
9,36 arasmda tam 13 ~at vardlr. Bu 
bir. 

Pazar giinii 20,36 dan pazartesi 9,36 
ya kadar hava giizeldi, ay 1~g1 vardl. 
Bu iki. 

f:abah saat dortte giln aganr ve ~ 
te crtallk giinliik giine1?liktir. Bu uc; .. 

Bu ii~ noktayi aklm1zda tutun ve 

Bu sabah Erenkoyilnden 9,23 de ge
c;en ve Haydarp~da bekliyen vapura 
yolcu gotil.ren tren. bir saat retar yap
ti. Sebeb? 13 saat once olan kaza hak
kmdaki tahkikatm bitmem4 olm.as1. 

Diyeceksiniz ki, bir kaza tahkikatl 
13 saat degu 130 saat de s'iirebillr ve 
icab ederse trenler 24 saat ~ kala
bilirler. 

Buna verilecek bir tek cevabrm var
chr ki, bu da benim sor&eagun ~ sual
dir: • 
1~u kaznm tahkikatma pazartesl 

sabahl saat lw;ta ~lUUil.l~br ve tah· 
kikata memur olanlar giin~ dogar 
dogmaz kaza mahalllne geJm.t.,ier mi
dir? Eger pazar giinu seat 20.36 dan 
itibaren de, mah8.llinde, orasuu aydm
latarak tahkikat ve tetkikat yap~ 
sa ve bu faallyet yalruz seyri bakJmm
dan u~. diyecegtm yok. 

Fakat eger, geceden vu ~tun, tah
kikata sabah saat yed.itU, se1cizde baf
l~a o vaklt diyecelim var .. 

Or'/um Selfm 
..............,11•ww•••••HMmwmwu•11m11u ... : ... -. ............ .., ................... ..,.., ... ... 

Donanmam1za diin bir 
gemi daba kabld1 

Erkin ad1 verilen denizalt1 ana gemisine 
merasimle bayragim1z ~ekildi 

· Yenl gemlye bayralmm ~klllrken ve Erldn vapura 

Donanmanuzm denizaltl gemileri
nin ihtiyac;lanru temin etmek i~ 
Almanyadan satm alman ana gemi
slne diln bi.iytik merasimle sancak ~e
kilmil? ve ad konmu~tur. 

Nord Doy~e kumpanyasmm mall 
olan ve Japon, Hint denizlerlnde sey
rii sef er ya pan bu geminin maimah
r~ tonas1 16740 recister tonas1 
9415 tir. iki makinesi, be~ kazaru oluP, 
her iki makinenin kuvveti 4200 bey
girdir. 

Gemiyi teslim almak i~in Almanya
~·a giden heyet, Helgoland adasi onoo
de yaptlan surat tecrilbelerinde ge
:minin 13,5 mil siirate mallk bulun
clugunu tesbit etmi~tir. 

Tl.irk ticaret filosunda bu siiratte 
gemi yoktur. Vapurda 98 birinci, 138 
ikinci mevki kamara ile 500 ~ 
j atacak yer mevcuttur. 1924 senesin
dc Wezerde imal edilen gemi c;ok asrl 
tesisati haizdir. Miiteaddit ekmek ve 
yemek f1nnlan, buz imalathanesi, 
iki elektrik istihsal makinesi mev
cuttur. 

Diinden itibaren Tiirk donanmaSI
na ilhak edilen bu vapur, hie; bir ll
:rnana ugramadan bir ay miiddetle 
denizalt1 gemilerimizin yiyecek, ic;e
cek ihtiya~larm1 temin edecektir. 

Di.inkii merasimde, ~hrimiz kara, 
den.tz ve hava asked erkB.nile sivil 

deniz miiesseseleri miidiirleri ve Is
tanbul merkez kumandam general 
Fehmi haz1r bulunm~chr. 

Vapurun gilvertesinde deniz ban
dosu tarafmdan ~alman istikltl mar
~mdan sonra, denizalt1 gemileri ku
mandaru tugbay Hl.isnu Gokdenizer 
tarafmdan davetlilere hitaben bir nu
tuk saylen~ ve istiklfil m&.rfl ~
larken geminin diregme bayrat ije

kilmi~tir. 

Bundan sonra davetlilere vapunm 
gilzel bir salonunda haz1rlanan bil
fede llmonatalar ikram ~· 

Mlllt miidafaa vekileti geminin adl
m Erkin (tstikla.I) koym~tur. 

Kad1koyOndeki ermenl 
mezarhi• 

Kachkoyiinde Altiyol aizmdaki er
meni mezarbimm hukukt vaziyeti etra• 
fandak.i ihtilaf mahkemeye intibl et• 
mifti. 

Mahkeme bu mezarl1im da Siirp Agop 
mezarliia gibi belediyeye intikal ebne

si lazun gelen metrUk mezarl1klardan 
olduguna karar vermitti. 

Belediye, mahkemenin bu karan iize
rine evvelki giin tapu dairesine mura
caat etmif ve mezarliim tapa senedini 
kendi nam1na tanzim ettinneie tetef>.· 
biia etmiftir. .., 

tenzilata razt olm1yor 
Karpuz ve kavun mevsiml geldigi 

halde ~ark demiryollan kumpanyas1 
heniiz tenzilatll tarifeyi tatbike ba~
lam~tir. Uzunkoprii Ticaret odas1, 
kumpanya nezdindeki hilkfunet b~ 
millet~ligme miiracaat ederek bu va .. 
ziyetten ~kl.yet etm4 ve nakliyat uc
retlerinde yiizde 30 tenzilA.t yapllma
smi is~tir. 
~ miifetti~lik bu miiracaatl hak

h bulmru, ve biran evvel tenzilAth ta
rifenin tatbik edilmesi 1~ kwnpanya
ya tebligatta bulunm~. 

Ogrendigimize g0re, ~ sene tem. 
muz ba¥nda nakliye ucretlerinl indir
mlt olan kumpanya bu sene ~dllik 
tenzilA.tlI tarifeye lilzwn g0rmemekte
dir. Kumpanya idarest buna sebep ola, 
rat 'unlan ileri stiri.iyor: 

Trakya karpuzlan bu sene ~ ye
tifmiftir. ~imdiye kadar ~endifer 
yolile ancak dort vagon karpuz gel
mlftir. Piyasamn yiiksek oldugu bir 
zamanda W>zilltll tarife tatbik etme
ii aruri bulmuyoroz. Temlllt.8111 ta
rtfe lle bir vagon karpuzun Uzunldip-
11.iden istanbula nakliyesi 58 llradlr. 
Halbuki bir vagon karpuz 400 llraya 
sabllyor. Bu vaziyette nakliye m8,$raf1 
milstahsillere agir gelemez. Ge{:en se
ne bolluk yiiziinden karpuzun vagonu 
80-90 liraya kadar dl.ismiistu. Bu se
beple vagon iicretini 44 fuaya inclir
mi~tik. Boyle tenzilath bir tarifeyi, an
cak milstahsiller yardlma muh~ ol
duklan zaman yapmak niyetindeyiz. 
Daha heniiz bunun zamaru belli de
gildir.> 

Diger taraftan aldlgumz malfunata 
gijre ba., millet~ tenzilAtlI tarife
nin tatbikinde israr etmektedir. i~ 
Nafl& vekiletl el koymUftur. 

HUBUBA T ICfN TENZILATIJ TARIFE 

~k demiryollan kumpanyas1 hil
ktlmetimizin tebligat1 iizerine Trak
ya hububat nakliyat1 i~in tenzilath 
bir tarife hazirlam1~t1r. Yeni tarife
nin tatbikine ay ba.pnda b~anacak
tir. TenzllA.t gecen senekl glbi fazla 
nakliyat yapllmca ikramiye vermek e
sasma dayanmaktadlr. 

Yumurta kontrolii 
T iirkofis mii§avirlerinden 

biri tedkikat yapacak 
TU.rkofis mti~avirlerinden B. Hay

reddin ~iikrii diin Ankaradan gelmi-t
tir. Ogrendigimize gore, B. Hayreddin 
f?Ukrii, ban vilayetlerde ihrac edile
cek yumurtalann kontrol muamele
lerinde, nizamnameye aykm hareket
ler yaplldlgma dair gecenlerde haber 
verdigimiz ~yetler merlne tahklka
ta memur edilmi~tir. Zaten ~ 
kontrol nizamnamesinin projesinl ken
disi ha.zir~ oldugundan ta.tbikatta
kl aksakl.lklar hakkmda alakalllardan 
malumat almas1 faideli gorillm~tiir. 
Ofis m~viri bugiinlerde ineboluya 
ve oradan Orduya giderek yumurta 
kontrolu ~lerini inceleyecektir. Mi.is- . 
tahsiller az kirli yumurtalann da ih
racma miisaade edilmesini, bunlar, 
sanayie mahsus yumurta damgas1 vu
rulmasmi istiyorlar. Bu ~ekilde bilhas
sa Yunanistana ~ok maI gonderilece
gini hiiktlmet.e bil~lerdir. 

BARSELON GOMROKLERINDEKI 

YUMURTALAR 
ispanyada isyan ~kmasi iU.erine 

Bar.selondald giimrUk depolannda ka
lan Tfukiye yumurtalan, Madrid hii
kfuneti tarafmdan miisadere e.dHmf~
tir. Madrid hiikt1meti bunlarm bede
lini vereceguu hiiktim.etimize blldir
im.,tir. Bu tedbirin almmasma .Mad
ridde gida maddelerinin azaJmast se
bep olmu~tur. Yumurtalan mtisade
re edilen tacirlerin mallan ciiriimek· 
ten bu suretle kurtulm~ ve lspanya 
hilkfunetinin teminab. piyasam.izda iyl 
teslryap~. -----

GQmrQk memurlanna 
seneffk lkramiye 

GGmriik memudarma verilecelt aene
lilt lbami)oe liste1erinin Jiu ay 1onund• 
~ bekleniyor. ~~el IA· 
rafm(jan ted1'ili ~i!mekte~ \ 

...... 
' 

" Montreux " nlin 
kapad1g1 zay1f nokta 

Bir emrivakile tUrk vatan1n1 ikiye bolmek 
tehlikesi arbk mevzuubahis degildir 

Askeri Muharririmisden: 
Cografi te~kkillati bakllmn<tan Ana

dolu yanmada.SI o ~id bir klta.drr ki 
burasi ya tam olarak ~ nihaye
te kadar bir milletin elinde bulunur, 
ya.hut ~ave burasma dokuna
bllecek kuvvetler erg~ bu kltayi elln
de bulunduranlann bir darbesile si
llp suprillflr. Hele bugiinldl muvasala 
vasitalanmn ~ kar~da bun
dan bqka imkln yoktur. Qiinku ara
zl manialan Anad.oluyu yalmz hu
dudlannda veya hududlara mu
vazi olarak ~er~velerler. Bunun 
i~ln yekpare bir yaylad.lr. Buba
kundan Anadoluya herhangi bir ta
arruz veya ihrac mutlaka iflAsa mah
kUmdur. (C&nakkale miidafaasi, Yu
nan i~ali gibl). 

Fakat Tiirk vat.am mevzuu bahso
lunca if delifir. CUnkU TiirJc vatam
mn Avrupa ~e My& par~ 
arasmda bir yank vanhr ve bu yan
gm A vrupa par~asmda kalan kopril 
b~ saglam tutulmadlk~a TUrkiyeye 
taarruz kolay goriinebilir ve cazib ola
bllir. Hele bu yank diine kadar oldu
gu gibi herkese a<;1k bulunursa bu teh
like o nlsbette artar. i~te Lozan sul
hunun bize verdigi en zayif nokta bu 
idi. Taarruz emelleri besliyen ve kuv
vetli donanmasi olan memleketler 
bilamiidafaa bogazlardan girib iki ta.
rafm muvasalasilll kesebilir ve ista.n
bul gibi en biiyiik ~hri tehdid altm
da bulundurabilirdi. 
~imdi bogazlar kapannu¢ir. Ana

dolu yanmadas.mm cografl durumu 
miidafaa balammdan ne kadar elve
r~U ise onlarca kilometre uzayan, ve 
<;ok yerlerde geni~likleri be~ alt1 ytiz 
metreye kadar dii~en bogazlann ka
radan ve denizd.en mudaf aas1 da o 
nisbette kolaychr. 

915 deki Canakkale harbinde boga
mn dii~an filolanna kar~ rniidafaa
s1; en kudretlisi otuz sene evvel yap1l
m1~ adi ate~i toplar ve gayrikafi ma
yinlerle yaptlrm~tt. Halbuki buraya 
taarruz eden gemiler iginde Queen Eli
zabet gibi en son sistem ve c;ok kudret
li olanlan da vardl. Netice malUm. 
Halbuki ~mdi Turk cumhuriyct ordu
su burayi en modern vas1talarla mu
dafaa edecek ve Akdenizde de miitte
hid ingillz ve FranSIZ filolarmdan da
ha kuvvetlisini ~armak ta miimkiln 
olnuyacaktll'. Binaenaleyh canakka
leyi ~ kisa bir zamanda Akdenizde
ki filolann hepsi i<;in ge¢mez bir 
hale koyacaguruz ~iiphesizdir. 

Bundan sonra i~ karaya ordu ihra
Cl suretile oogazlan a~ak ve mem
leketi ikiye ayirmak meselesine daya
rur. Bu if o kadar m~iildiir kt; Ak
denizde tek b~a bunu kolay kolay 
gaze ald!racak bir devlet bulnnamaz. 
<;iinki.i eski tecri.ibeler bize gosterdi k1 
mi.ittehid ingiliz ve Frans1z filolanmn 
en mtisaid ~rtlar altmda dahi ilk 
hamlede karaya ~:tkard1klan kuvvet
ler nihayet 50.000 - 60.000 ~den 
ibarettir. Tekrar bu miktarda bir ih-

tac en az on, hatta on be~ giinlilk bir 
zaman meselesidir. Halbuki bugiin ye-

ni demiryollan ve motorle~n memleket 
ve ordu sayesinde Tiirk yurdunun hi~ 
bir sahili yoktur ki bu kadar bir miid
det zarfmda bunun hatta dort bei; 
misli kuvvet!.-i toplanmasi lmkA.ru d'l
masm. Bu1:;iin tahakkuk etmi~tir kl 
bizzat Qanakkale harb1 zamarunda da 
kasden veya bilgisizlik dolayisile c;a. 
nakkalenin en zayif noktalan o kadar 
kuvvetsiz bulundurulmami~ olsayd1 
veya oradaki Tiirk ordusunun ba~n
da daha bidayetten Qanakkalenin 
kurtanclSl Atatiirk bulunsaydl bizzat 
inglliz ve FranS1Zlann taarruzlan da 
akamete mahklimdu ve birinci giintt 
karaya ayak :-3Saniar ikinci giinft ge
milerine Sigmm~ olsalard1 denize 
doktilm~ bulunurlardl. 

Bunu bizzat ingilizlerin resmi ta .. 
rihinden ogreniyoruz. O halde karaya 
ihrac suretile de bogazlann, yani yur
dumuzun ik1 par~asmi ayiran ve ke
narmda en mamur like ve i;ehirleri
mizi barmdlran tuzlu su yolunun ele 
ge~irilmesi de bundan sonra timid 
edilemez. 
i~n bu ~ekilde kati bir hal tarzi al

mas1 yalmz i;;afi degil bbbi mana· 
smda «vakh bir tedbirdir de. Loza
nm verdigi zayif nokta ortadan kal
kmca mlitearnzlann kotii dli~nce
leri de, bir emri vaki yapmak ihtims.li 
olmadlgmdan, ortadan kalkar, daima 
diiriist ve sulhperver olan Tiirkiye
mfz de illkiisfule kavu~mu~ olur. Di
ger taraftan bir talrnn teknik ilerle
meler vardlr ki bunlar da bogazlara 
ve yurdumuza taarruzu gayet gil~les
tirmi~tir. 915 de ~imal denizinde~ 
kalklp Akdenize gelen bir kaQ Alman 
tahtelbahiri ingiliz filosunu Adalar
daki iislerine tikamaya kafi gelmi~ti. 
Eger tayyareler o vakit inki~af et~ 
ve i..;'7. de kifi miktarda malik olsay
chk dar adalardaki ingiliz ve FranSiz 
iislert barimlmaz bir hale getirilebi
lirdi. Bu baknndan Anadolu k1y1lan
na dogru serpilmi~ ufak adalann da 
taarruz balommdan k1ymetleri ~k 
azalmi~tir. Hava silarunm inkisafl 
nisbetinde bu klymetlerinden daha

0 

da 
kaybedeceltlerdir. <;ilnkii gent~ yekpa
re iilkeye havadan taarruz bu genl~lik 
yiizunden tesirsiz b1raktlablldigi hal
de mahdud sabhll adalarda hava 
taarruzunun yapacagi tesitt mu~ 
olacaktir. 

Binaenaleyh her itibarla iistiin bir 
durumda olan Tilrk yurdu ileri tek
nikle ve sanayile techize devam edil
filk~, millet ve ordu kuvvetli bulun
duk~a. (;anakkalenin kapanmasmdan 
sonra kimsenin b~mi ~evirlp bakanu
yacagi muaazzam bir kale olnUl,ftUI'. 
Sulhu candan ve dogru olarak Ozle-

•yen Cumhuriyet idaresl altmda bu 
vatan arttlt emniyetle, korkusuz ola
rak inki~ edebillr ve yiikselebilir. 
Montreuxniin bize kazandlrd1gi bu 
son ve nihai emniyettir. 

M. ~evld 

Di,....._ (HU8U9t) - 1 OS yatakl1 Niimune bastanesi bai bekim Kemalin 
himmetlerile gijnden gijne tek'lmut etmektdir. 

Saglik yurdDllUll au ve elcktrik ihtiyac1 da giderilmittir. Elektirk, yakindaki 
miiak.irat fabriknmdan ahnan cereyanla Ye au da balu;edeki mcmbadan moto
pompla C:lepoya almmak suretile temin edilmittir. 

Yukanda muhitin cankurtaram ehemmiyetini iktiaap eden ve h« uuJii asrl 
tedavi1erle zor ameliyat:luJa kola::vhkla yap1ld1ii Oiyanbekir Niimuae ba-&NINiaia 
bi! bmmi aorii.yoro~ 
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Soguk 1erbetler 
Yaz giinii gOlgede yirmi sekiz, otuz 

derece mcak olunca golgeli, serin bir 
bah~ede oturmak ve soguk bir !!}CY i~
mek ihtiyac1 hissedilir. GOlgeli ve se
rin bahc;e bulmak herkes ic;in m~-) 
kill ise de soguk bir ~erbet ic;mek 
veya misafirine ikram etmek nispeten 
kolaydlr. 

Sayfiyeler • • 
l~ID hafif. elbiseler 

Boyle bir giinde misafirlere alf>lade 
vi~ne, ahududu, portakal ~erbeti ik
ram etmektense tarif edecegimiz so
guk me~rubat c;lkanllrsa daha mak
bule gec;er. 

l\ileyvalt limonata: Portakal ile li
mon kabuklanru rendeleyip iki t;orba 
ka~1g1 ince toz ~ekerle ogu~turarak bir 
c;eyrek saat kadar b1rakmah. Porta
kal ve limon kokusu ~ekere siner. Ka
buklar,i rendelenen limon ve portakal
lan slkmal1, ~ekeri bol bir limonata 
hazrrlamalI. Evvelce hazirlanan ~eke
ri de ilave etmeli. :;ieffaf bir kase ic;eri
sine, bardakla Olc;erek bu limonatayi 
koyma11. Bardak ba~ma evvelden ha
zirlamm~ olan koyu ve kokulu c;ay
:Ian bir buc;uk kahve fincam hesap 
ederek limonataya ilave etmeli. 

Bu c;ayh limonatanm ic;ine mevsim 
meyvalanndan kabuklan soyulmu~ ve 
kUc;iik parc;alara dogranm.I~ meyva
lar1 atmalI. Meyvalann kokusu ile 
lezzeti c;aya ge<;mesi it;in bir iki saat 
bekledikten sonra ic;ine bol bol buz 
par~alan koymall. <;ok soguk olunca 
bardaklara doldurup misafirlere ik
ram etmeli. 

Uziimlii limonata: Bir litre taze 
iiziim suyu ic;ersine bir limon slkmall 
biraz toz ~ekerle kan~t1rmall ve buz 
i~ine oturtmalI, yahut buz dolabmda 
birakmall. Misafire ikram edilecegi 
zaman ic;crisine soguk gazoz ilhe et
meli. 
Vi~ne suyu: Vi~eleri s1kmah ve 

ttilbentten silzmeli. ic;ersine ~eker ve 
bir ki.ic;iik kadeh konyak ilave ederek 
sogutmah. Misafire ikram ederken 
bardagm dortte birini soda diger kls
mm1 vi\ine suyu koymah. 

Nanell ~erbet: Derin bir kap i~eri
sine t:r avu~ taze nane yapragi ko
yup y1::adiktan sonra i.izerine dort 
~orba ka~1gi toz ~eker, bir ki.ic;iik ka
deh konyak ve bir litre su koymall. 
Bir iki saat boylece b1rakmall. Till
bentten stizmeli. Misafire ikram edi
lirken bardaklara buz koymal.1. 

Arzu edilirse bardaklann yansma 
naneli ~erbet koyup i.izerine de limo
na ta ilave edilebilir. 

OksOrOge kar11 
Bogazdaki gic1ktan Olan bir oksu

riik vardrr. Bir ti.irlii durnnyan bu 
oksi.iri.igti ge~irtecek pek basit bir 
Ua<; varchr. Bir lokma bayat etmegin 
kabugu iyice ~igneyip yutulursa ok
sti.riik kesilir. 

D LON CEYE. 

Sayfiyelerde giyilecek elbiselerin 
tiisor, keten, jorjet koton, basma gibi 
yikamr kuma~lardan yap1Idigim ev
velce de yaztru1?bk. 

Bugiinkii modeller bu kuma~lardan 
yapllan elbiseleri gostermektedir. 

1 - Beyaz ilzerine ye~il, k:mmzi, 

Yanmaz bezler 
Mutfakta tencereleri tutmak i<;in 

lrullanilan bezlerili yanmamas1 i!;in 
bezi ~pll suya batmp kurutmall. Bu 
bezler gaz alevinde de, ate~te de yan
maz. 

Kekleri kabartmak lyin 
Kek, biskili, gibi ~eyleri yaparken ek

seriyetle i~erisine, bunlan kabartacak 
bir maya koymak icap eder. Bu maya
lar toz halinde kutular ic;inde haz1r o
larak sabllr. Ayni mayayi az bir mas
rafla eczaneden tedarik etmek de 
miimki.indiir. 15 gram bikarbonat do 
sud ile 30 gram krem do tartr (creme 
de tartre) kan~tmlmall ve s1rc;a kava
noz yahut teneke kutuda muhafaza e
dilmelidir. tyi bir maya olur. 

KA DARI •• 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

- Bak efendi sana ne kadar danl- · 
nn~l .. 

Derhal atihyor ... Damarlannda bir
denbire bir canhhk hissediyor ... Kuv
vetli bir cesaret ve gozlerinde bugwu 
bir 1.pkl .. Ki.i!;iik, klrinlZl dudaklan, 
p1nl pml yamyor ... 

- Beyef endinln bana danlmaga 
haklan yok ki ! .. Astl mti.saadelerini 
rica ederek s0yliyeyim ki; ben darg:I
llllil kendilerinel .. 

1 - Bak, hala da soyliiyorl .. 
' - Tabit soylerim!.. Beni bir ktic;ilk 
~cuk gibi azarladilar, bu yeti~miyor
mul} gibi... 

-Nesrin! .. 
Bedri Nejad, ~akaklannm ti.stilne 

dti.~en krr sac;larrm elile arkaya dogru 
itiyor. Gozlerinde tatll bir bakl~l .. 

- Yavrum; haks1z dii~tinti.yorsun, 
fnsafSIZsm, o giin c;ok dalgmdlm. 

- Bu nihayet istenmiyen bir kaza 
tdi beyefendi; bilA.kis siz biraz insafu 
olmall idiniz! .. 

beni 
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- Korktunuz ama! .. 
Annesi hemen sozi.inii kesiyor ... 
- Nesrin! .. Nesrin klzim! .. 
- B1rakm hammefendi soylesint .. 

Bu c;ocugun hlrc;m hlrc;m konu,pnas1 
<;ok ho~uma gidiyor! .. 

- Af!edersiniz beyef en di, biraz ~i-
mank ... Asabi! .. 

-Anne!.. 
- Sus Nesrin!.. 
Bedri Nejad gi.ili.iyor ... Dudaklann

da tath bir ses .. . 
- Hakkl var kl.zm1zm asabile~e

ge, hammefendi; galiba ben de biraz 
sert davrandlm. 

- Sert degil, Adeta beni bir kiit;iik 
mektep <;ocugu gibi payladimz! .. 

Bedri; birdenbire elini uzatarak, 
Nesrinin bileklerinden tutuyor ... Ka
ra gozlerini, onun i~i p1nl pm! ya
nan, kahve renkli gozlerine dikiyor ... 
TatlI, lhk, temiz bir bakl~I.. 

- Olan oldu kl.z1m; ban~1yor :rmyiz 
~imdi? .. 

N esrin ·· ii or... Esmer anakla-

siyah c;i~ekll jorjet koton elbise yaka
SI ve kerned kmmz1 kadife kurdeledir. 

2 - Beyaz keten elbise. Yakas1 ke
meri, bluzundaki cebi ve di.igmeleri 
ye~il ketendendir. 

3 - Onti. plise yap1lml~ basma elbi
se. 

4 - Bi.iyi.ik ~igekli basma elbise. Ya-

K1zarm1§ gravyera 
Taze grevyera peyniri almall. Bunu 

iki parmak eninde ve bir parmak ka
hnbgmda uzun part;alara taksim et
meli. Bunlan be~ alb. santim biiyiik
liigiinde kesmeli. Bu parc;alan soguk 
silt i~erisine atmall ve iki saat buak
mah. 

Sutten c;Ikarmca un i~erisinde yu
varlamall, ~alkamp kopiirti.ilmi.i~ 

yumurtaya bulamah tekrar unda yu
varlayip klzgm sade yagda klzartma
h. Her taraf1 pembe olunca tabaga 
~ekmeli, s1cak s1cak sofraya ~1karma-
1I. Bu klzarrm~ peynirin i.ist klsm1 sert 
i~i saklzll olur. 

- Eger bir daha beni boyle payla
mazsamz! .. 

- Sen de beni bir daha c;ignemez
sen! .. 

Tam bu s1rada miizik ba~hyor ... 
Giizel bir tango! .. Genc;ler birer ik:i~er 
masalardan kalkl.yorlar ... Sa~lan du
man renkli delikanll da hemen yerin
den fuhyor ... GOzleri, Nesrinin gozle
ri i~inde! .. 

- Dans edelim mi Nesrin hamm?. 
-Bilmem! .. 
Nesrin, Bedrinin avuc;lan i<;inde 

kalan bileklerini c;ekiyor... GOzlerinin 
ic;inde s1cak bir c;ocuk bakl~! .. 

- Dans etmemlze miisaade buyu• 
rur musunuz beyefendil.. 

- Hay hay klz1m! .. 
Kalklyorlar ... Adeta ko~arak gidi

yorlar ... Ne giizel ~ey gent;llk!.. Deli 
1ki gonill gibi birbirlerine sanlarak, 
ba~llyorlar donmegel.. Doniiyorlar ... 
DOniiyorlarl .. 

Milzik ... 1~ ... deniz ve ~amlar!.. 

kas1 ve kemeri ~i!;eklerin renginde 
ketenle sti.slemni~tir. 

5 - Beyaz ~antung elbise. Yakas1 
run altmdaki yaka ve kemer klrmiZI 
~antungdur. 

6 - <;i~ekli pikeden gayet sade bir 

elbise. 

lhk friksiyon 
Sa~Iarm parlak, yumu~ak olmaSI 

ic;in ba~ yikandiktan sonra hafift;e 
1s1tllm1~ ti.iylti. havlu ile sac;lan kuru
lamak rnzimd1r. 

Havlu ya~lamnca onu b1rakarak 
bir digelini alma11. Bu 1llk friksiyon 
sa!;larm koklerinin derisini pembele~
tirerek sag koklerine kuvvet verir. 

Lekeleri ~1karan bir ilac 
Elbiselerdeki her ti.irlii lekeleri ~1-

karan bir ila~ tertibi: 
Ayni miktar eter, amonyak ve dok

san derecelik ispirtoyu bir ~i~eye ko
yarak kan~tirmal1. Bu ila~la silinen 
elbiselerin lekeleli c;1kar, elbise temiz
lenir. 

Bedri ile Ziya has1r birer koltugun 
i!;ine gomi.ilmti~ sigara igiyorlar ... 

Serin ve parlak bir yaz gccesi! .. 
- Bedri; i~itiyor musun, ne gilzel 

sesi var degil mi kadmm? 
- Kim bu kadm, yeni c;1ktI galiba, 

bu da! .. 
- Di.in ak~m geldiler! .. 
- Giizel mi? 
- Sanna; enfes bir ~ey! .. Fakat ak-

silige bak ki daha iic; giin evvel ev
lenmi~ler! .. 

- Ne olur tic; giin evvel evleruni~ler
se, nesi aksilik bunun? .. 

- Ne olacak, iig gun evvel evlenen 
kadm, kafese girer mi kolay kolay!.. 
Aksilik bu i~te! .. 

- Toprak doyursun senin goztinii 
emi? Buraya geldigimizdenberi bu ka
~mc1 macera be? .. Doymadln rm h§.-
1§.! .. Otelde ugramadlk oda b1rakma
din! .. Herkes kar1sm1, klzrm getirip 
sana teslim etmege mi mecbur bura
da? .. Bir ~ey soyleyim mi sana; valla
hi kalk1p bir gi.in kaym&.kama gide
cek, elalemin huzur ve istirahati, ve 
ahlakl umumiyenin vikayesi i~in, se
nin Adadan uzakla~tmlmam rica ede
cegim ! .. Nedir bu kepazelik art1k ya
hu! .. yeter! .. 

Ziya; hi~ o tarafl1 degil! .. Dalgm 
dalgm dii~iiniiyor ... 

Oteldeyiz ... Gece saat on ... Herkes 
yemekten yeni kalktt daha! ,. Kadinh 
erkekli biittin halk, ~longlara uzan
:rm~ dinleniyorlar... Denizin ti.zerinde 
bahk~Ilann yaktig1 ate~ler parllyor ... 
t~erde salonda bir piyano sesi... !nee, 
derin titrek bir ses! .. Bu· kachn ~rlo. 

~~-'---------------~~~-

DA 
I MU,KULLERE CEVAP I 

Bebek S. inci ve <;enge]koy Sevim: 
Agzm1zm bir tarafmda gulmekten has1l 
oJan c;izgiyi gec;irtmek ic;in §U ilac1 tecrii
he ediniz: Bir yumurtamn ak1m 5 gram 
zeytinyag1 ic;inde c;upmlZ, yanm§ar kah
ve ka~1g1 c;ic;ek suyu ile ( eau ~e laurier 
cerise) ilave ediniz. Hallolunca ic;ine toz 
halinde 2 gram §ap kan§bnruz. 

Bu kremi ince bir tiilbent iizerine ya
yarak ate§te kaymyan s1cak su buharma 
tutunuz. Krem 1hk olunca km§1k o1an 
yere yapl§tmmz ve en a§ag1 bir saat ka
dar yiizde tutunuz. 

Bu ilac; giic; geliyorsa yiiziiniizii tatb 
badem yag1 ile yaglad1ktan sonra a§agi
dan yukanya dogru (c;izgi olan yeri) 
yava§ yava§ masaj yapm1z. Bunu iki ge
cede bir tekrar ediniz. 

Temrie ve karmcalaJ' 

Balat Agavni Sarafoglut 

1 - llk ve sonbaharda yiiziiniizde 
c;1kan temrie ic;in siirdi.igi.iniiz kremler ve 
ilac;Iardan fayda gormeyince bir doktora 
milracaat etmeniz en dogru harekettir. 

2 - Taze fasulyeyi kt§a saklamak 
usulil gazetede tarif edilmi§tir. 

3 -- Karmcalara kar§l yap1lacak ilacs 
yoktur. Temizlige dikkat etmeli, tath, 
rec;el gibi §eyleri su ic;inde muhafaza et
meli, yemek dolabmm etrafma naftalin 
serpmeli. As1l karmcalann c;1khklan ye
ri yuvalanm aray1p bulmala. Oraya kay
nar s1cak su, petrol dokiiliince kanncalar 

biter. 

Pijama 

Beyaz1t Ali Ulvi Ersoy: Pijama misa• 
firi kabul edecek bir elbise olmak §OY
le dursun yatak odasmdan ba~ka yerde 
giyilmez. Pijama eskiden yatakta giyilen 
gece gomlegi yerine kaim olmu~tur. 

Arkada§tmmn hakk1 var, bilhassa 
kadm bulunan meclisinize bu gencin pi
jama ile gelmesi bi.iyuk bir kabahkt1r. 

lnsanm ne kadar samimi ahbab1 olur
sa olsun ziyaretine pijama ile gidilmez, 
ve misafir kabul edilmez. Ancak eve 
yorgun gelince elbisenin ceketini ~1kanp 
( veston d' interieur) denilen ipekliden 
yahut kadifeden yap1lm1§ ceket giyilir ve 

bu loyafetle samimi bir arkada~ kabul 
edilebiir. 

KISALAN BLUZ 

Beyoglu, G. O. : 1 - $i§le oriilen 
bluzu kisa olunca i.istiinden ba§ka bir 
§ey uzatamaz. 

2 - Bu k1llan daima c1mb1zla almak
tan b3§ka c;areniz yoktur. 

3 - Eger gozleriniz a~1k 

a~1k~a renk kum1z1 kullanamz. 
mzm rengi (ra§el) olmahd1r. 

renk ise 
Pudra• 

4 - 5 -- ve 7 - Bu iic; mii~ki.iliinu
zii bir doktor halleder. 

6 - Bir dellala muracaat ediniz. 

Kadmm kocas1 ihtiyar! .. 
- Hangi kadmdan bahsediyorsun 

gene? 
Ziya; ters ters Bedrinin yi.izi.ine ba· 

k1yor ... 
- Bekc;i Ahmed aganm karist, c;a

ma~1rc1 Havva harumdan! .. Bedrl; 
billaru korkmaga ba~Iad1m senden! .. 
Biisbiittin bunadin, kaldln arttk! .• 
Hangi kadmdan olacak, ~ark1 soyle. 
yen, piyano r;alan kadmdan bahsedi· 
yorum tabil! .. 

- Benne soyliiyorum, tanburam 
ne r;allyor? 

- Patlak bir tanburun var zaten, 
ne r;alarsa c;alsm!.. Umurumda bile 
degil! .. Ben ~di onu dii~i.ini.iyorum 
yalruz; kadm hentiz pek gene;! .. Niha· 
yet otuz ya~mda var, yok!.. Heri.f ise 
en a~g1, elli be~lik! .. Arada yirmi be' 
sene fark var! .. i~te bu kuvvetli bir 
iimiddir bence! .. Sonra; kadin, narin, 
ince bir Avusturyal1, kocas1 ise kaba 
bir Bu1gar! .. 

- Bir ~eycik demem! .. Allah bura
da, karisrm klzm1 b1rak1p ~ehirde ~a
l1~maga giden zavalh kocalara ac1sm! .• 

- Sahl hakkm var!.. Herifin de 
bal ayi gcr;iriyoruz diye hie; l?ehre in
digi yok! .. 

- Memnun oldum r;ok! .• 

... 
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-uevletler -lspanya lhtilAline neden 
~ok ehemmiyet veriyorlar? 

Bugiinkii hiikumet kazanirsa lspanga Fransanzn, 
ihtilalciler kazanzrsa /talganzn miittef iki olacak 

clspanya diinyanin en tembel mem-
leketi idi: Adeta tembellikte rekor kir- ~----:r--~"!f!'Ql"",........,.....~.._.""!!"IPR~7~~~:"""""1""<":~!!Pl••f1Ct 
mi~tz. Krallik sukut ederek cumhu
riyet teessiis edince vaziyet degi~ti. ts
panya ilerlemek hususunda son de· 
rece f aaliyet gosteren bir memleket 
Old'lL.» 

Londrada c;lkan Sphere admdaki 
ingiliz mecmuas1 bugilnki.i ispanyayt 
tasvire ~u satll"larla ba~hyor, sonra 
diyor ki: 

«Ispanyada aSirlardanberi devam 
eden bi.r uyu~kluk vardr. Cumhuri-

1 

yetin ikinci defa tesisi ile bu atalefl 
kmld1, her sahada faaliyetle ~e 

giri9ildi. 
ispanya askerlik noktasmdan za· 

yif oldugu ic;in devletler arasmda bir 
mevkii yoktu. Hatta bitarafllg1 bile , 
ehemmiyetsiz gorilliiyordu. Cumhuri
yetin teessiisii iizerine biiyiik ispanya 
yapmak fikri dogmu~tur. ~imdiki 
cumhur reisi (Azana) nm ilk sozlerl 
~u olm~tu: 

Madrldde Catelar meydam 

.~ 

cCumhuriyeti tesisten maksadIID!Z 
biiyi.ik bir ispanya olarak di.inya ~le
rine kan~makt1r. ispanya or'tlusu is
panyayi, Avrupa devletleri heyeti 
i~inde kendisine miimtaz bir mevld 
temin edecek bir vaziyete getirmelidir. ' 

·~ 

Mali kudretimiz dahilinde tahtelba .. 
hir, tank, otomatik tiifek, orduyu ma .. 
kinele~tirecek vcsait yapmahyiz.» 

1SPANYOL ORDUSU 
ispanya otedenberi silahlan terket

mck taraftan oldugu halde birdenbi
re silahlanmak yan~mda en on safa 
ge9mi~tir. Hakikaten cumhuriyetin 
tcsisinden sonra mi.idafaa tahsisat1 
arttmldlkc;a arttmlmi~tir. Eski ordu
nun masarifinde biiytik tasarruf ya
p1lrm:;; ve bu smctle elde edilmi? para
lar yeni ordunun asrile~tirilmesine ve 
makinele:;;tirilmesine tahsis edilmi~
tir. Es.ki devirde yalmz diktator gene
ral Primo de Rivera Balear adalanmn 
tahkimine ehcmmiyet venni:;;ti. Qi.in
kii ispanya diktatorii ile italya dik
tatbrii birle~erek Akdenizi (bizim de
niz) hallne sokmak istedik.lerinden 
Akdenizin garbinde sevkillcey:;; cihe
tinden c;ok ehemmiyeti olan Balear 
adalarmm tahkimi liizumu hissedil
mi~ti. 

BALEAR ADALARININ 
EHEMMiYETt 

Madridde c;lkan Heraldo gazetesi bu 
adalann ehemmiyctinden bahisle yaz
drg1 bir makalede demi:;;tir ki: 

«Balear adalan ve bu adalardan 
Minorkada bulunan Mahon limant 
Akdeniz hakimiyetinin anahtarlan
d.Jr. Y~il ve sehhar Minorka ve Ma
jorka adaJan gelecek harbin en kanh 
deniz sahaSI olacaktll'. tspanya gele
eek harpte 1talya iJe ittifak edecek 
olursa Fransayt ~imali: Afrikadan ayt
rabilecektir. Aym zamanda 1talya Av· 
rupadaki Fransamn cenubunu ba~
tan ba~a abloka edebilecektir.» 

italyanm eski hava nazm general 
Balbo Amerikaya biiyi.ik hava donan
ma.SI ile giderken bu adalarda bir 
hayli miiddet kal~tI. Dab.a sonra 
tspanya bu adalann tahkimi i~in 

Malagah iki dansoz 

fevkalade gayret g0ste~ti. 

• 
I 

Mahon limaruna ve ad.alann sev
kulcey~ cihetinden mi.ihim olan bi.itiin 
noktalanna biiytik ~aptak.i top batar
yeleri yerle~tirildi. 

iTALYA YERiNE FRANSA 

ispanya diktatorli.i.k zamanmda 
italya fie birlikte hareket etmek ta
rafina miitemayildi. Cumhuriyet te
esstis ederek sol cenah partileri i~ ba
~a geldikten sonra Fransa ile birlik
te hareket et,mek temayiilli ba~larm~
t1r. ispanyarun miistakil olmasi nihal 
gayedir. Fakat cografi vaziyeti itiba
rile Fransa ile ttalyadan biri ile bera-

Balear adasmda Maben meydam 

ber olmak ve hareket etmek zarureti 
kar~da bulunuyor. ispanyamn At
lantik Okyanusundak.i mevkii de 
sevkulcey~ cihetinden -rok milllimdir. 
Qilnkli ispanya ile itifak edecek ital
ya Kanarya ve diger ispanyol adalan
m iissillhareke ittihaz ederek Frans1z 
Fasmm Atlantik sahilinde bulunan 
Mogador, Kasablanka ve diger mer
kezlerini tehdid edebilir. 

ispanyamn Fransaya taraftar ya
hut aleyhtar olmas1 Fransa i~ln ha
yat memat meselesidir. ispanyanm 

taraftarhgrm ternln ederse u.mumi harp
te Fransa, italya hududundaki kuv
vetlerini geri ~ektigi gibi milstakbel 
bir harpte ispanya hududunu da bo
~ltabilecektir. Ayni zamanda ~imali 
Afrikadaki yerlerinin Akdenizden ve 
Atlantik Okyanusundan kesilmesi teh
llkesi kalmiyacaktir. Fransamn ce
nub sevahill devamll abloka tchlike
si kar~smda bulunrmyacaktir. Fran
sa ispanyada cumhuriyetin teessil-
si.inden sonra bu kom~u milleti ve 
devleti kendi tarafma celb ic;in elin
den geleni yap1yor. 

YENl BlR HARP OLURSA 
Gelecek bir harpte ispanyamn bi

taraf kalmasma imkan yoktur. Umu
mt harpte Akdenizde bahri yollan 
ciddi olarak yalmz Alman tahtelba
hirleri tehdit etmi~ti. FranSiz ve Ja
pon muhripleri bi.i dii~man tahtelba-

, hirlerini takip etmege kUi gelmi~ti. 
Halbuki gelecek harpte Akdenizde iki 
yahut tic; biiyi.ik devlet birbirile bogu
~aktir. Bu denizin sevkulcey~ cihe
tinden en mil.him anahtarlarrm elin
de bulunduran ispanyanm bitaraf 
kalmasma imkan yoktur. 

ispanyanm cografi vaziyeti ~imal
de karadaki Belc;ikamn mevkiine ben
zer. 

DEVLETLERiN ALAKASI 
Yukandaki makale ispanyada bu

glin ¢ddetle devam eden dahili har
be Fransa, italya ve ingiltere dev
letlerinden her birinin fevkalade alft
kadar bulunmasmm esbabm1 anlat
maga kftfidir. 

Bilhassa Fransada i~ ba~mda bu
lunan sol cenah hiilrumetinin ispan
yadaki sol cenah hiikftmetini tumak 
t-rln yardunda bulunmakla yalmz par
ti hissiyatma kapllmayip aynl za
manda Fransa ic;in gelecek harpte 
hayat memat meselesi olacak tspan
yamn miizaheretini simdiden temin 
etmek istedigi anl~hyor. 

ispanyada dab.iii harbin ~iddetli ol
masma bir sebep te cumuriyetin te
sisinden sonra ordunun 1Slahma fev
kalA.de ehemmiyet verllerek asrl bir 
ordunun elde edilmi~ olmas1dlr. 

ispanyadald dahill harp Fransa ta
raftan olan sol cenah hilldimetinin 
galebesi ile neticelenecek olursa is
panya ileride Fransanm miittefiki ola
caktir. Aksi takdirde ispanya gene
ral Primo de Rivera zamanmda ol
dugu gibi Akdenizin bir italyan - is
panyol golii olmas1 gayesi ile italya 
ile -rok yakmla~acak ve ihtimal mut
tefik olacaktlr. 

Sahife '1 

Bir <;anakkale miizesi 
kurulmas1 diitiiniiliiyor 

<;anakkale 
A taker 

vali1i Nizameddin 
ile bir miilakat 

~anakkale va]jsi bay Nizameddin 
'.A.taker uzun uzun giildii: 

- Beni de profesor Besim Omer, 
romanc1 Hilaeyin Rahmi gibi me§hur bir 
bekar addediyorsunuz demek... !?imdi
ye kadar ni~in evlenmedim diye soru
yorsunuz. An1atay1m: Bir kere vakit bu
lamad1m. 22 ya§1mda kaymakam ol
dum. Uzun bir idare hayah ... Sonra mil
U miicadele, bir~ok i§]er ... Lakin evlen
mememin en ba§hca sebebi §Udur: A§1k 
olamad1m az1zun... A§1k olmaym
ca da neden evleneyim? .. A§ks1z izdi
vacm manas1 var m1d1r? 

A§ktan sonra bahsimiz edebiyata 
ge~ti: 

- Edebiyat m1? dedi.. hii; me§gul 
olmam.. .. Roman, hikaye, §iir ve saire 
bunla1 bana hirer bo§ soz gibi gelir. Ba
ham Asun MoUa, ecdad1m hep §air 
adamlarm1§ amma... Onlann cdebiyata 
kar§1 merak hevcsi miras olarak karde
time ge~mi§ ... 

- ldarec.ilik hayatmda miicrimlcre 
kar§J ne gibi ceza prensipi takip eder
siniz ~ 

- Bakm1z bu hakikaten dikkate de
ger bir mevzudur. Ben kabahatli bir 
adama en tesir edecek cezalann veril
mesine taraftanm. Mesela size bunun bir 
hikayesini anlatay1m da dinleyiniz: 

<;ar§ambada kaymakamd1m. Cayet 
gencim.. o havalide miithi§ hayvan hir
a1zl1g1 yap1hyor ve bunu da e§raftan ba
ZJ kimselerin adamlan yap1yorlar. ~raf 
memurdan korkmuyor. <;iinkii o zama
na kadar memurlar e§rafm kilma doku
narn1yorlar... Ben hem en i§e ibret o1sun 
diye e§rahn tevkifi ile ba§lad1m. Miit
hi§ bir hus1z ve ~a1mm1§ hayvanlan sa• 
tan komisyoncu grupunu yakalad1m. 
Hepsi gen~ti, yalmz biri son derece ih
tiyar, sakall1 bir adam. Genc;;lere icap 
eden cezalan verdik. Lakin ihtiyara ne 
yap1hr ... ihtiyar sakahm her giin mun-

tazaman kmahyor, bir makasla u~lan• 
m kesiyor ... Adamm butun meraki. der
di, giinil sakah... Sakalma toz kondur
muyor. 0 tela§h amnda bile sakalmm 
tuvaletini ihmal etmiyor. Derhal berberi 
!Wag1rthm: 

- Sabunla §Unun sakalm1 ..• 
lhtiyar: 
- Aman .. dedi .. , 
- Sabunla ... Vur usturay1 ... 
Adamm sakahm dibinden kestirdim 

ve bir daha da hayvan hus1zhgim agz1-

na bile almad1 ve bundan vazgei;ti .•• 
- <,;ah§ma prensipiniz nedir} 
- Memleketin menfaatine yara-

d1gina kani oldugum bir §eyi tereddiit-
1iiz yapanm. Bu yiizden ba§1ma bir ha
diae de gelmi§tir. Kanuni takibata bile 
ugram1§1md1r. 

- Biraz vilayet i§lerinden bahseder 
misiniz? 

- Size evvela <;anakklenin yollann
dan bahsedeyim: <;anakkale yo II an iti
barile diger vilayetlerimizden ~ok iyi bir 
vaziyette say1labilir. Bahkesire 21 O ki
lometrelik gayet muntazam bir §Osemiz 
var. Ezine, Bayramic;;, Ayvac1k ~ok giizel 
bir §OSe ile biribirlerine baglanm1§tJr. 

Vilayette. ~ocuklann okumas1 1~in son 
derecede ~ah§iyoruz. T ahsil ~agmda 2 7 
bin kadar ~ocugumuz var. Bun!ardan. 
135 mektepte 13,000 ~ocugu okutabili
yoruz. Daha da mektepler a,;acagi.l. 
Okuttugumuz ~ocuklarm nisbetine daha 
bir~ok vilayetler ula§amam1§lardu. 

<;anakkale askeri bir mmtaka oldu~u 
j~in muhavere, muhabere i§lerine de son 
derecede dikkat ediyoruz. Bogazdan ge
~cn biitiln telefon kablolan tamar edil 
mi§ ve i;ok muntazam bir §ekle sokul· 
mu§tur. Yakmda Avrupa ile ve bir~ok 
gehirlerle de goru§ecegiz. 

- Bir <;anakkaie muzesi kurmak ta
aavvurunuz var m1? 

- Eevet.. biitiin harp hatiralanm 
top]amak istiyoruz. Mesela Atatiirki.in 
Conk baymnda bit dii§man kur§unile 
par~alanan saatini, muharebede kulla
mlm1§ toplan, kahramanlara ait oldugu
nu tesbit ettigimiz e§yay1 hep tovlamak 
ruyetindeyiz. 

Aynca <;anakkale tepelerinde muha
rebe olan yerlcre dogii;ili anlatan yaz1. 
lar yazacag1z. Bunlar denizden ge~en
ler tarafmdan uzaktan okunabilecektir. 
Mesela Conk baymmn iistline: « 1 O 
Aiustosta Ataturk hayati taarruzu bura
da yaptI~ yazdumak istiyoruz. Sonra 
<;anakkalede batan di.i§man gemilerinin 
ankazlan iizerine i§aret koyacag1z ve ba
tan gem~lerin adlanm yazacag1z... Bun
lar oyle olacakhr ki vapurla buradan ge
~enler <;anakkale hakkmda bir fikir sa-

hibi o]acakJar ve muharebe safahabm 
~oyle bir gozdcn g~irebilecekler ... 

- <;anakkalede iktisadi hayat} 
- Vilayetin zeriyah, mahsulatJ ~ok 

miitenevvi ve holdur. Sahillerde diinya
nm en nefis zcytinleri yeti§ir .. Bozcaada, 
imroz, Llpseki, gelibolu baglan en lez
zetli iiziimleri yeti§tirir. lstanbulun en
fes <;avu§ iiziimu ihtiyac1mn bir k1smm1 
da biz temin ederiz. 

Ayrica Celiboluda balak.;1hk, bahk 
konserveciligi c;ok miihimdir. Burada ba
hk.;1hk ve bahk konserveciliginin inkii,ia
f1 i~in lazam gelen her §CYi yap1yoruz 
ve yapacag1z. !?imdi bal1k aglanm yapa
cak ipliklerin giimriik resminden istisna 
edilmesi i.;in te§ebbiiste bulunuyoruz. 
Konserve kutulan tenekelerinden alman 
gumriiklerin de bu kutular ihrai; edilir
ken iadesi i.;in ugra§1yoruz. 

Koyliilere vasi miktarda asri an ko
vam, dam1zhk hayvan ve yeni ziraat ala
h dag1t1yoruz. Sonra <;anakkale meyva
c1hga son derece musait bir yerdir. Bu
ramn bir meyva mmtakas1 o]mas1 ic;in 
~ah§t~oruz. Yakm bir zamanda <;anak
kale Istanbul ve civanna en iyi meyvay1 
en ucuz yeti§tiren bir saha olabilir. 

Bundan ba.§ka Maydos ve Celiboluya 
yerle§tirdigimiz Romanya muhacirlerine 
pamuk ve susam ziraatini ogretiyoruz. 
Bu uuntaka en buyiik pamuk ve susam 
mmtakalarmdan biri olacaktir. 

- Diger §ehirlerde oldugu gibi bu
rada da define arama hastahgi var m1-
d1r } 

- Sormay1mz... Maamafih ge~enler
de Sultan Mahmut devrine ait bir define 
bulduk. Epi zcngince bir define .. , Son
ra bundan bir mi.iddet evvel <;olak Petro 
admda bir adam bir ta§ ka.;mrken ya
kaland1. Bu tarihi ta§a 6000 lira k1ymet 
bic;;ildi. Petronun ta§1 buldugu yerde haf
riyat yap1ld1. Burada eski devirlere 
ait bir heykel me§heri ~1kt1. 

- \:anakkale denilince akla buramn 
me§hur testiciligi, ~omlek~iligi, iyanak
~1hg1 gelir.. ismi iistiinde <;anakka]e ..• 
Bu eski ve yerli sanahn inki§af1 i.;in bir 
§CY dii§iiniiyor musunuz? 

- Evet .. muhakkak ki testicilik, c;a
nak~ahk, c;;omlek~ilik eskiye nazaran <;a
nakkalede ~ok tedenni etmi§ bir halde
dir. Bunu parlatmak i~in birka.; te;iebbiia 
yap1ld1 ve daha da yapacag1z. Eskiden 
testicilik, i;;anak~1hk <;anakkaleye i;;ok 
fazla para getiriyordu. Bunu uyand1rmak 
]az1md1r. 

- <;anakkaleye gelen muhacirler hak
kmda ne gibi tedbirler alayorsunuz~ 

- Elimizden geldigi kadar muhacir 
evleri yaptmyoruz. Yeniden bin;ok mu• 
hacir evleri de yaptuacag1z. Bu evlcr 
~ok giizeldir ve §ehir tipindedir. 

Vali bay Nizamedin Ataken 
- i§ler hakkmda verecek bir izahatim 

kalmad1.. ogle yemegine kalmaz mlSJ
mz?.. diye soziinii bitirdi. 

H.F. 

Yaprak tOtUn ziraati 
Yaprak tiitiin ziraati muamelatma ait 

hiikiimleri ihtiva eden 1 70 I say1h ka
nunun tatbikatmda bazt zorluklara ras
land1gmdan bi..iti..in bu pilriizlerin ortadan 
ka1dm1mas1 ic;:in bu kanun yeniden goz
den ge~irilmektedir. Has1l o]acak zaru
rete gore tadil edilecektir. 

Koylo sigaras1 hakkmdaki 
kay1t kaldmlacakm1? 

~imdiye kadar yalmz koylerde sabl
masma musaade cdilmekte olan koy]ii 
sigara nevilerine ait takyidatm kaldml
mas1 esbabmm temini etrafmda inhisar
lar idaresinde bir komisyon tarafmdan 
incelemeler yap1lmaktadu. 

Berlin olimpiyad1nda 
AK$AM 
Gazetemiz, 1 agustosta ba~hya

cak olan Berlin olimpiyad miisa
bakalarm1 karilerine gi.inii gilnti
ne bi.itiin tafsilatile bildirmek i~in 
lazun gelen btittin tertibatl alm1~ 
t1r. 

Bu maksatla diln Bcrline hare
ket etmi~ olan tamnmi~ ve kly
metli futbol hakemlerimizden B. 
Ahmed Adem~ daimi Berlin mu
habirimizden bal?ka gazetemiz 
namma olimpiyadr takib edecek 
ve biitiln mtisabak.alan gi.inii gii
nilne telgraf ve mektupla gazete
mize bildirecektir. 



Uzun miinaka~alardan sonra 
bir cemaat olarak 

Ermeni protestanlar1 
kabul e.diliyorlar 

ayn 

1845 de Goodell Bcyoglunda cvinde 
k!tdmlar ic;in terbiye kurslan ac;tl. 
Amerikada.n tedrisat iCfn aynca bir 
lnz bgretmen getirildi. Ta..p-a.da Er
meni papazlan, rnurahhasalan protes
tanlara dayak, hapls, i~kence gibi 
mua.meleleri pervas1zca reva goriiyor-
1!\l'dl. 

1843 den 1846 ya kadar protestan
la.n bu yolda tazyik gittikc;e ~iddetlen
di. Bursa murahhasast Matheos Er
meni patrikllgine geldikten sonra taz
yikler son dereceyi buldu. 

Ermeni kilisesine devam etmiyenle-
1in isimleri zaptolunarak bunlar afo
rozla tehdid edildi. Protestanlardan 
blcnler Ermeni mezarbgma kabul 
olunmad1. Trabzonda Olen bir protes
tan blr ~k ke~eke~lerden sonra ni
hayet bir rniisltimanm c;iftligine gO
milldii. 

1845 de Trabzonda patrigin emrlte 
Ermenilcr protestanlarla selarm kestl
.er; protestan kiraclla.r evlerden ~1ka
nld1. Bir c;ok protcstanlar Trabzon 
pa~si marifetile tevkif ettirildi; bazt
lim nefyolundu. 

Bu tazyiklerin tesill goriildi.i; Trab
zon protestanlarmm yanSI eski mez
hcpl line donduler. 

E meni ruhanilerinin orada, bura
da tevkif cttirdikleri protestanlardan 
bazilan ingiliz el~isinin mtldahalesi
lc serbest b1rakihyordu. 

Abdulmecid suru hiimayun dolayt
sile buttin menfileri aff etti. Misyoner
ler ~ah~maktan hall kalmiyorlardL 
izmiti, Bahkesiri, Adapazanm, Toka
tl ziyaret ederek propagandalanna 
devam ediyorlard1. 

izmitte kasabaya uzak bir bah~ede 
toplantllar yaptl1yor, incil okunuyor
du. Protestanlann faaliyetl kar~lSln
da Ermcni patrikhanesi de bo~ dur
mag1 tehlikcli gorUyordu. 

1846 kanunusanisinin yirmi be~cl 
giinil sabah fl.yininden sonra ilk a!o
roz toreni yap1ld1. 

Kurnkap1 kiliscsinde mihrab ortiil
dii; b lmumular sondiirilldii; prates~ 
t:mhgi kabul ctm~ papaz Vertanes 
h3kkmda blr aforozname okundu. Bir 
hnfta sonra biitiin kiliselerde bu papaz 
icin tel 'inler edildi. 

Protestanlarla miinasebet biltiln 
Ermenilere rnenolundu; ortakhklar 
bozuldu. Protestanlara alenen tahkir
ler zlyadele~ti; protestanlar sokaklar
da ta~larla kovalan1yordu. izmitte 
bizzat Ermeni murahhasasi bir pro
testan papazmm sakalm1 kesti; ~o

cuklar bu sakah papazm ~pkasile 
beraber bir smga gc~lrdiler. (Meltln 
napazm bonetas1drr) diye sokaklarda 
dola~1rdllar. Zavalll papaz tahkirle 
hapse gotiiriildil. 

hakkmda. Ermeni patrikhanesince 
milretteb zuhlmler hakkmda protes
tan memleketlere raporlar gonderdi
ler; yardlm istediler; istediklerlne 
nail dahi oldular. 

ingillz elcisi istratfort hilkUmeti 
sik1~brdl. Re~d p~a protestanlann 
biribirlerine kefil olmak suretile i~le
rinl serbestc;e gormelerinin teminini 
emrettl. Sadakattan aynlmadlkca 
protestan Ermenllerin meden1 hakla
nna riayet cdilmek Iazrm geleceginl 
TI\lilere teblig ctti. 

Patrikhane bildiginden ~m1yor
du. 

Aforozlar tevall ediyor, protestanla
ra Ermenl sakalar su, ckmekr;iler ek· 
mek t~yorlard1; protestan cenaze 
alaylanna ~larla taarruz olunu
yordu. 

Patrik (Bebek) seminerindeki Er
menl r;ocuklanm cekip almak ile ug
ra~yordu. Patrikhane tarafmdan 
1846 haziranmda protcstanlar hak
londa umumi bir aforoz beyannamesi 
ne~reclildi. 

Artik aynhk kat'ile~i~i. 
Protcstanlar kendllerinln himayesi

ni misyon heyetinden istediler Mis
yonca biltiin (protestan istasyonlan) 
delegelerinden rnilrekkeb olarak istan
bulda bir kongre aktedildi. 

Bu toplantida Ermeni Gregoryen 
kilisesinden ayn bir kilise te~kili mu
nas1b g0riildil. 

Temmuzun birincl gilnu aralann
da uc; te kadm bulunan kirk Ermeni 
protestan bir kilise tesisi igin toplan
dilar. Kongerede hazirlanm1~ plan da
iresinde istanbulda 11.k (incil kilise
sinl) kurmaga karar verdiler. Kllise 
heyeti azas11Un isimleri ~hid maka
mmda hazir bulunan protestan mis
yonerleri tarafmdan zaptolundu. 

Pe~temalciyan mektebinden mezun 
Hagadoryan Pastor se~lldi. Bir hafta 
sonra misyonerlerin dahil bulundugu 
bir protestan ruhant meclisince Ha
~adoryan imtihan edildi. Pastorlilgi.i 
kabul olundu. Bundan sonra bu esas
lar dahilinde izmitte, Adapazannda, 
Trabzonda., Erzurumda protestan ki
liseleri kuruldu. 

Protestanlar ooyle kendl kendlleri
ne kilise ~latile Ennen! patrikha
neslnden aynlm1~lard1; ama devlet~e 
tanmm1~ diger hi~ bir biiyiik ruhant 
makama baglanmam1~lardl. 

HilkOmet protcstanlann tazyiklere, 
zulilmlcre ugramalanm istemfyordu 
ama resmt muamelelerinin nasJ.l yap1-
lacagma dair de bir karar almam1~tI. 
Evlenmck i~ln tlmilllabcr almak, Oiiim 
ve dogum vakalan hiikllmete bildiril
mek icab ediyordu; hi~ kimse miirur 
tezkeresl almadan seyahat edemezdl. 

Ennen! patrikhanesi protestanlar 
i~ln bu muamelelere tavassut etmek
ten, icab ettlkce llmilhaber vermek
ten imtina ecllyordu. 

Protestanlar i~in bu gil~Hikler kar
sismda sab1r vc tahammillden ba~ka 
~are gorillmilyordu. Fakat nihayet 
hiikftmet ~areyi buldu. Pastor Ha~a
doryana patrikhane milsaade etmese 
de evlenme torenini yapmak miisaa
desinl verdi. 1847 de istanbulda pro
testanlann miktan seksen sekizl, im
paratorluk dahillndekl Ermenl pro
testan kiliseleri yediyi buldu. 

Protestanlann durumu hakkmda 
sadlr olan (iradei samiye) Wi gO
rilnmiiyordu. ~id ~ de~ 
mesl lle bu emir de de~ebilirdi. Bu
nun l~in rnuUaka padifahtan bir !er
man almak li.izumu hissediliyordu. 

ingiliz el~lsi istratfort mezunen 
memleketine gitm~tl. Ona vekAlet 
eden Lord Kovvley ate~li bir protes
tan mildafii idi. Protestan Ermeniler 
i~in Bab1lliden diger h1ristlyan ce
maatlerle miisavi haklar istedi. 15 
te.pinisani 1847 de protestanlann ay
n ve milstakil bir cemaat olarak ta
nmd1kla.11na dair bir ferrnan aldt. Bu 
ferman muci01nce protestanlar da 
rui.1k diger h1ristiyanlar gibi mabed
ler yaptirabilcceklerdi; onlann da 
Bab1all nezdinde bir mi.imessilleri bu
lunacakt1. 

Misyoncrlcr istanbuldan ayrilacag1 
sirada Lord Kovvleye bir ~i.ih.7an rnek
tubu takdim ederek ingiliz hilkfune
tinin «alicenabane ve insaniyetperve
ranc> siyasetinden memnuniyetlerini 
arzettiler. 

(Fermam b~den Osmanh hilku
metine ve padi~na hi~ te~ekkiire 
liizum yak m1ydl?) 

Bu fcrman protcstanlann bulun
duklan vilayetlere teblig edilmil? idise 
de ne~rolunmam1~tl. Yapllan te~b
bilsler Uzerine ilk ptotestan vekili Ste
pan agaya hitaben hattI hilmayun ile 
mi.ive~~ bir fcrman tcblig olundu. 
Bu hatt1 hi.imayun ile Osmanh iilke
sinde Ermeni protestan cemaatinin 
resmen tanmmas1 muameleSi tamam 
olrn~ bulunuyordu. 

MisyonerlerL'l. on sekiz senelik say 
ve gayrctlcri bu suretle semeresini 
vermi~ti. 

Bundan sonra. Gregorycn Ermeni
lerle protestan Ermeniler arasmda 
dostane milnasebetler ycniden kurul
du. 

Protestanlarm miktan .artmakta 
devam etti. Ermenilerden Pastorler 
yctlftirildl. Ne~riyat ve kitab tevziati 
da artti. Protestan kiliselerince tesi.9 
olunup misyonerler komitesinden 
yardlm goren mektepler a~dl. Propa
ganda i~ln memleket dahilinde tur
neler yap1Idl. 1848 de Osmanh illke
sinde 88 kasaba ve koyde protestan
lar bulunuyordu. 1854 de Errneni 
protestan kil~erde mukayyed pro
testanlar (2500) il bulm~ ise de mu
kayyed olmiyanlar pek ~oktu. 

(Aikasl var) 

Pe$tede iki kad1n 
aras1nda dOello ! 

Kadrnlardan biri hafifce yaralanrnca 
oteki aglamaga ba$lad1, iki rakib bart$tl 

Budape§tede iki artist arasmda kanh 
hur diicllo vuku bulmu1tur. K:ah~la bir• 
birine sald1ran iki kadmm ad1 Valy Tac 
ile Anika Vorostiir. Bunlar ~ak silu 
bir dostlukla birbirine bagh bulunuyor
larda. Budape1te civannda barlarda 
§81'lu soy}iyerek g~iniyorlardL 

Bu iki artist, ayni barda ~ayor· 
lar, ayni prk1y1 soylemiyorlar, ayni •e
yircilere hitap etmiyorlarda. Yalmz g\ln• 
diizleri, ogleden sonra buluprak b.,. 
lanndan g~en atk maceralanm birbirle
rine anlatJyorlardL 

llti arti.tin de giizelliii birhirine ben
zemiyord u. Biri esmer, oteki ••nt•n 
giizcli idi. Binaenaleyh ikiainin arasin• 
da, ihtilah ve rekabeti davet edec4* 
hi~ bir sebep yoktu. 

Maamafih tali, iki arkadq ara11nda• 
ki bu samimiyet ve muhabbeti laakan• 
m1f olacak ki. anlan bir Kiin ik.i rakip 
vaziyetine soktu. 

Bir giin Valy, Negresko banna an• 
gaje edildi, ertesi giin de Aniko Bria
tol tiyatrosuna almdL 

Bunda, ihtilah mucip bir nakta yoli. 
Y alnaz bu iki miiessese direktoriiniin 
Anika ile Valyye son zamanlarda Bu· 
<lape§te halkmm agzmdan hie; diitmiyel\ 
"akrak bir 1ark1yi soyletrnesi iki dastu, 
elde kah~ kart• kar11ya gctirecek ol~ 
di.i§manhgm vc rekabetin butiin 1idde. 
tile patlamasma sebebiyet vcrdi. 

lki artist, ayn ayn barlarda bu §ak• 
rak §ark1y1 taganni ettikleri Zaman se .. 
) irc.ilcr taraf mdan ~1lgmca allu1Iamyor
l ard1. lkisi de bu muvaffak1ycttcn aar• 
ho1a donmii1lcrdi. Binacnaleyh her g~ 
;;gleden sonra mutat saatlerde bulut
tuklan zaman arbk esk.i qk macerala· 
nm degil, bu yeni muvaffabyetlcrini 
ballandua balland1ra anlahyarlard1. 

Bu auretle iki muganniye arasmda. 
eski samimiyct ve muhabbet yerine tid· 
dctli bir ~ekememczlik, kindar bir he.set 
kaim olmaga ba1ladL lki arkadq ara• 
amda, ba1layan bu rekabete bafka bir 
tak1m dcdikoduculzrr da kanp.rak diit" 
manhg1 koriiklcdiler. 

Fakat bu z1ddiyetin diielloya muncer 
olmasma ba§ka bir hadise sebebiyet' 
verdi. BudapC§te radyo istasyonu. bu 
iki artistin 0 §Clkrak §ark1yi soyliycrelt 
kaz.nd1klan muvaffaluyct iizerine ikiai
ni de angaje etti. 

Radyo direktorii, Anikodan ba1ka 
bir halk §arkm soylemegi rica etti. 
Aniko bu talebe tiddetle isyan etti: 

- Bu, nas1l alur? Ben den ~ok qa

g1hk bir artist alan Valy hallan ~ok be· 
gendigi o 1arluyi radyoda sC:iy)csin de 
hen aoylerniyeyim? Bu. buyiik hir hak
s1zhk, insafs1zl1k olur. 

Anikonun bu sozlerini, her nas1lsa oi· 
rencn Valy kendisini hakaret gormiit 
addederek bunu kanla temizlemegc ka· 
1 ar Yer di ve i.ki arkad~1n1 rakibesinin 
nezdinc gahit olarak gonderdi. 

Aniko, can dii1mam bildiii eski ar. 
kadapndan geri kalmamak ~ diiello 
teklifini mcmnuniyetlc kabul ctti vc a 
da gahitlerini tayin ctti. 

iki tarafin phitleri toplanarak duel
to prtlanm kararlll§brd1lar ve diiella 
eilalu olmak iizere lahCJ intibap ettilcr. 

Bir gun 1af ak llOkerken iki takip, Ju. 

~ 

Aniko Voro!J ve Valy Tac 

l1~la vuru1mak i~in phitlerilc birlik-
le, PC§tc civannda iicra bir koruya 

gittiler. ~ahitler, iki rakibe, ban~may1 
tcklif ettiler. Bunu iki taraf ta giddctle 
rcddetti. 

Duclla, biiyiik bir h1zla ba lad1. lki 

rakip, birbirine giddctle saldard1. 11k iki 

ham le, kans1z ge~ti. F akat ii~iincii ham· 
lede Anikanun kulland1g1 k1hcm keskin 

ucu, Valynin almna dcrincc bir yara 

a~arak kanlar f11kumaga b~lad1 ve bv 
narin artist bay1larak yere yik1ldi. 

Doktorlar, derhal yarah artistin ya
nma ko§tular, yarasma muayene etti· 
ler. Bereket vcrsin, k1lic;r dcriyi yar· 
makla kalm1~ kemigc ~ bir zarat 
~•pmam11ur. 

Trabzonda protestanlara dayak de
'am cdiyordu. iftiralar, aforoz teh
didleri, aforozlar blribirini takib edl
) Ordu. Bu tahkir ve ezalardan, tazyik-
1 d n ancak eskl kiliselcrine rilcu i~in 
pa~rikhanccc hazirlanrm~ beyanna-
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Bu hadise kar~:nnda otdr.i artistin 

ne yapbiJm merak ediyarsunuz} 
Aniko, eski aamimi arkadqmm almn

dan 111cak al kanlar bo1arunaga ba~la· 

d1iina goriince h1~k1rmaga ve arkada~1· 

nm yamna ~omelerek ellerini opmege 
vc steak goz ya§larile 1slatmaga ba§la

m1§tlr. 
n leri imza eden protestnnlar kurtu-

1 bil1yordu. Protestanlar nihayet Re-
d pa.µya bir arzuhal vererek: patrik 

Matheostan ~ikayet ettiler. R~d p~ 
bu rntiracaate kar~ husnil kabul gOs
terdi; ama Ermeni buyilltlerlnin tesl- • 
ile protestanlara teselli verecek blr 

te~ebbilste bulunmadl. 
Protestanlar da tngi1iz maslahatgft

zanna, Amerika ve Prusya el~erine 
mektuplar gbnderdiler. 

Bu siyaset adamlan protestanlara 
milzaberet ettller. 

Patrlk Bab1allden protestan biiyiik
Ierinden on iiciiniln nefyini istem1'1f. 
B:ib1all vicdan serbesUsini ileri siire~ 
bu talebi kabul etmedi. Protestanla
nn ingiliz elcisi marifctile padi~aha 
t kdim ettikleri bir amihal tesirini 
bsterdJ. 
R~id pa.~ patrigi ~girarak tu

yikl re, zulumlere nihayet verilmesinl 
emr tti. 

Protestan mahpuslar miiteselsilen 
kef alctle serbest b1raktmldl. Evlerin
den kovulmu~ protestanlar misyoner
ler taraf mdan kiralanan evlere yer1e~ 
tirildiler. Misyonerler protestanlar Amerikada §iddctli sacaklar yiizundcn plijlara ratbct ~tur. Rcsmimizde otomobillcrle dolan bir plaj goriinuyor. 

Bu arahk Valy doktorlann kok-
latuklan eter sayesinde, bayginhg1 ge

~erek kendine gelmi,. eaki arkadaJma, 

dizlerinin dibinde hiingiir hiingiir aglar• 

ken goriince kahkahalan savurmaia 

bqlam.., arkada11ru kucak.liyarak onun
la banpnlfbr. 

Kirahk mobilyah 
konforlu apart1man 
IJe4 oda, sicak su, asan.sOr; tev

kal&de havadar ve manzaral1. tt~ 
ay ~ butiin mobilyaslle Jdrahk
br. TUslm to~ caddesi 2 nu
marah (lJYGUN) apartnnam ka
plClSUl8 milracaat. 

Gazetemizde intipr 
eden ziraat yazilann1n 
iktibas1 ve kitap, risale 
§eklinde ne~ri hakkt mah
fuzdur. 

a r r n RL1 
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istanbulun en belli ba9h zenginle
rinden birinin kans1 olan ~ahika, 

bir kag ayllk bir kura az gok mtite
bessimane mukavemet ettikten ve bir 
hayli tereddtid eder gibi gortindiikten 
sonra, nihayet avukat Feridunun 
evindeki randevuyu kabule razi ol
mustu. 

B'u bir a~k maceras1 rm idi? Feridun 
gen~ kadlru sevdigmde kendisi bile 
~pheli idi. $ahika glizel, zarif bir ka
dmd1. Fakat, o kadar. Dogrusu ara
rursa, Feridun bu i~te hesaph hareket 
ediyordu. Attigi bir ~ok yanl1~ adlm
lar vaziyetini pek bozmu~tu. Paraca 
~ok sikmtlll bir hale d~ek lizere 
fdi. $ahika ile s1k1 f1kI bir mi.inasebet 
onu bu zor mevkiden kurtarabilirdi. 
Qi.inkii ~ahikamn kocas1 o kadar zen
gindi ki ... 

Kapmm gmg1ragi yaldlg1 zaman, 
Feridun i~te bu nazik noktay1 dti~ii
niiyordu. $ahika gelmi~ti. Feridun 
gi.izel kadlm kucaklamak igin abhr
kcn: 

- Hele ~i.ikiirl diye rmnldandl. 
!?ahika bilyuk bir heyecan ve tern.* 

iginde g1rp1myordu: 
- Aman kap1yi kapayimz ... Ne ka

dar korktugumu tasavvur edemezsi
niz. 

- Merak etme iki goziim. Hele 
~oyle otur. Biraz kendini topla. 

- Mcrsi. in~allah beni kimse gor
memi~tir, Kocam o kadar klskarn;tir 
ki.. . Eger ~tiphe edecek olursa mah
volduk! 

- Korkma, sevgilim. Arka kap1 da 
var. Benim a~klm seni her teblikeye 
kar!?1 muhafaza edebilir. 
Gen~ kadm latife eder bir tav1rla 

sordu: 
- Sahiden beni seviyor musun? 
- Bundan ~i.iphe edebllir misin? 
- o halde benim ir;in her fedakar-

11gi yapabilirsin dcmek? 
- Her ~eyi. 
- Oh, i<;im rahat etti. Bugtinku 

yapbg1m ~u hareketten sonra ... Ernin 
ol ki hayatimda ilk deia vaki oluyor. 

Bunun ccvab1 uzun bir opii~meden 
ibarct oldu. 

Birdenbire, geng kadm: 
- Bana bak, Feridun, dedi. igim 

bir ttirlil rahat etmiyor. Kocama bir 
telefon edeyim de yerinde oldugunu 
anlayim. 

Telefonu aldl: 
- Alo ... Sen misin ?Ckerim? Kim 

telefonda? Beyefendi orada degil mi? 
Ne dediniz? Aman yarabbi! 

Gen<; kadm telefonu krnrcasma ka
p1yarak c;1Igm gibi ayaga kalkt1. Fe
ridun hayretle soruyordu: 

- Ne oldu? Ne var? 
- Aman yarabbim! Kocam ... ol-

mu~ ... 
- Olmiii? mil? 
- Evet. Yanm sat evvel fiiceten ve-

fat etti dediler. ~imdi ne yapacagiz? 
Avukatm pek cam Sikilnu?ti. Bu 

vaziyetten nastl kurtulacaguu iginden 

dti~tiniirken kar;amakh bir cevab ver
di: 

Ger~ekten bi.iyiik felaketl Her
halde, senin hiy bir kabahatm yok. 
Art1k serbest kaldrn. Biiyiik bir mira
sa da konuyorsun. istikbalin emin de
mektir. 

- Ne miras1? Ah Feridun, bilmez
sin. Senden hi~ bir f?ey saklamam. 
Kocam o kadar zor bir mevkide idi 
ki. Bir talom Amerikan tahvilatl sa
tm alrm~ti. Onlar son buhranda bir
denbire dti~tiller. Sen olmasan ~imdi 
benim halim ne olacakt1, onu d~tinii
yorum. 

Avukat ~ok zor bir mevkide kalrm~tl. 
- Sana yardn:n etmeyi en biiylik 

bir vazife bilirim, dedi. Fakat benim 
de ne kadar berbad zorluklar i~inde 
oldugumu tahmin edemezsin. 

- Zorluklar m1? Hani sen bana her 
zaman gayet zengin oldugundan bah
sederdin? Beni o kadar seviyordun ki 
diinyada ben olmasam ya~1yamazdm. 

- Dogru iki goziim ... Dogru ama ... 
Genr; kadm bu «ama> run ne kadar 

manalI bir soz olduguna dikkat etme
den soztinde devam ediyordu: 

- Hani bu son gi.inlerde bilyilk bir 
para kazamm11tm? 

Avukat susuyor, gittikr;e rengi sara
nyordu. Gem; kadm onun siikutun
dan pek sinirlendi. 

- Cevab versene ... diye hayklrd1. 
Bana biittin soylediklerin yalan m1? .. 

- Yalan degil ama ... Hakikat ba~
ka ttirlti ~ahikac1g1m. 

- O halde neden beni boyle ahlak
s1zca aldattm? 

- S:?ni gok sevdigim i<;in mutees
sir olm1yasm diye hakikati soy1iyeme
dim. 

Gene; kadm istihfaf ile giildu. Muh
kirane bir tavirla sevgilisinin yuztine 
bakarak soylendi: 

- Beni c;ok sevdigin i<;in ha! Dog
rusu btiyiik sevgi... Artik duramam 
burada. Bir otomobile binip eve ko~a
cag1m. Sen de benimle beraber gel. 

Onlo.n evde btiytik bir stirpriz bek
liyordu. Otomobil tam kap1mn ontin
de durdugu zaman, f?ahikamn koca
smm gayet ne~eli, mcrhametli bir hal
de sokaga c;lktig1ru gordiller. ::;;ahi
ka derhal kendini topl1yarak kocasma 
ko~tu ve Feridunu takdim etti: 

- V:ocac1g1m, diyordu, sokakta bir
denbire bayilrm~1m. Beyefendi ko~
mu~. beni eczaneye gottirm~, sonra 
buraya kadar da birlikte gelmek 1Ut
fun u gosterdi ... 

f?ahikamn kocas1 buyiik bir minnct
darllkla Feridunun elini s1kt1. 

- Lutfcn ic;eri buyurur, bir c;;ay ic;er 
misiniz? dedi. 

Oteden beriden konu~uyorlardl. ~a
hikamn telefon ederken yanh~ bir nu
mara c;;evirmi~ oldugu, o numaramn 
da boyle mi.inasebetsiz bir ~ey soyle
digi ~tiphesizdi. 

Bu s1rada ~eriki odada tele!on 
c;;aldl, ~ahika telefona ko~tu. Tamma-

• • 
KARA YELKENLi KADiR&A 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

ispanya krall ikinci Filipin o sira
da Endilliis mtisliimanlarmdan bell 
bin ki~iyi bir mahpese tlkarak ate~le
mesi hadisesi herkesin tuylerini tir
pertecek kadar mtidhi? bir facia oldu
gu halde neden bir musliimanllk me
selesi olmuyor da, rahipleri korsan
hk yapan bir kilisenin yilolmaSI bir 
hristiyanllk davasi halinde aksettiri
liyordu?l 

Kaptan Ali pa?a Sicilya klytlarmda 
dola~irken, bu kilise hakkmda kafi 
derecede malfrmat toplanuljl olacalc ki, 
yirmi gi.in sonra tekrar Lezina limam· 
na gcliyordu. 

i~te bir hava humbaraSJ! 
Al bir daha .. 
Bu sll'ada tepeden ablan iki hum

bara arka arkaya geminin on metre 
sancak gerisine dii~mu~ ve patlanu~
b. 

Kara ctibbeli korsanlarm kilisede 
faaliyete ger;tikleri ve Yunus reisin 
germsm1 - donanma yeti~meden -
yakmak istedikleri anla~yordu. 

Kara yelkenli tinden ve arkadan 
tehlikeli bir ate~ ~enberile ~evrilmi~ti. 

No. 45 • 

KARA CtlBBELi KORSANLARA 
KAR~I .. 

Donanmanm limana giri~i Qaylak 
Hasarun gemiye ba~ olmak emelini 
suya dti~tirm~Ui. Ali p~a sahilde 
bir Tiirk kadirgas1 gortince hayret 
etti: 

- Bu geminin kaptaru kimdir? 
Diye sordu. Pa$a gemisi bu s1rada 

Kara yelkenliye rampa etmi~ti. Gti
verteye biriken gemiciler: 

- Kaptamm1z Yunus reistir. 
Diyince Ali pa~amn hayreti biisbi.i

ti.in artrru9t1. 0, Yunus reisi istanbul
da samyordu. 

Kaptan pa~anm i~ine birdenbire 
¢yle bir ~iiphe girdi: 

- Acaba Piyale p~a beni arkam
dan vurmak rm istiyor? Buralara tek 
bir geminin gelmesi ne demektir? Bu 
i~te blr kahbelik olsa gerek .. 

Fakat Ali p~ ~upkesi c;;ok de
vam etmedi. Diimenci Salih, Yunus 
reisin Piyale pa~arun tuzagma dti~
memek ir;in tek ba~ma korsanllk yap
tJgiru s0yledi: 

- Hepimiz aylardanberi onunJa be-

AK $Al\1 

AK~ill m tavsiye ettigi giiniin 
miihim progranu / 
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1stanbu1, 18 Opera par~alan (plak), 
19 Haberler, 19, 15 Muhtelif plaklar 20 
Piyano konseri: Profesor F erdi $tatzer 
tarafmdan, 20,30 Bayan Llvie Fioretti 
(soprano) ve Stiidyo orkestralar1, 21,30 
Son haberler, Saat 22 den sonra Ana
dolu ajansmm gazetelere mahsus hava
dis servisi verilecektir. 

29 Temmoz CarJamha 

Istanbul - 18: Hafif musiki (plak), 
19: Haberler, l 9, 15: Muhtelif plaklar, 
20: Viyolonsel ve piyano: Stiidyo sa
natkarlan tarafmdan. 20, 30: Stiidyo or
kestralan, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajans1-
nm gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

... llllHHIHlllllHtUUUUlllUUllHJ1UllllllltllllttllUlllUtUIUUllUUlllllllla 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak1am nobet~i eczaneJer 1unlardu: 

$i§li: Pangalhda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoglu: Dellasoda, 
Galata: Karakoyde I Iiiseyin Hiisnii, Ka
s1mpa~a: Vas1F, Haskoy: Halic1oglunda 
Barbut, Eminonii: Sirkecide Ali Riza, 
Heybeliada: Halk, Bi.iyiikada: Merkez, 
Bak1rkoy: Merkez, Sanyer: Nuri, Tarab
ya: Y enikoy, Emiraan, Rumelihisann
daki eczaneler. Aksaray: $eref. Be~ik
ta§: Recep, Osiikiidar: lmrahor, Kad1-
koy: Hiilusi Osman, Leon <;ubukcriyan, 

F ener: Arif, Samatya: Teofilos, ~ehre
mini: A Hamdi, Karagiimriik: A Ke
mal, A1emdar: Sun Rasim, Kiic;i.ikpazar: 
Necati, ~ehzadeba§I: Hiiseyin Kamil, 
Beyaz1t: Asaduryan. 

AK~AM 
Abone iicretleri 

SENELlK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

!iirktye Ecnebt 

1400 kuruf 2700 kurup 
750 lt 1450 lt 

400 lt 800 lt 

1 !;O > 

Posta ittihadma dahil olmayan 

ec11ebi memleketler: Seneligi 

3600, altJ ayhg1 1900, ii; 
i.yl1g1 1000 kuru~tur. 

Adr~ tebdili i~in yirmi be~ 

kuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Cemaziyelevvel 9 - Ruzuhmr 84 
S. lmsak Giine7 Ogle lkindi .Alr§&rD Yat51 

E. 7,17 9,22 4,50 8,47 12,00 l,51 
VL 2,\7 4,52 12,20 16.17 19.31 21,22 

d1g1 bir kadln sesi avukat Feridunun 
orada olup olmadlgm1 soruyordu. ~a
hika derhal cevab verdi: 

- Zavalli, biraz evvel fiiceten ve
fat etti! 

Filhakika, Feriduna kar~1 duydugu 
a~ktan kalbinde hig eser kalmam1~ti. 

Hikayeci 

mber kellemizi koltugumuza alarak 
Sicilya sahillerinde dola~1yoruz. 

Dedi. Bundan sonra soz soylemek 
snas1 Kurd Aliye gelmil?ti: 

- Pa~am, dedi, Yunus reis burada 
dilndenberi kayboldu. Di.in sabah 
Madona kiliscsine gitmek iizere <;1k
m1~ti. Bir daha donmedi. Kiliseden de 
i.izerimize yangm humbaralan yagd1-
np duruyorlar. Tam vaktinde geldi
niz .. ben, Yunus reisin kilisede kara 
ctibbeliler tarafmdan hapsedildigini 
samyorum. 

Ali pa~a, ikinci defa donanmadan 
aynlarak ba~ru al1p enginlcre ac;llan 
Yunus reisi kolay kolay affedcmczdi. 

- Onun bu serkei;;ligi donanmada 
f ena ornek olacak. Eger Yun usu bu
rada ele ge<;irseydim, bacaklarma zin
cir vurup istanbula gondcrirdim. 

Diyince Kurd Ali tekrar soze kan~
ti: 

- Piyale p~ sizi arkamzdan vur
durmak i~in Yunus reise gizlice tali
rnat gondermi9ti. Fakat, Yunus reis 
merd ve aslan ytirekli bir kaptand1r, 
p~! O bu alr;ak<;a hareketi yap
maktan ~ekindi.. b~rm koltuguna 
alarak gemisine Kara yelken r;eki p 
enginlere ac;;Ilch. Size ~imdi, onun aya
gma zjncir vurmak degil, ayagmdaki 
zincirleri ~ozmek yara~rl 

AU p~ bu sozleri i~itince Piyale 
pa~run el altmdan kendisini hAIA 
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Mersin Lim an itleri 
lnhisan Turk Anonim $irketi Genel 

Direktorlugunden: 
- T a§iskele yanmdaki lrnmluk iizerinde viicude getirilecek hangarm in~aab 

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 ln~aahn ke~if bedeli ( 17,460) lirad1r. 

3 - in§aata ihale tarihini takib eden on gi.in zarfmda ba§lanacak ve azami u~ 
ay zarftnda ikmal edilmi~ olacaktir. Verilcn fiatlar miisavi oldugu takdirde 

daha evvel bitirmeyi tekJif edenler tercih edilecektir. 

4 -- F enni ~rtname, mukavelename ve planlar 5 lira bed el mukabilinde ~ir

ketimiz Muhasebeciliginden tedari.k olunr.bilir. 

5 - ihale 30 / 7 / 9 36 tarihine tesadiif eden per§embe giinii saat c I 6> da Mer

sinde ~irket Merkezinde yap1laca1ttrr. Bu saatten sonra verilecek teklif 

mcktuplar1 kabul cdilemez. Kapah ve arkalan mumlu zarflar istekliler hu

zurunda ac;1lacak ve ihale komisyonunun karan ayni giinde kendilerine bil

dirilecektir. T ek)iflerin tetkikindcn sonra komisyon in~aah en a~ag1 fiat 

teklif eden istekliye ihale edip etmemekte tamamen serbesttir. 

6 - Fenni §artname ve mukavelename hila.fma olan veya §artlara muallak 

bulunan teklifler kat'iyyen nazan itibara almmaz ve boyle teklif yapan is

tek1iler eksiltmeye i§tirak etmemi~ sa y1lirla1 . 

7 - istekliler ke§if bedelinin yiizde yedi buc;ugu nisbetinde banka teminat 

mektubunu veyahud o nisbette bir paray1 $irket veznesine yahrm1~ olduk

lanna dair makbuzu teklif mektublarile birlikte vereceklerdir. lhale yapil

d1g1 takdirde miiteahhid on giin zarfmda bu yiizde yedi buc;uk nisbetindeki 

teminat veya nakdi yiizde on be~e ibla~ edecektir. 

8 - Eksiltmeye girecek taliblerin: 

A - Bu gibi in§aah yapacak fenni iktidan hai.1: diplomah miihendis, mimar ve.. 
ya fen memuru olmas1, 

B - Bu evsafi haiz olmad1klan takdirde Tfoaret Odalarmda kayidli olduguna 

dair bir vesika ile in§aatm hitamma kadar daimi surette cA-. f1krasinda ya

z1h bir fen adamm1 i~ ba§mda bulunduracagma dair noter:.kten musadda1-: 

bir taahhi.idname vermesi. 

C - Her iki surette dahi aynca iktidan ma]i.,ini gosteren bir vesika ibarz et

meleri §arthr. 

iST ANBUL TiCARET VE SANA Yi ODASINDAN: 
160 lira Ucretli 

iKi MEMUR ALINACAKT IR 
Odamiz Sanayi ~ubesi i~in imtihanla iki memur almacakbr. 5 Agus

tos 1936 tarihine kadar a~agulaki ~artlari haiz olanJarm Oda Sanayi 
~ubesine miiracaatlan. 

1 - Turk ohnak. 
2 - Fiili askerlik hizmetini bitirm:~ olmak. 
3 - Sihhati tam olmak. 
4 - Hiisnii hal varakas1 getirmek. 
5 - Ya~ 25 den az vc 40 dan · fazla bulunmamak. 
6 - Yiiksck Ticaret ve iktisat, :\liihendisi, Universite, Kimya ~ube

sinden mezun olmak, veya bunlara muadil ecnebi memleketler cliplo
masm1 haiz olmak ve yahud politeknik mekteplerinden mezun bulunmak. 

tMTiHAN: 
1 - Lisan: Tiirk-;c ve yabanc1 dillcr (Fransizca, ingilizce, Almanca • 

Terctime, konU$llla ve tahrir) 

Bir dilden fazla yabanc1 dil bilmek sebebi tercihtir. 
2 - Unmmi iktisat. 
3 - Tiirkiyenin iktisacli cografyas1. ) 
4 - Smai malilmat. 
A) Tiirkiyenin smai mamulati, Tiirkiyenin smai ink~af1 imkanlan -

Cumhuriyet devri.ndc sanayi hareketJcri. 
B) l\femleketimizde sanayii tesis, tanzim, tc~k ve himayesi ile i~-

~ilere miiteallik kanuni vc nizamf mevzuat, vergi ve resimler. 
C) Smai muhasebe, Sanayidc maliyet fiatleri hesaplan. 
D) Sanayide rasionalizasyon. 
5 - istatistik tanzimi hakkmda umumi maliimat. 

yere vurmaga ~all~t1gim ogrenmi~ti. 
0 zaten Yunusu eskidenberi sever ve 
himaye ederdi. 

Kurd Alinin sozlerini dikkatle din
ledi: 

- ~imdi onun ayagma zincir vu
ruldugunu mu samyorsun? 

- Evet devletlim! i~ime oyle geli
yor ki Yunus reis kara ciibbeli korsan
larm eline d~ti.i. Boyle olmasaydl, 
herif ~ikler bizim gerniyi ate~lemege 

yeltenmezlerdi. 
Ali p~a ka~anm kaldlrarak ba

grrdl: 
- Ne diyorsun .. Lezinalllar haia us

lanmadJ.lar da bir Turk gemisini atc~
lemege mi kalklsttlar? 

- Kundakc;1~ elimizlc yakalad1k .. 
geminin anbannda yatlyor. Vaziycti
mlz ~ok tehlikelidir. Alla.ha hamdol
sun ki tam vaktinde yeti~tiniz, p~
c1gun ! 

Klrka yakm Turk gemisi limanda 
srral~lar ve pa~a gemisinden ~e
kilen i~aretle hemen yelkenlerini in
direrek birer birer demirlem~lerdi. 

Lezina limam yeni bir dogti~ sah
nesi mi olacaktl? Yoksa Tiirk a.kmc1-
lan bu frrsattan istifade ederek Lezi
nayi bai?tan b~a zapt ve i~gal mi 
edeceklerdi? 

Bunu ne LezinaWar tahmin edebil
mi~i; ne de Ali pa~mn bu hususta 
ver~ bir karan va:rdI. 

Ali p~a her ~eyden once Yunus rei
sin izini bulmaga, bu merd ve cesur 
kaptam oliimden kurtarmak ic;;in 1?id~ 
detli tedbirler almaga karar vermi~ti. 

·~:{. 

«VURUN ~U ~EYTAN YATAGINI! .. • 
Ragoza Tiirkleri~ elinden kurtula

rmyacagrm anlaymca, billbtil gibi her 
l?eyi soylemege ba?lam1~b: 

- Onunla birlikte kiliseye gittik .. 
fakat, papazlar onu yakalad1lar ve 
iple bacaklanm, kollanm baglad1lar. 
Merak etmeyin, o ya~1yor .. Yunus rei· 
si oldiirmiyecekler. 

Ali pa~a karaya iki bin silahh c;;1-
karmca papazlarm rengi atm1~ti. 

Kaptan pa~a. Yunus reisi sag ola
rak kurtarmak niyetinde idi. Birden
bire kiliseyi topa tutmak istemiyordu. 
Madona papazlan Yunus reisi sahilde 
Tilrklere teslim edecek olurlarsa, All 
pa~a donanmasm1 ~ekip gidecegini 
bile soyle~i. 

Bu haberi kiliseye gottiren :ii<; geml
cinin biraz sonra kilisenin ~an kulest 
iizerinde kesik b~lan goriinilnce All 
pa~ yeni tedbirler almaga mecbur 
olm~tu. 

- Bire hainler.. ~u masum el~iler-
den ne istediniz? On1ann kafas1111 
koparmakla elinize ne ge~ccek? 

Ve gemideki top~ulara dondii: 
-Vu.run ~u ~eytan yatagllll! .. 

(Arkas1 var) 
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Cocuk DUnyas1 
HEDIYE ALANLAR 

4 Temmuz 936 tarihli bilmecemizin 
balledilmit teklini bugiin hediye Oza• 
nanlaran iaimlerile beraber nefTediyoruz: 

FlDANLIK 
Bilmecemizi doiru balledenlerden In

onu k1z orta okuldan 16 No. h bayan 
F erihan birinci gelmit ve hediyesi olan 
(Fotoiraf makinesi), Kac:bkoy 6 ct okul· 
dan 147 No' h bay Lemi ikinci (Elek
trik feneri), Bahkesir ~ mahal· 
lesi Alaca M~it sokaia No. 32 bayan 
Sabahat ~iincii irelerek ( Amerika yol
caliu) eseri hediyemizi kazannutlardar. 

I ~ekerleme alanlar I 
1 • Fatih Fethiye kap111 28 Zehra, 

2 • Samatya 29 cu okulda I 7 4 Aliye, 
3 • Kumkap1 orta okul No. 60 Cahit. 
4 - 1st. Hayriye lis. 6 3 3 Handan F e~zi, 
S - Beyazat Vecihi, 6 - Tarlabqa Koyun 
aokak Ojeni, 7 • ~itli T erakki lis. Cev· 
val Tahsin, 8 - lat. kaz lis. 1302 Hale, 
9 - lat. M. S., I 0 • lst. erkek lis. I I 7 Or· 
han. 

I ~ikolata alanlar I 
I I • lst. I ci okulda 162 A. Riza, 

12 • Kadakoy Moda No. I 2 Remziye, 
I 3 - Samatya Miidafaai milliye cad. No. 
52 B. <;agli, 14 - Arnvutkoy No. 90 ~a
ke, I 5 - L.aleli Mesihpap cad. No. 39 
Mezide, 16 - ist. erkek lis. 634 Firuz, 
1 7 • 1st. kaz lis. 14 5 7 Aufet, 18 - lst. 
kaz lis. I 16 Gui, 19 • Betiktat Y1ld1z so· 
kak No. 92 Sabahattin, 20 • lat. 36 ci 
okulda ~ukran Tiir. 

I Bisknit alanlar 

21 - Beyoglu I I ci okulda 34 llhan, 
22 • <;engelkoy No. 5 Ayte, 23 • Oskii
dar 24 cii okulda Giizin, 24 - ~hremini 
lakender cami sokak No. I 7 £mine, 
25 - <;enberlitat Evkaf sokak No. 2 
Adile Celi.I, 26 - lat. kaz lis. 1638 Sa
ime, 27 - Oskiidar 22 ci okulda No. 75 
Z. <;ologlu, 28 - Balmkoy Bezazyan lia. 
Hara~ya, 29 • Emirgan ~erifler yaltaa 
Ferdane Zorlu, 30 - Beylerbeyi lskele 
cad. No. 14 Kadri. 

lffirer kutu boyah kalem ve 

I_ reaim defteri alanlar 

3 I - lst. 2 6 ca okulda No. 5 2 Kemal, 
32 - lat. kaz lis. 729 Leman, 33 - Ka11m
pa1a Bcdredin mah. Hayri km ~iikran, 
34 - Vefa lis. No. 376 Bahaeddin, 35 -
lat. I 5 ci okulda lhsan, 36 - Sultan Ah
mct No. 9 Rifat, 3 7 - Yedikule 34 di 
okulda No. 4 3 Neda, 36 - ~itli tram· 
vay deposunda biletc;i 338 Hayri, 39 • 
Ka11dilli kaz lis. Sabiha, 40 - Fatih ltfa
iyc cad. No. I 0 Muazzez. 

I Murekkeb alanlar 

41 - Haydarpa1a lis. 24 72 Muzaffer, 
42 - Beykoz Gazinosu sokak No. 39 Fa
ruk. 4 3 - Heybeliada Hamam sokak No. 
25 Haluk. 44 - Kasampap Bahriye cad. 
No. 66 Ahmet, 45 - Aksaray No. 16 
Hayriye, 46 - Beyoilu Y cniyol No. 10 
D. Zamboglu, 4 7 - Inonu orta okul 866 
Hailusi, 46 - Kii~iik Mustafapap No. 11 
Hayriye, 49 - Kadakoy 7 ci okulda 140 
Omran, 50 - Beyoglu Melin. 

I Cetvel alanlar I 
5 I - Halaskar Gazi c;ad. No. 2 M. 

Nairn, 5 2 - Siileymaniyede Nezahat, 
S 3 - Istanbul Sultan Selim No. 20 Er
s\in, 54 - ~itli Celalpa1a sokak No. 18 
Nezahat, 55 - Fatih <;arpmba No. 18 
Bahaeddin, 5 6 - Goztepe Cahide, S 7 -
lat. k1z or•.-i okulda Aysel, 58 - lat. er
kek lia. 917 Avni, 59 - Sultanahmet Can
kurtaran No. 24 Vehbi, 60 - Oskiidar 
19 cu okulda 4 75 Yiicekan. 

I Birer defter alanlar I 
61 - Beyoglu 5 ci okulda F eyzan, 62 -

Izmir Hiikumet cad. No. 47 Ali, 63 -
Kiic;iik Ayaaofta No. 5 Nebahat, 64 -
Trabzon 2 ci tabur K. Fevzi Jun Tm
Ir.in, 65 - lat. luz lis. 1672 $adiiman, 
66 - Ankara lpklar cad. Hamamca za
de aparhman No. 9 Nezih, 6 7 - Gedik
pafa Hamam cad. No. 63 Omer, 68 -
lat. I 0 cu okulda 268 Nihal, 69 - Ban
darma Park cad. No. 3 5 Kemal T unc;bq, 
0 - Kadakoy I ci oorta okulda End. 

I Kart alanlar I 
71 - Kandilli kaz lis, Sitare, 72 - An· 

kara Kurtulut mahalleai No. 11 F. Te
kiner, 73 - Erenkoy kaz lia. SOO Siihey-

la 7 4 - Adana Acem han civarmda No. 
298 Kayahan, 75 - Kad1koy k1z orta 
okulunda 213 Ozgonul, 76 - Tc:kirdag 
Ertugrul mahatlesi No. 4 hay lkrami, 
7 7 • Sanyer 14 cii okulda Behirc, 7 6 -
Ankara lnonii okulunda ogretmen tlha· 
mi kardeti Kerim, 79 - Kandilli Sara 
sokak No. 6 Fahriye, 80 - Be1ikta1 Aka
retler No. 23 R1dvan, 81 • Beyaz1t 5 ci 
okulda 39 Siiheyla, 82 - Dinar Cumhu
riyet alamnda berber Ali Saracoglu, 
83 - Kandilli 32 ci okulda Mualla, 84 -
Y ozgat -?ark oteli sahibi oglu Beh~et, 
85 - 1st. erkek eis. 90 Fikrct, 86 - Balt
kesir Alaca Me~it sokak No. 32 Saba
hat, 6 7 . - Pangaltt No. 5 4 Nimet, 86 -
Aydm sanat okulunda ogrctmcn Ibrahim 
Y uramn oglu, 69 • lst. k1z ogretmen O· 

kulunda 2 54 Hayrunnisa, 90 - Emirgin 
<;;etme sokak No. 2 Giizin, 91 - Savas 
tanm direktorii km Riiksan, 92 - lat. 
30 cu okulda Rezan Cenap, 9 3 - El&ziz 
orta okulunda No. 259 F. Onay, 94 -
1st. aktam kaz sanat okulunda Melek, 
95 - Ankara Doianbey sakak No. 15 
F aruk ~ahinbq, 96 - lstiklal lis. 315 
Mehmet, 9 7 - Bandarma giimriigunde 
Ayhan, 98 - Fatih Atpazan sokak No. 
14 Hasan, 99 - Aydm Milli Aydm ban· 
kaa1 Mustafa klZI Vildan, I 00 - Oskii· 
dar Halitpap aokak No. 1 4 Zekiye, 
I 01 - Sanyer ilk okulda 406 Kami
ran, I 02 - Bayramic; topi;u alay birinci 
boliik K. Rahmi oglu lrhm, I 0 3 - Be· 
yoglu 9 cu okulda 211 F atma, 104 • 
Samsun Ziraat bankas1 muamelat amiri 
km Suna, I 05 - lst. erkek lis. 59 Ortac;, 
I 06 - Oiyanbekir No. 41 Bay Beh~et 
k1Z1 El~i. I 0 7 - Bak1rkoy Sak1zagac1 
No. 2 5 Rezan, I 08 - 1st. kaz lis. 5 23 Ve
cahat, I 09 - Balat Molla Atka mahallesi 
Miinife, 1 I 0 - lat. Y eni Nesil okulunda 
90 Mine, I 11 - Kuzguncuk Arapzade 
No. 7 lffet, I I 2 - lat. k1z lia. 5 3 Giiler, 
113 - Kumkap1 No. 93 Yepime, 114 -
Bakirkoy I ci okulda No. 71 Serap, 
I 15 - Biiyiikdere Fmn sokak No. I I 
Fikret, 116 - lat. kaz orta okulunda 334 
Muammer, 11 - Kumkap1 No. 29 Jan, 
116 - lst. erkek lis. No. 628 Hiiseyin, 
I 19 - Beyaz1t 5 ci ookulda No. 3 5 Ki
m ii, 120 - Kadakoy Siileymanpqa No. 
5 I Petro, I 21 - Vefa lis. 364 Muzaf
f er, 1 2 2 - F atih Kark c;e1me sokalr. No. 
9 Mualla, 12 3 - Kiic;iik Mustafapap Ca
mi sokak No. 6 Sezai, 124 - Kad1koy 
6 ct okulda I 4 7 Lemi, I 2 5 - Kumkap1 
orta okulda 59 Nahit, 126 - Gelenbevi 
orta okulda 235 Necdct, 127 - Betiktat 
Ke1kul ~1kmazt No. 5 ~adan, 128 - Ce
lenbevi orta okulda No. 5 I Ali Riza, 
129 - Vefa lia. 35 3 Zahit, 130 • Kum· 
kap1 Ki.tip Sinan No. 2 Necdet, 1 31 • 
Moda No. 16 Fazal, 132 - Kadakoy Ha· 
sirc1ba~1 sokak No. 34 Ayten, 133 -
Goztepede General .$efik ko1kii No. 6 
Erel, I 34 - Kabata1 erkek lis. Sedat, 
135 - Vefa lis. 343 Nedim, I 36 Kandil
li kaz lis. Goknil, I 3 7 - Oskiidar kaz aa
nat okulunda 202 Nejad, 138 - Fatih 
Kermasti cad. No. 19 Cahit, l 39 - Y c
ni Ncsil okulunda 80 Remin, 140 - Be-
1ikta1 Yeni mahalle No. 6 Basri, 141 -
Oskiidar Ferah aokak No. 54 Nigar, 
142 - lat. erkek lis. 929 Melih, 143 -
Sultanahmet No. 35 Cemal, 144 - Sul
tanahmet No. 66 Seref, 145 - 1st. 17 ci 
okulda 256 Alieddin, 146 - lat. 44 cii 
ilk okul Mualla, 1 4 7 - ~ehzadebata No. 
31 Kamil, 148 - Bomonti Silihtor sokak 
No. I Samim, 149 - Inonu kaz orta oku
lunda Ferihan, 1 SO • Betiktaf Sinanpa
ta cad. No. I Suna, 15 I - Galatasaray 
lis. 1359 Nejad, 152 - Vak1f paralar 
miidiriyetinde bay ibrahim oglu Nezih, 
153 • Beyant Fuarpafa cad. No. 64 Ib
rahim, I 5 4 - F atih 19 cu okulda I 6S 
0. Ertiirk, I 5 5 - Selc;uk Sultan No. 24 
F ethiye, I 5 6 - Beyoglu 29 cu okulda 
194 lhaan, 15 7 - <;amlaca I 3 cii okulda 
No. 5 5 Fiiruzan, 15 8 - Sara~hanebap 
Nefer sokak Erdoian, 159 - 1st. erk.ck 
lia. Sal&haddin, 160 - lat. 15 ci okulda 
600 Y1lmaz. 161 - Gelenbevi orta okul
da 356 Arif, 162 - Kadalr.oy No. S Hik
met, 163 - Calataaaray lia. 259 Aydm, 
164 - Ortakoy Tramvay cad. No. I 
Ersill, 16 5 - F atih Atpazan No. I 1 Sa
di. 166 - Modada Oter, 167 - Oakiidar 

Bailarbqa 3 3 7 Altay, 168 - Kabatat 
erlr.ek lia. 881 Ismail, 169 - latiklll I& 
268 Sel~uk. 170 - Beyoilu S ci okulda 
Sadak, I 71 - F atih Hamam cad. No. 80 
Turban, 172 • Heybeliada aanaturyom-

da Hikmet. 1 73 - lat. 30 cu okulda Re
zan, 1 7 4 - Maltepe Hatboyunda Gene-

ral Hasan kofkilnde Nazike, 17S - Dr. 
Ay lpk ktzt Neel&. 176 - Kii~Uk Muata

fapqa cad. No. 19 Nermin, I 77 - Oe

kiidar Mabmutefendi cad. Vedia, 178 -
Kabatat erkek lia. 458 Semih, 179 -
Fatih Haaanpqa aokak No. 2 Jale, 180 -
Oakiidar lslr.ele cad. Leyli. 

0 
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Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktan Tabmin Tutart 
bedeli 

Beyaz peynir 2600 35 910) 
Kqar 1600 SO 800) 
Patates 9000 6,50 585) 
Soi an 7500 5 375) 
Yumurta 50000 1,75 875) 

Pey ak~esi Ibale 
T. Ibale S. 

128,25 29/7/936 14 

138 • Jt Jt 14,30 

Silivri yojurdu 6500 16,75 1088,75 82 • • • 15 
~eker 8500 27 2295 173 Jt • Jt 15,30 

937 aenesi May1a nihayetine kadar yukar1da cins ve miktart yaz1h 
mektep ihtiya~lari a~1k eksiltmeye kcnulmu'-tur. Eksiltmeleri hizala
nnda gosterilen tarih ve 1aatlerde mektep i~indeki komisyonda yap1la
caktir. ~artnamelerini gonnek i1teye:1lerin hergiin ve eksiltmeye gir· 
mek i~in de belli giin ve saatte komi1yona milracaatlart ilin olunur. 

(3968) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

t - Mektep Lise ve Yiiluek olmak uzere bet ydhkttr, Yattb ve 
bedavad1r. Gaye1i T ecim 1emilerine kaptan ve makinnt yetittir
mektir 

2 - Mektebin yaln1z Lise birinci a1nif1na talebe abn1r. Bunlann 
Orta Mektebi bitirmit olmalar1 ve J•tlara oa beften ku~iik ve on do
kuzdan biiyiik olmamalan f&rlbr. 

3 - Yaz1lma iti i~in pazarte1i, ~artamba, cuma giinleri Mektebe 
Bat vurulmahd1r. 
4 - lateldilerin Mektep Miidiiriyetine karp yazacaklar1 istidaname

lerine Huviyet ciizdanlann1, At• kii1tlar1na, Mektep diplomalar1n1, 
veya ta1dikli diploma 1uretlerini ve poli1~e taadildi iyi bal kii1tla
nm ve velilerinin izabh adres ve tatbik imzalannt ve dort tane ve
aikahk fotograflar1n1 ilittinneleri 1erektir. 

5 - Yaztlma iti 7 Aiuatoa 936 cuma ,Unilne kadard1r. lateklile

-. ~ --- . "'" ~ - ... 

S1hhi BALSAMIN Kremi 
,. ,.,,, 

GUlEU/6/N 
SIRRI 

Esmer, san!fm, kumral her tene 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
Slhhl usullerle hanrland1gmdan 
cildi besler ve bozmaz. ~il, leke, 
sivilce ve buru~ukluklan kimilen 
giderir. 

4 fekllde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yagh gece 

l~in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yapz giin

diis I~ beyaz renkll 
3 - Krern Balsamin ac1badem 

rece i~ 
4 - Krem Balsamln aCibadem 

g-iindiiz i~ln 
Kibar mahfillerin takdir ile kul· 

land1klan yegan'! slhhi kremlerdir. 

tNGILtz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - Istanbul 

Dami¥: Meccani niimunelikler 
tiikencliflnden 20 temmuz 936 ta
ribinden sonra gelecek talepna
melerin is'af1 kabil olarruyacaguu 

aneyleriz. 

rin muayenei s1bbiye i~in o sin 1aat aekizde bizzat mektepte bu- •••••••••••••• .. 
lunmalan 1erektir. 

6 - F azla taf1ilit almak i~in aynca po1ta pulu 1ondermek tarti
le mektupla Mektep Miidilriyetine muracaat eclilmelidir. (4000) 

Istanbul Miiftiiliigiinden : 
t - Diyanet lfleri Rei11iii tarafmdan huauai tartnameaine sore 

20000 yirmi bin adet Tiilkse lmdbe kitaba bubnlacaktar. 
2 - Kii1d1 dairemizden Yerilmek ilzere mulaammen ba1un iicreti 

2900 ikibin dokuz,Uz liradar. Muvakkat teminat miktan % 7,5 haae
biyle 217 iki,Uz on yedi lira SO ku1Uftur. 

3 - Ebiltme 5/ Aiustos/936 ~a11amba sfinl aaat oa bette Istan
bul viliyeti muhaaebe miidtirliipnde miitetekkil komiayonda aslk ek· 
1iltme u1uliyle ilaale edilecektir. 

4 - Huausi tartnameyi isteyealer Istanbul miiftiiliiinclen beclelaiz 
olarak alabilirler. c4141• 

Dr. FETH i 
LABORA TUVARI 
CERRAHPA$A HASTANF.SI 

BAKTF.RIYOLOOU 
Ku, idrar, ................... me.. 

·- pita sibi ...... tahh1W .. ..... 
Wplojik teemiill• pyet dirJrede ,..,.-. 
8eyoilu : Takaime aiderken Metelik 
110kai1 Ferah apartamant Tel. 40534 

Z~: 2944 aicil numarah arabaca eh

liyetnamemi kaybettim. Y enisini alaca

jundan eakisinin degeri yoktur. 

Sebek F ranaaz yetimhanesi arabacaa 

Mustafa 



28 Temnmz 1936 

aJABKOVJC VE ~s. vapur acenla.11 
SCHULDT ORIENT LlNE 

A vrupa ile ~ark lima.nlnn arasmda 
muntazam posta 

ROITERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS i~in yakmda Istanbul ve lz· 
mir' den hnrekct edecek vapur: 

16- 18 Temmuz a dogru Jimamm1za 
muvasalal! beklenilen 

NORBURG vapuru 28-31 Temmuza 
dogru Kuadenizdcn avdetle Avrupa li· 
manlar1 ic;in e~ya tahmil edecektir. 

Tafsilat i~n Galatada Frenkyan ha· 
nmda 3 ncii katta Oabkovitch ve 
,Siirekas1 vapur acentaligma miiracaat. 
Tel. 44706/7. 41200. 40604 

• • 
27 /Temmuz/936 tnrihine miisadif pazartesi giinii saat 11 den hire 

kadar yap1lacag1 ilan edilen Ticaret ve Zahire borsas1 heyeti idaresi
nin intihabab goriilen liizum iizerine tehir edilerek 28/Temmuz/936 
tarihine miisadif sah giinii aaat 11 den hire kadar icra&1 mukarrer ol
dugundan hakk1 intihab1 haiz olanlarm Borsa idare heyeti salonuna 
lgelerek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

Istanbul 4 ncii icra mernurlugundan: 
Giizidenin Emniyet Sand1gma ipotek olup tamamma yeminli ii~ eh

livukuf tarafmdnn (7545) lira k1ymet takdir olunan (kayden Betik
ta~) Beyoglunda eski ~i~li yeni Mef rutiyet mahallesinde eski Biiyiik

Hamburg, BrC'm, Anvcrs, Istanbul ~, dere yeni mehtap sokagmda eski miikerrer 127 yeni 21 No. lu hudu-
vc Bahrisiyah arnsmda azimet ve d B f 

DOY~E LEV ANTE 
LINYE HA1\1BURG 

u: ir taraf1 tahta Burunyan evi ve bah~esi bir tara 1 Hiisnii ev ve 
avdet muntazam postalan 

bnhc;esi ve bir tarafi Maryam vc Altotyosa tartla fcrag olunan cv ve 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve ~. 
Roterdam'dim hmammiz.a muvnsa- :: bir taraf1 sokak ile mahdud aparhmamn sahlmasma karar verilmi,-

lutl beklenen vapurlar tir. Sozii gc~en gayrimcnkuliin vas1flari a~ag1da yaz1lm1~br. Boarum 
Dcrindje vapuru 25 Temmuza : kab: 1 tathk, ~ift kaznn mozay1k tekncli ~amatirhk 4 komiirliik, 1 

dogru. ~, hela 1 oda 1 mutfak ve sokaga ayr1cn kap1s1 vardir. Komiirliiklerden 
Achaia vapuru 3 Agustosa dogru ~ ba~kasmm dofemesi k1rm1z1 c;inidir. Zemin kab zemini ~ini ve mer
Bochum vnpuru 6 Agustosn dogru 

Jth ka vapuru 9 Agustosa dogru. 

mer antre 1 No. lu dn,irede hir sofa ii~ biiyiik bef odn k1rm1z1 ~ini dote
Ii mutfak c;ini do~eli arahk banyo yeri bir kiler bir alafranga hela bi
rinci katta: 2 No. lu dairede bir sofa biri bolme ile ikiye ayr1lm1f 4 Burgaz, Varna, Ki:istence, Kalas ve 

lbr.a.il i~n limamm1zdun hareket 
edecek vnpurlar 

Oerindje vapuru 25-30 Temmuza 

dogru 

Bochum vapuru 6-8 
dogru 

' oda 1 No. lunun ayni hela ve mutfak vc banyo ve kiter, 2 i~ci katta: 
3 No. lu dairede bir sofa be~ oda diger daireler1 gibi hela, banyo, 

,_, l mutfak vard1r. Binada elektrik terkos havagaz1 tesisab mevcud olup 
bina tam kargir merdivenler muzay1k olup umum mesahas1 153,5 M2 

Agustosa L dir. Bundan 116,5 M2 bina zemini knlam bah~edir. i~bu gayrimenkuli.in 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvcrs 
ve Roterdnm limanlan ic;in 
harcket edecek vapurlar 

Yalova vnpuru 24-27 Temmuza 
dogru. 

Chios vapuru 
dogru. 

2 - 3 Agustosa 

Achnia vapuru 4-7 Agustosa dogru 

Fnzla tafsiliit i~n Galata' da Ova-
k.imyan hnnmda Laster Silbermann 

ve tiireka111 vapur acentahgma mii· 

ra<:41at. Tclefon: 44647 - 6 

Limamnuzdan hareket edecek 

vapurlar 

ISEO vapuru . 30 Temmuz per~embe 
1aat I 7 de (Burgaz: Varna, Kostence, 0-
desa, Batum, Trabzon, Samsun, Varna 
ve Burgaz)u 

QUiRlNALE vapuru 31 T emmuz cu
ma saat 9 da (Pire, Brcndizi, Venedik 
vc Trieste) ye 

KAMP1DOGLlO vapuru 1 Agustos 
cumartesi saat I 7 de (Burgaz, Varna, 
Kostence, Sulina, Kalas, ibraile, Sulina, 
Kostence, Varna ve Burgaz) a. 

FENiClA vapuru 1 Agustos cumar
tesi saat I 7 de (Selunik, Midilli, Izmir, 

Pirc, Patras, Brendizi, Ankona, Vene· 
dik vc Trieste) ye. 

ASSiRIA vapuru 5 Agustos c;ar-
1amba giinii saat I 7 de ( Burgaz, Var
na, Kostence, Sulina, Kalas ve ibraile)ye. 

Kumpanyanm mesul olam1yacag1 te· 

ahhiirler veya degifiklikler miistesnadir. 

~imali, Cenubi ve merkezi Amerika 

ile Avusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 

,ark i~n dogru bilct verir. clTALlA> 

vapur kumpanyasmtn liiks vapurile muh

tclit servis. 

Her nevi tafsiliit i~n Galatada Merkez 

Rihtim hamnda kain (Lloyd Triestino) 

~er acentasma. T elefon 448 70 v,eya Ga· 

)atasaraymda sab1k Sclanik bonma.r'(lesi b:
nasmdaki yaz1hanelerine tclcfon: 4 .. 686 

RO!\JANYA SEYRiSEFAi.N 1DARESt 

Barckct edecek vnpurlar: 

ROMANIA vapuru 29 T emmuz c;ar· 
1amba sant 9 da (Pire, iskenderiye, 
Hayfn ve Beyrut) a. 

ALBA JULIA vapuru 29 T cmmuz 
~ar§amba snat 11 de ( izmir, Malta, Mar
silya, vc Barselonn) ya. 

Berlin. Breslau, Dresden, Londra, 
Bruksel, Lahiyc, Lwaw ve Warsza
wa ic;in ten~ilath fiatlarla miittehit 
bilctlcr vcrilir. Biitiin Romanya, Polonya 
Ve Tuna limanlar u~in vc Tiirkiye - Ro· 
manya hi.ikumetleri arasmdaki itilaf mu· 
cibince merkezi vc prki Avrup.a ic;in 
tenz.ilath fiyatlnrla ~yay1 ticariye aevk 
ve nakledilir. Fazla tafeilat i~in Calata 
nhtimmda Merkez R1httm hamnda kain 
Istanbul umumt acentaligma muracaat. 

:rclefon 44827 /8 

tamam1 a~1k nrtt1rmaya vazcdilmi~ oldugundan 3/9/936 tarihine mii
sadif per~embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttinnas1 
icra edilecektir. Arthrma bcdeli k1ymeti muhammenenin % 75 ni 
buldugu takdirde mii~.terisi iizcrincle b1rak1lacakbr. Aksi takdirde en 
son artbranm taahhiidii bak1 kalmak iizere arttirma 15 giin miiddetle 
temdit edilerek 18/9/936 tarihine miisadif cuma giinii saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yap1lacak ikinci a~1k arthrmasmda artt1nna 
bedeli k1ymeti muhammenenin o/o 75 ni bulmad1g1 takdirde aallf 2280 
No. Iu knnun ahkamma tevfikan geri b1rak1hr. Satif pe~.indir. Artt1nna- 1 
ya i~tirak etmek isteyenlcrin k1ymcti muhnmmenenin % 7,5 nisbetinde 
pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulun- I 
malan laz1mdir. Haklan tapu sicilli ile sabit olm1yan ipotekli alacak
larda diger alakadaramn ve irtifak hakk1 sahiplerinin bu haklanm ve 
husm:ile fniz vc masarif e dair olan iddialar1m evrak1 miisbiteleri ile birlik
te ilun tarihinden itibaren nihayet 20 gun zarfmda hirlikte dairemize bil
dirmeleri laz1md1r. Akti takdirde haklar1 Tapu sicilli ile sabit olm1-
yanlar sahv bedelinin payla~masmdan haric; kahrlar. Miiterakim ver
gi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellit belediye rusumu ve vak1f icaresi 
ile 20 senelik vak1f icaresi tavizi tutari mii~teriye aittir. Daha fazla ma· 
lumal almak isteyenler 15/8/936 tarihinden itibaren herkesin gore
bilmesi i~in dairede a~1k bulundurulacak artbrma tartnamesi ile 934/ 
2957 No. lu dosyaya miiracaatla mezkur dosyada mevcud vesaiki gO
rebilecekleri ilan olunur. ( 4307) 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden : 
Kiiltiir ba'kanhg1 yaymlarmm Genel sabc1hg1m ii~ y1l siire ile iistii

ne alm1' bulunan » V akit» ldaresile yap1lm19 olan mukavelenamenin 
hiikmii 25 Temmuz 936 giinii sona ermcktedir. 

Bundan sonra Kiiltiir bakanhg1 yay1nlarm1n sahfl yalmz kitap
~1lar elile yap1lacakhr. 

Bu yaymlarm satlttm ijstiine almak isteyen kitap~1larm ya bulun
duklan yerin Kiiltiir direktorliigiine veya Devlet Bas1mevi Direktor
liigiine ha, vurarak satlf tartlar101 ogrenmeleri ilan olunur. ( 4283) 

Tiirk 

Bilyi.i iyangosu 
$1mdiye kadar blnlerce kh;lyl 

zengin etmhJtir 
4. cii Ke§ide 11 Agustos 936 dad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradir 
-----·-----

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat vard1r. 

1<01ayl1k-$1~l1k . . 
Hu terd•" , ... 1 kol•rhll• ., •• 

;1" apor mer1kt1a1 Bay1nl1r. onl•r 
~, .. r1p1lm17 olan bu 111110•- •ii· 
lotlat1 tn•••k fllol161 da tem!J> ••· 1 
mlt olurtar. Hutvtu l11celtlr Vil· 4 
cvdu11 tenaaGllGnG d!inlllr ve '" 
t•dld horel.etlerde bile k•l'lvv,!!!) 
hymu ~ ......_ _-; 

flrall 1 7 1/2 llradaft lt•bareot. 

····•·!~ 
j .1 ~.P'"4i, 

• ISTAJIBUL, Beroglu ..., 
u...-_,,...~,,._, ta"el 111erd••• 12 Ho. h1., 

Maf•11m111 zlyarel edlnll ••J• 
• t4 Ho.lu tarlfambl l•t•rlnlr. 
f Fl7aflat1m1zda blyGk left.11111. 

Tnshih - 26 Temmuz 936 tarihli 
niishamlZln sekizinci sahif csinde n~rc
dilen (Sultan Ahmet O~iincii Sulh Hu
kuk Mahkemesinin) serlavhah ve 2460 I 

numarah ilanm 20 nci satmndaki (He· 
kim ~1kmazmn) kelimeleri sehvcn (Hc

kim ~1kmaz1) §eklinde dizilmi§tir. Tas· 
hih olunur. 

Dr. A. KA TiEL 
( A. K U T I E L) 

Karakoy, To~ular caddesi No. 33 

Sahife 11 

KUMBARA DES KTi 

/f Bankasi asgari 25 lira 
bulunan bDtUn kumbara 

senede 7 defa kur'a 
sahiplerine 
~ekerek 

20,000 Lira miikif at 
veriyor. MOkafatlarm 10,000 Llras1 her sene 1 Nisan 
ve 1 Te1rinievvel tarihlerlnde kur'a Gekilerek verilmektedir. 

Bu lkl ke1idenin her birinde 5000 lira, §U 1ekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birincige 
ikincige 
10 ki~iye 100 yiizer 
20 ,, 50 elli~er 
17 5 ,, 10 onar 

Liradan 

,, 
,, 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Cemen 20 7 ki~iye 5000 

,, 
,, 
,, 
,, 

iki$er bin lirahkl r: 
Diger be, ke,idenin her birinde ya.I· 
n1z 1 ki'iye iki bin lira veriliyor. 
Bu ketideler her sene 'ubat, Baziran, 
Temmuz, Eyltll ve Birinci Ki.nun ay
lar1nm ilk gtinleri yap1lmaktad1r. 

S1hhi Miiesseseler Art1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Istanbul Leyli Tip Talebe yurdu talebesi i~in mevcud 9artnamesin

deki evsafa ve tutulan numunelerine goM 2130 adet Fildekoz fanile ve 

2130 adet Fildekoz don a~1k eksiltme ~urctiyle ahnacakhr. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Istanbul S1hhat ve f\:timai muavenct mii· 
diirliigu bina.undaki komisyonda 12/8/936 ~artamba giinii saat 15 de 
yap1lacakbr. t 

2 - Muhammen fiat: Bir fanilenin fiah 60 kuru~ ve bir donun fi-
ah da 51 kuruttur. 1 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuruttur. 

4 - lstekliler niimuncleri Cemberlilaf civarmda Fuatpafa ~iirbesi 
karfismda Tip talebe yurdu merkezinde gorebilirler ve 9artnameyi de 
parasiz olarak alabilirler. . 

5 - lsteklilerin cari seneye aid Ticaret odas1 vesikas1 ve bu ite ye

ter muvakkat teminat makbuz veya Banka mektuplarile birlikte yak• 
tinden evvel komisyona gelmeleri. (4293). 



Sahifc 1% 

YENi PASLANMAZ 

HASAN 
TIRAS· BI<;AGI 
Blitlln dGnyada emaaline hi~bir aaman teaadUf 

edilemiyecek derecede bOyllk mavaffaklyet kaza· 
nan Haaan T1ra1 B1~aklui yeni Ye kat'iyyen pas
lanmaz nevini piyaaadan musirren l1teyfniz. 
Yeni Hasan T1ra1 makinelerilo birlikto HaHn 

T1ra1 81~aldan brat olduktan aonra kat'iyyen 1il· 
mete ve kurulamaga bacet yoktar. V • ba brat 
ba~ags hi~ bozulmamak 1artlle 1ayet kolayhkla 
•• huzuru net'• 1,mde yftz defa brq eder. 
D&nyamn hi~blr brq b1~aitnda bu meziyet 
yoktur. Ve buna LADCAk Haaan 
Tarat B1~ag1 muvaffak olmu1tur. 
Markasma YO i1mine dikkat. 1 
adedi 6, 10 adedl 50 kuru§tur. 
Hasan Tara~ Sabunu • Hasan T1ra1 
Kremi - Hasan T1ra1 Pudraa1 • 
Hasan Tira~ Kolonyas1 da ~ok 
zevk ve ne~'e veren yard1mc1 YO 

mllkemmel varntalard1r. 

HASAN DEPOS U: 
Istanbul, Beyoglu, Ankara 

Istanbul Gayrimi.ibadlller Komisyonundan: 
. No. Semti ve mahallesi Sokajµ EmW.k No. Cinsi ve His. Hisseye gore 

muhammen K. 
20 Pendik Bagdat Cad. E . 53 mahallcn 121 Bag!;eli ah~ap hnne- 1950 K.zad 

nin 26/ 40 His. 
542 Uskildar imrahor Doganctlar Cad. E . ve Y. 157 Evvelce diikkan ~imdi 200 A. artt1rma 

44,50 metre ara 
1492 Ferlkoy E. Baruthane Cad. E.135 Mil. 145 metre arsarun 80 > 

Y. Marya harita.10 1/ 2 His. 
2070 Bilyi.ikdere E. Kilisc E . 12 - 7 - 16 66 metre arsa 132 > 

Y. Dani~mcnt mahallen 10/1 
38~4 Uskildar Yenimahalle SclamSIZ Yenimahalle Cad. E . ve Y. 15 Arsarun 1/2 His. 15 > 

mahallen 17 
4124 Galata Ycnicami Kur~unlu han 4 ti'st kat odanm 500 > 

1/2 His. 
4252 Uskiidar icadiye E. Kii~iik Qifte Kavak E. 25 Y. 23 Bah~eli ah~p hane 200 > 

Y. imam Galip mahallen 17 
6484 Kasimp~ Yeni~~me E. Kilise E. 4 Y. 51 71,50 metre arsa 110 > 

Y. Muhlt mahallen 23 
7227 ~bahce Kilise E. 23 1837 metre ~ltltgm 150 > 

1/4 His. 
8025 Bcyoglu PangaltJ Dolapdere E. 138 - 140 Y. 128 57,50 metre arsamn 50 > 

mahallcn 72 1/ 2 His. 
8097 Uskiidar Aaltunlzade C1lnnaz Hekim Lft.mbo E.4 20211 metre tarla vc 1020 K.zarf 

\ odanm 3402/ 3696 His. 

8160 Beykoz Kavakdcre E. 122 Y. 112 Bah~eli a~p hane- 320 A. artt1rma 
nin 1/5 His. 

8199 Alt1 Mermer Hac1 Timur E. Hamallar ham E. 87 ada 242 63,75 metre arsa 100 > 
Y. Kinmh Aziz harita 5933 

8209 Uskiidar Selami Ali E . Sarra! E. 24 Y. 38 5512 metre kuyusu olan 90 > 
Y. Tiknefes mahallen 19 tarlamn 3/ 32 His. 

8314 Sanyer Yenimahalle Mezarllk E . ve Y. 4 155 metre arsa 70 > 
Evvelce lid hanc ve 200 > 

8322 Bcyoglu Hiiscyinaga Biilbiildere ve Zab1ta E. 2-4-49-51 blr magaza ~mdl 84,50 
metre arsa. 

Yukarda cvsaf1 yazill gayri menkuller on giln mi.iddetle sati~ c1kanl~br. ihlelerl 7/ 8/ 936 tarihinc tesadiif 
eden cuma giinil saat on dorttedir. Sati~ miinhaSJran gayri miibadil bonosiledir. 

I · I Istanbul beledlyesl llAnlar1 J • I 
Floryada 14 No. lu diikki.n senelik kira11 80 lira teminatl 6 lira 

» 17 > lt > » 120 > » 9 lt 

» 18 » lt lt » 80 lt » 6 . > 
» 21 » > > lt 60 > lt 4,5 lt 

» 22 » • lt > 60 lt » 4,5 • 
» 23 » > • » 60 • » 4,5 > 
» 25 » lt > » 160 lt » 12 > 
·» 24 » > > lt 60 > » 4,5 lt 

» Benzin deposu yeri » 100 » » 7,5 » 
Yukarda yaz1h diikki.nlar teslim taribinden itibaren 1 inci ki.nun 

aonuna kadar kiraya ver:ilmelc iizere ayr1 ayr1 pazarhga konulmuttur. 
$artnameleri levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. lstekli olanlar bizalann· 

,> 

da goaterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beiaber 3 
Aiustoa 936 pazarteai giinii saat 15 de daimi enciimende bulunma• 
11d1r. (8.) (4110) 

* Hcpsine 7308 lira 60 kurut bedel tahmin edilen ve belediye merkez 
ve miieuesatile kiiltiir idaresi i~in ahnacak olan ki.g1d, zarf miirekkep, 
kalem ii~ii vesaire gibi 125 kalem lnrtasiye kapah zarf usulile eksilt
meye konulmuttur. ~artnamesi Levaz1m miidiirliigiinde goriiliir eksilt-

' me 3/Agustoa/936 pazartesi giinii saat 16 da daimi enciimende yap1-
lacaktir. lsteklilerin· 2490 No. lu kanunda yaz1h vesika ve 549 lira
hk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi teklif zarflar1m 
yukarda yaz1la gunde saat 15 1e kadar daimi enciimene vermelilerdir. 

(8.) (4109) 

En ho, meyvJll usarelerile hazirlan· 

m1,hr. Hazmt kolayla,hnr. lnk1-
baz1 izale eder. Kam t~mizliyerek 
viicuda tazelilt ve canhhk bah,_ 

eder. 

lNGJLlz KANZUK ECZANESt 
BEYOOLU. lsTANBUL 

REKLAMLARI 
taksitle Ucuz ve 

NIECoP E~SIE~ 
Galata : Sesli Han 

Haydarpa~a Lisesi Sat1nalma 
Kurumundan: 

Haydarpa9a Liseai ve pansiyonu i~in 1500 ton Tiivenan maden kO
miirii kapah zarf uaulile aabn ahnmak iizere ekailtmeye konulmuttur. 

1 - Eksiltme Istanbul kiiltiir direktorliigii binaa1 i~inde toplanacak 
olan komisyonda 31 temmuz 1936 Cuma giinii saat 15 de yap1lacakbr. 

2 - Tahmin fiab, b~her tonu 12 lira hesabile 18000 liradl.I'. 
3 - Ilk teminat 1350 lirad1r. 
4 - latekliler tartnameyi gormek iizere okul direktorliigiine miira• 

caat edebilirler. 
S - Eksiltmeye girmek istiyenler tartnamesinde ve 2490 sayih ka· 

nunda yaz1h belgeleri ve iUt teminat makbuz veya banka mektubu i~in 
de bulunan teklif mektublar1m eksiltme vaktinden en son bir aaat evvel 
makbuz mukabilinde komisyon ba9kanhg10a vermif olmalara. Zarf
larm k!lnuni tekilde kapnblmtt olmaH ve pot:ta ile gonderilecek teklif 
mektublar1mn da zamamnda gelmit olmas1 laz1md1r. «4009» 

Sumer Bank, Emlak ve Eytam Bankasmm sigortas1 
. .., ... 
G U V E l\T 

Sermayesi tamamen Turk 
En gttvenilen sigorta ~irketidir. 
Turkiyenin en bOyOk sigortalan (GOVEN) dedir. 
Sigortalar101z i~in emniyetle ( G 0 VEN ) i habrlay101z. 
Galata, Voyvoda caddcsi Siime.r Bank binasmda. Tel. 44966 

Milli Saraylar Miidiirliigiinden; 
1 - Dolmabah~e saraym1n hususi ve bir numarah dairelerinin 

dam ve sa~ak kurtunlar1 tamirab kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuJtur. 

2 - Y ap1lacak itin tahmin bedeli on ii~ bin iki yiiz elli lira yinni 
sekiz kurut-tur. 

3 - Bu tamirata miiteallik birioci ketif cetveli ile tartnamenin hi
rer 11uretleri Pazardan batka her giin Dolmabah~ede Milli Saraylar 
miidiirliigu kaleminden ahnabilir. 

4 - Eksiltme Agustosun onuncu Pazartesi giinii saat on bette Mil· 
·li Saraylar miidiirliigii bina11nda yap1lacakttr. 
· 5 - Muavakkat teminat bin lirad1r. Bu paramn, eksiltmenin yap1• 
lacag1 saatten bir saat evveline kadar mal sand1g1na yabr1lm1t ve 
makbuzunun eksiltme komiayonun a verilmit bulunmas1 li.z1md1r. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasma kay1th bulunacak· 
lar ve timdiye kadar batka yerlerde yaphklan tamirat itlerine dair 
elde ettikleri vesikalarla bu vesikalan gostermek suretile Milli Sa· 
Taylar mimarmdan ayrrca alacaklan fenni iktidar tahadetnamesini 
muayyen giin ve saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyo-
nuna tevdi eyliyeceklerdir. .. ( 4081) 

Istanbul Vilayetinin miisaadesile Turk Matbuatmm emektarlan 

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 te~kil edecek olan bu gezintiye 
kitap, mecmua, risalelerin okuyuculan ve biitiin munevverlerin i~tiraki 

beklenmektedir. ------··---

Emniyet I1leri Umum Miidiirliigii~den: 
1 - 936 senesinde zab1ta memurlanna yapt1nlacak elbiaeler i~in 

azi 12000 metre ~ogu 13000 metre kumat~n tartnamesinde yap1lan 
tadili.t dolay11ile yeniden 15 giin miiddetle kapah zarf usulile ek· 
ailtmeye konulmuttur. 

2 - Kumaf ID beher metresinin muhammen bedeli 500 kurut-tur. 
3 - Kumatlar1n ihalesi 31/temmuz/936 cuma giinii aaat 15 de An· , 

karada Emniyet itleri umum miidiirliigiinde tetekkiil edecek komisyon 
huzurunda yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girecekler, kuma.tlar1n muhammen bedeli olan 65000 
lira iizerinden % de yedi bu~uk he1tabile 4500 lirahk muvakkat temi· 
nat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 1ay1h kanunun 2. inci ve 3. 
iincii maddelerinde yaz1li belgelerle birlikte teklif mektublar1n1 ihalo 
vaktinden bir aaat evvel komiayona vermeleri, 

5 - Kuma,Iarm ihalesine aid muaddel tartname Emniyet itleri U
mum miidiirliigii 11ahnalma ikomisyonundan verilir. 

Fazla izahat almak i5tiyenlerin mezkur komisyona miiracantlar1. 
« 1761 » «4044» 

HEMORRON 
Ameliyats1z basurlari tedavi eder tesirr katidir. 
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Sabibi Nccmeddin Sadak Umumi ne~l'.iyat mildiirii: Enis Til 
Ak.pm matbaan 
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