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Brukselde bi..ltUn Av

rupan1n emniyeti hak

. kinda gorU$Ulecek 

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

Konferans1n ak1beti · $Upheli 
Ingiliz projesi Ankarada iyi Bu sabah aldzgzmzz telg:af • 

itesir yapmadi, projenin diin de Konferans1n net1ces1 

,_. miizakeresine devam edildi vet~:!~d:~fi~:~;ti 
Daily Telegraf, ltalyan politikas1n1n Akdeniz devletlerinin, 

bilhassa lngiltere ve Fransan1n politikasile zit 
oldugu meydana ~1kt1g1n1 yaz1yor 

. -- - ~ 
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Montreux Palasta umuml toplantmm yaplldlgt salon 

Montreux 7 (~am) - Bu sabah 
konferans umumi bir celse yapID.llil 
ve Bogazlar hakkmda ingiliz proje-
Sinin Intizakeresine devam etmistir. 

Fransa, Fransiz donanmasin'a pet;.. 
ro~ ve mazot ta~1yan gemilerin mu
avm kruvazor sayilmamasm1 ve 
bunlar1n tonaj tahdidine tabi tutul
tnamasin.l istemis ve bunu temin et-
tnistir ' . . 

Denizalt1 ve tayyare gemileri liak· 
kinda mtinaka~ devam ediyor. BQ.. 

gazdan ge~ecek harp gemileri hak-

(Devann 7 nci sahifede) 

Diinkii konfe1·ans m iizakerele

rine aid tafsilftt ve ingiliz projesi
nin metni yedinci sahifemizdedir. 

Danzig meselesi 
endi$e uyand1rd1 

Almanyan1n son baharda Danzigde biT 
emri vaki yapmas1ndan endi§e ediliyor 

Londra 7 - Danzig meselesi her 
tarafta biiyi.ik bir alaka uyanchrrm~ 
trr. Lokarno devletlerinin Briikselde 
Yapacaklan toplant~da bu meselenin 
de gori.i~lilmesi muhtemeldir. ingiliz 
gazetcleri Danzig senatosu reisi M. 
Grayzerin sozlerile mi.ihim bir mese
leye nazan dikkati ~ektigini, bu su
retle Avrupa sulhi.ine hizmet ettigini 
Yaz1yorlar. 

News Chornicle gazetesi Danzigde 
sonbaharda Almanya ile birlesmek 
i~in bir ayaklanma olmasma ihtimal 
Veryior. 

Almanya Danzigde,, Sar havzasm
da oldugu gibi halkm reyine mtira
caat edilmesini istiyor. 

Berlin 7 - Danzig senato reisi M. 
Grayzer Danzige donmi.i~ttir. M. Gary
z~r halkm reyine mi.iracaat edilme
sinae israr cdiyor. Milletler Cemiyeti 
fevkal5.de komiserinin otmdugu bi
nan1n etrafma nobet~iler konmu~tur. 
M. Grayzerin Milletler Cemiyetindeki 
nutkunu tenkit eden muhalif gazete
ler p r 0 is tarafmdan toplattmlm1?tir. 

Milletlcr Ccmiyetinde hadiscye sebep 
olan Danzig senatosu reisi l\'l. 

Grayzcr 

Avrupanzn 
~mnigeti meselesi 

M. Hitlerin vaziyeti 
pek Omit vermiyormu!j 

Londra 7 (Ak~am) - Morning 
Post gazetesinin politika muharriri 
yazchgi bir makalede diyor ki: «Ka
binenin dil.nkii toplant1smda harici
ye nazin M. Eden politika vaziyeti
ni ve Cenevredeki konu~alarm an
la tm1~tir. 

ingiliz kabinesi garbi Avrupanm 
emniyetinin diger ktsrmlanndan ayn 
blr meselc telakki edilemiyecegi ka· 
naatindedir. Bunun i~in Lokamo dev
letlerinin toplanttsmda garbi Avru
panm emniyetinin, ~arki A vrupa ~ 
ile birlikte tedkik edilmesi liZim gel
digi fikrinderir.» 

Morning Post, M. ffitlerin vaziyeti 
pek iimit vermedigini soyliiyor. 

Dokuma fabrikararmda 
standardize i~leri 

Ankara 7 (Telefon) - Dokuma 
fabrikalarmuzdaki standardize isleri 
i~in toplanan komisyon ~al.J.~m~sm1 
bitirmil? ve baz1 esaslar tesbit et
~tir. 

Ankara hukuk talebesl 
kampa gitti 

Ankara 7 (Telefon) - Ankara hu
kuk • talebesi bugtin Kalaba koylin- I 
deki askeri kampa gitmi~lerdir. 15 
gt.in siirccek olan bu kampa 500 talbe 
gitmi~tir. 

TENIS TURNUV AMIZ 
lzmirliler geldiler. Bugun 

ma9lara devam ediliyor 

Karadeniz devletlerine ait harp gemi • 
lerinin mururu hakk1nda yeni ve kati 

bir teklifte bulu~duk. lngiliz - Rus 
ihtilaf1 devam ediyor 

Montreux 8 (Sureti mahsusada 
giden muharririmizden) - Bogazlar 
konferans1, di.in sabah ve alqam iki 
toplantl yapm1~ ve harp gemilerine 
ait maddeleri miizakere etmi~tir. 

. Heyetimiz Kai·adenizde sahili bu
lunan devletlere ait harp gemilerinin 
tonaj tahdidah olmaks1zm miinferi
den l"e diger devletlerin tabi oJdukla
n ihbar ve diger ~artlara tabi oJarak 

ge~meleri haklnnda bugiin yeni bir 
teklif yapmi~hr. 

ingilizler bunun miitekabil olma
s1m istediler. Tiirk heyeti Karadeniz 
devletlerine bu miistesna muameleyi 
diger devletlcrin miitekablliyet iste
memeleri ve bunun Kara(leniz umu-

mi tonajma tesir yapmamast ~artile 
tamyacaguu katiyetle bildirdi. 

ingiliz murahhaslan, bu hususta 
Londradan talimat istediler. 

Karadenize girebilecek donanma
nm azami tonaj1 hakkmda mi.inaka
~lar ve bazi noktalarda itilaf oldu. 

Sovyetlerle ingilizler arasmda ba
Hi esash ihtilaflar vard1r. Bugiin dahi 

konf eransm neticesi ve ne kadar sii
recegi hakkmda tahminde bulunma
ya imkan yoktu.r. 

istanbul gazetelerinde goriilen men· 
balar1 me~hul bazi haberlere asla 
inanmamak lazlDldir. 

K. D. 

Italya, lngiliz filosunun 
geri ~ekilmesini istiyor 
Zecri tedbirlerin kalkmas1na ragmen ltalyan1n 

vaziyetinde degi!1iklik yoktur 
Paris 8 ( Akfam) - ltalyanin Montrux konleransina iftirak etme

mesi burada hayret uyandirmiflll'. ltalya zecri tedbirler kald1rdd1k
tan sonra beynelmilel toplantilara i1tirak edecegi.ni soylemi1ti. Bu 
sebeple zecri tedbirlerin kadirdmastna karar verildikten •onra ltal
yanin Montreux'ye delege gondermesi bekleniyordu. 

ltalya ,imdi Akdeniz anlQfma.sm1 ileri siirmektedir. lngiltere, 
Fransa, Tiirkiye, Yugoslavya ~e Yananistan arasindaki anl(lfmanzn 
ltalyaya karf1 ve italya aleyhincle olduiunu iddia ederek bu anla1-
ma baki kaldik~a italyamn miizakereye iftirak etmiyecegi.ni bildir
mektedir. Ital ya Akdenizdeki /ngiliz A naval an f ilosunun da geri ~e
kilmesini istemektedir. 

ltalyamn Lokarno devletlerinin konferansina iftirak 
fiiphelidir. Bu suretle zecri tedbirler k.alkmakla beraber 
vaziyetinde hif bir degi,iklik olmamtf aemektir. 

lfsizler ! ... 

etmesi de 
ltalyamn 

Londra. 7 - Avam kamarasmda 
mebuslardan Landy, Danzigde hal-

km reyine mi.iracaat edilip edilemi
yecegini sornm~tur. 

(Devanu 2 nci sahifede) 
Not: Di.inkli karikattirlim~iin altmdaki yaz1 bir tertip hatasma ugrann~t1r. Dogrusu sudur: 
[- Yiizmek biliyor mu bari? ... - Biliyor tabii, Aksaray sakinlerindendirl] 
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Sahlfe I 

lngiliz - Rus tezleri 
aras1ndaki z1ddiyet 

Sovyetler Karadenizin kapal1, lngilizl~r 
ise a~1k deniz olmas1n1 istiyorlar 

Paris 8 (Ak~am) - FranSiz kabi
nesi1 diin ak~m reisicumhur M. 
Lcbrunun rfyaseti altmda t.oplanarak 
Cenevre ve Montreux konferansmda 
Frans1z murahllaslannm hath harc
ketini tasvib etm~tir. 

Montreuxden gelen haberlere gore 
Franstz heyeti murahhasasmm talebi 
iizerfne FranSiz donanmasma petrol 
ve mazot nakleden beylik vapurlar 
ne harp gemisl ve ne de tilccar vapu
ru addedilmiyecek ve Bogazlardan 
ge~i~Ieri serbest olacagi gibi Slhhiye 
rilsumu da vermiyeceklcrdir. 

Bogazlar konf eransmda, ananevt 
ingiliz - Rus rekabetl goze ~arpmak
tadlr. Sovyetler, Karadenizin kapal1, 
ingillzler ise ~k deniz olmasm1 isti
yorlar. inglliz hariclye nezarcti Tiir
kiyenin dostluguna biiyiik bir klymet 
ve ehemmiyet vermektedir. 

Lomira 8 (~am) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Montreuxdcki muhabiri-
nin i~ratma gore Bogazlar mukave
lesinin yakmda imzalanacagi hakkm
daki funidler eskisi gibi kuvvetli dc
glldir. 

Devletler, ltalyaya yeni mii
saadeler gostermiyecekler 
Frans1z gazeteleri, ltalya ile Almanya aras1nda 

bir anla~ma olmas1ndan endi~e ediyorlar 
Londra 8 (~am) - Deyli Telgraf 

gazetesi italyanm vaziyetinden bah
sederken bilyilk devletlerin italyarun 
Milletler cemiyeti tarafmdan mutear
nz s1fat"Ue mahkfun edildigini naza
n itibare alarak kendisine yeni miisa
adeler gostermek istemediklei;ini, kil
~ilk devletlerln ise italyamn vaziye
tini kendi emniyetleri i~in bir tehlike 
telakki etmekte 1srar ettiklerini yazi-
yor. 

Paris 8 (Ak~am) - Frans1z gaze
telerf italyanm Monterux konf eran
sma ve diger beynelmllel l~timalara 

i~tirak etmemesi hakkmdaki kararfle 
uzun UZ!ld1ya me!?gul oluyorlar, in
tronsigeant gazetesi cRoma, Bogazlar 
vc sulh serlevhal1 makalesinde di
yor ki: «M. Musolini yeni taleblerde 
bulunacakt1r. Cencvrenin zecd tcd
b1rle1i kald1rmak hakkmdaki son ka-

Alman dili 
konu~ulan yerler 

M. Hitler kendisini butun 
bu mahallerin mumessili 

telakki ediyor 
Londra 7 (A.A.) - Siyasi mahafil, 

1u if~aatta bulunmaktad1r: 
M. Greiaerin cAlman milleti namma 

soz soylemektc oldugu> surctindeki iddi· 
as1, M. Hitlerin kendisini yalmz Alman· 
yamn degi), Danzig, Mcmel, Avusturya 
ve <;;ekoslovakya akalliyetleri de dahil 
oldugu halde Alman dili ile konutan bii
tiin niifusun mumeaaili tclakki etmckte 
olduiu manasma gelmektedir. lite, diin 
oileden sonra akdetmi1 vc bilhassa Dan· 
zig meselesinin tedkikinc tahsis eylemi1 
olduiu celsede kabinenin vas1I olmuit 
liulundugu neticc hudur. 

Lehistanda 50 muhalif 
mebus tevkif edildi 

Va~va 7 (A.A.) - Diln muhale
fet firkasi basmdan 50 ~ tevkif 
edilmi~tir. . --'-------

Danzig meselesi 
(Baf taraft 1 lnci sahifede) 

Hariciye nazm Danzig meselesinin 
muahede ile halledildigini ve bu l~e 
a.sll alAkadar devletlerin Almanya ve 
Lehistan oldugunu stsylemi~ir. 

BERLiNDE KONU~MALAR 
Berlin 7 (A.A.) - M. Greiser, d\in 

butiln giin nasyonal - sosyallst ll
derlerlle go~il~iir. Bu gor~me
lerin mevzuu hakklnda hi~ b1r fCY 
ifp edilmemi~tir. 

Siyasi mahafil, Danzig meselesinin 
Berlin ile Var~va arnsmdakl iyi an
lru;ma i~in bir engel te~l etmemesl 
:lzlm geldiginl kaydetmektecllrler. 

Havas ajansmm muhablri, nazl 
1iderl rfnin Danzig ft.yan reisine son 
le recede itiHlf cuyane bir hat ti hare
·et kabul etmesini tavsiye etmi!? ol-
duk um istihb rntma at! n bildir
mek~dir 

I rari g~ kalmi~ ve matlup tesiri yap
mrum~br. italyamn Montreux konfe
ransma. gelmemesi, Loknmo konf e
ransma da ~tlrak etmiyecegtni gaste
riyor .> 

Temps gazetesi ise Avusturya me
selesi hakkmda Berlin ile Roma ara
smda bir anl~ma mevcut olup olma
dliun soruyor ve diyor ki: 

cMaamafih bOyle bir ~manm 
mevcudiyetini gosteren bir delll yok
tur. Fakat Alman diplomasisinin na
dir bir meharetlc bugiinkii buhran
dan dogan zorluklan istismar ettigl 
inkar edilemez. Almanya, Avusturya
Yl ilhak gayesinden sarf1 nazar et
meksizln italyan - Alman anl~
sma manl olan zorluklan knldlrmak 

l~lrt baz1 fedakarllklardn bulunmu~
tur.> 

Doviz ka~ak~z
ligina kar11 

Maliye vekaleti yeni bir 
proje hazirhyor 

(}grendigimize gore, giimrilk ve in
hisarlar vekaleti, memleketimizin 
yUz blnlerce lirallk zaranm muclp 
olan ~ok miihim bit' doviz meselesi
ne el koymu~ur. 

Mesele ~udur: 
Bazi seyahat ve vapur acentelerf

nin ecnebt memleketlerden gelecek 
seyyahlara hari~teki ~beleri vaSita
sile doviz mukabilinde komple bilet 
sattiklan nazan dikkati celbetmi~ir. 
Bu biletleri alan seyyahlar, Tilrkiye
de hi~ para sarfetmiyerek acente 
hesabma gezdiklerinden bunlann 
memleketimize doviz getirmelerl im
klm kalmam1~br. 

BOylece ecnebi seyyah gelmesinden 
beklenen en bilyiik faydanm onilne 
g~ilmi~ oluyor. 
Al~kab milesseseler, bu turistlert 

gezdirmek i~in muhta~ olduklan Ti.irk 
paralanm, buradan ecnebi memle
ketlere gttmek i~in doviz arayanlar
dan temin ediyorlar. 

Kambiyo mildiirlilgunden doviz mii
saadesi alannyan bir taktm k.imse
lere, miiesseselerin komple bllet 
satl!?lanndan ecnebl memleketlerde 
toplanan dovizlerinl yiiksek bedeller
Ie satarak devrediyorlar. 

Maliye vekAleti, gilmriik ve inhi
sarlar veklletlnin raporunu esas tu
tarak bu hususta blr proje tanzim 
etmektedir. Proje yakmda vekiller 
heyetine verllecektlr. 

GREVCiLER BIR DiREKTOR'O 
llAPSETTiLER 

Chaumont 7 (A.A.) - Citroen fab
rikalan ameleslnden 700 grevci, bil: 
itilaf akdi i~ln miizakerede bulun
mak iizcre bllhassa Paristen gelmi~ 

olan mezkllr fnbnkalar direktorilnu 
hapsetmi~erdir. 

ti .1. emmuz 1936 

[ Bu Sabahki Telgrafiar ) 
Lokarno devletlerinin toplant1s1 

fl 
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lngiltere, Almanyan1n da toplant1ya 
i!?tirak etmesini istiyor 

Briiksel 7 '(A.A.) - Diln ~
ld nazirlar meclisinin toplant1smdan 
sonra Lokarn{>cular konf eransuun 
bu aym on be~i ile yirmlsl arasmda 
Briikselde akteclllecegi teyid edilnli~tir. 

M. Van Zeeland, bu toplantida Ce
nevre milzak:crelerile beynclmilel va· 
ziyet hakkmda izahat vermi~tir. 

ALMANYANIN t~TIRAKt ISTENiYOR 
Londra 7 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore ingiltere hilldimeti, Lokarno-,. 
culann konferansmm yalmz LJ:>kar· 

Ba~vekilimiz 
bu sabah geldi 

Bu ak~am Ankaraya avdet 
etmesi muhtemeldir 

Ba~ekil general ismet tnonu bu 
sabahki ekspresle ~ehrimize gelmii;; 
ve mutad merasimle kar~larum~t1r. 

~ekilimiz, Haydarp~adan dog
ruca Dolmabah~e sarayma gttmi~r. 
Bu ak~m Ankaraya avdet etmeleri 
muh'temeldir. -----

Ege koylerine muallim 
fztnir 7 (Tele!on) - Koy muam

mi olacak koyliller i~in burada da 
bir kurs a~1lacaktir. Ege mmtakasi 
kOylerine mualllm yetl~tirecek bu 
kursa cumuriyetten evvel ~a~ olan
lar almm1yacaktrr. ---

Kanh ~ocuk kavgas1 
Diin ak~m saat 8,5 da Leblebiciler 

sokagmda 12 y~nda Hikmet ile 10 
yaflnda Ahmed be~ kuru~ yiizunden 
kavga etml~erdir. Bu kavga esnasm-
da Hikmet b1~gm1 ~ekerek Ahmed! 
sol omuzundan vurmu~tur. 

Menemende y1ldmmdan olen 
izmir 7 (Telefon) - Menemene ya

gan ~iddetli yagmurlar esnasmda ii~ 
lrl~ye yildlnm isabet etmi~tir. Bun
Iardan ikisi bayilmi~ biri olmti~tilr. 

lzmirde denizde bir ceset 
:Izmir 7 (Tclefon) - Bugiin liman

da Konyab 80 ya~nda Aliyc ait ol
dugu anla~1lan bir ceset bUlunmu~
tur. Zab1ta Alinln dentze nas1l d\lt
tugiini.l veya naSII atild1~m ara~r
maktachr. 

Sanayi fuhesi 
Ticaret odas1nda yeni 

te§kilat yapild1 . 
tstanbul tlcaret odas1 idare heyetl 

dilnkil toplantJsmda odamn yeni sa
nayl ~ubesi te~ilahm kurm~tur. 

Bu fJUbenin ba~na, odanm t~
kat ~besl miidiiril B. Hakkl Nezihl 
getirilmi~tir. 

160 lira maa~l1 iki raportOr alma
caktlr. Bunlar i~ln milsabaka lmti
hanlan a~1lacakt1r. 

B. Hakk1 Nezihi diin yeni vazife
sine ba~~ ve sanayi l~Ierini ele 
alnu~tir. 

Eski sanayl raportOrlerinden B. 
Seyfi Cenap ~imdilik tedtlkat ~be
sindedir. 

Oda ne¢yat ~besl mudilril B. 
Galip Bahtiyar tedklkat ~beslne nak
ledilmi~tir. l?imdilik n~riyat i~erine 
de vekAieten bakacakt1r. 

Frans1z maliyesi 
Cuma giinii yeni hazine 

tahvilleri ~1kanlacak 
Paris 7 (A.A.) - Kabinenin bu

giinkii toplantlSlnda M. Delbos, dip
lomatik vaziyet hakkmda izahat ver
mi!?tir. 

M. Vincent Auriol, per{iembe gii
nu radyo ile bir nutuk sbyliycrek cu
ma gi.inii ~1kanlncak olan yeni hazi
ne bonolanm satm almaga Frans1z 
milletini davet edecegini bildirmi~tir. 

no teminatmm ihyasi ile ugr~mak
la iktifa etmJyerek A vrupaya aid umu
mt ~erle de me~gul olmasm1 arzu 
etmektedir. 

Bir itilaf hasil oluncaya kadar ih
tiyaten almm1~ olan tedbirler baki 
olacak:br. 

Avrupaya aid i~lerin halli hususu
na Almanyanm ~tlraki ~ok arzu 
edilmektcdir. Fakat Almanyanm in
giliz sualnamesine verecegi sarih blr 
cevab - hie olmazsa ~ifaht olsun - bu 

Zirai kooperatifler 
Vekiller heyetince 

nizamname kabul edildi 
Ankara 7 - Zirai ve kredi koopera

tl!leri i~in Ziraat bankaSI tarafmdan 
haz1rlanan nizamname Vekiller he
yetince kabul edilmi~Ur. Nizamname
ye gore kooperatifin kurulabilmesi 
i~ ortak sayismm en az otuz olmasi 
ve sermayesl de en az bin lira olmall
dlr. Bir his.se 20 liradlr. 

200 llraya kadar olan krediye mu
kabil bir hisse olniak ve miltealnb 
her 200 llraya mukabll de ayn bir 
hisse sahibl olmak IAzundlr. Bir orta
gm hissesi 25 i g~miyecektir. 

Ortakhk paylan, ortaklann bor~
Ian 1~ haczedllemiyecek ve hi~ bir 
suretle ~a devrolunarmyacak 
ve satllamiyacaktir. 

Binicilerimiz ve bisiklet~ilerimiz 
bugOn gidiyorlar 

Berlin olimpiyadlna gidecek blnicl
Ierlmiz ve blsikle~Uerimlz bugiln 
K0stence yolile hareket ediyorlar. Bi
sikletgilerimiz, Biikre~te kalarak pa
zar giinti Romanya millt taklmile 
148 kilometrelik asfalt yol uzerinde 
bir musabaka yapacaklardlr. 

Binicilerimiz ise, Romanyada dur
m1yarak dogruca Berline gidecekler
dir. 

Trende bir yaral1 
Siileyman1n nasil ve kimin 

taraf1ndan yaraland1g1 
belli degil 

Diin gece saat 22 de Haydarp•
dan Pendige hareket eden tren Klzil
t.oprak istasyonuna geldigi mrada 
l~inde blr yarah bulunduiu haber ve
rilmi~tir. Trene giren polis memurla
n bir kompartimarun onilnde bir 
adamm kanlar l~de yatbguu g0r
mii~lerdir. Bunun Silleyman adlnda 
biri oldugu an1a~lm1fbr. Yara.SI goi
sunden ve ~ok tehlikelidir. Silleyman 
derhal Niimune hastanesine kaldml
m1~t1r. Bu adamm neden yaraland1gi 
ve trenle nereye gitmekte oldugu he
niiz anl~l~tlr. Zab1ta tahki
kat yap1yor. 

Filistinde askeri 
/ngiliz f aaligeti 
150 kifilik Arap ~etesi 

imha edilemedi 
Kudtts 8 (Aqam) - ingillzler, Fl

llstinde arap ~telerinl 1mha etmek 
i~ biiyiik bir faallyet sartma bafla
~ardlr. inglllz Nabliis koylerinde 
dol~ 150 k1'1llk blr arap ~etesinl 
tenkil i~in motOrlil kuvvetler, tank· 
lar ve tayyareler gonde~er, fakat 
bu ~bbiislerlnde muvaffak olama
mi~lardlr. 

Zannedildigine gore arap ~etecileri 
kendilerine koylti silsil vererek civar 
koylerdc saklanmi~lardir. ingiliz kuv
vctleri geri ~ekildikten sonra gene 
ateliie ba~Iami~lard1r. 

M. Ci~erin oldO 
Paris 8 (Ak~am) - Eski Sovyet ha

riciye komiseri M. Qi~erin olmil~tilr. 

i~tirak i~in lilzumlu blr ~rt say1lmak•~ 
tadir. 8 

Lonclra 7 - Bir mebus, hukume-
0 

tin Almanyadan Ren nuntakasimn 
11 

tahkimatma dair bir ~yler sorup 
sorm1yacagim ogrenmek istemi~tir. 

M. Eden, ~ cevab1 vermi~ir: 
Almanya ile umumt muzakereye 

giri~ek iimidinin beslenilmekte ol
dugu bir sirada bu meseleyi aynca 

1 
ortaya atmanm mevsimsiz oldugu mU· 
taldasmdayim. 

Istanbul malige 
te~kilatl 

Vekiller heyeti, yeni 
te§kilibn tatbikine 

karar verdi 

., 

Ankara 7 - Yeni maliye vekflleU 
te~at nlzamnamesinin meriyete 
~esi Veldller heyetince karar18'" f 
tinlml~tir. d 

Nlzamnameye gore istanbul manJ 
ye te.pdliti, blri Baklrkoy, Adala.I', 
Beykoz ve Sanyer harl~, istanbulun 
belediye hudutlan i~indeki k1Sim, di
geri bu kazalar vilayetin belediye d1· d 
'1Jldakl sair kazalan ihtiva etmek ii 
1lzere iki lnsma aynlnu~r. n 

Blrinci Jrunm defterdann idaresl 11 
altmda mall bir vahdet te~l eder. t 
Bu klslmda maliye te~ib: a) Varl
dat mudl.irlut\i, b) Tahsilat mildi.n"· I: 
lilklerl, c) Muhakemat mudurlugu, 
d) Milli emlak mudt.irlligu, e) Muha· ii 

sebe mudurlugunden terekkup eder. 
!stanbulda varld t muduru a) irat 

ve scrvet vergile1i, b) Muamele ve is
tihlflk vergilerile ~ al ed . 

Tabakkuk ~be ~eri memur ve 
katiplcri, seyyar yoklama v tahak- s 
kuk memurlan, muhafaza memurla
n bu mildiirli.Iklere baghdlr. 
U~uncu varidat miidilrii damga re!' 

mi, dordtincil varidat mtiduru deniz d 
ve kara av vergileri muamelelcrfie 
mC!~gul olurlar. 

istanbulda ii~ tahsUat milduril mev" 
cut olup fstanbul, Beyotlu vc tlskU
dar mmtakalan tahsilat muamelele
rlle me~gul olurlar. 

Muamele vergisi 
T edkikat i~n lstanbula 
bir heyet gonderilecek 
Mallye vekill B. Fuad A.Krah • son 

:btanbul aeyahatinde, fabrlkalann 
muamele vergisi hakkmdak1 dilekleri 
etrafmda sanayi birligi reisi B. Va
Slfia ~~ bunlan tedtkik l~ 
yakmda bir heyet gonderilecejini bil
dirmiftir. 

Heyet sanayi blrligi ve ttcaret oda-
81 miimessillerinin i~tirikile topla
narak biltiin fabrikatorlerin vergi ba .. 
kumndan vaziyetlerini gozden ge~i
recek ve tadilat projesini meclisin 
ikinci te~rin devresine ye~tirecektir. 
Esas itibarile sanayicllerln dileklerl 
hakh gorillmii-ti ve projede nazan 
1Ubara almmast kararl~lmi~. 

Oniversite rektoro 
C~enlerde 7olcu tayyaraile Ankara

ya pden 6niversite rekt0rii CenUI Bu.el 
din teJirimize 1elmittlr. -

lngiltere - M1s1r 
Askeri anla,ma yak1nda 

tamamlanacak 
Paris 7 (~am) - :tngiltere fie 

Mlsir arwndaki konu~alar ~ok iler· 
lemi~tir. Askerl anlru;ma henuz ta
mamlanmanu~tir. Fakat yakmda bu 
husustc da anla~a beklenlyor. • 

MISlrdaki ingiliz ask rlerl knnal 00. 
yuna ~ekilecektir. Iskenderiyede blr 
ilssii bahri tesis edilecek, muhtelif 
ycrlerde tayyare karargfi.hlan kurula
caktir. 
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) 
Sail!? pazarlan 

tstanbul belediyesi iktisat i~leri 
mtidi.irltigu istanbulda sat1~ yerlerl 
ac;mak te~ebbiisi.i hakkmda ~u izaha-
t1 veriyor: 

¢Toptan fiatlerle perakcnde fiatler 
arasmdaki o mti.thi~ fark1 azaltmak 
igin» kabz1mallara sat1$ yerleri goste
rilmedigi hakkmdaki iddia yerinde 
degildir. istanbulumuzda medeni bir 
~ehir olarak teessi.is etmi~ bulunan 
iktisadi - slhhi duruma dokunmamak 

ruc• l?artile her yerde pazar agmaga mtisa-
ade edilmi~tir. Bugiin ~ehrimizde 

e-- otuzdan fazla hafta pazan kuruldu
gu gibi, kalaballk semtlerin hemen 

p hepsinde ak~am pazarlan kurulur. 
rlr. Yalniz ~unu da nave edelim ki kabz1-

mallar bilhassa ya~ meyva ve sebze 
e i~lerinde ti.iccar olmayip birer komis

yl- yoncudurlar. Bu sahadaki en bi.iyiik 
a rol~eri mlistahsiller tarafmdan kendi
ti.· lel'lne gonderilen mallan, hal gibi 

toplu bir piyasada komisyon rnuka
bilinde miistahsil nam ve hesabma 
toptan satmaktir. Ya$ meyva ve seb-

' zeye bizzat sermaye baglay1p bun1an 
kendi nam ve hesaplarma perakende 
olarak satabileceklerini i~in iv yiizii
nii bilenler giic;liikle kabul edebilirler. 
Ge~en sene gazete stitunlannda bu 

yolda ne~riyat yaptiranlar efkan 
umumiyeyiikendi Iehlerine ~evirmek 
isteyen ve bularuk suda ballk avla-

tl Inak itiyadmda bulunan bir ka<; kisi 
tdi. . 

. Maamafih toptan fia tle perakende 
fiat arasmdaki o «mtithis fark1 kal
<hrmak:. arzusunda olanl~ra meydan 
a~I.ktir. Her vatanda~ hafta ve ak~am 

' pazarlannda istedigi gibi ticaret ede
bilir.» 

- ' Iktisat miidiirliigtiniin bu f1krasm-
• daki lisam ve ifade tarzm1 hi~ be

genmedigimizi maatteessiif soylemek 
mecburiyetindeyiz. Bu baz1 resmi da
irelerin eskiden kalma bir zihniyetin 

· tam «tipik» bir tezahiirtidtir. Bize 
- kar91 soz soyliyenleri f ena maksatlar

la gizli gormek temayiiliinden bu f1k-
, i·ada izler vardir. Ge<;en sene gazetele

rin kendilerinden yazdlklan miitale
alar bile bulamk suda bahk avlamak 

t itiyadinda bulunanlar tarafmdan 
¢yaptinlm1~» ne1?riyat diye gosterili
yor! O zaman biz de bu stitunlarda 
kabz1mallan rntidafaa ettik. Bize kim

- se miiracaat edip te bu ne~riyati 
¢Yaptirmad1». :i:sin zevahiri kabz1mal
lan hakh go~teriyordu. Belediye 
ya agzlIU ac;miyordu, ya a<;arsa 
degcr verilecek bir soz soylemi
yordu. Biz i~lerin «i<; yiizilnii bi
le.nler i.den degiliz. Boyle bir id
d~am1z da yoktur. Eger i~lerin 
bir i~ Yiizu var da onu iktisat mtidiir· 
liigu biliyorsa izah etmelidir. Bu iza
hati da memnuniyetle ne~rederiz. 
Resmi b!r makamm otoritesi altmda 
Irnab Ve miiphem sozler soylemege 
hak Yoktur. 

Esas hlcseleye gelince, ortada kab
ZlrnaUar tarafmdan pek makul goril
nen bir teklif ve miiracaat vardl. Bu
nu da belediye reddetmi~tir. i~te i~in 
haric;ten gorilnen manzarasi. Bu man
zaro. dogru degilse belediye o zaman 
izahat vcrmeliydi. Alakadarlarm mtl
k~bele ve mildafaalanm da gorilr, 
biz de daha esasll bir fikir edinirdik. 
'.Aractan bu kadar zaman gec;tikten 
sonra o adrunlarm aleyhinde ulu orta 

.. ~ir tczyif ve itham ile hakll goriinme
ge irnkan olamaz. Belediye belki hak
hd1r. Buras1m biz bilemeyiz. i~in go
I"ti.n~u o zaman belediyenin milsteh
likler menfaatine gorti.nen bir teklifl 
bU~sebep reddetmesi ve pahalll1~a 
kar~ ~areyi halden beklemesidir. Hal· 

- Affedersin Bay Amca ogwlum, 
sen· 1 Yolundan allkoyacag1m ..• 

-
Klaksonlar Bayan Bahriye 

0 b .1 k i Belgrad operas1n1n prima 
f omo l aza QTl donnas1 lstanbula geliyor 

giizde kirk - l 
azaldi I 

Seyriisefer mi.idi.irliigiince tutulan biT 
istatistige gore klakson ~almmasmm ya
sak edildigi giindenberi, otomobiller da
ha yava§ gittiklerinden, kazalar yiizdo 
kirk nisbetinde azalm1§tir. Ancak gece
leri !lehrin baz1 tenha caddelerinde oto. 
mobiller biitiin siiratlerile hareket edi
yorlar. Bunun oniine ge~mek i~in yeni 
baz1 tedbirler almacakt1r. Seyriisefer me
murlannm siiratle giden otomobillerin 
numaralanm zaptederek bunlar haklan
da ceza zaptl yapmalan du!Juni.iliiyor. 

Oiger taraftan kalabahk caddelerde 
yayalann caddenin bir tarafmdan diier 
taarfma g~ebilmeleri i~in muayyen yer
lerin tayini hak.kmda yap1lan tecriibeler 
iyi netice vermemi!ltir. Gi.i~liik bilhaua 
bu mmtaklann tahdidi i~in kullamlmak 
istenen boyalann yolu mathlp derecede 
boyamamasindan ileri gclm~tir. Bunun 
iizerine daha ameli bir ~are olarak ba§lan 

' san ~ivilerin kak1lmas1 dii§iini.ilmii§tii. Fa
kat bu san c;ivilerin de pek de i§e yaramt· 
yacag1 anla§1lm1!Jhr. Bunun ic;in ba§ka bir 
c;are aranmaktadu. 

Halkm caddeleri sagdan takip etme
sinin tatbik kabiliyeti olmad1g1 goriil
mu§tiir. Belediye, yollarda izdiharn1 men 
ic;in yeni bir tedbir dii~iini.iyor. 

Afi!?aj • • 
l!?I 

Bunu ~ehrin gUzel
ligi noktas1ndan da 
tedkik etmek laz1m 

Afi§aj i~leri etrafmdaki dedikodular 
son giinlerde gene fazlala§tt. Bir taraftan 
Dahiliye vekaleti bir heyet marifetile ted
kikat yaptmyor. Diger taraftan baz1 mii
esseseler bu mesele hakkmda mahkeme• 
ye ba, vurdular. 

Bir k1s1m miiesseseler ise kendilerine 
yap1lan mi.itemadi mi.iracatlardan usana• 
rak tabelalanru indirmege ba~lam1~lar
d1r. Bu tabelalar bir !lehrin siisii, zinetidir. 
T abelas1z bir §ehir boyas1z, ~1plak bir bi
naya benzer. Bu sebepledir ki, Avrupa
da tabela konrnasl i~in muesseselere pek 
!lrok ko1ayhk gosterilir. 

Afi~j i!li yalmz varidat bak1mmdan 
degil, bir az da 1ehrin giizelligi noktasm
dan tedkik edilmelidir. 

Sultanahmette yeni 
mozaikler bulundu 

Sultanahmed hafriyati giinden gi.ine 
inki1af etmekte ve hergiin yeni yeni tarihi 
k1ymeti haiz eserlere ras gelinmekte
dir. Gec;en sene, Bizans saraylannm ze
min kat yekpare mozaiklerini meydana 
!l<Ikarnu, olan profesor Bakster, son haf
ta i~inde bu mozaikli salonun devam1 o· 
Ian k1sm1 da meydana c;akarmaga muvaf
fak olmu~tur. 

MIUllHlllllllllllfllllllllllllllllllltlllllllltltttlll•tt111111111u11u1111111111111-

buki bugtin i~te iktisat miidiirltigii de 
bizim. ile beraber diyor ki halden boy· 
le bir netice beklemek bo~tur. 

Toptan fiatlerle perakende fiatler 
arasm~aki milthi~ farkl kalchrmak 
isteyen vatanda~lara meydan at;1k ol· 
dugu sozti de blzi tatmin edemez. 
Boyle bir arzuya kap1Imak hig bir va
tand~n vazifesi ve borcu degildir. 
Bu arzuyu biz bclcdiyemizde gormek 
isteriz. Hem yalmz arzuyu degil mu
vaffakiyeti de beraber. Ucuzlugu bile 
fertler temin edecek olduktan sonra 
belediye te~kilAtma ne liizum var? 

A~amc1 

Dayan Bahriye Ha~l~ 

latanbulda clurk giin kuk gece> ei
lenceleri ic;in bir taraftan festival ko
mitesi, diger taraftan kermes komiseti 
hazuhklara devam ediyor. Bu yaz, ge• 
rek lstanbullulan, gerek yabanc1larla 
Anadoludan yaz tatillerini gec;irmek iize
re gelecek olan vatanda§lan kirk gun 
kirk gece eglendirebilmek i~in, apordan 
mehtap alemlerine kadar her c;e
l!id eglence yap1lacakt1r. Yabanc1 ve yer
li artistler bu k.nk giin kirk gecede hal
k1m1z1 ne§clendireceklerdir. 

Bu mi.inasebetle Belgrad operaamtn de
gerli sanatkan bayan Bahriye Nuri Hac;ic; 
de §ehrimize gelecek ve agustosun se
kiz ve dokuzuncu geceleri, T aksim bahc;e.. 
11inde bir konser verecektir. 

Bayan Bahriye tahsilini Viyana konser
vatuarmda bitirmi§, Avrupanm muhtelif 
biiyiik !lehirlerinde konser vererek tak· 
dir edilmi§, her sahnede alb§lanm11 yiik
sek bir sanatkard1r. Oc; bi.iyiik haasayt 
kendinde toplaml§tlr. Sesis giizeldir, 
temsil kabiliyeti fevkaladedir, c;ok iyi 
dans eder. Sanatkar agustosun birinci 
gi.ini.i §chrimizde bulunacaktir. 

Dolu tabanca 
Bir ~ocuk tabancayi 

kan§hnrken silah patlad1, 
~ocuk oldii 

Diin Ki.ic;i.ikpazarda feci bir kaza ol
muttur. Kiic;iikpazarda Kantarc1lar civa
rmda tiifek tamirciligi yapan Salim u11-
tanm di.ikkamna tamir edilmek iizere bir 
tabanca buak1lm1!1hr. Salim usta taban
cayi tamir etmit ve sahibi geldigi zaman 
vermek iizere bir ko§eye koymu§tur. Sa
lim ustanm on ii~ ya1mdaki oglu Cavid 
di.ikkanda otururken bu tabanca gozi.ine 
iliomi~ ve babasmm haberi olmadan eli· 
ne ahp kanotumaga ba1tlam1§br. Cavid 
tabanca ile oynarken birdenbire elinde 
patlam1§br. <;1kan kur§un gogsiine sap
lanml§, ~ocuk kan ic;inde yuvarlanmt§tu. 

Silah sesi derhal etraftan duyulmuf, 
ahali ve polisler ko!iJmU§lardir. Feci kaza 
anla§1hnca derhal ~ocuk bir otomobile 
konulmu§tur. Fakat kiic;i.ik Cavid hasta
neye gotiiriiliirken yolda olmi.i§tiir. Vaka 
miiddeiumumilige bildirilmi§, cesed mor· 
ga kaldmlarak tahkikata ba§lanmi!Jtlr. 

Tahakkuk mOdOrlOgO 
ldarei hususiyeye gec;en bine ve ara

zi vergileri miinasebetile ihdas edilen ta• 
hakkuk miidiirli.igiine Beyoglu sab1k pul 
ve tahakkuk miidiirli Abidin tayin edil
mi§tir. 

-
Maslak cinayeti 

Mahkeme tahki- I - . 

kat1n tevsiine 
karar verdi 

Galata postancsi veznedan Hiise
yin Hiisnuyi.i Maslak civannda oldiirmek· 
ten suc;lu Abdullah ve Yunusla bu cina
yette alakas1 gori.ilen Miikafat admdaki 
kadmm muhakemelerine di.in agir ceza 
mahkemesinde bak1lm1~hr. 

Gec;en muhakeme celsesinde iddia ma· 
kamI su~lularm idamlarm1 istemi~ ve 
mahkeme karanm vermek iizere muha· 
kemeyi talik etmi§ti. Dunkii celsede karar 
verilecekti. F akat cinayeti miiteakip za
b1ta tahkikat yaparken Abdullah ile Yu
nusun tela§h, tela§h konu§tuklan haklun· 
da ban §ahidler ifade vermi!llerdir. Tah
kikat evrakmda ise bu §ahidlerin kim ol
duklanndan ve ifadelerinden bahsedil· 
memi§tir. 

Bu vaziyet kar~1smda mahkeme bu 
hususun da tesbiti ic;in tabkikah yapan 
zab1ta memurunun mahkemeye celbile 
maliimatma miiracaat edilmek auretile 
tevsii tahkikata karar vermi' ve muha
kemeyi ba§ka gi.ine buakma§tlr. 

Dahiliye vekili Ankaraya dondQ 
Dahiliye vekili ve parti gene! sekreteri 

B. ~ukrii Kaya refakatmda bulunan par
ti umumi idare heyeti azalarile birlikte 
diin ak§am Ankaraya donmii!ltiir. 

Adalara su 
lki vapur ic;:in teklif 

yap1ld1 
Adalara ve Bakukoyiine su getirilme· 

si ic;in yap1lan tetebbiislerin bu sene ic;in
de neticelenecegini gec;enlerde belediye 
sular idaresi miidiiri.i B. Ziya bir muha· 
rririmize soylemil}ti. Haber ald1g1m1za 
gore sular idaresi ad.alar ic;in tedarik et· 
mek istedigi vapur hakkmda yap1lan tek· 
liflerden ikisini de tedkike layak gormi.i~· 
tiir. Pazarhk uyarsa vapur satm ahnacak
br. Vapur satm ahrunca adada su tesi
sab hemen yap1lacak ve mevcud su de
posuna yeni bir depo daha ilave edile.. 
cektir. 

Bak1rkoyi.iniin suyuna gelince: Beledi
ye heni.iz Bak1rkoyii ic;in boru tedarik ede· 
memi§tir. Maamafih yakmda Avrupaya 
yeni borular sipari§ edilecektir. Balmkoy
liiler, koyi.in c;ok susuz, ac;slan kuyu sula
rlDin da ~ok ac1 ve kirec;li oldugundan 
bahsederck terkosun biran evvel getiril
mesi i~in yeniden belediye nezdinde te· 
1ebbi.isatta bulunmu§lard1r. 

Akay ve $irketihayriyenin 
ilk seferleri 

Akay ve $irketi Hayriye idareleri pa• 
zar giinleri sayfiye ve mesirelere halla 
~~mek ic;in ilk postalannda yiizde clli 
tenzilat yapmi§lardir. Birkac; haftadan· 
J>eri yap1lan bu ilk seferler tahmin edil
digi gibi, kalabalak olmamaktadir. Bu
nun en miihim sebebi, pazar giinleri sa
bahleyin erkenden muhtelif semtlerden 
kopriiye i~leyen tramvaylann az olu1u
dur. Her iki idare tramvay ~irekit nezdin
de te!Jehbiisatta bu1unarak pazar gi.inu 
sabahlan erkenden fazlaca araba c;1kanl
masm1 istemi§ler, ~irket te bu istegi ka.. 
bul etmii;;tir. ------Beyoglu Halkevi bir 

dispanser a~acak 
Beyoglu Halkevi sosyal yard1m ,ubesi 

Beyoglunc\a asri bir dispanser a~maga 
karar vermi,tir. Bu dispanser ic;in laztm 
gelen varidatm temin edilmesi maksadi· 
le yann aktam saat 9 da T epeba~1 bah
~eainde biiyi.ik bir si.ivare tertip edilmi§· 
tir. 

B&J' Amc&J'& sore ... 

. . . Bu sabah vapuru ka~1rmak te
l~iyle ... 

. . . Saatiml evde unuttum .•• ••• Acaba saat iki oldu mu? .• 
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Yerli mallar sergisl 
Her sene bedava oldugu i~in s1k 

slk ziyaret ederdik. Fakat bu sen~ . ..,,,, .. 
bir defaya mahsus olmak ilzere ~ey-
regi gozden ~lkararak yerli mallar 
sergisine girdim. Daha bahc;enin ka
p1s1:idan itiJ)arep §eyircilerin aral~ 
fmdan s1v1~arak ic;eriye dolan ~ti.ru 
siirti !;O\!Yklann giirilltiileri ba~ don-

1 

diirilyor. Defne kiimelerile gevrili ~a-, 
kll yollarm sonunda pazar ba~hyor. · 

S1ra, su·a dondurmac1lar, gazozcu
lar dizilmi~. Kiime kilme ~ocuklar 
ag1zlanm ~apirdat:irak hararet son
dilrilyorlar. Oteden mide buland1ran 
bir koku geliyor. Bir pavyonun onu
ne ge~it, ge~it sobalar dizilmi~. Seyir· 
ciler s1caktan ter dokerken pavyon 
sahibi de kipkIZil kesilen sobalara 
miitemadiyen komiir ahyor. ileride 
kuyumcu pavyonlan, yorganc1 diik
kanlan. Yan tarafta §.ell basma yi

gmlarmm arasmda beygir egerlerl, 
ve tak1mlan goriiliiyor. Obiir yenda bir 
kai;; merakh halka atarak, ip i;;ekerek 
tali deniyorlar. 

Buraya kadar gordtiklerimin he
men hepsi insana yerli mallar sergi
sinden ziyade eski Mahmudpa~a yo
ku~nu hatirlatiyor . inhisarlarm 
pavyonuna gelince biraz manzara de
gi~iyor. Buras1 hakikaten bir yerll 
mahsul ve mamulati me~heri hissinl 
veriyor. Fakat otede bununla taban 
tabana zid ba~ka bir sti.slti. pavyon 
var ki, oniine gelince insan nerede 
bulundugunu ~a~nyor. I<;inde yerU 
mamulat ve mahsuliine ait bir tek 
c;ivi bile yok. Bulundugum yerin is
mini ve gayesini goz oni.ine getire
rek uzun uzun d~diim. Ve niha
yet buldum. Pavyondaki bu Avru
pa f abrikalarmm e~yas1m kullan
mak icln rnz1m ge1en kuvvetin istih
sal edildlgi fabrika bizim topragumz
da i~Iiyor. Demek ki bu fabrikanm 
topragumzda bulunmas1 sayesinde 
diger yabanc1 teferruati da sutbesut 
yerli olabiliyorm~. ~u halde otomo
bil acenteleri acaba nic;in birer 
pavyon tutma:ml9lar. Onlarm da 
montaj1 k1smen burada yap11Iyor. 

Bu pavyonu seyrederken kaq1da 
panl, panl parlayan Ki.itahya cinile
rimizden bile ~ilphe edecegim geldi. 
Dil~ilni.iyorum. Acaba memleketin 
dort bucagmda «vatanda$ yerli mah 
kullan> diye bag-Ira, c;agll'a ugra~
mam1z ~u Avrupa makinelerinde ya
pllmI$ dondurmalar, ~u beygir egerle
ri ic;in mi imi~? Nerede yerli ipekll, 
ylinlii kuma~lanrruz, nerede bir silril 
yerll sanat eserlerimiz? Bana kahrsa 
bu sergideki kadar yerli mahm tatil 
giinleri mesire yerlerinde de gorliyo
ruz. Sergiden maksat eger yerli ma· 
mulatirun te$hirinden ziyade rasgele 
bir all~ verl~ ise o ba~ka C. R. 

Bir lngiliz ticaret heyeti 
ham madde alacak 

Tanmm1§ lngaiz ithalat firma1anmn 
mi.imessillerinden mi.ite~ekkil bir heyet 
§ehrimize gelmi~tir. Heyet, ihrcaatc;1lan• 
m1zla temaslar yaparak ham madde al· 
mak isteklerini bildirmi~ler ve almak is-" 
tedikleri ham maddeler hakkmda tedki
kat yapmak i~in Ege mmtakasma gitmi~-
lerdir. ( 

Istanbul ~enlikleri haz1rhg1 
2 agustosta ba§layacak olan ~lstan

bulda kirk gi.in lark gece ~enlikleri> hak· 
kmda bazt guruplarla temas etmek, bil
hassa §enliklere i§tirak edecek olan ba
ZL spor ve eglence heyetlerini !Jchrimize 
getirmegi temin eylemek i.izere belediye 
turizm 1ubesi miidurii diin ak§am Ati
naya gitmi~tir. Turizm 1ubesi miidi.iril 
bir hafta sonra §ehrimize donecektir. 
Doni.i,iinden sonra ~enlikler programmda 
baZL degi1iltlilder yap1lacakt1r. 

I B. A. - Hayir, daha yagmur ya~
mad1! ... 

• 



Sahife-4 

Ya$delen suyunun ~ardat1 
10 paraya sat1labilir mi? 

Bir sucu bugUn 
olmad1g1n1 

Bir kac; gi.in evvel Alemdagma, 
Tasdelen suyunun membama giden 
bir

0 

arka~z evkaf idaresinin is
mbulda bardag1 on paraya T~de
len suyu satmag1 dil~tindiigiinden 

98.hsetrnisti. Bu dilsiince hakkmda . . 
muharririmizle evkaf idaresi milmes-
sili arasmda l?Oyle bir konu~ma ol
mu~tu: 

- Suyun bardagnn 10 paraya sat
mak kurtanr nu'? 

- Neden kurtarmasm? Biz bura
tla suyu suculara ka<;a veriyoruz bili
yor musunuz? 100 paray bi.iyilk ga-

lonlar, yedi bu<;uk kuru~a kti.<;Uk, on 
be~ kuru~a bilyiik damacanalar ... Bir 
buyilk damacanada 200, kuc;Uk da
macanada 100 bardak su vardir. 

Dil~ilni.in sucular yedi buc;uk ku
ru~la 100 kuru~, 15 kuru~la 200 ku

nll? kazaruyorlar. Hala. da buna rag
men hakiki Ta~delen diye terkos su
yu i<;iyoruz. 

Bu yazi mti.nasebetilc Beyaz1dda 
Ta~delcn sucusu B. Fikri incecik og
lu imzasile bir mektup aldik. Mek
tupta deniliyor ki: 

cEger asri bir zihniyet ve kfl.fi bir 
sermaye ile i~ giril?ilir, bir takun 
te~kihlt ve tesisat yap1hrsa Ta~de
len daha ucuza mal edilebilir. Ve da
ha ucuz sattlabilir. Fakat bugiln 
i<;in Ta~delenin bardag1ru 10 paraya, 
20 paraya satmak kabil degildir. Qun
kii membamda 100 paraya, 7,5 kuru
~' 15 klllW;la doldurulan kaplar canh 
ve kanath birer mahluk degildirler. 

Bo~ blr kap istanbuldan kalklp Ta~ 
delen membama gitmek ve orada 

doldurulup tekrar istanbula gelmek 
i<;in dort defa kara, iki defa deniz 
nakil vasitasma bindirilir, indirilir ve 
tas1mr. Tabil bu isler de dua ile ol-. . 
maz. 

Bugiin istanbulda bir kii<;iik da
macana T~delen 40 - 50, bir bilyUk 
damacana da 80 - 100 kur~a duk

kanc1ya teslim edilmektedir. DUkkan 
kiras1, kazan<; vergisi ve sair mas
raflar da buna zam.medilirse csucu-
lar ycdi bu<;uk kuru~Ia 100 kuru~, on 
be~ kuru~la 200 ~ kazaruyor-

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYUK 
3 AYUK 
I AYLIK 

Tilrkf11e Ecnebf 

1400 kurut 2700 kurup 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
:so • 

Poata ittihadma dahi) olmayan 
ec.Debi memlelcetler: Seneligi 

3600, alt1 aylig1 1900, ii~ 
aylig1 I 000 kuruftur. 

Adrea tebdili i.;in yirmi b~ 
Jcuru~luk pul gondermek laz1md1r. 

Rebiiilahir 19 - Ruzuhmr 64 
S. lmaak GuneJ 0Ale lkindi Ak,am Yat.1 
E. 6,36 8,53 4,36 8,35 12,00 2, 
Va. 2,19 4,36 12,19 16,19 19,13 21,43 

ldarehane: Bah1al.i civan 
Ac1musluk Sok. 

13 No. 

Taksim bah!;esinde 
11i1..ao;i..w.,...,....,"illilil 8u akiiam saat 21,45 de 

A 6 SEVDA OTELI 
~~~~ 

Pek yakmda 

~~·~~-~ RAHMET EFENDI 
Masalarm1z1 aym-
mz - Telefon 43703 

Kirahk mobilyah 
konforlu apart1man 
Be~ oda, Sicak su, asansor; fev

kalAde havadar ve manzarah. tt~ 
ay i~in biitiin mobilyasile kirall.k

tir. Taksim topgu caddesi 2 nu

marah (UYGUN) apart1maru ka
p1clSlila mtiracaat. 

ic;in buna imkan 
soylUyor 

lar .. » soztiniin hakikate uygunluk de
recesi kolayca anl~1llr. 

Bu memlekette belki ihtikar yapan
lar varcbr. Fakat hit; dti~tinillmi.iyor 

ki bunu zavalh kui;iik esnaf nas1l ya
pabilir?. Rekabet meydaru a<;lk olan 
ve bir ki~inin yapabilecegi bir i~e en 
az ii<; ki~i hilcum eden bir yerde ih
tikar yapmak kabil rnidir?. 

Bunlar ne kazamyorlar? Kazancbk
Ianm ne yap1yorlar? Apartiman nu 
yaptmyor, yoksa barlarda m1 yiyor-

lar? En zaruri, en mUbrem ihtiya~
larm1 acaba ne nisbette temin ede
blliyorlar? 

Kendisini bir i~e baglayan bir ada
mm o ~ten ekmek parasm1 <;1karmak 
istemesi kadar tabii ve hakll ne ola
bilir?. 

Altm para zamanmda bir bardak 
su 5 para idi. ~imdi 40 para olursa 
sekiz misli demektir. Halbuki altm 
kftgit para fark1 9,5, ekmek 11, umu
mi hayat pahahhg1 vasatisi ise 13 -14 

misli degil mid.ir? ~u halde ihtikar 
nerede? Gayri me~ru kazang nere
de? ... · 

Bazllarmm hilekarhgma gelince 
bundan namuslu esnaf ta fcvkalade 

mtiteessll: ve milteessiftir. c;unkti bun
lar halkm huzur ve emniyetini ka
<;myor; para verip te ~iipheli bir su 
i<;mektense bile bile terkos suyu i<;
megi tercih etmesine sebep oluyor
lar. Bunun oniinc ge!;mek i<;in be-
lediyenin daha dikkatli olmas1, bir 
de halkm «ncme Iazim» c11Ig1 biraklp 
rasgeldigi hilekarhklan hemen ka
nunun pen<;esine teslim etmesi la
Zlllldlr.~ 

Deniz ticaret mektebi 
Faaliyetini tatil eden bahki;1hk enstitii

siiniin Deniz ticarct inektebine devri bit
mi~tir. Cnumi.izdeki ders senesinde bir 
bahk~1hk kursu ac;1lacaktir. Bu suretle 
nazari derslerle beraber ameli dersler 
de verilecektir. Bu maksatla bir de la
boratuar tesisi tekarriir etmi§tir. Lahora
tuar mektep binasmm yanmda miinasip 
bir arsada tesis edilecektir .. Bundan baii· 
ka matlup evsaf1 tamamile haiz kaptan 
yeti~tirilmesi tekarriir etmi~ ve bunun i~in 
hir proje haz1rlanm1~tir. 

fBORSAj 
Istanbul 7 Temmuz 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERt) 

Esham ve Tahvilat 
tat. dahili 96,- I~ B. Hamilino 9,90 
Kuponau:i 1933 » Muessis 85,-
iatik.ran 95,25 T. C. Merkez 
Onitiirk I 20,97,50 Bankasi 68,25 

• U 19,55 Anadolu hfssc 25,-
• m 19,70 Telefon 8,SO 

Miimcssil I 45,35 Terkos 12,50 
• II 43,40 <;;imento 9,30 
• III lttihat de~ir. 8,60 

It Bankasi 9,90 Sark » 0,70 
(Para (f;ek fiatlcri) 

Paris 12,03 Pra~ 19,11,68 
Londra 629,50 Berlin 1,97,66 
Nev York 79,82,64 Madrit 5,80,44 
Milano 10,13,36 Bel grad 34,96,55 
A tin a 84,57,90 

Zloti 4,18,32 Ccnevrs 2,43,64 
BriikseJ 4,71,87 Pengo 4,29,20 

Amsterdam 1,17,- Bii.kre~ 107,41,67 
Sofya 63,-,- Moskova 24,98,66 

Alen/ te$ekkUr 
Ges;enlerde Torlu - Giimiifane 

yolundn kazaya ugrayarak agir su· 
rette yaralanan Demiryolu miite
ahhitlerinden Bay Rifat ve Jzzet 
Trabzon Memleket hastanesinde 
tedavi edilirken hastane operatorii 
bay Abdullahin gosterdigi ihti
mam, fefkat ve hezakatile ser hem
tire bayan Rabiamn ve biitiin has
tane doktor ve hasta bak1cilar1mn 
~ok yiiksek ve insani alakalar1na 
tetekkiirii vicdani bir vecibe bilir 
ve bu muhterem gazetenizin tavas.
autunu rica ve istirham eylerim. , 

Bay Rilatin babasi Mustafa , 
Kaea Asian 

AK$AM 

8ak1rkiiy Sulh hakimliOinden: 
Mahkememizce terekesine vaziyet e

dilmill ve tasfiyesi derdest bulunan Ba
k1rkoyde Cevizlikte banyolar sokagm-

da mukim iken Almanyada olen Serkis 
nam1 digeri Serko ispartaliyamn uhdeyi 

tasarrufunda bulunan ve muhteJif dere

celerde ipotekli olan ve dosyada mev. 

cud defter mucibince Balmkoyde lncir
Ji caddesinde kain incirli c;ifligi namile 

maruf olup c;iflik dahilinde ·bulunan bi

nalara 7144 lira ve c;iflige ait 266 par

c;adan ibaret muhez tarlalarla meraya 

8520 lira ve c;iflik civannda bulunan iki 

adet dolaph kuyuyu havi 133 doniim 

aebze bahc;esinin tamanu ve gedigmin 
1 080 de 980 ni 3 5 00 lira ve c;ifli.ge ait 

16 doniim han arsasma 128 lira ve hun

dan maada soganhkta 22,24 nwnarah 

tarla ve mera 1130 lira ve karye iistii 

miifrez 15 8650 zira Karla) tepe mahalde 

16 numarah tarla ve mera 498 liraki ce· 

man 20920 lira yeminli ehli vukuflar ta
rafmdan k1ymet takdir edilmi,, olup i§bu 

gayri menkulattan r,riflik ve mii§temilah 
ve mera ve arsalan ile sebze bahc;esi vc 

soganhk tarla ve meralan icab1 hale go

re ayn ayn ve yahut toptan paraya i;ev

rilmesine karar verilmi~ ve §artna~esi 

10/7 /9 36 tarihinden itibaren taliplere 

ac;1k hulunarak 11 /8/ 936 ta"rihine rastla

yan sah giinii saat I 5 ten l 6 ya kadar 

birinci artt1rmas1 mahkemede icra k1lma

cagmdan k1ymeti muhamminesinin yiizde 
yetmi1 be~ini buld!-lgu takdirde ihalesi 

icra lnlmacag1 ve bulmad1g1 takdirde 

son pey arthramn iizerinde baki kalmak 

§artile ikinci artt1rmas1 15 giin sonraya 

rast1ayan 31 / 8/ 936 pazartesi giinii sa
at 15 den l 6 ya kadar ayni yerde yap1la-

caktir. Arthrmaya girmek isteyenler k1y

meti muhammenesinin yiizde yedi bu<;u

gu nishetinde teminat akc;esi veya banka 

mektubu vereceklerdir. Sat1~ pe~in para 

iledir. Birikmi§ vergi ve belediye rusu

mu ve §imdiye kadar olan vak1f icaresi 

oliiye aittir §ehir belediyesine ait della

liye ile yirmi senelik evkaf icaresi mii~· 

teriye aittir. Tarlalarda ve bostandan 

ekilmi~ mahsulat kirac1lara ait oldugun. 

dan c;iflik tarlalar ile bostan ve saire ey

liil nihayetinde mii~teriye teslim edile

cektir. 

2004 numarah kanunun 126 nc1 mad· 

desi mucibince ipotek sahipleri alacak· 
hlarla diger alakadarlarm ve irtifak hak-

k1 sahiplerinin gayri menkul iizerindeki 

haklanm hususile faiz ve masarife dair 

olan iddialanm miisbet evraklarile bir· 

likte ve 20 giin i~inde mahkememize bil

dirmeleri laz1m olup aksi halde haklan 

tapu sicillile sabit olmad1kc;a sab§ bede
linin . pay)a!jtmlmasmdan haric; hirakila

caklan daha geni~ .hilgi edinmek iste

yenlerin 935/ 23 No. dosyaya mliraca· 

atlan ilan olunur. (24356) 

Gazetecilik ve Matbaac1hk Turk Ano· 
nim ~irketi ldare meclisinden: 

!;lirketimiz Heyeti Umumiy~inin gorii.. 
len liizum iizerine fevkalade ic;timai 20/7 
'/936 paazrtesi giini.i saat on birde ~irke
tin merkezi idaresi olan istanbulda An
kara caddesinde 100/ I 02 numarada ka· 
in 1irket binasmda aktedileceginden ~ir
ket hissedarlan i1bu ic;timaa davet olu
nur. 

Ruznamei miizakerat: 
~irketin aermayesinin tenkisi: 
Gerek esaleten gerek vekaleten en az 

( 100) ad et hisseye malik olup ta i1hu 
fevkalade heyeti umumiye i4'timamda ha-: 
zar bulunmak istiyen hissedarlar Ticaret 
kanununun 3 7 l inci maddesi mucibincc 
i~tima giiniinden bir hafta evvel sahip 
olduklan hisse senetlerinin !}irket idare 
merkezine makbuz mukabilinde tevdie 
mechurdurlar. 

Bebek sergisi miikafah 

Beynelmilel Behek sergisi tertip he
yeti diinkii toplanbsmda yerli bebek
ler arasmda tertip edilen miisabakayi 
i1tirak edecek bebeklerden birinciligi 
kazanana I 00 lira ikramiye verilmesi 
kararlaiitmlm1§br. 

Miisabakaya i§tirak !!artlan: 

1 - Bebekler hez, kontrplake, l:ar~ 
ton prese, Mulaj vcsaire gibi her h.irlii 
malzemeden yap1labilir. 

2 - Boylan 80 santimetreden fazla 
olm1yacakhr. 

3 - Nihayet 28 Temmuz alc§amma 
kadar Eminonii Kopriiba§t meydanmda 
K1Z1lay Cemiyetinde aergi tertip heye
tine tcslim edilmeleri laZimdir. 

Fazla malumat KIZllay Cemiyeti Emi.. 
nonii Kopri.iba11 ~ubeainden ahnahiHr. 
Telefon 21035 tir. 

8 Temnmz 1936 

Dahiliye Vekiletinden: 
Mahalli idareler umum miidiirlii giinde a~1k olan 35, 30, 25 lira asli 
maa~h memuriyetlere atag1da gosterilen ,artlar1 haiz olanlar ahnacal 
tlr. 

istekliler: h 

1 - Memurin kanununun 4 iindi maddesinde gosterilen va11flan k 
haiz olmalar1. 

2 - Hesap, biit~e itlerile mahalli idareler mevzuabna ve mali ka- g 
nunlara vukuflar1n1 a~1lacak miisabaka imtihamm kazanmak suretile 
isbat etmeleri laz1md1r. r 

3 - Miisabaka 15/Temmuz/936 tarihinde Ankara, istanbul, izmiJ 
Konya, Seyhan Vilayetlerinde yapilacakt1r. · 

T aliplerin bu tarihten evvel vesikalan ve hi.I terciimeleri hiilisala- v 
rile birlikte bulunduklart yerlerin valiliklerine miiracatlar1. 1627 - 38$ r 

Uluk1~la Kaymakaml1g1ndan : 
Eksiltmeye konan it: 
1 - Uluk1sla kasaba ve koylerinde yaptinlacak 28,862 lira 68 ku

ru~ hedeli ke;ifli 28 tek, 32 ~ift go~men evi kapah zarf usuliyle eksilt• 
me ye konmu,tur. 

2 - Teminah muvakke.te 2164 lira 70 kuru~tur. 
3 - ihale 15/7 /936 per~embe giinii saat 14 de Uluk1~la iskan dairC: 

sinde iskan komisyonunca yap1lacagmdan isteklilerin miiracaatJarJ 
ilan olunur. (3745) 

Dahiliye Vekiletinden; 
Merkezde kurulan Belediyeler fen he.yetine dolgun iicretle: 
1 - Hey'eti fenniye tefi 
1 - i~me sularmda miitehass1s miihendis. 
1 - Sehirci mimar . 
1 - Kalem .sefi 

J 

1-Memur 
1 - Daktilo almacakbr. 
lstekliler vesikalarile birlikte Temmuzun on ikisine kadar Dahiliye 

vekaletine miiracaat etmelidirler. (1626) (3834) 

I lnhisarlar U Mi1ddrli111Jnden: J 
Sivas dahilinde kain Hargun tuzlasmda yap1lacak 49833 lira ke,if 

bedelli tabahhur abdam gol ve kanahndan miite,ekkil tuzla tesisa· 
· hnin 2/7 /936 tarihinde kapab zarfla yap1lacag1 ilan olunan eksilt• 
mesine istekli ~1kmamasmdan dolay1 bermucib kanun pazarhkla ye-
niden eksiltmeye konmuttur. 

1 - Ek.siltme 13/7 /936 tarihine rasthyan Pazartesi gunu saa. 
11 de Kabatai;ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki Ahm Sahm KO"" 
misyonunda yap1lacaktir. 

2 - Eksiltmeye Mimarlar da ittirak edebilirler. 
3 - Proje, ketifname, fenni tartnamelerle mukavele projesi ve 

tartnameden miirekkep evrak1 250 KUTUf ~ukabilinde . !stanbulda 
lnhisarlar Umum Miidurliiiii Tuz Fen ~ubesmden ahnab11tr. 

4 - Muvakk at teminat mikdar1 3737 lira 47 kuruttur. 
5 - isteklilerin eksiltme giiniinden en az iki giin evvel lnhisarlat 

Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet vesikast 
almalar1 ve bu ehliyet vesikalan ile birlikte sozii ge~en komisyona 
miiracaatlar1 laz1mdtr. (3759) 

Be§ikta§ icra dairesinden: 
[Evvelce Kuruc;C§mede Krr •okagmda 

24 no da oturmakta iken halen ikamet· 
garu mecthul bulunan lsmail Hak.k1 ya) 
Ali oglu Omerin zimmctinizde alacag1· 
nm temini ictin aleyhinize istihsal eyle
dikleri Be§ikta§ birinci sulh hukuk mah
kemesinin 935/153 No. h ilimiyle 100 
liramn maa masarifi mahkeme ve iicreti 
vekalet ve icraiye tahsi1ini havi ilamm 
icraya koyarak dairemizin 936/3 7.6 No
sm1 istizan etmi§ ve yukanda yaz1h ad
resine gonderilen he§ giinliik icra emri 
arkasmda miiba~m tarafmdan verilen 
me§ruhatta mezkur adreste bulunmad1-
gm1z anlm~1lmakla ilan tarihinden itiha
ren bir ay zarfmda borcu odemcniz ve 
malbeyanmda bulunmamamz ve bulun
mazsamz hapisle tazyik olunacag1mz ve 
icranm geri b1rak1Jmas1 hakkmda bir 
vcsaik ibraz eylemeniz ve eylemedigi
niz takdirde cebri icra suretile muame· 
)eye devam olunacagi malumunuz ol
mak iizere icra emri makamma kaim ol
mak iizere ilanen teblig olunur. 

(M. 763) 

Nobetc;i eczaneler 
Bu aktam nobetQi eczaneler fUnlardir: 
~i§li: Mac;ka, Taksim: Kemal Rebul 

ve Kurtulu§ caddesinde Kurtulu§, Ga
lata: Hidayet, Beyoglu merkezi: Galata
saray ve Garih, Eminonii: Bahc;ekap1da 
Mehmed Kllim, Kas1mpa§a: Yeni Tu
ran, Haskoy: Hahc1oglunda Yeni Tiir
kiye, Heybeliada: Halk, Biiyi.ikadai 
Merkez, Bakukoy: btipan, Sanyer, Ta .. 
rabya, Yenikoy, Emirgan, Rumelihisa• 
rmdaki eczaneler, Aksaray: ~eref, Be• 
1ikta1: Nail, Oakiidar: lttiha·d, Kad1koy; 
Hulusi Osman, Leon C:ul>uk!W1ya.n, Fe• 
~er: Arif, Samatya: Emin Ridvan, :;;eh· 
remini: 'A'. Hamdi, Karagumriik: 'Pl. Ke
ma!, Alemdarz S1rn Rasim, Kilc;iikpa .. 
zar: Necati, ~ehzadebap: HMaeyin t:a~ 
mil, BeyaZtd: Asadoryan-

AK~AM m tavsiye ettigi giiniin 
miihim progranu 

8 Temmuz f;artamba 
Istanbul- 18: Hafif musiki (plak), 

19: Haberler, 19, 15: Muhte1if plaklar 
veya retranmisyon, 20: Halk musikisi 
(plak), 20,30: Stiidyo orkestralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansm10 
gazetelere mahsus havadis ser1isi verile
cektir. 

Ankara - 12,30: Plak yay1m1 ve 
ajans haberleri, 19,30: Hafif miizik, 20: 
Tayyareci konU§Uyor, 20,20: Kanii1k 
mi.izik, 20,30: Ajans haberleri, 20,40: 
Dans musikisi. 

9 Temmcz Per§embe 
fstanbul - 18 Taksim bah.;esinden 

nakil. Dans musikisi ve salon orkestras1. 
20 S1hhi konferans: Dr. Hiiseyin Ke· 
nan Tunakan tarafmdnn. 20, 30 Stiidyo 
orkestralan. 21,30 Son haberler. 

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

Ankara - 12,30 Plak yay1m1 ve 
Ajans haberleri. I 9,30 Kar1iJ1k miizik 
(plak). 20,30 Ajans haberlcn. 20,40 
Hafif plak yay1m1. 

Aya Pandeli Kilisesi 
Vakfmdan 

Kuzguncukta Ayhan sokagmda 
1 numarah 2 odanm artbrmada 
iateklisi ~1kmad1gmdan arthrma
mn 5 giin miiddetle uzad1lmasma 
karar vertldiginden istekli olan· 
lar1n arttirma giinii olan 11 /7 /936 
Cumartesi giinii saat 10 da Kadi 
koy Yak1f Miidiirliigiine gelme· 
leri «3807• 
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3 Tenunuz 1936 

DU~UNCELER: 

Nic;in mukavelesi bozulmuyor? 

$u Kad1koy, Uskiidar su sirketi 
hakkmda yazd1g1m yaz1larm ~iirek
kebi onun verdigi sudan coktur. 

Yeryiizlinde esine emsal~e az ras
gelinen boyle ~ercligi sozti. tutmaz, 
mil$teriyle alay eder, taahhiitlerini 
yerine getirmez bir amme isleri sirke
ti nas1l olur da hala sel~irda~lann 
bumuna giilebilir, anla~am! · 

i9bu 9irket marifetlcrini son hadde 
vardlrarak son giinlerde bir ilan ne~
retti. iian 9oyle: 

cUskildar ve Kad1koy su 9irketi, te
sisatmm hall hazmyla yaz aylannda 
~bekesinin ytiksek mahallerinde, ve 
hususan Goztepe cihetlerinde bulu
nan abonelcrine bila inklta su tevzi 
eylemek miimkiin olnnyacagm1 ihbar 
ile kesbi 9eref eyler! » 

Gordtinti.z mu mlinasebetsizligi... 

Vazifesi su vermek olan, bu vazifeyi i.ize· 
rine ald1g1 i~in yigmlarla para kazan
IUI~ bir ~irket bir «kesbi ~eref eylen 
alay1yla, istihzas1yla taahhiidiinii ye
rine getirmiyecegini soyliyerek bur
numuza giililyor. Dilnya politikasm
daki emri vakiler siyasetini ~irketler 
de kabullenecek olurlarsa yandlk de
mektir. 

f?ehirda~lar Kadlkoy UskUdar su 
sirketinden «seref» degil su istiyorlar. . . 
~irket su veremiyecekse taahhiidiinti 
yerine getirmedigi i~in dag·1tillr. Abo
neleri parayi. biraz geciktireceli: olsa 
hemen suyu kesen bu ~irketin kasast
na ak::m altm suyunu kurutmak igin 
ne bekleniyor? 

Kadlkoy, Uskiidar su ~irketinin mu
kavelesi derhal nigin bozulmuyor? 

Orban Selim? 
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KOR ARTiST 

Bu sene Paris konservatuarm ~. piya
no hirinciligini kazanan George'! The
meli' nin iki gozii de kordiir. Sanatkar: 

- Dinleyip begendigim parc;alan 
akhmda tutar, sonra piyanoda c;alar
dnn. ilk defa piyano ~ald1g1m zaman 
iki ) asmdayd1m. 

Themdi Kahirede dogmu~tur. Piya· 
noyu korlere mahsus notalardan ilcrlet· 
m1~tir. 

MARiE BELL ATICI 

Sinemamn §ip§irin arlisti Ma·i' Bdle 
atic1hk merak1 geldi; hem de oyle £10· 
her, <;ifte gibi ufak tefek, az ~:lrarh ti.i
feklerle degil. mavzer ahyor, 

Artistin Saint • Cloud' a ko~kii var
dir. Bah<;esine miikemmel bir r.i~a11 po
li5onu yaptirmi§, her gun bir ki.~ saat 
ni~anc1hk talimleri ile vakit ge<;iriyor. 

Ge~en .gUn gen~ arkada§larmdan bi
rini boy ol~ii§meye davet etmi~. 

Arkada§t: 

- Ben demi~ ni§an almaktan z1yade 
ni§anlanmak isteriml .. 

Kbll.ER COK YASAR? 
~ ' 

Amerikah bir doktor yaziyor: 
Ga.!etecilerin .vasati ya§l altm•~ be§• 

tir; aktorlcrin de oyle. Ondan s~nra 
karaC'iger hastaliPndan oliirler. Seyyar 
komisyoncular, !]ehir tehir dola§anlann 
da umiirleri uzun degildir, §eke-r h::sta

l1gindan oli.irler. Diikkan sat.c!.lan di.ik
kan sahiplerinden daha ~ok ya§arl~: .•• 
En uzun omiirlii insan ~ifo;ilerdir. 

HUY EDTh.11\IESL~ 

Pariste Konkord meydanmda b1; ka
sap c;1rag1, ii~ tekerlekli bisikletile ma
tifet gosteriyor, ileri geri gidiyor, saia 
sola doniiyor, .kaldmma <;tlc1p iniyor. 

Bir belediye memuru mani oluyor, 
c:;ocugu payl1yor, yoluna devam etmf"sini 
enuediyor. 

Biri mernura yakla§tyar: 

- Neye c;ocugun keyfini l:.ozdun) 
- Ben onlan bilirim, Bugiin ii<; te. 

kerl~kli bir bisiklet kullamrken yapb.i1 
manfetlere goz yumarsam, yarm bir 
kamyona §of or olursa ne h...lt etmez ••• 
Huy edinmesin I. •• 

4;IT YOK 

' Gemiyeti Akvamda italyan gazete· 
cilerin <;1kard1klar1 gi.iriiltU.den sc·nra i~
timada hizmet eden hademeler tetikte 
duruyorlar. Artik miizakerel.: r csr.ttsm
da i;tt t;1km1yor, 

Gei;en gun kiirsiide mur:ahhaslardan 
biri soz soylerken, dinleyiciler arasmda 

bir oksiiriik duyulmu§; birini g1c1k tut· 
mu§. Hademclerden biri ko§mU§ ve i:ik
siirene hemen bir oksi.iri.ik hap1 uzatmt§, 
adam aLp yutmu,, oksi.iriik kesilmi;,i .•• 

Muzakere salonuna girecekler kap1· 
da muayene ediliyor ve nezleli olan geri 
i;evriliyormu~ arttk ... 

KRALIN YAPTIKI.ARI 

ingiltere karah 8 inci Edvard binler
ce y1lhk lngiliz ananelerini y1k1p duru
yor. 

Ge~enlerde bir sergiyi gezerken ~o
rap Satan bir barakamn oniinde durrnU§, 
i;oraplara bakmt§, sonra pai;as1ru s1va· 
mI§! 

- Ben de demi§ senelerdir bu ~orap
lan giyerim, jartiye takmaga liizum yok
tur, fevkalade ~orapbr bunlarl .. 

<;;orap~mm sevincini tahmin edersiniz, 
bugi.in herkes Londrada bu ~oraplardan 
giyiyor ••• 

n'IAE WEST KAQ YA~INDA? 

Nev - Y orklular gene me~gul olacak 
bir j~ buldular. Mae West bo§aniyor-
mui1 .•• 

Nev - York mahkemelerinden birine 
Frank Wallas admda bir zat bir istida 
ilc ba~ vurdu. Diyor ki: 

- Ben Mae West ile 24 sene evvel 
nikahlanmx~tim, §imdi aynlmak istiyo-
rum .. , 

Hani bizde bir soz vard1r: Ge!( oldu 
am ma temiz oldu I derler. Bu zat da an
cak 24 sene sonra evli oldugunu hatir
layip aynlmaga kal.k:nu~. Ancak bu itin 

fena bfr taraft var. Mae West: ¢16 ya
§tnda.yken evlendim> dcrdi. Evleneli 
24 "Sene olduguna nazaran bugiin kirk 
ya~m1 bitirmi~ demektir •.• 

Bay Frank bu sun if~ etmek olur 
mu ya? •.• 

ller sene bu mevsim Avrupamn !}imalinde Norvecin fiyord denilen girlntili 

<1klnt111 sahillerini ve geceyanSI gtine~ini seyretmek i~iil pek ~ok seyyah gi
c!erd.i. Bu sene diinya vaziyetindeki kan~lkl.J.k yiizi.inden pek az seyyah Nor· 

vece gitmi~ti.r. Resmimizde Norvecin giizel fiyordlanndan biri gori.intiY,O.L _
1 

GUrnrUkler
de 1slahat 

lstanbuldan sonra 
Izmir ve Mersin 
gumrUkleri 1slah 

edilecek 
Gii.mrilk ve inhisarlar vekfileti, 

istanbul gti.rnrilklerindeki noksanlan 
tamamlamaga gok ehemmiyet ve
riyor. 

Bu maksatla diin gi.imriik b~ 

miidi.irlligilnde miiste1?ar B. Adilin 
nezclinde ba9 miidiir ve mi.ifett~lerin 
i~tirakile bir toplanti yap1lrm~tlr. 

Gfunri.ik manifesto servisinde ya
p1lan islahatm neticeleri iyi gorill
mti~ ve diger servislerin de tedrici su
rette diizeltilmesi kararla~tmlrn.J.~trr. 

Boylece Istanbul giimri.ikleri, bii
ttin memleket gfunrtik t~latma ve
rilecek istikamete bir i::ilnek te~ 
edecek hale getirilecek, bunu Izmir 
ve Mersin gilmrtiklerinin ayni usul
ler dabilinde islah1 takip edecektir. 
Her halde bu yil sonuna kadar bu is

lahat ikmal edilecektir. 
Islahatta i~lerin kolay ve gabuk 

yap11mas1 hedef tutuluyor. Yeni sis
temlerle i.imriiklcrde i~ sahiplerile 
memurlar arasmda llizumsuz temas
larm ontine ges;ilecektir. 

Miiste~ar B. Adil dtin inhisarlarda 
da <;alll}ml{I ve umumi mildiir B. 
Mitatle gc:>ril~mii~tilr. 

lngiltere ile ticaret 
ihracat sonra yapdmak 

iizere e~ya ithal edilecek 
Hiikfunet, ingiltere ile ticari mii

nasebetlerimizi cok kolayla~tiracak 

bir tedbir almaga karar vermieytir. 
Mukabilinde Iazim gelen ihracat 

biliihare yapllmak iizere ingiliz e~
yasmm ithaline milsaade edilmi~ ve 
bu hususta alakalI dairelere emir ve
rilmi~ir. 

Bu ithal~t. mevcut umuml hilkfun
lere uygun bir ~ekilde olacakt bedel
leri Merkez bankasma yatmlacaktl.l'. 

ithalat tarihinden itibaren alt! ay 
zarfmda bunlann kar~hg1 olan ih
racatm yap1lm.as1 ~rttrr. Buna ria
yet etmiyenlerin Merkez banlrnsmda
ki paralan hazineye irad kaydeclile~ 

cektir. 

Giimriikteki 
pirin~ler 

T iiccar bozulmaga yiiz 
tuttugundan §ikayet ediyor 

Gfunrlikte uzun mi.iddetteuberi du
ran ecnebi piringlerinin sahipleri, 
kontenjan tahsisatI bulunmamas1 yii
ziinden mallanm glkararnadlklanru, 
pirin~lerin bozulmaga yiiz tuttugunu 
hfikfunete bildirmi~lerdi. 

~ikayetlerin yerinde olup olmad.1-
grm tedkik igin ofis miidi.irii B. Mah
mudun riyasetinde bir heyet te~kll 

edilmi~ ve dtiu vaziyet gozden gegi
r~tir. 

Bugun rapor haz1rlanacak ve pi
ringler hakkmda ne muamele yaplla
cagi anla91lacaktrr. 

Havuzlar 
$imdilik mevcut havuz

!ar 1slah edilecek 
Deniz havuz ve fabrikalanmn islalu 

ic;in Avrupadan getirilcn miltehass1s M. 
Hana tedkikatmi bitirmi~ ve raporunu 
vekalctc vermi~tir. Miitehassism raporu 
tedkik edildikten sonra istanbulda gemi 
inp. ve tamiri i~n yeni bir havuz in§8..s1 ( 
taaavvurundan vaz g~mi§tir. Ancak 
mevcud tesiaat takviye edilecektir. Bu
nun icin Avrupadan yeni makine ve vmi;· 
ler getirtileccktir. 

Oiger taraftan bir §.irkete aid olan is
tinyedeki Dokun devleti;e satm almmas1 
esu itibarile kararla§tmlnu§ttr. Ancak 
istinyedeki tesisat eski oldugundan ko
nacak k1ymetin tayini i~in tedkikata de
vam edilmesi ve satin ahnma karanmn 
pu tedkikat neticesine taliki muvaf1k go
riilmii§tiir. 

Evvelki gOn bir evi su bast1 
Evvelki giin ~iddetli yagmurlar yi.iziin

'den B~ikta§ta Has fmn sokagmda bir 
evi eu basrn11ttr, itfaiyc ~buk. yeti§erek 
evddcileri kurtamu§ ve eulan bo§altmi§· 
hr..t , 
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GAZIANTEP MEKTUPLARI 

Antepte maarifte 
biiyilk ilerleme var 
Halkevinin muhtelif kollar1 ~ok 

~al1§makta ve iyi neticeler almaktad1r 

Gaziantepte ismet ini:inii ilk mektebi 

Gaziantep (Alqam) - Gaziantep 
maari!inde bilyt.ik bir inki~af ve iler
leme goze c;arpmaktadlr. Bugtinkil 
duru.mla ge~en y1llann mukayesesi 
halinde bu onemli fark 11emen ortaya 
!tlkar. 

Antep 933 senesinde gtizel bir lise
ye kavu~u~tur. u~ yii.zle ba~hyan 
mevcudu bugiin be~ yii.z k1rkl bul
mu{ltur. Antakyadan kirk ve 
mara~, urfa gibi vilayetlerle mticavir 
kazalardan bir c;ok talebe gel~ir. 
Lisemiz yatllI oldugu ii;in ragbet r;o
galmx~tlr. Yatl ucreti 120 llradlr. 

Yalruz Antepte modem bir lise bi
naSl yoktur . .Mevcut miiessese lie; be~ 
bina i!;erisine s1ku;nu~. dagmlk ve 
gayrimuntazam haldedir. Orta k1sun 
da bu binalar dahilindedir. Buy Uk bir 
9ebir olan An tepte planh ve s1hhi bir 
lise binas1 yaptlmas1 beklenir. 

Cumhuriyet devrinde halkm oku
ma arzusu da goga1m1~t1r. Bugtin An
tepte okuyup yazmanm faydalanm 
anlamann~ tek ki~i gosterilemez. 
Herkeste ~ocugunu okutmak ve mek
tepsiz b1rakmamak i~in bilyilk bir 
heves ve arzu uyanm1~hr. 

Antep vilayeti dahilinde (79) ilk 
oh.-u1 ve 172 ogretmen vardir. Bu mek
teplere miidavim talebe sayis1 (7155) 
dir. ilk okullarda okuyanlar adedi 
gegen ylla nazaran (960) fazladir. 
Ge~en y1l tam devreli ilk okullardan 
313 ve iig sm1fh koy okullarmdan da 
250 t:;ocuk mezun olmu~tur. Bu yit 
be~ smifh ilk okullarm son siruflarm
da bulunan talebe say1s1 439 dur. 

Koy okullanna daha ziyade ehem
miyet verilmektedir. Bir c;ok koyler
de kiiltiir bakanllgmm phlmna uy
gun binalar kurulmu9 oldugu gibi bu 
yil Kilis koylcrinde gayet muntazam 
ve her tfulii ~eraiti haiz dort okul 
a~Il~tll'. Bu okullar iki yti.z i;ocuk 
alabilecek biiyiikliiktedir. Aynca ik1 
okula da pansiyon binalan ilave edil
mi!ltir. 

HALKEVi iYi 4;ALI~IYOR 
f?ehrimiz Halkevi iyi r;ah~maktadlr. 

Dil, tarih ve edebiyat ~ubesi Senta.ks 
uzerinde calu;mI~ ve bir risale hazir
lam1~tir. 935 yilmda agihp b~kan ta
ra.fmdan idare edilen 0ztilrkce kurs
lardan yilz yirmi be~ vatandai;; elk.mi~ 
ve her .ild kursa ait dersler bir kitap 
halinde n€9redilmi~tir. 

Yunus Em.re, Abdiilhak llimid ve 
Hasib Diirrii geceleri yapllmI~ ve bu 
toplantllara buyiik bir halk. -kiitlesi ~
tirak etmi~tir. ilmi musahabelerle 
nutuklar bir kitap halinde bastlmujl
tir. Kezalik mezarlar, kitabeler, conk 
ve rivayetlerin tetkikini miiteak1p 
Gaziantep Btiyiiklleri adh b~F ki
tap glkanlm1~tir . 400 btiyiik 
sahif eli.k ve igerisinde 9anh Ga
ziantep mudafaasmdan b~a ~eh
rin sosyal, ckonomsal, killti.irel ve sa
ir durumlanna dair malfunat ve taf
sll~tx havi Halkevi bro~tirii de 935 te 
tabed~tir. 

Miizik klS1m bir koro heyeti meyda
na getir~tir. Her ay bir miizik mil-

sameresi vermektedir. Toplanttlan.n 
milzik kism1 bu 9ube tarafmdan te
min ediliyor. Yerli turkii ve destanlar 
notaya almmakta, bir bando te~kil 
ectilmekte, istiyenlere piyano dersi 
verilmekie ve bir de resim kolu mey
dana getirilmektedir. 

Bir yil i~inde Beyaz kahraman, Ma
vi yild1nm, Kahraman, Mete ve Yarim 
Osman piycsleri ii~er defa oynan.rm~ 
ve tcrnsillere yedi bine yak.m vatan
dn~ i~tirak etmi1ptir. 

Spor faaliyetine gelince, ayak to
pu, voleybol, jimnastik oyunlarile ug
ra~bg1 gibi yeni bir atlet grupu da 
te~kil edilmi~tir. Atll spora bilyi.ik 
ehemmiyet verilmektedir. Biniciler 
ve hevesliler igin ayn ayn olmak iize
re iki atli spor kursu a~1lm1~br. Bu 
aym on be9inde faaliyete gegllecektir. 

Qocuk esirgeme kurumu ile elbirli· 
gi eden sosyal yard1m 911besi ge~en 
kl~ kirk fakir lise talebesini ia~e et
m.if?, otuz dokuz ailenin 67 ~ocuguna 
her ay yanlnnda bulunmm~ ve ilk 

mekteplerden (172) fakir talebeye s1cal! 
ogle yemegi yerm~, 250 fakir cocugu 
tamamen giydi~ ve 75 talebeye de 
k1~hk palto alm1~!.1r. 

Di~ bnkmu hakkmda bir kitab ne~
rcdilmi~, ~ube doktorlan haftada bir 
gi.in fakir hastalara bakm1~t1r. 

Kiltti.phanenin mevcudu 2285 dir. 
Kiitilphaneden bir y1l iginde on bin 
vatanda~ istifade etmistir. Buras1 ay
ni zamanda blitiin Ti.irkiye matbua
tlmn geldigi bir okuma odas1dir. 

Dort bi.iyi.ik kitap bas1lm.i9, ~ube

nin delfiletile ve muhtelif mevzular 
iizcrinde 37 konferans verilmi9 ve 
killtti.r ne~riyati Gaziantep gazetesile 
yapJ.lnu~ ve radyo vas1tasile killtiir ve 
miizik yaymlan yapllmu;;tir. 

Koycillilk i;;ubesh1e gelince, g-e~en 
sene nti.mune koyi.i olarak ileril~tilme
sine 9al1~an on koye yenileri ilave 
cdilmi~tir. Bu koylerin sagbk, baym
dlrllk ve ktilti.ir bak1mlarmdan yiik
selmelerine ~ah~maktadrr. 
~ubenin her s1mf meslek ve sanat 

sal1ibi azalan zaman zaman koyleri 
dola~arak bilgileri dahilinde kon~
malar yapmaktadlr. 

inktlap mti..zesinin ikmaline (fah~l
maktachr. Bu ~vrede bulunarak 
Amerikan kollejinde raslanan 72 par
~ heykel, kabartma ve eslti eserler 
miizeye almm1~tir. 

Gegen sene ba~lanan daimi omek 
sergi tamamlandiifl gibi ev iiyeleri ta
rafmdan biri bic;kiye ve digeri diki~ 
ait olm:ik iizere iki sergi a~llm1~tir. 

lzmirde resim sergisi 
iz:mir (Ak9am) - izmir Qocuk 

esirgeme kurumu tarafmdan mukte
dir genc;lerimizden ressam Bornuvah 
Jak Eclizelin eserlerinden Izmirpalas 
salonunda zengin bir resim sergisi 
a~1lml~t1r. 

Sergide, gene; sanatkann kendi eser
lerinden 21 eser tel?hir edilmektedir, 
Eserler arasmda bilhassa istiklal sa~ 
va~ma ait olanlar, naturmort ve 
peyzajlar c;ok begeni~tir. 
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oa 
Yugoslavya milli tak1mile yapllacak 

ma~lar arif esinde 
Tak1m1m1z iyi te1kil edilirse Yugoslavlar1 yenmek 

tetkilinde ihmal edilmemesi 
miihim naktalar 

imkan1 var. Tak1m1m1z1n 
laz1m gelen 

Biri lstanbul muhteliti, digeri milli futbol 
tak1mnn1:zla iki mac; yapacak olan Yu
goslav rnilli tak1mmm lstanbulu ziya
reti, diin de ya:zd1g1m1z ve~hile, artik 
pir emrivaki §eklini ald1. 

Dost memleket milli tak1mmm bu zi
yareti bizce iki cihetten ehemmiyeti haiz
dir. Biri iki memleket sporcu gem;ligi 
arasmda temas ve dostluk rab1talanm 
kuvvetlendirmek digeri de c;oktanberi 
Balkan futbol alemile temas1 kesmi§ olan 
futboliimiiziin bugiin diger Balkan mem. 
leketlerine nisbetle, ne va:ziyette bulundu· 
guna dair bir olc;ii te;:ikil etmektir. 

Bugiin hie; ~iiphe yoktur ki Yugoslav 
futbolii, Balkan futboli.iniin en on sa
fmda bulunuyor. 934 ve 935 de arka 
arkaya iki y1l Balkan futbol §ampiyon· 
lugunu kazanm1l! olan Yugoslavlar, 
Avusturya ve Macaristan ile s1k s1k yap
t1klan temaslar sayesinde futbol seviye
lerini orta Avrupa futbolii derecesine 
c;1karma3a muvaffak olmu§lardu. 

Bu bakimdan Yugoslav futbolii, ta
k1mlannda Transilvanyah Macar oyun
culan da oynanan Rumen futbolii dere
cesinde ve belki de ondan iistiindiir. 

Bundan bir kac; ay evvel Yugoslav 
milli takrrnmm Fransada yaph~ tumede 
ald1g1 iyi neticeler, bu sozlerimizin en 
bariz delilidir. Biitiin bu izahat, cumar
tesi ve pazar giinleri biri temsili oteki 
resmi iki mac; yapacag1m1z Yugoslav 
futbolciilerinin kuvveti ve kiymeti hak
kmda bir fikir vermege kifayet eder. 

Yugoslav milli tak1mile iiimdiye ka· 
dar iki mac; yaphk. ilk mac;1m1z, 8 nisan 
1928 senesinde Zagrepte olmu§ ve 2-1 
mag,Jubiyetimfzle neticelenm~ti. ikinci 
temas 2 te§rinievvel 19 31 de Sofyada 
v uku bulmull ve Zagrepteki maglubiye
t imizi> ac1sm1 Yugoslavian 2-0 gibi ac;1k 
bir fo: k1 a yenmek suretile c;ikarrnaga 
muvaffak olmulltuk. Pazar gunii Taksim 
atadmda Yugoslavlar ile yap1lacak iic;iin· 
cii temas, Sofyadaki Yugoslav maglu
biyetinin bir revan§J mahiyetindedir. 
~ayed milli tak1m1m1z, bu iic;iincii mac;.. 
ta, Yugoslavlan yenebilirse, fikrimi:zce 
Berlin olimpiyadma gitmek hakkm1 ka· 
zanm1ll olacaktir. 

Futbol federasyonunun milli tak1m
Jar ?Tlac;mda Yugoslavlara kar§J nas1l 
bir tak1m c;1karacagm1 bilmiyoruz. Fa· 
kat miJli tak1m1m1z, oyuncu kayumak 
gayesile hareket edilmiyerek adamak1lh 
bir takun c;1kanhr ve baiitan nihayete 
kadar yorulmadan ve ~esilmeden ener· 
j ik bir oyun c;1karacak futbolciilerden 

•• •• 

teiik il edilirse, Yugoslav takmum yen• 
memiz hie; de ihtimalden u :zak degildir. 
G erek Boc;kay ve gerek Fenerbahc;e • 
G alatasaray Gi.ine§ muhteliti kar11la§· 
malannda tecrlibe edilen alti kaleciden 
ancak ikisi muvaffak olmu§tur. Bunlar 
da Avni ile Cihaddu. 

Bu itibarla mill! tak1m kalesini, bu 
iki kaleciden birine tevdi etmek h ie; de 
fena degildir. 

Miidafilere gelince, elimizde elekten 
gec;irilmil!, iic; miidafiimiz vardu: 

Yaiiar, Hilsnli, Liltfi . •• Eger merkez 
rnuavinliginde ' · . Hakk1 oynat1-
lacak ise, o zaman mud~faa hatt1m1z 
Yaiiar • Hi.isniiden miirekkep olmak la
z1md1r. ~ayed Hakk1 ihtiyata ahmr ve 
Hiisnii d e bundan evvelki bir yazim1z· 
da ileri siirdiigiimilz gibi merkez mua
vinlikte kullamhrsa o zaman Yaiiar • 
Liitfi, miidaf aada oynamahdu. 

S onra Yugoi;lavlara kar§J c;1kanlacak 
oyuncula nm1zda atletik meziyetleri de 
hie; ihmal ctmemeliyiz. <;;iinkii Yugos• 
lav milll tak1m1, iri yan ve atletik ka· 
biliyelleri fazla oyunculardan miirekkep 
bulunuyor. 

Fikrimizce haf hatt1m1zm tarz1 te§kili, 
federasyonca her §eyden evvel diiiiil· 
niilmesi elaz1m gelen bir meseledir. Fik.. 
retin ayagmdaki sakatlik zail ulmam1!} 
ve Tiirkiye Yugoslavya mac;mda oyna· 
yam1yacak ise, itiraf etmeli ki, gerek 
hiicum hath ve gerek haf hattlmiz, c;ok 
k1ymetli bir elemandan mahrum k ala
cakhr. <;unkii gerek solac;1k ve gerek 
sol haf mevkii Fikrete tereddiitai.iz em· 
niyet edilebilir. Sag muavinlik i.,;in Kad
ri heni.iz hastahgm1 tamamile savm am1§ 
olduguna ve bi.itiin mac; miiddetince 
oynayacak bir vaziyette bulunma
d1gma gore elimizde Cevad ve Mehmed 
Re§ad kalm1!} oluyor. Cevad sag mua
vinlikte oynarsa sol muavinlikt~ birinci 
devrede Mehmed R e§adi, ik inci d evre· 
de lbrahimi oynatmak iyi olur sanmz. 

Hiicum hattmda gene sagda Niyaziyi, 
sagic;te Saidi veya Hakk1}'1, merkezde 
Giinduzi.i, solic;te ~erefi, solac;1kta sa
kathgt zail ohmyan Fikreti veyahud 
Rebiiyi oynatmak, bugiinkii vaLiyetin· 
de c;1karacag1m1z en kuvvetli h iicum 
hatti olur. 

Bu miinasebetle, futbol federasyo
nuna gene bir tavsiyeyi tekrarhyacag1z. 
Milli tak1m1m1z kadrosunu lt:lfkil e tmek 
ic;in kampa c;agnlan futbolciiler arasm· 
da, kampa almmas1 lazim gelen kaymetli 
bir kai;; eleman yoktur. Bu kampa ~ga-

OLUNCEYE KADAR I .. 
Yazan: 

ESAD MAHMUD KARAKURD 

"-'--------------·-- Tefrika No : 5 
Fakat kadmda ise bu husus, 

daha kati, daha saglam hareket etme
gi istilzam eder. Kadma en ufak bir 
inhiraf hakkl tamyamaytz! .. Kadm ev
lendikten sonra erkegoin mahdrr. KO
rii koriine tam bir inhisara girmek 
necburiyetindedir! ... 

KJ.zlar tarafmda flstlblar .. konu~
malar ~itiliyor ... 

-<A ... A!.. Neden erkek oyle degtl 
fl f! kadm oyle imi~!..~ sesleri ... 

- Yahu susun be! .. Soylenip kafa
mJZJ. kari;;tmyorsunuz, not tutarmyo-
ruz ... 

- Sus ... Sus!.. 
- Ne susacagim, siz susun!.. 
Muallimin tekrar seslni i~itiyoruz ... 

Hafif hafif gtiluyor ... 
- Ni~in teia~ ediyorsunuz? Bunun 

boyle olmasr <;ocuklann babasm1 ta
ytn ctmek i<;in mecbud ve tabil bir 
l<.eyfiyet degil midir? .. !:' kcf n lnhisa-

rma girmegi istemiyen kadm evlcn
memelidir. Aksi takdirde cemiyete 
kar~1 buylik bir gilnah i~e~ olur. 
Kanuni miieyyidelerden, ahla.ki endi
~elerden biran kendinizi uzakla~tin.
ruz .. Mucerred olarak da bu mevzuu 
tetkik ederseniz goriirsilntiz kl bu
giinkii tela.kki ve dil~iinu~iimuze gO
re i<;imizde en acmacak erkek kans1 
tarafmdan kanchnlan koca degil mi
dir? Bu nevi koca her zaman aptalll
gin sembolii, bii;areligin remzidir. 
Zavalll; ag-Izlarda <;ignenen bir salnz 
gibi her toplantida, her cemiyette, 
her yerde dedikodunun ebedi kahra
mam olmuyor mu? .. ileriye gitmege 
ne hacet! .. Bu kocaya tala.Ian isim bi
le ne kadar korkun<;tur bilirsiniz! .. 

Giili.i~meler! .. 
- Kadm kocasm1 kanchnrsa koca 

bir budalad1r, bir ahm::'.kt!r, herkesin 
o-1°nces: 1e mevz;.i olmaktan ba~ka 

\nlmam1~ oyunculan, cumartesi gunu 
Belgrad muhtelitine kar§l ir1karacag~miz 
muhtelite ithal etmek ve §ayed muvaf
fak o lurlarsa bunlan da kampn c;agua
rak milli tak1m1m1zm aksayan taraflan
m doldurmak ve tamamlamak icab 
eder. Bu miihim noktamn ihm<Al ediL 
memesini alakadarlardan bekleriz. 

lki temsili maf 
hangi sahada 

gapzlacak 
Istanbul • Belgrad muhtelitleri ile 

Tiirkiye - Yugoslavya milli mai;lanmn 
i§ittigimize gore hangi stadyomda yap1la· 
cag1 meselesinden bir ihtilaf .1k1':' .~tu. 

Futbol federasyonu §ehrimi:zdc yap1la
cak temsili macclarm F enerbahc;e saha
smda oynanmas1 ic;in dort senc evvel 
F enerbahc;e kl ii bile be!} senelik Lir mu· 
kavele akdetmi~ti. Futbol fedaasy<'nu 
bu mukaveleye ragmen Yugoslav milli 
tak1mile yap1lacak bu iki mac;1 Taksim 
stadyomunda yapt1rmak istemektedir. 
F enerbahc;enin erkamndan biri bize bu 
hususta dedi ki: 

- cFuthol federasyonu, 11ehrimizde 
yap1lacak temsili mac;lann Kad1koy sa· 
hasmda oynanmas1 i.;in bizimle be§ se• 
n elik b ir mukavele yapml§h. F.ik•tt b oy
le bir mukavele o lmasa bile geNk Av· 
rupai asri tertiban ve gerek istiab ettigi 
seyirci adedi ve gerek dort taraf1 teyir· 
cilerin ayakta durmtyarak oturmalanna 
mahsus konforlu trib i.inlerle miirehhez 
olmas1 itibarile b u m ac;larm gt'ne Ka
dikoy stdmda yap1lmas1 icab e der.> 

Yunan atletlerinin 
son dereceleri 

Olimpiyada gitmek i~in hummah b ir 
1n~rette hazrrlanmakta olan ;Yunan at• 
letlerinin son dereceleri §Unlt1.rdtr: 

Diskte Sillas 49 metre, Smkla atla
mada Hlencos 4,08 metre, 400 metre 
maniah ko11uda Mantekas 54 1lJ0, 100 
metrede Frangudis 10 8/ I 0, yiikse1' 
atlamada Pantazis J ,85 metre, 1500 
metrede Yorgakopulos 4, 7 / I 0, tek 
ad1m atlamada Lambrakis 7 metre, 
5000 metrede Cutia 15,52 de, Ciritto 
Papayeorgiyu 60,33 metredir, 

bir kl.ymeti kalmaz! .. Fakat koca ka· 
chm kandmrsa kachn nedir? .. Bir 
mazlum, bir bi~are degil mi? .. Herkes 
cne iyi kachn, ne mutehammil insan 
bu hale ne yapsm namus beld.st, sevi4 

yor ve boyun egiyor> derlerl .. Ve ni
hayet kand1ran koca gene c;;ocugun 
babas1chr. Buna mukabil, kanchran 
kachmn ~ocuguna baba olacak adam 
ise meydanda yoktur. i~te biiti.in bu 
noktalardan vaziyeti tetkik etmek 
istersek goriiruz ki kachnm kor kO
riine kocasma inhisar etmesi lazim
d1r. Kanunumuz hilafma hareket 
eden kadml a~1kile beraber tecziye 
ediyor... Yani evli oldugunu bild.igi 
bir kadmla munasebette bulunan 
adam da mucrimdir. Madde diyor kl: 
cZina eden zevce hakkmda ii<; aydan 
otuz aya kadar hapis cezas1 tertib 
olunur. Zevcenin bu filine ~erik 

olan kimse hakklnda da ayni ceza 
hukmolunur . » Goruyorsunuz kl 
aile muessesine hiirmet etmiyen, ko
cas1m bigayri hakkin dilnyamn en 
mu~kiil vaziyetine sokan ve nihayet ev· 
lenirken verdigi sozii tutm1yan bu 
nevi vicdans1z kadmlan hapishane 
mazg·auarmda aylarca c;;i.irutebilrnek 
imkamru daima elim.izde bir s~lah 
olarak kullanabiliyoruz. Bunun i~in!. 

Tam bu s1rada s1rufm kap1s1, nez
leye tutulmu~ bir adanun aksnmas1 
gibi tuhaf sesler c;;lk::trarak ag1lch . .. 

Tenis turnuvam1z 
lzmirliler geldiler, ma~Iara 

bugiin ogleden sonra 
devam ediliyor 

Buyiik alaka ile kar~Ilanan (Dag
c1hk kliibii - Akl?am) tenis turnuvasma 
i~tirak edecek izmirli tenis<;ilerden C. 
Giraud, M. Giraud, G . Giraud, H. 
Giraud dun sabah yatlan ile istan
bula gelmi~lerdir. 

R. Alioti, G. Alioti ve F. Alioti ise 
diin a~am i zmir vapurundan <;Ik
m1~lardrr. Misafirler Dagc1hk klubu 
tenis komitesi tarafmdan kar~I1an
m1~lar ve klube giderek tenis kort
lanm gormti-t>lerdir 

izmirli oyuncular bu seneki ~ampi
yonalariru yeni bitirmi~er ve tam 
formdedirler. izmirin 936 ~ampiyona
lan neticesini yaziyoruz: 

Tek erkek (R. Alioti) (G. Giraud)
ye 5/7, 7/ 5, 6/ 4, 6/ 3 galip; c;;ift er
kek (R. Alioti ve G. B. Giraud, (H. 
Giraud ve J. Giraud) ye 5/ 7, 5/ 7, 
6/ 0, 6/ 4, 7/ 5 galip. Muhtelit bay ve 
bayan (R. Alioti), (bayan Fahreddin 
ve J. Giraud) ye galip. Bayanlar 
(bayan E. Giraud) (bayan R. Aloti}
ye 6/ 1 - 6/ 1 galip. 

Bu cetvelin tedkikinden anla~11Ir 

ki istanbullular kar~Ilannda tam 
tormde ve kuvvetleri birbirlerine c;;ok 
yakm c;etin bir taknn bulacaklarchr. 

Pazar, pazartesi ve sah giinil yagan 
yagmurlar maglarm devamma im
kan vermemi;;tir. Fakat bugiln yag
mad1gi takclirde ogleden sonra i zmir
lilerin ilk mac;;lanm seyredcccgiz. 
Pazar gi.iniiunden tehir edilen mac;lar 

da bugiln oynanacagmdan zengin ve 
gtizel bir tenis giinii ya~anacak dc
mektir. izmir tenis kliibii Dagclhk 

kltibilne yazchgi nazikane bir mektupla 
turnuvaya davet edildiklerine te~ekkur 
etmil?ler ve istanbul Dagc11Ik kli.ibii
nii bilmukabele Izmir (Deportu) ku
pas1 ma~larma girmeye davet etmi~

lerdir. 
BUGUNKtl PROGRAM 

ikiyi c;eyrek gec;;e Fovian ve Semis, 
Benjamen ve Melih, Oberle ve Fahir, 
i.i~te: R. Alioti - ~evket, G . Alloti -
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KADIN KO~ESI 

<eca oirta ll ~ 1r 

Bir ka~ seneden beri kullamlan 
timsah derisi ~antalarm modas1 bir 
tiirlii ge<;miyor. Bu deriden bu sene 
kullamlan <;antalarm tic;; modelini 
dercediyoruz. 

~1 11 1u11111111uuu111111111111111n1n1n1111111un111•u1t1111111111n1u111111111uall 

Adapazan nda bOyOk gOre~rer 
Adapazannda Cumhuriyet meyda

nmda yap1lacak orta mekteb binas1 
menfaatine olarak 19 Temmuz pazar 
giinii biiyiik pehlivan giire§leri yap1la
caktJr. Bu gilre§lere Tilrkiyenin biiti.in 
me~hur pehlivanlan davet edil..1i~ler· 
dir. 

Her pazar giinil sabah1, H rs, d.i,1'a§a• 
dan Adapazanna giden tenezL.uh tren
lcri vardu. 0 giine mahsus o lmdk ilzere 
Adapa:zarmdan Haydarpa~aya d onii!I 
seferleri bir saat teehhiirle ya;,1hcagm
da n bu m iisa b akalan scyretmek 11;m 
Adapazarma g idecek o lanlar, LtanLula 
aym ak~am donebileceklerd ir. 

Ali Sermed, G. Jiro - Bambino, 3,45 de; 
Bayan Mezburyan - bayan Kwtelli, 
bayan Grodeski - bayan Hfuneyra. 
4,30 da; Arevyan - Giras, Sedad -
G. Alioti veya Ali Sermed, R.Alioti vey~ 
$evket - Lesteri. 5,15 de: H. Jiro -
~ase, S. Alioti - Avni Akman, Vedad 
ve Ne~et - Ibrahim ve Necmi. 6: S. 
Bins ve Lefteri - Ali Sermed ve Dik
son. 6,30 da: Fahir ve .AJ:men - Ve-
d a d ve Melih, J. J iro - Reinhak, 

Diin tmmden gelen tenis9ilerden bir klsnu istikbal edenler arasmda 

i da.fe memurlanndan biri ic;;eri girdi. 
Tela.~la yiiriidii. Biitiin gozler gelen 
adama dogru doni\yor. Hayretle her· 
kes ona bakl.yor. Memur kiirstintin 
yanma geldi. Muallimin kulagma 
igildi. Talebenin i~itemiyecegi kadar 
hafif bir sesle: 

- Beyefend.i, sizi ~md.i Cerrahpa
~a hastanesinden istiyorlarl ... dedi. 

- Beni Cerrahpa~a hastanesinden 
mi istiyorlar, ne milnasebet? .. Benim 
orada hastam yok kil ... Bir yanh~hk 
olacak galibal .. 

- Hayir efendim, sizi istiyorlar! .. 
Hukuk fakiiltesi ceza muderrisi mua
vini Bedri Nejad dediler. 

- Allah Allah hasta kim mi~? 
- Bir gene;; kl.z galibal... 
- Bir gene;; klz rm? 
- Evet! .. Diin gece yatrrnn~lar, 

yarah imi~, ameliyat etmi~ler, yara
lan agirm1~! .. Onun i<;in hemen gel
sin d.iyorlar!.. 

- Ne soyliiyorsunuz? .. 
Esmer yiizu birdenbire la.zanyor ... 

Gayriihtiyari dizlerinin sizlad1gm1 
hissediyor ... $a~myor: 

- Telefon ac;1k rm? 
- Evet! ... 
Yilzuni.i ~ocuklara i;eviriyor ... 
- Bir kac; dakika musaade etme

nizi rica edecegim!.. $imdi gelirim .. . 
«Estagfuru11ah» sesleri! .. 
Kiirstiden iniyor ... <;ocuklann s~-

km bak:l;;Ian ii;inde kap1ya dogru 
yfuiiyor ... <;1.kl.yor ... koridorlar ... so
falar ... ve kitabet odas1!.. Telefon m a
samn iistiind,e... Korkarak t elefo 
na dogru bir kai; achm abyor ... Elle 
rinin ktrtl1r gibi s1zlachgllll hissedi · 
yor .. telefonu ahyor ... Ahizeyi kula
gma getiriyor ... Ti trek, kan~lk, heye1 
canll bir ses: 

- Allo!.. Allo!.. Ben Bedri Nejadl \ 
Kulagma, derin bir bostan kuyu· · 

sundan akseden sesler gibi bir talm 
boguk giiriiltiiler geliyor: 

- Evet sizi istedikl.. Olmek i.izer 
olan bir kl.mi son arzusunu yerin 
getirmek i~in size mfuacaat etmege 
mecbm kaldlk! .. 

- Kimden bahsediyorsunuz, olmek 
iizere olan k1z kimdir? Rica ederim, 
gabuk soyleyiniz! .. 

- Tela~ buyurmayin efendim arze
decegim ! .. Ni~anta~mda oturan ~ev~ 
ket pa~a isminde galiba merhum ~i~ 
mutekaidin la.zt imi~!.. ismi Nimeti 
zannederim! .. 

- Nimet mi? 
- Evct Nimetl .. Di.in gece tabanca 

ile sol memesi altmdan intihara te
~ebbt.i.s etmi~ ! .. Amcliyat yaptlch .. fa
kat vaziyeti umidsizdir! .. Bu sabah 
gozlerini a~ar ac;maz sizi gormek is
tecligini soyledi. Biz de bunun t.izeri· 
ne telefon etmege mecbur kald1k! .. 

(Arkast var) 
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lngiliz 
Montreux 7 (A.A.) - Tlirk muka

vele projesinin muttehit kraliyet mu
rahhas heyeti tarafmdan tevdi edil~ 
yeni ~kli ~udur: 

BA~LANGIQ 

24 Temmuz 1923 tari-
hinde Lozanda imza edilen sulh mu
ahedesinin 23 fincii maddesiyle tayin 
edilmi~ olan prensibi, Tlirkiyenin em
niyet c;erc;evesi dahilinde, mahfuz bu
lundurmak: suretiyle, Bogazlar narm 
umumiisine dahil Qanakkale Bogazin
da, Marmara denizinde ve Bogazigin
de seyrisefaini tanzim arzusiyle mu
tehassis olan . . . . . . devleti reisleri i~bu 
mukaveleyi, Lozanda imza edilmi{; 
olan mukavelenin yerine ikame etme
gi kararla~t1rrm~lar ve bu maksatla 
her biri kendi selaruyet sahibi murah
haslan olarak ~u zevat1 tayin etmi~
lerdir= 

................... ,. ........................... . 
Madde 1 - Yiiksek akit taraflar 

Bogazlarda denizden transit prensi
pini tamr ve temin ederler. Zikri gegen 
transit ve seyrisefain bundan boyle 
~bu mukavelenin ahkamiyle tanzim 
edilecektir. 

KISlln 1 - Ticaret gemilerl 
Madde 2 - Ticaret gemisi tabiri, 

f.t;bu mukavelenamenin kls1m ikisi 
ile derpi~ edilmemi~ olan, bilti.in ge
milere tatbik olunur. 

Madde 3 - Sulh zamamnda, tica
ret gemileri, isbu mukavclenamenin 
4 tincil madcsi ~hkam1 kaydi ihtirazi
si altmda, hie; bir merasime - muame
leyc - tabi olmaks1zm, sancag1 ve yilkii 
n e olursa olsun, gece ve giindi.iz, tam 
bir scyrisefer serbestisinden istifade 
edeccklerdir. 

Bu gemiler Bogazlarda bir Ti.irk ll
mamnda durmaksizm gcgecekleri za
man i~bu mukavelenamenin bir nu
marah merbutu ile istifasma musaa
de edilenlerden maada, hie; bir resim 
ve teklife tabi degildirler. 

Bogazlardan gec;ecek olan ticaret 
gemileri, 1 numarah merbut mucibin
ce almabilecek olan resim ve teklifle
rin istifaSinI kolayla~tirmak maksa
cliyle, Tiirkiye hiikumeti tarafmdan 
gosterilen mevkilere, tonajlariyle., 
isimlerile tabiiyetlerile nereden gel
dikleri ve nereye gitiklerini bildirecek
tir. 

Madde 4 - iginde veba, kolera, san 
hlimma, lekeli htimma vakalan veya 
c;ic;ek hastallg1 zuhur eden veya en az 
yedi gilnden beri bu hastahklar mev
cud bulunan gemiler ve kezalik bes 
defa 24 saa tten az bir zamandan beri 
hastahk bula~rm~ bir limam terket
mil? olan gemiler, Ttirk makamatI ta
raimdan teyin edilecek s1hhiye me
murlanm gemiye almak igin Bogaz
lar medhali civannda bir Sihhiye mev
.kii ontinde duracaklardir. Bogazlar 
haricindeki s1hhiye mevkiine indirile
cek olan bu memurlar dolayisile 
riisum almm1yacaktrr. 

Yukaridaki flkrada zikredilmiyen ve 
Ege denizinden Bogazlara giren her 
gemi Tilrkiye makamatI tarafmdan 
vazedilen s1hhi muayeneye Turk ni
zamatma tevfikan tabi olmak uzere 
Bogazlar medhali civarmdaki sihhiye 
mevkii onilnde tevakkuf edecektir. U
sulti dairesinde s1hhiye patentesini ha-

12 olan gemiler hakkmdaki bu muayene 
m'timktin oldugu kadar siiratle gece 
ve glindti.z yap1lacak ve i~bu gemiler 
gec;i~leri esnasmda Bogazlarm bal?ka 
hig bir mevkiinde durmaga mecbur 
tutularmyacaklardir. 

Madde 5 - Harp zamanmda, Tiir
kiyenin bitaraf kalmas1 halinde tica-, 
ret gemileri 3 iincii ve 4 ilncil madde
leri hilkiimlerinin mahfuziyeti kaydiy
le, Bogazlarda transit ve seyrisefain 
serbestisinden mfistefid olacaklardir. 
Kllavuz alma ihtiyaridir. 

Madde 6 - Harp zamamnda Tilr
kiye muharip bulundugu takdirde 
bitarat ticaret gemilerin dti~mana hie;· 
bir surette muavenette bulunmamak 
lj!artiyle seryrtisefer ve transit serbes
tisinden istifade edcccklerdir. Biitiln 
gemiler Bogazlara giindiiz gelcceklcr 
ve talepleri Uzerine kenclilrine Tlirk 
makamati tarafmdan gosterilen yol
dan gegcceklerdir. 

Fasll 2 - Ha1·p gemilerl ve muavin 
~enliler , 

Madde 7 - Bu mukaveledeki mua-

• • • pro1es1n1n • metn1 
Anadolu Ajans1n1n notu : 
Bu yeni lngiliz projesi Ankarada iyi bir tesir 

yapmam1§hr. Montreux konferans1n1n akibetinden 
endi§e edilmektedir. 

vin gemilerin tarihinde ~ag1da seki
zinci maddedeki mevzuubahis istisna 
baki kalmak ~ile 25 mart 1936 ta
rihli Londra muahedenamesinin 
1 B. 6. maddesinin ilk klsmmdaki ta
rih earl olacaktlr. 

Madde 8 - Muavin gemiler tabiri, 
bittahsis deniz kuvvetlerine mahsus 
mayi ve mahrukat ve erzak naklinde 
kullamlan askeri sefainin muavin ge
milerine ~amil degildir. 

Madde 9 - Sulh halinde, denizalt1 
gemileri miistesna olmak ~artile harp 
gernlieri ve muavin gemiler, ister Ka
radenize sahildar devletlere ait olsun, 
ister bu dcnize sahildar olm1yan dev
letlere ait bulunsun ve bayraklan ne 
olursa olsun, hi~ bir vergi ve miikelle
fiyete tabi bulunmaksizm, Bogazlar
dan gegmek serbestisinden istifade 
edeceklerdir. ~ ~artla ki bunlar a~a
g1da tasrih olunan ~erait altmda ve 
giindilz Bogazlara gireceklerdir. 

Madde 10 - Bogazlardan gegecek 
harp gemileri ve muavin gemiler ic;in 
15 gi.in evvel Tfuk hiikfunetine diplo
masi tarik ile habcr verileccktir. Bu 
ihbarda gemilerin gidecekleri yer, 
isim, tip ve adetlcri gosterilecektir. 
Gcgil? esnasmda, kuvvai bahriye ku
mandaru, tevakkuf etmek mecburiye
tinde kalmaksizm Qanakkale ve istan
bul Bogaz1 methalindeki bir i~aret is
tasyonuna emri altmda bulunan kuv
vetin hakiki tel?ekkiilii ile bu kuvvete 
ait biltiin mtitemmim malUmatI bil-
direcektir. 

Madde 11 - Her hangi bir zaman
da Bogazlarda transit halinde bulu
nabilecek olan biitiin ecnebi bahrl 
kuvvetle1in azamt tonaj yekunu ge~i~ 
esnasmda fill hizmette bulunan Tiirk 
filosu tonaj yekiinunun rus1fm1 teca
viiz etmiyecek ve yahut filt hizmette 
bulunan Tilrk filosu tonajmm yarlSl 
i~bu rakama balig olmadig1 takdirde 
15,000 on be~ bin tonu gegmiyecektir. 

K.aradenize sahildar ve~ gayri sa
hildar devletlere mensup olup da 
transit halinde bulunmaks1zm Ttir
kiyenin mi.isaadesiyle Bogazlar dahi
linde bir Ti.irk limamm ziyaret eden 
gemiler bu tonaja dahil olm1yacaktrr. 

Madde 12 - Bogazlarda transit ha
linde bulunan harp gemileri hamil 
olmalari muhtemel bulunan hava ge
milerini hig bir ve9hile istimal edemi
yeceklerdir. 

Madde 13 - Bogazlarda transit ha
linde bulunan harp gemileri sakathk 
veya deniz anzasi halleri harig olmak 
ilzere gec;il?leri i~in kendilerine liizumu 
olan vakitten fazla Bogazlarda te
vakkuf etmiyeceklerdir. 

Madde 14 - Yukandaki maddeler 
hilkiimleri tonaj veya te~ekklilii ne o
lursa olsun bir deniz kuvvetinin Tiir
kiye htikumetinin daveti iizerine bir 
Turk llmamru ziyaret etmesine hie; 
bir suretle mani olannyacaktlr. Bu
nunla beraber mezkur kuvvetin ziya
retinl lkmal ettikten sonra duhul i<;in 
takip ettigi ayni yoldan Bogazlan 
terketmesi ~rttrr. 

Madde 15 - Karadenizde tevakku
funa musaade edilmi~ olan Karadeni
ze gayri sahildar bahri devletler deniz 
kuvvetlerinin tonaj yekfinu. 

Karadenize gayri sahildar devletle
rin sulh zamam bu denizde bulundu
rabilecekleri tonaj yekfmu a~agtda 
gosterildigi vec;hile tahdit edilecektir: 

A - l~bu maddenin B &krasmda der
pi~ edilen hal miistesna olmak i.izere mez
k.Ur devletler tonaj yekunu 30 bin tonu 
ge<;miyecektir. 

B - Eger her hangi bir zamanda, sa· 
hildar bir devletin en kuvvetli filosu -

tonaj1 Karadenizde, Sovyet sosyalist cum
huriyetleri ittihadmm Karadenizdeki do
nanmas1 tonaj1ru, i~bu muakvelename
nin iki saylh zeylinde derpi~ edildigi 
gibi, % 1 0 dan fazla nisbette tecaviiz 
ederse A f1krasmda zikredilen 30 bin ton 
ykunu azami 45 bin tona kadar bu te
zayiide miisavi bir kemmiyette arttmla
caktir. 

C - Mezkur 'devletlerden herhangi 

birinin Karadenizde bulundurabilecegi 
tonaj miktan mevzuubahis tonaj mec.. 
muu yeki'inunun dortte ii<;ii ile tahdit c· 
d;decektir. 

D - Bununla beraber mezkur 
devletlerden biri insani maksat
larla Karadenize bir deniz kuv· 
veti gondermek ister ve bu denizdc 1 0 
bin tondan a§agi hii;bir gemisi veya kuv
veti bulunmaz ise bu devlet Tiirkiye hii
kfunetinin mahsus miisaadesi kaydile 
i§bu maddenin yukandaki hk:ras1 hii
kiimleri hilafma, icabma gore 1 0 bin to
na kadar <;ikmak iizere gemiler gonde
rebilir veya mevcut kuvveti tecdit ede
bi]ir. 

l§bu madenin D hkrasa ile istihdaf edi
len ziyaret haJleri miistesna olmak iize
re mezkur devletlerden her hangi bi
rine mensup bir deniz kuvvetinin Kara
denizde bulunmas1 bir ay1 ge<;miyecek
tir. 

Madde 16 -Harp zamamnda Tiir
kiyenin bitaraf kalmas1, harp gemileri 
ve muavin gemiler 9-15 inci maddeler
de miinderi<; §eraitin ayni dahilinde Bo· 
gazlarda tam bir transit ve seyrisefain 
serbestisinden istifade edeceklerdir. 

Bununla beraber bu §erait muhalif bir 
devlet hakkmda, kendisinin harp hatlan 
zararma olarak, kabili tatbik olm1yacak
hr. 

Sulh zamamnda oldugu gibi harp za· 
manmda Tiirkiye bitaraf kald1gi vak;t, 
tamamen serbest kalmas1 laz1m gelen 
Bogazlarda Ti.irkiyenin bitaraf devlet s1-
fatile haiz oldugu hukuk ve vezaif ken
disine transit ve seyrisefainne engel ola
bilecek mahiyette hiqbir tedbir almaga 
milsaade bah§edemiyecektir. 

Bu madenin hi<;bir hiikmii, Tiirkiye
nin bitarafhgi halinde sulh zamamnda 
oldugu gibi harp zamamnda tatbik edi
lecek olan i§bu mukavelenin on sekizin
ci maddesinin Tiirkiyeye tamd1gi hu· 
kuka halel getiremez. 

Muhariplerin harp gemileri Bogazlar· 
dan hi<;bir zaptii miisadereye tevessiil 
ctmiyecekleri gibi muayene ve taharri 
haklanm icra etmiyecekler ve hasmane 
hareketlerde bulunm1yacaklardir. 

Erzak ve miihimmat tedariki ve tami
rat hususlanna gelince: Harp gemileri 
bahri bitarafhk hakkmdaki 1907 Lahey 
I 3 iincii mukavelesi ahkamma tabi tu· 
tulacaklardir. 

Madde I 7 - Harp zarnanmda Tiir· 
kiye muharip oldugu takdirde 9-14 i.incii 
µiaddeler abk.ann tatbik edilmiyecek. 
tir. Harp gemileri ve muavin gemilerin 
g~i§i tamamile Tiirk hiikumetinin yedi 
ihtiyarma b1rak1lacakt:Jr. 

Madde 16 - Tiirkiye derhal vukuu 
melhuz bir harp tehlikesine maruz kal
d1gi telakkisinde bulundugu takdirde i§

bu mukavelenamenin I 7 nci maddesi 

hiikiimlerini tatbika hakk1 olacaktir. Tur 
kiye hi.ikumeti bu hakki istimal ettigi 
halde bu bapta i§bU muahede akitlerin· 
den bulunan devletlere ve ayni zaman· 
da Milletler cemiyeti mcclisine tebligat 
ifa edecektir. 

Mil1Ller cemiyeti meclisi, ii<;te iki ek· 
seriyetle bu suretle Tiirkiye tarafmdan 
alman tedbirlerin muhik olmad1gma ka
rar verdigi halde Tiirkiye hi.ikumeti bu 
tedbirleri geri almag1 taahhiit eder. 

Madde 19 - i<;inde veba, kolera, sa
n huma, lekelei humma vakalan veya 
c;i<;ek hastahg1 zuhur eden veya yedi giin
denberi hastahklar mevcut bulunan harp 
gemileri ve kezalik b~ defa 24 saatten 

az bir miiddettenberi mezkur haatahk
Jarla bula§1k bir limaru terketmi§ olan 
gemiler Bogazlan karantina altmda ge· 

<;ecekler ve Bogazlarda her nevi sirayet 
imkanlanndan i<;tinap etmek i<;in gemi
de mevcut vesaitle iktiza eden vaki ted
birleri tatbik edeceklerdir. 

Madde 20 .- Ti.irkiyenin arazisi ve 

kara sulan iizerindeki sivil ve askeri tay
yarelerin u<;u§una ait nizamat vazetmek 
hakk1 hususunda diger harhangi bir dev

letle miisavi derecede bulundugu ve ii· 
zerinde U<;U§U menolunan mmtakalar le
sisinde tam bir serbestiye malik olacaii 
tanmmaktadir. 

Bununla beraber Tiirkiye, bu husus. 
taki Tiirk nizamatmm c;er<;evesi dahi
linde men~e ve tabiiyetleri ne olursa ol
sun, sivil hava gemilerinin bir taraftan 
Avrupa ve Asya arasmda, diger taraf
tan da Ake'deniz ve Karadeniz arasm
da tam bir emniyet ic;inde gec;i§i i~ za- I 

I 

Sahlfe 'f 

Konferans, lngillz projesinin 
miizakereslne devam ediyor 

'(Ba~ taraf1 birinci sahifede) 
land~ heniiz anla~ma olmarm~tir. in
giliz delegesi hiikO.metinden b~ hu
susta talimat istiyecektir. 

GORU~ULEN MADDELER 
Montreux 7 (A.A.) - Bogazlar 

konferansmm bugiinkii sabah celse
sinden. sonra nesredilen teblig: 

Konferans, ingiliz delege heyeti ta
rafmdan teklif edilen mukavele pro
jesi meminin mi.izakeresine devam 
etmil?tir. 

Yedinci ve sekizinci maddeler ka
bul edllerek tahrir komitesine gon-
derilmi~tir. 

Dokazuncu madde Uzerinde, banl? 
zamarunda deniz alti gemilerinin geg
mesi memnuiyeti ile Karadenizde 
sahildar devletlerin deniz kuvvetle-
ri hesabma Karadeniz d~mda in~a 

edil~ olan deniz alb gemilerinin 
ge~mesi i~in derp~ edilecek istisna 
meseleleri hakkmda noktai nabar 
teati edilmi~tir. 

Frans1z delege heyeti muhtelif harp 
germs1 tipleri arasmda gozetilen 
fark hakkmdaki ihtirazi kaydini tek
rar etrni~tir. 

Maddenin kati kabulil, 15 inci mad
de ile ondan sonraki maddelerin ka
ti metinlerinin kabulline talik edil-
mil?tir. 

Onuncu madde, :i:ngiliz delcge he
yeti tarafmdan verilen yeni tadilli 
~ekilde kabul edilmi~ ve Sovyetler 
birligi delege heyetinin, Karadenizde 
sahili olan devletler tarafmdan ya
pllacak ihbarm mtii.ideti hakkmda
ki ihtirazi kayd ile, tahrir komitesi
ne gonderilmi~tir. 

Konferans, 11 inci madde ic;in :i:n
giliz delege heyeti tarafmdan teklif 
eclilen son metnin, hasar ve yahut 
kaza vukuu sebebile gemilerin uzun 
miiddet istimalden saklt kalmalan 
halini derpi~ edecek tarzda tadili li.i
zumunu kabul etmi~tir. 

Konferans, bu maddeye Tilrk mu
kavele projesinin altmc1 maddesine 
benzer bir metin, tonilato ve evvelden 
mtisaade kayitlannm kaldinlmas1 su
retile, ilavesine matuf olan tadil 
teklifini mtizakere etmi~ ve karar ta
lik edilmi~tir. 

Konferans saat 16 da tekrar top
lanacaktir. 

DEYLi TEGRAFIN 1'1AKALESi 
Londra 7 - Deyli Telgraf gazete

sinin Romadaki muhabirinin bildirdi-

" ~ 

bir anlal?ma mevcut oldukc;a italya
mn te~riki mesaide bulunmaktan im
tina edecegi beyan edilmektedir. 

Deyli Telgraf muhabiri, italyan si
yasetinin Akdeniz devletlerinin ve 
bilhassa ingiliz ve Frans1z siyaseti
le tearuz ettiginin meydana c;Iktigm1 
da il.8.ve ediyor. 

tlGLEDEN SONRAKl MtlZAKERE 
Montreux 7 (A.A) - Anadolu ajan· 

smm hususi muhabirinden: 
Konferans saat I 6 da yeniden top

lantru§ ve lngiliz projesinin tetkikine de
vam cylemi§tir. Konferans, Karadenize 
sahil devletlerin Bogazlardan ikinci mad· 
dede mezkur hadden ziyade tonajda 
gemiler ge<;irmesine miisaadeyi istihdaf 
etmek iizere Turk heyeti tarafmdan ve
rilen tadil tddifine ittila kesbetmi§tir. 

Bu hususta verilecek karar gelecek cel
seye terkolunmu§tur. Konferans tahrir 
komitesi tarahndan yap1lacak tadilatla 
I I inci maddcnin yeni metnini kabul ey
lemi§tir. Fakat son fikrasmm kabulii 14 
iincii maddenin kati surette kabuliine 
muallak olarak bulunmaktadir. 

I 2 nci ve l 3 iincii maddeler miinaka
§as1z kabul edilmi§tir. 

14 iinci.i madde fikir taatisine sebebi
yet vermi~. tadiller teklif olunmu§ ve bu 
tadiller prensip itibarile kabul olunmu~ 
tur. Baz1 rnurahhas heyetlcri bu yeni 
metnin ancak bu sabah konferansa ve· 
rilrni§ olmas1ru ileri siirerek kabul rey· 
lerini mahfuz b1rakm1§lard1r. 

1 5 inci madenin miinaka'ias1 csnasmda 
muhtelif delegeler taiafmdan esasta de
gi;,Jiklikler ile §ekilde tasrihler teklif olun· 
mu§tur. Konferans bir devletin Karade
nizde bulundurabilecegi tonaj mecmuu 
nisbetni 4 te 3 ten 2 ye indirmege ka. 
rar vermil?tir. Konferans ayni zamanda 
tasrih edilmi§ olan kalma miiddetini i.ic; 
haftaya indirmegi de kararla~hrmt§hr:-

Teklif olunan diger esasa ait degi§ik-
1ik tekliflerinin miinaka§asma oni.imiiz
deki i~timada devam olunacaktir. 

insani bir hareketi istilzam eden fev
kalade ahvalde Karadenizde bulunma
sma miisaade edilen gemilerin umumi 
tonajmm fazlala~tmlmas1 meselesi bir 
fikir taatisini inta~ etmi§ vc bunun neti
cesinde ba§kan tarafmdan ileri siiriilen 
bir uzla§llrma suretile halli teknik ko
miteye sevkolunmu§lur. 

Konferans, Frans1z heyeti tarafmdan 
Tuna Avrupa komisyonunda temsil o· 
lunan devletlerin istasyonerleri hakkm
da F rans1z rnurahhas heyetinin teklifini 
miizakere etmi§ ve mesele mahfuz b1ra
k1lm1§tlr. 

MUKAVELE CUMATESiYE 
il\1ZALANACAK 

gme gore siyasi mahafil, italyarun Paris 7 (A.A.) - Ak~am gazetele-
Montreux konferansma i~tirak etme- ri yeni mukavelenin cumartesi gti-
mek igin verdigi ani karardan hay- nti. imzalanacagm1 tahmin ediyorlar. 
rette kalnul?larchr. ingiliz muhabiri- Ve ingiliz projesinin Ti.irkiye proje-
ne gore rcsmi italyan mahafilin- sinden pek farkll olm~d1gm1 dildi-
de, Akdenizde kendi aleyhinde resmi riyorlar. 
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ruri olan kolayliklarm gosterilmesini ta- mukavelenamenin birinci maddesinde 
ahhi.it etmektedir. kabul ve beyan olunan miirur ve seyrii• 

Madde 21 - 24 temmuz 1923 te sefer serbestisine mi.iteallik prensip hi~· 
Lozanda imza olunan Bogazlar mukave· bir zaman ile mukayyet olm1yarak meri
lenamenin I 0-16 nc1 maddeleri muci· yette kalacaktir. $ayet i~bu 5 0 senel'k 
bince tesis edilmi§ olan beynelmilel Bo- miidetin ink1zasmdan iki sene evvel hic;-
gazlar komisyonu vazife ifasmda devam bir akit taraf muahedeyi feshetmezse 
cdecektir. bu muahede fesih ihbarnamesinin gon• 

Komisyon bilhassa i§bu mukavelenin 
ilk sayih zeylinin hiikiimlerine tevfikan 
istatistikleri top]amak ve 1 I inci ve 1 5 
inci maddelerin tatbikine muktazi ma
Jumati vermek vazifesile miikellef ola-
caktir. 

Madde 22 - Tiirkiye tarafmdan ken· 
di rizasilc kabul edilmill olan i§bu mu
kavelename hiikiimleri mahfuz kalmak 
§artile Tiirkiyenin arazisi iizerinde ve ka· 
ra sularmdaki hakimiyeti tam ve kamil 
olacaktir. 

Madde 23 - i:'jbu mukavelenamenin 
hic;bir hiikmii gerek Tiirkiye, gerek bir 
akit taraf i~in Cemiyeti akvam misakm
dan miitevellit hak ve mi.ikellefiyetlere 
halel iras etmiyecektir. 

Madde 24 - l§bu muakvelename 24 
temmuz 192 3 tarihinde Lozanda imza-
lanan Bogazlar rejimine miiteallik mu
kavelenameyi ilga eder. 

Madde 25 - i§bu mukavelename 
tasdik edilecek ve tasdiknameler miimkiin 

olan si.iratle Fransa cumhuriyeti hazinei 
cvrakma tevdi edilecektir. i§bu hiiku
met her akit tarafa bu tasdiknamelerin 
rnusaddak bir suretini isal edecektir. h
bu mukavelenarne biitiin rniimzi devlet
lerce tasdiknameler tevdi edilir edilmez 
mevkii meriyete girecektir. 

J§bu mukavelename mevkii meriyete 
girdigi tarihten 50 sene miiddetle mev
kii meriyette kalacakhr. ~u §artla ki bu 

derilmesinden soma iki sene miiddetle 
meriyette kalacaktir. 

.?ayet i~bu mukavelename i§bu mad
denin ahkamma tevfikan feshedilecek 
olursa yiiksek akit taraflar yeni bir 
mukavelename aktetmek iizere toplar: a
cak olan konferansta kendilerini temsil 
ettirmek hususunda mutab1khrlar. 

Madde 26 - 1§bu muka-
velenarnenin meriyete girdigi ta-
rihten itibaren ge<;ecek her be§ 
senelik devrenin hitammda ali akit ta
raflarm her biri i,bu mukavelenin I 1 vc 
1 5 inci maddelerine, liizumlu goriilebi
lecek olan tadilat teklif etmek hakkma 
haiz olacaklar. 

Ali akit taraflarm biri, yukandaki 
fikra hiiki.imlerine tevfikan tadilat tk
lif etmek istiyecek olursa cereyan etmek 
te olan be§ senelik devrenin hitammdan 
iii< ay evvel. ali akitlerden biri bundan 
haberdar cdileceklerdir. Bu ihbar arz11 
edilen tadilatm neden ibaret oldugunu 
gosteren izahat1 ve bu tekliflerin esba
bm1 ihtiva edecekLir. 

Eger yukanda derpi§ edilen !Jerait da
hilinde fili akitler taraflarmdan biri bir 
tadil teklifinde bulunacak olur ve bu teli• 
lif iizerinde diplomasi yolu ile bir anla§• 
maya vas1l olmak gayri miimkiin olursa 
yiiksek akit taraflar bu mesleyi tetkik 
ic;in davet edilecek olan bir konferana
ta temsil edilmeyi kabul ederler. 
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Her ak§am 1~ R d I ganltg1ndan: Ahmed Hamdi, Emsal Ni· 
bir hikaye ) essam ve mo e gar, Cemal, Hatice verescsi Mchmed £-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~\ m~, Tu~anveMuk~d~ve~renin 
- _.----.-~ mutasarnf olduklar1 Taksimdc Ka.tip 

Model giyinmesini bitirmi~i. Ht\.- da kalplerinden seven kimseler bu- Mustafa Mahallesinde Abdullah sokagm· 
tnid lakaydane sordu: lundugunu goreceksiniz. Bizi seven- da 8 No. lu ve yedi bin yilz on lira mu-

- Nevin, gtizel bir tuvaletin var lerln paralar1 azd.lr. Bizi tiyatrolara, hammen kiyrnetli aparttmamn tamam1 gu4 

m1? barlara gotilremezler. Fakat ne ya- yuun izalesi i~in n~1k artt1rmnyn konul- · 
Model hayretle rcssamm yiizilne parlarsa gosteri~ ic;in degll kalplerin- <lugunclan 19/8, 936 ~ar§amba saat 15 

bakt1. den geldigi ir;in yaparlar. Onun ic;in ten I 6 ya kadar Beyoglu Sulh mahkemesi 
- Seni bu ak~m davet ediyorum. klymetli olurlar. ha§ yazganhgmda miizayede ile a~1k art-

Biten tablonun ~erefine bir eglenti Ge~ kadln kap1v1 ararak ruc~n tumalya konulmu§tur. Artbrma bedeli 
"ilpanz. J ¥ ...- oran anan bedelin % 75 ini bulursa o giin 
., firlad1. Hamid blraz tereddi.idden son- ihalc edilecektir. Bulmad1g1 takdirde 15 

Nevin cevap verrneden kap1ya dog- ra, pencereye gitti. Nevinln sokaga inci giinii gelen 3 9/ 936 per§embe gu-
ru yi.iri.idti. Sadece: ~ktigrm, kar~ kalchnma gec;tigin1 nii saat 15 ten 16 ya kadar icra ~luna· 

- Bonsuvarl dedi. gordii. Orada bir geng ile bulu~tu. cak ve en ~ok artt1rnna ihale edilecek. 
- Anlamadm nu, abk! Bu ak~ Selamla~tilar, kolkoln gird.lier. Tatll tir. 

seni davet ediyorum dcdim. tath konu~rak uzakln~t1lar. I - Apartlmanm eYsaf1 mahkeme ha§ 
- Nereye? Hamid bu sevi~en gen~leri nazarla- yazgam nczdindcki 936/I 0 No. lu dos· 
- Yemege. Sonra tiyatroya gide- rile takib ctti. Birbirlerile ne kon~- yada yaz1h oldugundan anlamak iste· 

riz. Bara gl.der·iz' . t kl ihn' d t yen1er orada okuyabilirler. u nnru z m e asavvur cdiyordu. · 
- Te~ekkiir ederim. Bir ~ey iste- D likanl N · · . 2 - lhaleye kadar birikmi§ Maliye, 

"' e 1 evmm gdzlerinin igine ba- Belediye vergileri; Vak1f icaresi; tella4 

mem. karak soruyordu: NaSil, mesut mu- liye ve yirmi senelik Evkaf taviz bedeli 
- Ne oluyorsun? Bu ne hal? sun? 0 cevap vcriyordu: Bilscn ne ka- mii§tcriye aiddir. 
- Ben de size bunu sormak ister- dar mcsudum! 3 - Arttirmaya girmek isteyenler o· 

dim. Bir aydlr her gi.i.n poz yap1yo- Halbuki kendisinin Naciye ile bu- ranlanmt§ bedelin % 7,5 u nisbetinde 
rum. :?imdiye kadar benimle hie; IA- lu~maSI nc kadar ba~ka iiirlil olacak- teminat aki;esi vcya ulusal bir bankamn 
klrd1 etmediniz. ~imdi .sanki eski bir ti. Hamid filk metresinin sesini kulak- teminat mektubunu getirmeleri §arthr. 
dost imisiz glbl muameleye kalktimz. lannda cluyuyordu: 4 - Arttuma bedeli ihaleden 5 giin 

- Ca111ni ml sikt1 bu?. B ~1.. "d ~. ? ic;;inde mahkeme knsnsma yatmlacaktir. - u ~5am nereye gi eceg1z. $1k Akai takdirde 1hale bozularak farkt fi-
- Hay1r tesekkiir ederlm ama da bir ycr olsun kuzwn... Esvab1mdan • ·. • - yat, zarar ve ziyan, fajz bila hukiim ken-

't'etinizl kabul etmemeyi terclh ede- ho~landm m1! Paris modeli! Bu ak- disinden almacaktir. 
rim. llUUl bir ~k ~mpanya i!fecegiz, egle- 5 - 2004 No. lu icra iflas kanununun 

- Yoksa haysiyctinize halel gele- necegiz, haylaracajp.z! 1 26 nc1 maddesine tevfikan gayrimenkul 
eek diyc mi korkuyorsunuz prenses Nevin bir ~ey istemiyordu. Nereye uzcrindeki ipotek sahibi alacakhlar diger 
hazretled! gideceklerini bile merak etmiyordu. alakadarlar gayrimenkul iizerindeki hak-

Genc kadm sakin sakin cevnp vcr- 0 yalmz fakir sevgilisinin yamnda 1anm; hususilc faiz ve masrafa dair olan 
di: bulunmakla mcsut oluyordu. Sevgili- iddialanm iabat i~in ilan giini.inden itiba-

- Huyrr, sizin cebinize halcl ge- si soruyordu: ren 20 giin i~inde evrok1 miisbitcleri ile 
tirmektl>..n korkuyorum, dcdi. Lirliktc sah§ mcmurunn rniiracaat ctmeli-

- Yorgun musun, Nevin? $urada dir Aksi takdirde haklan +apu kutiigii ile 
- Ne demek istiyorsun? oturullm m1? Bir kahve i9crsin. sabit olmayanlar sall§ paras.mn payla§· 
- Yo! KJ.zrnayimz oyle! Maksadl- - Hayir, mersi... Senin yarunda ma mdan ha~i~ kahrlar. 

ruzi anlad1m. Fakut ben bu i~e gele- bulunmak bana kfi.fi... ytirliyelim 6 - $artname mahkeme divanhane-
rnern. Bonsuvar. boyle... sinde herkesin gorebilecegi ~ere as1lmt§· 

Hamid geng kadm1 omuzlarmdan Hamid, bir uykudan uyamr gibi tJr. Fazla malumat almak isteyenlerin 
yakaladi. titrcdi. Pencereden uzakla~ti. Kalbin- 9 36/ I 0 sayih ile ha~ yazganl1ga miira-

- Ne dcmck istiyorsun, anlat ba- de adeta bir gibta, birdenbire uyan- caatlan iliin olunur. (24253) 

Devlet Demiryolfara ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton huraa dokme demir 3/8/ 
1936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satin almacaktir. 

Bu ife girmek isteyenlerin 787,50 lirahk muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettigi vesikalan, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No. Iu 
niishasmdn inti~ar .ctmif olan talima.tname dairesinde ahnm1' vesika 
ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komisyon reisligine verme
leri laz1md1r. ~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesin
de, Haydarp~da Tesellilm ve Sevk tefliginden dag1tilmaktad1r. 3799 

* Muhammen bedeli 5590 lira olan muhtelif ~ekil ve eb'adda 60450 
adet halast, balta, kazma, kiirek, varyoz ve siipiirge keser ve ~eki!; 
saplan 20/7 /936 pazartesi giinii saat 15 .de Haydarpatjada gar binas1 
dabilindeki 1 ci ifletme komisyonu tarafindan kapah zarf usuliyle i;a

bn almacakbr. Bu i~e girmek isteyenlerin 419 lira 25 kurufluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettigi vesikalarla bidikte teklif mektup. 
larmm ayni giin ve saat 14 de kadar komisyon reisliginc vermeleri la
.z1md1r. Bu i'e aid fartnamelcr komisyondan paras1z olarak dagitil-
maktad1r. (3665) 

* Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland cimcn· 
tosu 22/7 /936 ~arfamba gijnii saat 15,30 ua kapah znrf usuli;le An
karada ldare binasmda sabn ahnacakbr. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalar1, resmi ,gazetenin 7 /5/936 giin 3297 
No. lu niishasmda intitar etmi' olan talimatname dairesindc alm
MLf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Re· 
isligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler 145 er kuru~a Ankara ve Haydarpa,a 
satilmaktad1r. 

* 

veznelerinde 
(3749) 

Ilk eksiltmesi feshedilen ismi, mulhammen bedelleri atag1da yaz1h 
malzeme 23/7 /936 peqembe giinii hizalnrmda gosterilen sa.atlerde 
Ankarada idare lbinasmda ayn ayn ve kapah znrf usulii ile satm ah· 
nacakt1r. Bu iflere girmek isteyenlerin hizalarmda gosterilen muvc.k
kat teminatlar ile kanunun tayin ettigi vesikalar1 resmi gazetenin 7 /5/ 
1936 G. 3297 numara'l1 niishasmda inti,ar etmif olan talimatname dai· 
resinde ahnm1' vesika ve teklif mektuplar1m ayni giin 18.stik malzeme 

T AV$ANCIL'da i~in {Saat 14,45 e); Dinamo kay1,lar1 i~in (saat 15 e); K:apakh ebo-
kay1m! nu~ bir tallassiir vardi. 

Nevin hafifc;e gilldii. Kendisini Atelyeyi biraz toplamak ister gibi 
kurtarmaga 9al1~t1. Muvaffak olarna- dola~ti. Paravanamn arkasmda Ne-
~'lnca: vinin unutmu~ olclugu ipekli bir e~arp 

- Camm, dedi, pek ala bilcliginiz goziine ili~ti. 
~eyi bana neye tekrar ettireceksiniz? _ Haber yollayim da gelsin bunu 
Naciye sizin dostunuz degll mi? Ki- alsm, dedi. Burada boyle silprilntii-
bar. ~lk, gi.izel bir kadln. Faknt bir ler istemem. 
kusuru var. Biraz comerd... Devam 
edeyim mi? Hlrsll ellerle e~rp1 burui;;turdu. 

Ressamm cam sikllmi~tI. Fakat Sonra act1. Suni ipekten ucuz, hakir 
modelin sozilnli kesmek isternedi. bir ~eydi. Hamid, Naciyenin e~arpla-

- Haydi ~buk bitir, dedi. nm, ipekli atkllanru dil~tintiyordu. 
_ Mesele basit. Naciye elinlzden Ncvlnin bu fakir e~rpm1 itina ilc 

kai;iyor zannediyorsunuz. Onu las- katlad1, dev~irdi, ccl>ine koydu. 
kanchrmak Icin bcni yamruzda gez- Goztinil biraz evvel bitirdigi Ievha-
dirmeyl d~ilndiini.iz. Ben boyle ~eyi ya ~virdl. Nevlnin kiigiik viicudil 
yutar miyirn? gcn~liginin bilti.in giizelligile gayet 

- Peki, boyle olsa ne cikar? Bu miltenasib ve ahenkli bir tarzda ora-
senin 1 in bir firsat. Her zaman ele da y~1yordu. Agz1 giili.iyordu. 
ge~er mi? Haydi, naz etme, gel bera- Hamid yi.iksek sesle: 
ber. - Qok giizel bir tabla oldu, dedi. 

Nevin ~iddetli bir hareketle kendi- Hayat dolu. Dogrusu memnunum 
nl kurtardl. kendimden. 

- Boyle bir muameleyi de siz her Sonra dudaklanrun nrasmdan: 
zaman gormezsiniz, degil .ml? ded.1. - Neden ~u k1za blr tokat atma-
Rica cdcrim, ben gidcrken pcncere- dlm? di ye &Oylendl. 
den balnruz. Bizim glbl flkara klzlan Gozlerini tabloya ~evlrerek ~ezlon-

• KARA YELKENr KAO.ROA. 
• Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

O suretle kl bu merd.ivenlerden tic;ti 
birden c;Ikan ii~ ki~i biri obilrilniln 
adeta ba~l ilzerinde ytirilmekte oldu
gu ve uc;ii birbirine seslerini i~ittire
bildigi halde ~irbirlerini goremezlerdi. 

Caminin kubbesl sckiz siitun Uze
rinde aw·dugu halde bu sUtunlar ic;e
rlye c;ekilmi-t:i ve mfunkiin oldugu ka
dar az ~1kmti gostermekte idi. Bu va
ziyette camiin ic;i digerlerine nisbctle 
daha bilyilk ve geni~ goriiniiyordu. 

Bilyiik kubbenin istinads1z gibl 
duran bu azametli goriinli~il ecnebt
leri hayrctler ic;inde b1raknu~ti. 

Caminin etrafma bir tlb medresesl 
yapllmakta idl. Bundan ba~ka (reisiil
muderrisin) ve diger milderr.islerin 
oturrnasma mahsus bir ~ok odalar 
yap1hyordu. 

Sultan Selim caminin in~atma 

bakmak fu:ere s1k s1k Edimeye gider
di. Se1imiyenin in~aSI Avrupalilarda 
da qerin bir sanat alakas1 uyandlr
m1~ta. Padi~ah Edimeye giderken is
tanbulda bulunan elc;llerle birlikte bir 
gok ccnebiler de Edirneyc hareket 
crler, in~aat1 yakmdan ve biiyiik hay-
1·et i~inde seyrederlerdi. Bilhassa ca· 

No. 26 • 

minin kubbesinin Ayasofya kubbesin
den iki metre daha. ge~ olu~u ecne
ibi mimarlanmn oldugu kadar Roma
daki Kardinallerin de dikkatinl !;Ck· 
mi~ti. 

O giine kadar yer yiiziinde Ayasof
yanm kubbesinden daha genU} bir 
mabed kubbesi olmadlgl i~in, Ayasof
ya kubbesinin sirf bir keramet cseri 
olarak vticude geldigini iddia eder
lerdi. (1) 

( l ) Ayasofya kilisesi ilkonce bilyilk 
Kostantin tarafmdan ah§ab olarak ya
p1lm1§ll. Bundan sonra biiyilk bir yan .. 
gmda tamamen yanm1§ ve Teodosyos 
zamanmda yeniden yap1lm1§, aradan 
izaman ge~ince harab olrnuJ vc bilaha
:re imparator Justinyanos tarafmdan bu
,giinkii goriilcn 11ekilde ynp1lm1§tlr. Aya.. 
sofyamn ilk plamm yapan ·ve kuran 
lnimbus adh bir mimard1r. ln§a masra· 
ft olarak iki yiiz yirmi bin gese para 
sarf edilmi~tir. ~ehir birinci Kostantinin 
ahlah tarafmdan tezyin edildikten son• 
ra, M. 395 tarihinde resmen Roma de-v• 
letine pay1taht.t olarnk ilan edildikten son· 
mamlanmt§ ve diinyanm en buyiik ve 
en rnukaddes mabedi olarak tanmm11h. 

12 Tcmmuz pazar giinii saat 1 de nit kutular i~in de (saat 15,15 e) kadar komisyon reisligine vermele-
Alaturka biiyuk ve ciddi ri laz1md1r. 

Pehlivan gUre!?f eri Bu iflere ait tartname Haydarpa,a.da teselliim ve sevk ,efliginde, 
yapilacakttr. Ba~a 40, Ba~ altma Ankarada malzeme dairesinde paras1z olarak dagiblmaktadir. (3819) 

25, biiyiik ortaya 15, kiiviik I tSMt Muhammen Muvakkat Eksilt-
ortaya 10 ve desteye 5 lira bedel teminat me saah 
miikafat verilecektir. Muhtelifiilcins lastik malzeme 22765 lira 1707,38 lira 15,45 

m:.n:;z:::::::mm•&::ziiil~C!mE~E:IBIE Muhtelif eba'tta 4310 metre bezli 
mnt•lltlllllllllllllltltllllHUIUUllllllllllltlllllUltlllal1tlllllltUllllllUlls.tlt• 

ga uza.nd1. Bu g1plak vucude dogru 
elini uzatncak olsa hararetini hisse
decek gibi geliyordu. i~ini ~ekti. Ba
~m ialtma yast1gi iyice yerle~irdi. 
Tatll sakanm ba~lang1cmda oldugu 
gibi, dudaklannda bir tebessilm do
la~tI. Yava~~a: 

- Nevin, dedi. Bu gcce bir yere 
gitmiyecegim. Burada kalacag1m. 
Geceyi birlikte gegirrnege niyet etmc· 
mi~ miydim? i~te gene sana refakat 
teklif ediyorum. Fakat bu defa kal
bimden. Kabul ediyor musun? 

Nevin, tablodan sanki bir rnuva
fakat tebessiimile ona bnk1yordu. 

, Ilikayeci 

Hatta bir giin istanbulda bulunan, 
Roma kilisesine bagh papazlardan 
biri Sokullu Mehmed pa~a ile gorii
~rkan. Selimiye camiinden bahsederek: 

- Devletlim, dcmi~tf, padi~ah haz
retlerinin Ayasofya kubbesinden da
ha biiyilk ve geni~ kubbeli bir cami 
in~asma bu kadar ehcmmiyet ver
meleri adeta h1ristiyanllgm mukad
desatma tecaviiz demektir. Bunun 
islam ve Tiirkli.ik alemine bir ugur
suzluk getirecegini papa hazretleri 
bir kac; kere :i.'?aret buyurdular. Bu ha
kikati kendilerine miinasip bir za
manda anlatmaniz1 - illkenizin ga
zab1 ilahiden masuniyeti namma • 
faydah buluyoruml 

Sokullu Mehmed pa~a bu gilliin~ 
tavsiyeye sadece llafi! bir dudak biik
mekle mukabele etmi~ ve padi~aha hie; 
bir ~ey soylememi~ti. 

ikinci Selim bu sl.l'ada - ~a edil
mekte olan camiye mtitea1lik bir mese. 
lenin takibi i~in - Ferhad agayi ace
le Edirneye gondermii,;ti. 

Ri.istcrn, babasmm Edirneye gitme
si iizerine tekrar mcydana c~. 
Binbir direkte ycni bir ev tutarak 
Zeyneple birlikte YW?amaga ba~am1~
t1. Ri.istem bu esnada eve blr imam 
~girarak Zeynebi nlkfillla~h da. 
Artlk gittigi mahallelcrde herkes Zey
nebi onun kans1 olarak tamyordu. 

kau~uktnn mamul vagon dinamo
su kay1,1 .. 

800 adet kapakh ebonit akkiimii
lator kutusu 

13116 » 

4800 )) 

983,70 » 16 

360 » 16,15 

Giimriik Muhafaza Genel Komuta 
Istanbul Sat1nal a omisyo undan : 
1 - ingiliz yap1s1 a~U! deniz Motorleri i&in 6 adet ~afbn 14/7 /936 

sah giinii saat 14 de a~m eksilbnesi yap1lacakt1r. 
2 - Tasmlanan tutar1 2490 lirad1r. 
3 - !;iartnamesi Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 - lstekliler 187 lirahk ilk teminc.tlar1yle Komisyona gelmeleri. 

(3626) 

Ri.istcm, kapatrna baskmlan tehlike
sinden de bu suretle kurtulm~ olu
yordu. 

Zeyneb c;ok l1en ve i;;akac1 bir k1zdt. 
Rilstcmin babasmdan ~ok ~ekindigi 
i~in: 

- Aman dua edelim de Selimiye 
camisinin in~ yillarca stirsiin ve 
baban uzun mi.iddet Edimede kalsm. 

Diye dua ederdi. 
Zeyneb, Riistemi seviyordu. Fakat, 

Sl.k s1k yer degi~tirmek, go~beler 

gibi oradan oraya ta~ Zcynebl 
usand1r~t1. Zeyneb ayru zamanda 
Rilstemin manasiz ve can sl.klc1 hrr
~mllklanndan da bezmi~ti. RU.Stem, 
Zeynebi mesire mahallerine goUir
mek istemez, klr ve sayfiye gezintile
rinden mahrum b1raklrdl. Halbuki 
Zeyneb, babas1 goktan oldiigu igin, 
ytllarca baskls1z y~maga, dilcdigl 
yere gitmege, hasih istedigi gibi ge
zip tozmaga all~rm~ti. Bu SI.kmbh ve 
basklh hayat bazan Zeynebi isy.ana 
sevk eder: 

- Ah ~u Yunus reisi bekleseydim .. 
l1imdi onunla evle~ ve mesud bir 
yuva kurmu~tum bile. 

Diyerek i~ igin aglarch. 
Gerc;i Ferhad agamn Edirneye git

mesile biraz nefes almaga b~hyan 
Zeyncb, Rilstemi kolay kolay terke
decek vaziyette degild.J. Zeyneb gibl 
c;ok gen~ erkeklerde gozii Olan bir ka· 

din, Ri.istemle Yunusu yanyana gO
riince, hie i;;iiphe yok kl Rustemi ter
cih ederdi. Fakat, israfa ve bar vu
rup barman savunnaga kligfil...-ten 
all~~ olan Zeynep, Rilstemden is
tedigi kadar para ~kemlyor ve bu 
yiizden slk S1k onunla i;at1~yor: 

- Nereden bulursan bul.. bana pa
:ra getir! 

Diye bagmyordu. 
Zeyneb, Yunus reisin Ar~pel ada

larmdan torbalar dolusu altm getir
diglni de duymul?tu. i~ bu haber 
Zeynebi her giin biraz daha kudurtu
yordu. 

Son baskln hadisesinden sonra 
Zeynebin anasile de ara.SI ag1lm1~b. 
Yunus reisin Gill hammm evinde 
l>as1lchguu duydugu zaman Zeyneb 
az nu hiddctlenmi~ti? 

'Zcyneb cvde yalmz knlmca kendi 
kendine konu~uyordu: 

- Rilsteme sezdirmeden Yunus 
:reisle bir konu~sam.. ona icimi dok· 
sem.. annemin yaptlklanru birer bl-
1·er anlatsnm .. Yunusu oyle bir gore
:sim geldi ki. .. Kim bilir, o da beni ne 
ikadar ozlemi~ir. 

ikisi de biribirini gormek istiyordu. 
Fakat, ikisi de talihsizdi .. ne Zeyneb 
Rilstemden aynlabiliyordu.. ne de 
Yunus Zeynebe raslruyablldi. Aylar 
baylece yi1lara kalboluyor ve hasret 
~ilnleri uzadlk<;a uzuyordu. 

., ' . - ' 
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Bay1nd1rllk fen okulu artt1rma, ekslltme komisyonundan: 
Cinsi Miktar1 Tahmin bedeli Tutari ilk teminatl 

Ekmek 

Dag Ir~ 
Kuzu 
S1g1r 

Sadeyag 
Zeytin yag 
Tereyag 
Sa bun 

Zeytin danesi 
Ka,ar peyniri 
Beyaz peynir 

Odun ~eki 
Mangal komiirii 

Cevizi!;i 
Kuru kays1 
Kuru iiziim 
Kuru erik 
Kuru vi~ne 
Kuru incir 
~am f1sbg1 
Kua iiziimii . 
Sogan 
Pa tales 
Toz teker 
Mercimek ye,il 
Nohut 
Pirin~ 
Yumurta 
Kuru fasulye 
Sirke 
Kuru barbunya 
Kuru bezelye 
Tuz 
Sal~a 
Soda 

Kilo K. L. K. L. K. 
22000 11 25 2475 185 63 

l~ 45 4500 
750 43 322 50 
500 37 185 

2500 
1000 
400 

1000 

500 
500 
500 

120 
6000 

40000 par'ra 

150 
100 
150 
50 
50 

150 
40 
50 

4000 
3000 
3500 

150 
300 

3500 
30000 

1000 
300 
200 
100 
750 
200 
200 

85 
62 
90 
34 

24 
50 
32 

250 

3 

35 
65 
18 
45 
40 
15 
60 

35 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

l,S 
17,5 
10 
13 

9 
6 

15 
7,5 

3 

5007 50 
2125 

620 
360 
340 

3445 
120 
250 
160 

530 

300 
180 

480 

1200 
52 50 
65 
27 
22 50 
20 
22 50 
24 
17 50 

251 00 

200 
180 
910 
30 
36 

840 
450 
175 
30 

26 
9 

45 
30 
15 

375 53 

258 38 

39 75 

36 

90 

18 77 

Saa ti 

10 

10,15 

10,30 

10,45 

11 

11,15 

11,30 

Sahife 9 

Hava Y ollar1 Um um Miidiirliigiinden: 
Hava Yollar1 Devlet ifletme ldarcsince, sivil pilot, u~Uf makinisti 

gibi hizmetler i~in yeti~tirilmek ilzere 16 gen~ hizmete ahnacnklard1r. 
Bunlar hir miiddet idarenin miinasip gorecegi itlerde ~akirt vcya me· 
mur namzedi olarak saht tiktan aonra kabiliyeti ioriilenlerin tahsilleri 
Avrupada ikmal ettirilecektir. Bunlar1n takirt olarak ~ahftiklar1 miid· 
det~e, yiyecek ve giyecelderi idarece temin olunacag1 gibi kendileri• 
ne bir liraya ·kadar giindelik de verilecektir. . 

Kabul ~artlar1 'unlardir: 
1 - Pilot olmak isteyenlerin Lise, U!;u~ ma.kinisti olacaklarm da 

Orta veya Sanayi mektebi mezunlar1 olmalar1. 
2 - Havac1hga miisait bir ~1hhatte olduklarm1n resmi bir heyeti 

aihhiye raporu ile tevaiki. 
3 - Yirmiden biiyiik ve otuzdan kii~iik yatta olmaldr1. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak hi~ bir halleri olma· 

mas1. 

5 - !dare hesahma Avrupada bulunduklari miiddetin en az alb mi~· 
Ii idarenin miinasip gorecegi iicret)e idare hi:zmetinde ~ah~o.caklarmi 
miibeyyin bir katibi adil senedi vermeleri. 

6 - Tiirk olmalar1. 
Bu 'eraiti haiz olanlardan lngilizce, Almanca, veya Frannzca bilen .. 

)er tercih edilecektir. isteyenlerin 25/7 /936 tarihine kadar resimleri 
ve diger vesikalariyle birlikte Ankarada Hava yollan ldaresine miira· 
caatlar1 (1529) (3676) 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Mekteb li&e ve Yuksek olmak iizere bet ydhktir. Yatih ve be
davadir. Gayesi Tecim gemilerine kaptan ve makinist yeti~tirmektedir. 

2 - Mektehin yalmz Lise birinci sm1fma talebe ahmr. Bunlarm or. 
ta mektebi bitirmi~ olmalan ve yaflar1 ve on be9ten kii~iik ve on do
kuzdan biiyiik olmamalar1 Jarttir. 

3 - Yaz1lma ifi, i~in pazartesi, ~ar~amba, cuma giinleri mektebe 
ba9 vurulmahd1r. 

4 - hteklilerin mektcb miidiiriyetine karfl yazacaklari istidaname
lerine hiiviyet ciizdanlarm1, a,1 kag1dlar1m, mekteb diplomalann1, v~· 
ya tasdikli diploma suretlerini ve polisce tasdikli iyi hal kag1dlarm1 
ve velilerinin izahh adres ve tatbik imzalar1m ve dort tane vesikahk 
fotograflan ili~tirmeleri gerektir. 

5 - Yaz1lma i~i 7 agusto& 936 cuma gi.iniine kadard1r. lsteklilerin 
muayenei s1hhiye i~in o giin saat sekizde bizzat mektepde b~lunma• 
lari gcrektir. 

I 6 - Fazla tafsilat i~in ayr1ca posta pulu gondermek fartile mektup• 

_T:'=:-ii:'""'" ______ -.;._---:~~--=:::::---·----2-9"":"7::-6::-------2_2_3_2_0 ______ 1_1:...,4_5 __ \ la mektep miidiiriy~tine miiracaat edilmelidir. (3564) 

~~:~~ :: :~ E 48 75 13,5 1Adliye Vek81etinden: 
Silivri yogurt 
Kase yogurt 
Silt 
Kaymak 

Yass1 kaday1f 
Ekmek kaday1f 
Tel kaday1f 
R~el 

Giilla~ 

Y e'il salata 
Prasa 
lspanak 
Ha vu~ 
Lahana 
Kok kereviz 
Patltcan 
T&ze bamya. 
Domates 
Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 
Dolmahk hiber 
Ay*e kadm F. 
Balkahag1 
Enginar 
Taze bezelye 
Taze ~ah 
Taze barbunya 
Karnabahar 
Hiyar 

Salnmura yaorak 
Ye,il sogan 
Mn yd an oz 
Dere otu 
Nane 
Limon 
Kuru sarm~sak 
Pancar 

2500 
500 Ka. 

1500 
so 

150 
,100 ~ift 

100 
400 
100 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
500 

10000 A. 
300 

2000 
500 

1000 
500 
50!> 

1500 
20) 

1000 A. 
200 
10) 
201 
15') 

1500 
IOU 
500 

3500 De. 
800 (( 
150 (( 

7000 A. 
50 

100 

13 
5 

11 
100 

17,5 
27,5 
33 
45 
50 

1 
3 
5 
5 
4 
4 
2 

5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 
12 
14 

2 
15 

1 
1 
1 
1 
3 

15 

15 
2,5 

325 
25 

165 
so 

565 

26,25 
27,5 
33 

180 
50 

316,75 

20 
36 

100 
12,50 
28 
20 

200 
45 

100 
15 
50 
65 
45 

195 
4 

90 
34 
14 
24 
21 
30 
15 

5 
35 
8 
1,50 

21 
7,50 
2,50 

1244 

42 38 14 

23 76 14,30 

93 30 '15 
Okulun may1s 93 7 sonuna kadar yukan'da cins, mikdar, tahmin bedelleri, tutarlan ve ilk teminatlan ya21h ihtiyacab §art· 

namelerine gore Et (kapah zarf) usulile ve digerleri a1t1k eksiltmege konulmu§tur. ,14/ 7 /936 tarihinde sah gilnii yanlannda 
yaz1h saatlcrde eksiltmeleri yapilacaktir. Kapah zarfda tcklif mektup]armm bir saat evvel komisyona verilmesi. 

lsteklilerin §artnameyi gorrnek ve teminatlartm yatirabilmek iizere Arnavutkoy Sarraf burnundaki okula ba~vurmalan, 
ihale giini.i de cari sene ticaret odas1 belgesile ve 2490 aay1h kanunun 2 ve 3 iincil maddelerinde yaz1h J>elgelerile Fmd1kb: 
Ciizel aanatlar akademisinde )'iiksek mektepler muhasebeciJigine gelmeleri. ,(3598) 

Maatlari 12 liradan 25 liraya kadar olan Kaza lcra memurluklarile 
Viii.yet lcra memur muavinliklerine orta tahsili bitirmis ve mahkeme . . 
ve adliye dairelerinde en atai1 ii~ sene muvaff ak1yetle hizmet etmit 
ve YAfl 35 'i ge~memi' olan Ba~katip ve katiplerden talip olanlarm icra 
ve iflas kanunu, icra kanunu tatbikah ile kanuni medeni ve bor!;lar ka· 
nunu ve hukuk usulii muhakemeleri kanunundan vekalette 15/Tem
muz/936 ~ar~amba gilnii imtihanlan icra edileceginden yukanda ya .. 
z1h 9artlar1 haiz olduklarma Clair vesikalarile hirlikte Zat i,Ieri umum 
miidiirliigiine miiracaat etmeleri lUzumu il&n olunur. (1608) (3777) 

Ankarada Yiiksek Ziraat Enstitiisii 
Rektorliigiinden: 

1 - 16/7 /936 tarihinden May1s 937 ionuna kadar 10,5 ayhk Ankaw 
ra Yiiksek Ziraat Enstitiisiiniln 530·580 talebe ile 120-140 miistahdemi· 
nin sabab, ogle, ak,am yemekleri e1ki fartnamede bir ~c;k tadilat ya· 
p1lmak suretiyle yeniden eksiltmeye konmu~tur. 

2 - lhale Yiiksek Enatitii binasmda ihale komisyonu tarafmdan 13/ 
7/936 pazartesi giinu aaat 16 da yap1lacakbr. 

3 - Muhammen bedel 109056 lira olup muvakkat temine.t teklif 
edilecek miktar iizerinden o/o 7,5 du. 

4 - Daha fazla izahat ve parns1z •artnamesini almak isteyenlerin 
enstitii daire miidiirliigiine miiracnatlarJ. (1509) (3631) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1ndan: 
Bankam1zca mevcud listesi mucibince ahnacak k1rtasiye levaz1m1 

miinakasaya konulmu~tur. Bu listeyi almak ve miinakasaya glrme 
~artlarm1 anlamak i~in 5/7 /936 tarihinden itibaren azami bir hafta 
zarfmda yeni Postane arkasmda kain Tiirkiye hamnda birinci .kattaki 
mezkur bankarun levaz1m dairesine miiracaat edilmesi ilan -olunur. 

(3772) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1g1 
Istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik Muhafaza Deniz vas1talar1 i~in 25 ton ikinci henzinin 
9/7 /936 per~embe giinii saat 15 de ve 1000 ton Lavemarin maden 
komiiriiniin 10/7 /936 cuma giinii saat 11 de kapah zarfla cksiltme
leri yap1lacakbr. 

2 - Tasmlanan tutan: lkinci benzinin 8000 Lavemarin maden 
komiiriiniin 12500 lirad1r. 
3- ~artname ve evsaflar1 komisyondad1r goriilebilir. 
4 - lstekliler ilk teminat olarak ikinci benzin i~in 600 ve komiir 

i!;in 937 lira 50 kurutluk vezne makbuzu veya Banka mektuplar1m 
kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplariyle muayyen vakitten 
bir •aat evvel Komisyona vermeleri. (3466) 
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KOCOK ILANLAR 
«Ak1am» in Pazar, Car,am
ba ve Cuma nushalannda 
rikar. -
1 - IQ ar1yanlar 

IS ARIYORUM - Askerligini ikmal 
etmi~, orta derece tahsili olan fransiz
ca, rumcay1 iyi bilen bir gen<; ~irket, 
miiessese, ticarethanelerde tahsildarhk, 
komisyonculuk, buna miimasil i~ yap
maga muktedirdir. Kefalet verebilir. 
f~ine gelenlerin Ak~amda (OM) riimu-
zuna mektupla miiracaat. - 2 

MOKEMMEL FRANSIZCA BILEN 
BIR BAY AN - Bir kibar aile evinde 
bir, yahut iki cocuga ders vermek ve 
terbiye etmek iizere i~ anyor. Ak~am· 
da (D.N.) riimuzuna mektupla miira-
caat. - 3 

ts ARIYOR - Miikemmel alaturka 
alafranga yemek yapabilen ve elinde 
bir ~ok bonservisleri bulunan lokanta
Jarda ve otellerde ve buna miimasil 

, yerlerde cah~abilir ve her hangi bir 
yere gidebilen bir Bayan i~ anyor. 
Kadikoy Alttyol agz1 Out sokak 16 
numarada Marikaya mektupla veya 
~ifahen miiracaat. - 2 

SINEMA MAKiNiSTt - Avrupada 
tahsil gormii~, bilhassa sinemaya aid 
i~lerle elektrik i~lerinde ihtisas1 bulunan 
bir gene i~ anyor. Miiracaat: Tekirda-
tmda Kumbagmda Sarni. - 1 

ALMANCA FRANSJZCA - Ve biraz 
Tiirk<;eye vak1f bir ecnebi bayarun 
tehirde veya sayfiyede bulunan aileler 
nezdinde i;ocuklara miirebbiyclik yap
mak, bilgilerini artt1rmak ii;in husust 
ders vermek gibi bir i~ anyor. Ak
~amda B. B. riimuzuna mektupla mii
racaat. 

INGILiZCE, FRANSIZCA - Bilen 
bir bay i~ anyor. Ak~amda (Bay) ad-
resine mektupla miiracaat. - 1 

2 - 1,91 ar1yanla.r ....................... 
ACELE SA TILIK DENiZ MOTOR0-

7 metre uzunlugunda 1,65 geni~liginde 
4 silindirli 12 beygir kuvvetinde Sitroen 
markah sekiz ki~i]ik kamarah 9 mil 
suratindc, saatte 2,5 kilo benzin sarf
eden yeni bir deniz motorii gayet ucuz 
sahhkt1r. Moda iskelesinde kay1khaneci 
Salih reise miiracaat. - 3 

SA TILIK KOTRA - 6,50 metre bo
yunda kamarah cok yollu ve denizci 
bir tekne gormek iein Fenerbahee 
Belvii yanmda kay1kc1 Niyaziye mii-
racaat. - 2 

MUTERCiM BAY AN ARANJYOR -
Frans1zca, lngilizce, Almanca lisanlann
dan bir veya ikisini iyi bilen ve kolay
hkJa Tiirkceye ceviren bir Bayan mu
tercimc ihtiya<; vard1r. fsteklilerin 
Ak~am Gazetesinde (Miitercim) riimu-
zuna yazmalan. - 3 

CiDDi, GORGOLO, HAY AT KADI
NI ARANIYOR - Serbest calt~an 
yiiksek tahsilli, geni;, bekar baym bii
ro - ev i~lerinde <;ah~acakhr. Zeki, faal 
serbest, olmahd1r. Frans1zca bilen ter
cih olunur. Fotograf terciimeihal, istek
lerini ak~amda Sekretere gondermesi. 
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MORl:.BBiYE ARANIYOR - 5 ve 7 
ya~larmda iki k1z i;ocuguna bakmak 
iizere iyi bir Alman miirebbiyeye ihti
ya<; vard1r. Goztepe istasyon caddesi 
10 numaraya miiracaat. Telefen: 52.138 

1Ki BULA~IK<;I KADJN - Ve iki 
erkek garsona liiziim vardtr. Bahee
kap1da Hudadat Jokantasma miiracaat. 

ACELE SA TILIK ALMAN RIY A
NOSU - 1yi marka, Goztepe birinci 
orta sokak 1 Numaraya miiracaat. -

SATILIK ASTON MARKA 26 BEY
GIR KUVVETiNDE 4 SlLtNDIRLf 
BENZIN MOTORO - Komple miikem
mel. M1s1r apartimam Beyo~fo lstiklal 
caddesi. - 4 

iYl PiY ANO SA TILIKTIR - Pan
galti R'araj istasyon Tuma sokak No. 
7 Ari. nilsa ap. No. 10 - 2 

SATILIK IKI DONOM TARLA -
Kartal Ba~1biiyilk Karaka~ yabs1 ~imen
difer hatb kenarmda iki doniim tarla 
250 liraya sabhkbr. Arzu edenler Ka
d1koyiinde Sifada 20 numarada bayan 
Emineye miiracaat eylesin. - 5 

KARAKOYDE - Her turlii 
in~aata ve her tiirlii ticarete elveri~li 
sahhk ve kirahk arsa ve diikkanlar 
cok ucuz, cok giizel tarifle miimkiin 
de~il, menfaatiniz i<;in bir defa gormek 
ve dokruca mal sahibile gorii~mek la
z1md1r. Karakoy, Topcular Necati bey 
tramvay caddesi 110, 112, 114, 116. 
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ARSA A Y AZPA$ADA - Frans1z 
kilisesi kar~ismda Cennet bahcesine biti
~ik 6 numaral1 arsa sabhkbr. Bol hava, 
sonsuz deniz goriisii, meyva a~a<;lan 
vardir. <;ok giizel, cok ucuz, tarme 
miimkiin de~il, menfaatiniz i<;in bir de
fa gormek ve dotruca mal sahibile 
gorii~mek Jaz1mdir. - 9 

KELEPIR SA TILIK, <;IFTLIK OLA
CAK YER - Kanhcaya ~ose tarikile 
20 dakika mesafede ziraate ve sebze 
yeti~tirmege elveri~li 54 doniim arazide 
ko~k, ahir, akar suyu, havuzu, bostan 
kuyusu ve miitenevvi be~ yiiz kadar 
meyva agac1 olan mahal satd1kbr. Ta
lipler Istanbul belediyesi kar~1stnda di~ 
tabibi bay Mehmet Rifata rniiracaat. - 9 

SA TILIK KOSK ARANIYOR -
Adalarda, Suadiye ile Kalam1~ arasmda 
veya Bo~azicinde deniz kenarmda atach 
biiyiik bahceli ko~k araruyor. Fiat ve 
mufasaal mah1matm Ak~amda (A.S. 92) 
riimuzuna bildirilmesi. - 9 

KIRALIK Y ALI - Rumelihisannda 
HisarbaA-1 kar~mnda 50 numaralt yalt
run miistakil kis1mlam 3, 5, 8 odaJ1. 
Mobilyeli, mobilyesiz, telefon var. No. 
Bebek 46. Eminoniinde kolonyac1 bay 
Necib ma~azasma miiracaat. -

KIRALlK MOBIL YELl Y ALI - Arna-

vutkoyiinde Birinci caddede 166 No.h 
5 oda, banyo, telefon, vasi bahce ve 
sair konforu havi yah mobilyeli veya 
mobilyesiz kiraJ1kbr. DerunundakiJere 
miiracaat. Telefon: Bebek 78. - 1 

ACELE SA TILIK APARTIMAN VE 
HANE - Aksarayda lnebey mahallesi 
tiryaki Hasan pa~a soka~mda 26 No.It 
senevi (720) lira kira getirmekte olan 
ii<; daireli aparbman ve ayni sokakta 
alb odah mahiye (35) Jira kira getir
mekte bulunan bane aceie satd1kbr. 
Bilumum tesisab havt olmakla her iki
sinin genis baheeleri vardtr. Ta~raya 
gidileceginden ucuz sablacakbr. t~in-
dekilere miiracaat. - 1 

SA TILIK EV - Si§lide Osman bey 
' k1r soka~rnda sekiz odah bir ev sab

hkbr. MezkQr sokakta ~ahbaz aparb-
mam kap1c1sma miiracaat. - 1 

ACELE SATILIK VE KIRALIK 
HANE - Fatih eski Ali pa~a tramvay 
tavakkufunda dart odah bir mutfak, 
3!:l0 ar~in bah<;e, bir No. lu hane ace
le satihktir. Talib olanlar Eminonii 
taksesinde ~ofor fatihli Osmana mii-
racaat edilmesi. - 5 

SA TILIK KAGIR EV - Sehzadeba~1 
Feyziye caddesi 34 No. 6 oda bir sa
lon, bahi;e ve mii~tcmilat, ieindekilere 
miiracaat. - 3 

SA TILIK EV - 5 biiyiik oda iki sofa 
hamam ve mutbak ve odun komiirliik 
ve bir bahcesile beraber. $ehzadeba
~mda lmaret caddesinde 12 No. da 
icindeki sahibine miiracaat. - 1 

KADIKOYONDE - Nezareti, havas1 
giizel, denize yakin iic bane sabhkbr: 
1 - 276 metre arsa (maa bahee) bod
rumdan maada dorder oda, 3250 lira 
bedcli, iki kat maa miiftemilit k!gir. 
2 - 275 metre arsa (maa bahec) bod· 
rumdan maada iki kat 2750 Jira bedcli, 
iieer oda ve bir cihanniima, iki kab ki
gir. 3 - '367 metre arsa (maa bahce) 
bodrum ve iki kat 32~0 Jira bedeli, 
dorder oda (kAgir). Arzu edenler Ce
vizlik Sifa mesiresi 20 No.ya miiracaat. 
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BOYOK FIRSA T - Acele sabhk 
biiyiik bir bina : Tarabyada Tarabya 
caddesinde deniz kenannda ve vapur 
iskeJesine yakm 4 No.Ii ve biiyiik bah-

celi MISlr Oteli binas1 inamlm1yacak dere
cede cok ucuz fiatle satihkbr. Gormek 
i<;in icindekilere, ~erait i<;in 43358 tele. 
fon numarasma miiracaaL 

. 

SUADIYE ASF ALT YOL OSTON
DE SA TJLIK ARSALAR - <;atal 
ee~mede asf alt ve tren yollarile mahdut 
milfrez 6 parea arsalar sabhktir. Gala
ta Havyar Hanmda 77 No. da A· 
Yetike miiracaat. ..,... ::! 2 

SA TILIK - Beyaz1~ta, Sogan_a~a 
mahallesi, Nur soka~mda Fenerbahce
den Y edikuleye kadar biitiin Marma
ray1 goren 157 metre murabl?a1 ve 
10 metre yiizii olan 13 numarali arsa 
sat1hkbr. Yanmdaki 9 numaraya soru-
nuz. - 2 

DEVREN SA TIN ALMAK t<;iN -
Bakkaliye diikkaru anyorum. Dilkkan 
satmak istiyenler Ni~anta~1 Kodaman 
caddesinde 84 No.h hanede bay Meh-
mede miiracaatlan. - 3 

SA TILIK HANE, IKI OOKKAN : 
Moda caddesi 9, 9/1, 9/2 - Moda cad
desinde dort yiiz metreye karib arsa 
iizerinde metin ve her ~eye miiteham
mil kagir bina, zemin katta iki oda, 
mutfak, biiyiik antresi, iki katta da 
dorder oda, geni~ sofalan olan 80-100 
lira icara miitehammil hane ve diikkan
Jar 8000 liraya sati!Jkbr. Gormek icin 
haneye, konu~mak iizere Cevizlik Sif ada 
20 numaraya miiracaat etsinler. - 9 

DEVREN SA TlLIK DOKKAN - Be
ye~Iunun en i~lek bir yerinde Galata
saray mek tebi yanmda tiitiincii 
diikkam acele sahhkbr. lstiklal caddesi 
269 numaraya miiracaat. 

SATILIK HANE-Gedik pa§ada cami 
soka~1 24 No. lu bane, alb oda lie 
hela bir mutbak ve bahcesi, suyu, 
elektri~i- hava gaz1, ve aynca sarmc1 
vardir. lei dt§l yath boyah ve ktsmen 
mufamba do§eJidir. Oe kab ka.gir bir 
kah ah~apbr. lcindeki maJ sahibine 
miiracaat. - 2 

DOKTORLARA VE ots T ABIBLERl
NE - Fevkalide giizel ve prezantabl 
kirabk odalar: Her turlii konforu ve 
servisi var. Fiat eok ehven. Menfaati
niz icin bir defa gormek kafidir. Be. 
yoA-lu lstiklal caddesi Mis sokatJ ko§e 
ba~1 Vak1f aparbman No. 1, dairc 7. 
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5 - Dltlteferrik ............ ~ .. 
T AHSiLiNt FRANSIZ MEKTEP-

LERINDE Y APMIS BIR GEN<; KlZ -
Evlere giderek 50 kuru~a frans1zca ders 
veriyor. Ders bayanlara ve kii~iik er
kek cocuklarad1r. Galata P.R. Seniha 
No. 2. - 3 

MOKEMMEL - Yabanc1 dil bilen 
yiiksek mektep talebesi Frans1zca, 
lngilizce, ders vermek veya talebesile 
lkamet etmek istiyor. Ak~amda I. L. 
rumuzuna mektupla miiracaat. 

UCUZ ALMANCA, FRANSlZCA 
VE TICARET USOLLERI - ve 
di~er dersler hazular ve yetiftirir 
Viyanah diplomah bir muaUim 
en ucuz ~artla Alman · mekteple
rine devam edenlere her smd i<;in 
Frans1zca, Almanca biitiin bilgi dersle
rini en k1sa zamanda hazirlar ve o~e-
tir. lsteklilerin Karl Weiner: Beyo~lu 
Tiinel Ot9u sokak 5 sayida Kosti Pa
payani apartiman 1 sayi. Fazla tafsilat 
i<;in Beyo~lunda Kalis kitap evine mii-
racaat ediniz. - 2 

LISAN MOBADELESI Gene bir 
Alman km yedinci smif ii;in tiirk<;e di
lini cografya ve tarihi ile ogrenmek 
mukabilinde muallimeye veya yiiksek 
talebe bayana Almanca veya Frans1zca 
o~retmek istemektedir. (M. 360) riimuzu 
ile Ak~am gazetesine yaz1lmas1. -

DANS BiLMEYENLERE MOJDE -
En k1sa bir zamanda iyi dans o~en
mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit 
kaybetmeden (Bay Yorgo) ya miiracaat 
ediniz. Adres: Beyo§fo Tokatltyan ar
kas1 Nevi Zade sokak No. 35, 2 ci kat. 
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ALMANCA DERSLERt - Berlin 

iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag
rejcsi olan gene Alman profesoril Al
manca, F rans1zca vc lngilizce hususr 
dersleri vermektedir. Bakalorya irnti· 
hanlarma hususi surette hazirlar. Katt 
ve seri tedris metodu. Fiatlar mutedil
dir. Prof. M. M. riimuzile (Akpm)a 
mektupla miiracaat. - 5 

Mektuplar1niz1 ald1r1D1z 
Gazetemiz idarehan.inj Mir• 

olaiw.k i<>•terilmit olan lcarilerimizden 

GD - M 360 - Motercim 
Sekreter - B.B. - MZO 

namlanna celen mek.tuplan idare· 

hanemizden ald1rm11lart mercudur. 

- ... ,. __ 
8 Tenumu: 1936 

1st. 3 cii lcra Memurlugundan : 
Mehmed Ali ile Hanife Cavidenin tasarruflarmda olup · Emniyet 

aand1gma birinci derecede ipotekli olan ve ~mamma Beyoglunc!a 
Kamer hatun mahallesindeki gayrimenkule 2800, istinyedelgn'! §300 
lira k1ymet takdir edilen Beyoglu Kamer hatun mahall~s~ bostan soka4 ' 

g1 eski 19, 19 miikerrer yeni fi, 13 numarah : Sultan Beyaz1t 
~ - .. """ .... 

vakfmdan miitt~rek duvarh i!ti hanenin bir taraf1 Kostaki arsaSI ve 
bir taraf1 Yorgaki arsas1 taraf1 rabii bostan 1okag1 ile mahduttur. Ve 
B~gaz~inde Y enikiiyde Koybati caddesinde eski 313, 361 yeni numa-. 
rah- maa r1ht1m sahilhane v~ ckrununda cari nmf masura su vard1r. 

~ - ~ y 

Beyoglundaki 11 No. lu hane. __. ... ~ 

Bodrum kati: Zemini c;im~nt~ do1eli bir ta~hk iizerinde bir oda bir 
komiirliik bir mutfak ve bir abdesthane olup mutfak derununda bir 
sarm~ vard1r. Zemin kab: Bir sofa iizerinde 2 oda bir abdesthane. 
Birinci kat: Bir sofa iizerine 2 oda bir kiler. 2 inci kat: Bir sofa iize
rine 2 oda bir abdesthane, 3 cii kat: Tavan aras1 olup cephe k11mmda 
bir tarac;a ve bir kii~iik oda ve bir 1of ad an ibarettir. Halen muattal O

lan elektrik tesisab vard1r. 13 No. lu hane 11 No. lunun ayni olup yal
n1z mutf akta sarm~ yoktur buna mukabil bah~ede bir kuyusu vard1r. 
Heyeti umumiyesi 103 metre murabba1 olup 87 metre murabba1 iizerin· 
de 11 ve 13 No. lu haneler olup kalan1 da bah~edir. 

lstinyedeki yah: 
Zemin kati: Biiyiik k1um 2 tathk 4 oda 2 abdesthane. Birinci kat 2 

sofa yedi oda 2 abdesthane. 2 ci kat: Bir sofa iki oda bir kiler bir ab
desthane. 

Miittemilat: 
Zemin katt: Zemini ~imento dote Ii bir mutf ak yantnda bir ~am&f.lt• 

hk. Birinci kat: Dort odadan ibarettir. Hamam ve kay1khane: Zemin 
kah etraf 1 r1httm olan kayikhane. Birinci kat: Bu kata me rm er merdi
venle ~tlulmakta olup bir sofa iizerine iki oda bir abdesthane ve 10-

kak cephesinde iki menner kurnah ve gobek tath kubbeli bir kii~iik 
hamam vard1r. Binamn i~i d1t1 yagh boya ve elektrik ve terkos tesisa
ti vard1r. Heyeti umumiyesi 650 metre murabba1 olup bundan 240 met· 
re murabba1 yahmn biiyiik k1smi diger kii~iik k11m1 70 metre murab
bat ve kay1khane ve hamam kum1 da 75 metre murabba1 olan gayri
menkul a~1k arthrmaya vazolunmuftur. 

Artbrma pefindir. Artbrmaya ittirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,S nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankan1n 
teminat mektubunu hamil olmalar1 icap eder. Miiterakim vergi, tan-. 
zifat, tenviriye ve vak1f bor~lar1 bor~luya aittir. Artt1rma fartnamesi 
25/7 /936 taribine miisadif cumartesi giinii dairede mahalli mahsusu
na talik edilecektir. Birinci arthrmaa1 10/8/936 tarihine miisadif pa
zartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birin
ci artbrmada bedel, k1ymeti muhammenenin %. 75 ini buldugu tak
dirde iiste b1rak1hr. Aksi takdirde son arthrmamn teahhiidii bak1 kal
mak iizere arthrma on bet gun daha temdit edilerek 25/8/936 tarihi
ne miisadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapilacak ikin
ci arthrma neticesinde en c;ok arthramn iistiinde b1rak1lacakhr. 2004 
numarah lcra ve 1flas kanununun 126 mc1 maddesine tevfikan bakla
r1 tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli alacaklarla diger alakadara
nm ve irtifak hakk1 .sahiplerinin bu haklarm1 ve hususile f aiz ve ma
aarife dair olan iddialarm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda 
evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi 
takdirde haklar1 tapu sicillerile sahit olm1yanlar sahf bedelinin paylat
masmdan hari~ kahr. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan Belediye rusumu ve Vak1f icaresi ile 20 senelik vak1f icaresi 
lavizi bedeli milzayededen tenzil olunur. Daha f azla malumat almak 
iatiyenlerin 34/1971 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri k1ymet raporunu gorilp anlayacaklar1 ilin olunur. 

(3816) 

Van V aliliginden : 
1 - Vamn Ha vasor ovaamda ve ayr1ca Van ile Edremit koyii ara

atnda 11ahile yak1n Hiikumet!re gosterilecek mevkide cem'an 250 g~
men evi yaphr1lacakbr. 

2 - Yekun ketif bedeli 141,692 lira 50 kuruf ve beherinin ke,if be
deli 566 lira 77 kurus olan bu evlerin ihalesi kapah zarf usuliyle eksilt-• 
meye konulmui;.tur. 

3 - Eksiltme 30/Haziran/936 giiniinden 15/Tem~uz/936 ~ar~am
ba giinii saat 16 ya kadard1r. 

4 - Usuliine gore doldurulup kapablacak olan bu zarflar1n ad1 ge

!ren saate kadar viii.yet eksiltme komisyonuna verilmit bulunacaktir. 
5 - Zarf i~ine konulmas1 icabeden teminat makbuzu veya banka 

mektubu muhteviyah % 7,5 hesabiyle 10,626 lira 93 kurut olacakbr. 
6 - Bu ite aid plan ve ketif, tartnameler Van vilayet makamtndan 

ahn1r. (3746) 

I • I Istanbul beledlyesl lllnlara I · I 
F1rtmadan ydulan 84 tane servi agac1 satilmak iizerc a~1k artt1r· 

maya konulmuttur. Eyiipte 31 tane olup bun12U'Jn beherine 240 ku
rut ve Beylerbeyinde 53 tane olup bunlar1n da beherine 440 kurut 
fiat tahmin olunmuttur. $artnamesi levazun miidiirliigiinde goriiliir 
iatekli olanlar kanun tayin ettigi vesika ve 24 liralik muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 pazartesi 
giinii saat 15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (B.) (3711) 

* T eslim tarihinden itibaren 937 veya 938/939 seneleri may111 so-
nuna kadar senelik muhammen kiras1 24 lira olan T opkap1 Sulukule 
caddesinde kale burcu kiraya verilmek iizere ac;1k artbrmaya kon
muttur. $artnamesi levaz1m miidiirliigiinde goriiliir. istekli olanlar 
180 kurufluk muvakkat teminat makbuz veya mektubi.le beraber 20 
Temmuz 936 pazartesi giinii saat 15 de daimi enciimende bulunma· 
hd1r. (B.) (3715) 
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Hi~bir erkek yilzil bana te
veccfill etmiyor. Diger gen<; 
klzlann baloya ve gezmeye 
~agmlchklanru, hatta izdi -
vaca bile talib i;1khgm1 go -
riince adeta gipta ediyorum. 
Fakat hi~ biri ba.na bakm1 -
yordu, sebebini de biliyorum .. 
~irkin bir tenim vardl. Cil -
dim siyah noktalarla ve a~k 
mesamelerle doJu idi. Teves
sill ettigim biitiln tedbirlerin 
hi~ biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yagmz beyaz Tokalon 
kre.mini tecrlibe cttim. Birka<; 
glin sonra, cildim daha beyaz 
Ve daha nermin bir hal kes

betti. Bir hafta nihayetinde 
butun siyah noktalar ve ai;1k 
mesameler tamarnen zail ol
du. Cildirn beyazlandl, ve yu
mu~ad1. Artlk lnSkan<; degl
lim. ~imdi tesadiif ettigim 
butiln erkekler bana giller 
yilz gosteriyorlar. Beyaz renk
teki Tokalon kremlnde taze 
krema ve musaff a zeytinya
gi mevcud olup bunlar me
samelere niifuz ve sabun ve 
suyun izale edemedlgi gayri
saf maddeleri tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildi 
besliyen ve geni;le~tlren kly
metli unsurlar da vardlr. Her 
kadm }J.atta ya~h bile olsa az 
zaman zarfmda gene klzlann 
bile gtpta edecegi n~1k, tazc 

,; ve cazip bir cilde rnalik olabilir. 

- COL< 
E Tli OLUR 

NASl'Q llACJ 
KANZUK 

Na&r ilaci biitiin diinyac:a tanin· 
nu~tir. E.n cski nas1rlan bile kokiin· 
den ~1kanr. 

lNctLlz KANZUK ECZANESl 
Beyoglu • Istanbul 

Snhibi Nccmeddm Sadak 
Umunu ne._<;ri;>at miidilrii: Enis Til 

Ak!pm matbaaSl 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN &AMI 

Tito n parattfo hastallklarma tutul· 
mamak f9in a~zdan &Iman tlfo bap
land1r. Bl~ rabataizhk nrmez. Herk.es 

... _. alabillr. Kutuau 61> Kr. --" 

, 
Bunun !(;in vO· • 
cudunuzu gOno'e 
arzetmfflili inlz 

1i;s1z olan "BARONIA'' 
gDzell k yaijrni mullaka 110· ~=r;r;,r 

cudunuza sOrmellslnli.' 
"B A R 0 N I A" slzl gDne'r-,...;;::---.vr. 
1ly11lar1n10 1zl1rabh yan1k
hklar1ndan korudugu glbl, 
bepranlze bOIOn lay· 
dal1rin1 lbzal eder.' 

aporlar lcln 

elzemdir 

MOTORL 
VASITALAR 

Muhendis: 
Adnan Halet Ta§pmar 

Sab~ yeri: 
Kanaat Kitaphanesi 
Ha~et Kitabevi 

ahmz 
KABIZLIGI 

deieder. Yemeklerden hirer saat 
sonra alunrsa : 

HAZIMSIZLIGI, l\liDE EK~iLiK 
ve yanmalanm giderir. Agizdaki tat
mzhi't ve kokuyu izale eder. ~i~esi 75 

ve 120 kuru~ 
BOROS markal1 etiketimizc dikkat 

Deposu: Yenipostanc nrkaSl, 
~refendi soknk No. 47. 

OLANDDKRATiN 
demek 

ADEMI IKTIDARtN 
devas1 demektir. Profesor Steinach 
ve Brown Sequard'm mesaileri neti
cesile elde edilen bir k~iftir. 

Her eczanede bulunur. 

Dr. A. KATiEL 
( A. K U T I E L ) 

Karakoy, To~ular caddesi No. 33 

Bcykoz icrn mcmurlugund11n. 
Bir bo~ ii;in hnczedilmiii olan hre i;iftc 

13,5 nr§m bnhk kay1gmm be§ i;ift miis.. 
tamel kiiregi, pnlalan, demir vc demir 
halal! ilc 22/7 /936 c;ar§amba giinii snat 
I 0 dn nc;1k artbrma suretile ;nrn.y_. ~ev· 
rilmesine karar verilmil!tir. Atmak iste· 
yenlcrin satJ§ saatindc Sarayerde piyasn 
yerindc bulunmalnn ilnn olunur 

(!\i. 761) 
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KOCOK CiFYLiK PARKINDA 
UnlO San'atkar • 

MONiR NURETTiN 
ve arkada~lan: Kemence FAHIRE, Tanburi REFiK, ve Kanun ARTAKI 10 Temmuz Cuma, 11 Temmuz 

Cumartesi, 12 Temmuz Pazar nk~amlan MEVSIMIN ILK KONSERLERINE BA~IJYACAKLARDIR. 
Telefon: 41992 

BORSA Li NA: Yazm muz'i~ terlerinden kurtulmak i~n lngiliz Kanzuk 
Eczanesinden Borsalina ter pudrasm1 kullammz. Hie; zarar 

vermeden koltuk alb ve ayaklann terlemesine ve kokmasma mani olur. TER PUDRASI 

Zingal Orman ar1 
T iirk Anonim ~irketi f dare Meclisinden : 

~irketimizin fevkalildc surette i~timn eden hissedarlar umum1 heycti 
~irkct scrmaycsinin ~ yii.z bin lirnyn indirilmcsine 'e ayni znman· 
da bir bu~uk milyon lira nrttmhnak surctile iki milyon Tilrk Lira
sma «;Jkanlmnsuui karnr \ermi~tir. Bu husustaki muamclilt tama
men tckemmiil cttiginden, beheri (25) Tiirk Liras1 klymcti mubarre
resindc (80.000) hisse senedi tnb'cdilerek ihrac edilmi~ir. 

Eski hisse senetlerimiz hamill rinin, bir bu~ult mlJ.Yon lira kly
metindc olup 20.001 den 80.000 ne kndar numnralan ha\i ycni his· 
se senctJerimizi i~tirn hususundn riichnn haklan tanmm1~ bulundu
gundan, Ticnret kanunmmn 394 iincii mnddcsinc gore bu babdaki 
hakln hiyarlanm bugiinkii tariht.en itibaren nihayet bir ay zarfmda 
istimal edebileceklcri vc bu maksadt temin i~in tstanbul'da Bah~e-

I ap1'da •Ta~ Handaki ~irketimizin idnre merkezine miiracaatlan 
i1an olunur. 

1st. 3 cii lcra Memurlugundan: 
Fatma varislerine aid bulunan ''e Emniyet Sand1gma birinci dere

cede ipotekli bulunan ve tamamma 25413 lira k1ymet takdir edilen 
Biiyiikada Metrutiyet mahallesi {:akumi Cumhuriyet ~ankaya aoka· 
gmda yeni 25,23 numarah sarmc1, kuyuau ve bah~esi olan kagir otel 
l«>tk ve diikkanlar olup sag taraf1 Vanderya bane ve bah~esi solu ta
rik arkas1 Harvan ve Yovan ve Lazen Vanderya Dery a ve bah~eleri 
cephesi Cakomi caddesile mahdut aai taraf 1 ve k1smen arkas1 2 No. h 
~iikrii bey vesairenin hane ve bah~~si sol taraf1 yah sokag1 ark a taraf 1 

k1smen 19,19/1 No. h Munir beye ait mahal on tarafi Cakomi caddesi 
bulunup otel binasma sokaktan iki tarafh merdivenle !r•k1hp binanm 
on tarafmda mcrmer do~eli taras1 vnrd1r. Zemin kati: Sokak tarafm· 
dn tarasm altmda tonoz kemerli iki magaza odun ve komiirliikler 
vard1r. Birinci kat: Bir salon bir yemek salonu be~ yatak odas1 came
kan yaz1hanc bir hcla ikinci kat: bir salon 10 oda biri alafranga 2 
hela zemin emaye dofeli komple banyo arkada birinci kat k1smmda 
bir kahve ocag1 iki mermer tekneli tulumbah sarm~1 havi ~nma~1rhk 
ve mutfak ve bah~eye naz1r balkon vard1r. 

Arka k1s1mdaki binada: 
Alt katta: bir mutfak bir ah1r, komiirliikler iist katta bir antre be' 

oda bir hela bir mutfak. 

Miistakil kosk k1sm1. Zemin kat1, bir mutfak ve komiirliik. Birinci . 
kat: Bah~eden mermer merdivenle ~1k1hr bunun ii~ tarafi menner 
tarasbr. Bu katta bir antre bet oda bir hela bir mutfak iist ikatta bir 
koridor, antre 4 oda bir mutfak hir banyo dairesi bir hela mevcut olup 
bu kahn iistiinde bir cahannuma vard1r. Bah~enin etra,f1 duvar o
niinde set, duvarm iizerinde demir parmakhk vard1r ve bah~ede bir 
tulumbah kuyu ve sarm~ 2 demir kamerya, ~am, manolya, maz1, mal
ta erigi, taflan ve sair aga~lnr ve tarhlar vard1r. Binalann zemin katla
rmdan maadas1 ahfap ve ah~ap aksam yagh boyad1r. Otel pencerele
rinde pancor ve kHmen demir parmakhk vard1r. l~inde elektrik tesi
aab olup kirac1ya aittir. Heyeti ur.iumiyesi 3681 metre murabbahd1r, 
bundan 687 metre murahba1 bina geri kalan k1sm1 bah~e olan gayri
menkuller a~1k artbrmaya vazolunmuftur. 

Artt1rma pe~indir. Artt1rmaya i1tirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankanm 
teminat mektubunu hamil olmalar1 icap eder. Miiterakim vergi, tan
zif at, tenviriye ve vak1f bor~lar1 hor~luya aittir. Artt1rma tartnamesi 
25/7 /936 tarihine miisadif .cumartesi giinii dairede mahalli mahsusu
na talik edilccektir. Birinci artt1rmasi 10/8/936 tarihine miisadif pa
zartesi giinii dairemizde 1aat 14 ten 16 ya kadar icrn edilecek, birin
ci artt1rmada bedel, kiymeti muhammenenin % 75 ini buldugu tak
dirde ilste b1rak1hr. Alui takdirde son arttmnanin teahhiidii balu kal
mak iizere artbrma on bet giin daba temdit edilerek 25/8/936 tarihi
ne miisadif sah giinii saat t 4 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikin
ci arttirma neticesinde en ~ok arttiramn iistiinde b1rak1lacakhr. 2004 
numarah lcra ve lflas kanununun 126 mc1 maddesine tevfikan hakla
r1 tapu sicillerile aabit olm1yan ipotekli alacaklarla diier alakadara
nm ve irtifak hakk1 isahiplerinin bu haklann1 ve hususile f aiz ve ma
aarife dair olan iddialann1 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda 
evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laz1md1r. Aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar sabf bedelinin paylat
masmdan hari~ kahr. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan Belediye rusumu ve Valnf icaresi ile 20 senelik vak1f icaresi 
tavizi bedeli miizayededcn tenzil olunur. Daha fazla malumat almak 
~stiyenlerin 34/1290 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kiymet raporunu goriip anlayacaklar1 ilan olunur. 

(3811) 

EIH IBLIOT EK 

Beyoglu 1ulh mahkemeleri ba§ ynzgaD• 
hfmdan: BelkiJ, Nikola Dolas vc Mar· 
konun mii§tercken mut samf olduklan 
Ayaz pn§ada Fatma ha.tun mahallcsinin 
atilt Giimiissu~~ cedit Jzzet pa§a soka
itnda cski 7}9 -ve ycni 28/5 vc 28 6 sa
yil; ve 28/S'nulftarnhsi 6600 lira '\'C 28~6 
numarahs1 88201ira muhammen k1yme~ 
li miifrez ik.i artarun tcmam1 vuyuun izd.:: 
lcsi ii;in ai;1k :ttttrmaya konuldugun· 
dan 10/8 936 pnzartcsi giinii saat l .S 
den 16 yn kaaar Be.> o >;Ju sulh mnhkc· 
mcsi ba~ yaigdHhgmca miizayede ilc sa
t1lacaktu. Arttirma bedcli muhammen 'be• 
dclin % 75 ini 'bulursa o gUn ihale edi· 
Jcccktir. Bulma'Cl1g1 takdirdc 15 ci giinii 
gclcn 25 / 8/9l6 sah giinii sant 15 ten 
16 ya kadar icra olunacnk ve en ~ok art• 
hrana ihale. edilccektir. 

I - Ar~ m cvsaf1 mahkernc b § 

yazgam nezdindeki 936/23 numarah 
dosyada yazth oldugundan anlamnk iste· 
ycnler orn&n okuyabilirlcr. 

2 - fha1f!y'e kadar birikmi§ maliye, 
belediye ver.gilcri, vak1f icaresi, tellaliye 
ve 20 senclik cvkaf taviz bedeli mii~te
riyc aittir. 

3 - Atttml}ayn girmck isteyenler mu .. 
hammen bedflin % 7 ,5 u nisbetinde te· 
minat ak~es1 veya ulusa) bir bankamn 
teminnt mclttubunu gctinneleri §arth; 

4 - Art.~mw bedcli ihaledcn itibaren 
yirmi giin i~de mahkcme kasasma ya· 
tmlacakbr. Aksi takdirde ihalc bozula
rak fark1 fiyat, :zarar ve :ziyan faiz biln 
hiikiim kendi~indcn almacnktir. 

5 - 2004 numarnh icra ve iflas kanu· 
nun 126 c1 maddcsine tevfiknn r;ayri 
menkul iizerindcki ipotek sahibi olacakh· 
lar ile diger alakahlar gayri menkul ii· 
zcrindeki h:ikl nm hususile fniz ve mas. 
rafo dair o1an iddialanm isbat ii;in ii" n 
gijniinden itibaren 20 gun ic;inde oevrakt 
miisbiteleri ile birlikte sah§ mcmurunn 
miiracaat etmelidir. Aksi takdirde haklan 
tapu kiitiigile bit olmnynnlar satl§ p ra• 
emm paylatmnsmdnn haric; kahrlar. 

6 - ~artnrunc mahkeme divanhanc· 
einde her ·«; in ~orcbilccegi 'W!1C ninlrm'I• 
hr. Fnzla malumat nlmak ist~yenlerin 
936/23 sayis1 ile ba§ yazganhgo mii· 
rncnatlan ilan olunur. 

7 - Gnyri mcnkuliin hissednrlnnndnn 
yalmz Marko Langasm hissesi ipotekli· 
dir. {24:248) 

Marksizm Bibliyote
ginin ~ikard1t1 

kitaplar: 
No. 
I Giindeliksi ~ ile sermayc 
2 Edcbiynt1 cedidcnin otopsisi 
3 Marks'm felscfcsi, sosyolojisi 
4 Marks· m ckonomis~ sosynlizmi 
5 Turkiye iKi sm1h 
6 Sosyete ve teknik 
8 Jnk1lapi;1 miinevver ncdir, 
9 Marksizm kalpazanlnn kimlcrdir 

I 0 Sovyctlerde Stnhnnof hareketi 
Yeni ~ikan 

11 Stalin diyor ki 
Her kitapc;1da bulunur. 

Kuru§ 
15 
40 
10 
15 
20 
20 
JO 
20 
10 

25 

Ku§ Tiiyiiniin 
Kilosa 75 kuru~tur 

Ku§ Tiiyii Yashk 
100 kuru§tur 

":f amk, yorgan '\'e yataklnnmzi ku§tii· 
yundcn kullarumz. ~iinkii pamuktan ucu:4 
omrii UZUQ her zaman yumu§ak}1g1 ile• 
vlllllhdir. Ku,tiiyii yatak vc yashkl rda 
yatanlar ihi~bir :zaman hastnhk gonnczler. 
Taksim ba~csinde a~1lan Y crli MhUnr 
eergisindcki ~tiiyii fobrikasmm pav~o., 
nunu ziyare.t ~tmeyi unutmnym1z. 

Fabrikas1 ve aab§ deposu: lstanbuldn 
<;ahnak~1lnrda Omer Bnli oglu ku§luyu 
fabriku1. Tel 23027 

ZAY1- 12/ 8 / 933 tnrih ve 5 49 

say1h Pcndikdcki eczaneme aid ru'hsat.
nameyi zayi cttim. Y enisini ~1karncn -1m• 

dan eskisinin hiikmii kalm1yacagm1 1larf' 
cylcrim. Eczac1 Halil Asel 
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RADYOLiN == ~~ 
GRiPi·N 

Paviyonu Y erli Mallar Sergisinin en ~ok begenilen, 
en ~ok sevilen ve gezilen paviyonudur ! 

fu 

l , ... 
Yerli Mallar Sergisinde, Radyolin - Gripin pa\ilyonunun onune 
y1g1lar.ak adeta kap1~1r gibi Radyo!in ve Gripin alan ha!k kitleleri 

Bu emsalsiz ragbetin sebebi §Udur : 
- Rakl.volin -

Halk1m1z1n °/o 9"cf unun kulland1g1 
en giizel, en tesirli di§ macunudur. 
Sade di~leri temizlemekle kalmaz, 

agz1 da mikroplanndan kurtanr. 

Gripin 
Agnlara kar~1 kullanilan ila~lann ba-
§Inda gelen bir miistahzardir. Gripin 
varken di§ ve ha§ agr1s1 unutulan 
hirer ~efhu1n haline gelmektedir. 

8 Tenunuz 1936 

M 0 JD El 
Cemiyetleri olan Bayanlar ve Baylar1n 

.. -~llrsaPai~~~ ·: !V d~§iin!11elerine liiz1:1~ y~k . . 
. ··-~~~~:··~ s~~ruh'HA AN HUSNU 

BURSA PAZARI 
Mu~terilerinden gordiigu tevecciihten cesaret aJarak cihaz i~in Iaz1m olan 
yatak takunlan ~ama~1r tak1mlan ve biitiin e~yalarm en kii~i.ik teferruabna 
kadar en ucuz fiyatlarla ma~azalannda satmaktadrr. Model iizerine verilecek 
sipari~ler ~ok k1sa bir zamanda teslim edilir. Yazltk c;ama~irlar, spor 
gomlekier, banyo havlulan, Plaj burnuzlanm gormek ic;in muhterem mii~te
rilerimizin bir defa ma~azalan;mz1 te~riflerini rica ederiz. Istanbul, Sultan 
Hamam No. 24/4 - Beyoglu, lstiklal caddesi No. 376. • Bursa, Uzunc;ar~1 

No. 98, BA.SKA YERDE $UBEMIZ YOKTUR. 

DEB ltl OJ.E:lV 
Derisi kuru, i;atlak ve gev§ek olanlar bir tecriibecien sonra ba§ka bir ilai; veya 

krem kullanmalanna imkan kalmaz. <;unkii DERMOJEN yalmz krem degil tam 
manasile cildin devas1dtr. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, t;atlaklar, sivil· 
celer, ustura yaralan, yamklarda birebirdir. Mikroplardan, sogukdan, giine§ten 
cildi muhafaza eder, ve deriye yeni can veriri. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

•• u er Bank 
Umumi Miidiirliigiinden : 

MUnakasa tehiri 
Safranbolu civarmda Karahiikde kurulacak Demir Fabrika

lanna ait fehir intaab hakkmda 8. 7.936 (;artamba giinii aaat 
14 de Ankara Ziraat Bankan hinasmda Sumer Bank merke
zindeki komisyonda yap1lacag1 evvelce ilan edilmit olan mii· 
nakasa in,aatm viiaatinde yap1lan baz1 tadilat dolay1siyle te-

hir edi:lmistir. . 
Y eniden yap1lacak miinakasamn giinii ayr1ca ilan edilecektir. 

iktisat Vekaleti i~ Ticaret Um~m 
. Mi.idOrlugunden: 

30 lkinci Te§rin 1930 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i§ yapmaga izinli 

bulunan Ecnebi ~irketlerden {Sot;ieta Anonima Aero Espero italyana) nm 

Tiirkiye umumi vekili 30 15 / 9 36 tarihli istida ile bu kere miiracaatla virketin 

Tiirkiyedeki faaliyetine nihayet verildigini bildirmi§tir. 

Bu §irketle alakas1 olanlann lstanbulda Galatada Nazlx Hanmda Hilmi Sarva• 

na ve icabmda iktisat Vekaletine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Tebdili havaya giden 
ve 

Elektrik ale i kullananlar1n 
dikkatine: 

.. Yazr koyde ge~irmege giden mO~terilerinin kolayhg1 
1~m SATIE, bedava olarak SATIE'den satin almm1§ elektrik 
aletlerinin voltajm1 110 dan 220 volta tebdil edecegini 
bildirir. 

MO~teriler ba aletleri Sahpazar, Necati Bey caddesin
deki Sosyetenin idare merkeztne, veya diger ~ubelerine 
getirsinler. Sayfiyeden donO§te, Sosyete ayni §eraitle 
voltaj1 tekrar degi~tirir. 

Sumer Bank, Emlak ve Eytam Bankasmm sigortas1 

•• 
GUVBN 

Sermayesi tamamen Turk 
En giivenilen sigorta, ~irketidir. 
TOrkiyenin en bOyOk sigortalar1 (GOVEN) dedir. 
Sigortalanmz i~in emniyetle ( G 0 VEN ) i habrlay101z. 
Galata, Voyvoda caddesi Sumer Bank binasmda. Tel. 44966 

Zingal Ormanlar1 
T iirk Anonim ~irketi I dare Meclisinden : 

~irlrntimizin fevkaladc surette i~tima eden hisscdarlar umumi he
yeti ~irket sennayesinin he!? yiiz bin liraya indirilmesine ve ayni za. 
manda bir bur;uk milyon lira arttmlmak suretile iki milyon Tiirk 
lirasma ~1kanlmasma karar vcril~tir. Bu husustaki muamelat ta· 
mamen tekemmiil cttiginden, beheri 25 Tiirk liras1 Janmtin muhar-

l'Cresinde 50.000 hisse senedi tabedilerck ihra~ edilmi~tir. 

~irlcetimiz esas mukavelenamesinin muaddel 8 inei maddesine go
re, bu hisselerden 20.000 adcdi eski hisse senetlerinden u~ii bir yeni 
hisse senedine tckabiil etmek iizere 30/6/934 tarihinde 60.000 hls
se senedinin yerine kaim olacaktir. Bundan dolayi eski hisse scnetle-

1·imiz hamillerinin, istanbul'da Bah~ekap1'da Ta!? Handaki ~irketimiz 
idare merkezine miiracaat ederek beher ii~ eski hisse senedi yerine mti
bacleletcn bir yeni hissc scnedi almalan ii.an olunur. 

-- OROLOG - ORERATQR -- 1~ MERAKLILARA 
Dr. FUAD ffAMiD BAYER Modern ve ga t f . k-, 

Haydarpa~a Niimune Hastanesi idrar 
13

. SAL ye ne is mavi ren te 
yollan hastahkl.an miitehasslSI .II' ON TAKIMI satiltktir. Tak-

Tiirbe Mahmudiye caddesi No. 10 sim stadyomu arkasmda 37 No.h 

-------------· - marangoz atolyesine miiracaat. -


