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M. Bluniun gazetesi: "ltalya, Milletler 
cemiyetini .y1kmak istiyor,, diyor 

Populaire gazetesi buna kar,1 Akdeniz 
pakt1n1n biran . evv.el yap1lmas1n1 istiyor 

- -
Frans1z ba~vekili M. Blumun gaze

tesi olan Populaire gazetesi «italya, 
'.Almanya ve Milletler cemiyetinin 
kuvvetlendililmesi» ba~llgi altmda bir 
makale ne~retmi~tir. Populaire maka
lesinde diyor ki: 

«Milletler cemiyeti tarafmdan ve
rilen ka.rara ve zecri tedbirle1in kal
dmlmasma ragmen italya vaziyetinl 
degi~tirmemi~tir. ~imdiye kadar bu 
si.itunlarda defalarca tekrar ettik. M. 
Musolininin Afrikadaki muvaffakiye
tini kabul ile memnun edildikten 
sonra sulh mesaisine ve Avrupanm 
yeniden tanzimine i~tirak edeceginl 
dil~tinmek hayal pe~inde ko~makt1r 

ve aym zamanda ~ok tehlikelidir, ~im
di bunu ba~kalan da anhyorlar. Dii
ne kadar M. Musolininin uysal bir 
kuzu oldugunu, zecri tedbirlerin bu 
kuzuyu hiddetlendirdigini iddia eden 
Temps gazetesl bile l?iipheye dti~m~ 
ve cndi~eler gostermege ba~lam1~tir. 

~imdilik iki noktayi gozden ka~ir
mamak laz1mdlr. italya Montreux 
konfcransma ve Milletler cemiyeti 
paktmm kuvvctleudirilmesi igin ya
p1lacak iptidai konum~alara i~tirak 
etmcl;: istemiyor. M. Musolininin 
Montreux konf eransma i~tirak etme
mek i~in ileri slirdligii sebepler yahut 
bahaneler gegmil?e, bilhassa mi.itear
nza kaq;1 mtitekabil yard1m i<;in in
giltcre, Fransa ve Akdenizde sahili 
olan diger dcvleiler arasmda aktedi
len itilafa aittir. Hakikatte italyarun 
Montreuxye gitmekten istinkaf1 i;t'ik. 
bali korumak igindir. ingiltere, Fran
sa vc Akdeniz devletleri arasmda ge
~en kanunuevvelde yap1lan anla~ma 
Milletlcr cemiyeti paktimn 16 nc1 
maddesinin miiessir bir surette tatbi
kini temin ediyordu. M. Musolini ise 
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Bogazlar konferans1 haklanila bugiln yeniden mtlzakerelere ba~lanacak 
olan Montreux ~ehrinden bir goriin~ 

._1 

bu maddenin ortadan kaldlnlmasllll miitearnza kar~1 mi.itekabll yardlm 
istiyor. sistemi kurarlarsa italya ne yapabile-

Diger taraftan Lozan muahedesi- cektir? Pakta girmek davetini redde
nin Bogazlar hakkmdaki ahkarrumn derse hemen bi.iti.in menfaatlerinin 
tadili ve Bogazlarm tahkimi Akdeniz alakadar oldugu mmtakada yalmz 
paktma, evvelce burada izah ettigi- ve kuvvetsiz kalacaktl.r. Qiinkii bu de
miz gibi, QOk mi.ihim ve ciddl bir si- nizlerde sahili olan diger butiin dev
yasi ve askeri esas temin edecektir. Ietler arasmdaki birlik kendisini va-

ingiltere, Fransa, ispanya, Tiirki· ziyeti bozarruyacak hale koyacakt1r. 
ye, Soryet Rusya, Yugoslavya ve Yu- Montreux konferans1 neticelenirse 
nanistarun Mitlletler cemiyeti pakt1 bu blrligin kuvveti pek ziyade arta
!;erg.evesi dahillnde ve M. L~on mu.. bilecektir: Birlik tahkim edilmi~ Bo· 
mun Cenevredeki nutkunda izali etti- gazlarda kuvvetli tissubahriye malik 
gi rruntakavt pak.tlar modeline tevfi· olacak ve Karadcniz Rus filosunun 
kan bir Akdeniz pakti yaptJ.klanm yardlrrum da temin edecektir. M. Mu
farzedelim. Bu yolda pak.tlar sulh solininin, Montreuxdeki «;all~maya 
dostlannm zaaflrun, harp do.stlannm kar~l duydugu hiddetin sebebini bun
taarruz projelerinin bizi gotiirebllece- lar izah eder. 
gi kan~ vaziyete kar~ yegft.ne ~are- italyarun Akdeniz paktma mtisavi 
dir. hak ve vazifelerle girmesinl ~ddetle 

Yukanda saydigmuz hukO.metler arzu ve temennl ederiz. Bu ihtimal, 
Akdenizde, Atlantikte, Karadenizde (Devam1 4 iincii sahifede) 

Surlar1n tamiri gil~ 
k1sm1 y1kt1r1lacak 

Botazlar 
konferans1 
M. Boncour bugun 

tavassut te~ebbusunde 
bulunacak Kap1lar ve Yedikule aynen muhafaza edilecek, 

sur haricinde parklar yap1lacak 

l 

Istanbul surlanndan blr glSrilnilf 

, f?ehircilik mtitehass1s1 M. Proste 
fehrimizde bulundugu mtiddet i~in
de ist.anbulun eski surlar1 hakkmda 
da tetkikat yap~tlr. 

Miitehass1s, istanbulun tarihi hilvi
yetile ~ok s1k1 arn.kas1 olan surlarm 
Uzun seneler devam eden baklms1zhk 
yuzilnden yik1llp harab olmasm1 bti
yi.i.k bir z1ya olarak telakki etmekle 
beraber surlann ~imdiki hallerile ol
dugu gibi muhafaza edilmeleri kabil 

olmadlguu anlanu~tll'. 
Aldlgmuz malumata gore M. Proste 

yapacagi pl~nda surlan ne suretle 
muhafaza etmek Iazim geldigi hak
lnnda mi.italea ve di.i~ilncesini ~imdi
{len tesbit etmi~tir. Miitehass1s, sur
~arm y1kllan ve tamiri gilg olan yer
lerini tamamile ortadan kald1rmak 
fikl·indedir. Bi.itiin surlann tamiri ka
bil olmakla beraber sarf edilecek en 

(Devam1 4 iincii sahifede) 

Paris 12 (~am) - Bogazlar kon
ferans1 yann toplanarak. miizakereye 
devam edecektir. Maamafih umumt 
toplan tlrun daha bir iki gi.in tehlr 
~dilmesi ihtimali de vardlr. Fransa, 
Ingiltere ile Sovyet Rusya arasmda 
yapacag1 tavassut iCin hazirlanmak· 
tadlr. Hariciye nazm, bu hususta M. 
Boncow.- ile uzun mi.iddet gorii.~m:i.i~ 
tiir. M. Boncour bu ak~am Mon
treuxye donmi.i~ti.ir. Yann sabah in
giliz ve Sovyet heyetlerile goril~ 
cektir. 

Romada bir Alman 
askeri heyeti 

_ Askeri ihtimaller 
gozden ge~irilecekmi~· 

Paris 12 '(Ak~am) - Romaya bir 
Alman askeri heyetinin geldigi ha
ber veri).iyor. Heyet, italya erkam 
harbiyesile birlikte askeri ihtimalleri 
tedkik edecektir. 
ALMANYA CEVAP VERECEKM1~ 

Londra 12 - Sundey Refer gaze
tesine gore Almanya, M. Edene de
gil, lord Halifaksa cevap verecektir. 
Bunun i~in M. Edenin mezuniyetinin 
devam etmesi muhtemcldir. 

·= 
Romaya bir Alman 
aske~ heyetinin git
ti g I haper verili
yor. 

Telefon: 24240 (ldare) • 24249 ( Tabrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Kli~e) 

Tiirk - Yugoslav ma~1 
3 - 3 beraberlikle bitti 

Solda Yugoslav kalecisi ii~iincii golil yerken, saida Fikretin Yugoslav. 
kalesine bir hiicumu [MaQ tafsilAtl spor klsnu:rmzdadir] 

Almanya, orta Avru
paya h8kim oluyor 
Frans1z gazeteleri Alman • Avusturya anla~

mas1na cok ehemmiyet veriyorlar 
Paris 12 (Ak~am) - Blittin gaze

teler Alman - A vusturya anla~masi

le me9guldiirler. Temps gazetesi ma
kalesinde diyor ki: «Bilttin Avrupa 
politikas1 ilzerinde miihim tesirler 
yapacak bir anla~ma kar~1smda bu
lunuyoruz. Almanyamn Viyana se
firi M. Papen siyasi bir muvaffakl
yet kazand1. ~aamafih vakayi M. 
Hitler ve Mussoliniyi bu meseleyi hal
letmege sevk etmeseydi M. Papen ne 
derece mahir olsa muvaff ak ola
mazdl.> 

Debats gazetesi diyor ki: cAvustur
yamn Almanya ile birle~mesi ~imdi

ye kadar Alman progranunm esasi 
idi. Alman ya, A vusturyanm istikla
line riayet etmekle vaziyet degi~
mez.> 

Paris Soir diyor ki: cAlmanya za
hiren feda.karllk yap1yor. Fakat haki
katte Avusturyada siyasi hakimiyet 
temin edecektir. Anla~madan sonra 
Avusturyada Alman ni.ifuzu hrutim 
olacaktir. Bunun Orta Avrupada ve 

( Devanu 4 iincil sahifede) 

Milletler cemiye
tine bir taarruz 
Populaire gazetest 
anla~ma hakk1nda 

boyle diyor 
Paris 12 (A-A.) - Avustur

ya • Almanya itila.lindan bah
seden Populaire gazetesi di
yor ki: 

«Bu itilalname haddi zatmda 
gayet diirii.st bir akiddir. Fa
kat bu itilalname, milletler ce
miyeti ve kollektil emniyet a
leyhine tevcih edilmif bir ta
arruzun ilk merhalesidir. Ve 
ltalya, bu taarraza biitiin krtv
vetile yardim etmek emelinde· 
dir.» 
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BerJin olimpiyadlru golgede b1rakan: 

Cenevre Oli mpiyad1 I. .• 
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So:a. dakika ( Ba Sabahki Telgraflar 

mesele kald1 man - Avllsturya anla~mas1 
Montreux konferans1n1n ak1beti 

bu hafta belli olacak, siyasi 
mahafilde nikbinlik var 

Montreux 13 (~) - U~ haftachr mesaisine devam eden Bogazlar kon
feransmda ihtilifl muclb olan noktalar tamamile taayyiln etmi¢ir. Bu lhti
lifh noktalar btr meselede hulasa edilebillr: Bu da Sovyet Rusyanm sulh za
marunda Karadenizdeki filosunu Akdeni7.e ~ serbestisini baiz olmak 
hususundalrl talebidir. Bu mesele, balledllirse artJ.k konferansm neticelen
mesine hi~ bir mini kalma~ olacaktrr. Diger meseleler, ehemmiyeti haiz 
ohmyan bfr taJmn teferruattan ibarettir. 

Bugiinden itibaren tekrar miizakereterine ~yacak olan Bogazlar kon
feransi, bu ihtilAflJ meselenin halline ~cakbr. Bu hafta Montreux konfe
ransuun neticesi taayy\in edecektir. Siyasl mahafilde nikbinllk hiikfunferma
chr. _. 

Yunanistan da Akdeniz 
pakbn1 hiikiimsiiz say1yor 

Yunanl1lara gore, 16 nc1 maddenin 
tatbiki bittiginden pakhn da 

mevcudiyeti kalmam1~t1r 
Atina 12 (A.A.) - Atina ajansi bll

diriyor: MilleUer ccmiyeti paktmm 
16 nc1 maddesinin mulltemel bir tat
biki halinde ingiltere ile Akdenizde 
sahili olan devletler arasmdaki anl~
manm ne olacagma dair ne~redil~ 
olan yaztlara atf en, ~ gazeteleri 
ald1klan malumata nazaran, bu me
sel nin Yunanistan ic;in mevcud ol
madJguu yazmaktadJrlar. Zecri ted
birlerin tatbiki esnasmda ingiltere
nin Akdenizde sahilleri ol::m memlc
ketl i e yani Yuno.nistnn, Ttirkiye Yu
goslav Fransa, ispnnyaya, 16 nc1 
m ddeyi biltun vusat vc ~iimu

h1 1 e ~ e sonuna kndar tatbik 
eclip etm·,ecekleiini s01mus oldu
gunu mezkur gaz tclcr ilave et
m ktedir. Bu memleketlcr o zaman 
mu bet cevab vermislerdi. Bugiln 

Filisiin §imendifer 
hattina tecaviizler 
Maveray1erden bedevi

lerinde heyecan 
Kudiis 13 (Ak~) - Milnakalatt 

ve ticareti felce ugratan kar~
lar ve tecavilzler vardlr. Maverayier-
den bedevileri arasmda biiy\ik bir asa
biyet ve heyec!an vardlr. Bedeviler bir-

~k noktalarda fimendiler hatbm 
tahrib etmi~erdir. 

Bir cinayet 
.. . 

lki karde, kendi koyle
rinden birini oldiirdiiler 

Diyarbekir (Ak~m) - <;ermik ka
zasmda odun kesmek yiizfulden bir 
adam oldlirillm~iir. Hadise ~dur: 
Qermigin Karacik koyilnden Mehmed 
ile aym koyden Abbas ve kard~ Hak
kl blrlikte daga odun Jcesmege git
mi~lerdir. Odun keserlerken aralann
da mi.inazaa ~. evvela sopalarla 
do~~erdir. Bilabare i~ buytim~ 
iki kard~ Olan Abbas De Hakkl birle
~erek ellerindell9 sillhla Mehmedi ol
diinnil~erdir. Mesele Qermik kazasm
ca haber ahnlillf 1k1 kard~ katil 
jandarmalarca yaka.lanm:Lf, tahkikat 
evraklle birlikte adllyeye teslim edil
~erdir. 

Berlinde motorsOz tayyare 
yar1~lan 

Sofya 11 (Apm) - Berlinde yap1· 
lacak beynelmilcl motorsiiz tayyare ya· 
~Janna Bulgaristan da ~tirak edecek
tir. S~ilen Bulgar pilotlari aym yirmi i· 
k" inde Berline hardc.et cdeceklerdir. 
Bunlar, burada Bojuri~te denilen tayya
re k rar uhmda talimlerini s1kl8§ttrml§
lardir. 

16 nc1 maddenin tatbiki nihayet bul
mu~ ve bundan dolayi ingiltere tara
!mdan sorulan sualin ortaya koydu
gu meselenin de artik mevcudiyeti 
kalmam1~t1r. 

Atina 12 (A.A.) - KaUmerini ma
kalesinde bulasaten diyor ki: 

Birinci te~rin Akdeniz anlasmasi
run taarruzi m::i.ksad1 yoktu. Milda
!aa ic;in yapllan bu kabll anla~a
nn daha ziyade ~ilmullenmesi arzu
ya sayand1. Fransa gibi Yunan hilku
metinin de Akdeniz anl~asmm lii
zumsuz hale geldigini beyanda acele 
etmesine ne luzum varch. Anbyama
dlk. 

Kuc;uk Akd niz devletleri vaziyeti 
dnha iyi kavnyarak sagJam ve ~
mullii bir Akdeniz misak1 yap1bilir
lerdi. Maalesef bu flrsat kac;mlrm~tir. 

M. Titiileskonun 
istif asz meselesi 
lstifas1n1 geri alacag1 

Omit ediliyor 
Biikr~ 13 (Ak~rn) - Siyast ma

hafil, hariciye nazm M. Titilleskonun 
istif as1m ne tekzib ve ne de teyid edi
yorlar. M. Titiileskonun istifasi etra
tmda muhafaza edilen bu ketumiyet, 
mumaileyhin istifasim geri almaga 
ilma edllecegi iimld edilmesinden ile
ri gelfyor. --------
S1caktan ba)'llanlar 

Bir ka~ gundenberi 
s1cakhk 30 - 31 dere

ceden _!~ag1 inmiyor 
Son giinlerde Amerikadan gelen 

telgraf haberleri milthi~ bir s1cak dal
gasi yiiziinden Amerikada bir ~ok 
kimselerin Oldilgilnii bildiriyor. <;ok 
~iir memleketimizde ooyle milthi~ 
Sicaklar olmamakla beraber baz1 bay
gmllk vakalan goriilmektedlr. Nite
kim evvelld giin Kartal tapu memu
ru B. Cezbi 1fi ba~mda me~gul iken 
Sicaktan bir fenallk hissederek bayil
rm~ ve derhal tedavi altma almm1~ 
tir. 

Gene Kartal sebze bah~elerinden 

blrinde ~h~n Haf1zm Mustafa na
nunda bir gen~ s1cagm tesirile bay
gmllk g~irmi~tir. 

Son gtinlerde ~hrimizde S1caltlar 
30 - 31 derecedir. Dun havarun Sicak-
11gi yiiziinden hallnn ~ogu plajlara, 
klrlara gitmi~tir. 

Amerikada s1caklar 
Londra 12 (A.A.) - ottawadan 

gelen haberlere gore, Ontario eyale
tinde s1caktan Olenlerin adedi elliyi 
ge~mi~tlr. 

Paris niahafili yeni anla!?man1n 
mUhim neticeler vereceQi kanaatinde 

Paris 12 (A.A.) - Yan resmi maha· 
fil, Almanya Avusturya itilaf1m te{air 
etmekte ve fU neticeleri c;1karmaktadlJ': 

I - Bu itilifname 1imdiki halde her 
tiirlii harp tehlikesini ortadan kaldumak· 
tadu. 

2 - 1tilifname, Berlin i)e Roma ara
smda her tiirlii anla~amamazlik sebeple
rini de ortadan k:ald1nnaktachr. 

3 - Bu sebepten dolay1 F ransa, Al
manyamn yeniden Lokarno misak.1 ah
k&m1m ihlal etmesi takdirinde ltalyarun 
ona miizaheret etmesinden korkabilir. 

4 - Bu itilifname saycsinde Alman· 
ya. nazarlann1 ba~ka mcselelere ve me-
seli Danzig ve miiatemlekeler mescle-
lerine ~evirebiJir. 

S - Bu itilifname, yeniden bir nevi 
orta Avrupa birlcpnesi viicuda getirmek
te olmak itibariJe ~ok ciddi neticeler tev
lid edebilir. 

BERlJN MAHAF1Ll NE DlYORI 
Berlin I 2 (A.A.) - Hariciye neza

reti nam1na aoz. soylemege selahiyettar 

Futholciilerimiz 
olimpigada 

gitmigecekler 
Federasyon buna dair 

raporunu haz1rlad1 
Futbol federasyonu, milli futbol ta

lmnumzm diinkii Tiirkiye - Yugoslav
ya ma~mda ald1gi neticedcn sonra 
!utbolci.ilerimlzi ~ok zay1f bulmu~ ve 
Berlin olimpiyadma gonderilmemele
rinc knrar verrni~tir. F\ltbol federas
yonu, bu raporunu Tiirk spor kuru-
mu riyesetine vermi$iir. Bu hususta 
son karar, Tiirk spor k"Urumuna ait
tir. Maamafih en yuks:?k spor t~
latmnzm feclernsyonun bu karanm 
tasvib eclccegi muhakkakbr. 

bir zat Almanya Avusturya itilafmdan 
tevelliid edecek mi.iabet tedbirlerin ne 
olacaii hakkmda dun aktam kendame 

1<>rulan bir suale cevap vererek Alman· 
yanm gazetelerdeki kalem miinaka~la· 
rtna nihayet vermek ve icabmda bu ai· 
bi miinaka,.larda bulunan sazeteleri ta• 

til veya ilga etmek tasavvurunda oldu· 
iunu a0ylemi1tir. Mumaileyhin .Oylecli. 
gine gore, fimdiye kadcn Avusturyaya 
gitmekte olan her Almandan alman bin 

mark rcaim, pek yakmda kaldmlacak ve 
turizm haklunda bir itilaf akdi ~in mii
z.alterdcre giri§ilecektir. 

Almanya ve A vusturya biikUmetleri 
miimkiin olduiu kadar yabn bir zaman
da affi umumi ilin edecdderdir. 

Almanya dahilinde Avuaturya aleyh
. tan her tiirlii propagandaya nihayet ve
rilecektir. 

Avusturya muhacirleri tqkilitlan, bu 
tqltilitm izalan memleketlerine don• 
meleri imkiru verilecciinden, normal bir 
aurette fcahedilmi§ olacaklard1r. 

I Kii~iik ltllif1n 
blr karar1 

Romanyada top ve 
mOhimmat fabrikalan 

kuruluyor 
Biikr~ 13 (Ak~) - Kil~iik itflaf 

erkfuu harblye heyetlerinin son top
lan tl.Slllda Romanyada biiyiik top ve 
miihimmatl harblye fabrikalan tesis 
ve in~asma karar verilmi~tir. Zira 
<;ekoslovakyada mevcut top ve mii
himmat fabrikalan, ilk tecavilzde 
havadan tahrib edilebil ceklerdh·. 

Romnnyada in~ ed1lecek top ve 
miihimmat fabrikalan ki.Icilk itilafla 
Balkan and1a~as1 devletlcrinin ih
tiyaglarm1 temin edeceklerdir. 

Binicilerimiz ltalya, BrOksel kon
Dun ak~am konvansiyo

nelle hareket ettiler 
936 Berlin olimpiyaUanna i~tirak 

cdecek siivarilerimiz dun ak~ 
konv~nsiyonelle ~hrfmizden hareket 
etmi~lerdir. istasyonda dostlan ve 
ark~ar1 tarafmdan ugurlanm1~
lardir. 

Giden ekipimiz, yarbay Saim On
konun b~kanligmda yiiz~ Cevad 
Kula, tegmen Cevad Gih'kan, Eyiip 
Oneil, Baim Polatkan, Sadeddin 
Erokay, Fahri ilhandan ibarettir. Sil
varilerimizln ollmpiyatlarda binecek
leri 16 ~ u 13 seyis lle birlik
te evvelld giin, trenle Bertine git
~r. 

Siivarilerfmizle birlikte bfr baytar, 
bir de antrenor gi~r. Mi.isabaka
lar 12 agustosta m.,Iayacagmdan sii
varilerimiz ekzersiz i~in epice vakit 
bulacaklardlr. 

12 agustasta bqlayacak Militar 
miisabakalanna 22 millet 'iftirik et
mi~tir. 

Ankaranm Cin sefiri dOn 
tayyare ile Ankaradan geldi 

Diin sabah Ankaradan gelcn yolcu 
tayyaresile Ankaranin <;in sefiri ile re· 
filcas1 ve kucakta bulunan ~iik. )'ll!1laki 
c;ocugiJe beraber 1ehrimize gelmi~tir. 
Sefir, bu )'.olculuktan pek memnun kal· 
m1~br. 

Selinikte bir tevkif 
Atina 12 (A.A.) - Yunan emni

yet tef]tilati Selanikte doktor Lodo
vtk Pesler ismlnde bir s1rb1, vaziyeti
nl ~iipheli gorerek yakalanu~1r. 

lzmirde §Oseler tamir edilecek 
bmir (~) - izmire yakm na

hiye ve kbylere uzanan ~elcrden bo
zuk olanlarm yaptmlmaSI, vilAyet da
imi enciimcnince kararl~tmlm1~tlr. 

Evvcla Kar~yaka - !zmir, Bornova -
izmir ve Cumaovasi - izmir arasmda
ki ~oseler yaptmlacaktir. 

f erans1na gitmiyor 
Roma hukOmeti, 

Bel~ikan1n davetine 
menfi cevap verdi 

Roma 13 (~m) - italya hil
kfuneti, Briikselde toplanacak olan 
Lokamo devletleri konferansma ~tl
rak ic;in Bel~ika tara!mdan yap1lan 
da vete cevab vermi~tir. 

ttaiya huktllneti, bu cevamn&t AT
rupa sulhiinil temln M;in miisbet blr 
yard!mda bulunmaga haz1r oldugu
nu, Fakat Akdeniz anlqmalan hilA 
mevcut ve mer1 bulundugundan 
Briiksel konferansma ~ edemi
yecegini bildfrlyor. 

Bundan ~ ttalya, Brilksel kon
feran.sma Almanyamn da davet edll
mesi 1Amn geldigini zira Almanyamz 
bir toplant.uun mevcut vaziyeti daha 
zJyade kan~ ilAve edlyor. 

Gazeteler ne oluyor? 
Seyhan viliyetinde Salmbeyllden 

blr mektup alchk. Gazetelerln her pos
ta birer ~r noksan ~tllJndan 
bahsedilerek denillyor ki: cKeyfiyet 
bura posta mudiirliiifine yazildJii gi
bi Seyhan vilAyeti yiiksek makamma 
da arzedll~fr. Sizin de tefebbiisler
de bulunmaruz1 dilerim.l) 

Bu hususta posta ve teJgraf umum 
mildilrliiguni.in nazan dikkatini eel· 
bederiz. Gazetelerin muntazaman sa
hiplerinin eline varmasJ. ic;in tedbir 
almmahdlr. -----

Adanadan lnona kampma 
gidenler 

Adana (A~am) - Tiirkku~ tale
belerinden on ki~Uik bir grup inonii 
kampma i~irak etmek iizere hareket 
etml~er ve memleketfn buyiik adam
lan tarafmdan ugurlarum~lard!r. 

A VUSTURYA BA~VEKILlNlN M. 
MUSSOLINIYE TELGRAFI 

Roma 12 (A.A.) - Avusturya ba1· 
nkili ~Ufllig Avusturya - AJmanya 
itilafmm imzalanmas1 miinasebetile 
M. Mussoliniye a1ag1daki telgrafnameyi 
eondermittir. 

Bu hraattan bilistifade pelt aamimi o. 
Ian fB}ui dostluk hissiyahm1 bir kere da· 
ha tekrar eder ve zab devletlcrile tama• 
mile mutab1k kalarak Roma itilafla
n caastna istinad eden mcsai birligine 
devam edcceiimi temin cderim. 

M. MuMolini, vermif oldugu cevapta 
Roma itiliflanna tclmih ettikten 1<>nra 
fU .Ozlcri ilive ediyor: 

Akdetmi1oldugunuz itilafname Avru-
panin ve Tuna havzasmdaki dcvletlerin 
ihya ve iman balnmmdan fevkalade 
miihimdir. 
, MACARtSTANA DA MALOMA T 

VERlLDI 
Viyana 12 (A.A.) - Bqveki) .$ut

nig, M. Gombo1e Avusturya • Almanya 
itilifmin metnini gondermi~tir. 

Yedikule /astik 
f ahrikasz yandz 

. Yang1n1n sebebi belli 
degildir, zarar elli bin 

liradan fazladar 
Diin saat dortte Yedikulcde Kaz11· 

~e¥?Je civanndaki Iastik fab1ikasmm 
makine klsmmdan yangm ~1~ ve 
u~ saat silrmti~tilr. Fabrikanm ima
lathane, ambalaj ve yazihane k151m
lar1 kurtarllm1~, diger daireleri yan
m1~t1r. Zarar miktari 50 bin ktisur 
lira tahmin edilmektcdir. Dun fnbri-
1.-amn makinelerini teml lemekle 
me gul 10 amele sorguyn ~ ki ~ler
dir. Yangmm sebebi h z anla ila
marm~tlr. Zab1ta tahkikatln me gul
dur. Lftstik !abrikasmda ~ah~an iki 
yi1z amele, bu yangm yliziinden ag1k
ta kalmi$lard!r. 

Maliye te~kilat1 
Defterdar ve muavini 

hafta i~inde tayin 
edilecekler 

bu 

Yeni maliye ~atJ merkezde tat
bik edildigi ve istanbul maliye kadro
su da teblig edildigi halde hAlA Istan
bul defterdarhgi lle iltl defterdar mu
vinligme henilz ldmse tayin edilme
~tir. 

Altflimuz mah1mata gOre fimdiye 
kadar :latanbul defterdarhgi Ile mua
vfnliklertne tayin edllecek r.evat hak
kmda gazetelerde goriilen isimlerden 
hi~ biri doiru deiiJdir. Yenl detterda? 
Ile muavinlerintn tayinl bu hatta 
i~inde veklle~ yap11acakttr. 

~imdiye kadar istanbul :mallye 
bafmurakibllif vazifesini gijren esld 
istanbul valisi baf Rqtdin kanunl 
miiddeti gelmedlgt i~in teltaiid edile-
ceii muhakkak goriilitiyor. Yeni def
terdar Ile muavinleri t,e ba.flachktaD 
sonra istanbul kadrosu tqkilAb tat,. 
bik edllecektir. I 

Balkan andlqm&S1mn 
iktisadl kongresi 

....... 12 (Aqam) - BatveJti) M. 
Stoyadinovii; Balkan andlapnamnn ikti
Adi konsreaini ~ken irad ettiii nat
kunda Balkan andlapnuarun daimi Y•PI'" 
Cl bir muesscse oldugunu ve Balkan dev
letleri aruinda birlik ruhuna gore ticari 
baglanhlann da kuvvetlendirilmesi lizi~ 
geldijini .Oylemiftir. 

Turkiye, Yunaniatan Romanya mu
rahhaalanmn nutuklanndan aonra ilk 
celse kapanmu1t1r. 

lhracat sanayiini himaye 
iktisat vekfileti ihracat yapan sa

nayii himaye etmege karar vermi¢fr. 
ihrac ed1len mamul mallru a rut ver
gilerin iadesi i~in bir kanun projes1 
haz1rlanm1~tlr. Mecli~ln ikinci te~rin 
i~timama yeti~tirilecektir. 
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AK~AMDAN AK.~AMA: ----------Belediyemizin 
iktisadT prensipleri 

Belediyemizin iktisadi prensipleri
ni iktisat i~leri miidiirlilgii ~u suretle 
anlatiyor: 

¢Miistehliklerin g1da maddelerini 
ahm kuvvetlerine en yakm bir ~ekil
de tedarik edebilmeleri iktisadi ba
knndan belediyenin en biiyiik en~e
sidir. Yalmz., her bti.yti.k ~ehir gibi, 
istanbul da ihtiyacm1 uzak mmtaka
lardan ioplu olarak tatmine mecbur 
oldugundan belediye her ~eyden evvel 
toptan ticaretle me~gul olmak, onun 
normal 1?artlar ic;inde cereyamru te
min etmek te;;cbbiisiinde bulunmu~
tur. Ucuz soguk hava depolan, mer
kezi hal, diger iktisadi te;;ebbi.isler ve 
dar biitc;esine ragmen ~ehri ia~e mm
takalarma bagllyan biiyiik yollar hep 
bu endi~e ile vticude getirilmi~tir. 

Perakende ticaret, bir iki kalem is
tisna edildiktcn sonra, ihsai bir mu
rakabeye tabi tutulmakla beraber, 
ortada anormal herhangi bir vaziyet 
has1l olmad1k<;a scrbest rekabete ve 
perakende ticaretin ~ehrin biinyesine, 
ahc1larm ahm kuvvetine ve itiyadla
nna gore takib edecegi tabii seyre b1-
rak1lrru~tir. Diger memleketlerde de 
ba~ka yollardan gidildigi takdirde de
vamh bir surette daha iyi netice alm
chg1 gori.ilmemi;;tir.» 

Prensiple mc~gul olmak, bunlan 
tayin ve tesbit etmek ~ok iyi. Fakat 
biltiin prensipler nihayet fiiliyati tan
zim ic;indir. Acaba belediyemiz istan
bulun bugi.inkii yiyecek maddeler 
ahm sat1m1m normal ve memnuniye
te deger bir halde mi goriiyor? Mese
le burada. 

Belediye her ~eyden evvel me;;gul 
oldugu toptan ticareti yoluna sokm~ 
muctur? Yapacagm1 yap1p bitirmi~ 
midir? Yapacag-t ile iktifa etmiyecek 
daha neler yapmaya karar vermi~tir. 
Ve bunlan ne kadar zamanda tatbik 
edebilecektir? ::;lellrimizi ia~e mmta
kalanna bagliyan «bilytik yollar.. 
acaba hangileridir? 

Pcrnkcncle ticareiie belediye, anor
mal vnziyet lias1l olmad1k<;a, serbest 
rekabcti ihlal ctmemegi ~iar edinmi~ 
oldugu temin ediliyor. Pek iyi bir 
prensip. Faknt biz, mtistchliklerde o 
kanaat var ki, daimi bir anormal va- 1 

ziyet i~indeyiz. Beledive perakende 
ticaret i.!?lerindcn memnun mudur? 
Bu hususta her l?eyin gayet munta
zam tertib edildigine kani midir? Or
tada iyi i;;ler bir makine var da bele
<iiye yalmz o makineye bir anza gel
memesine nczaret eder bir vaziyette 
bulunduguna rm kanaat getirmistir? 

i~te belediye ile miistehlik ista~bul 
halki arasui.da esasll anlal?amamaz
hk noktalan buradad1r. Qiinkii gor
d~gilmtiz izahattan c;IB:an manaya 
gore belediye yiyecek maddeleri 
alun satirrunm gayet yolunda oldugu 
emniyetl ile miisterihtir. Bizler ise 
her giinkii tecriibemize ve ya~a~-

=ctmza gore aksi kanaatteyiz. A~c1 

Taksimdeki hela kalk1yor 
T aksim meydanmdaki helamn kald1-

rilacagin1 ve belediye sular idaresi kar
§tstndaki iki di.ikkamn istimlakile bura
da, Eminonii ve Sultanahmedde oldu
iu gibi yer alh muntazam bir aptesha
ne Yap1lacagm1 yazm1§hk. 

Y eni helanm · yap1lacag1 di.ikkanlarm 
istirnlaki bitmi~tir. Yakmda diikkan
lar y1k1lacak ve helanm in§asma ba;;ila
nacaktir. 

Y eni apteshanenin kirk be§ gun ic;in
de ikmal edilerek ac;1lacag1 umuluyor. 
Bundan sonra meydanda c;ok c;irkin bir 
rnanzara viicuda getiren eski hela da 
kaldmlacaktir. 

- Dogrusu 
~iftl .. 

birbirlerine denk ikl l 

Universitede Y eni lam balar Adliye saray1 ... 
Edebiyat f akulte- 1500 l~mbanin nereye Cumuriget bagra-

• v konacag1 kararla§t1r1hyor 
szne ragbet neden lstanbulda mevcud umumi lambalara minda temel alma 

l ? 15 00 lamba daha ilave etmek i.izere be- • J k aza1.1yor. lediye ile elektrik 11irketi arasmda bir resml yapziaca 
Oniversite tarafmdan tutulan bir is-

tatistige gore son be§ senedenberi ede· 
biyat fakiiltesine kayd~dilenlerin mik
dan her faki.ilteye miiracaat edenlerden 
daha azd1r. 

Edebiyat fakiiltesinin muhtelif ens· 
titi.ilerinde de bu nisbet birbirlerinden 
farkhdir. Bilhassa felsefe ve edebiyat 
k1s1mlarma talip olanlar tarih ve cog
rafya k1s1mlarma devam edenlerden 
daha azd1r. 

Maarif vekaleti bunun sebebini arag
t1rmaga ba!}lam1gtir. Gec;enlerde geh
rimize gelen yiibek tedrisat umum mil· 
di.irii B. Cevat iiniversite ile diger yi.ik
sek mekteplerin umumi vaziyetlerini 
tedkik ederken gi.izel sanatlar akademi
sine gosterilen ragbete mukabil edebi. 
yat faki.iltesine miiracaatm azald1gm1 gor· 
miil!ti.ir. 

Vekaletin heniiz. bu mevzu etrafmda
ki tedkikatt bitmemekle beraber ala
kada rlar bu ragbetsizligi §U §ekilde izah 
ediyorlar: Edebiyat faki.iltesinin muh
telif k1s1mlarmdan diploma alanlann c;o~ 
gu muallimlige intisap ediyorlar. 

Halbuki liseler mahdut oldugu gibi 
liselerdeki edebiyat ve fe]sefe muallim
likleri de muayyen bir kadro ile tahdit
edilmi§tir. 

Son zamanlarda edebiyat faki.iltesin
den c;1kan mezunlar bu kadroyu doldur
mu!}lard1r. Bundan ba!ika diger fakiil
te veya yi.iksek mekteplerden mezun 
olanlar da - as1l kendi mesleklerini terk 
ederck - liselerde hocalik alm1§lardir. 

Bu itibarla edebiyat fakiiltesinden ._,. 
kanlar ya muallimlik etmekten ve yahut 
ona muadil bir memuriyet almaktan 
ba;;ika ser~cs bir sahada ~alt~am1yacak· 
larmdan bu ragbetsizlik ba:;; gostermi~tir. 

Maarif vckalctinin edebiyat faki.iltcsi 
mezunlannm lerfihi ve faki.ilteye rag
beti celp i<.;in nas1l bir tedbir alacag1 
heniiz Lelli degildir. 

Dispanserler 
Vilayet bunlann mikta

nn1 art1rmak istiyor 
Istanbul vilayeti dahilinde son za

;manlarda ai;;1lan dispanserlerin bi.iyiik 

fayda ve hizmetleri gori.ilmektedir. Bil

hassa acele vakalarda, kazalarda koy. 

liiler kolayhkla tedavi ediliyorlar. 

Ancak bu dispanserler istanbul koy• 

lerinin ihtiyac1 mikdarmda degildir. Vi

layet, dispanserlerin adedini arttmnak 

istemi~, fakat iki senedenberi biit1tede 

yeni bir varidat memba1 temin edeme
digi ic;in buna imkan bulamamt§tlr. Ge

lecek sene yeni dispanser ac;11masma 

imkan olamasa bile heni.iz yatag1 olmt

yan dispanserlere yatak ilave edilecektir. 

Her koyde, yahut birbirlerine ya· 
km koyleri bir mmtaka haline getire

rek bu mmtakalarm koy odalannda ba
z1 miibrem ilac;lann bulunabileceii kii

c;uk bir ilac; dolab1 tesisi de di.i§l.ini.ilii
yor. 

Bunu koy ihtiyar heyetleri temin ede
ceklerdir. Biit~esi miisait olan koyler 
birer kiic;iik s1hhiye memuru kullanacak

lar, varidat1 az. olan koylerde de mu· 
allimler herkes tarafmdan kullamlabi-

lecek bu ilac;lan hasta koyliilere vere· 
ceklerdir. 

Kiz taraf1 gt.in 
bir ailel.. 

gormii~, klbar 

anla§ma oldugundan bahsetmi§tik. 

Belediye fen heyetinin istanbul so. 
kaklanmn lamba ihtiyac1 etrfmda yap
tlg1 tedkikat son safhasma girmi§tir. Ev
vela butiin karanlik sokaklar aynlrn1§, 
bunlara ne kadar lamba koncag1 tes
bit edilmi§, bundan sonra aydmltg1 az. 
olan sokaklar goz oniine almm111tlr. 
Bunlara konacak lambalardan arta ka
lan lambalar i.ic;i.incii derecede ihtiyac1 
olan yerlere konacakttr. Belediye bil
hassa yangm yerlerine lamba koymaga 
karar verrni§tir. 

Istanbul §enlikleri haz1rllg1 
Agustosun 2 sinde ba~layacak dark 

gun kirk gece> 11enlikleri ic;in komite 
tarafmdan zengin bir program tertip 
edildigini yazm1§t1k. 

Spor, miisamere ve diger ~enlik ve 
eglenceler ic;in :;;ehrin muhtelif semt
lerinde aynlacak yerlerin Tiirk tezyini 
sanat esaslanna gore si.islenip giizelle§· 
tirilmesine bilhassa ehemmiyet verile
cektir. Bunun ic;in Tiirk tezyini sanat 
i§lerinde vukuf ve mehareti goriilen 
ressamlann c;alu;;masmdan istifade edi
lecegi gibi memleketimizde yeti!}en na
dir c;ic;eklerle buralar tanzim edile
cektir. 

lki hizmet~i hakkmda 
muracaatlar 

T aksimde oturan Leon kiz1 Suzan, 
polise mi.iracaat etmi~. c;antasmda bu
lunan otuz liranm hizmetc;isi Ti.irkan ta
rafmdan c;almd1g1m iddia etmi§tir. Tah.. 
kikata ba~lanm1~tir. 

Kalam1§ta oluran bayan Calibe bir 
p1rlanta yi.iziik ile bir kol saatini hiz
met~isinin c;ald1gm1 polise haber vermi~
tir. Polis tahkikata ba§lam1~t1r. 

Kar1~1k yaglar 
Belediye imalathaneler 
hakk1nda tedbir ahyor 

S1hhiye vekaleti, hileli ve kan;;i1k yag 
imalile satt§mm oniinii almak ic;in bir 
talimatname haz1rlam1§ ve bu talimat
nameyi tatbik edilmek iizere belediye
lere gondermi§ti. 

Talimatnamede dogrudan dogruya 
si.itten istihsa] edilen yaglan eriterek sa. 
tan imalathanelerle nebati ve hayvan 
ic; yaglanm satanlar hakkmda ayn ay• 
TJ hukiimler vardu. 

Belediye, ahnacak tedbirler miinase
betile §ehrimizdeki yagc1lar hakkmda 
malumat almak istemi§ ve belediye tu· 
belerine mi.iracaat etmi~tiT. F akat gelen 
cevaplar vazih olmad1gmdan mil• 
temmim maliimat istemi§tir. 

Bi.itiin ~ubeler cevap verdikten son
ra yag imalathaneleri talimatnamedeki 
esaslara gore sm1flara aynlacaklar ve 
bunlara yag imal ve sat1§1 hususunda 
alacaklan tedbirler i.;in muayyen bir 
miiddet verilecektir. 

Bu muddet zarfmda imalathanesinde 
tadilat yapm1yan ve yag imalini tali
matnameye uydurmayan miiesseseler 
kapattlacakf1r. 

Vap1 yerinde kavga 
Taksimde bir bina yaptuan Alek

sandiros ile yap1 renc;perlerinden Na
z1m arasmda kavga c;1km1§, NaZlill c;apa 
ile in~aat sahibini kammdan yarala
mtthr. 

•• 

Y eni adliye saraymm yap1lmas1 i-.in 
vilayet konag, kar§tsmdaki binalann is
timlakine t~ebbi.is edildigini yazmt§hk. 

Vilayette toplanan istimlak komisyo
nu, ilk once bu binalarm tapu kaytla
rma, bnhassa son tahrir neticesinde tak
dir edilen k1ymetlere gore bir fiat tak
dir ederek mal sahiplerine teblig et-
mi~tir. 

Mal sahiplerinden c;ogu, takdir edil
len kiymetlere esash bir itirazda bu
lunmam1iJlard1r. Ancak bir k1s1m miilk 
sahiplerile baz1 teferriiatta uyu~ulama
m1J ve pazarhk ba~lamt§tlr. Yakmda 
uyuiJulacag1 muhakkak gori.ili.iyor. 

Y eni istimlak kanunu mucibince bu 
gibi ihtilaflarda mahkeme tarafmdan 
tayin edilen bir ( ehli vukuf) marifeti
le istimlak edilecek miilke k1ymet tak
dir edilecek ve bu para bankaya ya
tmld1ktan sonra fiilen istimlak yap1la.. 
bilecektir. 

Bu sebeple mal sahiplerile k1sa bir za
manda bir anla§ma yap1lmasa bile is
timlak muamelesine ve. binalarm y1k1l
masma ba§lanacaktu. 

Adliye saraymm plant haz1rlanm1fttr. 
Mi.inakasanm ilam ile ihalesi ic;in ge
c;ecek zaman da goz oniine almd1g1 tak
dirde temel atma merasiminin 29 te~
rinievvele tesadi.if eden Cumuriyet bay
rammda yap1lacag1 yahmin ediliyor. 

Bir ~ocuk aga~tan, bir ~ocuk 
Ost kattan dOitO 

Vefada Papu<;c;u hanmm arkasmda 
yedi y~mda R1za isminde bir c;ocuk 
dut agacmdan du~mu§ ve ba§mdan ya
ralannn§llr. 

Kad1koyiinde Ku~dilinde 2 ya!;mda 
Mahmud isminde bir c;ocuk evin i.ist ka
tmdan kazaen sokaga di.i~mi.i§ ve vi.icu
dunun muhtelif yerlerinden yaralanarak 
hastnneye kaldmlm1st1r. 

Ih.racat1 kontrol 
Hile yapanlar ~iddetle 
cezaya c;arp1facaklar 
lktisat vekaleti ihracat emtiam1zm 

aguhgm1 bir tak1m hilelerle arthran 
baz1 tacirlere kar§I c_;ok §iddetli bir mii. 
cadele ac;nu§ttr. 

Bu tacirlerin yapag1 c;uvallanna pa
c;avralarla bir tak1m kahn yamalar 
koyarak c;uva] ag1rhgm1 6 kiloya kadar 
c;1kard1klarma dair §ikayetler uzerine 
ticaret borsasmm nazan dikkati celbe
dilmiJ ve borsanm vazifesini biiyuk 
bir hassasiyetle yapmas1 ic;in ~iddetli bir 
tamim gonderilmi§tir. ~uvahn ag1rhiit 
2 kiloyu ge~miyecektir. 

Vekalet ticaret odas1 ve borsadan 
ihracatta hilekarhga gori.ilenlerin derhal 
vekalete bildirilmelerini de istemilltir. 

lki ~ocuk yaraland1 
Fenerde AYc1bey mahallesinde ~i~

hane caddesinde iki kaza olmu~tur. 
1 6 numarah evde oturan l 0 ya§mda 
Mehmed isminde bir i;ocuk 8 ya~mda 
Hatice ismindeki kom§U k1zile oynar
ken Mehmedin ayag1 pencerenin cam1-
na tak1lm1§ ve kmlan camla ag,r suret
te yaraland1gmdan hastaneye kaldml
mtl!tlr. 

Gene ayni caddede 6 yal!mda Tu-
ran, sokakta oynarken diger bir ~ocuk 
tarafmdan duvardan dii§iiriilen taltla 
ba§mdan agirca yaralanmt§, Balat 
musevi hstanesine kaldmlm1§hr. 

Bay AmcaJ'& gore ... 

. . . Eh, oglan taraf1 da f ena degll, j 
ikbal dii~gti.nO. sayllirl .• 

. . . Gelin biraz hoppaca amma. za
rari yok, ~ damadm elindel •( 

-------

SahJfe 3 

1STANBUL HAYATI 
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Gayret bacaklara 
- dU$tU I 

Biit~eyi sarsmadan :;;oyle bir pazar 
gezintisi yapay1m dedim. Mubarek 
diyann gezecek yeri ~ok amma, gel 
gelelim her taraf bizim keseye elver
miyor. Uzun uzun diii;;tintip e~ten 

dosttan tahkik ettikten sonra en mu
vaf1k ~ogazi<;ini buldum. Hem ~i:iyle 

bir deniz havas1 alay1m hem de guya 
sarsmtis1z, rahat bir yolculuk yapa
y1m diye vapur seyahatini tcrcih et
tim. iskeleyc ayak basar basmaz 38 
kuru~ gidip gclme bilet parasile ke
seyi a~tim. Seyahatimin rahat1Ig1 
hakkmda uzun izahata ltizum yok. 
iki saate yakln seyahat csnasmda 
oturmak degil, s1rtmu yasllyacak bir 
yer bile bulamadig1m gibi etrafrmda 
ag1z armonigi ile avaz avaz bag1rarak 
miitemadiyen dans eden yan i;1plak 
geni; ktimeleri arasmda itile, kak11a 
kemiklerim biribirine gec;ti. 

Nihayet s1kl bir cendereden daha 
ge<;tikten sonra iskeleye 91khk. Va
purdan <;1kanlarm bir <;ogu etrafta 
bekliyen arabalara doldular. Ben hep 

6' masrafm klsa taraflanm arad1gxm 
i'¥in bittabi araba i:;;ine yaklasama
d1m. Tabana kuYvet bir h~yli yilrilye
rek sahilde bir gazinoya girdim. Her
haldc en ucuz i<;ki kahvcdir. Hem 
mlibarek yorgunlugu d::i ahr ha. Ben 
fincaru yar1ladig1m s1rada etraf1mda 
masalarda oturanlar iic;er, be~cr yan 
ta.raftaki banyoya ta~mmaga ba~ladI
lar. Eh buraya kadar gelmi~ken bir 
de deniz banyosu yapmadan dtiniil
mez ya. Otuz kuru;; kahve parasmt 
verip soguk terler dokerek banyoya 
ge~tim. Denize girip 91kmciya kadar 
~ektigimi ben bilirim. Su ic;inde kafa
ma, govdeme inen tekme, yumruk 
yerleri haJa. s1zl1yor. On be~ yirml 
kuru~ ta buraya Odedik. As1l i~ bura
da ~atalla~b. $imdi tekrar gazinoya 
donsem otuz kuru~ kahve paras1 da
ha vermek lazrm. Ko~edeki piyazc1 
dtikkarunda bir masaya sokuldum. 
Biraz peynir, iki yumurta ile ogle ye
megini atlatbk. Evvela karnnn doy
mami,c; gibi oldu amma. dilkkanc1ya 
elli be;; kurusu verince qZ kald1 mide 
agnsma tutuluyordum. Adruncag1z 
p3ray1 ahr almaz masa iisttindeki ek
mek kmntllanm iizerime dogru sii
piirmege basladI. Yani bize de bura
dan yol gortindti. Cadde ortasmda ak
~ama k::idar nasll vakit gec;irecegiml 
dti~ilniirken onilmde bir araba dur
du: 

c.- Bay1m, gezmiyecek misiniz? Be
lediye narhmdan daha ucuz gotiiril· 
yorum. Hadi bakallm .. 

Adamcagiz adeta emri vaki yaptt. 

. 

Gayriihtiyari arabaya girdim. Sarst
la sarslla bir hayli dola~t1ktan sonra • 
kalabahk bir meydanllkta indim. Ara
bac1 ne istese begenirsiniz?. Yliz yirml 
be~ kuru~ vereceksiniz, demez mi?. 
<;arnagar yiiz yirmi be~i de ona say
dlk. Yetmil? be!? kuru~ ta oradaki ga
zinocuya gazoz paras1 verdikten° son
ra arLIB: donmek ic;in arabaya mara
baya yakl~acak cesaretim kalmadl. 
Gayret bizim bacaklara dti~tti. T1p1' 
bpi~ iskelenin yolunu tuttum. Bu ta
ba.n vay seyahati hepsinin iistiine tiiy 
dikti amma, bereket versin son vapu-
ra yeti~ebildim.. C. R. 

Bir ekmek~i beygirin 
!riftesile yaraland1 

Beylerbeyinde bir fmnda c;ali~an Se
fer, <;engelkoyiine ekmek gotiiriirken 
ekmek ta~1yan beygirin c;iftesile sag ka
§mdan aguca yaralanmt§, hastaneye 
kaldmlm1tllr. 

. . . Mesud olacaklar mi dersin? .. 
B. A. - Bilmem, diigG.n masmfma 

mikdanndan haberim yokl .. 
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Tiirkiye .;.· Yugosl8vy8 ma~1 
3 :- 3 beraberlikle~ bitti 

,- , 
Tilrkiye • Yugoslavya miill ta.Jmn-1 
~ ma~, dtin Ta.ksim stadyomun .. I 
da '1 • 8 bin Jt4;llik bir aeyirci ka- , 
Jabahgi ontinde oynandl. Taksim stad
yomu daha ma<; zamam gelmeden 1ki 
n~ saat evvel tlklnn tlkllm dolm~u. 
~ Balkonda seyirciler arasmda Sov-
yet Rusya ve Yugoslavya elc;ileri Ile 
general Fahreddin ve Ali Hikmet, ts- 1 

tanbul vallsi B. Muhiddin Ustiinda~ 
~e bir ~k mebuslar bUlunuyorlardl. i 
~ Tam saat b~ buc;ukta talrunlar sa
haya ~J.ktllar. Yugoslavlar 13.civert 
gi:imlek, beyan pantalon, kJ.rmlz1 ~o
rap giyiyorlardl. GOgiislerinde Yu· ' 
goslav armas1 bulunuyordu. 

iki talom da s'i1rekli bir surette aI
~andJ. ~ehir bandosu, Yugoslav ve 
lstikIAl mar~lanru caldt. 

Spor kurumu ba~kam geneNl Ali Hikmet soz soylerken 

1 Muteakiben Ttirk spor kurumu b~
karu general Ali Hikmet bir nutuk 
h'ad ederek yapllacak mac;m aziz 
dostlannuz ve lo.ymetll mi.ittefikimiz 
!Yugoslavlar ile yapllacak milli bir ma~ 
oldugunu, milll mac;lann daima mii
him ve lieyecanlt !Jldugunu, iki ta
rafm da mac;t kazanmak icin A.zamt 
gayret ve enerjilerini sarfedecekleri· 
Di !Oyledi ve dedi ki: 
~ - cBu macm mtihim bir hususi
)'eti vardlr: O da bu mac;m klymetll 
4,tostlarumz ve miitefiklerimi~ Yugos
lavlann eocuklarile yapllmas1dlr. 
l>emek istlyoru.m ki, i1d millet bu ka .. 
k dost bu kadar karde~tirler. iJd 
CIDst mllletin kard~ genc;leri y~a· 
IDJllal'>. . 

t Bu nutuk uzun ~ allo.~d!. 
Mttteakiben Yugoslav kafilesi re1s1 
bir nutuk soyledi. Yugoslav b89kam 
bti temasi hazlrhyon Tilrk spor te~
lAtma te~r etti ve dedi ki: 

.. - ctld mlllet arasmdaki ~ok SJ.kl 
ttostluga ragmen maalesef spor te· 
maslanna lAyik oldnklan ehemmiyet 
ye mevld verilm~tir. Temenni 
ederdim kl polltika sahasmda aldu· 
Ru derecede spor temaslanna da 
ehemmiyet ve ~at verilsin. Spor 
lemaslan dilnyamn en biiyO.k pro
pagandas1 ve milletleri birbirine 
yakla~tnmak f~in en iyi vasrtachr. 

Yugoslav futbocilleri burada ken
Cll memleketlerinde imi~ler gibi oz
m ve samiml bir muhit bulm~lar
dlr. Ya~ TUrk milleti ve Tiirk 
aporculugu!:. 

Bu nutuk ta uzun uzun allo~landt. 
MAC BA~LIYOR 

Ma~a altiya on kala ba~landl. Ma
~ Macar M. Klein idare ediyor, yan 
hake111ligini de ~azi Tezcanla Suph1 
Batur yap1yorlard1. 

Taklmumzm kadrosu fU Jell: 
Cihad - Ya~ar, Biisnil • Mehmed 

R~ad, Hakkl, ibrahim. - Niyazi, Sait, 
Giinduz, ~ref, Fikret. 

ilk devrede riizgft.r altma d~iik. 
Soldan yapbgumz ilk a.1nn ofsaytle 
neticelendi. 

Talom1m1z, ilk dakikalarda ~ok 

fUurlu bir oyunla Yugoslavian sag
dan soldan Slkl~myor. MuaVin hat· 
tmuz, h-UCum hattml besliyor. ~
ci dakikada Niyazi uzun blr pa.s al· 

ch. Topu, Yugoslav kalesine dogru 
~andelled.1. ~eret te giizel bir kaf a 
:vuru~le topu Yugoslav aglanna taktI. 

TVRKiYE 1 - YUGOSLAVYA 0 
'.Arkadan Yugoslavlar, s11o bir hii

cum yaparak lfalemize dayanchlar. 
Cihad, ~ekilen ~iiti.i yakahyarak teh
llkeyi bertaraf etti. Yugoslavlar, sol
dan akmda. .. Sol ac;Ik topu siirdtik
ten sonra uzun bir pasla sag ac;1ga 
g~irdi. Sag a~1gm cektigi {lilt, kaleci
mizin ellerinde eridi. 

TtJRKiYE 1 • YUGOSLA VYA 1 
,.., Yugoslavlar yavru;; yava~ bizi adam
aktlll slkli;;tmnaga ba~ladllar ve yir
mlnci dakikada beraberligi temin 
ettiler. Yugoslav merkez muhacimi, 
uzaktan bir pas aldl ve topu dur
durmadan uzaktan kalemize havale 
etl. Herkes topun avuta gittigini zan
nediyordu. Halbuki top kalem.izin sol 
k~sinden girerek ch~an ~lktl. Bu 
golden sonra talonum1z, akmlann1 
Slkl~tlrd!. 25 incl dakikada u~ or-
tamtzm ~ii.t ~ekeceklerine yekdigeri
ne pas vermeleri yiizi.inden bir firsat 
ka~1rd!k. Gene yirminci dakikada 
Niyazt aldlgi uzun past, derhal orta
ladJ. Fakat G\.indiiziin kaleden 2 - 3 
metre mesafeden ufak bir tereddiidii 
yiizlinden yiizde ytiz bir golii ka~r
chk. 

Merkez muavin Hakkuun aksama
SI, Yugoslavlann A.ni aklnlar yapma
lanm kolay~bnyordu. Bu halden 
istilade eden Yugoslavlar, az kaldl 
ikinci golii de yapacaklard1. Fakat 
bereket versin ki Yugoslav sag ac;igi
run ~tiinii kale diregi geri celdi, Hiis
nft de yeti~rek topu uzakla~brdl. 
Yugoslavlann ~ok tehlikeli bir kac 
a.kmm1 mildafaanuz zorluk1a kur
tardl. 

Bu tehlikell dakikalarda, bilhassa 
kaleci Cihad ve miidafaanu.z mtikem
mel kurtan~larile temayiiz etti. 

Yugoslavlann bu devrelerde bizden 
~ok listiin, hA.kim ve ~uurlu bir oyun 
oynadlklanru iti.r\f etmek lftzunchr. 
ilk dakl1talarda taJom1mJzm ~uurlu 
ve gilze1 paslJ. oyunundan artik eser 

~· 
YUGOSLAVAYA 2 • TtlRKiYE 1 

Yugoslavlar, bu giizel ~alt~malan
nm miikA.tatuu 85 incl dakikada ik
titaf ettiler. Yugoslav merkez muha-

Tenis turnu\'aslllda kar.ananlar, va Ii ve belediye reisl B. Muhidclin 
Ustiindag ilc bir arada 

cim.i, sag a~1gmm yerinde bir pasm1, 
plase bir ~title sag ko~eden kalemize 
tlktI. Yugoslavya 2 - Tiirkiye 1. 

Yugoslavlar, bu golden sonra da 
iistiin oyunlarma devam ettiler. Filc
ret, mtistesna olmak iizere hticum 
hattlm1z ~ok durgun, Giindiiz, arka
da~larma bir tiirlii pas tevzi edc
miyordu. 

TtJRKiYE 2 - YUGOSLAVAYA 2 
40 met dakikada Yugoslavlar, Ni

yazinin s1kl bir aklmru kornere atti
lar. Korneri Fikrct c;ekti. Niyazi de 
ytldmm gibi bir ini$Ie topu, Yugos
lav aglarma ' takt1. Tilrkiye 2 - Yu
goslavya 2. 

Bu gol tak.IrmllllZ1 canlandu·dl. Sag
dan stk1 bir akm1m1z1 Gundi.iz, en
f es bir ~eviri~Ie Yugoslav kalcsine t1-
karken Yugoslav kalecisi topu tuttu 
ve ilk devre 2 - 2 ye berabere bitti. 

tKiNCt DEVRE 
Taklmnmz, ikinci devreye de ayni 

kaclro ile ba!?lad1. 
Be~inci dakikada Macar b akemi, 

yanh.!? ofsayt saymast yuzilnden 
Giindiiziin golle :neticelenecek bir alo
rum durdurdu. 

Onuncu dakikada. . Niyazinin orta
ladtg1 topu, Yugoslav sol beki ellle 
tuttu. Bu, muhakkak bir penaltt idi. 
Fa.kat hakem bu penalt1yi vermedi. 
Oyun ~ok seri ve heyecanlJ.. 

YUGOSLA VYA 3 - TURKiYE ! 
12 nci dakikada Yugoslavlar, of

sayttan u~lincil gollerini yaptllar. 
Gol ~oyle oldu: Yugoslav sag ~1gt 
ofsayt vaziyette topu ald1, iki yan 
hakemi, bayrak kalchrdlklan halde 
hakem nazart itibara almadl. O da 
topu surerek pl!se bir ~tle ii<;iincii 
golil yapt1. Yugoslavya 3 - Tiirkiye 2. 

TURKiYE 3 • YUGOSLVYA 3 
Bu gol, talo.mumzm maneviyatuu 

sarsh. Yugoslavlar bundan istifade 
ederek akmlanna ~iddet verd.iler. Ni
hayet, 23 ililcu dakikada Fikret, Yu
goslav sag bekinin kendisine yanh~
hlda pas vermesi sayesinde QOk S1kJ. 
bir ~iitle uc;i.incU goli.imiizi.i yaptl. Ti.ir
yiye 3 - Yugoslavya 3. 

Bunu Yugoslav mudafaaSl.m allak 
bullak eden ~ok s11u bir aklrurmz ta
kip etti. 

Otuzuncu dakikada bir Yugoslav 
oyuncusu sakatlandl ve Yugoslav ta
kmu 8 dakika kadar on kif?i oynadt. 
Oyunun son dakikalan, tak1m1mmn 
galibiyet sayismt <;Ikarmak i~in yaptt
ift akmlarla ge~ti. Son dakikada Ni
yazi, Yugoslav kalesine akarken, ka
leci kendisini yere d'ii~dii ve bu
nunla iktifa etmiyerek Niyazinin ka
fasuu da tekmeledi. Niyazi bu dar
beden l>ayilarak oyunu terk etti. 
44 ilncu dakikada ibra.himin mii
kemmel bir ~andelini kale diregi kur
tardl. Netice degi~eden ma~ (3-3) e 
beraberlikle bitti. 

Takmmmzda be~ ki~i giizel oyna
dl: Hiisnu, Fikret, ibrahim ve nisbe
ten kaleci Cihad Ile Niyazi. 
l\flSAFlR SPORCULAR ~EREF1NE 

ZiYAFET 
istanbul 12 (A.A.) - Yugoslav 

futboculan ~refine bu gece Parko
telde 150 ki~ilik bir zlya!et veril
mi~tir. 

Bugi.inkli ma~m has1Iatt 5,000 ki.i-

M. Blum 
'(B~ taraf1 birinci sahifede) 

ne kadar az olursa olsun, italyanm da 
i~rAki i~ :yegane ~are Montreux 
konf eransmm ~buk ve memnun ed.i
ci bir neticeye vastl olmak azmii katii
sile i~ine devam etmesidir. 

Fa~istlerin «la man1era forte dedik
leri tanda hareket ederek italyay1 
emri vaki kar~LSmda brrakmak iste
m17oruz. italyanm Akdenizde mace
ra ve taarruz emellerinden vaz gec;
mesi i~in butiln gayretler sarfedilme
lidir. Fakat arzu ed~en hedefe var
mak !~in yegble yol hi~ bir ~ntajm 
:Akdeniz paktlllµl aktini menedemiye
cegini, hatt! geciktirmiyece~ini M. 
Musoliniye anlatmaktir. 

M. Musolini, Almanya ile birllkte 
hareket edeceginden bahsederek ~im
d.i biiyil.k mikyasta bir ~antaj yap1yor. 
Filhakika Alrnanya ile bir ha va anl89-
mas1 yaprm~t1r. Bu anla~ma mucibin
ce Alman tayyareleri Akdenizde bir 
iissillhareke bulabileceklerdir. Fakat 
bu gibi manevralara nihayet vermek 
i~in Akdeniz paktmni yap1lmas1 ~a
bukla~tinlmalld1r. Pakt kabil olursa, 
italya da dahil olmak tlzere, M. Mu
solini isternczsc italyas1z yapilmah
dtr. 

Akdeniz pakti mu~terek emniyet 
i~in en miihim kozlardan biriclir. Bii
tiin kuvvetin parc;alanmaz sulh idea
li hizmetine amade bulundugu bir St
rada bundan biiti.i.n istifadeyi temin 
etmemek cani~•ane bir hareket olur. 

M. Musolininin Akdeniz paktma 
kar~t ald1g1 vaziyet hakkmda soyle
diklerirniz Milletler cemiyeti paktmm 
kuvvctlendirilmesinc kar~1 muhalefe
ti sebeplerini de anlatmaktadir. Bu 
noktada M. Musolini uzun miiddet
tenberi olduk~a devamlI bir politika 
takib ediyor. Filhakika M. Musolini 
hi9 bir zarnan Milletler cemiyeti pak
ti prensiplerine ac;Ikc;a taraftar olma
nu~tlr. Hatta «Dortler misakl> proje
sile bunu tasfiye etmek isteml~tir. 

Milletler cemiyetinin ~ok «umumh 
olan vaziyetine nihayet vermek lftzun 
geldigini ilan etmekten hi~ bir zaman 
~ekinmemi~, miitearnza kar~ zecri 
tedbirler esas1m kald1rmak suretile 
Milletler cemiyeti paktmda yap1lacak 

islahat tekliflerine daima taraftar 
bulunmui;;tur. Afrikada Milletler ce
m.iyetini magltip etmi~tir. Avrupacia 
bu cemiyetin ii;;ini tamamlamagt dii
~iiniiyor. 

Mii~terek emniyeti muhataza et
mek ve lruvvetlendirmek istiyen dev
letler mani olmazlarsa Almanya ve 
Lehistamn i~tirakile bu hedefme va
sll olacaktir. 

T aksim bah'"esinde 
~u ak§am saat 21,45 de 

SEVDA OTE.l.t 

Salt~ 

RAHMET EFENDI 
Masalanruzi ayin
mz - Telef on 43703 
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Surlar1n tamiri 
(Bat tarah birmci sahifede) 

~g1 be~ alb. milyon liray1 ~ehrin 
imar hareketlerine sarfetmegi daha 
muvaflk gormii~Uir. Bunun ir;in Fran
s1z ~ehircilik miitehass1st surlann 
- as1l mtihim tarihi klymeti olan • 
kap1lanru oldugu gibi muhafaza et
mek, bilhassa - Osmanh tarihile cok 
stln alakast olan - (Yedikule) surla· 
nru aynen brrakmak> ve sur .kaptlan 
ch~da kalacak olan sur pari;alann· 
dan da baz1larrm, bunlann tarihl var· 
llklarm1 istikbale hatrrlatmak iizere 
temsili (symbolique) mahiyette b1-
rakmak fikrindedir. 

Surlarm harab olan klsunlan kal
dmlchktan sonra bo~ kalan yerler, 
~ehir i~inden uzanacak yeni caddele
rin son noktalarrm t~il edecekle
rinden miinasib goriilecek yerlerde 
bilytik meydanlar a<;llacak, bazi yer· 
lerde de giizel bah<;eler ve park.lar 
yaptlacaktir. 

M. Proste surlarda.n ziyadc istan
bulun en eski su kemerleri olan Boz.. 
dogan kemerlerinin oldugu gibi mu
hafaza edilmesine taraftardir. Esasen 
bu kemerler iyi muhafaza edildigin· 
den bunlarm tamiri i<;in pek az par~ 
sarfedilecektir. ~hirdeki cadde ve 
sokaklara Bozdogan kemerlerinin va
ziyetlerine g6re istikrunet verilecektir. 

Alm any a 
(Ba~ taraf~ I inci sahif cde) . 

Avrupamn cenubu ~o.rkisinde tesiri 
gorillecektir.» 

ALl\IAN GAZETELERt ~"E DtYORLR? 
Berlin 12 (Ak~arn) -Alman gaze

teleri yazd1klan makalelerde Orta 
Avrupada Frans1z projesine muhalif 
bir vaziyet teessils ettigmden bahset
mektedir. Bu gazeteler <;ekoslovak
yamn Almanya vc Avusturyaya kar~ 
takip ettigi politikayi degi~tirmege 

mecbur olacag1m ve Lehistan, Al
manya, Avusturya, Macaristan, ital
yadan miirekkep olarak Baltlk deni
zindcn Adriyatik denizine kadar bir 
blok kurulmakta oldugunu soylilyor
lar. 

tNGILtZ GAZETELERi M~1?'1.'lJN 
Londra 12 (Ak~am) - ingiliz ga· 

zeteleri Alman - A vusturya anla~ma
smdan mernnuniyetle bahsediyorlar. 

AVUSTURYA KABiNESiNDE 

DEGl~iKLiK 
Viyana 12 (A.A.) - Doktor, Gla

vise Von Hortsanan devlet nazm ve 
M. Gurido Schrnidte hariciye mliste
~an tayin edilmi~tir. 

Dr. Von Hortsanan, Mi.inih iiniver
sitesinde paye sahibi olup Alman 
muh!bbi ve katoliktir. ~imdiye ka
dar devlet ar~ivlerini idare ediyordu. 

Kendisi 54 y~mdadtr. 
M. Schmidte gelince 37 y~mda 

olup vaktile Paris scfareti mustei;;ar
bgmda bulurunu~ ve 1928 denberi 
riyaseti cumhur urnum katipliginl 
yapm~tir. 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1gi 
Istanbul Sat1nalma Komisyonundan : 

1 - lngiliz yap1si a~ik deniz Motorleri i~in 6 adet tafbn 14/7 /936 
sah pnii 1aat 14 de a~ik ekailtmeai yapdacaktir. 

2 - Tasmlanan tutar1 2490 lirad1r. 
3 - ~artnamesi Komisyondad1r. Goriilebilir. 
4 -1stekliler 187 lirabk ilk teminatlarJyle Komisyona gelmeleri. 

(3626)' . 
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sur liradtr. Bu yek:O.n bugi.ine kadar 
yaptlan milli ve temsill ma'i;lardaki 
has1lata nazaran blr rekor te~l et
mektedir. 

Tenis turnuvam1z 
Diin miisabakalar bitti 

kazananlara vali 
kupalar1 verdi 

renos turnuvanuza Oagcihk kltibii 
kortlannda diin de devam edilmiotir. 
Neticeleri §Unlardir: 
- Bi.iyiiklerin mi.isabakaemda tek erkek: 
R. Alyoti, J. Guaudyo 6£1, 6/.,3, 6/_'J. 
galip. 

T ek bayan: Bayan Korodeski bayan 
K~rtelliye 6/ 2,: 6/ 3 galip, inuhtelit 
Bayan Korodeeki ve Ne~et, bayan Kor· 
telli ve Krise 7 / 5, 6/ 4 galip. crift erkek: 
R. Alyoti ve H. Giraud, J. Gnaud, ve 
H. Alyotiye 6£4, }/_S, 8~6 galip gel~ 
mi~tir. 

Kii~Ierin miisabakasmda: tek erkek: 
Vedad Cemal MeHh SuTeyyaya 6/ 1, . 
3 / 6, 13/ 11 galip, <;ift erkek: Vedad ve 
Fahir, Hozyan ve Semihaya 6/ 2, 6/ 3 ga
lip gelmi§lerdir. 

Diinkii mi.isabakada vali ve belediye 
reisi bay Muhiddin Ostiindag dahl bu- ,. 
lunmu§ ve <;ok giizcl yap1lan miisabaka
lardan memnuniyetini bildirmi§tir. Ka
zananlara kupalan valimiz kendi elilo 
tevzi etmi1tir. lzrnirlilerin turnovaIDIZa 
iittirakinden dolayi kendilerini te§ekkiir 

edilmi§ ve lzmirliler de mukabeleten istan• 
bu) tenis<;ilerini lzmire davet etmi§ler. 
dir. 6niimuzdeki agustosta bu davete i· 
cabet edilecegi tahmin edilmektedir. 

• Beyoglunun merkez yerinde 
:rem, moda atelyesi, doktor .. 
yazihanesi veya ikametgah 

olmaga elveri~li dort oda, mutfak 
ve banyoyu havi bir daire k irahkttr. 
latiklal caddesi {~1k) sinemas1 kar· 
tmnda 156 numnrah c lstiklal apar• 
hman1 kap1c1sm a muracaa t. 

w 5cee1w 
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KELEBEKLi smTLAB. 

ingiliz plajlarmda yeni hir moda c;tk
nu~: <;1plak 1nrtlara. kelebek resmi yap· 

tirmak modas1 ... ~imdi plajlarda dolaii!an 
kadinlardan c;ogunun sirtl kelebek resim
lerile doludur. Bazt kadmlar hir kelebegi 
az bularak bir kac; kelebek resrni yap
tlnyorlar. 

Kelebek resimlerinden bir losmi yagh 
hoya iledir. Bir k1sm1 dovme dcnilen 
tarzda yap1ld1gmdan hie; c;1km1yor. 

iNTiKAM! 
Boksor ~imeling ile kar1s1 Anny Ond

rarun Berlin civarandaki viUa.Iarma y1ld1-
r1m d~tu, villa yandi. .• 

Bu hadise zenci muhitlerde tuhaf bir 
aksi sada uyand1rd1. Zenciler diyorlar ki: 

- .$imeling zenci boksor J oe·yi dogdii, 
.buna hak razt olmad1, bizim intikaml-' 
m1z1 al1yorl... 

VAY, VAY, VAY! •• 
Fransada bir kanun c;1kacak: Doktor• 

lar ancak altm1~ be§ ya§ma kadar doktor
luk edebilecekler .. 

Me§hur doktor Martel buna muhalif. 
Diyor ki: 

- Doktorlarm hayatim dorde bolmek 
lazlIDd1r. On sekizden yirmi be~ ya§uru
za kadar talebeyiz; yirmi be~ten elliye 
kadar meslegimizi ogreniriz; elliden alt
mi§a kadar pratisyenlik yapanz, altmJ~· 
tan sonra doktor oluruz. Hemcinslerimizi 
iyi etmek ic;in neden bize be§ sene zaman 
buakzyorlar ~. 

Vay, vay, vay, doktorluk ne giic;mii§l.. 
Gene; doktorlann kulaklan '¥mlasm. 

GECE ziYARET<;iLERi 

Paris ~enlikleri miinasebetile Louvre 
mtizesi halka geceleri a~lldl. Yillar
dlr sabahtan ak~arna kadar kapis1 
halka agJ.k olan ve her giinkil ziya
retgileli be!} onu ge~miyen mtizeye 
gece ka~ ki~i girdi dersiniz? 3.000. Do
kuzu ~eyrek ge~den dokuzu kirk be~ 
ge~eye kadar 300, dok:uzu klrk be~en 
ona kadar da 2,800 ki~i miizeyi adeta 
istila etti. 

Maksat muzeyi gezmek mi dersi
niz? Hayir, mtizeyi gece gezmek ... 
S1rf merak ve tecessi.is ve yeni bir ~ey 
yapmak sevdast. .. Degi~iklik arzusu. 

YAZILARI TERS OKUYAN 
~OCUK 

lngilterede Durham §ehri civarmdaki 
bir ilk mektebin talebesinden yedi ya· 
§mdaki Sockeyin yazilan tersine oku
malr.ta ve yazmakta oldugunu ingiliz ga· 
zeteleri hayretle haber veriyorlar. Bu 
f¥<>euk deftere yaz1 yazmak istedigi :za.. 
man sahifcnin sonundan ba;ilamakta ve 
yukansmda tamamlamaktadir. Kitab1 
da ha:, a,ag1 tutup okumaktadu. 

Mektebin muallimi mi& Bell bu c;ocu
iu kitab1 ters okumaktan ve ten yaza 
yazmaktan menetmelc ve diger c;ocuklar 
gibi duz yaz1p diiz okumaga ogretmege 
muvaffak olamad1gmdan Londranm m~
hur psikologlarmdan birine milracaat 
ederek bir <;are gosterilmesini istemi!1tir. 

Cenubi Afrikada biiyiik 
bir p1r anta · ul ndu 

Bu ta~a ~imdilik bir milyon dolar 
k1ymet takdir edildi 

1934 senesinde cenubi Afrikada Pre· 
toria civannda yerden f¥1kanlan 7260 k1· 
rat s:kletindeki pulanta bi.itiin diinyayi 
'Velveleyc vermi§ti. Biiyiik pulantalara 
hirer isim verilme."i adettir. Buna da ka
§ifm adana izafetle Jonker p1rlantas1 rlen
mi§ti. Bu ta~ §imdilik bir milyon dolar · 
kiYmet takdir edilmi~tir. 

Y eni pirlantanm k~finden beri iki se· 
ne ge1ttigi halde bunu yarrnak ve brq 
etmek i~ine §imdi ba§land1. Nevyorka 
getirtilen diinyamn usta elmastira~lan 
h~m pnJantayi yard1lar./Bu mtinasebetle 
dunya gazetecileri bu nazik i§te ha71r 
hulunmu§lard1r. 

Londra gazetecilerinden Thompson 
hu ameliyeyi §oylece anlabyor: 

Diinyanin en me§hur yeni p1rlantas1ru 
be§ kuru§luk 5.di bir siizge<; i1tinde bana 
gostcrdiler. Tavuk yumurtas1 boyunda 
~~eri kirli idi. «Bu nasil pirlanta> dedi
gam zaman sa1tlan dokiilerek kafas1 p1-
nlChyan ya~h usta dedi ki: 

«G<>rdiiguniiz pisJik ~imentodur. Di.in 
pirlantay1 ii1t parc;aya ayird1k. Par~alar 
yerlerini muhafaza etsin diye muvak.kat 
simentoladalt.> 

Bu sozleri soyledikten sonra suzgec;i 
'\' e ic;indeki 1timentolu pirlantay1 suyu 
ka:rnamakta olan bir tencereye soktu. 

lspanak ha!ilar gibi bir milyon dolar
l1k p1rlantanm kaynar suya atildigmi 
gordugiim zaman ustamn c;1ld1rdagm1 .7.an· 
llederek gay1i ihtiyari: 

- Ne yap1yorsu~uz~. 
Diye bag1rd1m. 
- <;;;imentolan ortadan kaldiraca~1m. 

Cevab1m ald1m. 
T encereden ~kanld18't zaman p1rlan

talann p1rlantas1 denmege layik olan k1y
rnettar ccvher biitiin gi.izelligini arz~tti. 

~ Usta birkac; dakika dt§an c;1kmakh
gun1 siiyledi. Di§andak.i taharri memur· 
~~nnan yanma ~1ktirn. T ekrar ic;eri girdi. 
gun Zaman p1rlantamn adi bir sebze niua
rnelesi gormekten kurtuldugunu ve a~1l
~:s1~1 diinyada ancak iki wki,inin .. bil~igi 

kMaya konulmu§ oldugunu gordum. 
Kafas1n1n sac;lan ~okiilmii§ usta dort 

asudanberi Anvreste clmasttra§~1hg1 ya
pan bir aileye roensup Laza Kapla.,1 idi. 
Kendi.'linden ogrendigime gor~ tamam bir 
sene p1rlantay1 yarmak ii;in ha21rlanm;~ 
tu. 161 defa ham pirlantanm modelini 
yaparak yarmak ameliyesini tecriibc 1. t· 
mi§tir. Pirlantanm cografi mevkiioi ve 
haritasm1 tayin i~in aylarca c;ah§ml!illr. 
Damarlarm1 kqfetmi~tir. Bir milimetrelik 
bir hata pirlantay1 parc;alayabilirdi .. Bu
nun ic;in usta c;ok dikkat ve itina gihter· 
roek mecburiyetinde kalm1§t1r. 

Almanyadaki fabrikalara gayet ince 
bir <;elik karoa eipari' etmi§tir. Bu J.-.rna 
geldikten sonra Kaplan pulantayi ya, ma• 
ga hazirlanrih~ttr. Fakat bu i§e ba§li.• az· 
dan evvel adeti vec;hile evvela bahk av1• 
na c;1km1~t1r. Oc; gun ugra§•P gayet hiiyi.ik 
ve nefis bir balik avlamad1kc;a tezi~l.mm 
ba§ma gelmemi!;)tir. 

Kaplan bir sabah yanma 2 3 ya§In<laki 
oglunu rouavln alarak p1rlantay1 y'l .ma
ga ba§lam1~t1r. Bir vuru§ta p1rlanta ii~ 
parc;aya aynlm1§t1r. Bu ~te prrlant l .. n
cak s1kletinden iki kirat kaybetr • .i~.u. 
Nihai tua11ta da 300 lorat kaybedec~kld. 
Oc; parc;adan en biiyiigu trq edildiiten 
sonra 165 k1ratltk bir pirlanta olaeak'1r
Butiin di.inyada bundan biiyi.ik ancak iki 
pulanta vardir. 

Bunlar dahi Cullinan ad1 verilen ham 
pnlantantn yarilmasmdan hasil olan iki 
parc;ad1r. Bunlardan biri 516 ve digeri 
309 k1rat agirhgmdadu. 

Orlof adm1 ta§iyan 194 loratlik bir ptr
lanta daha vard1. Fakat bu §imdi kaybol
niu§tur. Rivayete gore Sovyet hiikfuneti 
hunu parc;alara ayirtip satmI§tir. 

Jonker ptrlantasmm tua§1 kolayd1r. Sa. 
niyede 5000 devir yapan bronz mihaniki 
destere ile bu i§ g0riilecektir. Nihayet 12 
parc;aya aynlacaktu. Hepsi bir gerdanhk 
LC§kil edecektirler. 

Sahibi fy'Iister \Vinton bi.itiin takJm ic;in 
400,000 lngiliz liras1 yani iki milyon 
dolar fiat istiyor. Bir mihraca §imdiden 
buna mii~eri c;1km1~t1r. Pirlantamn aa
hibi umdugu fiati bulamad1ii takdirde 
par1talan ayrr ayn sa~a.£akllr._ 

Alt$AM 

lzmirde tutu
Ian kad1n 

Kocas1n1n mektuplara, 
Kas1mpa$a cinayetinde 

alakas1 oldugunu 
anlat1yor 

1zmir (Ak~am) 
- Altl, yedi ay 
evvel istanbulda 
Kasnnp~da 70() 
lira parasma ta-. 

ma edllerek feel 
bir ~ekilde Oldii.
rillen ve cesedi 
Kasunp3.?a dere
sine attlan Esma
mn katillerin· 
den oldugu sw;l
Ie Mahmude is
minde bir kad1-

nm burada tu-

1zmirde tutulan ve 
1stanbu1a gonde

rilen Mahmude 

tuldugunu bildirmi~tim. Esma bogaz1 
iple slktlmak ve bas1 tasla ezilmek . . . 
suretile vah~ice oldilrillmti~ii. Yaka-
lanan Mahmude admdaki kadm, yir
mi sekiz y~ndadlr ve dort kiigiik 
~ocugu vardlr. 

istanbul miiddciumumlligi, istan
bul umumi hapisanesinde bulunan 
maznunlardan Rifatm vaziyetinden 
~iiphe etmi~ ve kog119ta bulunan e~· 
yasrm ara~tirmi?, Mahmudeden koca· 
Sl R1f ata yaz1Imi~ bj.r mektubu mey
dana ~1karrm~tir. Bunda Mahmude
nin: 

cSakm ilk ifadeni degi~tirme.» ifa
desi nazan dikkati celbetmi~ ve izmir 
mtiddelumumlligi haberdar edilm4-
tir. izmir miiddeiumumiligi, bu ihbar 
fuerine Mahmudenin Tepecik mahal
lesinde oturdugu evinde ar~tirma 
yapm1~tir. Evde Rlfatm dort mektu
bu bulunmu~tur. Mektuplarm il~ii. 
selamla ve ~ocuklannm hasretinden 
bahseden sat1rlarla doludur. RJiat, 
Mahmudeye: 

«Istanbula gel, bir ~ gir, para ka
zan, bana da yard1m et, gok feci va
ziyetteyim. istanbul hapisanesinde 
l'l:'lahkumlarla ~oink ~ocuklanru hu
sus1 odalarda gorii~tiiruyorlar. Gel, 
gorilselim. Serl1est~e gorii~ek miim
kiindur.:t 

Diyordu. Fakat kadm istanbula 
gitmedigi i~in dordiinci.i mektupta ~ 
~iddctli ifadeler vard1r: 

cBe cad1 kari, canavar, aksi kan! 
Gelmedin, ben de art1k hakikati ol
dugu gibi soylemege karar verdim. 
Senin de beraber old~unu soyliye
cegim. Eger, bu hafta iginde istanbu
la gelmezden mahkemede ifademl 
degi~tirip her ~eyi soyliyecegim.> 

Bu satirlar Mahmudenin sui; orta
gi oldugunu gostermektedir. Mahmu
de istanbula gonderilmi~tir. 

Kirklarelinde orta okumayt 
koruma cemiyeti 

Kuklareli (Ak9Rm). - Burada C. 
H. partisinin on ayak olniasile (orta 
okumay1 koruma: lrnrumu) adile vila
yet dahilinde orta okumayi korumaga 
ve btitiin il ~ocuklanrun orta okuma
larm1 kolayla-titlrrnaga ~alll,{acak bir 
cemiyet kurulmu~ttir. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu ak§am nohet~i eczaneler §UDlardU': 
$i§li: Osmanbeyde $ark Merkez. Tak

siro: lstiklal caddesinde Kemal Rebul. 
Beyoglu: Tiinelde Matkovic;, Yiiksekkal
dmmda Vinkopolu, Calata: Topc;ular 
caddesinde Merkez, Kastmpa§a: Miiey
yed, Haskoy: Aseo, Eminonii: Sirkecide 
Beii!ir Kemal, Heybeliada: Halk, Biiyuk· 
ada: Merkez, Bakirkoy: Merkez, San
yer: Nuri, Tarabya, Yenikoy, E.mirgin, 
Rumelihisar1ndaki eczaneler, Aksaray: 
Sanm, Be~ikta§: Receb, Oskiidar: Omer 
Kenan, Kad1koy: O~ler ve Sotiryadis, 
Fener: Hooameddin, Samatya: Teofilos, 
~ehremini: Nazam, Karagiiroriik: Meh· 
med F uad, Alerodar: E~ref Ne~et. J(i.i
c;iikpazar: Yorgi, $ehzadeba~1: Hiiseyin 
Kamil, Beyazid: Cemil. 
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ATiNA MEKTUPLARI 

Metaksas kabinesi dahili 
gii~liiklerle ~arp1§1yor 

Yunanistanda ekmekler pi~dikten 24 
saat sonra ve bayat sat1lacak 

Atina (Husus! muhabirimizden) -
M. Metaksas dahilde birgok mill?kilat
la ~arp1~1yor. Esasen ba~ekil Metaksa· 
sm 300 ki~ilik mebusan meclisinde an
cak 7-8 mebusu varchr. Binaenaleyh 
iktidar mevkiinde bulw1mast, meclis
te kendi fll"kasmm herhangi bir ek
seriyeti haiz olmasmdan degil, Veni
zelistlerle koyu kralcllarm m~terek 
bir kabine te~kil etmek igin aralann
da anl~amamalarmdan ve Venize
listlerin ehveni ~er telakki ettik1eri 
bugiinkii kabineye milzaheret etme.le-
1inden ileri geliyor. 

Venizelistlerin, Metaksas kabinesi
ni tutrnalan ve diger koyu kralc1 par
tllerin de hilkumete kar?I ~imdiki hal
de milsamahakar bir vazlyet almalan 
sebepsiz ve ivazs1z degildir. Venizelist
ler, M. Metaksasa milzaheretlerinl 
vadederlerken klralligm Yunanistan
da yeniden teessusiine miincer olan 
son isyan neticesinde memuriyetle-
1·inden ~Ikanlrm~ olan Venizelist za
bit ve memurlarm vazifelerine iadele
rini ~art ko~mu~ardl. Va.kl.a ba..5Vekll 
M. Metaksas, bu hususta kati ve sarih 
bir taahhiltte bulunmad1, sadece tas
fiyede hakslZllk yaplllp yap1lmad1-
gm1 ara~tlracaguu ve meydana c;Ika
cak haksizllklan tamir edeccginl 
vadetti. Ac;Ikc;a itiraf etmeli ki, bu 
soztinde de durdu. Zira son isyan ne
ticesinde vazifelerinden ~1kanlrru~ olan 
yiizlerce Venizelisti memuriyetlerine 
iade e~tir. 

Halbuki Venizelistlerin en ~k e
hemmiyet verdikleri nokta, matrud 
Venizelist zabitlerin faal ordu kadro

larma iadesidil'. M. Metaksas, koyu 
kralc1lann ~iddetli muhalefetine ug

rad1g1 cihetle, matrud Venizelist za-
bitleri iade edemiyor. Koyu kralc1Iar, 
matrud zabitleI hizmete alm1rsa) bu
gun krala sadlk olan ordunun tcca
niisu bozulacagm1 ve Venizelist za
bitlerin ilk f1rsatta rejimi degi~irme
ge kalkl~caklanru ileri siiriiyorlar. 

Bu sebepten dolayidlr ki ba~vekil 
M. Metaksas, Venizelistlerin ara s1ra 
kendisine gosterdikleri itimad1 geri a
Iacaklan hakkmdaki tehditlerine ku
lak asm1yarak matrud zabitlerin or
du saflanna almmasma yana~m1yor. 

Maamafih Venizelistleri tamamile 
gucendirmemek i~in mi.itevass1t bir 
hal ~aresi buI.magi ve son isyandan 
sonra ordudan tard ve ihr~ edilmi~ 
olan yiiksek riitbeli zabitleri mutasar
nfl.lklara tayin etmegi tekiif etmi~tir. 

Fakat Venizelist zabitler, kendileTi
ne teklif edilen millki memuriyetleri 
katl surette reddetm~lerdir. 

M. Metaksasm, koyu kralc1larm ~id
detli muhalefeti yilztinden, matrud 
zabitleri eski vazifelerine iadeye ya
na!?mamas1. Venizelistl<!rle mlinasebe
tini biraz gerginleo!?tirmi~tir. 

Maamafih Venizelistlerin bu mese· 
leden mii.tcvellit ho~nutsuzluklanm 

kabineyi de~irecek kadar ileriye ge>
ti.ireeeklerini sarnmyoruz. <;Unkil Ve
nizelistlerin tek b~larma bir kabi?le 
te~il edecek derecede meeliste ekse
riyetleri olmadlgt gibi, komilnistler
den, rneclis: reisi intihabmda gordlik
lerl ya~dnn da eksilmi~tir. 

BinaenaJeyh ~ayet Metaksas kabi
nesini devirecek olurlarsa, koyu kral
c1larm i~ ba~ma gelmeleri ih timall 
vard1r. Koyu kralc1 bir kabinenin ise, 
~imdiki ba~vekilin Venizelistlere gos
terdigi mtisaadeleri de esirgeyccegi 
ve belki onlara kalll daha ~iddetll bir 
hattl hareket takip edecegi muhak
kakbr. 

Venizelistler, bu hakikati bi.ldikleri 
i~in. Metaksas kabinesi, taleplerini 

l\f. Metaksas 

isafa sevketmek i~in Sik silt t~ et
mekle beraber ipi kopannaga cesa
ret etmiyorlar. 

Koyu kralc1 partilere gelince, ara
larmda anla~mak ve birle~rnek i~in 
~imdiye kadar yaptlklan miiteaddit 
t~ebbilsler ve milzakereler neticesiz 
kalnu~tir. <;i.inkti dort kralc1 partinin 
reisleri birle~cek partilerin reisliginl 
aralannda payla~yorlar, daha dog~ 
rusu yekdigerini istirkab ediyorlar. 

i~te kralc1 partiler arasmdaki bn 
anla~arnamazhk, Metaksas kabine
sinin vaziyetini kuvvetlendirmekte ve 
daha uzun milddet i~ ba~mda kalma
sm1 kolayla~t1rmaktad1r. Bu bak1m
dan Metaksas kabinesi, daha uzun 
mliddet i~ ba~mda kalacak gibl gorii
nuyor. 

iTHALATA KAR~l TEDBiRLER 

Metaksas kabinesi, memleket pa
rasm1 du~mekten korumak ve ti
cari miivazenedeki a<;1g1, az ~ok ka
pamak i!;in ithalatl tahdide ve itha-
1at kontenjamm yanm kti.sur milyon 
drahmi azaltmaga karar vermi-titir. 
Hi.ikumetin bu karan, ticaret ruemt
nin ~iddetli itirazlanna ugram1~t1r. 
Tuccarlar, ithalata konulan bu ta.kyl
dat kalchrllnnya.cak olmsa, zararlan
ru kapatarruyacaklanru ve musta.h
demlerine yol V'ereceklerini beyan edi
yorlar. Hlikftmet, bu tehditlere lmtak 
asmiyor gibi gori.inuyor ve tahdida
tmda israr ediyor. Bakahm netice ne 
o1acak? 

EIOIEKLER B.\YAT SATILACAK 

Yunan piyasa muste~n, ekmek.-;i
Ierin tartrda hile yapmalanna ve f'az
la; ckmek sarfiyatma mani olmak ii;in 
yeni bir tedbir alm1~tu: Ekmekler, 
pi~irildikten ancak 24 saat sonra ve 
bayat olarak sat1lacaktll". 

Yunanistanda piyasa miisfe~ 
~ok vasi salahiyeti vardlr. ihtiklrla. 
miicadele etmek ve yiyeceklere aza
ml fiat koymak pi'yasa mti.st~annm 
salahiyeti dahilindedir. itiraf etmeli 
ki bu makam, ihtikfi:rla miicadelede 
azami muvaffakJyet g6stermi~tir. Yu
nanistan, yiyecegi.nin en buy1ik kls
mm1 hari<;ten ithal ediyor. 

Bugiin Yunanistanda, yiyecek mad
deleri ithal edildik!eri memleket piya
sasmdan daha ucuz sat1l1yorsa, bnnu 
piyasa rntiste~annrn ihtikarla mfica
delcdc g6sterdigi siirat ve hassasiye
te atfetmeliyiz. 

111111111111111111111111111111111mrmnmnummnminmnnmnn11m111mrn11111111111111111111111111mm111111mm111ummmnu11mu11mm11111111111111111na 

Sonra, Yunanistanda. ihtikar dava
lan uzun usulii muhakemelere ve me
rasime ba1' vurulmadan geceli giin~ 

diizlil karakollarda gah~lai-ak hft.
kirni miinf eridler bir celsedc goriil
mektedir. ihtikar davalan kararlan 
katidir. istinar ve temyiz edilemez. 

BERLiN OLiMPiYATLARINDA 
NATTA'n1n F edakarl1g1 

Fazla miiracaat iizerine Berline kadar gonderdigi bir memur 
ile Berlinden on otel odas1 ve muhte)if spor biletleri daba 

tedarik etti. Hemen yerlerinizi aymp biletlerinizi ahmz. 

ii?te komsu memleket, bu cezri ted· . . 
birler sayesindedir ki, ihtikar1a mu• 
vaffaklyetle mticadele ediyor. ...... 
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PAZARTESi KONU~MALARI 

Anlatmak ve anla,mak l~in 
Bu siitunlarda {Milli felsefeye dogru) 

ve (Milli felsefe olur mu~ ) diye iki yaz1 
yazmt§hm. Cumhuriyet gazetesinde, ar
kada§Jm Osman Kaz1mm (Milliyetin fel.. 
sefesi, felsefenin milliyeti) ba§hkh, gii
:zel, 1tok iyi yaz1lm1§ bir tenkid makalesi 
~1kt1. Bundan sonra da ayni gazetede, 
romanlarile edebiyatlmtza giren ve ma
kalelerile fikir hayahm1zda yer alan 
Peyami Safanm (ilmin ve felsefenin 
milliyeti) adh bir yaz1s1 inti§ar etti. 

Peyami Safa, pek a<(tk olarak benim 
ileri siirdi.igiim fikri, yani (Milli felsefe 
olur) davasm1 tuttugu ii;in bend en once 
arkada§lm Osman Kaz1ma cevap vermi§ 
say1labilir. Fakat meseleyi bir daha orta
ya koyup karanltk taraflar1m aydmlat
makla okuyuculanma ciddi bir fikir 
hizmeti yapacag1m1 umdugum ic;in ben 
de bu yoldaki dii~iincelerimi a1;ilamakta 
fayda gordi.im. 

Bir miinaka§ada tam anla§ma olabil
mek ic;in, her§eyden once, kullamlan 
terimlerin her iki tarafca ayni manada 
almmas1 laztmdu . 0 halde ev
vela ( Milliyet ) ve ( Milli ) an
Jamlanna verdigim manay1 soyli
yeyim. (AK~AM) in bu ko§esinde 
bir kat;t aydtr yaphg1m konu§malarda 
eabit bir fikri, tiirlii safhalannda ve tiir
]ii goriini.i§lerinde anlatmaya 1tah;,1t1m. 
Bu sabit fikir ve bu ana prensip (Milli
yet) tir. Yaz1lanm okuyanlara goster
mi§tir ki hen milliyeti, bir insan kiitlesi
nin kendini bilip tammas1, kendinde bi
linecek ve tamlacak bir taraf olmas1, 
bir kelime ile §ehsiyeti bulunmas1 ma
nasma ahyorum. 

Milletimin miinevverlerine, mensup 
olduklan Ti.irk kiitlesinin, zaten asirlar
danberi var olan §ahsiyetini bugiiniin 
ilim, teknik ve felsefe sahasmda gos
terebilmeleri ic;in, bu sahalarda biiyiik 
i1 gormii~ adamlar yeti~tirmemiz liizu
munu telkine t;tah§maktay1m. i<;inden bii
yiik ilim adam1, biiyiik teknik adam1, 
yiiksek fikir ve felsefe adam1 yeti§meyen 
bir millet biiyuk olamaz ve bi.iyiiyemez. 
Davam, biiyuk Turk milletinin bu vadi
lerde kudret gostermesi i<;in t;tah§mak, 
didinmek odevinde oldugumuzu anlat. 
maktu. 

0 halde (Milliyet) anlammdan !fOY· 

le bir mana ve yaz1lanmdan boyle bir 
gaye kasdettigime gore (Milli) demek; 
millet denilen, §ahsiyeti belirmi§ bir kiit
lenin d1~ ve i1t varhgm1 ifade etinek kud
retinae bulunan birvey demek olmaz m1) 
Benim (Milli felsefe) dedigim, i§te bu 
vasuta clan bir felsefedir. <;iinkii bi:iyle 
bir vasfo. sahip olmad1k<;a asla Milletler 
aras1 ve kiilli bir k1ymeti alamaz. 

Beni y11lardan beri tamyan bir arkada§m 
ne demek istedigimi kolayca anlayaca
gma inanarak bu a1t1lamay1 yapttm. Ne
tekim bu noktayt kendisi de sezmi~ ol
dugu i<;in makalesinin sonlannda 1oyle 
diyor: 

cBize oyle geliyor ki Hasan Ali ile 
aynld1g1m1z daha ziyade Vocabulaire 
anla,mamazhgmdan doguyor. Eski bir 
felsefe muallimi ve muhibbi olan 
Hasan Alinin felsef e zihniyetine 
aykm 80Z soy}emesi imkam Var 
1n1du) Hasan Ali belki Turk mi.i
nevverlerinin dik.katini, mllli hayabnn
zm ge<;irmekte oldugu ink1laplar i.izerine 

•• •• OLUNCEYE 

c;ekmek onlan milli varltitm1zm ideolo
jisini yapmaya davet etmek istiyor.> 

Boyle diyen Osman KflZlm eger bu 
sozlerini makalesinin sonuna degil de 
ba,ma koymu§ olsaydt, belki bu kadar 
giizel bir tenkid makalesi yazmt§ olmaz· 
dt; fakat benim ileri siirdiigiim mevzuu, 
ba!lka bir kalemden okuyuculara dinlet
mi§ olurdu. Yalmz buraya oldugu gibi al
mad1g1m sozlerinin son k1smmda mii
nevverlerimizi neye davet ettigimi soy
lerken onlan yapmaya 1tagnd1g1m as1l 
il}i mi.inekkidim tam tebariiz et
tirmemi!]tir . Milli hayahmizm ge. 

~irmekte oldugu ink1laplar i.izerin
de dii!]ii'nmek ve onun ideolojisini 
yapmak elbette miihim ve milli bir fikir 
i§idir. Fakat benim yazd1g1m makaleler• 
de soyledigim meseleler, biitiin insanhk 
i~in mii§terek, ana felsefe meseleleridir. 
Mesela insan iradesinin kudreti ve k1y
meti nedir~ Davas1 bir ideoloji mevzuu 
degil, kokiinii miisbet ilimlerden alan 
ve dallarmda metafizik dii§iinceler at;tan 
bir felsefe sorusudur. Ben, Turk miinev. 
verlerini hayatm boyle etrafh, hudud
suz ve daima bir sual halinde kalan me
seleleri iizerinde kafa yorarak, bu yolda 
soylenmi!l fikirleri okuyup anlayarak ye
ni bir dfo~iini.i§ tarz1 ve sistemi bulmaya 
c;agmyorum. 

Bu tiirli.i meseleler biitiin insanhk it;tin 
mi.i§terek olduguna gore bunlan incele
yen fe]sefenin, insanl1gm bir part;tae1 de
mek olan her hangi bir millete goresi 
olur mu diyeceksiniz. Netekim Osman 
Kaz1m da boy le diyor. F akat yukanda 
si:iyledigim gibi milliyet, bir vahsiyet ol
duguna gore boyle olmak lazun gelir. 
<.;i.inkii sualler ne kadar umumi ve kiilli 
olursa olsun cevaplar, cevab1 verenlerin 
it;tinde bulunduklan muhite, zamana, 
hatta ferdi temayiillere gore degi§ir. 
Kaba bir temsil ile si:iylersek yogurt, 
yogurttur. Amma her yigitin onu yiyi§i 
ba§ka tiirliidiir. 

lleri milletlerin yeti~tirdigi filozoflar 
i~inde her mezhep ve me§repten insan
lar elbette vard1r. F akat bu milJetlerde 
as1l ana fikirlerin temelini kuranlan goz 
oniine getirince bir tak1m aynliklar he
men kendiliginden ortaya t;ttkar. Baconla 
ba~layan modern ingiliz felsefesi John 
Lockede kendini buldugu zaman em• 
prique: T ecru be ve mii11ahcdeye dayamr 
bir vasf1 damga gibi i.istiinde ta§tyordu. 
Descartes ile ba~Jayan modern Fransiz 
felsefesi ise ta Auguste Comte' e gelin
ceye kadar ana vas1f olarak ak1l oniinde 
bedahet ve vuzuh arayan intellectualiste : 
Zihinci bir yol tuttu. Derin ruhunun ka
ranhklannda Wagnerin miizigi gibi ro
mantik bir asalet ya§ayan Alman milleti 
ise Kantda vazifeye dayanarak, Hegelde 
(Benlik) ile (Tabiat) i ban§ttrlp her§eyi 
insan ruhunda toplayarak, Nietzschede 
kudretlerin en buyiigi.inii insan iradesine 
vererek, hepsinde kirk ikilik bir top ta
rakasile kendi vasf101 ta§tyan bir fe]sefe 
yaratm11llr. 

Frans1z filozoflan it;tinde, Frans1z fel
sefesinin akla dayanan ananesinden ko
pup ba§ka bir alem yaratmaya 1tal1§an 
hir Pascal, lngiliz filozoflau arasmdan, 
idealisme taraflm bir Berkeley, Alman 
filozoflan arasmdan bir Karl Marx yetii1-
mesi, bu milletlerin felsefelerindeki ana 
vas1flann ve aymc1 taraflann yok olma-

KA DARI.. 
Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD 

Deniz suyu gibi parlayan koridorlar .. 
oli.im renkli duvarlar .• koku.. sedye .. 
inilti .. gOige ve ses!. .. 

Hft.Ia. dl~arda yagmur yagiyor ..• ,,.,,.,,. 

Selviler albnda !... 
Bir hafta sonra ... Karanhk bir gi.in .. 

lapa Iapa kar yag:iyor ... Eyi.ipsultarun 
dar ve <;amurlu sokaklanndan, me<;hul 
~e sessiz bir s1rta dogru tmnamyoruz ... 
Onde iki ki~i gidiyor ... Biri kadln obii
rii erkek .. ikisi de bitkin bir halde .. <;a
mur birikintllerini, i<;i su dolu <;U· 
kurlar1 atlayarak kon~madan a&tr a
~r ilerliyorlar ... Soguk var! ... Riizgar 
esiyor .. Eyiibi.in bu tenha srrtlannda 
eesini dinletecek yer bulanuyan firtl
na; iki golge gibi titreyerek giden bu 
me<;hul yolculann omuzlannda otii
yor .. uzakta sclviler! ... Daha uzakta 
kargalar ve kargalann arkasmda siyah 
bulutlar! ... Kar yag1yor ... 

- Yoruldun mu Billend? 
Tats1z, kesik bir cevap! .. 
- Hay1rl.. 
Gene yiirliyor~ar... iste tfo r~ rlan 
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ylklk, selvileri harap olmu~ kohne bir 
kabristanl .. Athyorlar ve i<;eri giri
yorlar... Ayaklanmn altmda bir sii
rii mezar ta~1 siiri.iniiyor. . . Kim bilir 
hangi bedbahtI gostermek i<;in cliki
len bu mezar ta~lan ka<; as1rdanberi 
bu <;amur yigmlarrmn i<;inde yat1-
yor ... 

Ytiriiyorlar ... Karlann fizerinde ku
rum~ insan kemiklerit.. 

Kadm birdenbire irk.illyor... Kor· 
kak, klsa, boguk bir ses ... 

- Agabeyl.. 
Geri geri <;ekiliyor ..• 
- Bak! .. ~una bak!.. 
Erkek baloyor ..• 

Topragt heniiz ortiilmiis taze bir 
mezarm ba~ucunda bir kafatas1 ... 
Kuru, yuvarlak, sa<;lan doktilmil$ bir 
kafa!.. Alm kemiklerinin altmdaki 
iki derin oyugun i~ine saklamml;l gibi 
duran gozlerinin karanhg1 ile bakt· 
yor ... Yalmz gozleri ya~1yor... Maf. 
sallanndan kopup a~ag1 dogru dil~en 
dissiz ~enesi ile agz1 ac1k kalan bir 
_,, ..,.., ,,..hi "'1 r 1t11 er ve gillifyor!.. 

Tekirdag mektuplari 

Tekirdagda yeni yollar 
beton iskele yap1byor 
Biitiin koyliilere 

kovanlar 
orneklik 

dag1t1ld1 
fenni 

Tekirdagda Mimar Slnan camii 

Tekirdag~ (Ak§am) - Tekirdagda 
s1caklar ba§lad1, giindiizlcri termometre 
30 dereceye kadar c;1k1yor, geceleri hava 
nisbeten serin oluyor. Bu steak gi.inlerde 
yegane hava alacak yer parkttr. Ak§am
lan ve geceleri parkta adeta bir insan se
ll goze t;tarpar. 

Park denize kar§I havadar bir yerde
dir. Belediye buraya bir de radyo koy• 
mu~tur. Serio ve taze hava almak, ayni 

zamanda radyo dinlemek i<;in hernen bu; 
tun T ekirdaghlar buraya ko§uyorlar. 

Trakyada biiyiik bir t;tahi:ima vard1r. 
Bilhassa yo] yapmak i1tin ~ok faaliyet sar
fediliyor. T ekirdag - Muradh, T ekirdag -
Hayrebolu, Tekirdag - Malkara, Tekir
dag • Barbaros ve Saray - <;;erkeskoy 

yolJanmn in~a veya tamirine devam edil· 
mektedir. Istanbul - Edirne asfalt yolu
nun T ekirdag vilayetinden gec;en k1sm1-
nm da in§asma c;ah~1hyor. 

Trakyada yerlC§tirilen goc;menlere 
kar§t biiyiik bir alaka giisterilmektedir. 

Bunlar hemen her tarafta yerlC§erek i~e 
ba§lam1§lardu. Muradh yak1runda Er
gene iizerinde yap1lacak betonarrne kop
riiniin in§asma ba§lanrnt§hr. Temel at. 
ma toreni c;ok parlak olmu§tur. Bundan 
ba~ka Tekirdagda beton bir isk~le ya
p1lacakhr. Proje it;tin iki ke§if vardtr. Bi
rincisi 370 bin, ikincisi 445 bin liraya 
mal olacakttr. Ke§ifler tedkik ediliyor. 

Hi.il&met konagmm bitmeyen ktsm1-
nm in§as1 i~in 6368 liraltk tahsisat gelmi§
tir. Yakmda noksan k1smm in§artna bai:i
lanacakhr. 

T ekirdagm biiti.in koylerinde halka 
fenni an kovanlan dag1ttlm1§tir. Bunlar 
ornekliktir. Koylii bu kovanlardan edi
len istifadeyi goriince yeni kovanlara 
ragbet edecektir. Trakya biiyiik bir bal 
istihsal mmtakas1 haline getirilecektir. 

T ekirdaga bagh <;erkeskoyde su s1-
kmtts1 vard1r. Bu s1kmti bitmek iizere
dir. Kasabaya bol ve c;ok iyi bir su isa
lesine karar verilmi;,1tir. 24 saatte 25 ton 
su verilecektir. 
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d1gma delil olamaz. Mistik Pascal, Mis.. 
tisizminde ne kadar Franstzdrr; ince, zeki, 
hatta ruhi ve bedeni hastaligma ragmen 
ic;inden §en olmayan c;ali§an bir F rans1z. 
Berkeley, emsalinden aynlmayan bir ln
aiiliz papas1 degil miydi? Karl Marx, bir 
ihtilalin felsefesini yaparken, bir Alman 
mare§altn1, ondaki disiplini ve ciddiligi 
ne kadar andmr~ 

0 halde? ... 0 halde meseleyi medre
eeye dii§iiriip yorucu miinaka;,1alara gir
meden §oyle hiilasa ve boyle halledebi
liriz: 

Biz, Tiirkler, behemehal biiyiik fikir 
ve f elsefe adamlan yeti§tirmeliyiz. Son 
asnlarda bu yolun biiyiik yolculan ye
ti§merni§ ise bunun en kuvvetli sebebi, 
bizde rniinevverlerin rnensup olduklan 

- Agabey, korkuyorum! .. 
Erkek kachm paltosunun altma 

ahyor.. kolunu onun omuzuna san
yor ... 

- Korkma Biilend, korkma! .. Yi.irti 
haydi!.. 

Yiiruyorlar ... Uzaklarda kopek ses
leri... 

- i~te buras1 l .. 
Duruyorlar... Daha topragi kuru

manul;l, yeni, taze bir mezar! .. Ba~m
da kiii;il.k bir selvi agaci... Mezarm 
orasma, burasma at1lm1~ <;ii;ekler gO
riiyorlar. .. Hepsi de solmu~, sarar
IDI~! .. 

Klz dizlerini biikiiyor... Karlann 
iizerine ~omeliyor.. . Boynu biiktik, 
gozleri ya~hl .. Kucagmda ta~1dlgi be
yaz kll;l ~i<;eklerini birer birer mezarm 
iizerine attyor. . . Aghyor... Erkek de 
ba~ucundal .. Onun da dizleri karla
nn it;inde gomiilii ... Onun da boynu 
bi.ikuk, gozleri islak! .. Oylece bir ~ok 
dakikalar gegiyor... Sessiz, hareket· 
siz, korkun<; dakikalar! .. 

- Haydi Billend artik gidelim! .. 
Klz ba~1m kaldmyor ... :i:<;i yal?larla 

dolu iri laciverd gozlerini erkegin da
manlanan kara gozlerine dikiyor: 

- Agabey, sen di.inyanm en z~Jim 
adam1sm! .. 

Sars1larak haykmyor: 
- Senden nefret ediyorum aga

b0v! •. 

milletle ruh baglannt gev§etmi~ olmala
ndu. Kendini bir millete sinirlerile bag-
1amayan, ona derin sevgi ve sayg1 duy
~~yan bir ruhta a9(_1 ve kuvvetli bir 
1htuas olamaz. lnsamyete kadar geni§le
yecek bir halkamn i<; k1sm1 mutlaka ken
di milletinin varhgma temas etmelidir. 
Benliginden habersiz bir insanm ne ken
dine, ne etrafma yap1lacak bir §uuru ola
m1yacag1 gibi kendi milletini ihatah bir 
gozle gi:iremeyen bir zekamn insanhg1 
kavramasm1 ho§ yere beklememelidir. 
Milli vasf1 once kazanmam1§ hi<; bir§ey 
ve hi<; bir kimse, Milletler arast bir k1y
mete yiikselemez ve yiikselmerni!ltir. F el
sefe, bu kaidenin istisnasm1 te§kil ede
cek bir imtiyaza malik degildir. 

HASAN ALl YOCEL 

Erkek hi<; cevap vermiyor ... Yalmz 
dudaklarmm titredigi, kirpiklerinin 
ucunda iki damla y~m parlad1g1 go
l'lilliyor ... Agir ve boguk "bir ses! .. 

- Haydi kalk, kalk gidelim. Ak~am 
oluyor! .. 

Klz erkegin yiiziine bile bakrm
yor... Kendisini kaldrrmak i<;in uza
nan eli tutmuyor... Yumruklanm 
karm i<;ine gomerek kendi kuvvetile 
kalklyor ... Tek bir soz yok!.. Ytirii
yor ... Gozlerini tekrar ktii;iik bir selvi 
dalmm golgeled.igi bu taze mezara 
geviriyor. . . Bir defa daha baklyor ... 
Gozlerinde bir inci dizisi gibi bir srra 
ya~! .. Yiiriiyorlar ... Eyi.ibi.in dar ve ten
ha ~okaklarmdan birer golge gibi ge
cerek yiiriiyor, gidiyorlar! .. 

Kiar yag1yor ... 

Senden nefret ediyorum !... 
Ayn1 gi.ini.in gecesi.. . Saat on ... 

Bedri Nejadm evindeyiz ~imdi . .. iki 
karde~ ve bir ihtiyar kadln sobamn 
ba~mda toplanm1~ oturuyorlar ... Ses
siz bir gece... Rilzgar susmu~. kar 
dinmi~tir ... D1~arda goz yoran bir ay
dmllk var! .. Hig konu~madan oturu
yorlar... Birbirlerinin yiizilne bile 
bakm1yorlar ... <;i t yok! .. Oda bir me
zar sessizligi i~inde!.. Yalruz sobamn 
i~1gi ve yanan odunlann gurilltilsi.inti. 
duyuyoruz ... Erkek durmadan sigara 

KADIN K0$ESI 

~©ltro1f (tj)o 1r 

tay©rr 

Beyaz fizertne Iacivert emprime ku
ma9tan zarif bir tayor. Bllizu, eldi
venleri laciverttir. ~apkas1 beyaz ha· 
Slr ve lacivert kurdele ile si.islen
mi9tir. 
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Paras1z talebe 
Lise ve orta okullarda 

eyliilde imtihan yapilacak 
Lise ve orta okullara paras1z t alebe 

almak i<;in 1 eylfilde muhtelif mmta
kalarda se<;me imtihanlan yap1lacak
t1r. Muracaat 29 agustos glinu saat 
ii~e kadar kabul edilecektir. :i:mtihan
lar tiirkc;e - edebiyat, riyaziye, tarih 
cografya derslerinden yazll1 olarak 
yaptlacakt1r. Tiirkc;e ve edebiyat im
tiham 1, riyaziye 2, tarih cografya 3 
eylfilde yaptlacaktir. 

lmtihan yap1lacak yerler !lunlard1r: 
Afyon, Agn, Amasya, Ankara, Antalya, 
Aydm, Ba1tkesir, Bilecik. Bingo!, Bitlis, 
Bolu, Burdur, Bursa, <;;anakkale, <;;ankin. 
<.;orlu, <;;orum, Denizli, Diyanbekir, 

Edime, Elaziz, Erzincan, l!.rzurum, Es
ki§ehir, Gaziantep, Giresun, Giimi.i§ha.. 
ne, Hakkari, ic;el, isparta, lstanbul, (kiz 
ve erkekler ii;in), izmir, Ka rs, Kastamo
nu, Kayseri, K1rklareli, Kn~ehir, Kocaeli, 
Konya, Kiitahya, Malatya, Manisa, Mar
a§, Mardin, Mugla, Mu§, Nigde, Ordu, 
Rize, Samsun, Seyhan, Siirt, Sinop, S1-
vas, Tekirdag1, Tokat, Trabzon, .Tunceli. 
Urfa, Van, Yozgad, Zonguldak. 

i<;iyor.. siyah sac;lan darmadagmk, 
~akaklanrun iizerine dokiili.iyor .. . Es
mer yiizilnde derin ve karanllk ~izgi· 
ler ... Bazan sobamn a~1k kalan kap1· 
smdan bir 1~1k par<;as1, f1r1Iyarak kl· 
zm yiizi.inii aydmlatiyor. .. Dalgm ve 
nemli gozler ... Peri~an sa<;lar ... Ve 
mosmor bir renk!.. Erkek, ag1r agir 
ba~1m kaldlnyor... Klza baklyor ..• 
Hastahk.11, eski, yipranrm~ bir ses! .. 

- Biilend; demek benden nefret 
ediyorsun sen artik oyle mi? .. 

Klz heyecanla ba~m1 ka1dlnyor ..• 
Sai;Ian dalga dalga yiizline dokill· 
mektedir. 

- Rica ederim agabey! .. Ne kadar 
barb oldugumu goriiyorsun, beni is· 
yan ettirmek ii;in mi bu mevzuu a~
mak istiyorsun daima bilmem ki! .. 

- Bi.ilend; dti.~i.inmeden soyledigin 
bu soz beni ~ok k1rd1. 

Klzm gozleri birdenbire bilyiiyor 
ve parllyor ... 

- Dti~tinmeden mi dedin? .. Hayir 
dil~ilnerek soyledim, madem istiyor· 
sun tekrar soyleyim: Agabey, sen n ef
ret edilecek bir adamsm , dilnyamn en 
zalim, en ruhsuz insamsm sen! .. Gil· 
nahs1z, bi<;are bir k1zm katili oldun, 
onu mezara gomcliln l .. Bunun 1zhra· 
bm1 alnmda kara bir leke gibi eb di· 
yete kadar ta~1yucaksm ! .. 

(Arkasi Yra) 
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DUnyan1n en garib $ehri! Yeni B~1g~;tuk;binesi 
Bir evin bir odas1 Bel~ika, ba,ka i$8 ba$lad1 

bir odas1 Hollanda toprag1 ! 
Bilardonun yar1s1 Bel9ika, 
yar1s1 Hollanda topraQ1ndal 

1ki hiikfunetin idare ettigt ~hir: Yukanda Bel~lka ve Bollanda pollsleri katjl 'kaq1ya, ortada ayn1 binamn bir kapb"l 
Bel~ika, diger kapm Hollanda topragmda, sagda Bollanda topragmdaki binanm kaldmml Bel~ika topragmda 

Avrupamn muhtelif yerlerinde, iki 
hilktimct arasmdaki hudud iizerinde 
yap1lm1!? baz1 ~ehirler vard1r. Bu ~
hirlerln bir sokag1 bir hilkumete, bir 
ba~ka sokag1 ba~lm bir hilkumete 
aittir. ~ehrin bir tarafmda bir kanun, 
diger tarafmda ba~ka bir kanun tat
bik edilir. Bazan bir caddenin bir ta• 
raf1 bir hiikumete, digcr taraf1 ba~ka 
blr hilkumete t~bidir. Sokagm blr 
k1snu bir htikf1metin, diger klsm1 ba~ 
ka bir hilkumetin mahdir. Bir insan 
takib cttigi istikametc gore bir c;ok 
defalar bir htikumetin topragmdan 
ba~ka bir hilkf1mctin topragma girip 
~1kar. 

Fransa - Bclgika ve Bclc;ika - Hol
landa hududunda bu kabil ~chirlere 
~ok tesadiif cdilir. Fakat bunlann 
1c;inde en garibi Bel9ika - Hollanda .., 
hududu iizerindeki Baar le Nassau ve Bir evln ortasmdan g~ hudud hat.ti 
Baar le Hertoz ~hridir. Bu ~hrin ik1 

ismi olmas1 Hollandahlarm kendi ida- Vandenbruker admda blr kadmm 
releri altmdaki k1sma b~ka, Belc;ika-
lllarm da ba~ka ad vermesinden ilerl 
geliyor. Hollanda klsmmm ismi Baar
le Nassau, Bel<;ika k1snurun Baar le 
Hertozdur. 

Baar le Nassau, yahut Baar le Her
toz ~hrinden hudud bir c;ok evlerin 
ortasmdan gec;er. Bu yi.izden bazi ev
lerin bir odas1 bir memleket, oteki 
Odas1 ba~lm bir memlekettir. Madam 

evinin on kaplSl Hollanda, arka kap1-
s1 Belc;ika topragi tizerindedir. Kadm 

on kap1da:n girince Hollanda topra
gmdadJ.r. Arka kap1dan c;Iktig-I zaman 
Belc;i.ka topragma ayak basar. Kadm 
kendisi Hollanda tebaas1dJ.r. 

Bu evin yarunda M. Clemens adm
da biri oturur. M. Clemensln evi Bel
c;ika, fakat bahc;esi Hollanda topra-

Yukanda bir lncgln yans1 Bel~ika (B) yans1 Bollanda (Il) topragmda, a~· 
flda bilardo oymyan Jlollanda topragmda, fakat karambol Bel~ika t-Opragmda 

olacak! Ayni kahvede gazctc okuyan Bel~ika, soba ba~nda dinlenen 
Hollanda to11ragmda! 

gmdadJ.r. Evinden bahc;esine c;1kmca 
hudud degi~tirmi~ olur. Kendisi Bel
c;ika tebaas1dJ.r. 

Bu ~ehirde Brabant oteli en garip 
vaziyettedir. Otel Hollanda, fakat 
oniindeki tarasa Belc;ika topragmda
dJ.r. Otelin ic;inde oturan Hollanda bi
ras1 ic;er ve Hollanda paras1 verir, ta
rasada oturan Belc;ika biras1 ic;er ve 
Belc;ika parasi verlr. Belc;ika lirasi c;ok 
ucuzdur. Bunun ic;in yaz gelince otelin 
tarasas1 m~teri dolar. KI~m pahalt 
Hollanda birasim ic;memek ic;in kimse 
otele ay~ k basmaz. 

Otelin kasasmda oturan kadm 
A.deta bir borsac1 gibidir. Miltemadi
yen Hollanda parasiru Bel<;ika para
sma, Belc;ika parasm1 Hollanda pa
rasma tahvil eder. Bir yanh~ ol
mamas1 ic;in her saat ba~1 borsa va
ziyeti telefonla bildirilir. Bazan he
sap yaparken telefonla verilen haber 
iizerine yeniden hesap yapmak IA.zlm 
gelir. 

*hrin Hollanda tarafmda ~~ 
ve Bel<;ika tarafmda oturan bir adam 

•v 
kazancmm ne tutacagu11 tamamen 
bilemedigi i<;in hcsabnn ~a~1rd1gmdan 
Hollanda tarafmdaki belediye reisinc 
~rarak Hollanda veya Belc;lka 
paras1 yerlne dolann kabul edilmesi
ni istemi~tir. Belediye reisi salA.hiye
tinin buna milsaade etmedigmden 
bahisle Milletler cemiyetine milracaat 
etmesini tavsiye etmi~tlr. Adamcag1z 
Milletler cemiyetine b~vurmu~tur. 
Fakat cemiyet n azikft.ne bir mektup 
yazarak bu ~le ugra~m1yacagm1 bil
dirmi~tir! 

~hrin bilyiik caddesinde bir evin 
vaziyeti ~ok komiktir. Bu evin iki nu
maras1 vardJ.r. <;iinkil evin bir klsrm 
Hollanda, bir klsm1 Belr;ika topragi 
iizerlndedir. Hollandahlar eve 60, Bel
~ikalilar 55 numarall tabela asm1s
lard1r. Hollandahlarm tabelas1 Iavi
verd iizerine beyaz, bel<;ikahlann be
yaz iize1ine siyah rakkam iledir. Ev 
sahibi iki tarafa vergi verir. Evin yc
mek ve oturma odas1 Belr;ika, yatak 
odas1 Hollanda topragmdad1r. Bunun 
ic;in Bel<;ikah olan ev sahibi geceleri 
yabanc1 bir toprakta yatar. Bu yilz
den ger;ende miihim bir hadise <;1k
~tir. Belr;i.kada nilfus say1m1 yap1-
hrken evin sahibi kendisini n iifusa 
yazdJ.rm1~tir. Halbuki geceleri Hollan
da topragmda yatbg1, binaenaleyh 
as1l ikametgA.h1 Hollandada oldugu 
ic;in adamcagra Hollanda nilfusunda 
da mukayyeddir. Belc;ikadaki tahrlr
de yaz1hrken cgeceleri yabanc1 top
rakta yatar kalkar> kayd1m Ube et
megl unuttugundan ik1 hilkumet ara
smda adeta siyasi bir hadise r;lknu~. 
fakat mesele ~abuk halledilmi!iitir. 

Haftada bir kac; giln Hollanda vc 
Belc;ika belediye heyetleri birlikte top
lanarak ~ehre ait mil!iiterek mcselelc
ri ve c;1kan ihtilaflan tetkik ederler. 
Her defasmda bu garlp vaziyete niha
yet verecek bir gare aramr, fakat hi~ 
bir def asmda bOyle bir ~are buluna
maz. ~chirde bu tuhaf vaziyet asir
lardanberi devam etmcktedir. 

Kabinenin program1ndaki maddeler, 
f1rkalar1n yeni kabineye kar§I vaziyeti 
Sofya (Ak~am) - Bulgar kabine

sinde degi~iklik olacagt hakklnda son 
zamanlarda bazi rivayetler deveran 
ediyordu. Bu rivayetler ger;en hafta 
tahakkuk etti, kabine istifa etti. Ye
ni kabineyi gene eski ba~vekil M. KO
seivanof te~kil etti. Fakat be~ miihim 
naz1r deg~ti. 

Degi!iiiklik olan nezarctlcr dahiliye, 
maarif, adliye, ziraat ve 1?imendifer
ler nezaretleridir. Bu nezaretlerden 
dahiliye, maarlf, adliye, 1?imendifer
lerc <;ankof, ticaret ve ziraate Layc;ef 
f1rkalarma mensup kinisclcr getirildi. 
Ycni kabinede maliye vc nafia naz1r
lan Zveno grupuna mensupturlar. 

Qifc;i, liberal, demokrat vc sosyal 
demokrat firkalan 19 mayis 934 in
kllabma ve kralm 21 nisan beyanna
mesine muhalif olduklarmdan yeni 
kabineye almmarm~lard1r. Bu sebep
le bu firkalar, yeni kabineden mem
nun degillerdir. Oniimiizdeki te~rini
evvel aymm son 15 giinii i9inde ya
p1lacak olan intihaplarda hi.ikumete 
kar~1 toplu olarak hareket etmcgi ka
rarla~tirnu~lard1r. 

Kabineye partisi i~tirak ettirilcn sa
blk ba~vekll profesor <;ankof yeni va
ziyetten mcmnun goriinmektedir. 
Gazctelcre vaki olan beyanatma gore, 
kralm 21 nisan 935 beyannamesinde
ki umdelere taraftard1r. Ycni hilku-
mete yardJ.m edecektir. 

Bulgaristanda ara s1ra ba~ kald1r
ma.ktan ~ekinmiyen biitiln fJrkalar, 
yeni kabineye i~tirak ettirilmedikleri 
i<;in gelecek intihabm ~ok g1irilltiilil 
olacagi samhyor. 

Ba~vekilin dedigine gore yenl kabi
ne, bitaraf ve partisizdir. Fakat kabi
neye iic; siyasi f1rkaya mensub nazir
lar girmi~lerdir. B~vekilin ve c;anko
fun demesine gore firkac1hk devrine 
dontilmeyecektir. 

Ba$Vekil Koseivanof ile harbiye na
zm general Lukof bitaraftirlar. Bu 
sebeple yeni kabine, intihaplarda bi
taraf olarak hareket edecek ve sec;
me hususunda halka bilyilk serbesti
yet verecektir. 

19 rnayis 934 lnkilabmdan sonra 
bugilne kadar 4 kabine sukut etmi~
tir. Buna yani Bulgaristanda kabine
lerin yuvarlanmasma sebep, Bulga
r istanm partisiz, parlamentosuz ida
re edilmesidir. Diger yandan ordu 
arasmda zuhur eden cumhuriyetr;ilik, 
kralc1hk cereyanlan dolayisile zabi
tanm siyasete kan~mas1 da Bulgaris
tanda daimi bir kabinenin mevcudi
yetini baltalarm~tir. O derccede ki 
Bulgaristanda ilk kabinelcr ordu kuv
vetile dii~iiriilmil~lerdi. Fakat bun
dan evvelki kabine artik ordun.un si
yasetle Ugr8.llmas1m kati surette ya
sak etml~ti. Bunun neticesi olarak ih
tlyat albay Damyan Vel<.;ef ve tarar
tan baz1 zabitler taklibi hiikOmet su
c;undan milebbed kilrek cezalanna 
~arptmlnu~lard1. 

Bunlan ve Bulgaristanda eski parti 
milcadelelerlni nazan itibare alan ye
ni Koseivanof kabinesi evvelemirde 
memleketi normalle~tirmege <.;ah~
cak vc demokratizmle parlmantarizm 
esas1 i.izerinde yiiri.iyecektir. 

Yeni kabine, intihaplardan ba~ka, 
intihaplar kanununu tebdil ile de 
me~gul olacakhr. 

Ba~vekil ve hariciye nazm Gospo
din Koseivanofun beyanatma ve yeni 
hiikiimetin nc1?redilen beyannamesi
ne gore hiikiimet, bundan evvelki ka
binenin ic; ve d1~ politikadaki siyase
tint gildecektir. Hilkumet, Milletler 
cemiyetine bagll bulunarak Yugos
lavya ile mukarenet, kom~ularile ve 
diger biltiln memleketlerlc dostluk, 
anla~ma ve sulh siyasetini takib ede
cektir. 
Hiik.Ometin dahilde siyasetinin esas 
programm1 kJ·alln, 21 nisan tarihli 
beyannamesi te~kil edecektir. Islahat 
yap1lacak ve memleket az zaman 
i~de normal bir vaziyete sokulacak-

tir. iktisaden zayif olan halka mad
di yard1mlarda bulunulacak, tuz, gaz 
ve bugday gibi hayatta en elzem olan 
~eyler ucuzca verilecektir. Boylclikle 
memleket ve halk iktisaden canland1-
nlacakt1 r. Yeni sec;im ve matbuat ka
nunlan yap1lacakbr. Sec;.im kanunu, 
T1rnovo kanunu esasisine gore yap1-
lacaktir. 21 ya~ yerinc 25 ya~1m ikmal 
edenlerc rcy vcrme hakkl verllecektir, 
Boylelikle kanunu esasi ycniden ihya 
cdilecektir. Bulgaristanda partilerin 
kaldlnlmasma ragmen intihabatta, 

fll'ka gibi siyasi gruplar da nnmzeUerln 
gosterebileccklerdir. intihabatm t~
rinievvclin son 15 giinil icinde yap1-
lacagi muhakkakhr. 

Memlekette i~izlikle rnlicadelc edi
lerek i~izlere ~ bulunacak, yollar, 
~oscler yapt1rilacakt1r. 

Halen ye11i kabine, bu esas progra
mma gore, faaliycte gei;mi~ ve s1k s1k 
i~tima yapmaga b~lam1~r. italyaya 
hareket etmeden evvcl kral, biltiln 
nazirlar1 kabul etml~tir. 

Bura gazetelcri yeni Koseivanof ka
blnesini ~u suretlc kar~1lad1lar: 

Zarya gazetesi cdegi~iklik ve intiha
bab ba~hkb yazismda diyor ki: cDe
i'.,rf~iklik, yeni hiikumetin uzerine ald1-
gi vazifelerden dolayi c;ok milhimdir. 
Te~rinievveldc yap1lacak serbest inti
haplar vas1tasilc vaziyetin normalle~
tmlmesi hakkmda ne~rettigi beyan
name, koy vc knsabalarda halk tara
fmdan bilyiik ilmidle kar~1lanmakta
dir. Halk, bunu ~oktan bekliyorclu. 
~imdi herkcsin dikkati, intihabat se<;
me sistemine vc hakikaten siyasi kuv
vetlcrin serbest~e intihabat miicade
lesine i~tirak ettirilip ettirllmiyecegi
ne ~evrilm~tir. 

Eger bu hususta da m\isbet cevap 
vcrilirse bu, balk tarafmdan daha zi
yade memnuniyetle kar~Ianacakbr. 

Boylclikle millet, devlet ve idare ara
smdaki bo~uklar doldurulacaktir.> 

Mir gazetesi cyeni kabine:b ba~hklt 
yaz1smda diyor ki: 

cYeni kabine bOyle bir programla 
umum tarafmdan emniyet vc iimidle 
kar§tlanacaJttir. Yalmz eski partiza.n
llk devrine.. donmek istiyenler mem
nun kalm1yacaklard1r. Fakat bunlar 
ehemmiyet verilccek miktarda dcgil
dirlcr. Ekseriyeti te~kil eden <.;ah!iian 
halk, memlekette kanuni, makulfme 
tcdbirler almacagi i<;in gec;mi~ yan
nuyor. Halk mcmlekettc intizarn isti
yor. Feshedilen f1rkalara ac1m1yan 
koylii halkl da parti milcadeleleri11-
den ho~Iannuyor ve siik(mct f <;ind~ 
i.~ine bak1yor. 

Halkm bu hali kar~1smda yeni hii
kiimet, kralm beyannarneslndeki U''ll

delcri tatbik etmek icin iyi bir muhit 
bulacaktir.> 

AK~AM in tavsiyc ettigi giiniin 
miihim program1 

13 Temmuz Pazartesi 
• 

Istanbul - J 8: Oda musikisi ( plak) , 
19: Haberler, 19, 1 5: Muhtelif plaklar, 
20: Halk musikisi, 20,30: Stiidyo c.r· 
kcstralan, 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmna 
gazetelere mahsus havadis servisi veri· 
lecektir. 

Ankara - 12,30: Plak yay1m1 ve 
ajans haberleri, 19,30: <;ocuklara ogiit· 
ler, 19,50: Oda musikisi (plak). 20, 101 
S1hhi konu1ma, 20,30: Ajans haberleri, 
20,40: Kan§1k mi.izik. 

14 Temmuz Salt 

Istanbul : 18 Opera musikisi ( plak) , 
19 haberler, 19, I 5 muhtelif plaklar, 20 
viyolonist bayan Pakize lzzet Nezih Al
bayrak (Kernan solo), 20,30 S.udyo o;,
kestralan, 21,30 son haberlcr, Saat 
22 den sonra Anadolu Ajansmm gaze· 
telere mahsus havadis servisi vcrilecek
tir. 

Ankara: 12, 30 plak yay1m1 "e Ajan• 
haberlcri, 19,30 kans1k miiZJ1

{, 20 Dr. 
konu~uyor, 20,20 hafif miizik, 20, 30 
Ajans haberleri, 20,40 dans musilci · 
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Yeni apartrmana :ta~mdiklaruun _:____ Bayllcb.gun bir musiki birader... bakkala ko~turuluyor. Balkona ktic;:tik 
• iigiincii gccesi idi. Nedim balkonda En ~ok sevdigim ses .. en c;:ok sevdigim sofra kuruluyor, kan koca kar~1hkll Beyoglu Kamer hatun K1z1lclk 26 Ev 
oturmu~, sigara ic;:iyordu. Birdenbire ~rktlar ... En c;:ok sevdigim mezeler... at1\)tlnyorlard1. Artik Nedimin kans1 Kas1mpa~a Gazi Hasan pa'a atik Tersane kaplSI 44 Diikkan 
kar-?lki balkondan gayet giizel bir ses, En gok sevdigim markadaki rakl.... bayan ~i.ikriye de kocasi gibi adama- » Camiikebir Tayyar efendi 1 Ahir 
Nedimin pek sevdigi bir ~arklya bai;;- Keyif keyif dtin gece idi. ktlll ak~amc1 olmu~tu. » Gazi Hasan pa'a Derel>oyu 22-24 Ahir 
lad1: O ak~m gene balkonda oturuyor- Bir ay sonunda apart1man sahibi » » » » 18 Diikkan 

¢Sinemi sad pare kllw, tiri miij- du. Bir gece evvelki zevki dii~tiniiyor- Nedimi gormege geldi. 
ganm hcman .. » du. Birdenbh·e mehtaba kar~ ayru » » » » 20 » 

Apartiman sahibi: 
Nedim derinden bir: giizel ses gene ba~ladl: 
- Allah ... gekti .. sonra na.ve etti: Sinemi sad pare klldt, tiri mU.J• - Affedersiniz .. dedi, kirayi artt1r-

y Av I gArun heman .. > mak mecburiyetindeyim ... Malum ya - a~~a. .. gzm var o sun... il. 

Fakat o kadar gilzel bir sesti ki Nedim: bizim apartunanm bir ~ok meziyetle-
Nedim biti~ik kom~suna seslenip - Hay Allah razt olsun kom~u... ri var... Bizim apartunan «~arklll 
sordu: dedi.. apartiman'> d1r. Her gece ne nefis 

- Yahu kim okuyor bunu? Sonra igeliye seslendi: konserler dinliyorsunuz .. bu konserle-
- Ay bilmiyor musun? - Yahu bu me~hur hanende ile ri dinlemek i~in para verseniz ifl!s 
- Yooo.. kom~u olmak ne iyi ~ey .. herkes bunu edersi.niz. · Bunun i~in, apartrma-
- Me~hur hanende Selim Fahred- dinlemek ii;in avuc;: dolusu konser bi- run bu fevkaladeliguu nazan itibare 

din .. bize konL?Udur .. iki ii~ gecede bir leti paras1 verirken biz besbedava din- alarak kiraya biraz zam yapmak is-
balkondan komsulara i?te boyle kon- liyoruz.. hem de kendi evimin balko- tiyorum. 
serlcr verir ... Biz de tatl1 tath dinle- nunda... Nedim gilliimscdi: 
riz... «Adalar sahilinde bekliyorum. .. » - Bilakis efendim .. biz de tenzilat 

- Ya .. x:niikemmel.. x:nukemmel... ~arkls1 ba§lar ba§lamaz Nedim gene istiyecegiz.. bu ~arktll apartnnana 
f?imdi: <lSinemi sad pare kllcb. .. > seslendi: geldik geleli kan koca akl?amc1 ol-

~ark1smI bitirmi~: «Adalar sahilinde - Klz ikbaI bakkala ko~;... 49 luk duk ... Bu yiizden ne masraflara giri-
bekliyorum .. > ~rklsmI ba~aillJ.9tl. rakllardan ti~ §i~e al.. sonra buzcuya yoruz .. onun igin bize biraz t.enzilat 

Hele bu ~rklya Nedim bayllir, bi- ugra.. yapmiz. dedi. 
terdi. Bu §arklyi ne zaman dinlese 0 geceki konser de gene gee;: vakit- (Bir ytldtz) 

yirmi ya~ndaki zamamm hatirlardl. lere kadar siirdii.. ,...._ ... c·;~·;·j
11

'<N•;•di'~"'•
111

•
111

•
111

•"'•"'•"'"
111

~·· 
Genc;liginin en ate~i giinleri bu ~- Uqiincu gece Nedimle beraber kan-
kmm rmsralar1 arasmda ge~ip git- Sl da a~ka geldi, 0 da bir ka~ kadeh Karikatur Albumu 
.,..; ti parlatt1. Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir 
.. LU~ • K lb arikatiir A iimii » tekrar basda-

Kar~1ki balkonda: Artlk her gece adct edinm~erdi. 
rak sati~a ~1kanlm1~tJr. Muallim 

«Adalar sahilinde bekliyorum .. > Karanhk basmca kar~1daki ses sanat- Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur. 
~arkls1 perde perde ylikselirken Ne- kan konsere ba~llyordu. Fiati 50 kuru~tur. 

- Of .. ooof.. dedi. 
Bu i.-;ten gel en «Of, ob lardan son· 

ra Nedim: 
- Gel de ~imdi bu sesi, bu ~rkl.yt 

dinlerken igme bakal1m ... dedi. 
Fakat Nedim karar vermi~i. i~ml· 

yecekti. 
Lakin: 
cAdalar sahillnde bekliyorum> ~· 

klSl bitip te Nedim deli divane oldu· 
gu: 

«Gel agu~ ate~akime ey nazll 
melek..» gazeli ba~lar ba~l~maz: 

- Artlk dayananuyacagrm.. ded.1, 
bizmetgi klza seslendi: 

- Klz Ikbal .. pakkala ko~;,., Kapan
madan 49 luk bir ~ieye rakl al... Sonra 
sor bakahm ahg1ya .. salatallk, yogurt 
var m1? .. Bakkaldan sonra buzcuya 
ugra .. buz al . .. Soyle cac1k yapsm; 
Iar ... 

Yirmi dakika sonra Ncdim balkona 
kilctik bir sofra kurmtl9tu. Zat'en bii
ttin komsular da 1s1klarm1 sondiir-. , 
mileyler, kar~1ki balkondan verilen 
konseli dinliyorlarch. O da evdeki bu
tiln i~klan sondtirdu. Her i;;arlo, her 
gazel ba~larken bir tek atiyordu, bi
terken de bir tek daha .. 

Bedava konser gece yar1smdan ~ok 
sonraya kadar devam etti. Nedim bir 
~i~eyi bitirdikten sonra bakkall uyan· 
dlrtti, i.ki ~ieye daha getirtti.. 

Ertesi giinu yaZihanesinde ortagi
na alq;amki alemi anlata anlata biti
remiyordu: 

Konser ba~laymca da hemen ikbal 

• KARA YELKENLi KADiROA • 
• Yazan: tSKENDER F. SERTELL1 

«Li BiN TURK PiYADESiNiN 
GE<;iD RESMt. 

Serdar Mustafa pa~ K1bnstn bii-
tiln diiz ve miidafaaSIZ klsrmm ele 
gec;:irerek temmuzun yirmi ikinci gii
nii sabah1 Nikozi surlan ontinde gO
rtindu. 

Muhasara o giin tam manasile ve 
biittin ~ddetile ba~anu~tI. 

Ayru giin ogleye dogru kale onle
rinde bilyi.ik bir gegid rcsmi yap11l
yordu. 

Gec;id rcsminde iki bin be~ yiiz ath, 
alti bin ki~ilik yeni~eri f1rkas1 ve kirk 
iki bine yakm da muntazam piyade 
askeri mevcuttu. Diger akmc1larla be
raber biltiln ordunun mevcudu yi.iz 
bin ki~i tahmin cdiliyordu. 

Mustafa pa~a muntazarn piyade 
kuvvetle1ini yed~er bin ki~ilik yedi 
flrkaya taksim ederek kalenin yedi 
tabyesi kar~1sma yerle~tirmi~ti. 

Muhasara kuvvetleri kumandas1 da 
iimera arasmda ~ suretle t evzi edil
mi~ti : 

Knlenin cenup kap1s1ru muhafaza 
altmda tutan Kostanza tabyesi kar~-
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smda Mustafa pa~arun ordugah1 ku
rulmueytu. ikinci kapmm solunda Po
dokataro tabyesine kar~1 iskender 
pa~a firkas1 vardl. Serdann sagma 
d~en Davila tabyesine bizzat Mus
tafa pa\)a ve Tripoli tabyesine de ha
leb beylerbeyi Dervil} pa1iJa taarmz 
edeceklcrdi. 

Diger tabyelere kar~ da yenigeri 
21.gasile Kar:.iman bcyi Hasan ve Mus
tafa pai;mlar mernur edil~ti. 

Muhasaranm silrdiigii yedi hafta 
ic;inde Piyalc p'.l$a don:mma ile Ra
dos sulannda doln~m1?t1. 

Bu dola~amn iki sebebi vardJ.: 
Biri Akdenize c;1kacrak herhangi bir 
dii~man donanm:i.smm Kibnsa yo.k
la~masma mani olmak; digeri de, hil
cum meselesinde Piyale ve Mustafa 
pa~alar a1·asmda c;1kan ihtilaf ytiztin
den Piy'.1le pa$amn serdann i¥erine 
ka~mamasi idi. 

Yunus reis yirmi iki kadirga ile 
Klbns sahillerinde demirlemi~i. 

Yunus reis bu sirada maiyetindek:i 
gemilerden birinde Rilstemi gordil. 
Gozlerine ina.namadl .. Y.aPJIJ.a. ~ajl[ttl: 

- Sen istanbuldan nas1l aynld1n, 
delikan11? 

Diye sordu. 
Riistem, Yunus reisten gok c;ckinir

di. Ona goriinmemek i~in c;ok gayret 
etmi~se de bekleruniyen bu tesadtif 
onlan deniz i.istiinde kar~1la~tirm1~t1. 

- Ali pa~a harp var, sana kollarrm 
salllyarak sokaklarda dol~mak ya
ra~maz dedi, beni maiyetine ald.I. 

Yunus birdenbire Riistemden oc 
almak f1rsahn1 ele gec;irdigine sevin
dise de, biraz soma Rustern.in c;:ok 
toy ve sevimli bh· gem; oldugunu gO
rerek omuzunu ok~ad.I: 

- Nas1l, Zeynebini ozledin mi? 
Riistem k1zard1, ontine bakti: 
- Burada muzafferiyetten ba~ka 

bir $ey dii~ilnmiiyorum, reisim! Her 
~ey istanbulda kalcb.. 

Rustemin bu cevab1 Yunus reisin 
c;:ok ho~una gitmi~ti. 

- Ben o a~fteyi <;oktan sana ba
gi~Iad1m. Sakln hatmna bir eyey gel
mesin, ogul! 

Diyerek yamndan aynldt. 
Yunus reis, boyle miihim bir sefer 

iizerinde i;a.h$lrken, Zeyneb gibi bir 
kahbeyi d~ecek kadar duygusuz 
bir adam deglldL Onun Klbns oniinde 
bir enci:4lesi va.rd.t: Piyale ~ Yunu
sun f1rkasm.t da kendi mai.yetine ala
cak olursa, J..%e o ~aman Yunus i~in 
btiY,(ik J:>ir t~hlike bllf g0sterecekti. 

» » » 
I )) Havuz kapisx 

}) 2 » 
37 Ahir 
39 

)) Camiikebir Turabi baba 22 Diikkan 
'"' » Bedrettin Havuz kapun 41 300 a111n arsa 

· » Gazi Hasan pafa Kayik iskelesi 0 No. iki kuliibe 
» :Bedrettin Havuz kap1s1 41 No. 400 arttn arsa 
» :Bedrettin Havuz kap1s1 7 No. kuliibe 
» Gazi Hasan pafa 7 No. 300 zira arsa 
» » » Kayik iskelesi 41 No. kuliibe 

Bogn i~i Amavutkoy Tevfikiye cami alb 42 No. Bodrum 
» » J> » 38 )) » 
» Ortakoy Biiyiik aya71'Ma 12 No. Hamam i~inde be' oda 

Tophane Cavut bati Top~ular 394 - 386 Diikkan • 
Kas1mpafa Seyit Ali cami yamnda 41 diikkan 
Beyoglu Hiiseyin aga caddeikebir 84/58 maklup iki diikkan 

» » Tarlabati 44 No. Ev 
Pangalh Ferikoy Biiyiikdere caddesi 185, 353 No. Ev 
~i~li Meeidiye koy Mecidiye 9 ila 15 No. Diikkan 
Galata Yeni cami kuyumcular 5 No. arsa 

» Okcu Musa Karamolla 22 No. aparbmamn 2 inci dairesi 
» Okcu Musa Karamolla 22 No. apartimanm 3 ii~ncii dairesi 

Beyoglu Hiiseyin aga caddeikebir 197 apartnnanm 4 iincii dairesi 
J'ophane Cavufb&fl tramvay caddesi 19 izar1 Mehmet efendi cami 
altmda odalar. 
Galata Sultan Beyaz1t Mumhane 22 No. Diikkan 
Galata Sultan Beyaz1t Mumhane 24 No. Diikan 
Galata Sultan Beyazit Mumhane 6 nc1 vak1f hanm altmda 132, 135 
maklup magaza. 
Beyoglu Firuz aga Suru:ri Sirkeci Mescit 1 No. Miiezzin mefrutau 
Kasunpafa Siiruri Mehmet efendi cami arsamda 60-62 baraka 
Ferikoy ~i,J.i ikinci kunn 257 garaj ve mJ§temili.b 
Galata Kemanket Comlek~i 10 No. Diikkin 
Galata Kemanket ~mlek~i 12 No. Aparbman 
Nifantat Muradiye Calip dede 35/41 No. Diikkan 
Galata Y eni cami Fermeneciler44 No. Diikkin ve odalar 

Yukarida bulunduklan yerlerle cirisleri yaz1lt valnf mallar 31 
May1s 937 sonuna kadar kiraya verilmek ilzere a~1k artbrmaya kon
mu~tur. isteklile rin 20/7 /936 pazartesi giinii saat 14 bu~ukta Beyoglu 
Vak1flar direktorliigiinde akarat kalemine gelmeleri. (3849) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
Orta Ziraat Mektehi mezunlarindan askerligini yapmlf ve ya~lari 

otuz beti ge~memi' olanlann miilhakabm1zda mi.inhal bulunan Ziraat 
ve Tahrir kontrob memurluklarmda bir ay miiddetle staja tabi tutul
duktan sonra ve muvaffakiyetleri goriildiigiinde harcirahlar1 verilerek 
bu vazifelere «50» lira iicretle tayinleri mukarrer bulundugundan ta
lip olanlarm ilan tarib.inden itibaren bir hafta zarfmda &fag1da ya
zih evrak1 miisbitelerini hamilen bir dilek~e ile miiracaatlar1 liizumu 
bildirilir. (3943 ). · 

1 - Orta. mektebi tahadetnamesi veya tasdiknamesi 
2 - Niifus huviyet va.rakaat 
3 - Askerlik vesikaa1 
4 - Hiisniihal kig1d1 
5 - S1hhat raporu 
6 - 3 tane fotograf. 

Piyale p~ ha.Ia Yunu.stan 0c almak 
firsatml kolluyordu. 

KILIQ ALi PA~ANIN GCiNDERDiGl 
SANCAKLAR! 

Bu sirada Cezayir beylerbeyi Klh4} 
Ali p~a on yedi par~a gemi ile Ceza
yirden Akdenize ~lkarak, ispanyol 
korsanlarm1 kovalamaga ve bu suret
le Klbns se!erine yardrma b~larm~tL 

Kllu; Ali pa~ o gtinlerde Tunustan 
Beni Hafas hiikfrmda.nm tamamile 
uzakla~tmm~ ve Tunusu ~tan ~ 
i~gaI etmi~ bulunuyordu. 

Tunusta bir tek ispanyol kalma
rm?tt. 

Kllrv Ali pa~ A.kdeniz korsanlarllll 
ara~tmrken bir ak~am iistii dart Mal
ta kadirgasma raslacb.. Gemileri zap
tederek, bayraklanm Klbnsa gonder
di. 

Mustafa p~ bu bayrakla.n tam 
vaktinde almJ.stI. Nikozi muhasaraSJ. . . 
biitiin ~ddet ve deh~tile devam edi-
yordu. 

Mustafa pa~a di.i.$man bayraklarrm 
birer direge gec;irerek kale duvarlan 
altmda agt1rd1. Bu manzarayi goren 
d~ miid~ileri bayli t~ d~ 
tiller .. zira bayraklar amiral gemisine 
aitti. Kale iGinde aylardanberi kapah 
kalan Venedikliler Tiirklerin denizde 
de harp yaptiklanna ve muzaffer ol
du.kl~nna inannu~lardl. 

Kille;; Ali pa~ gonderdigi san
caklar di.i~marun maneviyatrm hayll 
~ti. Mustafa p~ bayraklan a't
tigi gU:n iki cepheden ~ddetli bir hil
cum daha yapmak flrsatuu ka~1r:ma
dl. Dli¥J13.n miidafileri ~ok ~lddetll 
mukabelelerde bulunmakla beraber, 
degerU zabitlerinden ve gece gi.indil.z 
dogil~en asilzadelerden bir ~u 
kafbet~lerdi. 

Mustafa ~ biicumu Sikla~tlr
makta devam ediyordu. Biitiin cephe
ierde umumi bir hiicum yapmaga ka
rar vermi~i. 

0 srrada f.rrtmalann ~ddetinden 

K.tbnsa sokulan Piyale p~m do· 
nanmas1 limanda demirle~ti. Mus
tafa p~a gemicilerden de istifade et
meyi d~dii, Piyale pa~ya: 

«- Gemilerden asker gonder, ba
na yardrm et. Umuml bir hticum ya
pacagrm.> 

Diye haber g0nderdi. 
Piyale pa~a bu vaziyet kar~smda 

lakayd kalamazcb.. Muezzin zade All 
~ da limanda bulunuyordu. 

Ali p~a: 
- Bu bir memleket i~dir. ~ahst 

hu.sumeti, memleket endi~esi kar;n
smda unutmak gerektir. 

Diyince, Piyale p~a donanma kap
tanlanna emir verdi. Ik:i giin ic;:inde 
yirmi bin gemici silahb olarak kara-
ya ~lkanlrru~tL < Arkas1 var) 
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13 Temmus 1936 

Bay1nd1rl1k ten okulu artt1rma, eks~ltme komlsyonundan: 
Cinsi Miktan :rahmin bedeli )'utan ilk teminatt 

Ekmek 

Daih~ 
Kuzu 
S1g1r 

Sadeyaj 
Zeytin yai 
Tereyai 
Sa bun 

Zeytin dane1i 
Katar peyniri 
Beyaz peynir 

Odun~eki 
Manga) komihii 

Cevizi~i . 
Kuru kays1 
Kuru iiziim 
Kuru erik 
Kuru vitne 
Kuru incir 
~am f1sbg1 
Kuf. iiziimii 

Scgan 
Patate. 
Toz· teker 
Mercimek yetil 
Nohut 
Pirin~ 
Yumurta 
Kuru f asulye 
Sirke 
Kuru barbunya 
Kuru bezelye 
Tuz 
Sal~a 
Soda 

Tavuk 
Hindi 

Silivri yogurt 
Kase yogurt 
Siit 
Kaymak , 

Ya1;1 kaday1f 
Ekmek kaday1f 
Tel kaday1f 
Re~el 
Giilli~ 

Yetil aalata 
Prasa 

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

10000 45 4500 
750 43 322 so 

,i.I 500 37 "· 185 · 
"' : . 

2500 
1000 
400 

1000 

500 
500 
500 

120 
6000 

150 
100 
150 

50 
so 

150 
40 
so 

4000 
3000 
3500 

150 
300 

3500 
30000 

1000 
300 
200 
100 
750 
200 
200 

800 
500 

2500 
500 Ki. 

1500 
50 

150 
100 ~ift 

100 
400 
too .. 

85 
62 
90 
34 

24 
so 
32 

250 

3 

35 
65 
18 
45 
40 
15 
60 

35 

5 
6 

26 
20 
12 
24 

1,5 
17,5 
10 
13 
9 
6 

15 
7,5 

so 
so 

13 
s 

11 
100 

17,5 
27,5 
33 
45 
so 

3 

5007 50 
2125 

620 
360 
340 

3445 
12Q 

250 
160 

530 

300 
180 

480 
1200 

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

251 00 
200 
180 
910 

30 
36 

840 
450 
175 
30 

26 
9 

45 
30 
15 

2976-

400 
250 
650 
325 

ZS 
165 
50 

565 
26,25 
27,5 
33 

180 
50 

316,75 
20 
36 

375 53 

258 38 

39 75 

36 

90 

18 77 

223 20 

48 75 

42 38 

23 76 

Saa ti 

10 

10,15 

10,30 

10,45~ 

11 

11,15 

11,30 

11,45 

13,5 

14 

14,30 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEM$iRELER 
Okula Direktorlii.gii.nden: 

Yeni der1 y1hna haz1rlanmaktad1r. Okul geceli ve paruizd1r. 0-
kul, gen~ bayanlann hutabaktc1 Ye ziyaJ'etP hemfire yetiterek, 

hastanelerde ve umumi addaatle alikadar olan miiesse.elerde ~lf
malarma mah1mdur. 

Tah1il miiddeti ~ ydd1r. Teorik ve pratikdir. Denier hu1uai 
doktor profe.Orler ye muallimler taraf1ndan Yerilir. 

lateklilerin iyi ahlikh ve alhhatli ~ en az orta tahaili bitirmit 

olmalar1 f&rtbr. Diier tartlarimazla fazla izahat i~in yaz1 ile veya 

bizzat latanbulda Aksarayda Haaeki caddeainde Okul Direktorlii
giine miiracaat edilmesi. 15 Eyliil 1936 dan aonra miiracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

-------• Kolec ve Ticaret k1s1mlarile ------• 

Oskiidar Amerikan K1z Lisesi 
Eyliiliin 22 nci sah giinii saat 13,30 da a~hr. S1hhate tedrisata ve ahlaka 
pek iyi dikkat edilir. Kay1t ve kabul icin saJ1 gunleri saat 9-12, curnartesi 

glinleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. fsteyenlere mektebin 
tarifnamesi sri)nderilir. Telefon : 60474 6m--- TAKSIM Bahcesinde 

Yerli mallar Sergisinde 

ELEKTRiK SiRKETiNiN 
PAVIVONUNU GEZINIZ 

Tiirk Hava 
Kurumu Gen el Merkezinden: 

1 - Ankarada bir Para~ut kulesi 
YAPTIRILACAKTIR. 

2 - Kulenin tahmini ketif bedeli 44,947 lira SO kuruttur. 
3 - Plan ve tartnameler 25 lira mukabilinde Ankarada Hava ku· 

rumu merkezinden, lstanbulda T. H. K. Istanbul fUbesinden aJina· 
cakt1r. 

4 - -Eluiltme 31/Temmuz/936 eiinii aaat 15 de kapah zarf usu
lile Ankarada Kurum Genel merkezinde yapilacaktlr. 

5 - Miinakaaaya girebilecekler: 
lateklilerin diplomala mimar veya miihendis olmalar1 ve intaat 

miiteahhidi olduklar1na dair mukayyet bulunduklan Ticaret odas1n· 
dan ve1ika ibraz eylemleri ve iktidar1 maJilerini goaterir bir Banka 
ref erans1 vermeleri ve timdiye kadar bu tekilde miihhn bir betonar
me intaab yapmlf olduklann1 vesaikle isbat eylemeleti ve bu vesai
ki miinakaaa tarihindea itibaren aagari yedi siin evvel T. H. kurumu
na ibraz ederek miinakasaya girebileceklerine dair vesika almalar1 

f&rthl'. 
6 - Talipler 3371 lira 6 kurutluk muvakkat teminat mektubu ve 

ehliyet veaikalarile birlikte tddif mektuplar1n1 31/Temmuz/936 saat 
14 e kadar Genel Merkez batkanbj1na tealim etmelidirler. (3906) 

lspanak 
Ha vu~ 
Lahana 
Kok kereviz 
Pathcan 

2000 
1200 
2000 

250 
700 
500 

1 
3 
5 
5 
4 
4 
2 

100 
12,SO 
28 
20 

· Jstanbul Oniversitesi arthrma, eksiltme 
ve Pazarbk Komisyonundan: 

Taze bamya 
Domatea 
Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 
Dolmalik biber 
Ayte kad1n F. 
Balkabajl 
Enginar 
T aze bezel ye 
Taze ~ah 
Taze barbunya 
Karnabahar 
Hiyar 
Salamura yaprak 
Yetil aogan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Limon 
Kuru sarm11ak 
Paocar 

JOOOO A. 
300 

2000 

.i... 500 
1000 
500 
500 

1500 
200 

IOOOA. 
200 
100 
200 
150 

1500 
100 
5CO 

3500.De. 
800 « 
150 (( 

7000 A. 
fl() 

100 

5 
3 
5 

13 
9 

13 
2 
9 

17 
14 
12 
14 

2 
15 
1 
1 
1 
1 
3 

15 

15 
2,5 

200 
45 

100 
15 
so 
65 
45 

195 
4 

90 
34 
14 
24 
21 
30 
15 
5 

35 
8 
1,50 

21 
7,50 
2,50 

1244 93 30 15 
Okulun may1s 937 sonuna kadar yukanda cins, mikdar, tahmin bedellcri, tutC1.rlari ve ilk teminatlan yllZlh ihtiyacab ~rt· 

namelerine gore Et (kapah zarf) usulile ve digerleri ar;1k eksiltmege konulmu~tur. J 4 / 7 / 936 tarihinde aah giinii yanlannd. 
Yaz1h saatlerde eksiltmeleri yap1lacakhr. Kapalt zarfda teklif mcktuplannm bir saat evvel komisyona verilmesi. 

lsteklilerin ~artnameyi gormek ve teminatlarm1 yat1rabilmek iizere Arnavutkoy Sarraf burnundaki okula ba~vurmalan 
ihale gi.ini.i de cari sene ticaret odas1 belges"ile ve 2490 say1li kanunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazih belgelerile Fmd1kl1 : 
C.iizel sana tlar akademisinde Yiiksek mektepler muhasebeciligine gelmeleri. .(3598) 

Cinai Miktan Muhammen bedeli l eminati 
Maden komurii 815 ton 17 Lira 1103 
Odun 1191 ~eki 240 Kurut 215 

Cinaleri ve bedeli muhammenleri yukanda yaz1h .iki kalem mahru-
kat i~in 6/7 /936 tarihinde kapab zarf uauliyle miinakaaalar1nda ta· 
liplerin vermit olduiu fiatlar komiayonumuzca yGkaek goriildiipnclea 
mezkUr maLrukat ,eraiti altmda olmak iizere 16/7 /936 pe?fembe p.. 
nii saat 15 de Onivenite Rektorliik bina11nda toplanan komiayonda pa
zarhkla ihalesi yapdacakbr. Taliplerin ihale siinii teminab kat'iyeler\ 
gelmeleri liz1md1r. (3889) 

GONE~-· 
• VE TOZDAN 

TAM MUHAFAZA 
K PARfl'OllllERi • 

ARLMAN - ZAMAN BAH~IEKA,.1 - KARAKCY ECZANESi 



Sahlle 10 

a~1z1 y1kamak arltk bir kOlfet de~ildlr. 
zira gayrl kablll k1yas olan PERLO
OENT di~ macunu bu kOlfetl ortadan 
kald1rm1sd1r. 

I 

PERLOOENT ~ok zevkH oldu~u glbl, 
soluOunuzu da aer1nleUr. 

Ii ' 
CO~KUN 

Manifatura 
ma,ga,zas1nda, 

Beyoglu lstiklal caddesi 
1~ Bankasi kar§1s1nda 

1 YARIN 
ne olacak1 

13 Temmmr 1938 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresi llanlarr 

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

Bu ife girmek isteyenlerin 787,50 lirahk muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettigi vesikalar1, resmi gazetenin 7 /5/93_6 G: 3297 No. lu , 
niishasmda intitar etmit olan talimatname dairesinde almmit veaika 
ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar komisyon reisligine verme .. 
leri laz1md1r. ~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesin
de, Haydarpa'°ada T eselliim ve Sctvk fefliginden dag1hlmaktad1r. 3799 

* Uk eksihmesi feshedilen ismi, mu~ammen bedelleri atai1da yaz1h 
malzeme 23/7 /936 per,embe giinii hizalar1nda gosterilen aaatlerde 
Ankarada idare binasmda ayr1 ayr1 ve kapah zarf usulii ile aalln ah· 
nacakllr. Bu iflere girmek isteyenlerin hizalarmda gosterilen muvak .. 
kat teminatlar ile kanunun tayin ettigi vesikalar1 resmi gazetenin 7 /5/. 
1936 G. 3297 numarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dai· 
resinde ahnmit vesika ve teklif mektuplar1m ayni giin lastik malzeme 
i~in (Saat 14,45 e); Dinamo kaytflar1 i~in (aaat 15 e); Kapakh ebo
nit kutular i~in de (saat 15,15 e) kadar komisyon reisligine vermele-
ri laz1md1r. .... 

Bu ifiere ait tartname Haydarpafada teselliim ve sevk tefliginde, 
Ankarada malzeme dairesinde paras1z olarak dag1blmaktad1r. (3819) 

lSMI Muhammen Muvakkat Ekailt:· 
bedel teminat me saah 

Muhtelifiilcins lastik malzeme 22765 lira 1707,38 lira 15,45 
Muhtelif eba'tta 4310 metre bezli 
kau~uktan mamul vagon diname>o 13116 » 983,70 > 16 
SU kaylfl .. 

En ho~ meyva usarelerile haznlan• 

mttbr. Hazm1 kolayla,tmr. lnlu· 
baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazelik. ve canhhk bahf' 

eder. 

800 adet kapakh ebonit akkiimii· 
4800 

I lator kutusu » 360 » 16,15 

* Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland ~imen· 

MADEN SUYU 
Harareti teskin eder, i~tah1 art1r1r, en ag1r 

yemekleri kolay hazmettirir, i9imi lezzetli, temiz 
ve s1hhi sofra suyudur. Karaciger ve bobrek 
ta~larm1, di.i~OrOr. Her ~e~id hazimsizlige, mide 
ek§Higine, §i§kinligine, kum ve §eker hastaltgma 
en iyi ve tabii ila!rt1r. 

Buzlu olarak bardakla sat1~ yerleri: 
Beh~ekap1da: Emlak ve Eytam Bankasi kar~1 ko~esinde No. 16 

Galatasarayda: Aynah Pasaj (Pasaj Dorop) yanmda No. JO 

TAKSIM Bahc;esinde 

Yerli Mallar Sergisinde 
YEDiKULE GAZHANESiNiN 

'9 • PAVIYONUNU GEZINIZ 

f inhisarlar U. MOdi1rli1i'iJntlen: I 

lNG1LlZ KANZUK ECZANF.St 
BEYoCLU - ISTANBUL 

Sivas dahilinde kiin ~akr1 tuzlasanda yap1lacak 17278 lira ketif be
delli abdan ve gol intaatm1n 3/7 /936 tarihinde kapah zarfla yap1lacai1 
ilan olunan eksiltmesine istekli ~1kmamas1ndan dolay1 bermucibi ka· 
nun pazarhkla yeniden eksiltmeye konmu,tur. Sarayburnu Camhko§k 

Gazinosu 
1 - Eksiltme 14/7 /936 tarihine rasthyan sah giinii saat 11 de Ka- A Q I L D 

hata~da Levaz1m ve Miihayaat tubesindeki Ahm, Salim komisyonun· I I 
Rak1 paras1zd1r. nhisar fiatine, 

da yapilacakhr. Bomonti biras1 fabrika fiatine, bira 
2 - Eksiltmeye Mima1·lar da i~tirak edebilirler. i'i(in meze serbesttir. Rak1 icin 
3 - Proje, ketifname, tartnamelerle mukavele projesi ve tartna- meze gayet ucuzdur. Biitiin ko~k-

meden miirekkep evrak1 250 kurut mukabilinde lstanbulda lnhisarlar leri gezmek serbesttir.<;ay ve kahve 
Umt.1m miidiirliigii tuz fen ,ubesinden ahnabilir. 9 kuru~tur. Pazar giinleri giindiiz 

4 - Muvakkat teminat miktan 3737 lira 47 kurut-tur. (NA$iT) HALiDE temsilleri 
5 - isteklilerin eksiltme giiniinden en az iki giin evvel 1nhisarlar , <;ay ziyafetleri ve cemiyetler 

i'i(in ko~klerimiz gayet ehven 
Tuz Fen tubesine gelerek istenilen veaaiki ibraz ile ehliyet vesika11 al- fiatle kiraya veriliyor. 
malan ve bu ehliyet ve kanuni vesikalan ile sozii ge~en komisyona mii .... ----------•••1• 
racaatlan liz1md1r. (3758) 

t * Sivu dahilinde kain Hargu11 tuzlaSinda yap1lacak 49833 lira ketif 
bedelli tabahhur abdan1 gol ve kanahndan miiletekkil · tuzla te1i1a• 
tnun 2/7 /936 tarihinde kapah zarfla yap1lacag1 ilin olunan ekailt .. 
miesine istekli ~1kmama1mdan dolay1 bermucib kanun pazarbkla ye
niden eksiltmeye konmuftur. 

1 - Eksiltme 13/7 /936 tarihine raathyan Pazarteai giinii saat 
11 de Kabata,ta Levaztm ve Miibayaat ~ubesindeki Ahm Sahm Ke>o 
misyonunda yap1lacakttr. 

2 - Eksiltmeye Mimarlar da ittirak edebilirler. 
3 - Proj·~, ke~ifname, fenni ,artnamelerle mukavele projesi ve 

•artnameden miire:.Ckep evrak1 250 kurut mukabilinde Jstanbulda 
lnhisarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen ~ubesinden ahnabilir. 

4 - Muvakk at teminat mikdar1 3737 lira 47 kuruttur. 
5 - tsteklilerin eksiltme guniinden en az iki gun evvel lnhisarlar 

Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet vesika11 
alnr lar1 ve bu ehliyet vesikalari ile birlikte sozii ge~en komisyona 

,(3759) 

tosu 22/7 /936 ~artamba gunii saat 15,30 da kapah zarf usuliyle An· 
karada ldare binaSJnda satin ahnacaktir. 

Bu i'e girmek isteyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalan, resmi gazetenin 7 /5/936 giin 3297 
No. lu nii1has1nda inti~ar etmit olan talimatname dairesinde alto .. 
mit vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Re
isligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler 145 er kurufa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde 
sahlmaktad1r. (3749) 

* Muhammen bedeli 4127.97 lira olan siir'at kontrol saati yedek· 
leri 13/8/936 per~embe giini.i saat 15,30 da kapah zarf usuliyle An· 
karada ldare binasmda satm ahnacakt1r. 

Bu ite girmek isteyenlerin 309,60 lirahk muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettigi vesikalari, resmi gazetenin 7 /5/936 giin ve 3297 
numarah niishasmda inti~ar etmif olan talimatname dairesinde aim· 
m•t vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

.$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydal'\tt 
patada Teselliim ve Sevk $efliginden dag1ttlmaktadll'. (3888) 

* Metre mikab1 muhammen bedeli 39 lira olan atai1da cins ve mik-
dar1 yaz1h ~am kereste 24 Temmuz 936 cuma giinii saat 15 den itiba
ren 11ra1ile ve ayra ayn ihale edilmek iizere Ankarada ldare bina1tn• 
da pazarhk usulile satin ahnacakbr. 

Bu i'-e girmek isteyenlerin her cinsin hizasmda yaz1h muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettigi veaikalar ve resmi gazetenin 7 /5/936 
G. 3297 No. h niishas1nda inti,ar etmit olan talimatname daireainde 
ahnmtt bir vesika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmalar1 laztm• 
d1r. 

$artnameler Ankarada Malzeme 
liim ve sevk fefliginde, Eski,ehir 
goriilebilir. (3846) 
Cinsi Takribi M 31 
1 Vagon tahtaSJ 1059,074 
2 - (;am muhtelif 342, 750 

dairesinde, Haydarpafada tesel .. 
ve bmirde idare magazalarmda 

Muvakkat teminat 
3097, 79 lira 

1002,54 J) 

Istanbul Miiii EmlAk mlidOrlUtiinden: 
- Mercanda Harbiye caddesine zemin katmda 24 diikkin ve cadde
de sekiz magaza birinci, ikinci katlarda 44 oda ve list katta bir tara
~a11 bulunan kagir 26 ila 42 No. h Caf eriye Hant namile amlan ha
mn hazineye ail 480 payda 48 payt para11 pe~in ve 11rf nakit veril· 
mek tartile 6781 alb bin yedi yiiz seksen bir lira bedel iizerinden 

16/7 /936 pertembe giinii saat on iki bu~ukta kapah zarf usulile aa· 
tilacakbr. lsteklilerin 509 Lirahk muvakkat teminat mektuplarile 
teklifnamelerini yevmi mezkurda aaat on bir bu~uga kadar komisyon 
batkanhg1na vermeleri. (R·) (3670) 

I · I Istanbul beledlyesl lllnlar1 I · I 
Kepf hedeli 4059 lira olan Seti.mi ~efme Maltepe asfalt yolunun 

tamiri miiteahhit nam ve hesabina a~1k eksiltmeye konulumuttur. 
Ketif evrak.t ve tartnamesi Levaz1m Mudiirliigiinde goriiliir. lstekli 
olanlar iki bin lirahk i11 yapd1gma dair eksiltme giiniinden en son iki 
giin evvel miiracaatla baymd1rhk direktorliigiinden fenni ehliyet ve-

1 

sikaH almalar1 ve 2490 No. h kanunun tayin ettigi vesika ve 305 lira• 
bk muvakkat teminat makhuz veya mektubile beraber 24 Temmuz 
936 cuma giini.i saat 15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (i.) 

(3866) 
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DOY~E LEY ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, latanbul 
ve Bahrisjynh ara.s1nda azimet vo 

nvdct muntazam poatalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam' clan limanimiz.a muva...., 

18.ti beklenen vapurlar 

Chioa vapuru 1 3 T emmuza dogru 

Derindje vapuru 25 :remmuza 
dogru. 

Achnia vapuru 2 Agustosa dogru 
Bochum vnpuru 6 Agustosa dogru 

Burgaz, Varna, Kostence, Kalaa YO 

1bna.il i~n limanmuzdan hardtct 
edecek vapurlar 

Derindjc vapuru 28-30 Temmuza 
dogru 

Bochum vapuru 6-8 '.Agustosa 
dogru 

Yalunda Hamburg, Brem, Anven 
ve Roterdam limanlan i~ 

hareket cdecek vapurlar 
Kythera vapuru 11-1 3 T emmuza 

dogru 

Sofia vapuru 9· l 0 T emmuza dogru 

Chios vapuru 14-1 7 T emmuza 
doiru. 

Sofia vapuru 18.20 Temmuza 
dogru. 

Fazla tafailat i~n Galata'da Ova· 
limyan hanmda Luter Silbennann 
ve fiirek&s1 vapur aocntahgma mil
racaat. Telefon: 44647 - 6 

JUVANTIN KANZUK 
SA<; BOY ALARI 

Kumral ve siyah olarak aabit 
Ve tab i renk vcrir. T er v.e yikan• 
makla (,;1kmaz. Yegnne -zararsiz ve 
tamnm1~ s1hhi sa~ boyas1d1r. 
1NG1Llz KANZUK ECZANF.Sl 

Bcyoglu - lstanbul 

DABKOVlC VE ~. vapur acentui 
SCHULDT ORIENT LlNE 

A -mq>a ile -'ark limanlan arasmda 
muntnzam posta 

ROITERDAM, HAMBURG e 
i\NVERS i~n yakinda Istanbul ve lz. 
mir'den hareket edecek vapur: 

S-7 Temmuza dogru liman1m1za 
muvasalah beklenilen 

HANSBURG vapuru 12-14 Temmuza 
do~ru KaJllldenizden avdetle Avrupa li· 
manlan i1;in e~ya tahmil edecektir. 

jTafsilat i~in Galatada Frenk.yan ha· 
ninda 3 ncil katta Dabkovitch 'H 

Surekas1 vapur acental1gma miiracaat. 
Tel. 44 708/7. 41200. 40604 

Scandinavian Near East Agecny 
Gnlata Tahir han 3 iincii kat 

Tel: 44991-2-3 
Svenska Orient Linien Gothenburg 

Gothenburg, Stokholm, Oslo Dantzig, 
Cdynia Copenhng Abo Reval ve butiin 
Baltik limanlar ~rk ve Karadeniz bath· 
ca limanl41n arasmda 15 giinde bir azi. 
met ve avdet i~in muntazam poatalar. 

Cdynia - Dantz.ig - Gothenburg ve 
Oalodan beklcncn vapurlar. 

VIN GALANO vapuru 1 T emmuza 
doiru. 
COTLAND vapuru I 6 T emmuza dogru 
~akmda latanbuldan Hamburg Roter• 

dam - Kopenhag, Gd.ynia Gothcnberg, 
Dantzig • Stokholm, ve Calo, limanlan 
i~ harcket edecek vapurlar. 

HEMLAND vapuru 2 Temmuzn dog• 
ru. 

VlNGALAND vapuru 7 T emmuza 
dogru 

GOTLAND vapuru 18 T emmuza dogrU 
F azla tafsilat i~in Galata' da Tahir han 

3 iincii katta kain accntahgma miirac..aat. 
Tel: 44991-2-3 

I Sabhk vekirahk 
Modern yal1 
Mucedded ve modern on iki 

odah iki kath birinci katta be~ 
ikinci katta yedi odah i~i ve 
dtfl boyah telefon, elektrik, 
havngaz1, terkos, alaturka ha
mam1, bah~esi, riht1m1 mevcut 
Bogazm en nezih hir sahili 
olan Vanikoyde iskele yak1-
nmda (76) numarah kuleli 
yah hem kirahk hem satihkt1r. 
Mezkiir yahya miiracaat. 

Dr. EHME iZZET 
EmrlW dahiliye ve sariye mutehassis1 

Muaycnehane: Cagaloglu Nuruosma· 
niye caddesi No. 1 7 Baha Bey Apartl• 
mam pazardan maada hergiin I 3-1 7 has· 
talanni kabul eder. Telefon: 23925 

.... ..... 
'IAYRE1T11'1 
~iZER 
't.- .\l 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisj 
Pazardan ba~ka her giin iicten sonra 
Cagaloglu, Halk firkas1 kar~1s1, 

Zorlu aparbman No. 2 

- MUHASIP ARANIYOR 
Emniyet clirektorliigu ynrchm 

sand1gi muhasipligine talip olnn
lann imtihanlan 18/7/936 da sa
at 10 da yap1lacakbr. Kabul ~era
iti Sandlk muhasebesinden ogre-

nilebilir. 

KU-MBARA 

1-

TARLADlR 

~ 

- .,; ..,, ,fu,·_ 

-
I - _.........,.... 

... 1 d. . ·-

Sahife 11 

AY 
RAHAT~IGl~I 
BE~Y R C5Z 
I 

~NDU~A~MINOA 
ADAY\'N l."Z 

tERU MALlAD PAZARLAD I 

. , , 

Scvgili zevcim 
~ugumun babas1 
bir muddcttenbcri bcn-
den sogumaga ve geceleri ditanda ge
~irmege ba,lad1. Evde kald1g1 geceler 
bile, bana kar,1 biganc ve ndeta dargm 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak"1m, di
gcr bir zevcesi oldugundan bahScainoe 
k.albim biisbiltiln kmlaca.k aand1m. Er· 
tesi aabah hcm~i;em bana ziyarete geldi 

ve ona biitiin olan1, 9Cktiiim ubrablan 
anlattun. 0, bana pelt muhik bir nasihat
te bulundu: cAnnelik hayah ve ev itlc
ri, yiizilnii ~rkinlqtirdi. Hi~bir erkek, 
evde yorgun ve burutuk yiizlii hir kadm 
gormck sevmcz. Sakm cesaretini Jurrna· 
yas1n, ~nkii bcn, yiiziindcki burutuk
luklan .eri ve emin bir surctte izale ve 

• tazc, yumuf&k ve gen~lefmif bir cild te
min edecek hir usul bilirim, dedi ve 
her ak,am yatmazdan evvel pembe ren

gindeki T okalon luemiru kullanmamt 
tavsiye .etti>. Hemen tecriibe ettim. Der
bal cildimin ilzerindcki miismir te5re 

f8fhm. Birka~ hafta zarfmda biitun bu· 
TUsukluklanm zail oldu. Ve bir gene ktz 
yij~iiniln manzarasm1 ald1m. ~imdi, zev
cim. beni evvelkinckn daha fazla ae
viyor ve arhk cvden ~1km1yor 1imdi. 

cildin unauru pembe rengindeki T oka· 
Ion kremind.c Biocel tabir edilen cildi 
besliyen ve gen1; ~tim k1ymettar 'Dir 
cevher varda. Her bqerede bulunan bu 
Biocel cevheri i&ayboldu~ vakit cild· 
de bu?UfUkluklar :zuhur icder. Fakat tek• 
rar Terilince buruf\lkluklar zail olur. 
Gen~ bayvanlardan istihaal edilen bu 
Biocel cevberi Viyana Oruveraitesi pro
fesori.i Do]dor K. Stejskal usulii daire· 
an de pembe rengindeki T okalon kremi
run terk.ibinde mevcud
dur. Her ak~m yatmaz· 
dan evvel kullnmldikta 
az zamnn zarftnda bii
tiin buru,ukluklardan 
kurtulur. Solmuf, ih-
tiyarlam1~ bir cildi 
gen~Ic,tirir. Vie laakal 
I 0, 20 ya11 daha 

Tlirk Hava Kurumu 
BUyUk Piyangosu 

$1mdlye kadar blnlerce kltlYI 
zengln etm1$tlr 

4. cii Ke~ide 11 Agustos 936 dadir. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Liradu 

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



~T Gi 
Vine birlncilill kazand1 

11286 numarab ell biiyiik rut1AT 
- I fTLAl:U 

ikramiye olan 50,000 lirayi · 
~i§lide tramvay durag1nda kii
f eci bay Mehmede derhal verdi 
7340 numarah bilete isabet eden 

10,000 lira Kuc;uk Bebekte 53 

numarada oturan Bayan Zekiye ve 
Hamide kazanm1~t1r. Fakat uc;uncu 
ke~ide biletini almad1klar1ndan dola
y1 gi~emiz taraf1ndan muduriyete 
iade ettik. 

Eminonii 16 numarada Nimet gi§esi sahibi 
Nlmet Ozden 

ve 

Bu gOriilmemi§ tehaciime ve 
ragbete §Unun i~in hak kazand1 

RADYoLIN: Yaln1z Turkiyede binlerce ki~i taraf1ndan kullan1hr. Radyo
linle f1rc;alanan di~ler c;urumez; saglamla~1r, bembeyaz ve p1r1I p1r1I olur. 

GRIPIN : Ba$ ve di~ agrllar1n1 b1cak gibi kesen yegane ilacd1r. Gripin 
kullanan ba~ ve di' agrrs1 c;ekmez. 

8 inci Yerll Mallar Serglsindeki Paviyonunu 
siz de mutlaka ziyaret edinlz I 

ASRi KADIN GOZELLl~I 
Cildin besleyici deri uzvinin tamircisi 

KREM VE us 
Asri kadm giizelliginin ttls1m1 oldu. Biitiin 

~1k ve kibar familyalar ~imdi onu kullam
yorlar. 

Sati~ yerleri: Beyoglunda Karlman, N. 
Tarika, ~ark Merkez 1tr1yat ve tuhafiye ma· 
gazalarile Galatasaray ve Taksim eczaneleri. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Ecza ilat 
ltnyat ticarethanesi. Istanbul, Bah~ekap1. 

$i$Li $iFA YURDU 
Bomontide terkos su deposu civarmda ... T elefon: 4180 7 

Operator Dr. RiFAT BERKMAN ve Operator Dr. NAZlM ARMAN taraftn-, 
dan dimaga, sadar, bahn vesaire ile eski ve yeni kmk ~akik ve 

egri bacak ameliyata yaptlar. 

RONTGEN. DlYATERMl. OLTRA ViYOLE, PANTOSTA 
vesair bilci.imle vesaiti cami, bula~1k olm1yan hastahklara 

ve her hekime a~1k hastane. Fiatler 2,5, 3,5, 4,5 lira 

A1DM 
EYVATUZU 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemek1erden birer saat 

I HAzrMsr~~~~,:h~l~e EK~ILIK 
ve yanmalanm giderir. A~1zdaki tats1zl1g1 
ve kokuyu izale eder. ~i~esi 75 ve 120 kuru~ 

Deposu: Y enipostane arkas1, 
~irefendi sokak No. 47. 

, ......•..............................•........ 

Vakti musaid olmayanlara bi.iyiik kolayhk gosterilir. -----

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi n~riyat miidiirii: Enis Til 

~ matbaasi 
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T 
Tayyare Piyango Gi,esi 

rekoru k1rmu~br. Bu kerre de 
Numaraya , 
isabet eden 50,000 

Lira Anadolu kavagmda ta§ k1rma makinesi amelesinden alb ~ocuk 
babas1 Rizeli Hiiseyine isabet etmi§tir. Paray1 ahrken ~ocuklarmm 
tahsiline de sarfedecegi vadettirilmi§tir. Y1lba§mda 500,000 liray1 
Avukat Feyziye, 20,000 liray1 Fatihte Binaemini sokagmda 
Celale, 21 inci tertip 2 nci ke§idede 30,000,. liraya Alemdar 

mahallesi Zeynep Sultan sokagmda bayan Adileye veren 

T Y G iDiR 
Her ke§ide de biiyiik ikramiyelerin T UN CAY gi§esine isabeti 
muhakkakbr. Taliinizi bir defa da TUNCAY gi~esinden deneyiniz. 
Bah-;ekap1 Hamidiye caddesi 61/2 miitekaid askeriyeden serbayi M. Hamdi 

KA~YOlLA MIE$HER6 
Fabrikanm yeni binasmda hususi surette a~hg1 mc~h~rin ._bir kere goriilmesini 

rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sagl.amd1r .. Somyelenm1z dunya.~m en r":hat so~
yeleri derecesinde olup en hassas k1mselen memnun edecek mukemmehyetted1r. 

H A L i L S E Z E R Karyola ve madeni e~ya fabrikas1 
Sirkeci, Salkimsogild, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1) 

Telefon : 21632 

. . . 
C/81 8/lf 
J'/LAH~AN 

~~~·· HAHRVH 
OLHAAV.N 

- JONt/l 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, kannca, oriimcek ve 
biitlin ha§arab kokiinden keser, yuvalanna ve e§yalarm iizerine 
ve odalann havasma ve tahtalarm, duvarlann kenarlanna, 
aralarma bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakurusu yuvalanru 

F A , Y D A ILE TAHRIP EDiNIZ 

Biitiin yaz bu muz1r ha§arattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzak1armm telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kii~ilk b6cek1eri, brttllan, kiimes hayva· 
nabnda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve ag-a~lar iizerindeki brbllan behe
mehal FA YDA ile imha ediniz. Niimunelik, 20, ufak 30, ya
r1m kilo 50, bir kilo 80, be~ kilo 350 kuru~tur. FAZLA PARA 
VERMEYiNiz. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakimmz. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. HASAN 
markasma dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, 1ST ANBUL, BEYOGLU 

KIZLAR KAMPI 

PROTEJiN 
Frengi ve Belsoguklugundan muhafaza eden en miiessir ua.~tll'. 

Istanbul Vilayetinin miisaadesile Turk Matbuatmm emektarlan 

Murettipler Cemiyeti menfaatine deniz gezintisi 

BOGAZi9i ve ADALARA 
8/8/936 Cumartesi gunu saat 15 den 24 e kadar 

( ~irketi Hayriyenin 67 numarah vapurile) 
Ayni zamanda miirettiplere miizaheret te~kil edecek olan bu gezintiye 
kitap, mecmua, risalelerin okuyuculan ve biitiin miinevverlerin i§tiraki 

beklenmektedir. -----... ••--11111 


