
Fransada grevler aza
~•yor, bu hafta ic;inde 
anla$ma olmas1 umu
luyor. 
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F ransa, f a~izm dii§~anlar1n1 
bir araya toplamak istiyormu§ 
BUkre~te U9 devlet reisi aras1ndaki 
konu~malara 9ok ehemmiyet veriliyor 

Riikr~te gorii~en ii~ devlet reisi: ~ekoslovak cumur reiAi M. Benes, Bo· 
ntanya krah Karol, Yugoslavya kral naibl Prens Pol 

Pari 7 · · M 
n M 8 (Ak~m) _ Hariciye na· Pol ve ~ekoslovakya cumur relSl · 

!tni · Delbos, hariciye nezaretl umu- Benes bu sabah kral Karolle birllkte 
~ katibi M. Leger ve Fransamn Biikre~ 40 kilometre mesafedekl ~-
b ndra Sefin M. Corben ile birlikte toya gitmi~ler, ogle yeme~lni orada 
Ill~ sabah b~vekfilet dairesine git- hususi surette yemi~lerdir. d' .~· Blumla iki saat kadar gorU.t- ~m i.izeri <;ekoslovakya sefare-
l ~tur. M. Corben muhtelif mese- tinde blr zlyafet veril~tir. ZlyafeU 
eler hakkmda ingiliz noktai naza. bilyilk bir kabul resmi taldp et~tir. 

1 anlatm1\ltir. Bu resimde 400 ki\d bulunmu~ur. 
1\1. Leger ve Corben gittikten son- Rumen gazeteleri Bfrkre~te yaptlan 

a hariciye nazm b~vekille bir mild- konu~malara i;ok ehemmiyet veriyor-
et daha gorti.~mii9tiir. lar. Bilkre~ miilB.katmm Ki.i~iik itilft.f 
~rJin 7 - Golni,e Zeltun&- ,...... devletlennm bugi.inkil hudutlanna 
~gi bir makalede yeni Fransur ka· dokunulalDlyacalt hakklnda bir teza-
1~esinde :fa~izm dti~aru hiikiimet· hilr oldugunu s0ylilyorlar. 
11 bir araya toplamak temayiilii gO.. FRANSIZ GAZETELERi NE 
~rpttflndan bahsediyor. DIYORLAR ? 

.. htiKRE~ MOLAKATI Paris 7 (~m) - FranSIZ gazete-
Bukr~ 7 (A~am) _ Burada mi· leri Bilkre~ mUl!katma ~ok ehemml· 
fir Olan Yugoslavya kral naibi prens (Devamt yedincl sahlfede) 

Yar1mcada bir gUn : 1 

n senedenberi tek polis 

ltalya, Almanya 
ile bir misak 
yap1yormu1 

Afmanyaya mOstemlekat 
h;inde yard1m edecek, 
nasyonal sosyalizmin 

Balkanlara dogru 
tev·essOOne muhalefet 

etmiyecek 
Almanya da Avusturyan1n 

tamamiyetini taahhiid 
edecekmi§ 

Paris 7 (A.A.) - Maten gazetesinin 
diplomasi muhariri Ramadan bilcliri· 
yor: italya, Almanya ilc bir ademi te
cavilz misakl akdine karar vefII14;tir. 
Bu misak, zecri tedbirlelin kald.Inlma
Sl takdirinde tahaddtis edecek biitiln 
imkAn ve ihtimalleri ihtiva etmekte
dir. Bu misak, 30 haziranda imza edi
Iecektir. Muhabire gore bu tarih, M. 
Mussolininin sabrirun son haddidir. 

Bu misaktn 'akdi i9in icabeden bil
tfin tertibatm evvelce aluuruf oldugu 
roylenmektedir. 

Cidcli menbaJardan alman hususi 
haberJere gore misak, italyamn ~yle 
bir taahhiidilnil ihtiva etmektedir. ital· 
ya, AJmanyanm rnilstemlekelere dair 
olan metalibine elinde mevcud olan 
siyasi, dipJomatik ·ve iktisadi biitiin 
vesaitle mtizaheret edecek ve nasyonal 
• sosyalistlerin balkanlara dogru te
vessiiiine muhalefet etmiyecektir. 

DUn 
ceviz 
dolu 
k1r1ld1. 

BUyUkadaya 
bUyUklUgU nde 
yagd1, camlar 

Telefon: 24240 (ldare) • 24249 ( Tahrir) .. 24248 ( Matbaa) - 20113 ( Kli4e) 

Bayan S. Gokc;en lstanbuldan 35 dakikada 
Bursaya gitti, Uludag1 dola~t1 

Bursa 7 (A.A.) - Hususi mu
habirimizden: Ye~il Bursa dun 
Tiirk tayyarcciliginin gogils ka
bartic1 bir muvaffaloyetine '8· 
hid olmu~tur. 

Tayyarecilikteki kudret ve ka
billyetini bir ~ok muvaffaloyeUi 
u~~lariyle isbat etmi~ olan ilk 
kadm tayyarecimiz bayan S. 
Gok~n. diln saat 16 yi 20 ge~e 
Y~llkoy tayyare karargahmdan 
blr tayyare ile u~arak Yalova iis
tilnde bir cevclan yapbktan son
ra 35 dakikada Bursaya vas1l 
olmuf ve kendisini kar~1lamaga 
gelcn Bursa valisi ve vlllyet er
kdm, korgcneral Fahreddin, kol
ordu ve firka kumandanlan ve 
karargAh zabitaru, belediye reisl 
ve bclediye heyeti, C. H. P. er
kam, bir ~ok rnektepliler ve 
Tiirk ku~ talebesinin takdirkAr 
nazarlan oniinde mahirane de-

virlerle ve hakikaten bilyilk bir 
muvaffak1yetle yere imni~tir. 

Bursa bclediye relsi, ~hir na
mma bayan GOk~ene bir buket 
ve bir ipekli kum~ Tilrk ku~u 
talebesi de blr buket takdim et
Illi1tir. 

Relsicumur Hz. de meydanda 
bulunmu~lard1r. 

Bayan S. Ook~en, tayyareden 
inmeden evvel umumun rica ve 
arzusu iizerine tekrar ha.valana
rak ~ocuklugunun ge~tigi Ye~il 

Bursa iistilnde bir cevelAn da
ha yapm1~ ve Uludagi dol~arak 
aynl meharet ve muvaffaklyetlc 
meydana inmi~tir. Gen!; ve gil
zlde tayyarecimizln miistesna bir 
cesaret ve kendi sana tm1 ~ok 
iyl bilmekten mutevcllid bir em
niyet ile yaptigi bu u~u~. mey
danda hazir bulunanlar tarafm
dan tekrar tekrar alk1~lanm1~t1r. 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankara, Izmir muh-
telitini 2 -1 yendi 

Istanbul muhteliti fena 
Viyana tak1mile 1-1 

bir oyun 
berabere 

oynad1, 
kald1 

Olimpiyada gonderilecek milli ta
Jum namzedlerini se~mek i~in Istanbul, 

Izmir, Ankara muhtelitleri ile First 
Viyana tak1m1 arasmda tertip edilen 

turnuva ma~larma diin de devam edil· 

di. Sabahleyin yagmurlu ge~en hava· 
mn oileden aonra a~mas1 ve riizgann 
durmaa1, Takaim atadyomuna a)b yedi 
bin ki1iJik bir aeyirci kalabal1fl 

toplam11h. 

ANKARA • 1Zl\liR MACI 

Tertip edilen fikstilr mucibince ilk 
ma~ lzmir ve Ankara muhtelitleri ara· 
ainda yap1ld1. Evvel izmirliler, aonra 
Ankarahlar aahaya ~1karak hallca aelam• 
Jaddar ve tiddetle alk111land1lar. 

(DeYam1 4 iincii •ahifede) vakas1 olm1yan yer 
Buna mukabil Almanyanm Avus

turyamn tamamiyetine riayet etmegl 
taahhtit etmi~ oldugu rivayet oJun· 
maktad1r. -•1111111n11111111111U1111111111t11111-111-111111-1111n._..1n ........... _111•11111111-.............._ 

ar1mcada kiraz tophyan koylu k1zlar1 aras1nda 
'I' ·eni . orta mektebi bitirmii Eda abla var 
. ~ 1n1z adeta kuruzt blr ormanm 
llle daldt ' · l{!razlann bilyiiklilgu daa Uzakta . 
~ n 1nsarun gaziinii allyor, :n: SUlanchnyor .. p1trak gibi kiraz-

0 u daUar yemi§lerin agu-11gmdan 
rlere kadar sarkrruf insan bunlara 
kdik~ «dallan bast~. tabirinin ma
skiini anbyor ... Yanmca bag~lannda-

raz ~ 
aga<;Iannm bol yemi~li dalla-

, Pannaklanm bir <;ok yuziiklerle 
ldurmn"' . 

-v zengin kadmlan hatirlat1-
~· Trende tan1~t1g1m Yanmcah bir 
iraz. baglan:. sahibl He pencereden 
rediyoruz .. kirazc1: 

~ ~u YJ.l, diyor, mahsul o kadar ~k 
gild1r: Bu gordilgiinuz mahsullln 
. • • Siz evvelki sene gibi mahsuliln 

zamamnda gelmi~ olsaydm1z da 
~lann halini gorseydiniz ... 

~~en durdu. KondUkt<>riln gevrek 

. Yanmcaaaaaa ... Diye i;mladJ. .• 
ik · · · Yar1m saa t sonra en biiyilk 
~~ baglar1m, yammda Yanmcanm 
tun kirazc1lan oldugu halde birer 
erg · . . eziyoruz. En eski kirazcllardan 

Siz, diyor, istanbulda Yanmca 
azi Yediglnizi zannediyorsunuz ha ... 
az.tm «Yanmcamn kirazt> diye sa
azc1 cYanmcanm kiraziO. diye sa
r ... Ne milnasebet? Bir kere biz 
Zlanm1zt Ankarada toptan fiatle 
~~ru~ta~, istanbulda 35 kuru~tan 
I}'oruz .. Istanbulda sizin bunu pera
de 45, 50 kuru~ yemenlz 18.zun ... 

Orta mektebl blrlncilikle bitlren Eda 
abla kiraz topluyor 

Halbuki istanbulda 15-20 kuru~ kiraz 
satiyorlar. 

Bunlar Yanmcamn degil... Yalruz 
Yanmcanm isminden istifade edenler 
<;ok... Bayim sen ~u kiraza baksana 
bir kere .. 

Hakikaten baktim. Ve istanbulda 
.(Devanu 5 inci sahifede). 

Atatiirk Bursada 
Bursa 7 (A.A.) - Atatilrk ak~m 

ilzeri Qelikpalas bah~esini ~reflendi· 
rerek halk arasmde. uzun milddet 
oturdular ve halkm silrekli alklslan . . 
ve bir sevgl tufam i~inde ayrtldllar. 

Y1/an 
1s1rmas1ndan oliim 

Anadoluhisar1nda 
feci bir vaka 

Evvelki akwam saat 21,30 da Ana· 
doluhisannda f eci bir vaka olmu1, za· 
valh bir adam biiyiik bir y1lan tarafm· 
dan 1Smlmak suretile zehirlenmi1 ve 
kaldmld1g1 hastanede olmii1tiir. 

Yapllg1m1z tahkikata gore hadiae 
goyle cereyan etmi1tir: 

Beykozun Polonez koyiine baib <;a• 
vu1ba11 ~ifliginde ~ali1an Ali oglu Is
mail dun gcce Anadoluhisarmdan ge· 
~erk:en sag aokaktan birdenbire aiyah 
bir cismin iizerine dogru firlad1g1m gor• 
mi.if, lcendini miidafaa etmek istemipe 
de muvaffak olamam11hr. 

Bi.iyi.ik bir yilan olan bu aiyah ciaim 
auratle zavalli lsmailin viicuduna san· 
larak muhtclif ycrlerinden 1s1rm11 ve 
lsmailin feryad1m i1itenler vaka yerine 
gelerck korkudan ve y1lamn a~hg1 ya
ralann ac1S1ndan bitkin bir hale gelen 
lsmaili kurtarm111lar ve y1lam oldiirmmiiw· 
lerdir. 

Ismail, hemen tedarik edilen bir oto• 
rnobille hastaneye kaldmlm1pa da ya• 
p1lan biiti.in tedavilere ragmen aabaha 
Urfl 1ozlerioi hayata kapanuftar, 

Zecri tedbirin anlami~ 

- Qlk evimden bataki;1 herifl ... Yoksa zecd tedbirlere b~ vuracagunl .. 
- Te,ekk:Or ederim bayun, eksik olmal ••• 
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So daki a 

K .. Giik itilAf e let e i, 
oUazl r meselesinde 

• e 
Biik e~ konferans1 da ogazlar1n 

ahkimi, emniyetimiz i~in zaruri 
olduguna karar verildi 

Parjs 8 (Radio) - Bukre~ten ge
len habcrlcre gore di.in Scroviste ~ato
sunda kral Karol ile <;ekoslovakya 
rcisicumhum M. Benes ve Yugoslav
ya kral naibi prcns Pol arasmda dort 
saat stiren ikinci bir konferans akte
dilmi~ ve bu konferansta h'ii<;iik iti1at 
hariciye naz1rlan da haz1r bulunmu~
lard1r. 

Bu konferansm sonunda ne~·edl
lcn resmi tcbligde kili;tik itilaf devlet
lc1i arasmda biltiin beynelmllel mese
lelerde tam bir fikir birligi mevcut ol
dugu beyan edilrncktedir. 

Bu ikinci konfcransta, italyan - Ha
bes ihtilaf1, ve Lokamo paktmm Al
manya tarafmdan ihH'tli meseleleri tet
Jdk edilmi4 ve diger bilyiik devletler-

le birlikte hareket eclllmesinc karar 
verilm~tir. Verilen karar mucibincc 
ki.ii;lik itilaf Tuna havzasmda, arazi 
istatfikosunun ihldli i~in vaki olacak 
herhangi te~ebbilse va Habsburg ha
nedamnm A vusturyaya avdctine, AI
rnanyanm A vusturyay1 ilhak etmesi
ne kar~ koyacaktir. 

Kiiciik itililf de' Jet seflerile hariciyc 
naz1rl~armm konfera~smda. Tiirkiyc
nin Bogazlan tahkim etmek it;in ynp
t1g1 miiracaat ta tctkil< edHmi~, mii~
tcfik ve dost Tiirkiyenin kend1 emm
yctini tcmin i~in Bogazlan tahkim ct
mesi kendisi j~in hir zamrct t~kil 
ettigi takdir edilerek bu talcbine kii
~iik itilaf grupunun miizaheret etme
sinc karar Yerilmi ·tir. 

ra sada grevci amele 
• 
I patronlc:tr anla~tilar 
ltilaf tasdik edilince i~e ba~lanacak, 

~imalde 300,000 grevci var 
Paris 8 (Ak~nm) - Grev suk\inet

le devam ediyor. Paris mmtaknsmdn 
grev hareketlerinde bir gev~eklik goze 
~rpmaktad1r. ~imali Fransada ise 
grev hareketi devamdad1r. ~irnali 

Fransada grevcile1in adedi 300,000 i 
bulmu~tur. Bugiln madcn amelesinin 
ilan edecekleri grevle i~izlik adedi 
daha ziyacle artacakt1r. 

Grev mevadd1 bbbiye sanayiine de 
sirayet etmi~tir. Bir ~ok eczanelcr vc 
hastaneler ilac;s1z kalmu~lardlr. Bun
larda eskeri s1hhiye idaresi tarafmdan 
muktazi ilac;lar veriliyor. Petrol ve 
benzln amelesinin grevi yilziinden 
blr <;ok garajlar benzinsiz kalm1~tJ. 
Bugi.in petrol vc bcnzin sanayii ame
lesi tekrar i~erine ba~lam1i;;lardir. 

Ba~vekil M. Blum, meclisten itimad 
reyi ald1ktan sonra amele f cderasyo
nuna ne~rettigi bir hitabede grevcile
rin blran evvel i~e ba~larnalan zaruri 
bulundugunu beyan ettigi gibi, amcle 
federasyonu ve patronlarm murah
haslanru nezdine davet ederek bu 
zarureti ~;ifahen de tekrarlam1~tir. Bu 
millakattan sonra anbean grevin bit
mesine intizar edilmektedir. iki taraf 

Ceviz biigiiklii
giinde dolu 

Hava degi~ti termometro 
14dereceye kadar indi 

Bir ka~ giindenberi lstanbulda c;:ok 
ag1r bir hava vard1. termometre 29 
dcrcccye kndnr c;:1km1§h. Vakit vakit 
111cak bir ccnup riizgun esiyordu. 

Dun oglcyc dogru hava dcgi§mi§, 
riizgar §imnlc c;:evrilmi~tir. Az zaman 
i~inde hava bulutla kaplanm1~ ve yag
mur yagmaga bn§lrum§tlr. Yagmurun 
tesirile termomctre 14 dereceyc ka
dar dii§mii§tiir. 

Havamn birdenhire degi§mesi diin 
erkendcn k1rlara gidcn halkm ne§esini 
[;a~1rmt§, bunlar acele ~ehre donmcge 
mccbur olmu§lnrd1r. 

Ogleden sonra hava ac;:m1§, termo
metre 18 dereceyc kadnr yiikselmi§tir. 

Dun Biiyiikndnyn ceviz hiiyiikliigiinde 
dolu yagm1§1lr. Dolu b~ dakika kadar 

siirmii§tiir. Uzun znmandnn beri Adaya 
bu biiyiikliiktc dolu yagd1g1 goriilmemi§
tir. 

ta M. Blurnun hakemligini kabul et
miflerdir. 

Paris 8 (Ak~arn) - Diin gece M. 
Blumla amele ve patronlarm rnurah
haslan arasmda vuku bulan milla
kat neticesinde bir anl~rna olmui;;
tur. Bu anl~ma rnuclbince, patron
Iann murahhas1 kollektif i~ konturat
lanm, amelenin yevmiyelerini muay
yen bir nisbet dalresinde arttmnagi 
ve grevci amele hakkmda cezai ted
birler almamag1 kabul etmektedir. Bu 
itilaf bai;;vekil M. Blumla amelc ve 
patronlann murahhaslan tarafmdan 
imzalanm1?tir. Amele federasyonu, bu 
itilaf patronlann heyeti urnurniyesi 
taraf mdan kabul edildikten sonra 
grevcilerin ~e ba~larnalanm karar
Ia~tirnu~tir. 

BiR FRAXSIZ GAZETESiNiN 
NUSHALARI TOPLATTIRILDI 

Paris 8 (A.A.) - Dahiliye nezareti 
di.in saball, sag cenah milfrit gazete
lcrinden Solidarite Francaisc'in fev
kalade nushas1m, makalelerin zihin
Ieri tethi~ edici rnahiyetinden dolay:i 
toplatm1~tir. Bu hususta takil:iata 
ba~lanrn1~tir. 

Uzak §ark 
vazigeti ve Rusga 
Harp ~1karsa Sovyetler 

Cinlilere yard1m 
edecekler 

Paris 8 (Ak~am) - Uzak ~arkta 
vaziyet kararnhkt1r. Gelen haberler 
birbhini nakzediyor. Exchange Teleg
raphe ajansmm Moskovadan ahp ne~
rettigi bir telgrafnameye gore, <;in 
hiikurneti ile Japonya arasmda bir 
harp c;1ktigi takdirde Sovyet Rusya 
hilkumcti <;in hiUrumetine yard1m 
hususunda sonuncu kalnuyacaktir. 

Vehib pa~a lstanbuldan 
ge9medi 

Habc§ harbindc bulunan ve Atinnya 
gelen Vehip p§anm Romanynya git
mek iizere bir ecnebi vapurile Jimnm
rn1zdan transit olnrnk ge~ecegi diin du
yulmu~ ise de boyle havadisin agli ol
mad1g1 "'e limamm1zdan gcc;:en transit 
vapurlannda Vehip pa~amn bulunmnd1-
g1 nnla~1lm1§tir. 

s 
n t r 

antant sulh istiyor, fakat KUc;Uk 
prensiplerini mUdafaaya da az1rd 

I --~~~~~-

Biikrc§ 7 - Romany a krah, diin ak
§nmki ziyafettc irad ettigi nutukta de
mi§tir ki: cKiic;:iik antantm birligini ve 
c;:oziilmcz mahiyetini tekid eden bu top
lanh bizim, Balkan antant1 ile s1k1 i§ bir
ligi halinde sulhun idamesi vc kendi 

rnenfaatlerimizin korunmas1 esasm1 giit
rnekte olan beynelmilel birlik oldugumu
zu ispat cdiyor. 

Bu menfantlerin birincisi, hi~ hir za
man dokunulm1yacak olan bu giinkii 
hududlarn ve sulh muahedelerine hiir
metlir. Sulhun idamc"i ve kendi menfa
atlerimizin korunmas1 hedefimizde mil
letlcr cemiyetine sad1k kalmam1z laz1m 

gelmcktedir. Milletlcr cemiyeti paktmda 
baz1 tadilat yap1lmas1 icab ediyor n biz, 
her hnlde ·devlctler arasmdaki miisavat 

prensibini ihlal edecck veyahud pakt1 
kuV> etten dii§i.irecek mahiyette olanla
nm kabul ctmiycc:egiz.> 

Bundan sonra prens Pol demi~tir ki: 
«Kral karol hazretlerinin fikirlerinc tn-

Franszz mecli
sinde giiriiltiiler 

Bir mebusun " yahudi,, 
diyerek M. Blumun ~ahstna 
hiicumu, reisin miidahalesi 

Paris 7 - Mecliste diln kabine pro
gram1m okuduktan sonra olduk~a 

hararetli mtinaka~lar olmu~tur. Sag 
cenaha mensup M. Vallet Blumun 
~ahsma hilcum etmi~: cFransa ilk 
defa olarak bir Yahudi tarafmdan 
idare ediliyor .. demi~tir. Meclis reisi 
M. Herriot cBu kabil s0zlcr sarfedile
mez:> demi~. f akat vanet soyledikle
rinde israr etrni~tir. Bunun iizerine 
gtirilltiller kopmu~tur. B. Herriot 
celseyi tatile mecbur olmui;;tur. 

Tekrar toplamld1g1 zaman M. Blum 
cevap vermek istemi~tir. Fakat reis 
cBu meseleyi ben halledecegim> de
mi~ vc Vallete donerek: cBurada ~u 
veya bu dine mensup kirnse degil,.yal
mz Frans1zlar vard1r. Bu kabll soz
ler sarfetrnenize milsaade edcmem. 
Israr edecek olursamz zab1t tuttura
rak sizi salondan ~1kartmm.> demi~
tlr. Bunun iizerlne silkt'.in avdet ebni~
tir. Neticede 210 rcye kar~1 284 reyle 
kabineye itimad beyan edilmi~tir. 

Fatihte bir cinayet 
AhmeCI, kar1s1n1 ayartan 

Aliyi' vurdu 

Diin ak~m Fatihtc kadm yilziin
den bir cinayet olmu~, bir gen!; ag1r 
surette yaralannu~t1r. Fatihte oturan 
Ahmed aclmda bir adam bundan bir 
miiddet evvel kom~ulanndan gen~ bir 
klZla evlcnmistir. Kan koca ilk gi.in
lerde iyi gei;inrni~ler, Iakln bir mild
det soma gen~ kadm kendi pe~ine 
dilsen kundurac1 Aliyi sevmi~tir. 

Ku°ndurac1 Ali ilc Ahmedin kar1s1 bir 
zamanlar d~~mda bul~mu~ar, Jakin 
birbirlerini pck ziyade sevdikleri i~in 
beraber yai;;amaga karar vermi~ler ve 
bu kararlanm tatbik eylemi~lerdir. 

Diln ak~ Ahmed, Fatih park1mn 
onilnde kans1m kundurac1 Ali ile be
raber goriince kan beynine s1c;ram1~ 
ve iki rakib arasmda kavga b~larn1~
tir. O esnada parkta dola~~mlann 
mildahalesine meydan kalmadan Ah
med b1~gim ~ekerek rakibinin bir 
ka~ yerine saplam1~tir. Carih yaka
lannu~ All de hastaneyc kaldmlnu~
tir. 

lngiliz ve Frans1z hariciye 
naz1rlarmm mulakat1 

Pa1·is 8 (A.A.) - Petit Parisien ga
zetesi ay sonla11na dogru, Milletler ce
miveti Asamblesi.nin toplantismdan 
cv~cl Fransa vc ingiltere ch~ ii;;leri ba
kanlan arasmda bir gori.i~e ihtimali 
bulundugunu kaydetmektedir. 

mamen i;itirak ediyorum. Ktlyiik antant 
devletlerinin, foal miitemmimi Balkan 

nntanti ile birlikte istikbnlde de bugiin
ku siynsetimizi takib etmeleri ve diinya
yn kcndi kuvvetlcrilc birlikte sulh azim
lerini vermekte devam e~lemeleri liizu
muna kaniim. 

Ku~iik antant sirf sulh a~k1 iizerine 
rni.iessis bir ittifaktir. Hiiw bir zaman mii
tecaviz bir vaziyet almam1§br. istikbal
de vekayiin takip edecegi seyir ne olur
sa olsun kiic;:iik anhmt makanizmas1 mem
Jeketlcrimizin menfaatlerini icnbettirdigi 
§ekilde bu vakayie kar§1 koyacaktir.> 

<;ekoslavakya cumur reisi M. Penes 

de demi§tir ki: 

cKiic;:iik nntantm, Balkan nntanh ile 
s1k1 bir ill birligi halinde merkezi Avru
pada sulh ve muvnzeneyi takviye hedcfi
ni gormckte oldugu bugiin biitiin Av
rupa~n malum bir hakikattir. Avrupa rnu
vazenesi prensibi bugiin olmii~ degildir. 
Tuna ve Balkan mmtakasmda bu prcn-

Berberlerin tatili 
Diin biitiin berber 

diikkanlar1 kapand1 
Uzun znmandanberi hafta tntilinden 

mahrum bulunan Istanbul berberleri 
diin ilk defa olarak hafta tatili yapm1§· 
lard1r • 

Cumartesi giiniinden biitiin berber
lcre hirer kug1t gonderilerek pazar gii
nii dukkanlanm kapamalan bildirilmi§ 
oldugundan diin hcp!!i diikk&nlanm kn
pam1§lnr ve senclerdenberi ilk defa haf
ta tatili yapm1~lardir. 

Tiirkiye - M1s1r 

M1sir ba§vekili Nahas 
pa~an1n miihim sozleri 
Kahire 7 (A.A.) - Ba~vekil Na

has p~a Anadolu ajansmm Kahire 
rnuhabirini kabul ederek ~1daki 
beyanatta bulunmu~tur: 
cKarde~ Tiirkiye vakayiini pek ya,,

kmdan takip ederim. Bir arabk ade
ta haritadan silinmi~ iken onu yal
ruz askeri degil, her sahada kurta
ran ve yiikselten Atatiirkiln dehasi
nm takdirkanyim. iki kard~ mil
leti birbirine daha slkI bir surette 
baglayacak olan bir muahedeyi ade
ta bir M1s1r mcsclesi addcdiyorum. 

ingiliz - MlSlr rnuahedesinin Lon
drada f evkaladc komiser tara!mdan 
yapllan temaslarla iyi bir neticeye 
varacagm1 iimit ederlm ve eminim ki 
MJ.smn istiklalinden en ziyade mem
nun olacak tiirklerdir.> 

Silahlar1 b1rakma 
lngiltere ilk firsatta 

bunu temine ~ah~acak 
Londra 7 (A.A.) - M. Eden, §im

diki ahvnl ve §eraitin gnyri miisait 
goriinmekte olmasma rngmen silnhlann 
tahdidi ve zaltilmas1 i~in rniisait bir 
ftrsat c;:1kar ~1kmaz bu firsattan hemen 
istifade edilmesi miitalansmda bulunmak
tadu. 

!?imdiki halde diinyamn her tarnfm
da yeniden silahlnnma cereyam nhp 
yiirurken ingilterenin at1l bir halde dur
mas1 kendisi i~in m~um neticelcr verir. 

Nazir, bu zihniyet dairesinde ei'kan 
umumiyeye ve pntronlnra hitap cderek 
delikanhlann knra ordusunda sahiJleri 
tayynrelere kar§l mudafaa ic;:in yapa
caklan antrenemnnlan her suretlc tea-
hil etmelerini istemi~tir. .;..,__ __ 

Bartmda f1rtma 
Barbo 7 (A.A.) - Bugiin at yanll

lnn miinasehetiyle Omer tepcsinde top
lanan binlerce halk snat 11,30 da ba§h
yan vc 20 dnkika siiren tufam nndmr 
bora ve yagmur yiiziinden biiyiik bir 
felaket atlaam11tir. Firtmadan tribiinler 
yk1lm1§ biitiin halk ai;1kta kalm1§ bunnl
Uc1 yagmur nltmda miithi§ bir panik ol
mu§tur. insanca kaza ve zayiat yoktur. 
Zonguldaktan ko§uya yolcu getiren iki 
motor de biiyiik tehlik~ ge<;irmi§lcrdir. 

sibi mudafaa etmekte ve bu suretle 
mz kendi mt;nfaatlerimizi dcg1l, ayni 
mondn Avrupa sulhii rnerifaatlerini 
giitmcktcdir. 

~u sozlerimin Avrupa hiikumet m 
kezlcrindc i§itilmesini isterim: 

Kii~uk antant mcrkezi Avrupa 
yesindc ve Avrupa sulhi.i binasmda 
mel tn!ltdu. Kui;iik antant.. onsuz 
rupa sulh binasmm y1k1lncag1 bir dir 
tir. Kiic;:iik antantta buyiik emeller, 
hangi bir kimseye, bilhassa kom§ul 
m1za kar§J bir du§imce goriilmesini 
ternem. Arnm1zdn hi~ bir fikir fa 
rnevcut degildir. Bu sebepten dolny1 
ki bugtinku beynelmilel giii;liiklere 
men memleketimiz cndi csizdir, k 
vetlcrinden emindir, sozlerine sad1k 
Biitiin kuvvetlerile imza edilmi§ m 
hedeleri rni.idafaa ederek Ccnevre 
biiyiik prensiplcrini takibe amadc 
Ve nihayet liizumu tnkdirinde son 
feslcrine kadnr birbirlerini kar§1h 
miidafaaya hazird1r.> 

Filistin ihtilali 
devam edigor 

Yeniden bombalar at1 
ve yang1nlar ~1kt1 

Kudus 8 (~m) - Araplann t 
hi~ hareketleri devam ediyor. Vaziy 
te hi~ bir salfill yoktur. Maveray· 
~eria emiri Abdullalun araplar lle 
listin hi.ikllrneti arasmda bir anla~ 
temini hususundaki gayretleri de 
~a gitmi~tir. 

Diln Lidda ile Hayfa arasmda 
~lmendifer koprilsilnu havaya ue< 
mak i~n yaptlan te~ebbiis makinist 
tnyakkuzu snyesinde akim knl~t1 

Diln Mlslrdan Filistine bir ingiliz t 
buru claha gehni~tir. 

Filistin ajansma gore Yara bel 
ye relsi, ingiliz !evkalade komiseri 
rafmdan azledillni~tir. Sfatsta bilyii 
blr yangm ~1knu~tlr. Ate!? Mesta n 
mmdaki arap koyilne silratle ileril 
mektedir. ingiliz polis ve asker de 
riyclerlnc araplar tarafmdan at 
nc1lm~tir. 

Hnyfa 8 (Ak~am) - Arap rnahall 
lerinde ve hiikumet daireleri onund 
yeniden bombalar patlarm~tir. 

Jan Dakrda telefon ve telgraf hatla 
kesillni~tir. 

Milletler cemiyeti asamblesin 
toplant1 tarihi . 

Paris 7 (Ak§arn) - Milletler ce!1l1 

yeti asamblesinin 30 hazirandn. ko~ 
seyin de birkai; giin evvcl toplnnnc& 
tnhakkuk ctmi§tir. Bu iki toplantlda H 
be§ i§I ve Alman meselcs~oriliii.ilecekti 

B. Cemal HusnO 
Bolu 7 (A.A.) - Bolu saylavi Mit1l 

Denlinin Oli.imii ilc bo~alan iUJll 
it;in namzet gosterilen Cemal Hiisll 
Taray il merkezinde ve il~elerimizd. 
bugtln yap1lan saylav sec;.iminde ittl 
fakla Bolu saylavi olmu9tur. 

Yugoslav nazmna ziyafet 
Ankara 7 (A.A.) - Yugoslavya ~~l 

z1rlanndan $cvki Behmen refikalar1) 
beraber ogleden evvel Orman ~iftli 
gezmi~ler, saat 13,30 da Yugoslav se
firi tarafmdan Anadolu klilbilndc 
reflerine verilen ziyafette bulunmll.~ 
IardJr. Zlyafette ismet inonii, Tevfil' 
Ri.istti Aras, Ali <;etinkaya, Roman~' 
Yu~an ve <;ekoslovak sefirlerile ha11' 
ciye vekaleti erkam bulunmu!?lard•1" 

Ogleden sonra da Halkevlerini ge~ 
lerdir. 

Zimmetine 1350 lira ge~irmi~ 
K1ziltoprnk posta rniidur vekili }(Ii' 

zim, Oskiidar miiddei~mumil.igi~w~ ~idj: 
rek zimmetine 1350 lira ge~1rd1g1m b 
dirmi~ ve tcslim olmu~tur. 

Otomobil kazas1 (J' 

Bay S1tkl admda bir zat hususi ot 
11 mobilinc arkada~lan Levi ve vast 

alarak diln Ta~delene giderken oio: 
mobili bir diregc ~arparak par~1lll1~ 
rn1i;;tir. <;arp1i;;ma neticesindc Levi~~, 
bcl ve kaburgn kcrniklerl kml:rru~, ' 
sil de yaralannu~hr. 



AK~AMDAN AK~AMA: 

Saatte on mil 
Karada, otomoblllerin hmm kese

tniyoruz. ~ehir i~inde on be~, yirml 
kilometreden fazla gitrnemclerini ih
tar ettfgimiz halde onlar gene ku~ 
g1bi u~makta devam ediyorlar. De
nizde de vapurla11m1za on mil siirat 
lllecburiyetini yilkletiyoruz. Fakat bu 
acaba bir azaltma m1d1r, yoksa bir 
~ogaltma m1d1r? Yani vapurlannuz1 
da ot~mobiller gibi, hizh gitmekten 
menederek on milden yukar1 silratle 
seyretmernelerl usuli.inil mil koyu
Yoruz? 

Galiba bOyle degil ki vapurlannnz 
on mil siirati nas1l temin cdecekler 
diye denizcilik mahafllini bir endl~ 
kapianu~tir. 

jBina ve arazi 
vergileri 

- ,. 

Ada suyu 
Bu sene de 

Devir i~i bitti, iki giine muvaf zk bir 
, kadar tahsilata ba~lanacak b 

1 
d 

Bina vc arazi vergilerinin idarei huau• 
siyeye devri muamelesi heniiz tamamlan• 
mad1g1 i1tin tahsil iilcrine ba§lanamnd1g1 
ya21Jm1§t1. 

vaour utunama z 

Sahife 3 

II __.,,.............. 11 
Bir tren gezi ntisi n

de gorUlenler .. ---
izmit civarmda bir yere gitmek i~in 

evvelki gun erkenden Haydarpasadan 
kalkan bir trene bindim. 

0 kadar erken Id daha belk1 hat bo
yunda horozlar bile yeni u~ anr.r.i ~· .. 
Lokomotif mt.itcmadiyen di.iduk ottii
riiyor ... Akhma giirillt1i ile milcadcle 
meslesi gcldi. 

Di.lduklcr bazen o kada.. kuvvetu 
ottiyor ki zaman zaman etraftaki kosk
lcrln pcnccrclerinde uykulu gcizle11ie 
baz1 ~ehreler beliriyor .. 

Filhakika, gazetelere akseden bu ha
Vadfs dogru ise, denizciligimiz ~ok 
20r Ve garip bir vaziyette kalacaktir. 
~suIU koyan iktisat vckalctidir. Hal-

Uki bu usulden en evvel zarar go
:recek Olan milesscse iktisat vck3.leti-

Floryanm iman i1tin giizel sanatlar aka
demisi profcsorlerinden mimar Seyfinin 
hazulad1g1 pl6n, r-.t Prouste tarafmdan 
son hir def a daha tedkik cdildiktcn sonra 
muvaf1k gorulmii§tiir. Floryanm imannda 
mimar Scyfinin plam -§ehircilik miiteha1-
s1smm nczarcti altmda- tatbik cdilecck· 
tir. 

Floryada §imdiye kadar yap1lan itlcr, 
yirmi diikkandan mi.irckkep olarak vu
cude getirilen yeni ~nr§I ile plajdaki so· 

yunma yerlerinin ikmalinden ibarctti. Bun· 
dan sonra as1l projenin tatbikine gec;ilc· 
cektir. Haber ald1g1m1za gore ilk once 
Floryadaki yollann in§asma ba§l.anacak
tir. Bu yollardan biri, Florya ile lstanbu
lu birlc§tirccelc. biiyiik bir cadde olacak
tu. Bundan ba~ka plaj yerine gidecek mu
teaddid yollar da ayucn yap1lacakttr. 

Maliycdcn idnrei hususiyeye devrcdi· 
lecek tahsil mcmurlan maliyedeki tasfiye 
i§lerini bitirdiklerinden yarmdan sonra 
belcdiyc emrinc gc~eccklerdir. 1ki giine 
kadar gerck 935 acnesine aid bekayanm, 
gerck 936 aene.si hina vc arazi vergileri 
taksitlerinin tahsiline ba1Ianacakllr. Be· 
lediye, aradn gec;en :zamamn telafisi ii;in 
tahsilii.t i§inin siiratlc yapilmas1 hakkmda 

Belcdiyc sular idaresi, gec;en sene bi.i
yiik ndanm suyunu temin etmck uzerc 
baz.1 te§cbbiislcrc giri1mi§, latanhuldan 
adaya su tn,1mak iizcrc bir vapur satm 
almak istcmigti. Fakat ne 1stanbulda, ne 
de h ric;te muvaf1k hir gcmi bulamnm11· 
tJ. Bu acne de gene vapur ara1hrme.ga 
ba1lanm11tir. Fakat 11imdiye kadar yap1· 
Ian t~ebbiislerc ragmen htilii. elverioli bir 
gemi bulunamaml§hr. Bu itibarla bu ac

ne de ada uyu i~inin halledilemiyecegi 
muhakkak gibidir. 

Ne yalan sbyliyeyim, sanki trenin 
dildugtinil ben c;ahyormu~mm gibl 
hat boyundaki halktan bayag1 utan
d1m. Her diidtik ~ald1k~a Adeta vago
nun penceresindcn uzamp ko~klere 
seslenecegim geldf: 

- Affedersiniz, affedersiniz .. . 
Pencerelerden uykulu gozlerle ba

kanlara vagondan ~apkanu ~1kanp ne
zaketle sclam verccegim vc bagira ba
g1rn ozt.ir dlleycccgim geldi. .. Lakin bu 
dildiik sesilc heniiz uyamp pencercler
den bakanlar o kadar c;oktu ki kendile
rine ayn ayn ozilr dilemek imkf.ms1z
d1 .. Bundan vaz gei;tim ... 

Bne ~bl olan Deniz yollan idaresidir. 
ugun sah·11 · ·· ri i erhmzde seyru sefe 

}t'!:1
1
ntz DenizyoUan idaresi temin et-

ig Cihetl 
1 e onun vapurlanndan baz1-
tinnrun faaliyetlerini tatil mecburiye-

de kalmaiar1 m ·· ak A -_ un alab zorluga 
ugratacaktu. Buna bakarak ' ·1en 
havad· t '\en is e mutlnka bir mevs· . lik 
Yahut b" ims1z 

ir yanh~hk buiunduO-u hiik-
mediyoruz Belki . o na 
d kta · Yem vapurlar alm-1 n sonra b" l 
dii~ilni.il .. t .. . oy e bir usul konmas1 

mu~ ur. Usulde gayri tabiilik v: fenallk yok. Ancak b o-·· k" -
21yete U 0 un u va 
t . uymamas1 ve tatblk kabiliye-
Inden ma.hr 

V um olmas1 goze ~arp1yor. 
bi apurlarda silrat mcselesi birden
n1re 1zannolunacag1 kadar basit bir 

ese e deg~ild' 
dart .. ir. Buradan Trabzona 
derhaJgunde glttigimizl dil~iinilnce 
guzn Avrupa gazetelerinde okudu
bizi;:z htzh vapurlari hatirhyarak 
hatta sulanrn1zda da yirmi mil, 
la daha ziyade siirntle i~ler vapur-

r buiunmasm1 temenni ediyoruz. 
d Vapurun si.irati arttik~ masraf1 

a artiyor, hem k1yas kabul etmiye
~ek kadar fazla blr nisbette. Onun 
1!:in, o kadr silratli, binaenaleyh o ka
dar ~ok masrafh vapurlar bizim sula-
11Inizcta f azla bir I ilks te~kil eder. 

Ancak, biraz h1zh nakil vas1tala
tina malik olmay1 istemek te bir hak
tir. i~ bu pek hakh arzuyu realite 
ile telif edebilmek zarureti kar~1sm
da bulunuyoruz. Bunun i~in, hi~ ol-

azsa esas11 hatlar1mizda yolcu ile 
Ytik vapurlanm birbirlerinden ayir
itnaktan ba~a bir gare yoktur. 0 
aman, bu silrat narh1 gibi tcdbir-
ere d 

e hacet kalmaz. Yi.ik tas1yan 
~PUrlar saatte on milden a~a~1 bir 
Ul'atle d k ~ .. .. e seyretseler zlyan1 yo . 

1 Unku onlarda si.iratten ziyade ucuz
Uk aran1r. Yolcu tas1yan vapurlan-

12. da bugilnkilnden '!azla bir siirat
l~eyerek halk1 mernnun edebilir

r. Ayni zamanda insanlarla ko-
n1 ' 

e ~r hemen hcmen koyun koyuna 
Ya at etmekten kurtulurlar. 

~ Ak~mcl 

Bir YOzucu zehirlenerek o!du 
Beykoz kl""b" ·· k 1· " " ··1 "nd u unun 1ymet 1 yuzucu c-

en l-lakk1da c\·elld gun birdcnbi-
c zehirlenn1 1·. . .. ··1 .. h e a a1m1 goru mu~ vc c· en ha. t 

b· a aneyc kald1nlm1~sa da, Hakk1 
'ph 

1i. za~.an sonra vcf at etmi,tir. Oliim 
ak e .. 

1 
&oriildugu den otops1 yapil-

2 u:r:el re morga nakledilmi§tir. Dun 

kar 0 dugunda.n otopsi bugun yap1la
'Vc "']" •• 0 

umun aebebi anla§ilacakh~. 

\\ 
""" 

Bundan ba~kn evvelce :razd1g1m1z gi· 
bi burada yap1lacak olan biiyiik otel i1tin 
de aynca bir proje hazalamyor. 

Otel plum miimkiin oldugu kadar su· 
ratle yap1lacak ve in§aata ba~lanacaktu. 

Otclin gelecek seneki mevsime yeti~tiri!m~· 
sine c;ali~1lacakt1r. Yalmz banyo mevs1m1 
degil. k1, mevsimi de seyyah gelmcsi d~· 
~iiniilerek otelin bu bak1mdan da tertl
bati ihtiva ctmesi dii§i.iniiliiyor. 

Floryanm ye§il, ~irin bir sayfiye yeri 
haline getirilmesi ic,;in tepeciklerde aga~ 
ycli§tirilecektir. Agal( dikme i~ine de 
derhal ba§lanacakur. 

Y olsuz vapurlar 
Bunlardan bir k1sm1n1n 
~ifep olarak kullanllmas1 

istenecek -----
Ticaret limanlanm1z arasmda ~iirati 

on milden n§ag1 olan vapurlarm i~lemeai 
menedilince bir~ok vapurlann sefcrden 
~1kanlmas1 icap etmektedir. Bu vapurJar 
nncak hurda olarak satilmaktan ba,ka 
bir i~e yaram1yacaktir. Bunlardan baz1la
rmtn yeni oldugu goriilerek, hurda olarak 
satild1g1 takdirde muhim miktarda ziyan 
edilecegi anla§1lm1§hr. 

Bu gibi vapurlann ufak bazi tadilatla 
§ilep olarak ku1lamlmas1 ic,;in alakadarlar 
nezdinde tevebbiisat yap1lmas1 kararla~
tmlm1!_!t11:. 

Gazi koprusu i~i n hazirhk 
Cazi kopri.isi.iniin in!las1 miinascbetile 

bir imalathane yap1lacakt1r. lmalathanc 
ic,;in Balat atelycsi yanmdaki arsalarm is
timlaki bitmek iizeredir. Belediyc ima· 
Jitthaneyi kopriiyii inlJa edecek Alman 
grupu emrine vercccktir. 

Unkapam tarafmdaki arazinin tahkimi
nc ba§lanm1~tu. Bu tahkim i~i bittiktcn 
sonra kopriiniin temel alma merasimi ya
p1lacakt1r. 

Oiki~ makinesile giderken 
dO~to, yaraland1 

Dun, Ciimu§suyu yoku§undan arkasm• 
da bir diki§ makincai oldugu halde git
rnckte olan hamal Siileyman ayagm1 bir 
taoa ~arparak sendclemit muvazencsini 
kaybederek du§miivtiir. Diki~ makinesinin 
altmda kalan Si.ileyman muhtelif ycrle· 
rinden yaralanm1~ ve tedavisi yap1lmak 
iizerc hastnncyc kaldmlm1§tJr. 

tedbir alacaktir. 
~imdiyc kadar belcdiyc vergi ve resim

leri tahsildar marifctile tahsil edildigi 
halde maliyc vergileri tahaildarla tahsil 
edilemiyordu. Bina ve ara:zi vergilcrinin 
tahsildar marifctilc mi tahsil cdilecegi, 
yoksa 1imdiye kadar oldugu gibi miilc.cl
lcflerin vergi bor1rlanm bizznt §Ubeyc go· 
tumege mi mecbur tutulacaklan yakmd 
kati surettc kararlavtiralncaktir. 

Ge~id yerleri 
Galatada ~iviler ~akdmaga 

ba~land1 

Yayalann caddelerde bir taraftan di
gcr tarafa kolaylikla vc cmniyetle gc~c
bilmeleri ii;in belediyenin caddeleri ~ivi· 
lcmek iizcre haz1rlad1g1 projcnin tatbi
kinc ba~lanm1vtJr. Calatada Domuz so· 
kag1, oniinc ~iviler ~ak1lmaktad1r. Ma
amafih bu 1rivilerc henuz vesaiti nakliyc 
al1vamad1gmdan otomobil ve tramvaylar 
hilla yava~ gc~emcmektcdirler. Dun be· 
lediy :zab1ta mcmurlari ge~id yerlerin· 
den ge~en "\'caaiti nakliyenin yayalara yo) 
vcrmclcrini temin etmi§lcrdir. 

~chrin digcr semtlerinde lesbit edilen 
g~id yerlerine c;ivi kak1lmu1 i§inc bu
giinlcrde ba,lanacaktir. Biiti..in gei;id yer
lerinin ~h·ilcnmcsi bittiktcn sonda nakil 
vaS1talan burad n gecenlere yo) verme· 
gc mecbur olacaklard1r. 

Geceleri bire kadar 
tramvay i~leyecek 

Y az mevsimi miinasebetilc yeni bir 
tarif e yap1lmas1 kararla§hnlm1l!l1r. Ya
zm §ehrin her tarafma gcce saat birc 
kadar tr:.mvay arabns1 i§letmek iizcrc 
§imdilik bir tecriibc yap1lmas1 muva
f1k goriilmii tiir. 

Bu tecriibe mi.isbet netice \ crirse §eh
rin her tarafma §amil olmak i.izerc gecc 
saat bire kadar i§lemek iizere kati ta
rifc yap1lacak vc gundiiz scferlcri de 
arttmlacaktir. 

I Iabcr ald1g1m1za gore belediye bir 
miiddet dnha miinasip bir gemi bulamaz
aa nd nm su i~ini hallctmck ic;in vapurla 
su ta111maktan ba11ka bir tarz anyacakt1r. 

Bahklar i9in men~e 
~ahadetnamesi aim mayacak 

Hiikumet, takns suretilc gidcn ihra
cat ~yasmm sevkinden evvel menfe fC

hadetnamcsi almaga aliikalt tacirleri 
mecbur tutmu§tu. 

F akat bu muamclc yap1lmcaya ka
dar gei;en miiddet zarfmda bahklann 
bozulacag1 goz oniinde tutularak ba
lik ihracatanm bu kay1ttan istisna edil
mcsi kararlavtmlm1§hr. 

Balik ihrncatma ait men§c §ehadet· 
namclcri maim scvkinden sonra vcrile
bilcccktir. 

Otomobil kazas1 
Biri Mecidiyekoyiinde, 

biri Karakoyde iki 
ki§i yaraland1 

Dun biri Mecidiyekoyiinde digeri Ka
rakoyde iki otomobil kazas1 olmu bir 
~ocukla. bir fmn amelesi ag1r surctte ya
ralanm1~lardn. 

Mecidiyckoyiinde Buylikderc c dde
sindc bisikletilc gczinmckte olan I 2 ya· 
§mdaki SaJiihaddinin arkaamdan hizla gc· 
len otomobil ~nrpml§ bisikleti bir tarafa 
tocugu bir tarafa firlatJp atm1shr. Salil
haddin muhtclif ycrlerinden yaraland1-
gmdan ~i~li ~ocuk hastanesinc k ldml
m11t1r. 

Diger kaza da Karakoyde olmu~tur. Fi
rm amelesindcn Cemal admda biri Voy
voda caddesinden Karakoyc inmekte 
iken arkasmdan gelcn otomobilin c;arp
masma maruz k11.lm1§ ba~mdan ve ayagm· 
dan yaralanarnk hastancye kaldmlm1~t1r. 
Her iki kazaya sebebiyet vcrcn suc;lu 10• 

forler yakaJanm1,lnrdir. 

Haydarpa~a hastanesinin 
rontgeni geldi 

Don 400 Alman seyyah1 geldi 

"'"'"• 
Bostanc1da gayct kiibik bir ko~ 

gordiim .. k~kiln ~atisma cacaiplik ol
sun> diye dilim dilim ~1kmt1lar yapa 
m1~lar... Her ~1kmtmm 0.stilnde bi
rcr harf ... Bu harfleri okumak istedim. 
Lakin tren o kadar h1zll gidiyordu kl, 
milmkiln olmad1. 

Ondan evvel bir~ok ko~klerin ilstiln
de cSan villa>, cvilla Ayten>, cLey
laklar vlllast•, c:Villa les Roses> gibl 
isimler gormil~tUm... ~ehirde garlp 
apnrt.1man isimlerine rnukabil sayfi
yelerin de gi:uip ko~k isimleri ... Dilim 
dilim ~1kmtllI ko~ktin iistiinde de kim
bilir ne villasi yaZiyor dedim ... 

Lakin doncrken o ultra kilbik, dilim 
dilim ~1kmt1h ~tmm Uzerindeki ~ eni 
harflerle yaz1y1 okuyabildim: cYa Ha-
fiz... II. F. 

Bak1rkoyOne yakinda so 
verilecek 

Belcdiye sular idaresi, Bakirkoyiinc 
su getirmck i~in faaliyetinc dcvam elmck
tedar. Kaye indirilccck olan •uyun vazi
yetinde bir dcgi§ikfik olup olmad1gm1 an
lamak iizere suyun tahliline ba1lanm1§t1r. 
Miisbet neticc eldc edilincc au getirtile
ccktir. 

Bundan ba~ka Floryaya da T erkos au
yu getirtilmesi i~in bir proje yap1lm1~t1r. 
Yakmda Florya da Terkos suyuna kavu
§Rcaktn. 

o~ sandalc1 arasmda kavga 
Bahkpazan iskelesinde sandald1k e· 

den i.i~ s ndalc1 dun. miiljtcri almak mc
selesindcn bidbirlerinc girmi§Jerdir. Ev
vd,;\ agz1ln ba~layan l:avga aittik4'c tid
dctlenmi§ kurcklcr, kancalar, kaldmlm11-
hr. Kavgada, Rasim admdaki sandalca
ya kar91 ismail ile Hali] hirlikte hiicum 
edcrck ellerindeki biiyuk kancalarla Ra
simi ba~mdnn ve viicudiini.in muhtelif 
ycrlerindcn ag1r surettc yaralam1~lard1r. 

Y eni ai;1lan Haydarpa§n ni.imune has
tancsine aid baz1 malzemc ve alat ile 
rontgen ciha21 Avrupadan gelmedigi i~in 
hastanenin bir k1s1m polikliniklcri tama· 
mile faaliyct goslcremiyorlard1. 

Siparii cdilcn son sistcm rontgen ma
kinesi gclmit vc yerine konarak i~lcmcge 
ba1lam1§t1r. Bu rontgen makincsi yalniz 
tc1his degil, tedavi isinc yarayacak ciha· 
21 da ihtiva ctmektedu. 

Alman band1rali ZeUeren vapurile dun 
limamnuza 400 Alman scyyah1 gelmi,tir. 
Seyyahlar havanm yagmurlu olmasmdan 
otiiru vehri gezememi~ yalmz muzeleri 
gezmi§lerdir. 

Fatih K1z1lay kurumunda 
bir toplant1 

OskOdarm bOtun koylerine 
Ataturkun birer bustG dikilecek 

Bundan ha,ka goz k1smma aid hazi 
aletler de gclmi tir. Bu aletler 11aye.sinde 
hastanede imdiye kadar yap1lmayan ban 
miihim ameliyatlar bundan sonra yap1l
maga ba!}lnnacaktu. 

Bay A mca.ya. gore ... 

Fatih K1zilay kurumu K1Z1lay haftas1· 
nm hitam bulmns1 mi.inasebctilc dun ak
fam saat 16,30 da Fatihteki yeni binasm· 
da bir toplanh yaparak bir hafta i~inde 
:y'ap1lan i~lcri gozden ge~irmi~tir. K1zilay 
haftns1 ic;inde kuruma ne kadar varidat 
temin ediJdigj "\'e nc kadar yeni uye ya• 
21ld1g1 bir iki gi.ine kadar anla~1lacaktir. 

Oskiidar Halkcvi Oskudara bagli 
biitun koylere hirer Atatiirk biistu di
kilmcsini kararla§tlrmJ§ \'C biistlcri ha· 
z1rlan11~t1r. Her hafta pazar giinleri mc
rnsimle bu hustler birer birer her koye 
dikilecektir. 

Ccc;en haftn Alcmdar koyuniin bii.
tii d vetliler huzurunda dikilmi~ti. Dun 
de Umraniyc koyiine biiyiik mcrasirn
le bu bi.istlerdcn bir tanesi dikilmittir. 

Affede1·sin bay Amen, sana bir 
soracagrm. Bunu ktiltur direkto

ne sormuk daha milnasipti amma 
bete vesilc olsun dedik!. .. 

... Bir arkada~, ilkokullar aym 12 
sinde tatil o1acak, dcdl ... 

... Ben, hay1r, dedim, ilkokullar ta
til oldul ... i~ iddiaya bindi! .• 

... f?imdi, do{;ri·usunu sen soy le bay 
Amca, hangimiz hakhyiz? ($unu da 
unutma kl i~ln ucunda bir ada gezin
tisl var!) 

B. A. - Azizim, evvelki gun tram
vay altmda ezilenlerin 4 ii , diin bostan 
kuyulai1nn dii~enlerin 5 i, bugiln de
nizdc bogulanla1111 2 si ~cuk oldugu
na bak1l1rsa sen hnkhsml •.• 



Snhife f 

Ankara, Izmir muhtelitini 2-1 yendi 
(Bai;; tara!1 birlnci sahifede) 

lz.mirliler, Viyanahlara kar11 mu .. 
'\·affak oln tak1mlann1 bir oyuncu miia• 
tesna olmak ilzere aynen muhafaza edi
yorlard1. Ankara tak1mmda ise esash 
degi§iklik yap1lm1§t1. 

Izmir tak1m1: Ca hid - F ethi, Ali .. 
Adil, Hakk1, Cerni! • Ibrahim, Said, 
Vahap, Fuad, Basri. 

Ankara tnlum1: Cihad • Mehmed 
Ali R1za - lbrahim, Semih, Cazi • Ham· 
di, Munir, Ya11ar, Omer, Resai. 

Paray1 Ankara kazand1 ve riizgfm 
arkasma ald1. Hakem B. Ahmed Adem 
idi. Ankarahlann ilk akm1 avutla bitti. 
Ankara sol i1:inin hafif bir 11iitii yandan 
d1"an gitti. lzmirin bir kac; akm te• 
§ebbiisii neticesiz kald1ktan sonra An
karahlar, Izmir knlesine kadar daya• 
nan soldan giizel bir nkm yapt1lar. Fa
kat Izmir sag bekinin yerinde bir kafn 
vuru§u tehlikeyi uzakla§t1rd1. lzmirlile
rin soldan inki1af eden bir akm1 da kor
nerle neticelendi. Izmir sol a~1g1 kor· 
neri d11an c;ekti. 

Ankara netice almnk i'<in canla ba1· 
la c;ah§1yor vc daha ag1r bas1yor. 

On ikinci dakikada Vehabm bir ara 
pas1 az kald1 gollc neticelenecekti. Fa
kat Izmir sag i~inin yere yuvarlanmaSI 
vc Ankara sag bekinin yeti§mesi teh
likeyi bertaraf ctti. 14 unci.i dakikada 
Ankara sag ac;1gi oniinc ~1kan beki at
lattiktan qonra giizel bir ~iit c;ekti. Izmir 
kalecisi, topu kornere atmak suretilc 
vnziyeti kurtarabildi. 

iZ!\liR 1 - ANKARA 0 

Ankara miitemadiycn sagdnn aksyor, 
fakat neticc nlam1yor. Niha) et 18 in
ci dakikada Izmir merkczden i11k1 bir 
hiicum yapt1. Top Vehapta ... 

Vehap demarke bir vaziyette olan 
Saide gi.izel bir pas verdi. 0 da .51k1 
bir §iitlc topu Ankara aglarma takh. 

Bu gol oyuna hiz verdi. Ankara, iz
mir kalcsini s1k1§hnyor. Ankara mcr
kez muhaciminin ve sag i~inin iki tii· 
tii, Izmir kalecisinin clindc kald1. ()yun 
Izmir yan sahasmdn oynamyor. 

Bugun lzmir oyuncularmda bir dur· 
cunluk var. Ankara bir gol yemesinc 
ragmcn muhakkak ki izmirden daha 
iyi ve dahn encrjik bir oyun c;1kanyor. 
Fakat Ankara mi.ihacimlerinin kale oniin
dc tereddiitlcri ncticc almalanna mfmi 
oldu. 

33 iinci.i dakikada Ankaranm sol
dan merkcz miihacimc kadar uzayan 
giizel bir akm1 c;ckilcn s1k1 4iitiin ba§· 
tan a~ uta gitmesile ncticesiz kald1. Oev
renin sonlarma dogru Izmir, tchlikeli 
akmlara ba§lad1. 

36 mc1 dakikada Izmir, sag a~1gmm 
kale oniindc duran iki arkada1ma pas 
vermemcsi vc kendisinin §iit 1:ekmcsi 
yi.iziinden bir fnsat knc;1rd1. lki dakika 
eonra Jzmirli Fuad iki metre mcsafc
den hcmen hemcn ayni §ckilde bir 
go] kac;1rd1. 

4 3 iincii dakikada Aknara .!lag ac;1ii· 
nm guzcl bir 1iitii, yandan avuta git
tikten sonra ilk devre lzmirin I • 0 ga
libiycti ile bitti. ()yunu hulasa ctmek 
laz1m gelirse Ankara bu dcvrede daha 
enerjik ve daha hakim oynad1, faknt 
ncticc alamad1. 

1KiNCi DEVRE 

lkinci devrcde lzmir tak1mmda iki 
oyuncu degi§ti. Cernilin yerine Nurul
lah. ibrahimin yerine de lsmail girdi. 

Bu devrc gene Ankaranm encrjik 
ve canh hnmlelerilc ba1lad1. Be§inci da
kikada hmir kalesi, ~ok yakmdan bir 
gol tehlikcsi gcc;irdi. Ankara sag a~1-
gmm uzaktan kendisine kale onunde Ve• 
rilen pas1 yakal1yamamas1 Ankaraya 
bcraberlik yapmak imkamm veremedi. 

Onuncu dakikada Ankarah lsken· 
derin ~ok s1k1 bir §Utunii Izmir kalccisi 
zorlukla ~elebildi. 

I 2 nci dakida lz.mir miidafaas1 cc
za c;izgisi yanmda bir favul yapt1. Fa
vuli.i 1:eken lskender nefis bir §utle An
karamn herabcrlik goliinii yaph. 

Oyun bu beraberlik goliindcn sonra 
~ok heyecanh ve zcvkli bir 1ekil ald1. 
Kar~1hkh akmlar yekdigerini tnkip edi
yor. Top, kaleden kaleyc mekik doku
yordu. Ankaramn akmlan daha 1:ok 
aeri ve daha korkulu .•• 

I 8 inci dakikada tali Izmir kalesini 
ikinci golii ycmektcn kurtard1. Izmir 
kalcsi, bo11 oldugu halde 1skenderin 
~cktigi §lit, 1:ok garip bir inhirafla i1:cri
ye giremedi, arkadan ycti~cn Izmir mii
dafii topu kornerC' atll. 

ANKARA 2 • iZl\lfR 1 
20 inci dakikada lzmirli Vehap, ka· 

le onunde topu bekletmcsi yiiziinden 
muhakkak bir gol f1rsatm1 hcder ctti. 

30 uncu dakikada Ankara, canla ba~
la 1:al1§manm semere!!ini iktitaf ctti. An
kara sol a1:1gmm ~ektigi 1iitii, Izmir 

1stanbul - Viyana ma~mdan iki enstantane: Solda Viyana taktmt kalecisi bir 
~iitii tutarke11, sagda Ya~ar Viyanahlann bir hUcumunu kcsmcge ~ah~1yor 

kalecisi bloke edcmedi. Arkadan yeti· 
§en Ankara sol haf1 bir kafa vuru§ile 
topu ikinci defa Izmir aglanna takt1. 
35 inci dakikada Izmir kalesi tchlikeli 
anlar ge1:irdi. Son dakiknlar kar§1hkh 
akmlarla ge~ti vc ma<,; 2 • I Ankara· 
nm galihiyeti ilc bitti. 

Oyunun heycti umumiyesine gore 
Ankara lzmirden daha enerjik ve dahn 
giizel oynam111 ve galibiyeti hak ctmi§tir. 

iSTANBUL - FIRST ViYA'NA MA~I 

Jkinci ma~ istanbul muhtelitile Vi
yana tak1m1 arasmda yap1ld1. T ak1mlar 
sahaya dizildigi zaman Istanbul tak1· 
mmm §U kadro iJc oynad1g1 goriildii: 

Safa - Ya§ar, Hi.isnii • Ccvad, Esad, 
Mchmcd Re§ad • Nccdet, Niyazi, Melih, 
~eref, Fikret. 

Hakcm B. Sadi Karsan idi. Avus
turyahlar, paray1 kazand1lar vc riizgan 
arkalanna ald1lar. llk dakikalar Avus· 
turyahlarm kalemize akmlarilc gc<,;ti. 
Be§inci dakikada sagdnn giizel bir al.:.m 
yaphk. Necdct Avusturya bckini at· 
latarak topu siirdii vc ~aprazvan bir 
pas vcrdi. Top, Avusturya kalesinin 
yan dircgini yalayarak avuta gitti. 

Bu, ka~an miikemmel bir hrsatt1. 
Eger Necdet pas verccegine §Ut ~ekscy
di yiizde yiiz gol olacakh. T ak1m1m1z, 
hep sagdan akm yap1yor. Necdctin iki 
giizel akm1 Avusturya l\alcsine kadar 
dayand1. Niyazinin bir kafa vuru11u da 
kalecinin elinde kal<l1. Avusturyahlar 
diin, ilk ma1:tan daha diizgiin oynuyor
Jard1. 

On bc§inci dakikada Avusturya sol 
ai;;1gmm topu durdurmadan kalemizc 
~ektigi e1k1 §iit, kalccimizin ycrindc bir 
miidahclesile ncticesiz kald1. 

Avusturyahlar, iki ccnahtan ak1yor
lar, Kaleci Safa, uzaktan 1:ekilcn §Ut· 
Jeri yerinde s1c;ray1~larla kurtanyor. 

Yirminci dakikada soldan giizel bir 
alun yapllk. Top Fikrcttcn ~rcfe, ~c
reften Fikretc gei;ti. Avusturya kale· 
sinin onii alJak bulJak oldu. Top kalcye 
giremediyse de bunu talisizligc atfet· 
mek liizmi. 

Fikrctin soldan iki giize) hi.icumu, 
arkada!!lanmn yetil}emcmcleri vc mer· 
kez miihncimin bu mcvkiin chli olma· 
mas1 yiiziinden hcder oldu. 

25 inci dakikada Avusturya knlesi 
s1rf tali yii:ziindcn bir gol yemekten 
kurtuldu. 

27 nci dakikada knlcci Safa, Avus• 
turya 1ag a1:1gmm muhakkak bir go
liinii kurtard1. 

Tak1m1mmn akmlan, Avusturyal1la
nnkindcn hem daha scri vc hem de 
daha korkulu... Yalniz merkez muha· 
cimin nksamas1, netice almmasma mani 
oluyordu. Otuzuncu dakikadan SOJlra 
Avusturyalilar adam ak1Jh ac;1ld1lar, 
s1k1 akmlara ba1lad1lar. 

Otuz ikinci d ak ikadn Ya§ar, Avu!ltur
ya sag ai;;1gmm ta kalcmizin dibine ka· 
dar golliik bir ak1nm1 ycrinde bir 
miidahele ilc kesti. 

40 mc1 dakikada me§hur Avusturya 
sag i~i Ge§vaydel kalcmiz oniindc to
pu havaya dikerck yilzde yi.iz bir gol 
ka1:ird1. Avusturyahlar devrcnin 11on· 
Jan na dogru, her taraftan kalemizi sar
d1lar. Yaoar, giizcl miidahalelerile 
Avusturya miihacimlcrinin gilzcl koriibi
nezonlanm hozdu ve gol olmaema ma
ni oldu ve ilk devrc s1f1r s1fira bcra· 
berlikle bitti. 

Birinci devrcnin oyununa hak1l1rsa, 
tak1m1m1z ve bilhassa muhacim hathmiz 
fcna te§kil cdilmi§ti. 

iKiNCt DEVRE 

lkinci devrcdc tak1m1m1zin muhacim 

hattmda garip bir dcgitiklik yap1ld1. 
~eref sag ii;c, ha§im de sol ic;e almd1. 
Halbuki ~eref, sol i~ oyuncusudur. 

Oi;;iincii dakikada Fikret • Ha§im 
kombinczonunun giizel bir akmm1 Avus· 
turya kalecisi yerinde bir s11;ray111la nc· 
ticesiz b1rakt1. Oyun ilk devredeki gi· 
hi h1zh dcgil. 

Onuncu dakikada Avusturyn kalesi 
iki biiyiik tehlike atlatt1. Fikretin uzun 
bir pas1, kale oniindc cluran Nccdet, 
dikkatsizlik yiiziinden ka~1rd1. Akabin
de Ha§imin s1k1 hir §iitunii Avusturya 
kalecisi ancak kornerc ntmak suretilc 
kurtarabildi. 12 nci dakikada Ha§im, 
Fikretin giizcl bir pasm1, s1k1 bir §iitle 
Avusturya kalcsine havale ctti. Herkes 
go] diye beklerken A vusturya kalecisi 
yerlere knpanarak topu yakalad1. 

iLK GOLUMUZ 

20 nci dakikada Fikretin ayagile 
bir gol yaptik. Col §oyle oldu: Me· 
Jih, qapelin bir pasm1 yakal1yarak 
si.irdii. Avusturya kalccisi, topu yaka
lamak i~in yerinden c;1kh. Bunu goren 
Mclih Fikretc pas verdi. Fikret te Avus· 
turya kalecisinin yerine donmesine da
ha mcydan vermeden uzaktan s1ki bir 
§utle topu aglara takti. Bu gol uzun uzun 
alk1§land1. 

Bu gol Avusturyalilan serscme don· 
diirdii. Tak1m1m1z, bu h1zla sagh sol
lu Avusturyalilan s1k1§t1rmaga ba§lad1. 

30 uncu dakikadn mcrkcz mi.iha
cim Mclih sakatlanarak c;1kt1, ycrine 
Esad, mcrkez muavinligc de R1za gc~ti. 
Tak1m1m1zm miidafaa oyununu kabul 
ctmcsi, Avusturyalilarm akmlanm <,;ok 
kolayla§hrd1. Kalcci Safa ~ok miikcm· 
mel kurtan,lar yaparak alk1!!land1. 
39 uncu dakikada talisizlik yiiziindcn 
muhakkak bir gol kac;1rd1k. T opu de· 
gajc eden mi.idafaam1z, Nccdete uzun 
bir pas verdi. Necdet topu siirdii, bek
lcri atlnttt, kaleci topu kar§ilamak i<,;in 
yerinden ~1kti, Necdetin bombo§ kale
yc ~ektigi §iit, yan diregc 1:arparak 
avuta gitti. 

AVUSTURYALILARIN iLK GOLU 

Bu tchlikcyi atlatan Avusturyahlar, 
s1k1 bir akin yaptilar. Kalemizin onii 
kan§h. Kalcci topu tutamad1, top ta 
ayaktan ayaga vurarak kalemize girdi. 
AvusturyaJ1lar galibiyct sayJS1n1 c;1kar
mak i1:in canla ha1la oynamaga ba!}la
d1lar. Oyunun bitmesinc he§ dakika 
kala Avusturya sol a<,;1gmm giizel bir 
tiitii, kalenin bir kac; santimetre iizerin· 
den avuta gitti. 

Oyunun bitmesine iki clakika kala 
Esad kale oni.indc bir gol ka~ud1 ve ma~ 
bir hire bcrabcrlikle bitti. 

Avusturyahlar ilk mac;tan daha iyi 
oynamakJa beraher, fcvkalade bir oyun 
d a gostcremediler. 1stanbul tak1m1 da
ha iyi te§kiJ cdilseydi, Avusturyahlan 
ycnmesi i1ten bile degildi. 

T AKSIM bahcesinde 

KARAM BA 
vc digcr 16 muhtclif eglenceli 

numerolar 

6 SMART BOY'S 
Viyana Cazmm i~tirakile 

HergOn saat 18 de 

MATINE DANSANAT 
Her ak~am saat 22 de 

&ALA MUSAMERELERI 

ipek~i karde~ler !?irketinin en eski miicssisi \'C miidiirlerindcn CEVD 
FAHiR, iHSAN iPEK~i'nin babasi, Kani Rifat, Avni ipek~i'nin aga 

si, Hamarat Zade lUehmet Nedim, Vahit ipek~i'nin Kaympederi 52 s 
evvel Selanik'te FEYZiYE (l?imdiki I~IK Lisesi) ni tesis edenlerden 
bu mekfobin ya~~unasma ve taalisine cansiparane ~nh!pp m~mlek 

blnlerce miinevver yet~tiren, Feyziye mektepleri cemiyeti idare hey' 
reisi memleketimizin en eski '\'e maruf tiiccarlarmdan 

iPEK C i I SM A iL 
ebni~tir. Cenazcsi bugiin saat 12 de Ni~anta~mda \'ali Kon 

caddcsinde Kuyumcu irfan sotcagmda 8 numa1·all evinden kaldmla 
ve Te~vikiye Camiinde namaz1 ktlmarak aile kabristamna defnedilccekU 

I~IK Lisesi Dircktorliigiinden: 
J,,isemizin 52 y1lhk hayatm1 temin eclen, ya~ama \ 'C ilerlemesi igin ~ 

Miiessis iPEK<;i iSl\IAiL nfat ctmi~tir. Bugiin saat 12 de kaldmlacak 
ccnazcsinc i~tirak i~it1 lisemiz talcbe \'c mezunlannm maktcpte bulu 
lanm dilerim. 

FEl'ZiYE mcktcplcri ccmiyetindcn: 
Ccmiyetimizin mtiessis \'e reisi iPEKt;i iSMAiI,, ' 'e!at etmi~ir. Ken 

kar~ olan son borcumuzu yapmak i~in biitiin azay1 bugiin saat 12 de · 
konagt cnddesinc Kuyumcu irfan sokag1m1aki e\ inden kaldmlacak olan 
uazcye i~tirake duvet ederiz. 

I Emlllk ve Egtam Bankasi ilO.n!arJ 
Ankarada lsla$yvn ~iftlik asfalt yclunda Fidanl:k knr.i;1smda bJ 

nan nrsalar iizcrinde Ankara Bnh~eli Evlcr Yap1 kcoperatifince has 
lanarak bu tarihtcn itibaren isteklilerin meccanen debilccekleri 
je, umumi ve fcnni fartname ve Jal ikalari ve tafsilat resimlerine g 

be~ tip iizerine 150 bah~eli evin gCiriirii olarak in~as1 a~ag1dnki 
lar dairesinde kapah zarfla eksiltmeye konmuftur. 

1 - lhale 17 /6/936 ~artamba giinii sa~t 15 te Ankarada Emlak 
Eytam bankasmda yapilacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 800,000 lirad1r. Teminat 40 bin lira olup 
ra, Milli Bankafo.r teminat mektubu, istikrazt dahili tahvili veya B 
kaca k.;ibul edikbilecck k1ymctte bir gayr1 menkul olabilir. 

3 - lti alan milleahhid ihaleden bir hafta son!'a ikinci madded 
teminab iki misline iblaga mecburdur. Miiteahhid iste 
banka teminatmm ihalc bedelinin yilzde 10 a ibl5.g1 i~in stiiasyonl 
dan tcvkifat yap1lmasm1 kabul eder. 

4 - lsteklilcrin evvelce en az 200,000 liral.k bina in~aahm muvaf 
k1yetle batamn~ olduklarm1 ve bu viis'atte in~n:ib yapacak mali 
fenni iktidari hdz bulunduklar1n1 gisterir vesikalan 14/6/936 tari 
ne mii3adif Cumart-esi gilnii ogleye kadar ibraz etmelcri ve bu eksi 
meye i~.tirak i~in Emlak Bankasmdan hususi vesika almalaTt laz1m 

AK~Al\I m tavsiye ettigi giiniin 

miihim program1 

8 Haziran Pazartcsi 

Istanbul - 18: Hafif musiki (plak.), 
19: Haberler, 19, IS: Muhtelif plaklar, 
19,30: Hava kurumu namma konferans: 
Tayyarcci Nuri K1Z1lkanad tarafmdan, 
20: Halk musikisi (plak), 20,30: Stiid
yo orkestralan, 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelcrc mahsus havadis servisi verilc· 
cektir. 

9 Haziran Sah 
Istanbul, 18 Sahnc musikisi ( plak), 

19 Haberler, 19.15 Muhtelif plaklar vc· 
ya retransmisyon, 20 Kernan solo, stiid
yo sanatkarlan tarafmdan, 20,30 Stiid
yo orkcstralan, 21. 30 Son haherlcr, Sa
al 22 den eonra Anadolu ajansmm ga
:zetelerc mahsus havadis scrvisi vcrilccek
tir. 

Beyoglu Halkevinin fakir 
hastalara yardrm1 

Beyoglu Halkevindcn: Evimizin sos· 
ynl yardsm ~ubcsi iiyclerinden adlan ve 
ihtisaslan yazih hekimler, bnk1m kart
larile gidecek ihtiya1:h fakir hastalan 
paras1z bakacaklardir. Bak1m kartlan 
evimiz direktorliigiinden verilir. 

ibrahim Hanif Denker (ic hastahk· 
]an), Nihad Sezai (kadm ve cerrahi 
hastahklan), Cafer Tayyar (kadm ve 
dogum), profesor Bahaeddin l...Utfi 
( bobrek, mesanc, idrar yo II an), F uad 
Hamid (bobrck, mcsane, idrar yolla
n), Muammcr Nuri (bobrek, mcsane, 
idrar yollan), lsmail Kenan ( Ziihrcvi 
bastahklar), profesor Fahreddin Kc
r im (Ru hi vc asabi hastahklar), ~ev
ket Hiisnii (kulak, burun, bogaz hasta• 
l1klan), Naci Siimersan (c;ocuk hasta
hklan), Mczbur (i~ haatahklan), Pi
salti ( dio hastahldan), Nihad JHct ( dit 
h astahkJan), Vahram Ek.mek1:i (dit 
haatahkJan) , 

Kirahk mobilyah 
konforlu apart1man 
Be~ oda, s1cak su, asansor; tev

kalA.de havadar ve manzarall. u~ 
ay f~in btlttin mobilyaslle kirahk
tir. Taksim top~u caddes1 2 nu
marah (UYGUN) apartnnam ka

p1c1sma mfuacaat. 

t 

Suadiye Plaj1 Sinemasrnda 
BugOnden itibaren 

YARALI KU~ 
Geyve icra memurlugundan: 

Geyvcnin Tarakh nahiyesinden K 
cazh Arife cz gayri tesviye 90 kiisiir 
rayn bor1:lu Knnn koyiinden Mehm 
o~Hu Ali ~avu11un i§bu borcundan dol 
ipotekli dart par1:a emvali gayri menk 
lesinin birinci ve ikinci arttsrmasm 
muhammen k1ymetlerinin yiizde yet 
bctini bulmad1g1 cihetle 2280 numar 
kanun ahkamma tevfikan bor<,; b~ m 
savi taksitc bagland1g1 ve maa masr 
taksit listesi borc;luya tcblig cdildigi h 
de miiddcti muayyenesinde taksitini i 
ctmcdigindcn ahkli.m1 umumiye daires 
de muamele ifasina karnr verilen (I 
Armutcuk mcvkiindc- §a; cebel §i; K 
ramolla oglu Mehmed ga; dcre ve c 
Molla Abdullah tarlalarile mahdut 1b 
kit' ada 1840 metro murabba1 tarlani 
(2) Ve Ote yilz mevkiindc· §a; Mol 
Abdullah 1i; ve ga; cebcJ ve ce; tank i 
mahdut bir kit" ada I 840 metre murab 
tarlamn; ( 3) vc Kuan toprakhk me 
kiinde- fa; ccbel ga; tank ti; ve c 
~ahhk ile mahdut bir k1t'ada 1840 me 
ro murabbni tarlamn; ( 4) Dibek ya 
mevkiinde- §a; Karapckmez Hnlit g 
San Mustafa tarlalan §i; tank vc ce; 
rnpekmez og)u Ali ~h~esile mnhdut ' 
ic;indeki bir ah§ap binada dahil bir k1t'11 
dn 920 metro murabbn1 tnrlanm; n1t• 
arttmna usuliJe ve pC§in para ile satilma 
sma ve paraya ~evrilmesine ve ilk art 
tuma 6 8 936 per§embc gun sant 14 d 
bn§hyarak 16 da icrasma ve muhamrne 
k1ymetlerinin yilzde yctmi§ be§ini bul 
mad1g1 takdirde ilk artbranlann tcahhut 
Jeri baki kalmak §artilc ikinci artt1rm11ll 
20/8/ 936 per1ernbe giinii sant 14 d 
ba§layarak I 6 da icrasma ve her kes tP' 
rafindan goriilcbilmek iizcre arttir111• 
1artnamesinin 24/ 7 / 936 cuma giinii iG' 
ra divanhanesine as1lmasma karar veril' 
mi§tir. Bu itibarla diger alacakhlar ,•d 
alakadarlann i§bu satihga ~1kanlan rn11l' 
lar iizerindc haklan ve hususile faiz ,e 
masrafa dair olan iddialanm cvrak1 rnii 
bitelcrile nihayct yirmi gun icinde icr• 
dairesine bildirmelcri lazsmdir aksi ta1'' 
dirde haklan tapu sicillerile sabit olrnit' 
d1kc;a paranm payla§masmdan hari~ b1' 

rak1lacaklardir taliplerin pey ak~eleri ' 
ya milli hir bankamn sag)amhk mektubil' 
nu hamiJen muayyen giln ve saatlerde 
932/t 718 numarah dosyn ifndesile cef 
ve icra daircsinc miiracaatlan ilan ollJ' 
nur. 



8 Haztran 1938 

BUTtlN BtB A1LE EFRADININ sm-1 LONDRANIN B1B LOK.ANT~SININ 
llATtNt AYDA 128 KUBU~LA NASIL ICERiSiNt QUEEN MARY'YE 

KORUYAB:iLiYORLAR? BENZETMl~LER 

Asmnizda tababet ilerledik~e inaanla
rin s1hhatini korumak haatahklann art• 

l'llasina kar§I gelmek i~in yeni yeni ~re• 
ler b l • I u unuyor. Arbk doktorluk hasta o • 
~~gumuz zaman bizi tedavi etmek, bizi 
1Y1 le~tirmekten ziyade insanlann haata ol· 
rnarnasm1 temin etmege ~al1~an bir bilsi 
§eklini ahyor. 

Bu hafta gelen b. l .1. · lr ng1 iz gazetesan· 
de okudugumuz ·· L k 
h a gore ondranm Pee -

am mahalles· d b . 
l m e undan bu sene ev· 

Ve mahalle h 11 . . a onin s1hhatini muhafaza 
ic;m nc;1lm1s b · ·· 
f d 

· rr muessese bu miiddet zar-
m a halk h. .. a 1zmetlcr yapm1~ imi!j ..• Bu 

rnuessesen· b' b k 
I in inas1 ahi;eler arasmda u· 

ru mus ·· I h . 1 ' guze • avadar, her taraf1 ~amlar 
1 

e kaph bir ko'}k gibidir. Hastanenin ta· 
tnarnen ak . b' . l b 
b . s1 1r 1~ i~in kurulmu§ o an u 

inada h . rn . ma alle halk1 hastaneye g1tme.-
b~nin, doktor yi.izi.i gormemenin yolunu 

UYorlarm1~. 

S1hhat 1\1 k . . . . b .. e er ez1 1smm1 ta:}1yan u mu-
ss~ey ·1 . la 

(;!· e a1 e namma aza kayded.1yor r. 
"<'1rnd· h •Ye kadar buraya 400 aile yaz1lm11 
k er aile haftada bir :}ilin yani ayda 126 
uru~ kadar az bir para ile bu mi.ieneee

~e kaydediliyorlar. Burada bi.itiin aile 
d illkt het ti.irlii eglence ve islirahata bul-

uktan baska s1hhatlerinin gidi!fini takip 
eden rnukt~dir dokotrlann daimi bir ne· 
:Qreti altmda bulunuyorlar. Burada haa
~a 0 lanlar tedavi altma almm1yor, onlar 
endj doktorlarma veya hastaneye gi

derler. Buraya gelenler ic;in yap1lan ~ey 
ni·· 

Uesseseye kaydedilmi!} olanlarm hasta 
olrnas1n .. .. kt. tn onune gec;me 1r. 

Peckham S1hhat Merkezine yaz1lm1~ 
olan aile halk1 orada her biri ihtiyacma 
Ya~1na ve )" d. l · b k 1 uzumuna gore 1~ enne a 1 • 
mak. tans· 1 k . 'h tor .. 

1 
1Yonu takip edi me , 1~h ast 

PU enmek b·· I d. ·1 k 
g·b· b • unycsi kuvvet en in me 

t t ak1rnl M. a.n rneccanen buluyorlar. ii· 
essesenin .. k l .. mu ernmel yi.izme havuz an, 
J1mnastik I l I . b•tA d Ve sa on an, oyun yer en, 1 ar o 

dans salonlan kiitiiphaneleri var. Bu 
tecriibed k • I 
ki . . en o adar iyi neticeler a 1run11 
d~ §i.".°d1 Londramn diger mahallelerinde 

boyle s1hhat mi.iesseselerini a~mak ic;in 
tesebb·· I · us ere ba!Jlanmt!J. 

PAR.ALAR SUYA DU~l\'IU~ 

J Arnerilca konsorsiomlarmdan biri, 
~~01lYarun Karolin adalanndan ii~ kil• 

c;u.. d 
k 

a ay1, kasalar doluau para ver .. re 
t• satin ald1. Bu adalarda pamuk ye• 
l!Jtirilecekti. 

A 
Sati!J muameleleri bittikten sonra 

Ill. 'k en adan bir heyet bu adalan te• 
sell" 

urn etmek iizere geldi ve adalann 
Yerinde Yeller estigini gordii: 

Oc; ada batmio, denizin dibinde yok 
olrnuqtu 1· · d.. ·· d k bu " · !Jle t§ suya U!ftU eme 
dernclt.o-: ••r. 

Queen Mary vapurunun Amerikaya 
ii\ aef•rini yap1p lngilterede halk ara· 
1nda bil:yiik bir al&b uyand1r11Uf. Va· 
~u.r r~l, ~dan evvel Southampton 
JJpiamnda iken 5 tilin ucretle herkee 
femiyi sezebilmlf. Bu hafta gelen ln
ciliz gazetelerl Queen Maryyi ge.zmek 
i'in Jngilterenin pek uzak yerlennden 
gelen oldugunu ve dort gun gece yanl•nn• akadar hallun vapura ta1mdtit
Dl yazJyorlar. 

yapuru gormeie Southam~tona -~·: 
~ar gidemiyenler de gemimn tanfint 
gazetelerde, mecmualarda okudular, 
milzelerde modellerini gordiiler, radyo· 

da taveiflerini dinlediler. 
Bu auada Londran1n biiyiik bir lo• 

kantu1 da kimaenin aklma gelmiyen 
garip bir hazirhk yapmif. B~ ~okanta 
methur Trokadero muessesesidir. Lo
kanta)'l Queen Mary vapuruna benze
tecek 1ekle sokmuf. Lokantanm kapt• 
smm onu Southapmton rihtunlaruu 
anduacak 1ekle cetirilmit .... lokanta
ya bir vapura girilir gibi bir iekeleden 

~Wlmak auretile giriliyor. keriye si
renler kendilerini bir vapurda san1yor• 
Jar. Her tarafta kaptan kopruleri. can 
kurtaran simitleri. hava borulan, san
cak ve iskelenin kirmlZl ve Ye§il f ener
leri, projektorler has1h bir vapurda ne· 
ler varsa hepai ortada ... Orkestra da 
bir can kurtaran sandalmm i~inde ~
hyor. Biitiin garsonlar Queen Marynin 
tayfalan gibi giyinmi§ler. 

T rokadero lokantasmm bu bulu§U 
LondraJ1larm pek holfuna gitmilf •. • Gun
lerce halk ogle ve ak~am yemekleri ii;in 
buraya ta~nnu~... Hele ycmek masa
lan uzerinde mavi ve beyaz ~ic;eklcr• 
den yap1hm~ olan Queen Mary vapu· 
runun modeli pek begenilmi!J... Anla
sihyor ki vapurda olanlar geminin bii
:. iik yemek salonlannda kendilerini ka· 
y . "b. 
rada bi.iyiik bir otelde im1~ g1 1 samr· 
larken karada olanlar gemi ic;inde yol· 
culuk ettikleri zannma dii~mek arzu· 
sundan kendilerini alamam1~lar. 

EN ESKi REKLA!\I 

Bugiin diinyadaki biitiin i~ler her 

den evvel reklamdan iatifade ede· 
~ey A • 

rek yap1lmaktad1r. Reklama lazim ge-
len ehemmiyet verilmezse, en muvaf
fak olmas1 miimkiin olan bir it bile. 
heder olup gidiyor. 

Son yap1lan aralltarmalar, reklaDUD 
pek eskiden de iatifade edilen bir 1e1 
olduguou go11termittir. ,. 

M1S1rda Menhiate bulunan bir tat 
kitabe bunu isbat etmektedir. Milattan 
ii~ asir evvele ait olan bu lavha, tam
nan reklamlarm en eskisidir. Bu ki
tabe ak1lh bir riiya tabircisinin rekla
m• olup iizerinde caenin riiyan1 Allalun 
kanunlarma gore tabir ederim. Meeud 
haberler. > yaz1lidir. Bu reklam bugiin 
~in bile k1sa. a~1k ve analY11h ya• 
z1lm1~tu. 

Sular idaresinin bir tavzihi 
Ju 
.. ~· C. B. iatanhul eular idareai miid. iir• ( teahhiidat1ndan do]ay1 idareye katJI 

x. d h %amin ve kefil) e1fatile bu mukaveleyi 
gUn en: Saym gazetenizin 3 az1ran 

9 36 t ·hi (1 b l b imza etmi~tir. 
l . a~1 i say1smda c;1kan stan u e• 

b-.
ed1yc81ne baili Sular idarMince ok. una) Kirac1 iemail eu parasmdan I 025 lm-

1 LI - - '- rut bor~ barakarak evden ~1lc1p 1Pttiiin-lau1 ve Orhan Selim mi.iataar 1mzau 

Yany1 -idaremizi alikadar eden biltiio den ve ev aahibi ve kefil olan bay Kemal 
Yazilar gibi- dikkatle okuduk. Ve i§in as- de bu borcu odemcge yana\jmad1gmdan 
hn1 ar&§hrdik. I 7 /9 / 9 3 5 tarihin~e .~v~.n suyu kesilm~t-

Bay o h c- _1. . d., oyle· tir. ~u hal umum1 hukumlere tamam1Ie 
·~ r an .;,e 1mm ta~m 1g1n1 8 

• I l akl · b bA 
dagi (B ')d c·· .. K·i· · yakm· uygun b1r muame e om a 1~ u ceva 1 
l omont1 e urcu 1 1ses1 . 
ar1nd H k ... d k. (88) nu- tevzihimizin de muhterem gazetenizde a avvanyun so agm a 1 . . k d ... 

l'naral T k I k · · 9/9/ bay Orhan Sehmm yansmm on ugu su-1 eve er os suyu a ma 1~m b h · · A 
9 34 t ·h· d d ki I b y 1s- tuna konmas1m kanunun a §ethgi sala-an 1n e ev e rac1 o an a . I 
lnai} a·d . I b. k I · zalamJ"· hiyete giivenerek dtler, 11ayg1 anm1z1 ye~ arenuz e 1r mu ave e 1m Y M .. d.. z 
hr. Ev h"b· b K I d kirac1smm nileriz. u ur: • Erdem 
..., sa 1 1 ay ema e .. --.-.i_..w ... ....-...-111111• 1111...,111-111t1111--1-

1111 .. ,,.111•11111...,111111111Aii:i:;~alebelere i!.an ••••••••.-. 
Tatil zamanlan devammca 20 eylule kadar 

a TORK LiRASILE 8. 

B I T ZI de Her hsan 1~m kurslar E R L a~1lm1~tlr hususi derslere 
bu rniiddet i~in miihirn tenzilat 

KAYDA BA~LANILMl~TIR 
' Istanbul Ankara . 

373, lstildal caddesi Konya caddes1 __ ,, 

Tasfige edilen 
sigorta ~irketleri 
A~1klar1n1n miktar1 ancak 
bir ay sonra anla§dabilecek 

Sigorta 1;1irketleri, Feniks ve Tiirkiye 
millt sigorta miiesseselerinin taafiyo ha
line gelmesi yiiziinden allkah istihk~ 
sahiplerinin zarara ugramamalan i~ 
mu1terek bir tedbir almaia karar ver
mi1ler ve bu maksatla Jktiaad veklletin• 
milracaat etmif lerdi. 

Vekalet bu husustalr.i projeyi tedkili ~ 
mi1, ancak karar verebilmek i~in f enikf 
ve Ti.irkiye milli sigorta tirketlerinln a9~· 
lart ne kadar oldugunu teablte liizum a~ 
mii§tiir. Bu hususta miifetti1ler tarafia• 
dan ara1tirmalar yap1hyor. T edkiklerfq 
daha bir ay siirrnesi mubtemeldir. ~ehrl· 
mize gelen malumata gore, Avusturyad• 
da F eniksin tasfiyesinden halk1n zara?t 
ugramamas1 i~in bu tarzda tedbir ahl\• 
m11tir. 

Ankara - Samsun hatt1 
Ozerindeki halkm posta 
idaresinden blr istegi 

Faluld1dan iki okuyucumuzun imza.. 
eile bir mektup ald1k. Mektupta denl· 
liyor ki: 4Ankara - Samsun hatb iiH .. 
rindeki biitiin istaayonlar hazirandan 
evvel gazete ve mektplan Ankara• 
dan 10,05 de kalkan trenle ahyorlar• 
dt. $imdi Istanbul postas1 bir giin son• 
raki trenle veriliyor. Istanbul posta• 
smm, devam ettiren trene yetiljtirilme· 
sinin temini i~in posta ve telgraf umum 
miidiirliigiiniin nazan dikkatini celbet
rnenizi rica ederiz.> 

Poata ve telragf umum miidiirlii· 
i\inUn bu huausta lb1m gelen tedbirl .. 
ri alacagm1 iimit ed.eriz. 

Vapurlara su 
Liman idares~ "m§ukilat 
c1kar1ld1g1 as1ls1zd1r,, diyor 

Bir ga.zcte, haZI armatorlerin Hman 

idareainin vapurlara su vermek hususun• 
da bazt gti~liikler c;1kard1gmdan tikayet 
ettiklerini yazm1~tir. Liman idaresi bunun 
doiru olmad1g1m bildirerek §U izahatJ 
vermi~tir: 

«- idaremiz, tacirlere mu,kiilat ~t· 
karmaktan daimra tevakki etmittir. ~i
klyet edenler varsa aralarmda binlerce 
lirahk borcunu vermemi, bulunanlar O• 

labilir. Yoksa ciddi mi.iesseselerle miina· 
sebelimiz gayet iyidir. Bize hi~ bir 1i
kayet yap1lmam1§llr, ldare, eski §irket za· 
mamndaki su parasm1 depozito akc;ele
rinden kesmek usuli.inii kald1rm!lhr. Bu, 
alakalilann lehine olmu§tur. <;;unki.i 1;1im
di teminat verenlerin muameleleri c;ok 
k1sa zamanda yap1labiliyor. 1daremizin 
su isteyenlerden ill hacmine gore teminat 
almas1 zaruridir. Teminatin muhakkak 
para olmas1 ~art degildir. Banka temniatl 
da kabul ediliyor. Vapurlarm, bu kay1d 
yiiziinden su almaga vakitleri miisaid 
olmad1g1, gece gelen vapurlarm muame· 
lesi yap1lamad1it ve bu sebeple oaz1 
armatorlerle ecnebi kumpanyalannm bat· 
ka limanlara miiracaata mecbur kald1k· 
}an tamamile a11lstzd1r. 

ldaremizin su itlet"inin artmast da b .. 
saplan yolunda ve muntazam olan mil
eaaeaelere kalayhk &o•terildijini teyid edi· 
yor. 

ldaremiz, miitki.ilat &ordiiiunii iddia 
ettiii ileri siiri.ilen mec;hul armatoriln hi.i
viyetini bildirerek miiracaat etmesini ve 
ugrad1gi gii~liigu izah etmesini bekliyor.> 

Hem taarruza ugrad1, hem 
~ald1i1 paray1 kapt1rd1 

Cemlik (Aktam) Fatma ie-
minde bir kiz Bursadan Gemliie Ki· 
derken yolda mec;hul bir adama rasla
m11 ve bunun birlikte yolculuk teklifi· 
ni kabul etmi1tir. 

F atma, Ahmed ismindeki bu adam· 
la birlikte giderken Ahmed ktza ta4 
sallut etmif ve 20 lira11ni da alm11tir. 
Fatma 13, 14 ya1larmda kiic;iik bir k1z· 
du. Bu para}'l hizmet ettigi evden c;a
larak kac;m11t1. Tahkikat yap1liyor. 

Nobet<;i eczaneler 
Bu alqam nobet~ eczaneler tunlardll't 
~iJli: ~ark Merkez, Taksim: Tiinelde 

Matkovic;, lstikJal caddesinde Kemal Re• 
bul, Galata: Dogruyolda Merkez, £min~ 
onii: Sirkecide Be§ir Kemal. Kaaimpa.- 1 

Yeni Turan, Haskoy: Hahc1oglunda Yo-
ni Tiirkiye, Heybeliada: T omaid.ia, Bii
yi.ikada: Halk, Bak1rkoy: lstepan, San· 
yer: Asaf, Tarabya, Yenikoy, Emirgan, 
Rumelihisanndaki eczaneler. Aksarayr 
E. Pertev, Be§iktal}: Nail, Oski.idar: ltti
had, Kad1koy: Rifat Mfuntaz, Modada 
Alaeddin, F ener: <;;alidi, Samatya: Emin 
Ridvan. ~hremini: Nazun. Karagiim· 
riik: Suad, Alemdar: Esad, K~iikpazar: 
H. HulU.i, ~bzadebq1 i HU.eyio KimiL 
Beyazad i Belkis. 

Sahiff! 5 

Yar1mcada bir qun: 1 

On senedenberl tek polis 
vakas1 olm1yan yet 

Yar1mcada kiraz tophyan kOylQ k1zlar1 aras1nda 
orta mektebl bltlrm~f Ida abla var 

. .,-.z: < 
t ~ ~~B"ilt". 

Her tarafla sepetlere klrazlar dolduruluyor 

'(Bq taraf1 birinci sa.b.ifede) 
bizim Ya.nmca kirazi hakkmda fik-
1·imiz bile olmadl~J.IU anladun.. g08-
te1·ctikleri kirazlar uf ak bir ceviz bft
yiikHigii.nde ve son derece lezzetu idi. 
1stanbulda sa.tllan bir ~ok kirazlar 
kurtlandlg1 halde buradaki kirazlara 
katiyen kurd dii~me~.. Yanmcah 
kirazc1: 

- Biz karar verdik, dedl, 1stanbul
lulara halis Yanmca klrazi yedirece
giz .. gelecek sene 1stanbulda bir ik1 
kil1tiik baraka a~ag1z.. Burada yal· 
mz Yanmcarun en gilzel kirazla.nm 
satacagu .. halk da halls Yanmca ki
nm yeditfnl anlayacak ... 

- Peki istanbula giden Yanmca kt· 
razlan ne oluyor? 

- BilyOk manavlara sat1yorlar ... 
Sonra istanbula bu y1l s1rf kil"az al
mak maksad1yla M1sirltlar gelmi~ ..• 

Bunlar yUzlerce ki.ife kirazi. iyi fiatler· 
le allp Mls1ra gonderiyor .. Mls1rlllar 
Yanmcarun kirazlanna bayl.llyorlar
mif ... 

Kiraz agac;Ianna uzun rnerdivenler 
dayanu~lar... Merdivenin en tepesin
de gene; klzlar, gene; kadmlar, ellerin
deki sepetlere kiraz dolduruyorlar ... 
~arkl soyHiyerek kiraz topluyorlar .. 

ihtiyar Yanmcall ayni aga~a ftlk
m1~ bir delikanll ile 17-18 y~mda. bir 
gen~ koyli.i k1z1m i~aret etti: 

- Nisanhlar dedi, bu yil ni~anlan
d1lar ... 

Kiraz baglannda romanda, fi
limlerdekJ kahramanlara benziyen blr 
gene; laza rutlachm. Hant Amerika 
k1zlan olur. Kollejlerini bitirirlcr, 
sonra cenubi Amerikadaki babalan
nm c;iftliklerine donerek at .sirtmda 
bir c;iftc;i ha ya ti y~lar... i~te buna 
benzer bir vaka .. 

Bir bagda rehberlerimden bili ki
raz dallar1 arasmda kaybolmu~ bir 
gen~ klza. seslendi: 

- Eda abla ... 
Eda abla kil~iik ldraz sepetinl pl

varmm kenanna ili~tirerek aga~tan 
indi. Yirmisine vanmyan bir gene; klz .. 
~Ivarma, sirtmdaki tam koylft elbl
sesine ratmen f evkallde iyi konu~
yor. Rehberim onu bana daha iyi an
latti: 

- Bizim Eda able. orta mekteb me
zunudur... Mektebinl birlncilikle bl
tirmifltir. Mektebl bitirdikten sonra 
buraya gelmi~ gene koyHl elbiseleri 
giyml~ .. ~imdi i~te babasmm bagmda, 
kiraz a~a~larmm tepesinde kiraz top
Iuyor, i~~ilere nezaret ediyor.. ka~ 
bagi gayet eski ve mahir bir c;ift~i gi
bi parmagmda dondtiriiyor... Qok 
cerbezell k1zdir .. 

Eda ablarun kiraz toplarken 
resimlerlnl c;ektim. Kendisini resim
lerde gorebllirsiniz .. 

ihityar bir Yanmcab kiraz aga~lan
nm altmda kilglik kil~iik daglar halln
de yiguan nefis kirazlnn i~aret ettl: 

- Kiraz talili meyvad1r... Dedi, 
her meyva cok olunca koyltiniin elin
de biraz kal1r, bir nnktar1 ~ilriir .. ki
raz ne kadar ~1ksa sarfedilir, yenir ... 
Neden? Derseniz klraz kl~tan sonra ilk 
meyva.dlr. KI~ meyvaya hasret ~e
ken halk mayis gelir gelmez kiraza 
sanhr ... ilk turfanda mahsuldur. 
Sonra yarunda raldp olacak ~a 
meyva da yoktur. Dikkat edin her mey· 

vanm rakibi vard!r .. mesel! :Uziimiln 
~e!tali, kaylSl gibi raklpleri vard1r. 
Sonra kavun, karpuz iizilme rnkip ~i~ 
kar.. arkasmdan incir gelir .. kirazm 
bir tek rakibi gilektir. 0 da azd1r. 
Omiirsi.izdur.. bunun i~in elde kfraz 
ka1maz. 

Hangi bagdan ge~sek merdivenle
rin tepesindeki koylil kadmlan ikram 
ediyorlar: 

- Bay .. kiraz ye .. kiraz ye ... Bak 
~ ko.,edeki aga~ ~ok giizeldir .. oradan 
kopar ... 

Karrumz ne kadar l?i~se her bagdan 
ikram edilen kirazi yemek mecburiye
tindesinlz... Eger elinizle daldan ki
raz kopanp yemezseniz misafiri ~ok 
seven k~yliiler .aeta buna .kiz1yorlar .• 
baglarda kahve yerine misafire al& 
<elifli dal bash~ kiraz ikram olunu
yor ... 

Baglardan sonra biraz istirahat i~in 
koyiin bilyilk ~marmm altma gittik. 
Bu ~mar istanbuldaki asJrhk ~mar
lardan bile ~ok bilyillc.. kdrfezin kar
~ki sahillnde de bundan daha buyiik 
bir cmar varrm~.. ~mann gogdcsinin 
ic;inde kiic;ilk bir kahve yapm1slar .. 
sonradan bu kahve yanm1~. tabii ~·
narda beraber .. 

Bu ~mar kahvesinde konu~maga 

ba~ladlk ~imdi. 
Buramn en mti.him laf mevzula

nndan biri istanbula gelen ve Anka
raya giden hokkabaz profesl>r Zati 
Sungurun marlfetleri ... Oniime ~1kan 
bana Zati Sunguru gorilp gormedlgi
mi, hokkabazm kachm na.sJl kestigtnl, 
ordekleri nas1I kaybettigini soruyor ..• 
H~ttl dilden dile Zatl Sungurun is
tanbulda yapmad1gi bazi marlfetlerln 
rlvayetleri dol~nyor ... Blr Yanmcah 
anlattI: 

- Bir gece hokkabaz seyircilerden 
birini sa.hneye ~agir~.. halka: 

¢f?imdi demi~, ben bu baym 1~ ~a
~rlarmdan birini ~lkaracag1m .• 
nesini istersiniz?> 

Halk: d~ pantolonunu> demi.!jl .. bu
nun ilzerine hokkabaz adamin ilstii
ne siyah blr ortii ortmil~. Bir~yler 

okumu~ ve: 
- Bayin i~ pantolonu ilst kattald 

be~ci locada, arkadaki iktnci lskem· 
lededir .. 

Baknu~lar, hakikaten orada bir i9 
pantolonu var.. locadan sahnedekl 
baya bunu gostermi~ler: 

- Bu sizitt 1~ pantolonunuz mu?. 
Adam: 

- Evet .. demi!?·· ic pantolon pek te 
temiz degil fena mahc;up olmu~ ... 

Ben Zati Sungurun boyle numarast 
oldugunu bilmedigim halde rivayete 
gtildiim .. 

Etraf1mdaki bag1ara kiraz bah~ele
rine baktim .. aga<;lar meyva dolu ol
dugu halde bahr;elerin hie; birlnde bek· 
~i yok ... Her istiyen, diledigl baga gt
rcbiliyor .. 

- Yalm .. dedim .. bu beki;isiz kiraz 
bahftelerine nas1l blr ~eyler olmuyor .. 

Yanmcalllar: 
- Bek<;iye ne Hizum var? Diye hay

ret cttiler .. bay1m burada tam on se
neden beri bir tek kavga bir tek za.b1-
ta vakas1 al~r. Tam 10 seneden 
beri ... 

i~te Yar1mca bOyle bir yerdir. 
B. P. 
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PAZARTESiKuNU~MALARI 

BEN veBiZ 
Fert ve cemiyet miinaaebetinde cemi· 

yetin 1umu1lii teairini ve anc4tk onun var 
olduiunu goatermek Uzere 1oyle bir for· 
miil ortaya konm1,1,1tui Fert yok, ~emlyet 
var. Bunu ba1ka lilr tarzda olmak iizere 
:(hen yok, yiz var) 1uretinde de ifade 
ederler. 

Buradaki iki hilkiimden ikinciai i~in bir 
Cliyeceiimiz yok. Ciinkii {biz) 1l:Szii ile 
~nlatttiim1z cemiyet elbette bir haklkat 
olarak vard1r. Fakat niye fert yok, niye 
hen yokum: bunun uatiinde diitiinmek 
faydah olacakbr aanmm. 

Her 1eyden lSnce 1uraa1 muhakkak de
iil midir ki, yok dcnecek bir fert; varh
ii ile yoklugu miiaavi, hie; blr karakteri. 
1i.iri.iden kcndini aymc1 hie; bir vasfi ol
m1yan bir insand1r. {)yle olunca bu Bl• 

fulardan bir kemiyet c;ikabilir mi) 0 hal
de yok denecek fertlcrden katinc; bir ce• 
miyct, a§ag1 bir cemiycttir, geri bir in· 
aan y1gm1d11. 

Hakikatte de boyledir. Canh varlak
lan te§kil eden unsurlar ne kadar c;ok ve 
ayn olursa, bu c;ok vc ayn unsurlarm vii
cude getirdigi ahenk de o kadar ilcri ve 
o dcrcce mi.itckamil olur. Bir aolucanla 
bir insan uzviyet bak1mmdan kar§ila§tt• 
r1ld1g1 vakit, viicuda kan 1evkcden ci
haz, tcneffi.is cihaz1, haz1m ve temessiil 
alctleri inaanda ayn ayn uzviyetlerin iis
tiine ald1g1 bir tak1m i1leri gordiikleri 
halde aolucanda bu fonkaiyonlar he
mcn hemcn ayni cihaL tarafmdan yap1l
d1g1 goriiliir. 

Eaasen biyo]ojideki tckamiil kanunu 
da bize bunu gosterir. Canh bir varhgm 
tckamiilii dcmck miitccanistcn mi.itccanis 
olm1yana dogru gitmesi dcmcktir. Kcdi, 
kurbagadan daha miitckii.milac, bu de· 
mektir ki kedinin uzviyeti kurbagamn· 
kine gore daha az miitecanis, daha i;ok 
aynlm1~ vc bir tak1m hayati vazifeleri 
ba§ka ba§ka uzviyetlerc yaptJracak bir 
hale gelmi§ demektir. 

Bu biyoloji kanununu cemiyctlcre tat• 
bik ctmek ic;in mani bir scbep yoktur. 
0 haldc dcgil fcrtlcrin yok addcdilmcsi 
vc dcgcrinin 91(11 tclakki olunmas1; bcl
ki, onlann k1y metlerindeki yiikseklik ve 
tck tek almd1klan zaman karaktcrlcrindc
ki bariz goriini.i§lcrlc aynhklan temenni-

ye lay1k bir ilcrlcyi1 alamcti say1lmahdir. 
F ertlcrdcki mizac;, meal ck vc daha bir

c;ok bak1mlardan nc kadar aynhk olur• 
fa olaun, bi.iti.in l.?._unlan bir noktada bir· 
le1tiren, bir hcdcfc tcvcih eden kuvvetin 
vucudii laz1mdir. T1pk1, aaglam bir kara
ciger, demir gibi bir migde, kuaursuz ve 
lekeaiz bir akciger tck ba1lanna hie; bir 
hayati k1ymet Hade etmeyip, hcpsinin 
{hayat) dcdiiimiz bir hcdcfe yonelcrek, 
hcrabcrce ve ahenkli c;ah1masmda oldu
iu gibi, bu tiirlii fertlcrin de (milliyet) 
dcdigimiz biiyiik ahcngi viicude getirmc• 
ai zaruridir. Nas1l ki en mi.ikemmel bir or• 
kcatra pek c;ok sazlardan mi.irckkcp ol
dugu halde vc biribirlerine hie; bcnzcme· 
mclerine ragmen bir 1cf tarafmdan idare 
edilip, yiiksek bir part;ay1 c;alarkcn tek 
bir ahenk yarabyorsa fcrtlcr de bir araya 
gclcrck maddi vc mancvi baglarla boyle 
bir bi.itiinliik arzettiklcri zaman ancak bir 
)uymet ahrlar. Onun ic;indir ki, biz rnil
liycti fcrtlerin mi.illtcrck olm1yan vas1fla
nm kendi ahengindc critip mii§terck bir 
hedefe ve ahenge kalbcden bir kuvvct 
olarak dii§i..iniiyoruz. 

~u halde fert yok, ccmiyct var; ben 
yok, biz var demcge nic;in muhtac; olahm) 
Bu formiilii §oylc ifade ctmek daha dog
ru olur kanaatmdaynn: F crt var, c;iinki.i 
ccmiyet var; hen vanm, i;i..inki.i biz vanz. 

Ortada yok cdilmcai Jaz1m gclen bir 
1cy varsa o (Ben) dciil. (bcnlik)tir. 
Bcnlik, her 1eyi kcndi zat1 vc menfaata 
zaviyesindcn gorii1tiir. Benlik, her 1eyi 
kendinc yontu1tur. Bu ruhi halet fcrtlcri 
cemiyet dcnilcn biiyi.ik varl1gm bir ciiz'ii 
oldugundan hahcraiz k1lar ve kendi ha
rckctlerinin menaup oldugu biiyiik kiit
lenin hareketlcrile muvazcneli olmas1 la-
2.1m gelen noktalarda miinferit hareketle
rc scvkcder. Egoizmin zaran, bu itibar
la cemiyetc oldugu kadar ferdin kcndi-
1ine de tcvecciih edcr. 0 halde derhal 
1oylcycbiliriz ki: Ben var, bcnlik yok. 

Egoizm anlammda olan bcnligimizi 
crittikc;e kcndimizi ccmiyette vc mii1ah
has 1eklinde millet ad1m verdigimiz yii
cc varl1kta bcrabcr hissederiz. Mahdut 
bir kudrct olan fcrd ic;in bu mancvi bii
yiime ve geni§lcmcnin hazzmdan daha 
ozlii bir saadet olabilir mi). 

Hasan Ali YOCEL 

tzmir (Aqam) - lmiir avc11an, Kemalpa~ kazast civannda bir av 
tertip etm~ler, ~ok giizel bir giin g~irmi~lerdir. fzmir parti ba~kam Yozgat 
saylan B. Avni Dogan da ava l~irak etmi11tir. Al·dan sonra verilen ziyafet
te davul1 zumalar ~almarak milli ralnslar yapllm1~tir. Resmimlzde avcllar 
ve X i~aretli Avni Dogan gorilnilyor. 

YE$iL ELMALAR 
Yazan: ? 

Ay~cyi bugtin sedyede t~1yanuyo
ruz. <;ilnki.i bu ot denizin ii;inde sed
yeyle ilerlemenin imkam yok. Ay~ ya
mmda. Ayagmda kilot bir pantalon 
var. S1rtmda, gogsil a~1k beyaz bir 
gomlek. K1z1l pmlt11I sac;lan bi.iyiik bir 
Kolonyal ~pkanm altmda gizlidir. 
Arasira bana dayamyor. 

Kendi kcndimi yokluyorum. Bu s1-
cak iklimde, bu ormanlar, <;oiler ve 
yamyamlar iilkesindc ilk erkek baha
rma ul~1i;; bir tay gibiyim. Ay~eye, 
a<;1k yakah gomlcginden gorilnen, ve 
miiternadiyen klrnlld1yan gogsiine goz
Ierim yanmadan ve damar1anrn tutu~
mndan bakam1yorurn. 

o. da benim gibi. Yolda bile ikide 
bir ellerimi tutuyor ve parrnaklarmm 
ucunda yi.ikselerek dudaklanm bana 
uzatiyor. 

Etraf1rn1zda blze, bilhassa Ay~eye 

tuhaf tuhaf bakrnagn bai;;hyan yerli 
hnmallardan ~ekinrnegc ba~lad1rn .. 

ilerliyoruz . 
Ot denizinden ~1ktik. 

:;limdi bir k1rdayiz. Bombo~, u~suz 
bucaksiz blr k1r. Ne vah~ilerden, ne 
de vah~t hayvanlardan iz var. Serin 
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bir rneltem esiyor. Daha gilne~ <;Ikma
d1. Fakat nerdeyse dogacak ve bu top
rak o zaman bir cehennem olacak. 
Kar~1dan daglar goriindi.i. Bu dagla

rm arkasmda bir kabile.nln koyil var. 
Onu ge~ip yine ormana girmeliyiz. 
Eger ogle gilne~inden once orrnana 
giremczsek hepimiz, hele benlmle Ay
~e. beyninden vurulmu~ iki ku~ gibi 
yere dti~riz. 

ilerliyoruz .. 
Daglara uln~tik. Koyii ge~tik. Koy 

bombo~tu. Ormana girdik. Yurilmemiz 
ag1rla~t1 yine. Gcce olurken ormamn 
en s1k1 gokyiizil en goriilmez yerine 
geimi~tik. 

Hemen baltara sanld.lk, ate~ yaka
cak ve bizim <;adm kuracak kadar bir 
meydan a~tik. Yerli hamallar dallara 
tirmandllar, orda yatacaklar. Yalmz 
etraf a ii!; nobet!;i birakum. 

i~te ate~ yand1. Ben Ay~eyle ate~in 
ba~ndayim. Orrnanm gece scslerl can
Iand1. Oyle karanhk, oyle karanllk kl, 
yakt1g1m1z ate~ ancak iki iic; metrelik 
bir 1~1k <;.emberi yapabiliyor. 
Ay~e ba~m1 omuzuma dayadJ. 
Uyuyor. 

AK.!JAM 

Urf a beledigesi 
fal1~1yor 

Son bir ka~ sene i~inde 
miihim eserler meydana 

getirildi 

Urfa (Ak~m) - Ur!a belediye· 
al iyi ~ab~1yor. 933 ylllnda bele-
diye reisligme gelen bay Omer Aloy, 
o tarihten ~imdiye kadar blr ~ok lyi 
ve gilzel ~ler yapnu~, bu suretle de 
yurtda~larm bilyiik · bir ltimat ve 
sevgisini kazanrru~tir. 

935 senesinde a~1h~1 yap1lan mez
baha, elli bin niifuslu b1r ~ehrin ihti· 
yacm1 kar~1layacak geni~lik ve mil· 
kemmeliyettedir. Saghk ve soysal yar· 
dim bakan11gmca gosterilml~ olan ti
pe uygun ve fennidir. 

Mezbahadan evvel em yedi dilkkan
dan ibaret bir kasap ~ar~s1 vUcuda 
getirilmi~tir. Boylellkle halkm kasap 
diikkfinlarmdan intl~ar eden pis k<>
ku dolayisile rahats1z olmalarmm 
ontine ge~ilmi~ ve rnuhtelif yerlerde 
olan esnaf bir araya toplamm~br. 

Kasap ~aqns1 yamnda yap1lmasma 
b~lanan sebze hA.linfn mUhim bir 

Mezbahadan evvel elli yedi dilkkful 
k1snu tamamlanm1~t1r. Gerl kalan 
klSlrn da bitmek uzeredir. H~l, asrl ~e
kilde kurulmu~ ve kurulmasma de
vam edilmekte olup bu ihtiyac1' tama
mile giderml~tir. 

Aynizeliha namile maruf olan tarl· 
hi ve bilyiik gal i;ok ho~ bir park 
haline getirllmf~tir. Cumuriyet par
k1 ad1m ~yan bu yer ~imdi, Tilrki
yenin hemen hi~ bir yerinde e~ bu· 
lunm1yacak kadar gilzel bir mesire 
mahallldir. 

Bu golden ~ehre akmakta o1an su
larm tizeri de ortillmek suretile has
tahgm oniine ge~ilmi~tir. 

:;>ehrin muhtelif semt1erine dag1I
nu~ olan umumi kadmlann ugradlk
lan hastahklan gen~lere a~lamakta 
bulunduklan anla~1lm1~ oldugundan 
d.la~nda kirk odah bir genel ev yap
tmlm1~ ve buna bir de dispanser 
ilbe edilmf~tir. 

Belediye, c;ok modern ve emsaU 
pek az bulunur, her ttirlii konforu 
haiz bir otelle beef yilz ki~i alabilecek 
geni~Ukte ~ok rnuntazam ve gilzel bir 
sinema binas1 yaptirm1~tir. Sinema
ya zengin dekorlu bir de sahne ilhe 
edllmi~tir. Otcl ve sinemanm oniinu 
f~gal eden park, giizel bir eserdir. 

Belediye, alt1 bin metre murabbat 
parke kaldmm do~emi~ ve 3,800 met
relik bulvan asfalt yaptirmu~tir. Asri 
mezarhga ii~ ay evvcl b~lannu~br. 
Ternlzllk i~lerine fazla onem veril
mektedir. 

Sabanca tenezzOh trenleri 
ba~lad1 

Gc~en scne oldugu gibi bu acne de Sa
bancaya ucuz tren i~lctilmcsi kararla~t1-
nlm1' oldugundan dun aabah ilk olarak 
aaat 7.10 ve 8 de iki tren Sabancaya 
harekct ctmi~tir. 

Bu gece oyle yorgunum ki uyku be
nim de gozlerimden aktlg1 halde ne 
Ay~eyi kald.lnp ic;eriye, ~ad1ra gotilre
biliyorum, ne de kendim k1m1ldamyo
rum. 

Oozlerim kapamyor. Ormanm bir 
yerinde, belki c;ok uzaklarda, belki iis
tiimdeki agacm dalmda acayip bir 
hayvan bagmyor. Aglar gibi, h1~klnr 
gibi bir feryad bu .. 

Gozlerim kapandi. Omuzumda Ay
tenin ba~1, bogrilmde onun gogsilniln 
sert yumu~kl1gm1 duyarak b1rakbm 
kendimi uykuya ... 

... Gemiciler birden bire c;1kan firtl
nayla hamaklarmdan nasil uyamr
larsa ben de bir k1yamet ugultusuyla 
silklnerek oyle uyand1m. 
~ok soguk kan11yim. Vaktiyle Gok

sel bile bu soguk kanhhgm kar~sinda 
hayretc du.~mii~til. Omri.imde biiyiik 
bir korkuya dil~mil~ degilim. 

Fakat bu sefer goz1erimi a~ar ac;
maz soguk kanllllgtrru muhafaza ede
medim vc korkulu rilya goren bir ~o
cuk gibi hayk1rd.lm. 

Ormamn karanhg1 binlerce me~aley

lc, yer yer, damla damla kana bulan
m1~ gibi aydmlanm111ti. Ba~Iannda 

korkunc; killft.hlar ta~yan ~mlc;1plak, 
simslyah insanlar hep bir ag1zdan ba
iJn p ~a~1rarak ve boyuna z1pllyarak 
gitgide daralan bir c;ember hallnde bi
ze yaklq1yorlar. Klmlsinln ellnde u~-
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KADIN KO~ESI 

TUI ve dantel eldlvenD 
--, 

) 

Y azm 8'iyilen eldivenler, elleri aerin tutmas1 ic;in, tiildcn yahut danteldcn ya 
maia ba1lanm11br. Eldivenlere e1 c;anta kullanmak gayet rcvac;tadir. 

I - lnco ipckli laecden dantcl gibi i1lcncn cldivcnlcrin ic; k1am1 bcyaz d 
dendir. ~anta da ayni i1tendir, ic;i deri kaphdir. 

2 - lpeldi kalm c;izgili pikcden eldivcn ve c;anta. 
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Zavall1 ~ocuk 
Kaynar sular i~ine 

ahlarak oldii 

fzmir 6 (Ak~m) - Alsancakta Dil
kil~ sokagmda iki buc;uk y~nda ?ir 
~ocuk, feci bir ~ekilde olmil~tiir. In
giliz tebaasmdan Loran oglu Jozefin 
kansi Anna, henilz iki buc;uk y~m
daki oglu I..orana her gtin banyo yap
tmyordu. <;ama~n· y1karken kazan
dan ald1g. k1zgm suyu banyoya bo
~al tm1~ ve suyu sogutmak ic;in soguk 
su almaga gitmi~tlr. Loran, banyosu 
hazirlanm111 zanniyle kaynar su ic;ine 
atllm1~ ve yanrru~tir. Hastaneye kal
dmlan c;ocuk, yaralanmn tesirile ol
mil~tilr. 

Peynir fiatleri yukseliyor 
Son giinlcrde bcyaz peynir fiatleri 

yuksclmcge ba1lam1~hr. Top tan fiat ler· 
de tcncke ba~ma bir lira kadar fark 
vard1r. 

Alakahlar, bunun az mal c;1kmasm
dan ilcri geldigini soyli..iyorlar. Pcynir 
ihracah dunnu~ gibidir. 

Ian tutu~turulmu~ kahn sopalar var, 
kimisi m1zrakh ve ta~ baltall, kimisi 
kesik insan ba~lan ta~1yor ellerindc. 

i~ anla~1ld1. Buralann en korkunc; 
yamyamlardan daha beter vah~leri
nin, insan kafas1 avcllanmn taarru
zuna ugrarru~tik. 

Ay~e korkudan titriyor. Onun kor
kusu bana cesarct verdi: 

- Korkrna Ay~e, dedim. 
Sonra bizim yerli hamallara seslen

dim. Fakat hi~ bir cevab alamadun. 
Ya bizi biraklp ka~m1~lar, ya O!dilrtil
rntisler. 

i~san kafas1 avc1lan kanh me~lele
ri, m1zraklan ve ellerinde sallanan kc
sik insan ba~lanyla iyice yakla~tilar 
bize. 

Tam-Tamlar1, Afrika, Avust:ralya 
ve bilttin cenub adalaruun o sesi Olilm 
haberi vercn davullan durmadan ~a
hyor. 

Etrafnmzdaki ~ember darnld1. Yiiz
lerini iyice gorebiliyoruz. 

ic;Ierinden birisi bizc dogru ilerledi. 
Ellerini kollarm1 sall1yarak bagirrnlga 
ba~Iad.l .Bir ~eyler sbylilyor. Fakat ne 
soylilyor? Sesinin tonuna bak1hrsa 
cho~ geldiniz! > demiyor her halde. 

Nutkunu bitirdi vc nutkunt1 bitirir 
bitirmez ilsttimilze sald1rd1la1·. Muka
vemet etmek istedim. Bm;mnu. Ay~e ba
g1riyor. ikimizin de kollan baglandi. 

Ormanda klyamet kopuyor. Herif-

Halkap1nar suy 

Memba1 himaye i~in 
yeni ev yapt1nlm1yaca 

Izmir 6 (Ak§m) - Biiti.in Izmir h 
kmm kulland1it Halkapmar •uyu k 

nagma yakm yerlerd e yeni yaptmlma 
ta olan evler, bu havalidc, lag1m tc 
kilat1 bulunmad1gmdan su knynagm 
s1hhi vaziyetini tehdit edici bir hal i 
daa ctmi;}tir. Onun ic;in viliiyet s1hh 
mcclisi, §ehrin s1hhati ile ehemmiyct 
alakadar olan bu mi.ihim mcsclc iiz 
rinde durmu~ ve au kaynagmda him 
ye mmtakas1 tesis edilmesini kararla 
t1rm1§hr. 

Bundan sonra bu havalide ev in 

alma miisaadc cdilmiyecek ve suyw 

tcmizligini tehdit eder vaziyette bul 

nan cvler y1ktmlacakhr. 

Soma civarmda bir eve 
y1ldmm du~ta 

Soma 6 (Ak§am) - Soma hava1 

sine yagmur yagarkcn Avdan koyiind 

ihtiyar bir kadmm cvine y1ldmm dii1 

mii~tiir. Niifus~a zayiat yoktur. 

ler ~1ldirm1~ gibi seviniyorlar. 
Blzi ortalanna aldllar. 
Ay~e ya11 baygm. 
Tam-Tam daha korkunc;, daha kuv 

vetle inledi. 
Bizi iti~tirc kak1~tira ve etrafJrruz 

da kavga danslan yaparak yilriitm 
ge ba~ladilar. 

:iJkonce Ay~eyle yanyanayd1k. Bu 
riiltti, klyamet arasinda ona sesiml 
duyurmaga ~ah~yordum. Fakat bira.J 
ilerledikten sonra onu yammdan ayir 
d1lar. Kalabahgin i~inde kaybettiIIl 
onu. 

Tam benim oni.imde giden herifiJI 
elinde kesik bir zenci b~ sallamyor. 
Hcntiz kesilml~ ve par~alanm1~ girtla• 
gmdan kan damllyan bir ba~ ... 

GOzi.im bu kcsik ba~ taklh. SerseJJJ 
ve bitkin silrtikleniyorum. 

Ormandan ~1ktlk. 

~imdl bir ovaday1z. 
Sabah olacak nerdeyse. 
Gi.ine~ dogarken bir dagm etegine 

ula~t.Ik. Baklyorum. ~nde gidenler al*' 
ca karanllk i~inde daga t1rmanm1yot"' 
Jar, daga kadar ilerledikten sonra sall" 
ki orda birdenbire kayboluveriyorJar. 1 

- Ay~e! Ay~el diye baginyorum. 1 

Cevab yok. 
Sesime ald.lg1m kar~llk, yalmz TaIXl" 

Tamlann gilrtiltilsii ve vah~ilcrin kat" 
ga ~ark1lan. 

(ArkaSl vad 



"Agar yUk ta$1ma,, $Smpiyonlan 

Biltiln giln yilzlerce kilo yiik 
ta,1yan bir hamal nas1I dinlenir? 

« Kuvvetli olmak istiyor musun? .• Her 1ey ye .• 
Amma ek~~gi ~ok at11t1r •• >~ 

Dahiliye vekaleti s1rt hamalhg1 ile 
gayet yakmdan aHikadar oluyor. Ya
p1lan bir istatistikte istanbulda <Agrr 
Y"lik ta~1ma ~ampiyonu, olabilecek ka
dar mlidhis kuvvette hamallar bulun· 
dugu anla~lrm~ ... 

Dun ~ehrin hamal1 en bol yerlerin
den birine gittim .. Onlarla biraz boll 
be~ten sonra anladlln ki hakikaten 
«Ag1r yuk ta~1ma» ~ampiyonlan biz
dedir. 
Kar~rma Malatyah Htiseyin admda 

IIarki.il gibi giic;lii kuvvetli, iri yan ba
zulu bir hamal c;Ikt1. Sutmda tistiiste 
koyup ta~1rugi iki yumurta sandlgnu 
henliz indirmi~ti. 

- Demek aramzda 100 kilo tasiyan 
hamallar var... J 

istihfana giildti: 
- 100 kilo mu?. dedi, 100 kilo nedir 

ki? .. Onu c;ocuk bile ta~r ... 
- Aman pehlivan dedim, etme ... 

Ya siz ne kadar kalchrabiliyorsunuz?. 
- 200 ... 250 ... 280 kilo ta~yanlan

miz varmr. Ben c;ok defa 200 kilo ta
~nm. 

- ~Hinde kac; saat yiik t~irsrmz? 
- I~ine bakar .. Saat altida b~lar 

riz... Bazen yedide paydos ederiz .. 
- Peki boyle yiizlerce kilo yiik ta

~dlktan sonra nas1l dinlenirsiniz? 
- Yedide paydos ettik mi ettik ... 

l3izim kahvelerimiz vard1r .. Ya oraya 
gider, arkada~Iarla ho9 be~ ederiz ... 
Yahud da hana doneriz .. Odalara c;e
kilir, s1rt tistii yatanz ... Ha bak bizim 
aram1zda kuvvetli hamallar vardlr .. 
llepsi de gtire~ meraklls1cbr. Odalara 
gidince onlar giire~rler ... 

- Buttin giin 100, 150, 200, 250 ki
lo Yiik ta9id1ktan sonra ak~am doniin
ce INre~enler var demek ... 

- Oyle ya ... Viicud all~nu~ bir ke
re ... Qogumuz yorgunluk nedir bil
meyiz. Sonra yiik tas1mak ba9ka, gii-
re9 ba~ka... · 

Etrafundaki bu miidhis bazulu, 
kuvvet timsali adamlara baktim da 
dti~i.indfun. Eger bunlar c;all~tmllrsa 
1~Ierinden kim bilh' ne miidhi9 pehll
~~nlar ~1kar... Bunlann arasmda 

llnya kuvvet ~ampiyonu olmaga I!
Ylk kac; ki9i olmad1g1 ne maltlm? .. 

Bizim hamallanrmzm kuvveti ecne
b11enn son derece meraklm ~ekiyor. 
lli~ unutmam Yeni Tiirk harflerinin 
kabulu s1rasmda bir matbaa Avrupa
dan biiytik bir makine getirt~ti. 
'.Maltineyi kurmak iizere Aimanyadan 
bir de makine mi.ihendisi gelmi~. · · 

Makine mi.ihendisi Aimanyada be~ 
alti hamalm kaldrramadig1 biiyilk de
lllir aletleri bizim hamallarm tek ba· 
'ina ehna gibi kalcbrdiklanm goriince 
deh9etli 9a~mi~ti. Mi.ihendis hamallar
dan birine yakla~rmr 

- Yahu siz bu kadar kuvvetli ol
lnak i~in ne yiyip ne ic;fyorsunuz?. 
diye sormu9 ... 

IIamaim birisi giilerek cevap ver
tni~: 

- Sogan ekmek, hazir yemek. · · 
Ondan iyi yiyecek mi olur?. Ben bir 
?t~ta yanm okka ekmekle iki so
gan Yerim .. demi~;. .. 

Bu f1kra hatmma geldi. Ben de sor
durn: 

- Bu derece k:uvvetli olmak i~in ne 
Yi yip ne i~iyorsun? 

- Ben bogazima iyi bakarun. · · Al
digmun yansm1 da bogaz1ma veri· 
tim .. Amma kuvvet istiyorsan ekrnek· 
ten 9a~ma ... Ekmek kadar k:uvvetli 
Yiyecek var nu k.i?. Yogurt zamam da 
Yo~urt ye.. • 

IIerkiil kadar kuvvetli hamalm yo
~urt tavsiyesi ilzerine akl1ma zavalll 
Zaro aga geldi ... Asirhk ihtiyan ne 
2aman gorsem bana tavstye ederdi: 

- Evlad ... Yogurt ye ... Ayran ig. · · 
Sordum: 
- Peki.. gtlnde ne kazarurSUllZ? · 
- Biz hamallar iskele iskele aynl-

llll91zdir. Her iskelenin 100 - 150 ba
llla.h vardrr. Hep birden 1~ al1nz. 1150 
hamal birden ~ama kadar call~· 
130.ttin depolarm, ardiyelerin, anbar
lann y(iklerini ta:Jmz. A.qam olunca 

l~ 
Yiikiinil yerl~dikten IOnr& ayak iistiinde hof~ edenler, sn1mda yumurta 

sandiklanm ta'1yan bamallar 

hesap gorilliir. Kac para toplantl
~? .. 100 lira, 150 hamal arasmda 
bunu taksim ederiz ... t~te giinde eli
mize 75, 80, 90 lruru~ gectt~ olur. 

- Tatil g\lnilil\iz, dlnlenme g\lnfi-
nilz var rm? 

- Elbette var ... Haftada, on giinde 
bir kere tatll yapanz... Tatll yapan
lann giindellgi i~ler .. <;iinkii arkad~
lar ~ah~rlar... Tatu yapanm payun 
ayinrlar .. 

_ Boyle giinlerde iyi dinlenir :rnisl-

ntz? 
_ Sana bir~ey soyliyeyim de gill 

bari.:. Ben yiik ta91madi~m giln vil
cudumun 6tesi berisi agnr · · · 0 kadar 
ytike a~IDI~ ki s1rtunda ~yle en 
a~a~1 100 kiloluk bir sanchk olmaym
ca sanki evde bil}ey unutm~um, yam
ma bir~y almagt unutmUflllll gibi 
gelir ... 

- Hamalhkta en giig ~y nedir? 
- Apartunanlann yukan katlanna 

e~ya ta~una.k... Slrtima SOO kilo ver 
raziyim, cHlk> demeden 1aatlerce gi
dertm .. Die 80 kiloyu dort kat apartt
mana Q.1karm~a kalma.. Merdive
ne hie yttzUm yoktur ... 

Sakalh sakallt fakat gayet dine; 

hamallar goztime ~ti. 
_ Kac; y~a kadar hamalhk eden-

ler var ... 

- Bizim iskelede en ya~l1si 55 dir .. 
Hepimiz genciz.. Ba~ka iskele
lerde 80 ya~mda hamal var .. Amma 

oyle 80 y~da ki seni beni cebinden 

~lkanr... B. F. 

AK~AM 
Abone Ucretleri 

SENELlK 
6 AYL1K 
3 AYUK 
1 AYUK 

!ilrkiJle Ecnebt 

1400 kurup 2700 lmruf 
750 » 1450 » 
400 » 800 » 
150 » -

Poata ittihadina dahil olmayan 
ec.11ebi me-mleketler: Seneliii 

3600, alb ayhgi 1900, ii~ 
ayhi& 1 000 kuru9tur. 

Adret1 tebd.ili i~n yirm.i bet 
ku~luk pul gondermek lbundir. 

RebiuJevveJ 18 - Ruzuhmr S4 
S. lmsak Giln6f Oil• lldndi Aktam Yal8! 
E. 6,82 8,50 4,34 8,34 12,00 2,2 
v .. !,11 6,29 12,13 16,13 19,89 21,40 

~ .. ., -
Mufla (A.Jqam) - Muglada Cumurfyetln yeni bir eseri daha yilksel· 

mi!ltir. Mul'la • Fethiye yolu iizerinde miibim bir mevkide bulunan ve ya
pllan betonarme koprilniln lnfaati bit~, teferriiatmm tamamlanmas1 
i~in ~~aga ba~lamm~ti.r. HavaJann ya~h gitmeslnden ~t fim.4iye 
kadar uza~. Kopriintin uzunlugu 105 metredir. KoprU, yaJnnda seyru 
sefere a~llacaktir. Koprtlniin Fethiye tarabndaki Jasnun1n doldurulmasi
na bar;la~. Bu mtihhn kUprii, (Dalaman k6priisii) adnu abmfitlr. Kop
rilniln son bir resmini gonderiyorum. 

Sahife '1 

KONY A MEKTUPLARI 

Bu sene Konyada ekim 
vaziyeti 'ok iyi 

lhracat ic;:in ~imdiden kombinezonlar 
yap1lmaga ba$land1 

Konya (Ak~am) - Vilayetimizin 
bu ytl ekin vaziyeti biitiin tahminlerin 
il•tiindedir. Y1llardanberi goriilmeyc:n 
bereketli yagmurlann tesirile mahsu
liin ge<;en y1la nazaran dort ve hatta 
be§ misli fa:zla oldu~u tahmin ediliyor. 

Yeni mahsul iizerine iharacat yap
mak iizere vimdiden bir i;ok ticari kom
binezonlar haz1rlanmakta, mahsuliin 
bollugu kar!l1smda fiatin dii11memesi 
iQin Ziraat bankas1 esash tedbirler al· 
maktadu. 

TEPESiNDE YAPILACAKTIR 

~ehre miinasip bi.iyiik ve giizel bir 
Halkevi binast yaphrmak iizere parli 
.ba§kamm1z Bekir Kalelinin te~cbbii
eilnden ve valimiz C. Bardak~mm buna 
mttzaheret ve muavenetinden e"\.·velce 
bahsetmi§tim. 

Yeni bina yeri i1;in lrfaniye i;ar§J!'ll ile 
Sanat okulu bahc;esi dii§iiniiliiyordu. 
Bay Kaleli Halkcvinin Konyanm tari
ht tepesi olan Alaeddin tepesi iizerinde 
yap1lmas1 daha uygun olacagm1 dii
ttinerek bu hususta miihendis ve mimar
)anm1zm fikirlerini ald1ktan sonra son 
Ankara seyahatinde bunu ba~vckilimize 
a~m1§lar ve Halkcvinin Alaeddin te
pesi ilzerinde yap1lmasma musaadesini 
istemi§lerdir. 

Memnuniyetle haber ald1g1m1za go
re ba§vekilimiz bu fikri yerinde bula
rak binanm tepe iizerinde yap1lmasma 
muvafakat ettiklerini Parti ba§kammi
z:a bildirmi§lerdir. ~imdi Parti ba§ka
nrm1z binamn ~ekli hakkmda bir anket 
a~arak bu hususta uzmanlarm ve genc;
)igin fikirlerini almaktad1r. Bina 1<;m 
llzun olan para haz1rland1g1 ii;in anket 
bitince tebelliir eden dii~iinceye gore 
bir proje haz1rlattmlacak ve derhal in
taata ba!llanacaktir. 

SONDAJ t~LERt 

Yilayetin susuzluguna c;are bulmak 
i1tin c;ah~an valimiz C. Bardakc;1 bu 
hayrrh i(.le giizel bir ad1m claha atmw 

ve Sille, Altmapa ve Karaman baraj
larmm sondaj1m yapacak ~irketlerle an1. 
la~m1§tir. Yapilan anl~maya gore Sillo 
ve Altmapadaki sondajlan bir J\l,, 
man - isvi<;re grupu ve Karamanda• 
ki sondaj1 da Turk - ingiliz sondaj §irf 
keti apacakllr. Her iki §irketin memui\ 
ve miihend1sleri Konyaya gelerek i~e 
ba;ilan11~lard1r. 

EUEGLt - AKSARAY YOLU 

Aksaray ve hinterlandmm yegine 
demiryolu mahreci olan Eregli istasyo
nu ile Aksaray arasmdaki yolun iki 
y1ldanberi yap1lmakta olan esasli tamiri 
bitmi§ ve bu > 11 her mevsim miinakale 
yap1labilir miikemmel bir hale gelmi§
tir. ~imdi Kamman - Hadim ve Kara
man - Ermenak yollariyle Konya - An
kara yolunun eti.itlerine ba~lanm1§hr. 

Karaman - Hadim yolu ilk planda gel
mektedir. 

YAV~AN DEKOViLi BiTTi 

Yav~an tuzlasiyle Koc;hisar tuz golu 
arasmda yap1lmakta olan dekovil hattmu 
itl§aat1 bitmi§tir. Sarayoniine gelcn de
kovil vagonlariyle lokomoliflerin Tuzlay1 
naklinden sonra ac;1lma toreni yap1lacak 
ve torende inhisarlar umum mudiirii B. 
Mithat Y encl ile tuz i:?leri miidiirii bay 
Cavit Ekin bulunacaklard1r. lnhisarlar 
vekili bay Rana T arcanm da gelecegi 
soylenmektcdir. 

BiR TUZLA KAPA~Dl 

Konya ba§miidiirliigiine bagh Ka
rapmar tuzlas1 inhisarlar idaresince go
riilen IUzum iizerine kapattlm1§tir. Vila
yetin koyuncu bir kazas1 olan Karap1-
nar ko:runcularmm tuz ihtiyacm1 kar
;;1layan bu tuzlamn kapanmas1 koylli
yii mii~ki.il bir duruma sokmu~tur. 
~imdi koylliler 60 saat uzaktaki Yav
§an tuzlasmclan ihtiya<;lanm saglamaya 
c;ah~acaklar ve tabii i;ok zorluk c;eke
ceklerdir. lnhisarlar idaresinin bu tuz• 
lay1 tekrar ac;mas1 arzu °'dilmektedir. 

rransa 
(Ba~ taraf1 l inci sahilede) 

yet veriyorlar. Bu mulakatm, Avru
parun bugilnkti kararsiz vaziyette Kil
~tik: itilaf arasmda tam bir birlik ol
dugunu ve ii~ hilkumetin her ihti
male kar~ haz1r bulundugunu goster
dlgini soyliiyorlar. 

intransigeant gazetesi Kii~ilk itila
fm muahedelerin tadiline muanz ol
dutlJnu a~lk~a gosterdigin1 kayde
dJyor. 

tlQ DEVLET REiSi1'1N 1''UTUKLAR 

Biikr~ 7 (A.A.) - Kral Karol ta
rafmdan Yugoslavya naibi prens Pol 
ile Qekoslovakya reisicumuru M. Be
nes ~ereflerine verilen ziyafette Ro
manya hiik.timdan, ~u beyanatta bu
lunmu~tur: 

cK.ii~Uk itilaf, ¢mdiki hudutlann 
masuniyeti ve sulh muahedelerine 
rtayet esaslanna istinad etmektedir. 
K'i.i~tik itilafm Milletler Cemiyetine 
1t1macb vard1r. Ve onun nufuzunu 
1aa!a dil~tirecek hi~ bir teklifi kabul 
etmiyecektir .> 

Prens Pol, cevap vererek kral Ka
rolun Kil~ilk itilMm siyaseti hak
kmdaki noktai nazanna tamamile i~
tirAk etmekte oldugunu soylemi~tir. 

M. Benes de ~yle demi~tlr: Kii
c;tik itilA.f, Tuna havzasmda ve Bal-

kan yarim adasmda Milletler Cemi
yeti prensipini miidafaa ederken yal~ 
mz kendi menfaati namma c;ah~nu
yor, ayni zamanda Avrupa sulhii na
mma ~ah~1yor. 

AL~IANYADAK.i ALAKA 

Berlin 7 (A.A.) - Alman siyasi ma
ha!ili, Bilkre~de Kiic;i.ik itilafm dev
lct reisleri arasmdaki gorii~mcleri bii
yilk bir nlaka ile takip etmektedir
ler. 

<;ekoslovakya reisicumuru M. Be· 
nesin Kil~lik itil:lfm sulhperverane 
niyetlerinl teyid eden beyanati Ber
linde ~ok iyi bir tesir b1rakm1~tir. 

SENEDE BiR DEFA TOPLANILACAK 

Biikre~ 7 (A.A.) - Frens Pol ile 
M. Benes, her sene bir defa toplan· 
malan igin kral Karol tarafmdan 
yap1Ian teklifi kabul etmi!?lerdir. 

Maksim Gorkinin hastahg1 
lUoskova 7 (A.A.) - Diin gee• 

Gorkinin s1hhati hakkmda nesredi• 
len teblige gore, kalpte biittin · gtin 
c;qk bilyiik bir zaaf gorlilmli.'l, nab11 
baz1 dakikalarda 120 ye kadar ~1k

mi~, gayri muntazam ve bir ~ok defa 
ga.yri mahstis bir hale gclmit?tir. Ci
ger iltihabmda ilerleyi~ yoktur. 

Diyanbekirde spor hareketl ilerliyor. Yukanda YJ.ld1z takmu oyunculari bir 
~a ba~lamazdan evvel bir arada gorilntiyorlar. 



Sahife 8 

an 1 Ay111U1n1 Yaratt17 
yaQ n gUzellik bolluQu, bu inan1lm1yacak 

gUzel gorU kimler i,<;indlr ? 
JI I 

GokyUzUnden 
kadar 

[ 

Yazani 
GUY DE lUAUPASSANT I 

Vpuzun boylu1 
zayif bif pap@I 
dl. Din lnanlan .. 
na k6ril ko~ 
baghyd1. Ruhu_, 
kaynarcasma ta~ 
kmch amma, dog. 
ruluktan ~ 
mazch. inaru 8* 
lamch. Bir gill\ 
bile sur~memlt
tt. Tannsm1 iyi-

den iyl, g1lhg1~z tamdJ.g1m snmrdlJ 
ona sorarsamz, Tanr1smm duygulan, 

tekleri, di.i~tinceleri i~ine i~leml~ti. 
~ehir dI~ndakl ktigilk kllisesinin 

bah~esinde uzun ad1mlarla dol~r
ken zihnine bir sual tak1lmh: cAcaba 
Tann bunu ne diye yaptl?» Kafa pat
latarak, b1klp usanmamacasma dil~il
ni.ir, aklmca kendini Tanrmm yerine 
koyo.r, ~ok kere de bulurdu. Tanr1ya 
koru kortine tapanlann al~ak gontil
IuH.igunu gosterlp, i~tcn gelen blr at1-
h~la: cTannm, yaptlklarma akll sir 
eimez• diye mmldananlnrdan degildl. 
Kendi kendinc konw;urdu: cTanrmm 
kuluyum, nc diye ~unu bunu, ~oyle 
vcya boyle yapbg1ru bllmeliyim; bil
mcdiklerimi dil!jtiniip bulmahy1m.> 

Yarad1h~taki her ~ey onun gozilnde, 
~~1lacak kadar dUzenli, akla yakm
d1, cneden> lerle ¢~tinkib ler denk 
gellrdi. Tanyerl neye aganyordu? 
Uyananlar, gozlerini al(mca sevinsin
Ier dlye; giin ekinler olgunla~sm diy( 
do~uyor, yagrour ckinler ~ulansm di· 
ye yag1yordu. Ak~mlar ~oki.iyordu, 
insan1ar uykuya hazirlansmlar diye 
ve karanhk gecelcr uykuya yanyordu. 

Mevsimler, zimat i~lerini kar~1llyor
du. Papaz, hilkatin hi~ bir maksadt 
olmad1gm1, biU1kis, iklimlel'in, devir
lerin, maddenin zorluklanna canll 
her ~eyin boyun egdigini akhna bile 
getiremezdi. 

Amma kadmdan Uksinirdi. Kadm na
dir bilrnedigi halde tiksinir, il(gtidu
suyle kadml insan yerine koymazdl. 
Qarnuha gerilen: «Seninle benlm 
aramda ortakhk ne var kadln> 
demi!jtl. 0 da boyuna boyle soylerdl. 
Bu sozle de kalmaz: cHanl Tann bile 
bu i9l yaptigma sevlnmeml~tir gibl 
gcliyor insana> diye mmldarup durur
du. Kadin, ilk defa erkegl kl~rt1p 
pe~ine takand1; gene de bu silrtilkH1-
t1il yap1p gidiyordu. ~elimslz, tehlike
li, glzliden gizliye 1nsaru allakbullak 
eden bir mahh1ktu. Kadmlann ce
henncmlik vilcutlerlnden gok, sevgen 
ruhlnrmdan tiksiniyordu. 

Qok kere kadmlarm, sevgtlerini ona 
baglad1klarm1 duydu; kendtntn vu
rulmaz o1duguna inam olmakla bera
ber, kadlnlardaki o ards1z aras1z iir· 
percn sevmek dilegi ile ~ileden ~lkl
yordu. 
· Onca Tam1, kaduu erkegi k1r~klrt-
sm da, kendine boyun egdirts1n diye 
yaratm1~t1. Kadma sokulmadan once 
tuznk kurulmu~ glbi sakmmak, sonu
cu tasarlamadan yana91Damak gerek
ti. Uzanan kollarile, erkege dogru a~1-
lan dudaklarilc kadm tuzaga e~tti. 

Ancak din ortilsilne bilriintip din 
yoluna di.i~mil~ olan kadmlara goz 
yumnrd1; ~iinkil onlar, goniillerlnde
ki dileklerle tehlikesizl~iyorlardl; 

Amma onlara gene de scrt davrarur
d1: ~ilnkil - papazhgma ra~men - bu 
kadmlann zlncire vurulmu~ yUrekle
rinde, unuru kmlm1~ kalplerinde, 
kendlnc dogru akm eden o sonsuz 
\)efkntin dipdirl ya~ad1gm1 duyardl. 

Onlarm gozleri, din yoluna dil~en 
kadmlnnn gozlerinden daha nemliy
di; onlann s1hri co9kunluklanna ka.
n~n cinsiyctlerlydi ve vecldlertne 
cinsiyetlert iistiln geliyordu; Onlann 
~rnuha gerllene atJ.h~la11nda hep o 
sonsuz i;;efkati sezerdi ve tlkslnlrdi, 
,;Unkii bu ~efkat kadm sevdas1, vi.icu-

un a~ydl. Onlann ycre bakarak 
oz dinleyi~lelinde, konu~urken ya.
·a~ ~1kan tath seslerinde, hatta onla
·a terslendigi zaman, kndere nza gas
eren goz yal?larmda bile o mehln se!
ati duyarch. 

Ve kap1dan ~J.karken cubbesini sll.11 .. -----~-v·ir-en_; ______ I 
1tele11, blr tehl1keden kaviyormuf glbl SELA.Mt iZZET 
adlmlarllll agarak uzakla~1rdt. 
Kom~ ktioUk bir evds, anneaiylQ 

beraber oturan klz karde~inhl kt~ 
yardl. Onu din Brtustine bftrilndftrtlt> 
din yoluna dil~Urmek i~ln ellnden ge
Ienl yap1yordu. Klz g11zeld11 fakat ak-
11 kafasmdan blr kan~ havadaydl, her 
1~ alaymdaydl. Papaz ogtit verdiit 
s1rada giller, ofkelendtgi zaman boy
nuna sanllr, bagnna bastmrch. Pa.
paz, zevk duydugu1 her crkegin yi.ire
gindeki babal.lk duygusunu uyand.1-
ran bu sarma~an, istcmeye istemcye 
kurtulma~a ~all~1rd1. 

<;ok kere klrlarda dola~irken ona 
Tanndan, Tannsmdan konu~rdu. 
K1z onu dinlemez, y~mamn kutlu
lugunu gozlerinde belirterek gokyilzu
ne, otlara, ~i~klere bakard1. Arada 
s1rada u~an bir bacek yakalar, getirtrr 
cDayt bak ne gUzel, opecegim geUyort 
derdi. Sineklert, leylft.k tanelerinl lSp
mek dile~nde, kndmlarm yilreklerln
de f ilizlenen kokilne kiran gelmez sev
giyi bulan pnpaz, ofkelenir, tasalarur, 
hafakanlnra bogulurdu. 

Dcrken gilnlerden bir giln1 zango
cun karis1, ortallg1 temizlerken, papa
za, kmn bir yavuklusu oldugunu sBy
Iedl. 

Papazm yilregj oynadl, ttiyleri iir
percli. Tira~ oluyordu o s1rada; yiizil 
gozii sabun i~inde, nefes alamadan 
yerinde kala kaldJ.. 

Kendine gellp te, ~eneslnin killdi 
sokillilnce llayklrch: cYalan 80ylt1· 

yorsun! .. -. Kadm ellni iman tahtaal· 
na bast1_: «Yalan .sOyltlyorsam Tann 
dlledigtnl yapsm. K1z karde!,>lnlz yatm
ca o hemen sokaga ~1klyor. Innak 
boyunda dola~yorlar, saat ondan son
ra gldip baklmz.> 

Papaz elinl genesinden ~ekti, derin
lere dald1g-t zaman yapti~1 gtbt, oda
nm i~inde sert sert dol~maga ba~la
d1. Gene eline usturnyi almca, yilzU
niin il~ yerini kcsti. 

Sokaga c;2kmak ilzere kap1su11 a~ti. 
f akat e~ikte, gorillmemi~ bir ay i~1g1-
nm harikuladeligi ile a!alllyarak dur
du. Ne yapacaglnl ~~irm1~; solgun 
gecenin duru, ugsuz bucaks1z guzclll
gi kar~1smda ~arpmt1ya yakala~tJ.. 

Kucuk bahcest, yi.Irek ok~yan i~
Iar 1clnde yilzilyordu. D1zi dizi yeml~ 
aga~lnnmn hentiz yapraklanmag-a 
ba.~la.nu~ dallan yollarda gOlgeden re
simler ~iziyor, evin duvarlanna tir
manan dev g1bl sarma~klar, etrata 
tadma doyum olmaz, sankt ~ekerll blr 
nefes yayiyor, i~klt ihk gccede, gilzel 
kokulu blr ruh meltemlendirlyordu. 

Derln derln nefes ald.l. Sarho~un 

~arap il(mesl gibl havayi ictl; hem ~a~
km, hem memnun, klz karde~lnln la
z1m hemen hemen unutarak, yav~ 
yava~ yilriime~e ba~ach. 

Klrlara c1lnnca durdu. Lekesiz, ol
giin gccenin bilyilsile yikanan 1~kh 
alaru seyretti; i~k insaru ok~yordu 
sanki. Her an kurbagalann ktsa, ~ellk 
seslerl duyuluyor, bu seslere, insaru 

~i~r:tad: 
fturuniuy~ 4,tt
~ilren btllbilll&o 
tin, uzaktal\ uza
fa bltev1ye dtl• 
~iimlenen ezgtsl 
kan~1yordu. Bu 
iirperen tUy gtbl 
ezgi ay1~1~na rAm 
olup op11~mek 

1!;hl yaratihru~b 

Papaz gene yilrlime~e b~ladl. YU
reginde sebebinl bilmedigi blr ezintl 
vard.l. Birdenbire fizerJne bir kesel gel
d!, bir rehavet ~oktft tisttine; orac1k
ta oturmak, kalmak ve bu eserde ya
radaru gortip hayran hayran seyret
mek istedi. 

Ta otede, mnagm klvnmlan boyun· 
ca, sogtiUerin dizlsl igrlllp dftzlenerek 
uzaniyordu. igrl btigril uzanan su bo
yunu, ay i~1gmm delerek gtimil~leyip 
1~1ldatt1g1 ince bir sis, beyaz bir bugu1 

a.tilnu~ pamuk gibi sarmahyor, yamac 
altlanna sinlyor, tepelerde as1llp kah
yordu. 

Papaz gene durdu. Ruhuna, her an 
artan, ontinde durulmaz blr ~efkat 
nilfuz ediyordu. Ve bir ~ilpheye, belll 
bellrsiz bir kayguya dil~Uyor, icine, 
arada blr kendl kendine sordugu sual
lerden biri doguyordu. 

Tann ayi$J.g1ru ne diye yaratt1? 
Mademkl gece ~uursuzluga, dinlen
mege, her 9eyi unutmaga yanyordu1 

onu gilnden daha gi.izel, batidan, dogu
dan daha cana yakm yapmak neden
dl? Bu l~gar fakat yilrek <;;eken, insa
na gftzelll~l, gilnc~ten fazla ilham eden 
bu yildlz, ntcin kara1111gi ooyle ~affaf
la~tinyordu? 0 ancak - ketum oldu
gundan - glin I~1gma dayananuyan 
Ince ve esrarll ~eylerl aydmlatmal1 

de~ll mlydi? Neden ku~lann en usta 
bestekA.n otekiler gtbi dinlenmiyordu 
Cia 1nsaru l(tleden c1karmak i~ golge
Uklerde otiip duruyordu? Dilnyay1 ha
fiften saran bu ortilye ne lilzum var
dl? Yurek neden urperiyordu? Ruh 
neden heyecanlamyor, neden vilcu
dft rehavet kapllyordu? 

Madeniki insanlar uykudaych, ma
demki goremiyorlardI, kimsenin gore
medigi bu b~tan c1karma gosterisl 
nedendi? Gokyilztindcn yagan bu gil
zelllk bollugu, bu 1namhruyacak ka
dar gilzel goril kimler ii;tndi? 

Papaz anhyarn1yordu. 

Fakat i~te otede, ~aymn kenannda, 
l$J.lt1ll buguya biirillii agaglann altm
da, yanyana yi.iriiyen ikl golge belirdi. 

Erkegin boyu dalla mmndu, kolunu 
kadmm boynuna dolam1~t1, arada btr 
i~llip alnmdau opliyordu. Birdenbire, 
~evrelerindeki - onlar i~ln yap1lnu~ 

kudsi bf r ~erg eve gibl duran - depren
tislz goriiye can verdiler. 

ikisi tek vlicut olm~lard1 sanki, 
tek kl~iydiler ve bu sakln, sessiz gece 
bu ki~i ii;ln yarat1lrm~ti. Canl1 bir ce
vap gibi, sualine Tannsmm verdigi 
cevap gtbl, papaza dogru ilerliyorlardt. 

Papaz ayakilstu, kalbi ~arparak, 

beynl aIU.ist, sanki din kitap1anrun 
yazd1g1 bir Tann buyrugunun kuvve
den fiile ~1kt1gJ.ru goriiyorm~ glbl 
oluyordu. Kulaklarmda 1lfthUer, at~ll 

f eryatlar, vi.icutlerln cagnlan, ~fkat
le tutu~ kasldelerin s1cak ~lirl cm
lamaga b~lad1. 

Kendi kendlne dedi: cBelki Tann, 
bu geceleri, lnsanlarm a~klru ideale 
bi.irftmek l!;in yaratnu~tir., 

Sarm~ dol~ ilerllyen ~lftin oniin
de geriledl. Halbukl bu laz, klz karde
~inin klziydl, fakat iginden, Tann sB
ztinu dinlemcsem olmaz nu? diye so-
1-uyordu. Hem Tann, mademkl ~ev
resinl goz gore bu derece gtizelle~tirt
yordu, sevdaya lzln verlyor demek de
gu mtydl? 

Ayak basmak hakl olmadlgi bir ma
bede girmi~ gibi utandl ve ba~1ru allp 
kai;tt. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlan )~letme 
Umum ldaresi llanlar1 

Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kom · 
rii 18/6/936 perfembe giinii aat 16,30 da kapali zarf uauliyle Ank 
rada idare binasmda sabn almacakbr. 

Bu ite airmek isteyenlerin 23606 Jirahk muvakkat teminat ile kan 
nun tayin ettigi vesikalarla 7 /5/930 tarih ve 3297 No. lu resmi gazetc:i 
Cle miintetir talimat v~ile ahnac{\k ehliyet veaikasm1 tekliflerini a 
nl gun saat 15,30 a kadar komiayon reisligine vermeleri laz1md1r. ~ar 
nameler 2482 kurut bedel mukabilinde Ankara ve Haydarpafa vez 
nelerinde satalmaktad1r, (3035) 

* Muhammen bedeli 29750 lira olan 70 ton ustiipii 26/6/936 cuma gii 
pii saat 15,30 da kapah zarf usuliyle Ankarada 1dare binasmda satin 
ahnacak:br. 

Bu ite girmek isteyenlerin 2231,25 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalarla 7 /5/936 tarih ve 3297 No. lu resmi gaze
lede miinte,ir talimat ve~hile almacak ehliyet vesikasm1 teklifleri ile 
birlikte ayni gun aaat 14,30 a kadar komisyon reisligine vermeleri la-
21md1r. 

~artnameler 149 kuruf mukabilinde Ankara ve Haydarpafada idare 
veznelerinde sattlmaktad1r. (3036) 

* Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan eksiltme giin ve saatle 
&fai1da yaz1h malzeme kapah zarf usuliyle Ankarada ldare binas1nda 
satin almacakbr. Bu ite girmek isteyenlerin muvakkat teminatlart ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettigi vesikalarla 7 /5/936 T. ve 3297 No. 
lu resmi gazetede miintetir talimat ve~hile ahnacak ehliyet vesikasm1 
hangi eksiltmeye aid ise o eksiltme saatinden hir saat evveline kadar 
komisyon reisligine vermit olmalar1 laz1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Hay• 
darpafada teselliim ve sevk miidiirliigiinden ahnabilir. (2977) 

Cinsi MuhammenMuvakkat Eksiltme giinii saati 
bed el teminat 

Beyaz ve toz sabunlar 787,00 lira 59,20 lira 30/6/936 15 
ATap aabunu 3400,00 » 255,00 » » 15,30 
Siitkostik, potaa koatik 2577,50 • 193,31 » » 16 
Soda 
Karbolineom 1600,00 ,. 120,00 » 1/7/936 15 
Amonyak 175,00 » 13,13 » l> 15,30 
Trikloretilen 180,00 ,. 13,50 » » 16 
Ham1z1 Kihrit 1315,00 » 98,63 » 2/7/936 15 
Tuz ruhu 1000,00 » 75,00 » » 15,30 
Gozta,1 1400,00 • 105,00 » » 16 

Metre mik'abi muhammen bedeli 39 lira olan &fag1da cina ve mik· 
dar1 yaz1h ~am kereste 17 /Haziran/936 ~artamba giinii saat 15 den iti
baren s1rasile ve ayr1 ayTl ihale edilmek iizere Ankarada idare binasm
da kapah zarf usulii ile satin ahnacakbr. 

Bu ife girmek isteyenlerin her cinsin hizasanda yaz1h muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettigi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14 e 
kadar komisyon reisligine venneleri laz1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpa,ada teselliim miidiirliigunden, Eskitehir ve Jzmirde idare maga
zalarmdan dag1tilmaktad1r. (2928) 

Cinsi Takribi M3 1 

1 - ~am tahta 536,000 
2 - C:am kalas 509,040 
3 - Vagon tahtaa1 1059,074 
4 - ~am dilme 315,040 
5 - ~m muhtelif 342, 750 

* 

Muvakkat teminat 
1567,80 lira 
1488,95 • 
3097,79 • 

921,49 • 
1002,54 • 

Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifiilcin1 olektrik malzo
mesi ve Gloplar 6/7 /936 pazarteai giinil saat 15,30 da kapah zadla 
Ankarada ldare binas1nda satin ahnacakttr. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1080,52 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettigi vesikalari ve resmi gazetenin 7 /5/936 T. ve 3297 
No. lu niishaamda intitar etmit olan talimatname dairesinde ahnmit 
ebliyet ve1ika11n1 ve tekliflerini ayni cun saat 14130 a kadar komi1-
yon Reisligine venneleri laz1md1r. 

~artnameler para11z olarak Haydarpaf.Ada Teselliim ve 1evk mii-
Cliirlugiinde Ankarada malzeme Dairesinde dag1hlmaktad1r. (3102); 

* Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab kalemleri, lda
vuzlar, raybaylar ve 1aire 23/7 /938 Pertembe gi.inil aaat 15,30 da ka
pah zarf usuliyle Ankarada ldare binasmda satm almacakt1r. 

Bu i~ girmek isteyenlerin 3481,95 liralik muvak:kat teminnt ile ka
punun tayin ettiii vesikalar1 ve 7 /S/936 G. 3297 No. lu resmi gazetedo 
rniintetir talimat ve~ile almacak ehliyet vesilmsm1 teklifleriyle bi~ 
likte ayni giin eaat 14,30 a kadar komisyon reisligine vermeleri IA· 
z1md1r. ~artnameler 232 kurut muk bilinde Ankara ve Haydarpafa 
veznelerinden almabilir. (2976) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinde • • 
Oakiidar Altuniznde mehallesinin Selamstz Tophaneli oglu caddesin

ae kain 20 numarah mahal muta1arr1f1 Hafiz ~iikriiniin 164 lira borcun· 
Clan dolay1 mahalli mezkG.r 800 lira lizerinden mUzayedeye vazedilmit
tir. Talib olanlann ibalel evveliye olan 15/6/936 gilnilne milsadif Pa
zartesi giinU yfizde 7,5 poy ak~elerile Oskildar kazas1 idar heyetine mil· 
racaatlan (2935), 



Kilgilk cAile bahgesh o gece pek ten
ha idi. Hava biraz serince oldugu igin 
pek az mu9teri gclrni9ti. 

Kilgilk, tahtadan derme gatma sah
nede muzika k1sa klsa fas1lalarla tilrk
ge tangolar c;allyordu. 

Hamdi muzikarun onilndeki ma
saya oturmu9 arkas1 arkasma bira
lan, s1cak s1cak gelen mezeleri yuvar
hyordu. Bir yandan da gozleri muzi
kada idi. Muzikac1lar hep kirmlZl el
biseler giymi9Ierdi. iglerindc bir ar
tnonikc;i k1z vardi. Gayet gen~ti. Ham
di onu 18-20 ya9mda filan tahmin e
diyordu. Kabak c;ekirdegi gibi ptir p1-
tir, kiic;uclik bir klzdl. Gayet gi.izel el 
armonig·i c;ahyordu. 

Geng k1zm gozleri Hamdide idi. El 
armonigini kapay1p agarken dlllgm 
dalgm Hamdinin masasma bak1yordu. 
Hamdi ile beraber bira i~en Nuri: 

- Hamdi yahu .. dedi, bu klz gozle-
rini bizim masadan ay1rm1yor. 

- Oyle .. 
- Glizcl k1z amma ... 
- Qok kilc;uk camm. Qocuk daha ... 
- Bak19Ian oyle manalI ki ... 
- Abtalhk etme ... :;;imdi bunlara 

Yanm saat yemek tatili verecekler ... 
i~te o vakit ~u klZl masarmza davet 
edelim ... 

- Mtikemmel bir fikir. 
Saat 11 olmu9tu. «Aile bahc;esbnde 

her gece tam bu vakitte muzikac1lara 
ianm saat istirahat verilirdi. Muzi-

acilar bu saatte yemek yerlerdi. Ge
ne Yanm saatlik istirahat basladl. Bii
tun muzikac1lar sahnenin ~rkasmda 
Yernek yemegc ba~lanu9lard1. Fakat ar4 

lllonikc;i k1z kiic;iik tahta sahneden ay
~~manu~ti. Armonigi kucagmda ve 
gozle1i miitemadiyen Hamdide idi. 

Nur1: 
- Bak ... dedi, seninki yerinden kt

nl1ldamad1 bile ... Bu Jnza y1ldJ.nm gibi 
tesir ettin ... Sana bakacagrm diye ye
ll:lek yemegi bile unuttu. Garsonla 
fllnu c;agirtsana ... 

- 0 kadar c;ocuk ki .. utamyorum .•• 
Olsun olsun da on dokuz ya~mda ... 
Benim ya~IIDln yar1s1 yahu .. 

- Ne c;lkar? .. Qagrr ~unu .. 
Oarsonla haber gonderdiler ... Gen~ 

ktzin kocaman kocaman toparlak goz-
lert hayretle ac;ildl. Onlar ?1zakt2.n ar
monik~i kiz1n garsonla hararelli ha
J':lretli konustuklarm1 gorilvorlard1 ... 
Biraz sonra gene; k1z onlan~ masa~ma 
geldi. 

Hamdi hemen yerinden f1rladJ.. is
kernieyi c;ekti. Gene; Jnz1 oturttu, yan
larina yakla~an garsonu goriince ar
lnonikc;iye sordu: 

- Ne emredersiniz? .. 
Kiz masanm usttine bakti: 

- Siz bira igiyorsunuz degil mi?. 
Ben de bira ic;eyim ... 

- Bir duble garson ... 
Bira ile beraber mezeler de geldi. 

tic; ko~e s1cak s1cak kiic;i.ik peynirli bO
rekler, k1rnuzi klrm1zi turuplar, tilt-

Sabah oluyordu. 
llelyos ve zabitleri atlanna bindi

ler. Ordu silahlandi. Gline9 dogma
dan yola ~1kt1lar. 

Ri\'OS Til\ISAHLARIN AGZINDA .. 
Yanm saat sonra Nil boyuna var

n11~lardl. 
Helyos, Riyosun yanma sokuldu: 
- Timsahlar bu sabah kimbilir ne 

kadar sevinecekler, Riyos! Onlarm ag-
2lna atihrken, senin sesini duyacak
lar.. biribirinin s1rtmdan atlayarak 
Sahile ko~acaklar. Gert;ek bunu d?9iin
Inek bile insamn tiiylerini iil'pertiy?r. 
Fakat, Emin ol ki, soztinde duran m
sanlar da birer kahraman olarak am
~rlar, Riyos! Hit; uziiln?e .. gelecek ne-

1 
s1Uer, benim kadar sem de anacaklar · 

Riyos yi.irilyordu. 
Helyos soziine devam etti: 
- Nile atilmadan once, merak et

tigim bir noktayi anlamak istiyoru~, 
Riyos! Sen de M1sir i.ilkesinde berum 
kadar tammms bir askerclinl Neden 
du~mania bil'le~erek kralii;ene ihanet 
ettin?. 

- Orn 1 sevivordum .. 
·' · R' osl - Onu b"'1 tie sev1yordum, iy 

silleruni~ dil, salam, kuzu ciger kebab1, 
cac1k .. 

Hamdi gene; k1za: 
- Buyursamza... dedi. 
Armonilq~i klz sanki manyati.~melen

mi~ gibi evvelfi. Sicak bOreklere c;ata
luu uzatt1, boreklerden ttitsiile~ 

dile, ttitsiilenmi!? dilden salamlara, sa
lamlardan dumam buram buram tii
ten ciger kebabma, ciger kebabmdan 
cac1ga ... Biras1ru bir hamlede yarila
d1. Sonra boreklere uzand1, tiltsiilen
mi~ dilden bir dilim aldJ., kuzu cige
rindcn bir 9atal, iki turpu yedi. Biran 
ic;inde ktigilci.ik meze tabaklan bo~an
rms bim kadehinde damla kalmam1~-

" b. 
Hamdi geng k1za sordu: 
- Bir daha igersiniz tabil ... 
Geng klz hig nazlanmadl: 
- igerim ... 
Ikinci bira ve ikinci tak1m mezelcr 

gelince armonikc;i k1z gene aynen oy
le yapti. Be~ dakika sonra sofrn bo
~alm1~ti. o zaman iki arkada!? anla
dllar ki 19 ya~mdaki geng armonikc;i 
fena halde agbr. 

U<;lincii bira ve ilgiincii tak1m me
zeler de ayni akibete ugrad1. Artlk gen\( 
loz doymu~tu. ~imdi yemekten evvel 
tiirkge tangolan armonikle <;alarken 
yilzi.inde gortilen hilzilnlii ifadeden e
ser yoktu. $imdi gayet ne9eli idi. .. 
Yi.izi.inde uzun bir ac1kmadan sonra 
karrum doyurmu9 bir adamm memnu
niyeti vardi. 

Birasmdan son yudumu igtikten 
sonra: 

- $imcli bana bir sigara verin ba-
kallm ... dedi, burada fena halde siga
ray1 ah~tim ... 

Hamdi geng k1za bir sigara uzattI. 
o iskemlesine bilsbiittin yerle~tikten 
sonra sigaras1run dumamm halka bal
ka havaya illledi: 

- Oooh, dedi, hayat glizelmis me-
gerse ... 

Hamdinin arkada~1 ars1z ars1z gill-

dii: 
- Giizeldir ya ... diye cevap verdi .. 
Sigaras1m o kadar keyilli ic;iyordu 

ki, Hamdi kendi kendine: 
- Bu kadar keyifli, zevkini bu de

rece igine sindire sinclire sigara ic;en 
klmse gormemi~tim ... dedi. 

Belli idi ki, gen<; k1z uzun bir has
retten sonra sigaraya kavu9mu9tu. 
Hatta bir arallk: 

- Nefis sigara ... diye, sigaramn 
cinsini ustilndeki yaz1dan c,j(udu. 

$imdi Hamdi armonik <;alarken gene; 
klzm gozlerini nic;in onlann masasma 
diktigini anllyordu. . 

Artl.k kiltiir klitiir, 19 ya~mdaln kl
za kar~I bilti.in erkeklik hisleri bir an
de sontiver~ti. Ona bir baba, bir bi.i-
yiik agabey ~efkatile egildi: .. 

_ ~imdi tath bir ~ey yemez rmsm 
evlM1m ... dedi. Bir tabak !filek getir

telim mi? ... 
Gen~ k1zm gozlerinin ic;i parlad1: 
-Allahtan ba~ka bir f?ey isteseydim 

Fakat, yurd sevgisi daha i.istlin, daha 
kuvvetliydi. ilk once vazifemi yapmak, 
dii~mam yurdumuzdan kogmak istc
dim. Bunu yaparken Titananm sevgi
sini bir dakika bile dii~iinmedim. 

- Ben, kusurunu bilen, fakat iti
raf etmekten utanan mi.icrimlcrde
nim, Helyos! Ben gerc;ek bir yurd hai
niyim. Benim derimi yilzdiiI·iip agaca 
gerseler, gene kendime acunazdlm. 

- Ben sana ac1yorum, Riyos! Sen 
yok olacak, Nilde olecek bir adam de
gildin! Orduda y1llarca arkada~llk yap
tlk.. karde~ gibi ge~indik.. ikimiz de 
birlikte yi.ikseldik. Bana Ti tanayi ne
den c;ok gordi.in?. 

- Ya sen? .. Sen de onu benden 
ayumak ic;in, beni Menfisten uzakla~
tirmadm m1?. 

-Fakat o, beni senden ~ok seviyor
du, Riyos! Ve ben onu ui; kerre oliim
den kurtarchm: Nilde timsahlann ag
zmdan .. dag"larda aslan pen~esinden .. 
ve sarayda zehirlendigi zaman ... Onu 
ben ii~ kere yarathm. O artlk benim 
olmu9tu. Halbuki sen .. onunla daima 
geki~n, didi9en bir adamdln! Krnli<;e
nin kalbine giden yolu, yilz yil daha 

En hof meyva usarelerile hazulan· 

m1~hr. HazmJ 1'.olayla~tmr. lnlu· 

baz1 izale eder. Kam temizliyerek 

viicuda tazelik ve canhhk haht· 

eder. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU - tsT ANBUL 

demek verecekmi~... $imcli ak1lr.1dan 
ge~iyordu ... dedi. 

9nek gelince gene; k1z i~tigi ug bi
ramn tesirile agzmdan kat;1rd1: 

- Daha yeni ~ilek tatiyorum. 
Halbuki g1Iek bitmek iizere idi... 

Hamdi fena halde sinirlenmi?ti... Ne
~elenmek, keyif c;atmak i~in r;ag1(d.Jk
lan bu gen'1 k1z bir istirap halinde 
omuzlanna gokmi.i~tii. Biraz evvel ha
!if hafif esen riizgar olduk~a artm1~tl. 
K1sa kollu elbiselerile armonikGi k1z 
ii1?iiyordu. Hamdi ona ceketini verdi, 
Ia.kin tam bu sirada patron i~s.ret. et
ti. Muzika yeniden ba9llyacakt1. Gen~ 
k1z: . . 

- I~te bu fena .. dedi, tam hayatm 
zevkini t;lkarirken ... 

Uzun topuklu iskarpini ile sigaras1-
m ~ignedi .. sahneye ~Ikti. Hamdi ile 
arkada~1 da kalktJ. Giderlerken Hamdi 
ktic;iik armonikc;iye seslendi: 

- Allah rahathk versin evlftdim .• 
(Bir yJld1:t, 

ya~asan bulamazdm ! . 
- Sen buldugunclan emin misin?. 
- Elbette .. ben onun kalbinde ya~1-

yorum ... 
- Budala! Titanamn kalbine kolay 

kolay girilir mi samyorsun? Onun dai
ma sert insanlardan ho~landJ.grm ha
la anllyamam1~sm ! 

- En c;etin kalaler bile israrle !eth
eclilir .. Titanamn kalbi Libya kalesin
den daha c;ok mu getindil'?. 

- Libya kalesini fethetmekle ogiine
bilirsin aroma .. Titananm kalbini tes
hir ettigini ne kadar iddia etsen, gene 
inanmam .. irianmam. 

- Sen Titanayi an1Jyamam1~m. Ri
yos! 0 <;ok duygulu ve yumu~k yii
rekli bir kadmd!r .. ve yumu~ak erkek
lerden ho~lamr. Sen ise demir gibi 
sert, tai;; gibi duygusuz bir erkcksinl 
Titana bana layiktl .. benim olacak. 

Helyos bu sozleri soylerken, atmm 
ayaklan suya degmii;;ti. Zabitlerden 
biri: 

- Timsahlar agz1m ac;rm~.. sahile 
dogru geliyorlar ... 

Diye bag1rdi. Riyos titredl.. olum 
saati yakla~m1~ti. 

Helyos: 
- Obtir dtinyaya gidince, bizi slk 

s1k taciz etme, Riyos! dcdi. Biliyorsun 
ki, ben de c;:ok yorgunum .. Titanamn 
kollannda uzun miiddet dinlenmege 
muhtac1m. Habis ruhlann bent uy-
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Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1 - Orta okullarda Frans1zca, Almanca ve tngilizce muallil'JI 

muavini olmak isteyenler i~in bu sene imtihan a~1lacakbr. 
2 - lmtihanlar 1 Eyliil 936 sah giinil Istanbul Oniversitesinde bat" 

layacakbr. 
3 - Bu imtihan dahil olacaklarm: 
A - Tiirk olmalar1, 

B - 20 den eksik ve 45 den f azla yafta olmamalar1. 
C - Hiisniihal erbab1ndan olduklar1, cinayet ve ciinha nevinden 

mahkumiyetleri olmad1g1 hakkmda mahalli Vilayet ve
ya kaza tdare heyetinden hir mazbata ibraz etmcleri «Ha~ 
len memur ve muallim o)anlar hu kay1ttan miistesna olup 
mensup olduklari daire amirinin verecegi vesika kafidir. 

D - Her tiirlii bastahktan ve muallimlik etmeye mani vucut an
zalarmdan salim olduklar1m isbat eder tasdikli hekim raporu 
ibraz etmeleri, 

E - En az lise ve 4,5,6 sm1fh ogretmen okulu mezunu veya bun· 
larm muadili tahsil gormijs, olmalari . , 

Muallim mektebinden mezun olanlarm en az iki ders senesi mual• 
limlik etmi, bulunmalar1 laz1md1r. 

4 - Namzetler imlihanda muvaffak olduklan takdirde 1702 nu· 
marah kanununun 1 ci maddesinde gosterilen dereceJer dahiHnde 
her Langi bir orta tedrisat muallim muavinligine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukaradaki tartlara haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
miiracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vei;ikalar baglanacakbr. 

A - Nilfus tezkeresinin ash veya tasdikli sureti. 
B - T ahsil derecelerine aid ,ahadetname veya vesiks.lar1mn asil 

veyahud suretleri, 
C - Hii:.miihal mazbatas1, 
D - Mahalli maarif idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli stli .. 

hat raporu, 

E - Mahalli maarif idaresinden tasdikli ve fotografh Fiy, 
F - Alh aded 4X6,5 biiyiikliigiinde kartonsu.z fotograflara, 

Bu vesikalarm en son 1 /8/936 tarihine kadar Vekalete gonderil· 
mit olmas1 liz1rnd1r. Bu tarihten sonra Vekalete gelmi• olan veya 
evrak1 miisbitesi noksan gonderilmit istidalar hakkmda muamele 
yap1lm1yacakhr. Keyfiyet ilan olunur. (1215) (3074) 

kumda rahats1z etmesinden hi<; ho~
lanmam ... 

Riyos susmu9tu. 
Ayaklarm1 suya soktu .. kumsaldan 

gittikc;e derinle~en sulara daldl .. gozle
ri kapall gibiydi.. o art1k ne Helyosu, 
ne de ba~kalanm hie; kimseyi gormil
yordu. 

- Zabitlerimin, askerlerimin yarun
da Helyosa yenildim. Diinyada bir tek 
hasm1m olan Helyosa maglup oldum. 
Bundan sonra yruµyamam. Elveda, ma
vi kubbeli dlinya! 

Ve sag kolunu enginlerc uzath: 
- Ey merhamet di.i~maru olan Nil 

mabudu! Bu sabah gti.nc~ yi.izii gor
meden .. Asyall Helyosun tanns1 sirti
nu lSltmadan senin koynuna geliyo
rum! Haydi, agz1111 ai; .. kollanm ag .. 
ve insafsiz di9lerinin arasmda beni 
c;arc;:abuk ez, erit! 

Bag1rarak ko~tu .. timsahlann agz1-
na atlldl .. gozden kayboldu. Onu, Nil 
mabudu, bir hamledc midesine indiri
vermi~ti. 

KAHRAMAN HELYOS, :\-IENFiS 
SARAYINDA .. 

Helyosun kuman9asmdaki biiyiik Ml
s1r ordusu muzaff er olarak Menfise 
donmii~tii. 

Titana o sabah gline!? dogmadan 
uyannn~, si.islii elbisesini ve tac1m 
giymi~. saraym tera~csine -;1karak mu-

-- - - -- - Ti77 

zaffcr Helyos ordusunu beklemcge ba~
lami~ti. 

Saraym terac;esinde toplanan M1s1r 
asilzadeleri Helyosu gormek i~in sab1r
s1zlamyordu. K1zgm ogle giine~nin 

yaloc1 harareti altmda toplanan Ml
s1rlI1ar sokaklan dolduruyor, herkes 
Hclyosu yakmdan gormek i~in yiik
seklere ~1k1yordu. 

~ehrin dogu kap1smdan saraya ka
dar bi.itiln caddelere haltlar serilmi~ti. 

Muzaffer l\.'Ilsir ordusu dogu kap1sm
dan ~ehre girerkcn, yi.iksek bir kulenin 
tepesinde duran borazanlar orduyu se
lamlam19t1. 

Boru sesleri ordunun ~ehre girdigi
ni haber veriyordu. 

Helyos, yanmda at iisttinde giden 
gene; bir zabite seslendi: 

- Manus! Halk GOk ne9eli, degil mi? 
Manus gi.ilerek cevap verdi: 
- Boyle bir giinde de ne~elenme

yen M1s1r halk1 hangi gi.in ne9elene
bilir?. (Arkas1 var) 

, 5 - - - ~ .- - ---- - ·=__...~--- - -- ·~ -~-
- £OJU us zw:r -., 

Kara Yelkenli Kadirga 
ve 

Krali~e Elizabet 
\ Biiyiik deniz ve ihtiliil romam 
I 
i Yazan 
I 
I iSKENDER F. SERTELLt .. 

~ ___ 1£_ ZS ZUf~Z£L.~~- ~----



Sahife 10 

SATiE ¥' ,uA:r' 

Hit;blr erkek yilzil bana te
vecci.ih etmiyor. Dlger gene; 
klzlann baloya ve gezmeye 
~agmld1klarm1, hatta izdi -

. vaca bile talib ~1ktigim go -
riincc adeta g1pta ediyorum. 
Fakat hi~ biri bana bakm1 -
yordu, sebeblni de biliyorum .. 
<;irkin bir tenim vard1. en -
dim siyah noktalarla ve a(;(lk 
mesamelerle dolu idi. Tevcs
sul ettigim biltiln tedbirlerin 
hi9 biri fayda vermiyordu. Fa
kat, bir kimyagerin tavsiye 
ettigi yags1z beyaz Tokalon 
kreminl tecrtibe ettim. Birkai; 
gun sonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal kes
betti. Bir hafta nihayetinde 
butiin siyah noktalar ve a~1k 
mcsameler tamamen zail ol
du. Cildim beyazland1, ve yu
mu~adi. Artlk k1skanc; degi
lim. ~imdl tesadil! ettigim 
butun erkekler bana giller 
yuz gostertyorlar. Beyaz renk
tekl Tokalon kreminde tazc 
krcma ve rnusaffa zeytinya
g1 mevcud olup bunlar me
samelere nufuz ve sabun ve 
SU) un izale edcmedigt gayri
saf maddelerl tamamen gide
rirler. Ayni zamanda cildl 
be liyen vc gcnc;le~Uren k1y
m"tll nusurlar da vard1r. Her 
l:adm hatta ya~!! bile olsa az 
zaman zarfmda gene; k1zla11n 
bile gipta edeccgi- ac;1k, taze 
vc cazip bir cildc malik olabilir. 

AK$AM 

' \ . ' 

, .... 

inhisarlar U. MiJtlfJrllJflJntlen: I 
1 - lnhiaarlar lderesinin latanbulda ~emaipatada yapbracai1 372,344 

lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitiin ambar1 Kapah zarf us.ulile 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - Miinakaaa. evrak1 18 lira 62 kurut mukabilinde Jnhisarlar lntaat 
~ubesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 25 Haziran 936 Pertembe 1iinii saat 11 de Kabatatta ln
hisarlar Levaz1m ve Miibayaat ~nbesi binasmdaki Ahm Sahm Ko
misyonunda yap1lacakhr. 

4 - Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruttur. 
5 - Jateklilerin ekailtme siiniinden en az 8 giin evvel Naf1a V elcale

ti~ miiracaatla alacaklar1 fen~i ehliyet vesilmlan bu bedelde bir 
binamn eksiltmesine girmeie miisaid oldugu takdirde kendileri 

miinakasaya ittirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarmm ihale 
giiniinden en az iki giin evvel lnhisarlar lntaat $ubeaine ibrazla 
miinakasaya ittirk edebileceiine dair vesika ahnma11 tartllr. 

6 - Teklifleri havi kapah zarflar en r~ ihale giinii saat tam 10 a 
kadar i1mi 1~en Komiayon Reisliiine makbuz mukabilinde veril .. 
mit olmahd1r. (3127) 

Oskiidar Tahsil Direktorliigiinden: 
Oakiidarda Altunizade Mecidiye maballesinde Nitantati caddeainde 

eski 4 miikerrer yeni 12, 12/1, 12/2 1ay1li mahal mutasarr1f11 Yakubun 
360 lira 6 kurut borcundan dolay1 mezkur mahal 4000 lira k1ymet iize
rinden miizayedeye vazedilmittir. 15/6/936 1iiniine miisadif Pazar
tesi giinil ihalei evveliyeai icra k1hnacai1ndan talib olanlarin yiizde 
7,5 pey ak~elerile birlikte Oakiidar kazaa1 idare heyetine miiracaatlan. 

(2936) 
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AGIZLIKLAR UZERiNDE 
Dr. APOSTELiN 

iMZASINA DiKKAT 

Sultanhamam Kebabc1 
~ar~1smda Sahibinin Sesi 

PiPO PAZARI 
Dikkat: Ag1zl1klar kutu i~inde ve 10 ta~la beraber satahr. 
Ankara Ta~ Han tiitiincii Ali Tiimen, Izmir, Balc1larda Necip Sadik 

Samsun • Saatc;i Avni Peker Malatya - Ibrahim l11k Lion ~ikolatu1 
Konya - Sarraf saatc;i Necati. '.Burl!& • Saatc;i 'ureddin NCJ. et Uzunc;ar§t 

Eskitehir • ~ifa eczancsi Adana • Hac1 Hali!, Yagcami civart 

Meuin - (Konya pazan) Hiiseyin Hiisn\1 

Aydm - Gramofoncu ispartah Mehmed. 
Savas - Saatc;i ~iikrii. 

Kayscri - Saatc;i Zeki Saatman. 

Kapa/1 zarf usulile 
Eksiltme ilan1 

Slimer Bank 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - Konya Ereglisi hez f abrikasmda yap1lacak miitef errik in· 
taat vahidi fiyat esasile eksiltmeye ~1kar1lm1fbr. Tahmin edilen in· 
saat bedeli 79,261,49 lirad1r. 
' 

2 - Bu ite aid eksiltme evrak1 funlard1r: 
A) Ekailtme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) F enni tartname 
D) Vahidi fiyat ve ketif hiili.salar1 
E) Projeler 
1ateyenler bu evrak1 3,96 lira bedel mukabilinde Ankarada Zi

raat Bankasi binasmdaki Siimer Bank Muameli.t Miidiirliigiinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 16/6/936 sah giinii saat 16 da Ankara Ziraat Ban· 
kaa1 binasmda Sumer Bank merkezindeki komiayonda yap1lacak
tlr. 

4 - Ekailtme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - lsteklilerin 5,213,07 lira muvakkat teminat vermesi li.z1m· 

d1r. Bundan batka ek;iltmeye girecekler ili.n edilen mebli.g ce
aametinde bir hina intashm muvaffak1yetle yaptiklar1n1 tevsik e
derek eksiltme suniinden ii4i sun e'Vvele kadar Bankaya miirac:a

atla bir ehliyet varakas1 alacaklar ve bunu teklif mektuplarma lef
f edeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yaz1ld1j1 gun ve saatten bir saat 
evveline kadar Sumer Bank Umumi Miidiirliiiiine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Poata ile gonderilecek mektuplarrn nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmit ve zarfin kanuni tekilde kapat1lm1~ bu

lunmau li.z1mdar. 

Istanbul Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden : 

Istanbul ceza ve tevkif evleri i~in 1/6/936 •iiniinden 1/6/937 giiniine 
kadar satin ahnacak 440400 kilodan ibaret ve beher ~ifti 960 gramdan 
458750 ~ift birinci nevi ekmek kapah zarfla ekailtmeye konmuttur. 
Muhammen bedel 49545 lirad1r. Muvakkat teminat 3716 lirad1r. latek
liler f&rtnameyi tatil zamanlarmdan maada her giin latanbul Miiddei
umumiliii Levaz1m Dairesinde rorebilirler. Eksiltme 17 /6/936 Car
,amba 1iinii saat 14 de lstanbulda Yeni Postahane bina11nda Istanbul 
C. Miiddeiumumiligi Levaztm Dairesinde yap1lacakbr. Eksiltmeye gi· 
receklerin zarflarm1 eksiltme saatinden bir aaat evvelinc kadar Istanbul 
Adliye Levaz1m Daireainde toplanacak Komisyon Riyasetine numarah 
makbuz mukabili bizzat vermeleri veyahut dit zarft miihiir mumu ile 
kapablmtf. ve ismile a~1k adresinin ve han1i ite aid oldujunun yaz1l· 
maai tartile ayni aaate kadar iadeli taahhiitlii olmak .iizere mektupla 
gondermeleri ili.n olunur. (2988) 

£ 

Ha,arat oldurucu bir mayi ald1~m1z vakit 

FLIT ~olmasmda israr ediniz 
-~ 

Fen a ve tesl ralz ... ha fa rat tenekeler •cerislnde sa
hld1ain1 hat1rin1zda tutu· 
nuz Bu tenekeler milhUr• 
lu oldugundan her tilrlU 
hiyleden arldlrler. Haklkl 
FLIT kullan1ld1kda bUtun 

oldurucu ma viler almakla 
paran1z1 beyhude yere is
raf etmeylnlz ve FLIT'in 
sahtelerlnden eak1nin1z. 
Aldanmamak !Qin yaln1z 
blr FLIT olduAunu ve slyah 
kufakl1 asker reslmli sari ha,arat1 oldureblllrslnlz. 

Deliltler1 w yank/aro FUT 11Z» UJHll. Ha· 
JQrat, foia t'1nas · uiM' 1tm1~ ~rhal IJllJrltr. 

U191UMI ..,.111 1 ' UHPI•. .......... • ••• ,.. Vorwoda NM I ----



8 Haziran 1936 

.ALL: WEATHER 

Di Gudyir Tayr en Raber Eksport Ko. . 
TOrkiye depoziteri: T ATKO ~IRKETI Taks1m 

Bah~ karps1nda Istanbul telefon: 44742 • 44743 

0 

Kl!JMBARA BIRE~ 
1000·· 

TARLADJR. 

'• 

Dr. FAHRI CELAL 
Sinir hastahklan ve kekeleme tedavisi 
Pazardan ba§ka her giin ii~ten sonra 
Cagaloglu, Halle hrkas1 kar~1s1, 

Zorlu aparbman No. 2 

Alm1z. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahmrsa : 
HAZIMSIZLl(il, MIDE EK$1LIK 
ve yanmalanm giderir. AkJzda.ki tats1zht1 
vekokuyu izaJeeder. $i§esi75ve 120kuru§ 

D~u: Y enipostane arkasJ, 
A~irefendi sokak No. 47 • 

Sahife 11 

TiFOBIL 
Dr. IHSAN SAM I 

'l'ifo ve parattfo hastahklarma t utu!· 
mamak i~m agtzdan alman t1ro hap
Jan d1r. Hi~ rabats1zltk vermez. Herkes 

--• alabilir. X:utusu 55 Kr. ---•I 
JUVANTIN KANZUK 
SAC BOYALARI 

Kumral ve siyah olarak aablt 
ve tabii renk verir. Ter w yikan• 
makla ~az. Yegine zararslZ ve 
tanmmJf adihi aa.; boyas1du. 
lNGlJJz KANZUK ECZANF.SI 

Beyoglu • Istanbul 

• lstan.bul Vak1flar DirektorlO ... ii I Ian Ian 
Semti meshur ve . 
mahallesi 
Bab1i.li Nalhmescit 
Gedikpafa Cad1rc1ah
med~elebi 

Cadde ve 

sokag1 
Cagaloglu 
Pestemalc1 • 

No. au 

8 
8-14 

$ehzadebat1 Hofkadem Sekbanhafl 17-21 
Akaaray Sofular $eftali 8 
Edimekap1, Kara'b&f Perendehaz 90 
Cenberlitaf Molla Divanyolu 195-218 
Fena.ri 

Cinai 

Hane 
» 

J) 

J) 

» 

Muhammen F • 
Lira K. 
25 00 
26 00 

7 00 
7 00 
6 00 

Kopriilii Mektep 15 00 
mahalli 

UZ'lln Carti Yavatcatahin 20 G&ZDeTi Mehmet ef. 8 00 

Vezneciler Camciali T,.amvay cadeai 
Sultamelim Hatip Miamarc1 
Mwlahaddin 
Ba~ekap1 Hobyar 

• 
• 

J) 

» 

Y eni Poatane 

Ha..lri Batcimah- Hueari caddeai 
mut 

95 
19 

64 
46-66 
.c.Mi2 

mektebi 
Mektep mahalli 14 00 

Cami ana11nda 2 3 00 
ocla 

Diil&in 100 00 
J> 100 00 

Med.hal diilrkin 3800 
ve iiatiinde oda 

Turbeclar odaa1 2 00 

(;elebioilu Alieddin Yenicami 54-92, 53-93 JC:iilihc1 han1 90 00 
avlusuncla ve iiatiiade odalan 

w albnda dikkin 
• • M&f'PUCcular l~l Diildcan 28 00 

Hocapqa Emirler Vezir iakelai 14 ll 38 00 
Ahi~elebi Buiday Cikmaz1 8 • 6 00 
Bab1lli Nalbmescit Aziziye ~ 16 > 8 00 
Nuruosmaniye C•1'fikap111 24 8 00 
Cenberlib.f Mollafenari Divanyo)u 192-216 Diikkin 12 00 

• » Peyklaane 3 Daklrimn ni11f H. 2 50 
Cartada Cathmlar 123-53 .Dlllliila 5 00 

Jt «5rildiler 4t-12 • 2 so 
• PenlaJac:ahan 53 » 12 00 
» Yaibkc1larda 2 Diikkin Hi11eai 2 20 
» Reuoilu 34-30 Diikkin 3 50 
Jt Sahaflarda 65-67 • 1 13 

Cakmak~1larda Medrese ittisalinde 35- ,, t 50 

Uzun~rft Samanviram evvel 32 » 11 00 
• • • DokmecileT 21-22 Diikkan hi11e1i t 00 

Ku1rga Bo1tan1ili Kad1rga Liman1 134-71 Baraka diikkan 1_ 00 
Linga Kitip Kaa1111 TllfCalar 84 Diikkin 4 00 
Vaneciler Camc1ali Tramvay 83-96 Diikkin ve iistiin- 27 00 

caddesi de- odalar 
Fatih Hoca Hayrettin Deve han1 2 Meclrese ittiaalin- 3 00 

Kii~iikmuatafapap 
.[yip cemii kebir 

Mollahiisrev 
Haffaflar 

88 
1 

Mahmutpqa Sultan odalari 15 
Carpda Sor&'UCCU hani Ost katinda 28 

• Zincirli hant » 88 
Karagiimriik Karahat Cami yamnda 106 
Akaaray Haaeki ·Bayramp&f& 4 

tekkeainde 
Vefada Dariillaadia 1 
Yumfp•f& Top.bpi cacld•i 115 

Ku~iikpazar Rilstempafa Buidaycl 53 
~ikmaz1 

Kumaiap1da Mubaine $akir ef. 9-15 
ha tun . 

~ma1 

Siileymaniyede lmaret 2-17 

de diikkan 
DiikL:in 4 00 

Duk.kin ve iiatiin- 25 00 
de odalar 

Sultanhamam1nda ocla 1 50 
Oda 2 00 

lt 2 so 
» 3 ()() 

l'•t oda 1 00 

Uri harka 2 00 
Cefme yaninda 2 50 

ban.ka 
Ardiye Hisseai 1 66 

A rs a 2 50 

Mahzen 2 50 

Yukanda yazih mallar 937 aenesi May1s nihayetine kadar kiraya ve
rilmek iizere a~ artbrmaya konmuttur• lstekliler aeneliiinin yiizde 

• 1111111111111111111
1

11111
1

11111111111111111111111111111111111111111111111111111u ... 1n111111111111H11 yedi b~uiu niabetinde pey ak~elerile birlikte 15 Haziran 936 pazartesi .......... &ulllllll .. 1111111111111111 I 
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TASFiYE DOLA Y/SiLE 
BOYOK TENZILAT 

Galata, Karakoyde Po~a~ac1 s1rasmda kain me~hur 

K. Plakaa ve j. Her~kovi~i ve ~kl 

Kollektif ~irketi KA TI SURETIE T ASFIYE 
edilmekte oldugundan mevcut mallann1 EHEM
MIYETLI TENZILAT ile 5 HAZIRAN tarihin
den itibaren ON BE~ giin miiddetle sab~a arz
ediyoruz. 

FIRSATTAN iSTiFADE EDiHiZ I 
3306 Haz1r elbise, Pardesu, Manto, Cocuk elbisesi, 

ve saire mevzu fiyatlardan ~ok eksige sat1lacaktir. ~u 
cetvelden bir fikir edebilirsiniz. 
No. Cinsi e§ya Mevzu fiyat Satilacak fiat 

1 Erkek kostiimii 13.- 7.-
2 " tt 20.- 12.- -
4 ,, janr angle 25.- 16.-
9 Pardesii gabardin 22.- 17.50 

26 Kostiim ~ocuk i~in 10.- 4.50-6.-
50 Manto spor 20.- 12.-

EKSELSYOR KOLLEKTIF $iRKETI 
TASFiYE MEMURLARI 

-Emlak Sahiplerinin 
Nazari Dikkatine: 

Emlakinizin idaresini saglam ve emniyetli cllere tevdi ediniz. 
Galata'da Onyon Hanmda 

J E RA N S Tiirk Limitet ~irketi 
<;ok uygun ~artlarla miilkleri idare eder, miilk sahiplerinin haklanm layak 
oldugu ehemmiyetle korur. Bundan maada, &fun~ para ( lPOTEK), ahm 

satlm i~lerine del!Iet eyler. Telefon : 43358 

KA$E 

NEOK IN 
Grip - Nevraljl • Bat ve dlf afralar1 • Artrltlzm • Romatlzm a 

\ ';'. .J. • ·' • • ! • • _: ~- : , .'I: • • .. • 

14 Haziran Pazar gOnO a~1hyor. 

Ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok 
cazip ve pirlanta ( Brillant ) 

Hasan T k C lilar1na 
bay1byorlar. 

Beyaz Ye hrm1z1 10 ve ao kuru1 
Sedef 40 · 60 kuru1 

Hasan deposu : Istanbul - Ankara • Beyoglu 

HER SOBADA YANAN 
EN F AZLA ISITAN 

8 Hazlran 1936 

I • 

TURK ANTRASiTiNI AL 

' 
l 

HER MAL TIZDA YANAN 
f;ABUK TUTU~AN 

• 

TURK ANTRASiTiNI AL 

Bl YAZ • 
ISGARALI HER OCAKT A YANAN 
EN AZ FIRA VEREN 

TURK ANTRASiTiNi AL 

' 
BUZLU 

KiSARNA MADEN SUYU 
BARDAKLA 

Bah~ekap1'da : Emlak ve Eytam Bankasi kar~1 ko~esinde No. 16 
Galatasarayda: Aynalr Pasaj ( Pasaj Dorop) yanmda No. 10 

'E 
Ameliyats1z basurlar1 tedavi eder tesiri katidir. 

ZDA LI 

GAZOZUNU VE MADEN SUYUNU t 
HER VERDE TERCiH EOIN IZ 
GALATA ARABOGLU N~ 6 

Dr. MEHMED IZZET 
Emrazi dahiliye ve aariye miite!uww 

Muayenchane: <;a~alo~lu Nuruoama• 
niye caddesi No. I 7 Baba Bey Aparh• 
ina01 pazardan maada hergijn 1 3-J 7 hu-
~anni kabul eder. l'elefon: 23925. 


