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Dostlall 

·-R-pa~·as·;~··-.... ı 
Muayene kuponu ~ 

Bu kupondan yedisini birik• 
1 

tiren okuyucumuz KURUN d~k 
toruna kendini parasız muaye • 

ne ettirebilir. 

maçı 
~--~----~·~----~~-

Filistin 
içinde 

Gala ta saray - Güneş muhteliti Fener -
Beşiktaş muhtelitini 3 - O yendi 

Dört klüp ara -
sında tertip edilen 
dostluk maçı dün 
Taksim stadı::ıda Yd• 
pdmıştır. Galataray • 
la Güneşin birleşe -
rek çıkardıkları muh 
telit takımla Fener • 
bahçe ile Bcbişkta • 
şın çıkardıkları muh 
telit takım arasında 

yapılan karşılaşma 

günlerden beri bir 
merak ve alaka top
ladığı için stadyom 
büyük maçlarda gö
rülebilen bir seyirci 
kütlesi toplamıştı. 

İki tarafın çıkara. 

bileceği takımlar ta

raftarları arasında 

bir hayli münaka • 
şa mevzuu olurken 
takımlar sahaya çı • 
karak şöyle vaziyet 
aldılar: 

GALATASARAY. 

CONEŞ MUH

TELITI 

Galatasaray - Güneş muhteliti oyuncuıun 
sahaya inerlerken. ,_. 

devrede Melih) şi '.bir bayli ağır basmı~tır. Bu devrede 

Tophanede, genç 
hiç yüzünden 

bir berber, 
öldürüldü 

bir 

Avni (ikinci dev• 

rede Safa) Faruk, 

Rc§at - Kadri, R.• 

za, tbrahhn - N ecJ 

det, Salthaddin, Gün 
düz, Hatim, (ikinci 
Rebi!. 

Takımda bu suretle birinci devre • 
de altı Galatasaraylı, beş Güneşli, ikin• 
ci devrede yedi Güneşli beş Galatasa • 
raylı oyuncu oynamıştır. 

Gündüz Haşimden aldığı bir pası yerin· 
de kullanarak güzel bir gol çıkarmıştır. 

İkinci devrenin beşinci dakikasında 
Necdet şahsi bir sürüş ve gayret neti • 
cesinde Galatasaray - Gü:ıeş muhte • 
litine bir sayı kazandırmıştır. Attığı şii· 
tü Necdet tutmuş fakat bacaklarının a. 

rasından kaçırmıştı. 

Dün öğleden sonra Tophanede çok 
feci bir cinayet işlenmiş genç bir ber
ber hiç yilzünden öldürülmüştür. Ha
dise yerine giden muharririmiz, cina
yeti bütün tafsilatile öğrenmiştir. Ha-
dise şöyle olmuştur: 1 

Sabıkalı Hızır, sarhoş bir halde 
Berberler sokağından geçerken Sai
min dükkanı önünde durmuş. Yemekte 
olduğu kabak çekirdeklerini yeni süp
rülmüş taşlığa atmağa: başlamıı;ıtır. 

Dükkanın önünde oturmakta olan çı

rak llyas, çekirdekleri atmamasını 
söyleyince Hızır küfretmeğe başlamış 
ve bu yüzden ikisi de münakaşaya gi
rişmişlerdir. Hızır, nyas'm keyfine 
müdahale etmesinden fevkalade sinir
lenmiş olacak: 

- Ben sana gösteririm. Dükkan
dan çık da gününü görürsün! demiş
tir. 

İlyas, bir müddet daha oturduktan 
sonra, öğle yemeğini söylemek üzere 
Tophane yolunun ötesindeki Bay Rı
za'nın lokantasına gitmiş, yemeğini 

dükkana getirmelerini tenbih etmiş

tir. Lokantadan henüz bir kaç adım 

ilerlemiş bulunan Dyas, elinde sustalı 
ile Hızır'la karşılaşmış: 

- Ulan sen kime söz söylüyorsun? 
Diye üzerine atılmış ve bıçağı sapla
mıştır. 

FENERBAHÇE - BEŞiKTAŞ 
Mehmet Ali (ikinci devrede Necdet) 

Fazıl, Hüsnü, - Faruk, Mehmet Re • 
şat, Fuat - Niyazi, Naci, Ali Rxza, Şe
ref, Fikret. 

Bundan sonra Fener - Beşiktaş 

muhteliti ağır basmaya başlamış, rakip 

Ahmet Ademin idaresinde yapılan kale bir hayli tehlike atlatmıştır. Bu • 
maç zama::ı zaman çok zevkli ve ente • nunla beraber devre sonuna doğru Ga· 
rcsan olmuş ve Galatasaray - Güneş latasaray-Güneş muhteliti üc;üncü bir 
muhteliti birinci devrede rakibine kar- (Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

nyas, bacağından kan boşandığını 
görünce lokantanın içine koşmuş, ora
da bulunanlara polise haber vermele
rini söylemiştir. Hızır, VUl'duğu bıçak
la hıncını alamamış olacak, kapının 

önünden ayrılmamış: 
- Çık dışarı.. Daha hakkını vere

medim.. Derneğe başlamıştır. Diğer 

taraftan hadiseyi görenler polise ha
ber vermişlerdir. Katil, polisin gelmek 
te olduğunu görünce kaçmıştır. 

Bu "ihtar,, kime karşı ? 
Yaralı genç mütemadiyen kan zayi 

etmekte olduğundan hemen Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. Fakat • 
bıçak şiryana rastlıyarak çok fazla 
kan zayi etmesine sebep olmuş, has
tahanede kendinden geçmiı;ı bir halde 
tedaviye başlanmış fakat kurtarıla

mamış, on beş dakika sonra ölmüştür. 
Katil Hızır biraz sonra Cihangire 

doğru kaçarken kendisini takip eden 
polisler tarafından yakaJanmıtşır. 

Cinayeti görenlerden lo~nta sa
hibi Bay Rıza şunları söylemiştir: 

"- Ben yukarıda idim. Gürültü işi
tince indim. İlyas yaralı olarak lokan
tanın içine girmişti. Hızır bıçak elinde 
dışarda bekliyordu. Polislerin geldiği
ni görünce kaçtı.,, 

lngiliz harp 
gemileri . 

Maltaya yollandılar 
Londra, 24 (A.A.) - Quenn Eli

zabeth dritnotunun Maltaya hareket 
ettiği Cebelittarıktan bildirilmekte
dir. 

Iskenderiyeden gelen bir telgrafa 
göre, London ve I..evon Shire kruva
zörleri de Maltaya harelset . etmişler-

Mussolini yarının ordularının 
hazırlandığını söyledi 

Süah altına çağrılan 

Roma, 24 (A.A.) - ltalyanın bü.f 
yük harbe girmesinin yd dönümü ile 
faşist gençlerinin sınıf değiştirmeleri

nin onuncusu münasebetile büyük bir 
coşkunluk içerisinde muazzam mera. 
sim yapılmıştır. 

Bu münasebetle B Mussolini şöy
le bir hitabede bulunmuştur: 

"- Arkadaşlar, muharipler şim. 
diye kadar dosdoğru yürüdük mii?. 

Halk. "Eı-et" diye cevap vermiş ve 
Duçe de .:;özlerine ~u suretle devam 
etmiştir: 

".'1ayrsın U ii olan bugün de 1Je-
11an r-lirıorum ki utikbalde de aynı 

Bir an evvel genç faşist teşkiUt. 
}arının geçit re.c;im lerinde hazır bu· 
lunmuş olan halka da B Mussolinf 
şu sözleri söylemiştir: 

"Arkada.,ıar, faşist inkilôbrnın 

birinci safhasının yrl dönümü müna. 
Rebctile bu sabalı yapılan merasimirt 
arzettiiii kuı•ret r•e qençlik manzara
sı hakikaten muhteşem olmuş l'i' ay. 
nı zamanda bir ihtar teşkil etmişt'r. 

Biz bur nda impora'orlu6u müda
faa edeuk olan yarının ordularını 

1ıazırlıyoraz. Bu or ular faşist ru. 
hu lle meşbu olacaklarından yenil
mek nedir bUmiyeceklerdir. Bütün 
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ltalyan -lngiliz gerginliği! 
artmasın diye 

lngiltereyi ittiham eden bir 
nota neşrolunmadı 

Roma, 24 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: İtalyan hükQmeti 30 
nisanda Milletler Cemiyeti genel sek.. 
reterliğine Habeş ordusu tarafından 
dum dum kurşunu kulanılmış olduğu 
hakkıhda iki nota vermiştir. Bu no
talard&n birisi dum dum kurşunile 
açılmış yaraların filmlerini, doktor. 
Jann raporlarını ve bu kurşunlann 
Birmlnghamda Kunoch ve Londrada 
Eleybros fabrikalan tarafmdan ,·erit
miş olduğunu isbat eden ,·e.,Ykalnrı ih. 
t1va etmektedir. 

lldncisi ise, diğer bir çok vesaik 
arasında Romada çıkan Messagero 
gazetesinin 12 nisanda kısmen ne -
rettiğf vesaik \•ardır ld bunların ara. 
sında btr tngfliz firması tarafından 

Londradaki Habeş elçiliğine yumu
şak kurşunlu mermiler ::;atmak tekli. 
fi ile me1.kur elçiliğin Ha beşistana 
harp levazım ı ithali i~in verdiği mezu. 
niyet vardır. Bu levazım üç milyon 
ucu kurşun mermiyi de ihtiva etmek. 
tedir. 

Bu ikinci nota, lngiJiz dış bakan
Jrğı ile yapılan anlaşma neticesinde 
,.e İtalyan - İngiliz gerginliğini arL 
tırmamak mnksadi1e ne~rediJmemiş

tir. 
INGIIJTERE CEVEP HAZIRLIYOR 

Londra, , 21 (A.A.) - Dış bakan. 
lığı, İngiltere tarafından Habe.,i~

tana dum dum kurşunu verildiği hak. 
kındnki ltalyan muhtırasına verilecek 
cevabın tedkikile mesgul olmaktadır, 

ltalya ile Arnavutluk 
ar.asındaki anlaşmalar 
Draç limanı ltalya'nın serma

yesile genişletilecek 
Roma, 24 (A.A.) - Re.smt gazete,' 

19/ 3 taril\inSe ltalya ile Arnavutluk 
arasında aktedilen malt ve iktisadi 
mukavcl«!ler metnini neşretmektedir. 1 

Ticari mukavelede, Arnavutlu. 
ğıın, Italyan mallarının memlekete 
ithalini teşvik edeceği ta.qrih olun
#nuştur. 

lali bakımdan, Italya ile mUn. 
akit 1931 tarihli mukavelnin hükmü 
mefı!iıhtur. Yalnız İtalya hükQmeti 
Arnanıtluğun esasen girişmiş olduğu 
ve 1931 tarihli iı;tikraz şartları muci
bince s enede onar milyonluk taksiL 
Jerl e ödenmiş bulunması lazım gelen 
masrafları ödemeyi taahhüt etmiştir. 

BT!ndan başka Jtalya. hükOmeti, 

Arnavutluğun bütçe açığını kapatmak 
için 9 milyon altın frank ve gene beş 
yılda taksitle verilmek üzere ayrıca 
toptan 10 milyon altın frank tediye 
edecektir. 

Fazla olarak İtalya hUkdmeti, 
Draç limanının modern bir şekle if
rağı için Arnavutluğa icap eden ser. 
mayeyi tedarik edecektir. Arnavut
luğun bu limanının idaresi için vücu. 
da getireceği teşkilat İtalyanın tas. 
vibine arzolunacaktır. 

Nihayet Italya, Arnavutlukta 
tütün inhisarı te~kili için de 3 milyon 
altın frank verecektir. Bu inhicıar 
teşkilahnrn başlıca unsurları ltalyan 
olacaktır. 

Fransa' da yeni .kabine 
teşkiline çalışılıyor 

Hariciye nazırhğını B. Delbos 
de kabul etmiyecek mi? 

Pairs, 24 (,,._A.) - Bay Blum, yeni 
kabinenİ!l tegkili maksadile yapmakta 
olduğıı yan resmi görüşmelerine devam 
ederek aabık adliye bakanı Bay Yvon 
Delbos'u kabul etmi)tir. 

nu ima etmektedirler. 

imparator 
Söz verdi 

ltvlqaya karşı harakô.tı 
menedecek 

Kudüs, 24 (A.A.) - Haber alın
dığına göre, Habeş imparatoru Ha. 
ile Selasiye, lngiltereye hareket et
mezden önce İtalyaya karşı her tUrlil 
siyasa 1 harekete mani olmağa söz 
vermi~tir. 

= 

A vusturyada 
Nazilerin silahları 

aranılJOr 

Viyana, 24 (A.A.) - iyi malOmat 
almakta olan mahf eller, nazil erin 
Saxemberg şatosunda aramış olduk. 
Jarı siJahların, tatillerini şatoda ge
çiren Viyanah heimvehrene mensup 
talebeye ait olduğunu beyan etmekte. 
dirler. 

Diğer bir membadan bildirildiif-' 
ne göre naziler, heimatschutza ait 
mühim vesikalar anyorlardı. TahkL 
kat devam ediyor. 

Habeşistanda ltalgan 
askerleri olduğu gibi 

kalacak 
Roma, 24 (A.A.) - Mareşal Gra

ziani, Habeşistanda yapılacak imar 
işleri hakkında bir takım emirname. 
ler neşretmiştir. 

Habeşistandaki ltalyan askerleri 
mevcudu şimdiki şekli ile muhafaza 
edilecektir. 

Zecri tedbirlerin 
kaldırılması 

1 eklif tetkik 
olunugor 

Londra, 24 (A.A.) - Milletler ce
miyeti telif ve tanzim komite~inin, 
ltalyaya karşı tatbik edilen zecri ted
birlerin kaldırılması hakkında Şili hü
kumeti tarafından yapılan teklifi tet
kik etmek üzere 18 haziranda toplan
ması muhtemel bulunduğu Ccncvre
den bildirilmektedir. 

Müstemleke Nazırının 
istifasından sonra 

lngiliz kabinesinde 
değişiklik mi ? 
Londra, 2t (A . .A.) - B. Thomasın 

halefini tayin mesele.si hakkında bu 
hafta tatili içinde miıti hükumeti teş. 
kil eden partiler mümessilleri arasın
da görüşmeler yapıla<'aktır. 

Sağ cenah müntehasına mensup 
m~hafazakarların son derece faali. 

Sovyetler Birliği ile Çi 
arasında anlaşma ak 
Nankin ]aponyaya karşı alacağı "sila 

tedbirler,, arasında bunu da sayıg 
----·-----

Nankin hükumeti millt L'keri şQ
ra reisi muavini Fin • Yuy - Sen 
Daily Herald gazete.si muhabirine ga
yet mühim olan şu beyanatta bulun. 
muştur: 

"Japon tazyikine karşı silt\hlı mu
kavemete girişmemiz artık gayri ka. 
bili içtinap bir hale gelmiştir. Bu
nun için müdafaa ve mukavemet prog. 
ramımız başlıca beş noktada hülAsa 
edilebilir: 

1 - So,•yetler Birlifi ile Çin ara
sında ittifak akdi. 

2 - Çinde mevcut olan Japon a. 
leyhtarltğı ve yurtseverlik hareketi
ni genişletmek ve takviye etmek. 

3 - Çinde vatandaşlann sivil hü. 
rir etlerini temin etmek. 

4 - Çin halkının teşkilUlandml-

Adli tahkikat 
lazım 

·~- u ( styanı 1 incide) 
biltün portföyünü biltiln zararlarile 
Föniks Türkiye acentesine ma.letmiş 

imi§. 
Gene diyorlar ki Föniks'in bir if

lAsa doğru gitmekte olduğu iki yıldan 
beri binlinmekteyıniş. Bu iflasın (Tür
kiye Miııt) sigorta şirketini de sars
maması için bazı tedbirler alınmış, 

bu arada altı ay evveline kadar (Fö
niks) §irketi de (Türkiye Milli) si
gorta kumpanyası hanında iken sonra 
başka bir hana çıkarak Föniks etra
fında kopacak gürUltUlerden ona bir 
zarar gelmemesi bu suretle temin o
lunmuş. 

Gene diyorlar ki (Türkiye M!illi) 
sigorta §irketi direktörü Fernandez'in 
asıl vazifesi lstanbulda olduğu halde 
iki yıldanberl (Atlna) da oturmakta, 
sadece arasıra tstanbula gelerek bir 
iki gün kaldıktan sonra kalkıp Yuna
nistana dönmekte imiş. Bu tarzı hare
ket şirketin fena vaziyette olduğunu 
gören direktörün bir hadise çıkınca 
hükfunete karşı hesap vermek mec
buriyetinden kurtulmak düşüncesine 

müstenit olduğu anlaşılmakta imiş .. 
Zannediyoruz ki ortada başka hiç 

bir sebep olmasa yalnız yukarıya kay
dettiğimiz noktalar bu sigorta şirket
leri işinde adli tahkikata lüzum oldu
ğunu göstenneğe klfidir. nave ede
ilm ki tstanbuldakl Föniks sigorta 
şirketinden Viyanadaki merkezine 
gönderilmiş olan paraların orada bir 
takını siyasi maksatlara sarfcdilmiş 

olduğunu mesela (Haymver) isminde
ki silahlı teşekküllere Föniks direk
törleri tarafından paralar verildiğini 
yazan bir takım Avrupa gazeteleri de 
görülmektedir. Herhalde Tilrkiyeden 

muı ve sil!hlandırılması. 
5 - Nankin hükQmetinin Çi 

zıl ordusuna karşı olan müadt 
nin derhal durdurulma.~ı. 

ŞQra reisi muavininin bu 
tr. Japon dış işleri bakanı Ari 
parlamentoda Çinde Japon J\iıt1 
ni kurmak i~in yaptığı beyanatı 
sülf'Lmeli olarak teHkki edilıne}(t 

Gene muhabire nazaran 
Yuy _ Sen demiştir ki: 

"Eğer Aritanın talepleri kab 
dilirse Çin, Japonyanm bf r ınU! 
lekesi vaziyetine düşecektir. B 
için hüktlmetimiz Çinde Japon • 
tarlığı hareketint artık bastıra 
cak ve bil~kl~ takviye edecektir. 
tün Çin vatanperverlerinin şinı 
gane fikri, Japon müstakbel iltt 
şine nasıl mani olunacağını a 
maktrr. 

Ben §ahıen İngiltere, Sovyetlet 
liği ve Amerikanın müttehit kuvve 
nin müşterek hareketi taraftan 
cak bu devletler arasındaki ittüa 
Japon ilerleyigini durdurur ve 
Şarkta barışı teaia edebilir. 

Bu memleketler anlamak mec 
yetindedirler ki Japonyanm Çin 
rinde ekonomik kontrolü ıerek 
cı devletlerin Çindeki ticari menf 
terini ve gerekse Çin ııanayiini dil 
cektir. Mesela İngiliz ve Amerika" 
carları daha §imdiden Mançuri ve 
malt Çindeki Japon hikimiyeti 
den yılda 50 milyon sterling kJ 
mektedirlC1' . ., 

Bu vak'a da gösteriyor ki •'Ç• 
Kay-Şek" in Japonlara kar§! kısnıt 
samahalarla yürUttilğU idarei r.1asl 
siyaseti artık bozulmaktadır. 

F!N-YUY-SEN'lN BEYANA 
AKİSLERİ 

Yukarıdaki beyanat Japon ın 
filinde ve Şanghaydaki Japon 
lerinde heyecan uyandırmıştır. J& 
mahaf ili ve gazeteleri bu beynıı' 
bütün halkın efkarına tercüman o 
dığını ve bu program hayata. ıat 
olunmak istenilirse ve bilhassa J{ 
orduya karşı pıücadele durdurul 
istenilirse Çinde anargi hasıl olacB 
bildirmektedirler. Onlara göre, billl 
sa Çin komünistlerine kar1'ı müclo 
lenin durdurulması gülünç bir 
olur. 

Şanghayda. çıkan bir Japon~ 
si de bunu Fin-Yuy-Sen'in resJJ1İ 
mevkii olmıyan bir ışahsiyetin g8 
mes'ul bir hareketi olarak ıasvit. 
mektedir. Eğer bu beyanatın resıı" 
ti tahakkuk ederse Japon hUku. 
Nankin hükfuneti nezdinde bunun 1 

teşebbüslere girişecek ve zecrt ted 
ler alacaktır. 

Avusturyaya gönderilen paraların -------------
oralarda ne gibi maksatlara sarfedil
miş oldğunu anlamak da ayrı bir fay
da değil midir? 

ASIM US 

Ankara 
Bisiklet yarışı 

Echo de Paris, gazetesi yazıyor: 
Her halde Bay Blum Bay Delbos'a 

dıt bakanlığım teklif ederken üzerine 
hiç bir nurrlık almamış bir başvekil sı• 
fatile, harfe! siyasete vereceği istika • 
mette kendisi ile bay Dclbos arasında 
ihtilif çılmuyac:ağı mütaleasrnda idi. 
Ancak Bay Delbos'un yakınında bulu -
nanlar adliye bakanının bu teklifi ka • 
bul hususunda miltereddit bulunduğu • 

Bay Blum'ün 16 haziranda Ce:ıevre
de bulunacağı ve orada yeni hükumetin 
gerek zecri tedbirler ve gerek Ren m<• 
selesi hakkındaki notkai nazarlarını ta • 
rif ve izah edeceği de teyit olunmak • 
tadır. yette bulunırıaları ve şiddetle hareket ------------- Ankara, 24 (Telefonla) - Btc;il' 

federasyonunun • olimpiyad ıuızırl 
ları olmak üzere tertip ettiği yarıŞ 
rın ilki bugün yapıldı. Yanşa ıo 
şi iştirak etti. Yalnız bisikletçilerd 
Eyüp, tekerleğin lastiği patla 
yüzünden, yarışı yarım bırakrıt9 

mecbur oldu. 

LEON BLUM ALEYHiNDEKi YAZI 
DAVASI 

Paris, 24 (A.A.) - Makeme, Action 
Français gazetesi müdürü M. Charles 
Maurras'yı ~azetesinde M. Blum aley -
hi:ıde vatanda§ları açıktan açığa kıtale 

tahrik cürmile sekiz ay hapse mahkum 
etmiş ve bu cezayı tecil etmemtişr. 

Amerika gene rekor kırdı ! 
Sallı zamanında en büyük 

kuvvetini teşkil etti 
deniz 

Vaşington, 24 (A.A.) - Meb'usan 
ve ayan meclisleri muhtelit komisyo
nu, 1 Temmuzda başlıyan malt sene
nin deniz tesisatı m'iktannı 250 mil
yon dolar olarak tesbit etmiştir ki, 
bu, sulh senclcrl için bir rekordur. 

Bu tahsisat ile bilhassa on iki tor
plto muhribi ala denizaltı gemisi in§B 
edilecek ve muhtelif tiplerdeki sekiz 
geminin Jp§asma. devam olunacaktır. 

Amerika ile beraber deniz muahe
denamesini imza etmiş olan diğer dev 
letler, harp gemileri inşa ettikleri tak
dirde reisicumurun iki zırhlı inşasını 
emretmeğe hakkı olacaktır. 333 tay
yarenin inşası ve donanma milrettc
batınm 93.500 den yUz bine çıkarılma
sı da dü~ünülmektcdir. Komisyonun 
karan, önümüzdeki hafta kongrei'e 
arzedilecektir. 

etmeleri muhtemeldir. Bu sebepten 
dolayı Lord Vintertonun hafta tatili 
müna.sebetlle Surreydeki sayfiyesin. 
de vereceği ziyafete büyük bir ehem. 
miyet atfedilmektedir. Bu ziyafete 
davet edilenler arasında Sir Austen 
Chamberlain ile Sir Edtard Grigg ve 
Sir Henry Pogeroft vardır. Bu son 
iki zat muhafazakar fırkanın sağ ce
nahına mensupturlar. 

B. Vintertonun ismi müstemlekat 
nazırlığı için ileri sürülmüştür. B. 
Vinston Chorchillin geceleyin Surreye 
gelme.si beklenmektedir. 

Siyasi mahf eller B. Chorchill ile 
Sir Chamberlainin mülakatlarının e. 
hcmmiyetine işaret etmektedir. Ilu 
iki zat daha enelce avam kamara
sında n. Ilaldvine karşı yapmı~ ol. 
dukları hücumlar ve tenkitlerle bir
birlerine yaklaşmış bulunuyorlardı. 

Dundan başka Havas a iansı mu. 
habiri, milli liberallerin B. Thoma.c;
tan kalan bakanlığa hali hazırda mii. 
nakalat nazın B. Hore BeJllc:ayı ge
tirmefe çalışacaklannı bildirmekte. 

dir. 
B. Bellisa, otomobil kazalarının 

azaltılması için yapmış olduğu mü
cadele ile büyük bir şöhret kazanmış. 
tır. 

Milli amele partisi mensupları, 

kabinedeki azalıklar miktannm mu
hafaza edilme.sini istemek hususunda 
f cna bir vaziyette bulunmaktadırlar. 

Çünkü kendilerinin ancak .A\'am 
kamarasında on saylavlan vardır. 

Kabinede ise M. Thoma.~ ile nezaret. 
siz iki nazırdan ibaret olmak lizere 
üç azaları \•ardı. 

Siyast mahf eller R. Thoma.c;ın 
çar amba günii verilmiş ve perşembe 
günü kabul edilmiş olan istifası hn
l>erini nrmeği geciktirmiş olmasını 

hayretle knrşılamnktadırlnr. 
B. Baldvinin kabinenin milli hün. 

ye.sini mu haf aza etmek için zaman 
kazanmak ve her tlirlU parti ttSlrle
rinden azade bfr ltafta tntilfnfn aqu. 
cleli(ti kinde n. Thom~~lt' h'.llı-ri"i 

tayin meı:ıelf'sini halletmek istediği 
1.annolunuyor. 

100 kilometre üzerinde yapıl 
olan yarışın neticeleri şunlardır: 

ı - Talat, 2 saat 46 dakika 43 il' 
niye. 2 - Faruk, iki boy geri 
3 - Orhan. 4 - Kirkor. Son sprl11 

i!'tirak etmemiştir. 

Iranda lJeni gümrük 
tarifeleri başladı 

Tahran, 24 (A.A.) - Yeni gtl~ 
rük tarifeleri kanunu meclisc:e lcS 
edilmiştir. ; 

23 mayıstan itibaren meriyete 1' 
ren bu kanuna göre, lthalltrn btf (" 
bf r kısmı ı!llkletlerf Ozerinden ia~ 
ye tabi tutulmaktadır. Ancnk. fi 
mahdut eşyadan kıymetleri üzerınd 
gümrük re.ısmi alınacaktır; .. 



. Kilyos 
1 Daha on sene evvel ismi 

hilinmiyen deniz köyü 
Kilyosu kim keşfetti? 

Botaztçi davası sürüp giderken 
letanbulun aynı derece güzel yerle
rlaia dt insan yüzü görmez bir hale 
:tlrildifınden şikayet edeceğim. Is. 
h nbaı denince niçin akla derhal Bo
la Ziçi ıeliyor da, mesela, bugün an. 

llaak ist~diğim yer gelmiyor? Bu
•11a lıahını kendi kendlmiztt şu 
••reu, verebiliriz: 
it latanbuJ halkı. bomboş bırakacak 
~d1ır nasıl Boğaziçinln güze1Jikle. 

~ nd,n mahrumsa bu sütunlarda an-
1~acağım güzel semtlerin de ~üzel. 
d lerinl görmekten o kadar mahrum-
1lr. Yahut buralannı görmek için 

'lla kolaylıklar gösterilmemiştir. Bu 
1-ıınuıa :Ailyoatan bahsetmek istlyo. 
"'-: 

Bilmem lstanbu1un 455,939 erkek, 
be 121.,167 kadın nUru.~undan kaçı 
'-tayı görmüştür. Her halde çok ve 

Pek ~kazı. 
Sarıyerden Kityosa giderken yol

~ kCi.rlUJere rastladım. Bunlardan 
tine sordum: 

1 - Buralara gezmeğe gelenler o. 
"Yor illa 7 

b Yurttaş. rüneşten yanmış yüzünü( 
0'11ıturarak bana sordu: 

- latanbuUular mı?. 

d.. Ba aorgu beni o kadar hayrete 
uşürrnu r k. s · k .. 1 · d ~ u ı... arryerın oy erın-S: Yaşryanlar kendilerini istanbulin 
YlhryorJar 

Gene ke~dlsl söze devam etti: 
r - Biı buralarda her gün geziyo. 
..;..z. Ama, Jstanbullular pek gelmez. 

ıan ecnebiler gelirler .. 
mı-- Ptki siz Istanbula sık ~ık gider 
~lniı?. 

...., - Bazan vılda bir kere ineriz .. 
~>a • 

ıı )1) da hiç inmeyiz.. \ 
Rttrostayım. Gözün alabildiğine 

Kilyoı plajını kuran ( srğ 'aki) 
muhtar B. l ımail 

uzanan deniz, o kadar gü7.e1, yeşillik
lerin önünde bir şerit gibi uzıyan 
kumlar o kadar sıcak, o kadar yumu. 
şak ki... Deniz ve kum kucak1aşryor, 
öpüşüyor.. Ilık ve ruhu ürperten bir 
rüzgar var. Denizle kumlar haşhaşa 
vermişler gibi.. tsvi~reli bir mühen
disin "Tabiattan ve güzellikten anlf. 
yan bir ecnebi i~in dünya üzerinde 
Jstanbuldan daha i}i ya,anacnk bir 
yer ·oktur . ., Sözü ne kadar haklı . 

Kumlarm kenarında ~ardaklar 

kuruluyordu. Beş Jlltı yaşlarında 

Niyazi Ahmet Okan 

(Sonu. Sa. 6 Sü. 3) 

Tal ebemiz için 
Büyük ve şerefl i bir mü

sabaka açıyoruz: 
Atatürk ve 19 Mayıs 

ıar:lirk ge11çliği 19 mayısı spor ve hareket canlılığı ile kutluladı ve bu 
lljı,. i OÜtdJn hatırasını bütün heyecanile yaşattı. 19 mayıs hakikaten genç
lluıU lcolbUıde l/Cl§ıgacak bir tarihtir. Biz. bütün gençliğin bu büyük ve 
..... u heyecanını anlatmasını itıtiyoru: ve talebemiz arasında bir müsabaka 
c-rt1aruz. 

lll 1'Drk inklldbı tarihinin başlad16ı 19 nıayıa günü size ne hatırlatıyor? .. 
u Ônderitniz Atatürk size ne ilham ediyor? 

SO• Cevaplar 100 kelimeyi geçmemelidir. Daktilo ile yazrlmalı ''e haziran bt: kadar gazetemiz yazı mUdiirlüğiine gönderilmelidir. Cevaplardan 
tel llenler ıura ile neşrolunacak ve gen~ okuyucularımızın re); ile dere. 
le: tayin edilecektir. Kazananlardan, birıncidcn onuncuya kadar, derece
:rte1 e ıBre hediyeler verilecek. birinciden .. mnciye kadar ka1.ananların ila 
C•k~trfle beraber yazıtarr bir kitap. şerefli hir kitap halinde neşroluna. 

ft\lı::~bakannza k•z ''e erkek blltlin tnlehe iştirak edebilir Yalnız gazete
llltk "' Rftn neşredilen devamlı ok uyucu kupo'l\larından 20 tane biriktir. 

Te bunlan cevaplarla beraber göndermek lazımdır. 

Sipahi Ocağı biniş müsabakaları 
müsabaka dün ilk 

bakalara 
neticelendi; diğer müsa

gelecek hafta devam edilecek 

işleri 
• 
ımar 

Sipahi ocağı tarafından tertip edi
len arazi bini§ mUsabakası dün bit
miştir. üç gün sUren bu mUsabakaya Sapancaya tren 

Yarın beled.ıqede bir top
antı yapılması muhtemel 

biri sivil, onu zabit olmak üzere on • • • 
bir binici girmişti. Müsabıklar dün Gezıntı sefer ierıne gele-

Yalovanm imarı proJesini mahal
linde tetkik etmek üzere giden şehir
cilik mütehassısı Prost'un bugün av
deti beklenmektedir. Miltehassıs gelir 
gelmez yarın yahut öbUrsü gün bele
diyede bir toplantı yapılacak ve şeh
rin imarı meselesi etrafında bir prog
ram çizilecektir. Bu programın üç kı
sımdan ibaret olması muhtemeldir. 
Diğer taraftan haber aldığımıza göre 
ilk planda Yalova, Florya ve Fener
bahçe tanzim edilecek şehrin imarı 
bunların düzelmesinden sonraya bıra
kılacaktır. 

Polia halterleri: 

EIJi lira ile üç kat 
da elbise çalmış 

Ey_üpte Yavedut mahallesinde ara • 
bacı Feyzinin evine giren 50 lira para 
ile üç kat kadın elbisesi bir gocuk çal -
mıtşır. Şaban oğlu Şevket suçlu zan ile 
yakalanmıJ, tahkikat başlamııtır. 

ÇOCUKLARA DARILDICI iÇiN 
- Topha:lede Karabaş mahallesinde 
oturan Sabri, polise müracaat edeuk 
sokakta oynamakta olan kayınbiraderi• 
nin çocuklarına danrırken Hakkı adın • 
da birinin "niçin çocuklara darılıyor -
sun?,, diye dövüldüğünü ve başı:ldan 

yaralandığım iddia etmi§. suçlu yaka • 
lanmıştır. 

DE NiZDE BOtULDU - Dün aa • 
at 14 de Trabzonun Maçka kazasından 
Lalelide kalaycı dükkanında yatan 1 7 
yaşında Hasan oğlu Ömer, Arkadaşı Yu 
suf oğlu Ali ve Malta çarşısı:lda Şeker
ci hanında yatan Hüsnü, Cerrahpaşada 
oturan kalaycı Osman oğlu Mustafa 
Yenikapıda denize girmiıler, Osman oğ 
lu Mustafa fazla denize açılmıştır. O 
srrada denize batmakta olduğunu gören 
arkadaşları imdat istemişler, deniz ta • 
lebesinde:ı Ali Haydar, yüzerek gitmiş, 
denizden çıkarmış, fakat Mustafa faz • 
la eu yuttuğundan kurtanlamamış, öl
mUştilr. 

DiNGiL KIRILDICI tÇIN - Ft· 
riköyünde oturan arabacı Tevfik Erkc
nekon caddesinden geçerken 347 nu -
maralı tramvay arabasının arka teker• 
leklcri:lc arabanın dingili kmlmıı. Tev. 
fik başında yaralanmıştır. 

SARHOŞLUK YOZONDEN - Fa
tihte oturan 37 yaıında Cemil oğlu Şr• 
ban, Galatada kendini bilemiyecccck 
derecede sarhoş olarak nlra atarken 
yakalanmıştır. 

GELiNi TARAFINDAN DöVOL. 

sabah dokuz buçukta Mecidiye köyün 
den. kalkmışlar, saatte on kilometro 
katetmek surctile 25 kilometro yol 
alarak çıkış noktasına gelmişlerdir. 

Atlar mtitekait miralay Şeref, mü~ 
tckait binbaşı Nuri ve Salt, binbaşı 

Avni, binbaşı Feyiz'den mürekkep bir 
hakem heyeti tarafından muayene e
dilmiş, her ata derece verilmiştir. 

Harp Akademisi süvari grupu birinci 
bölük zabitlerinden Asteğmen Malik 
birinci, ayni grupun ikinci bölüğUn

den Asteğmen Ekrem ikinci, topçu 
okulu takım subayı Teğmen Niyazi 
üçüncü, binicilik okulundan Teğmen 

Saim dördüncü gelmiştir. 

Bu mUsabakaya giren tek sivil bi
nici Süreyya'nm ab topalhyarak gel
diğinden derece alamamıştır. Birinci
ye 125 ikinciye 80, Uçüncüye 45, dör
düncüye 20 lira mUk1\fat verilmiştir. 

Sipahi ocağı tarafından gelecek 
pazar günü ocak sahasında atlı mü
sabakalar yapılacaktır . .Müsabaka ye
rinde tribiinler yapılmaktadır. Sivil 
ve zabitlerin iştirak edecekleri bir çok 
atlı müsabakalar da yapılacaktır. Ya
rış sahasına duhuliye ücreti 25 kuruş 
olarak tesbit cdilmf§tir. 

BAGLARBAŞINDAKI EGLENCE 
iYi GEÇTi 

Üsküdar Bağlarbaşı Muratlı C. H. 
P. Semt ocağı dün gece Bağlarba§ı 

48 inci ilk okulda ocağın dönüm yılı 

münascbetile büyük bir eğlence tertip 
etmiştir. 

Eğlenceye saat onda başlanmı§ ve 
sabah saat beşe kadar sünnüştUr. 

Evvela ocağın ve ilçenin başkanları 

söz almı§lar ve bir yıllık çalışma du
rumu etrafında ora halkına izahat 
vermi§ler ve yapacakları yenilikleri 
anlatmışlardır. 

Bundan sonra zeybek, Kazaska, o
yunlar oynanmış, konser verilmiş ve 
dansedilmiştir. 

ŞEHiR TIY ATROSU 
ARTiSTLER/ 

Mayıs başındanberi Tepebaşı Anfi
sinde temsiller vermekte olan Şehir 

tiyatrosu artistleri haziranın hafta
sında bir haftalık bir temsil vermek 
üzere Bursaya gideceklerdir. Artist
ler Bursada Müfettiş ve Balaban ağa 
komedilerile Unutulan adam piyesini 
oynryacaklardır . 

VARŞOVA ELÇiMiZ 

Vaşova elçimiz Ferit zevcesi bayan 
Feride ile mezunen şehrimize gelmi§
tir. Elçi şehrimizde bir kaç gün kala
caktır. 

MOŞ - Polonez köyünde oturan Ah - -------- ---- - -
met kızı Saniye, istida ile müracaat e ·ı 
dcrek oğlu tsmail Hakkı ve gelini ta • 
rafı:1dan dövüldüğünü iddia etmiş, suç-ı 
lular hakkında takibata başlanmıştır. 

KUYU BO RUSU TAMiR EDER • 

KEN - Usküdarda Bulgurluda müte -
kait Neyirin manevi evladı Mes'ut, bir 
kuyunun borusunu tamir ederken tuz -
ruhu dumanından fenalaımış, hasta • 
neye kaldırılmıştır. 

cek paıar başlanıyor 
Devlet Demiryolları tarafından 

iki senedenberi Sapancaya tren gezin
tileri yapılmakta idi. Havalar iyice 
ısındığından gelecek haftadan itibaren 
pazar günleri Haydarpaşadan tekrar 
gezinti trenelri hareket ettirilecektir. 

ÇAL/ SOPORGELERIMIZ 
tsfienderiye belediyesi çalı süpür

gesi için bir münakasa açmışb. Mü
nakasaya iştirak eden Türk, Fransız, 
Yunan mallan arasında süpürgeleri
miz evsaf bakımından birinciliği ka
zanmıştır. Çalı sUpürgelP.rimizin tonu 
12,5 sterline satılmıştır. 

Klltlr itleri 

Yardımcı muallim 
kültür bakanltğı yeni 

bir layiha hazırladı 
Orta tahsil mekteplerinde yardım

cı muallim çalıştırılması hakkındaki 

Kültür Bakanlığı bir kanun layihası 

kanunun birinci maddesinde yazılı 
müddetin iki sene uzatılmasına dair 
hazırlamıştır. Orta tedrisat müessese
lerinin devamlı inkişafı k&l'§ısında 

bir çok mekteplere ilave etmek ve lü
zumlu yerlerde yeniden mektep açmak 
zarureti hasıl olduğundan bu mektep 
lerde yardımcı muallim çalıştırılması 
usulünün iki yıl daha devamını ftmıin 
zarureti hasıl olmuştur. 

Muallim ihtiyacını karşılamak için 
Kültür Bakanlığmca muhtelif tedbir
ler alınmakta ise de bu tedbirlerden 
ihtiyaçla mütenasip neticeler alınma
sı zamana bağlı olduğundan önümüz
deki yıllarda mekteplerde derslerin 
açık kalmaması için bu layihanın ha
zırlanmasına lüzum görülmüştür. 

30 PROFESOR GELDi 

Romanya vapurile dün Romanya
dan otuz Romanyalı profesör gelmiır 
tir. Bunlar Perapalas oteline inmişler· 
dir. Şehrimizde üç gün kalacaklardır. 

SOMER BANK AVRUPAYA 
TALEBE GONDERIYOR 

Sümer bank tarafından tesisine 
başlanan demir ve çelik fbarikalan 
için 25 Türk genci Avrupada tahsil 
ettirilecektir. 

Bu gençlerin San'at mektebi me
zunu olması §arttır. Müracat edecek· 
lcr arasında müsabaka yapılacak, ka
zananlar Avrupaya gönderilecektir. 

EYOPTE BiR MOSAMERE 

lstanbul 46 ıncı ilk okul dün Eyiip
teki Defterdarlık sinema binasında 
yıllık rok güzel bir müs:ımere vermiı 
tır. Müsamerede bütün talebe velileri 
öğretmcnclr hazır bulunmuş türlü 
rondlnr oynanmış ve iki piyes temsil 
edilmiştir. 

- Safa geldiniz. l"az ta
tilini Alp dağlarında geçfr
diniz demekt Ebedi karla
n da gördünüz. 

- Caııım ne diye bu 1.a
dar bağırıyorsunuzt Dişini
zi çekmiyorum. 

- Oh, oh! Ne gitzcl pal
tonu:: var. 

"Üzerinde Çin krcpin&1' 
elbise; lngiliz Avusturalya
sı astarile 1;aplan~ man
to; boy1'U11da I<eşmu ku
maşında11 lspanyol tar... da 
yapılmış §al bulunan bir ls
koçyalı kadın kaybolmu§tur.,. 

- Hayır, heniiz mevsimi 
değildi/ 

- Di§imi çekmiyorsımuz 
ama, bir ÇC1Jrc1~tcnbcri na
sınma basıyorsunuz! 

- Tabii, bir bankaya 
girelim de .•• 

- Gece yarm mı 1 
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Anita sevgilisi Jan'a telefon edi- - Aman, biraz acele et! 
yordu: - Yapamıyorum. 

- Y&-m serbestim. Akşam yeme- - Canım şunu sürse ne. 
i;in i Pa r iste yeriz. Sonra bütün gece- - Olmıyor, anlamıyorum .. 
seninim; a:ılıyor musun ?. Saat dört- - Geç şuraya. 
te otomobilinle beni almıya gel. Ay Anita direksiyona geçti. Uğraştı, 
ışığında gczmiye gideceğiz. Geç kal- didindi, imkanı yok makine hızlanmı
ma, ruhumun sana ne kadar ihtiyacı yordu. Bir de üstelik, inat ediyor gibi 
var bilsen Evimde seninle haşhaşa birdenbire duruverdi. Biribirlerine bakış 
ka lmak bana dünyaları verecek!.. dılar. Cidden bu feci bir şeydi. Anita 

- Evinde mi? Ya dostun?. Olmaz ye'sinden çıldıracak bir hale gelmiş
yavrum, beni üzmek istiyorsun, bu ti 
hiç de nezakete sığar bir şey değil! - Ah, beni mahvettin, mahvettin! 

- Doğru, belki benim nezaketim 
b iraz eksl!c, ama senin de hiç kalbin 
yok. Beni, sevgimi anlamıyorsun! .• 

Jan, kendisinde seven bir kalp ol
duğumı ve Anita'yı pek güzel anladı
ğını göstermek için muvafakat etti. 

Ertesi gün Pariste güzel bir kah
venin tarasasmda çaylarım içtiler. 
Sonu gclmiyen öpüşmeler, g özü ka
pıdan ayrılmıyan Jan'ı hem titreti
yor, hem gizli bir sıkıntı ile üzi.iyordu. 
Anita onu delicesine seviyor gibiydi. 
Otomobile bindiler. Anita Jan'ı kolla
rı arasına alarak göğsüne bastırdı: 

- Ah, seninle birlikte kaçmak! 
Dedi. Sen hayatının erkeğisin. Saade
tim seninle tamam oluyor. Yakında 

muha kkak serbest kalacağım. Dostu
mu birdenbire bırakmak, ondan he
ncn ayrılmak doi!ru bir şey olmaz. 

a\ ~il ~ •t"f 

' l n biliy~r musun Bana tapıyor. 
l yrıf'i :;-ım ' ... dakika mutlak ölür. 
0 ıaman büyük bir mes'uliyet altma 
"'irerim, değil mi? İşte bunun için ya
\ 1 ya va.ş ondan uzaklaşacağım. Ama 
ron zenginmiş, bana ne ? Aşk benim 
:-:in en büyük servettir. Taptığım bi
r icik erkek de sensin. Senin kolların 
arasında ölmek .... 

Ani ta akşamdan sarho~ gibidi; ne 
yaa;.ıcağmı bilmiyordu. Otomobildeki 

saat gözüne ilişince biraz telaş eder gibi 
dedi ki: 

- Saat yedi olmu§. En yakın bir 
kahve önünde duralım, dostum büro
sundan çıkmazdan önce kendisine te
lefon edeyim. Sonra gider yemeğimi
zi birlikte yeriz, olmaz mı sevgilim ; 
benim biricik J anım. 

On dakika sonra bir kahve önüne 
geldiler. Anita biricik sevgilisinin e
linden tuttu arabadan indiler. 

- Jan, sen de gel. Tabii senden 
gizli hir §i!yim yok. 

Dedi. Telefon flletini kulağına yer
leştirdi. öteki eliyle de Jan'cağızınm 
elini tutuyor, dostu ile konuşuyordu: 

- Merhaba, iyisin değil mi? Hem 
çok iyi! ... Nereden mi telefon ediyo
rum. Allahallah nereden olacak? Ev
den. Benim b ir yere çıkmadığımı bil
miyor musun? 

Jan yavaşça söyleniyordu: 
- Bereket versin ki televizyon u

mumileşmedi. Ya dostun ikimizi yan 
yana görseydi ... 

Anlta'nm elini bıraktı. O, konu§
masma devam ediyordu. 

- Ne yapayım! Bu kadar uğraşı-
yorum, imkanı yok .. 

- Beni buralara ne diye getirdin? 
- Sen istemedin mi ? 
- Ya, bir de kar§ılık söz söylüyor, 

mes'uliyetini kabul etmiyorsun. 
- Niçin kabul etmiyeyim? O ka

dar Y.abul ediyorum ki dostun seni 
atacak olursa ben almıya hazırım. 

- Ne? Beni sen alacaksın ha? Ay
da ·ki bin frank maaşınla mı? Haya
tımı, IUküs yaşayışımı bu küçük pa
raya mı feda edeceğim.? Ah sen ne 
kadar hodbinmişsin? 

- Sen demin ne diyordun! 
- Benim ne dediği.mi düşilneceği-

nc biraz in de motörle uğraş. Bir kaç 
kere milyoner olan bir dost öyle kolay 
kolay bulunur mu sanıyorsun? Ama 
altmış yaşında imi§. Varsın olsun. 
Sc.nin yirmi altı yqın kat para edi-

yor? Balt, bir otonıobili bile yürüte
miyorsun. Öyle alık alık bakma. Hay
di biraz kımıldan da ınotörü harekete 
getir. 

- Maalesef ben makinist değilim, 
hukuk doktoruyum. Motörden hiç an
lamam. 

- Keşke makinist olaydın. Hiç ol
mazsa böyle yol üstünde kalmazdık. 

Şu hukuk diplomanı getir de motörü 
işletsin. Hiç bir otomobilin geçmediği 
ıssız bir yola getir de beni bırak. Va
lahi, billahi mahsus yaptın. Ah, sen 
ne hain bir insansın! .. Senin ne oldu
ğunu şimdi anladım. Bir daha yüzüne 
bakar mıyım sanıyorsun? Alçak he
rif! 

J an gene direksiyonda uğraşıyor
du. Anita yanına geçmiş oturmuştu. 

Kendinde değildi, çenesi duramıyor 

boyuna söylüyordu: 
- Senden nefret ediyorum. Anlı-

yor musun? 
Fakat birdenbire, nasıl olduğu an

la§ılmadan motör işlemiye ba.~ladı 

Anita'nın çenesi durdu. Yavaş yavaş 

sinirleri yatıştı. Gözlerinin için gülü
yordu. Otomobil bütün hıziyle gider
ken ikisinin de ağzı açılmıyordu. 

Villaya iki yüz metro yakında oto
mobil durdu. Anita indi. Villanın ka-
pısında Jan'a doğru döndü. Onun gön
lünil almak, af dilemek, kendini ma
zur göstermek istiyordu. Tatlı sözler
le ayrılacaktı. Fakat otomobil bütün 
hıziyle uçup gitti. Bunu gören kadın 
arabanın arkasından yumruğunu sallı 

yarak bağırdı : - Yemeğe bize mi geleceksin? Üç 
çryrek sa:ıt sonra mı? tmkfını yok. 
Hayır, rahatsız olmam.. Ne münase- ol. 
bet! .. Bilakis ... Yani çok memnun o
lurum. Evet, evet , bekliyeceğim sev
gilim. 

- Aptal, kaba herif! Cehennem 

BERBERLERiN 
TATiLi 

HAFTA 

Aleti yerine koydu. Jan'm yanına 
geldi. Kahkaha ile gülerek: 

- tyi aldattım değil mi? Şüphe 
etmesin diye bir de "sevgilim,, i bas
tırdım . Sen felflket e bak ki Uç çeyrek 
sonra yemeği bi?.de yemlye gelecek
miş . Olur şey değil. Hem de ne kadnr 
'!=-:::k~nçtır bilir m isin? Otello gibi. 
..... ,...nda bir bunağın da kıs
kanc;hğı ! 

Diyordu. Otomobile bindiler. Mo
törde blrşcyler oldu ga liba. Araba ne 
kadar yavaş gidiyordu. 

Berberler cemiyeti kendi baları

nın da hafta tatilinden istifadesini te-
min edebilmek için çalışmalarına de
vam etmektedir. Cemiyet muhtelif 
makamlara baş vurduktan sonra şim

di de dileklerini bildiren bir broşiir 
newetmi§, ve bunu Millet meclisi iıza

lanna birer mektup şeklinde gönder
miştir. Bu mektupta berberlerin vazı
yeti anlatılmakta ,.~ hafta tat i lindı>n 

mahrum edilmemeleri için icap eden 
tedbirlerin alınması rica oluumakta
dır. 

Dünkü Dostluk Haçı 
Güneş - Galatasaray muhteliti, F ene 

Beşiktaş muhtelitini 3 - O yendi 
(Ustyam 1 incide) 

sayı daha çıkararak galibiyeti sigorta • 
lanuştır. Bu üçüncü gol şöyle olmuş • 
tur: Topu Rebii Melihe, Melih Gündü
ze vermiş, Gündüzün attığı şüt direğe 
çarparak geri dönmüş, bu arada topa 
yetişen Necdet kısa vuruşla topu kale
ye sokmuştur. 

Maç 3 - O Güneş - Galatasaray 
muhtelitinin galibiyetile bitmiştir. 

Fener - Beşiktaş muhtelitinde Hfü· 
nü çok iyi oynamış, muavin hattı za • 
yıf kalmış, muhacim hattı Niyazinin iyi 
oyununa rağmen gol çıkaramamıştır. 

Bunun belli başlı sebeplerinden birisi 
hu oyuncuların mukabil taraftan ıyı 

marke edilmiş bulunmalarıdır. Galata • 
11aray - Güneş muhtelitinde Farukla 
Salahaddin bir hayli sö:tük kalmışlar, 

Kadri, Rebii, Necdet iyi oynamışlardır. 
Fakat günün en göze çarpan oyuncu • 
11u Haşim olmuş, çok beğenilmiştir. Ha
şim ikinci devrede, ayağına kramp girdi
ği için yerini Güneşten Melihe bırak • 
mışttr. 

Hakem ikinci devrede Mehmet Re • 
şadı oyu:tdan çıkarmıştır. Galatasaray 
- Güneş muhteliti Galatasaray, Fener-
- Beşiktaş muhteliti de Fener forma• 
sile oynamışlardır. 

MAÇTAN EVVEL 

Maçtan evvel Güneş klübünden Adil 
Giray'm reisliğinde bir heyet Galata -
saray klübüne giderek Galatasarayhlan 
Güneş klübilne davet etmiıtir. Galata • 
saraydan aynlanları:ı Galatasaray klü • 
büne gelerek arkadaşlarile temasları 

bir hyli heyecanlı geçmiştir. Galatasa -
raylılar bu daveti kabul ederek Güneı 
klübüne gitmişler ve maça gitmek üze
re orada so~tlblUŞlardır.ı Maçta• sonra 
tekrar GUneı ldübüne gelinmi~ ve o • 
rada klübün verdiği çay ziyafeti bir 
hayli :ıeş'eli geçmiştir. 

Galatasaray klübil de salı günü Gü
neşlilere bir çay verecektir. 

Dünkü maçtan sonra Galatasaray -
Güneş muhtelitini görenler arasından: 

- Ah gene birleşseler ne kuvvetli bir 
takım çıkaracaklar 1 diye:tlere sık sık 

rastlanıyordu. 

Eski dostlar ve arkadaşlar arasında 
tekrar canlanan dostluk ve arkadaşlığı 
sevinçle karşıladık. 

Diğer maçlar / 
Galatasaray - Güneş dostluğuna doğru .... 

Şeref sahasına be§ maç birden kon • 
muştu. İlk maçı Anadoluhisan ile Bey• 
lerbeyi yapmışlar, Anadoluhisarı 2 - O 
üstün vaziyete gelince saha haricinde 
oyu:tu şiddetlendirmek yolunda müda-ı 
haleler olmaya başlamış ve neticede sa
haya hücum eden bazı seyircilerin yü • 
zilnden saha kavga yerine dönmüştür. 
Sahada inzibatı temin edecek memur 
bulunmaması yüzünden hakem İzzet 
Muhittin oyunu tatil etmiştir. Bu:tdan 
sonra Karagümrük Sümersporu 5 - 1, 

Kasımpaşa Doğansporu 3 - 2 yenmiş-

tasaray galip; Fener - Güneş küçük· 
]eri: 1 - 1 berabere. 

K.ARAGOMROK STADINDA 

Halkevinin tertip ettiği turnuva 
maçlarına devam edilmiş ve akrnspor 
- AltınhilaJ, Sokoni - Aksaray takım

ları karşılaşmışlardır. ilk oyunu pen • 
altıdan bir golle Altmhital kazanmış, 

ikinci oyun 3 - 3 beraberlikle nihayet 
bulmuştur. 

Bu maçlardan evvel yapılan Fatih id· 
man - Aris maçını da hakim bir oyur
dan sonra 3 - 1 Fatih idman kazan -
mıştır. 

lerdir. ---------------
Dördüncü maç olarak oynanan ts. POSTAHANEDE BiR DôVIZ 

tanbulspor - Eyüp maçı güzel olmuş KAÇAKÇILJ(;J MI? 
ve 5 - 1 tstanbulspor lehine bitmiştir. Yüz İngiliz lirasını müteca.viz bir 
Gollerden birisi penaltıdan yapılmış • paranın bir iki gün evvel harice çı

tır. Maçı Saim Turgut çok iyi idare et- karılmak istenmesi postahanede şim
miştir. diye kadar yapıldığı zannedilmekte 

Son maç Vefa ile Süleymaniye ara- olan bir döviz kaçakçılığını mcydan:ı 
sında yapılacaktı. Fakat maçın geçe ka· çıkarmıştır. Diğer taraftan bu ka~ak
lacağım ileri süren hakem maçı tehir et- çılığın ihbarından sonra yapılan ilk 
ti. Vefalılar bir başka hakem bulup o • tahkikatta bir §ebekenin uzun müd
yuna devam edilmesini istediler. Bunu dettenberi bu işle uğraştığım ortaya 
da Süleymaniyeliler kabul etmeyince koymuştur. Müfctti~lerin yaptıkları 
maç yapılamadı. Sahada Süleymaniye tahkikata bugün de devam edilecek
nin bu maç için takım çıkaramıyacak tir. Neticenin bir iki güne kadar bü-

. tt b 1 d ~ da ı'ler· s·· e !er tün vüzuhile anlaşacağı kanaati var-
vazıye e u un ugunu ı ur n 

d 
dır. 

işitiliyor u. 
DENiZ İŞLERi KOMiTESi 

FENER STADINDA 

Dün Fenerbahçe stadında yapılan 

maçların neticesi şudur: 
Topkapı - Hilal: 3 - ı Hilal ga -

lip; Fenerbahçe genç - Altınordu: 

3 - 1 Fener galip : Anadoluhisar - A'· 
trnordu 3 - O Anadoluhisar galip: Ga • 
latasaray - Feneryılmaz: 3 - O Gala-1 

Balkan misakı iktisat konseyinin 
deniz işleri eksperler komitesi onu
müzdeki çarşamba günü ticaret oda
sında. toplanacaktır. Ekonomi Bakan
lığımız namına deniz talimat umum 
müdürü Ayet ve ecnebi vapurlar ııir

keti müdürü Behçet Cemal bu i~ isin 
şehrimizde bulunmaktadırlar. 

Olimpiyatlara lıa-
' zırlık maçları 

Nurenberg, 24 (A.A.) - lngitter' 
futbol takımının önümüzdeki oJirnpi
yatlara i ştirak edecek olan Alman ıa
kımı ile bugün yaptığı maç berabet" 
likle neticelenmiştir. 

İlk devrede iki taraf da hiç bir ti! 
yı yapamamış, ikinci devrede ise het° 
iki takım da birer sayı kaydetmi3let" 
dir. Oyun ç:ok güzel olmuştur. · ---·-, ...... _ ... , ___________ .... 

Fransız tiyatrosunda 
26 Mayıs pazartesi gecesinden iÜ' 

haren Pr. Zati Sungur gala mü!&ld,. 
rcs ile son hafta programına başlıYo'°' 

Bu programda yepyeni ve şaY9°' 
hajTet numaralar arasında ilk cJJ• 
olarak bir kızın halkın gözU önUndl 
iskelet oluşunu da gösterecektir. yt
yatlarda değişiklik yoktur. Biletleri
nizi evvelden temin edebilinıiniz. 

ONITORK TAHViLLERi 
Üııitürk tahvillerinin vadesi geleli 

faiz kuponları bugün ödenecektir. Sd 
tahviller kuponları kesilmiş ol~ 
21,75 liradan muamele görmek~ 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 
. gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 



~be dansan 
••• Uzaktan •• Yakından • • • 

C.W ..... motlernlqerelılB• 
~ ... Oa6cnilı lolıanta o~- 1 ır müzik holde bir gecelik kibarlık! 

1-KURUN 2S MAYIS 1938 

1 Gezi;tiJ er 

"ikar,, ve uyuyan 
kadın 

""'-'ofrrı .Wen iflıembeci Jült· I 

-...;:..":;.~=;n~;;. "Yavrularım, Bayan Ruzvelt buradadır. Sigara içmeyin, 
....... küfür savurmayın, erkeklere göz kaş etmeyin ! ,, 

Eaerlerine el•aneıeri hatırla

tan iaimler uermelı "E.JmonJ Ta
loat,, nun aJetidir Son çıkarJı· 
iı lıitap Ja "llıarın Jüıiifü,, adını 
fOfıyor. "lcare,, mucizeyi arıJırır 
icatlarile mqhur esatir lıahYa

manlarınJanJır. GiriJ %inJan'a
nnJan lıaçmalı için haf mumun· 
dan lıanallar yapmıf ue uçarai 
lrurtulmut•a Ja, günqe lazla yok
latmalı ihtiyatnzlıftnda bu'unclu
funJan lıanatları eriyip Jiifmüf· 

Birletik Amerika cumurreiıinin ka • 
rııı bayan Ruzvelt bir kaç ıün Nev • 
yorkta bulunmuı ve bir gecesini de bir 
dansingde ıeçirmittir. Bayan Ruzvel • 
tin himaye ettiği o:ı dokuz yaıında ıü • 
zel bir kız vardır. jüdit Vilyamı. Bu 
kız Penıilvanyada Svartmor kollejinde 
ıon imtihanlarını vermeye hazırlanırken 
babaıı annesi biribiri ardı ııra öldüler. 
Tam bu sıralarda Bay Ruzvelt büyük 
ekıeriyetle cumurreilliğine ıeçilmiı ve 
"Beyaz Ev" e geçmiıti. Jüdit eski bir 
doıtlufun kendi aile.ile Ruzvelt aileıini 
biribiri..-ıe bağladığını hatırhyarak ba • 
yan Ruzvelte bir mektup yazdı. Ken • 
disini angaje etmek istiyen bir müzik 
hole girip girmemek için fikrini sordu. 
Cumurreisinin bayanı bunu muvafık 

gördü. Jüdit kendiıini angaje eden F :. 
lidelfiya:un bu müzikholünde büyb"\ bir 
töhret kazandı. 

Sonra Nevyorkta Paradiz KlUb'e ges
ti. Orada da talih kendisini bırakmadı. 
Kız bayan Ruzvelt ile muntazam bir 
surette mektuplaııyordu. Bir ıUn Va • 
finıtondan bir telefon: 

- Alo, ben Bayan Ruzvelt. Nasılsın 
Jüdit? Çoktanberi seni ziyaret etmek 
iıtiyordum. Ama iılerim çok, buradan 
ayrılamıyorum. Ne iıe timdi bir fırsat 
çıktı. Bugün tayyare ile Nevyorka gi • 
diyorum. Bir kaç gün orada kalacağım. 
Seni ıarebilir miyim? Meseli bu ak9am 
birlikte yemek yeriz olur mu kızım? 

J üdit çok sevindi. Müzik hol uhi • 
binden o akpm için izin iıtedi. Patron 
ıülerek dedi ki: 

- Anladım, anladım. KilçUk bir dost 

Bayan ue Bay Raa uelt bir ziya/ette. 
hazırlamasını söylerim. -.-------------

tkisi birlikte dansinge 1ittiler, fakat ' ' bulmak yolunda 
direktör daha ilk bakııta cumurreiıinin 
bayanım tanıdı. Koıa kop patrona ıit· eD 80D çare 
ti ve Jüdit'in viliyet dostunun kim o!• 
duğunu söyledi. Patron telAı ile oyun
cu kızların yanına gitti: 

- Yavrularım. Bayan Ruzvelt bura· 
dadır. Çok rica ederim vaziyetinize dik· 
kat edin. Birer "ledi" gibi bulunun. s:. 
gara içmeyin, kUfür savurmayın, er • 
keklere göz, kaı etmeyin. 

O gece, dansing' gerçekten kibar bir 
vaziyet almıt, her aile kadmının ukılma 
dan cirebileceği lir yer olmuttu. Ama 
yalnız o ıecel ... 

Çekoalovakyada ıekiz çocuk babz• 
11 ve otuz bet yapnda olan bir adam 
uzun müddet it bulamadıfı için en son 
bir çareye bat vurmuı ve Prager Preı 
eazeteaine töyle bir ilin vermiftir: 

"Hiç hir it bulmak imünıaa bulan.. 
dım. Artık canlı bir adam üzerinde d". 
lediii tecrübeleri yapaltilmesi için ken.. 
etimi bir alimin emrine terketmeye h•
sınm.,, 

Bir aaray sablıyor 

tür. 
Her 6Ün birinin aleulere büıü· 

nerelı diiftüfünü 6Ördüfümiiz u
çalı çafınJa "/km,. ı laahrlanac6 
yerinJe bir anif aayala6ilir. 

Eaerin tenlıiJini yapan "Nuuel
la litterairea,, aon aayıaına eald 
bir reaamın bu el11U1e)'İ canlan
dıran tablonınu Ja bcumq. 

Bunun lropyaaını Ja ualılile bir 
Joatun euinJe rörrnü,tüm. "Ua
nn nılrutu,, bana gene ortula ıer 
rettifim bafluı bir leuhayı hatır
lath. Günlerce laayalimJen ailin
miyen, ruhumun sü.a gibi irim
tle gezdirtlifim bu leulaa "U>-u
yan lıaJın,, aJınJa iJi. Z11uallı 
bir Jelror içinde, bir Bolaem oJa
ıınJa, alıi bir mqin lıanapet/e 
yürelı çarpınlmntlan aolmuf bir 
adamın lrucafıntla uyuyan bir lır 
Jın ••• 

la 18rilfecekain. !!!!!!!!!!!I'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'~!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

- Hayır, Bay Heli Büyiik bir doatl Yamyam mı, 
Loadradakl Basinsham sarayı ile 

mUıtemillh iç milyon lngiliz Jiraı.ı. 
na satılarak yerine modem binalar 
ve umumi bahçeler vücuda getirile
cektir. Sarayın bulunduiu mahalle. 
11 yazıhanelerin ve ınatazalann ka.,.. 
lamakta olması dolayısile Kral betin. 
ci Georre da bu satışa niyet etmişti. 

AraJan 6u lıaJar zaman g~
t;fi halJe, renlıler, hala bütün 
tazelifile beynimJe cizgiler gön

lüme çalnlmlf gibi canlı o• 
lraynalr Jaruyor. Cünltti ba lıop. 
ya Jefil orijina•Jı. Büyült •r 
natkat, ıftft yviurmuş, ren· 
.,: lfiizrniit, gü~e'life alım "~"e" 
,.,,,, alyonanu l-""'11f . ,, ltaJı,,r 
öy'e yarcrfmı-th. B"run ka .. ,.,ı,,. 
rınJa nJulerin çarprnıfl, ltnfa 

Akpm cörüttüler. Jüdit kendiıi.-ıi C&DBVBr mi ? 
h~ye eden u büıük ,)adına va~,!.l:eti-
ni, kuandılr fBhreti anlattı. Bayan Arjantlnde MoateYldo tt .. rbne. 
Ruzvelt merak ediyordu: sinden kaçan Goray adındaki bir 

- Bu anlattığın cennette ben de bir phsın i'ledlti cinayetten uzun uza
dolatmak istiyorum. Ama akın benim dıya bahsediliyor. 
kim olduğumu patronunuza söyleme. Goray, on iki yaşındaki bir çoca. 

- Hayır, kat'iyyenl Yalmz vilayette- fa kaçırmış, kea•lf, pifirmiı ve ye
ki dostlarımdan biri geldi der bir masa mittir. 

Sekizinci Edvardın vaktile Prens 
olarak yaşamış olduğu Salnt James 
1&rayını tercih etmekte olduğu söy
lenmektedir. 

9. Gezgin 
(Ultftm aa111fat11 ('f'!tirittü ' 

Oenia mecmuası 
cı 
·::-::-·:-::-::.::.::-::-::-::.::.:~ 

1138 •YJlll çıkmıttJr. 7.en------
:ı ~ yazılarla 300 1&yıfalık Pariıte ıördüiü avrupabbiı anlatmaia imkan 1 
~ alan mecmuaya 20 ku· ltulamadan cazbanclın bqlaclıinu ıörea ıenç, der. 

lroilulmuttur. Bu 1&ymm iki bel kadmm önünde eiilerek danı teklif etti •e böy
aıı....:.=:-a biri Cotima deniz meydan lece anupalılıiı fiil halinde ıöıtenniı oldu. 
~ve bugUne olan tesirleri Hüse,-in Tok, eUerinin arumclan uynhp siden 
~ 1l'lerinde Deniz kurmay bin· lraclmm arkaımdan bir riizıir ıiM fıuldapp parlak 
~ atfat Öllclet'in kitap haline ge- parkelerin üıtünde ıürüklenen, ipek eteklerine br. 
~~~-llonfen.nm, .a~.&..ri Hini yolu .... -.....ur "'"6"' ka lralch • 
~ ıro..ı!-p&ratorluğu adlı, Bay Onmzana dokunan Wr el onu dalpiliimdan a· 

m eeeridir. yırdı. Çeneıinde küçük ve ıiyah bir aakal, ıörinde 
KABiR AZABI kalın baia çerçenli köteli siyah sözlük llulunan 

1..."' lltaa belediyelerin, belediye ve süler yüzlü, tomllul hir adam, liübali INr Mıle .. i. 
~ t..ı-.. . nalık ecliJordu: 
lıııaL._ ,.... aJ•kalananlarm oku-
~ 4eiD, mUellifm" ..a....ııı~ gı"bi - Vay, HÜM7İD Beyefendi biraderimiz, zabal". 
~ ~& teri de burada 1n1111UZ? Görüflüiümüze, hücli. bilir, 
~· Ve dirileri bu azaptan 
..::_~ fevkalbad, ...... un oldum! 
~~· yolunu da tutmaları li- da be. 
~~ lılltaleeNDı tavsiye ederiz. Hüseyin Tok, yıllar n n ıönnediti eski abba· 

••• .. •r GAZETESi 11rnın uzatbiı eli Pkb. Büyük ve zenıin bir iı taki· 
.,~ ili lllİİeuelelİnİn sahihi, hir çok kibar •e zensin 

*~ lllıektepleri mezunlan cemi· kimselerin doetu Hiıeyin Tok, bu monden bayata 
artik mecmUUldu'. Ziraat hak canla hatla iatediii halde bir türlü tamamen ahı·. · 

........._ 111111 ~ uneU aJ•kah olanlara en mmmıb, bili bir çok iılerde acemilik ediyordu; 
-~ ""1an burada buluyoruz. hir amandır nazari olarak ezberden ıu sibi Mldiii 

Ilı• ·.a - .a n•~ı. ~ARICI etiket llilsiıini bir türlü pratik bir bale ıetiremedi-
~n&1•\.I v ii içindir ki bir çeyrek ıaate yakın zamandır bir· 

likte dana etmek için musikinin haılamasmı bek'·. 
y.-ek karpıında dalkavukluk ettiii kadmı bir an 
içinde kaçmvermiıti; onun için mütee11ircli ve ken· 
diaini kalabalıjın içinde birden yabancı ve yap yal· 
mz hiuetmiıti; 'böyle bir ıırada eski bir tamdığı 

kartıuna bublllat olımll onu sevindirdi: 1 
- Sizi aördüiüme ben de pek memnun oldum, 

Molla Bey .. E Molla Bey .. Ne zaMandanberi ıörf. 
temedik; nenlerde.iniz? 

Dedi. 
Hüseyin Tolda konufurken gözü palmiyenin ar· 

ka11ndaki aynaya m,:p daima bir yana kaçan beyaz 
boyun baiını düzeltmeie uiratan toml»ul adam, 
1ııa "Molla B.,.n 1üta1madan J.otlanma• ı 

- Canım arbk mollabk filin kaldı ım ya?.. Biz 
ailecek eald Hilali Zade liık........ --bk, timdi 
10J adı kanunuu u~ DinfaJ ismini alchk_. Ay, 
malim, eski likal.anmn tercümesi... Dinçlik te ha· 
limisclen Wli delil mi? 

- Y &fh •e eski Molla, koUamu hafifçe arkaya 
dojna ....... kal.rdı: 

- Gencim, dillCim, diriJim; c:umuriyetin .... 
)'imi 

- Hü1eyia Tok pi 7apbfmın farkına vararak: 
- Dil ahpldıiı, dedi, tm.ara Wma)'llUZ. 
Hakikaten Mim on ..... rnelki laaline söre M· 

kiz on >'at aeatletmit siW daran, ıivri sakalı " 
......... ıöaliiı1e inak alimlerine beui,... .... 
n91'eli adamın ..ki molla ı..,.e bemer Fei kaJma. 
llllf p7cli. 

Hü1e)'ia Tok hatırladı ki wıktile Şeylüslim kr. 
pıunda habn .. ,...... Wr ...mm olan iffet Molla, 
o uman aaçlanm bö7le daha rahat oluyor di7e uı· 
tura ile kökünden ... tirirdi. Y unrlak çehresi.,. 
de beyazlapnaia yüz tutmaı top aalralı nrdı; 

ibritim kordona lnalaimm naundan ıiolqtmlarak 
cübbesinin ,...... ilittirilen altın aWik tabrclı. 

Hü .. yin Tok IOl'll"adaa Molla anlatmaia '-tir-
dı: 

- Bendeniz lnk:lül Me.'attan sonra tqeldriil e
den Liman lnpab Şirketinde meclisi idare azuı ·• 
elim; IOlll'a infisal ettim; rüfeka Mncleaizi ....-ler, 
hizmetimiz de maliim... Sa7la•lık için müracaat et• 
meii diifinüyorum amma, Mkahm.- MalUın ya ir. 
tiyenia bir yüzü... • 

Cazbant ... .._., dana edenler praya buraya 
daiılmaia baflemqtL MollN11n sözü, raıb hir •· 
keiüa ....... inde llapnetle )'ÜriiJ98 hir pnç lrad·. 
nm çıplak koll.nna takılıp kaldı, eörinü tamaml•· 
yamach; )'Utlmnda. 

Y .. b er4ıelı kadınla llirlilcte ıeçip ıitmitti. Bay 
Dinçay sözinG deiittinti: 

- Alin-Dü pist ....... haflanma .. habana 

minsa)'l'i haddin dansa davet edec:eiün! 
Dedi. Hüse7~ Tok kendisini tutamadı: 
- Demek dana ta ecliyonunuzl 
- Eh... Folutrotu fÖ>'le böyle çıkardım a.mna 

fU kör olan lanlO)'U ı..c:.remiyoram; İnfallab• 
taala laametimize folutrot çalarlar da biz de nmn. 
dmıaa nail oluruz. 

- Bu kadım tuu)'onunuz demalr .. Y anmdald 
kim? 

- Ne kadını, ne de yanındakini tannmyorum .... 
ma lturaaı balo delil mi, elbette herkes ejleaecek ... 

Vural Gincloidular bisi bot•• çaiumadılar, 
ya? 

Hüae)'in Tok, tatbikatta çeYik dana.......a,La 
beraber adat. mua..,et kitahnu aberden llili,.aı 
hocanın tanımadıiı bir iradını dansa kaldm:nü ist~. 
....-i tuhafına aitti, hbt sonra MolJanm ..._ Wı
b da pJiimledi, hot sördü. Bu sırada batb Wr Ilı. 
mclıiı Bay Dincayın koluna ıinnit: 

- Cet Wcalnn seninle büfede bir iki Çlllafbn
lnn; elbette kitapta bunun da Jerİnİ bulmupur. 
dur! 

Di7e aüriilde)'İp ıötünnek iıtiyordu. 
iffet Molla, Hüseyin Tok'a ıülülDliJenık ıh 

kırptı: 

- lıtenimu elfınati beyııelacleme)'ll-
Diyerek pldü; HüMJin Tok'un bir ıey anı.. 

maclıiını sörerek tercüme etti: 
- iki yoldak arasındaki hnab ıanimet llilinia.. 

Dolmadan enel ne7dik, öldükten sonra ne olacr. 

iız. deiil mi yahu?-
Cubant ilc:de bir kızsın cinıi istekler uyand-. 

ran .-iiriiltüıile ortalığı kan,tmyor. kadmlar erkek
ler WrMrleri"e ...i"yorlar, döniip dolatrp tekrar y.

lerine sreliyorlardı. 
Salda solda birkaç büfe huırlanmııb n IM'itin 

bedua belol"rda olduiu ıibi büfelerin önü hı•• 
hmç sardı idi. 

(Arkoaa mır) 
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boynun:la zevk dolgunluğu vej 
göğtJÜnde bir a§k rüya•rnın dalga

lanışı vardı. 

F a.fıat kucağında bu eı.iz ha

zineyi ta§ıyan adamın, kim bilir 

niçin gözleri YCJ§lı ve bakı§ı mah· 

zunda. Halinde muzallerlerin 

gururu değil, kölelerin inan•ızlı

ğı seziliyordu. Bugün bir cihan
gir ofarak çıktığı odaya yarın bir 

nelerden daha yokıul döneceğini 
mi dÜ§Ünüyordıı? Bilmem, Fakat 

göriinüşün manan •Öylediğim gi

biydi. 

ulkar,, rn as!ını görmed'm, bel· 
iz; o da. bu anlattığım kadar göz
den nıha inen bir yarattı eaericlir. 

("' . Gezgin 

T k • Panrteai SALI 
a Vlm 5 Mayıs 26 Mayıs 

=======44 R.Evw:l 5 R.Evvel 
GUD dolUfU 4 35 4 34 

8 

•• 
Çeviren: A. US 

dık öyle bir harekette bulundu k.İ ~ 
it "" çekten bana hayret verdi. Ben ~ il" 

günden beri nazırlanmdan Koreb e 'I 
şı iltifatımr kesmiştim. Onun ate~~ 
de şiddetli sözler söylüyordum. 

. btil 
fımda olan adamlarımın hep~ı . tetl 
çok yumuşak muamele ettiğımı fİ. 

ediyorlardı. En ziyade Koreb.'d~n ~ 
yet etmesi icap eden Sadık ıdı. f J 
Sadık'a ne düşündüğünü sorduğUfll 
man bilakis onun iyiliğinden bah", 
itiraf ederim ki ben tarihte bir ço~ 
saller gördüm: Parasınr vererelc 
hatayi tamir eden, sevgilisini ba~k•"" 
rbe bırakan. annesini sevgilisine 

GUn ball§J 19,28 19,29 
..................................................................... Sababnamuı ~40 34-0 

1 1 
ogıe namazı 12 ı 1 ı 2 1 l 

Nihayet bu mühim gün geldi. Kralı 
tahtı üstü:ıe çıktı. Etrafına Babilin 
büyükleri, füimleri, hakimleri, muht..· 
lif memleketlerin delegeleri toplandı. ı 
Bu öyle bir bayram idi ki onda şeref 

kazanmak için süratli giden at sahibi 
olmak, yahut vücut kuvvetine malik 
bulunmak Uiırm değildi. Sadece fazilet
li olmak iktiza ederdi. Şehrin en yük
sek idare memuru olan vali fazilet mü
kafatına layik olanları gösterdi. Fakat 
Sadıkın (Hasud) un müsadere edilmi§ 
ve ke:ıdisine verilmiş mallarını tam: -
men geri vermiş olmasından hiç bah
setmedi. Bu, mükafata değer bir fazi· 
let eseri olup olmadığr münakaşa edi
lebilecek bir hareket sayılamazdı. 

cih eyliyen kimseler işittim. Faka~~ 
diye kadar bir kralın nedinılert" oıf 
olan bir kimsenin hiddet içinde ııt 
hükümdarına karşı onu hiddet~ sc'f ıO 
miş olan adam lehinde söz söY~ 

lk.lndl namazı J 6,09 J 6, 1 O 
_ Akşam nam&.%1 19,28 19 29 

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

1
y~,~~ 21~ 21H 

Vali iptida bir hakimi gösterdi: Bu 
hakim kendisi mes'ul olmadığı halde 
bir adama büyük bir davayi kaybetti· -
mişti. Sonra kendi malını vererek onun 
zararını gene telafi etmişti. 

t.:insi Miktarı llk L minat Tahmin edilen Eeksıltmenın Lmsak 2 25 2 2 i 
Kilo Lira bedeli günü Yıım g~o gUDler1 1'44 I4S 

lr..ılundu~u:ıu duymad:m. B~n etİ1 

Yllm kalan günlert 22 J 220 
Süt 40000 330 4400 29/ 5/ 936 Cuma .._ ____ ....._ __ ..._ __ -= Sonra genç bir delikanlıyı gösterdi: 

faziletlerınden bahsedılen kım•~ 
her birine yinni§er bin altın ııı 5' 
vereceğim. Fakat fazilet kupasını 
dığa vereceğim.,, 

günü saat ıs de 

Gara ha hastanesinin 936 senesi Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan 
yukarıda c.ins ve miktarı yazılı süt açık eksiltmeye konmuştur. lha· 
lesi yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Batmüdürlüğün
de toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım 
kaleminde görülebilir. istekliler ihale saatine kadar teminatlarile 
birlikte gelmeleri. (2565) 

[ · lstanbul Belediyesi ilanları · 
. . . . .. . " 

' . 1 
Kaıacaanrne~ nı_zarlığrnın Nuh kuyusu, Şehitlik, !Saraçlar, Du· 

vardibi, Tunusbağı. İnadiye Selimpafa taşı, Bülbüldere, Selam
sız ve Ağahamamı mevkilerinde bulunan ve fırtınada yıkılan 2255 
tane ~ervi satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu servilerin hep
sine 12628 lira bedel tahmin olun muftur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 948 lirthk muvak
kat teminot makbuz veya mektubi le beraber 3 haziran 936 çarşamba 
günü saat 15 de daimt encümende bulunmalıdır. (B.) (2760) 

~Juluıin zade ıllelımet paşa mkfı mıitevelliliğinden: 

Maha.Jles i Soknğı Numarası Muhammen 

Jlolrar Yeni Po..c:;tane 
,.e 'l'iirbe sokağı 

ıı;.ıo 

senelik bedeli 
1800 

Cin~i 

Dükkan 

müddeti 
kar 

Bir senedir 

'fürbe 9 mükerrer 600 Hanın üst katın- Bir sene 
da dört oda 

l":ılüda muharrer emlak kiraya verileceğinden talip olanların muham. 
r1cn Yaridatının % 7,::> nisbetinde pey akçelerile 2 - 6 - 936 ı::alr günü 
.f"' :-tt ikide fstanlıul Evkaf Ba~müdiriyetinde ihale komisyonuna müracaat 
CJ elemeleri. (160 3) 

Afyon ilbayhğından: 
1 -- Muhammen bedeli yedi bin lira olan yebnis bin kilo mo

torin 5 haziran 936 cuma güuü saat 15 de kapalı zarf ~sulile VHavet 
Encümeni salonunda kati ihaleİi yapı!mak üzere eksiltmeye k~n
mu§tur. 

2 - Eksiltmeye girmek isliyenler (S25) lira muvakkat teminat 
verecekler ve teklif mektuplarını yukarıda yazılı gün ve saate !cadar 
Vilayet Encümep Reisliğine vermit olacaklardır. 

3 - Bu İfe ait şartname Vilayet Elektrik Müessesesi Direktör· 
lüğünden bedelsiz olarak verilir. (2606) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Vergi borçlarından dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfi

xan haciz edilip satılığa çıkarılan Behçet paşa veresesinden İsmail 

Hakkının Dümbe köyünde 33, Refikanın bir buçuk, Haticenin 

9t Fatmanın on buçuk dönüm, Zehranın üç buçuk, Hacerin 3 dö

nüm üç evlek tarlası ile değirmenin in 480'' hissede 21 hissesi ve Celalin 

6 dönüm tarlası 15 - 5 - 936 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 5 - 6 - 936 cuma günü saat 

15 de ihalei evveliyesi icra edilecektir. Taliplerin 821.ndırma kasazı 

İdare heyetine müracaatları i!an olunur. (2795) 

Türk Hava Ku~umu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye kadar binferce kişiyi zen~in etm .şt'r 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Hra 'ık ikram iye!erle 
(20.000) liralık bir mükafat vard•r. 

Kilyos 
(Uçüncüden devam) 

çocuklar, omuzlarında çalı çırpı, kaz
ma kürek oraya koşuyorlardı. 

Sordum: 
- Siz burada ne yapıyorsunuz? 
- Çalı~ıyoruz .. 
- Kaç parn alı,yorsunuz? 
·- Ayda yirmi beş kuruş .. 
Ye çocuklar bu yirmi beş kuruşun 

ken dileri :çin çok para olduğunu an. 
tattılar .. 

Kilyos muhta.rı Bay Jsmail dert 
yandı: 

Den, dedi, 27 ),ldır burndn, bu 
gördüğünüz köyde muhtarlık yapıyo
rum. On sene evvel Kilyos diye bir 
yer yoktu. Kimse burayı bilmiyor -
du. Bir gün Vayem.se'den bura ·a 
bir grup gelerek kamp kurdular ... 
KöylümUz b ndan mem'!\un olmadı •. 
"Baldırı çıplaklart, diye onlardan ka
çanlar oluyordu. Fakat bu adamla. 
rın Kilyosun havaı:;ından ve denizin
den istifade ettiklerini görünce aklı. 

Bu da so:ı dere:ede sevdiği bir kız ile 
evlenecek iken gene o kızın aşkından 

dolayı ölmek üzere bulunan blr dostı·
na sevgilisini bırakmış ve fazla olara 1< 

cihazım ödemişti. 

Sadık dedi ki: d 
- Haşmetli efendimiz, fazilet ısS 

kafatı:ıma layık olan bir varsa o d• ,1' 
nız sizsiniz. Zatı haşmetinizdir ki ~ 
diye kadar hiç işitilmemiş olan bir ~ 
rekctte bulu:ıuyorsunuz. ÇünkU 
olduğunuz halde sizin arzulannıı• ~ 
halif söz söylediğimden dolayı betl 

Daha sonra bir asker meydana gel· 
di: Bu bir asker idi ki (Hircanic) mu
harebesinde büyük bir alice:ıaplık ese
ri göstermişti. Düşman askerleri onun 
sevgilisini esir etmişlerdi. Onu müd r
faa için mücadele ediyordu. Bu srrada lunuza darılmayınız.,, ~ 
beş on adım ileride gene diişman as- 1 Bunun üzerine . her~es hem eri 
kerinin annesini esir etmiş olduktan he~m· de Sadı~ı. t_a~<lır ettı. Mal~nı :bf 
ke:ıdisine haber verilince ağlayarak hakım, sevgılısı:u dostuna nışa . ·~ 

~ k • · k t k · i evgil1 
sevgilisini bırakmış annesinin imdadı· aşı • annesını ur arma 1!i n s cıf 

na koşmuştu . Faka~ dönüp geldiği z~- :e<la eden asker kraldan para müklf:,f 
man sevgilisini ölüm halinde bulmuştu . clılar. Bunlann isimleri generaller ıl 
O vakit intihar etmek istemiş. fakat ar- terine kaydedildi. Y~l~ız. ku~~y~;dl 
nesi kendinde:ı başka bakacak yardım· Sadık oidu. Kral da ıyı hır huko ~ 
cısı bulunmadığım söylediği için haya · olmakla şöhret kazandı. Fakat bu. t 
tın acılıklarm::ı tahammiil etmek cesr • reti uzun zaman muhafaza eöeme?"" I 

bayram Babil tarihi:ıde görülmedıl< Tetini gö~termişti. 
. . . reced• uzun bir zaman kutluland•· 

Hakimler bu asken takdır edıyorlar ~ of .. a ~ ·1 öst kadar ki hala Asyalıların hafızasında 
v_e ona muk falt :ermle t>ekmdeydı' kg'• ,_ nün hatırası yaşamaktadır. O vakit 
rıyorlardı. Kra soz a ara e ı 1 • d' du 

. .. k'I . h k t dık şöyle ıyor : -' _ Bu askerın ve ote ı erın are e · . , hah . td"' 
h . h" - Nihayet m" ut ve uyar o 

teri güzelcir. Fakat bunlardan ıç ı- d 
.. .. .. n·· <:: · Fakat aldanıyor u. ri heni hav .. ete duııurmuvor. u:ı • -

ma buradnn bizim de, yani köyün de -----•-o0JM!l!\30J1WWWllll!ı:tıl.,,,w-•w_,..-m __ _. 
Altıncı kısım istifad~ini düşünmek geldi ve rlcrhal 

barakalar kurdurdum. liöyHi itiraz 
etti. tık sene sekiz on kişi geldi. Uir 
kaç ı:;ene sonra gelenler daha ziyade 
arth. Rir kaç sene evvel burada hir 
plijın bulunduğunu öğrenenler c;o
ğalmıştı. Köy namına barakalar 
yaptırdım. Bu gördüğünüz yeşillik. 
ler orman halinde idi. Heps ini, bir 
çok kimselerin itirazlarına rağmen 

temizlettim. 
"Plaja gelenlerden yalnız on ku

ruş kahve parası alıyorduk. Başka 

hiç bir kirası yoktu. Gene de öyle. 
dir. Kilyos a4ı ehemmiyet alma[{a 
başlayınca zenginin biri ~ahile yakın 
yerleri köylüden satm aldı. O vakit 
çok itiraz ettim. Köylüye: 

"- Bura.c:::ını satmıy:ılım. Bizi 
zengin edecek, köyümüzü şenlendire
cek yerleri · elimizden çıkarmıyahm .,, 
Dedim. Fakat kim~eye dinleteme. 
dim. Herkes eline geçecek bir kaç 
kuruş parayı dü~ündü. En iyi yerle
ri elimizden kaçırdık. 

"Şimdi köyün elinde ) alnız sahil 
kumluğu kaldı. Bunun için de çok 
uğraştık. Bu yer köyün de~ ildir, 
dediler.. Fakat sonunda haklı ~ık. 

tık.,. 

Kilyos köyü, denize hakim tepe
sinde ''Yok yok, kahvesinin hulun. 
ma~nna rağmen cok 1'akım sızılır Ilu 
kahvede her .eyin hulunma.c:::ı, hu gü-

Giresun 
Şarbayhğındao : 

1 - Giresun belediyesi tara
fından tesis edilecek olan ,ehir 
bandosu için lazım olan 20 parça 
bando atatı 26 - S - 936 sah 
günü saat IS de ihale edilmek ü
zere 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye çıKarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 900 li
radtr. lhale Giresun bcledi)e da· 
iresinde toptanacak Bf'lcdiye En
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihaleye iştirak· 
lcri için <fo 7 ,5 nisbetinde depoıi
to yatırmaları lazımdır İstanbul· 
da çıkacak taliplerin diğer şart 
larını lstanbu rh Asma altı numa· 
ra 44 Azmi Gürsoydaıı öğrenebi-
lirler. (2798) 

ZAYİ 

!zmir San'atlar mektebinden aldı· 

ğım tasdiknamemi zayi ettim. Yeni
sini çıkartacağımdan eskisinin kıyme
ti yoktur. 

Scmirl;cnt nahiyc.tti Büyül>ç~me 
ın.!1hallc.sindeıı Ali oğlu Şevket 

------------------------~ 1 1• · .. ·· .. · r ..1 ~··kt k t ze p aJ ı<oyun u ıp ı .aı ı · en ur a. p•••• ........ 19 ........ n•:••n:••••••••n••····--· 
ramnm•ştır. :: ••
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Kilyos halkr, kaza h:ışk:ını Is mail :: r • e me 1 Si 
Hakkı n: nahiye. h~ş~~nı Hasan Yıl- İf Bevliq~ mütehassısı ii 
mazın hımmetlerını şııkranla anrvor. :. (T" ··b E · ·· ·· h T 1 2191·== 

0 • ~\Opru aşı ~mınonu an e : ~a .. 
lar. Ben, Kılyoc:::u . Sarıyerden J\ı yo- ............... ·-···:::·--··-·-·· .. ·:::· .............. ....... ··-·-·--··-·-·-·· . 
sa giden yolun e raf'mı c:ı :::ran tahii l 
gilzelliklcri gördülttcn sonra bura) ı Jarını dinlendiremesinler? Biraz him
eanlandırmak i~in dnh·ı <:ok himmet. m t bunları kolayca temin eder 
lerim elzem olduğunu siiyli~·eceğim.. Kilyosa can vermek ,·e bu deniz 
Yolda hu.<ıusi otomobilleri ile ı?elen köyünü .ra~atmak için bir şey i.c:::ter: 
ecnebilere rastlarken icim ~TZh"Jordu.I Yol... 

Haftanın dağdaıfa'~ri'e hnna'nn- i Rarıyer - Kilyos arnı;;mdı\ gör. 
tar niçin uzun bir yolda dalma temiz düklerimi de yarın yazacağım. l 
hava yutarak Kilyos sularında kafa./ Niyazi Ahmet Okan 

NAZIRLAR 

. ~ 
Kralın başvekili ölmüştü. Sadıit , 

makama getirdi. Babildeki bütiln ~ 1 
dmlar bu intihabı alkışladılar. ÇUn1'~ 
tarihe kadar bu memlekette bu le• tf 
genç bir adam başvekil olmamıştı. 1'

1
, 

lm bütün adamları bu:ıa kızdılar. tl ;ıı 
le (Hasud) kan kustu. Sadık kr•1 f 
kraliçeye teşekkür ettikten aonra P' , 
ğanın yanına gitti. Ona da aynca ti 

§ckkür etti: A 
- Ey güzel kuş! dedi; beni bU Y"' 1 

sek makama getiren sen oldun 1 fi•>" 1 

tımı kurtardın! Kralın atı ve kralir, 
:ıin köpeği ise bana fenalık ettiler. 

11
, 

'b' ti sanların mukaddeartı işte bu gı ı tı' 

sadüflcre ve tesirleri bağlıdır! Fakat 1~ 
kadar garip bir saadet ve hahtiY9~ 1 

ihtimal ki yakında yine yok oıacs 
tır.,. 

Papağan cevap verdi: 
- Evet! At 
Papağanın bu ıözü Sadığa h•r, 

verdi. Kendisi iyi bir fizikçi otdui~, 
dan papağanlann istikbale dair ıı•. jf 

verebileceklerine inanmazdı. onu!l ~~ 
bu söze o kadar ehemmiyet veJ1SI J 
BaşvekilliK vazifesini ifaya öevaııı •", 

Sadık başvekilliğinde herkese ~aJ' tıi' 
nun kutsi kuvvetini tanıttı ve bıÇ Jıİ' 
kimse üzerinde kendisinin phsi tıi 11 , 
miyetini hissettirmedi. Nazırlar rneC IJİ4 
si topla:ıdığı zaman reyler üzerine ıf 
bir tesir ve nüfuz icra etmezdi. aeı ol" 
nazır Sadığın hoşuna gitmiyecek ~ ı 
bile kendi reyini büyük bir aerbett el" 
le söylerdi. Sadık herhangi bir .ııı: ~ 
yi muhakeme ederken görülürdil , 
muhakemeyi yapan onun JcCS1, 
disi değil. bizzat ka:ıundu. ~~. 
kat muamelelerinde çok ~ et' 
detli olduğu zama:ılarda bunu tadiltbİ~ 
mesini bilirdi. Herhangi bir i§te ta r, .,e 
edilecek kanun bulunamazsa onurt g" 
diği karar (Zerdüşt) ün emri yerine 
çerdi. . (Arkası v<Jf) 



'1 -KURUN IS MA"YI! 1931 

Küçüklere ilkbahar ve yaz mantoları 
r:mımı • ' 12:=- ::.=::==:n•r.--·:::·:::: 

~ Tarihte meşhur ; 

1 ~~~~~~!~mci; 

Sayın Eayanlar 
toı Ya.vruıarmıza bu şık man
'fliı 9.?Jı. ve lair elbiseleri kendi
et . içı~ de her giyeceğinizi ve 
Ql l§leriııi kendi kendinize yap 
.,. ak isterseniz bir defa. "VA-
AiT • 
da " eVi Ankara caddesi "Mo 
bin:al011una" geliniz. Burada 

.erce midel patronlar ve 
lllec ' nıualar bulursunuz. 

.. ~· Dışanya posta ile nUmu
._ Nf..ı mecmualar 50 k~a 
-voenıır, 

Küçüklerimize ilk vazifemiz ilk bahar ve bütün yaz 
kiyebilecekleri açık renk mantolar tedarik etmektir. 
Büyüklerde olduğu gibi küçükler için de bu manto. 
hıra yün, keten n pamuk, yahut bunlarla karışık ku
maşların her bir isi elınabilir. Küçüklerimiz için Be. 
YER müessesesinin gösterdiğimiz en şık modellerini 

tavsiye ederiz. 
MK. 48272 kız çocuklan için spor mantosu; yakaSJ, 

manşetleri, cep ve kr.meri bol dikişli. (130) santim 
genişliğinde takriben iki metre 35 santim kumaşa ih

tiyaç vardır. 
KK 42675 KU çük1er için en pratik ve daima modaya 

uygun Raglan biçiminde spor mantosu. Çifte düğme. 
1i ,.e kenarları geniş dikişli. 140 santim genişliğinde 
J metre 50 santim kumaşa ihtiyaç vardır. 

KK. 48319 Küçükler için maYİ kumaştan gemm 
-ıantosu 130 san tim genişliğinde takriben 1 mem 15 
santim kumaş U zımdır. 

l
i• def& olarak Napoleon Bonaparte • 

ile evlendi. Bu sıralarda kocası he
nüz konsül bile olmam.ı§tı. Fakat 

,ı. Jojefin'in dostlannın yardımile Na-; 
ıl poleon imparator olabildi. Onun • 
1 içindir ki Napoleon kansına "uğu

runun yıldw,, namını vermi§ti. 
Hakikaten Napoleon bu kadınla ya 
şadığı müddetçe yıldızı da parla-

H mı§tır. Fakat Jojefin Napoleon'a 
ii bir tür1ü istediği çocuğu temin ede
ij miyordu. Halbuki çocuksuz Napo
ji leona tahtı için bir varis lazımdı. 
!5 O zaman Jojefin'den ayrıldı; ve 
İi Avusturya prenseslerinden Marie 
U Kouise ile evlendi. Ne garip talih! 
:; O andan itibaren de Napoleon da li talihsizlik baş gösterdi ve az za
=i man sonra da tamamile mağlOp ol-

h du. J . f. h Ik . . d t· i ;: 03e ın a ıçın en ye ıgm ş 
!! orta halli bir kadın olduğu halde 
~ tarih kendisini pek malfunatlı ve il pek zeki bir kadın olarak göster-

i mckt;;~liçe /sabella 1 
1 Birinci lsabella 1451 de doğdu 

1 
ve 1504 de öldü. lspanya Kraliçesi 

i 
idi. Pek şehveW bir kadın olarakl 
tanınmıştır. 1479 da Aragonya 
Kralı Ferdinand He evlenerek ls
panyayı büyüttil. 1492 de AmerL 

İ kayı keşfeden Kristof Kolombul 1 himaye etti; bu suretle de İspanya-
& yı geni§letmiş oldu. 
=•it WIW lllC# ## Ai-9:=a&i iiilm:ll: 

kumaşla yapılabilir. 

MK. 48116 Bu mavi kumaştan ya
pılmış manto daha ziyade bisiklet kul
lananlara tavsiye olunur. 130 santim 
genişliğinde 2 metre 20 santim kuma§ 
la yapılır. 

l4ır. 48260 Yaliası Jia.palı arlia!ı ku-ı to. 130 santim genişliğinde iki metre cuklar için yUn k'um~, ınansetlerll 
kklı 'Noppen namındaki kumaşlardan 10 santim kumaş llzımdır. bağlı manto. 95 santim geni§liğinde 
Pek P?aUk kız çocuklan için şık man- MK. 48253 Pek kUçUk yaştaki ço- 1 mette 85 santim kumaş llzmıdır.! 

MK. 48268 Çizgili yün kum&.§tan 
pratik bir mantonun sadesi. 130 san
tim genişliğinde 1 metre 60 santim 

MK. 48252 Genç kızlar için ka1m 
keten kumaştan kostüm. 130 santim 
genişliğinde takriben 2 metre 70 san
tim kumaş lazımdır. 

Bütün elişlerinde C. B. "Cartier - 81esson,, markasını ta1ıgan koton ve 
malzemeyi tercih ediniz / 

PARIS 

Bu markaya dikkat edin 

~ın ve kadınlık : 
_ _, ~ p"Q --

lloda ae demektir? 
Şık giyinebilmek için nasıl hareket 

etmeliyiz, ve az masrafla nasıl 
şık giyinebiliriz 

li elbise yerine sade bir elbise, temiz 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tesirile solmaz, gerilmez ve gevıemez. 

Toptan .... perUen\!e sabf: NIKOLAIDi EFTIS 
lıtan&ıl • Beyoğlu. istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

Şifa veren sebzeler 
TURP. 

'l'urp amele k9.111, öksUrUğe kar§ı 
sanlığa k&rfl, böbreklere k&r11 tavsi
ye olunacak yeglne ıif alı 'ilA.çtır. Turp 
suyu ile yilzdeki çiller tedavi edilir ve 
yüz ile vücuttaki benler giderilir. 

H1YAR 
Hiyar da sebzelerin en ıifa.Iılarm

dan birisidir. Kanı temizler ve C. vi
tamini çoktur. Hiyarın suyu cilt için 
tavsiye edilir. Cildi besler ve güzel bir 
renle verir . 

Bir mUtehassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdıı·. 

YapılmasL lciıtmgelen 
1ıı::.e keliıneal bildiğimiz gibi Fran 
.. kaı · Vakit vakit deği§en giyinme 
'1ı 1P "Ye kıyafet - manalarına gelir. 
~~a beraber çamaşır, §apka, saç 
btıy e • çorap cinsi ve renkleri, mo
lıat~ ev tezyinatı, yemek takımları 
l'enkl ll'aba ve otomobillerin şekil ve 
~bert için de kullanılmı§br. Hatta 
~llaterette son zamanlarda ma
~ .. modaya tabi olmuştur. Yani 
bUtUn Dloda,, aşağı yukarı bizim 
Obn ha.yat ve hareketimizde hakim 
llbı Uftur. Sebebi bu bigünah kelime
tlr. ~asnım suiistinıalinden ibarct
!lıoda Yinınek ve tuvalet her ne kadar 
~tl ~tabi olsa bile her milletin 
-.ıı~. e ka.t'iyyen bir tesiri olma-

taranmış bir saç, elbisenin rengine -------------

'L Sade Ve .... _,_ • • k d . . 
uatlık h ~ gıyınme aıma kı-
~ &reketl sayılmı§trr. Zaten bir 
ltı rntdtr ~ de -~ giyinişinde dc-

Bt. tak danteleleli, şeritli ve renk-

uyar bir şapka, potin ve çorap. Hafif 
bir kolonya yahut lavanta kokusu, 
ince pudra yahut krem; dudakların 

hakiki renginde bir de ruj, mum gibi 
dimdik bir duruş; insanın gözlerinin 
bebeğine bakan sadık ve samimt bir 
bakı§, üç metro tulunda bir satır dol
duracak bir çok havai sözler yerine 
üç lojik kelime her kadının her yerde 
ve her vakit mevkiini yükseltir. Etra
fmdakilerini cezb ve yalnız hürmete 
değil haWi itaate bile icbar eder. 

Modanın dı§ tarafını böyle müta
lea ettikten sonra iç yUzünü de iktisa
dt olarak aramalı ve tatbik etmeliyiz. 
Yani giyilecek bir elbisenin şeklini 

uzun müddet modasını kaybetmiyecek 
surette intihap ettikten başka bir de
receye kadnr eskidikten sonra bir kaç 
metro yeni bir kumaş ilavesile tekrar 
yeni bir modaya uygun bir hale getir-

meliyiz. Bunun için de kız çocukları
mıza herhalde biçki ve dikişçiliği öğ-
retmeli ve bunu kat'iyyen ihmal et- Fen, senelerle sık sık yapı· 
memeliyiz. Çünkü bir aile yuvasının lan makiyajdan yüzde yaşın 
daima. ve en büyük masrafını ev ka- ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
dmmın "moda,, ya göre giyinmesi tc§ bir genç kı.ı teninin güzelliği 
kil eder ve karı koca arasında da en için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
ziyade kavga ve geçinmemezlik bu bi hallerde cilt Biocel tabiı 
noktadan patlar . Halbuki bir ev kadı- edilen gençleştirici ve ihya 
nt dikiş ve biçkiden anlarsa az bir edici unsurlarla beslendiği 
masrafla hem kendisinin, hem çocuk- takdirde derhal tazeliği, gü 
larmm, hem de bütün yuvasının hat- zelliği ve yumuşaklığı iktisap 
ta kocasının bile iç çamaşırlarını, göm eder. 
!eklerini, hatta elbiselerini bir kaç Bu kıymetli cevher, Viyana U -
metro kum&.§tan gayet ucuz yapar. niveraiteıi profesörü doktor K. Ste 
A2. para ile hem şık, hem kibar gezer- jskal tarafından hususi bir usul da -
ler, hem de mes'ut yaşarlar. iresinde genç hayvanlardan istihsa-

Onun için "Moda,, kelimesinin ma- le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
nasını anlıyalım ve bu kelimeyi suiis- pembe rengindeki Tokalon kremi 
timal etmiyelim. terkibinde mevcuttur. Akşamları 

Mhemet nacl Gö~men yatmazdan evvel kullanılmakla, 

siz uyurken cildin zayıfla • 
mış ve solmuş adalelerini 
sıklaştırır ve beşereyi beı • 

ter ve gençleştirir. Sabahleyin be • 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalan 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyas • 
latıcı ve mukavvidir. İşte bu suret • 

le makiyajlı ve solmuş bir ten ye • 

ni ve cazip bir güzellik tabakaaile 
kuıanır. 



ABONE ŞARTLARl 
Yıllık 

Meınlelı:ethnizde '1150 
Yabancı yerlere 13150 
Posta blrllğlne ı 

180 girmlyen yerlere~ _ 

6 aylık 

420 

9150 

a aylık 
235 
{(10 

Aylık 

110 
1!50 

180 

TUrldyenln her posta merke%1nde KURUN'a abone yazılır. 

. 
YAZI VE YONETIM YERi: , 

Jatanbul, Ankara Caddesl. (V AlllT yurdu) 

Xelefon Jldare: 
}Yazı l§lerf: 

Telgraf adresi: K11BUN 

Posta kutusu No. C8 

2a70 
21'11 

11'tanbut 
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.' .. f:!_evlf!t · Demiryolları ve Limanları işletme 
) ............................................. ... 

. .• . .. . . . .. 
· · · {; , . .': -· · Umum · idaresi ilanları 

• 
ıçın 

• 1 T yurdu VA 
Eskişehir hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda dns ve 

miktları ile muhammen bedelleri yazılı 4 grup yiyecek ve içecek 
5 - 6 - 936 cuma günü saat 15de Haydarpaşada gar binası dahi
lindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile sabn 
alınacaktır. Bu işe girmek İ!\tİyen lerin hizalarında yazılı muvakkat 
teminatları ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartna

meler Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonunda ve Eskişehirde 
Hastane operatörlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. .(2747) 

propaganda servisine müracaat ediniz; size 

Grup 1 - Sade yağr 
Tuz 
TeJ şehriye 

(irmik) 
Pirinç Beypa. 
zarı 

Makama (Ça
pa) 

Pirinç unu 
'.(Çapa} 

Kuru soğan 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Çay (1 inci 
nevi) 
Beyaz peynir 
(yağlı} 

Kuru fasulye 
(Ayşe) 

Nohut (Kara. 
biga) 
Amasya b'am
yası 

Mercimek '(ye-
şil) 
Domates sal-
çası 

Limon 
Zeytin yağı 
Kahve (çe
kirdek) 

Azamf 
miktar 

600 
350 
180 

800 

100 

200 

800 
900 
900 

80 

400 

250 

100 

30 

50 , 

120 

3500 adet 
60 Kg. 
12 ,, 

Patates {sarı)' 2500 ,, 

Kuru üzüm 

Kuru viıne 
Un (çift sı"' 
fır) 

150 ,, 
lOG ,, 
25 ,, 

Asgari 
miktar 

300 Kg. 
175 

" 90 ,, 

400 
" 

50 
" 

100 ,, 

~o 
" 450 ,,, 

450 
" 40 ,, 

200 ,, 

150 ,, 

50 ,, 

15 -
" 

20 ,, 

60 ,, 

1750 adet 
30 Kg. 
4 ,, 

1500 ,, 

100 u 

75 ,, 

10 ,, 

Muhammen 
V. K. Fi. 

K. S. 
75,00 
6,00 

25,00 

20,00 

24,00 

32,00 

9,SO 
26,00 
29,00 

300,00 

40,00 

15,00 

lft,00 

120,00 

12,00 

20,00 

6,00 
60,00 

105,00 

7,5 
20,00 

35,00 
12,5 

her kolayhğı gösterecektir. 

VAK. JT Propaganda servisi Tilrkiyenfn en iyi ve muh
telif rekU\m vesaitine malik ilAn müessesesidir. 

: Yakıt yurdu, Istanbul Ankara caddesi Adres 
Telefon: 24370 Telgraf : Vakıt, Istanbul. 

~ı ............................................... .., 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanl~rı 1 

:::::::;::::::::::::.=::::...-::.==· 
5: 
i! 
li :. 

Değeri 

L. K. 

603 68 

500 00 

172 00 

1872 60 

.. 
Satılık Mahlul Emlak 

ii :: .. 
:: 
5C 
:: 

Pey parası 
L. K. 

60 00 

38 00 

10 00 

141 00 

·: 
ff .. 
ii 
iJ BOZKURT 

Beşiktqta TürlC Ali mahallesinde 
Ihlamur caddesinde 104 No. lu 

n 
:: Tra, bıçaaı 

~ Tanesi 5 kuruştur 
hanenin tamamı. ;ı 

il 
Kaaımpaıada Camiikebir mahalle- :: 
sinde Mescit sokağında 18 No. ar- I! 
sanın tamamı. ğ 
Kaımıpaıada Eyyühüm Ahmet Ef. H 
Ufak köprü 5. 3 No. h hanenin iı 
t c 
amamı. i:f 

Hasköyde Sütlücede Mahmut ağa 
•• 

mahallesinde bağ mevkiinde 31 i~ 
No. ana ile 33 - 35 No. iki bap Si :: 
banenin tamamı. ~~ 

HALK . 
Tra, bıçaOı 

Tanesl 100 paradır ..... 
Yulianaa yazılı mahlullerin tamamının mülkiyetleri peşin para i~ YURDDAŞ 

ile ve 25 mayıs 936 tarihinden iti haren bir ay müddetle ve pazar- e.·.i : 

lıkla açık arttırmaya çıkarılmııtır. Ostermesi 26 haziran 936 cuma :::: Bu bıçaklar senin ÖZ kard~şinin: 
malıdır kardeş malı kullanmaksa 

günü saat 14 de komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi 55 ÖZ Türk olanlar için bir borçtur. 
buçuk pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünde Mahlulat ka- H 
lemine gelmeleri. {2801) ==.:=· MA RDiN acantamız 

GAZ OCAK isterseniz 
Evvel Kunı kahveci han 21 müracaat ediniz. Meşhur JUWEL ve 

DEMON ocaklarının deposu. 

:: 
:: Yardımcıo§lu AbdUlbaslt •• J: 
ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-=-m:nn-... 

Yumurta ,. . 6000 adet 1500 adet 1,5 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 

Muhammen bedeli 2440 lira 72 kuruş ve muvakkat feminatı 184 l"' 30 k d K ı"•yon Re.ıs)·"'· l · I" d r d rs, a a ar om o ıgıne verme erı azım ır. 

ıra ır. Şartnameler beheri 150 kunıı mukabilinde Ankara ve Haydarpa-
Gnıp 2 • Ekmek 12000 Kg. 5000 Kg. 10,5 (Muliammen ıa veznelerinden satılmaktadır. (2651) 

r ,, 3 • Koyun eti 7000 ,, 3500 ,, 40, 

6000 " 2000 ,, 10 
Yoğurt 6000 ,, 2500 ,, 15 

(bedeli 1260 
·(lira m.ll'vak- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve sa
'(kat teminatı atleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada idare bi
(94,5 liradır. nasında satın alınacaktır. 

(M h Bu işe gırmek istiyeulerin muvakkat teminatları ile tekliflerini 
u ammen . ..... .k l b 

(bedeli 2800 ve kanunun tayın ettıgı vesı a arı angi eksiltmeye aid ise o eksilt-
1 
~:;..=dk7n.~ "!::c; .... 4: 

(r k me saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş ..... m.,. und1n•ıo.ı.ı. ... ıı. lllll•IL 

-·--"';...~.,.,~ ~""'-~ ~. ,.... ,.. '"' ... _ .,_ .,..,_ ı..ı.. ~ 

ıra, mUVa - 1 1 l" d ı PERLODENT ••ru hbul otmu ~or '(k t t • 1 oma arı azım ır. a emtna 1 i Muuddt t11ffGndDr. 

(210 lira. Şartnameler p""1asız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada TeseJlüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (2791) 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme 
(Muhammen bedeli teminatı günü Saati 
(Bedeli 1500 1 - Bezirleı 22380 lira 1678,50 lira 22/ 6/ 936 1155,30 r.:··: ::::::. ......... ··:;:::;::::e:;;;;·•••H•~·ıaaıaııı:,· 
'(lira, muvak- 2 - Neft yağı 4800 ,, 360 ,, ,, ,, : 
:<kat teminatı 3 - Vernikler ve sikatif 5965 ,, 447,38 ,, ,, ,, 16 H ~ 

'(112 1/ 2 Ji- 4 - Beyyeanz emaye boya 750 ,, 56,25 ,, ,, ,, 1
1

6
5

.30 ::::i·.'.

1
•• ı~·~~~. -~· ·cradır. 5 - Üstiibeçler ve sül· 11475 ,, 860,63 ,, 24L6/ 936 . ,
1 

•L __ 
Muliammen l>edeli 34200 lira olan takrillen 190 ton hurda bakır 6 - Toz ve anilin bo- •I 1 

:. -~~ 19 haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile An· yalar. 3827 ,, ' 287,03 ,, ,, 15.30 if ?' "5ii ~ 
karada idare binasında arttırmayakonulmuştur. 7 - Grafit ve plom- H 1;; 

Bu işe girmek istiyenlerin 2565 liralık muvakkat teminat ile tek- bajin. 1205 ,, 90,38 ,, ,, 16 it --....;;.. 
liflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14,30 a :: 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Muhammen bedeli (30:882) lira olan muhtelif cıvata, vida, ron- ~ 

Şartnameler beheri 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznele- dela, gupilyalar 3 temmuz 936 cuma günü saat 15,30 da Ankara- U Modern. Alman ~an'atı ve A~"!'an 
rinde satılmaktadır. (2719) da idare binasında satın alınacaktır. Si Tezyınatı San atları Ser11ı.aı 

B · · k · · I · (2316 15) ı· 1 k akk . . H Istanbulda Fındıklıda Güzel San· u ışe gıııme ıstıyen erın 1 ıra ı muv at temınat ıle == t 
8 

H . k d ık 
M lu. bed ı· (30 882) ı· 1 h l'f · 'd ekl'fl · · k · · ... . 'k J :: an azırana a ar aç u ·~n e ı , ıra o an ~~. te ı cıvata, vı a, ron- t ı erını ~e anu~u~ ... tayın ettıgı ~e~ı a arı aynı gün saat 14:30 a 5$ ten 8 Hazirana kadar açık .1 

del&, gupılyalar 3 temmuz 1936 cuma gunu saat 15,30 da Ankara· kadar Komısyon Reıslıgme vermelerı lazımdır. l.m::::::m bulunacaktır. e-
da idare binasında satın alınacaktır. Şartnameler beheri 150 kurut mukabilinde Ankara ve Haydar- Sahlbi: ASIM us_ VAKIT Matbaatl 

Bu İ§e girmek istiyenlerin (2316,15)_ liralık muvakkat teminat paşa veznelerinde satılmaktadır. · (2651). Neşriyat Direktörü: Refik A. senacl 


