
TAN EVi PAZAR 

7 
HAZiRAN 

c...t.c.1ik. Matb-cılrk. IClitedJils 

TELEFON : 24318, 24319, 24310. 
TELGRAF : TAN, 1ST.l\NBUL 

tx1NCİ YIL No. 407. 

1936 5 KURUŞ 

Necaşi Romaga mı gidiyor ? 
··························-························· 

Haile Sel8siye'nin Musolini ile 
görüşmek istediği söyleniyor! 
Türkiye 
Yugoslavya 
dostluğu 

1 

Yogosla\'Y& nazırlanndan sayın 
§e\•ki Behmenln TUrkiyeJi ziyareti ve 
bu ziyaret münasebetile yaptığı be
yanatta memleketimize karşı Yugo~ 
lavyad& beslenen yüksek dostluk ve 
bağlılık duygula.nnı tebarüz ettir
mesi, bize., bu sevimli mevzua. tek
l'ar gehnek j~in ze\·kli bir n.sile ,-er
eli. Daha bundan bir ay evvel Bel
gratta, Balkan Antantı Konse.Jinin 
müzakereleri sırasında, l'ugosla"J 
t.opluluğunun, gerek millet olarak, 
gerek hükiımet olarak Türklyeye 
kal'!fl gösterdiği dostluk ve birlik nı
bunun sayısız tezahürlerini müşahade 
etmek saadetine erenlerden olduğu
muz i~, aziz misafirin güzel sözle
riJe memleketinin :fikir ve hislerine 
tercüman olmakta hakikaten tam bir 
sadakat derecesine erdiğini hayran
hkla müşahade etmekteJiz. Fil\•aki, 
memleketlerlmtz arasında, Yüce Şe-
:fünlz At.atürkle müteveffa Kral A
leksandnn Dolma.bahçe sarayındaki 
tarihi mülakatlarmdan sonn. başh
yuı dostluk ve iJi anlaşma ha\1881, 
zamanın tahkim edici kuvveti ve hi.. 
dhıelerin ~tin t.ecrübeleri ne öyle 
~ilkten kınlmaz bir bağ ve öyle i~
t.ewı J>ir bağlılık havas1 husule getir
miştir ki, Türkiye hududundan ~ri 
ginm her l'ogoslavm bu t.emiz .riiz
pnn derhal yüzöne çarptığını b18-
ıııetmest gibi, :Yugoslav hududundan 
i~ri giren her Tür:küıı de, gerek Yu
goslavm devlet adamDe kon111f1Jrkfm. 
gerek sokağındaki halkmm ythttnde, 
gerek gazetelerini okurken, ayni 
bağldık duygusunun yüksek Hadesi
nl hemen farkeıtmemMI kabD cleğll
cDr. '1'tirldye - Yugoslavya clO&tluk ve 
antapwn, htikftmetlerln. resmi ve 
muabedelerbı hukuki çerçevelerini 
aşarak, bu dereee lld millete mal ol
muş bir hakikattir. 

Memleketler, zaman mman, m~ 
t.erek ihtiyaç ve menfaatlerine göre, 
biribirlen1e anl&§IJ'lar, ittifak eder
ler. Fakat büyük mUttefDdmiz ve 
dostumuz Yugoslavya De aramnda
ki birliğin mahiyeeti, tahlil edilin",e 
g ö r ü 1 ü r ki, y a l n ı z kendi
sine böyte bir siyasi karakteristik 
atfedilerek geçilebilecek bir keyfiyet 
arzetmez. Müşterek menfaatlere da
yanan siyasi aniaşmanm mmana 
dahi tahakkllm eden amillerle tak.
yiye edilmiş olmasıdır ki, h~r iki 
ınemleketin gerek doğrudan dognıya 
münMebetlerlnde, gerek yakından &

li-kada.r olduklan BaJkanlarda, 
gerek beyneJmllel pollUka sa-
hasmda bu kadar iyi an1apıalarma 
sebep olmuş ve olmaktadır. 

Yngosla\'.f& ile dostJuğumuzmı t.e
mell evveli müşterek menfaatlerimi
., dayanmaktadır. Denebilir ki, bu 
menlleketle memleketimiz arasında 
bugün en kü!;ük bir menfaat teza
dı kalmamıştır. 933, dostluk mi!Wa 
ft bunu takip eden Balkan Antantı, 
Dd kuvveteli memleketi, Antanta 
dahll diğer d0&11antnrzla beraber, 
en sağlam a.hitlerle blribirine kenet
Dyerek büyük bir kuvvet ve ittifak 
manzumesi meydana çıkarmıştır. 

Fakat, Türkiye - Yugosla\'Ya ittifa
kının bu siya.~i manasını güzelleşti
ren ve ona büylik kuvvet ve asalet 
veren asıl mineli imll, bu ittif akm 
yalnız sulhpen•er esaslardan ilham 
almış ve kimseye müteveccih bulun
mamı!} olmasındadır. Bu suretle 
her iki memleketin politik anlaşma-
81, milli hürriyet ve lstiklillerinin 
mUdaf aası gibi en ulvi esaslara, kül
tür ve imar sahasında rahat çalış
mak gibi en ha.kb kaygularma da
yandığı ~indir ki, bilhassa sağlam· 
lılc kazaıım&kt;adır. Her şeyden ev
vel büyük bir insan olan Büyük 
Mustafa Kemalin müteveffa Kral 
Aleksandr ile temelini attıklan ve 
milletlerine malettikleri esasın bu 
muhkemliğidir ki, iki milleti bu de
rece biribirlne bağlamıştır. 

Siyasi ittif akırnızı bu derece yük-
[ Arkası 3 üncüde] 

Ali Naci KARACAN 

Eden'le Habeş İmparatoru 
mülakattan memnun olmamış 

Londra, 6 (A. A.) - Dey1i Tel
graf yazıyor: 

" Eden'in dün Habeş imparata
runu ziyareti esnasında hiçbir si
yasi mesele mevzubahsedilmemiş -
tir. 

Imparatorun müşavirleri lngi
liz hükfunetinin fikrini değiştirme • 
diğini ve Negilsün Londradaki misa
firliği resmi değil de hususi mahi
yette addedilmekte olduğunu öğren
melcle az çok sukutu hayale uğra
mışlardır. Esasen diplomasi maha
filinde ekseriyetin fikri de bu mer
kezdedir.,, 

Neca§İ Romaya mı 
gidiyor? 

Londra, 6 (A. A.) - Henüz teey· 
yüt ctmiyen şayialara göre Habeş 
imparatoru Londrada gördüğü ka -
bulden ve Eden ile aralarında ge
çen konuşmalardan memnun olma -
yıp, Mussolini ile pazarlığa giriş
mek için Romaya gitmek imkanını 
araştirmıştır. 

[Arkası 5 incide] 
Habeş imparatoru bu taht üzerine 

tekrar oturabilecek mi? 

Küçük Antant toplantısı 

Benes, Prens Pol Bukreste 
1 1 

büyük törenle kar,ılandı 
Küçük Antantın devlet reisleri arasında bugün 

Bükreşte çok mühim müzakereler yapılacak 

Kral Karol, Beneş ve Prens Pol 

Bükreş, 6 (Tan) - Bütün şehir 
b~tan başa Rumen, Çekoslovak ve 
Yugoslav bayrakları ile donanmış
tır. 

Günlerdenberi heyecanla beklenen 

Küçük antant devlet reisleri bugün 
Bükreşe vasıl olmuşlardır. 

Sabat saat 10 da Çekoslovakya 
cümhurrcisi Beneş ve maiyyeti is

[Arkası 3 üncüde] 

Samvel Hor kabinede 

İngiliz filosu Akdenizden 
çekileceğe 

Baldvin kablneslnd'e tersane 
Lortluğuna tayin edilen 

.................. Samuel Hor 

benziyor 
Londra, 6 (Tan) - Sir Samuel 

Hor'un geçenlerde istifa eden tersa
ne birinci lordu Sir Bolton Eyres 
Monselle'in yerine tayin edildiği res
men bildirilmektedir. 

Bu tayin, lngilterenin ltalya ile 
bUhassa Akdeniz meselesinde bir 
anlaşma temayüIU gösterdiğine bir 
delil addedilmektedir. 

MaHimdur ki, Samuel Hor, geçen 
kanunusani ayında Lavalle birlikte 
Habeşistana ve ltaıyaya bir sulh 
planı teklif etmiş ve bu planı ile !tal 
yanm çok lehinde harekette bulun
muştu. Baldvinden habersiz hazırla
nan bu plan lngilterede büyük bir 
dedikodu uyandırmış ve Samuel Hor 
Dış Bakanlığından istifa ederek ye
rini Eden'e bırakmıştı. 

Eski dış bakanın şimdi tersane 
lortluğuna tayin edilmesi, Akdeniz 
meselesini ve Ingiliz donanmasının 

buradan geri çekilmesi keyfiyetini 
ileri atmaktadır. Sir Samuel Horun 
Baldvin kabinesine girmek için böy-

[Arka.sı 3 üncüde] 

ATATÜRK 
Mudanya ve Bursayı 
şereflendirdiler . 
Bursa, 6 (Tan) - Atatürk, 

bugün saat 19 da Kocaeli vapu
rile ve maiyetleri ile blrllkte 
halkın coşkun tezahüratı aı. 

smda Mudanyayı §el'eflendir
mi~lerdlr. 

Atatürk, oradan Bul'88ya ha
reket etmişler ve llkönce, {'.e
lik palasa inmişlerdir. Burada 
Halk Partisi erki.nı ile, bütün 
partlUJer, Belediye Reis ve er
kam tarafından ka.rsılaımu~ 

lnrdır. 

Büyük önderin teşriflerini 
haber alan Bursalılar coşkun 

tezahüratta bulunmuşlardır. 
Kendilerine Recep Peker de 

1 refakat etme.idedir. 

-~-=~===,-~~--,-·~.~~==~-_) 

Fon Ribentrop 

Bir şey yapmadan 
Berline dönüyor 

Londra, 6 (A.A.) - Havas Ajan
sından: 

Fon Ribcntrop bugün Berline dö
necektir. Siyasi mahafil, hiç te bek
icnmiycn bu dönüşün, Fon Ribentro
pun ne Eden ve ne de b~ka herhan
gi bir nazır tarafından kabul edilme
miş lomasmdan doğma sukutu hayal 
ve hoşnutsuzluktan ileri geldiği fik
rindedir. 

lngiltere hükumetinin bu tarzda 
davranmı~ olması, lngiiiz suallerine 
Almanyanın hcnUz cevap vermeme
sinden dolayıdır. Esasen, siyasi ma
hafil, bu cevabın menfi olacağını 
tahmin ediyorlar. 

Anversteki grev de 
gittikçe büyüyor 

Yeni Fransız kabinesi 

Leon Blum 
Meclisinde 

dun Fransız 
itimat aldı 

Meclise amelenin lehinde kanunlar veriliyor 
bu yüzden grevlerin biteceği umuluyor 

Yeni Fransız mec lisi toplantı halind~ 

Paris, 6 (A.A.) - Başbakan Le- ı nümüzdcki hafta, af kanunu. 40 sa
on Blum Saylavlar kurulunda ve atJik hafta mesaisi, kollektif muka
Başbakan muavini Daladier Sena- vclcler, Ucretli mezuniyetler, büyük 
tcxıa, bugiln hükumetein beyanname- nafıa işleri, harp imalatının millileş
sini okumuşlardır. Beyannamede, tirilmesi hakkında layihalar tevdi o- • 
Fransız milletinin demokratik hür - lunacağı bildirilmektedir. 
riyetleri her tUrlü şiddet veya fitne Bundan sonra beyannamede deni-
tcebbüslcrinden korumak kararını liyor ki: 
vermiş olduğu kaydedilmekte, buh- Hükumet ekseriyeti aramıyacak
rana çare bulmak, ıztırapları azalt- tır. Çünkü bu ekseriyet mevcuttur. 
mak ve faal, temiz ve itimatlı haya- Hükftmet, daha evvelden itimat al
tın ihyası yolunda azimle çalışacağı mış bulunmaktadır. Yegane mesele 
beyan olunmakta, memleketin sulh ! bu itimada layık olmak ve bunu mu
emeli iliın edilmekte, bu içtima dev- bafaza etmektir. 
resinde müzakere edilmek üzere ö- [ Arkası 3 üncUde] 

İzmirlilerin yüksek oyunu karşısında 
1 

Viyana ikincisi 4 -1 mağlup oldu 
lstanbul muhteliti Ankara muhtelitini bire karşı üçle mağlup etti 

Dün l:r.mir muhtelitinden 

Dün saat 15,35 te lzmirli Musta
fanm idaresi altında İstanbul-An -
kara muhtelitleri karşılaştılar. Yeşil 
formalı Ankara takımı: Natık • Ali 
Rıza, Saffet - Halit, Semih, Nazmi
Selim, lskender, Yaşar, Fahri, Ham
di, kırmızı formalı İstanbul takımı 
da: Safa - Faruk, Hüsnü • Mehmet 
Reşat, Rıza, Esat - Niyazi, Ali, Sa
lahaddin, Şeref, Fikretten müteşek
kildi. 

Oyunun ilk devresi tamamen bir 
UçUncU küme maçı zevksizliği içinde 
geçti ve kırk beş dakika zarf mda, ne 
heyecanlı bir hücum, ne de kuvvet
li bir şüt görmek mümkün olmadı. 
Devrenin alaka uyandıran en miihim 
hadiselerinden Nri, canlı oyunu ile 
temayüz eden Ankara muhteliti 
merkez muhacimi Yaşarın lstanbul 
kalesine savurduğu güzel kafa vu
ruşu, ikincisi de lstanbul muhteliti 

· [Arkası 5 incide] 

, 

4 gol yiyf',n Viyana kalecisi Vahabın sert bir sutunu tutarkem 

Dün lzmirin ikişer ikişer dört golün U yapan lzmlrin GUzlde <>".{Uncuları: 
:V ehapla llıat 
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GÜNAŞIRI 

De:firıe 
Toprak altında define arayanlar, gittikçe çoğalıyor. Kime rast.gelsem, 

bir çöl yolcusunun r drt.an rüyası içinde... Bodrumlann nemli karanlıkla· 
rmda., ihtiyar in ir ağaçlamım diplerinde. hazinelerle dolu bir peri sara~'l
nın harabesi giı:li sanıyoruz.. Bah~yi eşelerken elimize geçen bir Sult.an 
Mahmut yüzlüğü, bir servet müjdeci sidir. Artık, t.oprağa vuracağmuz her 
kazmadan bir ses ve bir renk bekleriz: Bir altın küpüniin bağrından bo· 
~anacak pmltılı muslld ! 

Define aranıyor: Köyde, kasabada, şehirde ... Dağda., bahçede, kömür
lükte ... Xeredeyse, pencere kenarlarındaki ıtır ve fesleğen aksılarmı bile 
bir gizli (acaba.?) ile eşeleyeceğiz! 

Fakat bu merak, yalnız t.oprak aJhnda unutulma. servetlere karşı de
ğildir. Toprak ücıtlinde de meçhul lnymet hazineleri arayanlar günden 
güne artıyor: Con Ahmet, kendisinde bir muhteri dehası gömülü, gizli bir 
define değil mi! 

Ve onun gibi, mahalle arala.nnda kulübelere ığmnuş ni<'.e m~hu:r ve 
meçhul moda mübdii terziler, tavan aralannda eshabı kehf uykusuna dnl
mı nice meşhur ve meçhul alimler, pergeline dUnyayı küçük gören nice 
meşhur ve meçhul mühendisler ,·ardır. 

Bunun son tecellisini, geçenlerde bir edebiyat anketinde okudum. Ke
keme bir kalem şöyle övünüyordu: 

- Biz. a.5kı memnu ayanndaki romanlanmızı meydana çıkannıya bile 
Ut.al\11'17.! 

Fakat. t.oprağm tistündeki bu gizil sen·etler de, ek eriyn topmğm alhn
dald gizli servetlere benzer: Altın sandığınız meçhul sikke, küflenml: bir 
bakır meteliktir. 

Yusuf ZIYA 

lstanbul muhteliti 1 ....... = • ~--
DUn enteresan futbol maçlan sey- Bilginizi yoklayınız 

rettik. Bu maçlarda İstanbul muh· 

•• o ... _... .... 

teliti Ankara muhtelitini 3-1, Izmir Sorular 
muhteliti de First Vienna'yı 4-1 
yeneli. lstanbul muhtelitinin galibi· 
yeti, takımın teşkili ve oyun tarzı 
nazarı itibara alınmazsa, belki iyi 
neticedir. Fakat takım fena yapıl· 
mıştı ve fena yapıldığı için de can 
sıkıcı bir oyun oynadı. Kcşkl takım 
daha iyi yapılsaydı ve zevk veren 
bir oyun gösterseydi de berabere 
kalsaydı, hatta yenilseydi! ... 
Takım yapmak bilgi ve görgü işi· 

dir. Dünkü İstanbul muhtelitinin bir 
çok noktalarmda. bu bilgi ve görgü 
den bir eser göremedik. Netekim 
ikinci devrede en ufak ve belki de 
kısmen yanlış bir değişiklik bile der
hal oyunun tanını değiştirdi. Hal
buki İstanbul muhtelitinden <;ıkan
lacak ne futbolcUler ve yerlerine alı· 
nacak ne oyuncular var! 

lzmirin galibiyeti 
!zmir muhteliti, güzel, zaman za

man çok güzel bir oyunla Viyana
nrn meşhur futbolcülerini su götür
mez bir netice ile yendi. tzmir muh
tcliti, bu galibiyetini, Viyanalılarrn 
ağır ve ihmalkar oyununa mukabil 
cıınh ve lngiliz sistemine yaklaı;an 
acık oyununa, başta merkez muha.· 
cimleri olmak üzere Uç orta muha
ciminin iyi anlaşmalarına. borçlu· 
dur. 

Bütün seyirciler, Gşvayderlere, 
Rayner'lere, Ho!man'lara rağmen 
Viyana takmımı yenen lzmirlileri 
candan ve takdirle alkı ladılar. 

Bu galibiyet lzmirlilerin hakkıydı. 

Yol göründü 
Dün lzmir muhtelitinde !utbolcU· 

ler güzel oynadıkça, iyi bir kurla· 
nş veya· iyi bir hücum yaptıkça. tri· 
bünden sesler yllkeeliyordu: 

- Yaşa, sa.na Berline yol göriln· 
dü. 

- Var ol ve git yataklıda yerini 
bıt. 

- Bravo_ Tren biltei oebinde de· 
mektir. 

Bri~ köıesf 

Dünkü me'-.elenln halll 

Koz piktir. (S) oynar ve sekiz lö· 
.-eden altısını yapar. 

Halll: 
1, 2 - ($) 11st nste kar Ul ne kör 

nıasını oynar, iki löve alır. 
3 - (S) karo ruaeını oynar. (0) 

bunu aa ile almıyacak olursa (N) 
den bir kör kaçmak, koz damını dil· 
şürmek ve kör kesmek euretiyle &1-
b löve garantidir. (0) as ile alırsa 
bunun UstUne (N) bir trefl kaçacak
tır. 

4 - El kendisine geçmiş olan (0) 
nun karodan başka şey gelmesi im· 

- Kendi yaptığı heykele işık olan 
kimdir! 

- "Ehramlar muharebesi,, nedir? 
- Bir cinayet tahkikatını huliı.-m 

eden yedi c;oru nedir! 
- .Rokfor peyniri ticaret- aha.."ı· 

na ç:ıkanlma.dan nerede ve neka.dar 
bekletilir! 

-Trans\·aaı kaç senedenberi ln
gllterenindir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Kaç türW karabiber vardır1 
C - Dd türlü: Kara. ve IH>ya7.. 

Bunla.nn Ud!li de ayni nebatm mah· 
ımtüdürler. Fakat birinin kabu~u çı
kanlmamış, öt~kinlnkl ise c;ıkanl

rnı tır. Musmıi bir muamele ile ka.
bu~ çıkarılan "beyaz karabiher,,dir. 

S - "Harp etmek sa"'atinde ii.<J· 
tatlarımız olanların sıhhntine içiyo
rum,, sözünü kim ve ne münasebetle 
aöylcmi.Jtir ı 

C - Bü~-tik Petro, İsvec;lflerf 
mağlup ettiği Poltava muharebesinin 
ertesi ı;ünü verdiği büyük ziyafette 
hazır bulunan esir hv~ zabitleri 'flh· 
hatine bu sözleri !i!Öyliyerek kndeh 
kaldırmıştır. 

S - Porlekizim en ba§ta gelen 
ihracat m.alı nedir 1 

C - Şarap (ki bütün ihracat mal
Jarmm yüzde elli ine yakındır.) 

S - "Beynelmilel Posta ittihadı" 
hangi tarihte ve nerede k-ıınilmU§· 

tur t 
C - 1874 te Bem kongresinde. 
S - Potemkin: kimdir 1 
C - Ro~ Feldmareşali ve Ddncl 

Kat-erlnanm gözdesi. 

k8.nsl%dır. Şu halde bu karonun Ue
tUne (N) ikinci bir trefl, (S) de e
linde kalan son körU kaçacaklardır. 

5 - (0) gene karo gelmeğe mec
burdur. (N) 'bunun üstüne son tref
lini kaçacaktır. (E) nin Uç tUrlU oy
namak ihtimali vardır: 

& - Koz damı ile kesmek. 
b - Kesmeyip kör kızını vermek. 
c - Keemeyip trefl kızını vermek. 
Bu üç ihtimale göre oyunu tan-

r:im edelim: 
a. - (E) Koz damı ile kesen!e, 

($) koz ruaeiyle bUyiltecektir. 
6 - (S) trefl oynıyacak, kal'fıy& 

kestirecektir. 
7 - (N) kör oynıyacak, (S) ke· 

secektir. 
8 - (S) Trefl oynıyacak karşıya 

kestirecektir. 
b - (E) kesmeyip kör kızını ve

rirse, (S) koz altılısı ile kesecektir. 
6 - (S) trefl oynıyarak karşıya 

kestirecektir. 
7 - (N) kör oynıyacak, (E) koz 

damı ile keserse (S) rua ile bUyUte
cek ve ııekizinct lövede eon tref1i kar 
ftya kestirecektir. Yok eğer (E) kes
mezııe bu kör sağlam olduğu için 
(S) de kesmiyerek trefli kaçacak ve 
eon Jöveyi koz: ruaeıyle alacaktır. 

c - (E) kesmeyip trefl kızını 

verirse, (S) koz altılısı ile keeccek· 
tir. 

6 - (S) trefl oynıyarak karşıya 
kestirecektir. 

7 - (N) koz oynıyacak ve (S) 
rua ile alacaktır. 

8 - (S) de kalan trefl altılıeı 
sai:lamdır. 

Şehir planı 

Yardımcı ve müşavere 
heyetleri işe başhyor 
Şehrimizin müstakbel planını ya

pacak olan Prust ile aktedilecek 
mukavelename bazı ilavelerle yeni
den tanzim edilmiştir. Bu mukavele· 
namenin yarın imza edilmesi muh • 
temeldir. 

Prust, hala Yalova ve Floryanm 
imarına müteallik tetkikatla meşgul 
olmaktadır. Plan için çalışmaya an
cak bir hafta sonra başlıyabilecek· 

tir. Plan hazırlıklarına başlanıldığı 

zaman, dünyanın her tarafında ya · 
pıldığı gibi, şehrimizde de lstanbu
lun tayyareyle muhtelif irtifalardan 
müteaddit resimleri alınacaktır. Bu 
resimler teksir edilerek . planın tan · 
zimine esas olacaktır. Plan için, 
Prustun yanma bir yardımcı ve mü
şavere heyeti teşkili kararlaştırılmış 
tır. Bu heyetin kimlerden mürekkep 
olacağı en çok önümüzdeki pereşm · 
beye kadar belli olacaktır. Yalnız 

Matbuat cemiyeti, Güzel sanatlar a
kademisi mimarlar birliği ve tica
ret odası tarafından seçilecek birer 
delegeden başka belediye Hıfzıssıh -
ha mütehassısı Zeki, sıhhiye müdiri 
Ali Rıza, imar müdiri Ziya, imar 
müşaviri Vağner, belediye sular ida
resi umum müdiri Ziya, saylavlar -
dan Yahya Kemal, Salah Cimcoz, 
Mühendis Muhtar, Mütehassıs Celal 
Esat, müzeler umum müdürü Aziz, 
eski müzeler müdürü ve saylav Ha
lil de bu heyete dahil bulunacaklar
dır. Bunlardan başka hariçten altı 
mimar ve mühendis seçilecek ve şe
hir meclisi azalan arasından da vali 
tarafından intihap olunacak üç veya 
nltı mümessil bulunacaktır. 

Maamafih yardımcı ve müşavere 
heyetinin adet ve şahısları vali Mu
hittin Ustündağ ile Pnıst ara
sında yapılacak son temastan sonra 
kat'i olarak belli olacaktır. 

Nisan ayında 18 

apartıman yapddı 
Belediye lktısat müdürlüi'.:'Ü tara

fından tutulan bir istatistiğe göre, 
Nisan ayı içinde, şehrimizde 18 apar 
tıman. 81 ev yapılmıştır. Bunlardan 
üc; apartırnan Bcşiktaşta, 14 apartı
man Bcyoğlunda bir daire de Kadı
köyüne isabet etmektedir. Yapılan 
evlerin ekserisi Fatih semtindedir. 
Bunların yekunu 21 dir. Beyoğlunda 
yapılan evlerin mikdarı 10, Eminö
nünde 12 yi bulmaktadır. Niean ayı 
içinde Beyoğlunda 6, EminönUnde 3 
dükkan ya.:>Ilmıştır. Beş ay içinde 
355 apartıman ve ev Uı.mır edilmiş
tir. 

Nüfus ıubeleri yeniden 
takviye edildi 

Vilayet, eoy adı yazımını kolay
laştırmak için şubelerden nekadar 
memura ihtiyaçları olduğunu sor • 
muştur. Bildirilen ihtiyaç listelerine 
göre her l}Ubeye Uç, dört muallim i
le nahiyelerdeki tahrirat kltipleri 
verilmiştir. 

Bu suretle fUbelerde 60 - 70 mu
allim ça.lı,trnlacaktır. Soy adı yazı· 
mı 2 temmuzda bitecektir. Bu tarih
ten sonra dairelere resmt bir iş için 
müracaat edenlerden, eoy adı alma
mışsa, evvela soy adını tescil ettir
mesi istenecektir. 

Ölçü aletlerinin muayenesi 
OlçU ve tartı aletlerinin senelik. 

muayenelerine devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar şehrimizde 12,000 
beyanname sahibinden dört bininin 
ölçü ve tartıları muayene edilmiş ve 
damgalanmıştır. 

Beyazıt, Eminönü, Fatih, Fener, 
Taksim, Pangaltı, Kadıköy mınta • 
kalarında çalışan muayene heyetle
ri işlerini bitirmişlerdir. Yıllık mua
yene ağustos sonuna kadar bitirile
cektir. 

Yeni tramvay seferleri 
Yeni tramvay tarifesi hamlanm

caya kadar ve tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere, gece saat bire kadar 
yeni ve ilave seferler ihdas edilmiş
tir. Bir hafta devam edecek olan bu 
tecrübe, iyi neticeler verir8e, her ge· 
ce, şehrin her tarafına saat bir, bir 
buçuğa kadar devam etmek üzere 
devamlı seferleri ihtiva edecek yeni 
bir tarife yapılacaktır. 

İlkmekteplerde 
Ne dersiniz ? 

Af
• • .. • Son sınıflarda grup 
ışaı munasebehyle 

Bu sahrlar birkaç zamandır gv:e
teleri işgal eden afiı;. riisumu 1 ile 
doı!nıdan doğruya alakadar deı:;H
dir. 

Haklı mı alınıyor, haksız mı! Tat· 
bikatta isabet mi nr? İsabetsizlik 
mi'! BuraJanm tetkik Miceek değiliz. 
l.'alnız gözümüze ili en bir nokta 
\'ar. Bu afişa.j me elesi iltizama \'e• 
rilmir; bir resmi vergi tahsilntıdır. 

Böyle ,·er~i toplama~·· iltizama 
vermek usulü orta ça~da n orta çağ 
vari idarelerde olurdu. Aşar Yerl{isi
ni iltizama alarak zen~in olmuş eslii 
tüccarlanmız yok değildir. Aşann 
taha.rnmülft.rsa bir vergi olmasına 

da bu mültezimler sebep olmuşlardı. 
işte, biz, bu afi aj işine bundan 

dolayı muarızız. Bu bir heledf~·e re.;
mi l~ bunu belediye kendiı;l tahsil e
dtır. lltlzama \'eremez. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLEF 

• Kazım Dirik lzmlre gitti -
Trakya Umumi Müfettişi General 
Kazım Dirik, dUn lzınire hareket et
miştir. 

• Kmlay haft&<tı bitti - Kızılay 

haftasının sonu olmak münasebetile 
dün akşam. Kumkapıda Kızılay şu
besi tarafından bir müsamere tertip 
edilmiştir. Bugün de Fatih şubesi ta
rafından bir müsamere verilecektir. 

• Tahakkuk Müdürlüğünde ta
yin - Galata maliye şubesi tahak
kuk başmemuru Mustafa Ertanın ls
tanbul belediyesi bina ve arazi ver
gileri tahakkuk müdürlüğüne tayini 
kararl~mıştır. 

"' Bir Hint racası geliyor - Hin
distanın Dharanpor racası, yakmda 
mrunJcketimize gelecek, mevsimi ge
çirmek üzere bir müddet şehrimizde 
kalacaktır. 

• Beyoğlu llalkevinde toplnnh
Beyoğlu Halkevinde dUn akşam sa.
at 21 de bir halk toplantısı tertip e
dilmiş. konferans ve konser veril

mişt1r. 

• On senelfk maaşlarm tevzii -
Eski tekaüt kanununa göre,. ştmdi 
tahsis edilen ve miktarı yUz kuru~a. 
kadar olan dul ve yetim maaşlarının 
on senelikleri verilerek, bunl~'1 da 
hazine ile ilişiklerinin kesilmesine 
başlanmıştır. 

"' Bugün gelecek seyyalılar - Bu
gün Alman bandıralı Zellern vapuru, 
limanmuza 400 kadar seyyah geti· 
recektir. Bu seyahlar şehrimizde iki 
gün ve bir gece kalacaklar, bu müd
det zarfında Yalovaya gideceklerdir. 

usulü tatbik edilecek 
llkmekteplerde grup usuliyle ted

risat yapılması etrafında yeni bazi 
kararlar verilmek üzeredir. Halen 
ilkmektqplerde her sınıf bir muallim 
tarafından idare edilmekte ve bu 
muallimler o sınıfta okutulması icap 
eden bütün dersleri göstermektedir
ler. Bu usulün bazı mahzurları ol • 
duğu maarif vekaletince göHllmüş, 
orta mekteplerde olduğu gibi, ilk 
mekteplerde de tedrisatın grup usu
iti ile yapılması i<;in tetkikata başla
nılmıştır. 

Ancak. bu usul tatbik edildiği tak 
dirde mevcut muallim kadrosu ile 
işi idareye imkan olmadığı için, ilk
mekteplerin ikinci devresini teşkil e
dı?n yalnız dördüncü ve beşinci eı
nıflarda grup usulüniln tatbik olun
ması daha muvafık görülmüştür. 
Köy mekteplerinin bütün smıflarm
aa gene şimdiki gibi sınıf muallimli· 
ği usulü devam edecektir. 

Adriyede 

Vatmanla biletçiler 

dün serbest bıraklldı 
Alemdar caddesinde Orhan Rüştü 

isminde bir çocuğu çiğniyerek iki 
ayağının kesilmesine sebep olan 
tramvay arabasının vatmanı Ali 
Remzi ile ayni tramvayda biletçilik 
eden Recep ve Nedim, dün Sulta
nahmet sulh ceza birinci mahkeme
sine verilmişlerdir. Hakim Salahat
tin Demirelli, suçluları sorguya çek 
miştir. Tahkikattan anlaşıldığına, 
göre, tramvay, küçük Orhanı altına 
aldıktan sonra 40 metro kadar iler· 
!emiştir. Bu vaziyete göre , ne vat
manın, ne de biletçilerin kazadan 
haberleri olmadığı anlaşılmaktadır. 
Hakim de bunu gözönüne alarak, 
suçlunun tevkifine lüzum görmemiş
tir. Vatmn.nta b~ıletçilerin muba.ke
mesine gayri mevkuf olarak devam 
edilecektir. 

• \'ircuhi isminde birinin evinden 
kıymetli birçok eşya c:;nlmaktan suc;· 
ıu Yani ile arkadaşları Limbo, Si
man ve Dimitrinin duruşmalarına 

dün ikinci ceza mahkemesinde baş
lanmıştır. 

Suçlular, hadiseyi inkar etmişler
dir. Muhakeme, şahitlerin çağrılma· 
sına kalmıştır. 

• Memnu mıntaka sayılan Bakır
köy, Baruthane civarında sandalla 
dolaştıkları sırada yakalanan Hay -
kuhi, Jirayr, Vabram ve Günemez 
adlarında dört ermeni genci kanu . 
na muhalif hareketlerinden dolayı, 
adliyeye verilmişlerdir. Suçlularrn 
duruşmalanna, dün ağırceza mah · 
kemesinde başlanmış, gelmiyen şa
hitlere tebligat yapılmak üzere mu
hakeme başka güne bırakılmıştır. 

Bina ve arazi vergileri 

Teşkil edilen komisyonlar 
çalışmaya başlıyorlar 

Bir maliye şubesinde evrak 

Bina ve arazi vergilerinin hususi 
idareye verilmesi münasebetiyle, bu 
vergilere ait muamele evrakı ile dos 
ya ve eşyalann belediyeye devri işi, 
dün, tamamen bitirilmiştir. Belediye 
müfettişleri tarafından yapılan tef -
tişlerde mevcut şubelerin eksiklik • 
!eri de tesbit edilmiştir. 

Bunlar peyderpey ve mümkün o • 
lan süratle tamamlanacaktır. Tahsil 

ve dosyalar devredilirken 

kısmının devri hakkındaki talimat
namenin bugünlerde tebliği beklen
mektedir. Bina ve arazi vergileri 1-
çın kurulan istinaf ve tadilat ko -
misyonlan yarından itibaren çalış • 
mağa başlıyacaklardır. 

Belediyeye devredilen 297 memu
run haziran maaşları verilmeğe baş· 
lanmıştır. Tah8lllt .kısmının devri. 
iki ay kadar sürecektir. 
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Dış siyaSG 
. ('I. 

Şuıni9'in Roma seyahati 
Şu nlg'in, an~ızın, son dakikada 

tınan bir karar üzerine ltalyaya gi 
mesi \'e Mu"'solini ile uzunuzadı~· 
görü mesi, an5mJu,.,al politika alanın 
da bi~ok şayialara yol açh. Hatt 
ba.zılan ltaıya.nın derhal llabsburg 
lan AYusturya tahtına geçirmeğ 
karar \"erdiği için hudutlannı tah"Vi 
ye ettiğini n usnig'i bunun için J 
tal~·aya davet ettiğini idtlia edece 
kadar ileri \'ardılar. Fakat böyle b" 
şey \'arit olamaz. Çünkü, halihazır 
da lngiltere~·e meyleden Fransayı 

f\lus. olini, Almanya ile blrleı~mekl 
tehdit «'hnt>ktc ve bu suretle Parisi 
kollektif emniyet ~isteminde Rom 
ya kar;.ı faal bir rol oynama ınm ·· 
niine ge~mektedir. Binaenaleyh Mu • 
ıııolin:nin Habıtburglara razı olarak 
Almanyanın muhtemel dostlu~unu 
sebepsi7. feda etmesine n bu uret
le kuvvetli bir beynelmilel palitilın 
silahını elden çıkarmasına ihtimal \'e
rilemez. Binnetice Avusturya Baı ba.
kanmm İtalya seyahatini bu kabD 
tefsirlere uğratmamak icap eder. 

Şu.5nlg'in, Mus ollnl lle görüşmek 
ihti~·acı iki Sf'bepten ileri gelebilJr, 
birinci ~ebebl Küçük Andlaf ııa dev
ltt re~lerlnln Bükrej~ yaptıktan 
toplantı t~kil etmektedir. 

Malumdur ki, geçenlerde Avu tur
:ra, Sen-.Jennen muahedesi ahk8.mı
~a mugu~·ir olarak 118.hJanma~a ka .. 
rar verml ti. Halbuki bu harp sonu 
muahedesi Küçük Andla.şma devltıt
lerinin hali hazırdaki qınırJannı tanr
,·an en mühim hukuki \·esikalardan 
~l\duttu. Kiiçük Andla ma bu mu
ahede ahkamına rfu•etr temin için 
kurulmuştu. A vustuı1·anm bu hare. 
keti ka~ısmda YugoqJav, Rumen \·e 
Çek Dı bakanlan alelacele bir top
lantı yaparak muahede ahkamına rl
n\·etsizliği prote t-0 ettiler. Şimdi 
Bükreşte a;\nl üç devletin, fakat bu 
efer, reislerinin tekrar fevkalade bir 

toplantı akdetmesi A ''llsturyayı de. 
rin bir endlc;e~·e ıfü .. lirmii5tü. ÇilnkU 
bu toı>lantıdıı.. Kü~lik Andla manm 
Avu tu~·a ıdlahlanma ma karşı da
ha kat'i hir tedbir alacai;t :ıanne<ll· 
liyordu. işte hu endi~e \·erici zanls
ra kar.;ı tedbir alabilmek için u,. 
ni~, A\'UStuJj·anm bUyUk dostu ltal
va~·ı :ıl:raret m...cburiytıtinl hiı;,'OPtmi~ 
bulunuyor. ltalvıı da miitteflki A· 
nı~tu~·anm ko~lrnJannı ~dermek f. 
çin h~dutlannı taın•iyeye , itap edi· 
~or. 

Starhemberı:'in istifa"'•• Şu nh;:'ln 
;\fu . olinivi ~ivaretini ican ettiren 
'ebeplerden ikincisini teşkil etmek
tedir. Starhemberı;, sade dı · siyasa 
itibarile de,i:il, ayni :ı:amanda iç po
litika dola~'l~ile de ltal~·anm dostu 
idi. l:'anl fa.c;ist rtıjlminin at~JI ta
raftnrlanndnndı. Şu nig'in onu iktl· 
dardan uzaklaştırması, ltalyan çe
nnterinde A\'ustu~·anm Roma ile 
hağını ~özmek arzusunda olduğu yo
lunda tefsir edilebilirdi. Şu nig, böy
le bir tefsire ~·ol vermemtk \"e ltal
nn mahftllerinin bo hususta.ki bü
tun siinhelerini izale etmek için 1'1uı1-
~ollnl ile bo meseleyi "'ahsen görü.5-
m"i tereih etmiş olabilir. 

Şuşnig - Mu"solini görüşmeleri 
tekrar lsbat ediyor ki, arsıulusal hi
dist-lerin biribirine yakınla. hrdığı bu 
eoııki iki dü~man Harp onu dostluk
larmı daha kun:etle ldameye kamr 
vermişlerdir. 

N. M. 

Maarifte 

Mahzeninde kaçak 

şarap bulunan mektep 
Mahzeninde kaçak şarap bulunan 

Senbenua mektebi hakkında maarif 
idaresince tahkikata başlanmıştır. 

• Liseleri bitiren talebelerden üni
versite veya yUksek mekteplerden 
birine geçmek istiycnlerin olgunluk 
imtihanlarına 12 haziranda başlana· 
caktır. DUn maarütc bir toplantı ya
pılmış ve olgunluk imtihanlarında 

bulunacak mümeyyizler seçilmiştir. 
• Dkmekteplerde esasen mevcut 

talebenin pek çok olması, bu yıl ye
niden yazılacakların da fazla kala
balık bulunması hasebiyle gelecek 
dere yılından itibaren ilkmektepler -
den mühim bir kısmında yanın ted
risat usulünün tatbiki kararlaştırıl· 
mı,tır. 

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

Oç ayllk maaşların 
tevziatı yarın başhyor 

Emlak bankasına ayhklannı kır
dıran miltckait, dul ve yetimlere 
maaş tevziatı devam etmektedir. 
Mal aandıklanndan maaş alanlara 
Uçer aylıkların tevzii de yarın baş
lryacaktır. 
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Ankarada 

Güzel San 'atlar Birliği 
resim sergisi acddı 

Kültür Bakanı Güzel 
San'atlara yardımda 
bulunacağını söyledi 
Ankara., 6 (A. A.) - GUzel sanat

lar birliği resim eergisi bugün açıl
Dllfbr. Açılma töreninde kamutay 
bqk&nı Abdillhallk Renda ve sergi
yi himayelerine alan Jrllltür bakanı 
Saffet Ankan ile bakanlar, saylav -
la.r, bakanlıklar ileri gelenleri, ~ 
~ler ve diğer birt,;ok zevat haztr bu 
lunmuşla.rdır. 

Güzel sanatlar birliği resim şube
m ba,kam ve Konya eaylavı ressam 
Şevket Dağ törene iştiraJtlerinden 
dolayı hazır bulunanlara karşı birli
ğin şükran ve minnet hislerini ifade 
ederek birliğin 30 yılı geçen varlığı 
içindeki çalı§ması ve bunun veriml4r 
ri hakkında izahat vermi' ve söz
lerini bitirirken cllmhurlyet hUkii
metinin ve halk pa.rtisiııiıı her zaman 
ve her 'vesile ile gösterdiği büyük 
himaye ve yardımı kaydetmi~ir. 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan, bü
y{lk önder AtatürkUn güzel sanatlar 
hakkındaki yilksek direktiflerini işa
ret ederek bu hususta her tnrltı yar 
dmım dUn olduğu gibi yarm da esir
genmiyeceğini söylemi' ve :reseaml~ 
rmuzm eserleri arasında millt inkılft.
bı Y•tacak daha ~k eser görmek 
temennisinde bulun.mu~. 

Saffet Ankan bu sözlerinin sonun 
da sergiyi açmala.rmı kamutay baş
kanı Abdülhalik Renda.'dan rica ey
lemiş ve mUşa.rlinileyh kurdeliyı 
kesmek suretiyle sergiyi açmıştır. 

Bugün açılışı yapılan bu sergi gii
:rJel sanatlar birliğinin Ankarada aç
tığı sergilerin 13 üncllsü ve birliğin 
kurulu.şundanberl açmış olduğu ser
gilerin de 35 incisidir. 

Yugoslavya Nazırı 

Behmen Ankarada 
'.A.ııkara, 6 (A. A.) - Yugoslavya 

nazırlarından M. Behmen refikasiyle 
birlikte bu sabah saat 9,50 de §ehrl
m.ir.e gelmiştir. Nazır istasyonda Ha
riciye vekili Dr. Tevfik Rilftü Aras 
nafıa vekili Ali Çetinkaya, ve refika
m, Ankara valisi, nafıa müsteşarı, 
devlet demiryollan umum müdürü, 
hariciye protokol dairesi ,efi, harici 
ikinci da.ire şefi ve hususi kalem mü
dürü, Ankara emniyet direktöıii ve 
nafıa kalemi mahsus müdürü tara -
fmd&J karşılanmI§Ur. 

Mi68.firler Ankara palas oteline 
inmi§lerdir. M. Behmen saat 11 de 
nafıa ve daha soııra hariciye vekil
lerini nıa.kamla.nnda ziyaret etmie
tir. Madam Behmen de saat 11 de 
Bayan Çetinkayayı ziya.ret etmı,tir. 
~ Çetinkaya ile refikası saat 13te 
misafir nazırla refikasma ziyaretle
rini iade etmişlerdir. 

Rüştü Aras, saat 13,30 da. mfsa. 
ftr nazırla refikası şerefine Ça!lka -
yada hariciye köşkünde bir öğle zi
yaf eti venniştir. Ziyafette misafir
lerden bqka, nafıa vekili Ali Çetin
kaya ile refikası, nafıa ve hariciye 
Yekiletleri erkim, Yugoslavya sefi
ri ve sefaret erk8.nı hazır bulunmut
Ia.rdır. 

Ziyafetler ve zfyareffer 
.Ankara, 6 (A. A.) - Bu eabah 

tehıiml7.e gelmi' olan Yugoslavya 
devlet nazırlarından Behmen, bugün 
888.t 16 da başbakan İsmet lnönU
nü ve Bayan Behınen de Bayan Is
ınet lnönUnü ziyaret etnıi!ıler ve baş
bakamnuzla refikut nazırla refika.
llill& iadei ziyarette bulunmuşl&fdır. 
Nafıa l>Qanı Ali Çetinkaya ile 

refikam Bayan Çetinkaya misafir 
Daıu' ile refikaat .,erefhıe sa.at 20,30 
da Ankara Palasta bir akşam ziya
feti vermişlerdir. 

Boğazlar konferansı 
'.Ankara, 6 (A. A.) - Öğrendiği· 

miz.e göre, Boğazlar konferansı Mon
tröda haziranın 22 sinde açılacak ve 
Cemiyeti Akvam Konseyi 26 hazi
randa a.aam.ble ise 30 haziranda top
la.nacağma göre. Montrö tonferan
IIDID umuınt içtiınalan konsey ve a
Nl1!ble toplantılarına nuaran tan. 
ilim olunacaktır. 

TAN 

Anversfe 
Grevler gittlk~e 
daha genişliyor 

BrWmef, 8' (A.A..) - Anven
t.eıd grev vahim bir haJ alnut-
tır. Otobtia möstabdmıleri gre
ve Dtlhak etml§Jerdlr. Tramvay 
amelesinln de grev yapınalann
clan korkulmaktadır. Limanda 
it dunnuttur. Çalıpnrya devam 
eden fabrikalara grevciler htl
cum ederek ameleyi lflerlnl bı
rakmıya mecbur etnıJ§lerdlr. 

Httkfunet maJpıflll Anversln 
yiyecek merk'W olması itibarile 
endlte göst:ermekte ve B~ 
Jln yakında eralws kalmasın
dan korkulmaktadır.&ksık kav
galar olmakta ve yo1culann eş
YM• bile naklohmamamalrtadır. 
Grevciler polisin hareketini dur
dunnak lçbı ön saflara kadın 
ve ÇOCuldan dizmek tabiyesini 
kullanmaktadırlar. 

Kara denizde 

Batum kıyllarında bir 
Türk motörü 

Kaptanı ve tkl tayfası 
Rus romorkörü 

tarafından kurtarlldı 
M08kova, 6. (A.A.) - Dün sa.balı 

Batum kıyılarmda tlddetli bir fırtı
na eBnaBında tehlike halinde bir va
pur görülnıllt ve bunun Felengiderya 
iamindeki Türk motörU olduğu anla
ışılmı§tır. lmdada gönderilen bir Sov
yet romörkörU, Türk motörünU ve 
bir kaptanla iki tayf adan mUrekkep 
mürettebatını kurtarmıştır. 

MotörUn şiddetli rüzgirm tesiri
yle Hopa limanından Batum kıyıla
rına sürüklendiği ve iki saat deniz 
üzerinde bocaladığı anlaşılmJ§tır. 

Aral&rmda komünist partisi Kral Mısır komiserini 
lideri JJquemot olmak üzere bir- kabul etti 
çok f~ unsurlar tevkif edil- Londra, 6 (A. A.) - Kral, Mısır 
mi, tir~ 

fevkalade komiseri Sir Miles Lamp-\._, ______________ .,/ sonu kabul etmi.ıir. 

Filistin hadiseleri günden güne şiddetleniyor 

Hayfa sokaklarında yine 
kanlı bir müsademe oldu 

• 

Hayfa sokaklarmda ki tel örıilleri 

Hayfa, 6 (A. A.) - Bu sabah tev- bele etmeğe mecbur kalmışlardır. 
kif edilen A.raplann sevkedilmiş ol- Bir nUmayiıJçi ölmü,, diğer nUma -
duklan polis mevkiine bir bomba yişçilerden bazılan yaralanmı,tır. 
atılmlf ve t&flarla hücum edilmiştir. Şehirde sUk6net vardır. Sokaklar 
Birçok tUfenk aıe,t olmuştur. Polis sUngUlU askerler tarafından işgal e
ve asker kuvvetleri bunlara muka - dilmiştir. 

Yunanistanda 

1syan mahkUmlarına 
umumi af veriliyor 
Atina, 6 (Tan) - Dün gece saba

ha kadar devam eden müzakereden 
eonra teşrii encümen cezalan tecil 
edilen :ınarl iayaru mahkflmlarma 
umumi af verilınesini esas itibariyle 
kabul etmiştir. 

EncUmende bulunan komünist 
saylavlar, bu umumi affın partileri
ne mensup olan mahkflmlar ile teh
cir edilenlere de te,milini iatemif -
lene de bu teklif encümenin ıekae -
riyetl tarafmdan kabul edilmemlf • 
tir. 
Diğer taraftan Kondllis kabinesi 

zamanındB: tekaüde sevkedilen ge -
nerallerden Kateniotiıı, Mazarakis, 
Petridia, Panayotakos, Tarsulisin 
mUracaatıan tlzerbıe tetldkatta bu
lunan devlet • şflrası tekaUtlükleri 
hakkındaki karan reteylemiftlr. Bu 
karardan eonra başbakan Metakeu 
generallerin hUkflmetçe artık fiili 
hizmette addedilmekte olduklarını 

ıöylem~r. 

Bu generaller Yunanüıtanda en 
büyük ukeri hizmetlerinde ve erka
nıharbiye riyasetinde bulunmUf yük 
sek erUnı ukeriyesindendirler. Ge
neral Panayotakis elyevm Eplr vili
si bulımm•lrtadır. 

Tü~iye - Yugoslavya 
dostluğu 

[Batı 1 incidel 
sek bir manevi ideal Ue tarsin ettik
ten sonra. onu bUsbUtUn t.hklm eden 
tlçünctt bir imli olarak ta, ~ müs
t.eena ve uil nokta bUhaM& dikkati 
celbetmektedir: lJd mllletin, birlblr
lerine verdikleri sözde ve alıltlerine 
riayet \'e sadakatte mertliği ve ve
f akarbk hisleri! Bu mertlik ve dU
rllstlUktUr ki, her Jkl memleketi dal
ma samimi bir iş birliği politikası 
Ü7.erlnde birleştirmekte ve aralarm
da hiçbir görtlş ve dtlştlııtit 1arkma 
imkan bırakmamaktadır. Bu mine
vi karakter ittlraldni teb&rtlz ettir
mek için denebUJr ki, belki biraz 
sert, fakat lnkıli.pçı ve yapıcı bir 
çehre giptena Belgradm yüzünde
ki ener- ~erlle balaflarmclakl 
dttrüati lfadepi, yine beDd blru sert, 
fakat lakrl&PÇ1 ve yapra ADkaruım 
enerjik çbgilerlle bakJtlanndakl dü
rlisti ifadealne ~ bemerlik gös
termektedir. 

Blnaenaleyh, bir sfya&I ittifak, bu 
ittifaka temel olan m&aevi aaJh ·ide
ali ve bu müttenık lnaanl gayeyi 
muhafazada mertr-e ve emniyetle an
latma! 

ftte, Yu~\'J'& De dostlafamu
son ve lttlfakmuzm büyük kuvveti 
bd lmlllerden Deri gelmektedir. 

Ali Naci KARACAN 

Makılm Gorkl hasta 
Moekova, 6 (A.A.) - Matrmm 

Gorgi bu ay bqmdanberi gripten 
muzta.riptir. Hastalık, ciğerlerde 
nezle ve kalbin zayıflam&81 yiiztın -
den vahiml~r. 

Yeni Fransız kabinesi 

Leon Blum dun Fransız 
Meclisinde itimat 

,---BAŞI 1 
Hük1imet. bir program da çizml

yecektir. Onun programı .halkçılar 
cephe.sine dahil bulunan bUtiln par
tilerin kabul ettiği programdır. Ye
gi.ne mesele bu programı filiyat sa
hasma çıkarmaktır. Filiyat süratle 
tecelli edecektir. Çünkü hükfunet 
maddi ve manev1 değişiklikleri bu fi
liyatm temerkUzündcn beklemekte
dir. 

Mecli!I, büyük bir ekseriyetle Blum 
kabinesine itimat beyan etmiştir. 

Hffk{lmetin beyannametıi Saylav -
lar kurulunda eol cenah ekseriyeti 
tarafından sıksık alkışlarla kegilmiş 

ve sağ cenah partileri ise teeutlf ni
da.lan çıkarmakla iktifa etmişlerdir. 

Bu nidala.rdan biri ara..qmda sollar, 
"mağliıplar ağrzlarıru kapasınlar,, 
diye bağırmışlardır. 

Alkışların sonu geldikten eonra 
meclis reisi Herrlot uzun istizah tak
rirleri listesini okumuştur. 

HUk1imet derhal myasi iırtizahla -
rm milzakeretrlııi kabul ettiğini bil
dirmiştir. 

Sür'atle hareket 
Londra.. 6 (A.A.) - İngiliz gaze

teleri, Blum hlikumetinin tabi! vazi
yeti iade için silratle harekete ka
ra.r verdiğini yazıyorlar. 

Blum muvaHakıyetsiıliğe 
uğrarsa netice faıizmdir 

Nebyork, 6 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi, Framıadaki siyasi 
vaziyetei tahlile hasrettiği başyazı
sında diyor k.i: 

"Eğer, bu sol cenah hilk\imeti, 
halk kütlelerinin dileklerini tahak -
kuk ettirmezse ve umumi nizamı 
muhafazaya muktedir olamazsa ya
pacağı iflas, demokrasi düşmanı bir 
rejimin iktidar mevkiine gelmesini 
kolaylaştıracaktır. Bu 1...eon Blu
mun demokrasi için yapmakta oldu-
ğu büyük bir harptir . ., .. 

Nevyork Herald Tribun, Blum hu
k6metinin uğnıyacağı muvaffakı · 
yetsizliğin Fransada faşizme yol a
çacağını kaydediyor. 

Grev süitin lslmht 
cereyan ediyor 

Paris, 6 (A. A.) - Bütün gaze
teler amele hareketine makaleler 
hasretmekte dev~m ediyorlar. Mat
buat birçok ycrltrde, bilhassa Paris 
mıntakasının iaşesini temin eden 
hallerde işlerin tekrar başladığını 

Samvel Hor kabinede 
['Başı l ncide] 

le bir meseleyi şart koştuğu şayi ol
muştur. 

Parlmanter mahafil, Sir Samuel 
Hor'un kabineye alınmasını Italya
ya karşı takip edilen sert politika ile 
kabili telif görmemekte ve bunu. 
başvekilin Roma ile uzlaşmak arzu
eunda bulunduğuna delil saymakta· 
dır. Bununla beraber, yine aynı ma
hafilin kanaatine göre böyle bir si
yasetin bu yüzden ihtillfat çıksa ve 
ezcümle İtalya milletler cemiyetin -
dfilt çekil!e bile, ltalyanın mutlaka 
Cenevre andlaşmasına riayet etme
sini istlyen bir kısım nazırlann hoş
nutsuzluğunu mucip olacaktır. 

Samvel Hor ve lngiliz 
ltalyan anlaıması 

Roma, 6 (A. A.) - İtalyan mat
buatının Londra muhabirleri, vazi
yetin inkişafı hakkında nikbinlik 
göstermekte ve bunu Samuel Horun 
kabineye avdetine istinat ettirmek -
tedirler. 

Tribuna gazeteBi muhabiri diyor 
ki: 

ltalya ile bf r anlaşmaya varmak 
temayülleri artmaktadır. lngiliz do
nımmumın Akdenizden geri çekil -
mest hakkında Samuel Hor'un izhar 
ettiği arzu artık eskiat gibi diğer hU
~et azası nezdinde bUyilk bir mu
halefete ujr&maktadır. 

lngilterenin Akdeniz hakkında is
tediği teminat Kwldenize de ıe,mn 
edilebilir ve gerek Duınerrah aduJ
nm tahkim edilmemesi ve ltalya ta
rafından bir zenci ordusu vücuda 
getirilmemeıl keyfiyetleri de bir an
ıa,mafl'. mlnl olacak mahiyette gö
rülmemektedir. 

Şuınig döndü 
Roma, 6 (Tan) - Dün Museolini 

ile iki saat glSrü.tmtlf olan A vustur
ya Bqveldli Şu~g. bugUn öğlede 
Viya.naya vlıul olmuştur. 

INCIOE---
yazıyorlar. Gazetelerin lisanı bugUn 
daha nikbinanedir. 
Populer diyor ki: 

"Amelenin dilekleri istihsal edile
cektir. Ve bu sUk{ln intizam ve di
eiplin içinde olacaktır. Sendikalar 
teşkllatıyle tam bir itilô.f dairesinde 
olan hükumet, milletin hayati işle -
rlni temin edeceklerdir. Patronlar 
da, gayri memnun değillerdir. Çün
kü hiçbir kargaşalık olmamıştır ve 
olmıyacaktır. Halkın arzusu açıktır. 
O amelenin hayat şartlarının ıslahı
nı istiyor.,, 

Eko dö P~ şunları yazıyor: 
Tamiri kabil olmıyan hadiseler 

vukubulmadıkça kaybolmuş bir şey 
yoktur. DisipHni ve otoriteyi tesis 
etmek icap eder. 

Paristeld grevciler 
Paris, 6 (A.A.) - Yalnız Paris 

bölgesindeki grevcilerin sayısı dün 
sabah 210 bini bulmuştur. Şimal e
yaletinde grevcilerin sayısı dün ak
şam 90 bin idi. 

Bütün büyük mağazalar 
kapalı 

Parie, 6 (A. A.) - Mevaddı tıbbi
ye yapan ekeeri fabrikalann ame
lesi de grev ilan etmiştir. Büti.in bli
yilk mağazalar kapalıdır. 

Versayda fabrika ve otobüs şir
ketleri amelesi greve iştirak etmiş
lerdir. Fransanm şimalinde grev 
hareketi nıensucata ve madenlere dl? 
sirayet eylemektedir. Şimendiferler 
kısmen durmuştur. 

Grev bitiyor mu ? 
Paris, 6 (A. A.) - Umumiyetle 

hakim olan kanaate göre, grevin hi
tama ermesi bir iki günlük mesele
dir. 

Mecliste tasdik edilen 
mazbatalar 

Paris, 6 (A. A.) - Meclis, eski 
reis Fernad Buyison da dahil ol
duğu halde, 31 i komünist v~ 9 u da 
diger partilere mens\ıp cem'an 40 
mabu.wn mazbatalarmı tudik et -
m~tir. Şimdi, intihaptan gene böy
le mucibi münakaşa olan yjrmi ka
dar mebus daha kalmı~tır ki, bun • 
lar hakkındaki karar da ilerde vcr:i
\ecektir. 

Bugün ~Jum kabinesi meclisi hu
zuruna çıkıp beyannamesini okuya
cak ve istizahlara cevap verecektir. 

Küçük Antant 
toplantısı 

[Başı 1 incide] 
tasyona vasıl olarak, bizzat kral 
KıLrol, veliaht Prens Mişel, kralın 
kardeşi prens Nikola ve hükfırnet er
klnı tarafından büyük merasimle 
karşılanmışlar, iki devletin milli 
marşları çalınmış ve muhtelif kıt'a
lar tarafından Mkerl resmi selam ifa 
edilmiştir. 

Kral Karol yüksek misafirile sa
raya gittikten sonra, ikinci defa ola
rak tekrar istasyona gelmiş ve bu 
kere Yugo8lav saltanat naibi prens 
Polü karşılamıştır. 

Kral ve prens Pol, bir taraftan 
milli mal'§ çalınırken, biribirlerini ku 
cakla~ ve öpmüşlerdir. 

Prens Pol istasyon dışında Bük
reş belediye reisi tarafından karşı
lanmış, kıymetli bir tepside ekndisi
ne tuz ve ekmek ta.kelim edilerek be
yanı hoşamedi edilmiştir. 

Prens, bili.hare müteveffa Kral 
Aleksandrm iıımiyle anrlan 9 uncu 
avcı taburunu tefti§ etmif ve kral 
Karolla birlikte saraya gitmiştir. Uç 
devlet reisleri bir müddet sarayda 
istirahat ettikteiı sonra, Kalea Vik
torya caddesinde yapılan muazzam 
ukeri resmigeçitte hazır bulunmuf
lt.rdır. 

Öğlede, kral~l tarafmdan mi
afb'ler terefine &&rayda mükellef 
bir ziyafet verilmiş ve mütekabil nu
tuklar ıöylenmiftir. Gece tekrar zi
yafet verilecek ve bunu müteakiben 
resmi kabul yapılacaktır. 

Prens Pol ve Bene, bugün ayn 
ayn başvekil Tatareakoyu kabul et
ml§lerdir. 

KtıçUk Antanat Devlet reislerinin 
Bilkrefte toplantw milnuebetile bü
tün gazeteler gayet sitayişki.r yazı
lar yazmaktadırlar. Kral Karol ''U
niverırul'• gazetesinde, hariciye nazı
n Tltulesku ise "Dinılniaza" guete
Binde birer beyanname ne§retmi§ler
dir. 

Devlet rcislerinin konusmalan ya-

Nedir bu? 
Herkes, her taraf, her daire, her 

c~miyet bütün dikkatini bir yere has
ret~ ve bir ka:rgu ile tualan
oıaldadır. 

Hileye, tuzağa düşmemek. 
Dün gazetelerde (E\'kaf)m Taşde-

1en suyu içenle.re ka~ ''erdiği ilam 
okudum da hayran oldum. 

Bu suyu damaeana, yahut galon
larla alaeakmmz \'e bunlann ağzn1-
daki mühüre bakacaksrruz. E\•kafm 
mührü ise içeceksiniz. 1:' oksa lçmiye
ceksiniz. Kurşun mUhürJeri de imha 
edeceksiniz. 

E\•kafın bu ilanı neden \'erdiğini 
hlllyonım. l~kln nedJr bu bizdeki hi
lebazlık? Nedir blrihlrimlzl aldatmak 
huswmndakl dehşetli \'e şayanı hay
ret ga~Tetiınld .. Bir bardak su iç
mek için btı ltadar kontrol yapuuya 
meebt1r olu1'8ak hayat hlzhn için ze
hir olmaz mı! 
Yağ kan 1ktır, !iÜt suludur, 8U saf 

df.'ğlldir, ekmek hamurdur, et keçidir, 
halık bayattır, diye endişe içfndeylı. 
Ukin bu endi~lerdP.n e\'Vel hiçbiri
mize tiD endişe gelmiyor mu! 

Nedir bu alış \'eri$ \'e ya._~)'1$taki 
dslavere iştahımız? Nfilen doğru a. 
lrş \'erist.en ho~lanmayız. Hususi ti
carette böl le olan mütekabil ftimat
sııhğnmz, umumi hizmetlerde de baş
ka tiirJU değildir. Her taraf derece 
derece kontrol memurl:ın. müfettiş
ler, başmüfetti terle doludur. Jtlr 
tram\'ay biletini üç kisi kontrol eder, 
bir ti:r~tro kapısında dör kişi hileti
nizi didikler. Nedir bu saklambaç o
yunu? Neden helal elnne~ karşı 
ra~betimiz azdır? 

Ne zaman bizde durulmuş Lir ti
caret ahrakı yerle,şecek te hÖ)'le Jıer 
lokmamızda bin bir lıi1f'den knrtnt
manın )'ollanru arnrnaktan \'al'eSte 
kalacağız bilmem lci? ! 

B. FELEK 

Denizyolları mütahassısının 
dünkü tetkikleri 

Denizyollan idaresinin teknik mü
şaviri Kip, dün idarenin limanda 
mevcut bütün gemilerini, leva.zmı 
ambarlarmı ve tamir yerlerini tetkik 
etmiştir. 
Mütehassıs, gördüğü intizamı tak

dirle kal'!?1lam1şt.Jr. Kip, tetkiklerini 
bitirdikten sonra mufassal bir rapor 
hazırlayacak, bunu idareye ve Ve
kfLlctc verecektir. 

rm başlayacaktır. 

Kralın bir yazısı 
Bükreş, 6. (A.A.) - Gazeteler 

Küçük Antant Devlet rcisilrenin top 
lantısına birinci derecede siyasi bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Universul gar.etesi. Kralın el ya
zısiyle aşağıdaki yazıyı neşretmek

tetdir : 
"KUçUk Antant devlet reisleri

nin ziyareti, memleketlerimiz ara· 
sında mevcut tesanUdü teyit ve ga
yelerimizin gayesi olan sulh uğrun
da. teşriki mesai için güzel bir veeile 
teşkil etmektedir. BUtUn memleketin 
benimle beraber sevineceğine ve Ro
manyanın misafirlerini bütün kal· 
biyle seli.mlıyacağma kanllın . ., 

Harbsburglara icarı• 
- BUkrcş, 6. (A.A.) - Dün akpm
ki ve bu sabahki gazetelerin i§aret 
ettiğine göre, yarın yapılacak olan 
Küçük Antant deylet reisleri içtimaı, 
Uç devletin tam ittifakını ve gerek 
Avusturyada gerek ?rlacaristanda 
Habsburglarm yeniden tesisi hakkm
daki bütün teşebbüslere karşı kati 
aleybtarlıklarmı teyit edecektir. 

Erkônı harbiye reisleri 
toplantısı 

Bilkr§. 6. (A.A.) - Resmi mha
filin teyit ettiğine göre, KUçük An
tant devlet §eflerinin toplantwndan 
hemen eonra, Yuğoelavya, Roman
ya ve Çekoslovakya erk!nı harbiye 
reisleri 14 haziranda Bilkrqte top. 
!anacaklardır. 

Muhtemel bir faaruıa 
lcarıı ıef 
Prağ, 6. (A.A.) - BUkreı toplan

tısını mevzuu bahis eden Azet gaze
teai, bunun mayı!da Belgradda yapı
lan Küçük Antant icttimaının resmen 
muvaffak olu§U diye telakki etmek
tedir. 

Bu gazeteye göre, Bukreş toplan· 
bsını, merkezi Avrupada muhtemel 
bir taarruza set çemek maksadiyl,. 
Uç devlet arasındaki bağlan kuvvet
lendirmek maksadını takip etmekte
dir. 
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Müdafaai hukuk cemiyeti kon9resi 
Bahkesirde içtima halinde idi 

Sözleri, bütUn ruhları o büyük ha
Jiiskarm ruhuna rabtediyor; ve bU
tün bu ruhlardan, dünyanın ve tari
hin en büyük mucizesi Z\lhur etmek 
istidadını gösteriyordu. 

Konya, Elaziz, Diyarbo:kir, Trab -
ton, Malatya gibi muayyen vilayet 
ve sancak merkezlerinde daha hala 
gaflet uyukusundan uyanamıyan, ve 
daha hala Istanbulun padişahından 
ve Babialisinden medet uman be on 
koyun kafalı memur istisna edilirse; 
bütün Anadolunun büyük ve küçük 
idare memurları, lstanbul idaresile 
alakalarını kesmişlerdi. ~lustafa Ke
mal paşanın telgrafından aldıkları 

ilham üzerine bazı kumandanlar da 
idare kuvvetini bizzat denıhde etmiş 
lerdi. 

Hassas bir mevkide ve bir istila 
ordusu karşısmda bulunan 61 inci 
fırka kumandanı Miralay (Köprülü
lü) Kazım Bey, <Balıkesir) de der -
hal bir beyanname neşretmişti. Bu 
beyanname şu mealde idi. 
(Mıntakam dahilindeki teşkilatı res 

miyenin, Istanbul hükumetine olan 
tabiiyet ve rabıtası, kesilmiştir. As
keri ve mülki bütün hükumet idare
si, uhdeme geçmiştir. Mıntakam da 
bilinde, mercisiz kalan bütün maka
mat. tarafımdan emir alacaklardır. 
Kanunlarımız, eskisi gibi tatbik edi
lecektir. Mıntakam dahilinde olan, 
fakat teşkilat itibarile Karesi san
cağına tabi olmayan kaza ve nahi
yelerde doğrudan doğruya Karesi 
mutnsarnflıınna raptedilmiştir.] 

O sırada Balıkesirde, Müdafaai Hu 
kuk cemiyeti kongresi, içtima ha -
tinde idi. Ankarada Büyiik Millet 
Meclisi açılıncaya kadar. efradı mil
leti mercisiz bırakmamak için neşre
dilen bu bevannameyi derhal bu kon 
gre de tasdik etmiş .. Hatta, bu tasdi
k: havi beyannamenin sonuna, (Tür 
kün büyUklüğil ve uluvvücenabı) nı 
gösteren şu cümleler de ilave edil -
mişti : 

{Bütün Anadolunun; bu tehlikei 
vatan karşısında, vahdeti temin edil 
miştir. Herkesin istirahati mutlaka 
ile işine gücüne devamını, ve bugün
kü vaziyet karşısında azimkar ve 
metein olfalarmı, (ve ayni zamanda, 
memleketimiz dahilinde bulunan a
nasırı gayrimüslimeye karşı göster
diğimiz hüsnü muameleden daha 
fazla şefkat ve alicenaplıkla mua
mele edilmesini) tavsiye ederim.] 
Şu son ciimle: mütarekenin ilk 

günündenberi sefil mahiyetlerini 
ortaya atan; ve resmen işgal daki
kasından itibaren de şımarıklıkları
nı arttırdıkça arttıran bir kısım va
tandaşlara - ve bilhassa adaletten 
hoşlanan İtilaf Devletleri erkanı -
na - iyi bir ibret ve intibah dersi 
olmak lazımgelirdi. Fakat maalesef 
bu hakikat görülememiş; Türk mil
letinin ruhundaki azamet ve ulUvvü 
cenap, takdir edilememişti. 

* 
lstanbulda, Anadoluya karşı bir-

çok teşebbüslere girişildiği hissedil
mekte idi. Bu teşebbüsler, hiç şüp
hesiz ki, kanlı hadiselerle neticele -
necekti. 

İstanbul işgalinin ertesi günü; Bi
gada bulunan Ahmet Anzavura sa
rayın gizli talimatını tebliğ etmek 
IGin Bandırmaya adam gönderilmiş
ti. Ayni zamanda, Adapazarı, Düz
ce., Hendek, Bolu taraflarında da bir 
isyan hareketi vücuda getirilmek 
için miralay mUtekaidi çerke.z lbra
him Bey memur edilmişti. 
İbrahim Bey, !znıite kadar gel-

miş .. oradan, DUzcede Hürriyet ve 
ltilaf Fırkası erkanından CAbdUlva
hap Efendi ye hususi talimatı havi 
bir mektup göndermişti. Bu gizli 
talimatın muhteviyatı, (derhal hazır 
lığa geçilerek, son emre intizar) edil 
mesinden ibaretti. 

Düzce halkının bUyUk bir kısmı, 
böyle bir talimatın geldiğinden ha
berdar değildi. lstanbulla her türlU 
e.laka ve rabıta kesildiği için, bir -
çok kimseler, endişe içindelerdi. Her 
kesin gözleri, yollara çevrilmişti. ls
tanbu1da olan biten hadiseleri anla
mak için, sabırsrzhkla beklemekte -
terdi. 
Martın 26 ıncı pazar gUnU vakit, 

ikindiye ta1-rriip etmişti. Bu sıra
da bazılan yayan, bazıları atla ge
len beş yolcunun kasabaya gelerek 
(Antepli Oteli) ne indikleri lşitll -
mişti. 

Müdafaai Hukuk mensupları ne 
bazı meraklılar. lstanbuldan haber 

almak için otele gitmişler; en evvel 
bu yolculann kimler olduklarını öğ
renmek istemişlerdi... Bu beş yolcu, 
şu zatlardan mürekkepti: 

1 - Erkanıharp Miralayı, İsmet 
Bey (1). 

2 - Meclisi Mcb'usan Reisi, Ce
lalettin Arif Bey 

3 - Yozgat ~ieb'usu lf!nı .. il "'nzıl 
Paşa 

4 - Snffet Bey (2) 
5 - Şeyh Ata Efeıadi. 
Bu beş zat. yorgun ve perişan bir 

halde bulunuyorlar: lstanbuldan bu
raya kadar kısmen atla ve kısmen 
de yaya geldikleri i~in hırpalanan 
ve şişen ayaklarına pansıman yap
makla meı-gul oluyorlardı. 

Buna rağmen, ziyaretlerine gelen 
Müdafaai Hukuk erkanile Düzcenin 
gençlerini kabul etmişler: tstanbu -
tun vaziyeti ile istikbalde yapılması 
18.zımgelecek işler hakkında lüzumu 
kadar izahat vermislerdi. 

Fakat bu misafirlerin ahval ve 
vazivetinde tam bir ahenk mevcut 
değildi. İsmet Bey. S~ffet Bey, ls • 
mail Fazıl Paşa ve hatta Şeyh Ata 
Efendi: ağır yol yorgunluklarmn 
rağmen yfoe ruhlarındaki zindegi 
ve eneriivi muhafaza ettikleri hal -
dP.. Celalettin Arif Bev dalgın ve dü
şünceli idi. Bunun sebebi de, Adapa
:zanndan geçerken, t~afhaneye 
uğrıvarak makine başında. Bursa • 
daki 56 mcı Ftrka Kumandanı Mi
ralay Bekir Sami BPvle yaptığı bir 
telırraf· muhaberesi idi. 

O tarihte. Bekir Sami Beyin yave
ri Yiizbaş1 Salahaddin Bey (3) tara
fından not edilen ve bazı mühim ve
sikalar meyanında bize hediye edi -
len bu enteresan telgraf muhabere
sini aynen aşağıya kaydediyoruz: 

Bursada. 56 ıncı Fırka Kumanda
nı Miralav Bekir Sami Beye: 

[Ben.. Meclisi • feb'usan Reisi, 
Celal ettin Arif ... Nasılsınız? .. Vazl
vetiniz nasıldır'? .. Çok menı.'ktayım 
beni tenvir ediniz. J 

Bekir Sami Beyden. Celalettin A· 
rif Beve: 

[Meclis için aza intihabına baş -
landı. Anksrada bu meclis aı::ılma
smı müteakıp, meclisin vereceği ka
rara t ebaan hareket edilecek. Ve 
artık. tı:ıtanbut ve btanbul hükume
ti ile mlinasebetin · idamesine lü -
zum görülmiyecek. zaten buna da 
imkan kalmamıştır.] 

Celfılettin Arif Beyden, Bekir Sa
mi Reye: 

[Meclisin içtimaa daveti. hüküm
dann hakkıdır. Kanunu Esasimiz -
de, bu cihet musarrahtir. tradei se
nivesi alınmadıkça, böyle bir mec -
usin toplanmasına cevazı kanuni ol
madığı gibi toplandığı takdirde ise. 
bu namesnı meclisin bir karar ver
mesine. kanunen imken voktur.] 

Miralay Bekir Sami Beyin son ce
vabı: 

(Kanunu Esasinin veroVii mem
leketi, halk P.'Pri almaaa uğraşTvor ... 
Bizce: ne padişah, ne Kanunu E.c;asi 
\"ardır ... tfaate mecbıır o1ciuğumu7 
bir t<>k kanun vardTr. 'l'ürkiyenin is
til{l& lini teJ'Ylin PtmPk. l 

Mfr10lırn °R"1·ir Sami Bey, böyle 
deyip kesmişti. 

( Arkftcn var' 

(1) Mahterem Baııbakanımız (İsmet 
1nöniı ) . 

(2) Simdi Kültür Bakanmıız (Saffet 
Arikan). 

(3) Satihattin Bev, şimdi Cenup budut
l ıur 'P.üsumat muhafaza idaresi şeflerin 
dendir. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Tümen birlikleri ihti
yacı için 180000 kilo sığır 
eti 24-6-936 saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Mu-. 
hammen bedeli 38700 lira 
ilk teminatı 2903 liradır. 
Teklif mektupları saat 14 
e kadar kabul edilir. Şart
namesi 194 kuruş mukabi
linde Komisyondan alına
bilir. İstekliler eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saat
te teklif mektuplarını ve ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
vesikalarla Lüleburgazda 
Tüm satınalma komisyo
nunda bulunmaları. ( 1 O) 

(3099) 

Kahraman 
Esrarengiz polis romanlan yaz

makla g~inen dostumun son eserin
deki kahramana uzun ömürler dill
yord um. Çünkii onun kahramanlan 
her sayfada bir ölüm tehlike!iii atla
tıyorlardı. Muharrire takılmak h;in: 

- Bari kahramanını bir kere de 
yalancıktan öldiirüver, dedim. llo<;?, 
bu dn para ile değil ya. OJdür de, 
onra bu öliiıne tahammlil edemiyen 

kariler çıkarsa yine canlandırırsm. 

Bu vesile ile de kahramanmın kariler 
üzerinde nekadar müessir olduğunu 1 
da anlamış olursun. dedim. 

- Hakikaten! dedi. Bu t)enim de 
aklımdan ~eçmiyor değildi. Fakat 
ben onu sahiden adamakıllı öldür
meğe karar vermi. ,.e onun için mü
nn<iip bir ölüm arayıp dunıyordum. 
Bir ıırnhlc. .. 

l\luharrir clostumun sözünii kor
kunç bir ~ürültü~·Je biıe doğnı iler
liyen hir ~iik :ı.nıbası çi~neyip ~N:ti. 
Demir tekerleklerin tas yola kökün
den s.arsnr<•asma çarpı.,ı, arabanın 

bütün iskeletinin, ve taşıdı~ yükün 
bir "oydan olcluklan i~in biribirlerine 
katılarak çıkardıklan ~ürültii ara
c;ını.Ja, ben arknda..~nmn kahramanını 
unutmuş ,.e bu ~rliltü senfoni ini 
ara.-.ıra nhşl bir b,rbru,ı ~akırdata
rak idart> eden arabacının arkasın
dan baknknlmıştım. Arabacı illlderl
ne kadar sar-.tlan arabasının içe_rlsin
de bir "kahraman., gibi ôimclik du
nıJ·ordu. Bacakları, gö,·desine bir 
miisellesin iki dı1'ı ~ibi kaskatı sap
lanmıslardı. Kulaklannı bu bizim ya
nm dakika tnhammiil edt>medlğimiz 
~ürülfü cehennemine nasıl dayandık
larını düşündüğiim arabacının bütün 
çiz~ilerinde meşhur "Roma,. at ya
nşlarmı muvaffakıyetle bitireceğine 
emin olan bir "kahraman,, ''ardı. O 
artık tekerleklt>rinin ~rültüsü ile, 
gündelik hayatın biitün patırdılannı 
('iğneyip gP.Çiyor. Yolda yaya giden 
insan oj~ullanm ldm bilir sür'atin 
n-rdiği sarhoşlukla ne ı:nrip kılıklı 

cüce )"T~ınlarma benretİ)'Ordu? Be
nim ~ihi bu "taş yollar kahramanı., 
nın arkasından bakakalan muharrir 
dostum esrarenı;:iz bir gülüşle: 

- Oldiirdüm !. dedi. 
- Ha)TOla? Kimi öldürdiin derken 

akhma ~eldi. 
- Ha! Şu ölmez o~1unu! Bravo!. 

N'nsıl? Nerede öldürdün! 
lUuharrir yolun öbür ucunu to7.a 

dumana katarak giclen yük arabasım 
gösterE'rek: 

- Şu arabanın yanımızdan J?;E'Çti~i 
yerde, dedi. Tasavvur et doı;;tum, 

knhramnnımr ölmeden evvPI soldu
ğum evde tıklım tıklım ke5ifler, srr
lar, lpuçlan ile dolclunıyonım , ·e 
sonra onu .,urac•kta bir ''kain,. ~·:ı

kalıyor, düşU~·or. Yanına ~elenlerf' 

" ır .,larııu bo-:altıın deminki ara ha 
ge<:iyor. Kahramanımın hPrhiri<ti 
bir ~·t>ni roman mevzuu olabilPCP.k. 
c;özlerini karalayıp ~idiyor. Yani 
kim. ecikl~r o patırdıc'la hu c;özlrri an
lıyamı~·orlar. Mükemmel de~il mi 
dostum? eledi. 

- Ne dirorsun ! .. dedim. llarikn
lfule ... 

Bedri RAHMi 

l "'E AL BULUŞ 
Yaz gelince paltoların yerine par

desüler gelir. Yeni pardesü yaptır

mak için çok para lazım. Fakat işini 
bilen eski pardesüyü Fatih istim BO
YA fabrikası Akif Latifte hemen 
yeniye tahvil eder. 

Merkezi: Fatih tramvay durağı. 
Şubeleri: Kadıköy Muvakkıthane, 

Sultanhamam Mesadet han No. 2 

lstanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Fatma Saadet ve
kili Avukat Yusuf Kenan tarafından 
Beşiktaş Serencebey çıkmazında 4 
No. da Ahmet Ha)Ti aleyhine 934 -
978 No. lı dosyasile açılan boşanma 
davasından dolayı müddeaaleyhin 
yazılı adresi tcrketmesi ve ikamet

gfıhı meçhul bulunmr..sı hasebile 4-6-
936 tarihli celse için ilanen vaki teb
ligata rağmen mahkemede isbatı vü
cut etmediği cih~tle hakkında gıyap 
kararı ittihazile ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 9-7-1936 saat 14 de ta
lik.ine karar verilmiş olmakla tarihi 
tebliğden itibaren beş gün zarfında 
itiraz etmediği takdirde mahkemeye 
kabul olunamıyacağı tebliğ makamı
na kaim olmak ilzere ilan olunur. 

(23577) 

MEMLEKE T MANZARALARINDA N : Dinar 

L MEMLEKE TTE "TAN ,, 

İzmir tramvayları için 
yeni temaslar y_apılıyor 

Izmir, (Tan) - Birinci kordonla Basmahane ve Tepeciğe işletilecek o
lan tramvay hakkında temaslar devam etmektedir. Şirket merkezinden 
gelen bir emirde gerek buradaki toplantıda, gerek Ankarada cereyan ede· 
cek müzakerelerde şirket mUdUrü Gormezano'nun hissedarları temsil 
etmesi bildirilmiştir. Yapılan teklifler üzerinde şirketle yakında müzake
relere başlanacaktır. Şirket bu şartlan kabul ettiği takdirde, tramvay iş
liyen hatlarda otobüs seferlerine asla müsaade t!d.ilmiyecektir. 

Muhtarı çifte ile garaladtlar 
Balıkesir, (Tan) - Sındırgı Çorum kamununa bağlı izzettin köyü Muh

tan Sadığı bir kavga sonunda çifte ile yaralamışlardır. 
Demircinin Mehmetler köyünden Gökçe oğlu Ali, Muhtar Sadık ile otu

rurlarken aralannda nasılsa bir kavga çıkmış ve Ali eline geçirdiği çüte 
ile Muhtar Sadığı sol kolundan ağır surette yaralamış ve kaçmıştır. Suçlu 
aranmaktadır. 

T ekirdağında son seneler içinde 
büyük imar f aali_qeti eörülü11or 

Tekirdağında yeni yapıl an Cümhuriyet meydanı 

Tekirdağ, (Tan) - Tekirdağ. ik- buralarda birçok istimlakler yapd ~ 
tısadi bakımdan Trakyanın çok iler- maktadır. Yeni ve modern bina in • 
de bir mıntakası olduğu gibi, bütün şaatı hararetli bir şekilde devam et-

mektedir. Trakya şehirleri için mühim bir 
mahreç olmak itibarile de ayn bir Tekirdağ • Muratlı yolunun baş -
ehemmiyeti ha.izdir. Tekirdağ, son langıcındaki mezarlık temizlenerek 
bir iki sene zarfında birçok saha _ şehir korusu haline konulmuştur. Bu 
lerda yeni inkişaflar ka~nmıştır. koruya 6 binden fazla ağaç dikile -
Bunların en mühimlerini şöylece sı- cek, kenarındaki şosenin köprUye 
ralıyabiliriz: kadar olan kısmı parke ile döşene • 

Hükumet dairesi önündeki cüm - cektir. Aynca, şehrin diğer bozuk 
huriyet alanı tamamlanmış. civarı kaldınmlarının tamirine de başlan -
ağaçlar ve çiçeklerle süslenerek tan mıştır. Şarap fabrikasına kadar o
zim edilmiştir. Şehrin denize ha- lnn şose tamamlanmak Uzeredir. 
kim bir yerinde bulunan şehir par- Husui muhasebe ve urayın iştira
kı, esaslı şekilde ıslah edilmiş, etra- kile modern bir çocuk bahçesi inşa· 
fına demir parmaklık ~vrilmesi 'Sı için harekete geçilmiştir. Hususi 
için siparişlerde bulunulm\rştur. Şe· muhasebe ve belediye tarafından bir 
bir saatlerinin ayarında ve yangın çok çiçek tohumları ve fideleri ge· 
vukuunda kullanılmak üzere bir ca- tirtilmiş, hastane bahçesinde ikinci 
navar düdüğü mubayaa edilmiştir. bir fidanlık yeri hazırlanmağa baş · 
Şehrin dar caddeleri genişletilmekte. lanmıştır. 

Liseler Satınalma komisyonundan 

Oc Mustafa birleşip 
kızı kaçırmışlar 

Balıkesir, (Tan) - Sındırgı Ilıca 
köyünden Emin kızı Fatmayı ayni 
köy ahalisinden Mehmet oğlu Mus -
tafa, Hüseyin oğlu Mustafa ve Mus
tafa zorla kaçırmışlardır. Cür'etkar
lar hemen yakalanmış ve adliyeye 
evraklarile teslim edilmiştir. Fatma. 
ailesine yollanmıştır. 

lzmir madencileri 
Ankaraya çaijrıldllar 

hmir, 6 (Tan) - lktısat Vekale
ti lzmir madencilerini telgrafla da
vet etmiştir. 

9 Eylül vapurunun 
ıaftı kır~ ldı 

İzmir, 6 (Tan) -- Karşıyaka ile 
lzmir arasında işleyen 9 Eytfil vapu
runun bir sefer esnasında şaftı kı • 
rtlmış, manevra yapamıyan vapur Al 
ı:ıancak iskelesine çarparak bir metre 
yara almıştır. Yolcular heyecana düş 
müş. feryat etmişlerse de Çankaya 
vapuru imdada yetişmiş ve hepsini 
'rnrt.R rmıqtır. 
'L r---- ----·-- ---] 
_ Kur ' ı. '~~, 
--~~~--~----~~~ 

• Aydın, ('!'an ) - Halkevimiz 
~osterit kolu, Halkevi bandosile be
raber evvelki gün Karapınar kamu
nuna giderek (İkizler) piyesini ve 
bir perdelik komedi temsil etmiştir. 
Temsil aralannda Şefi: kemanla 
parçalar çftldığı gibi. bandomuz da 
parkta halka konser vermiştir. Halk 
gfüıterite büyUk ilgi göstermiştir. Sa 
lon tamamen dolmuştu. Germencik 
ten de başta kam un bay ve Parti 
başkanı olduğu halde birçok gençler 
gelmiştir. 

Karapınarlılar Aydm Halkevlile -
rine büyük misafirperverlik göster • 
mişlerdir. 

• Turgutlu, (Tan) - Tütün mah 
suIU diğer senelere nisbetle fazla e
kilmiş ve gayet nefis bir surette ye
tişmeğe başlamıştır. 

• M. Kemalpaşa (Tan) -. Bursa 
Defterdarı Remzi Kaya Alp şehrimi
ze gelerek maliye işlerini sıkı bir 
teftişten geçirmiş, muhtelif maliye 
işkri üzerinde incelemelerde bulun
muş ve maliye memurlarının mesleki 
bilgilerini kontrol etnıi;ıtir. Defter -
dar, burada iki hafta kadar ıtaldık
tnn sonra şehrimizden ayrılmıştır. 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Siıortab, Normal 

Türkiye için Dııtan ı, 

Un L Lire it. Un K 

ı aylJk 1 so 1 35 - -
s • 4 50 . 4 - 1 -
6 .. 8 50 7 50 14 -
1 nllık \7 00 14 - 21 -

Oln için Oancılık Şirketlerine mu 
·acaat edilmc1idir. 

ltflçilk Ulnlar dotnıdaD dofnıyP 
rtarcmizce ılmabilir. 

Kllc;ülı:: illnlarm 5 utlTlıtı bb deta 
ııl& SO kura,tur. 5 HtıTdan fazlası ıçıı 
1atır ba•ma 5 kurue ılmır Bir defa 
ian fazla lçin yekOndan 3 10 lı::uru 
ndirilir. 

Memleket llancı- alırort.lı aban• 
..1':ılma• 

Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve kız erkek öğret
men okullarının 5-6-9 3 6 gününde kapalı zarf suretiyle 
eksiltmesi yapılan 412 2 5 lira muhammen bedel içinde 
bulunan 48500 kilo sade yağına verilen fiat yüksek gö
rüldüğünden pazarlığı 10-6-1936 çarşamba gün ü saat 
16,30 da İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. İlk teminat olan 3091,88 ku
ruşun vaktinden evvel komisyon başkanlığından alına
cak yazı ile Liseler muhasebeciliğine yatırılması, şart· 
nameyi görmek veya almak üzere komisyon sekreterli- .... 
ğine müracaatları ilan olunur. (3134) ~---------__, 



İzmirlilerin . yüksek· oyunu ·karşısında 
Virana ikinc.isi 4 • 1 mağlUp Oldu 

lstanbu[ muhteliti Ankara muhtelitini bire karşı üçle mağlup etti 
[Bap 1 incide] f 

ıağ lçl Alinin ,Uta oldu: lfte o ka
dar. 

Ikincl devreye Bitaıibul takımı tb
rahimi Esadm yerine alarak çıktı. 
Nispeten seri bir tekilde bqlıyaıı 
oyun maçı kazanmak ıihtiy.acmı his
sederek biraz k0şıtnak fedakirlığm
da bulunan ):s~ muhtelitinin 
hakimiyeti altına girer ,gibi oldu. 
Onuncu dakikada INiya.ziden Şerefe, 
Şereften $8.lihadrine geçen topu 
Salihaddin maçın lbfmdanberi oyna
dığı kötü oyunla tezat tqkil eden 
nef'ıs bir şiddetle !Ankara ağlarına. 
takti. 

Bu golden beş tbkika BOtlr& An
karalılar da bir gpl kazanıyorlardı. 
Safa fedakar bir d;ıhfl• buna mini 
oldu. 

19 uncu dakikad/a Ankara kaleci
si Natık da Alinin çok yalandan çek 
tiği kuvvetli 9iltü lıurtaran.lc Safa
ya mükemmel bir oevap verdi. 

21 nci dakikada sakatlanan Ali
nin yerine Haşim girdi. 25 nci da
kikada Salihaddini~ı müdafilerin a
r-asından geçirdiği tbpu arkadan ye
tişen Şeref arkad~mm ayağından 
kaparak ağlara takb. 

Bu gole mani dimağa çalIJir'k.en 
nkatlanan Ankara kalecisi Natık 

değişti ve Safanm :;yerine lsta.nbul 
kalesine de Mehmet: Ali geçti. 

28 nci dakikada Niyazi Salihad
t!inin güzel bir paamı ka.pa.ra.'k .ol iç 
yerine doğru aktı \le harikulade bir 
şiitle tstanbul talmnmm gollerini il
se çıkardı. 

Tekrar durgunlaşan oyun karar -' 
m ve tatsız bir şek.ilde devam eder"' 
ken Ankaralılar lsj\anbul kalesine 
11ağdan bir hücumida bulundular. 
HUanfinfin bir mk&Sll yüzünden bu
lunmaz bir fll'88.tla 1Qıt"1la.tan Anka
ra sağ içi lskender, fkuwelfı bir vu
nışla An'karaya da U>ir gôl kazan .. 
dırdı. Maç da bu suretle oyundan 
başka her şeye bentr.iyen bir didiş
meden sonra 3 - 1 llstanbul muhte
l!tinin galibiyeti ile tıihayet bUldu. 

lzmir • First Vienna 
Saat 17,25 te ha'kr.m Şazi Tezca

tnn idaresi altmda lzmir muhtebü 
ne First Vienna tahmı karşılaştı
lar. Viyanalılar ma"'4i san forma ve 
fzınir muhteliti de <mz beyaz panta
lon ve gömlekle etaitun çorap gıy
mişlerdi. 

Dk hücuma tzmlr yaptı. Sol mfl
C!afaada kınlan bu lbücumdan 80M"a 

~yanalılar hemen hmir kaleaine 
bıdiler. Sol için çeı:tt.iği ffitü Izmir 
kaleciBi plonjonla kurtardı ve il8t 
llBte 1zmir kalesi ilfi korner tehlike-
li atlattı. 1 

Ortadan cevap 'f'thren tzm!r, l'a
Jtabm topu çok ileai vurmasiyie ne
tice alamadı. Topuı on sekiz ru.ında 
tutan Viyana kale<~si taktmı aleyhi
ne bir ceza vuruşuna 8ebebiyet ve
riyorsa da Vaha.hm fiitü kalecinin 
ellerinde kalıyor. 

Oyun durgun geçmektedtt. Se
,trcı1er First Viemıa'nm Geşvayde
Dni anyorlar. Ortada iri yapılı ~ &· 

yağma gelen topllan çok g{lzel kul
~ ve aoğukk.W hareketiyle gö--

Dün muvaf lakıyetli bir oy un oynayan lzmir kalecisi 

Avusturyalılar birinci gollerini böyle kazandılar 

Dtin Vi~ Dôncisinl yenen lzmirbı değerli ~lan 
• 

u ça.~n bir oyuncu varsa da bari-ı avuta çıkan toplarla korkulu anlar 
kalar taktmmm ~aydeli bu mu- geçiren İzmir kalesi 'Cahidin çok 
dur acaba?. diye inaan şüpheye dü- güzel kurtanşlariyle bütün bu teh
,Uyor. likeli vaziyetlerden golsüz kurtuldu. 

Enerjik n canlı oynıyan !zmir 35 nci dakikada Cemilin yerine mü
rnuhteliti sık ve tehlikeli hücumlar dafi oynamağa başhyan Alinin se
yapryor. Çok durgun oynıyan Viya.- b~biyet verdiği serbest vuruşu Ca
na mUdafaatn bu hlicumlan zorluk- hıt meharetle k~rtardr. 38 ~ci daki
la durdurabiliyor. Yirmiri i d kika - kada Geşvay~el.ın h~~ırladıgı. !.ın~~-

. ~ . . .. c . a . tan sonra s&g ıçlerının çektıgı mu-
dayız. S~dan sen bır hucum tazelı- kemmel bir şilt de avut oldu. İzmir 
yen !zmır ta~ımı Fuadm sıkı bir şü- aleyhine verilen ikinci bir serbest 
tt1 ile güzel bır sayı kaydetti. Şid~et- v?ruşu sol müdafileri çok güzel çek
le alkışl~nan bu golden sonra Vıya- tiyse de Cahit bunu da alkışlar a
nal~lar bıras canlanarak oyunu mü- rasında neticesiz bıraktı. 
savı şekle so~tul~r. Sık fMılalarla. Kırkıncı dakikada ortadan inki -
lzmir kalesinin direklerini Y.alıyarak §.8.f eden bir lzmir hücumu Vahabm 

.. :Awst111LYa ınDn füwnmm emektar mllda.m Relner dtlıı topa böyle seylrcl vaziyetinde kaldı 

Sağda yukarda: Ankara kaleclsl 
Natığın sakatlanma vaziyeti. Solda: 
Natık dışarı çıkanh~·or: Altta: İs
tanbul muhtelit.i müdafilerinden Fa
ruk bir Ankara hücumunu kesiyor. 

kuvvetli bir şütü ile kalecinin ku -
cağında kaldı ve top ortada dolaşır
ken haftaym böylece 1 - O lzmirin 
üstünlüğü ile nihayet buldu. 

ikinci devre 
Oyuna Viyanalılar başladı. Fakat 

Izmirliler derhal topu kaptılar. Ve
hap şilt çekti. Avut. Soldan Viya.na
lılar indiler, korner oldu. Korner
den gelen topu sağa.çık ani bir kafa 
vuruşile ağlara taktı. 

First Viyenna - 1. 
Izmir Muhteliti - 1. 
Birinci dakikada beraberliği te

min eden Viyanalılar üçüncü daki
kada mükemmel bir de gol kaçırdı
lar. Fakat oyunun şekli birinci dev
redekinden çok başka... Viyanalıla.r 
gayet soğukkanlı ve yorulmadan oy
nuyor, hakimiyetei ellerinde tutu
yorlar. 1',akat bu çok sürmedi. 

I.zmir takımı canla, başla çalışa
rak oyunu tekrar First Viyenna yarı 
saha.sına intikal ettirdi. 

Ma.ç, çok güzel bir şekil alıyor. 

Çok zamandır İstanbul taknnlarmm 
gösteremediği bir oyun' çıkaran İz
mir takımı, Viyanalılara gittikçe 
faik oynuyorlar. Sıksık, güzel sah
neler açılıp kapanıyor ve zevkli bir 

_:maç seyrediyoruz. 
21 inci dakikada Geşvaydel, İzmir 

"kalesi önünde yakaladığı topu dur
durmadan kaleye attı. Top Cahidin 
kucağında ... Izmir buna hemen Va
hapla cevap verdi. Sağdan ortaya 
gelen topu, Vahap kafa ile kaleye at
tı. Köşeden ah sesleri arasında top 
avuta kaçtı. 

Sağdan, Saidin pasını güzel kulla
nan lbrahim topu Vahaba geçirdi. 
Ort~dan kuvvew bir şilt. Müda!iin 
ayagma çarpan topu, Fuat durdur
madan ağlara taktı. Saha yerinden 
oynuyor. Izmir: 2. First Viyenna 1. 

Bu golün hemen akabinde, sağdan 
güzel bir hücumda bulunan lzmirli
ler bir serbest vuruş kazandılar. 
Sağ taraftan kaleye ortalanan top 

Vahabın kafasından üçüncü defa Vi
yana ağlarına takıldı. !zmir: 3. Vi
yana: 1. 

U::;tüste yapılan bu iki golden ııon
ra Viyanalılar tekrar açıldılar. Geş
vaydelin ~ektiği dehşetli şilt direğe 
çarparak neticesiz kaldı. 

Santra çizgisine kadar açılan Vi
yana müdafilerinin ortasından sola, 
soldan tekrar ortaya Saidin ayağına 
geçen topu, Sait kalecinin boş bırak
mağa mecbur olduğu kaleye plase 
etti. Fakat talih Viyanalılara yaver 
çıktığından, top direği yalayarak a
vuta çıktı ..• 

Tam kırkıncı dakikada ortadan i
lerliyen İzmir takımı, Vahabm bir i
ki çalunmda.n sonra köşeleme bir 
şiltle, topu ağlara takmasile, dör • 
dUncü golü de kaydetti: !zmir: 4. 
First Viyenna: 1. 

lzmir muhtelitinin güzel bir oyun
dan sonra aldığı bu değerli galibi
yet seyircileri büyük bir sevincc
garketti. Yaşa lzmir, varol sesleri 
ortalığı çmlatıyordu. 

Bu alkış sesleri arasında, oyun 
4-1 gibi açık bir farkla ve Izmirlile-
rin zaf erile ni' '"ıuldu. 

Bu maça: ı~ ilkmıı: Cahit -
Ali, Fethi - Nurullah, Hakkı Adil
!bnı.him, Sait, Vehap, Fuat, Basri -
§eklinde çıkmıştı. 

First Viyenna da: 
Haveliçek - Rayner, Şitnane -

Debus, Hofman, Erdl - Mandil, 
Geşvaydel, Polak Hog. 

Şeklinde ortaya gelmi§ti. 
Viyanalılar, iyi oynayamadılar. Zi

ra, lzmirin baştaııbaşa hakim ve 
candan oyunu onların muvaffakıye
tine imkan bırakmamıştı. lzmirlile -
rin hemen hepsi muvaffak olmakla 
beraber (başta Hakkı olmak Uzere, 
Fuat, Sait, Vehap, Cahit,) fevkalade 
idiler. Son aylarda İstanbul taknnla-
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Dün çok ır;ı1''1şan Viyana ka leclsinin bir ş\itü tutuşu 

Bugün yapılacak mühim ma~lar 

istanbul muhteliti 
İzmir de Ankara 

Dün Viyanaya karşı fevkalade 
güzel bir oyun çıkaran İzmir takımı 
yann Ankara muhteliti ile karşılaşa
caktır. İstanbul muhtelitine karşı 
hiç de fena bir oyun oynanuyan An
karalılara karşı !zmirin lstanbuldan 
daha iyi bir netice alıp alamıyacağı 
hakikaten merak edilecek bir mese
ledir. 

lstanbul First Vienna maçı ise 
İstanbul takımının AnkaraWara kar 
şı oynadığı fena oyundan sonra çok 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Hiç şüphesiz lzmirlilerder. daha kötü 
bir netice almamak için İstanbullu 
futbolcular da bugün bütün varlık
lariyle çnlışacnklardır. 

Futbol heyetinin Viyanalılara kar
şı lstanbul muhtelitini nasıl çıkara
cağını bilmemekle beraber, Cevat, 
Yaşar, Necdet, gibi şehrimizin en 
kuvvet.eli oyuncularının takımdan 

dışarda bırakılmaması Iazrm gelir 

First Vienna ile · 
ile karşılaşıyor 

kanaatindeyiz. 
Taksim stadında yapılacak olan 

bu müsabakalara saat 15,30 da An
kara - lzmir karşılaşması ile ba.Şla
nacak ve Ahmet Adem tarafından 
idare edilecektir. 

Saat 17,15 te yapılacak olan First 
Vienna - Jstanbul maçını Sadi Kar
san idare edecektir. 

* Istanbul :Futbol Ajanlığından: 
Dün yapılan Tstanbul - Ankara 

muhtelitleri maçından sonra giyine
rek stada girmek istiyen Fcnerbah
çeli Esadm stat kapısında kaba bir 
muameleye maruz bırakıldığı ve pa
ra vermek suretile stada gırmiş ol
duğu anlaşılarak vaziyette bir yan
lışlık olduğu neticesine varılmıştır. 

Istanbulun tanınmış bir futbolcti
süne velev yanlL5hkla bile olsa ya
pılan şu muameleden dolayı Ajanlık 
teessürlerini bildirir. 

Necaşi Romaya mı gidiyor? . 
[Başı 1 ncide] 1 ratora söyleyince, NegUs: 

İmparatorun sabık tayyarecisi 0 • '.'Avrupaya, her türl.ü temas ve 
lup Adisababaya doğru yoluna de • mü~akercler~-~,,hulunabılmek ~a~ -
vam ederken Roma'da yere inmek sadiyle geldıgı cevabını vermıştir. 
mecburiyetinde kalmış olan Fran _ 4 - Tayyareci Druye'nin Londra.· 
sız Druye buraya gelmiştir. Kendi • ya gelişi, en akla gelmedik ihtimal• 
sinin belki de Negüsü almağa geldi- le.re yol açmaktadır.. w • 

ği zannolunuyor. Cenevre lconuımaları ve 
Şayianın sebepleri ltalya 

Lo d 6 (A A. Roma, 6 (A. A.) - Cenevre ko. 
n ra, · )- Habeş im- nuşmaları münasebetiyle Giornale 

para.torunun hemen bugUnlerde Ro- d'ltalia gazetesi diyor kt: 
maya gideceğine rair çıkmış olan İtalyanın, samimi sulh anlaşma-
garip şayia şu hadiselerden ileri gel-miştir: !arına olduğu gibi en vahim gergin-

1 - Eden ile Londradaki ya- tiklere de hazır bulunduğunu arlrk 
bancı diplomatların ekserisi bugün herkes açıkça anlamalıdır. Bugün, 
Habeş elçiliğinde yapılacak olan res basit, müsp~t ve sarsılmaz vaziyet-

• . ler üzerinde görüşülmektedir. Emri 
mı mahıyctteki kabul resmine işti - vakilcrin tashihi ve bilhassa hüküm
rak etmiycceklcrdir. den düşilrlilmesi mUmkün değildir. 

2 - imparator, Edenle bizzat ltalya'nm sabır ve tahammülü ile 
\'aki olan mülakatından ve Habeş mes'uliyetini idrak eylemekte olma
elçisinin hariciye nezareti Habeş iş- eı, onun Iiı.yetegayyer kararları hak
leri direktörü Petenson ile dünkil kında devlet adamlarını aldatmama
görüşmeleri neticesinden memnun ı dır 
k 1 

I .,, 
a mamıştır. 
3 - İmparatorun Deyli Telegraph Mülôkaf nasıl olmuı ? 

muhabirlrinden birine verdiği neva- Londra, 6 (A.A.) - Deyll Tel
nat manalı gör.UlmUştür. Bu pze- graf gazetesinin siyasal muhabiri 
teci, Mussolininin kendisiyle te- Negüsün Edenle yaptığı mülakatta 
masa geçmek arzu eylediğini impa- s~~a.sal ~~i?"e~te~ meselelerin g5-

ruşi.ilmedıgını bıldıriyor. 

rmın seyircilerimizi bir türlü tatmin 
edemiyen verimsiz oyunlarından son
ra, lzmirlilerin gösterdiği bu güzel 
oyun Istanbul halkı üzerinde çok 
iyi bir tesir bırakmıştır. 

lzmirleri gösterdikleri muvaffakı
_vetten dola vı tebrik ederiz. 

Mülakat bir tercüman vasıtaslle 
yapılmış, Eden fikirlerini fransızca 
ve Necaşi de habcşçe ifade etmişler
dir. 

Negüs, Habe§lerin ltalya.nlara 
karşı mukavemet edebilmeleri için 
yapılan muavenetten dolayı lngiliz 
hUkltınctine tcşekktir etmiştir. 
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108 milyon liralık mücevher 

Arslan ininde bulunan bu kıymetli taş 
sahiplerine felaket getirmiş! 

'.Altm. diyarını keşfeden Valker'in 
feci akıbeti ve altm torbalan arasın-
da can veren Fred'in ölümü ile bütün 
kıymetli milcevher kaşiflerinin bed
baht hayatları arasında çok garip bir 
münasebet, bir müşabehet vardır. 
Kıymetli bir taş k~fedip te bu keşif 
sayesinde mes'ut bir ömür sürüp ra
hat döşeğinde ölen bir tek kaşif he
men hemen yok gibidir. Bunları işi
tince insanın gayri ihtiyari: 

- Yarabbi, sakın yolumun üzeri
ne kıymetli bir taş çıkarma! diye dua 
edeceği geliyor. 
Dünyanın en zengin piyankosunu 

kazanan insanlardan daha büyük bir 
talihleri ve bir aslan ininde sabahlı
yacak kadar korkunç bir cesaretleri 
oldukları halde Junker elmasını bul
duktan sonra Jim Scatlet ve Reginald 
kardeşler sefaletten sefalete yuvar
lanmışlardır. Bunların Junker elma
l!IIDI nasıl ve nerede buldukları haki
katen meraklı bir hikayedir. 

Libenia. civarında ufak bir çiftlikte 
çalışan bu iki kardeş bir gün ana va
tanları olan lngiltereye kadar bir se
yahat yapmayı düşünmüşler yol mas 
raf mı çıkarmak üzere daha. iyi ve 
k!rlı bir iş bulmak maksadile Blum 
Fovtain'e ya.ya gitmek üzere yola 
çıkmışlar, 

Güzergahlarında yırtıcı hayvanla
rın hücumuna maruz kalmak tehlike.. 
11i olduğu halde bu iki cesur kardeş 
\'aktiyle elmas arayan bir kafileye 
rehberlik ettikleri için bu taraftan 
korkuları yokmuş. Hakikaten bulun

Yunker mücevheri kesiliyor 

dukları diyarın "beyaz taş,, tabir etli- tekrar çiftliğe dönerek amele olarak din pençesinde ölüp gitmiş. Ne yapa
len mücevherle dolu olduğuna dair çahşmağa razı olmuş! cağını şaşıran mihrace mücevheri o
küçilk yaştan beri dinledikleri hika- Junkeri bulanların tnes'ut olmadık- nunla beraber defnetmeğe karar ver
yeler onları sıkıntılı bir iş olan reh- !arı gibi "Ko-Hi-Nor,, "büyük Mogol,, miş. 

berllğe sUrüklemişti.Bu esna hayatla "Matan taşı,, kıratı 100 ü geçen bü- 1873 te Lalla - Rao adlı bir haydut 
rı pahasına dolaştıkları yerlerde bir tün dünyaca tanınmış mücevherler ölüyü mezardan çrkarıp mücevheri 
tek taş bulamayınca bu sevdadan vaz her zaman bulanlara veya sahipleri- çalmış, ve ondan sonra mücevherin 
geçmişler ve daha emin bir vasıta ile ne uğursuz gelmişlerdir. ne olduğunu kimse bilmiyor. Mücev
para ka.z:anmağa karar vermişlerdi. 1787 Java adasında Landak civa- herin mezarda kapalı durduğu müd 

Jinı kardeşler bu tehlikeli yollan rında bulunan "Matan Mihracesi,, ad- det zarfında parıltsmı kaybederek a 
korkmadan aşarken bir gün Demba ıı elmasın da mihracenin genç kansı- lelade taş kesildiğini söyliyenler var
vadisinde delı§etli bir yağmura. tutul- na uğursuz geldiği meşhurdur. ~in dır. Evet şu· muhakkak ki: 
ınuşlu Yağmur korkunç bir surette bir gece masallarındaki ömür süren - öldüren kıymetli t~lar da niha
artıp sel dikili ağaçlan sökilp getir - racaların sonuncusu olan bu raca ga- yet bir gün ölmeğe mahkumdurlar. 
meğe başlayınca kardeşler her ne pa- yet fakir bir kızla evlenmiş. O aralık Kıymetli elmaslar ağır ağır yanan bir 
luunniP. olUl"B& olsun hlr yere sığın- bulunan kıymetli taşı ona. getirdikle- ateş gibi seneler ve asırlardan sonra. 
ınak :ınecburlyetinde kalmışlar. ri zaman ilk işi: nihayet yanıp tüI<enirler. Kimbilir 

Bir mağara l5nilne gelmişler, fakat - Sevgilim kalbinin üstünde taşı- bugün pahasına kıymet biçilemediği 
ınağa.ra.nm "ormanlar kralı,, bir aslan sm, ve meyus zamanlarında derdini i~in dörde bölünen göz kamaştırıcı 
bıl olduğu ve böyle bir zamanda mi-. avutsun, düşüncesile mücevheri sev- Junker de bir gün "Cenup yıldızı,, 
aafht bbul edemiyeceğini anlıyan gilisine hediye etmiş. "Nizam., "Orlov'' "Büyük Toskan 
kardeşler ne yapıp yapıp aSlanı inin- Fa.kat heyhat! Genç kadın bundan Dillcü,, " Mısır paşası., adlı meşhur 
den çıkarma.ğı ve yerine yerleşmeği tam bir kaç gün sonra şifasız bir der- taşlar gibi sönüp gitmiyecek mi?. 
Jrurm~lar. Reglnal kardeşine ı 

- Arkamdan gel. Ormanlar 
kralm:r, tahtmdan indireceğiz. 

Bunun üzerine gilzelce saklanıp iki 
el sil!li atmışlar. Zaten yağmurun, 
~in, ormanda kopardığı gürültü ile 

Belediyede 

Yeniden 72 bin lirallk 
gök gilrültillerinin ve şim.§eklerin te- vergi ve ceza kesildi 
sirinden g ö .z k a p a m ı y a n 
diel erkek bir çift 
aslan sllah sesini i ş i t 1 r işitmez 
müthiş bir fırlayışla dışarı saldırmış 
\'e onnamıı içerisinde kaybolmuşlar. 
Ye cesaretlerine Junker elması gibi 
paha biçileıniyen karde§ler mağarayı 
işgal etmişler, 

Mağaranın leş gibi iğrenç bir ko
kusu varmış, fakat yağmurdan yılan 
kardeşlere bu aslan ini bir saray ka
dar bütün konforu haiz bir melce ol
muş. 

'.Aslanlar ta.ratmdan ani bir hUcu
ına maruz kalmamak için sabaha ka
dar göz kırpmam.ağa karar veren kar 
deşler ateş yakmışlar karmlarmı do
yurdlikta.n sonra öteden beriden ko
nuşmağa başlamışlar. O aralık Jini 
mağa.ranm karanlık bir köşesinde bir 
vahşi hayvan gözU parladığını gör
müş ve ka.rdeşinesı 

- Hişt ı.. Şuraya. bak. Bir panter 
göziU 

Kadıköy su şirketi hakkında ver
gi kaçakçılığı yüzünden yapılmakta 
olan tahkikat tamamlanmıştır. Bir 
kısmr müessese tarafmds.n saklanan 
vergi ise bunun cezasına, bir kısmı 
da müessesede çalışanların maaşla -
rına mukabil verilmesi icap eden, 
halbuki tamamiyle mektum tutulan 
vergilerle bunların kanuni cezaları
na mukabil olmak üzere bu şirkete 
yeniden 72 bin lira. vergi ve ceza. 
tarhedilmiştir. Bu vergi ve cezanın 
tahsili için şiı-ketin bankadaki mat
lubatma. haciz konulmuş ise de şir
ket devlet ş1lrasına. müracaat eyle -
diğinden haciz muvakkaten durdu
rulmuştur. Halen iş devlet şUrasmca 
tetkik edilmektedir. 

1 Poliste 

lir çocuk 4 gündür 

meydanda yok 
Kızıltoprakta Kuyubaşmda Yaver 

ağa sokağmda.1 numaralı evde otu
ran Devlet Demiryolları buğday si
lolarında işçi Şükrünün oğlu 14 yaş· 
larmda Nail, dört gündenberi kay -
bolmuştur. 

Çocuk, geçen perşembe günü mek 
tepten karnesini almış, sınıfı geçti
ğini görünce sevincinden arkadaşla
riyle birlikte Kuşdili çayırında. cam
baza gitmştir. Cambaz seyrederken 
elinden karnesini uçuran Nail, ağla
mağa. başlamış, oradan ayrılarak 

karneyi aramağa başlamıştır. Çocuk 
o vakittenberi meydanda yoktur. 
Zabıta araştırmalarına devam et -
mektedir. 

Bir kadın yanliesici 
Lebibe isminde bir kadın yankesi· 

SAGLIK -----~ 
............. öGOTLERI 
Güneş banyosunun 

• • 
mevsımı 

Yazının başlığını görünce: 
-Güneş banyosunun mevsiminde 

şüphe edilir mi? Onun mevsimi el
bette yaz mevsimidir! demeyiniz. !s
tanbul için, güneş banyosunun mev
simi yazın olduğunu düşünmekte 
haklısınız. Fakat her yer için öyle 
dü::;ünürseniz haksız çıkarsınız. 
Güneş fazla sıcaklık verirse ona 

tahammül edilemez, zarar verir. Ha
vayı banyo için yetişecek kadar :!sı
tamazsa tehlikeli olur. Güneşli bir 
günde rüzgar olursa güneş banyosu 
yapılamaz. Onun için güneş banyo
sunun mevsimi yerine göre değişir. 

Akdenizin sıcak kıyılarında güneş 
banyosu kışın yapılır. Halbuki şi
mal taraflarında ancak yazın insan 
güneşe karşı açılabilir. 

!stanbul coğrafi vaziyeti bakımın
dan Akdenize pek yakın olduğu hal
de ikliminin Avrupada şimal sayılan 
memleketlere benzediğini - daha 
geçen yıl burada yazmıştım - pek 
iyi bilirsiniz. Bundan dolayı !stan
bulda güneş banyosu - şimal mem
leketlerinde olduğu gibi - ancak 
yazın yapılır ve zaten öyle adet ol
muştur. 

Güneş banyosu yapabilmek için 
ilkin havanın yağmursuz, bulutsuz 
bulunması lüzumlu olduğu tabii bir 
şeydir. !stanbulda ise bulutsuz gün
ler bütün yıl içinde vasati' olarak 
ancak 86 gündür. Böyle günleri de 
- yine şimal memleketlerinde oldu
ğu gibi - ancak haziran ile ağus -
tos sonu arasında bulabiliriz. 

!stanbuldan başka, memleketimi -
zin en çok yerleri yine şimal iklimi
ne benzer. Bazrları !stanbuldan bi
le soğuktur. Fakat Toros dağları a
şıldıktan sonra artık gerçekten ce
nup iklimi meydana. çıkar. Oralar -
da yazın güneş banyosu zararlı ola
bilir. 

Sonra, güneş banyosu için yalnız 
bulutsuz günleri seçmek yetişmez. 

Yüksek j erlere' ', deniz kenarların -
da yahut ikisi arasında ovalık yer
lerde bulunulduğuna göre güneş ban 
yosunun faydaları başk- başka. olur. 

Deniz kenarlarında. güneş banyo -
su uzunca, mikroplu bir haştahktan 
zayıfl<ı.mış olanlara iyi gelir. Halbu
ki pek sinirli olanlar, uykusuzluktan 
şikayet edenler, hem sinirli hem de 
romatizmalı olanlar deniz kenarın
da. güneş banyosu yapmaktan daha 
ziyade rahatsız olurlar. Buna karşı
lık kemik hastalığından zayıflamış, 
çarpılmış çocuklar deniz kenarında 
güneş banyosundan çok fayda gö-
rürler. Veremli, hele kan çıkarmağa 
istidadı bulunan veremliler deniz ke
narında, denize yakın yerlerde gü -
neş banyosundan çok zarar görebi
lirler. Zaten veremlilere nerede o
lursa olsun güneş banyosu yaptır -
mak haylice düşünülecek bir şeydir. 

Yüksek, deniz kenarından uzak 
yerlerde güneş banyosu en ziyade 
lemfatik olanlara, sıracalı hastalara 

iyi gelir. 
Herhangi bir sebepten kansız kal

mış olanlara, sinirli zayıflara, her 
şeyden çabuk müteessir olanlara de
niz de, pek yüksek yerler de doku
nur. Onların güneş banyosu yap -
maktan fayda bulacağı yerler an
cak pek yüksek olmıyan, deniz ke
narından da. uzak olmıyan yerlerdir. 

Ovalık yerlere gelince, ovanın ya
kınında dağlar bulunup bulunmadı
ğına derelerden uzak olup olmadı-' . . 
ğma. ve rüzgarlı günlerının sayı-

sm a göre iklimi değişeceğinden o
valar hakkında umumi bir şey söy -
lemeğe imkan yoktur. 
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MEMLEKET MEKTUPLARI 

Çiçeğe ve yeşilliğe meftu 
bir şehir : Ereğli ... 
İstanbula çok yakınama her şey ucuz... Çileği 

sepeti 20, barbunyanın kilosu 15, koyun 20 y 

Ereğlide yemi~ bahçeleri 

Zonguldağın kapı komşusu olan 
Ereğli çiçeğe ve yeşilliğe meftun bir 
memleket. Güzel kagir evlerin çatıla
rına kadar uzanan rengarenk güller. 
bütün duvarları sarmaşık gibi içeri
sine almış ve arada kalan yollar da 
bu kokuya kendilerini kaptırmış, 
gelen geçeni sarhoş ediyorlar. Ereğ 
lide halk o kadar fazla bahçe ve çi
çeğe aşık ki, en fakir bir kulübenin 
bile penceresinde hiç olmazsa kü
çük teneke saksılarda sallanan bir -
kaç salkım çiçek demeti görebilirsi
niz. Tabiat, halkın bu sevgisine daha 
fazla alaka göstermiş ve boş, köhne 
duvarların üzerinde alabildiğine ye
tişen kaplan ağızları bütün bu pis 
manzaraları kapatmıştır. 

Istanbulda iken duyardım, Ereğ
linin çilek tarlaları pek meşhurmuş. 
Hatta Arnavutköy yeteiştirmeden 
evvel mahsul çıkarıp rekor yaparlar 
mış. Her gün lstanbula beheri onar 
kiloluk bin küfe, Ankaraya altıyüz 

kille çilek gönderebilen bu güzel 
şehrin tarlaları şimdi tam karşımda. 
Tabiatin hiç bir tarafından esirgeme 
den yarattığı güzellikler i~erisinde, 
Ereğlililerin kendi gayretlerile yetiş 
tirdikleri yemiş bahçeleri, bir tepe
ye ayanan şehrin gerilerine serpil
miştir. Bu bahçeleri görmek istedi
ğim zaman herkes bir isim ileri sür
dü. Belli ki merak bir kişide değil, 
herkeste.. Bütün bunlar arasında 

kur'a Hacı Mehmedin bahçesine çık
tı. Bu zat, ilk çilek mahsulünü Mart 
iptidasında camekansız yetiştiren ve 
bununla yaptığı müzayedede hası -
latmı tayyareye terkeden meraklı 
bir bahçe sahibi. Meraklı diyorum, 
çünkü bahçesinden beş saatte ken
dimi güç ayırabildim. Her cins ağaç 
larrn altına hazırlanmış kameriyeler 
az geliyormuş gibi, etrafı kayısı, 

beyaz, sarı, kırmızı velhasıl her renk 
güllerden askılar hazırlanmış ve 
bütün bu güzelliğin ortasına da E
renköyünün eski ahşap köşkleri gi
bi iki katlı beyaz bir bina kondur
muş .. Bu bahçede zevkimiz, neşemiz, 
ağzımız mütemadiyen hisselerini a
lırken, çilek bahçelerine dağılmış a
meleler bir gün sonra gönderilecek 
binlerce kilolarını sepetlen'n içerle
rine istif ediyorlardı. 

* Ereğlinin Muzafferiyet isminde te 
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Çiçek dostu Ereğlide gül bahçeleri 

hakkak Ereğliye kadar bir uzanıver 
melidirler. Yarım metroluk bu pide
leri eritirlerken, hiç bir sanatoryom· 
da alamıyacakları kiloları alarak 
döneceklerine hiç şüphe etmesinler . 

Bütün bu güzelliklerin en iyisi, 
bir günlük eğlencenizin kuruşla he
sap edilmesidir. Istanb la çok yakın 
amma, herşey ucuz. Çileğin sepeti 
yirmi, Barbunya balığının kilosu on 
beş, koyun yirmi, sebzelere fiyat se
çemiyorum. Tabiatin bütün talihini 
kendi üzerine çekmiş Ereğlinin asrl 
t&lihsizliği memleketlerine can ve 
hayat vermemelerinde olmuştur. 

Mesela bir gün işitiyorlar ki yanı 
başlarındaki (Karadere) ormanıft • 
dan kereste ihracatına başlanacak • 
mış. Bu hususta faaliyet başhyıt>r. 

Birkaç yüz bin lira sarfedilerek de
kovil hatları bile yapılıyor. Halk se
viniyor. Emsaline nadir tesadüf edi· 

·len bu ormanın 40 - 50 ınetre irti-
famdaki ağaçlarından memlekete 
&ervet akacağını düşünüyorlar. Fa
kat bir gün iş akim kalıyor. Bu ara
da, yine bir gün Liman işi hallonu
yor diyorlar. Armstrong ile görüşül 
müş, fiyatta da mutabık kalmmrŞ, 
fakat her nedense bu iş te. projesi 
ile beraber suya düşüyor ve tatları 
kasabalıların ağızlarında kalıyor. 

diyerek korkunç bir parıltı ne parlr
yan noktayı göstermiş. Meğer mağa 
radald ateşin akislerile parlıyan bu 
nokta haşmetli mücevher Junkerin 
ta. kendisl lmlş.. , 

• Belediye ile Şirketihayriye ara
sında köpril üzerine astırılan ilan
lar meselesinden çıkan ihtilaf, yeni 
bir safhaya girmiştir. Son günlerde 
köprüdeki elektrik direklerinin iki 
tarafına. yeni ilaruar asılması üzeri
ne, şirket yeniden bazı müesseseler
den ilan almış ve ihtilaflı yerlere as
mıştır. Bu vaziyete nazaran, evvela 
elektrik direklerine konulan ilanla. -
rın kaldırılması icap etmekte.dir. 

ci, Haseki civarında Naciyenin ce -
binden cüzdanı ile paralarını aşıra. -
rak kaçarken yakalanmıştır. Lokman BEKiM 

miz bir oteli var. Fakat biz bunda 
yer bulamadık ve biraz ötesindekine 
yerleştik. Mal sahibi rahatımızı te
min için çok çalıştı ve herşeyi temiz 
ledi. Fakat bütün temizliğine rağ
men otel kadrosunda bulunan karın
ca hücumuna mani olamadı. Karın
ca, gerçi mübarek hayvandır am -
ma bu kadarı da fazla... Ertesi sa
bah ellini ne tarafa soksam bi~kaç 
karınca çıkardım. Tıpkı !stanbulda 
gördüğüm meşhur elçabukluk kralı 
Zati Sungur gibi... Fakat, bu eziyet 
çok sünnetli. Umumi yaptığım bir 
temizlik bu mübarek hayvanlardan 
beni kurtarabildi. 

. Hep böyle tatlı hayaller ~le sene
lerini geçiren Ereğlililer şı.ındi bir 
hakikati bekliyorlar. O da Filyostan 
Zonguldağa doğru uzanan demiryo -
!unun kendi hudutlarına kadar ula· 
şabilmesidir. Eğer bu kol Ereğlinin 
bahçelerine kadar dayanırsa, o za -
man zengin ve çalışkan Zonguldak, 
istirahatini Ereğlinin yeşillikleri i -
çinde geçirebilecek ve yakin uzak 
herkes bu güzel şehri bir kere ol -
sun görmek fırsatını elde etmeğe 
çalışacaktır. 

Fa.kat keşke Jim bir valışi hayvan 
ııannederek o noktaya. karabinasmı 
cevirlp ateş edeydi! .• ÇUnkü dünyanın 
en bUyUk elması olan bu mücevheri 
satmak iırtedikleri zam.an onun yaka
sına polis~ 

- Hırsrzr. diye yapışmış. Gizli 
maden ocağı buldu, memnu mmtaka
ya girdi diye adam.ca.ğızlan nihayet 
ha.pise tıkmışlar. Ha.piste zatürreeye 
tutulan Jim orada can verıru.. Kar
deşine gelince altı ay yattıktan son
ra. 9Ikmış. Elmasın kB.şifüıe 6.000 li
ra veren hü.ktlınet onu 1927 de Lon -
drada satılığa. çıkartmış ve orada 
Junkere 108 tn.ilyon lira kıymet biç
mişler!. 

Bu fiate mil§terl bula.mıyan mil
eevheri nihayet dört parçaya bölmüş
ler. 

6.000 1!raYI de:rlial ezen Reginald 

• Uç ay mezuniyet almış olan be
lediye reisi muavinlerinden Nuriye, 
mezuniyeti bitinceye kadar Fatih 
kaymakamı Haltikun vekalet etme • 
si kararlaştırılmıştır. 

Deniz Lisesinin gezintisi 
Deniz harp okulu ve lisesi, dün 

yıllık deniz gezintishıi yapmıştır. 
Köprüden kalkarak birçok iske • 

lelere uğrryan vapur, davetlileri Çı
narcığa götürmüştür. Çınarcıkta ta
lebeler tarafından muhtelif jimnas -
tik ve eğlenceler yapılmıştır. Saat 
on yedide Çınarcıktan kalkan va • 
pur, tekrar boğaz iskelelerine uğra
mış ve geç vakit Heybeliye dönınUş
ttir. 

Maırapa ile yaraladı 
Fatihte oturan Hayriye ile dama

dı Kazım arasında ev işleri yüzün -
den kavga çıkmıştır. Kazım, elinde
ki bakır maşrabayı kaynanasının 

başına vurarak ağırca yaralamıştır. 
K8.zım yakalanmış, kadın hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Kumar oynarlien •• 
Galatada Kafesler sokağında o -

turan Mustafa, Fazıl, Adil, Mustafa 
ve Baha.ettin adlarında beş çocuk 
yangın yerinde kumar oynarken ya
kalanmıştır. 

Hafriyat yerindeki kaza 
Evvelki gün hafriyat yerinde bir 

kaza. olmuş, evvelce kazılan ve dört 
metre açılmış bulunan bir yer ame
leden Abdullah ile arkadaeı Yusuf 

oğlu Hamza. tarafından tekrar kazıl
masına başlanılmıştır. Bu sırada bir 
Amerikalı asistan da bunlara. neza -
ret için onların başına gitmiş fakat 
tam bu sırada. orası çökmüş ve asis
tanla beraber iki amele de yaralan
mıştır. 

Yaralı ameleler hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Belediye bunun üzerine dUn ma -
hallinde tetkikat yapmış ve kemer
lerin birçoğunu tehlikeli bulmuş, 
istimlak yapılmadan hafriyata de -
vamı doğru bulmamıştır. 

Bisiklet çarptı 
Beykozda Yalıköy çayır caddesin

de oturan 77 yaşında sağır Hasanm 
kızı Hanife evine giderken çırak A
linin bindiği bisiklet kendisine çarp
mış ve yaralanmasına sebep olmuş
tur. Hanüe tedavi altına alınmıştır. 

Ereğlinin herşeyi meşhur... Bu 
meşhurların arasında çilekten son -
ra yer alan muhtelif isimler: Armut 
lan ve diğer meyvelerini daha henüz 
görmediğim için, peynirli pidesini sı 
raya kokyuyorum. Hakikaten şim
diye kadar hiç bir yerde bu kadar 
lezzetlisini yememiştim. Bu pideler 
ısmarlama yapılryor ve sucuklu, 
pastırmalı, kıymalı, peynirli olmak 
üzere isim taşıyorlar. Bu isimle be
raber fiyatlar da beş kuruşla yirmi 
beş kuruş arasında oynuyor, biz en 
pahalısından seçtik ve bir buçuk 
gün zarfında her cinsten birer ikişer 
midemize gönderebildik. Ereğliye 
gelip te bu pidelerden yemiyenler 
muhakkak programlarım eksik bı
rakmış olurlar. Pide meraklıları nıtı 

Sait ÇELEBt 

ltalyaya yapllan tütün 

ihracatımız 
İstatistiklere göre, !talyaya olan 

tütün ihracatımızda büyük bir aza
lış göze çarpmaktadır. Bu azalışın 
sebebi şu suretle izah edilm?ktedir. 
ltalyaya sevkedilen tütünlenn yüz. 
de doksanı, diğer memleketlere tran 
sit suretile gönderilmekteydi. Son 
senelerde Orta Avrupa memleketle
ri ile bilhassa Almanya ile yapı
lan klering anlaşmaları, aradaki tran 
sit münasebetlerini kaldırmış, doğru 
dan do~ruya ticari münasebetlerin 
teessüsüne amil olmuştur. Bu yüz
den Triyeste limanı da, Türkiye tı:.i
tünlerine ve diğer ihr:-.cat tnaddele
rine karşı transit rolü oynamaktan 
çıkmıştır. 
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Eskisehirli Pehlivan Keles Ahmet 
Bin üç yüz otuz beş senesi, KütaJ- f hmet ismini işidir işitmez lokması Büyük Önderimiz Atatürkün vecizelerinden: 

~ada.n Eskişehire gelmiştim. Ekserı- Joğazında sıralandı. Ve yutkuntusu Mahdut 
:Yetıe merhum Gümülcineli Mustafa- kesildi. vesaitle büyük işler görmenin tec· 

.-übe olunan yegane usulü, kuvvetlerimizi da· 
1 fanm yazıhanesinde Kalkandelenli Şaşırdım ve hayretle sordum: 
liakkı, şimdi Kars saylavı Hüsrev ve - Ne o, tanıyor musun? 
Sa.nıi, Halil ağa ve sair arkada§la • Kesile sesle, yüz yirmi okkalık göv 

ijıtmamak, vesaiti mevcudenin kısmı azamı· 

en mühim olanlar üzerin· 

Eskişehirli Keleş Ahmet 

toplanıyoruz. Bir gün, yazıhaneye ge 
lirken yolda tanıdığım iki kişiye rast 
geldim, birisi o vakitin meşhur baş 
pehlivanlarından Mihaliçli Hasan, bi 
ıisi de Nakkaşlı Hüsnü ..• Hayret et
tim. Onlar beni, değişkin kıyafetim
den dolayı tanımadılar. Ben, derhal 
selam verdim. Ve batır sordum. He
men tanıdılar: Anladım ki; Yunanlı
lar Mihalici işgal ettikleri zaman 
bunlar Yunanlılara karşı koymuşlar, 
eonra da, kurtulup Eskişehire kadar 
gelmişler... On parasız sokaklarda 
kalmışlar ...• Teselli ettim, yer gös -
terdim. Yeyip içip yatmağa başladı-
lar.Biz Güınülcinelinin yazıhanesinde 
oturup şundan bundan konuşurken 
llt pehlivanlığa intikal etti. lsmail 
isminde bir arkadaş bana dönerek : 

- Şu senin pehlivanları benim peh 
livan.la güleştirir misin? 

desini sallıyarak cevap verdi : 
- E ... Tanırım hepten o susağı 

~··· E!. .. B~ya_ge.lirken güleş v~r /nl gayelerimizden 
dıye Matlıba gıtmıştık, ortada bır 
koç vardı başa .. Ben, soyunmadım, de teksif etmektir 
te bu Nakkaşlı çıktı ortaya ... Ahmet • 
yendi bu kızanı! .. Ben, çıktım sonra ~~ .. ....,._... .......-....._~~ 
mızıkçılık etti. Ben de bıraktım gü-j ===== ======================== 
leşi... Onunla güreş olmaz be Beyim .. / 

Ben, dona kalmıştım. Demek Ah-ı 
met bir: mesele idi. Bu nasıl şeydL 
Mihaliçli kaçıyardu bundan. Bir şe~ 
değil, bizim iki yüz lira da üste gide
cekti. Derhal Gümillcinelinin yazıha 
nesini boyladım, çaktırmadan, şun
dan bundan konuşurken lafı pelesen
gine getirerek dedeim ·ki: 

- lsmail Bey ; bizim pehlivanle.r 
akşam gidiyorlar. Ne yazık ki, şu 'id 
diamızı vucüde getiremiyeceğiz. Yak
sa iki yüzünü almıştım. Ucuz kuıtul 
tun vesselam .. 
Uzatmıyalım parayı geri aldıktan 

sonra.; lsmail Beyden rica ettim :ı 
- Şu Keleş Ahmedi görebilir ımi

yiın? 
- Peki, yarın zahire pazarı gtinü- Şiir: 

dür. O da gelecek buğday getirecek, 
sabah şafak atarken gel, gör ... 

Ertesi sabah erkenden geldim. Ka 
nunsani soğuğu adam anyor., her 
yer kar ve buz tutmuş .. Bekliyorum, 
Bay lsmail de yanımda ... Aradan bir 
prça geçti. Bay Ismail işte g,eliyor 
dedi. uzaktan porsuk suyu boyunca, 
başı açık, göğsü açık, bir manda ara 
bası önünde iki tarafa sallana.ırak ve 
iki mandanın gövdesini örten müşek
kel vücudiyle bir adam geliyordu. 

Uzaklf":an gemi 
Deniz gibi pırıl pırıl bir kumsal; 
!:umsa! gibi mışıl mışıl bir deniz 
Bir kız ayakları berrak sularda 
Elinde kumlarla oynuyor sessiz 

* Eğilip ıslattı kaküllerini: 
Işıklı ı;; ··ı;lerle denize baktr. 
Uzaktan bir küçük yelkenli gördü, 
Elinden kumları suya bıraktı 

Faydalı bilgiler: 

Fırlak alın: Hiddetli, intikamcı, 

ayni zamanda cesaretli demektir. 

Kaşlar: Tabii ve düz kaşlar iyi, 
kuvvetli, sıhhatli, akıll, temiz, düşün 
celi iyiliği seven insandır. 

Kalın kaşlar: Iyi adam fakat ta· 
makar ve hasis, terbiyeli, temiz ha
reketli. ihtiyatlı insan olur. 

Çatık ve bitişik kaşlar: Kıskanç, 
hiddteli, çabuk kızan, inatçı, doğru, 
mert insanlardır. 

Seyrek kaşlar: Yumuşak 
uysal olan kimselerdir. 

huylu, 

Uzun ve sivrikaşlar: Bir şeyden 
korkmaz, hislerine bağlı, vefasız, be
''eriksiz, fitne kimselerdir. 

Göz kapaklan: Ağır ve kaba ka -
paklar fenalığa meyli olan, hileci. 
hasis, tenbel, uyuşuk insanlardır. 

Bir adam şapkasını tam amudi o
larak giyerse onun doğruluğuna, ay· 
ni zamanda malumatlı imiş gibi uka
lalığına ve can sıkıcı bir adam oldu
ğuna hiikmolunur. 

Ben derhal cevap verdim: 
--Senin pehlivanın da kim? 

- Kara yağız, kısa boylu .. Sırım gibi 
* 

Şapkasının bir tarafını hafifçe eğ
ri giyen adam, halim ve selim, ayııi 
zamanda sevimli bir adamdır. 
Şapkasını başının bir tarafına pek 
ziyade eğen adamın kendini methedi 
ci, kibirli ve hareketlerinde mübala
ğa olan bir adam olduğu anlaşılır .. 

Mukabele etti: 
- Matlıp köY,iinden Keleş Ah -

ınet! .• 
Pehllvanlarnna. para çıksm diye 

derhal §11 mukabelede bulundum : 
- Pekala ..• Amma, iki y)iz lira ko 

~r mısın ortaya, 
Bila. tereddüt, peki demesin ıni? 

Dünyayı yenen meşfiur Koca Yusuf 

Ben, durur muyum, öyle ise çık pa 
ralan GUmülcinelinin kasasına ko .. 
yalım dedim. Peki dedi. Ve paraları 
kasaya yatirdık. 

Ben güleş nedir bilir ve yapmış bir 
adam olduğum için Mihaliçli gibi bir 
pehlivanı öyle öniine g~len ve ismi 
belli olnııyan bir köylünün yenebile
ceğine kat'iyen kani olamazdım. Iki 
~ lirayı muhakkak kazanaca.ktmı. 

Sevinçle otele döndüm. Pehlivanla 
rmı karşı karşıya. geçmişler Y,emek 
~Y.orlardı. Hemen seslendiın: 

- Hasan! işte kısmet çıktı. Onü
milzdeki Cuma. günü göleşeceksin ... 
Iki yUz lira yoktan kazandıracağım 
sana:_ Hem de bir köylü pehlivan .... 
Ne bilir bunlar Y.ağ güleşini ? .• 

Hasan sordu: 
- Kim bu köylü be Beyim!.. 
Ma.tııp köY,iinden Keleş Ahmet i -

mi§ ••• 
Ben !Umu bitirmemiştim. Hasan, 

bir Anadolu köylilsü ... Çıplak göğsü 
nlin kılları üzerine toplanan buzları 
elinin tersile vurup döktükten sonra 
durdu; ve selam verdi. Yann:ıa soku 
lup sordum ı : 

- Sen pehlivan mısın! 
- Icik ..• 
- Mihaliçli Has~la gületştin mi? 
- Ha, bilmem bu isimleri .. Geçen 

lerde bizim köye düğün ~şine gel 
mişlerdi. 

- Nasıl buldun bu pehliflam? .. 

·-Yel1•-'11cr bembeyaz gemi bembeyaz; 
Bembeyaz ";;,., ı;ıder süs olmuş ona 
Gidiyor, gidiyor, uzaklaşıyor 
Bilinmez bir ilin kıyılarına 

* Küçük kız eğiyor yine başmı._ 
Başında uçuyor binlerce masal.. 
Kumsal gibi mışıl mışıl bir deniz 
Deniz gibi pırıl pırıl bir kumsal 

Şapkasını arkasına doğru eğri gi
yen düşüncesiz ve pervasızdır. Bun
dan başka vesvesesiz ve kuruntusuz 
adamlardır. En ziyade top atmış o
lanlar böyledir. 

- Bunlar da pehlivan mı be a - Karga karde§ferin marifetleri 
ğam ! .. Yendim onu, mızıklandı olma 
dı ise bir daha güleşelim dedim. Bir 
daha kapıştık, yine yendim... Sonra 
bıraktı gitti. Koç almayagelmiş bi -
ziın köye ... Aldı! .. 

Vay canına ! Koca Türkiye baş 
pehlivanını üstüste yenivermişti. 

Işte Anadolunun akla hayala gel
mez gizli kuvvetleri .•• 

~ ~ :ıf. 

Mayıs Müsabakamız· 

da kazananlar 
Birinci - Hekimoğlu Ali paşa 

es.desi Bostan hamam sırasında nu
mara 22 Müveddet. 

!kinci - Tavşanlı Çataihamam 
sokağı numara 4 Nafia ve Vefa Ak
sel kardeşler. 

Uçtincü - Tekirdağı tütün bayii 
Mustafadan Vahdet Baykal. 
Pazarcık "Tan" bayiinden Necat 

Ozgen, Muğla ilk okul ikinci sınıf 
467 Meryem Sevim, Yalvaç Halil 
Gültekin Turhal polis dairesinde 7 
numaralı Hüseyin oğlu Mehmet, tz
mir Başdurak Ali paşa meydanı nu
mara 6 Berber Demirel, !zmir Kar
şıyaka numara 186 Osmanzade Mah 
mut. Konya, Karaman noter sekre
teri Zekeriya Unal. Bursa Sedbaşı, 
Hocaalizade sokağı numara 33 Tur
gut. Uşak istasyon şefi kızı Filiz. 
Gaziantep lisesi birinci sınıf 465 nu
maralı Rüat Özkaya. Ankara yük
sek ziraat enstitusü ormancılık kıs
mında Hüseyin Ertürk. 

Kayseri lisesi on birinci smif 795 
numara Muzaffer, Sürmene merkez 
ilk okul smif 5 numara 50 ismet Er
gun, Istanbul Fatih Çarşamba Silis· 
tre sokak numara 24 LO.tfi, Denizli 
orta okul ikinci sınıf 591 numara 
Bedriye. !stanbul Cağaloğlu Molla
f enari sokak numara 27 Orhan. ls -
tanbul Sultanahmet Mehmet paşa 
yokuşu numara 13 LO.tfullah, Baba
eski hukuk hakimi bay Hikm~t 

"YAM SıRASı 
Bi Z. DE 
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'YAPAlıM 

HA'(O'ı 
C:,ıDE 
LİM . 
ARitr 

Erden kızı llhan, Ankara posta işle- \ şan. Ayasofya Yerebatan karanlık 
ri nıümeyyizi oğlu Oncel Uras, 1s - sokak numara 2 İhsan. Ankara Sa
tanbul Fatih Sultan Selim Cabi so- nayi caddesi numara 38 Mehmet Er
kak numara 10 Tarık, Ayazpaşa ten. (Arkası haftaya) 
Mezarlık sokak numara 25 ~ef~ a· Not: Hediyelerinizi yalnız cuma 
partmıanı Emel İstanbul Laleli nu- günü saat on altıdan on dokuza ka· 
mara 259 Semahat Bakir. İstanbul dar {Tan) çocuk ea~ıfası dairesine 
kız lisesi sınıf I E 1689 numara Zi- müracaatla alabilirsin.A 
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T ARIH BiLGiLERi: 

BURSA 
Bursa şehrinin tesisi hakkında en 

sahih mal\ımatı bize müverrih Stra
bon vermektedir. 

Bu tarihçiye nazaran asıl ismi P
russiastır. Prussias bir· kralın ismi· 
dir. Kendi ismini buraya vermiştir. 
Türkler buna Vitanya derler. 

Bursa aşağı yukarı 2480 sene ev
vel tesis edilmiştir. 

Bugün Bursada eski asara ait h'ç 
bir şey yoktur.Yalnız Muradiye ma
hallesinde belediye hastanesine çıkı
lırken §osenin sağma tesadüf eden 
büyük taşlarla örülmüş duvarların 
Bursanın <'eo1d surlarının zamanımı
: kadar kalan bakayesi olduğu an
laşılıyor. 

Mil!ttan 540 sene evvel buralarda 
... idyalılar hüküm sürdüğüne nazaran 
>u surların o devirlere ait olduğu tah 
min olunmaktadır. · 

Bursa şehrini ilk evvel Romalılar 

rek Uludağ eteklerinde çadır kurdu· 
lar. 

Türklerin bu akınından ve impara
torları-ıı bile esir ederek gelen Türk 
terden Bizanslılar o derece korkmuş
dı ki, 25 sene sessiz ve sedasız kal
dılar. Yirmi beş sene sonra Bizans 
imparatoru Komenen taliini denemek 
üzere ve olanca kuvvetile Türklerin 
lzerine atıldı. Lakin, Türkler şimşek 
~ibi yetişerek imparatorun ordusunu 
lcrişan ettiler. Evvelce yalnız Keşi§ 
,ağının eteklerine yerleşen ve yirmi 
ıcş sene Uludağın yaylasında yaşı -

yan Türkler, bu sefer Bursayı zab
tederek içine yerleştiler. (1097) Bi
zaslıların ricasile Türkler bilahare 
1ehri terkederek Konyaya çekildiler. 
Ve Bursayı haraca bağladılar . 

Hatta (204) te Istanbulu zabteden 
Latinler Türklerden korkarak ittifak 
etmişlerdi. 

Yıldırım camii 

ıabtetmişlerdir. Şehri zabteden ce- ı Bilahare Selçuk hükiımetinin inkı
neralin ismi Triariustur. Orta zaman razmdan sonra istiklalini ilan eden 
tarda Romalıların en güzel şehirle
rinden idi. Havuzlarla süslti meydan 
.ar ve kütüphaneleri ve şehrileri, 
baştanbaşa tezyin eden heykeller ve 
abideler vardı. 

Roma imparatorluğu ikiye bölün
dükten sonra Şarki Roma imparato
ru olan Arkadiusa kaldı. 

Bizanslılar zamanında Bursa şehri 
harap olmağa başladı. Bursanın yal· 
nız ruhani bir mevkii kaldı. 
Uludağ manastırla dolu idi. Papas 

l · Uludağı mesken yapmış idiler. 
Sonra, Latinler lstanbulu zabtettik
leri zaman Bursayı da almak istedi
ler. Lakin mağlup oldular. 

Ehli salip muharebelerinde Bursa 
etrafında lzniğe yakın yerlerde Kı
lmç Arslanın birçok muharebeleri 

.man oğulları Bursa üzerine yürü
düler. Dokuz sene Bursayı muhasara 
ettiler. Birinci Osmanın ölümünden 
birkaç gün sonra, Oğlu Orhan tara· 
fından zabtolundu. Şehrin zabtı 1327 
nilacli tarihine tesadüf eder. 

'~ .ırJr1°r Bursaya yerleştikten son· 
ra, imar etmişlerdir.Camiler, medre
seler, hamamlar, kütüphaneler, çeş
meler, hanlar vücude getirmişlerdir. 

Bugün Bursa ana vatanın en şirin 
ve verimli yerlerinden biridir. Türki
·f'nin ipek s:> nayii merkezidir. En gü 

zcl kumaşlarımız bcrada dokunur. 

Mahn kötüsü 
vardır. - Bana sattığın şemsiye, çok kö-

Türkler Bizanslıları Fırat ve Dicle 
k l nd 

.. k tU bir şey ... 
ıyı arı an surere bütün Anadolu-

yu istila ettikleri zaman Bizans im- - Nerden aruadın? 
paratoru Mişel Dukası da esir ederek - Kahvede unutmuştum. Bir haf 
Kayseriyi zabt ve büyük bir ileri ha- tadanberi kimse geliı: almamış. Iyi 
reketi ile Bursa kaleleri önüne g-ele- • nnl olsa bı~akrrlar mıydı? 

Haziran müsabakamız 

Tahtada gördüğünüz hesapları 
hci.lledip neticelerini müsavilerin kar
şısına koyup yollayınız. 
Müsabakamızm müddeti dört haf

tadır. Dört hafta. zarlmda hal mek
tuplarınızı yollamanız lazımdır. 

Müsabaka.mıza iştirak edenler bi
rer küçük fotoğraflarını yollarlarsa 
~azetemizin çocuk sayfasında neşre
deriz. Fotoğrafların iyi çekilmiş ol
masına dikkat ediniz. Fotoğraflarıru 
zı ihmal etmeyin yollayınız. Beklet
m edc derhal neşrederiz. 

Haziran müsabakamızda yüz ki31-
ye hediye vereceğiz. 

Birinciye: Beş lira, 
ikinciye: Iki buçuk lira, 
Uçüncüye bir mürekkepli kalem, 
Yüzüncüye kadar kartpostal, kitap 

kolonya ... Müsabakayı kesip hal vara 
ralarınızla yollamanız muvafıktır. 
Müsabakalarnnızde hediye kaza -

ıanlar Cuma günü saat dörtten ye
~ıye kadar idarehanemize müracaat 
etmelidir. Başka. gtinlerde hediye ve 

·;ımez. 
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PiYASA 
VAZiYETi 

·v enl sene buğdayı üzerine 
muameleler 

Ticaret borsasında yeni sene buğ
dayı üzerine muameleler başlamış

tır. Bu yüzden, buğday fiatlarında 
düşkünlük baş göstermiştir. Borsa
nın son bülteninde yumuşak buğday 
fıatı 6,59 sert buğday fiatı da 5,94 
kuruşa kadar düşmüştür. Halbuki 
geçen hafta sert buğdayların fiatı 
6 buçuk kuruştu. 

Koza mahsulü 
Bu sene Bursa ve diğer koza. is

tihsal eden mmtakalarda koza mah
sulü de boldur. Adapazarmda ilk 
koza mahsulü piyasaya çıkarılmış -
tır. Fiat 96 kuruşla 100 kuruş ara. -
Eimdadır. Fiatlarm daha ziyade yük
seleceği ümit edilmektedir. 

Cıva ihracatı 
Son zamanlarda uzak şark ve 

merkezi Avrupadan cıvalarımıza 

talepler artmaktadır. Geçen hafta 
içinde tzmirden Japonya.ya 900 kilo 
cıva ihraç edilmiştir. Bundan başka 
Nankinden de cıva istenmiştir. Ta
leplere karşı, mevcut istihsal ancak 
kifayet etmektedir. Yakında Konya
da bulunan cıva. madeni, Etibank ta 
rafından işletilecek olursa, istihsa • 
!atımız daha ziyade artacaktır. 

Kahve fiotlerl 
Kahve piyasasındaki tereddüt de

vam etmektedir. Brezilya kahve şir· 
betinin mukavelesini tecdit edeceği
ne dair çıkan haberler henüz teey
yüt etmemiştir. Bu tereddüt devre
s\nde kahve fiatları yükeelmektedir. 
Son fiat 110 kuruştur. Brezilyadan 
kahve ithalatı için kontenjana 3 
milyon kahve konmuştur. Bu kahve 
yi kimin getireceği henüz kat'i ola
rak anlaşılamamıştır. Brezilya TUr
kiyeden kahve mukabilinde 150 bin 
ton maden kömürü alacaktır. 

Belediye Şefkat 
Sandığı hesapları 

Belediye şefkat sandığı tarafın

ifan yapılan bir hesaba göre, Nisan 
ayı içinde altın,. gümüş, ve kıymet
li taşlar mukabilinde 3238 liralrk 
para verilmiştir. Halı üzerine de 
172 liralık müteferrik eşya. muka -
bilinde de 676 liralık tediye edilmiş· 
tir. Ayni ay içinde şefkat !andığına 
altın, gümüş ve kıymetii taşlar ve
renler, bu mallarını geri alarak san
dığa 2633 lira vermi.flerdir. 

Nisan ayı içinde mezat yerinde, 
altın ve gümliş ve kıymetli taşlar Ü· 

zerine 12 bin 270 liralık satıf olmuş
tur. Ayni ay içinde satılan halılann 
kıymeti de 5 bin 85 liradır. Mütefer
rik eşyanın satış kıymeti de 71 bin 
660 liradan ibarettir. Kilo itibariyle 
mezat yerinde satılan eşyanın yeku
nu 89 bin 306 liraya baliğ olmakta
dır. 

No. 45 

Ademle Havva 
Bürban CAHIU 

Nihayet bir ay sonra işe başla • 
mak lazım. Son imtihanlar o zama
na kadar bitmiş olacak. Diplomanı 
&lır, işe başlryabilirsin! 

Bilmem neden, bu teklifin balJlını 
ve sonunu hiç düşünmeden başımı 
eğiverdim: 

- Kabul ediyorum! 
Direktör izahat veriyordu: 
- Şirket bir Belçika - İngiliz şir~ 

ketidir. Sudanda ve Nil havzasında 
maden işletmek imtiyazını almıştır. 
Asıl direktör iş saha.!!!ında. buluna
caktır. Sen daha ziyade lskenderi -
yedeki merkezde büro işlerine ba -
kacaksm. 
Bunları dinlemiyordum bile! 
Belçikadan bıkmıştım artık. Hele 

bu sıkıcı şehirde bunalryordum. 
Gezmek, hava ve hayat değiştirmek 
istiyordum. ltiyat denilen kürek ce
zası bana ağır geliyordu. Onun için, 
bu Mısır seyahati tam zamanında 
hndadrma yetişti. 

Artık duramaz, oturamaz olmuş
tum. 

Balıkçılığın ıslahı meselesi 

Kabzımallar küçük 
l<arşısında neler 

bahkçlların 
düşünüyorlar 

Bundan birkaç gün evvel, Iktisat 
vekaleti tarafından balıkçılık ıslahi 
için bir proje yapıldığından bahset
miştik. Bu yazımızda, bugünkü şera 
it altında balıkçıların krediye muh
taç oldukları, bu yüzden küçük ba -
lıkçıların bazı kabzımalların tahak
kümü altında kaldğını izah etmiştik. 
Balkhanede bulunan birkaç kabzımal 
dan imzalarile aldığımız bir mektup 
ta, balrk kab~lığı ışu suretle ta
rif ve izah edilmektedir. 

Memlekette balıkçılığı tahakkümü 
altında bulunduran bir müessese yok 
tur, bilakis kabzımallar balıkçı ve 
balıkçtlarx daima himayesinde bulun
duran ve balıkçıların vekili resmi ve 
umumisi olup her türlü ihtiyacını te 
minden çekinmeyen bir vekilidir. 
Kabzımallar vekili bulunduğu ne kü
çük ve ne de büyük balıkçıları ez
mek şöyle dursun bilakis, kendileri
ne muaveneti maddiye ve maneviye
de bulunarak mesleğinde kalkınma
sına ve tutunmasına yardım etmiş
tir. 

Bugünkü ilerlemiş sayıt sahasın
daki inkişaf etmiş balıkçılık vaziye
tine saik, kabzımallardır. Balık kab
zımalı tahayyül edildiği gibi balıkçı
dan faiz almak, balık kabzımalları· 
nm balıkçı zimmetinden bili kaydı 
şart, rehinsiz ve senetsiz kalmış ve 
kalmakta olan bir hayli parası mev
cut olduğu halde, buna karşılık ola
rak hiçbir menfaat aramamıştır, kab 
zımahn balıkçıdan aldığı hak sıfır 
sayıt ederek balıkhane resmi müza
yeduit"1e satılmak üzere gönderece-

ği balıklardan balıkçının inzimamı 
reyi ve muvafakatile yüzde nisbetin 
de bir komisyon olup bu komisyon
dan mada hiçbir nam altında para 
alınamaz, hususile balıkçının sayıt 
ettiği balık, esas itibarile hükumet 
kanalile satıldığı cihetle balıkçının 
menfaatine el uzatılamıyacağı bedi
hidir. 

Nisan ayında 

Hayvan borsasında 

yapılan muamef eler 
Hayvan borsası tarafından yapı

lan bir istatistiğe göre, Nisan ayı i
çinde borsada, 1080 öküz, 116 inek, 
71 dana, 18 boğa, 171 manda, 178 
malak 5680 (Karaman cinsinden) 
8608 (Dağlıç cinsinden) 344 te (Kı
vırcık) cinsinden koyun muamele 
görmüştür. Nisan a:vı içinde satılan 
kuzu miktarı da 39 bin 645 tanedir. 
Ayni ay zarfında 45 oğlak nevin
den keçi üzerine muamele yapılmış-
tır. . 

Borsa taraf mdan yapılan bir he -
saba göre, Karam.an koyununun 
Nisan ayı içindeki vasati fiatı 41 
kuruştur. Dağlıç koyununun 53 ku
ruş, kıvırcık koyununun da fiatı 59 
kuruştur. Bunlar perakende fiatlar
dır. Toptan fiatlara gelince, borsa -
da Karaman koyununun kilosu 
38 kuruşa, dağlıç koyununun 40 ku
ruşa, kıvırcık koyununun kilosu da 
43 kuruşa kadar satılmıştır. 

BORSA 
fi "" .. ~,n AN CUI\lARTESl 

PARALAR 
A 1ı1 8.' 1. ---

Sterlin 623,- 632,-
1 Dolar 123,- 126,50 

20 Fransız fra. 163.- 166.-
zu Belçı.ka ırane> 80.- 14.-
20 Drahmi 20,50 23.50 
20 İııviçre fr. 812.- 820.-
ZO Çeıı ıuı.roD ~4.- tStS-
;u Le7 13,- l6.-
20 Oı"ar 48.- ~2.-

Liret vesikalı 193,- 196,-
Florin 80.- 84.-
Avusturya ıilin 22.- 24,50 
Mark 28.- 32.-
Zloti 21.- 23.-
Penıo 22,- 23,-
Leva 22.- 24,-
Yen 30,- 34.-
f••·.-r kıırona 10- 33.-
Altm !173,- 974,-
Banknot 243.- 244.-

Çekler 
Paria üzerine 12,03 
İnıriliz üzerine 633.-
Dolar 0,79,05 
Liret 10.09,35 
Betıa 4 .6'1 ~~ 

Cenevre 2,45,32 
Sofia 63,20,80 
Florin 1,17 ,33 
Çekoslo•ak 19.21 ,92 
Avusturya 4,21,60 
Mark 1.96.72 
taveç kuronu 3,06,5 
İspanya pezeta 5,81,25 

Apartmana. yerleşmek için aldı· 
ğım eşyayı sattım. 

Yalnız temiz bir ambalaj yaptırıp 
depoyo kaldırttığını Hayalin gül 
renkli, gül kokulu yatak odasını 

olduğu gibi götilrmeğe karar ver
dim. 

Bu gül yuvasrnr bozmağa elim 
varmıyor. Onu mukaddes bir ema
net gibi daima taşıyacağım. 

Jf. 

Bu Mısır işi için babama yazdığım 
mektuba kısa bir cevap geldi. Ceva
bı "Meral" yazıyor. Annem öldükten 
sonra babam amcamın kızını, dama
dile beraber yanma aldı. Zaten Me
ralin kocası da Istanbulda bir ban
kada çalıştığı için bu onların da işi
ne gelmiş. Babam artık mektup da 
yazamıyor. 

"Meral" e yazdırdığı mektupta Mı 
ınr İIJline memnun olmakla beraber 
oraya gltmezden önce mutlaka Is
tanbula gelip kendisini görmemi is· 
ti yor. 
tstanbulu ben de özledim. Fakat o

raya Hayalsiz gitmek gururuma do
kunuyor. Bu ayrılık orada henüz 
duyulmadı. Hayal ve babası kibarca 
hareket ediyorlar. Birşey yokmuş 
gibi davranıyorlar. Ben de birşey 
yazmıyorum. Fakat ilk ayrılış haf-

!Esham 

1 

lı BanJcası M tı 87.50 
,J N 9 90 
L 1. H~mılıDt o"' 
Anadolu % 60 24,65 .. 3100 40.50 
Sirkethayriye 16,-
Tr~mvav ıq ~o 

Bomonti Nektar 8,50 
Terkos 17..60 
Aslan Çimento 10.55 
Merkez Bankası li7,75 
Oıımanlı Bankası ?~ 50 
Şark Merkez Eczane ... 

istikrazlar 
Türk Borcu I 21.75 .. II zo.15 

" .. III 20,25 
İstikrazı dahili 96.-
Erıani A. B. C. 95,50 
Sıvat Erzurum 1 96.50 .. a 96,50 

Mısır tahvilleri 
l88tı 1 -.- --1903 JI 91.- 92.-
t9ıı m 8.UO 86,50 

Tahvilat 
Rıhtrm 10.60 
Anadolu I ve II 43,60 

.. III 47,-
An;ıdolu Mümessil 51,85 

tamızda üstilste yazdığım dört mek 
tuba cevap vermeyişi beni o kadar 
küstürdü ki artık bu meseleyi taze
lemeye elim ve dilim varmıyor. 

lstanbula gelmem için babamın 
gösterdiği israra da hak veriyorum. 
Geçen tatildenberi gitmedim. lki yıl 
oluyor. 

Herhalde gitmek lazım. Fakat bu 
nu !stanbula doğrudan doğruya git
mekten ziyade bir uğrayış şeklinde 
yapmak daha doğru olacak. 

Bu planı bir gecede hazırladım. 
!ngilterede bir hafta kaldıktan 

sonra Almanya, Lehistan, Romanya 
tarikile !stanbula ... Tarifeleri tetkik 
ettim. Köstence - lskenderiye posta
sı !stanbulda sekiz saat kalıyor. İş
te tstanbulda bu kadar bulunmam 
kafi. Hayal için doğrudan doğruya 
Marsilyadan tskenderiyeye geçti de 
mek te kolaylaşacak! 

* Altı büyük sandığa. yerleştirdiğim 
pembe gül takımı istediğim zaman 
göndermeleri için bir depoya ema • 
net bıraktım. 

Üç yıldır içinde yaşadığım bu sı
kıcı Belçika şehrinden ayrılıyorum. 
Buradaki hatırahrım içinde pek he
yecanlıları var. Pakat ayrılrrken hiç
bir acı duyınadnn. 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
Mütereddit, endişeli, bir mizaca 

tıahiptir. İkinci derecede kalmayı ter 
<:ih eder. Başka
ları tarafından 

gösterilen işlerde 
muvaffak olur. 
Çalışkandır. De
runi ve muztarip 
bir hayatı vardır 
Başından felaket 
!er geçmiştir ve 
onların tesiri al
tında yaşar. Hu
susi hayatında et 
rafındakiicre bü-

Salahaddin Kamil ytik bir şefakat 
gösterir. Lakin eks:riya onun bu ha
reketi anlaşılmaz, suiistimal edilir. 
Bu yüzden kendi kendinin içine çe
kilmiş, yaşar. 

* 
Muhitinin lakaydisi içinde yetiş-

miş ve kendisine gaye edindiği şeye 
varmak için si · 
lik bir hayata ra 
zı olmuş, mahvi
yet sahibi, karar 
larında azimli 
bir karakter, ken 
disinden ziyade, 
hatta kendisini 
ihmal edecek ka
dar başkalarını 
düşünür. Zaman 
zaman ruhi buh
ranlar geçirir, 
Bunlardan yıp - Fevzi Yücel 
ranmış. fakat ekseriya muzaffer o
larak kurtulur. Haddi zatmda me· 
yus bir tiptir. Fakat çok iyi bir İS· 
tikbale namzettir. 

:.[. 

HasRae bir karakter. Etr::ıfnıdaki 

bütün hadiselerin seb~plerini mfme
vi bir saika bağ 
lar. Güzel sanat
lara temayülü 
vardır. Buna rağ 
men azimkiı.rdır . 
Bu resmin sahih: 
c;alr~tığı takdirde 
kuvvetli eserler 
verebilir. Yalnız 

brı?.r hissi tema
yiillı-r on un ru · 
hunda büyük iz-
l"r bırakmakta -

M. Ali drr ve hu vfü·den 
hayatrnda büyük bir değişiklik ola
caktır. 

* 
Hayatta muayyen ve esaslı pren· 

Eipleri vardır. Bunların haricine çıJt 
mak istemez. Bu 
prensiplerin dar 
hudutlan içinde 
kendine çizmiş ol 
duğu yolda yü -
rür. Zekasından 

ziyade sebatın -
dan dolayı mu -
vaffak olacaktrr. 
tyi kalplidir. Fa
kat tahrik edildi 
ği zamanlar şid: 
detli olabilir. At 
kadaşlarma kar-
'" cnk sadıktır. Turan Tunç 

Alis, izini kaybetti. Muhakkak ki 
annesinin yanma gitmişti. Fakat o
nu aramak arzusu duymadım. Bu 
şen, sevimli kız Hayalden önce haya
tıma karışan kadınlar gibi iz bırak
madan silindi. Bu kategori kadınlar 
vak'aların, tesadüflerin önümüze çı
kardıkları gelip geçici mahlfıklar ... 
Renkleri, cazibeleri ve cinsi kıymet
leri ile .i ömrümüzün bir mevsimini 
yaşatıyorlar. Sonra tabiatin doğan, 
yaşıyan ve kuruyup giden kır, dağ, 
bahçe yen')işleri gibi yerlerini yeni 
mevsimin yeni mahsullerine bırakı
yorlar. 

* Iki bUyük valiz ve bir el çantam-
la Londraya ayak bastığım zaman 
içime derin bir acı çöktü. 

Kendimi bu kalabalık şehirde yap 
yalnız buldum. 

Başka bir kadını • 
sevıyormuş 

Izmirden Şaziye imzasile: bu akrabamın tazyiki beni nihayet 
"35 yaşındayım. On senedenberi sevdiğim kadınla ayırmağa azçok 

evliyim. Beş çocuğum var. Kocani muvaffak oldu. Zira ben ba.şka biri
buramn zenginlerinden sayılır. Ben - siyle hiç görü§meden, onunla anlaş
den oıı yaş büyüktür. Halimiz vakti- madan, güzeldir çok iyidir; diye kan
miz iyi, her sene Avrııpaya gider, o- dırıldım ve nihayet resmi nikah ile 
rada üç, dört ay gezeriz. Bu seneye başımı bağladılar. Fakat bidayette 
kadar fevkalade mes'ut yaşıyorduk. onlara şayet gilzel değil.se bir aile f<J 
Fakat bundan beş ay evvel kocam ciasına sebep olursunıız,, dedim."Ha-
yalnız seyahate çıktı. Benim de git- yır güzeldir , iyidir,, dediler 
memi istedi, fakat büyük oğlum ra- Fakat bir de nikıih olurken ne göre
hatstzlanmışt1. Onu bırakamazdım. yim, yaşı otuz, gayet çirkin. O andan 
Keşke gideyclim!.. Dönüşte kocam itibaren kalbim soğudu, gönlüm ka
peşiııe bir Alman karısı takmış, bıı- ra ·ı. Daha doğrusu bir buçuk ay o· 
raya getirdi. Benim hiçbir şeyden ıuyor bir türlü bu kadmı sevemiyo
haberim yoktu. Çok geçmeden öğ • rum ve Bevmiyorum. Hatta midem 
rendim. Kadına ev tutmU§, elmas • bulanıyor. Hep gözüm altı sene evveı 
!ar, otomobiller .•. Hergiin görüşüyor- kurtardığım o zavallının hayali gözü 
larm1ş. Kadını gördüm. Uzun boylu, mün önünden gitmiyor ve bir türlü 
yaşlıca, sarı bir kadın. Beyni.mden ondan ayrılamıyorum. Onu başkası
vı"rulml4şa döndüm. Kocama sor · 
dum. O da bana itiraf etti. Berlinde mn kolları arasında görmek istemiyo 
bu kadını tanım1ş, derhal sevmi.1, rum. Çünkü pek fazla vicdanen mu.1 
dayanamamış, peşine . takm1ş. Be- taı ;~im. Benim de ona karşı yapmtf 
nimle aynZmak kat'iyyen i.~temiyor- .olduğum bu çirkin hatayı kendisine 
rn_uş! ~ünki_i ben__i_ d.e seviyormuş. _Ya- bir türlü açamıyorum. Zira o da beni 
ıu sızın b1lccegmız, ne yapacagımı 1 çılgınca seviyor ve kendisine karşı 
şa~ırmış bir vaziyetteyim. Ayrılsam, bir kast yapa.cağından kçnkuyorum. 
çocıtlclanmrı. yazık. Ayrılma.sam, Bu yeni evlendiğim ile de bir tiirlü 
böyle i.<Jl.-andal şeklini almış olan bir 1 K t'. kalbi 
rn:-:i1ıete nasıl tahammül edcyim1 an aşamıyorum. a ıycn m sev 
Ha.lim feci. Ne yapayım1 Bir de miyor. Resmen kendisile ayrılmak ia 
~izden akıl sorrnak istcrlim." tiyorum. Bunu kendisine söylemek i.t 

Vaziyetinizin pek müşkiil olduğu- tiyorum. Bu düşüncemden dolayı ça 
ıııı itiraf mecburiyetindeyiz. Kocanı- lı.şamı· ... ,m. Mecnun bir ·vaziyette 
zın bu ani değişmesine biz de sokaklarda dolo.•11yorum. Ne yapac<J 
şaştık. - 1{~ t. asla ayrılmamalısı • ;· ·nı şaşırdım 1 ·-1dım. Lütfen bende
nız. Beş tane çocuğunuz var. Onla-
rı nasıl bırakıp gidebilirsiniz? Son
radan, izzeti nefis meselesine gelin
ce. Büyüklüğü siz gösteriniz. Hiç 
tarzı hareketinizi bozmayınız. Emin 
olunuz ki pek yakın bir istikbalde 
kocanız size dönecektir, hem de piş
m~ 11, • "'rişan ve utancından ne ya
pacağm ı bilmiyecek bir vaziyette. 
Soğukkanlthğınızı kaybetmeyiniz. 
Sonunda :·· :.e siz karlı olacaksınız. 

* 
Bir çıkmaz 

Pangaltı Kurtuluştan Mecnun im· 
zasile: 

Halfan pek fena. Gezdiğim yeri o
t ıuclıığum yeri bil.miyorum ve hatta. 
bir buçuk aydaııberi yemek ve içmek 
teıı kesildim. Her dakika ve her sani

ye bu başmıa gelen afeti nasıl halle
decc§iuıi bilemiyorum. Lütfen baııa 
bir fikir veriııiz ve hatta beni bu dü§ 
mü.ş olduğum f eıdketten kurtaracak 
bir doktor tavsiye etmenizi son de
rece rica ederim. Efendim. Bendeniz 

35 ycu;nıda bir adamım) mesleğim ter 
::iliktir. Bımdan altı .'lene evvel olduk 

ça yfi k.,ek bir aileye mensup yirmi 
yaşında geııç bir kadınla tanıştım. 

Vaz.iyP.fi bana açıkça anlattı. Bü.yiLk 
bir fcl<lket gcçirm4. Onun bu haline 
acıdım. Onu o gii.nkü feldketten J..,-ur
tardtm. O güııden Oı.ıgiüıe kadar ni
kdh.<ıız olarak ya-§adım. Çünkü onu 
çok seviyorum. Fakat bundan iki 
sene evvel memleketimden ailem ta

raf mdan birisi geldi. Bu sevdiğim ka 
dmla beni ayırmak istedi. Reddettim, 

Direksiyona sığmak için boyunu 
iki kat eden kart İngiliz şoför be
nim İngiliz şivesine uydurmağa ça
lışarak söylediğim: 

- Sa vvey Otel! 
Kelimelerini dişlerinin arasında 

bir yağlı tüti.in gibi çiğniyerek: 
- Yes ! Sevvey Oootel ! 
Dedi ve kapıyı açtı. 
Almanyada tanıdığım İngiliz ka -

dmma bir sürpriz yapmak niyetile 
geldiğim bu memlekette o kadar ya
bancı olmuştum ki, daha şimdiden 
geri dönmeğe niyetleniyordum. 

Çök şükür otelde meramrmı anla
tabilecek bir garson buldular. 
Şimdi buradan Mançestere gitmek 

te bir mesele! 
Eski mektep arkadaşlarından Sa

di'nin Londra Elçiliı?i Uçtincü kl • 
tipliğine tayin edildiğini hatırlıyor
dum. Fakat iki yıldır haber aldığım 
~ok. nk işim onu sormak oldu. 

Garsona telefonla elçiliği buldur
dum. Ve konuştum. 

.• ,ze bir r . ··erebilir misiniz, 
Siz, kendi hatanızı- -'\0•nı çeki· 

yorsunuz. Al sene eve! kurtardığı -
m. ve bukadar za?"'"n beraber yaşa
dığ- kadınla evlenecek idiniz. Bu
nu yapmadınız, ve başınıza bugünkü 
felaket geldi. Bize öyle geliyor ki, si-
zin için yapılacak ')ey, evvela soğuk 
kanlılığmızı iktisap etmektir. Sonr• 
altı senedir :;;cn::.:.;iniz kadına müra-
caat eaıniz, onı\, ? 1 .. '-~ı., düştindükle-. 

rinizi söyleyiniz, bir müddet bekleme 
sini tavsiye ediniz. Daha sonra da si
zi bu vaziyete sokan akrabanıza mü
racaat ederek bu işi nasıl ""~h ise 
öylece halk' · --:.,i isteyiniz. Şayet 
mi' __ mızı iyi karşılamazsa, 'Pir 
:~~re daha vicdanınıza dam~----.,,z, o 
size ne diyorsa öylece hareket edersi 
niz.Eğer bu cevabımız sizi tatmin et
mezse, bu si'' ... .,.," muharrir; ''e şi
falı• ''lrilşmek üzere her gün öğle. 
den sonra !""~"~'1amıza gelebilirsiniz. 

* 
Çekingen bir Ô§ık 

Kadıköy Mühürdarda Süheyl im
zasile: 

,ımdi, bir aydır kar~ım1za bir kıa 
geldi. Bilmem kendi8ine kar§ı kalbim 
de bir tuhaf H<t r1uydum. Ket1di8inin 
benimle konuşmak için hazır olduğu
nu bak~larmdan ve h11,.,.ketlerinden 
anltyorcm. Fakat ben cesaret edemi
yorum 7-ımdisine bir mektıtp yazdım
sa da cesaretsizliğimin neticesi ol.a
rak veremedim. Ne yapayım1 

Mektubu kendil!line vermek iyi bir 
hareket değil. Bir tanıdık vasrtaeile 
kendinizi takdim ettiriniz. 

On beş dakika sonra Sadi ile kar· 
şı karşıya idim. 

Istanbulda zengin bir ailenin ço • 
cuğu olan Sadi zaten iyi ingilizce bi
lirdi. !ki yıl içinde az çok Londra
yı bellemiş. Ona kavuşunca buraya 
geldiğim için duyduğum ilk neda • 
met hislerini unuttum. Ferahlamış
tım. 

Sadi yakışıklı, bekar bir gençti. 
Mektebin futbol takımında ikimiı 

de forvet olarak çalışıyorduk. Onun 
bu merakı burada bir kat daha hız. 
lanmış. Vakıa kendi oynamıyor a
ma burada ekl!lik olmıyan mühim 
maçları da kaçırmıyor. Lakırdıyı 

döndUrUp dolaştırıp kral kupası 
maçlarına. lik karşılaşmalarına ge
tiriyor. Aston Villa'nın o yıl defanm 
zayıfmış. Arsrulusal yeni bir santr
for almış. Çenesini tuttum! Bildiğim birkaç kelime ingilizceyl 

bile söylemek imkanı yok. Bu keli· 
meler ağzımdan öyle bir şekilde çı
kıyor ki dinliyenlerin burnu havaya 
kalkıyor ve başları yeni talime 
başlamış acemi nefer gibi çarpılı -
yor. 
Anlamıyorum. 
Ve anlatamıyorum. 
Aldığım otel adresini şoföre an

latabilmek icin on dakika uğraştım. 

Ne garip tesadüf. Karşıma. Sadi 
çıkmaz mı? Böyle zamanlarda du
yulan sevinçlerin ölçüsU olamaz. Te
lefonda Sadi'nin sesini işitince çıl -
grna döndüm. Ne zamandanberi di· 
timin unuttuğu tUrkçe Ue adeta ba
ğırıyordum. 

- Maçları bırak. Buraya gol yap. 
mağa geldim ama statlarda değil. 

Londrada birkaç gün kalıp Mançes
tere geçeceğim. Benimle gelebilir 
misin? 

- Nekadar kalacaksın? 
- Orasını bilmem. Belki bir gün 

belki bir hafta. 
( Arka.~11 '~"l 
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Anlaşllmayan adamdan ziyade yanhf anlaşllan, 
inkar edilen adam hazindir •• 

Meşrutiyetten s o n r a kra-
~atmm dilğilmUne merak sarmıştı. 

Bu merak aylardanberi devam etli -
yordu. Bu sabah aynada kravatını 
bununla Uçtür ~özüp bağlarken so
kak kapısının önünde bir araba dur
du; küçük odada iki adımda koşa -
rak cumbadan baktı: Mısırlı prens 
Basanın arabasıydL "Vay maskara .. 
aedi, altmış para alacağı var, onu iıı
temiye Tarabyadan Sofulara geli
yor.,, Kızdı; cebind.eki bütün para -
yı mendile Mrıp pencereden prensin 
rntistatil fesine atmağı düşündü; fa
kat bu hafiflik olurdu; bugünkü 
mevkiiyle mütenasip değildi. Ve 
merdivenin başında, yUztı meşruti -
yet dolu, asabi yumruğu belinde, 
idurdu: Mısır prensini bekliyordu. 
[Ancak prensin sokak kapısmdan 
başlıyan sesi hizmetçiye: "Beyefen
fü hazretlerinin devlethanelerinde 
olup olmadığını,, BOruyordu. Bu ses, 
lb.lacağını istemiye gelen ada.mm kı
lla, madent sesi değildi. 
Osmanlı meşrutiyetini timdillk 

tok beğenen Mısır prensi ıslahat la
yihası yazmış, cemiyetin gizli ada -
mı olan Sakalı Vasfiye bu kağıdı ge
tiriyordu. Danimarka edebiyatı, ln
giliz dili, İspanya 9eriati, Çerkes ka
fa.siyle yazılan ve adı (Mezopootam
ya ahvali hakkmda mlahat layihası) 
olan bu parşömen kağıdın lngilizce 
asıma Türkçe terclimeei yefil mum
lu mühürle, kırmIZI kurdeleyle bağlı 
ldL "Bu kiğıdı Vasfi bey dahiliye 
nazırına takdim edecekti. Sakallı 

· :Vasfi: Bu herif aklmı mı bozdu di
yen gözler! eprenein l!luratma baka
caktı. Fakat prense henilz ödenmi • 
yen borçlarını hatirlıyan bu iki :ıeni 
göz, vaktile prensten av hikayele
ri dinliyen iki eski gözün samimiye
tiyle doldu; ve Vasfi: 

- Sizden istifade etmeliyiz Prens 
Hazretleri; bu gece yemekte Dahili
ye Nazırmdaynn; layihanızı veririm, 
öikkatle okumasını da söylerim. 

DedL Halbuki son glinlerde dahi
liye nazırını sesini işitmiyecek kadar 
uzaktan görüyordu ve Vasfinin çok 
uzaktan yalvaran gözlerine dahiliye 
nazınnm söven, kovan gözleri son 
baktığı gündenberi Vasfi ihtililcilik
ten azledilmek tehlikeleri geçiriyor
a u. 

Prens gittikten 110DT& v asfi, şu Iayi 
lıadan bir sokak hutbesi, bir kahve 
konferansı, bir klüp nutku çıkarabi
lirmiyim diye kağıdı Uç defa okudu; 
her defasında ayni satırlarda ka.h.ka.
balarla. gülüyordu. 

Karım Melahat yanmda'ki odadan 
lei çaktı: Kocaaı yine Pol dö Kok'un 
[(Çapkın Küstav) tercümesini okuyor 
du. Kadın, kendi kendine düşündü: 

"Hulrutan ~ıktığı gündenber\..bu ki
ltaptan batka bir şey okumadığını yi
:ne kendisi söyliyen bu adam, koca 
anemleketi nıu;ıl parmağında çeviri-
7ordu? Anlaşılan bu da bir zeki.!" 
iledi ve MelAhat merhume Senihayla 
im odanın minderleri Ustilnde vliçu.t
larmm vaktiyle aldığı şekilleri düşü
ııerek içini çekti, daldı. 

Mermer yalı yıliılıyor 
Erkiniharp mii§iri bu zamana ka

i'!ar kendisi de farkında değilmiş: O 
meğer 10 Temmuzu otuz senedir bek
lermiş. Meşrutiyetin ilk gUnU, ara.ba
emdan inerken, halk onllll(yüzilne til
kürmüştü. Fakat Fraıwz ihtilalini 
Tenden okuyan adam ayak takımı
nın bu dallletini affediyordu. Onu in 
kılabm "havas"i takdir edecekti. O 
ktitUpanesinin beş rafma U~ dildeki 
ihtll!l tarihlerini sırayla dizen, ltti· 
hadll Terakkinin \dJndi erki.nmdan 
olan Adnan Beyle gece yarılarına 
kadar Fransız inkilabmı konUJan 
adamdı ..• 

BugUn öğleden sonra mermer yalı 
fa, ismini eöylemiyen, mUbbem bir 
misafir geldi. 

Erk!niharp müşiri misafirini sa
londa karşılarken, biliyordu: lttiha
dü Terakki onu sadrazam yapacaktı; 
sadareti teklif için adamlarından bi
rini gönderiyordu. Aptülhamit onun 
kadrini bilemezdi; mazurdu; fakat 
onun artık devri gelmişti. Ama o, 
bu teklifi hemen kabul etmiyecekti: 

.. ekil 

Mti§irin kendi kenCline çok uzun dil 
şUndUğilnü gören misafir söze b~
ladı. 

- Adliyeden geliyorum Efendim. 
- Adliyeden mi? Cemiyetiniz Adli 

yede mi çalışıyor? 
- Hangi cemiyet? 
- Rtihadü Terakki cemiyeti. 
- Hayir Efendim~ cemiyetin hu-

susi müdahalesi yok. Adliye Nazırı 
tarafından geliyorum. Zatrfilinizi ka
nunen Adliyeye ç;.1rrma k lazımdı; 
fakat halk heyecanda.... Hayatınızı 
tehlikede gördük; Adliye Nazırı ben 
denizi gönderdi. İfadenizi alacağım. 
Müşir bu yanlışlığa şaştı; sustu; 

düşündU; misafirinin ne kadar çirkin 
yüzlü olduğunu ancak şimdi farketti 
ve ona ver.miye hazırladığı cıgarasınr 
kendi yaktı, k~j içti. Artık kendi
disini aldatamıyor, kızıyordu: 

- Efendi, benim kimseye verecek 

ifadem, mifadem yok; hem ~en kim
sin? dedi. 

- Ben mUstantik basından Beh
cet! .. Adliye nazın nezaket etti: 
beni senin ayağına gönderdi. İfade 
vermezsen bir tevkif müzekkeresi 
gönderirim; bu sefer sen benim aya 
ğıma gelir, ifadeni istintak dairesin
de verinıin, dedi. 

Demek bu memleket onu inkar edi
yordu. Anlaşılmayan adamdan ziya
de, yanlış anlaşılan, inkar edilen a
dam hazindir. 
Müşir bu hüznün kollarına daya

narak, bir zaman arkasında yürüyen 
polislerin şimdi ortasında sendeliye
rek, Adliye, Harbiye koridorlarında 
dolaştı; t e v k if h a n e d e, Be -
kirağa bölüğiliıde, Polis müdürltiğün
de, karakolda yattı, kalktı. Bit gün 
bir vapura ,,indi; sürgüne gitti. 
\ [Arkası var l 

NASILSA UNUTULMUŞDUR! 
Bunun Reklam sanılmamasını ehemmiyetle rica ederiz. 

unutulan Karakulak Suyudur. 
Hakiki, Karakulak suyu tedariki imkansızlığı karşısında kalanlar 
GALATA FERMENEClLER SU İSKELESİ No 110/ 9 depoya mü
racaat eylemeleri. Sıhhi menfaatleri icabıdır. 

Karakulak suyu, Fenni, sıhhi usullerle (Tophanede Denizyoİları 
kooperatifi) tarafından küçük şişelere ve büyük galonlara doldu
rulmakda piyasaya, lokantalara ve gazinolara tevzi edilmektedir. 

1 Den~ Levazım Satınalma komisyonu ilanlan 1 

M. M. Vekaleti Deniz Satınalma Komisyonu Reisli
ğinden : 

1 - 1 Haziran 936 günü kapalı zarfla yapılan müna
kasasında talibi çıkmayan 10,000 ton Rekompoze ma
den kömürü 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında kapalı zarf
la satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 7950 liralık ilk 
teminatlar~yle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden 
vesikalarla adı geçen gün ve saatte Komisyonda hazır 
bulunmaları. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarım eksiltme gunu 
saat On üçe kadar Komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - 670 kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini al
mak isteyenlerin Ankarada Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan İstanbulda Kasımpaşa Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan almaları. ( 313 5) 
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~ÖW LAlM@@$lUJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etn:'iştir 

2 el ketlde 11 • Haziran • 888 dad1r • . 

Büyük ikramiye 
30.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami
yelerle (20.000) liraldc bir mükifat ftrda .•. 

. f AYDALI ~ ruer gün bir ı 
\._ Blkiye ı . 

..... ......,__. BiLGiLER 

-, 
Esıraırengnz profll 1 

Bugünkü Program 
18tanbuJ 

12,30: Muhtelif musiki eserleri ve halk 
musikisi (plik) ; 18: Danı musikisi (pli.lı:); 
18,30: Ambasadör gazino ve barından na
kil . Danı ve varyete muıilı:iıi; 19,45: Ha
berler; 20: Muhtelif aololar (plS.k); 20.30: 
Stüdyo orkestraları; 21: Eminönü Halkevi 
Gösterit Kolu ve son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis ,servisi verile-
cektir. · 

RtTKREŞ 

18: Romen halk muı;ikisi; 19.20: Radyo 
orkestrası; 20: Konferans; 20,20: Konserin 
devamı; 21.15: Zichrer'in "VAGABOND" 
adlı opereti. 

PRAG 

18,40: "SOMMER" adlı almanca piye~; 
20,05: Koro ve orkcstralr k:Ht'!ık program : 
21,15: Skeç: 22,35: •Plak· ?.l ''" K"rı~ık 
plak revüsü. 

ViYANA 

19,20: Eilenccli musıki; 21: "Doktor 
Şarkılar; 24,15: Dans musikisi: 1: Peşte -
Klanı" adlr piyes; 23: Haberler; 23.20: 
den çingene musikisi. a. 

DOLANDA KISA DALGASI 

13,30: Milli marş. müsabaka, ptak, mu
sahabe veya plak; 14,30 16.88 M.) : Muhte· 
lif ıözler; 20: Sözler, plik, ııözler, plak ve· 
ya tarihi neşriyat. 

"'llnernalar. nyatrolar 

• ELHAMRA : (Kartallar Uçarken) 
ve (Son Koz). 

• AZAK : (Pagannini) ve (Çelynıkin 
60 Gün Buzlar Arasmda). 

• SARAY : (Son Vals) ve (Mumyala· 
rm Serveti). 

• YILDIZ : (Danı Rüyası) ve (Kırık 
Mabude). 

• FRANSIZ : (Çardaı Füratcn) ve (Ge· 
ce Uçuşları). 

• SOMER : (Siyah İnci) ve (Korsanlar 
Düşmanı). 

• $IK : (Anna Kristi) ve (Ölum Cam
bazları),. 

• MELEK : (Bulunmıyan Adam) ve 
(Viyana Bülbülü). 

• TÜRK: (Vondcr Bar) ve (Son Uçuş) 
• İPEK : (Singapur Postası) ve (İs

panyol Dansözü), 
• TAN : (Aşk Uğrunda) ve (Vene· 

dikte bir Gece). 
• ALEMDAR : (Hücum Filosu) ve 

(Gençlik Arıularm). 
• MİLLİ : (Kontinantal) ve (Gece A

damları) . 

• OSKUDAR HALE: (Tarzan yamyam· 
lar araamda) 

'lavPtlPr. Toplanhlar 

KONSER 
Kadıköy Halkevinden ; 
Evimiz Koral şubesi tarafından 6 Hazi

ran 936 cumartesi günü saat 20 de radyo 
da verilecek konser programıdır. 

Şef: M. Hul\iıi Öktem. 1 - Ulusal Marş 
M. F. Koray. 2 - Sbah olur M. Hulusi 
Öktem, 3 - Aym ondördü (Halk şarkısı) 
M. H. Öktem, 4 - Çingene Hayatı. Schu
mann, 5 - Lohengmi (Düğün töreni) 
Wagner. 6 - Hirtenchor (Çoban korosu) 
Schubcrt. 7 - Büyük Önder. Schubert. 

Vefa Jdman Yurdu Genel Sekreterliiin
den : 

Yurdun yaşasma göre yıllık kongre 14 
Haziran pazar giınü saat 10 da Beyazıtta· 
ki yurd merkezinde olacaktır. Bütün üye
lere bildiririm. 

Hastane Telefonlan 

Cerrahpata haatane.ı t1693 
Gareba haıtaoeıı Y euibabce 23017 
Haaek1 lradmJar bastueaı Z45S! 
Ze:ruep Klmil hutanC9i Oııriidıır 601 79 
Kuduz ba1tanea1 Caoa 12142 
Beyofla ZiikOr hastane.+ 43341 
Gülhane haltanesı Gülhane 20510 
Haydarı-.. NUmune baıtane91 60107 
Etfal hasunest Si,11 4Z4Z6 
Balrrrlrlht Alnl hastıınnl t6 M 
Sar1r Dernırynllan Sir1rec:f 23070 
Devlet Oemirvnllan Havtlaroa" 4214~ 

itfaiye Telefonlan 

lıunbul lttaıyem 2422' 
Kıddıö1 ltfaıyest 50020 
Ye11ilkö1 Balı:ırlroJ Bürikder& 
Oa1rüdar ttfılntıl llOtl28 
Beyofht ltfaiYelf 44640 
Büyükada Heybeli Barıraa K malı ,,m 

taka.lan ıciD telefon aantralmd.kı memon 
rıınınn ,,,.m,.t ... ,.Mir. 
MUraeaat I" erlert 

Oenu ,ouarı ı\;entftl Telefetı 423152 
Akı1 (Kaddıöy lakelail 43752 

Çabuk 8rh ht 'f'ardrm Teı,ldlltl 

Bu nomaradaıı tmdat otolDOo 
bili l•tenlr 4•091 

Emniyet Sandığı MUdUrlUğünden: 
Ortaköy Çilekçi sokak, Yordam 

kın No. 10 da Bay Ulfete tarihinde 
sandığnnıza bıraktığı para için veri
len 1449 numaralı bonoyu kaybetti
ğini söylemiştir .Yenisi verileceğin
den eskisinin hükmü olmıyacağı illn 
olunur. 

Zayi ve itibardan dütmüt 
Pasaport 

lstanbul Iran General Kot180loslu· 
ğundan ita kılman ve Meşedi Hasan 
oğlu Sadık Allahverdi Hakverdizade 
namına ait olan 4288 umumi ve 567 
hwıusl numaralı ve 22 mehr 1312, 
14 birincite§rin 1933 tarihli pasaport 
bqka bir kimsenin elinde görlllecek 
oluru kanunt takibat icra oluna
caktır. 

ZA n - Askerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmü yoktur. 

Mehmet oğlu Kim.il 322 

- Bir polisin hatıratından -
Bakırköy otobü!'ünün içindeyim. 

Hava soğuk ve rutubetli. Camlar, 
içerdekilerin nefesleri ile buğulandı
ğı için dışarısını görmek kabil de · 
ğil. Bunun için önümde duran ada
nun ne yaptığını seyrediyorum. 

Bu adam, garip bir adam. Camm 
üzerine mütemadiyen bir resim ya
pıyor. Dikkatle bakıyorum. Bu, bit 
kadın profili. Adam. profili yaptık· 
tan sonra gözleri resimde, bekliyor, 
buğular, çizgileri kaybedince tekrar 
ayni profili, şayanı hayret bir ben
zerlikle yapıyor ve vine beklivor. 

Sirkeciden Bakırköyüne k~dar, bu 
adamı seyrediyordum. Belki yirmı 

defa ayni profili. ayni asabi par -
maklarla çizdi. Şekli itibarile bu 
adam. orta halli bir aile babasJa 
benziyor. Fakat nasıl oluyor da bir 
ressam, hem de çok km•\•etli bir res
sam ma.haretile bu profili çizebili 
yor! 

* Mtidliriyete dönünce. ba~memur 
derhal beni yanma çağırdı ve: 

- Gel, dedi, Beyoğlunda zengin 
hır Amerikalı kadmı katletmişler .. 

Hemen bir otomobile atladık. Yol
da başmemur anlattı: 

- Mis Garter'in. her Amerikalı 

gibi garip itiyatları varmış. Mesela. 
morfin kullanır, ve re::ıim yaparmış. 

Ressamlarla da fazla meşgul olur
muş. Sıraservilerdeki apartmanmdn 
geceli giindüzlü, yerli ve ecnebi bir
çok ressamlar barınırmış, yer. içer, 
kalkarlar, resim yaparlarm1~. Bu 
sabah. şoförü gelmiş. kapıda bir 
hayli bekledıkten sonra yukarı çık -
mış, apartman kapısmı açık :öre -
rek içeri girmiş ve cinayeti keşfet -
mi~. Şimdi haber verdiler 

Apartmana geldik. M'üddeiumu -
nıiye intizaren iptidai tahkikata baş
ladık. Apartmanın odalarında her 
şey, sandık ve dolapların açıldığını 

gösteriyordu. Başmemur: 
- Sirkat yüzünden ... 
Dedi. Cesedin olduğu odaya geç -

tik. 
Mis Garter denilen kadın yüzüko

yun karyolasında yatıyordu. Sol sır
t.aıdan, kan sızıyordu. Katil, kürek
kemiğinin arasından, emin bir bıçak
darbesile kalbi bulmuştu. 
Başmemur, cesede yaklaşarak om

zundan çevirdi, kadının yüzünü gör
dük. 

Birdenbire titredim. Bu kadın. da· 
,.,., o sabah otobüsle giderken, garip 
hdamın camda çizdiği profililn ta 
kendisi idi. Hayır. aldanmama im
kan yoktu. Bu kadın, muhakkak o 
profilin sahibi idi. Başmemura: 

- Cinayet, deAim, sirkat yüzün · 
den değil... 

Otuz senedir cinayet masasında 

Fikret ADIL ~---' 

ğu hakkındaki kanaatim gittikçe 
kuv• etleniyordu. 

Bir gün onu Kadıkiiy vapurundan 
çıkarken gördıim ve derhal yanma 
yak la~arak: 

- Benimle geliniz! 
Dedim. Adam hayretle yüzum~ 

baktı. Fakat polis oldugunıu öğre
nince hiç mukavemet etmeden beni 
uı kip etti. Kendisıni Valide krraat
h!inesine götürerek oturttum. Bir 
kRhve ısmarladım. Sonra. cebimde, 
Mis Garter'in, ıstediğim gibi ve ada
mın otobüsiln camına çizdiği şekilde 
profildPTI ahnmIŞ resmini Çıkararak 
birdenbire gösterdim ve sordum: 

- Bu kadını tanıyor musunuz? 
Adam resmi görünce titredi: 
- Oh ... dedi. tanıyorum. Odur! 
Şaşkınlığının geçmesine me •dan 

vermeden hemen sordum: 
Niçin öldürdün? Haydi çabuk 

öyle. 
F'akat adam susuyordu. Aynj za

manda bu sual onu şaşırtmıyor, sa -
dece korkııtu}ordu Nihayet : 

- Oldürdüm mü? dedi. fakat onu 
tanımıyorum bile... Hayatımda gör
medim bile ... 

Meseleyi OPrhaJ kavramıştim. Be
ni atlatmak istlvordu: 

- Sı:-n başknlannı atlat yavrum. 
Beyhude inkara lilzum yok. Ben her 
şeyi biliyorum Hem söyle bakalım, 
bu kadının katledildiği gün. ne diye 
otobüsün camlarma onun profilini 
çızip duruyordun? 

- Bu kadm katil mi edildi? 
Adamın hali hakikaten acınacak 

kadardı. Mechul bir kuvvetin esiri 
imiş gibi zangır zangır titriyordu. 

- Evet. dedi, hakikaten o gtin 
baı;;ladr. Çok iyi hatırlıyorum. O 
gün, birdenbire karşımda bir profil 
göründü. Gözlerimi kapıyor, gör -
mPmek istiyordum. "'akat profil yi
DP görüniivordu. Duvara bakıyor -
dt.ım proN gnrilntiyordu. Bir gaze
tP alıp okdmak istiyordum.Satırlar 
arasından avni profil görünUyordu. 
Onu bir tiirlü gönnemezlik edemi -
yoroum. Nihayet. her elime geçen 
kağıda onun resmini çizmeğe ba~la
dım. ömriimde bir defa olsun resim 
vapmamakhP.ıma raffroen fevkalade 
muntazam olarak onun profilini çi
zebilivnrdum. O giindenberi hasta -
vnn. Birçok doktorlara gittim, onun 
hayalini bir türlü silemediler. Niha
yet hocalara bile müra"atıte razı o
lr.rak kendimi okuttum. O da boşu
na çıktı. 

Bu adamı bıraktım ve müdiriyete 
döndüm. Bu garip ve esrarengiz ha· 
li sezivor . fakat bir türlü ben de 
izah edemiyordum. 

Fikret ADIL 

VENi NE$RIVAT 

çalışmış olan bu ihtiyar kurt, müs - Siyasal Bilgiler (Mülkiye) 
tehzi bir tebessümle dönerek sordu: 

- Ya neden? 
- Aşk yüzünden ... Ve dolaplar 

mahsus kanştml:mış. Sirkat yüzün -
den zannedilip iz kaybolsun diye ... 

- Neye istinaden söylüyorsun 
bakalım? 

- Sorma memur bey... Ellinde 
hiçbir delil yok, fr'tat bu Babah şa
hit olduğum ehemmiyetsiz bir hadi
se, bana, aldanmadığıını söylilyor. 
Müsaade ederseniz derhal tahkikata 
başlamak Uzere gideyim. 
Başmemur bu kadar hararetli söy 

leyişime inanmı9 görünerek müsaade 
etti. 

Derhal Bakırköyline koştum. Fa -
kat ..• 

Fakat aradan üç ay geçtiği halde, 
bu garip adamın izini bulmak kabil 
olmamıştı. En.sen, cinayetin faili 

Her ayın sonunda çıkan "Siyasal 
Bilgiler'' in 62 inci sayısi çıktı.Dol
gun bir yazı kadrosu ve temiz bir 
baskı ile çıkan bu sayısında Prof. 
Şükrü Baban, Hasan Şükrü, Osman 
Ergin, Lucien Febvre, Prof. Etem Me 
nemenci, Halis Kaynar, Omer Bar. 
kan, Muharre:m Feyzi Togay, ve Dr. 
Muhlis Etenin etütleri bulunmakta 
ayın sıyasası, Kronolojisi, Biblograf 
yası yapılmaktadır. 

Istanbul !kinci lflas Memurluğun
dan: Müflis Yo\ an Murad oğluna a
it Heybeliada Mektep sokağında 10-
8 No. lu hanede mevcut muhtelif ve 
kıymetli ev eşyası açık artırma su
retile 20-6-936 cumartt~i saat 11 de 
sözü geçen evde paraya çevrilecektir. 
lstiyenlerin mahallinde hazır bı.Jlun-

• ">-:> l':'.7 1 \ 
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,bunun için vOcudu. · 
nuzun gOntfe maruz 
kelan aksamına 
BARONIA 

sıOzelllk yağı aOrünOL 
Bu suretle dOz ve 
nmer bir cilde 
malik olacak· 
sınız. 

Banyolar 

spo .. ıar için 

elzemdi,. 

GOne: yanıklıklarının panzehiri 

Yaz mevsimi için 
Büyükadada Nizam caddesııı 

de sahilde büyük bahçeli ve 

MOBiL YALI ViLLA 
kiralıktır. Akar suyu, her tür· 
1ü konforu ve elektrik tesisatı 
vardır. Istiyenlerin 22876 nu· 
meroya telefon edilmesi veya 
(Villa) rumuzile 176 posta 
kutusuna yazılması. 

Acele satıbk ev - Şehremini civa
rında Odabaşıda Bakkal Cevdet kar
şısındaki köşede bahçe içinde 151 No 
lu beş oda, mutfak, büyük bahçe ve 
iki kuyulu, nezareti güzel, doğuya 

bakar ev satılıktır. Hergün öğleden 
sonra altıdan yediye kadar içindeki 
sahibine müracaat. 

Saç dökülmesı ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir ille 

4199 

!LAN 
Bala.tta Karabaş mahallesinde De

mirhisa.r caddesinde 48 numaralı Sü
reyya Paşa mensucat fabrikası sa
hi'besi Adaletin alacaklılarile kon
kordato akdeylemek üzere teklü ey
lediği konkordato teklifini müzake
re etmek için alacaklıların 20 hazi
ran 1936 tarihine müsadif cumarte
si günü saat 10 da mezkiır fabrika
da toplanmaları ve toplanmağa ta
kaddüm eden 10 gün içinde vesika
ları tetkik edebilecekleri ilan olu
nur. 

Süreyya Pasft Mensucat Fabri
kası sahibesi Aealetin Konkor
dato komiseri lstanbulda Bah
çekapısmda Birinci Vakıf hanın
da 50 numarada mukim avukat 
Fahrettin 

Ademi iktidar 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
raf sil§.t: Posta kutusu 1255 

Hormnbin 

·1170 

TAN 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Paşa bahçe koyunda denizde batmış vaziyette İdare

mizin mali bulunan Fener bahçe ve Yakacık vapurları a
çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Arttırma 16 Ha
ziran 936 salı günü Akay Şefler encümeninde saat 15 
de başlayarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin 
şartnameyi görmek üzere işletme şefliğine yüzde 7 ,5 gü
venme ve arttırma paralariyle o gün Encümene gelme
leri. (3139) 

ilk Okul birinci sınıf Okuma kitabı 
hakkufda ilan 

Dev'et Basımevi Direktörlüğünden: 

1 - İlk okulların birinci sınıflarına mahsus okuma 
kitabının metin kısmının 100,000 sayılık baskı işi ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin edilen bedeli 6968 liradır. 
3 - Örnekler ve şartname Devlet Basımevi Direktör

lüğünden 15 kuruş bedel mukabilinde afınacakdır. 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 2259 sayılı kanunun 

beşinci maddesi mucibince üç bin liradır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kitapçılık

la meşgul bulunduklarını ve aynı mahiyette bir okul 
kitabını muvaff akiyetle neşretmiş olduklarını tesbit e
den belge ve işleri Komisyona göstermeleri ve bu kita
bın basılması için lüzumu bulunan kafi tabı vasıtalarını 
temin etmiş olduklarını isbat etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarının 18 Haziran 936 Perşemb~ 
günü saat 1 O a kadar Devlet Basımevi Direktörlüğüne 
verilmiş bulunması lazımdır. Zarflar aynı günde saat 
11 de Devlet Basımevi Direktörlüğünde İdare Komis
yonu önünde açılacaktır. ( 3034) 

Gümrükte şeker satışı 
İstanbul Gümrük Satış İşleri Müdürlüğünden 
Haziranın 23 üncü günü kapalı zarf usuliyle 51611 

kilo Toz şekeri satılacaktır. Almak isteyenlerin Akşam 
gazetesinin 5-6-936 G. nüshasındaki ilanımızı okumala
rını ilan ederim. ( 3 O 5 O) 

ilk Okul ikınci sınıf Okuma kıtabı 
hakkında ilan 

Devle t Basımevi Direktörlüğünden: 

1 - İlk Okulların İkinci sınıflarına mahsus okuma 
kitabının metin kısmının 120,000 sayılık baskı işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin edilen bedeli 8465 lira
dır. 

Jt- Örnekler ve şartname Devlet Basımevi Direk
törlüğünden 17 ,5 kuruş bedel mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mıktarı 2259 sayılı kanunun 
beşinci maddesi mucibince 3,000 liradır 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kitapçılık
la meşgul bulunduklarını ve aynı mahiyette bir okul 
kitabını muvaffakiyetle neşretmiş olduklarını tesbit e
den belge ve işleri komisyona göstermeleri ve bu kita
bın basılması için lüzumu bulunan kafi tabı vasıtalarını 
temin etmiş olduklarını isbat etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektuplarının 18 Haziran 936 Perşembe 
günü saat 1 O a kadar Devlet Basımevi Direktörlüğüne 
verilmiş bulunması lazımdır. Zarflar aynı a-ünde saat 14 
da Devlet Basımevi Direktörlüğünde İdare Komisyonu 
önünde açılacaktır. (3033) 

ilk Okul üçüncü sınıf Okuma kitabı' 
Hakkında ilan 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
1 - İlk okulların üçüncü sınıflarına mahsus okuma· 

kitabının metin kısmının 120.000 sayılı baskı işi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin edilen bedeli 11094 lira
dır. 

3 - Örnekler ve şartname Devlet Basımcvi Direktör
lüğünden 25 kuruş bedel mukabilinde alınacakdır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2259 sayılı kanunun 
besinci maddesi mucibince üç bin liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kitapçı
lıkla meşgul bulunduklarını ve aynı mahiyette bir okul 
kitabını muvaffakiyetle neşretmiş olduklarını tesbit e
den belge ve işleri Komisyona göstermeleri ve bu kitabın 
basılması için lüzumu bulunan kafi tabı vasıtalarını te
min etmiş olduklarını isbat etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublarının 18 Haziran 1936 Perşembe 
günü saat 1 O a kadar Devlet Basımevi Direktörlüğüne 
verilmiş bulunması lazımdır. Zarflar aynı günde saat 16 
da Devlet Basımevi Direktö~lüğünde İdare Komisyonu 
önünde açılacakdır. (3032) 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı Askeri Fabrikasının kapalı zarf ile eksiltme
ye koyduğu kürt kırığı ormanından tokurcundaki şu
besine yapdıracağı ( 6112) metre mik' ap tomruk ve ke
reste nakliyatı yevmi ihalesinde teklif olunan fiat haddi 
layik görülmediğinden reddedilmiş aynı şerait içinde. 
pazarlık suretile nakliyat icrasına karar verilmiştir.-
15 Haziran 936 Pazartesi gününde saat on dörtte Ada
pazarı Maliye Dairesi içinde pazarlığı yapılacaktır. Be
her metre mikabının muhammen bedeli (330) üçyüz o
tuz kuruştur. Muvakkat teminatı ( 1513) liradır. 

İstekliler muvakkat teminat mektub veya makbuz
larile saat on üçte Komisyona gelmeleri ve şartnamesini 
görmek isteyenler Fabrika Müdüriyetine veya Adapa
zarında Askeri Fabrika Sevk Memurluğuna müracaat
ları. (3131) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankara' da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
Evler Yapı Ko'operatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni şartname ve lahikaları ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 15 O bahçeli evin götürü olarak in
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An
kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat 
40 bin lira olub para, Milli Bankalar teminat mektubu, 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek 
kıymette bir gayrı menkul ola bilir. 

3 - İşi alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin
ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur. 
Müteahhit isterse banka teminatının ihale bedelinin yüz
de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını 
kabul eder. 

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi
na inşaatını muvaff akiyetle başarmış olduklarını ve 
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidan haiz bu
lunduklarını gösterir vesik?.ları 14.6.1936 tarihine mü
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 
eksiltmeye istirak için Emlak Bankasından hususi vesi
ka almaları lazımdır. 

Ba,an SAFİYE 
PAttOAAMA 

bah~eslnde --ı• 
UY'/ 

KOÇUK iLANLAR l 
Bir otomobil Fiat 509 4 silindir 

spor. Bir motosiklet bir silindir se
petli Silahdarağa Elektrik fabrikası 
yazıhane müracaat. 

4183 
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Hiçbir erkek yüzü bana te
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye 
çağınldıklarmı, hatta izdi. 
vaca bile talip çıktığml gö. 
rünce adeta gıpta ediyorum. 
Fakat hiç biri bana bakmı
yordu, sebebini de biliyorum •• 
Çirkin bir tenim Tatdı. Cil

.dim siyah noktalarla ve açık 
mesamelerle dolu idi. Teves
sül ettiğim bütün tedbirlerin 
hiç biri fayda vermiyordu. Fa
kat. bir kimyagerin tavsiye 
ettiğ yağsız beyaz Tokalon 
kremini tecrübe ettim. Birka~ 
gün sonra, cildim daha beyaz 
ve daha ner.rnin bir hal kesbct
ti.Bir hafta nihayetinde bütün 
siyah noktalar ve açık mesa
meler tamamen zail oldu. Cil
dim beyazlandı, ve yumuşadı. 
Artık kıskanç değilim. Şimdi 
tesadüf ettiğim bütün erkek
ler bana güler yüz gösteriyor
lar.. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde tare krema ve mu
saffa zeytinyağı mevcut olup 
bunlar mesamelere nüfuz ve 
sabun ve suyun izale edeme
diği gayt'isaf maddeleri ta
mamen giderirler. Ayni za. 
manda cildi besliyen ve genç
leştiren kıymetli unsurlar da 
vardır. Her kadın hatta yaşlı 
bile olsa az zaman zarfında 
genç kızların bile gıpta edece
ği, açık, taze ve cazip bir cil
de malik olabilir. 

... 
Istanbul Asliye BMnci Hukuk 

mahkemesinden: Davacı Ziraat Ban
kası tarafından dava olunan Galata.
da Nişanciyan hanında barsak tüc
;an Ri!at Etem Beyin şeriki Bay
raktar zade Hüseyin aleyhine açılan 
alacak davasından dol:.yı tebliği 

muktezi davetiyenin müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyeti hasebile 
bil! tebliğ iade kılınması üzerine mez 
kfır davetiyenin hukuk usul 1 mah-

kemeleri kanununun 141 tı~. madde
:;ine tevfikan ilinen te' · ğine ve tah
kikatm 18 eylfil 936 tarihine milsa-

dif cuma J?\.inU Mııt 14 de bırakılma
sma karar verildiğinden mUddeia,.. 
leyh mumaileyhin işbu günde gel -
mediği ve tarafından vekil gönder
mediği takdirde hakkındaki nıahke
meye gıyaben bakılacağmm bir nüs
hası mahkeme divanhanesine asılan 
i§bu davetiyenih tebliğ ma.kamma 
kai molmak Uzere ilan olunur. 

{23572) 

ZA YI - Pasaportumu zayi ettim. 
Yenisini çrkara.cağnndan eskisinin 
hükmü 'yoktur. 

Harbiyede 4'6 No. lu kıraathanede 
Iran tebeasmdan Ahmet oğlu 

Muhsin 

• 



• 

Şifa · kaynağıdır 
Aaabi ağrıUır belki geçıcı şey

lerdir, Uikin, insana dünyayı zin
dan ettiği gibi ~nden, gücün
den de alıkoyar ve hayatını 

zehir eder. Halbuki bir kaşe 

G RiPiN 
Bütün ağrıUırı en kısa zamanda 
giderir ve i.!tirahati>ıizi, haya
tınızın intizamını temin eder. 

GRiPiN 

Devlet Demiryollan ve Limanları 

Umum idaresi ilanları 

tşletme 

• Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7-6-936 Pazar gunun
den başlayanak her Pazar günü Haydarpaşa - Sapanca -
Adapazarı - Haydarpaşa arasında gezinti katarları işle
yecektir. 

Bu katarların kalkış ve varış saatları aşağıda gösteril
miştir. Gezıinti katarları için gidiş dönüş biletlerinin 
köprü, Haydarpaşa ve banliyö istasyonları gişelerinden 
evvelden alıııması mümkündür. 

Fazla izahat için bu gişelere müracaat edilmesi. 
Vapur Tren 

Köprü kalkıı 

(1) 
~2) 

6.25 
8.00 

H.Paşa kalkış Sapanca Arifiye kalkış Ada 

6.50 
8.30 

Tren 

kalkış va. 
10.29 10.43 11.03 
11.40 11.55 12.15 

Vapur 

Ada kalq Arifiye kalkış Sapanca H.Paşa kal- Köprü 
kalkış kış varış 

(1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 
(2) 17.00 17,23 17.47 21.13 21.48 

Not. ( 1) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 ncü mevki 
(2) No. ile g·österilen katarlar yalnız 1 nci ve 2 nci mevki 
yagonlarla tJeşkil edilir. ~3092) 

4188 
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~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık aiıortah 1 

1 abone teklifnamesi kuponu 1 

Bir 
defa 
gelip 
görU.
nüz. 

i No Tarih : 7 • 6 - 1936 j 
. . 

1 

1 

1 

1 
.t053 -

---------------------------------------~ 1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satmalma Komisyonu ilanları 

100 ili 200 ton mutahhar pamuk 

1 

1 

1 
Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda mıktan 1 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
Eiğü satınalma Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde 1 
Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname dört lira 5 O kuruş mukabilinde komisyondan 1 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5 7 50 lirayı ha- 1 
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 1 4 e kadar Ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka- 1 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gun ve 
saatte komisyona müracaatları. ( 3 O 6 7 ) 

ı ı Adı, baba adı c, 

soy adı il 

. 
il li 

Doğduı?u yer ve vı• ıı 
l 'ı 

ı ı l sı \it' ı?ilrU 
i ı 

Veresesı 

kimlerdir ' 

lkametgah 
ı\ rtrı•ıo 

~ 

-

Maıulıyetı var 
mıdır , var ıse ne· 
resınden maJQJ. 
dUr • •il 

... Ş!H.ll~lCJ 
\le kadar ~aman 

•rln ı:ıhnnf' nlc1ıııhı 
~onu : ---- -

- --- - - --

du kupund deı ~edıl~c~ YiılZll"' ,aycı •KU11d9' ı 11&1lnı:. uını,;ııcı ıı 

latanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

<JUt>tenızın ?8 Ni:ı4Bn 1 !J:~fi nuNha 

·unda yazılı t:J&rlltır daıreslmJt- kaza- 15 
ya karşı 1000 " alık "'~ortalı ahont kuru:;;! 
vazılmak ıstı~·onım. ı\hont>nurn hede. pul \'e 
il ~ondt>rilmistır Si~ort11 muarnı-lt-si lmı~ 
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'WF'ildM:BeTeidrm:lff!n 

1 ASFiYE DOLAYISiLE 
BÜYÜK lENZilAl 

Galata, Karaköyde Poğaçacı sırasında kain meşhur 

EKSELSYOR 
K. Plakaı ve J. Herşllovici ve Şki 

Kollektif Şirketi KAT'I SURETTE TASFİYE edil
mekte olduğundan mevcut mallarını EHEMMiYET 
Ll TENZİLAT ile S HAZiRAN tarihinden itibaren 
ON BEŞ gün müddetle ıatışa arzediyoruz. 

FIRSATTAN iSTiFA DE 
EDiNiZ 

3306 hazır elbise, pardesü, manto, çocuk elbisesi. ve 

saire mevzu fiyatlardan çok eksiğe satılacaktır. Şu 
cetvelden bir fikir edebilirsiniz. 

No. Cinı eşya Mevzu fiyat Sııttrlacak f;vat 

1 Erkek koıtümü 13.- 7.-
3 Erkek kostümü 20.- 12.-
4 Erkek Janr Angle 25.- 16.-
9 Pardeıü gabardin 22.- 17 .50 

26 Koıtüm çocuk için 10.- 4.50- 6.-
50 Manto spor 20.- 12.-

EKSELSİYOR KOLLEKTİF SİRKET J 
TASFİYE MEMURLARI 

KiNOPRiN kaı<zleri HERnRoE15~uRus 
BA .Dİ .ROl'1.lTİZ1'1A AGRILARİlE.GRİP VE NE2lfH KAR i B1RI( .. 1LAÇ11R 

adıkby Vakıı ar Dırekıor üöü ııa n arı 

Alemdağı defneli Suyu 
Müteaddıt resmi müesı:.eı>atı sıhhı)e mütehassıs etıbbası tarafından ya

pılan hikemi, kımyevi ve baktırıyoloJık muayenat netıccsı tanzım edıJen 
rapurlarla, sıhhi sularda aranılan but un evkiatı hıkcmıyı haiz olduğu ( ko
ıbasil, anaerop. lıkefyan) mıkroplarla her ttirliı mevaddı kimyevtye ve 
1zvıyeden tamamen arı bulunduğu bııdırıleıı ve emsalı arasında en kuv
ıetli l{AUIOAl\TEVITESI bulunan Alemdagı DPJııelı suyu 10 hazı.ran 
136 gününden ıtıbaren aJzı, bir ~rafı C E\ kaf ı d•ğer tarafı c Defnelı > ıba

-esıni havı zımbalı hususi kurşun mühürle mı.ihuı liı otuz lılrelik küçuk 
·oy damacanalarla tlh buçulf'lıtreJık galon ŞlŞc er derununda SU'Clllara 
erılmeğe başlanacaktır. .,, 
Yukarıda evsafı hıkcmıye kımyeviye ve baktcrıvolohk has~alan ve 

ıılhassa RADIOAKTl~VITESl.NI~ fazlalığı ıle mıitemayız olan bu suyun 
ıfiyetinden cmın olabılınek ıçın şışc.erın uze.rıııdckı vakfın hususı kurşun 

nUhür ve zımbasına dıkkat etınelerını sayın halkın.ıza ehemmıyetle uw-
ve ederiz. ( 2965 4008 

u~küdar'da Çinili 219 derkah altında diıkkfın 
Üsküdar'da İnırahoı Ali pasa 7 Ev 
Üsküdar' da Atik valde dergah ve Semahane 
Oski.idar'da atik valde Musalla 1 'sayılı meşrutahane 

,, Bulgurlu Mescid yeni sokak 5 ., Ev 
., Selmanağaramii yanında 4- ı .. Dükkan 
., Seliı11iye dıvardibi 1 1 ., arsa 

" Selami Ali karakul 
hane 

Kadıköy Zühtiıpaşa Tahtaköprü 
bL·64 

57 
' 14 

12 
ket- 18 

,, 
" " ., . . . ' 

., Osmanağa Beyazıt 

hüda cami altı 
., İbrahimağa Camii sokak 1 7 
.. Zühtü paşa tahta köprü 2 
., Osmanğa Söğütlü çeşıne 302 
,, Zühtüpaşa Cami sokak 2 5 
,, ,, Bağdat 30 

Kandilli Derman kilise 1 
Kanlıca Camii avlusu Oda 

.. 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

baraka 

Ev 
Dükkan 
Ev 

" 
Dükkan 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Dükkan 
Ev 

" 

Beykoz Hünkar iskelesinde Çayırda kırkahvecilik 
Paşabahçe Şehitlik 62 sayılı Ev 

,, Cınar 1 
" 

,, 
,, Çınar S ,, 

Haşarat öldDrDcü bir mayi aldırfınız vakit \ Sehitlik. 66 
34 

3 
40 

3 

Otelin üst 
katı 

Ev 

FLiT olmasmda israr ediniz 
~•nekeler tçerlslnde sl• 
'tııdıaını hatırınızda tutu. 
nuz. Bu tenekeler mOhOr, 
IQ oldujundan her türlü 
hiyleden lrldlrler. HJklkl 

~ FLiT kullanıldıkda bütün 

" " 
" " " " 
" Çınar ayazma 

" " 
" 

Şehitlik 
" 

,, 
u Cmar 

" 
Otelin arka 

kısmı 
Kuzguncukda iskele karşısında ı 11-27 dükan 
Kanlıca 4 kayıkhane 
Anadolu Hisar yeni köksu 7-9 Ev 
Paşa bahçe Ayazma 21 ,, dükkan 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf 
yerler Mayıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuştur. 

İhaleleri 15-6-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 1st~
lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mürcıcaatlan. 

41 ?" 

Sahibi: Şlikril Ml<"!l.IH - Umumi Neşnyatı ldare eden: S. SALIM 
- - ... "'""""'':1. ••I"" ,. ,. ..... _ ", - -
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Ci ,_,. Beyoğlunda K L A • 
1 ( Pasaj Karıman ) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazasıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi. halinde teşhir edilmiştir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

YAZLIK 

Son Moda 
Yazlık Elbiseler 

Spor el çantaları 
Son model, muhtelif 

. renkler 
425 kuru§ 

LÜKS 
Çoraplar 

AMERiKAN 
TABl'l SAF lPE

ClNDEN 

FiLORiDA 
marka 

Tamamlle emniyet edebileceği
niz fevkalide cins çorap 

lNCEIJK • ELAST1KtYET 
ve KAT'I DAYANIKLILIK 

Fiyatı 2 lira 

Yalnu: Pasaj KARLMAN'da 
satılır 

1 

SON MODA MALLARIN UMU Mi SERGiSi 
BAYANLAR 
Yazlık roplannız için 

Fantezi ve Emprime kumaşlar 
MUSELlNET, muhtelif de- Kr. 
senlerde metrosu 50 ve 38 

TRAVERSlNA. Yeni köylü 
desenlerde metrosu 50 

KREP JAPONEZ (Kimo
no için), metrosu 
GRANİTE FANTEZİ 

50 

Pijama ve penyua için m. 48 
PnIB FANTEZi, çocuk 
elbiseleri için, metrosu 60 
MAROKEN FANTEZİ m. 85 
ORGANTİN FANTEZI iyi 
cins metrosu 135 ve 100 
TOBRALKO, hakiki İngi
liz, m. 
MlLEN, yekrenk ve fantezi 

75 

metrosu 140 ve 110 
DUBL JORJET, yekrcnk ve 
fantezi metrosu 125 ve 110 
KREP ROKO, Son moda, 
iki tarafı ayni, metrosu 140 
TUAL PANAMA, kostüm 
tayör için 140 santim eninde 

metrosu 270 

El çantalarinın 

muntahap 

çeşitleri 

Her şekil, her renkde, rekabet 

kabul etmez fiatler 

EL ÇANTALARI, deriden Kr. 

beyaz renkli ve saplı 350 
EL ÇANTALARI, Safi an 

derisinden 625 
EL ÇANTALARI, hakiki 

yılan derisinden saplı 850 

SPOR EL ÇANTALARI 425 

Zengin 
Çorap 

Çeşitleri 
Kr. 

İPEKLİ ÇORAPLAR, 
reklam malı 88 
LÜKS ÇORAPLAR, gayet 
ince 100 

İPEKL! ÇORAPLAR, 
fevkalade ince 125 

SOKET ÇORAPLAR 
(İplikden) muhtelif renk

lerde 35 ve 25 

FtLE KULOTLAR 
Gayet sağlam, yeni şekil

lerde 45 kuruştan itibaren 

ERKEK EŞYASI 

1 

I 

Son Moda 
ŞAPKALAR 

Renkleri Güzel, 
fiatları ucuz 

El çantaları 
Safian derisinden, mu\ıtelif 

moda renklerde 
625 kuruş 

Halihazırda 

Reklam fiatile satılanlar 
a Kr. 

Renkli spor bluzlar 275 

Fan tezi Jersey bluzlar 350 
Fiyatlar her keseye elverişlidir 

MUSTESNA FIRSAT!! 

1 ŞAPKALAR 
Krep Marokenden güzel 
renklerde 165 kuruştan 

itibaren 
KARE MENDİLLER, Krep 

Birman emprimeden 390 
kuruştan itibaren 

Milanez 
ipeğinden 

Kadın Çamaşırları 

GECELİKLER, ipekli ve Kr. 

~rif ~5 

K01'-IBİNEZON ve PAN-

TALON, çıfti 725 

GECELlK, PANTALON 

KOMBİNEZON ve SOT-

YEN GORJ takımı 1180 

PİJAMALAR, el işleme-
lerile müzeyyen 850 

PİJAMAUR (iki parça) 
J&ket ve pantalon 975 

KOMBİNEZON, fevkala-
de cins 390 

KOMBİNEZON, Birman 
ipeğinden filtire, aplikas-
yon Krek saten 750 

ipekliler 
' l{r. 

KREP FLAMISOL 
mükemmel cins metrosu 260 

PiKE MAROKEN 
her renkte m. 350 

MONGOL, metrosu 150 
JERSEY MILANEZ 

çamaşır ıçın 180 

JERSEY F ANTEZl 
robluk muhtelif renkler-
de m. 225 

lPEKLl EMPRiMELER 
Modern desenler, yeni mev
nıdat son moda. muhtelif 

fiyatlar 

Bayanlar için gayet pratik 1 

DERiDEft 
AYAKKAPLAR 

Sandal biçimi, inanılmıya
cak fiyat 165 ve 250 kuruş 

Poplin gömlekler,çizgili, gayet Kr. 
hafif, fevkalade cins 2 yakasile 

1 
KEMERLER, sUed ve de- 1 
riden iyi cins ve Galalit to-

kalarile 150 Kr. 

ÇOCUK EŞYASI 
YAZLIK KOSTOMLER, Kr. 
batistten erkek ve kız ço-

beraber 250 
SPOR GOMLEKLERI pop-
linden 210 

1 Denız banyosu l 

levazımatı 
Zengin çeşitler 

KADIN VE ERKEK DENiZ 
KOSTOMLERl pek güzel çe
şitler JANSEN, FORMA ve 
GOLDFİSH r~~arkalarının en 

güzel cinsleri 

Deniz şapkaları 

yüzden fazla modelleri vardır 

40 kuruştan itibaren 

DENlZ AYAKKABI ve SAN

DALLARI 135 kurufJtan iti

baren 

BURNUZ-PİJAMALAR, PLAJ 

OYUNCAKLARI VE ŞAP

KALARI 

Deniz Elbiselerinin 
En son şekilleri ve A vru

panın en meşhur 
markaları 

KADIN ELDlVENLERl 

Müsköter, süed.yıkanabilir Kr. 
(beyaz, bej, maron, gri, 
siyah) 190 
Süed fantezi 240 

Yazlık Kimonolar 
Japon biçimi 

325 kuru§ 

Müsköter, file. 

kenarları 

dantelah 
Yaz mevsimine mahsus 

reklam 
Fi. 200 Kr. 

Asri pijamalar ipekli jerseyden 
Cazip renklerde 

975 kuruş 

1 Sağlam, Şık 
ve ucuz 

Seyahat Levazımatı 
Valizler ve Bavullar 

Şezlonglar, Hamaklar, deniz 
banyosu çantaları 
Tenezzilhler için hamak ve 

çantalar Ring - Tenis (yaz 
oyunları) reklam fiyatı 50 Kr. 

GOMLEKLER, ipekli JerseY.-
den yarnn kollu 300 
DELIKLI GOMLEKLER 200 

Poplin pijamalar, dilz renk 340 
ÇlZGILI PiJAMALAR, poplin

den fantezi ve gayet gü-

cuklar için 88 
KETEN ŞAPKALAR, 75 

'jamalar, güzel §ekillerde 195 
kuruştan itibaren 

KETEN ELBİSELER 150 kr. 
FANELALAR 50 

BÜYÜK 
PLAJ ŞAPKALARI 

Erkek iç 
Çamaşırları 

Kr. 
Beyaz ve renkli ve Filde-
kosdan takımı 275 

zel cins 375 Gömlekler 40 Müstesna fiyat 150 Kr. ÇORAPLAR dilz renk ve 
fantezi reklam fiyatı 30 

ARLMAN G EC İDİ Beyoğlunda İatikli.I ve Tepeba§ı gibi iki büyük ve mühim caddeaini biribirine rapteder, herkeı Geçit 

ten serbestçe geçer ve sergileri gezip dolqabilir. Eıya almak mecburiyeti yoktur. 


