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Dr.Şahtgelecek hafta sonunda .. 

Siyciset alemi 

şehrimizde olacak 
HOLANDADAN DA 
İKİ HEYET GELİYOR 

Ankarada Şark Demiryollarl murahhCl$ları ile ilk müzakereler 

EDiRNE HATTI iÇiN BUGÜN 
MÜZAKEREYE BAŞLANIYOR 

Şark Demiryolları murahhasları ile Nafia Vekaleti ara
sındaki ınüzakerelcre bugünlerde Ankarada devam edi
lecektir. ilk görÜŞ}rneJerden sonra şehrimize gelen kum
panya murahhasları. tekrar Ankaraya dönmüşlerdir. 

Birkaç Yerde 
Çöp Toplama 
istasyonu 
Kurulacak 

Kahtane sırtlarındaki metrUk taş 
ocağının çöp imha istasyonu haline 
getirilmesi kararı üzerine başlıyan 

yol inşaatı bugün bitirilecek ve ya -
rmdan itibaren kamyonlar çöpleri ye 
ni istasyona götürecektir. 

Diğer taraftan, Edirne 
tren yolunun Yunan topra
ğından geçen 33 kilometre
lik kısmı için bugün goruş
melere baslanacaktır. 

Bu işe memur Yunan heyeti, dun 
şehrimize gelmiştir. Türk hükumeti 
namına müzakerelere iştirak edecek 
heyete, Şark Demiryolları müfetti~i 
Salahattin riyaset edecektir. Geç•.m -
lerde Edirneye giderek hat üzerinde 
tetkiklerde bulunan heyetimiz bu hu
sustaki raporunu hazırlamıştır. 

H8.len Mecidiyeköyü civarmdaki 
boş araziye dökülmüş olan çöplerin 
de oraya taşınmasına başlanacaktır. 

Zeyrekteki çöp toplama yeri de ma 
halli halkın şikayeti üzerine değiştiri 
lecektir. 

ASRI İSTASYONLAR 
Diğer taraftan belediye şehir da. -

hilindeki çöp toplama istasyonlarını 
asri bir halde inşa etmeye karar ver
miş, bunun projelerini hazırlatmaya 
başlamıştır. Gelecek sene bütçesile 
tatbik edilecek olan bu projelere gö
re şehrin muhtelif yerle,inQ.e her te.
rafı kapalı ve betondan ikişer katlı 
binalar inşa edilecek, ikinci katla bi 
rinci katın ortasında demir bir ka • 
pak bulunacaktır. 

Evlerden çöpleri toplıyan arabalar 
ikinci kata gelecek ve çöpleri döke -
cektir. 

Çöp kamyonları birinci kata gele • 
cek ortadaki kapak açılacak ve yu
karıdaki çöpler olduğu gibi kamyona 
dökülecektir. 

Ondan sonra kamyonlar, ÇÖJ?leri 
çöp imha. istasyonlarına taşıyacak -
lardır. 

Borsada Dün 
Muamele Gö
ren Maddeler 
DUn İstanbul borsasına muhtelif 

memleketlerden 163 top arpa, 150 ton 
çavdar, 36 ton bulgur, 15 ton beyaz 

peynir, 14 ton ka~ar, 3,4 ton yaprak, 
61,4 ton kıl., 1 ton fasulye, 39,5 ton 
iç çeviz, 11 ton kuş yemi, 92 ton ke

ten tohumu, 49 ton sisam, 40 ton 
mercimek, 51,2 ton yulaf, 12 ton no
hut, 29 ton kabuklu ceviz, 185 ton tif
tik, 27 ton zeytinyağı, 20 ton mısır, 

53 ton un, 63 ton pamuk, gelmiş. Bu

na mukabil 69 ton kuş yemi ihraç 

iflas Eden Sigor
ta Şirketlerine 
Ait Muameleler 
M lifli~ !ürkiye Milli sigorta şir 

ketı ıle Föniks dö Viyen şir
ketinde sigortalı bulunanların poliçe
leri ile prim makbuzları dünden iti -
baren Milli Reasüransta açılan bir 
büroda tetkik(\ başlanmıştır. Milra • 
caat edenlerin muameleleri istedikle
ri şirketlere devredilmektedir. 

Müracaat stnipleri için hazırlanan 
formül şudur: 

1 - Türkiye milliye sigortalı o
lanlar 24-10-937 tarihine kadar ve 
Fönikse sigortalı olanlar 12-1-93' 
tarihine kadar şahsen veya taahhüt
lü mektupla müracaat edeceklerdir. 

2 - Müracaatlar iflas eden şir -
ketlerden alınan ve hükümleri mer'i 
sigorta poliçeleri ile bu sigortalara 
müteferri zeyilname, evrak ve ver • 
dikleri son taksit prim makbuzları 
ile beraber yapılacaktır. 

3 - Hangi sigorta şirketine de -
vam edeceklerini bildireceklerdir. 

4 - Sigortalılar, Föniks ve Milli 
Türkiye sigorta şirketlerinin iflas et
tikleri tarih olan 1 nisan 1936 prim
leri ödenmiş bulunmaları lazımgel -
diğinden bu primlere tekabül eden 
meblağ Milli Reasürans şirketi tara
fından devir alan şirkete ödenecek -
tir. 

5 - Sigortaları başka şirketlere 
devredilenlerin iki yıl zarfında istik
raz iştirakleri olmıyacaktır.Yalnız bu 
müddet içinde ölüm halinde, şirke
tin taabhüdü baki olacak, mukavele
nin diğer şartlarında da hiçbir deği
şiklik yapılmıyacaktrr. 

Sigortalılar bir Nisan 1936 dan 
sonraki bütün tediyatı yeni kayde -
dildikleri şirkete yapacaklardır. 

ilk tedrisat müfettisleri 
llk t\drisat müfettişleri ~üvazenci 

umumiyeye nakledilecek ve Maarif 
edilmiştir. müdürlüklerindeki ilk tedrisat ka-

A iman Milli lktısat Nazırı ve Rayış
bank Umum Müdürü Doktor 

Şaht'ın memleketimizi ziyaret tarihi kat'i 
olarak teabit edilmiştir. 

Doktor Şaht, bu ayın 12 sinde şehrimİ.,.;e 
geiecek, iki gün burada kaldıktan sonra 
doğruca Ankaraya gidecektir. Alnıan na. 
zınnın Ankarada da bir iki gün kalınası 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan, yine bu ay içinde iki mühim zi. 
yaret daha beklenmektedir. Hollanda Sanayi ve 
Ticaret Nazırları beraberlerinde birer heyet bu
lunduğu halde ay ıonu na doğru tehrimize ~de. 
ceklerdir. 

Sanayi nazırının riyaset edeceği heyet, yeni sanayi 
planımıza ait. işler hakkında hUkuınetimizle temaslar
da bulunacaktır. Diğer heyet, Zonguldak ve Mersin li
manlarında tetkikler yapacak, ayrıca memleketimizden 

şarap ve arpa mübayaası etrafında alakadarlarla te . 

maslara girişecektir. _J ' 
Bu arada, diğer ihraç maddeleri • ır::: 

miz üzerinde de tetkikler yapilacak · j 
tır. Sanayi heyeti, vapur malzemesi 
inşası hususunda Nafıa ve lktisat Ve A nkaradaki Cümhuri • 
kaletlerine birkaç proje takdim ede· yet Bayramı şenlikle-
cektir. rinde bulunmak üzere memle-

Heyetlerin memleketimizde yapa • ketimize .gelen Sovyet Rusya 
cakları temaslar srrasmda Denizyol· Sivil Tayyare Kurumu Başkanı 
ları ve Akay idarelerinin Holanda tez General "Eydeman,, nın riya.-
gahlarma ısmarlanan vapurlarına ait seti altındaki heyet dün sabah 
müzakereler de neticelendirilece..ı:tir. şehrimize gelmiştir. lsta.syon-

Muhtelif Avrupa memleketleri ile da. bir kıt'a asker ve bando ge-
yeni ticaret anlaşmaları akdi için bir nerali selamlamıştır. 
aydanberi seyahatte bulunan ticaret Heyet doğruca tstanbula ge-
heyetiıniz şehrimize dönerek Ankara çerek Perapalas oteline inrni~-
ya gitmiştir. tir. Sabahleyin otelde istira-

Heyet, Holanda ve Almanyada hat eden general EydemanJ ba-
muhtelif tetkikler yaptığı gibi, Ber- zı ziyaretleri kabul etmiş ve 
tinde de doktor Şaht ile görüşmÜıJ • öğleden MOnra. da otomobile 
tür. 'l'opkapı 5arayma guıerek ıuu

Samatya Yolunda 
Gene Bir 
Otobüs Kazası 

Samatyada Etyemezde bir otobüs 
kazası olmuş, iki kişi yaralanmıştır. 

321 numaralr vatman Alaettinin ida
resindeki tramvay arabası, Etyeroez
den hızlı gelen 354 numaralı şoför 

Fahrettinin kullandığı Bakırköy oto
büsüne çarpmıştır. 

zeleri ve sarayı gezmiştir. Hey
et, bu sabah saat 11 de vapur
la. Sovyet Rusayaya hareket e
' decektir. 

Bu resimler, generalin dün
kü ziyaretlerinden iki ayn inti
badır. 

--------------.-.· 
Altı Aylık 
Maaş 

Yoklamaları Çarpma şiddetli olmuş, otobiisün 
camları kırılmış, yolculardan Bakır
köy itfaiye neferi Hasan ile Bakır
köyde oturan Mustafa ağır aw:ette 
yaralanmıştır. 

FAZLA lÇMIŞ 

Mütekait, dul ve yetimlerin altı 

aylık ~ yoklamalarına bugünden 

itbaren başlanacaktır. Yoklamalar , 

Feriköyünde Avukat caddesiııde o
turan Osman, geceleyin sarhoş bir 
halde Taksimden tramvaya binmiş • 
tir. Osman, yolda araba içinde aya -
ğa kalkarak su dökmeye başlad1ğın -

dan kendisi polise teslim edilmiş • 
tir. 

SIRTINDAN PALTOSUNU ALDI 

Kumkapıda oturan komisyoncu A
li Kemal, dün gece yarısından sonra 
Çemberlitaşta Fuatpaşa caddesinden 

geçerken önüne sabıkalı Ali çıkmış, 

sırtından paltosunu alarak kaçmış • 
tır. Ali, yakalanmıştır. 

sıra fVUtn.arasile her gün yapılacak, 

bıt ayın yirmi ikisine kadar bitirile

cektir. Uç aylık maa.§lar da Birinci

M,nu.n başında verilecektir-

General Eıat hakkında 

Dün borsada muhtelif maddeler şu tip ve mümeyyizleri ise buna muka· BIR OLUP PARASINI ALMIŞLAR! 

Merhum Esat paşa hakkında. Uç 

gUn evvel çıkan bir yazıda iki ilti

bas vukubulmuştur. Biri; siyasetle 

iştigal eden cemiyet, Milli Talım ve 
Terbiye Cemiyeti değil, ayni binaya 

yerleşen Milli Kongredir. Diğeri ise, 
merhum Esat paşa şahsan, kat'iyyen 
manda taraftarlığı etmemiştir. Bu 
zehabı husule getiren sebep; Milli 

Kongreye her sınıfa mensup kim sele
rin iştirak etmesidir. Yanlış bir te
lakkiye meydan verilmemek için bu 
iki iltibası tavzih ediyoruz. 

f ·yatlar .. · d 1 ··rmu··cı bil husussi idarelere dcvrolun kt ı uzerm e muame e go ·t • "f aca ır. Şilenin Umranlı köyünden Musta-
l d' Maarı Vekaletinde bir ilk tedrisa.t 
er ır: bürosu tesis edilecektir. fa, Istanbula gelmiş ve Perdüş ismin-
Yumuşak buğday: 5,21 - 5,25, sert buğday: 5,17 - 6, arpa yemlik: 3,32 .. de bir kadınla. tanışmıştır. Dün gece 

Sovyet Hava 
Heyeti Bugün 

Gidiyor 

Mülkiye Yarın 
An karaya 
Gidiyor 

Britanya İmparator
luğunun Bir Şahdamarı 

Yakın Şarkta, lngiltere ile Fran
sanın deniz kuvvetlerine pet-

rol yeföştiren kaynak, 1 ngiltere ile 
Fransanın Büyük Harpten ~onraki 

anlaşmasının en bellibaşlı mesnetls
rinden biridir. Bu petrolların i~gal 
ettiği saha, lngiltere imparatorluğu 
için hayati bir değeri haizdir. Çünkü 
Hindistana giden yolun yarısı üzerin
dedir. Ve Britanya imparatorluğunun 
müdafaası bakımından en mühım te
mellerden birini teşkil eder. 

Kerkük havalisinde fışkıran p&t. 
rol, borularla Hayfa ve Trahlus li
manlarına akar. Petrol sahasına nıl
kim olan şehir, Kerküktür. Burası, 

beynelmilel bir konsorsiyom olan Irak 
petrol kumpanyasının kontrolü altın
dadır. Standard Oil, Royal Dutck 
Whell grupları, lngiltere ve Fransa 
hükumetlerine bağlı kumpanyalar bu
rada hisse sahibidirler. 

Diclenin garbında Musuldan Suri
yeye kadar uzanan sahada ikinci bir 
petrol sahası vardır. Beynelmilel kon
sorsiyom burasile alakadar olmamış, 
ancak 1932 de lngiliz petrol kumpan
yası kırk beş bin murabbaı mil satın 
alarak, hisselerini piyasaya çıkarmış, 
ve bu hisseler Avrupanın her tarafın
da satılııııştır. 

1935 senesinde bu satışların neti
cesi anlaşıldı. O zaman lngiltere ile 
ltalya arasında gerginlik azami dere• 
ceye varmış bulunuyordu. Ayni sıra
da ltalya hükômetine bağlı olan bir 
kumpanya bu petrol hisselerinl 
sat.ın alınca, petrol imtiyazı. 
nı ıdare edenlerden iki lngiliz protes
to olmak üzere derhal istifa etmişltr
di. Çünkü ltalyanın bu petrol sahil• 
sına sokulması, Britanya imparator. 
ltığu namına büyük bir tehlike sayıl
mıştı. Çünkü ltalyanın Musul p3t. 
rotları sahasına sokulması, bu sahaya 

temellük etmesi, onun icabında lngil
tere ve Fransa donanmalarının, en 

büyük kıymeti olan petrol borularım 

kesmesi ve bunları p6trolsüz bırak

ması demektir. 
Süvay9 kanalının kapan_,u, n sıl 

naıyayı ~arki Afrikadaki müstemle· 

kelerinden ayır~r ve ltalyan impara .. 

torluğunu temelinden sarsarsa. plt· 

rol borularının kesilmesi de Britanya 

imparatorluğunu ayni derecede nıU

teessir eder. 

: 1936 senesi haziranında rngiltere 

' zecri tedbirlerden ve bunlarla bera

ber Habeşistan işinden vazgeçti. Da. 

ha sonra geçen ağustosta Irak petrol 

kumpanyasının Musul sahasını ltaı. 

yadan satın aldığı ilin olundu. Bu 

suretle beynelmilel konsorsiyorn, Şi

mali ıraktaki Kerkük ile Akdeniz 

arasındaki bütün petrol sahasına sa .. 

hip oldu. Bu konsyorsiyoma lngilte .. 

reye ait olan Royal Dutch Shell lniil
tere hükümeti hakimdir. 

Mülkiye mektebi yarın Ankaraya 
taşınacaktır. 

Talebe son olarak yarın sabah mek
teplerinde kahvaltı edecekler, tam 9 
da Taksim abidesine gidecekler, evve
la eski bir mülkiyeli bir nutuk vere
cek, buna talebe namına cevap veri
lecektir. 

Bu suretle ltalya bu sahadan çıka

rılmış ve lngiltere istediği emniyete 
kavuşmuştur. 

Sonra doğru köprüye inilerek 9,45 
vapuruyla Haydarpaşaya geçilecek 
ve 11 de kalkacak hususi trenle An-

karaya hareket edilecektir • 

Sanayi Birliği Kongresi 
Istanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
Birliğimiz heyeti umumiyesi fovka

lade olarak 20 - 11 - 936 tarihine te· 
sadüf eden cuma günü saat 10 da 
Dördüncü Vakıf hanında Ust katta 
Birlik Merkezinde toplanacaktır. Bir
liğe dahil olan azanın o gün ve saat
te hazır bulunmaları. 

Bu sahalarda fışkıran petrolU Ak· 

denize götüren boruları, Britanya im

paratorluğunun şahdamarların 'fan 

biri saymak çok doğru olur. 

ômer Rıza DOCRUL 

..... ...... -.-. .. "bıS:ıa-..~ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

T lcaret Odası heyeti toplan .. 
ımş, Küçük San'atler kngre

slne gidecek murahhaslan tayin et
miştir . ... 
B irinci Umum1 Müfettişlik b~-

~ b k 4 7 d An d ı 3 30 ....- --- -- · iki dost, Mecidiye köyünde lspironun 
"1:, urca : , , çav ar a o u: 1 

a.s2. mısır: 3.12 • 3.25, kuş yemi. ~ i2 1 ~L n n gazinosuna giderek rakı içmişlerdir. 
11,30, Sisam 14,30 - 15, iç ceviz: 40 - ,;--~ı ::: D ~ Bundan sonra Basrinin gazinosuna 
42, iç fındık: 72, Adana pamuğu: 50 ! ır-dıı ~ ı ıığra.mışlar ve orada gazinocu, karısı 
Eskişehir tiftiği 115, Kastamonu tif. i~ =_ı} _ ve Perdüş bir olup Mustafanm altmış 
tiği : 117,5, Anadolu yapak: 51 kuruş ı~ j"" ~ lira. parasını almışlardır. 

~i/.\B~HAVAI 
kincite1rin ı 
AR$AMBA 

müşaviri Naci Diyarıbekir • 
den şehrimlze gelmiş, dün Vali Mo· 
avinl Hüdai Karatabanı ziyaret et
miştir. 

• • 

B elecllye muhasebe Müdürii Ke
mal. dJln Çatalcaya gttıntş. 

tir 
üzerinden muamele görmüştür.. ~" • H~dıs" e haı.1 •• -d 

1 
~~· .. ; °' AA.LU a tahkikat yapıl • 

L y.;~ · maktadır. • 

Üniver&itede serbest ~ ~~IJJ!J·,;;:. ----------
konferanılar il ....._ r!!J · Mezbahalar Kazanç Vergisi 

U!1iversitede dün bu yıl ilk olarak r_...............ız- . '\ D Vermiyecek 
halka mahsus haftalık konferanslara Belediyeler tarafından tesis edile _ 
bruılanılmıştır. llk konferans Rektö- - Bey, nerecleıin yahu! k . re ışlctilen mezbahaların kazanç 
rün bir açış söylevini müteakip Pro- - Buraclayun, küçük orman~ vergisine tabi olmadığını Maliye Ve-
fesör Nissen vermiştir. ela • ka.leti alakadarlara bildirmiştir • 

BugÜnkü hava: Bulutlu .. __ 
Dün bava ~mmen bulutlu ceçmiıtir. Ra

eat :ı?erkederınden alman raporlara röre, 
bugun hava kısmen bulutlu, kısmen açık ge
çecektr. 

Memlekete hava 
Memleket dahilinde hava rasat istasyon

larından alınan raporlara nazaran bugi.ın 
yurdu~uzda umumi hava vazyeti şudur: Ha
va aakın geçecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 765 en fazla ıucaklık 

----------·----------------· 11 inci ay Gün: 309 Hızır: 183 
1355 Hicri 1352 Rumi 

Şaban: 18 22 Birinciteşnn 
Güneş: 6,35 - Oğle : 11,58 
!kindi: 14,44 - Akşam: 17.02 
Yatsı: 18,36 - Itnsak: 4.58 

18, en az 6 tesbit edilmiştir. Rüzgir şımal-
den et · 

~ . 
B ugil'n Hamallar Cemiyeti tda· 

re Heyeti intihabı yapılacak· 
tır • 

• • Q orta teclrisat şuhe miiclürlPrfn
den Rasim dün mektepf Pri 

teftiş etmiştir • 

• 
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_)\t1ahkeme1 erde 

&oşandığı karısını öldü- Çiy Dalağı 
ren bir adam 12,5 sene Olduğu Gibi 

hapse mahkum oldu Yutmuş! 

SUÇLU, ''BEN DELiYiM, GÜ-
NAHSIZ YATIYORUM,, Diyor 

Altı ay evvel Üsl~üdarda sokak ortasında feci bir cina
yet oldu. Eski polislerden İhsan mahkeme kararilc boşa
dığı karısı Sudiyenin göğsünü saldırmasile kalbura ~evi
rerek cansız sokağa serdi. Dün ağırceza mahkemesi bu 
facianın muhakemesini bitirdi. 

Mahkeme kararını ver-ı- -
meden evvel Tıbbı adli mü- B • • İ • • 
şahedehanesinden gelen ra- u un 

Sabıkası bulunan Yaşar, muhtelif 

zamanlarda 7,5 sene hapse mahki'ım 
olduğu halde birçok kurnazlıklarla 

hiçbir gün bile hapishanede yatma . 

dan bütün bunları atlatmış ve geçen 
gün de bir yankesiciliğe te3ebbüs 
suçundan (6) ay hapse mahküm ol
muştu. 

Yaşar, bu mahkumiyetten de kur
tulmak için Müddeiumumiliğe gelir
ken yolda bir ciğerciden kanlı dalak ı 
almış ve onu çakı ile doğradıktan 

sonra çiy çiy yutmuş, üstüne de 
tuzlu su içmiştir. 

Yaşar, jandarma nezaretine alının
ca yavaşça gırtlağına parmak atmış 

ve yuttuğu kanlı dalakları çıkarmaya 
başlarken: 

"- Ben \'Crcmim. lşte, ciğerlerim 

YILDIZ Si N EMASINDA-.-. 
BU AKŞAM BÜYÜK GALA MÜSAMERESi 

Dünyanın en güzel aeeli en güzel kadını "BiR AŞK GECESl" filminin 
eşsiz bülbülü 

GRACE MOORE 
En son yarattığı yüksek bir aşk, ihtişam v~ musiki harikası olan 

MARGARiTA 
filminde RlGOLE'ITO'yu LA BO HEME'in son iki perdesini ve 
yüksek repertuvarının en güzide parçalarını taganni edecektir. 
Zengin, ihtişamlı ve çok hissi bir aşk filmi. 

Yerlerinizi evveld()n temin ediniz. Fiyatlarda zam yoktur. Telefon: 42847 

•Bugün ?'.atine!er- AZAK Mı.LLA her iki sine-
den ıtıbaren ve 1 m .... ;'a birden 

K A D 1 N L A R K U L u B .; 
~~ş yıldızı: "M~ye~li.ng .Faciası" filminin kahramanı DANlELLE DARRlEUX genç, ıhtiyar bütün 
dunya halkı bu fılm ıçın sınemalara koşuyor. Film aleminde bir mu<'ize 1 Go'.rlll ..., •. , b. ink ı· 1 . .... ır ı ap .... 
140 genç kız tarafından bir gene; kızlık zaferi! ... Olan bu film: .. "ıanımlar ... • • ekler takdirle, se • 
redecekler ve herkes alkışlıyacaktır! ... ._ y 

Ayrıca: lll ve QJ.a.rak 

MlLLl'de ı 
\10HIKANLARIN SONUt 

Mabaid ve l!On devresi f 
AZAK'da 

KARA KEDi 
Sergüzeşt filmi 

-

poru okuttu. Raporda İhsa
nın teheyyücünün geçtıgı 
anlatılıyordu. Suçlunun a
vukatı müşahedehane tara -
fından verilen muhtelif ra
porlarda İhsanın akli vazi
yeti hakkında sarahat bulun 
matlığı için bunların bir de
fa da adli tıp işleri meclisi 
tarafından tetkik edilmesini 

bir 
mahalleyi 
yakını ya 
kalkmış! 

ağzımdan geliyor. Beni hapishaneye ---·----------------------------=====-----

Bir~;}~~~eli~~~;~ikil HASMETli VALS 
istedi. 

Mahkeme bu isteği ittifakla reddet 
tikten sonra son sözü Ihsana verdi: 

Ihsan gazetecilerin arasında bulu
nan bir muharriri göstererek ve ağ -
lıyarak: 

- Bay Reis, ben haksız olarak ya
tıyorum. Polis müdürü benim kaç ke
re tabancamı aldığını §U gazeteci bi· 
lir. Olen karım. Bo3andıktan sonra 
tekrar benimle evlenmiye razı oldu, 
evime geldi ve tekrar kaçtı. Bir gün 
Usküdarda yabancı bir adamla gez -
diğini görünce iradem elimden gitti, 
ne yaptığımı bilmiyerek onu yarala
dım. Ben deliyim . .Müşahedehanede a
dam akıllı tetkik edilmedim. Orada 
bir imarethane gibi yedim, içtim. O 
kadar. Ben günahsız ola~ak yatıyo
rum.,, dedi. 

Bundan sonra mahkeme kararını 
hazırladı. Bu sırada suçlu kah ba§ı
nı avuçlan arasında sıkarak ağlıyor, 
kah gülüyordu. Karar okundu. 

Mahkeme Sudiyenin katilini 15 se 
ne ağır hapse mahkum ediyor ve ka
rısının barışma ve tekrar evlenme 
teklifini hafifletiçi sebep bularak bu
nu (12) sene altı ay ağır hapse indi· 
riyordu. 

Bir Kö.şe 
Kapmaca 
Yüzünden .. 
Dün Beyazıtta cami avlusunda. o

turan iki arzühalci kavga etmişler. 

65 Ya§tndaki Ibrahim 20 yaşındaki 

Rasimi adam akıllı dövmüş. Rasim 

de ona küfretmiş. Bu döğüşme ve 
sövmenin sebebi de yer meselesidir. 
lbrahim kö§eba3ına ben iskemle ko
yacağım demiş. Rasim ondan daha 
evvel davranarak köfeyi kapmıftır. 

Sultanahmet sulh ikinci ceza mahke
mesi dün bu davaya baktı. lbrahimi 
(3) gün hapse ve (20) lira ağır para 
cezasına ve Rasimi de dört gün hap
se ve ( 4) lira ağır para cezasına 
mahkum etti. Yalnız Rasimin yaşı 
küçük olduğu için cezasının Uçte bi
't~ini indirdi. 

Yüz Yaşında 
Bir İhtiyar 

Ölü Bulundu 
• Müddeiumumilik, esrarlı bir ölU· 
mUn tahkikatına elkoymuştur. Muh
tesep lskender mahallesinde oturan 
100 yaşlarında Zülkefil adlı blr ih
tiyar, barakaemda ölü olarak bulun
nıu,tur. Cesedin ağzında mendil bu
lunması bu ölümü şüpheli gösterdiği 
için polis müddeiumumiliği haberdar 
etmiştir. Müddeiumumi muavinlerin
den Cevdet tabibadil Enverle beraber 
hadise yerine gitmif ve akşam geç 
\'akte kadar bunun tahkikatiyle me,. 
gul olmuştur. Tabib8.dil cesedin mor
sa kaldırılmaama lilıum e-östermiş· 
tir 

Necmiye, 6 Ay On Gün 

Hapise Mahkfun Oldu 

Fındıklıda altı evi yakan ve bu -
nunla da kalmıyarak bütün mahalle
yi yakmıya karar veren Fındıklıda 

Osman çavuş mahallesinde Vişne so· 
kağında 14 numarada oturan Nec -
miyenin diln ağır ceza mahkemesin -
de muhakemesi bitirildi. Mahkeme, 
işe tam saat 17,5 ta başladı. Necmi· 
ye işlediği suçun hesap dakikasının 
yaklaştığına bile aldırış etmiyen bir 
tavurla cigarasınm arkasını kesmi • 
yor, yanındakilerle şakalaşıyordu. 
Mübaşir bağırdı: 

- Necmiye, Necmiye .. 
Necmiye soğukkanlılıkla suçlu böl 

mesine ge tlı Reiıı hazırlanan kar.an 

katibe uzattı. Karar okunuyordu: 
Necmiye, Hidayet hocanın oğlu 

kendisine dokunduğunu ileri sürerek 
kızmış ve bir gece Hidayetin evine 
kundak koyarak altı evi tamamen 
bir evi de kısmen yakmıştır. O va
kit yapılan bütün tahkikata göre, yan 
gmm hakiki sebebi öğrenilememiş ve 
bir kaza neticesinde çıktığı neticesi • 
ne varılarak öylece kapanmıştı. Nec 
miye bununla da kalmıyarak bütün 
mahalleyi yakmıya karar vermiş ve 
Hatiçenin evine de kundak korken ya 
kalanmı§tır. 

BütUn bu suçlan Necmiye kendisi 
itiraf ediyordu. Suçlunun avukatı 
Necmiyenin akli hastalığını ileri sür
.nüş, bu itirafı da o hastalığa atfe
derek müdafaada bulunmuştu. Mah
keme, itirafın aksini ispat edecek de
liller bulunmadığını kabul ediyor ve 
Necmiyeyi beş sene ağır hapse mah
kum ediyor ve akli vaziyetine göre, 
bunu yansından aşağısı olan 8 ay 10 
gUne indiriyordu. Hatiçenin evine 
kundak koyma suçundan dolayı da 
kendieini 5 sene ağır hapse mahküm 
ediyor ve bunu (3) aya indiriyordu. 
Neticede cUrümlerin içtimaını nazarı 
itibara alarak Necmiyenin 6 ay on 
gün hapsine karar verdi. 

Necmiye, karar okunurken gillilyor 
du. Reis okunan kararı kendisine a • 
ğızdan bir daha anlattı: 
"- Necmiye, sen altı ay on gün 

hapiste yatacaksın. Daha on günlük 
bir mUddetin kalını,. Ondan sonra 
çıkacaksın.,, 

Bir Cinayet 
Davası 
Neticelendi 

9 a.y evvel Cetnberlitaft& KOpçUler 
sokağının ba.,nıda.ki meyhanede bir 
ağız dalqmuı olmuş ve bu dala,ma 
kanlı bir facia ile bitmifti. Göğsün
den dört yara alan Gani Cerrahpaşa 
hastanesinde ölmUttU. Dün ağır ce
za mahkemesinde bu cinayetin muha
kemesi netlceelndirildi, Mahkeme ö
len Ganinin de katil Aliye çakı çekti
ği neticesine vardığı için bunu hafif
letici aebep Hydı. Evveli. Aliyi 10 se
ne hapse mahkum etti ve bunun (9) 
senesini indirdi. Şimdi, Ali 6 sene 
hapiste yatacaktır. 

koyamazlar.,, Demiştir. Adliye polisi 

Yaşarın bu şeytanlığını daha evvel
den haber aldığı için çiy dalağı yut
tuğu yanına kalmıştır. 

İstanbul 4 üncü İcra memurluğun
dan: Tan gazetesinin 3 - 11 - 936 ta
rihli nüshasında intişar eden dairemi
zin 35 - 1924 numaralı dosyasiyle va
ki gayri menkul satı11ına müteallik 
satış ilanı yolunda yaztlmadrğrn•fan 

iptal edilerek aşağıda yazılı olduğu 
üzere tashihen ilan olunur : 

Üç tıfıivukuf tarafından tamamına 
(25.900) lira kıymet takdir olunan 
!stanbulda Çelebioğlu mahallesinin 
Alacahamam sokağında kayden eöki 

18, 20, 22 yeni 28, 28/ 1, 30, 32 ve 

mahallen 28, 30, 32 ve çrkmaz sokak
ta 24, 24/1, 26 No. larla mura.kık::un 
btr tarafı çıkmaz: sokak ve diğt::t tu· 

rafı Alacahamam (Marpuççular) 30-

kağı ile mahdut 28, 30, 32 No. lann 
cepheleri istor kepenk ve camekanlı 
ve zeminleri ahşap olup Üzerlerinde 
üst üste iki kat, odası, ve altlarında. 
sokağa kapısı olan bodrumu bulunan 

çıkmaz sokakta 24/1, 26 numaralı Jra

pılar 28, 30 No. lu dük.k8.nları dahi -
line açılmakta olup Üzerleri de yıne 
ayni dükkanlar tarafından kullanıl -
makta olan; 24 No. nın: Zemini ah
şap ve cephesi istor kepenkli olup 
üzerinde bir kat odası bulunan heyeti 
umumiyesi 110 m2 mesahai sathiye
sinde bulunan kağir ü~ mağazanın nı
sıf hisseleri dairemizce açık arttır -
maya vaz'edilmiş olduğundan 7 - 1::? -
936 tarihine müsadif pazartesi gtinii 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi
rinci arttırması icra edilecektir. Art
tırma bedeli hisseye isabet eden kıy
meti muhammenenin yüzde 75 mi 
bulduğu takdirde müşterisi üzerin • 
de bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün müddet· 
le temdit edilere'.< 22 - 12 -936 tarihi
ne milsadif salı gUnU saat 14 ten lfl. 
ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırma neticesinde en 
çok arttıranm Ustüne bırakılacaktır. 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et
mek isteyenlerin kıymeti muhamme
nenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklarda diğer alakadara· 
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarmt ve hususile faiz ve masarif() 
dair olan iddialarım evrakı müspite -
teriyle birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte daire 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicili ile sabit ol
mıyaıılar satış bedelinin paylaıma • 
smdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye tanzifiyeden müte • 
vellit belediye rüs\lmu ve vakıf icare
si ve yirmi senelik taviz bedeli müe
teriye aittir. Daha fazla malumat al
mak isteyenler ilan tarihinden itiba • 
ren herkesin görebilmesi için daire • 
de açık bulundurulacak arttırma !fart. 
namesi ile 935 - 1924 No. lı dosyaya 
müracaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(27084) 

cııır11GllLE HENRY GARAT . 

_,..,,.t11RLOW Fransızca bü~i~ ~p~ret5 .!:_ N Tef il· Sinemasında 
~LOY 
Emaalıiz derecede nefiı bir 
filmde buluftula.r aevittiler 
ve görülmemif, mükemmel 
bir mevzu yarattılar. 

KARiSi 
ve 

DAKTiLOSU 
F ranıczca sözlü 

MELEK 
Sineması 

YARIN AKŞAM 

KADIKÖY SOREYY A 
YALNIZ Çarta.mba, Perşembe 

ve Cuma BUTUN GUZELLERI 
SEVERlM 

Jean Kiepura 
Ayrıca: Yeni Fox Jurnaı 
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')ERiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bugün 20,30 da 
MASKARA 

14 de 
Çoc.... 4 ./atrosu F ATM A C 1 K 

işte bu en ufak fark 

Krem Pertevin faikiyetini si· 
ze anlatabilir, çünıkü: Krem 
Pertev, herhangi bir tesadü· 
fün veya mahiyeti meçhul bir 
keşfin neticesi değildir. Krem 
Pertev çok çalışılmı§ ve çok 
tecrü'belerden sonra kibar me· 
hafile takdim edilmiş yegane 
Krem olup bqlıca fevaidi: 
Ciltt~i meta.matı yumU1a.ta
rak kapatır. Bu su.retle bu 
mesamatı ha.ricl te.iratta.n 
muhafaza ederek cildin pü· 
rüzlerini defeder. Cildi bealer 
ve bu suretle gençlik ve ter&· 
veti temin eder • 

Ciltte oeff af ve gayrika.blli 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın ııcağm, kışm sopıfun 

tahriba.tma. mlni olur. 

lstanbul Üçüncü 
murluğundan 

• 
ıcra Me-

_!{alo~u~ t~htı tas~rr~funda bulunan ve Emniyet San
dıg~na bırıncı derect:de ıpotekli olup tamamına yeminli üç 
~hlı:V':1kuf tarafından ( 241 5) lira kıymet takdir edilen Bo 
gazıçınde ~rnavutköy Bakkal ve Boyacı sokak eski 9 nıii
kerre~ yenı 40 numaralı sağı Marya hanesi solu SikistaS 
hanesı arkası ~ahsin .arahğı cephesi Boyacı sokağı ile 
mahdut hanenın zemın katı: Karosimen döşeli antre ve 
asrna katta biı; sof a..bir oda bil". hela ..-eerrıin1 k·-....-r .Mn 
nıutf ak, Merdıven altı: .liırınci katta bir sofa biri şahnişh 
iki oda kiler, İkinci katta: Bir sofa ki yüklük iki oda bir 
hela her iki odada çinko döşeli balkon elektrik ve tcrko• 
tesisatı mevcut bahçenin zemini çinko döşeli ve etrafı dıJ 
varlıdır. Bina ahşap ve yenidir. Heyeti umumiyesi 70 m' 
olup 49 m' bina kalanı bahçe olan ahşap ev açık arttırma
ya vazedilmiş olduğundan 14/ 12/ 936 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birirıd 
arttırması icra edile~ektir. Arttırma bedeli kıymeti mu"' 
hammenenin o/o 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzeı in"' 
de bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhü .. 
dü baki kalnıak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 29.12.936 tarihine müsadif Salı günü saat14teıı 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır• 
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o i sni 
bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamın• 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya istira1' 
etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 ~ispt' 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat nıektU .. 
bunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sidlli il' 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın vı 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ..,, 
masarife dair olan iddi.ı.larını evrakı müspiteleri ile bit' 
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında bit" 
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hal«• 
ları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylat' 
~~sından hariç kahrlar Müterakim vergi, tenviriye. ta!1" 
zıfıyeden nıütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi be" 
deli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi 
tavizi müşteriye aitt.ır. Daha fazla malumat almak isti" 
Y.e~l.er 28-11~936 tarihinden itibaren herkesin göıehilme: 
~ı ıçın dairede açık bulundurulacak arttırma şartrıamefl 
ıle 34 - 515 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyad• 
nıevcut vesaiki görebilec"kleri ilan olunur. (2661) / 
Istanbul Aaliye birinci hukuk mah

kemesinden: 
İstanbul Ta9hanında İskonto ve 

Ticaret Kollektif Şirketinin Galatadll 
Pel'§embe Paza.r A8lan Han 2 nci kat 
9 numa.rumda Yuef A.lruadit ıim
metinde alacaiJ olan 718.r;Q liraya 
mukabil kendiline merbun bulunan 
enıteumm ticaret kanununun 766 ncı 
maddesi mucibince nıahkememiztn 
86 - 780 No. lı doeyasiyle satılmuı 
ha:kkında sebkeden talep, ikametgl
hı hazın meçhul bulunan borçluyn 
H. U. M. K. nun 141 inci madde.ine 
tevfikan Ulnen tebliğ edilmiıı olma· 
ıına rağmen itirazı dermeyan edil • 
miş olduğund&n emvali merhunenin 
bilmU.zayede satılmasına karar ver • 
miştir. Borçlu Yasef Alguadiş tarihi 
ili.nm ferdasmdan itibaren 3 giln zar-

\an Teksa)'\ 
Bay\ara \azı~~ 6 ve 12 \i" 

czane\erde ' • • 
e '\ rda satı\ır. 
amba\a1 a \ . i\a"e\idir. 
12 \ik amba a11 

tında alaca.klıyı huzuru malı.keJJJ'ı' 
celp Ue itiraz eylemediği halde_. ~ 
rarm iktisabı kat'iyyet edect'1 0, 
merhun mal 10- 11. 936 tarihine J11 ;ti 
sadif salı günü saat 10 taJC~ , 
kıymet yapıldıktan sonra 13 • 1 ,,c 
936 tarihine müaadif cuma ,unu ti , 
13 te lstanbulda Sirkecide Meyrol I 
net hanında 2 numarada satıl~ 
tebiğ makamına kaim olmak 
illn olunur • (27083) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Y alınan 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, aamimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

ı Günün MeseleleriJ 

Şaht geliyor 
Şaht Ainıa.nyanm mali diktatörü -

dür. 
Nasyonal Sosyalimıbı muvaffak 

ol.mak i~ln muhtaç olduğu paray1 o 
temin etmi<j, Alman parasmın kıyme
tini o muhafaza etmiş, ve Almanya. 
nm hariçteki itibannı o kurmuştur. 

Şimdi Almanya muhtaç olduğu 
bam madde ile gıda maddelerini deniz 
aşın memleketlerden getirtmek za -
ruretinden kurtulmak, bunları dahil -
den, yahut kara ile bağlı bulunduğu 
memleketlerden temin etmeğe karar 
ve.mı.iştir. llitıerin geçen ay ilan et
tiği dört senelik ekonomi plbınm he
defi budur. 

1 ürk kılıcını ikinci ı 
defa olarak Viya

na kapılarına dayamış o
lan Merzifonlu Kara Mus 
tafa, Oruç Bey adında bir 
Sipahinin oğlu idi. 1634 
te Merzifonda doğmuştu. 
Babası, ihtiyar Köprülü ı 
Mehmet Pasanm dostla- 1 

rmdandı. O~lunu çok kü
çük yaşta iken Köprülü
nün yanına verdi. Meh
met Paşanın maiyetinde 
yetişen Mustafa cesareti 
ve çalışkanlığı ile tema
yüz etti. İçlerinde Köprü· 
lünün büyük oğlu Fazıl 
Ahmet Bey de bulunan 
arkadaşları araımda, kı
zıla çalan yanık derisi ve 
iri kara gözlerinden ötürü 
"Kara Mustafa,, lakabını 
aldı. On sekiz yaşında 
iken Köprülünün on yedi 
yaşındaki kızıyla evlendi. 
Köprülü Mehmet Paşa
nın ve oğlu Fazıl Ahmet 
Paşanın sadaretlerinde 
kendilerine candan bir 
yardımcı oldu. Ve sür'at
le terakki etti. Henüz )rir
mi beş yaşınCfa iken Silis
tire .nas ı ustu E~..W 
Anmet aşanm tj}rit ve 

MERZiFONLU 

Kara Mustafa 
VE 

Almanyanın dahilde temin edebile
eeğf maddeler hem kendiAine pahalıya 
maJolacaktır, hem de uzun bir mü • 
cadeleye ihtiyaç gösterir. Bu sebep -
le Almanya ekonomi bakrmmdan or
ta A vnıpa JJe Balkan de\'letıerinin 
yardımma muhta~tır. Bu ihtiyaç ge
çen yıl Almanya Maliye Nazırnu Bal
kan dedetlerinde bir seyahate sevk
ettt. Bu sene de Şahtm Türldyeye 
geleceğini fşftiyonız. 

* * • 
Türkiyenin Almanya De iktısadi 

miina..-.ebeti çok iyidir \'e ~ok ileride -
dir. thracatımrzm yüzde elliden faz
lası Almanya.ya gider .Almanya bizim 
ihraç mallanmızm en iyi müşterisi -
dir. Şahtm buraya gelmesi bu mü
nasebatı bir kat daha kuV\•etlendir -
meğe, \'e bu mUnasebatm maruz bu -
lunduğu bazı gtiçltik.Jeri ha.ile de yar
dmı edebilir • 

• • • 
Faşizm, Komünizm nedir? 

.. eldi -· -
mız ır ~m yen e ıme er var. Wa-
disatı anlamak için bu kelimelerin 
ıni.nasnu bilmek lazımdır. Okuyucu -
lamndan biri bir mektupla bu keli -
melerden bazılannın maru&mı soru • 
fOr. 

"Dünyada bir Faşlzın, Komünimı 
kavgası var, diyorlar. Her tarafta 
Faşist veya Komünist nütnaytşleri 
işitiyoruz. Her memlekette Faşistler
le Komünistlerin ~rpıştıkla.rmı ha _ 
her veriyorlar. Bütün okuyucuları • 
nrz gibi ben de şaşıyorum. Lfıgatlere, 
hatta ecnebi dillerdeki ansiklopedilere 
balayonım. Bu kelimelerin manaları
nı bulamıyorum. Size sonnağa ka
rar verdim : 

1 - Faşi~t kime derler? 
2 - Komünist kime derler? 
3 - Sosyalist kime derler? 

Ce,'Bp: 
Adana: K. M. 

1 - Faşlırn, kapit.a.füıt rejlmfn 
yBaJma karşı~rnda mliracaat ettiği 
won istinatglhtır. Mak~atları lhtllaJin 
yolunu kesmek, · ı>arbna.ntarizmı ve 
demoknudyi yıkıp yerine partilerinin 
diktatörJilğünü ikame etnıek k , orpo
ra,.41yon devleti dedikleri bir devlet ka-
pitalizmi kurmaktır. 

2 - Kom~i'>tler, kapitali'>t cemi
yeti yıkıp yenne smıfsız blı- devlet 
kurmak, o nkte kadar da bir L-,çi 
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nıfı diktat.örlüğü tesis etmek isterler. 
Bunu da ancak ihtiJfılle temin edehi _ 
lecekJerine inanırlar . 

3 _ Sosyalistler; maksatta lfomü. 
llistlerle birdirler. Onlar da kapitaHz
min yıkrlınasrm isterler. Fakat hu
nun demokratik usuJJerJe elde edile • 
bileceğini iddia ederler, 

• * • 
Çocukları kurtaralım 

Çocukla.nmrz tramvay altmda ka,.. 

lıyor • 

Lehistan seferlerinde bu
lunduğu zamanlar, lstan
bulda Rikabı hurnayun 
kaymakamı, sadrazam ve
kili olarak kalmıştı. 1676 
da da Fazıl Ahmet Paşa
nın vefatiyle sadrazam ol
muştu. 

Gururu, zinet ve ihtişama düş
künlüğü cesareti kadar sonsuz o -
lan Kara Mustafanın hususi haya
tını, onun Istanbulda Rikabı hüma
yun kaymakamlığı yaptığı sıralarda 
İstanbula gelmiş ve bu muhteşem 
Türk kumandanını yakından tanı
mış olan Fransız müsteşriklerin

den Antoin Galland'm iki ciltlık 

ruznamesinden öğreniyoruz. Bu 
ruznameden nakledeceğim sahne -
ler, bize yalnız Kara Mustafayı 

değil, on yedinci asırdaki Türk 
hayatını göstermek bakımından da 
çok şayanr dikkattir sanırmı-

Kara Mustalanın ailesi 

Kara Mustafanın Köprülünün 
kızından iki çocuğu dünya • 

ya gelmi§ti. Fakat bu çocuklar ya
şamadı, karısını pek g,enç iken kay
betti. Köprülü ailesine beslediği 
saygıdan dolayı bir daha evlenme
di. Saraylarını dolduran biribirin
den güzel cariyeler ve odalıkJarla 
Yaşamayı tercih etmisti. Kara 
Mustafanın dört odalığı vardı; 
Bunlardan alt! çocuğu olmuştu: Bi 
rinciden iki kız bir oğlan, ikinci -
den bir kız bir oğlan, üçüncüden 
Yal_nız kız ... Dördüncü odalık çocuk 
dogurmanuştı. Bu ailenin etrafın
da iki bin kadar cariye, yedi yüz
den fazla haremağası, binlerce u
§a.k ve kapıkulu toplanıyordu. 

Çoculdanmız 0 t.omobil altında. ezili. 
)'or. 

Rakam olmadığı i~ôı bir senede bu 
Ytizden kaybettiğimiz çocuk miktanru 
bUnıJyoruz. Fakat muhakkak ki ka -
talann en büyük Imrbanlan onlardır: 

Kara Muatalanın günlük hayah 

bu yalnız bizde değil, bütün dün -
Yatta böyledir. Öyle oldu~n için de 
0
1'ala.rda çocuklara mekteplerde ka

talal"dan korunma dersl('ri \'erilir. 

Biz de mekteplerimizde çocuklarn 
bu dersleri verf\mt"Z mi:riz! Yolda 
kq)~, ... , • 

·' o.u-uyerP-kJerirıi. otomobU. tram-

K ar~ ~?s~~!.~· vazifesine ola.n 
dUşkunlugunden mütevellit 

huşuneti ve servet ihtişe.mm
dan ileri gelen gururu bertaraf e
dilirse, hisse ve ahla~an kibar ve 
kıymetli bir adamdı. Adamlarının 
ufak bir ihmalini asla affetmez, 

vay ve otollüsJcrden nasrl korunacak. 
Jannı ö&iretemez mi)iz? 

Hususi Hayatı 
O devirde lstanbula gelmiş ve 
bu muhteşem Türk Vezirini ya
kından tanımış olan Fransız 
müsteşriklerinden Antoin Gal
tand,in iki ciltlik ruznamesinden 
Kara Mustafanın hususi hayatı-

na dair kıymetli hatıralar ... 

tında yıu,arkır

dı. Bunlar, p~a

nın yatak oda;ı!ua 
bitişik bir salon -
da yatarlardı; ve 
ani bir emirle 
derhal kalkal'-il
md{ için yatıırkcrı 
soyunmazlardı . 

Muntazam va
takJan yoktu. 
Altlanna kalın -
ca bir yünlU bat
taniye sererler 
ve Üzerlerine de 
bir yorgan çeker-

lerdi. 

bir Rumdu. Paşa 
İstanbullu 

zengin bir 
R1ırrı XlZllıJ"ll.llnış
tı. 

Kara Mustafa
nrn kaymakam -
Iı~ zamanmda 
haslarından, çift
liklerinden Ye 
sair yerlerden ~e· 
nelik geliri 
213 000 kuruştu
tuyordu. 

Bu yekuna 
cok kıymetli mü
cvehcrleri de 
ilave edilirı::e Ka

Hazinedar ıı
ğa, gecenin muh
telif zamanla
rında gelir, kı>n

dilerini tefti~ e-
derdi. Bu çocuk- M st I p · 
Iann yakalana- Kara u a Q a1a 

Mustafanm 
ı::ı>rveti hakkm
da bir fikir edi
nilebilir. Gal • 
land'ın lstanbul
da bulunduğu sı
ralarda 400 mis
kal inci sarın al

'!{ mnk üzere Bas-
ra va bir adam 

cak kabahatleri şiddetle cezaJandi- göndermişti . 
rılrrdı. 

Kara Mustafamn hayatı, bir 
program dahilinde geçerdi. Gece
leri iki buçuğa doğru yatardı. Ya -
tağı, bir tek pamuk şilteden ibaret
ti. Yatak çarşafı muslinden daha 
ince bir kumaştan bürümcükten 
yapılmıştı. Ayni kumaştan diğer 
bir çarşaf ta Hind abanisinden yor 
ganına kaplanmıştı. Mevsime göre, 
iki veya daha ziyade yorgan örtü
nür; ve en üstündeki yorganın yü
zü de Hindin veya Acemistanrn en 
pahalı kuma~lanndan olurdu. Ka

ra Mustafa yattıktan sonra, yatak 
odasının kapısında her gece saba· 
ha kadar on beş kişi nöbet bekler
lerdi. Bu nöbetçilerin biran uyuk -
lamaları, hatta bazen, ölüm ceza
sına kadar varabilirdi. 

Kara Mustafa gün doğmadan kal 
kar, apdest alır, sabah namazım 
kılar ve tekrar yatarak bir daha. 
saat ikide uyanırdı. Kahvaltı ya -
par; öğle yemeğinde ekseri Hindi 
yerdi. Akşam yemeklerinde olduk
ça hafif yemek yer ve bilhassa da
ima hoşaf bulundururdu. Kara 
Mustafanm hususi doktoru yoktu. 
Nadiren hastalandığı zamanlar, 
dördüncü Mehmedin hekimini, e -
ğer bulunmazsa herhangi bir heki
mi çağırtırdı. Yalnız hususi bir 
cerrahı vardı. Bu ıı<ia.m Ka11diyeH 

Kaftanları ve çama,ırları 

P aşanın kaftanlarına, içoğ -
!anları arasından kaftancı 

Unvanını taşıyan birisi nezaret e -
derdi. Kara Mustafa her gün bir 
kaftan değiştirirdi. Kaftanları ke
ten veya satenden yapılmıştı. Sır
malı ve işlemeli kaftan giymekten 
asla hazetmezdi. 

Her ay hazinedar ağa, Kara. 
Mustafa için bir düzine don ve göm 
ek diktirirdi. Sarıkçı gulamrna, pa
şanın sarıkları için seneden seneye 
yirmi tülbent verilirdi. Çuhadar a
ğaya da on beş kuşak ve yirmi çift 
çağşır teslim edilirdi: bunlardan 
başka da senede otuz kavuk veri • 
lirdi. 

Kara Muatalanın cep harçlığı 
H azinedar her gün kaftan gu-

laınrna paşanın cebine koy· 
nıa.sr i ç i n 1000 çil akçe 
Verirdi. P a ş a n ı n o g il n 
harcayamayıp ta cebinde ka
lan para kaftancının olurdu. Hazi-
nedar aydan aya 200 kese akçe mü 
hürdara, 400 kuruş ta Silahdara 

verirdi. Bunlar da bu paralan, pa
şanın sokakta bulunduğu sıralarda 
ve lüzumu halinde sarfedcrlerdi. 
Ay sonundP sarfedilcmeyip te ka • 

ıan para, kendilerine bahşolunur
du. 

Ahırları 

K ara Mustafanın ahırlarında 
500 küheylan vardı. Bunla

rın içinden de yalnız kırk tanesi 
bizzat Kara Mustafanın binmesi -
ne mahsustu. Maiyetindeki asker _ 
ler ve hademeler için de 600 bey
gir vardı. Paşa bır yere göçettiği 
veya seyahate çıktığı zamanlar eş 
yalarını 500 deve ve 500 katır ta
şırdı. 60 yük arabası, 4 tane binek 
arabası vardı. Bunlardan maada 
Merzifonda muhteşem bir harası 
vardı. Ahırlarında 40 saraç, ve 30 
sevis hizmet ederd!. 

Emlaki 

• stanbulda iki saray ve Istan-
1 bul civarında iki bahçe, E

dirnede iki snray ve iki çiftlik, Mo
ra Yenişehıinde bir saray, iki çift
lik, kendi memleketi olan Merzi -
fonda bir ev, bir bostan, bir ha
mam, Kayscride bir han, bir ha -
marn. 

Kara Mustalanın elbiseleri 

O n be~ samur ferace (uzun yen 
1i bir nevi elbise), 12 samur 

Kontos (dar yenli ve yenleri kürk
lü bir nevi elbise), 8 samur ser -
hadli (seyahat elbise\i), 7 Beden 
tUU' Ciôamur kaplı kısıa caket), 2 
came (yenleri yere )Jadar sarkan, 
bol, rahat ev elbisesı), 2 Tilki be
den (yakası tilki derisinden olan 
cam odan, kısa cakct), 8 Kakum 
ferace, 7 Bedenkar (Kakum kaplı 
kısa caket), 5 Kakum serhadli, 4 

samur divan kaftanı, 2 Kakum ve 
10 sade ferace. 

Bunlardan miida hazinesinde 32 
tane henilz dikilmemiş samur kUrk 
ve 35 kürklilk 8 tahta samur ile 
167 hıl'at vard:. 

Kara Mu•talanın •arayınJa bir 
günlük muti ak ma•ralı 

B eş yüz ekmek, 216 okka et, 
120 okka pirinç, 38 okka te

reyağı, 12 okka şeker, 4 okka bal, 
6 okka kuru üzüm, 10 okka un, 7 
okka nişasta, 1,5 okka sarı üzüm, 
yarım okka kişniş, 300 dirhem ba
dem, 8 okka buğday, 9 okka nohut, 
13 okka tuz, 7 okka limontuzu, 10 
okka sirke, 40 okka soğan, birkaç 
okka nane maydanos vesaire, 6 ok 
ka doJmahk fındık ve asma yapra
ğı, 20 güvercin, 79 tavuk, 120 yu
murta, 12 okka siit, 2 okka yoğurt, 
2 okka peynir, 25 dirhem tarçın, 
30 dirhem karabiber, 2 dirhem ka 
ranfil, 2 dirhem kakula, 40 dirhem 
çörek otu, 40 dirhem susam 30 
dirhem sumak, birkaç dirhe~ fıs
tık, 12 okka elma, armut ve kes
tane gibi mcyvalar, 30 okka yağ 
m~mu, 8 dirhem safran, 2 dirhem 
Hindistan cevizi, 40 çeki odun, JO 
okka kahve, 4 tabak kaymak, ya-

-=--

Güzellerin General 
Frankosu! 

Bu sene ispanya güzeli, dünya gü. 
zellik kraliçesi intihap edilmiş. Menı
leketi kan ve ateş içinde yanarken 
bu kızın bir güzellik müsabaka >ına 
nasıl girebildiğine hayret etnıi~tiııı. 

Bir dostum dedi ki: 
_ Bunda şaşılacak ne var .:;anki 

' 0 da ispanyanın gittiği yola sapıwş, 
ispanya baştanbaşa yanar, yıkılırken 
o da giizelliği ile jüriyi yakmış? ..• 

_ Daha doğrusu, diğer güzelleri 
yakmış desene! ..• 

Dostum: 
_ Evet, dedi, o da güzellerin Ce

neral Frankosu! 

Güzeller 
Cüzellik müsabakası dedim de akJı. 

ma geldi: Keriman Halis, Belçikaııın 
Spa şehrinde dünya güzeli seçıl':liği 
zaman ben de orada Türk hakemi ve 
gazeteci idim. 

Bir gün bu meşhur güzellik müsa
bakalarının mucidi olan Fransız ga
zetecisi Muarice de Walleff ile lı:onu
şuyorduk; o bir Türk güzelinin dün
ya güzeJJik kraliçesi olmasından do
layı memnuniyetini gösterirken: 

- Bakın, dedi, bu kadar senedir, 
giizellik mUsabakaJariyle meşgul oiu
yorum, şuna inandım ki müstesna gü
zeller, bir • rktan değil, değişik t rkla
rın tesadümünden doğuyor. Bu sö .. 
zümü yalnız bir batın için almtıyın, 
beş on batın için de bu vardır. 

Sonra fikrini nıisallcrle izah etme
ye başladı: 

- Mesela, dedi, Alsas Lorende ga .. 
yet glizel kızlar vardır. Çünkü bu
rası Latin ve Cermen ırklarının kay
naştıkları bir yerdir. Sonra mütema
di istilalara maruz kalan yerlerin kız
ları gayet güzeldir. Cengaver ır~la· 
rın kızları gayet güzefdir. Çünkti bun
lar zaptettiklerl yerlerdeki kızlarla 
evlenirler. Bunlardan doğan çocuk
lar da glizel olur. 

Yahudilerin ekseriyetle çirkin ol
malarının sebebi, hep kendi araların
da kız afıp vermelerinden ileri gelir. 
Eğer bir Yahudi, bir başka ırktan 
kız alaca.c olursa bu izdivaçtan doğa
cak çocuğun güzel olacağında şüp
hem yoktur. 

Kız alıp vermek ne kadar uzaktan 
yapılırsa o kadar gürbüz ve a.. 1 

ki .,.uze ço-
Cll ar nıeydana gelir. Bir aile ara-
sındaki izdiv~çların nıahsulü olan ço
c~ıklar ekserıyetle çirkindir. Muhtelif 
aıı:ıer arasındaki izdivaçlardan nılılı .. 
telıf mahalleler, şelıi rler ve sonra u. 
zak ş h' ı 

. e ır er ve ırklıt.r arasındaki iz-
dıvaçlara doğru 'd'ld" k 
lıa ıstıfa bulur. gı ı ı çe nesri da .. 

- Peki.' dedim, bir zenci ile bir be
yaz evlenırse bunlardan do~acak 
cuk ne olur? "" C •)• 

- Habes! ... 

O ıarrıa~ Habeş ınese/esi olnıadığı 
için: 

- Şu halde Negüs güzel mi? .ı · 
~or k k · ~ıye 

S~ ıdna . a lıma gelmedi. Fakat ı::unu 
or uııı: ' 

.- Habeşlerin gllzeı olabifeceğitll 
•111 tahınin ediyorsuııuz? 

.;;- Hayır, dedi. fakat ıstıfa ola ola 
nı ayet nesil güzelleşir. 
bü C~ıet7cı rneslekdaşınıın sözlerin; 

Yuk bır alaka ile diıllemiştinı. 
- Peki, dedim, Pariste harikulade 

güzel kızlarınız, enfes kadııılarınız 
var. Burası da istilaya uğranıadı yc1 .• 

O, pos bıyıklarının altından güldü 
ve şu cevabı verdi: 

- Nihayet azizim, Parise de lıer 
sene on binlerce seyvah geliyor! .• 

Mümtaz Faik 
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Futbol de 
Yeni Kaideler 
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1 

Bergtin 
Bir Hikaye 
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' Jose Dia.z - Fernandez'den: 
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SAAT 

Fikret ADtt. 
Yüzbaşı bir şeyler kekelemek 

tedi. Fakat kaymakam haykırıYO 

Yeni pehlivanlar eskilerden 
ne kadar farklıdırlar? 

Geçenlerde beynelmilel futbol fe -
derasyonu tarafından futbol kaideleri 
üzerinde yapılan bazı değişiklikleri 
bildirmiş ve bu kaidelerin biz de de 
tatbik edileceğini ilave etmiştik. 

Evvelsi akşam mutat içtirnalarıru 
yapan hakemlere futbol federasyon 
reisi Hamdi Emin Çap tarafından ya 
ptlan değişiklikler hakkında izahat 
verilmiştir. 

O kadar saf ruhlar vardır ki, 
Einstein'in nazariyelerinden daha 
güç olan eşyanın hayatlarını yalnız 
onlar anlıyabilirler. 

Arrces'lü Villabona'nm bir saati 
vardı. Bundan on, on beş sıene evvel 
Kayser Almanyasmm her sahada 
büyük olduğunu ispat etmiş olmak 
için imal ettiği kronometrelerden bi
ri olan bu saat, bütün bölüğü hayran 
ediyordu. Tren tekerleği, dev gözü, 
çelik soğan. Bu emsalsiz saati tarü 
etmek maksadile ve daha o zaman
dan edebi zevkim olduğu için bu 
sıfatları kullandığımı hatırlıyorum 

Fakat eb'adma rağmen, bu bir is
tasiyon saati değil, bir cep saatiydi. 
Cep ama, Villabona'nın cepleri gibi, 
pantalonun içinde adeta birer torba. 

du: 
- Fareler ha! Bölüğün içinde fa 

reler! Olur şey değil! 
O zaman, bölüğün en küçüğü, K 

litos Kaba!, incecik sesile: 
- Fare değil, dedi. Villabon 

saati! 

Kara Ali, Tekirdağlı, Mülayim ve Yarım Dünyanın 
Koca Yusuf,Kara Ahmet ve Adalı ileMukayeseleri 

Yeni kaideler önümüzdeki hafta -
dan itibaren sahalarda tatbik edile
cektir. 

Yeni kaideleri bildiriyoruz: 
1 - Hakemden izin almadan çı -

kan oyuncu tekrar oyuna girdiği za
man aleyhine verilen serbest vuruş 
kaldırılmıştır. Bu vaziyette hakem a
tışı yapılacak ve oyuncuya bir ihtar 
verilecektir. 

- Ne, saat mi? Görelim bakalılXl 
Villabona titriye titriye elinde 

silahını bıraktr, ve cebinden bu ka. 
dar endişeye sebep olan şeyi çık 
dı. Kocaman aletin karşısında zabit 
lerin duydukları hayret tarif edilıni 
yecek derecedeydi. Kaymakam: 

Başpehlivan Tekirdağh Hüseyinin - Olur şey değil, dedi, saat 
bu? Yüzbaşı, nasıl oluyor da efrat 
tan birinin böyle muazzam bir ale 
taşımasına müsaade ediyorsunuz? Hakiki Kıymeti Nedir? 

Nerede o Yusuflar!. .. Katrancılar, Kurtdereliler, Ada
Llar!... 

Adalının kıspeti, tam okka otuz çekerdi. Vücudiinü ve 
kispetini tamam yağlamak için yarım teneke zeytinyağ 
lazımdı. Koca Yusuf gazaba gelip te bir nara savurunca 
dağlar öterdi. 

Katrancının gi.inler süren gÜreşlerinden bıkılm~zdı. 

2 - Kale vuruşu (avut atışı) yal
nız bir şahis tarafından yapılacak • 
tır. Eskiden olduğu gibi kaleciye pas 

ı vererek atılamıyacaktır. 
Bu vaziyette kaleciler topu avut 

atışı yerinden ellerini kullanmadan 
bir müdafi gibi atabileceklerdir. 

Başpehlivana şampiyonluk 
kemeri veriliyor 

Fakat Villabona'nın saatinin hi -
kayesini anlatmadan evvel, sahibi • 
nin kısaca bir hayatını anlatacağım 

Onu, Annual'in mağlubiyeti neti· 
cesinde askere alındıktan birkaç gün 
sonra, kışlada tanıdım. Amerikaya 
gitmeye karar veremediği için, ta
lisiz ebeveyni, seyahat için biriktirdi
ği para ile, onun yerine askere bir 
başkasını göndermişlerdi. Böylece 
Villabona, gündelikçi bir rençber ol· 
muştu. 

Hepimiz, bu sözlerden sonra kay 
makamın, saati topçu kışlasının mey 
danma göndereceğini zannediyorduk 
Fakat kaymakam bir şey demedi v 
Villabona saatini her gittiği yere 
raberinde götürdü. 

Afrikaya, Fasa sevkedilmiştik 
Villabona vazife başında olmadı· 
zamanlar, barakanın bir köşesine çe 
kilir, uzail.Il', uyur gibi yatardı. 
nilebilirdi ki, saatin dili yalnız ken 
disi tarafından anlaşılır bir dildi 
Çölde, Villabonanm kalbi gibi, ,an 
laşılmaz, karanlık bir başka kalp. 

Kurtdereli elindeki hasmının vücudunu demir kollarıyla 
sıvazladığı vakit, kaburga kemiklerinin çatırdısmı işitir
dik. Kara Ahmet peşrevlenirken ayağına tesadüf eden 
taşları, ayak parmaklarile sapan gibi fırlatırdı. Daha ne 
aöyliyeyim evlat hani onlar, o giinler! .. . 
Güreş meraklıları içinde, meydan· ceğim: 

Dünyaya bir eşi daha gelmiyece
ği söylenen merhum Koca Y usul 
kiler kadar göz doyuramıyor. 

Eminönü Halkevi tarafından ter
tip edilen serbest ve yağlı güreş mü
sabakalarının birinciliğini kazanan 
Telfirdağlı Hüseyine bu akşam saat 

17 de Halkevinde merasimle şampi
yonluk kemeri verilecektir. 

Bu vesile ile Halkevi tarafından 

davetlilere çay ziyafeti verilecektir. 

Evleneceği günün sabahı, vuıaoo~ 
na'ya kışlaya müracaat etmesi için 
emir verilmişti. Villabona iptidai bir 
mahlfık olduğu için, kiliseden çıkınca, 
ağır ağır kışlaya gitmişti. Gelin ha
nım da, pazarlık elbisesi içinde, bir 
kestane esmer kabuğunda nasıl ka
lırsa, öylece, el sürülmemiş bir hal
de kalmıştı. Bölükte Villabona'nm 
bu hikayesini biliyorlardı ve onunla 
eğlenmek için soruyorlardı: 

Beni Hasanm Sukul Arbaasmday 
dık ve Laysuniyi Taarrutta sıkıştır " 
maya hazırlanıyorduk. Bir seneden• 
beri Afrikadaydık. Bölükte Villabo • 
nanın, köyde bir çocuğu bile dünya
ya geldiği söyleniyordu. 

cınm sesini, davulun gümgümünü ve Tekirdağlı Hüseyin zorluluk nokta 
zurnanın yanık ötüşünü işitince ağ · smdan Abdülhamidin son devir peh
lıyanlar çok olduğunu söylerlerdi. livanlarile ölçülebilir. Fakat güreş 
Taksim meydanında bu seferki güreş tarzı eskiler gibi değil, biraz alafran 
lerde gözleri yaşaranlardan bir ikisi- ga manası olan bir tarzdır. Hüseyi -
ni ben de gördüm. Hoş, zurnacı peh- nin yapısı genişlik tarafından eski -
livan havalarını hızlı hızlı üflemeye terin ayarını tutar. Fakat boyca es

Mu mukayeselerden yeni pehlivan· 
lar alınmasınlar sakın! ... Onlara kar
şı duyulan alaka bana bunları yaz -
dırıyor. Mukayeselerin bazı tarafla
rında aldanmışsak vebali eskileri sey 
redenlere aittir. 

Eşrel ŞEFiK 
başladığı vakitler benim de içim dol
muyor değil... Fakat ağlıyanlar ka
dar kendimi bırakamıyordum .. Şüpheli Amatörlüğe Veda 

Dinarlı geldi amma 
Bir müddet evvel müsabakalar 

yapmak üzere Selaniğe giden Dinarlı 
Mehmet dün sabah şehrimize gelmiş
tir. 

Kendisi şampiyonla karşılaşmak is 
temesine rağmen ne yazık ki, müsaba 
kalardan sonra gelmesi bu arzusu -
nun tahakukuna imkan vermemekte
dri. 

lzınitte Spor 
tzırııt, 3 (A.A.) - lstanow .tuı.ı -

Doğrusu yağ güreşinin bütün şe· 
refli başpehlivanlarını hatırlatan o 
boğuk ve tok sesli davulla,insanın yü 
reğine çarpan zurn!'Jlm.: AJeai ermey -
danlarına. çok yakışır. Ztll'Dof' ile da
,.-u.ı vurmaya başladığı ~n, ç~
pınarak meydana yayılan çütleri ağ
lıyarak seyredenlerin ekserisi yaşlı 

insanlardır. Onların teessürü yenile
rini görünce eski büyük pehlivanların 
güreşlerini gözlerinin önüne getirdik
leri için daha büyüyor. 

Bazı Şampiyonların Bir Taraftan 
Yemin Eôerken Diğer Taraftan 

Gizli Para Aldıklarından Çok 
Şikayet Ediliyor 

dolu klUbü ile İzmit ldman yurdu ara
sında yapılan maçta idman yurdu 
1 - 2 galip vaziyette iken havanın 

yağmurlu olması yüzünden maç ya

nda kalmıştır • 

Taksim stadında başını önüne eğ
miş, gözleri dalgın meydanda çırpı -
nanları tamamile unutmuş bir ihti -
yarla konuştuk. Bir iki sözden sonra 
gözlerini gözlerime dikti, derdini şöy
le yandı: 

- Ah evlat! Bu meydanlarda hep 
e~kiler gözlerimde tüter. Sen onlan 
görseydin benim gibi ağlardın. Ne -
rede o Yusuflar! •. Katrancılar, Kurt
dereliler, Adalılar!.. .Adalının kıspe
ti, tam okka, otuz çekerdi. Vüeudü -
nü ve kıspetini tamam yağlamak için 
yarım teneke zeytinyağı lazımdı. Ko
ca Yusuf gazebe gelip te bir nara sa.
vurdukça dağlar öterdi. Katrancının 
günler süren güreşlerinden bıkılmaz
dı. Kurtdereli alttaki hasmının vücu 
dünü demir kollarile sıvazladığı vcv 
kit, kaburga kemiklerinin çatırdısı
tıı işitirdik. Kara Ahmet peşrevlenir
ken ayağına tesadüf eden taşları, a
yak parmaklarile sapan gibi fırlatır
dı. Daha ne söyliyeyim evlat hani on 
Zar, o günler! ..• 

Tekirdağlı başpehlivanlığı aldıktan 
sonra ihtiyarlardan mütemadi işitti
ğim hikayelerden ben de meraklan
dım. Onüıne çıkan güreş meraklıla · 
nnın hepsinden fikir danıştım. Eski 
pehlivanların, yenilerle mükayese • 
sinde yanılmamak için her cins me -
raklıdan soruşturdum. Bana söyle -
nenlerin hülasası şöyle çıkıyor: 

Kara Ali parlak zamanında eski 
namlı pehlivanlarımıza vUcutça, gli
reş tutuş itibarile, hasmının zaü 
yerlerini kollamak ve hemen istifade 
etmek bakımından, hal ve tavrile 
Abdülhamit devrinin sonlarındaki 
başpehlivanlara en çok benziyen ye
ni pehlivanlarımızdanmış. Yalnız Ka
ra Ali parlak zamanında dahi Abdüla 
zizin son zamanlarında parlamış, ya· 
ni Koca Yusuftan itibaren geriye doğ 
ru yetişmiş olan pehlivanlarnı. aya -
rmda addolunamazmış ..• 

Tekirdağlı hakkında da sormuş -
tum. Genç başpehlivanımızm eskiler
den hangi pehlivana daha ziyade ben 
zediğini araştırdım. Hüseyin için söy 
!enen sözleri de böyle toparlıyabile -

Beynelmilel Olimpiyat komitesi reisi Bayye la Tar 

On birinci olimpiyat Berlinde ya -
pıldı. On ikincisinin Japonyada ter -
tip edilmesine Berlinde karar verildi. 
Olimpiyatların yalnız amatörlere 
mahsus müsabaka meydanı olduğunu 
herkes bilir. HattA müsabakalara iş
tirak edecek şampiyonlar sahaya çık 
tıklan zaman merasimle; menfaat 
mukabilinde spor yapmadıklarını ve 
halis amatör olduklarını yeminle ale
me tem.in ederler· 
Şampiyonların bu yeminlerine ve 

ait oldukları federasyonların bütün 
teminatlarına rağmen bazı sporcula
rın gizli profesyonel oldukları hak -
kında mühim dedikodulara her olim
piyatta şahit oluyoruz. Milletler ara· 

smda bir propaganda meselesi ve 
hars haline getirilen olimpiyatlar
da yarı amatörlerin mahiyet -
terini ortaya çıkarmak kimsenin pek 
işine gelmediği için dedikodular ya -
pılır fakat olimpiyatlar da devam e
der. 

Bu sefer Japonyada tertip edil -
mesi takarrür eden 12 nci olimpiyat
ta halis amatörlük meselesine çok e
hemmiyet verileceğini Avrupa gaze
teleri daha şimdiden ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. Japonlara ama
törlüğü pek saf ve pek halis olduğun 
dan rakiplerinin de ayni vaziyette 
bulunmalarını ileri süreceklermiş ... 

Hatta Avrupa ve Amerikadan ya-

Bisikletçiler 
tzmit, 3 (A.A.) - Mıntakammı. 

mensup olan ~ bisikletçi başlarmdı1. 
Orhan olduğu hiılde Bursa ve Balı -
kesire kadar bisikletleriyle gidip gel
mek üzere bir yurt gezisine çıkmış -

ıardır. Bu gezi bir hafta sürecaktir. 

~ 

pılacak ihbarları yerinde tahkik ede-
rek olimpiyatlara gönderilmiş şüphe
li amatörleri meydana çıkarıp teşhir 
edeceklerdir. 
Eğer bu şayiaların 12 nci olimpi -

yatta tahakkuk ettiğini görürsek, 
beynelmilel spor aleminde büyük bir 
skandalın patladığına şahit olacağı -
oırz şüphesizdir. 

Çünkü, beynelmilel amatörlük ni
zaınJ.arında ve telakkilerinde çok mu
taassıp davrarana.n ve saf amatörlü
ğe pek merbut olan idareciler çok -
tur. Bunların yanında olimpiyat ko
mitesi reisi Bayye la Tur'ü sayabili
riz. Amerika tenis federasyonunda da 
pek sert adamlar vardır. Bir zaman· 
ıar amatör tenisçilerin en meşhuru 
spor mağazası açtığı için boykot edil 
mişti. Hele bazı idarecilere göre, bir 
amatör sporcunun spor muharrirli
ği etmesi bile saf amatörlüğünü bo
zan bir şeydir. 

Buna rağmen saf amatörlük ve 
yarım amatörlük bahislerinde körs 
dinlemiş olan bazı federasyonların 
hiç istiflerini bozmadan yine idaresin· 
deki şampiyonlara kaçamak yollari
le menfaat gösterecekleri veya endi
rek para tevziatı suretile amatör sı
fatını sırf beynelmilel müsabakalar 
için muhafaza ettirecekleri muhak -
kaktır. 

:Maamafih Japonlar rakiplerinin 
birinci gelmek hrrsı ile her şeyi yap
tıklarını görmüşlerdir. Onlar da saf 
amatör olmak avantajlarından istüa
deye kalkar ve söylendiği gıöi gizli 
profesyonelleri teşhir ederlerse, bir
çok kirli çamaşırların ortaya serile -
ceği ve spor 3.leminin en büyük skan 
daima 12 nci olimpiyat münasebe -
tile çıkacağı şüphesizdir. 

- Demek bu geceyi yalnız geçir
Ji? 

- Yalnız geçirdi. 
- Zavallı! Oyle ise ne diye evlen-

din? 

- Fazla olarak bir inek daha ba.s
lemek için. 

- Ne yabani! ... 

- Sahi mi Villabona? 
- Babam mektubunda öyle yazı· 

yor. 
- Peki amma karını görmiyeli 

bir sene olmuyor mu? 
- Evet. 
- O halde? 
Villabona omuzıarmı silkiyordu. 
- Köye dönünciye kadar iki ti~ 

çocuğun daha olacak. 
- Olsun! 
Ve Villabona bu beklenumıyen ne-Villabona'nın saati kışlada meşhur 

olmuatu. Bütün öteki bölükten, bu 
saatı gormek ıçın bizim bolilge geıır-

• ]rtPn lftihv- ..,.,.TI~,.-.......--.....~, --

lerdi. Villabona evvela göstermek is
temez, sonra, cebinin derinliklerinden 
çıkanr, avucunun içine koyardı. 
Seyreden asker, ehli bir hayvana ba
kar gibi ayni ehemmiyetle bakardı. 
Villabona da sırrtırdı. Bu sırıtışta 
şu mana okunurdu: 

- Görüyorsun ya, ben korkmu -
yorum. Çok usludur. 

Fakat asıl şöhretini, saat, Fasa 
hareketimizden birkaç gün evvel ya
pılan bir geçit resminde almıştL Ça
vuş Arango bizi alelacele sıraya diz
di. Sıranın sessizliği içinde, Villabo
nanın saati, kapana tutulmuş bir til
kinin solumaları gibi duyuluyordu. 
En evvel, müla.zim geçti. Dalgın ve 
miyop olan mülazim, bu garip gü -
rültüden şaşırarak bir iki defa du
rakladı. Sonra, iriyan olan yüzbaşı 
geldi. Sesini çıkarmadan dinlemeye 
başladı ve öylece, birkaç dakika, et
rafına dikkatle bakındı. Biraz sonra 
da, kumandanla kaymakam mUna -
kaşa ederek geldiler. Kaymakam iri 
yan, nalet, ters bir ihtiyardı. Sıra
dan ikinci askerin önünde durdu ve 
hesap tahsil eden genç Perez'in yü
zünü göstererek: 

- Bunun, dedi, bıyıkları yok. 
Yüzbaşı kekeledi: 

- Yani, kaymakam... Demek is
terim ki ... 

- Israr etmeyiniz. Ben hepsinin 
saçlarının sıfır makine ile kesilmesi
ni ve bıyıklarının olmasını söylemiş
tim. Ben taburumda kadın istemem. 
Bıyık! Bıyık! 

Bıyığa karşı bu mübalağalı tema
yül diğer zabitler üzerinde endişe u
yandırmıştı. Hepsi zavallı Perez'e 
dinini terketmlıJ, hapishaneden kaç
mış bir adam, fena bir İspanyol as
keri gibi bakıyordu. Perez ti.triyordu. 
Nihayet, yüzbaşı cesaretle dedt ki: 

- Bıyıklan çıkmıyor, kösedir. 

- O halde bıyıkları çıkana kadar 
hapse atm! 

Bu emirden sonra, sükut daha de
rin ve daha boğucu olmuştu. Villa
bona'nm saati, daha sarih, daha iyi 
işitiliyordu. Bütün sırada müthiş bir 
korku belirmişti. Kaymakam yüz'başı 
'iıya, yüzbaşı mülazime bakYyordu. 

Kayma.kam gözlerini yeı:lt>rde gez
direrek: 

- Ne "• dedi, burada fareler mi 
var.?ı 

tıyordu. 
Bir sabah, su angaryasına giden 

müfrezedeydim. Çölde ilerlerken, bir 
kum tepesinin arkasına gizlenıniş 

birkaç Faslı, üzerimize ateş açtılar. 

Bu, münferit, tehlikesiz bir taarrus .. 
du. Mülazim, ateş kesilip te bizi top.o 
ladığı vakit, Villabonanın eksik ol• 
duğunu gördük. Onu, bir çalının di· 
binde, parçalanmış saati avucunun 
içinde, ağlarken bulduk. Bir düşman 
kurşunu saati parçalamıştı. Saat o
nun hayatını kurtarmıştı. Bununla 
beraber Villabona sakin sakin, fa .. 
kat devamlı ve mahzun ağlıyordu.. 
Zabit: 

- Peki amma, dedi, niçin ağlıyor
sun? Bilakis memnun olmalısın. Ha· 
yatın elbet bir saatten daha kıymet
lidir. 

Villabona dinlemiyordu. Ebediyen 
parçalanmış ve artık ölmüş olan bu 
makinenin yanında sanki hayatının 
ehemmiyeti yokmuş gibi, hıçkırarak 
ağlıyordu. 

YENt NEŞRİYAT 

Okumanın Tatbik Edilmiş 
Psikolojisi 

Değerli muallimlerimizden V ~fa 11· 
sesi muallimi Rahmi Kolçak dilimize 
orijinal bir eser çevirmiştir. Maruf 
dünya alimlerinden Towler D. Brook· 
sun "Okumanın tatbik edilmiş psi " 
kolojisi,, adiyle yazmış olduğu bU 
eser, bütün muallimlerin ve tedriS 
işiyle alakalı bulunanların mutlaktlo 
okumaları lazım gelen bir kitaptır. 

Kitap, temas ettiği bahisler itibariyle 
çok zengin ve dolgundur. Muallirtl 
Rahmi Kolçak ta bunu dikkatle. iti· 
na ile dilimize çevirmiştir. Tedris ve 
terbiye usulleri bakımından "okuma· 
om,, çocuk üzerindeki büyük rolü ki• 
tapta inceden inceye ve muhtelif fa" 
sıllar altında teşrih edilmektedir. Fi· 
yatı 100 kuruştur. 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevi tarafından bet 

ay çıkarılmakta ilan (Yeni Türk) nıı 
47 nci sayısı çıkmıştır. Gençlerle rnO· 
nevverleri alakadar eden yazıları tol"' 
lamış bulunan bu mecmuayı tavıdY• 
ederiz. 

Havacılık ve Spor 
Türk Hava Kurumunun düşüncele

rini yayan bu mecmuanın 178 inci sa.· 
yısı da çıkmıştır. 
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Gelecek bir harp i·cin 
Avrupa hazırlanıyor 

Hava 
Tehlikesi 

ve 

Italya 
•ı talya hava harbinin ehem-

miyetini ve hava taarruz
larının kıymetini her yerden da
ha çok bUyUk gören bir memleket
tir. Hatta o kadar ki, bir zaman- : 
lar hava siliı.hının deniz silahuıa : 
her türlü hal ve şartlar içinde dahı 
üstün olduğu kanaati ltalyada al
mış, yürümüş ve bu kanaat Italyan 
siya.setinin istinat ettiği esas ol
muştu. Bu, eski bir fikir ve kanaat 
değil, İtalyan - Habeş harbi esna
sında ve İngiltere ile siyasi müna
sebetleri gerginleştiği s ı r a d a 
İtalyayı kaplamış olan zihniyettir. 
lngiltcrcye o zamanlar adeta 
meydan o'kur gibi vaziyet alan İtal
yan siya.seti bu kanaate dayanıyor 
ve ltalya sahip bulunduğu garbi 

ltalyada tayyareye karft müda· 
laa atuı denemeleri 

zançlarmın üçte ikisi nisbetinde, 
bunlara ücret vermekte devam e
derler. Bu, mecburidir. 

Bu milisler, bir bakımdan, Os
manlılann vaktiyle Has, Zaamet -.·e 
Timar eshabına beslettikleri ve e
yalet as'.<eri ismini verdikleri tP.S
kilata benzetilebilir. 

Pasif müdafaa: (1) Havaya 
karşı korunma işinin pasif 

tarafı ise mahalli hükumet ve be
lediye teşkilfıtının vazifesidir. Bu 
vazife alakadarların omuzlarına 

mühim ve mutlak bir mecburiyet 
yükletmiştir, (Her vazife bir m.ec
buriyetin ifadesi demek ise de bu
nun oradaki ehemmiyetini bilhas
sa işaret etmek için bu kaydi koy
maktan kendimizi alamıyoruz.) 
Bunun içindir ki, bir harp halin
de sivil halkın istihdamını derpis 
eden bir kanun daha 1925 yılmda 
kabul edilmiş bulunuyordu . 

Bu kanun, halkın havaya karşı 
korunması mevzuunda erkek, ka· 
dm ve hatta çocukların münferit 
veya toplu bir halde çalıştınlmaJa
nnı temin etmektedir. 

Bundan maada (havaya karşı 
korunma cemiyeti) ismiyle merke
zi bir komite teşekkül ederek bu 
ınevzu üzerindeki mesaiyi ele al
mıştır. Ayrıca gerek Kırmızısalip 
gerekse askeri kimya teşkilatı 
gazlere karşı korunma işinde müş
tereken alakadar bulunm~ktadrr
lar. Belediyelere bu umumi mevzu 
üzerinde verilmiş olan direktifler 
derhal icraat sahasına konulmuş 
ve konulmakta bulunmuştur . 

B ütün bu tedbirleri ikmal et-
mek ilzcre, 1935 yılında 

proje haline konulmuş olan bir 
talimatname vücuda getirilmiş ve 
bunda da her türlü inşaatın ne tarz 

Göçebe mahallesinin bulunduğu mıntakadan iki görünü, •• 

Y eşilköyün en mamur 
yerinde göçebe mahallesi 

O tomobilimiz, Yeşilköy istas-
yonunun birkaç metre ge

risinde durdu. Tren yoluna bakan 
geniş bahçeli, muhteşem köşklerin 
ayakları altında bir takım ~ava!lı 
kulübeler var. Uzaktan, resimlerini 
gördüğümüz Afr.ika ormanlann1a
ki karınca yuvalarına benziyo··'ar. 
Ycşilköyün en mamur yerinde bir 
göçebe mahallesi! .. 

Burnuma, yanık bir ot kokusu 
geJiyor. Gözlerim, bu kokuyu ya
pan dumandan, birkaç adım uzağı 
göremez oldu. Çayırda otlıya.11 ba

YAZAN: 

~-ur-- -.;&.:uınıotli hSUUl....orıdıı. 

nın himaye tarzları tesbit olun
muştur. Bu talimabıa.mc hilküm -
lerine göre, doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle hükfunete ait veya 
mensup olan bütün binalar hava 
bombardımanlanna karşı mahfuz 
olaralk yapılacaklardır 

ı......\ıl~~~ ....... ~--~~.--.;M:~;ı;.a.,ı.~-.;.....M~~""'l.l'~~ .... ..L.J.SJ.nıb ında çı -
lak ayaklı bir kız bize bakıyor. suna güveniyordu. ltalyada bugün 

de hava kuvvetlerine ayni derece
de ehemmiyet verilmekte olduğu • 
11a şüphe yoktur . 

Fakat bu ehemmiyetin, tayya • 
relerin "her türlU hal ve şartlar i
çinde dahi deniz kuvvetlerine üs
tiln olduğu,, gibi mübalağalı bir 
~ümulden kurtulmuş olduğu anla
,ıııyor. 

Bizi böyle düşünmeğe sevkeden 
cihet ltalyanın son günlerde donan 
masmı taıkviye etmeğe karar ver
miş olduğuna dair alınan haber
lerdir. 

B u noktaya böylece işaret et
tikten sonra ltalyada ha. 

~cıhk ve hava tehlikesi hakkın
da neler dUşünUlmüş ve yapılmış 
olduğunu tetkike geçelim : 

Şimdi ölmüş bulunan İtalyan O'e. 
ııerali Douhet'nin bütün memleke
te yaymış. olduğu fi~ir şu idi: 
"Bir harbın b~ında hava kuvvet
leri, düşman memlekete saldırarak 
halkın maneviyatını sarsar, hüku
metin harp iradesini kırar ve or
duların seferber olmalarını bile 
meneder. ,, 

Yapılan büyük mikyaslı bazı ma
nevralar da bu nazariyeyi teyit 
eylemişti. Ancak İtalya, yalnız 
kendisinin düşmanlarına kar~ı bu 
nazariyeyi takip edebileceğini dü
şünmekle kalmadı; ayni nazariye. 
nin kendisine karşı da tatbik edi
lebileceğini düşündü ve bu şebeple 
(havaya karşı korunma) işine de 
ayni derecede ehemmiyet verdi. 
Bu bahse yazımızın sonunda tek
rar avdet edeceğiz. 

General Douhet'nin na.zariye
ıinden ilham alan İtalyan tayya
reciliği hakikaten büyük ~erak~i 
eserleri göstermekte gcçıkmedi. 
Evvela Akdenizde, daha sonra, 
1923 te, Cenubi Amerika istika
tnetinde Atlantiğin aşılmasında, 
\e nihayet 1933 yılmda Mareşal 
Balbo kumandasında Şimali Ame
rikaya büyUk gruplar halinde ya
Jıılan uçuş ve dönüş seyahatleri ile 
bütün dünyanın dikkatini üzerine 
Çekti . 

Havacıl~ bakımından 1talyada 
l'Örillen hazırlıklar Almanyadakin
•en dalla ı:ıflr'atll ve d:lha kuvvet-

1i idi. Bunun sebepleri F~ist reji
minin memlekette, Almanyadalti 
Hitlerizm'e nazaran, daha uzun bir 
za.mandanberi yerleşmiş bulunma
sı, Almanyanın uzun müddet gizli 
hazırlanmak mecburiyetinde kalı

şı ve İtalyada milli müdafaa işleri
nin daha merkezi bir şekilde, tek 
elden, idare edilmiş olmasıdır. Ha
tırlardadır ki o tarihlerde Musolini 
hem harbiye, hem bahriye, hem de 
hava nezaretlerini bizzat idare et
mekteydi_ 

•I talyada Faşist milislerinin 
bir çok teşkilatı mevcut

tur. İtalyanlar, bu meyanda, 17 • 
den kilçUk ve 45 ten büyük yaşta 

olan milisleri diğer yaşlarda olan
lardan ayırarak "havaya karşı ko
runma,, ismi altında kurdukları 

hususi teşkilata bağlamışlardır ki, 
bunların mevcudu 100.000 kadar -
dır. Bu milisler pasif müdafaadan 
ziyade havaya karşı aktif müda
faa için (tayyare defi topçusu, 
hususi maıkineli tüfekçi, ışıldakçt 
ve ilah .. olarak) yeti§tirilmekte
dirler. 

. Halbuki diğer milis teşkilab, mi
lıs kurmayına ( crkfuuharbiyesine) 
mcrbutturlar . 

Havaya karşı korunma hususi 
teşkilatına merbut olan milislerin 
hususi ve daimi bir ka.drolan mev
cuttur. 

Bu kadro içinde hizmet etmek. 
teşkilat mensupları arasında sıra
ya konulmuştur. Bu milislere biz· 
met esnasında muayyen bir ücret 
verilir. Bundan başka, bu teşki!a· 
ta mensup olanlar, sıralan gelip te 
teşkilat hizmetinde çalışmağa baş
layınca kendilerini istihdam et
mekte bulunan hususi .müe~ese ve 
patronlar, 20 gün müddetle ve ka-

Oturulmağa mahsus olan bina • 
!arın çatılan bombardımanlardan 
en az müteessir olacak şekılde ve 
ateş almaz cinsten malzeme ile ya
pılacaktır. Her binanın, içinde 
oturabilecek insan adedinin hiç 
olmazsa yansını alabilecek büyiik
lüte bir sığmak olacak ve bu sığı
nağın inşasında adam b~ma 2 
metre mik'abı hava hesap oluna
caktır. Bundan başka sığınakta, 

tahribi mUmkUn olmıyacak şekilde 
yapılmış elektrik tesisatı, telefon, 
su ve hava dehriştirme tertibatı bu· 
lunacaktır . 

Diğer bazı talimatnameler de 
itfaiye teşkilatı efradına, polislere, 
ve halka öğretilecek konıma ve 
korunma çare ve usullerini tP.sbit 
etmektedirler • 

P rop~anda tşi de bilhassa 
bilyllk hava manevraları 

esnasında yapılan neşriyat ile ba
şarılmakta.dır. Bu gibi manevra
larda halkın heyecanı ve ala.kası 

daha ziyade tahrik edildiği cihetle 
İtalyanlar bundan istifade etme4<
tedirler. 1932 eylillUnde yapılıp 

iki gün bir gece süren bir haYa hil· 
cumu ve buna karşı korunma tec
rübesi işte böyle bir propaganda· 
nm ve milkemmel bir hazırlığın 

neticesi olarak başarılmıştır. Bu 
tecrUbcye müteaddit tayyare grup· 
lan, bir çok tayyare defi batarya· 
lan; bütUn pasif müdafaa teşkilfl
b. itfaiye, polis ve sıhhiye teşek -
killleriyle 4000 milis iştirak etmiş 

ve mürettebatın hepsi maske tak
mışlardır • 

TecrUbe<}e telefon muhaberatı, 
ışıkların sö,ndUrülmesi tıpki hııJcfüi 
bir hava hücumunda olduğu gibi 
cereyan eylemiş, bütUn Roma hal· 
kı bu tecrübeye iştirak etmiştir. 

Hi.ilfı.sa: ltnlyada umumi kaide
ler kanunlarla tesbit edilmiştir. 

Mali meseleler hallolunmuştur. 

Eşhas ve teşkilat meselesi günden 
güne daha tekf'mmiil ettirilrrıeJrl:e 

Sonra, birden korkulu bir şey gör
müş de imdat anyormu~ gibi: 

- Ana ... Ana ... diye haykn arak 
koşuyor, ana ... Bak, otomobilli a
damlar geldi! .. 
Çocuğu böyle korkutmak için, o

tomobili Amerikan haydutı&rını 
andıran tarafın neresi olduğunu 
keşfe çalışıyorum. 

Ç ok geçmeden kızın anası da 
yanımıza geldi. O da ltı?.ı 

gibi, yalınayak ... 
Meraklı meraklı : 
- Ne aradındı efendi? dive so

ruyor. 

- Sizinle konuşmaya geldim ... 
diyorum. 

Hayretle gözlerini açarak bakı
yor: 

- Bizimle ne konuşacaksın ki... 
Reçbcr adamız biz... Kocam da 
nah, şurada çift sliriiyor işte! .. 

Anlattığına göre, kendi Knstn
monu'nun Daday kazasındanmış. 
Kocası da KöprülU muhaciri ... Bir 
araya gelip şu sefil yuvayı kurmuş
lar. Fakat belli ki, heniiz temizlik 
ne olduğunu öğrenememişler. 
Ahırdan farkı olmıyan in gibi bir 

odada, keçilerle, koyunlarla kucak 
kucağa yatıyorlar. Gübreler üze
rinde yeşil sinekler gibi yuvarlana 
yuvnrlann büyüyorlar. 

Kadına: 
- Sizi burııyn kim yerleştirdi? 

diye soruyorum. 
- HUkumat yerleştirdi!. . diyor 

~e kapının üstündeki kırmızı t~be
layı gösteriyor. 

- Sizin ayakyolunuz yok ın t
dur-? 

ilkin: 

~Ulunmuştur. Malzeme işi de mü:= 
emıneı surette tetkik ve tecrübe

den geçirilmiştir . 

C. DINCER 

d (•) Birinci ve Alman tayyare teşkilitm
~nh bahsede!' razı 23 Birinci teşrin tarihli 

nus amuda ıntısıır etmiştir 
va (1) Aktif '!l~dafaa kuruın"u: düşm~nm ha

kuvvetlerını her hangi bir mmta1<aya 
~aklaştırmak, defetmek ve tardetmek için 
ullanılan silah, vasıta ve teşkilatı ıhtiva 

eder. 
Pasif mıida_fna .. kurumu ise, şehir ve ka

sabaları, smaı muesscseleri duşman hava 
kuvvetlerinin gozlindcn saklamak, gazla
ra, yangınlara karşı halkı korumak içın 
kullanılan vasıtalardan ve tcşkilittan mey
dana gelir. - C. D. 

~' ~ \ 
- Bu kulübe, bize tam •ek iz 

- O da ne şekil şey .. der gibi o-
muzlarını kaldırıyor. Fakat, son· 
radan, ayakyolu bulunmıyan yer
de yatmanın uygunsuz bir iş oldu· 
ğunu düştlnmUş olacak ki: 

- Daha yapamadık!... Elimiz 
deyip te yapamadık! diyor. 

Çocukların ayaklariyle çiğnP.dilc-
leri pislikleri gösterdim: 

- Bunlar nedir? 
Kayitsizce cevap verdi: 
- Ne olacak, tezek ... 
Halbuki kapının önü insan pis

likleriyle doluydu. 
- Şu köşklerde oturanlara ba

kıp siz de bira.z temizlik öğrense
niz olmaz mı? diye soracaktım. Fa. 
kat, fakir kadının, gönlünü kırmak 
tan rP.kinrlim 

B iraz ilerde, bir başka kulii-
be var. Fakat uzaktan gö

ren burasını bir saman yığını zan
neder. Ne kapısı var, ne penceresi. 
Mısır koçanlariyle, otlan olri'biri
ne bağlıyarak, ara yerlerini çalı 
çırpı ile kapatmışlar. Olmuş size, 
mükemmel bir oev ... Söz söyleyişin· 
den çingene olduğu anlaşılan bir 
kadın kapıdan başını uzattı : 

- Kefşe mi gelmişsiniz be efen
di... 

- Yok! .. dedim, keşfe değil, sizi 
görmeye .. Eviniz kaça çıktı, onu 
anlamak istiyorum. 
Kadın, san yemenisini eliyle dü

zelterek: 
- Ah .. dedi, sorma onun orı:ıtıı

nı .. Çok pahalı ... Çok pahalı ... nun
ya kadar borca girdik, bu kulUbe
yi yapana kadar .. Tamam sekiz bu
çuk lira saydık! .. 

Kırk bin liralık apartnnanlarcı:ı. 
yangelip oturanlar, acaba lstanbu
l~n yanıb~ı~da, sekiz buçuk liraya 
bır ev SJl.bıbı olan hahtivarhır ( !\ 

bulunduğunu biliyorlar mı! 
. Sekiz göçebe kulübesinin hepsi. 

nı gezdim. Hiç biri, kokudan yan. 
larma varılır gibi değildi. 

Çoluk çocuk, çift, çubuk sahibi 
olan bu vatandaşlan, şehir hudut
ları içinde sayılan böyle bir yere 
vaktile iskan etmemek gerekti. 

Fakat mademki bu bir "emri vA
k.i,, olmuş, hiç değilse, onlara Ye
şılköy gibi bir yerde oturduklarını 
hatırlatarak, komşularını kokudan 
ve pislikten rahatsız ctmcleıiue 
meydan vermemeli! ... 

. B it- kulübe daha... Onu kor. 
kunç bir sinek karargahı! 

Kulüb<-d n genç bir kadın çı"üı. 
Çocuklarına avazı çıktığı kadar 
bağınyor: 

- Keçiyi kaçırdınız be! .. Tutun 
keçiyi be! .. 

Çocuklar keçinin peşinden ko. 
şarkcn kadının yanına yaklast . 

N l. . .. ıın. 
- ere ısın sen ? 
- Dışarlıklı ..• 

- Dışarlıklı ne demek H . 
memlekettensin ?.. ·· angı 

Eliyle, havada bir daire . k 
- Irak. .. Çok irak. .. dedi~ızere : 

ıa!:: de inat edip sualimi tekt-ar. 

B Hangi memleketttensin ?. 
aşını k~ımaya başladı: 

- Hangı ınemleketteniz bil 
ınem ki.. Uzak burava Çok' • 

., ·· uzak' 
• .Bu çok uzak yer, her neresı ise. 
ıçınde oturn.nlan evleri . ' 

v ' nı temız 
tutma.ga .. alıştıramamıştı. 
Yeşılkoydeki Göçebe 

sinden, içimde kanıyan b" tnahalle-
dönUyorum. ır Yara ile 

Sekiz buçuk liralık • 
çöpten hayali uzun evın Çerden, 
rlmin önünden gitınfza.man. gozle

yecek ! .. 
Scılahattin GONGöR 
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Adanada belediye bcıhçeıi 

Bekir Adana Eğ eniyorl 
Adana: f Te§ri>ıievvel 

Aaana, ze\•ki ve eğlenceyi 

komprime haline getirmiş
tir. Seyhanın bile bel kırdığı bir 
kenarında saz, caz, mızıka, sine
ma ve bar hep bir arada toplan
mıştır. Akşam Scyhanm sarım

tırak suları, bir Ispanyol rakkase
ıinin siyah tüllerine bUrünUr
ken, şehrin bUtUn sesi, neş'esi \'e 
kalabalığı buraya toplanır ve bu 
merkezden bir telsiz neşriyatı gibi 
etrafa dağılır. 

Seyhan parkı, Seyhan lOkanta
ıı, Seyhan ban .•. 

Gidelim bakalım §U Sqyhan ke-
.# 

nanna da, biz de sazla, cazla, mı-
zıka ve saire ile karışmış eğlence 
komprimesini bir bardak bira ile 
yutuverelim ... 

Lastik tekerlekli payton gene 
uf alt cadde üzerinde etrafımızda
ki manzaraları koşturarak ilerli-
yor. 

Işte Seyhanm kenarındayız. Ku· 
lağıma tuhaf sesler geliyor. Bir 
ince saza bir rumba karışıyor ve 
arada sırada bir mızıkanın koca
man ağızlı trombonu, dev dudak· 
tarını açarak bunların hepsini bas
tırıyor ... Fakat buna rağmen "Ya· 
uk Ömer" gene "Karyoka" ile sar
ma§ dolaş! ... 

S eyhan lokantası ışıklar için
de yanıyor. Kalabalık, ka

labalık.... Doğrusu burası cidden 
güzel tanzim edilmiş. Bahçeden 
qağı bir merdivenle iniyorsunuz. 
Burası lokanta. kısmı • 

Bir merdiven daha. Bahçe kıs
mı. Saz bahçede çalıyor. 

Hava da sıcak mı, sıcak? lnsan 
oturduğu yerde i!}meden sızıyor ... 

Fakat niçin lokantada hep er
kekler var?. Kadın nadir göze çar
pıyor. Buraya kadınlar uğramaz 

nı hiç? .. 
Hayır, kadınlar da gelir amma, 

~imdi kadınlar yok. Herkes karı
sını, kızını, çocuklarını yaz mevsi
mi dolayısile ya lstanbula, ya Bur
ıaya, ya Ankaraya veyahut To
roslarda yaylaya göndermiş. 

Adana bekar kalmış. Bekar 
'.Adana işte burada eğleniyor. 

Bekar Adananın, yazlığa serin-
lemiye giden kadınların kulak· 
larma hafifçe fısıldayım: 

Kocalarınızı pek yalnız bırakma
sanız daha iyi olur. ÇUnkU malftm 
ya Adanalı biraz hovardadır. 

- Ama, hovardalık yapıyor da 
ne yapıyor'! diyeceksiniz. 

I9te yapa yapa bu saza geliyor. 
GönUl avutuyor. Vakit geçiriyor. 
Eğer kanları, aileleri yanlarında 
olsa, burası imkln yok bu kadar 
kalabalık olmazmış. Herkes vakit 
ve zamanile evine gidermiş. Bir 
'.Adanalı ahbabım dert yandı: 

- Şimdi eve gidip te ne yapa
nn. Bir fincan kahve pişirecek kim-
8e yok! Eve ancak uyumak için 

Adana da 
Bekarlar 
Kolonisi 

Memleketten 
Röportajlar--

gidıyoruz. işte o kadar ... 
Eurası da olmasa ha va alacak 

bir yerimiz yok. 
Doğru söze ne denir? 
- Fakat, diye söze tekrar baş

ladım. Burada güzel yemek yiyor
sunuz. Bir parça saz dinliyorsu
nuz amma, yanda da kapı komşu 
bir bar var, ona ne buyrulur? 

- Evet amma, oraya da pek 
kılıbık olmıyanlar gider ... 

- Ya kılıbık olanlar? .. 
- Onlar, bizim gibi kadmlannm 

himmetleri Üzerlerinde hazır ve 
nazır olanlardır ki burada otur -
makla kifafı nefsederler ... 

Bu esnada bardan kıvrak kadın 
kahkahaları aksediyor, galiba çi
mento bir saha üzerinde ayakkap
larının tabanlarını zımparalıyan 
gençlerin dans ettikl~ri an1a,ıı1 • 
yordu. 

- Niyet yok mu ağa? .. 
Muhatabım içini çekti. 
- Sonra bizim bacı duya.na ne 

der ağa? .• 

S ahnede dört kadın, dört te 
erkek var. Erekler çalı

yor, kadınlar da.... oynamıyor, 

şarkı söylüyor. llk akşam birisi 
oynamış ta biraz fazla kırıtmış ta, 
filanmış, f eşmanmış ta söz olmuş. 
Şimdi kırıtmadan şarkı söylüyor
lar. Bu sefer hepsi gayet ciddi. 
Fakat neden acaba bu hanım kız
lar, şarkı söylerlerken ellerini gö
ğüslerinin biraz aşağısına kavuş -
turuyorlar da el pençe divan du
ruyorlar? Ellerine hiç başka şekil 
verdikleri yok. Bir dostuma :sor
dum: 

- Bunlar, dedi, sanayii nefise
nin hizmetkarıdır da. or..un için öy
le el kavuştururlar. 
Başta §işmanca bir kadın otu

ruyor. Belli ki halk biraz ıitma.n
cayı çok tutuyor. Çok alkış toplu
yor ve oturduğu zaman vUcudu 
iskemleden dörder parmak taşı -
yor. Bu, musiki heyetinin, tabir 
caizse, primadonnası! Ağır şarkı
ları hep o söylüyor. Fakat neden
se bu ayni şarkılar her akşam 
söylene söylene daha ziyade ağır
laşıyor, ağdalanıyor. 

Size bu musiki heyetinin reper-

tuarmı sayayım: 

Urfalıyım e::eldcn 
Bir yar sevdim güzeldarı 
Anam olasm Memcd 
l'etim kala.mı Memcd 
Benim ola.sm Memed! 

Veyahut ta: • 
Köprü füıtü bu mud11r 
Benim yarim ~ı mudur 
Boyıı bos1' benziyor 
Bakın soıwı o mudun 

Hey Mustafa lı!ustafa 
Ettin bana çok cefa 
Ri.zede sürüp sefa 
Hey ,J/u.sta a lılu~lafa! 

Hangi akşam buraya gelirseniz 
geliniz, muhakkak bu şarkıları 
dinliyeceksiniz. Kulaklarınız bu te· 
ranelerle dolacak ve siz de kendi 
kendinize mırıldanmıya başlıya
caksınız : 

Hey Mustafa Mustafc. 
Ettin bana çok cefa 
R~cdc süriip sefa 
Hey Mustafa M1u1tafa! 

Ve nihayet Rizede sefa silren 
Mustafa size de yanınızdakilere de 
bu şekilde cefa etmeye başlıyacak, 
ve nahak yere bütün Mehmetlere 
yetim kalasın Memed, diye bed -
dua edeceksiniz. Ama diğer taraf
tan da bu şarkıları her akşam gra
mof onlaştıran kadın, gene alkış 

toolamakta devam edecek ... 

D
iğer kadınlara gelınce, bun
ları uzun boylu tafsile ah

cet yok. Sağdan ikisi alafrangacı. 
Me§hur tangoları söylüyorlar. Ta
bii "Suna" en başta. geliyor. Ala
turka "Mustafa' ne ise alafranga
da "Suna" ayni nakaratla devam 
ediyor. Alafrangayı aöyliyenler 
vücutça biraz alafranga! Yani zıd
diyet. Bunlar da aksine olarak o
turdukları zaman iki tarafların· 

dan iskemlede dörder parmak tah
ta artıyor. 

Saz bu minval üzere saat on bi
re kadar böylece devam' ediyor ve 
ondan sonra herkes evli evine, 
köylü köyüne!.. 
Adanalı blr dostuma dedim ki: 
- Ayıptır sorması ama, bu 

bekarlar kolonisi içinde hiç bu ka
dınlara aşık olan yok mu? 

o, güldü: 
- Eh, dedi. lnsanlık hali bu! 

Olur ba.zan... Bazan garaonlarla 
kadınlara ufak mektuplar gönde
renler, onlara bilezik, küpe ve ıa.i
re vesaire vadedenler bulunur. Fa
kat .•. 

- Fakat'! .. 
- Fakat ekleriya bu ı, yalnız 

vaitte kalır. 
- Vait amma, methur sözdUr: 

"Elvadü keddeyn" derler ..• 
- Derler ama inanma. "De· 

yin" in tahakkuk etmesi için senet 
lazımdır. Hani bunda senet? .. 

- Senet )(Ok amma sepet var 
desenize ... 

Mümtaz Faik 

Adapazarında 
Bir Mahkum 

~!~~r~, (Hususi muhablıimiz. I 
den) - Sapancanın Kırkpınar kö -
yünden olup bir kız kaçırma vak'a • 
sından 8 ay hapse mahkum bulu · 
nan ve altı ayını bitirmiş olan Ziya 
oğlu Salih, hapishaneden kaçmıştır. 

Salih, 29 Teşrinievvelde hapisha· 
nenin bahçesine çıkmış, bahçenin 
bir tarafını teşkil eden hükumet ko
nağnun belasındaki pencerenin de
mir parmaklığını çıkararak, cadde
den geçmekte olan bayram alayım 
seyre başlamıştır. Bir aralık gardi -
yanın gözünden kaçan Salih, su bo· 
rusundan istüade ederek yukarı kat
taki helaya çıkmış, onun açık pcn -
ceresinden içeriye girmiş , buradan 
da hükumet dairesine ayak basmış 
ve serbestçe merdivenleri inip orta -
dan kaybolmuştur. 

Gemlikte 
Yeni Mektep 
ve Yollar 
Gemlik, (Hususi muhabirimizden) 

Hamidiye civarında Arabayatağı kö· 
yünde yeni bir okul açılmı§tır. Bun
dan pek memnun olan köylüler, hu· 
dutları içinde bulunan yolu şose ha
line getirmeyi vait ve okulun beş sı
nıflı olmasını rica eylemişlerdir. 

Fıstıklıda da yeni bir okul açıl -
mıştır. 

Gemliğin Ilıca denilen yerinde bu
lunup, suyu şifalı olan yıkanak ile 
Umurbey arasındaki bataklık yol. 
büyük bir şose haline getirilmi§ ve 
resmi küşadı yapılmıştır. 

Adli köylülerinin. di - r IU • 

ler gibi bizzat yaptırdıkları üç sınıf -
lı ilkmektep te küşat olunmuştur . 
Bu köy, 53 yıl evvel Kafkaslardan 
gelen aileler tarafından kurulmu3 o
lup bugün 130 evi vardır. Ve asıl a
dı Kavakdibidir. Köyün yüksek tah
sil görmüş veya yüksek tahsile de • 
vam eden gençleri çoktur. 

Adliye köyünün varidat membala
rmdan biri de alçı madenidir. Çıkarı
lan alçı, lstanbula ve Bursaya gön
derilmektedir. 

Sındırgıhlar yol ve 
köprQ istiyorlar 

YENi TÜTÜN MAHSULÜ 
Bu Sene Sındırgıda Bir Milyon 

300 Bin Kilo Tütün Yetişti 

Sındı>"gıda lnhiıarlaı idaresi eksperleri tütünleri 
muayene ediyorlar 

Sındırgı, (Hususi Muhabirimizden) - Bu sene Sın
dırgıda bir milyon üç yüz bin kilo kadar çok nefis tütün 
yetişmiştir. Bu tütünler, dört firmanın mümessilleri tara• 
fmdan görülmüş ve tesbit edilmeye başlanmıştır. İnhi· 
sarlar başeksperi Halil Nedim Göknil ile seyyar alım 
eksp~ri Cahit Koyutürk ve eksper Necdet te tütün mın· 
takalarını dolaşmaktadırlar. 

Çanakkale - Balıkesir 
Maçı 

Balıkesir - Burada Balıkesir fut
bol takımı ile Çanak.kale fut· 
bol takımı a.raemda ~apılan maç he
yecahlı geçmiş, Çanakkaleliler sıfıra 
karşı be§ sayile mağlQp olmuşlar -
dır. 

Adapazarında Bir lhtili.a 
Adapazarı, (Hususi muhabirimiz

den) - Kayalar mıntakası maliye 
tahsildarı Hasan, zimmetine para 
geçirdiği, defterler ve makbuzlar ü
zerinde tahrifat yaptığı için tevkif 
olunmuştur. llk tahkikat, zimmete 
geçirilen para miktarının 800 lirayı 
aştığını gösteriyor. 

Yol ve köprü ihtiyacı 

Mem!ekette Cümhuriyet Bayram1 1 
i • 

Sındırgı - Balıkesir arasındaki 63 
kilometrelik şosenin 10 kilometrelik 
bir yerile üç menfez üç senedir bir 
türlU yapılamamıştır. Bu §ose iki 
defa Simav ve iki defa dJLBalık-11" 
civarında Uzümcü ve Büyükbostan· 
cı çaylarından geçmektedir. Balıke • 
sir civarındaki kısımlarının hiçbiri· 
ıinde köprü yoktur. Kış gelince oto. 
mobiller bu çayların suyu azalması
nı beklerler ve münakalat durur. Bu 
yetmiyormu§ gibi Bigadiç ile Balı • 
kesir arasında, Simav çayı üzerinde
ki 256 metre uzunluğundaki ahşap 
köprü de eskimiş, mürur ve ubut 
menedilmiştir. Otomobil ve araba • 
lar bu büyük çayın kumları içinden 
müşkülatla geçmektedirler. Bereket 
versin henüz yağmur yağmıyor. 

Daha tamamlanmamış bir şose ile 
balıkesire merbut 80 bin nüfuslu 
Sındırgı ile Bigadiç ahalisinin iktı· 
sadi hayatı bu yola bağlıdır. Nite • 
kim bu sene de 1.300.000 kilo Sın· 
dırgı tütünü bu yoldan geçecektir. 
Yol köprüsüzlük yüzünden kapanır• 
sa tüccar bir daha gelir de tütün &• 

lır mı? Ve bu takdirde Sındırgı ve 
Bigadiçin ticaret ve iktısadi hayatJ 

Cüınhuriyet bayram ı büti!n memlekette heyecanla kutlannı ı ştır. Bu 
resimlerde Yozgatta ve Anteı>te bayram ınünasebeti le yap ılan mera~iın
den iki intiba görüyorsunuz. üstteki resim, Yozgat okulları tarafından 
yapılan timsale aittir. Aşağıdaki fotoğrafta ise, Antepteki merasimde 
bulunan kalabalığı görüyoruz. 

j sörunez mi? 
1 Yağmurlar başlamadan evvel bu 
: yeglne yolumuzun mUrur ve ubura 
! salih bir hale konulması llzmıdlr. 
! Ba~vekilin son Izmir seyahati esna· 
' i smda, bu köprillerin bir ay geçme· 
1 den yapılması hakknda verdiği emir, 
! halkn yUreğine su serpmiştir. Şimdi, 
' j köprülerin bugün, yarın yapılmuı• 
ı na başlanılması bekleniyor. 

Katil Ana 
Çocuğunu Diridiri 

Gömdürmüı 
tzmir. 2 (TAN muhabirinden) -

Şerife adında bir kadın gayrlme9ru 
doğurduğu çocuğunu, arkadaıı Si .. 
dıka vasıta.sile diri diri gömdUrmUt -

j tür. !kisi de yakalandılar. 

j Küçük Haberler J 
1 • Yalova, (Tan) - C. H. partifl 
ı Çınarcık nahiye kongresi yapıldı. Ytr ! ni idare heyetine Harun, Nuri, Mlll'" 
;-tafa Mehmet ve SUleyma.n Çavuş 98"' 
çil diler. Bunlar aralarında vazife tak· 
simi yaparak Harun Gilrcri mütte
fikan bakanlığa seçmişlerdir. 

• Zile, (Tan) - llçemizde ve Iğ· 
dir, Kervansaray, Kuılcın köylerin· 
de yapılmakta olan yatı okulları in
şaatının bir an önce blttrilmesine ça
lışılmaktadır. 
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.Acı~a~ik..atler j 1 
Küçük 
Çiftçilere 
Sermaye 

1Fakir Çocuklara Yapllan Yardım 

No. 94 Yazan : Zıya Şakır 

Palis, Cevap Veriyor : "Ordunun 
Fikri Budur, Vükela Efendi,, 

Ordu; işbu sefer hakkında, bu :ıne 
kadar yaptığı tetki~attan şu neti~~
ye vasıl olmuştur k1; buna teşebbus 
halinde ancak Sakaryanın şark kıs· 
mma, ;ani; (Bcyli~kö~X:U - KaYak) 
hattına kadar ilerliyel?ilır. 
Eğer ordu, bu istikamette düşma

na tesadüf eder, ve onu ezerse; o 
halde ordunun bir kısmı ile düşmanın 
'A karaya doğru takibi o kadar mUş
k~ olmaz ... Eğer, bilakis düşman, 
Sakarya ötesine çekilirse; ord~. - o 

te--,.ür edecek ahvale gore -zaman ~· 

il ]er • veya tevakkuf eder. ya er • • 
Kütahya: 15 Temmuz 1921 

Asyayı Suğra Ordusu K. 
Ferik Papulas 

Ordunun ıüpheıi 
Erkiı.nıharbiye Reisi Palis, sadece 

bu raporu okumakla iktifa etmemiş 
bu raporu şerh ve izah edecek ma
hiyette, şifahen de birtakım izahat 
vermiş; sonunda da: 

_ Ordu, böyle bir teşebbüsün mu
vaffakıyetle neticelener.efinden, cid
di surette şüphelidir. 

Demişti. 
o zaman, Başvekil Gonaris ile ara

larında şöyle bir münakaşa cereyH.n 
etmişti: 

Gonaris - Diğer zabitan, bu te
şebbüsü kolay gördükleri halde, na
sıl oluyor da siz, bunun müşkülatı
na hükmediyorsunuz; Mösyö Palis? .. 

Palis metanetle cevap verdi: 
_ Ordunun fikr:i budur; reisi vii-

kela efendi. 
Gonaris: 
_ Fakat; bu teşebbüs, zaruridir. 

Çünkü, düşmanı ezmeye muvaffak 
olamazsak, Anadolu seferinden bu 
ane kadar elde edilen netayiçten bir 
semere almak, bizim itı'n cok müş
kül olacaktır. 

Palis: 
_ Reisi vükela efendi! .. Ordu, 

ilk defa olarak harekete başladığı 
•.anıtın iı-tıI\~don djnlg ~bbü
aata girişmek lazımdı. 

Gonaris: 
- lyi ama .. ordunun hareketin· 

den bir netice elde etmeden evvel, 
diplomasi bir teşebbüse imkan yok
tu ki ... 

(Ankaraya doğru ilerlemek) kara -
rmda ısrar etmişler; ve bunu da or
duya kabul ettirmeye muvaffak ol
muşlardı. 

Yunanlılar, kazanacakları zafer -
den emin bulunuyorlardı. Hatta, 
dostlarına Ankarada randevü veri -
yorlar; ziyafetler vadediyorlardı. Ve 
Ankarayı işgal ettikten sonra da, 
artık harbin muvaffakıyetle hitam 
bulacağını ilan etmekle bütün dün
yanın nazarı dikkatini, Sakarya va
dilerine celbeyliyorlardı. 

Ayni zamanda Türk kuvvetlerinin 
kuvvet.ıi tahkimat yaptığını zan ve 
tahmin ederek, bUtün kuvvetlerile 
istihzaratta bulunuyorlar; bütün ma
kineli harp vasıtalarını cepheye yı
ğıyorlar; mütemadiyen ikmal efradi
le kıt'alannın noksanlarını tamam -
lıyorlardı. 

Nihayet, büttin hazırlıklannı bi . 
tirmişler, (23 Ağustos 337 - 1921 
de) şiddetle taarruza geçmişlerdi. 
Düşman kuvvetleri, kıyas kabul 

etmez derecede faik kuvvetlere ma· 
likti. Ve Türk cephesindeki bütün 
hazırlıklar da - ancak bazı mmta
kalarda - zayıf piyade siperlerin • 
den ibaretti. 
Düşman, çok büyük kuvvetlerle 

taarruza geçtiği için ilk çarpışmalar 
çok :kanlı - ve adeta; boğuşma 
şeklinde - cereyan etmişti. iki ta
rafın hUcum ve mukabil hücumları, 
100 kilometrelik bir cephe ve 20 ki
lometrelik bir derinlik içinde, adeta 
deniz dalgaları gibi med ve cezir ha
linde günlerce devam eylemişti. Bü
llin bu çıplak ve kupkuru topraklar, 
kilometrelerce devam eden bir mak
tel kesilmişti ... Yurtlarının her ka -
nş toprağını her taş parçasını sar
sılmıyan bir azim ve iman ile müda
Caa eden Türk ordusunun sol cenahı, 
mukavemete imkan olmıyan esbap 
ve şerait altında, (Ankara) nın elli 
kilometre cenubuna kadar çekilmişti. 

Yun•nıtt-.n ffttUI 

Eskişehir muharebesinde yapmak is
tedikleri gibi, Türk ordusunu geniş 
bir ihata çemberi içine almak.. Sol 
cenahtan vurarak şimale atmak .. hat 

Bu günk ü program 
İstanbul 

Öğle neşriyatı - Saat, 12,30: Pllkla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif mıizik; 13 25 • 14: Muhtelif 
plak neşriyatL ' 
Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Caz: 

Plakla; 19,30: Bayan Bedia ve Bay Vasfi 
Rıza tarafından diyaloe; 20: Sine kemanı: 
Nuri ve arkadaşları tarafından; 20,30: Cemil 
Kamı! ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları: 21: Operet tem
sili; 21 ,30: Orkestra: 

l - Keler - Bela: (Komik) uvertür. 
2 - Fuçik: (Tuna Efsaneleri). 
3 - Bıı:et: (İnci Avcıları). 
4 - Haydn: (Finale. 5. Senfoni). 
5 - Tschaikowski : (Melodi). 
6 - Tellam: (Ensourdine) vals . 
7 - Kalman: (Bayader) operetinden 

parçalar. 
8 - Viyana ey şarkılar memleketi, tan

eo; 22,30: Ajans haberleri; 23: Son. 

:ı. 

Günün program özü 
Senfonik komıerler: 

16,30 Paris • Kolonyal: (Senfoni Su _ 
man, Faure ve saire). 

Hnf·ı lmnserlı>r: 

13,10 Varşova: Küçük orkestra; 15 
Eindhoven: Filips laboratuvarlarından eğ
lenceli neşriyat: 15,15 Paris - Kolonyal: 
Konser nakli; 17,10 Varşova: Hapishane 
orkestrası: ı 7,10 Prag: Hafif musiki; 18, 
15 Roma: Karışık konser: 20,20 Brüno 
Prag: Bıiyiık musiki popurisi: 20,45 Ro ~ 
ma:. ~a~ışık konser: 20,50 Belgrat: Sloven 
~u.sıkıın; 22 Lliypzıg: Yeni Alman musi
kısı: 22:_15 Orke~tra: Çek halk musikisi: 
22,45 Bu kreş: Kuçük orkestrası: 23 Var
şova: Orkestra, sopran: 23,15 Prag: Or
kestra; . 23.20: Budapeşte: Sıılon orkestra 
sı: 1 Vıyana: Şrammel musikisi. 

Operalar: 

19,55 Viyana: Vagnerin (Flicgende Hol
alcnder) operası: 21,45 Kolonya: Vagner 
musikisi. 

Musikili Piyes : 
20,20 Budapeşte: Henrik lbsenin 

Gynt) i. 
Oda musikisi : 

(Pcne 

18,15 Varşova: Triyo; 20 Kolonya: Oda 
kuarteti; 2ı,20 Bükreş: Keman solo (Sar
vas). 

• 1•1-r: 

18,35 Var3ova: Solist konseri; 19,45 
Budapeşte: Viyolonsel - piyano: 20,20 
Lfiypzig: Orkestra - piyano: 22 Varşova: 
$open musikisi: 22,10 Bıikrcş: Şarkılar; 
22,30 Varşova: Gitar - ıarkı. 

Plak konseri : 
13.10: Bukres: 16,15: Vareova: 111: Buk

rcş (operet musikisi); 20,15: Varşova. 

tı ric'atini de kestikten sonra, en kı
sa yoJdan Ankaraya varmak] tan 
ibarettir. (Arkası var) 

Temin edilecek 
[Başı 1 incide] 

ve salahiyetli uzuvların idare ve mü
rakebesine tabi bir devlet müessese
sidir. 

Kendisinin ve ailesinin geçimini te 
min için ziraati meslek edinmiş olup 
kendisi veya ailesi efradile birlikte ça 
lışarak istihsal yapan ve ziraatin her 
hangi bir şubesinde bir aile efradı -
nın mesaisile başarilabilecek bir ge
niı'llikte olan bir işletmeyi idare eden 
çiftçilere bu kanuna göre "kUçUk 
çiftçi,, denir. 

KUBUK ÇIFTÇININ IHTIYAÇLARI 

Zirai kredinin tevziinde küçük çift 
çinin ihtiyaçları üstün tutulacaktır. 
Zirai kredinin tanziminde de bunla • 
rm teşkilatlandırılmaları gözetilı::cek
tir. Bankanın sermayesi 100 milyon 
liradır. Yapacağı zirai kredilerin 
temeli memleket içinde ve dışında 
silrüm ve satış kabiliyeti bulunan zi 
rai istihsaldir. 

KREDlLER 
Krediler şu umumi maksatları gös 

terecektir. 
Çiftçinin işletme sermayesini, un -

surlarını tamamlamak, zirai istihsali 
verimlendirmek ve bir çiftçiyi işlet
meye sahip k.ılmak vey~ ~irai. işi.et
meyi genişletılecck arazıyı çıftçıye 
edindirmek. Zirai mahsullerin sürüm 
ve satışını kolaylaştırmak ve artır -

mak. 
Verilecek krediler hakiki ihtiyaçlar 

la mtitenasip olacak ve çiftçinin öde
me kudretini aşmıyacak, yerlerine 
sarfma dikkat edilecektir. Tohum, 
fide, gübre, ilaç alımı ve istihsalde 
kullanılan işçilerin Ucretlerini tesvi
ye gibi çiftçilerin yıllık devamlı mas 
raflarını karşılayan çevirme sermaye 
sinin hafif veya noksan olan unsurla 
rını temine matuf bulunan vade bir 
seneyi aşmıyacaktır. Zira.l aletler, 
kUçUk makineler ve saire ziı;ai malze 
me ile iş ve çift hayvanları ve köylü 
yü teçhize yarıyacak malzemenin 

a eye-Jtaftarttrr. 
BANKANIN TAHVlLATI 

"~ 
Ortaköy fıkııraperver cemiyeti, Cümhuriyet bayramında 50 yok5Ul 

r,1cuğu giydirmiştir. Yuknrıki resim, bu çocukları bir arada g,d • iyor. 

Bergama Müzesinin 

Cümhııriyet bayramrnın ikinci günü İzmirde Vali Fazlı Güleçin başkan
lığında olarak .mtikalar müzesinin açılma törenine işlirnk için nergamaya 
bir heyet gittiğini yazmıştık. Yukariki resim, bu merasimi gösteriyor. 

Türk Kad ı n ı 
Askerliğe 
Başlıyor 

BORSA 
3 lKtNOJTEŞRtN SALI 

P aralar 

Alış 
de, kadınlanm1za verilmek istenen ·-
vazef elerin nazari ve ameli safhala . 1 Sterlin 614,-

L Başı 1 incide] 

Kral Kostantin, bu mUnakaşa ve 
müzakereleri - en küçük bir fikir 
beyan etmeden - başından sonuna 
ka ' r dinlemişti. [Hal ve tavrından, 
orduca dermeyan edilen mütaleata, 
d a h a mütemayil] görünmekte 
idi (1). 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Banka lktisat Vekaletinin veya Ba 

kanlar Heyetinin müsaadesile öden

miş sermnyesinin yüzde yirmisine ka 

dar ipotekli veya basit tahviller çı

karabilecektir. Hususi kanunlar mu

cibince ziraat bankası tarafından dev 

let hesabına yapılan buğday müba

yeasile silolar ve anbarlar inşası iş

lerini ayni esaslar dahilinde yeni 

banka deruhte edecektir. 

FAALlYET BAŞLIYOR 

rıru ihtiva edecdüir • 1 Dolar 122,-
20 Fransı.ı: fr. 113,-

Mcktep dışında ise, senenin muay- 20 Liret 125,-
yen mevsimlerinde ve muayyen yaş- ~~ ~c~~ı fr. 8~·= 

618,-
12fi,-
117,-
10-
85-

Nitekim, bu sözler bittikten sonra 
kral başını (Efes) metrepolidine çe
virmiş: 

- Hazret!.. Son hadisei mes'u
de (2) kiliseyi.. ve onun, - ordumu
~n muzaff eriyatı sayesinde - his. 
solunacak derecede artan yeni teva
biini (3) düşünmekliğimize müsaade 
etmemişti... Şimdi, P.mrinizP. amade

yim. 
Dedi. 
Metrepolit, kralın sozünü kestı: 
_ Haşmetmaap!.. Ordumuz va-

zifesini ikmal etmedikçe .. Kilise, bed
baht evlatlarının kurtarılmış oldu
ğuna kani olamaz. ~ilhassa şu sa
atte, bundan dol~yı .şıkayet edilınez-

nankörlük edılmış oluı. 
ae, rd" 

Diye, cevap ve ı. 

Uz.un münaka,alar 
Kral papazın asabiyetle söylediği 

b ··zİer karşısında sükut ederek u so d . 
• kalkmış; salon a genış adımayaga 

1 1 gezinmeye başlamıştı. 
ar a ··zı ·1 k 1 t k" Ef papazı go erı e ra ı a ıp 

edere~, telaşlı bir lisanla şu suali 
sormaya mecbur kalmştı: 

_ Haşmetmaap!:. A?:ara seferi
ne karar vermedinız mı · ·· 

Kral. hiddetle papaza bakmış, gök 
gÜfıem~sini andıran bir sesle (4): 

_ Ben .. hiçbir şeye karar verme
dim... Bu hususta salahiyettar olan, 
ben değilim. Keyfiyeti, §U kapıdan 
dt§a.rda icrayı hükumet edenlere so
rabilirsiniz. 

Diye bağırmıştı. .. 
Vakıa kral bu icu• ve bu munaka-' ~~ . 

laya karışmamıştı. Fakat, hırslarını 
Yenemiyen hUkUmet erkanı, nihayet 

eli 0) Mchazimizdeki sözler, aynen böyler. 

<2> Yunan ordusunun (Eskişehir • Af-
10n) hattı:na kadar ilerlemesi. 
tın(3 ) ~u.nan ordusunun İ$gal ettiii hat

ıterısınde kalan hıristiyanlar. 
1 <4~ Mebazimiz olan (General Papula
m atırau) nda aynen böyledir. 

Yazan : LOKMAN HEKi M 

Poyraza Karşı Odalar 
Keyiflerine göre yeni bir ev yap

tırmaya halleri ve vakitleri rrıüsait 
olanlar için, evin istikametini ön -
ceden tayin etmek mümkündür. 

Bilirsiniz ki bir evde sağlık ba
kımından aranılan gaye yaz ve kış 
mümkün olduğu kadar çok güneş 
temin etmektir. Eskiden doğrulu
ğu görgüyle anlaşılmış olan: ''Gti
neş girnıiyen eve hekim çok girer" 
sözünün daima bir hakikat oldu
ğunu, mikroplar bulunduktan son
ra yapılan tetkikler de ispat et
miştir. 

Hastalık hasıl eden nıikrnpların 
en çoğu güneş ışıklarının tesirile 
t elef olurlar. Mesela verem mik -
robu - onu keşfetmiş olan Koh'un 
dediğine·göre - güneş ışıkları al
tında birkaç dakika, nihayet birkaç 
saat içinde telef olur.· Halbuki ka
ranlıkta 167 gün sonra, hala zarar
l arın ı yapabilecek bir halde canlı 
olarak kal ır. 

Difteri mikrobu güneş ışıkl arı 
altında 45 dakikada telef 'olduğu 
halde karan l ıkta 27 gün sonra ha
la can lı olarak durur. 

. Zate~ ev_in güneşli olmasının si
nırler uzerıne de tesiri büyüktür. 
Karanlık bir oda insana kasavet 
verir, sinirleri zay ı fl atır. Bizi has
talıklara karşı müdafaa edec-eıc en 
kuvvetli vasıtamız sinirlerimızdir. 
Karanlık, güneş alınıyan bir oda • 
nın süpürü lmesi, temizlenmesi bile 
güç olur. Çünkü kirli, U>zlu taraf
ları iyice görülemez. 

Bir evin en çok güneş alması 
içi~ iyi istikamet şimal den cenuba 
d?~r~ ol~ası, yani tki cephesinden 
bırının şımale, ötekinin cenuba 
bakmasıdır. Bu istikamette yapı
lan bir evin içinde bütün gün gü
neş bulunduğu gibi havalandırıl
ması da kolay olur. Tam şiınalden 
cenuba doğru istikamet bulunma -
yınca, şimalden batıya doğru isti -
kamet te aranılan gayeyi asağı yu-

karı temin eder. 
Bazıları - sıcak memleketler i

çin - evin şarktan garba istika
mette olmasını yani iki cepheden bi 
rinin doğuya, ötekinin batıya bak
masını tercih ederler. Vakı8.. pek 
sıcak ve zaten güneşi bol, biraz ela 

fazla olan memleketlerde bu istika
met itidati daha iyi temin ve öğle 
vakti güneş tam tepedeyken insa
n ı yanmaktan muhafaza eder. ls
tanbul için şimalden cenuba dozru 
istikamet en iyisidir. 

Fakat bunların hepsi yeniden ev 
yaptırabilenler için .. yaptıraınıynn
lar oturacakları evi yahut apart -
manı mevcutların arasından seç -
meye mecbur olurlar. 
Boş evlerin, apartmanların hay

lice çok olduğu bu zamanda kira-
cıların da oturacakları evde güneş 
şartlarını aramaları mümkün ol
makla beraber, ev tutulurken gü
neşten başka - iş yerine, çoc'.Jğun 
mektebine yakınlık gibi - şartlar 
da aranıln1as ı tabiidir. 

Sözün kısas ı, oturacağınız evde 
güneş alınıyan, en ziyade poyraza 
karşı odalar mutlaka bulL•nur. 
Bunları ne yapmalı? insan sağlığı
na nekadar meraklı olsa, zenginliği 
ne derecede bulunsa evin bazı oda· 
!arını boş bırakamaz. Bir işte kul
lanmak ister. 

Poyraza karşı odalarda yatınak 
doğru olınaı aına, bu odalar misa
fir odası, yemek odası yapılabilir. 
Hele' sandık odasını, döküntü oda
sı nı poyraza karşı, güneş alınıyan 
bir odada yapmakta elbette mah
zur olmaz. Evlerinde yaz ı yaz -
mak, kttap okumak için pek çok 
vakit geçirmiyenler kitap odalarını 
da o tarafta kurabilirler. 

Poyraza karşı odalarda yatıl -
ınaz bir; çocukların da ne yatırıl
ması, ne de gündUz oyunlarını oy
namaları için poyraz tarafındaki 
ocfafar secilınAz ilti 

lar arasındaki kaduılanmız, hazırla- 20 lsvır;rc lr '>6!>.-
ma k 1 • .1 ıc Leva 21 _ urs arma alınarak yetı§tirı E' - ı Florin 

63
;_ 

ceklcrdir. Bu kurslar da ayni mahi - 20 Çekoslovak ku- 70,-
23 -
66,-
76.-

yette olacaktır ı Siline ronu 
G 20.- 22,-elecek harplerin, milletlerin hU - 1 Pczeu TesciJ ..1;1"lemısur 

Tannı kredi ve satış kooperatifleri 
bankanın mürakabesi altında olacak 
tır. :Kanunun neşrinden nihayet 15 
gün zarfında bankanın salahiyetli ka
nuni uzuvları faaliyete geçmeye ve 
nihayet 4 ayda banka statiisünün ih
zar ve tatbik mevkiine konması şart
tır. 

tün yaratma knbiliyeUerini, bir anan i ~~:~ 24,- t!ı.- · 
harekete getiren hUviyeti cemiyNin ı Pengö ~~:: ~g-~ 
en ufak cüz'ü tamı olan evlere va - 20 Ley 12,- ı 4'_ 20 Dına\ 7 nnc1ya kadar vazifeler yüklediğfhden ı ven '4 ,- !iO,-

R Tescıl edilmemıqtir. kadınlanmıza, ordunun ve askeri mü- uble " 
. ·~· . 1 Isviı;re k .. esseselenn onlardan bekledıgı tşler Altın uronu 30,- 32.-

h · · ·· ı Bank 980,- 98:?,-ve arp sanayiinin bırer cüzu sayı.a- Ç not 240,- 242.-

Stajlarını Bitiren Hukuk 
Mezunları 

Adliye Vekaleti lstanbulda stajla-

bilip yapılması kolay ve pratik vası- _ e k l e r 
taJar isleyen maddelerin imali öğr~ - Sterlin -
tilecek ve hazırlık kurslarında bunlar Dolar 

1, l<'ransız Fr 
da gösterilecektir . Liret · 

Ankara Kız Liıeainin mit'ngi: ~~~~~i 
Söylenildiğine göre, proje, Vekille• Isviçrc Fr 

Leva · 

616.-
0,79,3717 
17,0665 
l5,0810 

ruıı bitiren hukuk mezunu bayanla -
mı Istanbuı lzmir ve Ankaradan 
başka Yerlerde memuriyet istemeleri 
hakkında bir teklif yapmıştı. 24 sta
jiyer bu teklife karşı istedikleri yer 
leri müddeiumumiliğe bildirmişler -
clir. Vekalet yeni sene ba§ından iti -
baren bunlara yurdun muhtelif kö -
şelerinde vazife verecektir. 

Heyetinden geçip Millet Meclis!ne Florin 
sevkedildiği gtin, kanunun kabulü le- Ç~~oslovak kurvnu 
hinde Ankara kız lisesinin tertip edip ı~!~~ .. 

4,7033 
89,1233 

3.4540 
64,9350 
1,4695 

22,4315 

bütün kız mekteplerimizin ve her Mark 
4,24 
7,37 
J,9732 
4,23 
4,3020 

Türk kadınının iştirak edeceg·i bir Zloti 
Pengö 

temenni mitingi yapılacak ve Ata- Ley 
türk'e, Hükfımete, Millet Meclısine, Dinar 
k d Yen 

a ınlık şükran ve bağlılığını bildire- Ruble 

108,4415 
34,6590 
2.7770 

24,8750 
3,1485 cektir. Isveç kuronu 

l~~-is•t•a•n•b-u•l •8•e-le•d•i•v•e•s•i-il•a•n•l•a•r•ı __ _.ı 
. . llk öğretim İspekterJeri dairesine bağlı büroların birleftirilmesi 
ıçın lüzumu olan 6 tane telefon nıakinesi konması pazarlığa ko
nulrnuftur. Bu i• için 296 lira 25 kunıt fiyat tahmin olunmuttur. 
Evr~kı encümen kaleminde görülebilir. istekliler 22 lira 22 kuruf-
1~~ ~.Ik teminat makbuz veya nıektubile beraber 6/ 11/ 936 Cuma 
gunu saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. "l,, (2680) -

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden 

w . Bola.Yır a~ı~ı.nda mağruk Barbaros ve Helas feneri açı
gındakı MaJestık zırhlıları üzerine konacak iki şamandı
ranı? mahalline vazıları işi pazarlıkla talibine ihale e<lile
cektır. 

.İsteklilerin 4/ 11 ; 936 Çarşamba günü saat 14 de Ko-
n11syona müracaatları ilan olunur. "2646,, 

Tahvila t 
r<ıhtım 

Anadolu I ve II kupon kesik 
.. m 
" MUrnessil 45 90 

latikrazlar ' 
Turk Borcu I 
• " ., II 

" " III Ergani A B O 
Istikrazı İ>ahlli 
Sıvaa - Erzurum 1 

- ll 
Esham 

le Bankası-
N 

~ · Hıımillne Anadolu 3 60 
" 3 ıoo 

Sirketı Havriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
~ark Merkez F.<'7anesı 
3 7 Sıvas 

Mıaır tahvilleri 
1903 Il 
1911 ııı 111,-

102-

615,-
0,79,65 
li'.089.ı 
J 5,1050 
4,il 

8Q 2675 
J 4590 

-SS,04 
1.·Hll 

22,4683 
4 ı j5 
7,382S 
1,9764 
4 237~ 
4.309() 

JOS,5175 
34,i 150 
2,7814 

24.75 
3,1535 

l0,40 
43,-
43,
'4b,10 

23.GO 
23,60 
22,-
96,25 
99.25 
99.i5 
~a.so 

81-
ıo_ 

il -
l'.ı 20 
41,-
6-

20.50 
1._ 
l?.-
13 85 

90.-
2Q.-

3 'iO 
99.SO 
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MA~I ANTUV.<:\NETi .. 
~omtA.nı 

rPastil Antiseptik 
KA"ZUK 

Ya.zan: Stephan ZWEJG Çemren. Reuan A. E. YALMAN 

İhtilalciler, Hakikatte Bu T eşebbü
sün Doğru O!duğunu Bjliyorlardı 
Projesini Simon yüzünden mevkii 

tatbika koyamıyan Batz bir sanıye 
için kunduracıyı öldürmeyi dUşündü. 
:F'akat bu manasız bir hareket ola -
caktı. Çünkü silah sesini duyan di
ğer nöbetçiler şüpheye düşecekler ve 
mesele gene ortaya çıkacaktı. Artık 
Mari Antuaneti kurtarmak imkanı 
yoktu. Hcrbir teşebbüs onu daha 
fazla tehlikeye koyabilirdi. Şimdi ar
tık Tample giren ve nöbetçi kılığnıda 
olan fedakar insanları kurtarmak 
lazımdı. Son bir hizmette bulunmak 
istiyen askeri kumandan Batz ve di
ğerlerini peşine takarak sokağa çı

karttı. Bu son ümit te mahvolmuş
tu. Mari Antuanet yapayalnız kal
mıştı. 

Firar had iıeıi 
Bu zaman zarfında işin farkına va

ran ve fena halde kızan Simon mii
temadiyen Michonis'i istintak ediyor 
du. Elindeki asker kaputlarını sak
ladığı için ele geçmiyeceğinderı e
min, hiç aldırmıyordu. Simon onu 
mahkeme huzurunda itham ediyor -
du. Fakat mahkeme bu kadar olmı
yacak bir vak'aya ihtimal vermiyor. 
Simona, vatanseverliği ve gayreti i
çin teşekkür etmekle beraber hadi
senin doğru olduğunu zannetmiyor -
du. Hatta hayaJinin fazla kuvvetli 
olduğunu söyliyerek alay bile eden
ler olmuştur. Mahkeme bu firar ih· 
timalini pek uzak ve gayrikabil ad
dediyordu. 

Hakikatte, ihtilalciler bu teşebbü
sün doğru olduğunu biliyorlardı. I<'a
kat ihmal ve bilhassa rüşvet yüzün
den bunun kabil olabileceğini herke
se şayi etmek istemiyorlardı. Hatta 
mahkeme aleni olduğu için teferru
atın burada anlatılmamasmı bilhas
sa istemişlerdir. Bu firar hadisesi -
nin teferruatı ortaya çıltacak olursa 
rüşvetin ne rol oynndıöı belli o~a -
caktı. Bu suretle uzun seneler tılri -
hin en feci ve en garip hadisesi giz
li kalmıştır. 

lhtilruciler, memurlarının rüşvet 

yediğini haber alınca çok telaş etti
ler. Bunları cezalandırmak isteme
diler. Çünkü meselenin şUyuunu ar
zu etmiyorlardı. Fakat bütün hınç
larİm Mari Antuanetten. bıkmak u
sa.nmak bilmeden, her fırsatta ksıç

mak istiyen zavallı kadından aldılar. 
Şüphe edilen muhafızlan yanından 

uzaklaştırdılar. Kraliçe adeta azılı 

bir katil gibi tarassut altına altndı. 
Gecenin on birinde en küstah ve en 
çetin ihtilalcilerden birisi olan He -

HASAN 
Kuwet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şif ai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Hasan depr,. 
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
başmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle

rinden çıkarılmı§tır. içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 

1 ı litre 40, ı 2 litrelik 60, ı lit
relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

bert, kraliçenin ve Madam Elizabe
tin odalarına girip her tarafı aramak 
hakkını haizdi. Bu haktan da azami 
istifade ediyordu. Hemen her gece 
kadınlar yattıktan sonra gelip bil -
tUn odadaki eşyayı, elbiseleri birer 
birer arıyordu. Bu aramaktan hiç
bir şey elde edilmiyordu. Buldukları 
eşya birkaç lüzumsuz adr~si havi bir 
defter, kırık bir kurşunkalemi, hatı
ra kabilinden resimler, On Altıncı 
Lüinin bir şapkası gibi ehcmmiyet
si'! şeylerdi. Kendisine müşküı za
manlarda yardım eden dostlarım ele 
vermemek için Mari Antuar.et ıhti
lalin başındanberi kendisine y~zılmış 
olan bütün evrakı yakmıştı. Bu so -
ğukkanlı ve akıllı kadını matedeıne
föklerine pek fena kızıyorlurd!. Or, lt 

son bir defa olarak en r.an alacak o
lan yerinden vurmak iste<liler. 

M ari Antuanet ve çocuk/an 
Mari AntuanetiQ. dünya yüzündeki 

en büyük alakası ve sevgisi çocuk

larıydı. Onlara dokunmakla zavallı 

anneyi kalbinden vurdular. Bir tem

muzda yani firar teşebbüsleri orta
ya çıktıktan biraz sonra Selameti 
Milliye Komitesi adını taşıyan bir 

komite küçUk Lüi Kapet'i annesinden 

ayırmaya karar verdi ve çocuğu ge

ne Tamplde fakat anneı:ile hiç temas 
etmemek üzere en mal. .. bir odaya 

kapadılar. Meclis kendisine bir mü
rebbi ve muhafrz tayin etmeye ka

rar verdi. Gösterdiği alaka ve dira
yet yüzünden en mücerrep ve emni

yetli ihtililci addedilen Simonu ta -

yin ettiler. Bu adamın üzerine ne 

his, ne para tesir bırakmıyordu. 
[Arkası var] 

TASF1YE HAL1NDE BULUNAN 

lstanbul Türk Anonim 
SU ŞiRt\ETi 
1 - Şirketin 1 1llkanun 1936 tari -

hinden itibaren beherine mukabil 500 
frank tediye edilecek olan yüzde 4 
faizli tahvilatınm kur'a keşidesi mu
amelesinin 16 Sonteşrin 1936 tarihlne 
müsadif pazartesi günü saat 10 da 
tasfiye heyetinin Galatada Voyvoda 
caddesinde, Assikürazioni Cenerali 
Hanında kain 33 numaralı yazıhane
sinde aleni surette icra edileceği; 

2 - 22 Sonteşrin 1926 da icra edi -
len 61 inci kur'a keşidesinde num:ı -
ralan ~ıkıp 1 İlkkanun 1926 tarihin -
den itibaren tediye mevkiine konmuş 
olan tahviller ile 1 İlkkanun 1931 ta
rihinde vadeleri inkiza etmiş olan 
75 numaralı tahvilat lkuponlarmın ka
nunu mahsusu mucibince l 1lkkannn 
1936 tarihinde müruru zamana uğra
yarak bedellerinin hazineye tediye e
dileceği tahvilat hamillerine ilan olu
nur. 

Üsküdar Hukuk hakimliğindetı: 
Zare ve Nersis ve Agüle ve Hermir.a 
vekili avukat Bülent Talat tarafından 
Rusya devleti tebaasından Galatada 
Küçük Yenihanda 4 No. lı hande mu
kim iken fihal ~ametgihı meçhul 
Ademar Ava.la aleyhine açılan fek ki 
haciz davası üzerine müddealeyhin 
ikametgahının meçhuliyeti hasebiyl~ 
dava arzuhali sureti tebliğ edilememiş 
olup müddeiler vekilinin talebiyle ila
nen tebliğat icrasına karar verilmek
le dava arzuhaline karşı tarihi ilan -
dan itibaren 20 gUn zarfında cevap 
verilmek ve tayin olunan 10 • 12 . 
936 Perşembe saat 10 da Üsküdar 
Hukuk mahkemesine gelmek üzeM 
yazılan davetiye varakası ve dava ar
ruhali sureti mahkeme divanhanesine 
asıldığı gibi keyfiyet aynca gazete 
ile de ilan olunur. (27078) 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bı .:mşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu -
hitlcrde, bulaşık hastalıklardan 
vikaye eder. 
INGlLIZ KANZtJK ECZAl\"ESI 

Beyoğlu - Istanbul 

Artuva icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile -

cek gayri menkulün ne olduğu: 9 
tarla, 1 harman yeri. Gayrimenkulün 
bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı 

numarası: Artuvanın Dodurga köyün 
de Bentba.şı İğdir yolu, İğdir yolu 
altı, Kıztltaş gediği, Zırnıkta Karaçık, 

Kumlar, Aluçdibi, Simdaralanr, Değir 
menönü ve Kazançukuru. Takdir o!u
nan kıymet: Mevkileri sırasiyle: 200, 
220, 50, 210, 200, 70, 60, 100, 60, 3l) 

ki cem'an 1200 lira. Arttırmanın ya
pılacağı yer, gün, saat: 10 - 12 - 936 
perşembe günü saat ~5 te Artuva icra 
dairesinde. 1 - İşbu gayrimenkulün 
arttırma şartnamesi 10 - 11 - 936 ta
rihinden itibaren 98 - 936 No. ile Artu 
va icra dairesinin muayyen numarl\ -
sında herkesin görebilmesi için aç;k
tır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak is teyenler, işbu şart
nameye ve 9 - 936 dosya numarasi
Je memuriyetimize müracaat etmPli
dir. 2 - Arttırmaya iştirak için yu
karaa yazılı .Kıymetin yüzde 7.5 nis
betinde pey veya milli bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
'12·1) 3 - İpotek sahibi alacaklılarl:ı 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri men~ul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari • 
hinden iti'baren yirmi gUn içinde ev
rakı müsbiteleriylc birlikte memu -
riyetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde haklan tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalırlar . 4 - Göste
rilen günde arttırmaya iştirak eden
ler arttırma şartnamesini okumuş vl'! 
lüzumlu malumat almış ve bunları tl
mamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa
tış isteyenin alacağına rüchanı o!an 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin e
dilmiş alaca~dannrn mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttlr -
ma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü ayni saatte yapılacnk 
arttırmada, bedeli satış isteyenin ala
cağına rilchanı olan diğer alacaklıla
rın o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çık -
mak şartiyle ,en çok arttırana ihale 
edilir. Böylece bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış 
talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 

Kayıp - Babam evkaf vezne t~h
slldan ölil !smailden muhasses eytam 
ve eramil maaşı 219 numaralı kupo
numla mühürümU27 / 10 936 tarihinde 
Fatihte zayi ettiğimden bulanların 
Evkaf Eytam ve Eramil maaş masa
sına teslimini diler ve bulunmadı:iı 
takdirde yenisini çıkaracağımdan 
kaybolan kuponun hfikmü olamıyaca
ğnıı ilin eylerim. Mtinire Günaydın 

ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karan fesholunarak kendisin -
den evvel en yüksek tekifte bulu -
nan kimse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen on beş glin 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve gec;en günler için yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hi.ikme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133). işbu 10 parç:ı 

gayri menkul yukarıda gösterilen 10-
12 - 936 tarihinde Artuva icra me
murluğu odasında:• işbu ilan ve göste
rilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. 

Emniyet Sandığı ilanları 

Satthk köşk ve Evler 
ihale bedelinin Yüzda 50 si ikraza kalbolunabiıir. 

Mevkii Cinai 

Kadıköyünde Zühtü Paşa 
mahallesinde Ba~dat cadde-
sinde Köşk 

Bakırköyünde Sakızağacın. Ev 
da Leon sokağında. 

Ü sküdarda 1cadiyede eski 
Karabet yeni Kurt çelebi so-
kağında. Ev 

Sehzadebaşında Kalender _ 
hane mahallesinde Kemeral-
tI caddesinde. Ev 

Bakırköyünde Zeytinlikte 
Taşodalar sokağında. Ev 

Mevlevihane kapısında Mi
maracem mahallesinde l\'Iev
levihane caddesinde 

Ü sküdarda Hace Hesna ha
tun mahallesincle Cami so-

Ev 

Numarası 
Eıki Yeni 

18 128 

5 9 

6Mü 70.72 

5 37 

4,6,8 4,6,8 

75 109 

kağında. Ev 7 Mü. 13/1 

Tuğlacı baş. 
Hamdi Bey 

Muham-
men kıy-

meli 

lYOOO 

Evıafı 

Ahşaptır 2 4 oda 3 sofa 
Banyosu vardır. Terkos su 
yu elektrik ve havagazı tesi 
satı vardır. Ayrıca üstii oda 
1ı arabalığı ve ahırları ve ce 
sim bahçesi vardır. 

ınoo Kısmen kagir ve kısmen ah 
şaptır. 6 oda ve iki sofası v 
elektrik tesisatı ve bir mik 
1:ar bahcesi vardır. 

l 000 Ahşaptır 11 odası ve büyük 
bahçesi vardır. 

2000 Kagirdir. 8 oda 3 sofalrdır. 
Terkos ve elektrik tesisat 
ve bir miktar bahçesi vardır. 

4700 Kagirdir. 7 şer odası elek· 
trik tesisa tlan ve bir miktar 
bahceleri vardır. 

650 Ahşaptır. 5 odası ve 
ve elektrik tesisatı 
Bahcelidir. 

sofa91 
vardır. 

600 Ahşaptır. 6 odası ve kuyusu 
vardır. 

Kadıköyünde 
mahallesinde 
sokağıncla. Koşk l 2Mü.13, 15 1100 Ahşaptır. 7 odası mutfağı vt 

sair müştemilatı ve sarnıc:J 
vardır. Bahçesi geniştir. 

Sandık uıC1lı yukal ıda adresleri yazılı emlak 2 7 T .sani 9 3 6 tarihine düşen Cuma 
günü aat 1,.. den 16 ya kadaı:-Sandık Binaaanda açık art.brma il• blaoalc4.r...-.-...-.1.41~., 

yenlerin biçilen değerin % 1 O nu nisbetinde pey akçesi yatırmaları gerektir. ''2605,, _ ...................................... -.................................. ~ 
lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 

D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

1048 Kurtuluş Kavurma 'E. 13 - 15 85 metro arsanın 70 Açık ar-
Y. 19-21-23 % his. tırma 

1360 Kasım paşa Bezci E. 12 Mü. Hane 700 " 
Hacı Ahmet Y. 31 

3100 Kurtuluş E. Kandillı E. ve 69,13 metro anı& 100 • 
Y. Devşirmeie~ Y.14 

4199 Eminönü Meyhane E.14 Ustünde odaları olan 
Ahi Çelebi Y. 15 kagir dükkanın 

243/1440 his. 580 • 
4976 Usküdar E. lmam Çe9meal E. 6 193 metro arsanın 

Gerede Y. lmam Nuır Y. 14 75/ 80 his. 550 .. 
5091 Ortaköy Ambarlı dere E. 9-11 Uç kuyu ve su dolabı 

Y. 11 ve hane ve ayrı bir 
matbahı ve seri hav! 

• bostan ve yemiş bah- 1000 Kapalı 
çesinin 14/48 his. zarf 

5094 Arnavutköy Ambarlıdere E. i2 i5935 metro tarlanın 390 Açık ar-
Y. 7 1/6 his. tırma 

5113 Boyacı köy Fırın E. ve Y. 8 Bahçeli ahşap hanenin 
4/5 his. 300 " 

5680 Usküdar E. Papu E. 18 Bahçeli ahşap hane 300 • 
Selman Ali Y. Seli.met Y. 2& 

5847 Eminönü Limoncular E. 66 Klgir dükkanın 

Ahi Çelebi Y. 35 146205/1477440 his. 500 " 
6109 Usküdar Selamsız Fıstıklı bayır E. '2 Ahşap hanenin 

Y. 11 ~his. 100 " 
6153 Yeşilköy Niglr E. 5 Y. 7 514 metro arsanm 

Şevketi ye Kapu 9 1/3 hissesi 170 
" 6221 Yeniköy Su terazisi E. ve Y.10 Ahşap hanenin 

6/10 his. 220 " 8188 Kumkapı Nişancı E. Nişancı E. ve Y.1 Ustünde odalan olan 

Mehmet Paşa Y. Türkeıt mahallen 
35 - 37 

dükkanın 91/576 his. 130 " 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün mUddetle satııa çıkarılmııııtır. !haleleri 16-11-936 tarihi· 

ne düşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satıı mUnhuıran gayrimübadil bonosiladır. 

Adli Tıp işleri Genel 
Direktörlügünden; 

Beher ton muhamrnen 22 lira 50 kuruş bedelle 50 ton 
Türk Antrasiti şartları veçhile açık eksiltmeye konmuş
tur. 
Açık eksiltme 19 İkinciteşrin 936 Perşembe günü saat 

15 te Soğukçcşmede Adli Tıp İşleri Genel Direktörlüğü 
dairesinde yapılacaktır. 

İsteklilerin yüzde 15 teminat parasını İstanbul Muha
sebeciliği veznesine yatırarak mezkur gün ve saatte mak
buzu ile birlikte müracaatları ilan olunur. 



-= 4. 11 - !336 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme illnı 

Nafia Vekaletinden: 
ı -- Ankara Cel'e1.:i 1\!Iusiki Muallim m~ktebine. ilave

ten yapılacak çalışma odaları ve jimnastıkhane . ınşaat~ 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Keşıf bedelı 
2 712 5 lira 4 9 kuruştur. 

2 _Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B - Mukavele Fr.ojesi. . 
c _ Bayındırlık işleri genel ş.artnamesı. 
D-Hususi Sartname (Fennı şartname) 
E _Keşif cedveli. 
F-Proje. . . 
İstiyenler bu şartna~e ~e ~~1:"~kı 136 ku.r~ş mukabılın-

de yapı işleri Umum Mudurlugunden alabılırler. 
3 _Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12/11/19~6 t:ı

rihine müsadif Perşembe günü saat 16 da yapı ışlerı eK-
siltme komisyonu odasında yapılacaktır. . . 

4 - Eksiltemeye girebilmek için isteklilerın 2034 hra 
4 ı kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksilt?1e şart
namesindeki evsafı haiz olması ve Nafia Vekaletınden ~
lmmış yapı müteahhitliği vesikası almış bulunması la. 
zımdır. 

s - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir ~aat evveline kadar Eksiltme komisyonu Re
i!;liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması Utzm1dır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. ( 15 2 3) ( 2 513) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden 
ı - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen · 

ler için fenni şartnamesi dahilinde ( 5000) adet pulluk 
· imali eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idar\ şartnameler An~ara~.a 
İskan Umum :Müdürlü.ğünde ve İsta~bul?a .. tska_n l\ılt~
dürlüğiinde mevcut olup talipler resmı tatıl ~unlerı harıç 
olmak üzere hergün saat dokuzdan on yedıye kaclaı bu 
§artnameleri alabilirler. .. .. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10/11 /936 sah gunu saat 15 
buçukta Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapıla
cağı. (2625) 

.. . •, - -~· ~ _· ~. . 
DıYlıt Oımlryollarr wı limalları ltlıtmı U. idaresi llinları 

Muhamrnen lıedellcrile miktar ve vasıfla~ı aşağı~a ya
zılı ( 5) gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ıhale edılmek 
üzere hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki ı inci işletme komisyonu tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır; 

İsteklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
işe girmiye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 
1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak ve -
rilmektedir. 

1 - 68 adet Dubl bina camı 680 adet adi bina camı 
' . muhammen bedeli 307 lira 50 kuruş ve muvakkat temı -

natı 23 lira 10 kuruş olup 9-XI-36 Pazartesi günü saat 
10 da 

2 - 7 5 Kg. palangalık lif halat 28 m/m, 150 Kg. kol
tukluk lif halat 3 5 mı m lik muhammen bedeli 13 2 lira 
45 kuruş ve muvakkat teminatı 9 lira 95 kuruş olup 
12-Xl-936 Pazartesi günü saat 1 O da . 

3 - 2000 Kg. kompresör yağı (gargoyle D. T. E. oıl 
B. B. vr emsa.li) muhammen bedeli 472 lira 20 kuruş ve 
muvakkat teminatı 35 lira 40 kuruş olup 12-XI-36 per -
şembe günü saat 10 da -

4 - 600 M. çelik çekme fren hava sevk borusu ( 1 /2" 
ve 3/4" de) muhammen bedeli 484 lira 92 kuruş ve mu
vakkat teminatı 28 lira 90 kuruş olup 9-XI.36 pazartesi 
günü saat 1 O da 

5 - 54000 M. kurdan yumak 2 inci mevki vagonlar 
için muhammen bedeli 1620 lira ve muvakkat teminatı 
l 21 lira 50 kuruş olup 9-XI-36 pazartesi günü saat 
10 da (2494) 

ıstanbul Jandarma Satınal-
ma Komisyonundan: 

r 1 -Açık eksiltme. i!,e "350,, t~ne miğ~er satın alına
caktır. Tahmin bedelı 2100,, ve ılk temınatı ( 15 7) bu· 
çuk lira olup eksiltme 11/2. citeşrin~9~6 Ç~r~amba günü 
saat 15 de Gedikpaşada Jandarma Dıkımevı bınasında İs
tanbul Jandarma Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Niimune evsaf ve şartname her gün komh;yonu
ınuzda görülebilir. 

3 _ İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat makbuz
ları ve hüviyet cüıdanlarile beraber komisyona gelme-
leri. "2531,, 

BANZOPiRiN kaırıle_ri .. ~~~.:.~Ror4~~uR~~ 
'•E F E s e"'RUL.dRı 1 TH<l;ZLER. BALCAM SÖKTÜRUR.OK5URUGU HEMEN GiDERiR 

TAN 

istanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan ; 
Eşyanın cinsi: 
1 - 2 5 Portatif demir sehpa . w • • • • 

2 - Caz yapmak için biri tenor dıgerı alto ıkı Saksıfon 
3 - Bir tane tulumbah ve beyaz tromba 
4 - Bir tane tulumbalı beyaz trombon 
5 - Bir tane caz davulu teferrüatile . 

Tahmin bedeli İlk temınau 
Lira Ku. Lira Ku. 
640 00 48 00 

1 - Jandarma Genel Komutanlığı Baı;do mu~ıkası 
için yukarda cinsi, tahmin bedeli v~ ilk t~mınatı m~k<ları 
yazılı beş kalem caz malzemesi eksıltme ıle satın alma-. 
caktır. C .... 

2 -- Eksıltme 13/İkir.citeşrin/9~6. u~a ~unu saa~ 
"15., de Gedikpasada Jandarma Dıkımevı bınasındakı 
J darına Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
an 1 h"' . . 3 -· İsteklilerin ilk teminat mektup arı •. uvıyet ve tı-

caret kağıtlarile belli gün ve saatte komısyona gdme
leri. "2 584,, 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 İkin

cikanun 193 7 tarihinde imtihan yapılacaktı_r 
Aranılan şartlar şunlardır: A- Merı:unn Kanunu -

nun 4. üncü maddesinde yazılı evsafı haız olmak, B -
1 Kanunusani 193 7 tarihinde yaşı ~tuzdan ~a~la olma -

k C M"lk' kt b"nden· "Sıyasal Bılgıler Oku-ma , - u ·ıye me e ı . 1 
1 '' H k k F k"lt · d Yüksek Tıcaret ve ktısat u u u a u esın en, d k' b. 
metkebinden veya bunlara muadily~er~ccea: \a~~7~a~ 
me1·tepleı den mezun olmak, D -:- apı a 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsaıt bulunmak. . . 

İmtihana talip olanlar 5 İkirıcikanun 193 7 tarıh.ın~ ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyt.~ı Reıslıgme 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhal.e şu evrakın :ap 
tı lazımdır. A - Nüfus cüzdanı ve adresı, B - Kendı el 
yazılarile tercümeihal hulasası "Me.muriye;te ~ulunan
lar müddet ve sureti hizmetlerine daır resmı vesıka rap
tedeceklerdir. C - Askerliğini yaptığına dair .res~i v_e
sika .. Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar te~ıl edılmış
Jerse imtihana girebilirler, kazandıkları takdırde ancak 
namzet olarak kabul oluna bilirler." D _- Mektep şah~ -
detnamesi veya tasdiknamesi, E - Saglam ve yolculuga 
mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun ra
poru. Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere imtihana tabi 
tutulacaklar.d hriri imtihan Ankarad e lstanbul-

a ve muvaffak olanların şifahi imtihanı Ankarada yapı
lacaktır. 

İmtihan programı. 
ı - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki, tasdik ve 

kontrolü", Muhasebei Umumiye Kanunu, hükümleri, 
B _ Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, ver.aset v~. in:~kal v~rgileri, 
istihlak üzerinden alınan vergıler, Gumruk, İnhısarlar. 
harçlar" Türkiyedeki vasıtasız v~ ~asıtalı ver~i!er, C -
~aliye Vekal~tinin. merk~z ve vıl~yetler t~~kı~atı, ~ -
Istikraz nazarıyelerı, tahvıl amortısman, Turkıye duyu-
qu umumiyesi, 

2 - İktısat: A - "İstihsal, tedavül nakit ve itibar, 
inkisam ve istihlak bahisleri" 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, is-
konto faizli hesabı c:ıriler. 

4 _:_Hendese: ''Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari: Usulü defteri "esaslı ve pratik mallımat" 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, 

ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarına 
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alaka~ar eden hükümleri. 

7 - Türkiyenin tabii ve ıktısadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malUmat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, almanca veya İngilizce
den biri" 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 
üc sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
o!~ıiarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için Avrupaya da gönderileceklerdir. "2290'' 

Nafıa Vekaletinden: 
16 İkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara

da Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kü
tahyamn Tavşanlı kazasına bağlı Domaniç nahiyesinde 
Kazmut E~ridere devlet ormanlarından veya hususi mu
kaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her 
hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 90.495 lira mu
hammen bedelli (48.500) adet normal 780 adet makas. 
bk ve 500 adet köpriilük kayın traversin kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulınuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 45 2 kuruş mukabi -
!inde Ankarada Vekalet Malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 5i74 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden a

lınınış müteahhitlik vesikası ile birlikte 16 lkinciteşrin 
936 pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

"1567,, "2569,, 

1 

il 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

-

Ekremin Emniyet Sandığına Birinci derecede ipotekli 
olup yen1inli 3 thlivukuf tarafından tam~~ma (8804) li
ra kıymet takdir ecli1cn Beyoğlunda Fe~ıkoy mahallesi_ 
nin .. Tatavla., Kurtuluş caddesinde esk.ı 14_6, 148, 150 
yeni 172/3 No. lı kayden müfrez arsa şımdı cephede 1 ~O 
N o. lu dükkanı havi apartımanın satılmasına karar verıl-
miştir. • 

Evsaf ve müştemilat ve Hududu: Mezkur. apa:tımanın 
ismi "Semine,, apartımamdır. Cephesinde bırıncı. kattan 
itibaren çıkmaları olup dahili merdivenleri mozayık kor
kuluklar demir. boyalı ve küpeşteleri kara ağa~tı.r .. _C?c~
hedeki 180 No. lu diikkandan bodrum katına gırıldıgı gı
bi ayrıca apaıtıman methalinden de merdiven olup ayrıca 
servis merdiveni ve arkada bahçede muhtelif çiçekler, ar
ka kısmın ayrıca nıuhafaza duvarı vardır. 

Bodrum katında: Bir koridor üzerinde iki oda bir hela 
ve dükkan cihetinde bir sofa olup koridor ve sofa zemin
leri çimentodur. Bu kısımdan geçilen ve yukarıya ayn 
merdiveni olan koridor üzerinde bir hela 5 odunluk, 1 ka
pıcı odası ve çifte rnozayik tekneli ve sabit kazanlı ~ir ça
maşırlık, zemin katında biribirine sekiz ayak mer?ıvenle 
mevsul zeminleri renkli çini döşeli, 2 sahanlık ve çıf t~ ka
natlı demir umumi bir kapı olup işbu katta 1 No. daırede 
1 sofa üzerinde tiç oda ve zemini çini döşeli bir banyo, 1 
hela 1 mutfak 1 ~andık odası ı inci katında zemini ahşap 
döşemeli 1, sofa iizerinde iki oda ve koridor üzerinde z~
n1ini renkli çini alafranga ocaklı sabit dolaplı ve mozayık 
kurnalı bir mutfak zemini çini bir banyo bir hela ve arka
larında zemini çini rlöşeli demir korkuluklu balkonu havi 
2 oda, 2 inci km: birinci katın ayni olup binada elektrik ve 
su tesisatı vardır. Binanın üst katı kısmen camlı aydınlık 
mahalli ve kısınen kapalı çatıdır. Sahası: Umumu 163 m' 
olup bundan 125 m

2 

bina kalanı bahçedir. Hududu: Sağ 
tarafı evvelce ifraz olunan 3 arkası 6 ve 1 O harita numa
ralı arsalar sol tarafı uhdesinde olan 7 harita numaralı ar
sa cephesi Kurtulu~ tramvay caddesile mahduttur. !~bu 
kagir apartıman açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
10/ 12/ 936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 
16ya kadar dairede 1 inci arttırması icra edilecektir Arttır 
ma bedeli kıymeti nıuhammenenin ro 7 5ni bulduğu takdir 
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 25 / 12/36 tarihine musa
dif Cuma günü saat l 4 ten 16 ya kadar keza dairemızde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında art:tırma bedeli kıy .. 
meti muhammenenin 'fo 7 S ni bulmadıgı takdirde satış 
2280'"No. Ju kanun ahkamına tevfikaq geri bırakılır. Satış 
peşindir. Arttırmaya i~tirak etmek istiyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır. Hakları Tapn sicilli ile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddia
larını evrakı ınüspitcleri ile birlikte ilan tarihinden .itiba
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme• 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vf"rgi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Be
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 2 O senelik vakıf icaresi 
tavizi ve dellaliye resmi bedeli müzayededen tenzil ol~
nur. Daha fazla malumat almak istiyenler 23/11 / 936 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 _ 1 767 No. h 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gö-
rebilecekleri ilan olunur. ( 2663) 

Em a~ ve E\ltam Bankası ilAnıarı 1 
Esas No. sı 

409 
Mevkıi ve Nev'i 
Büyük Çarşıda Kalpakçılarda 
ı o 2 N o. Iı Dükkan. 

420/ 427 Maçkada Silahane caddesinde 
Silahe:ne karşısında 1-1/7 No. h 

Depozito 

60 T_.ira 

Gazino. 66 ,, 
Tafsilatı yukarıda yazılı yerler bir yahut üç sene n1üd

detle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş
tur. 

İsteklilerin ihaleye müsadif 13 İkinci teşrin 19 3 6 tari
hine müsadif Cuma günü saat 1 O da Şubemize gelme-
leri. ( 4 2 3 ) ( 2 6 5 3) 

is,anbul Va14 ıtlar Dlrekıörtüğü ııan ıarı 

Cinsi 

Ecza ve 
malzeme 

Miktarı 

35 kalem 

Muhammen 
bedeli 

700 Lira 

İlkte-
minat 
52.L. 
50.K. 

İhaie 
günü 

9/11 1936 
Pazartesi 
günü sa-

. at ı 5 te Gureba Ha<:>tancsme }'ukarda cins ve miktarı 3 5 ı . ı 
T .h. ,. l" 1 . t . . E <a em eşrı ı marazı a JOl ~ uvarı ıçın eza ve nıalzem k 
eksiltmeye konulmustur. İhalesi yukarda yaz le a~~ 

K . d ıı gun ve saatte oınısyon a yapılacaktır. İstekliler h ·: 
şartnamesini Levazım kaleminde görebilirler. ( 2c;;0~)n Sahibı: Ahmet Emin YALMAN -Urnuınt Neşnyatı ld 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi Ba.sııd ;;..are Eden: S. SALl.!\J 
• 

1
6• Yer TAN matbaası 
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ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta eşi olmıyan 

A TR 1 Y A T 1 
Kremler Ruj ve Alhklar Pudralar Briyantinler Lavantalar 

Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkinleri 
güzellef tİren ihtiyarlan gençleıtiren yağsız 
kar ve yağsız acıbadem, yağlı acıbadem, 
yarı yağlı gene gece Hasan Kremleri Tüp 

Koti ve Mitel tertibi yağlı ve 
yağsız rujlan kadınlara mukave
met edilmez bir güzellik verir. 60 
kurut• Blondinet Mandarin, Brü
net. Hasan Allıklan 35 kuruf •· 

Koti Origan kokulu, günlerce sa
bit beyaz, ork, Ork roze, pembe 
1-2,Ra,el 1-2, natürel, Kadınların 
mabudesi Hasan Pudraları ku-

Saçları parlatan, düzgünl~tiren, 
İnce kokulu yağlı ve yağsız adra· 
gana ve likid nevilerile gençlerin 
ve kadınların hayat arkadatı. Ha 
san Briyantinleri 30-40-50 kuruta 

Y aaemin, Leylak, Menekte, Şipr, Karyoka, 
Nergis Fulyalar, Bahar çiçekleri, La Rumba, 
Pompadur, Dağ çiçekleri, Kukaraça, Nadya, 
Suar de Paris, Lale, Revdor, Kadıneli, Amber, 
Pupi, Şanel, Zambak, Origan, N eroli kokuları 

20, Vazo 50 kurufa. tusu 30, büyük 50 kuruf•· 25 - 50- 75 - 100 kuruta Hasan lavantaları 

95 dereceli limon çiçekleri Hasan ve 75 dereceli Nesrin kolonyalarile losyonları sürme ve sabunları, saç, diş ve tıraş müstahzaratmı, çiçek ve gül su ve yağlan. (Hasan deposu: İstanbul , Ankara, Beyoğlu, Eskişehir.) 

AMERiKA ve Av R u PA' nın 
Teknik terakkiyatl fenniyes:ni birleştiren 

LÜKS RADYOLARI 

Kısa dalgalar üzerinde tekamül ı Orta ve uzun dalgalar üzerinde 
1Ş · 53 metre tekamül 195 - 2000 metre 

Alfabe sırasile ve 151 şehir ismi kayıt eden 

A G A DÜNYA KADRANI 

o R T o K p 
Fevkalade iğne sayesinde mutlak bir sükunetle ayar edilir. 

Satış yerleri: Beyoğlu İstiklal caddesi 314 ŞARK PAZARI (Pazar dil levan) 
Galata Banka!ar caddesi RADYOFON mağazası 

Toptan satış yerleri: İstanbul Sultanhamam Hamdi Bey geçidi 54 

Anadolunun bütün şehirlerinde acenta'arı vardır. 

KIŞLIK KÖMÜRÜNÜZÜ 
ALDINIZ MI? 

Kömürün cinsinden, tartıamm doğruluğundan, fiyatının ucuzluğundan 

EMiN OLMAK iSTERSENiZ 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞiRKETiNiN 

Halis Alman Teshin Kokundan alınız. 
Adres: Sirkeci, Mühürdar Zade Han No. 32, Telefon: 23074 

Deposu: Kuruçeşme, Defterdar caddesi, Altın Çapa Kooperatif Deposu, 
Tel. 40456 

_... DiKKAT: miktarı çok az kalmıştır~ -. 

.. ı -
YERLi MALI 

Çektiği ba., ağnsı 
değil, ina~ılrğı

nm cezasıdır. 

Eğer Terilen nasihatleri 
dinleyip te 

GRiPiN 
kaşelerini tecrübe etseydi bu 

•stırablar çoktan dinmiş 
olacaktı. 

En ıJiddetU baş ve diş ağnlariyle 
üşütmekten müte\·eınt bütün ıstı

rablan keser. Nez.leye, kınklığa. 
romatizmaya çok faydalıdır 

GR1P1N kaşeleri RADYOIJN diş 
macunu fabrikasının mütehassıs 

kimyagerleri tarafından yapılır. 

Her eczanede vardır. 

61-----~ Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en güzel 

kole1csiyon unu 
teşkil eden 

KIŞLIK 
kumaşlarını muh
terem müşterile -
rinin enzan tak • 
dirine arzediyor. 
Beyoğlu, lstiklil 

caddesi 405 
Tel. 40450 

Müzayede ile satış 
1 T ~ 
ı opragınm kuvvei inbatiyesi ve 

kömür istihsalatı ile meşhur ormanı 

bulunan Kurddere çiftliği Silivri İcra 

l M~~luğunda satışa çıkarılmıştır. 
Bırınc.ı arttırması 14 - 10 - 936 da 
ikinci arttırması 30 - 11 - 936 da ya
pılacaktır. Almak isteyenlerin arttır-

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 

lastikleri 

VE En son 
MODA 

GISLAVED 
yerine başka marka 

veriyorlar. 
aıdanmaymız. 

GISLAVED 
Markasına dikkat 

ediniz. 

ŞOSONL AR Türkiyenin Yerli Mallar :azarlarmda. ve u
mum kundura satan magazalarda arayınız. 

AYI .IK 

Boğaziçi 
Mecnıuaamm Cümhuriyet Bayramı münaaehetile 

çıkan fevkalade nüahaamı her yerde arayınız. 
~ ................................ .., 
~=======:-;j 11--- TlFOBlL --· 

ŞIK BAY ANLAR maiazaaı 

MEVSiMiN BOTUN 
YENlLlKLERl: 

Kumaşlar 
Çantalar 
Çorap ve 
Eldivenler 
Muşambalar 

Garnitürler 
Örme Eşyalar 
Cihazhklar 

ve 

ULLSTEIN 
PATRONLARININ 

En aon modelleri masrafsız 

ve zahmetsiz bütün elbise

ler diktiren yegi.ne patron

lardır. 

Dr. IHSAN SAMI 
rifo .. .._,puıat.ifo ha.+. '·ha.••• 
tutulmamak tçiD ağızdan alm&D 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermP.z' Herkes alabilir.KutuBU 

.. --~ 55 kuruş 

' "üsküdar Hukuk hakimliğinden 
Saime Süreyya vekili Ora.Idilek ta 
rafından Üskildarda Murat Reis m 
hallesinde Nuhklzyusunda 77 No. 1 
hanede mukim Cemal aleyhine açıla' 
boşanma davası üzerine rnüddeiale1 
ika.metgahmın rneçhuliyeti hase* 
biyle ili.nen vaki tebliğata bina 
mahkemeye gelmediğinden müddei 
vekilinin talebiyle gıyaben tahkikall 
icrasına karar verilip tahkM<at 3 
12 - 936 perşembe saat 13,30 a ~ 
lik edilmiş bu saati mezkiırde yi~ 
gelmediği takdirde gıyaben tahkika 
ta devam olunacağı hakkında y~ 

d. ' lan gıyap karan dahi mahkeme ı 

vanhanesine asılmI§ olmakla mUddeiı' 
aleyhin ikametgahının meçhuliyetiıı 

mebni keyfiyet aynca gazete ile uil 
olunur • (27075) 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret rnı~ 
kemesinden: Macar Ziraat Şirked 
vekili avukat Hulfuıi tarafından Es ' 
kişehirde İhsaniye mahallesinde Dil' 

dar oğlu Mahmut Nedim aleyhiıl' 
839 lira 10 kuruşun tahsiline mute -
dair açılan davada müddeialeyhe gö1"' 
derilen da va arzuhali sureti ika.nıe:~ 
gfilımm meçhuliyetine binaen gp· 
gönderildiğinden dava arzuhali sure' 
tinin bir ay müddetle ilii.nen tebliğiıı' 
~arar verilmiş olmakla Jceyfiyet te1" 
liğ makamına kaim olmak üzere il~ 

ma günleri Silivri icrasında bulunma- :.:..============= 
ıarı menfaatleri icabıdır . 

olunur . (27081) 

lstanbul Naf:a MOdürlüğünden: 
20/ 11/936 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafi' 

Müdürlüğünde "3965,, lira keşif bedelli Halkalı Zira~' 
Mektebi tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. e 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ti . 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna mütefetı1 
diğer evrak dairesinde görülecektir. d 

Muvakkat teminat "298,, liradır. İsteklilerin teJc.l 
mektuplarını ve en az "3000,, liralık bu işe benzer iş yar, 
tığına dair gösterecekleri vesaik üzerine Nafia Müdürlıl' 
ğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası "~ 
sikalarile 20/11/936 Cuma günü saat 15 de Nafıa ~il 
dürlüğüne gelmeleri. "2652,, 


