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Cümhurbaşkanımız Atatürk dün sabah 
geldiler ve şehrimize şeref verdiler 
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Cümhurbaşkammız Atatürk, dün, 
tefakatlerinde Iç Bakanı Şükrü Kaya 
olduğu halde şehrimizi şereflendirmiş 
lerdir. 

Atatürkü, Vali ve belediye reisi 
~uhiddin Ustündağ, İstanbul Komu 
tanı ve Cümhuriyet Halk Partisi vi
layet idare heyeti reisi Hilmi vilayet 
hududundan karşılamışlardır. Ata -
ti.i·k sabahtan itibaren biriken halkm 
C<>şkun tezahüratı arasında Fener
bahçe istasyonuna inmiştir. 

Atatürk, bir müddet Fenerbahqe
de tevakkuf ederek, o civarda gezin 
lilerde bulunmuşlar ve bu arada 
o~ :.ı n..ayan u u ı;.une uc ugr .... 
t -.it, öğleden sonra dört buçukta, A
~Y idaresinin Kalamış vapurile ve 
tefakatindeki zevatla birlikte, Dolma 
haııçe sarayını teşrif etmişlerdir. ..... ~ ........... 

A+atürkün şehrimizi teş· 
riflerine dair olan diğer 
resimleri 7 inci sayfa· 
nuzda bulacaksınız. ..... 

Atatürk refakatlerindeki zevatla beraber Dol mabahçede 

Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya alt tafsilat u lncfde] 

Dün Büyükadada 

Uç bin kiloluk bir 
canavar yakalandı 

Canavar vapur vincile çıkartılıyot 

DUN GECE BUYUKADAYA MOTORLE G~ 
D E N M U H A R R l R l ~1 l Z 1 N Y A P T 1 G 1 T A H K 1-
K A T 1 VE M O Ş AH EDELER J N l BUT UN TA F
S 1 L A T 1 V E R E S l ~f L E R I Y LE 10 UN C U S Ay .. 
FAlUIZDA NEŞREDiYORUZ 

Ermeni kilisesindeki bomba 

Hadiseyi birbirine zıt olan 
Ermeniler nasıl görüyor 

Bulgaristanda Çaldaris öldü! Eski Macar Başbakanı Polis tahkikatı ilerliyor, asd bombanın nasal 

f ilibede de tütün 
isçileri grev yapıyor Eski Yunan Basbakanı 

1 

11 11'ilibe, 17. (A.A.) - Tütün işçileri 
he Patronlar arasında yevmiyeler 
~ 9.~kındaki müzakereler son dakika
t \1~kitaa uğramıştır. İşçiler birliği, 
t~ tıka sahiplerine bir ültimatom 
~il.dererek istekleri kabul edilmedi
b·· takdirde yarın sabah saat 9 da 
~tUn tütün işçilerinin grev yapa
t't!tlarını bildirmiştir. Eğer müzake
hirer h7r hangi bir suretle müspet 
Jtuıı netıceye varmaz ise 22 bin işçi 
~kanan 22 fabrikada iş tatil oluna-

kalp sektesinden öldü 
Hiç hasta değildi, gece bir öksürükle uyandı 

ve biraz sonra derhal öldü 

ttr. 

Atina, 17 (Tan) - Ahali partisi 
lideri ve eski Başbakan Panogyotis 
Çaldaris dün gece sabah saat bir bu
çukta kalp sektesinden ölmüştür. 

Yine bir kalp sektesinden geçenler 
de vefat eden Kondilisle, Venizelos ve 

Pı ı• y Demircisten sonra Yunanistanm ile-
Q5 ıras unan ri gelenlerinden Çaldarisin de kalp 

S sektesinden vefat etmesi Atinada bü osyalistlerinin yük bir teessür doğurmuştur. Çalda-
ris dün üzümcüler meselesini müza-

Iİderİ olacak kere eden encümende bulunmuştu. 
'..\ Gece yarısma kadar hiçbir rahatsız-

'i 0~irıa 1 !. (Tan) _ Proiya gazete- Irk hissetmemiş ve yatmıştı. 
l~e:eş gune kadar Yunanistana ge Saat birde kuvvetli bir öksürükle 
tı.eraı olan Ge- uyanmış ve biraz sonra zevcesinin 
~e (} Plastiras ! kolları arasma ölü olarak yıkılmıştır. 
~· eneraı Gona ı Tedavi için çağırılan doktorlar vefatı 
ta.n:1 YUnanis _ 1 tesbit etmekten başka bir şey yapa 4 

~lt a teşkil edile İ mamışlardır. 
h.ıis 0

la.n Sos - i Çaldarisin ölümü ancak sabahleyin 
~~~t :Partisine ı bütün Atinaya yayılmış ve ahali ara 
%i h edecekle- · i smda büyük teessürü mucip olmuş-
~eltt aber Yer .. } tur. 

e<iir. , . ı 
11 Ca~etel · ,"}. a j Bugünkü gazetelerin hepsi müte -
• 1~ So er. Fran \~ - . 1 veffanın resmini dercetmekte ve ha-
il~ ba~18Yalıstıeri ·:~\. ~ ~ . yatı hakkında uzun uzadıya tafsilat 
l\i~~ıa...,1 Fl1'.nsız vererek kendini methetmektedirler. 
11 ~hı lt arın Sela- Plastiras Ahali partisine mensup gazeteler 
);:~ile :~lı hadiselerini protesto mak Çaldarisin vefatını milli bir kayıp te 
"'llı habe ala telgraflar gönderdikle - lakki etmektedirler. 

r alrnııslardır Kral öğleden evvel yaverini gönde 

Müteveffa Çaldari$ 

rerek Çaldarisin ailesine taziyette bu 
lunınuştur. Ba§bakan Metaksas da 
bizzat müteveffanın evine giderek 
taziyet etmiştir. 

Sofulis, Kafandaris, Papanastasiu 
da evine gidip taziyette bulunmuşlar
dır. 

tArkası 10 uncudal 

Kont Betlen Viyana 
ve Romaya gidiyor 
Kont Betlen•in bu seyahati 

Peşte ve Viyanada 
derin bir hayret uyandırdı 
Budapeşte, 17 (Tan) - Eski Ma

car Başbakanı Kont Betlen Viyanaya 
hareket etmiştir. Kont Betlen oradan 
Romaya gidecektir. Eski Başbaka
nın bu seyahati siyasi mahafilde hay 
ret uyandırmıştır. Betlenin son gün
lerde kabine ve Başbakan muavini 

tedarik edildiği veya yapddığı aranıyor 

Calatadakı Ermeni kİlisesınde bom banın buh.:l"'dl'ğu mahzenin 
penceresi L Yazısı 3 üncü sayfamızdadır] 

Doranyi ile yapmış olduğu mülakat- =========================== 
!arda nazarı dikkati celbetmektedir. 

Salahiyettar mahafil Kontun bu 
seyahatinin ancak hususi mahiyette 

[ArkRsı 10 uncuda 

Fransada Kralcılar 

Fransız adliyesi Kralcllar 
aleyhine dava açtı 

Paris, 17. (A.A.) - Seine adliye
si, Leon Blum aleyhinde şiddetli üç 
makale neşretmiş olduklarından do
layi Action Française gazetesi mü
dürü Charles Maurras aleyhine kıta
le tahrik ve mezkur gazete sahibi 
Joseph Delest aleyhine de bu cürme 
iştirak töhmetiyle tahkikat icrasına 
başlamıştır. 

Mauras, yazmış olduğu makaleler
den birinde ezcümle şöyle demişti: 

" Silahlar yasak edilecek olursa 
mutbah bıçakları pek ala işe yarar ... 

[Fransada kralcıların yaptıkları 
çalışmalar hakkında etraflı malômat 1 
6 mcı savfamızdadrr. 1 

Fener - Beşik! aş maçı 

Beşiktaş oyuna 
mühim maç 

devam etinedi bu 
tamamlanamadı 

Sahada top oyunu yerine müııakaş~ 
[Yazısı yedinci sayf~ızdadır] 
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HERGÜN BiR FIKRA 

Set.rı'ct.t: 
Parisin maceralara yat.aklık eden talebe mahallelerinden birinde, şair 

meşrepli bir delikanlı varmış. Bu genç bir aralık güneşin doğmasına. 
kızacak, batmasına tahammül edemiyecek derecede sinirlerini bozmuş. 
Hem o kadar bozmuş ki, artık kendisine bile hayri dokunınıyan sinirleri
ni gidip "Sen,, nehrinde boğmanın münasip olacağına. karar vermiş ve 
derhal yola çıkmlş. Günlerden ağaçların bir tek yaprağa. hasret çektiği, 
soğuk bir kış günü olduğu halde ağaçlar bu biçare delikanlıyı yolundan 
döndürmek i~in hep bir ağızdan t.omu.r<!uklanmışlar ve sonra birer yeşil 
ampul gibi bu tomurcuklar yaprak halinde açıhvennişler, fakat delikaml
yı bütün bunlar, yolunda. alıkoyamamı§. 

"Sen,, nehrine beı; on adım kalmış. Fakat bizim dünyayı kara gören 
delikanlıda geniş ,;trinlerinde tablolar teşhir edilen ufak bir galerinin 
önünden ge~erken birdenbire olduğu yerde saplanıp kalı\'ermiş! 

Ölüme giden delikanlının adımlarını bir terzi makası gibi ortasından 
ikiye bölen ne olsa beğenirsiniz? Renuvar atllı bir ressamın vitrinde teş
hir olunan iki tablosu. Bu tablolardan birisinde üç tane ağaç, ötekinde iki 
tane kadın varmış. Ağaçlann dallan ara.~ında "yaşamak ar.ıusu,, ile kaba
ran bulutlar varmış. Şarap t~stisi kadar neşeli bir üsare ile dolu kadın vü
cutıarmm her boğumundan ayni arzunwı fı~kırdığını gören delikanlı: 

- Yarabbi meğer yaşamak ne güzel . eymiş!. 
Karanru verince, "Sen,, nehrine de delikanlıya ayni arzu ile dolu bir 

öpücük göndermek düşmüş. 
Ben hayahru bu iki resme bor~lo olan deJfl<anbyı tanının. O san'at yap

mıyordu. Fakat san'ate san'atkardan çok inanıyor onu san'atkardan d&

ha çok seviyor ve evdirmeslni biliyordu. O başı göklere değen 88.Jl'atkan 
yere indiriyor. A~·ak altına düsmüşleri li.yik olduktan yere çıkarıyordu. 
San'atin alelade bir kapr mıındalmdan bile yer alabileceğini bana o öğret
ti, kınk bir taşla koca bir devir kurulabileceğini ben ondan öğrendim. 

Beş saat 
Tarih, şimdiye kadar itimatname

sini verdikten sonra vazifesi beş saat 
süren bir sefir kaydetmemişti. !talya 
Habeş har'binde bu da olmuş: 

Amerika Birleşik hükumetlerinin 
:Adisababa sefiri Engert, Habeşista
na birkaç hafta evvel gelmiş. Fakat 
o sırada Negüs cephede bulunduğu 

için itimatnamesini verememiş. Niha
yet imparator döndüğü zaman huzu
ra kabul edilmiş ve itimatnamesini 
vermiş ama, gel gelelim ki, beş saat 
sonra da Negüs, Adisababadan ayrı
larak Cibuti yolunu tutmus ... 

Kısa yol 
ltalyanlar Adisaba.baya girmeden 

evvel ve şehirdeki kanşıklıkiarlogıra
smda, lngiltere ve Amerika sefareta
nelerinde verici telsiz istasyonları bu 
lunduğu halde, biribirlerile doğrudan 
doğruya görüşmek imkanını bulama
mışlar. Çünkü her iki sefaretin dalga 
uzunluklan gizli tutulmakta imiş. Bu 
nun için Amerika sefareti tehlikeye 
maruz kalınca, bir Amerikan vapuru
na bir telsiz çekmiş, o vapur bunu 
Filipin a.ıala.rma vermiş, oradan San 
Fransiskoya, San Fransiskodan Va
şingtona nakledilmiş. Vaşingtondan 
Transatlantik telefonla Ingiltere dış 
bakanlığına müracaat edil~. Ora -
dan da Adisababadaki Ingiliz sefa
retine telsizle emir verilmiş emir gel 
dikten beş dakika sonra da İngiliz 
sefareti Amerika sefaretine yardım 
göndermiş. 

Müşterek emniyet 
General Veygand'a müşterek emni

yet davasını anlatıyorlarmış. Gene
ral: 

- Uzun söze lüzum yok. Müşterek 
emniyetin ne demek olduğunu ben 
size kısaca anlatıvereyim: "Silahsız 
milletlerin sil8.hlanmrş milletlere kar
şı ittifakıdır •H 

Çok yaıa 
Hangi memlekette olmut bilıniyo • 

ruz: 
Otobüste, müşterilerden biri a.kstr

mrş. Memur düdük çalmış, şoför fren 
yapmış, otobüs durmuş. 

Memur, otobüsün ortasına. dikil
miş: 

- Kim aksll'dt? 
'.Acaba aksırmayr meneden bir ka

nun mu çıktı? Herkes biribirine bak
mış ve kimse see çıkarmamı". 

- !kinci defa soruyorum, kim ak
sırdı? 

Yine Se13 yok. 
- Uçüncü defa soruyorum, ya. 

söylersiniz, ya. otobüs gitmez. 
Bunun üzerine köşeden ıaif bir ses 

yükselmiş; ihtiyar bir kadın korka 
korka haber vermiş: 

- Nezlem var da.- Ben akeırdrm. 
Memur: 
- Çok yaşa.! Demiş, zili çekmiş ve 

otobüs yola koyulmuş. 
Dün Taksim stadında yapıla.n mac; 

!ardan birinde kasdi fa.vüller yapan 
bir futbolcilyü hakem dışarı çıkardı. 
Oyundan dışarı atılan futbolcü çok 
gördük, fakat kendisini dışarı çıka -
ran hakeme tekme ile vuran bir fut
bolcü görmemiştik. Bu futbolcünün 
ismini mi merak ediyorsunuz? 

BEDRi RAHM 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- "Uç silahşorlar,, romanmrn kah 

ramanlan olan dört sililışörün isim
leri nedir! 

- Mutsu-Hito kimdir? 
- Otuz beş yaşında ölen Avustur 

yalı meşhur bestekar kimdir'! 
- Münlh 15ehrl neslle meşhurdur? 
- "Beni unutma,, çJçeğinin masa-

lı nedir? 

Dünlcü soruların cevapları 
$ - insan kalbinin vaaa.tt ağır

lığı nedir 1 
C - Erkek kaJbf: 800 gram; kadın 

kalbi 240 gram. 
S - Karıncaların sevgil~i olan 

böcek hangisidir 1 
C - Fidan biti. Kanncalar, bu 

böceğin arkasından salıverdiği şeker 
U maddeye ba~,lırlar. 

S - Fragonar kimdir 1 
C - Bu isimde baba oğul iki Fran 

ıı1ız ressanunda.n asıl meşhuru baba
dır. 

S - Formoz adası, ismini nere
den almı~tır 1 

C - Bu adanın tabü ma.nzaraıan 
çok güzel olduğundan JspanyoUa.r o
raya "güzel,, manasına olan Formo
sa veya Hermosa adını \'ermişlerdi. 

S - Feridcttin Attar kimdir ve 
me.şhur eserleri nedir 1 

C - Bir katliamda 113 ya.şmda. 
iken ölen meşhur fars şairi {1118 -
1230) 
Meşhur eserleri Pentname, Esra.r

name, Bülbülname, Tezkeretülevllya 
ve Mantıkuttayrdır. Pentnamesi 1819 
da Pa.riste Fransızca.ya ve 1871 de 
Königsberg'de Almancaya tercüme 
ve neşredilmiştir. 

lHantıkutta)T'ı Framnzcaya t~rcü
me edilerek 1859 ve l 868 t.e Pariste 
lkl defa neşredilmiştir. 

ucundan kağ?dm üstüne bile çıkamı
yor! 

Fikir kö§esi 
Fransızca ata sözleri serisinden: 
103 - Insan ayni zamanda hem fı

rmda, hem değirmende olamaz 
(!ki karpuz bir koltuğa sığmaz) 
104 - Kim ölüyor, kim yaşıyor bi

linmez. 
(ölümün saati yoktur) 
105 - İhtiyaç, endüstrinin anası

dır. 

(Sıkışık bir vaziyette, icat fikri ge
lir) 

106 - Eski bir fmnı ısıtmtak, yeni 
bir fırını ısıtmaktan kolaydır. 

(Tecrübe geçirmişe 18.f anla.tma.k, 
geçirmemişe 18.f a.nlatmaktan kolay-
dır) ' 

107 - Burnu sıkılsa sUt fışkıracak 
(Elinin ba.murile erkek ifine karış

ma) 
108 - Yüzün ortumdaki bunm gi-

bi. 
(Ap~ik!r) 
109 - Küçük kuşa küçük yuva. 
(Herkesin evi servetine göre olma-

lıdır = ayağını yorganına göre uzat) 
110 - Fena haberler kanatlıdır. 

k 
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1 s t a nbu I • Edirne yolu 

Gelecek sene sonuna 
kadar ikmal edilecek 
Nafıa Vekaleti lsta.nbul. Edirne as 

falt inşası için yeni sene bütçesine 
800 bin liralık tahsisat koymuştur. 
Bu inşaata büyük bir ehemmiyet a.t
f edilmektedir. Biitçenin kabulünü mU 
teakip derhal inşaata başlanması için 
18.zımgelen tertibat alınmıştır. 

Vekalet yolun 937 senesi sonuna 
kadar kat'l olarak bitirilmesine karar 
vermi.,tir. Bunun için lstanbul vil! -
yeti hududu dahilinde kalan yolun bir 
kısmının vekalet ta.hsisa.tile yapılma
sı da ayrıca ka.rarla.ştırtlmıştır. 

Büyük yola bu sene Istanbul vill
yeti bütçesinden a.yrıla.n para ile baş
lanacak ve Silivriden itibaren 7 kilo
metroluk kısmı yapılacaktır. Geri ka 
lan beş kilometro vekilet bütçesi ile 
tamamlanacaktır. 

Tahsisat tamamen bu yola veril -
miştir. Bu itibarla bu yıl başka yol 
yapılmıyacak ve sadece yanda kalan 
Edirnekapı - Yedikule yolunun asfal
tı ta.mamlanaca.ktrr. 

Hududu CJeçen 
Bulgar yoktur 

Dünkü gazetelerden biri, Tra.kya
daki hududumuzdan iki Bulgann 
girdiğini ve bunların memnu mmt&· 
kada. yakala.ndığmı yazmıştır. Y a.p -
tığımız tahkikata göre, hadise böyle 
değildir. 

Bundan 7 gün evvel Çatalcada 
memnu mntakada bir Bulgar yaka
lanmıştır.Bu adamın hüviyeti tahltik 
edilmiş ve lzmirde bir cinayetten 
mahkum olduğu anlaşılmıştır. Meç -
hul adam, mahkO.miyetini lzmir ha
pisanesinde bitirdikten ııanra. latan· 
bula. gelmiştir. Burada Kumkapıda 

Arap Nuri isminde birisinin yanında 
çalışmıştır. Bulgar tabiyetınaedil'. 

Şüpheli adam, Bulgaristana git • 
mek istemiş ve Bulgaristan& gider
ken memnu mmtakada. tutulmuştur. 
Jandarmaların elinden kurtulmak i
çin ellerine takılan kelepçeyi başına 
vurmuş ve ağır surette yaralanmış
tır. Hadise bundan ibarettir. Hudu
dumuzdan içeriye hiçbir Bulgar gir
memiştir. 

Sultanahmet hafriyatı 
ilerliyor 

Sultanahmet, hafriyatı mühim bir 
safhaya girmiştir. Kazı kemerlerin al 
tına kadar uzatılmıştır. Yeni moza
yiklere tesadüf edilmektedir. 

llk bulunan mozayik kıymetli bir 
taştır. Gerek Sultanahrnette ve gerek 
se Ara.eta sokağında yapılan hafriyat 
mozayiklerin geniş bir mm.taka.dan im 
tidat ettiğini göstermiştir. Bu itibar
la, bu sene meydana çıkarılacak mo
zayikler, geçen seneye na.zara.n, daha 
çok olacaktır. Ingiliz arkeologların
dan doktor Busel şehrimizdedir. 
Doktor, Baksterle beraber bulunan 
eserler üzerinde tetkikler yapma.kta
dır. 

Boğaziçi Liselerindeki 
müsamere 

Boğaziçi liseleri talebesi, dUn mek· 
tepte güzel bir müsamere vermişler
dir. Müsamerede talebe velileri, ma
arif erkanı ve diğer da.vetıiler bulun
muştur. 

Saat on beşte talebenin hep bir a
ğızdan söylediği istiklal marşile müsa 
mereye başlanmış, mektep direktörü 
Hıfzı Tevfik mektebin kısa bir tarih
çesini yapmıştır. Bundan eonra ilk kı 
sun talebelerinin şarkılı Rondları gö
rülm üş ve Nurettin Sevinin türkçeye 
çevirdiği ay ışığı temsil edilmiştir. 

47 numaralı vapurun 

yolda uskuru kırıldı 
Bugün 15,35 te köprüden Usltüda

ra ha.raket eden 47 No. lu vapurun 
uskuru deniz orta.anıda kınlmı3.Ha
diee yolcular a.rasında bUyük heye .. 
can uyandırmış ise de, köprüden he
men ba~ka bir vapur gönderilerek 
47 No yine iskeleye çekilmiş ve ta
mir edildikten sonra eeterine devam 
etmiştir. 

Şehir planı 

Belediye bir 
kroki hazırladı 
Belediye, tstanbulun müstakbel 

pilanmı yapmak üzere hazırlıklarını 
bir hayli ilerletmiştir. Bu planı yap 
mağ? deruhte etmiş olan Müsyö Pr 
ost evvela şehrin umumi vaziyeti hak 
kmda bir fikir edinmek üzere şehri 
gezeceksede Belediye kendisine ça
lışma sahasında kolaylık olmak üze
re birde kroki hazırlamıştr. Çok mu 
fassal olan bu krokide şehrin umu
mi vaziyeti gösterilmektedir. Bu su 
retle Müsyö Prost plan için çalışır
ken şehirde gördiiklerile kağıt üze
rindekileri karşılaştıraoaktır. 

Bundıı.n başka Belediye şehirdeki 
asarı atika ile abideleri gösteren ay 
n bir proje hazırlamıştır. Müzeler 
idaresi ve diğer alakadar makam ve 
şahıslann mütalaası alındıktan son
ra hazırlanılmış olan bu projede ay 
nen ve mutlaka muhafazası elzem 
abide ve diğer eski eserler birer bi
rer gösterilmekte ve bunlar hakkın 
da da numero sırasile ve yazı ile iza
hat verilmektedir. 
Ayrıca Belediye ile yapı işlerine 

taalluk eden nizam ve kanunları da 
tercüme ettirmektedir. 

Veaaike taalluk eden hususat bu 
suretle hazırlanılmakla beraber ay
nca Mösyö Prost'un yanına. birde 
müşavere heyeti verilecektir. 

Bu heyetin kimlerden mürekkep 
olacağı henüz kat'i olarak takarrur 
etmemekle beraber Celal Esat, Be
lediye sular mUdürU Ziya, İktisat, 
müdürU Asım Süreyya, Eski imar 
müdürü Ziya, mühendis Mümtaz, 
Hıfzıssıhha mütehassısı Zeki, Şair 

Yahya Kemal ile diğer bazı zevattan 
mürekkep ola.cağı söylenmektedir. 
Ayrıca bazı mimar ve mühendisler
de bu heyete iştirak edecektir. 

Şehrin pilanr yapılırken, lstanbu
lun tabii manzaraiarile tarihi abide
leri nokta.i nazarından bir seyyah 
ve coğrafi vaziyeti itibarile bir tica
ret şehri ve aynı zamanda kültür 
ıncTkezi ole.~1< plA.mı. ıaznn gelen 
vechenin verilmesi mukarrerdir. 

Gümrükler 

Ambarların devir 
hazırlıkları ilerliyor 
Gümrük ve Liman idarelerinin Ga. 

lataya. nakli işleri üzerinde yapılan 
son tetkikler neticesinde bu işin an
cak Teşrinisanide kabil olabileceği 
anlaşılmıştır. 

Buna sebep, Çinili ve Rıhtım han
larındaki şimdiki müstecirlerin kun
turatlannm ancak Ağustos sonların· 
da bitmesi ve bundan sonra da bu 
hanlarda, idarelerin ihtiyaçlarına gö
re tadilat yapmak mecburiyeti bulun 
masıclır. 

lstan tııl gümrükleri kısa bir za -
man sonra tek bir müdürlük halinde 
çalışmağa başlıyacak ve bütün güm
rükler bürolarile muhafaza baş mü
dürlüğü Çinili rıhtım hanına taşına.
nacaktır. Rıhtımda Liman idaresine 
ait olan diğer iki küçük handa da 
bazı tadilat yapılarak ileride antrepo 
ve umumi mağaza olarak kullanıla
caktır. 

Teşrinisaniden itibaren Galata ci -
betinde çalışacak olan Gümrük !da.
resi ile daimi alakası bulunan tüc -
car ve gümrük komisyoncuları bü
roları da Galata cihetinde tekasüf e
decektir. Miktarları 400 ti bulan ko
misyonculardan boşalacak hanların 
s&hipleri şimdiden telaşa düşmüş -
lerdi. Buna mukabil Galata cihetin
deki han odalannm kira ücretleri 
de şimdiden artmıştır. 
Diğer taraftan tamamen Liman I 

da.resine nakli kararlaştırılan Güm· 
rük ambarlarının devir muamelesi 
üzerinde de hazırlıklar ilerilemekte
clir .Ancak, şimdiki halde otuz me • 
murla idere olunan ambarlar, limen 
emrine geçtikten sonra daha az me
murla iktifa olunacak ve diğer me
murlar da, gümrük idaresinin am -
barlanndaki kontrolu temin edecek
lerdir. 

Küçük Haberler 
0 Yabancı diller - Universite ya 

bancı diller mektebi yazılı imtihan 
la.rı bitmiştir. Yarından itibaren ka 
zanan talebelerin sözlü imtihanla. 
ilan edilmeğe başı.anacaktır. 

• ltalya elçisi yarın geliyor - B' 
müddet evvel memleketine giden tta.1 
yanın Ankara elçisi Galli Romada 
hareket etmiştir. Salı günü şehr· · 
vılsrl olacaktır. 

• Liman ve deniz ticaret müdürle 
gidiyorlar - Liman umumi müdil 
Rau:ti Manyas ile deniz ticaret müd .. 
rü Müfit Necdet, bu akşamki trenl 
Ankaraya gideceklerdir. 

Her iki müdür, evvelki hafta 1 
mirde yaptıkları tetkiklerin netic 
üzerinde vekruete izahat verecekler 
dir. 

* Dawtpaşa Gen~ler Birliği - D 
vutpa.şa gençler birliği heyeti um 
ye.si dün sabah saat onda birlik nı 
kezinde senelik toplantısını yapm 
tır. Evvela müsta'fa idare heyetin' 
raporu okunmuş ve bundan sonra Y, 
ni seçim yapılmıştır. 

Türkkuşunda ilk ders 

dün verildi 
İstanbul Türkkuşunda verilecek 

lan nazari derslere dün akşamdan 
haren başlllllmrştır. Dersler, hafta 
üç gün saat 19 buçuktan sonra 
ile Halkevi, üniversite salonların 
verilecektir. llk nazari ders Halk 
salonunda Türkkuşu öğretmenler· 
den Savni tarafından verilmiştir. B 
dan sonra Türk Ha va Kurumu me 
zi umumisi tarafından hazırla: 
Türkkuşuna ait film gösterilmiş 
Paraşüt kulesi olarak kullanılması 
rarlaştınlan Beyazrt kulesinin Y 
plaru merkeziumumi tarafmdan 
vafık görülmüştür. Kulede değişi 
ler yapılacaktır. lşle Ista.nbul mer 
zi meşgul olmaktadır. 

içki aleyhtarı gençlerin 
müsameresi 

Yugoslavenski Dom klübü· Yeşilay ve Tilrkiye içki aleyh 
a lil• y&ni i,t,. .... S.oy.a.,i gençler cemiy!rti dün, öğleden s 

-.,a.n," .L "% ~. ı ~· srcııxı: ... ,, 

Iki hafta evvel yaptıkları bir top- da güzel bir müsamere vermişleır 
la.ntı ile aralarında bir klUp kuran Müsamerede kurumun bütün · 

K it k H d şehrimizdeki Yugoslav kolonisi dün leri ve birçok davetliler hazır b 
ızı opra • ay arpaıa sabah saat onda ikinci bir toplantı ya muşlar ve gençlerin muvaffakıy 
yolunda yeni bir durak para.k (Dom klübü) ismini verdikleri rini alkışlamışlardrr. 

Devlet demiryolla.n idaresi, Kml- klüplerinin idare heyetini se<;mişler - Toplantıda, Istanbul konserv 
toprakla Haydarpaşa arasında.ki hal- dir . varının iştirakile çok güzel bir ko 
ka bir kolaylık olmak üzere Söğütlü Klübün teşkilindeki gaye, şehrimiz verilmiş ve zevkle dinlenmiştir. 
çeşmede bir durak yeri ihdas etmiş- de bulunan Yugoslavyalılan, daima dan sonra yeni nesil mektebi ço 
tir. Söğütlüçeşme durağı, Banliyö hat bir araya toplıyabilmek imk3.nınm el- rı ta.rafından zeybek oyunları o 
tmın Haydarpa.şada.n itibaren ilk is- de edilmesidir. Klüp, srk srk, konfe- ınış ve Cümhuriyet Gençler M 
tasyonu olacaktır. Trenler bu istas- rans, konser ve müsamere gibi fay - nin oynadığı iki perdelik bir o 
yonda çarşamba gününden itibaren dalı hoş vakit geçirtici teşebbüslerde temsil edilmiş ve bu suretle müs 
durmağa b~lıyaca.kla.rdll'. bulunacaktır. reye nihayet verilmiştir. 

9 uncu jimnastik şenlikleri 

İştirak edecek Lise ve Ortamekteple 
. bugün son provalarını yapıyorlar 

Ya.mı dokuzuncu jimnİl.stilt şemi1<
lerl günüdür. Taksim stadyomunda 
yapılaca.le olan bu oenJ.iklere sabahle
yin saat on buçukta b&fl&naca.ktır. 
Bir progra.m ha.zı:rl&nml§tır. DUn ta
til olmuma rağmen, birçok liee ve or 
t& mekteplerde talebe jimııutik pr~ 
valarmı tekrar etmişlerdir. Şenliklere 
girecek olan tlebeye müdür muavinle 
ri, ya.but 'beden terbiyesi muallimleri 
başka.nlık edecektir. Tal&be kafılelerl 
eokak kıyafetlerini Galatasaray lise
sinde değiştirecek ve sta.dyoma idman 
kıyaf etlerile gireceklerdir. 

Tak6imde fenliklere başlanırken 
kumandayı erkek talebeye Adna.n, 
k!'Z Webeye de Mübeccel verecektir. 

Programa göre, mektepler aşağıdaki 
sıraya göre yer alacaklardır. Kız mu 
allim mektebi, kız lisesi, alfabe sırasi 
le kız orta mektepler, erkek mual
lim mektebi, Istanbul, Vefa, Pertev. 
niyal, Kaba.taş erkek füıelerile alfabe 
sırasile erkek orta mektepler. 

Program ıudur: ; 
1 - Şenliklere saat on buçukta 

ha.ola.nacaktır. 

2 - Şenliğe iştirak edecek liseler 
sa.at onda Takl!lim cümhuriyet abide 
sine çelenk koyacaklardır. 

3 - Alaka.darlara dağıtılan davetli 
yelerden 10 mayıs tarihli olanlar, kul 
!anılabilecektir. 

4 - Davetiyesiz olanlar içeri alın-

Ne Dersin 
Şehrin hayatı 

Şoförler, belediyeye öcliye 
borçların taksite bağlanmasnı 
sonlar da müşteriden alman .. 
lara patronlannm mudahale e 
sini, berberler, ecza.crlar, fırın 
hafta tatilinden hiç değilse, bir 
at faydalanmalarını dileyorlar. 

Bunlann ls'af edildiğini, ya 
teklerin müsait bir kombinezo 
ticelendlrildiğini duyduğumuz 
Halkın rahat ya.5aınasl i!;in 
bunlarm rahat ettirilmesi ııı 
Neşe ile, iç ra.hatlığile çalışrıı 
min etmek, !'}ehrin hayatını 
yoldan düzeltmek olur. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne der 

mıyaca.ktır. 

5 - Taksim stadyOJJlU d 
takip olunacak hattı hareket 
nca bir program hazırlanoU 

6 - Mektepler, şenlik.lerd 
ayni sıra ile sahayr terkedece 

Bugün liselerde son prova.l 
lacaktır. Şenliklerin her se 
daha canlı ve daha muvaffa 
lacağı anlaşılmaktadır. 
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İstanbul • Ankara hava 
seferlerine başlanıyor 

Bir Fransız sirketi 
külliyetli mal alacak 

Ankara, 17 (Tan) -1stan.bul - Ankara arasında hava seferlerine ayın 
Virmi beşinde başlanacaktır. Hafta tatilini İstanbulda geçirmek istiyen 
Ankaralılan tatmin için çalışma programı bu nokta gözönünde tutularak 
tanzim olunmuş ve her cumartesi günü saat on dört buçukta Ankaradan 
bir tayyarenin kalkması ve buna mukaıbil de Pazartesi sabahı yedide 
:Yeşilköyden bir diğer tayyarenin hareketi kararla.şmıştır. Bu suretle pa
.ıartesi sabahı lstanbuldan ayrılan bir yolcu ayni gün Ankarada işinin ba
şında bulunabilecektir. Istanbul - An kara seferlerinin ücreti 20 lira ola
t'ak tesbit edilmiştir. Gidip gelme bilet alanlar yüzde yirmi tenzilattan is
tifade edeceklerdir • 

Ankara: 17 (Tan) - Osmanlı Im 
paratorluğunun teksime uğrayan 
duyunu umumiyesi meclisi hükiime
timiz arasında son zamanlarda ya
pılan anlaşmadan başka Fransızla -
rın kliring dolayisile Cumhuriyet 
Merkez Bankamızda bloke olunan 
paralarının deblokajım temin mak
sadile bir hal suretine varılmştır. Bu 
maksatla kurulan dört yüz milyon 
frank sermayeli bir Fransız şirketi 
Fransaya Türk emtiası ithali işi ü
zerinde çalışacaktır. Bu şirket mem
leketimizden bilhasa kömür, pamuk, 
tütün ve ipek satın alacaktır. Fran
sız hükumeti bu ithalatı yüzde beş
primlerle teşvik edecektir. 

Her hafta cumartesi öğleden sonraları ve pazarları Ankara ve tstan
bulda şehir tenezzüh uçuşları yapılacaktır. 

Ermeni kilisesindeki bomba 

Hadiseyi birbirine zıt olan 
Ermeniler nasıl görüyor 

Fransada televizyon 
neşriyat. genişliyor 

Paris, 17. (A.A.) - Çok kuvvetli 
olan yeni telsiz mürsile istasyonunun 
inşaatı ikmal edilmiştir. Bu istas
yon sayesinde tele~zyon_da ~üyük te 
rekkiler görülecektır. Şımdıye ka
dar televizyon emisyonları, ancak kı
sa mesafelerden alınabiliyordu. 

PoUs tahkikatı ilerliyor, asll bombanın nasll 
tedarik edildiği veya yapıldığı aranıyor 

Gala.tadaki Türk gregoryen Erme
hi kilisesinin mahzeninde bir bomba 
bulunduğuna dün bütün tafsilatiyle 
)'azmıştık. 

Bu mesele etrafmdaki tahkikat 
devam. etmektedir. Polis, birkaç ki
tinin ifadesine müracaat etmiş, fakat 
h1ç kimseyi nezaret altına almamıştır. 

Zabıta tahkikatı, muhtelif ihtimal-
1er bakımından genişliyerek devam 
ederken, hadise gregoryen kilisesi 
ta.raftarlarile bunlara muhalif olan · 
lar arasında hararetli münakaşalara 
6ebebiyet vermektedir. 

Şahin Kaya ne diyor 7 
Türk gregoryen kilisesi mütevelli-

1eri. reisi Şahinkaya, bu mesele etra
fında bir muharririmize şu izahatı 
'letıniştir : 
"- Bugünkü Tanda yazdıklannız 

'Ynen doğrudur. Geçen çarşamba gü 
'i; +.-.oü-• .....,.:..n~ -·2• "'t...~:bWia t,,...bcl&t 

t\'ı.ektubunu almıştım. Bu bombanın, 
~apııan tehditle alakadar olup olına
di'ğını bilmiyorum. Zabrta tahkikatı 
bu noktayı şüphe yok ki, aydınlata -
Caktır. 
• Meselenin, cemaat arasındaki ihti-

1a.tlara temas eden ciheti şudur: 
Ben Ermeni diye bir ekalliyet taru

ll_Uyorum. Tarihi ve ilmi tetkikler, bi
titn Türk aslından geldiğimizi saraha 
ten ortaya koyar. Bu kadar bariz bir 
~at'iyet varken, sadece bir din aynlı
g"Qu vesile ittihaz ederek iki kaideş 
kiitıeyi ayrı milletler haline koymrya 
~~IŞrnak, bu ayrılıkta menfaati ve is-
ifadesi olanların işidir. 

Benim ortaya attığını bu fikir, aklı 
başında insanlar arasında derhal ta
r~lar kazandı. Bu cihet, istüade
~ tehlikede görenleri harekete ge
~~7di ve aleyhimde bin bir türlü teşeb 
teUslerde bulundular: İftiradan ölüm 

hdidine kadar. 
'ttta 'I3en. bunlara ehemmiyet veren bir 
~ an değilim. Bir idealciyim. Hiçbir 
d ~ kanaatimi sarsmaya. muktedir 
egudlı-.,, 

c;,,,,ani meclise gelince .. 
hu Gregoryen kilisesi mütevellisinin 
tıes~0~i nazarına, Ermeni patrikha 
Ce 1 cısnıa.nt meclisi mahafilinde ~u 

'\rap Verilmektedir· 
~ . 

tib.- Biz, Şahinkaya.nm iddia ettiği 
tı.ı 1

• Irk ve milliyet ayrılıklarmı mev 
b ~hs etnıiyoruz. Bir vatandaş iti
d tri.le Yaşadığımız Türk t.opraklarm-
a 11.:Yıı: b" kü t'ı b' ır tle, ayrı bir gaye ve ay-

"i ~ ltıefktıre sahibi olduğu.muzu ile
'~Uren.ıer sadece iftira ediyorlar. E
dir ıı Patrikhane bir din müessesesi
lıa~ B~un ismi ister ermeni patrik
tıls~81• ister gregoryen patrikhanesi 
aıa.ltaa bu değişiklik meselenin ruhile 
~ehdu ar değildir ve onun mahiyetini 
ı~ıt\de ~~ez. Çünkü biz Türk camiası 
IQ<lias ır vatand~ olmaktan başka 

Şahı o!'llıyan insanlarız. 
'ı bıkaya ile aramızdaki ayrılığın 
~ isti onun, benimsediği bu nazariye 
l>or. 0

3'tnara knlkmasmdan ileri geli
b~ ll'ı.iUl'f.~da "ben Türk değilim. Ayn 
bır 11.d etırn.,, diyen hiç kimse yokken 
"~atı~~~ k8:1Jcıp ta "ben Türküm 
tli.rı elbett!uı. sizden aynyım.,, demesi 
~hep ~ ~ır sebebi olacaktır. Bu 
tlığı bir • i~ senedenberi hakkı olma 
l'etitı.e r Y:rı., bütün bir cemaatin nef 
•an bu agtnen elinde tutmıya uğra
•tı.rette a~a~rn hareketlerinde bariz 
d ~llltj~0rülebilir.,, 
~itı.irı ;:ıe. nıe.hafilinde bomba ha 

Vlıt ettiği intiba, bunun 

Şa.binkaya tarafından mürettep oldu 
ğu merkezindedir. 

Bomba nosd tedarik 
edifmİ§? 

24 Mayısta işletilmeğe başlanıla
cak olan yeni istasyon sayesinde alt
mış ila seksen kilometrelik bir me
safe dahilinde televizyon emisyon
larının alınması mümkün olacaktır. 

Yeni Yunan torpidoları 

Polisin tahkikatı, bombanın müte
hassıslar tarafından muayenesinden 
sonra daha ziyade ilerlemek imkanı-
nı bulacaktır. Bu meyanda, elde ~i- Atina 17 (Tan) Yeni ısmarlana-
len bombanın evsafını, ne zaman ya- cak açık deniz torpitolan hakkında 
pıldığı ve kullanış şeklini ortaya ko- ayın yirmisine kadar kat'i karar ve
yacalıö.tır. Mütehassısların raporları - rileceği selahiyettar makamdan teb
ru bugün vermeleri çok muhtemeldir. liğ edilmiştir. Yeni dört torpito muh 

Polisin dikkatini teksif ettiği nok- ribinin !ngiliz tezgahlarına sipariş e 
talardan biri de şudur: dileceği muhakkaktır. Bunlar 39 mil 

Bomba ister tehditçiler, ister teh- sür'at 1400 ton hacimde bulunacak 
ditçilere bir tuzak kurmak istiyenler lar ve Amiral Kondoryotis tipinde o 
tarafından konulmuş olsun, bu mese lacaklardır. Techizatları da son sis
!enin sadece bir cephesini teşkil et - tem bulunacaktır. 
mektedir. Diğer cephede bu bomba - Makedonya umum valisinin 
nm nereden ve ne suretle tedarik e- Atina 17 (Tan) _ Makedonya u-
dilebildiğidir. mum Valisi General Pollis tekrar is-

roııs, lJuuıJJanuı .:;;v?)dını tayin eden tifa etmiştir. Bu defaki istifasmm 
raporu elde eder etmez işi bu cihet - kabul edilip edilmiyeceği henüz belli 
ten de derinleştirecek ve ehemmiyet- değildir. 

li görfilen bu meseleyi de halledecek- -==:::ıı:::=======~----== 
tir . 

Ka~an gölgeler 
Bu mesele etrafında tahkikat ya

pan bir muharririmiz. Türk Gregor
yen kilisesinin bulunduğu tenha so
kakta, bu son günlerde gayri tabii ba 
zı hadiselerin cereyan ettiğini tes'bit 
etmiştir. 

" - Şahinkaya namuslu ve yap
tığını bilir bir adamdr. Onu çekemi
yenler şimdiye kadar zavallının başı
na dert açmak için bin bir vesile ya
rattılar. Fakat Şahinkaya kendisine 
kurulan tuzaklardan hep kurtuldu. 

Bu bomba, bir suikasttan ziyade, 
Şahinkayayı itham için oraya düş -
mantarı tarafından konulmuştur." 

Polis müsbet yollardan neticeye 
doğru yürümektedir. Bombanın ev
safı hakkında alınacak rapordan son 
ra meselenin halli kısa bir zaman i
şi olacaktır. 

1 O bin lirallk bir 
vergi kaçakçdığı 

Gregoryen kilisesi, cemaat ihtilaf
ları dolayısile, daimi bir tayakkuz i
çindedir. Şimdiki mütevelliler, muka
bil partiden gelecek herhangi bir ta 
arruzu karşılamak için dalına tedbir
li bulunmakta ve bu hususta kendile
rine sadakatleri tecrübe edilmiş bazı 
adamlar kullanılmaktadır. Bu uya -
nıklzktaki isaıbet, şimdiye kadar te
sadüf edilen birkaç hadise ile mey-

dana çıkmıştır . ""' .hb d•ld• 
Yine bu adamlar, tehdit mektubu- 1 ar e 1 1 

nun geldiğinin ertesi gece, kilisenin Tophane maliye tahakkuk mı.. •• ıı..ır 
bulunduğu dar sokağın duvar diple- Juğuna, on senedir devam eden bir 
rini kollıyara.k dolaşan iki gölge gör- vergi kaçakçılığı ihbar edilmiştir. 
müşler ve bunları gözetlemişlerdir. Bu ihbara göre, Galatadaki L\ısavo
Bu iki gölge, gayri muntazam fasıla- riç Ermeni klisesinin Türk gregor
larla, daima duvar diplerini kollıya- yen klisesi ittihazından evvel, me
rak iki saat kadar dolaşmışlar ve tam mur ve müstahdemlerin maaşlarını 
kendilerine niçin dolaştıkları sorula- az göster)')"l,,1• suretile vergileri sak
cağı sırada ortadan kaybolmuşlar - lanmış ve bu suretle kaçakçılık ya -
dır. pılmrştır. 

Bu gölgelerin kiliseyi tarassut et- Bu kilsedeki müstahdemler her 
mekte oldukları çok muhtemel sa - ay 357 lira maaş almaktadırlar. Hal 
yılmaktadır. Çünkü kilisenin bulun- buki bu miktar 135 lira olarak gös
duğu sokak, bir nevi gece ziyaretleri- terilmiş ve bu hal tam on sene de
ni başka bir ihtimale göre izah ed~ - vam ederek hazine on bin liradan 
cek sokaklardan değildir. fazla zarara sokulmuştur. 
Bombayı bulanlar ne Işin asıl garip tarafı, mütevelliler 
diyor ? tarafından maliye memurluğuna gön 

Dün, mahzende bombayı bulan tü- derilen ve hakikate uymıyan beyan
tün işçilerinden Ulviye ile görüştük. namelerin Patrikhane tarafından da 
Hadiseyi şöyle anlatıyor: tasdik edilmiş olmasıdır. 

- Biz mahzene örümcek aramak Hadiseye derhal Tophane tahak -
için girmiştik. örümcekler tütüne kuk memurluğu tarafından el konul 
zarar veren böcekleri mahvettikleri muş ve bu ihbarın doğruluğunu or
için patronlar beher örümceğe kırk taya koyan vesaik, klisenin evrakı 
para verirler. Biz örümcek ararken arasında bulunarak mühürlenmiştir. 
yerde demirden bir şey bulduk, me- Eğer bu kaçakçılık tahakkuk e -
rak ettik. Demirciye gösterdik ve derse, o zamanki mütevelli heyetle
bir bomba olduğunu öğrendik. ri, şahsen mes'ul addedilecekler ve 

Bomba yerde, henüz konulmuş hazinenin zararını tazmine mecbur 
bir vaziyette idi. üzerinde ne bir top kalacaklardır. 
rak, ne de bir çöp yoktu. Halbuki Bu mütevelliler şunlardır: 
her taraf sokaktan atılan çöplerle Kevork Kayserliyan, Kurken El-
örtülmüştU." masyan, Jiroyr Aznavuryan, Ed -
Gregoryenlerin fikri vard tnceyan, Avadis Sarafyan, Tor 

kum !stepanyan, Dr. Siyosyan, Dt. 
nedir? Keşişyan, lstepan Baronyan, Jiroyr 

Galatadaki klisenin taraftarları , Horasaniyan, Kevork Kavafyan, Dik 
bu bombanm bıraktığı intibaı şöyle · ran Hanımyan, Hartiyum Da.nelin -
anla orlar: an. 

KÜLTÜR 

Fr~-..ı.cl'-..ı.rı 
yılclörıfim(.l 

schaft., ı, müzesini, faaliyetlerini u- Yine beyin tamirine Bu yıl, son asır ruhiyat cereyan
larından başlıca birini temsil eden 
(Freudisme - Freudcülük) ün müessi
sinin sekseninci doğum yıl dönümü
dür. Bu vesile ile Fransız ve Alman 
gazeteleri, hayli yazılar neşrettiler. 
Omi tetkikler alabildiğine yürüyor. 
Almanyada aylık mecmualar, son on 
yıldanberi halk muhitlerinde kafi 
derecede bu cereyanı zaten yaymak
tadırlar. Fikir hayatımızda da bu 
alakanın eserlerine şahit olmakta -
yız. Prof, Şekip dikkate değer, az 
çok sistemli bir plan dahilinde bu A
vusturyalı ruhiyatçıyı bize tanıttı. 

Eğer doktorluk muhitlerimizde bu a
lakaya yardim etselerdi birçokları -
nm arzu ettiği gibi bu mesleğin tıbbi 
meselelere teşbih tarafı da aydınla
tılmış olurdu. 

Freud'ün sekseninci yildöntimünü 
andığımız bu sıralarda biz daha çok 
içtimaiyatın görüş zaviyesiyle Ferud
culuğa bakmağı düşünüyoruz. 

Freudizm'in ana düşüncesinin iki 
Fransız doktor ve ruhiyatçısmda 
bulunduğu malumdur. Charcot ve 
Pierre Janet, ipnotizma ve uyku es
nasında iç boşalttırma suretleriyle 
asabi hastalıkların sebeplerini bul -
mak yolunu açmışlardı. Bunları ye
ni bir sentez içinde diğer usullerle 
sistem haline getiren Freud, yalnız il 
mi bir nazariye kurmakla kalmadı, 
ayni zamanda terbiyevi ve hayati ro
lü gittikçe ehemmiyet kazanan umu
mi bir cereyan açtı. Fransada yal -
nız klinik, laboratuvar ve kitap için
de kalan bir fikrin, nasıl olup da 
Fransa haricinde geniş ve umumi bir 
hal aldığı araştırılmağa değer bir 
noktadır. Avusturyalı ruhiyatçımn 
sekseninci yıl dönümünü hatırlarken 
bu nokta üzerinde şöyle bir durmak 
faydalı olacaktır. 

Birkaç sene evvel Fransada bu 
mevzu etrafında (Le Freudisme) i
simli bir kitap neşreden Lemeunier, 
meseleyi bir ilim meselsi olmaktan 
ziyade bir cemiyet meselesi olarak or 
taya koymanın lazımgeldiğini söy -
ledi. Paris ruhiyat mektebi profesör
lerinden olan bu zata göre, Freudi
sme bir ruhiyat mesleği olabilir. Bir 
kısım sinir hastaları bu mesleğe gö
re tedavi olunur veya olunamazlar. 
Bu mesele, ilmi bir meseledir. Fakat 
bir de böyle bir mesleğin inkişafı, 
muhitte alaka uyandırması, adeta 
pratik bir meslek haline gelmesi me
selesi vardır. Gerçekten Freud,cü 
lük Fransa.da, gerek Charcot ve P. 
Janet istikameti bakımından, gerek 
Fransız Freudistleri gözüyle yalnız 
bir tıp ve ruhiyat cereyanıdır. Al -
manyada ve Avusturyada ise gittikçe 
hayata nüfuz eden, terbiyeye giren, 
halkı alakalandıran canlı bir hare -
kettir. Hele Almayada, Hitlerin iş 
başına gelmesine kadar, Freud ruhi
yatı başlıbasma bir muhit yaratmış
tı. Berlinin Kurftirstendamını tanı
yanlar, "lnstitut für Sexualivissen-

zaktan levhasiyle olsun, görmüşler -
dir. Fakat nasyonal scısyalizm "Şi- dair 
mal dinine ve şimallilere göre ilim, Bundan -sanının- ti~ dört gün f!V· 

cins ve tabiatın mistikl~ğ~ne: güz~li- ' vel bir Portekizli doktorun insan di
ğine .~a:.ı~~~n:ıahdır.,, _g~_bı .. bır t~lak- mağmda ameliyat yaptı~nı ele ala
k~. gu~tug~ ıçın . e~stı.tuyu dagıttı, rak konuşan iki dost ara"tında ge<:en 
muzesı altust edıldı, kıta~ları. ya_kı_l- muhavereyi yazmıştım. Bunclan mii
dı. Fakat bu, Alınan terbıyecılerının nasebet düşüren bil' okuyt•cumU7da 
"psikanaliz., le meşgul o~alarına bana başka bir (beyin ameJIJat. fık
engel olmadı. Çocuk ve gençlık etra- rası) yazıyor. Söylenmiş te olsa be
fında çıkan mecmualar arasında baş- yin fıkralannın iyilerinden olduğu 
lıbaşına bu işle uğraşanlar vardır. .. l<:in bu fıkrayı size naktf' karar ver • 

Bir Alman alimine göre Freudun dim. Bakahm lıO')UDUıa gider mi?. 
mesleğini kurduğu Viyana muhiti, Mütaleasmm aykmlı~ından ve lta
nazariyenin. ilm! d_e~eri ~adar hayat fasının dikliğinden mnŞteki olan bi
ve terbiy~vı degerın~ de ızaha yar~r. risi bir gün bir kliniğin öni.ınden ge • 
Viyana, cıns ve erotık hayatın e~ ı_n- çerken şu levhayı görnıii~: 
celmiş. olduğu bir ~~pa. şehrıdır. (Burada tıeyin tamir olunur) 
İnce hır sefahat. butun bır aşk ve . 
renk şehrin iliklerine işlemiştir. Aca- . De~hal aJ?ına kendi be~·nınd~n ~~k 
ba Freud'ün bu vakıaya esir olduğu tı~Ierı gelmış ~e hemen kıluuge gtr
söylenemez mi? Etrafında birkaç mış. Bakını~ ~ı, kalabaltk. Pek . ço~ 
hadise gördü ve onu umumileştire - hasta. v~r. Ne ıse sır~m~ be~klcmış \0 

rek, bütün asabi buhranlar1, ta. do - geç vakıt doktoru gorebılmış ve sor
ğuştan başlıyan bibidoya bağladı. E- muş: 

ğer bu hüküm doğru ise, Freud ru- - Siz beyin tamiri mi yapıyorsu-
hiyatma sosyolojik bir fiil ilave et - mu.? 
mek lazımgelecektir. Bu bakımdan _ Evet . 
Türkiyede sinir hastalıklariyle uğ - - Nasıl tamir ediyorsunuz r 
raşanların neden Freud ile alakadar - Başınızı ~arız. Beyninizi t:ıkan-
olmadıklarını düşünmeğe bile ihti - nz \"0 tekrar başınm kaparız. Beyni
va~ kalmıyor. Mütefekkirleri düşiin- niz bizde bir hafta, on giin kalır. Ta.
düren ve onları tıbbı ve psikolojik mir eder, yeniler, tekrar yerine koya,-
bir "iş" görmeğe, bu işin ilmini, na
zariyesini yapmağa sevkeden peşin
den verilmiş hükümler değil, vakıa
lardır. Asabi hastalık vakıaları ve 
buhranları ise bizde bibidonun bariz 
surette rol oynadığını göstermiye -
bilir. Bununla şüphesiz meselenin ve 
psikanaliz usulünün mahiyetine do -
kunmak istemiyoruz. Maksadımız 

Freud'ün seksen yaşına girişini ha -
tırlar ve hatırlatırken, ileri sürdüğü 
nazariyeye karşı umumi alakanın bir 
şehir, bir cemiyet meselesi olduğunu 
belirtmek, bazılarının doktorlarımı -
za, içtimaiyatçı ve ruhiyatçılarrmıza 
karşı yaptıkları sitemlerin çok ye -
rinde olmadığına sadece işaret et -
mektir. 

Ziyaeddin F AllRl 

Kayseride at yarışları 
Kayseri, 17. (Tan) - Bugiln at 

yarışları binlerce halk önünde Ço
rakçılarda yapılmıştır. Tay koşusun
da birinciliği Rıfatın Yıldırımı, ikin
ciliği Alinin Kaplanı kazanmıştır. 
Erciyes sUratmda birinciliği Bekirin 
Nasibi, ikincfliği Hakkının Uçarı ka
zanmıştır. Uçüncü İdman mukave
meti koşusunun birinciliğini Abdul
lahm Reyhani, ikinciliği Mühsinin 
Danyalı, almıştır. Konkur hipikte 
subaylarla atlı sporcular girerek bi
rinciliği Bürhan Haylaz adındaki A
tile, ikinciliği Faik Mebrukile, üçün
cülüğü Şevket Turgut Volgasile ka
zanmıştır. 

nz. 
Adam razı olmuş, ameliyat masası

na yatırmışlar ve beynini çıkarmışlar 
tekrar kafa. tasını kapanuşlar, eline 
de bir numara vermisler: 

- Bir hafta sonra geçiniz •• Demiş
ler. 

Aradan aylar geçmiş, bir gün dok 
tor, hastasına rasgelmiş: 

- Sizin benıiniz tamir oldu, durn
vor. Gelmedhuz ki, yerine koyalım. 
l.·arm beklerim. 

Hasta cevap vermiş: 
- Aman doktor, siz beynimi çı -

kardı~ınızdanberi o kadar rahatım 
ki, artık onu tekrar yerine koydur • 
maya lüzum görmiyorum. 

8. FELEK 

Bursada Türkkuşu 
dün törenle açddı 

Bursa. 17, (A.A.) - Bursa TUrk
kuşu bugün Atıcılarda on binlerce 
yurttaşın katılması ile açıldı. Töre
ne lstiklfil marşı ile başlandı. Mü
teaddit söylevlerden sonra Türkkuşu 
uçucu ve paraşütçü üyeleri h" 11nn 
önünden alkışlanarak geçiş yaptılar. 
Planörcüler planör hakkında izahat 
verdiler. !ki uçuş gösterisi yapıldı. 
Bursada Türkkuşunun açılışını halk 
büyük bir sevinç ve ilgi ile karşıla
mıbtır. 

İrlandada suikastçılar 
Dublin, !7. (A.A.) - Son günler

de devletin emniyetine karşı suikast 
hazırlamakla maznun 25 kişi tevkif 
edilmiştir. 

Himayeietf alin yaptıracağı yeni 
bina Ankarayı daha güzellstirecek 

Kat'i teminat mukabilinde 
ipotek senetleri 

Ankara, (Tan) - Kat'i teminat 
olarak alınacak emvali gayrimenku
le ipotek senetlerinin müddetle mu
kayyet olmaması Finans Bakanlığı 
tarafından alakalılara bildirilmiştir. 

Dinarh ile Mülayim 

1 

Izmir, 17. (Tan) Dinarlı ile Mü 
!azim _A_lsancak stadyomunda 10.0?.0 
seyircınm heyecanı karşısında gu
reştiler. 1 saatlik gii ..... -•,..n sonra be· 
raberlikleri ilan edildi. 

Dokfor Şahhn istifa 
edeceğine dair §ayialar 

Çoct:.ık Sev blnası pr ojesinin bir taslağı 

Berlin, 17. (A.A) - Havas ajansı
nın muhabiri, maliye nazırı Schacht' 
ın istifa edeceğine dair bir takım şa

l yıalar kaydetmektedir. 
Ankarada, çocuk sarayı caddesi ile 

bahriye caddesi arasındaki arsaya 
Himayei Etfal tarafından yaptırıla -
cak olan binaya ait proje müsabaka -
sında mimar Mehçet Ünsal ile Şevki 
Balmumcunun eserlerinin birinci se
çildiği yazılmıştı. Bu münasebetle bu 
değerli mimarların "çocuk sev,, ismi
ni taşıyan projelerinin bir taslağını 
koyuyoruz. 

Çocuk Sev ismindeki projeye göre 
bina 250 kişilik bir havuz ve gazino 
ile 600 kişilik sinema ve tiyatrodan, 
20 arabalık bir garajda saatte 25 has 
tanın tedavi edilebileceği su tedavi 
evinden aynca seksen çocuğu yetişti 
recek bir kreş ve dokuz apartıman, 
bir o kadar da mağaza kısımlarından 
mürekkeptir. Ankara bu bina ile yeni 
ve modern bir bina kazanmış oluyor. 
Genç mimarlarrmrzı bu muvaffakı -

etlerinden dola tebrik ederiz. 

. Tecyyüd etmemiş olan bu istifa 

1 
kararının sebepleri meçhuldür. 

Maamafih, maliye nazırı ile nazi 
1 mahafili arasmda Almanyanm fi
l nans ve para siya.setl hakkında bü
! yilk noktayi nazar ihtilafları mevcut 
i olduğu zannedilmektedir. 
1 

•( · ı 
ı f 

DiKKAT! 
Gazetemiz rrıensuplan

if 
't nın hepsinin hüviyet cüz-
111 danı vardır. ., 
ı f Ruoclan ötiirii her M ~ l~o ~1l11rsa 

ol.swt gau.i6m~ namına mtlMlCJl-
1 at edeceklArden htıvlyft rlbdarı-
1 lannw istenllmMJ ~ 8ahtp1Mlnlıı 

P · .. b k d b" . · ı · ~. k ı l\.1e~.f~~eri iktıı:aamdandrr. 1 roıe musa a asın ıı ırıncı ıgı a-
zanan Mimarlardan Beh et Unsal - ../ 
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Boğuk feryatlar birbirine karışmış, 
Koca bi a temelinde sarsalmıştı 

- Asker!.. Silah başına! .. 
Bu ses, bir anda koğuşları dolaş

Jnı~tı. Karargahta mevcut olan elli 
altmış neferden ibaret askerler, der
hal karyolalarından sıçramış, uyku 
sersemliği ile ne yapacaklarını şa -
eırmışlardı... Fakat birdenbire ko
ğuş kapılarında lngiliz efradının ken 
dilerine çevrilmiş olan tüfek uçlarını 
görünce bir baskına uğradıklarını 
nnlamışla,.-:ıı. 

Türk neferlerinin hemen hepsi de 
don, gömle}de yatak kıyafetindeler
di. Silahlarına sarılmağa değil, el
biselerini giymeğe bile vakit bula -
mamışlardı. lngiliz askerleri koğuş
lara dalmışlar; müdafaadan malı -
rum ve uyku sersemliğile şaşırmış 
olan efradı süngülemeğe başlamış -
lardı. 
Kapıya en yakın olan iki nefer, 

beyaz gömleklerinin göğüsleri bir 
anda kıpkırmızı kan kesilerek yere 
serilmişlerdi. Oteki efradın bir kıs
mı, koğuşun bir köşesine iltica et
mişlerdi. 

Faka! bu sersemlik ve şaşkınlık 
çok sürmemişti. Koğuş kapısından 
içeri girmeğe cesaret edemiyen ln
giliz efradı tarafından açılan yaylım 
ateşi, bu köşeye üst üste yığılan ef
rada, vaziyetin vahamet ve akıbeti
ni ihsas etmişti. 

O zaman, biribirine kenetlenen bu 
efrat bir anda yerlerinden fırlamış; 
İngiliz neferlerinin üzerine atılmış; 
boğaz boğaza bir mücadele başla

mıştı. 

Boğuk feryatlar biribirine karış
mış; koca bina temelinden sarsıl
mıştı. 

Koğuş kapısının önüne bir In
giliz neferi yuvarlanmıştı. Ve bu bo
ğazlaşma, korkunç bir hal almıştı. 

Jngiliz zabitleri, her halde mes'u
liyetlerinin derecesini anlamış ola -
caklar ki; derhal düdük çalmışlar; 
ve Türk nef erlerile biri birlerine ke
netlenen askerlerini ayırmak ıçın 
aralarına at1lmışlardı. 

O zaman, lngilizler merdivenlere 
atılmışlar; maktullerile yaralılarını 
bile orada bırakarak sokağa can at
mışlar; kapının iki tarafını tutarak, 
Türk neferlerini takipten menetmek 
için içeriye ateşe başlamışlardı. 

Silah sesleri, etrafa dehşet vermiş
ti. Sokak başlarına halk birikmişti. 
Herkes şiddetli bir heyecan içinde 
idi. Ingilizler, elJerindeki silahların 
birçoğunu, gerideki '1Qalka çevirmiş
lerdi. Şimdi - yaptıkları bu hak -
sızlığa karşı çehrelerinde derin bir 
isyan manası okunan - halkın ken
dilerine hUcum edeceğini zannetmiş
lerdi. Koğu§}ardaki Türk efradı da 
derhal giyinmiş ,silahların' almış; 
müdafaa vaziyetine geçmişlerdi. 

Vaziyetin vahametini anlıyan In
giliz müfreze kumandanı, derhal bo
ru çaldırarak: 

- Ateş kes!~ 

Emri vermiş .. SUr'atli bir emniyet 
tertibatı alarak müfrezeyi Bayazıt 
meydanına doğru çekmişti. 

Karargahtaki Türk efradı, derin 
bir teessür içindelerdi. Beş on daki
ka içinde, 6 ş~hit ve 15 mecruh ver
mişlerdi.. .Tekrar bir kanlı baskına 
uğramamak için karargah binasının 
avlusuna silah çatmışlar; sokak 
başlarına da süngülü nöbetçiler ko
yarak emniyet tertibatı almışlardı. 

İngilizler, kendi ölü ve yaralıları
nı almak için bir sıhhiye takımı yol
lamışlardı. 

Mert ve alicenap Türk neferleri, 
bunları husumet ve intikamdan ta -
mamen azade bir ciddiyetle karşıla
mışlar; vazifelerini ifaya mani olma
mışlardı. 

Burada, bu meş'um ve kanlı sahne 
cereyan ederken, Beyazıt meydanın
da da bütün hamiyet erbabının yü
reklerini sızlatacak hareketler görü
lüyordu. Heybetli bir zafer takı gibi 
yükselen ve, iki tarafında Kur'amke
rimin (Fetih) ve (Nusret) müjdesi 
veren ayetleri görünen o muazzam 
'(Taht kapısı) nın karşısında; beyaz 
ıemin üzerine kırmızı ve lacivert 

haç işlenmiş Ingiliz bayrağını taşı -
yan sancaktarla, süngüleri parlıyan 
muhafızlar duruyor; Hintli ve Avus
tralyalı kıt'alar, akın akın harbiye 
nezaretinin meydanına giriyordu. Ka 
pının iki tarafında, Türk nöbetçileri 
hiddetten parlıyan gözleri, sararmış 
çehreleriyle mevkilerini muhafaza e
diyordu. 

Tramvay yolu caddesinden ağır 
kamyon horultuları geliyor; biribiri
ni takip eden bu kamyonların için
deki tam teçhizatlı bahriye efradı
nın, başlarına geçirdikleri kara as
kerlerine mahsus çelik miğferlerle, 
tüfeklerinin ucundaki süngüler par
lıyordu. 

Bir. Ingiliz tayyaresi, kulakları 
yırtan bir gürültü ile, telaşlı ve teh
ditkar hareketlerle meydanın üzerin
de dolaşıyor; bazan yangın kulesine 
doğru yükseliyor; ve sonra;Bekirağa 
bölüğünün, bakırcılar caddesinin ü -
zerinden geçerek, Beyazıt camiinin 
minareleri arasından tekrar meyda
na doğı-u sUzülüyordu. 

Harbiye nezaretinin meydamııCla, 

büyük dairenin kapılarında; ne ol -
duğundan ve ne olacağından bihaber 
zabitler, gece dairede nöbetçi kalan 
memurlar, silahsız ve kimden emir 
alacaklarını bilmiyen şaşırmış asker
ler görünüyordu. 

Geniş meydanda, İngilizce kuman
dalar, çift sesli manevra düdUkleri 
aksediyor; taht kapıdan yangın ku- 1 
lesine doğru, toprak renkli bir yılan 
gibi, oyulgalana oyulgalana ilerli -
yen yol kol nizamında kıtalar, kule
nin 'dibinde ikiye ayrılıyor; Hintli 
asker bölükleri, sola çarlı ederek 
(Bozdoğan kemeri) kapısından çıka
rak bütün sokak başlarına mhral -
yozları kurarken; Avustralyalı bö -
lükler de, sabık hassa ordusu birinci 
fırka koğu!3larını, merkeı kumandan
lığını, Süleymaniye camiine karşı o
lan eski mızıka bölükleri koğuşla -
rmı, sol tnraftaki hastane binala -
rmı, itfaiye alayının karargahını i
hata ediyordu. 
Yangın kulesindeki nöbetçiler, el

lerinde dürbünler olduğu halde, pen
cerelerden sarkmışlar; meydandaki 
bu kaynaşmayı seyrediyorlardı .. Bir
denbire arkalarında anlaşılmaz ho -
murt ular işitmişler; geri çekilerek 
başlarını çevirmişlerdi. Fakat o an -
da derin bir hayret hissetmişlerdi. 

Karşılarında bir Ingiliz zabiti ile bir 
manga Ingiliz askeri duruyordu. Ku
lenin o yüzlerce ayak merdivenini 
bir hamlede çıkarak (yangın kulesi
ni işgal) etmek zaferini kazanan bu 
zavallı kahramanların hemen hepsi 
de derin derin soluyordu. Zabitin e
linde, bir rovelver bulunuyordu. Ef
radın süngüleri, Kadıköy üzerinde 
yükselen güneşin geniş pencereler -
den süzülen çiğ ziyalarrnın aksiyle 
parlıyordu. 

Zabitin yanında bulunan - lngiliz 
neferi elbiseli bir rum tercüman -
yorgunluktan hırıldıyan bir sesle: 

- Teslim .. teslim .. 
Diye bağrıyordu. 
Kulenin Uç yangın bekçisi, gittikçe 

artan bir mernk ve hayret içinde, 
karşılarında bu manzaraya bakıyor
lar; gülmek mi, ağlamak mı lazım
geldiğini tayin edemiyorlardı. 

- Canım, teslim olmıyacak ne 
var? .. Burada, topumuz yok .. tüfeği
miz yok ... Madem ki zahmet edip bu
raya kadar çıkmışsınız. Buyurun. 
Pencereler, sizin .. oturun önüne .. Şu 
latif manzarayı doya doya teınaşa 
edin. • 

- Burada bayraklar varmış. On· 
ları teslim edin. 

- Ne baryakları? .. 
- Vire, bilmezsin, bayrak.. pos 

teleni. .. bayrak işte .. Hani bura.ad siz 
sallıyor .. (Mustafa Kemal)e 'bir isa
ret veriyor. 

- Oğlum!.. Biz ne~de, Mustafa 
Kemal nerede? •. Burada öyle bir şey 
yok. 

- Zanım .. hani, cuma günleri bu
rada asarsınız baryak.. Bandıra .. 

CArkası var 

TAN 18 - 5 - 936 

Yol vergisi bakayası 
derhal toplanacak 

Bugüne kadar tahsil edilememiş 
olan 935 yol vergisinden bakaya ka
lan mebaliğin derhal ve bu ay için
de toplanması, aksi halde belediye 
memurlarının cezalandırılacakları a
lakadarlara bildirilmiştir. 

Konservatuar mezunlarının 
imtihanları 

Konservatuvardan bu yıl mezun 
olacak on gencin jüri hcyctile halk 
huzurunda imtihan edileceklerini 
yazmıştık. 

Bu imtihan 30 Mayısta Tepeba
şmda yapılacaktır. 

Türk Hava Kurumu Üsküdar 
şubesi eşya 

piyangosunda kazananiar 
Türk Hava Kurumu Üsküdar llçe 

şubesinden: 
1 - T. H. K. üskUdar llçe şube

mizce tertip edilen eşya piyangosun 
da kendilerine isabet eden hediyele
rini henüz almamış bulunan bir kı
sım bilet sahiplerinin de şubemize 
müracaatla hediyelerini alabilmele~ 

rini teminen son defa olarak hediye 
tevziatı Mayıs 936 gayesine kadar 
temdit edilmiştir. Bu müddet zarfın
da tevziat Pazartesi, Sah ve Cuma 
günleri saat 10 dan 18 e kadar ya-
ılacaktır. 
2 - llçe şubemiz, tertip ettiği eş

ya piyangosu işinde kıymetli yardım 
ları geçen sayın Bayan ve Bayları 
hayırlı bir yurt ödevini başardıkla -
nndan takdir ve kendilerine alenen 
teşekkür eder. 

' B U L M A C A M 1 Z ., 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Ilçe (4). Seda (4). Beygir 
(2). 

2 - Şart edatı (3). Usul (5). 

3 - Sonuna bir (1) koyarsanız 

çınlar (2). Beyaz (2). Eski bir çal
gı aleti (3). 

4 - Baston (3). Nefi edatı (2). 

Bir çocuk yemişi (3). 

5 - Nan (5). 
6 - Beyaz (2). Mahvetmek (5). 

7 - Yemek (3). Vahşi yuvası (2) 

Bir göz rengi (3). 

8- Haberci (3). I.ı8.him (2). As-
9 - Büyük (3). Hayvan ölüsü (3) 

10 - Isim (2). Bir insan adı (3). 
lan (3). 

11 - Erkek keçi ( 4). Kedinin düş
manı (4). 

DUNKU BULMACM.UZIN 
HALLI 

1 - Güneş (5). Bahar (5). 
2 - üzüm (4). Kasaba (6). 
3 - Nümayiş (7). 
4 - Emarat (6). 
5 - Yalan (5). Mat (2). 
6 - Kitap (5). Fa (2). 
7 - Baş (3). Keman (5). 
8 - As (2). Meze (4). 
9 - Hamam (5). Mete (4). 

10 - Ab (2). Kafa (4). Eti (3). 
11 - Rasatane (8). lt (2). 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye için Dışarı için 

Lir. K. Lira K. 

Bir aylıl 1 50 
s • 4- 8-
6 .. 7 50 14 -
t yıllık 14 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

Dfln için DA.ncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KUc;Uk IUl.nlar doğrudan doğ· 
nıya idaremizce almablltr. 

KilçUk ilA.nlarm 5 satırlığı bir 
defalık 80 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası için satır başına 5 kuruş 
alınır. Bir defadan fazla için ye
kfuıdan % 10 kuruş indirilir. 

Nj p;s;s:;ı;ı 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Tarsusta cağlıyan 

l_M_E M_L E---:-K_E_T __ T _E ~~-" _T A_N_,,__JI 
Sıvasta ilkbahar at 
koşul rına başlanıyor 

Sıvas, (Tan) - llkbahar at koşularına ait program hazırlanmıştır. 
Koşu Uç hafta devam edecek ve 14 haziranda başlıyacaktır. llk looşu 
1000 metrede ve yerli yanmkan ve haliskanlar arasında, ikinci koşu 
2000 metrede koşu kazanmamış yerli arap at ve kısrakları arasında o
lacaktır.Hendikap yarışlarına dört ve daha yukarı yaştaki arap halis
kanlan alınacak ve dördüncü koşu 2400 metrede yerli yanmkan arap 
ve hnliskan arap at ve kısraklarına aittir. Koşu yerinde büyük bir tri
bün yapılmaktadır. Yanşa sokulacak hayvanlar gelmeye başlamıştır. 

T arsusta mahsul vaziyeti 
Adıma, (Tan) - Verilen haberlere göre Tarsus bu sene yeteri kadar 

yağmur görmemiştir. Arpa hasadı muayyen müddetten bir hafta evvel 
başlamıştır. Buğday hasadı da 10 güne kadar yapılabilecektir. 

Ekilen pamukların bir kısmı henüz yeşillenmemiştir. Bu mıntakalarda 
yağmur beklenmektedir. Her sene olduğu gibi bazı yerlerde kök kuru
su görülüyor. Maamafih bu haşarat endişeyi mucip bir tehlike ifade et
memektedir. Bu hafta içinde 273893 kilo pamuk satılmıştır. Satılan ma
lın yüzde 96 sı ihracatçılara verilmiştir. Bu itibarla piyasada talep faz
la ve sağlamdır. Istihsalin yüzde dördü fabrikalara dağılmştır. 

Konya civar.ında iki aya 

sonda.i başlı_qor 

Konyanın umu mi görünüşü 

/~adar 

Konya, (Tan) - Sille ve Altına- yulann sayısı arttırılacak, vilayetin 
pa ba:a.jları. ile buralarda yapılacak diğer bazı yerlerinde de tatbik olu
sondaJ ı§lerı, Fransız radyo şirketi· acaktır T "kl' t · · ·1 · · H b n • azyı ı su araş ırma ışı 
ne verı mıştır. a er verildiğine . . 
göre makineler iki aya kadar gele _ Türk, Aln:an'. l~gllız muhtelı.t gru-
cek ve sondaj işi başltyacaktır. Ma· puna verılmıştır. Kuyular bır ay 
kinaların boruları 16,50 santimetre içinde açılacaktır. Gelecek makine
kutrundadır. Bu suretle 300 metro le hayli büyük olduğundan yedi va
kadar derinliğe inebilmek mümkün gonla naklolunabilecektir. Vilayet, 
olacaktır. bı' d ta kl d · k' · l r e n ı son aJ ma ınesı a ma· 

Mütehassısların yaptıkları tetkik- g· k . t' H 'd . . a arar vermı§ ır. er yere gı e-
ler, karamanda tazyıklı su buluna- bilecek olan bu makine, 59 milimet-
bileceği neticesini vermiştir. Bu su- ro kutrunda bir boruyu 675 metro 
yun toprak üzerine çıkarılması için derinliğe indirecek kudrettedir. Son
iki kuyu açtırılacak ve tecrübeler daj makineleri ayni znmanda maden 
yapılacaktır. Bu tecrübelerin vere· ıraştırma i§lerinde de kullamlacak
ceği neticelere göre, icap ederse ku- tır. 

J!IJl!m• lstanbul Vali ve Belediye Reisi 
MUHIDDIN USTUI\~AG ' ın yüksek himayeleri altında 

FEYZiYE MEKTEPLERİ 
Cemiyeti menfaatine 

19 Mayıs Salı akşamı saat 9 da MELEK sinemasında senelik 
muhteşem ve zengin müsamere : 

Sinema, Konser, Bale ve 
Bayan EFT ALYA SADi konseri 

Zeybek dansları ve türküleri, Bayan HALİDE tarafından komedi 
ve Profesör ZATİ SUNGUR tarafından müntahab illüzyonizm tec
rübeleri, harikulade zevkli numerolar. 

Biletler MELEK sineması gişesinde sattlmaktadır. 

lzmir köylerinde 
domuz mücadelesi 
Izmir, (Tan) - Yeni Tcurulan Te• 

peköy Avcılar Birliği, domuz müca
delesine devam etmektedir. Klüp 
mensupları, tertip ettikleri sürekle-r
de şimdiye kadar 19:J domuz öldür• 
mfrşlerdir. Son yapılan aürekte 21 
büyük ve 11 küçük yabandomuzU 
öldiirülmii~tür. Avcılar Birliği, bir 
atıcılık kolu teşkiline karar vermiş
tir. Atıcılık kolu, gençlere ameli 
dersler verecektir. 
............ ______.. ... ti 

Kücük Hnberler , -----' 
0 Burdur, (Tan) - Bu yaz ilin 

bütün yolları tamamen yapılmı§ o
lacaktır. Uzun zamandanberi yapıl
mamış olan Tefenni yolu tamamla • 
nacak, Baladız ve Antalya yollarının 
noksan yerleri düzeltilecektir. 

0 Adapazarı, (Tr • l - Kültür Bn· 
1••-'-Ö- D-..J- ,rn.._1'a .. ....: ,...._,....,, nt-
rektörü Cemal, buraya gelerek orta 
mektepte tetkikatta bulunmuştur. 

Poliste 

Çocuk otobüs altında 

kaldı, parçalandı 
Edirnekapı Acıçeşme tramvay dU' 

rağında 7 numarada oturan seyya! 
.tavukçu Rifatm oğlu yedi yaşmdtı.ıd 
Yaşar, Rami otobüslerinden Fevzi oğ 
lu Müeyyanm idare ettiği 3336 sayf' 
lı otobiisün altında kalmış ve derhal 
ÖlmUştilr. Şoför yakalanarak tahkUCıı. 
ta başlanmıştır. 

Tramvaydan atlarken diiJ" 
tü, ağır yaralandı 

Tramvay kontrol memurlarmdal1t 
27 numaralı Tevfik oğlu Me.hlll11 

tramvaya atlarken müvazenesini l<fl~ 
bederek düşmüş ve üadeye mukt8d 
olamryacak bir halde yaralanmıştı!• 
Beyoğlu hastanesine kaMınlmıetJt· 

Merdivenden düıtü 
Ortaköy Ayazma sokağında. 16 nıı: 

marada oturan Alinin bir buçuk ıdı· 
şmdaki oğlu Servet, oynarken m . 
venden düşmüş, bir ayağı kırılm~~ 
Çocuk Etf al hastanesine kaldırw"" 
tır. 

Denize düıen kadın ~' 
Beşiktaşta oturan ölü binb~J:.,·~ 

ket kansı kırk yaşlarındaki .r:u" 11, 
Erenköyüne gitmek üzere Akay vıı.~91 
runa binmiş ve Selimiye açıklarIJlUıt' 
vapurun arka tarafındaki sand~Jc ...tUt'· 
rinde otururken denize dUşmU9r ~ 
Kadın arkadan gelen diğer bir vo.P 
taraf mdan kurtarılmıştır. 

Arkadaşına bıçaklO 
saldırdı cıı.d· 

Geçen gün Aksarayda, Millet rııor 
desinde Ismallin kahvesinde, l1~1e1' 
caddesinde oturan Ahmet, rakı 1 ıçil' 
istemiş ve kendisine mani oldU~orıı.cJ 
arkadaşı lsmailin üzerine kUD t ).ıı, • 
biçağile hUcum etmiştir. Ahnte 
kal anmıştır. · 

Dolmabahçe c:ivarındd 
bulunan c:eset ..tıJ i ... ~ ... 

Evvelki sabah Dolma.bahçe c cı>P 
da on altı yaşlarında bir kIZ çoı;ııl~' 
cesedi bulunmuştur. Elbise ve eııetU' 
ğe göre bu bir mektepli ~1z;ı&1e' 
dir. Cesedin hüviyeti tesbıt 
miş borga kaldırılmı§tır. ııJıiYctl 

Otopsi bugUn yapılarak ~eti &• 
anlaşılacaktır. cesette kail 
görülmU.,tiir. 
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C>IEl.~et.k 

Yazan: H. G. Wells -23- Çeviren: Nuri Mahmut 

işte bütün dünya burası gibi, her yerde sizin 
Stronga benzer haydutlar idareyi ellerine almışlar 

" :Adam sevincinden büyüyen bir a
fızla içeri girdi 

* Hükumet dairesinde Strong ma-
kamına. çekilmiş, yabancı pilotu ka
bul için hazırlanmıştı. Büyük yazı -
hanesinin arkasına kırk yıllık bir 
imparator gibi kurulmuş, muhafız 
ve dalkavukları etrafını almışlardı. 
Muavini Simon Burton solda küçük 
bir masanın arkasından boncuk göz
leri ile amirini seyrediyor, onu ken
di arzularına rametmek için küçü
cük kafası ile bin bir desise düşünü
yordu. 

Roksananm içeri girmesi Burtonun 
biraz keyfini kaçırdı. Çünkü bu ka
dnı da kendine Strong nezdinde bir 1 
rakip gören kurnaz muavin kadının 
her işe karışmasından hoşlanmıyor
du. Gerçi derebeyinin metresinin 
hoşuna gitmek için elinden geleni 
yapıyorsa da - mesela Valskinin ka
dnıdan bir kumaş sakladığım o fit
nelemişti - bu siyaset icabı idi. 
Strongu daha iyi avlıyabilmek için 
lloksananm gözüne girmek elzem -
di. 
Kansı tarafından aldatıldığından 

beri Simon kadınlardan nefret eder
di. Onları denize benzetirdi. Denizde 
de az kalsın meddü cezirden boğul
ınuyor mıydı? Bu iki acı tecrübeyi 
dalına hatırhyarak: "lnsan iki şeye 
itimat etmemeli Deniz ve kadına"' 
derdi ama, onun kendinden başka 
hiçbir şeye, Allaha bile itimadı yok
tu. 

Roksana Simonu görünce gülüm
t!edi. Simon ayağa kalkarak yerlere 
kadar iğildi. Kendi kendine mırıl
dandI. "Biraz daha gayret, sen de 
elimde olacaksın.,, Gözleri uzaklarda Cabal lıiç durmadan anlatıyordu 

Strongun arkasına geçen kadın ku 
lağına bir şeyler söyledi. Strong ba
rı~ salladı. kadın ppk hPveca.nlT !?Örü 
tı.iiyordu, hali etvarr bir boğa gtire-
§inden evvel kadmlarm heyecanını 
11.ndırıyordu. Yabancı diyarlardan ge 
len p i 1 o t u n " B i r - Ş e h i r .. 
i ç i n b i r y e n l i k olduğunu 
hisaetmiş, son zamanlarda yeknasak 
haYatmm biraz değişiklik olacağını 
da.ııa az can sıkıcı olacağını düşünü
l'or ve Caba1ı görmek ve lronu.şmak 
içi.n sabrrsızlamyordtL 

St.rong : 
~ Bu adamı neredo diye ba-

~ liuhafrzlardan birkaçı dışarı frrla
ar. Epeyce bir zaman geçti. Elan 

gelen giden yoktu. Herkes biraz sa
bırsı:zlanmağa başlamıştı. 

Derebeyi sesini daha yükselterek: 
- Niye daha getirilmiyor? 
Sin:ıon Bürtona dönerek: 

1:r_-: Serı necisin be adam? Nerede 
~? 

...._ - Efendim, yabancı Doktor Har
""llge gitın.iş. 

Strong hiddetle ayağa frrladc 
tııı..u- _Ne demek, be derhal buraya 
""~Il'llnıesi için emir vermedim mi? 

Hem ona, hem de size gösteririm. 
Roksana derebeyinin koluna elini 

lrnycl<.&. Ta.tb to.tlı gi.iloı-ok, kulo.ğınıı 

fısıldadı. 
- Fakat siz ona gidemezsiniz ki, 

o size gelmeli. Derebeyi bir pilotun 
ayağına kadar nasıl gider? 

Biraz tereddütten sonra Roksana 
nm yarı yalvarır, yarı emreder na -
zarları altında Strong yerine çök -
tü. 

- Bir kişi daha gönderin. Uç kişi 
gönderin. Sopalı üç adam gönderin. 
Derhal buraya getirilmeli diye hid -
detten köpürerek bağırdı! Bürton 
emri yerine getirmek için dışarı çık
tı. 

Bu kadar telaşa lüzum yoktur. Mu 
hafız arkada Cabal, Harding, Gor -
don önde konuşarak hükumet dai
resine doğru geliyorlardı. Cabal hiç 
durmadan anlatıyordu: 

- Işte büttin dünya burası gibi. 
Bütün şehirlerde sizin Stronga ben
zer azılı adamlar idareyi ellerine al -
mışlar, har vurup harman savuru -
yorlar. Işte harbin neticesi - haydut
luk, derebeylik. Zaten başka ne ola
bilirdi ? Fakat işte biz, baki kalan 
sabık mühendis ve makinistler dihı-

KRALIN MÜCEVHERLERi • 

yayı kurtarmağa çalışıyoruz. Tayya
relerimiz var. Denizlere hakimiz. He
pimizin gayeleri ayni, fikirlerimiz de 
mutabıkız. Dim yoldaşlığı bizi biribi
rimize bağlamış. Her şey mahvolup 
harap olduktan sonra medeniyeti 
canladırmak bizim vazifemiz. 

Gordon sevindi: 
- Sizi Allah gönderdi. Senelerce 

böyle bir şey bekliyordum. Emrinize 
amadeyim. 

Cabal sa kinane: 
- O kadar acele etme. Emir be

nim değil, medeniyetin. Kendinizi 
dünyaya vakfetmiye hazırlanın! 

Bu sırada derebeyinin odasının ka
pısına gelmişlerdi. Cabal Strongun: 

- Uç sopalı adam yollayın! dedi
ğini işitti. Hardingi dürterek güldü. 
Kapı eşiğinde Bürton ile karşılaş -

tılar. Muavin geri dönerek: 
- Geliyor, efendim, 
diye seslendi. 
Derebeyi derhal doğruldu, göğsünü 

kabarttı, kendine bir bakimi mutlak 
tavrı vermek için özendi. Fakat Ca
balin uzun, ince boyu serbest tavırla
rı karşısında Strongun şahsiyeti bir 
gölge gibi kaldı. 

(Arkası var) 
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Saadet nedir ? 
Uç gündür, büyük bir ıztırap için

deyim. Uç gündür bu ıztırabı üzerim
den atmağa çalışıyor, muvaffak ola
mıyorum. Artık bugün karar verdim, 
içimdekini dökeceğim, eğer başkala
nnı da ıztırabrma ortak edebilirsem, 
üzerimdeki yük payla.5ılacak, azala
cak. Yok, eğer yapamazsam, bu yü
kün üzerine bir de gülünç olmak ıs
tırabı binecek. 

Bir kitap okuyordum. Uk sayfası
nın sonlarına doğru gelirken şu cüm
le karşısmda irkildim: 

Ve saadet olamıyacağrnı bilmesine 
rağmen, kalbi saadetten titredi. 

Kitabı kapadım. Düşünclüm: Saa
det nedir? Nedir o hl!> ki, insanın yü
zünü güldürür, gönlünü ferahlatır, 

meyusa ya.-:ıama arzu~o verir, can çe
kişenin dudaklarına tebessümden bir 
imza atar? 

Bir zevk, bir sevinç duyan saadet 
içindedir. Fakat sa.adet bunlar mı
dır'! 

Saadet anlamaktır. Fakat anlamak 
bir "şeyi,, anlamak demektir. Saadet 
0 şey midir? Saadet kendi kendine ki
fayet etmektir. Fakat "l<endi kendi
miz,, saadet için kafi midir? 

Saadet birdenbire karşmı7.a çıkar, 
bir tesadüftür. Fakat tesadüf saadet 
midir? 

Gülmek saadet mi<lir, bazan ağla
mak saadettir. Meçhul \'e 7.engin ol
mak felaket değildir, me~hur ve fa
kir olmak saadet midir? 

Bütün bunlan kendime sordum ve 
bir cevap hulama),nca kitabinıı n.ç
tmı okuma~a devam ettim. A)'IIİ cüm
le bir ''leit-motif,, gibi tekerrür edi
yordu: 

Ve saadet olamıyacağmı bilmesine 
rağmen, kalbi saadetten titredi. 

Fikret ADIL 

Fransız meclisi 1 
Haziranda toplanıyor 

Paris, 17. (A.A.) - Yeni meclis 
ilk celsesini, Pantkot yortusuna te
sadüf etmesine rağmen 1 Haziran 
pazartesi günü akdedecektir. 

Celseye, azanın en yaşlısı ve ihti
mal 77 yaşında bulunan Rhone 
mebusu Antoine Salle riyaset edecek 
ve mutat nutku söyleyecektir. 

Bundan sonra intihap mazbatasını 
tetkik edecek olan onbir büronun a
zası kura ile seçilecektir. Riyaset 
divanının intihabı, mebusların yarı

sından bir fazlasının mazbataları 

kabul edildikten yani üç dört gün 
sonra yapılacak ve o zamana kadar 
ya§lI reis vazifesine devş.nı edecek
tir. 

Horoz siklet şampiyonu 
Nevyork, 17 ( A.A.) - Horoz sik

let şampiyonu Balthazar Sangchili 
Ispanyalı Jimmy Marten'i sekizinci 
ravuntta nakavt etmek suretiyle 
mağlup etmiştir. 

Bir tren nehire düştü 
Belgrad, 17. (A.A.) - Saray Bos

na'da suların temelini çürüttüğü bir 
demiryolu köprüsü yıkılmış ve bir 
eşya treni nehire düşmüştür. Bir şi
mendifer memuru ölmüştür. 

iri ~ıı 1 Gilrıeş - .._, 
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Teorisine göre Türk dilindeki 
Ek • Zamirlerin analizi 

VII. 
iZ 

Fiillerin "katışık sıygalar" mda 
birinci şahsın çokluğunu gösteren 
"iz" eki, doğrudan doğruya uzak 
sah a gösteren bir basit ek gibi gö
rünmektedir. "Gelmişiz, geliyoruz, 
geliriz, geleceğiz, gelmeliyiz" ve 
hatta. w şimdiki "gelelim" in eski 
şekli olan - "gelevüz • geleyiz" söz
lerinde bunu hep bir (V. + z) şek
linde buluyoruz. 

Böyle basit bir ek olarak (V.+ z) 
mefhumu ana süje veya objeden 
uzak bir sahada tecelli ettirir. Ana 
süje olarak (ego) yu alınca, bun • 
dan uzak sahada bulunan bir takım 
süjelerle birlikte bahsedilen işi yap
mış olmamızı, bir (iz) ile ifade ede
biliriz. 

Mesela, "geliriz,, sözünü ele ala -
lım. Bunun etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(eg + el + ir + iz) 

(1) Eg: Hareket anlamına birinci 
derecede pr~nsipal köktür. 

(2) El: Kök mefhumunun alelıt
lak olduğunu gösteren ektir. 

(3) !r: Alelıtlak hareket mefhu
munun herhangi bir sahada tekar
rür ve temerküzünü ifade eden ele
mandır. 

(4) lz: Alelıtlak hareket mefhu
munun üzerinde tekarrür eylediği 

süjenin (ego) dan oldukça uzak sa
hada bulunduğunu anlatan ek za • 
mir rolünü yapar. 
Görüldüğü üzere (ego) yu göste

ren asıl eleman burada eksiktir. Bu 
(iz) şeklinin sonradan kısaltılmış 
bir teşekkül olduğu anlaşılıyor. Bu
nun asıl tam şekii (imiz) yani (im 
+ iz) olmak icap eder. 

Morfolojik şeklinde vokalle biten 
"gelmeli" ve "gele" gibi şekillerde 
sondaki (iy) ve ,eğ) le- bu (im) ro
lünü de ifa edebildiğinden oralarda 
düşen (im) ler, benzetme (analo
gie) yoliyle "gelmiş, gelh, geliyor, 
gelecek" gibi sıygalardan da düşmüş 
olacaktır. 

Bu "imiz" mürekkep ek - zami -
rinin fiil tasriflerinde dile ağır gel
diğini ve bir değişmeye temayül 
gösterdiğini, bundan önce analiz et
tiğimiz (ik) şeklinden de anlarız. 

(Orhon) yazıtlarında (geldimiz) di
ye yazılı olan sıyganm (geldik) şek
lini alması, yalnız (z) nin (k) ya 
çevrilmesiyle değil; bir de (im) in 
düşmesiyle olmuştur. 

Bundan da anlaşılır ki - isimlerin 
sonunda olduğu gibi duran (imiz) 
mürekkep ek - zamiri, fiil sıygaları
da ilkönce (im) ini kaybetmiştir. !ş
te "gelmişiz, geliriz,, geliyoruz, gele~ 
ceğiz, gelmeliyiz" şekilleri bu halde
dir. Daha sonra bu (iz) in de (z) si 
(k) ya çevrilmiştir. !şte "geldik" ve 
"gelsek" şekilleri de bu değişmeye 
varmıştır. Halk konuşma dilinde 
"gelmişik, gelirik, geliyorduk - veya
geliyük, geleceyük, gelmeliyük" şe -
killeri, "katışık sıygalar" m da bu 
değişmeden büsbütün ayrtlmadrkla
amı gösterir. 

Yalnız "iltizam" sygasnda "gelP.
yiz" veya "gelevüz" şekli, başka bir 
yol utarak, bu seriden ayrılmış, ge-

lelim" şeklinde görülen "lim" mü· 
rekkep ek • zamirini yaratmıştır. 

Eski metinlerde "gelevüz" şekli çok 
görülür: (Mevlut) daki 
"Bir nasihat kılavuz illa size" 
mısrağında olduğu gibi. 

LiM 
Bu (lim) mürekkep ek - zamirini 

analiz edelim: 
(1) (2) 
(il+ im) 

(1) ll: Yapıştığı fiil sıygasmın ma 
nasını en yaygın ve şamil bir saha
ya naklederek oradaki gayri muay• 
yen süje ve objelerin hepsini bu fii· 
lin ve objelerin hepsini bu fiilin an• 
tattığı işte: 

(2) lm: ile gösterilen (ego) ile 
birlestirir. 

Bu'. halde (il + im = lim), öyle 
bir yapıcı süje gösterir ki bunda ( e· 
go) yani (ben) - ile beraber onun 
en geniş sahasında bulunan bütün 
gayri muayyen süjeler ortaktır. 

(Biz) ve (siz) kelimelerinde ve 
(iz, imiz, iniz, siniz) ek - zamirlerin
de (ben) ve (sen) süjelerine katılan 
ortaklar, (z) mmtakasına kadar ya
yıldığı halde, burada o sahayı da a· 
ı::arak ta (1) mrntakasma kadar va
~ısrn sebebi nedir? 

'Bunu anlamak için (iltizam sıyga
sı) denilen bu "e Ii katışık sıyga" 
nm gidişini tetkik etmek lazımdır: 

ntizam fiilleri, gramer tarihi için
de iki yol üzerinde yürümüştür: 

(1) Bütün öteki katışık sıygalarm 
yürüdüğü yol: (2) emir sıygasiyle 

karışmaya meyleden istisnai yol. 
"Osmanlı lehçesi" dediği garp 

Türkçesinin büyük bir gramerini 
yazmış olan Bay Jean Deny (gide
lim, yapalım) gibi şekilleri "emir" 
sıygasrnm birinci cemi şahsı diye a
lır ve iltizam sıygasnın birinci cemi 
şahsını Cgidedız, yapayız) şekillerin· 

de tasrif eder. Bu iltizam sıygasmın 
iki akışı üzerinde bir sezgi göstermek 
le beraber. bugünkü kullanışta (gi
delim) in tamamiyle (gideyiz) yeri
ni tutmuş olduğu hakikatini ortadan 
kaldıramaz. 

Bu noktayı iyice izah için. ilti:tam 
sıygasmm tarihi tekamülündeki iki 
akışı kısaca gözden geçirmek lazım
dır: 

1. "Gide" şeklindeki fiil sıygası

nın sıyga eki "eğ" dir. Buradaki "ğ" 
bir yandan "y" bir yandan da "v" 
olabilir. lşte "gideyim" ve "gideyiz'• 
şekillerinde bu "ğ = y" değişimi 

görüyoruz; "gidevüz" şekli ise "ğ = 
v" tebadülünün örneğidir. Bu sıyga
nın (eğ) eki düşerek (gidem) ve 
(gidek) şekilleri de vücut bulmuş

tur ki tamamiyle (gittik} ve (gitsek) 
ile birdir. Halk dilinde ve eski metin
lerde görülen "haydi gidek" yollu 
söyleyişler bu normal tekamülün işa 
retidir. 

Edgar Wallace'in Resimli romanı 

Yavaş yavaş bu iltizam sıygası 

mütekamil konuşma şivesinde silin
meğe başlamıştır. Artık bugün garp 
Türkçesinin ileri konuşma şivelerin
de "gidesin, gide, gidesiniz, gideler" 
gibi fiiller hemen hemen hiç kulla
nılmamaktadır. !şte iltizam sıygası
nın bu şahısları kullanılmaktan düş· 
tükçe, tek başna gibi kalan birinci 
şahıslar, (iltizam) dan (emir) sıy • 
gasına doğru kaymıştır . 

OTUA. YE.RİNDE-~ 
DİYORUM SANA~ 

. 15Tf:R .1$TEME:z": 
C.E.VAB 

:VEO.E.CEKSİN! 

Bu halde emır sıygası Uç şahsılı 

taın bir sıyga haline gelmektedir ki 
tasrifi de şöyledir: 
Şahıslar (1) (2) (2) 
Müfret Gideyim Git Gitsin 
Cemi Gidelim (Gidin (iz) Git-

sinler 
Burada (gidelim) şeklindeki (lim) 

ek zamirinde yine iki elerr.an vardir: 
(1) (2) 
(il+ im) 

Bu iki eleman ıtam olarak anır
yabilmek için kelimenin bütün eti
molojik şeklini yazalım: 

(1) Iğ: Hareket anlamına birinci 
derece prensipal köktür. 

(2) Id: Bu hareketin mUessir ve 
nafiz bir mahiyette olduğunu anla
tan failiyet ekidir. 

(3) Eğ: Bu nafiz ve müessir hare
ketin süje veya obj sini gösterir. 

(4) D: Bu süje veya objeyı gayri 
muayyen, şamil bir sahaya kadar ya 
yarak çokluğunu, sayısızlığmı anla
tır. 

(5 !m: Bu sayısız süjeler arasın
da (ego) nun da bulunduğunu gös
terir. İşte (lim) ek - zamİrinin de 
mahiyeti bundan ibarettir. 

t. N. Dtt..lUEM 



6 J A N 

Fransada Kraliyetçiler 
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Bir taraftan Burbonlar diğer taraftan 
da Bonapart ailesi varisle ri çalışıyor 

Fransada kendilerini 
eden prenslerin 

Kraliyetçi olarak telakki 
hayatları ve çahşmaları 

Prens Napoleon Fransız tahtını ele 
geçirmek ist eyenlerden 

"Fortune"d"" : 
Kanş1k Fransız siyasi hayatında 

IOn günlerde uzun, ince, sakin bir 
delikanlı belirdi. lsmi Bonaparttır -
Sa Majeste lmperiale Prens Napole
on, ehe! de la Maison ımperiale. Fa
kat bun un yanında uzun, ince bir 
genç daha vardır ki " da eski kral a
ilelerine mensuptur - Comte de Pa
ris .. Prens Napoleonun Fransız siyasi 
hayatında ehemmiyet kazanmağa 
ba.tlaması cUmhuriyet rejiminin bir
çok idaresizliklerden, bilhassa Sta
visky rezaletinden sonra, gözden 
dUşmesi tarihine tesadüf eder. 

Ayni zamanda bu arada Napoleon 
hakkında birçok kitaplar belirme
ğe başladı. Hemen hepsi bir ağızdan 
imparatoru methediyorlar, hatta Na 
poleonun dirilip Fransız devletinin 
başına geçtiği takdirde bütün müş
kUlleri nasıl halledeceğini gösteri
yorlardı. Açık propaganda! 

Bu yetmiyormuş gibi, Napoleo
nun oğlunun Viyanada bulunan ba
kayasının, Parise getirilip babasının 
mezan yanma gömülmesi için bir 
eereyan uyandı. Bu cereyan her WUn 
gittikçe daha kuvvetlenmektedir~
yıf bir Avusturyanın böyle bir şeye 
itiraz etmiyeceği zannedilmektedir. 
Napolyonun bakayası 1840 senesinde 
St. Helenadan Parise nakledildiği 
zaman nekadar büyük bir heyecanın 
uyanmış olduğu ve yeni bir Napoleon 
idaresi kurulmasında ne kadar bü -
yük bir tesiri olduğu hatırlanırsa 

bunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. 
Fransız efkln umumiyesini pek i

yi anlıyan tiyatro muharriri Rip Co
medi Fransezde oynanılan bir piye
• inde Napolyonu canlandırıyor ve 
Fransayı halihazırdaki müşküllerin
den kurtanyor yapıyor. Bu piyes 
mUthiş bir muvaffakıyet kazanıyor 
ve bir defa daha ispat ediyor ki Bo
napartizm Fransız siyast hayatında 

önemli bir rol oynamağa başlamış -
tır. Son günlerde kıralcılann Leon 
Blumun hayatına kastedecek kadar i
leri gitmeleri en pyanı dikkat bir 
delildir. 

Şimdi nazarlanmızt Bonapartizmin 
yeni kahramanı Prens Napolyona 
çevirelim. Brükselde A venue Louise
de bir eve girelim. 

Alelekser pencerelrinin pancurla
n kapalı duran bu evde birçok se -
nelerdenberi bir dul kadınla yaşıyor
lardı. Saraya meruıup birkaç kişiden 
ba§ka onlara ehemmiyet vermiyordu. 
Prens Napolyon Viktorun kansı o -
lan Prenaes Clementine şimdi sek -
aeıılik bir ihtiyardır. Kırk yaşına 
kadar evlenmeğe müsaade etmedi
ği kocası, 1916 senesinde öldü. Bu 
ikisinin qkı senelerce süren bir aşik 
tı. Sevilmiyen ihtiyar Leopold II sen 
bekar kızını istediği adamla evlen -
d irmiyordu. Pres Napolyon Viktor 
diğer ailesi efradı meyanında büyük 
Napolyona en az benziyeni idi.O sa
dece mutekit,hoşsohbet,bir centilmen 
di ki Brükselde oturup sevdiği kadını 
beklemekle iktifa ediyordu. Fransa
daki Bonapart taraftarları şimdi Na
polyon - Viktonm oğlunda babasın
dan daha oetin bir karakter olup 
olmadığını öğrenmek istiyorlar. 
Prens Napolyon hali hazırda sinni 
rilşte erifip Fransız tahtının hakkı 
onlann old~u iddia eden Bürbon
lardan daha evvel kendinin olduğunu 
ilin etmiştir. 

Evet, Franaadald Bonapart taraf
tarlan genç Napolyonda iktidar o -
lup olmadığı hakkında endişe edi -
yorlar. Çünkü Vaterlodanberi ailede 
imparatorun zerresi kadar iktidara 
aahip bir şahıs çıkmış değildir. Oğ
lu suiistimal veya veremden veya 
her ikisinin müşterek tesirinden genç 

n m i -

Napoleonun rakibi Comte de Paris'nin babası 

Comte de Paris Duc de Guise 

ğinde birkaç parlak kıvılcım gös - ı de ı>aris, Burhan hanedanına mensup 
terdi ise de, orta yaşta kendini ra - Compte de Paris'den başka kimse o
hata salıverdi ve nihayette buhran lamazdı. Compte bir Fransız prcnse
anında Napolyon nümunesinden çok si ile evlenmiş,Louvain Universitesin 
aşağı olduğunu gösterdi. Oğlu yaşa - de mükemmel tahsil görmüş,yakışık
saydı, onun da pek daha yü! • •lceeği lı bir gençti.Hem de tam bu asrın a
şüpheliydi. Şimdi ise genç Prens Na- damı. Kendi otomobilini kullanıyor, 
polyon bakalım ne yapacak? !tendi tayyaresinin pilotluğunu yapı-

Genç prens ilk beyanatını Brüksel- yordu. Sportmen! Bütün bunlara bü
deki evde kendi taraftarına değil yük serveti ve Fransaya karşı olan 
Bürbon murahhaslarına verdi .Bu aşkı ilave edilince kim daha iyi bir 
murahhaslar, Paristeki kıralcılar ta- kral namzedi olabilirdi? Ayni za -
rafından Fransız tahtına hak iddia manda katolik kilisesi Albay de la 
eden bu gencin ne biçim bir adam ol- Rok bütün Ateşten Haç kurulu ile 
dugunu görmiye gelmişlerdi. Ayni birlikte, general Veygand onu iltizam 
zamanda onunla bir anlaşma yapmak ediyorlardı. Fransada krallığı kura
amacını güdüyorlardı. Çünkil bir ta- ca!< önder Compte de Paris idi. 
raftan Burbonlar diğer Bonapartist- J12te bunları akıllarında tutarak 
ler kraliyet mücadelesine ayrı a~rı Burbonların murahhaslarını kendile
ve biribirlerine muarız olarak devam rine rakip olan Prens Napolyonun 
ettikleri takdirde her iki tarafın da Briikseldeki evinde ziyarete ve iknaa 
zayıf düşeceğini ve hiçbir netice elde ge1diler. 
edemiyeceği şüphesizdir. Cümhuri· Prens Napolyon murahhas heyeti
yet rejimi bilhassa Staviski skanda- ni büyük bir vakarla karşıladı. O -
linden sonra gözden düşmüş, değişik- turınalan için emrettikten soı ' ı. hiç 
lik istiyenlerin adedi çoğalmıştı. in· bir şart tahtında Fransa tahtında o
gilterede kral Jorjun jübilesi, sonra lan hakkından vazgeçmiyeceğini bil
kizinci Edval'd gibi dUnyaca sevilmiş dirdi, ve muhatablanna son Fransız 
bir şahsiyetin tahta geçmesi kraliyet hUkümdarının bir Bı.ırbon değtT, 'bir 
cereyanına kuvvet vermişti. Evet, Napolyon olduğunu hatırlatarak çe
Bıirbolarla Bonapartistlcrin teşriki kildi. 
mesaisi sayesinde Cümhuriyet ida · Murahhaslar şaşa kaldılar. Çetin 
resi pek ali devrilebilirdi. Bilhassa bir rakip karşısında idiler. Işte şim -
ateşten haç "Solidarite Francaise, di perde arkasından Btirbonlar ile 
Camelot du Roi,, gibi faşist kurulla- !'lapolyonlar arasında bir prnpagan
rı kral taraftarı olup silahlı kuvvet- da savaşı başlamış oluyor. Fransız 
leri sayesinde Fransız siyasi haya • parlamentosunda sağ sol cenahla 
tında önemli bir rol oynıyabilecek çatışırken dışarda namemnun halkı 
bir anda bütün bu kurullar bir önder her iki taraf ~ümhuriyet rejimi a
altında toplanmağa hazırdırlar. Yal- leyhine tahrik ediyor. Bu cereyanı ya 
nız önder lazımdı. Bu önder Comte kından takip değer doğrusu! 

Madem yapllacaktı neye yıkddı ? 

Beyoğlunda Ağacamiin etrafında yükselmeye başlıyan duvarlar 

Geçenlerde bir arkadaşımız "Siz ne 
dersiniz?,, sütununda "yapılacaktı 

neye yrkıldı?,, serlevhası altında Be
yoğlundaki Ağacamii duvarlarından 
bahsetmişti. Mesele şudur: 
Eskiden Beyoğlundaki Ağacamiinin 

etrafında yüksek ve sağlam duvarlar 
vardı. Bir gUn buradan geçenler gör
düler ki, bu koca duvarlar temelin -
den yıkılmış. Herkes zannetti ki, şeh
rin imarile güzelleşmesile alakadar 
olan belediye evkafla temas ederek 
bu ca.miin etrafına güzel bir parmak
lık geçirtecek camiin avlusundan kal 
dınlan mezarlıkların yerine kilçUk 
bir çiçek bahçesi yapılacak. ÇUnkü 
her yerde kalabalık caddelerde böyle 
ufak tefek bulunan boş yerleri hal -
km hava ihtiyacını temin eden, şe
hirliye baharın manzarasını ve çiçek
lerini tattıran birer park haline ketir
mek adettir. Hatta A vrupada beledi
yeler böyle yerlerde mahsusi istimlak 
ler yaparak küçtık parklar vücuda ge 
tirirler. Burada öyle olmadı. Duvar-

lar yıkıldıktan sonra yeniden duvar
lar yükselmcğe başladı. Hem de hapi
sane duvarlarını andıran duvarlar. 

Halbuki ufak bir parmaklık, küçük 
bir bahçe, Bcyoğlunun en işlek cad
desine ne ferahlık verecek, caddeyi 
nekadar açacaktı. Bunlar ufak mese
lelerdir. Fakat şehrin güzelliği namı
na daima ehemmiyetle nazarı dikka
te alınması icap eden şeylerdir. Bu
gün burada bu yapılır, yarın öbür ta
rafta başka bir park yapılır. Ve şe
hir de yavaş yavaş güzelleşir 

Fakat asıl bizim bu işte haii anlı
yamadığımız bir nokta var: Burada 
mademki eskiden duvar vardı. Bu du
var yıkıldı da neden yerine yenisi ya
pılıyor? Eski duvarlarda pekala sağ
lamdı. Şehrin güzelleşmesi nazari dik 
kate alınmıyacak olduktan sonra o 
halde bu masrafa sebep nedir? 

Kanaatimize göre, evkafın kendi 
malına tasarruf etmeğe hakkı var
dır. Fakat belediye de daha evvel şeh 
rin güzelleşmesini düşUnmek zarure
tindedir. 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Sülük merakhları 
likbahar gelince, kanlarını temiz

lemek fikrile, sülük yapıştınnağı 
merak edenler hali bulunuyorlar. 
Geçen gün bir satıcı: 

- Sülük... Ala sülük! .. 
Diye sokakta bağırarak geçiyor -

du. 
Bir vakit hekimlerden de hastala

rına sülük yapıştırmağı tavsiye 
edenler vardı. Hele geçen asırda 
Pariste Braussais adında bir heki -
min çıkarmış olduğu modaya uyan 
hekimler pek çoktu. Hastanelerde 
her hastalık için ilk önce sülük ya
pıştırmak adet olduğunu, bir günde 
hastaneye kaç hasta gelirse, onların 
gıdalarını temin etmeden önce, adam 
başına otuz sülük tedariki düşünül
düğünü rivayet ederler. Yine o ri
vayetlere göre o zamanlarda bizim 
memleketimiz de sülük yetiştirmek 
ve Avrupaya sülük satmak işinde 
ekonomi bakımından birinci sınıf 
memleketlerden sayılır ve buradan 
gönderilen sülükler en muteberlerin
den tutulurmuş. Zaten bütün dün
yada ilk defa olarak hastalarda sü
lük kullanan bizim Bursa tarafında 
yetişmiş bir hekim olduğundan bu
radan giden sülüklerin muteber tu
tulması da tabiidir. 

Bu zamanda hastadan kan almak 
için daha temiz usul olduğundan, 
sülük yapıştırmak hekimlerin hatı
rına gelmiyor. Yalnız Ingiliz ve 
Amerikan hekimleri arasında bazı
ları hastalarından kan almağa lü
zum görünce sülüğü hacamata ter
cih ediyorlar. 

Onların bu eski usulü tercih et
mekte haklı olup olmadığını müna
kaşa etmenin yeri şüphesiz burası 
değildir. Fakat her nerede olursa 
olsun bir kimsenin kendi kendine 
sülük yapıştırması doğru bir iş ol
maz. 

Bir kere sülüğün ağzında bulunan 
mikroplarla, dişlerini batırdıkları 
yerlerde çıban yapabileceği hatıra 
gelmelidir. Sonra da sokakta geçen 
adamdan alacağınız sülükler, çok 
defa, hiç kullanılmamış şeyler değil
dir. Baaka birinin kull~ .ulük 
sonradan ısırdığı kimseye bir hasta
lık getirebilir. Bir de sülüklerin çı
kardıkları kan miktan vasati olarak 
hesaplanırsa da bu hesap hiçbir va
kit kat'i olamaz. Bundan başka sü
lük yapıştığı deri üzerinden, karnı 
şişerek, ayrıldığı vakit kan hemen 
durmaz. Çünkü sülüğün dokunduğu 
yerde kan pıhtılaşmaz. Süluk ay
rıldıktan sonra da saatlerce sız

makta devam eder. 
Vakıa sülüğü kullanmağı sevenler 

sülüğün ağzından mikrop ve hasta
lık gelemiyeceğini iddia ederler ve 
sülükten sonra çıban olursa bunun 
sülük ayrıldıktan sonra baş
ka bir sebepten ileri geldiğini söy
lerler. 

Bu iddia haklı bile olsa sülüğün 
görünüşü kirli, ondan daha fenası, 
pek çirkindir. Fakat zevk hususun
da da münakaşa olmaz, derler. Sü
lüğiin çirkinliğine bakmıyarak onu 
hala kullanmak istiyenler hiç ol
mazsa şu pek iptidai tedbirlere mü
racaat etmelidirler: 
Sülüğü ağız yahut tabii başka bir 

delik yanına yapıştırmamalı. O çir
kin hayvan kan emerken birdenbire 

1 çekmemeli, ısırdığı yer yırtılır ve 
iyi edilmesi pek güç olur. Kamı doy
mantar parçasile kapıyarak üzerini 
biraz tuz ekmek yetişir. Sülük ay
rıldıktan sonra kan fazla gelirse 
hayvanın ağzından kalan yeri bir 
mantar parça.sile kapıyarak üzerine 
bir sargı bezile bağlamalıdır. Evde 
kollodiyon varsa onun içine bir 
tülbent batırılarak böyle de kapatı
labilir. 

( ,okmRn IJF.KfM 

Temizliğe dikkat etmiyenler 
cezalandı rllacak 

Han, hamam, otel, lokanta, berber, 
kahvehane, pastahane ve emsali 
yerlerin lazım olduğu kadar temiz
liğe riayet etmedikleri görülmüş, bu 
gibi yerlerin sıkı teftişe tabi tutul
maları lüzumu bir kere daha bele
diye şubelerine bildirilmiştir. 

Geçen ay mezbahada 
kesilen hayvanlar 

Geçen ay lstanbul mezbahasmda 
207997 kilo 8840 tane karaman, 
106168 kilo 5074 dağlıç, 4142 kilo 
24 7 kıvırcık, 589110 kilo 37004 kuzu, 
816 kilo 52 oğlak, 229145 kilo 1898 
öküz, 18522 kilo 113 inek, 37709 ki
lo 204 manda, 4523 kilo 65 dana, 
15012 kilo 179 malak olmak üzere 
1,223124 kilo ağırlığında 53726 hay
van kesilmiştir. 
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"Yemişlerin içinde çilek, 
çiçeklerin içinde gül 1,, 

Satıcı başını salladı : " Bundan ötesine kulak as

ma ama, neme lazım: İkisinin de ömrü az olur .•. ., 

Arnavutköy sırtındaki geniş çilek 
tarlalarından, omuzlarında sırığa 

geçirilmiş sepetlerle; öbek öbek sa
tıcılar iniyor. Çiseliyen yağmur altın 
da hepsi de sırtl sıklam.. Çamurlu 
yoldan yel hızile geçen bir tanesine 
seslendim: 

- Azıcık dursana ... 
Hem koşuyor, hem cevap veriyor: 
- Duramam efendi .. Ada vapu-

runa yetişeceğim! ... 
Bir başkası, durmazdan önce işi 

sağlama bağlamak istedi: 
- Kaç sepet alacaksın ? 
- Bir sepet! cevabını alınca, yü-

zünü ekşiterek uzaklaştı. 
Taş yerinde ağır dedikleri kadar 

var. Anlayorum ki, Arnavutköyü
nün çileğini; Istanbulda yemek hem 
daha karlı, hem daha külfetsiz ola
cak ... 

Karaköyde bir ayak satıcısı, çilek 
sepetlerini etrafına dizmiş, başını 

iki yana sallayarak bağınyor: 
- Şu zavallı çileğe bakın yahu! .. 

Otuz beş kuruşa bu çilek! ... Vah za· 
vallı çilek, vah zavallı çilek!... Sesi, 
o kadar yanık, o kadar ezgili çıkıyor 
ki, neredeyse, çileğin düştüğü bu a
cıklı hale, oturup höngür höngür 
ağlayacağım. 
Yanına yaklaşarak sordum: 
- Şu çilek neden zavallı oluyor ? 
Bu sualim, onu o kadar öfkelen-

dirdi ki: ~aşkınlıktan mostrayı bile 
bozdu. Sepetten bir avuç çilek ala
rak burnuma dayadı: 

- Kokusu caba .. bayım! .. Çileğin 
böylesi 35 kuruşa! .. daha nasıl za
vallı olsun bu çilek ... 

Yedi bardak hamidiye suyu para
sına, bir kilo çilek!.. O bunları hay
kırıken; Çilekler de, sanki hapsedil
dikleri daracık sepetin içinde sıkıl

mışlar, dilleri olmadığı için, etrafa 
boram boram neşrettikleri kokulari 
le: 

- Bizi buradan kurtarın!.. diye 
şikayete başlamışlardı. 

Çilekçi, dehşetli meyuştu; dedi ki: 
- Bu yağmurlar böyle giderse 

lJlt illi rt:t:ı 0011& Cll <gı11 ... ı: dl om rr. 

Çilek yiyenler, hep esnaf takımı .. -
orta halli insanlar ... 

Oyleleri var ki, çileğin "Osmanlı,, 
sını, rengi soluk diye beğenmezler de 
gider, frenk çileğini alırlar. Rengini 
mi yiyeceksin, kendini mi?.. Ama 
gel de anlat! .. 

Bu yıl da inadına, Frenk çileği 
az oldu. Eh ... dedik ya. Şunun şura
sında daha birkaç günü var. ondan 
sonra, çileği ara ki bulasın! 

Ben sana bir şey söyleyim mi: 
Dünyada yemişler içinde çilek, çi
çeklerin içinde gül.. Bundan ötesine 
kulak asma! Ama, neme lazım ... fxi
sinin de ömrü az. 

Çilekçi, sepetlerini tekrar omuzu 
na vurarak bağıra çağıra yürüme
ğe başladı: 

- Amavutköyünün kokuları! .. 
Hey zavallı çilek! Otuz beş kuruşa 
bu çilek! ... 

Salahaddin GUNGOB 

Damızllk koçlar 
Enstitülere dağıtllacak 

Bir müddet evvel Macaristana da .. 
mızlrk koç almak üzere giden heyet 
önümüzdeki hafta içinde şehrimize 
dönecektir. Heyet 78 damızlık k~ 
mübayaa etmiştir. Heyetle berabet 
koçlar da şehrimize getirilecektir. 
Koçlar gelinceye kadar İstanbul baY 
tar müdürlüğü, Nuri ve Mahmud11 
Istanbul mıntaka.sı dahilindeki bey• 
gir, buğa ve aygırlarla koçların ene
me ameliyelerini yapmağa memur et· 
miştir. Baytarlar memur edildikleri 
mıntakalardaki hayvanların enemele
rine başlamışlardır. 

Damızlık koçlar getirildikten sonra 
bunlar Ankara ziraat enstitüsü ile 
Pendik hayvan enstitüsüne ve Kara· 
cabey harasına dağıtılacaktır. Damıt 
lık aygırlara yapıldığı gibi bunlara 
da sun 'i çiflcştirme ameliyesi tatbik 
edilecektir. Bu suretle dam1zlık ke>Ç• 
!ardan memleketimizin her tarafında 
istifade etmek kabil olacaktır. 

- Neden? 
- Neden olacak. Şimdiden, kök- Boğaziçi Lisesinde 

terini hasıra vurdu. • 
Bu mubarek, yemişin azıcık zede- güzel bir müsamere 

lendi mi, hayrını gör!.. Dün Boğaziçi lisesinde bir mil8& -
Geçen yıl, yağmursuz geçti. Fa- mere verilmiş ve lisenin on beşinci 

kat inadına çilek de az oldu. Bu yıl yılı kutlulanmıştır. 
yağmur çok, çilek de bol!. Müsamereye istiklal nıarşınd&Jl 

Bol ama, hepsi de çamurlu... Çi- sonra lise direktöörU Hıfzı TevfiğiO 
lek, yıkanmağa gelmez. Hemen ta- nutkuyla başlanmıştır. Hıfzı Tevfi1' 
dı kaçar. Şekere batınp batırıp ye- lisenin tarihçesini yapmış, 15 aen• 
meli. Gel gelelim, bu çamurlu çilek evvel düşman istilası ve yoksuzlul' 
leri, yıkamadan nasıl yersin ? Bu yıl acılan arasında lisenin, birçok klal'" 
Arnavutköyünde, Bahçeköyünde, selerin, münevverlerin hamiyet v• 
Büyilkdere sırtlarında, epeyce çilek gayretlerile nasıl kurulduğunu, b1J"' 
yetişti. Biz de sevinmiştik,beş on ku- güne gelinceye kadar geçirdiği tekl"' 
ruş kazanınz diye .. Fakat, yağmur- mülü anlatmıştır. 
dan göz açamadık ki.. . Havaların se Bunu miniminilerin danstan ti" 
rin gitmesi de bir yandan çilekleri kip etmiştir. Gayet iyi bir şekildi 
bozdu. Geçen sene, bu ara Allahın hazırlanmış olan küçükler çok bil .. 
günü, on sepete kadar çilek satar- yük muvaffakiyet göstermişlerdi'' 
dık. Şimdi, gelen mal, elimizde kalı- Bilhassa milli kıyafetlerle oynan~ 
yor. gayet orijinal milli bir oyun 8 .. 1 .. 

Müşteri, çileğe, uzaktan şöyle bir yaşındaki bu yavruları hazır bu11J 
baktı mı, başını çeviriyor. nanlara büyük bir zevkle seyrettit" 

Hekimler de ortaya bir balgam at- miştir. :w" 
tılar: Yok çilek, kum hastalığı ya- Bu danslardan sonra "Ay ışı&· 
parmış, yok mideye dokunurmuş! ismindeki operet oynanmıştır. 
Yok bilmem ne imiş.. Muallim Bay Nureddin tarafı:P ~ 
Unganın hıyarını, kabuğile yerler dan adapte edilen bu eser 80 kacı

Sonra çileğe gelince, nazlanırlar. Ağ talebe tarafından şayanı dikkat bit 
zma bir çilek atarak, gözlerini süze muvaffakiyetle temsil edllmiştir~..ıt 
sUze, esmer dudaklarını şapırdata Talebeyi müsamereye hazı:tıyCt 
şapırdata sözüne devam etti: mektebin musiki hocas Cemildir:_.,. 

- lnsana bunun neresi dokanır mil dün de on beş orkestrayı la->~ 
yahu!.. ve eserin temsilindeki mükeını:Peli 

- Ama lif olsun işte ... Eskiden, yeti temin etmiştir. tJt 
lstanbulun yüksek familyalan, mev Müsamerede kalabalık bir dave .. 
simi geldi mi çilek olmayınca sofra kütlesi vardı. Temsilden sonra da,-
ya oturmazlardı. vetlilere pasta ve limonata ikraı:P 

Şimdi nerede o kibar müşteriler? dlimiştir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır1111111ıı 
~ Türk Hava Kurumu Büyük --
l~üw &~@@~lVJ 
1 Şim:~ ~;~b~l~1.~;~: ;:i;~iştiı 
i 30.000 Liradır --- . 
5 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ilaallll-
3 yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 

~1111111111111111111111rııııııııııııııııııııııııtıı111111111111111111111111ıı 



18. 5 - 936 TAN 7 

~ 

Fener - Beşiktaş maçı tamamlanamadı 

Beşiktaşlılar oyuna devam etmiyerek 
menfaatleri aleyhine hareket ettiler 

Dün senenin şampiyonluk davasını j 
lıaUedecek olan Beşiktaş - Fener ma
çı Taksim stadında yedi sekiz binden 
fazla bir seyirci kütlesi önünde oynan 
dı. Maçın beraberlikle bitmesi şampi
l'onluğu sarı lacivertlilere temin ede
cek ... Halbuki Beşiktaşlılar muhak
kaık galip geleceklerini iddia ederek 
beraberliği bile fazla görüyorlar ... 

Galatasaray, Süleymaniye takım
ları maçı bittikten sonra sahanın dört 
la.rafından yaşa Fener, varol Beşik -
taş avazeleri yükselirken yeni siyah 
beyaz çizgili formalar giymiş oldukla 
n: halde çok şık bir kıyafetle Beşikta.ş 
hıar sahaya çıktılar. Biraz sonra da 
~enerbahçeliler göründüler... Hakem 
liaıit Galip .. Kısa bir merasimden son 
l'a oyuna rüzgar altına düşen Fener 
bahçenin hücumile ba.şlandı saat on 
8.ltıyı elli geçiyor ... 

Münazaalı golde direkten gelen topa Fikret kafa vurmak üzere ... 

Hakkının seri bir hamlesile ke
lllen bu hücumdan sonra top Şerefe 
oradan da avuta gitti. 

Tekrar hücuma geçen Fenerliler 
tilıgar aleyhlerine olduğu halde kısa 
\re yerden paslarla Beşiktaş nısıf sa
hasına indiler. Beşiktaş müdafilerini 
atlatan Fikreti, Hüsnü sert bir çıkış 
la durdurdu. 

Fenerlilerin Ustüste yaptıkları hü
CUnılardan birinde Fikret Niyaziye 
huıunma.z bir fırsat hazırladı. Fakat 
~iyazinin şütü havadan giderek Be
eıktaşı muhakkak bir golden kurtar
dı. 

Sarı lacivertliler oyuna hakim vazi 
tette... Top mütemadiyen Beşiktaş 

alesi önünde dolaşıyor.. Rüzgarın 
~atdımile oynamalarına rağmen Fe
~er:uı bilgili hücumlarından ancak 17 
ı.ı:ıcı dakikada kurtulabildiler. 
\ 18 inci dakikada Fener kalesi bir 
Ortı.er atışından sonra Feyzinin u -

ci devrede de devam edecek olursa 
Beşiktaşm şampiyonluk yarışını kay 
betmesi muhakkak ... 

Sarı lacivertlilerin gittikçe şidde -
tini arttıran rüzgarın yardunile Be
şiktaş müdafaasını yaracaklarında 
hemen herkes mtittefik. En müfrit 
Beşiktaşlılar bile neticeden ümitsiz 
bir halde bulunuyorlar. 
Takımlar tekrar sahaya çıkıyorlar 

llk 45 dakikada anlaşılamıyan şampi
yonluk ikinci 45 dakikada belli ola
cak ... 

Devreye Beşiktaşın hücum.ile baş -
landı fakat Fenerliler topu rakiple -
rinden alarak mukabil hücuma geç -
tiler. Rüzgar altına düşen siyah be
yazlılar mağlup olmamak için çok ça 
lışıyorlar. 

Hep canla başla çırpınıyor ... Fakat 
Fener müdafilerinin uzun vuruşla

rile her an Beşiktaş kalesi önüne dü
şen topu uzaklaştırmak ta o nisbette 

Hakem Be~iktaş kaptanı nrn itirazını dinliyor 

~kfan çektiği şiltle mühim bir teh-ı müşkül oluyor. Hele Fikretin seri 
e atıattr. hücumlarını kesebilmek bir mesele .. 

lıt~avadan derin paslarla oynamak Onuncu dakikaya kadar Fenerlile-
~a 1Yen Beşiktaşa Fener yerden ve kı rin sıkı hücumlarına muvaffakıyetle 
hak~aslarla cevap veriyor ve bunda kalelerini müdafaa eden siyah beyaz 
da ~katen muvaffak oluyor .. 25 inci lrlarm soldan yaptıkları bir akınında 
~~k.~dan sonra oyunda nisbeten Şeref ten Hayatiye ve ondan Hakkıya 
tu llzün hasıl olarak her iki tarafın giden topu Hakkının kuvvetli şütile 

~~l akınlarına şahit oluyoruz. Fener kalesine Necdetin elleri arasın 
~l ~er dakikada Şabanın mükem - dan girdi ... 
tok bır pası Beşiktaş müdafaasını 
top korkuttu. Nacinin yetişemediği Be§İktaı 1 Fenerbahçe O 
~h~k M~hmet Ali ayakla kurtararak Stadı yerinden oynatan alkış ve 
~ eyı .savuşturdu. çığlık sesleri Fenerlileri o kadar sars 

~k Uka'bıl Beşiktaş akınında Fazıl tı ki... 
''-'lltkıy~ favül yaptı. Çekilen frikik Maçın başmdanberi çok düzgün 
la.ı- :İ:i ~kretin soldan yaptığı hücum oynadıkları halde birdenbire Beşikta 
lak ~ıktaş müdafaasını allak bul- şm ahengine kapılarak muhakkak 
~erıd~dıyor. Bir tanesinde Hüsnüyü mağllıbiyete doğru sürüklenmeğe baş 
\an ı~e mahsus bir sıyınlışla atla- ladılar. Yirmi 'beşinci dakikaya ka -
bi k ~kre~ topu ortaladı. Yıldırım gi dar devam eden Fenerin bu bocala -
t'eği a eye ınen Niyazinin şütü yan di mak devresinden sonra hücum hattın 
Co~ah.~arak avut oldu. da bir türlü muvaffak olamıyan Ali 

tiltta:ı güzel işliyen Fener takımı Be- Rızayı merkez muavine alan Fener -
~or. ll' ıları hakimiyeti altında tutu -
•ilt~ 0rvetıeri mütemadi surette Be 
Şah kalesi için tehlike ... 

bir Vu anın Esattan aldığı top ufak 
•lltu ),{tuşla Fikrete geçti. Onun sıkı 
tıa ~beeh.nıet Alinin güzel bir yatışı-

!).. bıyet verdi. 
"\'re · ltıtl<iaf nın. son dakikaları Beşiktaş 

~erıerı~ı ıçin çok müşkül geçiyor. 
~liker er .. sağdan soldan yaptıkları. 
'-it- ta 1.hucumlarla kaleyi mütemadi 
'ilt'ııa rk Çemberi altında tutuyor -
)alt b a bu srkı tazyike rağmen si -
~abeeY.aziıiar gol yemeden devreyi 
lar.. tlıkle bitirmeğe muvaffak oldu 

1 ~açta 
;nıtıde 11 

.. ~:"'el neticeyi Beşiktaşın 
ltı..ıarı ~01'.li~ böyle tahminde bulu -

bahçeliler Esadı ileri vererek bizim 
maçtan evvel müdafaa ettiğim.iz şek 
li kabule mecbur oldular. 

Filhakika Esadın merkez muhaci
me geçişi tesirini derhal gösterdi. ve 
oyun Beşiktaş nısıf sahasına intikal 
etti. Ust üste şiddetli hücumlarla tek 
rar sıkış,mağa başlıyan Beşiktaş mü
dafaasrnda, Nuri, Hüsnü, Faruk, çok 
büyük gayretlerle Fenerlilere gol fır
satı vermiyorlar .. Nihayet Naciyi, sağ 
açığa Niyaziyi sağ içe geçiren Fener
liler çok seri hücumlarla vaziyeti kur
tarmak için canlarını dişlerine taka -
rak çahşmağa başladılar. 

Bu sırada ortadan bir pas alan E
sat topu durdurmadan Naciye naklet 
ti. Topu kapan Naci ile Nuri çarprştı
lar. Hakem Beşiktaş aleyhine favul 
çaldr .. 

Cevat topu havadan kaleye şan
delledi.. Kalecinin ellerine ve sonra 
direğe çarpan top dışarıya, kaleci de 
kalenin içine düştüler .. Fikret topa 
yetişerek hafif bir kafa savurdu. Meh 
met Ali tekrar planjon yaptı .. 

Kale çizgisinin ~ok yakininde bu
lunan ve vaziyeti bizden iyi görmesi 
şüphesiz olan hakem Mehmet Alinin 
topu içerden çevirdiğini görmüş ola
cak ki, bunu gol saydı. 

Bu sırada saha karıştı. Beşiktaşlı
lar gole itiraz ediyor, iyi oynadıkları 
halde mağlfıp vaziyete düşen Fenerli 
ler mağlubiyetten kurtuldukları iGin 
biribirlerine sarılıyor, hakem kararı
nı vermiş topun ortaya gelmesini işa 
ret ediyor .. 

Ve topun ic~eri girmediğini söyliye 
rek itiraz eden Beşiktaşlılar oyuna 
devam edebilmeleri için bu kararın 
geri alınmasını, golün sayılmamasını 
istiyorlar. 

Fener'bahçeye beraberliği kazandı
ran bu sayı hakkında bir şey söyliye 
miyeceğiz. Çünkü bulunduğumuz yer 
den vaziyeti tesbit edebilmekliğimize 
imkan yoktu. Fakat ne olursa olsun 
hakemin verdiği kararlar kat'i oldu
ğundan Beşiktaşlıların buna itiraz 
ederek oyun oynamak istememeleri 
doğru değildi. Uzun münakaşalardan 
sonra hakem üst üste üç kere düdük 
çaldı ve sahadan ayrıldı .. 

Hakem sahadan ayrıldıktan sonra 
iki takım karşılıklı kalelere geçerek 
şüt atmağa başladılar .. Ve ortadaki 
münakaşa seyircilere intikal ederek 
zabıtayı alakadar eden birGok hadise
ler oldu. Ve şampiyonluk maçı da ha 
kemin Beşiktaşı hükmen mağlup ad
detmesile nihayet buldu. 

Bu maça Beşiktaş takımı dün yaz 
dığımız şekilde: Mehmet Ali - Hüs
nü, Nuri - Faruk, Hasan, Feyzi -
Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref 
den mürekkep olarak çıkmıştı. Fe
nerbahçe de: her zamanki Necdet 

tlt g\izelrnıtsıziiğe düşürecek şekilde 
etı~?'bah \re .§uurlu bir oyun çıkaran 
huıu.rı.dÇenın. rUzgara karşı elin - Fener forvetlerinin gol sevinci, Beşiktaşlı Hüsnünün protestosu, kaleci 

Urdugu hakimiyet eğer ikin Mehmet Alinin top üzerinde yatışı ... 

Reisicümhur Atatürk dün 
geldiler şehrimize şeref 

sabah 
verdiler 

,tatürk Fenerbahçedeki gezintilerinde, Büyük Önderimiz trenden inerlerken .. 

Atatürk Fenerbahçede istirahat edi yarlar - Ulu Önderin gezintilerinden bir intiba - Atatürk vapurdan 
çıkıyorlar 

Yaşar, Fazıl • Cevat, Esat, Reşat -
Niyazi, Şaban, Ali Riza, Fikret, şek 
lindeki takımile çıkmıştı. 

Nasıl oynadılar? 
Maçın birinci devresini rüzgara 

karşı oynamasına rağmen Fenerbah 
çe çok hakim ve üstün bitirdi. Müte 
madiyen Beşiktaş nısıf sahasında 
dolaşan topu sarı lacivertliler bir 
türlü kaleye sokamadılar.. Niyazi 
üst üstte iki fırsat kaçırmakla be
raber fena değildi. Hücum hattında 
en parlak oyuncu Fikret oldu. Ona 
yaklaşan biraz daha Şaban idi: Ali 
Rıza her zamanki gibi ortada dola
şıyordu. Nacinin de takıma büyük 
bir faydası olmadı ... Müdafaada he
men bütün yuncular ve bilhassa Meh 
met Reşat güzel oynadılar. 

Beşiktaş rüzgarla oynadığı halde 
kendini bir türlü Fenerin taziykin
den kurtaramadı, Siyahbeyaz
lılardan Mehmed Ali takımı muhak
kak bir golden kurtardı. Hüsnü ve 
Nuri de çok muvaffak oldular. Fey
zi Niyazinin önünde muvaffak olama 
dı. Fakat Faruk çok güzeldi.. .. 

Muhacim hattında Hakkı göze 
çarptı. Yalnız mütemadiyen her tara 
fa koşuyor ve bu itibarla yerini kay
bediyordu. 

ikinci devrede Fenerbahçe golü 
yedikten sonra onbeş dakika boca
ladı. Ve onbeş dakikada bütün Be
şiktaşlılar çok büyük bir varlık gös
terdiler. Fakat 25 inci dakikada 
tekrar kendini toparlayan Fenerbah
çe temposunu tuturmağa muvaffak 

oldu isede, yukarda yazdığımız gibi 
Beşiktaşlıların sahayı terketmesi ü
zerine maç yarıda kdmış oldu. 

Maçtan sonra izahat almak için 
hakemi çok aradık fakat bulamadık .. 
Oyuna devam etmek istemiyen Be
şiktaşın hükmen mağlup olacağını 

söyleyecek olursa yanlış bir "tahmin
de bulmuş olmayız ... 

Diğer maçlar 
G üne§ 4 Eyüp G 

Taksim stadında yapılan bu mae 
her iki devrede de yaptıkları 4 golle 
Güneşlilerin galibiyetile nihayetlen -
di. 

Galatasaray 4 
Süleymaniye 1 

nk devreyi 3 -O galip bitiren Ga
latasaray ikinci devrede Süleymani
yenin yaptığı sayıya bir golle muka
bele ederek 4 • 1 galip geldi. 

lstanbulspor 4 Topkapı 3 
Şeref stadında oynanan bu maç 

her iki tarafın birbirlerine fazla gol 
çıkarmalarında !stanbulspor daha 
gayretli davranarak 4 - 3Topkapıyı 

mağlup etti. 

Beykoz 1 Hilal o 
Kadıköy stadında yapılan bu kar

şılaşmada ilk devre berabere niha -
yetlendi. !kinci devrede rüzgarla oy
nıyan Beykoz 1 -O zorlukla galip ge
lebildi .. 

Anadolu 1 Vefa O 
Son zamanlarda çok muvaffaki .. 

yelli oyunlarına şahit olduğumuz 
Anadolunun genç oyuncuları niha .. 
yet dün kümenin kuvvetli takımla • 
rmdan Vefayı da 1 -O yenerek ih -
mal edilmiyecek bir kuvvet oldukla
rını isbat ettiler. 

Karagümrük sahasında 
federe olmıyanlar 
turnuvası 

Karagümrük staamda Eminönü 
Halkevi spor kolu tarafından t ertip 
edilen federe olmıyanlar turnuvası
na dün başlanmıştır. 

On beş klüpten mürekkep olan s
porcular saat ikide alfabe sırasile sa 
hada toplnmışlardı. Verilen bir ku -
manda üzerine sporcular sancak di
reğine karşı saffı harp nizamında va 
ziyet almışlardır. 

Bando muzikanm çaldığı istiklal 
marşına bütün sporcular ve halk hep 
beraber iştirak edPrek sancak 
merasimi yapıldı. Bilahare, Halkevi 
spor kolu reisi M. Sami Karayel ta
rafından sporculara kısa bir hitabe
de bulunuldu. Bundan sonra, takım
lar muntazam bir geçit resmi yap -
tılar. 

Dün dört klUp arasında maçlar 
yapıldı. Şark şimendiferle Langa, 
Küçük pazarla Akmsporlular ara -
sında yapılan bu maçlardan Langa
lılar 4 -3 Şark şimendif erlileri yen
diler. Küçük pazarlılar da Akınspor
luları dörde birle yendiler. 
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EKONO M i 
PIY ASA VAZiYETi 

Tütün piyasasındaki hararet de
vam etmektedir. Son birkaç gtin için 
de Marmara mıntakasının her tara
fında tütün satışları artmıştır. Eğe 
mıntakasnda ecnebi tütün kumpan
yaları ve inhisarlar idaresi tarafın
dan mübayaata en yüksek seviyesi
ni muhafaza etmektedir. Ecnebi 
kumpanyaları tütün işlemeciliği i -
çın, Istanbul, Izmir piyasasını da
ha uygun görmektedirler. Bundan 
bir iki sene evvel merkezini Atina -
ya nakleden ve tütün işleme işini o
rada yapan bir Amerikan kumpan -
yası vaziyetinden hiç de emin değil
dir. Buna sebep, Atinada, Kavalada 
sık sık tütün amelesinin grev yap -
masıdır. Grev hadiseleri yüzünden, 
kumpanyalar daha sakin yerler ara
maktadırlar. Bu itibarla Atinaya in
tikal eden tütün, işçiliğinin tekrar 
İstanbul, Izmir, Samsun piyasaları -
na geçeceğine şüphe yoktur. 

Yumurta ihracatı artıyor 
Son günlerde Almanya ve lspan -

yaya yumurta ihracatımız artmak -
tadır. Yalnız birkaç gün içinde Al -
manyaya 800 sandık yumurta gön -
derilmi§tir. lstanbul - Barselon ara
sında muntazam seferler olmadığı i
çin ispanyaya yumurta ihracatı da 
muntazam yapılamıyor. Son günler
de İspanyaya yumurta götürmek ü
zere bir vapur kalkacaktır. Tüccar, 
bu vapura mal vermektedir. İhraca
tın artışı fiatıarı da arttınnıştı. Fa
kat yumurta fiatlarının artışı iç pi
yasadaki fiatlara tesir etmemiştir. 
Evvelce de yazdğımız gibi, fiatı ar
tan yumurtalar, yumurta nizamna
mesine göre ihracat şartlarına tabi 
yumurtalardır. Üzerinde saman çö -
pli,, leke bulunan mallar ihraç edil
mediği için, iç piyasaya verilmekte
dir. 

Yağmurlar ve meyve 
fiatleri 

Son günlerde havalann yağmurlu 
geçmesi meyve ağaçlarına zarar 
vermiştir. Bilhassa yağmurlardan 
çilek mahsulii zarar görmüştür. Bu 
yüzden Ereğliden az çilek geldiği i
~in 35 - 40 kuruşa satılan Ereğli çi
lekleri 45 - 50 kurwJa kadar yilksel
mi tir. Yağmurlardan henüz kiraz 
m hsulü müteessir olmamıştır. 

Tiftik ve yapağının 
standardizasyonu 

!ktisat Vekaleti standardizasyon 
şubesi,Tiftik ve yapağıyı standardize 
etmek için tetkiklere başlamıştır. Bu
nun için, şehrimize tiftik ve yapağı ti
careti yapan tacirlerin de fikirleri so 
rulmaktadır. Tiftik tacirleri, kendile
rine dağıtılan suallere cavap verecek
leri gibi, tiftik ticareti hakkında.ki 
miltalealarmı bildireceklerdir. 

Diger taraftan ticaret borsası da 
bir sene içinde tiftik ve yapağı üzeri
ne borsada ne kadar muamele olduğu 
na dair bir rapor hazırlamaktadır. 

ispanyada serbest döviz 
ihracatı 

Madrid, 17. (A.A.) - Maliye ba
kanlığı serbest döviz ihracını beş 
yüz peı;etaya tahdit etmiştir. Bu 
miktar daha geçenlerde beş binden 
iki bine indirilmişti. Bundan başka 
ispanya bankası hariçten gelen mez
kur banka kaimelerini ancak ihracat 
mezuniyetiyle birlikte tevdi edildi
ği takdirde kabul etmektedir. 

No. 25 

Ademle Havva 

Kütahyada linyit madeni 

20 Km. uzunluğunda ve 1 O Km. 
qenişliğinde kömür sahası bulundu 

Kiltahyada Diyermiraz mevkitn
de birkaç aenedenberi linyit maden
leri işletilmektedir. lktısat Vekaleti 
Maden Arama Enstitüsü Kütahyada 
linyit kömürlerinin zenginliği hak
kında bir fikir edinmek için tetkik
ler yapmıştı. Son eld0 edilen netice
lere göre, Ktitahyr ve Tavşanlı şi
malinde uzanan ve takriben 20 ki
lometro uzunluğunda, 10 kilometro 
genişliğinde bir sahada linyit made
ni olduğu anlaşılmıştır. nk yapılan 
araştırmalarda linyit madeninin zen 
ginliği hakkmda bir fikir elde edil
dikten sonra muhtelif yerlere son
dajlara başlanmıştır. 

Maden Arama En:rtitüsünün diğer 
bir heyeti de Kütahya havzası hak
kında umumi olarak jeolojik tetkik
lere başlamıştır. 

Bugünkü şerait altında Diyermi
raz linyit madenlerinde ancak gün
de, beş, altı ton linyit çıkarılmakta
dır. Son yapılan araştırmalarda, kö
mür havzasının zengin olduğu anla
şıldğına göre, buradaki kömürün 
pek az istifade edilmektedir. İstih
sal edilen pek mahdut miktardaki 
linyit kömürleri, KUtahyada tuğla 

ve kiremit, çini fabrikasında kul
lanılmaktadır. Bu şerait, ancak Kü
tahyadaki bir iki fabrikanın ihtiya
cı için kömür çıkarmaktadır. 

Aldığımız rnallım'-ta göre, Kütah
ya mıntakasndaki jeolojik araştır -
malar ve sondaj işleri tamamile 
bittikten sonra, Etibank, bu kömür 
havzasını istismar etmek için ha
zırlıklara başlayacaktır. Her şeyden 
evvel, istihsal edilen, mala mahreç 
bulmak için, muhtelif şekiller düşü-

nUlmektedir: Hatıra gelen fikirler
den biri ,udur: 

Linyit madenlerini briket hale ge
tirmek auretile sobalarda yanılması 
nı temin etmektir. Bunun için linyit 
maden havzasında tesisat yapılacak, 
bu kömürlerdeki kUkUrt nisbeti a
zaltılacaktır. Linyit kömUrlerinde 
küKUrt nisbeti, diğer maden kömür· 
lerine nazaran fazla olduğu için o
cak ıskaralarını ve boruları az za. 
man içinde tahrip etmektedir. Bri
ket fabrikası, linyit terkibindeki za
rar veren maddeler çıkanlacak, ve 
bu suretle kullanışlı bir hale getiri
lecektir. Bu kabil olduğu takdirde, 
Kütahya kömürleri için, geni' bir 
mahreç temin edilecektir. 

Kütahya kömürlerinden, demir
yollannm ne dereceye kadar istifa
de edeceği de aynca tetkik edilmek
tedir. 

Devlet Demiryollan, her sene 130 
bin ton kömür yakmaktadır. Fakat 
yeni hatlann açılması yUzUnden bu 
miktar gittikçe artmaktadır. Devlet 
Demiryollan li.boratuvarlan, Kiltah 
yadan daha ucuz kömür almak dii
şüncesile, linyit kömürlerini tahlil 
etmektedir. Yakında maden kömü
rüne bir nisbet dahilinde linyit kö
mürü karıştırmak suretile tecrübe
ler yapılacaktır. Maamafih Devlet 
Demiryolları, Samsun - Sıvas yolu 
üzerindeki linyit kömürlerinden is
tifade etmektedir. Kütahya kömür 
havzası işletilecek olursa, Türkiye
de yeni bir iş sahası daha açılaeak 
binlerce köylü bu sahada kendisine 
iş bulacaktır. 

- Çok iyi aileler geliyor. Spora niyet vermedi. Babam da ihtiyarlı-
merakınız var! ğında içkiye fazla dU,tü. Gençliğin-

Dedi. de asla ağzına alkol koymıyan ba-
Hayal tenisten çok zevk aldığı bamın böyle ellisinden !Onra rakıya 

halde gitmek istemedi. alışması hiç te doğru değil! Insanlar 
Btirhaıı CAHiD Sebebini sormağa lüzum görme- yaşlandıkça adetleri, huylan değişi-

- Pazar günü burası o kadar adi dim. Burada ahbap kazanmak fik- yor galiba. Yalnız bizim kayınpe
bir panayir oluyor ki, o tertemiz rinde değil! Zaten lstanbuldaki gün- der hiç istifini bozmuyor. Hayatı 
çam yollan süprüntü küf esi haline lerimiz tamam oldu. bir kronometro gibi. Şıklığını, i.det-
geliyor. lstanbulun kibar taslağı ne- Belçikaya dönmek zamanı yak - terini hiç bozmuyor. 
kadar ayaktakımı varsa burada! laştı. Vapur yolculuğu pek rahat geçti. 
Klüpten dışan çıkmak doğru değil! Şevket Vamık Bey bizi on gün Bu mevsimde 1stanbuldan giden-

Diyc şikayet etti. de Nise götürecek. ter pek az olduğu için vapur kalaba-
Ne garip adam. Etrafındakileri de - Buradaki düğün Muhtar Beyin lık değildi. !kinci mevkide Parise 

kendi gibi olgun, pişkin görmek isti- şerefine oldu. Benim için de Nistc tahsile giden altı Türk genci var. 
yor. Kabil mi? Dünyanın neresine yapacağız! diyor. Bunları belediye yolluyormuş. Birl-
gitse bir kalitede insan bulmağa im- Hayal de babasının fikrinde. ni tanıyorum. Bizden bir yıl sonra 
kan yok. Niste bile öyle macera düş • liseden çıkan bir arkadaş. Şevket 
künü, sonradan görme züppeler ve !ki gece Feneryolunda kaldıktan Vamık Beye tanıttım. İyi bir aile 
hoyratlar var ki! sonra bu sefer deniz yolu ile dön- genci. Şevket Vamık Bey de pek 

Rahat ya,amak için bir çare var- meğe karar verdik. Yazın bu mev- hoşlandı. Hele onlann belediyecilik 
dır. Az ve iyi dostlarla anlaşmak ve siminde tren yolculuğu pek bunal- öğrenmek için Parise gitmeleri onu 
başkalarile mümkün olduğu kadar tıcı oluyor. lyi bir tesadüfle Fransız büsbUtUn coşturdu. 
az temas etmek. vapurunun seferine yetiştik. - işte şimdi lstanbulda medent bir 

Tarabyada on beş günümiiz o ka- lstanbuldan neş'esiz ayrlıdım. belediyecilik başlıyacak, dedi. Bele-
dar sakin geçti ki sükuneti, yalnız- Annemi çok hasta bırakıyorum. diyeyi enderun ocağı gibi alaylı a-
lığı seven Hayal bile şikayet etme- Bizim düğün gUrUltUleri, fazla damlarla idare etmek imkanı var 
di. heyecan onu çok hırpaladı. mı? Şehircilik bir san'attir. Dmi 

Körfezin karşı kıyısındaki eski o- Bizim eski aile doktoru Süleyman vardır. Bunu bilmiyen adam çöpçü 
· ·· ·r t nis kortu B le örü tüm. Beni üzmemek için onba91sı bile olamaz. Her şeyden 
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BORSA · PiYASA 
16 JılA Y1S CUMABTESl 

Para Borsası 

A 1 ıı 

Sterrm ü19,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız francı 164.-
20 Belçika franıı 80,-
20 Drahmi 20-
20 tıYiçre fr. 1111.-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 49.-
Liret •esiblı 190,-
Florla 82.SG 
A YGaturya tiJ1a 22.-
Marlı: 21,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Lev• 22.-
Yea 30,-
!ıv~ korona 30.-
Altm 973.-
Banlı:not 241,-

Ç • •le r 
Pari• herine 
tnırfila üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoalovalı: 
A YUI turya 
Mark 
tıvec tarona 
İıpanya pezeta 

E ılla m 

•• t ıı 

624,-
126.-
167.-
84,-
23.-

820.-
88.-
16.-
52,-

\96.-
84.-
24.-
32,-
24.-
24,-
23.-
34.-
33.-

975.-
243,-

12,03 
1526.-

0,79,31.50 
10,11,96 

4,159.-
2,44,95 

63,79.'iO 
1,17,27 

19,08,75 
4,23.150 
1,97 ,34 
3,10,25 
5,80,94 

lı Bankası Mü. Kupon kailı: ıs.-
., N. 9.90 
ı. L Hıımilinr 9 90 

Anadolu % 150 23,65 
.. %100 41.-

Sirlıetihanın U.-
Tramva7 19,75 
Bomonti Nektar Kupon keaılı: 7.15 
Terkoa 12,40 
Aılan Çimento 10,50 
Merkez Bankası Kupon keııilr 64,75 
Oımanh Bınkatı 26.-
Sarlr Merlıes Saaan• 4.45 

lıfflrraıfar 

Tıirk Borcu I 

• " n 
:.- .. III 
utı1rrarı dahili Kaorcı ~Nik 
Erıam A. B. C. 
Srvaı lrzurum 1 Kupon kesik .. .. il 

Mısı r:. Taltvflfe rl 

23.50 
22,40 
22,50 
94.50 
95,-
96,50 
96,50 

1816 l -.- -.-
1903 ll K. kesik 88,50 89.50 
11111 IIl K. keıilı 83.'iO 14,.SO 

Rıhtım 10.40 
Anadolu I ve Il Kupon kesik 43,70 

" m 41,so 
Anadola Mümeaail Sl,35 

Bahk istihsalcih 
Geçen ay içinde 888 kap kabuklu 

deniz hayvanlan, 7727 tane ıstakoz, 
406058 çift palamut ve torik, 225 
bin 555 kilo da muhtelif cins balık 
tutulmuştur. Bu balıklardan 73209 
liralık satış yapılmıştır. Bunlardan 
palamut ve toroklerin 205377 çifti 
belediye hudutlan içinde 686401 Tür 
kiye dahilinde sarfedilmiş 132221 
çifti de ecnebi memleketlere gönde
rilmiştir. 

Zeytinyağı fiatleri 
Piyasada zeytinyağ fiatları gene 

artmaktadır. Halbuki mevsim itiba
riyle zeytinyağı sarfiyatı da çoğal -
maktadır. Piyasada, tacirlerin iddia 
ettiğine göre yeni sene mahsulü az
dır. Maamafih alaka.dar resmi ma -
kamlar henüz mahsul hakkında bir 
rekolte neıretmedikleri için, tücca
rın rekolte haberini ihtiyatla telak
ki etmek lazımdrı. 

Bütün erkekler böyle deği 
lstanbuldan C. K. Yalçin imzasile: 
!4 YQf'tndayım. Hayatta pek çok 

sevildim ve az sevdim. Bazı ailevi se
beplerden anla§tığım kimselerle ev
lenemedim. 

Altı aydır bir gençle konuşuyor
dum. Kendisini hiç bir 81'.retle ihmal 
etmedim. Aynı şekilde, o da beniml8 
nikahla evlenmekten korktuğunu, 
metres olarak birl~emizi söyledi. 
Bu kadar basit düşünceli, aynı za
manda öksüz, boynu bükük bir kızı 
uçuruma surüklemek isteyen bu genç 
ten derhal nefret ettim ve ayrıldım. 
Şimdi karşıma çıkan bir ikinci 

genç"le konU§Uyon.ım. Onun da mak
sadı gezip yürümek, kendi arzuları
na tatmin etmek. Günün birinde de 
alla.haısmarladık diyeceğine de emi
nim. 

Bir ikinci defa kaybedeceğim gün 
ve aylanma acıyorum. Şüphesiz ki 
gittikçe ~m ilerlemektedir. Anla
şamadığım erkek"le de evlenmeme 
imkan yok. Bir vazifede çalışmıyo
rum ki kendi kazancımı kendim yi
yeyim. Hiç kim.!e ile konı~yıp bu 
şekildemi günlerimi geçireyim 1 
M~kül mevkide kaklığım için bana 
pürüzsüz, temiz bir yol göstermeni
zi rica ederim. 

Garip diyeceğimiz bir tesadüf veya 
but içinde bulunduğunuz muhit, sizi 
hep hoppa ve yalnız zevkini düşünür 
gençlerle tanıştırmış. Emin olunuz 
ki dünyada temiz vicdanlı ve bir aile 
kurmak gayesinde vlan gençler ve 
erkekler bu gibi sefih kimselerden 
çok, pek çoktur. Sizin gibi yalnız te
miz ve asıl düşünceleri olan ve mek
bunuzdan anlaşıldığı veçhile, doğru, 
mantıki düşünür bir genç kızla ta
nışıp evlenmek istiyenler çoktur. 
Hatta sizin gibi genç kızlan arayıp 
da bulamıyanlar vardır. Hiç bir vakıt 
nevmidiye düşmeyiniz. Kendinize iti
mat ediniz. Yaşınızın ilerlemesi me
selsine gelince, siz, henuz kadınlığın 
en gnç çağındasınız. Tekrar ediyo
,..,....._ ..... -Ulhnll41tftnı Ban91lma· 

sın. Size aradığınız erkeği ve saade
ti temin edecek olan ancak bu itimat 
tır. Aceleye de hiç lüzum yok. Ken
di kendinize mütemadiyen bu söyle
diklerimizi tekrar ediniz, bunlara 
inanınız. Bu inacın yUzünüze ve göz 
lerinize vereceği emniyet sizin mu
vaffak olmanız için en kuvetli amil 
olacaktır. 

• 
Hangisini tercih edeyim 1 
Ankaradan: R. H. Okba§ imza.sile: 
!2 yaşıtıdayim. daha askerliğimi 

yapmadım. Bir ticaretlaattede tezgah 
tarlık yapıyorum. Aldığım para ile 
iyi bir aileyi meaut edebilirim. Kim
Bem yok. iki senedenberi bir evde 
oturuyorum. Beş aydanberi pençe
remin karşı.'lına yeni kiracı geUli. 
Güzel bir kın var. Bana iki aydan 
beridir hakiki bir alcika gösterdi. 
Ben bir ay kadar ciddi mukabele 
ettim. Kendimi bilen bir gençim. i
şimden başka kim.!eyre alakadar ol
mıyorum ve kimseye de aUikadar 
edecek vaziyetler yapmıyorum. 

Böyle olmakla. kalmadı. Kız beni aç
tı, ve pencereden pencereye an'laş
mak üzere idik.Bu ara ikinci bir kız 

daha karşıma çıktı. l! 
ğu m evin kızı. Diğer 
mi görünce, beni deli 
hem çok yakından aza~ 
hem de çok f edakarlıki 
Diğer kıza gelince evi 
kadar okluğumu görü 
oldu. Çok yüksek bir a 
aydan beri bana hiç l 
kat çok iztirap içindey 
na gelince, bir babanı 
kızı. Çok nazli bilyü 
yerinde, benim ise, ki 
kızı alırsam mesut o 
Kızı almadığım taktirı 
fenalık yapar diye ko 
den baba mMahati isti 

Evinde oturduğunu 
beri sizinle alakadar ( 
ancak sizi elinden ka 
artık sevgisini meydi 
görün il yor. Bu kadar 
miş bir kıza karşı sizf 
ranmanız doğru değil 

ki, öteki kız artık s· 
olmuyor. Hem mad 
yok,uzun zamandır d 
ruyor, o ailenin içine 
yorsunuz, kendinizi 
ceraya atmaktansa, e 
bir vaziyete bağlayın 

• 
Hayal ve h 

Osmanbeyden S. B. 
30 yaşındayım sek· 

yabancı bir memleke 
nı§tım. Dört 8ene p 
la s~tik. ikimiz d 
tiyordıtk; fakat milli 
duğundan birle§emed 
evvel Türkiyeye geld" 
lar birkaç defa mek 
unutmak, bu hazin 
vermek için ·mektup~ 
tim. Burada birkaç 
sevmeğe ve eski mesıı 
yaya çalışıyorum. F 
birile onunla rtramız 
bet ve 3alnimiyet 
hepaini ona kıyas 
hassasiyet ve seviml 
yor ve fazla ald 
miyorum. Belki bu 
birile evlenecek olu 
ritt kamilett silinece 
labileceğimi tahmin ' 
buna da ~mdiki 
ğil. Kendimde her § 
yetsizlik ve bir içi 
yorum. Bunutt sebe 
mıtt Mld devam et 
~mdiki aıŞ°k31zlığım 
kurtulmak için ne 
meliyim. Tavsiyeler 

Her insanın baş 
gi" geçer, ve bu seı 
lahileştirirler. Sizi 
budur. Sekiz sene e 
idiniz. Tam şiir ve 
rnan onu sevdiniz, 
görmüyorsunuz. B 
çok canlıdr, kuvve 
yada hakikatten 
ki o sevdiğiniz kızı 
"sevdiğim kız bu m 
ret etmeniz imkan~ 
şeyden evvel o kzııi 
nuz, onun yerini h 
katlere veriniz. 

tır. Dar fikirli, görgUstız, irfansız verici bakışlannı bile hatırlatmıyor, mi, düşüncelerimi 
bir adam belki başka yerde muvaf- benim gönUlden gönüle kısa seya . ediyor ki! Her ha 
tak olur. Fakat belediyeci olamaz. batler yapmağa alışan kalbimi Ha- ts.raflanmı keşfet 
RUştiye tahsili, idadi tahsili Ue me· yal son istasiyonuna kavuşturdu. terimi aldatacak v 
deni bir şehirln hayatını kavramak Artık beni yeni bir yolculuğa çıkar- nmı kabartacak ç 
kabil mi? tacak kadın tasavvur edemiyorum. ta bir paravan ol 

Bizim kaympeder çocuklarla o • lstanbuldan dö 
kadar meşgul oldu ki, MarsUyaya Nihayet BrUkseldeyiz. benim pansiyonda 
gidinciye kadar tahsillerinin yarı- Eski yerlerimizi bulduk ve eski i- dm yoktu. K 
sı kadar malfimat sahibi oldular. tiyatlanmıza döndük. dığını söylediler. 

• Bir meslek Ustünde çahşmıyan • Oyle hissettim 
Niste geçen on günlük hayatımız lar için Belçikanm her tarafı sıkı· herden çok sevin 

tstanbuldakinin deva.mı oldu. cıdır. Yazın Oatand plajı ayrılmak Kadınlar biribir 
Villa de Roae'un daima açan gU1 1&rtile.. Orayı civcivlendirenler de lıyorlar. 

ve karanfilleri içinde Hayal bUtUn ecnebiler. Bilhassa zengin İngiliz - Hayalle tanıştı 
ne,'esi ile ya,adı. O esrarlı gözbe- ler. kadınlarla, kızlarh 
beklerinde 11&1.detin en canlı ve en Oraya ancak iki kere gittik. Mev· tüm. Doğrusu iti 
renkli örneklerini görüyorum. sim de bitmek üzereydi. Hayal hiç landalı Madam 

Bana öyle hulfll etti ki, ondan bi- ho9lanmadı. Orada ağır bir İngiliz alakadar eden o 
raz uzak kalmakla muvazenemi havuı esiyor. Bununla beraber bu- hususi bir cazi 
kaybedecekmifim gibi geliyor. rada gözümüze çarpan deniz lüksü- kak. Gözlerinde 

Ona teaadilt edinciye kadar geçen ntl Niate bile görmediğimizi itiraf vılcımlandıran bir 
hayatımı buaıı dtlftlntlyorum. Ne ettik. Kalite itibarile Oatand dün- temadiyen alev 
manuız bir çabalamak im1f. yanın belki en kibar plljı. dunun hatlan 

latanbula gittiğimiz vakit bizi ça- Hayal zaten kalabalık yerlerden hareketli ki, bir 
ya davet eden Çiftehavuzlardald ee- zevk almadığı için buradan da ho,- tutulmuş gibi. E 
ki ahbap kim bilir arkamdan ne ha- lanmadı. Öyle zannediyorum ki bu kalbi dolu erkekt 
karetler savurmuftur. Fakat kal- kUçük gezintileri sırf benim için ter pıyor. Her halde 
bim o kadar dolu idi ki! tip ediyor. bir tehlike olduğ 

Hayal bana değil böyle eski bir GUn geçtikçe onu daha iyi anlı • O pansiyonda ol 
--'-n ....J.t..c" A :v • 'AD-1~_.._~......_., .... __ _,.,.u.u.-..u..ıu.._alu kafam=ın-.... ·=mı=e her zaman 
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No.80 Yazan: MITHAT fJEMU. 

Adnan iki eliyle kadını saçlarından yakaladı. 
Geri geri çekerek basını dıvara davadı .... 

Macide birdenbire Adnanm boy • 
llundan kollarmı çekti; tabii tavrını 
takmmıftı; ve Adnan& tane tane 
lıa- fe)'ler IKSyledi; Adnan anlamadı; 
bdma iade bakıyordu. 

Madde: 
- Vallahi diyorum; iki g&ilm e

lbne akam diyorum! 
Adnan anlamıyordu. Fakat niha

ht can mkmtJlı bir neeeyle imdi: 
kacide OD& pka ediyordu: 

- Ba mtlnuebetais pkalar akli-
-. nereden gelir, Macide! 

Dedi. Macide aadetine inanmıyan 
.. Mlımm tuhaflığına ,Wüyor: 

- "L&tife mi; ne litlfeBi!" diyor, 
lratıb,orcta. 

Adnan: "- Bıralı: pı milıwteetl> 
llalikıeri_ dedi; kadım kollarmm 
-...na alaeaktı Kadm tuhaf bir iz
letinefillle ciddiletti : "Senin ölünü 6-
Peytm ki doğru aöyltiyonım,, dedi. 

\'e 1 l k ı r d ı • ı n ı d o ğ r u - lanm i:onupcaJdardı. Macide, evve- f ıııllll ~ ~dl ağzmcıan kaçıracaktı. 
l 11 f a n 11 b i r k a d ı n için li Adnenm boynuna sarıldı, intihar Kendisini tuı:u. . . 
lbahremi olan erkete Irartı kolay etmiyeceğine eevindi, hıçkırıklarla Adnan ayaga kalktı; Macıdeyı sa
Glan bnkAnta •t ettikten IODI'&, afladı. J'akat birçok Jı:onUfUyorlar, çmdan öptü kaçacalı:, Hidayete koşa
~ Adnanm çocuğu ile, bir ha- çocuğu nuıl dtlfürecelderini bir caktı. Kadın yumruk gibi vücudunun 
ilk ıururu içinde hartketais Adna • tttrlti bulamıyorlardı. Adnan birden- bir noktada toplanan çizgilerile Ad
._ karpamda durdu; llOlll'a karnm- bire durdu. Duvara baktı; duvarda nana sanldı ; Adnan boyundan Ma
daki aaadethı tap.n kollariyle Adna- Hidayeti, onun yamda atqenaval cidenin kollarmı kopararak sokağa 
~~ynuna aarılmak istedi; Adnan, Nqidi hatırladı; piçi dilfQrtecek ill· fırladı; Hidayete gidiyordu. 
~ iki bilefbıi )'UlllnJfa ile ya- cı bulmuştu: miafirlerini ar- Sokakta herkes sanki Macldenin 
-.en: "Otur fW'&J& bakayım!" d~ kumdan çekiştiren Hidayet, bir ge· karnmdaki piçi bilen gözlerle Adna
*· ce Nqit yokken babası Samih paşa- na bakıyor gibi Adnan sokağın ka -

Macide ba lma 8ellten bir teY an- yı "tarihe hizmettir; bu hakikatler Jabalığmdan utanıyordu. Penceresiz ~. Pembe bilelderini bembe- bilinmeli ... ,, diye anlatmıştı." Bu pa- bir odaya kapanmak, sokaksız bir 
~.Japuı ba yumnık ne demekti! .. p. çok kadın dlltktlnil lmiı; kona · dünyada kilitlenmek ve Macidenin 
~ göslerle Adnana bakıyordu. ğmdaki h118U81 eczacım,amber kapı u karnında "kımıldıyan lekyi,, kendi ~ gibi bir bnm olmadıjma )'Ulturmaktan avuçlarmı nuırlandı,, suratında klmeeye göetermemek iB -~ dalma baJ'lamn, ve onunls dermit ve papnm konağında her ay tiyordu. Btlylllı mtırabmm içinde bi
~ için Senih efendinin 6lme- bir cariye çocuk dOttlrllrmllt, Balat- le piçi kımıldıyan lekeye beueterek ~~fi yutıkta mtlphem il · taki bir yahudi bu konata sarısabır bu- nevi edebiyattan kurtulamıyordu. 
~·- anleplan Ad:Diii; ili- fitiJJerl •t&rnul... Soma ahmak bir kibirle mermet"yah 
:""'lllllD lı:arnmdaki gocaluD& lhndi Adnan bu mUnuebetals aıeylerf o daJı:i Belklllten utanmafa bqlıyordu. 
-: llevinmiyordu ! gece hiç dlnlememlftl.; Zaten böyle Onun klbar,li.kayt çehresiyle kendisi 
4r. &nm aattm beri ~ ıeylere kızardı: Hidayetin ktltllpha- ni adam yerine koymadığına hak ve
~ bir ttlrltl lltife olamıyor neeinden bir Kılap almış, aomurta - riyor, Belkia Adnanm aptal suratı -
.._ her dakika ~yordu. Ad- rak bqmı iğmişti. Bu hiç dinleme- na basarak, kanatlanıyor, uçuyor, 
-..., dOinp bayılacaktı• bu yıldın • diği rezaletleri ıimdi nasıl hatırladı- yUkseliyordu. 
~ llaad dt.ahammfil ~ ! Yalva • ğma IJ&IU. Macide: ''Ne dtlf{lnllyor • Ortalık kararmıştı. Cartıkapıda 
Irat • ka_mm elleı:w öp0.10rdu; fa- sun Adnan!,, dedi. tramvayden inerken uzaktan Bonzan 

"ıı !~~. == =~:-:: Hidayet o gece yahudinin adım da Tevfik, Mu~in kahkahalarla geçi-
_,.. dtlfllnnj rda aöylemiftl; Adnan, onu dllttlnüyor, yorlardı. Hidayet gündüz bunlarla, 

Coeak ~~~piçin bulamıyordu. Macldeye anlattı; ka • gece edebiyat ve politika adamJariy
~ Kacidenbı bnmada mka dm -.rardı. F.czacmm karm Silrpll- le otunırdu. 

(Arlalm ftl') ~ l'ab.t felllı:et eDe tutulur hal: biden çok dinlediği bu yahudinin is-

~11di, W felAJret Oll1ID için bil • ========================-= 
~ .,..._ gelen belbm blm 
11"9 ı&lerinde. cfiltOntlyor, Ma -

llekts ay BOnra ana olacafma 
~10ı'chı. Kadm, artık yumupctı 
.... ~ Adnanm boynuna l&nlacak 
""-• Adna iki eliyle bdmı •çla
~ Jlbladı; geri geri oeterek a.=- duvara dayadı; Jı:ulaldan aç
~ a1tmdan Çlkmea ymdl gergin 
~~de bir kat daha 
~ Kacide g6z1erlni kapadı 
~hay)mvak: 

~ "Talan eı5ylecftm de! .. De baka
' : '?&lan llByledtm de-. dediqe b 

&)Dl ..ıe: 

..;-- • Dotra 851'edlm '" dl,ar; Ad
~- -na.aı..-mn! ~ 
~ı .. dedikoe kadın •JD.l ..ıe: 
.. .... de dllflrmiJeCetbn, bllWıi 

~~~~ 
' -.rmı llOl elbıln ywnruğwı
~,..,.. puçuı gibi tutarak kadı-
·~~ .., eliyle baftf mbyor, 
~ kor}nneemı belıliJQI', kadm, 
-~ kapyarat, kmü ..ıe: 

~ ~ .\llah •Pma iyi aık .. 
~ ien GldUrme.en ben .kendimi 
~!" diyordu. 
~_ 11tandı: Dayak, Kacidenhı 
~~ arttırıyordu. Adnan 

~ =· Macide duvardan kana~ Gerdanında parmalı: yer-
~ iri dalptarla bm.peden 
-......~ ~ korlmuJan kibirli 
--;:.-..·- baJa,ardu. 

;._~ ~ı:.::ı. ı:: 
~ : "But& au•m bqma 
.. ~;eprbu~dtl-.. '$ battbar edecetfm!,, dedi. 

tlibJda yerinden fırladı; 
... ~arma aarıldı; allıyor, 

lltis veriyordu. 
~. ~uğa, diz dbe otur-

• ---.nen nuıl lı:urtulacak-

- muke&lhnde bOyGk bir ta& PER
LODENT dit macunu eleblUrsJnlz. 

PERlODENT fenni bır tarz• haztrle.t
mıt. iyi, idareli ve çok hot lezzete mellk 
.olub, nefesi aerlnletlr ve dltlırl mO
kemmel surette temizler. 

----FA ........... Y ..... DAL ............ i __ ........ ____ ..... _...-..... _...-...... _______ ,_ re:,. .. ı VOLCU~~d~ CELAL J 
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lugünldl Program 
latan bal 

18- Snfonik musiki (plik), 19,- Ha
beri;.., 19,15 Plik netri~~. ve~ ret;n•
miıyon 20,- Halk mu11ki•ı: Sıvaalı ey
ıel ve İbrahim. 20,30 Stüdyo orkestraları. 
21 30 Son haberler, Saat 22 den sonra A· 
nadola ~j~nım.m ıa~etelere mahaaı ı.'va· ı 
diı ıervı81 verilecektir. 

BUKREJ 
18 ıs· Radyo orkestrası; 19,15: Konıe· 

rin d~amr 21: Kllsik konser (kuartet, 
1875 m.); Zl: Operet musikisi (3~ m.); 
22,10: Şarkılar; 22,45: Konser nakli; 23,45 
Alm. Fr. haberler 

VARŞOVA 

17,15: Salon triyoıa: 18,20: Sark~r: 
19· Piyano - keman sonatları. mahtelıf: 
21.30: Eıki Leh ,arkıları; 22: Plllı:; 2~: 
Fitelberc'in idaresinde orkestra konıen: 
24,05: Hafif maliki. 

ViYANA 

2o:Ss-;-i;aapeşte fillrnıoniıi Emst D~h· 
nanyi'nin idaresinde): 23,10: Holzar m 
idaresinde radyo ork.estra11; 2~. ı.s: Konse
rin devamı; 24,45: Vıyana muııkısı. 
BUDAPEŞTE 

18: Senfonik konıer: 18,30: Konferan~: 
19: Piyano refakatile taraıato konıerı: 
1!1,50: Piyano - prkı; 21,15: Orkestra 
(Bach, Debüıi, Stravinıki); 24,10: Caz. 
MOSKOVA 

Küçükmodanın denize sivri bir rimize dönerken hili mınldanıyor
çene gibi trıanan set üzerindeki ga- du: 
zinolanndan birinde küçük bir ma- - Gideceğim, göreceksin muhak· 
sada karşı karşıya oturmuştuk. Ak kak gide~ğim. Uzun, heyecanlı bir 
şamdı. ikimiz de önümüzdeki düm- yolculuk olacak bu .. 
düz ,kınşıksız uzanan denize dal- O, gerçekten dediğini yaptı. Bir
mıştık. Küçük sandalların, kotrala- kaç ay sonra sıcak memleketlerden 
nn yelkenlerini beyaz hasret dolu birine, uzun bir yolculuğa çıktığım 
bir mendil gibi ıiizgirda sallayıp haber aldım. 
şişirerek süzülüşünü büyUk bir zev~ Aradan beş, altı ay geçti. Kendi 
ile seyrediyorduk. Oyle dalmışız kı kendime: "Dediğini yaptı, gitti. 
bakıalanmızı hiçbir a.ey çeviremiyor. Şimdi acaba nerelerde?" diye dü§il

ı9: Konıer: 19,45: Konser nakli; 22: Ne yan., taraftaki banyodan ince nürken ondan bir kart aldım. latan· 
Yabancı dillerle nakiller. bula avdet etmişti. Beni çağınyor-

Kııa Dalgalar 
BerUıl 
Çalıtma .. dert: laat 10.45 - 14.ZO ı 

J 74 DL ft Sl, 45 m Saat 15.00 - 18.J5: 
Si.si DL laat 19 - 2S.J5: 25, 49 DL ft 

49 ~ m. 
Londn 
Ca-ıtma ... tıert: 10 - 12.ZO ı 25,53 m 

•• 31. 55 m Saat 13 - ıs 45 : 16. 16 m 
•• u. 12 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
PoStaİerdu ikiai. l 9.12 m. 25. 29 m. •• 
Si, 55 DL 

S at 111,15 - H.SO ı 06eterilen 2 ·~ 
t po•ta 19. 6t m. 25. 5S m.. 31. 55 H 4fl 
10 ..... 

8lnemalar. 'ftyatrolar 

çığlıklan yukan sUzilleq akşama kal du. Merakla koştum. Onun dolaştı
mI.f birkaç meraklı yUzUcU, ne de ğı yerlerin, nihayet ~tmin ~~ği 
biribirine sokularak önümüzden ge- şiddetli arzusunun yüzilne çizdiği 
çen çiftler. Arkadaşım çok ince, faz. sevinçli ifadeyi merakla ararken, ar 
laca hassas bir kız. Ufuğun çizgisi- kadaşmım kilskiln hali, gözlerinin 
ne yavaş yavaş yaklaşarak, denize ümitsiz imanlar gibi zaman zaman 
kızıl 1.fiklannı serpe serpe batmağa dalışı beni hayrete düşürdü. Ve gay· 

- Uzülü riihtiyarl sordum: hazırlanan gün~ dogru 8 P _ Fakat ne oldu, neden bana ha-
giderek, keskin bir hareketle geriye lini bir akşam canlı resimler gibi 
dönen yelkenlilere kaptırdığı bakış- önüme serdiğin 0 güzel yolculukta 
lanm birdenbire bana çevirdi. Ya-
vaa, derinden gelen istek dolu bir gördüğün geyleri şimdi tekrarlamı-
-r yorsun? 
se~: -

O acı acı gülümsiyerek başını o
- Gitmek istiyorum, dedi. Ben nüne eğdi: 

• TEPBBASI ANFl TiYATROSU : de gitmek istiyorum. Meseli ş. u - Nafile dedi, hepsi düştincede 
Saat 20,30 da (Tosun). karşımızda süzülen beyaz yelkenli - kaldığı zaman güzel olan şeylermiş. 

• FRANSIZ TiYATROSU : Saat 21 de lerden birinde bulunmak şu anda Ne vapurda, engı·n denizlerde geçirdi 
Pr. Zad Sunsur. Manyatizma. Spiri· -· b' d tti R'" 
tizma. Fakirizm •e lpnotl.ana nama· içimin titredigı ır saa e r. uz- ğim mehtaplı, aydınlık geceler, ne 
ralan. gir yelkenimi ş~irerek serin ~ir el sıcak kum çöllerinde develerin sır-

• SUMER : (K•rarencm Tanare) •e gibi alnımda essın, şu batan gun_e - tında yaptığım uzun yolculuklar, 
(Vicdan Azabı). şe karşı, kızıl ışıkların altına dogru keSkin bir makasla kırpılmış gibl 

• TAN: (Küçük Anne). usun bJr yolculuğa, bitmiyen bir d"-""" ... -'iliklerin araamda _,,.. 
.. TURK :- OC- K.-eti) " (Decle). Bu 1 '"-a-- 3 ..,..... al 
o lPKK : (Sillb Baıma), (Natata) •e yolculuğa çıkmak iatlyorum. 0 • bir tirit halinde uzanan genif, uf, t 

(Olimpiyatlan Na•d Olacak). mazsa genif bir vapurun ,Uverte • caddelerin üzerinde uçan r.evldi oto-
• YILDIZ : (Aıknn GüaahmıdU") •e sinde, gece parmaklıklaz:a ~yanıp, mobil gezmeleri, daha birçok h~pet 

(Dertaia Arbdatlar). mehtabın koyu sulara çızdiği lfıklı ince ve motif kadar canlı ve gür.el 
• ALKAZA.R : (lıtaııbaldaa Geçerken) yollara dalarak, gideceği.m yeri,_.gö- manzaralar beni doyurmadı. Hiçbiri 

•e (Seuüı Çete. yU de-
• ELHAllRA 1 COldllrdQilm Adam) receğim meçhul beldelen, regı~e hayalimde canlandırdığım şeyler 

" (Vakıtaa Baba) tecessüsün düşürdüğü garip bır ğildi sanki... 
• SARA y : (Zevk Gecesi). titreme ile düşünürken. vapur ~a: Arkadaşım biraz durup geniş bir 
• SIK : (Sana Tapıyorum) ve (Karımı ranlık sulan keskin bır bıçak gı~1 nefes aldı. Kınk bir tebessümle gü· 
• ::L~::ii:r~ı:ne!ku Pece) Y• (Yaralı yanp beni o özlediğim yerlere go- lUmsiyerek yüzüme baktı: 

Kaı>. türsün, yah~t pırıl .~ınl y~arak, _ Beni ayıplama, dedi. Hasretile 
• ALEMDAR : (Köaibmark) •e (Sa- uzaklara. d.ogru. tak~us etmış da- yandığım bu seyahatin istediğim gi-

zaa Banyoda). marlar gıb1 gerile gerile. u~an ra~- bi çıkmamasının sebebini ben de bil· 
• MlLLl : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö- larm üzerinde uçar gıbi gıden bır ml'yorum ki .. Fakat bir daha seya-

Uim Ka•uıa11). · ti K 
• HİLAL : (Köaibmark) •• AnlaD· trenin içinde olmak 18 yorum. om hat mi töbeler töbeai ... Beyhude yor-

lar AdaıL pa~anın penceresinden bafım.,ı u- gunluktan başka bir şey değilmi§ 
• AZAK : (Spor Ye Genelik), (Melo), zattığım zaman aaçlanm ~~ meğerse. Meram güzel yer görmek· 

(Sürüıüne Bereket). savnılaun. v savnılaun .. B1ı:1bınn!'° se lstanbulda ondan bol ne var ... 
• USKUDAR HALE : (Eılrlmo l. üzerine yıgılm.lf san ekınlen, yeşil-

.. w ·· kil ·· k Arkadaşımı o günden sonra uzun 
Oavf!fler. Topluhlar liklerin ~~ına g~m muş .çu ' müddet göremedim. Ona bir gün ao-

Karad-ia Talelte Birliiindea ı 19 Ma· 
;viı milnaaebetile Karadeniz Talebe Birliti 
nrm Univerıite konferans ulonunda 
aa.a 17 de tertip ettiii konferanıta, 1 !I Ma· 
7iıtan önceki Türk Ulasuaan aci durumu 
Saylav Mahmat EHd Boalnart, •e 19 Ma
:vıala batla:van Türk Devrimi de Oaiverıite 
Profesörü Ali Fuad tarafmdaa izah edile
cektir. Konferansa bütün vatandaılar da
•etlidir. 

Hastane Telefonlan 

cern1a,. .. 11utu• 216es 
Garem ba•taa .. Yeafbabcıe 23017 
Haaekı kadınlar llaetaaeet 14555 
Ze:rnep KlmiJ ba•tanesi Oekldar 60179 
Kadaa lla•tueeı Çapa 22142 
BeyotJa Zlllrlr bastanem 4"41 
Gtlhaae baıtaneet Gulham 20510 
Ha~dar.-ta NtianuM llaatalleet 60107 
EtfaJ llastanesi Sitil 42421 
B•lnr .. &y Alrd 11 .. tH..ı 1680 
San Denıil'JOIJan Sirkeci H07t 
l>f..le-t Dftnlrynllan Hnd•rııe• 42145 

bey&Z, .gelınc1k rengı damlı e~cı~le- kakta rastgeldim. Telişla gidiyor • 
ri, genış tarlalarda çalışa~ koy_l~ : du Yanında genç bir adam vardı. 
cüklerin trenin u~r gibl ~eç~~ın1 Be~i görünce gillümaiyerek koşar 
dal~~ se~tm~enni, .dehge~1. sur - gibi yanıma geldi: ''Biliyor musun, 
at ıçınde gozle~l~ bır ~ ıçın ku- yine uzun bir yolculuğa çıkıyorum, 
caklıyabilerek .b1tm1yen blr yolculuk dedi. Pasaport işleri de öyle yorucu 
yapıaak, neres1 olursa olaun muhak- k' " Ben biraz şaşırmıştım: "Peki 
kak bir yere gitmek istiyorum. . h~i yeminin dedim, hani seyahate 

Arkadqnn bird~bire ~umıuş, yı- töbe etmiştin!" O kahkahalarla gil
ne bakqlarmı demr.e çevırerek kur-
duğu hulya.lanna gömWmUştü. Ben lüyordu. Yanında keskin hatlı esmer 
de onun istek dolu sesinin, önümde yilziiııde çelik gibi parlıyan gözleri 
çizdiği canlı tablolarm tesirinde kal- sevinçli IŞiklı, gillUmsiyerek bizi 
mış, ümitsiz bir tebessümle ~Um- dinliyen genç adamı işaret etti: 
siyerek karşı kıyılan seyredlyor • - Fakat yavrum, bu sefer yalım 
dum. O akşam karanlık baamc~ d ğil kocaınl be be · dedi 
kadar onunla oturduk ve bana bın e • 8:. ra ~· · 
bir güzellikle at1Blediği, hayal ettiği Sonra kulagıma eğilerek yavaşça 
seyahatleri uzun uzun anlattı. Evle- fısıldadı: 

HASAN 
Traş Bıçağı 
Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 
Traş kolonyası 
Traş fırçaları 

- Hem biliyor musun, o yolculu-
ğun tatsızhğmm sırrını ancak anla
dım: Yaİnızlık ... lnsanm yanında eti 
olmayınca her gey gibi onun da r.ev· 
ki kalmıyormuş meğerse ... 

Onlar biribirlerine yaslanarak pa
saport işini çabuk bitirmek için all
ratle uzaklaştılar. Belli ki bu yol • 
culuk ikisinin de kafasında zevkli 
bir buhar halinde sarmıştı. 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CiLT VE ZOHREV1 

HASTALIKLAR MU'l'EHASStSI 
Adnıs: Beyottu lstiklil eaddeal 
Rwuell Ban No. 18 

HASAN Depo•u: lstanbul, Ankara, a.,otıu 
Hergün öğleden eonra butala

rım kabul eder. 

Telefon: 40153 
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Emperyalist siyasa Eski Macar Başbakanı 

italyanlar Cibuti'yi 
safin almak istiyor 

Dün Büyükadada 5 met relik 3,000 ve 
yakalandı kiloluk bir canavar 

Kont Betlen Viyana 
ve Romaya gidiyor 

• [B8.fı 1 incide J 
olabileceği kaydedilmektedir. 

Adisababada şiddet politikası başladı 
Londra, 17. (A.A.) - Reuter a

~ansmın Cibutiden aldığı bir habere 
göre. Italyanlar Adisababa-Cibuti li
manını satın almayı ve buna muka
bil Fransızlara başka bir yerde ta
vizde bulunmayı Fransaya teklif et
miştir. 

Fransız mahafilinde beyan olundu 
ğuna göre, Cibuti limanı Habeşista
nın işgali Uzerine ölmliş bir vaziyete 
düşmekle beraber bu limanın terki
ne sevkülceyş bakımlardan dolayi 
imkan yoktur. 

'Adisababada Jİddet 
politikası takip ediliyor 

Adisababa, 17. (A.A.) - ltalyan
lar Adisababa'da yerleşmiş olan bir 
çok ecnebileri ve bilhassa araların

da burada neşredilen bir fransız ga
zetesinin direktörü de bulunan gaze
tecileri memleket haricine çıkannış
lardır. Bunların hepsi de IWya a
leyhine propaganda yapmak veya ca
auslukta bulunmuş olmakla itham 
edilmektedirler. 

Diğer taraftan askeri mahkeme, 
yağma yaparken cUrmümeşhut halin
de yakalanmış olan bir çok yerlileri 

kurşuna dizilmeğe mahkCım etmiş
tir. 

Yağmacılar takip e.Uliyor 
Adisababa, 17. (A.A.) Motörlü 

kuvvetler, yağmacılıkta bulunan Ha
beş askerlerini takip için Djimma
Adisalem yoluna doğru hareket et
mişlerdir. 

Italyanlar ecnebi ve yerli nüfu
sun sayım muamelesini yapmakta
dırlar. Bunlar av tüfekeleriyle mü
himmatlanna dair beyanname ver
meğe mecbur tutulmaktadırlar. 

Ayan da tasdik etti 
Roma, 17. (A.A.) - Ayan, Habe

şistanın ilhakına ve Italyan Impara
torluğunun ihdasına mütaallik olan 
kararnameyi tasdik etmiştir. 

Almanya, Japonya, Amerika. Çin 
ve Brezilya bUyilk elçileri ile A vus
turya ve Macaristan orta elçileri ve 
sabık ispanya kraiı Alfons diplomat
lara mahsus localardan müzakeratı 
takip etmişlerdir. 

Siyah gömlek giymiş olan Muso
lini, meclise girdiği zaman keza fa
şist üniforması giymiş olan ayan a
zası tarafından uzun uzadıya alkış
lanmıştır. 

Dün sabah Büyükada önlerinde 1

1 müthiş ve muazzam bir deniz cana -
varı yakalanmıştır. Bu canavar o k3-ı 
dar muazzam bir şeydir ki, buna ca
navar demek bile hatadır. Bu büyük 
bir deniz ejderldir. Tasavvur edinız 
ki, ağzını açtığı zaman bu muhteşem 
dişlerle süslü olan ağıza iki adam bir 
den ferah ferah girebilir. Canavarın 
midesinde dört adam rahatça oturabi 
lir. Dişlerinin her birisi kazma kadar 
büyüktür. Heyeti Uil)umiyesi JOOO 
kilodan fazladır. Gözleri birer vapıır 
projektörü kadar vardır. Kuyruğu 
tıpkı vaı*ır çarkı gibidir. Kafasının 
iki tarafında yelken gibi iki muht~şem 
kanadı vardır. Vücudünün en ge:ıi.5 
yerl 3 metro kutrundadır. Boyu 'beş 
metrodan fazladır. 

Bütün bu tafsilatı okuyan kari''"'ri
miz belki birdenbire gözlerine inana -
mıyacaklardır. Fakat kendilerine te
min edelim ki, bu bir hakikattir. Ne 
Marmaranm ne de Akdenizin emsı\li 
ne tesadüf etmediği bu canavar bu 
müthiş ejder dün 50 ye yakın ~andal 
ve motör tarafından bin müşkülatla 
zaptedilmiş tutulmuş ve Büyükada 
kumsallığımı çıkanlmıştır. 

Bugün 1 nisan olmadığı için kimse 
ye bir nisan balığı sunmak n klımız -
dan bile g~mcz. r~sasen balık bu sn 
bah Istanbula nakl<>dilccek ve balık
çılık enstitüsüne tevdi edilecektir. 

Arıldük OHo'nun 
kızkarde§İ Viyanada 

Viyana, 17 (A.A.) - Artldük Ot· 
to de Habsburgun büyük kız kardeşi 
Arşidüşes Adalaide'in buraya gelme
sine büyUk bir ehemmiyet atfedil· 
mektedir. 

23 yaşında bulunan Arşidüşes içti· 
mai ilimler doktora payesini almak 
için üniversiteye devam etmektedir. 

lmparatorun çocuklarından on se • 
klz senelik bir menfa hayatından son 
ra Habsburğlarm memleketten çıka· 
rılmasma dair olan kanunun ilgasın· 
dan istifade ederek vatanına ilk ola· 
rak dönen. ArşidUşesdir. Gazeteler, 
henüz bu dönüşü haber vermemi§le~ 
dir. 

dar sikleti çekmek te ayrıca mesele
dir. 

O zaman balıkçılar balığa yakl&.11· 
yMlar. Küreklerle kancalarla zıpkıll• 
larla ve hatt.A çapalarla kafasına vur 
mağa başlıyorlar .. Balık sersemliyor. 
Kendisini kaybediyor ve denizin tıstU 
de kıpkırmızı kan kesiliyor .. 

Artık YunuAlR Omerin ve Recebill 
keyiflerine son yoktur .• 
Bağırıyorlar: 
- Ulan be Kızıldenlz oldu buruıf. 
- Yunus, balık seni yutsa idi ta.111 

Yunus Aleyhissellm olacaktm! .. 

Çaldaris öldü ! 
Gece yaptığımız tahkikat 

Dün akşam bu hadiseyi haber alır 
almaz, bir muharririmizi bu işi tahki
ke memur ettik ve sonra da fotoğraf 
çımızı ve diğer bir muharririmizi da- J 
ha motörle Büyükadaya gönderdik. 
Ve gördüklerimiz duyduklarımız neti 
cesinde öğrendik ki, asıl balığın muaz 
zam heybetinden ve manzarasından 
ziyade dün iki bahkçrnm, Sürmeneli 
ishak oğlu Yunusla. Omerin ge<:irdi
ği macera daha korunç ve fecidir. 

Kocaman deniz ejderi artık bu u~ 
ta balıkçılara ram olmuııs ve onları 2 
mil kadar sürükledikten sonra nihlll" 
yet son nefesini, yani son suyunu veı: 
miş karnını havaya dikmiftir. 

Eski Yunan Basbakanr , 
kalp sektesinden öldü 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Çaldarisin cenazesi Salı glinü hUku 
met tarafından kaldırılacak ve iş ba
tında ölen Başbakanlara ,Yapılan me 
rasim ile gömUlecektir. 

Ceset kiliseye nakledilaf 
Çaldaris'in tahnit edilmiş olan ce

eedi saat 9 da Atina büyük kilisesi
ne nakledilmiştir. Bir askeri kıta ce
!ede refakat etmiş ve tazim resmini 
ifa etmiştir. Çaldaris'in cesedi salı 
tünü saat 11 e kadar Atına bUyUk 
kilisesinde kalacak ve halk tarafın
dan ziyaı-et olunacaktır. Bu müddet 
zarfında tabutun etrafında efzun as-
kerleri nobet bekliyeceği gibi ayrıca 
halk partisi mebusları da sıra ile 
ihtiram nöbeti tutacaklardır. 

Sah glinU saat 11 de Kralın huzu
nı ile resrnt cenaze merasimi yapıla
cak ve Çaldaris'e başbakanlık yapar
ken ölenlere yapılan tören icra edi
lecektir. 

Liberal partiye mensup gazeteler 
de Çaldaris'in büyük meziyetlerini, 
yüksek ahlakını, namusluluğunu ve 
iyiliğini, müttefikan sena eylemekte
dir. 
Başbakan, Metaksas, gazetecilere 

demiştir ki : 
" Bu ölilmden dolayi çok mütehey

yiç bir haldeyim. Büyük Çaldaris 

çok iyi bir dostumdu. Mümaileyhin 
ölümü, büyük bir milli kayıptır. 0-
lenlerin en asili ve yüksek ruhlusu 
idi!., 

Çaldaris'in muhalifleri de dahil 
olmak üzere bütün siyasi şefler ayni 
tarzda beyanatta bulunmuşlardır. 

Liberal parti şefi Sofulis "Çalda
ris'in ölümü milli bir kayıp ve milli 
bir felakettir,, demiştir. 

Papanastasiyu, "Çaldaris, bütün 
kuvvetini vatanına hizmete hasret
miş yüksek bir insandı., fikrinde bu
lunmuştur. 

3 günlük milli matem 
Bakanlar meclisi. üç günlük milli 

matem ilan edecektir. Esasen bu sa
bahtan beri bütün müesseselerin bay 
rakları matem işareti olarak yarıya 
indirilmiş bulunmaktadır.,, 

Halk partisi 40 günlük bir matem 
ilan etmiş ve Bayan Çaldaris'e kalp
ten bir taziye mektubu gönderilme
sini karar altına almıştır. Parti, 
şimdilik eski bakanlardan mürek
kep bir komite tarafından idare o
lunacak ve önümüzdeki kongrede 
başkanlık için kati kararlar alına
caktır. 

Atina belediyesi ile Yunanistanın 
bütün diğer şehirleri belediyeleri de 
milli mateme iştirak etmektedirler. 

PANAGYOTIS ÇALDARIS'IN HAYATI 
Çaldaris 1868 senesinde Korentin 

Kamorion kasabasında doğmuştur. 
Tahsilini Yunanistanda yaptıktan son 
ra Almanyaya gitmi§ ve orada da ü
niversiteyi bitirmiştir . 

Almanyadan döndükten sonra avu
katlık yapmağa başlamıştır. Mütevef
fa, Yunanistanın en yUksek avukat
tan derecesine çıkmış ve bilhassa hu 
kuk davalarında temayüz etmişti. 

Çaldarls ilk defa 1910 da saylav 
eeçilmiş ve 1915 te adliye bakanı ol
muştur. 1920 de iç ve münakalat ba
kanlığına tayin edilmiş ve Gonarisin 
kurşuna dizilmesi üzerine 1922 Ahali 
partisi liderliğine seçilmiştir. Çalda -
ris o vakittenberi bu liderliği muha
faza etmekte idi. 

1926 da teşekkül eden temerküz ka 
binesine içbakanı olarak iştirak eden 
Çaldarls 1927 ağustosunda istifa ede 
rek çekilmiştir. 

1927 den 1932 senesine ka.ı:Iar Ve
nizelosun Başvekilliğinde parlamen -
toda muhalif parti reisi olarak bulun 
muştur. 

1932 seçiminde parti.si ekşeriyet ka 
zandığmdan Çaldaris kabine teşkil et 
miş fakat iki ay sonra kabinesi SU· 

kut etmiş ve yeni yapılan seçimde yi
ne partisi ekseriyet kazanarak 1933 
te tekrar Başbakanlığa gelmiştir. 

1935 teşrinievvelinin 10 unda müte-

veffa Kondilis ve arkadaşları tarafın 
dan yapılan bir darbe ile Başbakanlık 
tan çekilmiştir. 

Bu sene ikincikanunda yapılan ee
çimde partisi 68 saylav kazanmış ol
duğundan Çaldaris kabine kurama -
mıştı. Şimdiki parlamentoda ahali 
partisi lideri olarak mevki sahibi idi. 

Çaldaris 1933 te Yunanistan Başta 
kanı olarak beraberinde o vakitki 
dış bakanı Maksimos ve ekonomi ba
kanı Basmazoğlu bulunduğu halde 
Ankarayı resmen ziyaret etmiş ve bu 
ziyareti esnasında Türk, yunan dost
luk muahede.sini imza eylemiştir. 

Müteveffa Çaldaris çok alim ve 
münevver bir siyasi şahsiyetti. Once 
üniversite profesörlerinden ve sonra 
dan Başbakan olan Lumbranm kızile 
evlenmişti. Zevcesi de Yunanistanın 
en münevver kadmlarmdandır. 

General Paraslcevopulos ta 
sekteden öldü 

Atina, 17 (Tan) - Venizelos za -
manmda Anadoludaki Yunan ordusu 
Başkumandanlığını yapmış olan Ge 
neral Paraskevopulos dün kalp sek
tesinden ölmüştür. Paraskevopulos 
yetmiş beş yaşında idi. Balkan muha
rebelerinde ve harbiumumide Make -
donya cephesinde kumandanlıkta bu
lunmuştu. 1929 da ayan reisi seçil
mişti. 

Balık nasıl tutuldu ? 
Balığın nasıl tutulduğunu ve bu i

ki balıkçının ne müthiş bir korku ve 
heyecan geçirdiğini anlatığımız za -
man okuyucularımızın tüyleri diken 
diken olacaktır: 

Büyükadada balıkçı Sürmeneli ls
hak oğlu Yunus ve Omer büyük ba
lıkçı kayıklarile erkenden kılınç ba
lığı avına çkıyorlar. Hava gayet sa
kindir. Denizin yüzü, sanki çivitli ve 
ütülü bir yatak çarşafını andırmak
tadır. Ufukta biraz sis vardır. Tam 

Muazzam denız canavarı P~ndik .vapur~~u Oile bıraz yana yatı ra ı 

Balık naklediliyor 
Nihayet balık bütUn bu sandallat 

ve motörlere kancalarla bağlanarak 
ağır ağır BUyükadaya doğru yoll&Dl'" 
yor .. 

Fakat 3000 kiloluk bir balığı çek • 
mek te meseledir. Bu mP.Safeyi ancak 
iki Uç saattir katedebiliyorlar ve ada 
ya sahile varıyorlar ..• 

Ada halkı bu macerayı seyretmek 
için sahile UşüşmUştUr. DUn Pua.r ol 
ması münasebetile zaten blrçOk ktnt· 
seler adaya gitmiştir. Işte bUtUn bd 
halk derhal sahile toplanıvermiştfr. 

Fakat balık <;ıkanla.mamıştır. çuıı· 
kü muazzam bir gövdesi vardır. Sd 
balık değil Adeta bir deniz baubabıdıt 
Otesine berisine halatlar bağlannııf 
fakat seksen, doksan kişi asılmnt
ba.şlamıştır. 

balık havası... Balık çıkarılamıyor 
İki balıkçı küreklere dayanıyor - Fakat koca gövde bütUn bu aaılJI" 

lar ve BUyükadanın iki mil ötesin- lara sikleti ile mukavemet etmie UO 
de Sedef adası civarında demirliyor- defa halatı kopartmıftır. Nihayet 'ff/J 
lar... törcü Recep balığın etrafına ağır bit 

Oltalarını açıyorlar ve bir serçe zincir dola.mıt, ve bu eanada ~.!! 
parmağı kalınlığındaki İngiliz ipin - yanaşan Akay vapurunun kayı.--
dcn yapılmış oltanın ucundaki bü - Mahir kaptanın yardımı istenmiftll'· 
yUk zokaya yem olarak kocaman bir Mahir kaptan hemen tayf~ 
torik takıyorlar denize salıyorlar... emir vermiş ve balık vapurun V1Jl'I" 

Biraz bekliyorlar. Derken oltaya le sahile çıkanlmıştır. . .. ı 
müthiş bir cisim çarpıyor ve kayık Bundan sonra 80-90 kadar h&Jlll"."' 
allak bullak oluyor. bulunınut ve bunlar balığı sürüye~ 

Balıkçılar bu ummadıkları çarpış iskelede belediye mevkiinin yanJlluP 
karşısında şaşıryorlar ve biribirleri- ki yere getirmi§J.erdir. · 

ne soruyorlar: lu bahir ne l>alıg" ı? .... 
- -Ne oldu? a>r 
- Bilmem... Böyle bir deniz canavarını lilD 
-- Bu kılınca benzemiyor.. kadar bizim balıkçılardan kimse -:: 
- Bu balık başka balık... memiştir. Onun için ismini derııal 
Bunlar şaşkın şaşkın biribirlerine yin edememişlerdir. __ .. .N 

bakarlarken ve oltayı çekmeğe va - Kimisine göre bunun ismi '~ 
kit bulamadan bir ikinci çarpma da· nosdur. Kimisi pamuk balığı, ~· 
ha oluyor. Ve çarpma her işi halle- de camgöz demektedir . Fakat b':°41-
diyor. Balığın karaya alınmasın dan bir batka intiba sin kanaatine göre bu Fanyaııoe bt" 

Oltaya balık takılmıştır. Fakat ta balıw d d S pamuk baliği da e&mgös de olta 
savvur ettikleri gibi bu balık başka kazançları bir iki kılıç gm an a- andallar bu sefer bu istimdadı du kiki clnaten değil umandır. 

ha büyük olabilir. ~yarlar ve derhal Sürmeneli lahak . • 
balıktır. Bu öyle bir balıktır ki, on- Işte onlar bu düşUncede iken kayık oglu Yunusla, Omerin kayığma doğ- ::~:fu :ün muharririmbe~alt"" 
lar onu yukarıya çekecek yerde ba- derken Pendikten Tuzla istikametini ru kürek çekmeğe başlıyorlar... 

1 
tt ktanu maceranmd ~~; .. Jd: 

lık onları aşağıya çekmektedir. tutuyor. nk yetişen Anadolu kavağmda mo- nı ana ı sonra e~- bir ,af 
Kayık sanki müthiş bir fırtınaya Balıkçıların düşünceleri yolda bel töreUlUk eden ve motörile Sedef ada- . - Bu canavarlar cana~an 11· O 

tutulmuş gibidir. ki başka kayıklara da tesadUf etmek sı civarında balık avına gelen Salim dır. Bundan can~varlar ~ı~kk:r <tf.• 
Balıkçılar önce yakalanan balığın ve onlardan imdat almaktır. Fakat oğlu Recep oluyor .. Sürmenelinin ka kadar kuvvetlfdırd klhalkil: t abUtr· 

olduk~a ?üyü~ olduğunu zannediyor o saatte kimseye rasgelemiyorlar. yığı motöre bağlanıyor.. pura çarpsa onu er . a : bet.,,, 
lar. Hıç'bır ~e~n far~ın~ v~rmlf'orlar. Yalnız uzaktan vapurlar geçiyor. Ba- Fakat hayret!.. . Recebi~ bu teşhi~i üzerin 
Ve herhangı bır tehlıke ıhtımalıne kar Iıkçılar bağırıyorlar fakat yine sesle- Bu balık baş'ka balıktır. Kayıkla be bır şey soylemektedır • . 41 
şı 150 metro .kadar olan oltayı rini duyuramıyorlar. .. raber motörü bile sürükleyecek dere Hatt.A geçenlerde Boğazıçın::ı, ,!-
boşaltıyorlar, bır taraftan da zıpkın- Nihayet kayık Tuzladan tekrar Bu cede kudretlidir... numaraya çarpan meçhul vap _,, 
lan hazırlıyorlar.. . . . yükadaya çevriliyor ve oradan Yalo Derken öbür sandallar da imdada lak ~ullak eden cismin bu oldUfU 

Fakat bu :snada sandal ?ı:d~?b::e va yolunu tutarak uzaklaşıyor... yetişiyorlar... naati vardır. ,,-d• 
hare.~e~e geçıy~r. Once denız:~ ustu.n Yalova önlerinde Fakat balık bütün bu seyahat esna Böyle bir balığa değil Ms.ruı• ~· 
de surük~enmege sonra Pendıge dog- sında yorulduğundan ve zokanın ya- Akdenizde bile tesadüf edilrrıe;ı)rtl• 
ru uçmaga ~aşhyor... . . Balıkçılar, Yalova önlerine geldik- rasmdan fazla kan kaybettiğinden. Balık dün geç vakite kad~r tf!fblt 

Balıkçılar ışte o esnada müthış fa- leri zaman tehlikenin büyüdüğünü gö Sedef adası civarında suyun yüzüne adada Hillllahmer menfaatıne t ti 
ciayı anlıyorlar. Ve feryat etmeğe baş rüyorlar. Yine oltayı kcsmeği düşünü çıkıyor ve herkesin ağzı bir karış a- olunmuştur. Ve epeyce bir b&sd• 
hyorlar: yorlar fakat tam bu esnada serseri çık kı~.lıyor! min edilmi,tır. ~ 

- Imdat!... kayık, tekrar tornistan ediyor ve tek Bu balık değil bir deniz ejderidir. Bu balığm korkusundan d:~ 
Bu seslerini etraftan duyan olmu- rar BüyUkadanm yolunu tutuyor. Gözleri projektör gibi büyük. ağzı fı- kılıç balığı avcılan balığa çık;ırl! • 

yor ve sandal denizin üstünde serse Balıkçılar beş saat süren bu ölUm nn kapağından çok daha geniştir. !ardır. Bazdan bu F ADyanoe ;;ı.t 
ıi bir torpil gibi uçuyor... seyahatinden sonra L-ı>ndilerini Sedef O zaman biltilıı ~~.ndallar, motörler nm çift gezdiğini, etinin de bUW"· 

Yunus bir aralık oltayı keserek va- adasının önünde buluyorlar... biribirlerine bağlanıyorlar fakat ba- da olabileceğini söylemekt~!:.pı~ 
ziyetlerini kurtarmak istiyor. Fakat Şimdi burası oldukça kalabalıktır. tık bir kuyruk darbesile bunların hep Şimdiden birtakım pllj Sıı.P1~ 
hem oltaya kıyamıyorlar hem de ne- 40-50 sandal ve motör burada kılıç sini birden sUrüklemeğe başlıyor... bile teliş almıştır. ÇUnkil Y~all 'ti' 
ticeyi merak ediyorlar: balığı tut!llak üzere yatmışlardır. Balık öade 40-50 sandal arkada ller minde belki balığın kor1ru81tn 

Nihayet belki bu muazzam balığı Balıkçılar haykırıyorlar: lemeğe başlıyorlar .. Fakat balıkta da terileri azalacaktır. Çllnldl : 
tutmak imkanı vardır. Belki bugünkü - imdat! .. Canavara tutulduk... artık takat kalmamıştır. Hem bu ka- Bu balık başka balık! 

leıi 

f 
2 
3 
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1 
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Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedelli 3800 lira olan kontrol saatı yedek
leri 18-6-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulu ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 285 liralık muvakkat te
nıinat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
ayru gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri liznndır. Sartnameler Ankara'da Malzeme Müdür
lüğünde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün-
de isteyenlere parasız verilmektedir. (2527) SMO 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mıktarlan 
\'e eksiltme ıartları aşağıda yazılı malzeme 11 Haziran 
936 Pertembe günü kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ile &irmek isteyenlerin muvakkat teminatlarile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalan aynı gün 
•ırasiyle saat 14 - 14,30 ve 15 de Komisyon Reisliğine 
\'ermeleri limndır. 

Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
linden ve Haydarpaşada ~esellüm ve Sevk Müdüftii.. 
tünden c1~ğrtılmaktadır. (2577) 

~ i a ı 1 Muhammen bedeU il.,,..._ ...atme 1Uti 

teminatı 

ı· - Galvanize oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 
2 - Galvanize saç 5940 ,, 445,50 ,, 
3 - Teneke Levha 540 ,, 40,50 ,, 

15 
15,30 
16 

3563 

Muhammen bedeli ( 10,500) lira olan 300 ton hurda 
dökme demir 15 Haziran 1936 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında 
latın alınacaktır. 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büytlk teli.ket olan lSUlm ve maUlllyetin acı· 
larmdaD çoluğunum, çocuğunuzu, kendinizl ve yakinlerinizi : 

MaHiliyetl de temin eden Senelik 
Temettiilii Tam Muhtelit Sigorta 

ne koruyabillreiniz. Bu sigortayı memlebtimtroe yeglne tat
bik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yapbjı bu yeni nevi ile bayat sigortaıarmda mWıim bir lnlulAp 
)'apmlltlr. Çl1nJdl bu sigorta ile : 

OIUm ve maUlliyet temin olunur - Her 11e11e nakdi temettll ~ 
rlllr - Vefat halinde mllemmea mebllt derhal ödenir - Muka~ 
kmamen'n bltemmda aigortalı bayatta bulunursa ve mal(lliyete ..,..._ile mlemmen mebllt " 10 fulaalyle t.edlye olunur 
- Muvakkat 98 daimi maUUtyet müddetince Ocret almmu -
Da1mf malf\liyet halinde müemmen mebJ&tm " 10 ıı senelik Irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin bitammda mllem· 
men meblAf yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere ıu adreslere müracaat 
d •• 

e 11.ız : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
U11amellt merkat : 

!atanbuı Yeni Postane karpamda Bnytlk Kmaciyau Han. 

T E L E FON : ::::: 

~-·····················••ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••i I " T A N " ın içtimai yardım tesebbüsü ~ 
i ........... --------··~ i 
-

11 Tan 11 a 11 Sigortall Abone "i 
~ kaydedilecek karilerimizi 1,000i 
1 

liraya sigorta effiriyoruz ; 

' 1 

1 

1 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta~ 
ıirketi olan (Anadolu) temin etmekte diri 

(Tan) ın biylik içti· 1 
mat yardım teıebbiıll· = 

1 nü htkll eden (OKU· ! 
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA EnlRMEEO fikri· 
i miz, h1ebbilsU11 ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
İ uygun bir intizamla A· 
- DIM ADIM TATBiK I· 

1 
-
~ I· DILMEKTEDIR. 
i j ilk adım, gazetemi· 

- ze lSIGORTALI AIO· Sigortası - 1 
NE) yazılacak olan o· 
kuyuculanmızın sigor
ta edilmeılyle atdmıı 
bulunmaktadır. 

1 

1 -
1 ikinci adım ( Sltor

tah perakende ıa+.ı) 

olacakflr. ••••• tatbl· ' 
kine yakında baıhya• ı 
cağ ıs. _ 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan ıunlardır: 1 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- i 

n S X 360-18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- = 
neler, yıllık olarak ı 7 lira _ve al~ .. a~hk olarak 9 lira t!- İ 
diye edecekler ve sazetenın tabu fıyatmdan başka hır § 
ayn kayıt ve külfetle mukayyet tutulnuyacaklardır. 1 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani j 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile = 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- İ 
nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- : 
hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU i 

ı Sigorta Sirketine sigorta ettirilecektir. § 
: 1 
! ı i 
=-
_I 1 " TAN " aazeteainin 1000 liralık aiaorta -

r abone kus*ıu 1 ! l No.... Tarih : 18/ 5/ 1936 İ 
i : 1 -- . 
1 : ~ 

Adı, baba adı 

801 adı 

ı : - . 

i ! 

1 = · 
1 

1 
--Doğdufu yer ve yıl 1 -
i 

fef 98 gUcQ 1 Bu işe girmek isteyenlerin (787,50) liralık muvak
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komsyon Reisliğine 
~ermeleri liznndır. Sartnameler parasız olarak Ankara
da Malzeme Dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve 
~k Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2652) 

3272 1 Adreat 

1 

1 

Haydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SÖÖÜTLU
ÇltsyE namile tesis ettiğimiz durak 20-5-936 tarihin
den itibaren küıat edilecek ve burada gidiş geliş banliyö 
lrenıerimiz tevekküf edeceklerdir. Muhterem halka ilin 
Olunur, (2643) 3640 ...... 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 

KiNOPRiN kaıeleri HERYERDEr5.ıı.uRuş 
Bı.~.oı .RoMArıZMA Ai:°RtLARİLE.GRİP vE NEZLEYE KAR ı eiRic·~ İLAçTıR 

Manisa Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 
Manisa Ceza "evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz
de 7 buçuk teminat akçesi verildikden sonra münakasaya 
iştirik olunacağı ve verilen fiat haddi liyık görüldüğü 
takdirde 20-5-936 günü saat ı 5 de ihale edileceği ve bu 
hususta şeraiti anlamak isteyenlerin Manisa Cumhuriyet 
Genel Savamanlığma müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2663) 3670 

çlarınızı Bah~e 
lcabıda SALiH NECATI :ı;:::~: KESKiN 

bir istikametle hazırt..uır. 

Bedeni bir 1akat-
tığı var mıdır, var 
ise nedir? 

Nekadar saman 
,, lc:fn abone oldup 

1 

1 

1 --i ---i 
1 
1 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu 

ile riyaset odasının tefrişine aid açık eksiltme ile satın a
Jınacak ve keşfinde yazılı hastahane için kırk dokuz ka
lem ( 45 70) dört bin beı yüz yetmiş lira muhammen kıy
metli mefruşat ve umumi meclis ve riyaset odaları için on 
üç kalem ve ( 2 3 S 7) iki bin üçyiiz elli yedi lira muham
men kıymetli mefruşat 25-5-936 pazartesi günü saat on 
dörtte Yozgat Viliyeti Daimi Encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
öğrenmek üzere İstanbul, Ankara ve Yozgat Sağlık Di
rektörlüklerine müracaatlan ilan olunur. (2544) 

K A Ş E L E R •ı Grip, Nezle. bq ve dit afnlanm, 
muannid 111.Dcılan bir ande keler. 
Kıymettar bir U&çtır. 
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•• 
Bir Bahar sabahı kadar güzel! G R j p j N KUPONLU ·VAD~Li ·MEVDUAT 
~ünkü herşeyden 

evvel günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarek dişleri· 
n in sağlamhğını 

ve göz kamaştıran 
parlaklığını kazandı 

ADYO • 
1 

Bütün diş ve diş etleri anzalarını giderdikten 
başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki 
mikropları temizliyerek sıhhatin ve güzelliğin 
aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir. 

•• 
SELÇUK 
Kız Sanat M ektelb>D 

ATÖLYELERi 
Gerel: dikit ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

varan bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri için bir 
eksikliktir. 

Okulun atelyelerlne sipariş edilen dikişlerin yalmz zamri masrafları atı
Dll' ve yekftna yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını Iiıtf en bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 

" " Keten elbiseler 556 .. " 
:YUnJU etekler 317 ,, ,, 
!pekli blllzlar 195 ,, ,, 
Çocuk elbiseleri 46 ,, ,, 
Yapma çiçekler 25 ,, ,, 
sutyenler 39 ,, ,, 
"OnlUk ve bqlıklar 45 ,, 

" 
Kombinezonlar 145 .. ,, 
KWot "bUyUklere,, 95 ,, 

" 
Külot "kUçUklere,, 27 ,, ,, 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi müsabakasmm dikiş ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibı cüz'i bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 8467 

Akyazı Askeri kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

1 - Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 936 senei mali
si içinde aşağıda yazılı yerlerden yapdı:a~ağı to1:1:uk ve 
kereste nakliyatını 14 Mayıs 936 tarıhınden ıtıbaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye koymuş-

dur. d"" 
2 - 4 Haziran 936 Perşembe günündCf saat on ortte 

Adapazarı Maliye Dairesinde ayrı ayrı ihalesi yapıla
caktır. 

3 - Kürt Kırığı ormanındaki maktalarından Tokur
cun civarındaki Fabrika Su besine yaptıracağı ( 6112) 
metre mikap tomruk ve kereste nakliyatının beher metre 
mikabına (330) kuruş ücret nakliye takdir edilmiş mu
vakkat teminatı ( 1512) lira 7 2 kuruştur. 

4 - Tokurcun şubesinden kuzuluk köyü civarındaki 
Fabrika an barlarına yapdıracağı ( 6112) metre mikap 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabına 
(220) kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş ve muvakkat 
temin.atı (1008) lira 48 kuruştur. 

5 - Kuzuluk köyü civarındaki Fabrika anbarlarından 
Adapazarı İstasyonuna yapdıracağı (5000) metr~ mikap 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mıkabına 
( 22 5) kuruş ücret nakliye takdir edilmiş muvakkat te
minatı ( 843) lira 7 5 kuruştur. 

İstekliler yukanda yazdı muvakkat teminatlarını 
Maliye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya 
banka mektublarını ve bu işi başarabileceklerine dair Ti
caret odalarından alınmış vesikalarını havi kapalı zarfla
rını ihale gününde saat on üçde Komisyona vermeleri ve 
~artnamesini görmek isteyenlerin Fabrika Müdüriyetile 
Adapazarı Yollama Memurluğuna müracaatları. (2390) 

3365 

Moda'da MODA 

VUcudUnUzde aAra san· 
cı, sızı, kırgınhk, Ur· 
perme hisseder et
mez hemen bir kate 

GRiPiN 
ahnız; rahatsızll§ınız 

hemen geC'jer 

GRiPiN 
aa, ve dit a§rdarına, 
grlpe, ao§uk algınh§ı· 
na, romatizmaya karşı 
en tesırll ve hiC'j zarar-

sız illıC'jtlr. HER· AYIN· 8iRiNDI; ·PARANIN· 1=9Ai Zi ·VE RiLiR 

GRiPiN AOAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

u OD O NAL 

Mafsal rumatızmas• 
(Goutte) 

Adalat rumatlzması 

Elemi asabi 
(Nltvralgles) 

Kum hastahQı 
(Gravelle) 

-, -

Hamızı bevill 
halleden yegane 
müstahzardır. 

Tesalüblşeravın 
hastalıklarile muztarıp olanların 

Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. DökUlmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Ncşvlinü-

masını kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır. Latif rayı-
balı bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

\ KOÇOK lLANLAR 1 

( Artltrio-scıttrose > emsalsiz devası URODONAL dir. 
Etablissements CHATELAIN, 2 et 2 bis. Rue de Valenciennes. PARIS, 

URODO"AL bütün eczanelerde bulunur. 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri 
Müdürlüğünden: 

4659 kilo pamuk mensucat, 9170 K. Makine aksamı, 
8700 ceviz Kütüğü, 2286 K. Ağaç kundura çivisi, 2957 
K. Kına, 19 9 2 K. Köhne Askeri kundura, 1174 K. De
mir ve pirinç karyola, 1181 K. kendir halat, 211 O K. 
Boya, 13329 K. Yer için muşanba, 7788 K. Cam eşya, 

80 • 100 lira irad getiren piyasa- 307 K. yün mensucat, 173 K. Tarçın karanfil, 437 K. 
nm işlek yerinde dükkAn veyahut H d · 
Ayaspaşa, Cihangir, Kabasakal'da Kağıt, 68 7 K. ıs avat eşya satış ılanları Cumhuriyet 
denizi gayet iyi gören ve önü kapan- gazetesinin 15-5-136 G. ve 4310 S. nüshasındadır. Ay
mayacak kağir bina arıyorum. Fia- nı günde küçük satışlarda bulunduğu ilan olunur. (2693) 
tı, mevkii, geliri, vergisi hakkında -----------------------
tafsilatlı mektupla TAN gazetesinde 
lşıkbay rumuzuna müracaat. KARYOLALARIN 3666 

• 1938 deaenlerl gelmlttir. 

Yedikule civarında inek at ve ko- Asr"ı Mob·ııya Magvazası AHMED 
yunlara mahsus asri on dönümlük FEVZi 
bir mandra satılıktır. 
Beyoğlunda Tozkoparanda biri beş İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel: 23407. 

vediğcriilçod~ıihlevveb~a~a -------------~---------~ --------~~~ 
satılıktır. Adres: Hamalbaşı küçük 
Parma han No. 19 ikinci dairede. 

3632 

Sahibi : Mahmut SOYDAN 
Umumi neşriyatı idare eden : 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Basıldığı yer: TAN Matbaası. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 675 lira olan ilk okullar için yapılacak bedent terbiye 
aletleri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşü evrakı ve şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler bayındırlık 
direktörlüğünden buna benzer 500 liralık iş yaptığına dair tasdikli vesika 
ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 58 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 19-5-936 salı &ünü saat 15 te Daim! EncUmende 
bulunmalıdır. (İ) (2344) 

PALAS Fenerbahçede BELVÜ OTELi 


