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Sultanahmette büyük bir yangın var 

"Hitler silAhlanıyor,, namı altında bir s1ra makale net reden (Vu) mecmuasının 
kapa§ında 4)ıkan bir kompozisyon 

Boğazları müdafaa ede
cek kadar kuvvetliyiz 

Gazi, Avrupada seyahate çıkarsa, ilk 
gideceği yer Rusya olacaktır 

Cenevrede ıilihları bırakma ı-
konf cranıından dönen hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüttü bey bu 
ıabah ıehrimize aelmit ve doğru
ca Tokatliyan oteline inmiıtir. 

Kendisi bu akıamki trenle 
Ankaraya gidecektir. Orada Ce

nevre konf eranıı ve son Balkan 
meıeleleri hakkında vekiller he -
yetine izahat verdikten sonra 1 -

Şah Hz. 
Jran ıahı Pehlevi Hz.nin lıtan· 

bulda kalacakları aünlere ait prog 
ram teıpit edilmi9tir. 

Hazırlıklara hararetle devam e- Yeni , e çok mühim bir be\ anatta bulunan 

diliyor. Şehrimizde bulunan lran- Tevfik RüttU a. 

Almanya, 
~--~~ ..... gizlice 

memnu mıntakayı. 
lılar da tahın ıerefine Köprünün 
Eminönü cihetinde ikinci bir tak 
yaptırmaktadırlar. Bu tak ıayet 

kıymetli halılarla tezyin edilecek-

ran tahı hazretlerini karııJamü 
üzere Samıun yolu ile Trabzona 
hareket edecektir. 

• • • 

silahlıyor ! .. tir. 

Dijer waftan Şah Hz.ni Trab
zondan Samsuna g6türec:ek olan 
Y &TUZ ve üç torpito muhribimiz 
de Kadıköy önüne gelmiılerdir. 1 
Filomuzun Pazarteıi günü hareket i 
etmeıi muhtemeldir. 

Sofya, 9 ( Husuıi) - Türkiye 
hariciye \'ekili Tevfik Rüıtü be • 
yin bulunduğu tren, dün saat on 
altı buçukta Sofya istasyonuna 
geldi. Vekil beyi istasyonda Bul
gar hariciye naz!rı M. Batalof, Bu vaziqette, lngilizlerin Alman

yaqa harp açması lli.zımgelir ... 
( Devamı 2 inci sayfada) 

HABER'in gezintisi .A.lmanyanın giziden gizliye ıi 
li.hlanma ve tahkimat esrarını 

meydana koyduğu için, Alman 
toprağından çıkarılan "Deyli Ekı 
pres,, muhabiri, İngiliz gazeteciıi 
Peınbroke, gördüklerini sırayla 
gazetesinde netrediyor. 

Almanyanın, silahlanma yo -... 

lunda ve mevcut muahedelere / 
kartı en ıon vaziyeti hakkında 
mühim bir Nazi liderinin ağır 
sözlerle dolu konferansı daLondra 
radyo istasyonunca, bütün İngil -
tereye netredilmittir. 

Bir vakitler Akvam Cemiyeti
ne delege olarak gitmiş bulu-

Sultanahmettel<:i yangın 
Susuzluk ve rüzgardan yangının 

mekteb ·e de sirayeti muhtemeldir 

latanbulu gUnden güne harabeye 4)eviren 
'angınlardan biri 

Bu anda lıtanbulun ahtap yer-, Sultan Ahmette Ticaret mektebi 

lerinden biri daha ·kül olmaktadır. -Alt tara.fr 2 nci sayfada-

nan Baron von Rcinbahen, bu 
konferanıında diğer kuvvetlere 

hücum etmiş ve bilha11a Franıa Meğerse bütün arzu edenleri tenezzü-
ile kozlarını paylaşamamak huıu ' 

s~nda tiddetli cümleler ıarfetmit hümüze götürebilmek için bir 
ıır. Nazi lideri "Görünütt• Ak- "HABER filosu,, l3zımmış! 
vam cemiyetinin idaresine fakat 
eıaıen Franıanın teıir ve kuvve
tine terkedilmiı olan Sar mınta

kaıının bin senedenberi ait bulun 
duğu Alman devletine muhakkak 
verilmesini, ve bu emelden kat • 
iyyen vazgeç.miyeceklerini söyle
mittir. 

Baronun en ısrarlı sözleri fU -
dur: 

- Dcvamr 5 nci sayfada-

Cinayet 
Pendikte barsakçı Sami 
alacak yüzünden Hacıyı 

ö1dürdü 
Pedikte bir bağırsakçının ölü

mile neticelenen bir cinayet ol
muıtur. 

Pendikte oturan mezbaha bağır 
sakçılarından İzmitli Osman oğlu 
Sami evvelki gün ıon trenle Pen
diğe gitmiştir. Sami evine girer
ken, kendisinden bir evvelki tren
le gelen gene mezbahada bağır

sakçı Hacıyı kahvede otururken 
görmüş, yanına giderek: 

( Devamı 2 inci sayfada) 

HABER okuyucular1nın gezir.t 'mizde selAmladıklara ve 
aellmlarana cevap aldıklar1 Yavuz ve Adatepe 
Haber karileri, dün, Kalamıt etti. Üıküdara, Kadıköyüne ve 

vapuruyla, Yalovaya ve Boğazi- Büyükadaya da uğrıyarak, yolcu 
çine bir ıezinti yaptı. Vapur, ıe- aldı. 

kizi bet ı• lmöprüden hareket (Devamı 3 üncü sayfada) 
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Iran Şahı Pehlevi Hz. ni karşılıyacak 
heyet Karsa hareket etti 

Iran büyük elçisi Sadık Han ile maiyeti Karsa gitmiş
erdir. Y olJarda heyetlere, ziyafetler veriliyor . 

Kağızman, 8 (A.A.) - Ana •

1 
dolu ajansının hususi muhabirin· 
den: 

Şah Hz. ni · karşılamıya git
mekte olan heyet bugün saat 11· 
de buraya gelmittir. Heyet bu · 
rada üç saat kaldıktan sonra iğ • 
dıra gitmek üzere buradan ayrıl· 
mıştır. Heyetin bir kısmı bu ge· 
ceyi lğdırda geçirecektir. 

Kolordu kumandan vekili Ke· 
mal Paşa ile hariciye üçüncü da· 
ire müdürü Kemal, kolordu er • 
kanı harbiye reisi Mahmut ve ı 
teşrif at ıef muavini Şefkati Bey· 

]er doğruca Beyazıta geçecekler-ı 
dir. 

Kars, 8 (A.A.) - Iran Şahı 

Hazretlerini hudutta karşıhya • 
cak olan heyet ve kolordu ku· 
mandan vekili Kemal Paşa Haz· 
retleri tereflerine ticaret odası 
tarafından ordu evinde bir ziya • 
fet verilmi§tir. Heyet bugün 
saat 6 da hududa hareket etmiş • 
tir. 

• * ı:c 

Kars, 8 (A.A.) - Kolordu ku· 
mandan vekili Kemal Paşa ve 
Şah Hazretlerini karşılamağa 

gitmekte olan heyet dün akşam 

aaat 17 de buraya gelmiştir. Ke· 
mal Pata ıehrin methalinde za· 
hitan ve bir bölük asker tarafın· 
dan karıılanmııtır. 

Kars, 8 (A.A) - lran büyük 
elçiıi Sadık han Hazreteri ile se· 
faret başkatibi Asaf han ve lra • 
mn Trabzon konsolosu Mehmel 
han dün akıam Karsa gelmiıler 
ve bu ıabah Şah Hazretlerini kar
ıılamak üzere Makuya hareket 
etmiılerdir. Diin gece şerefleri • 
ne belediyede bir ziyafet veril • 
mittir. 

40 saatlik hafta ltalyada J-\merikaya bor- Sionist 
cunu vermiyecek d•• 

reisini öl.:. 
asılacak • • 

mesaısı Roma, 9 (A.A) - Borçlar hu- uren 
Cenevre, 8 (A.A) - Beynelmi· 

Iel mesai konferansı 40 saatlik haf 
tn meıaiıi hakkında muhtelif ha· 
tipler dinlemİ§tİr. 

susunda İtalyanın da Amerikaya Kudüs, 8 (A.A) - Otuz üç gün 
kartı tıpkı İngiltere gibi hareket süren muhakemeden sonra, mah· 
edeceği teeyyüt eylemektedir. keme "Revize,, fırkasına mensup 

Fransızlar bunu kısmen mah
zurlu bulmuşlar, lngilizler bu me· 
selenin intacı zamanının henüz 
gelmediğini söylemekle beraber 
böyle bir konferansı faydalı bul
duklarını ilave etmişler, ltalyanlar 
ise 40 saatlik hafta mesaisini §İd · 
detle müdafaa etmi§lerdir. 

Corriera Della Sera gazetesi ve Sionjst'lerin siyasi icra reısı 
diyor ki: doktor Arlosorof'u geçen sene öl· 
Amerikanın geçirmekte olduğu dürmekten suçlu · iki Yahudiden 
buhran artacaktır. Stavisky'yi idama, diğerinin bera· 

"Amerika, nıo.tbuatı ile Avrupa atine karar vermittir. 
nın mali sıkıntılarını vahimleıtirir Doktor gece yarısı karısile be· 
se bunun neticelerinden en evvel raber dolatırken vurulmuştu. Ci
bizzat kendisi müteessir olacaktır. nayetin sebebi, Arlosorof ile aı·ka· 

Avuaturalya amele murahhaala 
ri1e ıpanyanın da noktai nazarı 

dinlendikten sonra beynelmilel 
mesai bürosu raporunun kabulü ve 
metinlerin de hususi komisyona 
havalesi hakkında amele murah· 
hasları grupunun verdiği takriri 

Yunanistan - Bulgaristan 
arasında 

Sofya, 9 (Hususi) - M. Maksi
mos Cenevreden döndükten sonra 
Yunanistan ile Bulgaristan arasın 
da mevcut bütün ihtilafların kaei 
tı.urette halli için ın\\2akerelere baş 

kabul ebnittir • lanacaktır. 

Cinayet 
(Ba§ tarafı 1 nci sayıfada) 

Bulgaristan hükumeti iki mem· 
leket arasındaki iktisadi münase
betlerin düzelmesi için muallak 
meselelerin makul bir hal §ekline 

daılarını takip ettikleri resmi Sio· 
nist politikaya suçluların şiddetle 
muhalefet göstermesidir. 

Tekzip ediliyor 
Londra, 9 (A.A) - lngiltere

nin Fransa lehine olarak İngiltere 
ye ipek ithalatını kontenjana tabi 
tutmak fikrinde olduğuna dair Fi
nancial News gazetesinin ne!riya
tı İngiliz ve Fransız ticaret heyeti 
murahhasalarınca tekzip edilmiş · 
tir. 

- Şu borcunu ver, artık bekle· 
meye tahammülüm kalmadı de· bağanmasını istemektedir. ~================= 

• '• • , • • - .; ;y, ' ' ' I - 'j°.:!l 
miştir. Yorgunluk kahvesini içen Diktatörlük müzakereleri 
Hacı bu söze cevap vermemiş, At' 
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. ~ ına, ususı - u a e· 
kardetı Kayyumla konuşmaga baş f t 1 · M K d·1· ·1 M 
1 et gaze e erı • on ı ıs ı e . 
amııtır. M t k , M A k' ,. . 

S · bo l b ı:.ekildeki e a sas ın . pos ıt ın evınde anıı, rç usunun u ::r 

l · f h ide kızmış uzun müddet devam eden hususi muame eaıne ena a , 
h · "derek kamasını al- mülakatlarından endi§e ile •bahset emen evıne gı . . • 
mı§, tekrar kahveye gelerek kav· mektedirler. Ve meclıstekı son ha 

diseleri mevzuu bahsederk Yuna · gaya tutu§muştur. 
Saat on olduğundan kahve ten· nistanda diktatörlük ilanı ıçm 

halatmıştır. Kavga birdenbire 1n- planlar hazırlandığını ya2makta· 

zıtmıf, Sami hazırladığı kaması· dırlar. 
nı çekerek evvela Hacının muhte-
lif yerlerine, sonra da kardeti Ka· Feshedildi 
yyumun sırtına aaplamı§lır. iki ya· Madrit, 9 (A.A) -Teşkilatı e· 
ralı karde§in kanlar içinde yere sasiye mahkemesi, Katalonya 
düıtüğünü gören Sami kamasını Meb'usan Meclisinin iltizam ka
atar.ak karanlıkta tarlalara doğru nununu kabule salahiyeti olmadı· 
ko§arak uzaklaşmıştır. Kahvede ğına hükmetmiş ve binaenaleyh 
bulunanlar bir kaç dakika içinde mezkur kanunun feshine karar 
olan bu cinayet karşısında şaşırıp verilmiştir. 
kalmı,lar, Samiyi tutmrya bile va· 

kit bulamamı§lardır. Yaralılar he· Göbels Lehistana gidiyor 
men otomobille Üsküdar Zeynep Varşova, 8 (A.A) _ Alman 
Kamil hastahanesine kaldırılmış- Propaga.;ıda Nazırı M. Göbbels 
larsa da bunlardan Hacı yolda öl- Lehistan hars birliğinin daveti ü
müştür. Kardeşinin yarası da a- zerine 13 Haziranda buraya gele· 
ğırdır. Katil jandarma tarafından cek ve geldiği gün milli soiyalist 
§İddetle aranmaktadır. mefkuresi hnkl;:mda bir konferans 

Men'edildi 
Sofya, 9 (Hu!usi) - Havala· 

rın kurak gitmesi sebebile hükii· 
met memleketten her türlü zahi
renin ihracını ıneneıtmi~tir. 

verecektir. 

Varşovaya döndü 
Varşova, 9 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı M. Beck dün aktam Cenev· 
reden Var§ovayn dönmÜ§tÜr. 

· ·ı'S:IY·ASET~: 
._ ' . . . . . ~ . ..... .. ... .. . 

lt~lyada kafileye katıldı 
İnsanlar çocukken aralarında dö

ğüşürler. Fakat, büyüdükleri zaman 
şayet iyi bir terbiye almış bulunuyor
larsa tokat tokada gelmeleri ender -
dir, hatta imkansızdır. 

Be eriyeti ekseriya fertlerle kıyaıı. 

ederler. Biz de ayni mükayeseyi ya· 
palım. İnkişaf tari~lerinin ilk meTh~le -
sinde milletler birbirleriyle harbedı • 
yor, fakat ileride artık bu fena. ~detin 
kalkmasını bütün insanlık erışılmek 
istenen bir gaye halinde arzu etmek· 
tedir. 

Henüz maalesef hiç bir müsbet ne· 
tice alınamıyan silahları bırakma kon
feranslannın, Cemiyeti Akvamların 

teşekkülündeki sebep budur. Bütü.n 
muasırlarımızın hayali sulh içinde bır 
dünyaya doğru meyletmektedir. 

Hepimiz harbi kötü, fakat çarna
çar katlanılan bir fıfet sayarız. Bakı • 
nız M. Mussolini ne diyor: "Milletler 
için harp çocuk doğurmak kadar tabii 
ve zaruri bir hadisedir.,, hükmünü ile· 
riye sürüyor. 

İşte böyle söyliyen İtalyan Başve· 
kili hava ve deniz filosu için önümüz
deki dört senede bütçeye 150 şerden 
üç yüz milyon Türk lirası ayırmıştır. 
Lakin bunu paranın bolluğundan ya· 
pıyor sanmayınız. Çünkü ~.taly~nın 
hem devlet ve hem ticaret butı;csınde 
müthiş açıklar vardır. Bun~ .rağmen 
Mussolini ltalyanm tayyares~nı ve do
nanmasını arttrrmakta ötckı devlet -

lerle yarışa kalkıyor •. 

-Bnıı tarafı ı lnrl l'iUJfada- ı 

Kral hazreterinin müşaviri, Yu • 
go!lav, Yunan, Romen sefirleri, 
hariciye müstetarı, hariciye erki\ 
m, Türkiye sefareti erkanı ve Bul 
gar gazetecileri karşıladılar. Tür 
kiye sefiri Şevki bey, Tevfik Rüş 
tü beyi Bulgar hududunda karşı
lRdı ve kendisine Filibeye kadar 
,·c'akat etti. Tren Sofyadn bir 
çeyrek saat kaldı. 

Bu on beş dakika zarfında ve
kil b~y, Bulgar hariciye nazırıy· 
le icraJm istasyondaki merasim 
salon~nda hususi olarak göriiş· 
tü. 

Tevfik Rüştü bey, kendisini 
hudutta kar§ıhyan Bulgar eaze -
tecilerine beyanatta bulunarak 
demiştir ki: "Bulgaristandan gc· 
ne geçtiğim i~in çok bahtiyarım. 
Bulgariatandaki kabine tebeddü· 
lü bizi çok al~ kadar etmez. Bu, 
sizin dahili bir işinizdir. Fakat, 
biz kuvvetli idarelere taraftar ol
duğumuz için, komşumuz olan 
memlekette de kuvvetli bir ida
re görmekle seviniriz4 Bulgaris -
tanla münasebatımız gayet dosta 
nedir. Aramızda hiçbir ihtilaf 
yoktur. Hariciye nazırınızla gö -
rüşmekten maksadr,m Balkan mi
sakını akteden dört devletin Bel
grat konferansından sonra Bul -
gar hükumetine tahriren tebliğ et 
tiği kararı bu defa bu dört hari • 
ciye nazırının mümessili sıfatiy -
le şifahen yeni Bulgar hükfımeti· 
ne teyit etmektir. Vaktiyle bu 

1 

kararımızı ~ifahen Muşanof hü- 1 
kumetine, arkadaşım M. Y evtiç 
cenapları Sofya ziyaretinde teb · 
liğ etmişti. Biz ~imdi B:algarista • 
nın bu husus.taki kat'i cevabını 
bekliyoruz. Ve bu cevabın ge -
cikmiyeceğini zannediyoruz. 

Bulgari·~-, komşulariyle iki ta
raflı ademi tecavüz muahedeleri 
aktini teklif ettilerse de biz bu • 
nun umumi bir mahiyette o1rması

na taraftarız. Bulgaristamn faz
la güvenip Bakan misakına gir • 
memesi için sebep gösterdiği Mil 
Jetler cemiyeti nizamnamesının 

on dokuzuncu maddesi, Bulga •• 
ristana bir istinatgah olamaz. Bu, 
Bulgaristanı yalnız ba§ına bırak
tırmıya sebep olur. Siyasette rea
list olunuz ve bugünkü vaziyet -
leri olduğu gibi kabul edip bu -
nun üzerinde çalışınız. 

Balkan misakında, Bulgarista 
na şerefiyle mütenasiyp bir yer, 
her vakit muhafaza edilmişti. Biz 
~imdi Bulgaristanın misaktaki 
'\ 

bu yerini alacağını ümit ediyo -
ruz. Londrada ımütecavizi tayin 
iç.in imzalanan mukavele, Bul -
. aristam korkutmamalıdır. Bu, 
u 

Bulgaristan için bir kapan değil-
c?;r. Bulgaristamn, komşularına 
karşı hüsnüniyeti olunca zaten 
bu mukavele kıymetsiz kalır. 

27 teşrinievelde Ankarnda res 
t:ıen ilk içtimaı yapacak olan dört 
Balkan devleti hariciye nazırla • 
r1ı.a Bulgar hariciye nazırının da 
j~tirak etmesini samimiyetle arzu 

ediyoruz. 
Balkanlar, artık yalnız Bal • 

kan devletlerinindir. Bunu her -
kes anlamalıdır. Bu bir siyaset 
değil, bir cereyandır. Ve bu ce -
reyana artık hiç kimst! mani ola· 
mıyacaktır. Zaten bugün, huna 
m8_,,i olmak isti;;en de yoktur. 

Boğazların tahkimi için ısrar 
et.medik. Biz vatammızm bir par· 
cası olan boğazları lüzumunda 
~üdafaa edecek kadar kuvvetli • 
yiz. Zaten yeni harplerde sun'i 

•9::!4 

~a---ede: 

vve teyiz 
tahkimatın bir kıymeti kalmamı§ 
hr. lhtiyaç olunca, biz boğazları 
memleketin diğer aksamı gibi mü• 
dafaa eder ve bunun için de hiç 
kimseden izin i&temey:z. 

Edirnenin tahkimine de lüzum 
görmüyoruz. Çünkü orada komşu 
olarak siz ve Yunanlılar gibi $8Jnİ· 
mi dostlarımız vardır. Ve biz E· 
dirnede bu dostlardan hiç birisi· 
nin de gözü olme.dığmı zanııedi· 

yoruz. Şayet Edirnede bir kiınse

nin gözü varsa biz Edirneyi bu· 
gün, tahkim etmeden de müdafaa 
edebiliriz.,, 

Gazi Hz.nin Türkiyeden lmrice 
seyahat edip etmiyeceklerini so· 
ran gaze•edlere Tevfik Rüştü Hey 
şu cevabı vermiştir: 

"- Gazi Hz. milnasip bir za
manda ilk defa Moskovayı ve bi
lalmrc •Jiğer devletlerin idnre mer 
kczlerini ziJ•aret edeceklerdir.,, 

sultanahmetteki 
yangın 

(Bn~ t:ırnfı ı inci :ı3,fndıı) 

karşısından çrkan yangın rüzga· 
l'ln ve sus:.ıszluğun tesirile ahşap 

ev ve konaktan ibrıret olan bütün 
bir mahalleyi gayet az bir zamnn
da sarmı~tır. 

Sultan Ahmet Adliye !arayı 

yangm•ndan sonra hir kerre dal1n 
talihsizliğini gösterdi. Bu gidişle 
bu bedbaht yerde dikil taftan 
b şka dikti ta~ kalmıyacağa benzi· 
yor. 

Yangın tam 12,20 Je Ticaret 
mektebinin lmr§ısındaki Me!deP 
so. ağn~ da ~ i yaso ya a.-tnl 

Fahri Efendinin evinin bacasm· 
dan çıkmış ve derhal bitişikteki 
Adil pacıunın komı ğına ıirayet et· 
miştir. Bu e~mıda itfaiye yetişmiş 
ise de susuzluktan dolayı bir şey 
yapamamış ve gayet uzaklardan 
su almak iç.in hortum uzatmağa 
başlamıştır. 

Bu sırada alevler yağlı boytL 
konağı sarmı§ ve be§ dekika 
içinde alevler içinde kalmı§tır. 

Konakta Refet Bey isminde bir 
kiracı bulunmakla idi. 

Hortumlnra gayet az miktarda 
su geldiği için alevler gittikce bü 
yümüş ve yangın t:caret mektebi· 
ne de geçmek istidadını göster· 
miştir. 

imtihanda bulunan talebeler 
imtihnm tcrketmişler ve yangına 
~brşı kovalarla su dökmeğe baş • 
fomışlar, kiilüphc:neyi ve sıraları 

H. adan çıkarmağa başlamışlar• 
d!r. 

Bu esnada yangın karşı ıoka· 
ğa ~a geçmiş bulunuyoı·du. Be· 
yoğlu grupu da imdada geldi.Her 
t:·raftan hortumlar uzatıldı. Fa· 
kat su olmadığı için yapılan uğ· 
ra§malar hiç bir fayda vermiyor· 
du. Sokaklarda bağrışlar, duyu· 
luyor, yanan evlerin dıvarları bü· 
yük gürültülerle yıkılıyordu. A· 
teş kuvvetlenen rüzgarın tcsirile 
denize doğru ilerlemektedir. Yan 
gında bir evin damında su bekli· 
yen itfaiye neferlerinin boş hor"' 
tumu da yanmıştır. Şimdiye ka
dar bir kaza tesbit edemedik. 

Gazetemiz basılmıya verildiği 
esnada üç muharririmiz yangııı 
yerinde tahkikatla meşguldüler· 

Ehemmiyetli bir haber oldu~"' 
takdirde okuyucularımıza yetir 
tircceğiz. 
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Zaro ağa tedavide bulunduğu Çocuk 
hastanesinden iyileşerek çıktı llkönce, manzara, tertip heye· 

timizin yüreğini oynattı. Zira, 
güvertede epeyce davetlimizin 
ayakta durduğu görülüyordu. 

Halbuki, haddi istiabisi 1100 ki- Behçet Sabit B. Zaro ağanın zannedildiği kadar ihtiyar 
• i olan Kalamı§ vapuruna, sırf b d dd d · N k kJ • k J 
izdihamdan kaçınmak için, 1250 ulunma ığını ~ ia e iyor. etice emi erinın ront en e 
kişi almıştık. Kapıdakiler içeriye muayenesı·nden sonra anlaşılacak 
biletsiz kimseY,i sokmadıklarını 

söylüyorlardı. Öyleyse, bu kala • Şişli çocuk hastanesinde tedavi! 
balık nereden hasıl oluyordu?. altında bulunan dünyanın en ihti-

Yaz olduğu için alt kamarala- yar adamı Zaro Ağa iyileşmif ve 
:ra girmeyi kimse arzu etmemişti. evvelki gün hastaneden çıkmış
Cazm ve sazın etrafından ayrıl-

tır. 
nıak da istenmiyordu. Kendi yer- Zaronun sıhhatini günü günü· 
lerini, eşya koyarak, işgal eden ne takip eden Amerikalı ve in
bazı misafirlerimiz, tanıdıkları - giliz gnete muhabirleri, kendisini 
nın yanına gidiyorlar, orada da Tophanedeki küçük evinde ziya· 
bir yere oturuyor, konuımıya da- ret etmi!lerdir. 
lıyorlardı. Ötede beride, iki üç Hastalıktan kurtulmasına rağ
kitilik yerler aç.ık duruyor, fakat, men zayıflığı dolayısiyle bütün 
ayaktakiler, daha muvafık bir 

gün yatağmda İstirahat eden Ağa, 
tnevki araıtırıyor1ardı. işte bu 

bu ziyaretten pek memnun olmuş 
sebeplerle, tenezzüh vapurunun -=----=---==--=-=-------:====-~ 
k~üden hareketini müteakip 
bir Seyrek yarım saat kadar, or
talıkta ayakta kalını§ vehmini ve
ren davetlilerimiz nazara çarp
tıyıa da kııa bir zaman sonra, 
hemen herke. bir bucak edindi. 
Bir gazetenin karileri tabiatiyle 
rnuhtelif sınıflardan olacağı için, 
baim davetliler de zümrelere ay· 
rılarak, her biri kendi aleminin 
padiphı oldu. Arka tarafta, ağır 
'baılı, büyük memur kılıklı mü
nevverler, zevceleriyle, arkada~ -
lariy)e birlikte, büfeye sandviç 
''11rrahyor .. Ön tarafta, bir ha -

1 

IJ.ını m emedeki ocuğuna nasıl 
la ınca kuracağını düşünürken, 

efendisi salataya soğan doğru -
yor! 

Bilhassa, heyeti tertibiyemiz, 
iki yüz kuruıluk lüks biletlere 
mahsus yerleri de, alelade dave
tiye sahiplerine açtığı için, kıs· 
ınen ferahlık hasıl oldu. 

Bunun üzerine masalar kurul
du .. Caz ve saz başladı.. Yolda 
Türk donanmasının yanından 
geç.mekliğimiz, hele kahramnn 
bahriyelilerimizden selamımı • 
ıa kartıhk almaklığımız, Haber 
lt-.rilerine can ve heyecan verdi. 
l'Qzlerde teheaaüm hasıl oldu .. 
)' alovaya vardığımız zaman, u • 
llıumi neıe kıvamına gel.miş gi -
biydi.. 

Buraya, bizimle beraber, biri 
tenezzüh öbürü posta olmak ü -
Zere, iki dolu vapur daha gel
rtıiıti. Yalova kaymakamı beye • 
fendinin delaletiyle, nakliye ve
'&iti ol~n otobüsler, Bursadan da 
aetirtilerek adetçe arttırılmııtı. 
liaber okuyucusu olduğunu söy -
liyenlere, otobüıleriıı, bu müşteri 
bolluğuncU, naldiye bedeli 25 ku 
tuıken 20 kuruşa teru'1at ya!>bk
l,rını birçok karn~rimiz bi2e 
'ÖyJedi. Bu, kaymakam beyin ga
~etemiz.e bir cemilesidir . Kendi
'İne teıekkür ed'!riz. 

On iki kilometrelik asfalt üze
~rıde kayan otobüsler ve otomo
biller, okuyucularımızın b:r kıs
~ını Yalovaya götiirdü. Diğer 
bir kısım ise, anlatılan Y alcwa • 
>t evvelce gördüğü için, sahi]de
~i gazinolara, ağaç altlarma ya • 
).ılnıakla, çoluk çocuk, nevalele • 
'itti önlerine sermekle iktifa etti. 

'i alovada, talih, benim men
~~I> halunduğum kafileyi bir har 
b~k limonatanın bahşişiyle hera-

1 
~r kır1' kursta aatıldığı büyük 

Telefon 
borçlu 

Şirketi 
çıktı 

Telefon ıirketinin sermayesi 
meselesinde hükUmetle firket a -
rasında bir ihtilaf çılanıı, ıirket 

ıemıayesının altın para, hükii -
metse kağıt para olduğunu iddia 
etmişti. Nihayet mesele devlet şu 
rasınca tetkik edilmiş, tirket ser
mayesinin kağıt para esasına 

müstenit olduğu tesbit edilmiştir. 
Bu auretle tirket, hükUmet hiue
ai olarak iki yüz bin lira kadar 

bir para borçlu çıkmıfhr. 
Bundan baıka tirketin ayrıca 

hükUmete vergi borcundan da 
iki yüz bin lira kadar borçlu oldu 
ğu tesbit edilmittir. 

Selimiye sırtları 
ağaçlanıyor 

Selimiyeden Üsküdara kadar 
uzanan sahil sırtlarının ağaçlan
ması için belediye bir prgoram 
hazırlamıştır. Bu sırtlara kafi 
miktarda ağaç dikilecektir. 

Kiraz ucuzla dı 
Son yaPtıurlardan sonra kiraz 

fiatları ucuzlam!f ve İstanbul pi
yasnsına :mühim miktarda mal 
gelmeye batlamııtır. Kiraz top -
tan beş kuruta kadar inmittir. 

Ucuza sahlan kirazların kurt
lu olduğu görülmüştür. Bu gibi 
kirazları satanlar hakkında kanu 
ni takibat yapılacaktır. 

Geri kaldı 
Sipahi Ocağı dün senelik top

lantısını yapacaktı. Ekseriyet ol
madığından 24 haziran pazar gü 
nüne kalmıtlır. ...... ......................... . ......... . 
otele attı. Hem de, "alafranga,, 
d!ye kulp takılan ıekersiz, li
monsuz, buzsuz limonata!.. Dü
~ünün: Kırk kuruşa! 

- Eyvah.. Burası nedir böy
le? .. Ne alet pahası! .. • diye ta -
şalamıthk ki, kaplıca kasabasmı 
iyi tanıyan bir bildik imdadımı· 

za yetitti: 
- Burası üç sınıftır. Bazı in • 

sa nlar, kaç paraya olursa olsun 
te ferrüt etmek, batkalarmdan ay 
rılmak isterler. Bu otel, gazinosu 
ve lokantav.:, böyleleri için yapıl
mıştır. Fakat, Yalovada mutedil 

-Devamı 5 nci sayfada-

{Vl·nO) 

ve Amerikaya ait tatlı hatıraların·/ 
dan sevinçle bahsetmiştir. Zaro A
ğaya Amerikadan yeni bir mektup 
daha gelmiştir. Bu mektubu gön
deren Amerikalının ismi R. Wyal
tır. Zaronun çok yaşamasını tet
kike şayan bulan Amerjkalı, Ağa

ya: "Çok aziz dostum!,, diye hi
tap ederek bir çok sualler sormuş
tur. Zaro Ağa, Amerikalının ala
kasını memnuniyeti~ karşılamış • 
.tır. 

yaşının 120 kadar olmasımn muh
temel bulunduğunu, maamafih ka
ti neticenin, röntgen muayenesine 
ait fotoğrafların profesör Voronof 
taraf mdan tetkikinden sonra tes
pit edileceği, ihtiyarın sıhhi vazi
yetinin iyi olduğunu söyl emiştir. 

Muayene neticesine ait fotoğ
raflar bir çok güne kadar, Pariste 
bulunan profesör Voronofa gön
derilecek ve Zaro Ağanın ya~ı me· 
selesi halledilecektir. Maamafih, 

Zaro Ağayı tedavi eden profe- ihtiyar 160 ya~ını geçkin olduğun
sör Behçet Sabit Bey, yaşını Vo- da israr etmektedir. 
ronof usulile fenni surette tayin ~~~~---~~~ ...... ~~-

etmek üzere ihtiyarın kemiklerini Orta tedrisat 
röntgenle muayene etmittir. 

mu
imtihanı Behçet Sabit Bey, Zaro Ağanın allimlik 

zannedildiği kadar yaşlı olmadı

ğının bu muayene ile anlaşıldığını, 
lllUlfllltllDttMll1tlllt lllllf1lltUlllllillMJl1lllllWIUllHilWIWIUIJlllKlll~ 

Kolundan yaralandı 

Bostanbaşında Karadut cad -
desinde Mehmet beyin yapısında 
çalışan Ameleden Ömerin üzeri • 
ne toprak yığını düşmüt ve ko • 
lundan yaralanmasına sebep ol -
muştur. Omer hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Tramvaydan düştU 

Vatman Kemalin idaresindeki 
tramvaya Sirkecide takılan Mus-

" tafa yere düşerek başından ağır-
ca yaralanmı' ve Etfal hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

70 lira gidiyordu 

Bakırköyünde oturan Kalini -
kos efendinin cebinden 70 lira -
sını çalan Mazhar cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Bir açık göz 

Nüfus cüzdanı çıkaracağım 

diyerek Bostanbaşı caddesinde 
kahveci Hasan efendiyi (350) 
Ağahamamında çalışan hamam -
er Hüseyin efendiyi (300) ku • 
ruş dolandıran Mehmet Ali yaka
lanmıştır. 

a.Mtı.,.......,.iRHıın11ımıu111ıuıA1mmınlfı11numımıuwm:~..amauaa 

Salih Paşa geldi 

Şükrü Naili Paşanın yerine Ü· 

çüncü kolordu kumandanlığına 
tayin edilen Salih Paşanın dün 
şehrimize geldiğini yazmıştık. 

Yeni kolordu kumandanımıza 
hoş geldiniz der ve yeni vazifesin 
de muvaffakıyet dileriz. 

Orta tedrisat muallimliği için 
bir müsabaka imtihanı açılması 

takarrür etmittir. imtihanlar, l 
temmuzda üniversite konferans 
salonunda yapılacaktır. Muvaf -
fak olanlar maarif v~kaletince 
orta tedrisat mekteplerinde türk
çe, tarih, coğrafya, fen bilgisi, 
biyoloji, rıyaziye ve lisan mual • 
limliklerine tayin edileceklerdir. 

Suriç yoldaş geliyor 
Sovyet Rusyanın Berlin elçili· 

ğine tayin edilmiş olan Ankara el 
çisi Suriç yoldaş yakında memle· 
ketimize gelerek veda edecektir. 
Suriç yoldaşın yerine kimin ta -
yin edildiği henüz belli değildir. 

Doktorların seyahatı 

Almanyada bulunan bir fab • 
rika Etıbba odasına müracaat e
derek Almanya, Avusturya, Bel
çikaya bir seyahat tertip edilme· 
sini teklif edecektir. Bir ay ıü • 
recek olan seyahat, 150 liraya 
mal olacaktır. 

Evkafa geçti 
Kasımpaşada Cezairli Gazi 

Hasan paşa vakfı evkaf r mülha
ka vaziyetinde idare ediliyordu. 
Mütevellisi öldüğü için evkaf bü 
tün emlak ve akara vazıyet et· 
miştir. 

Asfalt cadde 
Şehrimizde katran çıkaran fab 

rikalardan biri belediyeye müra
caat etmiş, Sirkecideki Reşşadi • 

ye caddesinin yarı masrafı ken · ı 
disine ait olmak üzere asfaltla 
döşiyeceği teklifinde bulunmuş -
tur. Belediye bu teklifi kabul et
miştir. Yakında inşaata başlana
caktır. 

Sahillerin pisliği 

1 
İsta;-.bul sahillerinde koy ve 

körfez gibi yerlerde yazın çöp, 
sebze ve meyve kabuklarının bi
r ikerek fena koktuğu görülmek
tedir. Belediye bu gibi yerlere 
pislik dökülmemesini bildirmİf -
tir. 

"Bu sergiye mutla
ka giriniz, görünüz,, 

Dün beyoğlunda Taksim bah· 
çesi yanındaki Dağcılık klübünde 
açılan ve herkesin serbestçe geze
bileceği (D) grupu sergisi, her de
fasında yapmalarını beklediğim 

heyecan verici, alaka uyandırıcı 

bir hadit<' ile başladı. Bu grupu 
teşkil eden altı Tlirk san'atkarı 

( beşi ressam ve biri heykeltraş) 

düşüncelerini bir konferans halin
de ve gene o gruptr. bir arkadat
la.rı delaletile r.nlatt •lar. 

Bu işin etraf ındu hakikaten bir 
uyanıklık viicuda getirmek lazım· 
dı. 

San'atkarlarımızm isimleri, sı
ra ile Abidin Dino, Cemal Sait, E
lif Naci, Nurullah Cemal, Zeki 
F3ik ve he-ykeltras Zühtü Beyler• 
dir. Bunl rdan Nurullah Cemal 
Bey, resimlerin te~hir edildiği ye· 
rin geris"nde gayet müessir bir 
muhitte, nyak üzeri. hazan kağı· 
dından ol(uyarak, hazan buna de
runi şerhler yaparak, maksatlarını 
eğ lcncel" ~urctte açığa vurdu. 

Bu nlh zat "Yeni,, olarak tanı· 
nıyor. r racnaleyh "Yeni,, ye dik'
kl\li celbctmek için claha ileri u
sullere l :ı ~ vurarak. serginin kapı· 
sında ~rnzika çaldırmak ve: "Ret· 
min alası buradadır efendiler ..• 
Bir dakika bile tereddüde hacet 
yok. Giriniz, görünüz! ,, kabilin
den çığırtkanlıklar yapmak sureti 
le ahaliyi, mutlaka içeri almayı dü 
şünmüşler. Fakat bunların, gerek 
önceden Pariste denenmiş olduğu 
ve gene memleketimizde bir çok 
san'at nevinden mahalJerin kapı

larında tecrübe edildiği için, tek
rarından vaz geçilmiş ve bu, nİs• 
peten modeat yolu tercih etmişler. 

Sergide bir nokta, gene ressam• 
lar tarafından açıktan açığa tek· 
zip edildi. Gazetelerde ve gönde· 
rilen davetiyeler üzerinde " 3ncü 
plastik ııan'atler sergisi,, diye ya· 
zılryordu . Halbuki bu sergi, 5 nci 
sergi oluyor. Bu Türk çocukları 
bir defa Moskova, bir defa da Le
ningratta, ayni tarzda eserlerinin 
tethirine muvaff Plk olmuşlar: "Ya 
rın Atinaya, Parir.e gideceğiz; bi· 
naenaleyh zayrf ve olduğumuz 

yerde k~ lmak niyetinde , değiliz,, 
deniyor. 

Geçenlerden hiç biri, bittabi, te
sir altında kalmış olmağı, kopya· 
er, mükallit sayılmağı kabul etmi• 
yor. Konferansı veren zat, bütün 
kendisini dinliyenleri, bulunmak• 
ta olduğu halk mevkiin<le kuvvet 
ve işaretle tespit ederek: 

"Siz nasıl makineli tüfek alı· 

yorsanız, biz de Avrupai resiın 

tarzını getirdik. Biraz tesiri altın
da kalmak mümkündür. Fakat 
kurtulacak. onu kendi kafamıza 

uydurup Türk san'atini çıkararak 
size ısındıracağız .. ,, 

Dedi. 
Onlar hu işi biraz güc f arzedi

yorlar. Ri7.se: kolayca husulünü 
temenni edelim. 

tntibamr yazan: 
Hikmet MUnlr 

"D,, resim sergisi 

(D) Grupunun sergisi dün sa• 
at 16 da Taksimde Dağcılık klü • 
bünde açılmıştır. 

(D) grupunun sergisine iştirak 
eden san'atkarlar Abidin Dino, 
Cemal Sait, Elif Naci, Nurullah' 
Cemal, Zeki Faik beylerle heykel 
traş Zühtü beylerden mürekkep • 
tir. 
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Hapoel Filistin takımı 
Bu pazartesi şehrimize geliyor, Beşik

taş ve Galatasarayla oynıyacak 
Evvelce yazdığımız gibi, Filis

tinin en kuvvetli takımı HapQel, 
önümüzdeki hafta Galatasaray ve 
Beşiktaşla birer maç yapmak üze
re Pazartesi günü şehrimize gele
cektir. 

Oyuncularından ekserisi Enter
nasyonal olan Hapoel takımı kuv
vetli bir takımdır. 

Oyuncuların mühim bir kısmı 

Arabistanlı musevi, ve Hitler reji
minden sonra Almanyadan kaç-

mış Alman musevileridir. 

Aralarında bir iki İngiliz oyun· 
cusu da bulunduğu söylenilmekte' 
dir. 

Takım htanbul,a gelmek üzere 
3 gündür yola çrkmıştır. Bu takıırıı 

Filistin milli takımı, son defa Mı· 
arı milli takımile takımile yapıP 

4 - 2 mağlup olduğu maçtn f ilis· 
tin milli takımına 6 oyuncu ver• 
mi~ti. 

Dünkü şild maçları 
Dün oynanan şild maçların,ın 

en mühimmi, Taksim stadında Ga 
latasaray - Vefa takımları arasın· 
da oynandı. 

yaklaşmıştı. 

Tam devrenin bitmesine 5 do· 
kika kala top tekrar Doganın aya• 

ğma geçti. Bu genç oyuncu ço~ 

seri ve güzel bir vuruşla 4 üncıl 
golü de attı. 

Ve biraz sonra oyun 4 - 1 Galf'' 
tasarayın galebesile bitti. 

Eyüp - Beşiktaş bera• 
bere kaldı 

Beşiktaş stadında Beşiktnf -"" 
Eyüp karşılaşması ise bekleniJr11İ 
yen bir netice vermİ§, iki takıJ11 
berabere kalmışardır. 

Hakem: Galatasn.raydan SuP' 
hi Bey. 

Çinliler, koca sopalarla herifin başındaki güğüme güm 
güm vururlarken, mini mini çöplerle haş haşı azıcık azı

cık Örselediklerine zahip odu ar ... 

Futbol mevsiminin oldukça geç
miş olması ve havanın müthiş sı
caklığı, maçın hararet ve zevkini 
o!dukça azaltmış bulunuyordu. 
Saat beş buçukta oyun Rüştü Be
yin idaresinde başladı. Vefa her 
zamanki takımını muhafaza edi
yordu. Galatasarayda ise müdafaa 
aynen duruyor fak at muhacim 
hattında mühim değişiklikler ol
duğu görülüyordu. Kemal F aru
kinin Mısırda olmaıı, Raıihin im
tihanları dolayısile ekzersizıiz bu
lunm"aıı, F azilin da kolunun hala 
iyileımemesi yüzünden bunların 
yerlerine sağ içte Ref'i, merkezde 
Suavi ve ıol içte de Doğan oynu· 
yorlar. Necdet ve Danyal açıklar· 
da eski mevkilerini muhafaza edi

yorlardı. 
Oyun Galataaarayın arka arka· 

Mühim bir sayı farkiyle mas· 
h1p olmaları tahmin edilen Eyi.iP' 
lüler canlı bir oyunla ha lawı•ı~r. 
ve ik gollerini yirminci dakiknc\a 
atmışlardır. Beşiktaşlılar bu gol· 
den sonra açılmışlar, ve ancak 38 
nci dakikada beraberlik sayısın• 
çıkorabilmitlerdir. Devre bu neti 
cc ile bitmiştir. 

r Çinde afy-0nun naııl çekildiği-ı 
ni bilir misiniz? .. Bizde sigara-

1 nın içildiği tabiiHkle .. 
Fakat, afyon elbette sigara gi· 

ibi zararsız değildir. lnıanı, ga -
rit> garip sarho§luklara uğratır .. 

Meıela duymuısunuzdur. Bu 
illetin müptelaaı bir adam, kafa
Y!- tüıaüleyince, burnunu uzuyor, u 

zuyor, uzuyor görür.. Bir fincan 
su, nazarında, bir göl manzarası 
alır .. İçine düşmüş bir karıncayı 
C:la gölde yüzen manda sanır .. 
Kaprdan ·girmek 1çin eıikten at
lamaya kallcıısa, ayağını kaldı -
rır, kaldırır, kaldırır .. Seksen se
kiz katlı apartımanları aşacak 
kadar kaldırır ama, gene de, eşi
ği a§amaz .. İtin garibi, müştere
ken ıarho,Iuk eden afyonkeşle
rin içlerinden biri böyle bir haya 
le k11pıhr da yanındakilere bunu 
anlatırsa, onlar da, tesir altına 

<lüter, ayn~ şeyleri görmeye bat· 
]arlar .. 

lıtte kızıl afyon denilen madde 
yi kullananların tezahürleri bu gi· 
bi emmarelerdir .• 

O gün, on beş yirmi Çinli, bir 
arsan'Jn kenarında oturmuşlar. 

"duman alıyorlardı,, .. 
Çektiler, ha çektiler.. Çekti

ler ha çektiler .. 
Ömürlerinde, daha bu kadar 

~tiklerini asla hatırlamıyorlar
C:lı .. 

U - Li • Tu: 
- Değil mi? .. - dedi. · Ömrü

müzde asla bu kadar içmed:k .. 
ötekiler, hep bir ağızdan ce -

vap vc•di: 
- Evet.. ömrümüzde a.sla bu 

kadar içmedik.. 
- Müthiş surette kafaları tüs

süledik.. Başka da içecek afyonu 
muz kalmadı .. Şimdi ne haltede
ceğiz? .. Nereden kızıl afyon bu
lacağız? .. Ne kadar varsa hepsini 
tükettik .. 

- Tükettikse yeniden istihsal 
ederiz .. Sonra, yan gelir çeke
riz .. Ondan daha kolay ne \'ar? .. 

- Peki, iyi söylüyorsun, lakin, 
haşhaş nerede ki kızıl afyon istih
sal edeceğiz? .. 

- işte .. 
- Amma da yaptın ha .. Tu-

haf söylüyorsun! Hah, hah, hah .. 
O, haıhat mı? .. 

Adam, ayol, adam.. Kafasının 
üstünde, kocaman bir bakır gü -
yüm götürüyor. 

- İşte, sarhot olduğumuz bun
dan belli! .. İncecik bir haşhaş 
sapı üz~rinde ceviz kadar bir haş 
hat başı, gözümüze koskocaman 
bir adamın kafasından iri bir ten 
ecre gibi görünüyor! Netekim, iş
te, ben de sizin hatanıza kapılı
yorum .. Fakat, afyonu fazla kn -
çırarak müthiş sarhoş olduğumu

zu unutmıyalım, arkadaşlar .. El
bette, gözümüze böyle hayaller 
görünecek .. Aldırmıyalı.m .. Key • 
fimize bakalım .. Haydi, davra -! 
nın, nazarımıza iri sopalar gibi 1 

görünen §U minimini çöpleri par
maklarımızın ucuna alahm.. Kı
zıl afyon çıkarmak için, haşhaşı 
a:ııcı k örseliyelim .. 

- Ne garip, değil mi? .. Herif 
ye~ e yıkıldı tesirini veriyor .. Hal 
bu1fi, haşhaşın sapı kırıldı. 

- Evet, güğüm de gümbür 
gümbür ötüyor sanıyoruz .. Haki-

katte, bu, minimini bir çöpün, bir 
haşhaş kafasına çarpmasından çı

kan hafif sestir! 
- Parmağımızın ucu azıcık 

oynadığı halde, büyük bir faali -
yet sarfediyormuşçasına yorulu -
yoruz! 

- Bize, adam bağırıyor gibi 
geliyor .. Fakat, bu sadece bir vı
zıltıdır .• 

- Kam akıyormuş gibi .. Ha
kikatte, kızıl afyon, belirdi işte .. 

Fakat, hu esnada, gürültüyü 
işiten polisler geldi.. Biçare gü
ğümü adamı, afyonkeşlerin elin· 
den kurtardı. 

Meğerse, herifler, henüz çok 
sarhoş olmamışlar da, ilk çektik
leri nefesler esnasında, "çok sar
hoş olduk!,, demeleri üzerine, bi
ribirlerini bu sözün tesiri altın -
da bırakmışlar .. 

"- Mademki sarhoşuz, öyley 
se, her şeyi hakikattekinden pek 
büyük ve pek başka görüyoruz .. 
Bu karıtımızdaki güğümlü adam 
da haşhaştır!,, kanaatine gem iş • 
ler .. 

(Hatice SUreyya) 
tclllnlUUWIDflfllllUI 1'1 llllNUİ nıumıımııttHlll ttıtmtllltllUtlllllftlJuaunmıtllRlllRl1 

291 - Hayal 
Cahil - Papaz efendi, hen bir 

uzun suratlı hayal gördüm. 
Papaz - Nerede ve ne zaman? 
Cahil - Dün a_kşam, kilisenin 

duvarında. 
Papaz - Hangi simayı andırı

yordu! 
Cahil - Bir büyük eşek fendim 
Papaz - Oğlum sakın kimseye 

söyleme, sen kendi hayalinden il 
korkmuşsun ! 

ya iki üç. akınile başladı. Biraz 
sonra Vefalılar buna bir akınla 
mukabele ettiler. Bu sırada top 
Galatasaray sağ içinden açığına 
geçti, Necdet çok güzel bir sürüş· 
ten sonra merkez muhacime pas 
verdi ve Suavi de topu vefa ağle.· 
rına takarak ilk ve son golünü 

yaptı. 

Bundan sonra oyun bir müddet 
mütevazin devam etti. 20 inci da· 
kikada Vefalı Muhteşem kaptığı 
topu hiç bekletmeden pas verme
den fakat çok sıkı bir şütle Gala· 
tasaray kalesine attı. Ve top sol 
üst köşeden içeri girerek beraber 
sayısı yapılmış oldu. 

Bundan sonra iki taraf ta bir 
kaç fırsat kaçırdılar. Ve devre 
fazla bir §ey yapılamadan 1 • 1 
beraberlikle bitti. 

ikinci devre başladıktan 4 da
kika sonra top gene Necdete geç

ti. Necdet seri bir sürüşle iki has
mı atlattı ve üstüne çıkan müdafii 
yan atlatarak çok güzel bir tarzda 
ikinci golü yaptı. 

Biraz sonra Dogamn kaleciye 
çarparak attığı bir gol favl olarak 
kabul edildi. 

Bundan sonra bir aralık yor
gunla§an oyun tekrar canland1. 
16 ıncı dakikada topu kapan Do
gan güzel bir şütle Galatasarayın 
üçüncü golünü de kaydetmiye 
muvafak oldu. Bundan sonra oyun 
oldukça sertletti. 

iki taraf ta bir kaç mütekabil 
hücum yapıyordu. Bir aralık Ga
lntarav kalesi çok tehlikeli anlar 
geçirdi. Fakat Vefa bundan istifa· 
de edemdi. AThk oyun sonlarına 

İkinci devrede tazyiki fozlnhıŞ 
tıran Bcşiktnslılarııı bariz tcfev· 
vuku göze ça~pıyordu. Fnkal btı 
faikiyet matlup semereyi verıııe· 

miş, ve siyah beynzlıl r bu devre· 
de ancak bir gol ntnbilmişlcı·dir· 
Eyüplüler bu gole penaltıdan bİ' 
golle cevap verdikleri için, nı!l{ 
iki ikiye beraberlikle neticclcrı · 
miştir.,, 

Pera - Şişli 
Gayri miittefik klüplcrin eti 

kuvvetlilerinden Pera ve Şişli tıı' 
kımları dün sabah saat 20 de Jll' 
manak geztesinin kupası final w" 
çı için kar§ılaşmışlar ve neticcdt 
çok heyecanlı bir maçtan soot'' 
1-1 beraber kalmışlardır. 

Daima patırtı gürültü ile net' 
·~ celenen bu maç hakem Sadi BeYI 

çok iyi idaresi sayesinde hiç bİ' 
hadise olmadan, tatlı tatlı bitmİf 
tir. 

Berabere kaJınclığından , bu J11D 
him maçın gelecek haf la tekrar•"' 
karar verilmittir. 

Adapazarında lik maÇ"' 
lan başladı 

Adapazarı (Hususi telgraflll)/ 
Bazı esbaplan dolayı tehir edili 
lik maçları di.tn haşladı. ilk o)'~ 
Adapazarı idman yurdu ile GeY~ 
idman yurdu arasında yapıla~ 
~ı .. ~eyve idmay yurdu gehnedf 
ıçın Aadapazar idman yurdu I 
remonu yaparak hükmen g" I 
geldi. İkinci oyun Adapzar gt t' 
ler birliği le Ada Hilal klübü. jl 
sında yapılan maç Gençler bif 
4 - 1 gaip geldi. 
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"!i~!a;;;0ge.;ii;ti- kayı. gizlice silihlıyor 

. iştirak etti 
-Bat tarafı S llncll aayfada

hatta ucuz da yatanabilir .. Nete
kim, aıağıda, gayet iyi bir ye
mek, yetmi§ beş kuruta yenebili-
yor .. 

Ve daha da anlattı: lstiyenler 
için, buranın, ayni zamanda ~ek 
ucuz bir yer olduğunu öğrendık .. 
Gece kalacaklara temiz paviyon
larda yarım liraya kadar yatak 
varını§··· 

Fakat, biz, ''günübirliğine,, gel 
mittik !.. Zümrüt diye lakap ta
kınmakla haksızlık etmiyen Ya • 
lovayı gezmeye batladık.. Son 
gördüğüm zamandanberi, cidden 
bir Avrupa manzarası kesbetmif .. 
Muntazam alleler, ye§illikler or • 
tasındaki §elaleler arasında ge -
zerken, ötede beride, küme kü • 
nıe keyiflerinin dilediği gibi ha-, . 
urlar, halılar, çimenler üzerıne 
yayılmıt, neteli ailelere, arkadaş 
toplantılarına raılıyorduk.. Her 
halde, bu gezintiden piıman 
olmadıklarını bütün halleriyle 
anlatıyorlardı.. Böylelikle, be • 
1'İm icimdeki "davetimize gelen· 

- "k ., M lere kartı kusur ettı mı.. em· 
nu!"liyetsizlikleri var mı?,, endi§e 
ei ezalıyordu. 

On altı ile on sekiz arasında, 
otobüsler, halkı, bu sefer, akıi 
istikamete, vapura taşıdı. ' 

Bu sırada hem acıyıp hem gül
düiümüz bir hadise oldu: Hilaf
sız bir çamatır teknesi küçüklü
tünde bir sandala iki genç bin
mi§.. Vapurumuzun etrafında ha 1 
dolatırlar, ha dolatırlar.. Deli
kanlılık bu!.. Davetlilerimiz ara· 

Zahir, bunlara caka aatmak iıtı • 
yorlardı .. 

-a.e &aralı ı IDct •)'iMia- bir hale getirilmektedir . 
"Birkaç bellibatlı devlet o in- Buralara ceıim topların yer -

tibaı bırakıyor ki, maksatları leıtirilmeıi güç ve aslen çoğa 
sanki Almanyayı tamamen mü - mal olduğu için, niıpden ufak, 
cerret bir hale aokmak ve onu i- ve kendinden uskurlu bir mermi 
hata etmektir. Arzuları Almanya atan hafif toplar koymaktadır -
ya müıavi hakkı hiç bir zaman Iar. Gene muahedeyle tahdit e -
vermemek, onu bugünkü halinde dilmit olan ve Almanlarca iki 
tesbit etmektir •. Ve bunun huıu- yüz bine ibliğı istenen ordu ye :. 
lü için, daima Veraay muahede - kUnunun diğer yüz bini poliı ni
sinden maddeler, paragraflar ile- zamı altında temin edilmittir. 
riye sürmektedirler .. ,, Deyli Ekapreı ·muharriri, en 

Vaziyetin diğer cihetine de ba- iyi polisin, "tehirden almmıf,, 
kılına, Almanya "Memnu mınta- olduğunu ve "çelik miğfer, bom
ka,, dan sayılan Ren havalisini ba, makinelitüfek, top, telörgü, 
muahede harici, tahkim etmeye projektörlü kamyonlar ve her 
batlamııtır. türlü harp levazımı ile mücehhez 

Bu hareket, İngiltere için bü - tekilde kimsenin göremiyeceği 
yük ve ehemmiyetli bir mana ar· havalide talim gördüklerini,, a • 
zetmektedir. çıkça yazmaktadır. 

Çünkü V ~raay muahedesine Manevralar haftada bir defa 
göre, Almanlar "memnu,, denen akıamın sekizinden sabahın altı
ve muahedece tayin edilmit mın· sına kadar devam etmektedir. 
takalarda tedafüi tahkimata ıi • Almanyamn bundan baıka, 
rittiği takdirde lngiltere, binna- tedafüi inıaatla kalmayıp, bir la· 
zariye Almanyaya kartı harbet • kım tecavüzi vesait icadından da 
mek taahhüdü altındadır. geri durmadıkları haber veril • 

lngilizce "Deyli Elupreı,, ıa • mektedir. 
zetesinin muhabirinden alınan ============ 
malumat bu tahkimatın hararetle 
ilerlemekte olduğu ve Nazi ordu· 
larının geceleyin haftada bir de
fa olsun manevralar yaptığını bil
dirmektedir. 

Ayni zamanda diler bir mem
nu mıntaka olan Prusyanın ,arkı 
na dahi iıtihkimlar yapılıyor· 

Hemen hepsi yer altından· ya
pılan bu in9aat küçük, gayri mer'i 
surette yerleıtirilmit tedafüi si • 
lahları ihtiva etmektedir. 

Bunlar, yol ameleaine yapbrıl· 
maktadır. ltmam edildikten son· 
-.itiiıMrİlle iitlü, •taçlar dikil • 
mekte ve büsbütün 9üpheden ari 

Yerli pirinç 
Son seneler içersind.! yerli pi

rinç zer'iyatımız çok iyi bir inki
taf devresine girmit bulunuyor. 
Alakadarların verdikleri mallı • 
mata göre, bu seneki mahsul ge
çen yıllara niapet~n daha çok ve
rimli olmuflur. 

Kasımpaşa deresi 
Kaıımpqalılar, Kaaımpafa 

deresinin sıhhate muzır bulunma 
11ndan tikiyetçidirler. Yeniden 
300 imzalı bir istida ile belediye 
ye müracaatta bulunmaya karar 
vermitlerdir. 

O zamana kadar süt liman ~----- 75 Kr. Kuş tüyü yasbk -----1111!! 
olan denizde, fÖyle, azıcık bir lstanbulda Çakmakçılarda Bali Zade Kut Tüyü fabrikasında 
meltem zuhur etti. iki delikanlı, Kut tüyünün kilosu 75 kuruıtan hatlar. Şilte, yorgan 12 !er li· 
tepesi taklak denize!.. lakeleden adır. 

d3rt arkada,ları imdada koftu. Salon yaıtıklan ve kut tüyü lmmqlarmm her renıi bulu-
Fakat, gençler zaten kolaylıkla Telefon: 23027 
~züyorludL Hi·~ ~hlikeye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~ 
maruz değillerdi. Gülüyorlardı. Geçen seneye nispetle, bu ae· ZA Yl - Tatbik mühürümü za
Anc;k, külüstür kayıkları battı, ne, Haberin karileri çojalmııtır. yi ettim. Yenisini çıkaracaiımdan 
gitti .. Evveli ziyanlarma acıd1111. Onun için, 1933 deniz gezintisini eskiıinin hükmü yoktur. 
Fakat, dütündilm ki: küçük bir vapurla yapan ıazete- Huköy Talilpaf& sokak Makbule 

_Adam, canım .. Kayık zaten miz, 1934 tenezzühü için, mevcut 
pek pe.tenkeraniydi. Bir iki lira· vapurların en büyüiünü, Akayın 

DOKTOR Irk bir teYdi !.. Bununla bir iki Kalaınıt vapunmu ıeçti. KuPon· 
saat caka sattılar ya .. Kafi .• Be • lar mukabilinde biletlerin dağıtıl 
dava fiyaka olur mu?.. dığı ilk aünler zarfmcla, müraca· 

Vapur kalkacağına yakın kııa atlar, tabii miktardaydı. Fakat, Hastalarını hergun akşama kadar 

bir: "Nicin benim yerimi İ§lal ton üç aün, hiç beklemediğimiz Beyotlu Tokatlıyın oteli yanında 
ettiniz!?,, münazaası .. Fakat, Ka bir tehacümle kartılatbk. Per- Mekttp sokak 35 Nu h muıfeneba· 

Nışanyan 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 lamıtın süvarisi Bekir kaptan, ıembe ıünü biletlerimiz tama·! .. •••••••••••-
yanımızdaki ıemiden fazla is • miyle bittikten aonra, beı yüz 6A ___________ , 

kemleleri bize aktartmak saye· kadar okuyucumuzun arzueunu 
ıinde, bunun da önüne geçti. Ken ia'af edememek betbahtlıiına uğ 
diaine ve Akaym bize çok yar- radık. Bunlardan ömr dileriz. 
dım eden diier amir ve münte- Gelecek aeneki ıezintimizi bu 
aiplerine letekkür ederiz. ıeneki aksaklıklarından da ta • 

Tam 
ATLAS 

Avdet, azimetten daha nete· mamiyle azade, kusursuz bir ha-
li olc!u. Apiıda alabilditi!ıe in- le sokmak için tedbirler alaca- Bu hafta çıkıyor• 
ceaaz çalarken, bir aralık, güver· iımızı busünden vadederiz .. "----------•'•'•"•~ 
tedekiler mütemadiyen danıa ve Muhterem brilerimizin gazete • 
cazbanda dayanamadılar. Alaf • mize timdiki teveccühü artar ek· 
ranga havaları ıusturarak, caza ıilmeue, intaallah, bir delil, ÜÇ , .. __ 

f PRIMA 
ooc 

BEST BLADE milli martlar çaldırttılar ve hep vapur tutarak bir filo ile tenez-
bir aiızdan tarkılar 14Syledik.. zühe çıkacağız! 
BUhuıa donanmanın önünden Vapur ıaat yirmiyi lcrk ıeçel•------------•ı 
ıeçerken ve hava ifişekler ab- köprüye geldili vakit, davetlile- K• 

Bu bıçağı tecrGbe ettiniz mi? 

lürken bunlar ıöylenmeai çok rin yüzde doban beti, gezintininı .. -- ımyager ___ , 
heyecan verici bir manzara teı· Boiaziçi knmına da iıtirak et· HU S A M E D D • N 
kil etti. Derken, iki yüz kadar meleri, tenezzühten memnun ol· 1 
kariimize, listede ayrıca yazaca· dukları, liakal piıman olmadık· Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
lımız hediyeleri daiıtacaiımızı ları fikrini hize verdi. Bu aaye- BilUınum tahlilit. Bahçekapı, 
ilin ettik. de, dün ıeceki uykumun rahat ~lik ve Eytam Lnlca11 kar· 

- Haberin terefine .. Oç k~re.. uyuddk. tııında laet Bey Hanı 80 
Ş (Vl·NI) a, ıa, fa·· 

hastahanelere, klinik ve sanatoryomfara fıer 
faydalı bir yardımcıdır. . 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyec 

her türlü bozulmalardan korur ve hastalara 
ve soğuk içecek temin eder. 

Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini, sera 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. 

Yüzlerce "Frigidaire ", hastahane, fakülte, 
sıhhat evlerinde kullanılmaktadır. 

"F'rlgldalre" hakkında bizden izahat lateyln 

•• Frlıldalre" adını ta,ımıran her •oluk hava. te 

hakiki bir " Frlgldalre" deilldlr. 

SOURLA BiRADERLER VE ş 

'L~~~l'L~!!!!! !v~u CH .. raf ~oto• llNmulatı 

Petrol Nizam 
Saçlannızı kepekten kurtarmak Ye kunet141 

temin etmek istiyorsanız muhakkak Petrol 
kullanınız .• 

Petrol Nizam 
Bütün eczahane1erde bulunur. 
Depoıuı Takıim - Nizamettin Talip Ecnbaneıi. 
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1~18] 
Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 
9·6·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 87 1 

Geçen kısımların hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e

debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğrıyacağmx haber veriyor. De
likanlı, istxrap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi

. ğini haber veriyorlar. Falcryı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Osman Beyle beraber İzmire git
miş, yani annesinden kaçmıştır. Orada 
bir çok kadınlarla bu mezanda Selma 
l:I. i in birile tanısıyor. 

r 
Tefrika rto.28 
9. 6 - 934 

Aşk ve ma-
cera romanı 
rtakıli (VA·NO) 

Fakat, Edip, Selmanın hıyanetini ya
kalıyarak teessüre kapılıyor. Osman Be
y~n yazıhanesine geliyor. 

- Bir açılıyor, bir kapanıyor ... 
diye, bu sefer, gene kısık sesle ko
nuşmağa başladı .. 

Neden heyecanlanıyordu? 
Ne vardı? 

Biraz sonra, içeriye gerdanı 

siyah kurdele ile sarılmış, kısa 

boylu, oksijenle boyalı saçlı bir 
kadın girdi. 

- Ooo ... Merhaba, Madam Ka 
tina ... diye, Osman bey onu selam 
ladı .. 

- Merhaba efendim ... Vahhap 
bey demiştiniz ••• Fakat, sizi tanı-

1 

Tarihi Tefrika: 72 9 Haziran 1~34 

f o Karadeniz Korsanları o , ~--------------------,------------------' 
Cie~en kısımların hulasası 

çin, yüz beyaz mecidiye versen, 
bir kayık bulamazsın! 

Rüstem cigarayı ağzına aldı. 
Çırak ateş getirdi. 

Rüstem, esraı-lı cigarayt fosur fo. 

- Şahmisvan ... Orijinal isim, 
değil mi? ... Bahsettiğim hanımın 
lakabı budur! Gayet müstesna bir 
kadın olduğu için, diğer hanım • 
lar, onu, kendilerinin §ahı addet • 
mişlerdir.... Burada, herkesin 
bir lakabı vardır ..• 

Ev sahibesi: 
- Öyle ... Öyle ... dedi. Benim

ki de Madam Katina... Kadriye 
nerede, Madam Katina nerede? .. 
Size kahve getirmediler, değil 
mi?~ .. Hu ... Kızlar ... 

Kahve söylemek için bir an dı
şarı çıktığı zaman Osman bey, 
aklına mühim bir şey gelmiş gibi, 

Müellifi: ishak FERDi 
sur içmeğe başladı. 

- Kötü bir koku ... 

maz! .. 

l 

işte tam bu sırada, bir tiyatro· 
nun perdesi açılır ve bir opera 
parçası başlar gibi, gürültü ile, a
layişle, odanın kapısı açıldı. 

Deminki manzara, kabul salon.u 
nun o mutevazı hali değişmiş gı· 

biydi. 
Zira içeriye, "Şahnisvan,, ha

nım girmişti. 

Tek telli sazın yanında, orkes
tra neyse, fuhuş sayesinde hayat
larım kazanan diğer kadınlar ya
nında da bu kadın oydu. 

Bir müddet evvel, Edip, Selma 
hakkında: "Neden bu kadm, ha
yatını başka türlü tanzim etmek 

radan verdiğim kalmcaydı. Saba
ha k~.·dar kendine gelemez. 

- Aman, sakın boş boğazlık 

etmiyesin ! Sabahleyin uyanınca, 

benim Boğaziçine taşındığımı. ar
tık buralara gelmiyeceğimi, Bey
kozda oturacağımı söylresin ! İşi 
yoksa beni Beykozda arasın dur 
sun .. 
Memiş yavaşça sordu: 
- Ferhat Bev, bu ?şin sonu yok. 

İnsan İstarıl:>ulda nihayet bir gün 
yakalanır. Ele aecer. ::o • 

- Adam sen de. O beni bulun· 
cıya kadar Ben de Fatmadım bı
karım. 

- Fatma da kim? 
- Onun 

kadın. 

Rusyaclan getirdiği 

- Yaa ! Giizel mi bari? 
- Sana ne? Ben beğendim. 

Sevdim vp, kacırdım. 

- Madem ki sevdin, kaçırdın. 
v al{:ıyı ele vermemene ç .. 11., ! Ctin
kü Rüstem yabana atılır kabada
yılardan değildir. 

- Haydi canrm. Benim gözümü 
korkutma! Ben Rüstemi senden i
yi bilirim. O, kuru sıkı tabancaya 
benzer. Atar tutar amma, elinden 
bir şey gelmez. 

- Sen bilirsin, Fer hat Bey! 
Benden sana öğüt .. Onun gözüne 
görünme de ne yaparsan yap! 

- Ne o, seni de tehdit mi etti? 
- Ben onun gibilerine kolay ko 

lay pabuç bırakmam. Beni ne di· 
ye tehdit edecek! 

- Olur Y"·" Para fil~.n verir de 
beni tuzağa düşürmek ister .. 

- Sen Memi!ten bu lum~lrj• 
umar mısın? 

- Ummam amma ... Dün.ya bu. 
Paranın yüzü tatlıdır. 

- Rüstem babasile darğmmı,. 
Cebi delik olduğunu ilk görüşüş· 

te anlad1.•n. 
Fer hat ince bir cigara çekerek: 
-Yarın akşam misafirleriın 

var, dedi, bana beş on cigara ha· 
zırla! Yarın gece qelir, alırım. 
Memiş ağa güldü: 
- Sen çıldırdın mı? Bu vazİ· 

yette bir adam evine deli olsa mi-
safir davet etmez! · 

- Hepsi kadıP. canım ... Onlar· 
dan im~na fenalık gelmez. 

- Sen bilirsin! B,,.n kadınlar
dan çok korkarım. Bu deliliği 
yapmasan daha iyi edersin! 

(Devamı var) 



Sümer Bank, 

1 

· ı EREKS_ 
Ucuz Sağlam 

HEREKE 
Kumaşları 

O/o 100 
Yünlüdür 

Hereke kumaşları son 
sistem makinelerle do
kunduğu ve terbiye 

edildiği için 

Buruşmaz 
Diz yapmaz 
.. 

Utü tutar 

Hereke kumaşları en 
meşhur Avrupa kumaş

larından kafiyyen 
farksızdır. 

Zarif 

Hafta<la 150 Kuruşla 
Galatada Karakögde meşhur 

Ekselsior 
Büyük elbise fabrikasında 

intihap edect~iniz kumaştan 

Yalnız iki prova ile 

hiçimi şık ve dikişi itinalı 

Ismarlama bir kostüm 
Yaptırabilirsiniz 

Ayni fabrikada. 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus ingiliz 
biçimi empermeabilize pardesüler, paltolar, 
kostümler, muşambalar vesairenin en zengin 
ve müntehap çeşit /eri vardır. 

tabii çiçeklerden istihsal edilmiş kokuları haftalarca sabittir. Gram-
la satılır. Deposu: Eminönü Necip Bey. ~/FBAHÇEKAPI 

HAMİDIYE CADDESi 
vt'1 90 

, __ Doktor • Operatör --

Hakiki, saf, kati tesirl i ASPİR iN, EfJ marka· 
sını taıır. Ağrı ları çabuk ve emniyetle g ider· 
mek için başvuraca~ ı n ız deva, dünyada 
meşhur ,,.~ "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla .JlSPİR • 

ÇAPA ·,MARKA 
Sah lep 

ve 
Baharatı . 
yenı 

ambalaj lar 
dahilinde· 
her yerde 

5 
Kuı uştur 

iBER_ 
•ı--·~ Güzellil< Kremi ~---• 

Yüzdeki buruşuklara karşı 
eşsizdir 

. "MASK-RU},,pudrası: 
Hakikigüzellik tılsımıdır 
"MASK- RUJ,, Parfümü ko
kuların en güzeli, güzellerin 

kokusudur. 

"FARDS MASK-RUJ,,= güzelliğini 
gençliğini korumak isti yen hanımlar 

''Laque Carminde Carancine,, ile 

ooğum •e kadın hastalıkları lanmalıdırlar, teni her mevsimde korur 
A 1ımet Asım 1 yapılan F ARDS-MASK-RUJ kul-

mlltehas11sı H d A 
Cildinizi Y.Alnız Necip BeY, sabunlarile iıka~ınız cildiniz bo • ı·--------.. ' ~ eryer e rayınız ·--· 

"''-



.Istan a 

Fabrikamızda çıkarılmağa batlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ~ekeı·ler 29 Temmuz ta•·ihinden itibaren bin Jc'lodan az olmamak iizere her istiyene ·
satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani latanbulda Sirkeci iatasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

• • 75 Çuva da kristal toz şeke n 
' 

Sandık a •• up şe kilosu r. • 
erın 

Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak, siparişler bedelinin yüzde yirmisi peşin ve üıt 
tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderili.-.Depodan itibaren bütün r.ıasrd :ar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tara 
fından mü~teri hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be§ vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
pe§İn ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul Bahçekapıda 
40 - 30. Telgraf 

Numara. 24340. 
Han. Numara: 
Ş ker. Telef on 

ı· ı• 

1
:
1
: Kıymet bilir müşterilerine en ~Uzel ii 

musiki eserlerini teşkil t den ışbu H .. n yeni çıkın ~i n lstanbul Radyosu ve Odeon Fabri- Si 
• katarının kiymetli san'atkAn H .. 

VEDiA RtZA HAnıM H 
1 270008 Ferahnak sar ki· GôZ H 
IY AŞLARINlZBeste.Selabettin B. H 

l
i l licaz Şarkı - Basta kalbimde :: 

~ Beste. Selahattin Bey H 
1 HAMiYET HAnlM ii 

11270009 Huzzam şarkı - O siyah H 
C"' • il gözlerini · saatlarca baş başa H 
)obıt_ =ıiMahmure Handan hanımH 

KAL~ML~lll 
YAZI YAZMAK ZbVKİNİ ARTTIRIR 
~~01u ı Ankara cadde1i Ni 111 
Af itap maQazar1 M . f A o ı K 

Edison kalemlerinin taşrndaki satış yerleri: 

1270016 Hicaz şarkı - Ey seviml.H 

liBursa kııı. Beste. Kadri Bey g . .. 
li Rast şarkı - Se' dall\ ım beni kırm:ı :: 

~~ Beste. Udi Mısırh lbrahim Bey fi 
H Fahire hanım U 
g 27001 l Gece tangosu - Hiç i! 
H alclımdan çıkmaz • Beste. Dra· H 
g mih Hasın Bey. U 
i~ F anteıi - Mehtaplı Deniıde ~i 
H Beste. Dramalı Hasan Bey i~ 
H nedime hanımın H 
H 27001 1 Uıak ıarlu - Bir gün ii 
.• Ud' Z k' n i~ severek. Beste ı e ı Bey s! 

Ankarada Mıhçı oğlu Halil Naci, Konya Halk Kitaphanesi, H lluzzam ~arkı - Y.ılnı:: beni sev sj 

Dördü c·· 
adresi; 

Vakıf 
lstanbul 

~ , l J 

j~ "~' ~ 
- !.ltit (}\ Y' 
.~, Jıt 

SİVRİSİNEKLER 
TEHLİKELİDİR 

2. 

• •• onları FLiT ile öldürünüz. 
Sivrlslneklerln acıklı ısırı'ı ekse· 
riya Hummayı ve ölümü lntaQ 
eder. Adi VO tesirden arl haşarat 
öldüructı mayilerin istimali l le 
slvrislneklerın kaçmalarına se
bebiyet verir ve Bin netice sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymu~ 
olursunuz. Buna ,moydnn verme
mek için FLİT dört harfli F·L-l·T 
tedarık odlnlz.Slyatı kuşaklı ve as 
ker resim il sarı tenekelere dikkat 
vo onları muslrren talep ocllnlz. 

Umumi Deposu : JUL KREPEN. İstanbul . Galata, Voyvoda Han Ho. 1 

Ba'bri Bey - Ankara, Akba kitaphanesi - Kayseri saatçi S. Zeki- H Beste. Udi Zekı Bey . j~ 
Ankara, Mektepli:ler Pazarı Necati Nazım - tzmir, Türk Kitaph:t- !i Plaklarına taV1iye ederız g 
Hesi Hmız Ömer - Samsun Mektepliler Pazarı Şevket Bey. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!! 

Dikkat fiyatlarda mühim tenzilat 



Türp Anonim 

~UN1• 

Matlup· Evsaf 
Garantilidir . 

• • • • 

PORT!ôND' 

Bakırköy ~imen.to 
Şirketi 4 Vakıf Han •• •• uncu 4 •• • • uncu kat 

Istanbul Tel~:- Çimento. Istanbul 

Reı.ı daireler • Belediyeler • Mektepler 

Bankalar, k11lalar • DemiryoUan Nafıa 

Ye Ha'at mleneaeleri • Camiler·Meydın 
· ve cıclcleler V ı. içia: 

Kur111akla .,.,. elelltrlk cereıanı il• 
lfler !f•J91 hMeU, ~lareız veıa dat 
bllflarwnı, ıanm ve ..,.-911 ~lar, •uhtellf 

ahenklf. eaatler. 
lttaaltul: LaiD&all S 1 N G K 11 1Ut .. ;1aa& 

HABER 
Akşam Postası 

danhaneıi: 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi -Ttıl&'ral Adresi: ISTASBUL HABER 
Telefon Yau: 23872 idare: 2&110 

,-
Aaone ŞERAiTi 

ı s 8 ız aybk 
ftrldye: ızo iM 660 1260 KJ'fo 

l:caebl: UO H.l 810 1810 

ILArt TARiFESi 
ncaret UAnl:armın aatın lZ.H 

Rl'Sml Ullnlıır 10 kunııtm. 

Sahihi: HASAN RASiM 
Ne,, iy3t müdürü M. Gayur 

B:uıl:Jıtı ,er: (VAKiT) MaU... 

Yaz 
Güneşi 

Cıldi yalnız esmer etmekle 
kalmaL 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca gf!çmiyen bır ta&um 

kabarcıklar, aiYilceler; 
lekeler yap.r. 

Krem 
Pertev 

Kullenanlar için bundan 
enClııeye laıum yoktur. 

Bu hariinılide krem gl· 
neıia ciltte tahribat yap· 
mauna, kat•ıyea meydan 

Yer mu. 

Kisarna 
Maden suyu 

Harareti teskio eder iş
tahı artrınr, en ağır 'e. 
mekleri kolav bazmenırır, 
ıçlml leızetlı. temiz ve 
ı:.!ıh' sotra suyudur l<a
raclkC'r ve böbrek taşlarını 
duşürür, ıaşlann teşek-

külüne nııni olur. her 
l!!!llll!Jl!illil çeoşit bızımiı~, mide ~k·• 

tilığine. şışkinliğe kum 
\'C ŞC'kt'r hastılı~na ea 
i~ ı 'e tahıl iltçnr. 

En tabir işiab ilıet 

KISARNA maden 
suvudur. 148 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon; HS66 



Elektro ., Otomatik 

Radiunı. Soğut 
-~ 

' 

Dolapları 

Yalnız 

200 Türk Lirası 
Umumun sağlığına yarayan gayet kullanışlı 

ve her evde bulunması elzem olan bu kıymetli 

.. .. .. .. .. .. .. :; 
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:ı a n :: 
ii .. 
e= 
ı! 
=~ 
i! n ;: 
ı: 
:: 
i! 
.ı :: 
:: .. .. 
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:: :: :: .. .. 
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:: .. .. 
55 .. 
:: .. 

Muhterem vatandaş: Ecnebi traş bıçaklarına tercihen yerli 
malı olan ve halis lsveç çeliğinden yapılan 

Hakiki Radiunı 

:ı 

~I Traş Bıçaklarını 

!!Da· ma kullan ve heryerde ara! 
:: 

il 
i! 
:: .. 
~~ 
il 
li 
:: .. 
H .. 
:: 

~~ .. .. :: :: 

il 
~~ .. .. .. .. .. .. 

Elektro - Otomatik il .. 

Dolaplarımızı 
U Muhterem Vatandaşlar 

J 

Bir kere g6rDnlı, mllkemmeliyetini takdir ..e piya!ldaki dolaplarla muka· H Yerli mah kullanmak memleket borcudur. 
yese ile fiyatları arasındaki farkı anlayınız. g Ecnebi malını kullanmak ise, paranızı dışarı aöodermektir. Menfaatinizi gözetmek 

Bu huıuıta kat'i bir kanaat edindikten sonra bu fırsattan iseifade ediniz. H ve paranızı beyhude yere sarfetmemek için yalnıı. "EMiR,, markalı yerli traş 
Ticaretbanemizi tetrif ederıeoiı teferrüatile hertürlü tafsilat verilecektir. g bıçaklarını heryerde ıorua, arayan ve alıp güle güle kullanın. Hem iyi hem de 

DiKKAT: Ayni dolaplara (350) ve (400) lira vermek ynıktır. U ehvendir. Artık ecnebi traş bıçaklarına kat'iyyen ihtiyaç kalmamıştır. 
y 

Badlam tlcaretbanesı • Telefon: 42878 - Telgraf: lstanbul Radium - P. K. 1313 • 

Yaz geldi. Tahtakurusu. sineıı.ler ve bütün haşa~t uyanmadan yu \"aların ı bchcnıhal 

F ~yda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

250 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu e\·velce 75 simdı 

50 kuruşa, Bir ltilolu\c kutu evvelce 12.'l şimdt 80 kuruşa Altı litrelik büyük 

tenekcsilc beraber 350 kuruş. Toptancılara tenzıldt. 

~-!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~! ~'.ııım11"rıınııı1111111ııı~ Kar y 0 la 
Müstakil f Like, bronz, nikel ve ~ocuk 

Kt. ralık Ev ;g_ karyolalarının envaı Cje,idini ucuz fiyatla istanbu• 
§ Rızapaşa yokuşunda 66 rıto. 
~ ASRİ MOBİLYA MAGAZASINDA ~ 

iki odadır. 
KumkaJH Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 
BIU~lğlndcki 7 yahut karşısındaki 4 numara 
yo. mUrnc:ın t. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar. rnütehasaıaı 

' Bulabilirsiniz. Telefon: 23407 Ahmet Fevzi il 16526 ~ 
F.iltln1111111 1uı1111Ullllllllf;!l~ ll 1l'lllllllllll !11Hl»IH11tı11HlfflllllllltU11111lfllllHl"tılllllllllllllıt1111111Ulllllllllllf11111llllllllh11111 11111ıtlll llll 'f 

Cuma ve pazardan başka ııünlerde 1 
ğlcdcn ıonra ıaat 2 ~ de- 6 ya kadar 1 
lstanbulda Divanyplunda (118) nu· 
maralı hususi kabinesinde haıtalanm 1 
kabul eder. Muayenehane ve ev tele· 
fonu: 22398. 

Bılumum Ağrılara Vegône ılôçtır. 



.~Beyoğ unda Kar iman ç Pasaj-Karlman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiyatlarla sergi halinde 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamame 
Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derece 

teşhir edilmiştiı:,. 

hazırdır 
ucuzdur . 

Hanımlara 

YAZLIK ŞAPKALAR 

En son moda 

Zengin ve nıüntebap çeşitler 

önlükler 
Mubtelıf renklerde. 88 kuru -

Pl3j İCjin 

Banyo boneleri 
40 kuruştan itibaren 

Banyo ayakkapları 

88 kuru,tan itibaren 
Bayo sentürJeri 

25 kuruştan itibaren 

Pamuklu banyo 
kostümleri 

88 kuruştan itibaren 

Yünlü banyo 
kostümleri 

150 kuruştan itibaren 
Büyük toplar 

150 kuruştan itibaren 

Fa ntezi CjOraplar 

30 • 40 · 45 kuruş 

Hanım 13ra Eldivenler 

Yeni modeller Banyo kostUmlerl 
logiliz yününden 

Piyasanın en zenğin 
Çeşitleri • 390 kurut 

Hanımlara pijam ala~ 
180 kuruştan itibaren Yeni şekilde 

ve son moda kumaşlardan 

epsl 88 K · r~ ........ 
Kuruş 

r 

Süet eldiYenler (yıkanabilir) 88 

Merseriıe çoraplar tiki çift) 88 

Madeni bilezikler (son moda) 88 

Erkeklere 12 mendil (Batiıtten) 88 

Banyo ayakkkaplan (Kauçuktan) 88 

Bastonlar 

Şık ipP.kli kravatlar 

Altı adet çini tabak 

iki adet el havJuıu 

Don gömlek takımı 

Kuruş 

b8 

88 

88 

'88 

88 

ayakkapları Bask bereleri iç kenarları 

Çaatalar 

deriden 88 

(Kauçuktan) 

Bizote aynalar 

Ufak asma saatler 

Gümütlü hamam tasları 

Deri para cüzdftoları 

88 

88 

88 

88 
88 

Deri enak cüzdanları 88 

Kadın ve erkek için süetten kemerler 88 

Elbise fırçaları 88 

6 adet kadın mendili 88 

Küçük kızlar için deriden el çantaları 88 

El ile işlenmiş kadın mendilleri 88 

1 'l. adet su bardağı 88 

Renkli ıurabiler 88 

Aluminyumdan sefetaaları 88 

Losyon ve parföm şiıeleri 88 

Mektep çantalan 

Evrak çantaları 

Muhtelif oyunca~lar 

Şemsiyeler 

Çocuk fanelilar1 

Jorjetten eşarplar 

144 adet çama ır mandalı 

Çiçek vazoları ve saksılar 

Bagetli ipek çoraplar 

12 adet ufak çay peçetesi 

3 çift fantazi erkek çorabı 

Kuştüyü yastıklar 

Tül ile işlemeli kombinezonlar 

'! 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 
88 

88 

1 

• 

Deri 

El Cjantaları 

Modern şekillerde 

Beyaz, bej, kırmızı, gri 

175 
250 

290 
325 

350 
380 kuruş 

Safi yün, el ile işlenmiş 

325 kuruş 

Hanımlara 

YAZLIK MANTOLAR 

hazır ve hımarlama 

Yiin lü dantclilı yazlık 

bludar 140 kuruş 

Yünlü, dantc!lh yazlık 

Jıletler J 50 kuruş 

Er kek kemerleri 

Spor gömlekleri 

tPOLO) 

Çocuklar içın 88 kuruş 

ErkP.lder için 95 kuruş 
Erkek pijamaları yckrenk porliodt'n 
l<enarları şcrltlı iyı cins, 47 5 kuruş 

Erkek p$jamaları s 
Çız~ılı poplınden ~ietten, şık ve sağlam 

3':"5 lmn:s 88 kuruş 
~------aaı.-:ızı ________________________________ :mm:ıı::%:31Cl:l:ll:l ________ r.-.alllll~~3ml!:~~:c..:~r.ıım=mo= 

AN GEÇiDi BeyoqJunun istiklal ve TepPbaşı gibi iki büvük ve mühim ~addesiniLZ 
birbirine rapteder. Hnrkcs Geçitten şerbestçe rreçer ve ser~ilcri gf'zip 

dola,abilir. Eşva almal< mecburiveti voklur. 



ita/yada lngiltere gibi 
Amerikaya borcunu 

vermek istemiyor 

KUPDrt . 

155 l 

9·6·1934 

, ' 
Diinkii gezintimizde 1250 kişi vardı 

.. ... ıLıo:Jb.~ ....... _.-..-......... ~-... ........ o-...;;...__._l 
Gazetemizin dünkü büyük deniz 

gezintisine 1250 okuyucumuz İ§tirak 

etti. Sabah saat 8,05 tan gece yarı-

sına kadar eğlendi. 

Bu resimler, gezintimiz esnasın· 
1 

da alınmıştır. Her biri ayrı bir sah

neyi göstermektedir. 


