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~. , sıl öldürdüıil? 
l(~til T ehliryan'm ifşaatım 

8 
tefrikaya başladık 

~ıı T~:~ı sayfamızda takip ediniz I i 
~ t r. iı' Yaıı, i/~aatııw nıahkemccle dinlenen şahitlerin ifadewriy'le i 
'ıc.t-.., ttıharuUtt . · a.dıflcrle ha1dkqt amaındaki zuldiyeti dnJı.a. ko
' ~i ~ ettırcbilmek dü.şüncesile yapm1~r. Ko.til 1ruıhkemeıJi an. 

"ıcılıı·cm !!atına, cinayeti nasıl Jı.azır'/adıklarına geçmekte oo ni· 
• Cdeki i/adelcrinj kaydetmektedir. 

~ ~'-t ı>a Katn O d Dyoır ki : İ 
k':u~c:ı:Yı Berlinde nasıl öldürdüğümü şahitlerin agundan öğre. 1 
bt lal tıaııı {' BUNDAN SO!\"RAK1 SAYFALARDA bu işin perde ar - ı 
~ıl',:llk bile ;uırta~dığım, kimin tarafından tertip edildiğini, vaktinde 
~ ile::ek h~csenuyen benim gibi cesaretsiz bir çocuğun nasıl cinayet 

l't, :ee""'eıcc de ~ getirildiğini bütün tafsiliıtiyle öğreneceklerdir. 
I •i11e~lin soka:~Ylediğim gibi maksadım siyaset yapmak olmadığına gö. 
J ~ ş"lidi h ~rında biten faciaya takaddüm eden bütün hadiseleri bir 

tı"-. l~Ukluğurn~lınde ve objektif şekilde aynen kaydedeceğim. 
bıll bi' 'l'>tNauL an İtibaren ERZlı~CANDA. !RANDA, KAFKASYA
~l~lUr1u rn DA. CENEVREDE, PARlSTE. BERLİNDE geçirdiğim 

lia baş ro~~era ile dolu hayatıma vakıf olanlar Berlin faciasında oy. 
'a,fba. ~bl"lerı t k'daha kolaylıkla anlıyacaklardır. 
tfr,d"ı ını Ve 0~dıhen yine Berline döndüğümüz zaman mahkemenin son 
k'lt ıı l(nı.ı,'l>ı 'ır a verdiğim ifadeyi etrafiyle kaydedeceğim. Bu suretle ' 
bir ~~'1ırl:ı1~ f nıa~ı:cmed-;1d ifade7erlc d.'Zhn eut:cl vermiş oUluğ'ımı iza. 
ıı, Ue hakikat rrrı, arı öğrenecek, şimdiye kadar esrar içersinde kalan ı 
'~llıes~eraı Lirn k~ndiliğinden ortaya çıkmış bulunacaktır. Ayni zaman.. 
~Utı b~llirı lle gi~~ fon Sanders pa~a ile müddeiumuminin ve Berlin mah- 1 
~~ l<?~Plerl ı ttsirler altında hareket ettikleri de anlaşılacaktır. Bü. 1 
t\·u~ ıe~·ra/· mahkemeyi burada yarıda bırakarak. çocukluğumdan i 

: <t~_.N,a. rnut/-~1\~ rn~c~ralara kuş bakışı bir nazar atfedeceğim. Şahsi 1 
..._!~~t) 'll l<A'I'r 

1
k hadıselcri!en muhtasar surette bahsederek, TAL AT 1. ~'-.~'J'tNA. l~ ll_,FJ AT .. AKADAR HADi SELERi EN UFAK TE· 

~ ~~ ·:·~~.~::.~~~.~:::!::.~::.'.'. .. :~ .. '.:~~'.'. .. ~:.~==-~ .. :~~'.~:'.'.~~: ...... 1 
v(' •rdağlı Hüseyin 

"' taid \j • en dünya şamply~nu o .an 

~tın Londosa 
• ~~~Q~ dan o.k uy o r 
1 'eliyor Yıpde onu serbest bırakıyor , blitlln şartlarmı 

'Ve Jı? R li ı> gelmesi şaıtile de Londosa 25 bin 
dolar bile vermeğc razı oluyor 

Yanan oilİiyB bina8ının 'btt sabahki hali. .• 

Sovgetlere göre \ 

Türkiyede 
Faşist 

icra dairesinin 
evrakı kurtar.ıldı 

Diplomasisinin 
Faaliyeti 

Zararın yarım milyon 
olduğu .söyleniyor 

lira 

Boğazlar mukavelesini tanımak 
için ltalya bazı tavizler 

elde etmeğe çalışacakmıf 
(Yazısı 4 üncü sayfada, bu Jıııımısta. 

7oi maJcalemiz "Dl§ Sıy(l8(ı." 8iitu.nu-
muzdadır.) 
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Nakleden : ( VA - Nu ) 1 
Erkeği 

'p EL R ·ı· •• • .. b' lo ba d Oıcıuz ır genç zın şm an ge-

Bu gün k Ü piyangoda ! çen heyecanıı vakatar ... 

Ka Z a na n '. i:I Bu h i11i. inu romaru pek yakmda 
H ABER'de okuyacaksınız. 

numaralar 1 sevdiğim 
8 inci sayfada 1 kadın 

111Ulllffh"llU---Hlll""""""'"""""'"'""""Mftllii; ' 

lspanya sulaı ın'da 

Asiler 
Bir lnglllz torpllosuna 

Saldırdllar 
Sen Jan de L uz. 11 (A.A.) - Röy· 

ter muhabiri bildiriyor: Bu sabah İl· 
panyol sahilleri açıklarında İngiliz Fox
hound torpido mıihribinin yakmlan na 
İspanyol asi tayyaresi iki bomba atmış· 
tır. üç teslih edilmiş gemiden atılan 
obüsler de bu İngiliz torpido muhribi
nin yakınlarına düşmüştür. 

Astler bittabi inkar ediyorlar 
Salamanca. 12 ( A.A.) - Radio Na

cional, dün gece general Franconun Ak
denizde bir takım gemilerin bombaridı· 

(Devamı~, incide) 

·Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

i Birkaç gün devam edecek çok 

güzel bir eser. 

Yazan: İlhan Tarus 1 i Birkaç güne kadar başlıyor. 

=······························-·-···--··············· 

Mayo: 31 

(Yazısı 8 incide) 

Artlat: 3t ~ 



2 HABER - J\lC~m t)Osfıur ~ 

:Dış Siyasa: 1 Htidiseler ve fikirler... 1 
-Pravdanın makalesi Devlet demiryolları 
SOVYETLERİN Yazan: Şehip Gündilz ve .Devlet yollar· 1 bir nevi "'l'ak- pek zayıf bir ifade ile aksettirmesine 

vimivakayi" i olan Pravd:l. rağmen hu cihetin Moskovada da bi. 
Türk dış sıyasasmı pek yakından ter. lindiğini §U cümleleri gösteriyor: 
kik etmek ıddiasında bulunan bir ma· "Barış davası aleyhindeki maksat. 
kale neşretti. Bu makalenin belkemiği lar için Tiirkiyenin kendini istismar et-
ibir yıl evvel, Çekoslovakya umumi er. tirmeye müsaade etmiyeceğini birçok 
kB.ruharbiycsi tarafından ortaya atılaH defalar beyan ettiğini ve Türk hükfi. 
fikirlere tamamiyle muvazi bir ha~ metinin "müşterek emniyet ile parça-
rcsmediyor. !anması kabul edilm<'z barış prensıpi.. 

Çekoslovak erkanıharbiyesi f tal.•;,ır nin taraftarı bulunduğunu biliyoruz. 
fa§iznıinin Romayı Asyanın göb~ğine Son günlerde birçok hareketler Tür-
ulaştırmak için kullanmak tasavvu- kiyenin bu sahada mühim kazançlar 
runda bulunduğu yol ile Alman faşiz taı..ak!·uk e ti · d ğini uöstcrmektcdir.,, 
minin Şimal denizindPki Hamburgu Bununla beraber Pravda Türkiye-
Hind Okyanusunun Basrasına ulaştır nin bu vaz yelinin, hodgam bir endi. 
mak için tasarladığı yolun Boğazlarda $eden doğmakta olduğu iddiasında.. 

birleştiğini söylüyor ve dolayısiyle dır. Şu r.ümleyi okumak, Pra\'da mu
hcdeflerine ulaşmakta ısrar ettikleri harririnin ne dcı·cce yanıldığını anla
takdirde Almanya ile İtalyanın behc. rnağa kafidir: 
mehal Türkiyeyi kazanmıya çalışacak. "Türkiye, Türk topraklarının mü. 
larım ileriye sürüyordu. tecavizin ı;enişleme yolu üzerindeki 

Pravda bir yıl evvel ihsas edilen bu coğrafi vaziyetinin, memleketin emn1. 
görüş tarzını hadiselerin seyrine taL yeti için munzam bir tehdid olduğunu 
bik etmek gibi mübalô.ğah bir iddiayı hesaba katarak bilhassa müşterek em· , 
da üade eden yazısında Türk - İtalyan niyet teşkilatiyle alakadar olmakta. 
ve Türk • Alman münasebetlerini şu dır.,, 
iki neticeye bağlıyor: Balkan paktının ve Garbi Asya pak. 

1 - Faşist diplomasi Boğazlar mu· tının ve Türkiye tarafından cihan 
kaveleslni tanımak için "şimdiden ge. sulhU için gösterilen büyük yardım. 
ni§liğini tahmin etmek müşkül olan ların bu tarzda tefsiri bir hakikatin 
bazı tavizler elde etmiye,, çalışacaktır. anla.şılmaması veya gizlenmesi mana-

2 - Türkiye • Almanya münasebet. sına gelir. Her paftası üzerinde bin 
lerinde Almanlar için mühim inkişaf- tecavüz planı hazırlanan şu dünyanın 
lar görülmektedir. herhalde en çok tehlikede olan ve te

Pravda'nm Türkiye. İtalya müna.. cavüz!erin en bUyUk kolaylıklarla ta. 
sebetlerini tahlil ederken "taviz" ke- hakkuku mümkün sayılan paftaların
Iimesini kullanabilmesine hayret edi- da oturan millet biz olmasak gerek. 

lir. Tavizleri eski Babıali dağıtırdı. Bizim cihan:sulhUnden elbette isti-
Bilhassa "Boğazlar mukavelesi'' gibi fademiz varaır. Fakat bizim bu sulha 
c;ok hassas olduğumuz bir hükümrani matuf faaliyetimiz, şahsi menfaa.tleri
hakkın ltalya tarafından tanınması mizin gösteraiği lüzuından kat kat 
için Türkiyeden tavizler kopartılabilc. fazladır ve bunun içindir ki biz pek d!. 
ceğini sanmak hataların en büyilS\i. ğergam ve çok insanı bir durumda. 
~~ YIL 

Diplomasi Türkiyede bir vasıta ola- İruıruıhk tarihi ideolojilerin realite-
rak kullanılır. Fakat hükümrani hak- lerle olan rabıtalarmı kaybettikleri 
larının tanınması için ne Türkiye rüş. bir devre girdi. Dış sıyasaların ideo
VE:t teklif eder, ne de kendisinden bac Jojlıerden hız, maha ve istikaınet. ala. 
aranmasına müsaid bir çehre gösterir. mıyacaklanna kaniiz. Lakin sanıyo. 

Türkiyenin milli haklarına hep bey- ruz ki dış sıyasasının iç ideolojisinden 
nelmilcl hukukun meşru yollannda:-ı insani vasıflar ve direktifler aldı<Yı en 
istifade ederek ulaşmak ıçın gös- önde aevlet biziz. Türk hud:tiarı 
tcrdiği nrzuyu yanlış tefsir etme. dışına yayılmak için en ufak bir iddi
melidir. Boğnzlar mukavelesinin imza_ ası ve arzusu olmıyan. buna füzum 
sına tnkaddüm eden günlerde bu T:..ir- görmemiş bulunan ve realist kıymeti. 
kiyenin tavizler vermemekteki ısran- ni bir parça da bu suretle gö7.e vuran 
nın derecesi ve şekilleri malumdur. Kemalizmin dış sıyasası meydanda,. 
Eğer Türkiye bir hükümrani hakkını dır, apaçıktır, gizli kapaklı tek tarafı 
tanıtmak için tavizler vermek hafifli. yoktur ve bilhassa içinin tekliği ve 
gini göstermiş olsaydı "Boğazlar mu. kuvveti herkese ayan beyandır: 
liavelesi" ni konuıımak için toplannn 
murahhaslar Montrö otellerinde bir 
buçuk ay sürünınezlerdi. Binaenaleyh 
İtalya hariciye nazırı Çiano'nun i1k
teşrinde Türkiyeye gelmesini veya 
gelmemesini Türkiyeden tnvizler is
tenmesine veya istenmemesine ham. 
letmek doğru olamaz. Türkiye Boğaz. 
Iar mukavelesinin imzalanması için 
hiçbir devletin kapısını çalını!',? deği:i
Ciir; ve bir imzanın eksikliği veya faz
lalığı ile Boğazları müdafaaya her za.. 
man hazır olan kudretelrinin eksilece. 
ğini veya f azlalaşacağıru sanmak da 
çocuklulC olur. Türkiye en zayıf ve 
halkının milli ve vatani şuurdan en 
mahrum olduğu devirlerde dahi ya
rattığı şehnaıneyle bu Boğazlarda ne
ler ba.5ardığını ve bugünkü granıt 
devrinde neler başarabileceğini pek 
ala göze vurmaktadır. 

Pravda ''Faşist devletlerin tecavüz. 
politikalarım takib ederken Türkiye. 
den arazi elde etmek yolunda-ki plan. 
larıru birtakım ekonomik ve kUltürel 
6Ckiller altında sakladıklarından,, 
bahsetmektedir. Sovyet "Takvimıva 
kayi" inin bu cümlenin ilk kısmını 
nasıl yazabildiğini ve ikinci kısmından 

"Sulhü çok severiz; fakat İcap eder. 
se harbin danıskasrnı Y•Pınakta r.öz· 
lerimiz hiç b;r tehlikeden korlanıyacak 
veçhile pektir: İşte Türkiye harici si
yasetinin hülasası budur.,, 

Şekip GÜNÜZ 

ispanya asileri 
(Baş tararr 1 incide) 

man edilmesi hakkında İngiltereye ver
miş olduğu cevabı neşretmiJtİr. Bu ce
vapta tecavüzün vukuu anında nasyo
nalistlerin hiçbir tayyaresinin .. skeri üs.
sülharekeler h:>r'cinide bulunmadığı be
yan edilmektedir. 

Banka soyan gönülliiler 
Londra, 11 (A.A.). - Bir Londra 

gazetesinin Cebelüttarık muhabiri, bir 
takım Alman askerlerinin İspanya ban
kasının Algesirastaki şubesine müselle
han tecavüz etmiş olduklarını bildir
mektedir. 

Bu askerler. banka ~ubesine bir zırh
lı otomobille gelmişler ve Karlistlerden 
mürekkep bir gurupun prote.stolarrna 
rağmen bankanın gümüş çubuklarını a
lıp götürmüşlerdir. 

neyi kasdettiğini anlamak mü§küldür. • ..................................................... .. 

Herhangi bir devlet bir tecavüz emeli 1.500 k İ 1 O 
besliyebilir, fakat biz herhangi bir te- şeker he d iye 11 
cavüz emelinin Türk hududlarına ka. 

dar gelemiyeceği imanındayız. Ve bu MÜ saba kam 1 z 
iman bütün dUnyada umumileşmiştir 
de. Herkes bizim cihan sulhüne karşı 
olan bağlılığımızın derecesini ve ma.. 
nasını bilir. Bilhassa kendi sulhü
müze karşı olan bağlılığımız ve kendi 
lrtJJhthnttı:n bozmak Jstlyeceklerin kn. 
falarına kendi cihanlarını ve kend; 
"arşı alt" Ia.nnı nasıl yıkabileceğimi~ 
8e adamakıllı malfundur. Pravda.'nır 

Kuponların toplanma müddeti ta 
mamlanmıştır. Bunları müsabakayı 

tertib eden "Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu" na teslim olun. 
maktadır. Kurum tarafından çek.iie
oek kur'anın neticesine göre kaza... 
nanlar yakında ilin edilecektir. 

......... .................................. .__.___.. l 

Multlerem Nafıa Vehilimizi11 
son seyahati münasebetiyle 

Yazan: Nizamettin Nazif 

0 .s,..,AS 

~ ' O"<A"l'nR~ 
y 

Dost ve miittc/ih /ram Avrupa piya.salcırına bağlıyan en lrcstirmc transit yolıt 

Nafia Vekı1 i Ali Çetinkaya, on heş azami alaka gösterebilir. Fakat demir-
gün 9Üren bir tetkik seyahatinden <lön- yolu ihmal edilemez. 
dü. Pek muhterem Çetinkayarun bi.iyiik Şoseler çok ve çok mükemmel olabi· 
devlet adamı meziyetlerine memlelret lir, ot06tradlaf daha seri, daha ucuz 
dışında yüks~k takdirler toplayan bu nakliyat temin edebilir. Fakat demıry-o-
seyahat, Kemalist Türkiyede büyük iş- lu yine ihmal edilemez. Zira demiıyolu 
ler deruhte eden devlet adamlarının ''aaıl,, dır. Demiryolsuz vatan olmaz. 

mana ve hüviyetlerini zeka ve irfan de
receleri ile dürüstlük, dikkat ve g~rü~ 

derinliği gibi hususiyetlerini tcıbarfü; et 
tirmek için de bir yeni vesile teşkil et-
ti. • 

Bu seyahatin bütün devamınca İl -
kandinav soğukkanlılığını ve realistli • 
ğini en açrk bir tekilde göze vuran ts-
veçte ve nasyonal • sosyalist Almanya· 
da gereık matbuat, halk ve gereıkıe dev 

Jet müea~eaeleri ve devlet adamlan ta· 
rafından memleketimize karşı izhar 
edilen go:izel hisler ve Çetinkaywın 

şahsiyle tahrik ettiği hususi dikk1t ve 
alaka bizi ayrı ayn hayran etmiştir. 

Memleketin ümran işinde aldığı bü
yük vuifeye bütün zekasını, ~refini 

ve dikkatini hasretpıiş olan muhterem 
ve.kilin, sırf kendi vekaletini alakadar 

eMı tetldk1erdc bulwypak mabadı Ue 
giriştiği aeyahat, kendi mevzuu dahi • 

!inde verdiği neticelerden baıka. ayrı· 
ca memleket propagandası bakımın -
dan ôa mühim olmuıtur ... denilebilir. 

Ali Çetinkayanın İsveç Hariciye Na
zın Sandlerle teati ettiği nutukları tah
lil ederken de söylediğimiz .gib~ Nafia 

Vekilimiz "Seyyar devlet adamı,. vas
fını tamamiyle beğendirerek dolaşmı!, 
ve her nasıl bir sebep ile memleket dı

şına çıkar,aa çıksın bir devlet adammın 
seyahatinden beklenilen en mühim 
faydayı bize kazandırmıştır. 

Nafia Vekilimizin yakından tetkik 
cıtiği memleketlerin nafia b:inyelerinden 

bize uygun gelecek kısımlar etrafında 

şeflere izahat verdikten sonra alacağı 

yeni direktiflerle mesaisine yeni bir hız 
vereceğini tahmin etmek doğru o!ur. 

Bu yeni hız ne olabilir? Sathi bir dü
ŞÜl'):iıle hatıra gelenler şunlardır: 

Devlet demiryollanna halkın gfis • 

terdiği alakanın birdenbire artmış ol -
ması, bu yolların yeni ihtiyaçları karşı 
lryae&k yeni vasıtalarla kuvvetlen•iiril -
mesini zaruri kılmıştır. 

Yeni yapılan ve pek yaıkında iş1 rt • 
me emrine •·t-rilecek olan hatların tec • 
hiıatı da nafiamızın bir an evvel ba'.\ar
mağa karar verdiği işlerdendir. Şark 

vilayetlerimıı-de g1rişilen büyiik nafia 

taahhütleri ile demiryollarına ait 
bütün levazımın memleket dahilinde 
imalini hede; c-dinmiş olan sanayi p!finı 
da Ali Çeti:ıkayarun seyahatinden müs
bet birer hil>Se almış olacaklardır. 

Almanyada bulunduğu günlerde Na
fia Vekilimizin Alman otostradJarını 

bii)•'ik bir alika ile tetkik ettiği sı:y -
lencliğine bakılırsa, devletin bir taraf
tan dcmiryollarına devam ederken bir 

taraftan da otostrar.llar yapmak aı ıu • 
ı;unu gösterdiği ele tahmin edilebilir. 

Otostrad yirminci asrın en mo
dern saydığı yoldur. Fakat bu modern 
vasıtadan eyice istifade edebilmek iııti- 1 
yen m 'lletin demiryollanru asla il-ımal 

etmemesi, dı:miryollarına tahsis ettiği 

enerji.den zerre eksiltmemesi, bilakis 
bunu çoğaltması da lar.ımdır . 

Havayolları açılabilir. havayolların

da lştiyen tayyareler tabii nakil vası -
•ası Jialine gelebilirler; halk lbu yollara 

Otoıtrad denince hatıra gele-ı ilk 
şey İran hududundan Kara.denize ı.:la -
şan yol oluyor. Şimalde umumi müfet· 
tiş Tahsinin idaresi altında giri,llen 
büy:.ik imar faaliyeti ile kıymeti gün-

den g'Üne artatı bu yol, otostra<ll:-ştı
nlması ilk düşün:.ilecek yollardan biri 
olsa gerektir. Dost ve müttefik inrun 
ticaret merkezlerine Avrupa piyasaları 

ile en emin ve sür'atli bir şekilde teması 
temin eden bu yol bir otostrad haJini 
aldığı günı birdenbire bugünkü ktym~
tinin kat Jc:at üstüne )11:.ikseliverecektir. 

Bir ticare~ yolu için aranılan mf.Hm 
şartlar §unlardır: 

1 - Geçtiği mıntakada, emniyet ve 
asayişin tam olması, 

2 - Temas edilecek insanların iyi 
niyetli olmaları ve istifa.de edilecek va
sıtaların mükemmeliyeti, 

3 - Malın, maliyet fi.atına fazla bir 
yük olmıyacak puecedc ucuz naklı;di-
lebilmesi, · 

4 -Yolun iyi ve modern vasıta1arla 
mücehhez lim.:nlara ulaşması, 

5 - En hartketli dr:.inya merkezlrri
ne en kestirme ulaşan yol olması, 

Bu şartlardan birincisi tamam:vıe 

mevcuttur. Ve bu emniyetin ebecliven 
devam edebilmesi için lazmıgelerı bü
tün ~rtlar yerine getirilmiştir . 

İranlıya karşı Türko:in gösterdiği iyi 
niyet ise her münakaşadan varestedir. 
t ranlryı biz kardeş biliriz. Onun rnen
faatini bizim menfaatimiz sayarız. Bu 
yolda kullanılacak nakil vasıtalarının 

mükemmeliyetine bilhassa dikkat edile 
cektir. Bu mühim transit yoluna Nafia 
V okaletinin tayin ettiği direktörü ta
nımak, Ali Çetinkayanın bu yola. ver-

<liği ehemmiyeti ve işe göre insan bul
mak ihususunda gösterdiği yeni i:ıa • 
betin derecesini göze vurmaktadır. 

Transit yoluna tayin edilen direktör 
gençtir, bu işin tam ehlidir. Motôrlü 
nakil vasıtalannın her cinsi üzerinde 
ayrı ayrı ihtisas yapmıştır.. Transit 
yolları üzerinde, otostra.dlar etrafında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

İran - Karadeniz transit yolunu id:t 
reye memur edilen direktör KRmil, 
hem milli, hem şahsi bakımlardan tam 
seciyeli, işinde titiz, arkadaşlarının 

saygısını ka?.:anmış bir şahsiyettir. Bu 
civarda herkesin İranlı tacire karşı 
göstereceği kardeşliğe onun kontrolü 

ve b:itün bunların fevkinde Çetinkaya
nrn dikkati de katılınca İran ticareti 
için bulunmaz bir yardımcı olan bu vo

lun kıymetlerini arttırmak için hUkit
n·.etin gösterdiği alaka bir kat daha 

tcbariiz eder. 

Transiıt ~tunun iyi ve modern va -
sıtalarla mücehhez limanlara ulaşacafı 
günlerden uzak bulunmadığınuza da 
inanmak lazımdır. Nafia Vekilimizin 
Avrupa seyahatinde limanlarımız için 
alınacak vasıtalar drafında tetkiklerde 
bulunduğu da şüphesizdir. 

• * * 
Cctinkavanm Avrupa seyahatl.,clen 

ald•i!t intibalarla. Nafia Vekaletimize 
yeni bir hız vereceği günleri., icindl"viz . 

N. NAZiF 
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dlatµıta ~ 
Sulha ima~_., 

G AZETELER bet gil~ ~ı r 
b .. "k harbden. 191 dil ~ uyu .. · ·ne 

bi bütün milletleri bırıbırt Gi1J1 oııı. 
cek harbden bahsediyorlal'· t)J)"~ 
yor, onun ak3ama saba.ha. ~eııı~!: 
nı haber veriyor. ba~ da tJJtıldll;i' 
birknç ay, birkaç yıl ıçın 3 bİf ııııJ 
miijdeliyorlar Fakat öyle bell1eo 
zaruri muka~der oıduğuııd~billde ili-

, · k tarı 
herkes müttefik; a.nca .... 
t ·1· f ıılb"" ı a var... \'C s . 
Sinirler geriliyor, gerili~~e: ··Ç~ 
sükfmu en çok sevenler ı 0ıacalt 
caksa çıksın da biz de ne muteııı' 
olalım!" diyorlar. ffarbirı r şt1 

l< ne "° etehdidi altında yaşama ııJlır.dg.ıı 
Gelecek yılımızdan. ys.rlll 

min olamıyoruz.. . eliJJl• ııı; 
Fakat ümidimizi kesı1l1~~i1' t• 

be inanmıyahm. Yeis, tıın~ ıca\1' 
lis'ten gelir; ona ganıUın~ ~ 
mıyalım. Harbi ti yanı .-JC..stl< b~e 0, 
gırtlağımıza uzanmış ı;..,..bbet lı~ 
kar edelim İnsanı muh8. ., .. ı P" .. . _,,..tJJ.. \ 
den mahrum, yalnız me~ # ~ 
nür, kandan hoşlanır b~t geçitP'. 
van saydıkları için real~ l!illl· ~ 
en çirkin gülUşleri ile gil ısıııl~',,,.ı 
"Hayalperest!" diye ala.Ye JtotıJP"."n 
ran yok; sizi. tehlikeden de\'C°~ 

• .. men bJ için başını kumlara go ,, Sit 
VO"· Ol ne benzetsinler, zararı ~ olııll b J 

bütün kuvvetinizle, sulh3. ıs: 'SJ r 
. 1 • k" cd' SptrıO " ımanınız a ın ar ın. ~iıdir" -" 
harbin yokluğu demek degl bl!. ~j 
miş. Sulh, her şeyden ~.-ırl\.e al"" 
bir imandır. Onun iyiJigıne 

1
• 

fenalığına inanmaktır. ere ~ ~ 
Harbin, birtakım kimse~ ~~ 

' tt' W• • b n içırı 1~ mın e ıgını ve unu ıe;' 

biribirini öldürmeğe onların ~ı 
tiğini söylüyorlar. B.un~0 ·art>ill• ~ 
görüş olduğunu bilirırn · b dtı~• 
gösterilir, kimi gösterilemc:rı d• 
çok sebebleri vardrr. }3azrl. 

115
1 

mübarı>k diye bildiği.mi~ jht~ud.-". 
toprağımızın, bir fıkrını, 

0 
!Jtl'l, 

müdafaası gibi. Oyle ~rn8' pi, ... ,; 
diaya inanmak, yanı hal 96-;'I'~~ 
menfaati olanların açtığını flleditf 
belki daha hayırlıdır: :zerrı 1 do• 

. k. l vardıIJl ne, ın ar o unmasma . , 

bilir. . ıcif t1 

Dünyada harbi he~kc~ ./~ıc ~r. 
di o yine çıkabilir mıydı · rl<es 
yorum· çünkü o zaman JıC ~ 

, 1 arıırı ' 
uelmemesine calı!<ırdı. rrı l""af' n ~ • rJ w 
ca vasfı. faal olmak. ya) 1<11(1 

mekt.ir. Etrafına telkinden tf1111ı 
t<OflLI 111 

bu arzuyu içinde k11rşı rı iıJl1 ıJ!I 
his diye duymıy::ın adafi1

1
d11tfldtl ıı: 

1.almış demektir. Hatta 0 8 
r di~~ 

nın anrak hatırası kalrrııştııdit'· 
ri7~ Sulha iman da böyle ffltl iste1

,,, 

müminleri de sulbü i<:lcrindc:Jl1ııV J 
·na•· ., u 

le kalmaz. herkesi on~ .
1 

• jcf')tb rl" 
nun ayinlerini, mema.sıkı~ııeriıl e ıJI 
\'et eder. Onu yıkacak hfl r · ı; ırt 
W• ·ı h il d'I . çıılıfl :. ııt 
gı ı e a e ı mesıne rli~ı ~ 

dünyanır. b · r sulh sc~~rbCltfliıdc0 ıf. 
yacı var. Harbi ...-önuııcr rt11~ • 

" JMtı ıt'~• 
var, inkar edeı s~k uzııl< tJllı i ,cd"' 
büsbütün ortadan kaldrrrt1

9 bllıı: 1 t· ları çogalır. Her gün oııdll~' j(lllı~1v' 
Jull" ~il" 

zaruri, mukadder oldUg"tÜre11 ııı:l~ 
dersek insanları ona go ·~ e • 

. tahrı do 
uyandırmııı. menfaatıcrı 51~ 
göniillerde sulh imanırıt bUdı.ır· Ç 
ruz. İşte asıl harb hali deh 1-1> 

Nurull-

Atat O I"" 
dl16 

Izmlr Bele ett~ 
reisini kabt11 ıc:dii' ~, 

'r be f." ı' Şehrimize gelen tzrnı 1'~ ôr.d' 
doktor Behçet Uz dün a tJlıl ,jtl 

. ve ti' O' tarafınldan kabul edilm~Ş tc .,c: ,; ~ 
İzmirlilerin sonsuz iştıY~ 1 ,erf ~l 
. . lmıle _Al d 

rıle halkın İzmır beyne irİ ,..-.f 
b ·1 B" ··ic Ş fio Jıdl ~~ nase etı e uyu e .. de: J 

d. . . . h u"mıdııı ·-" 
ırmesı ıstır am ve jd''., 

arzetmiştir . belir' 'ıs f 
Behçet Uz dün fleY' ...,f~6' f . ·· t,, .... .. dl I 

Başbakan ismet tnonu 'ftJI" d J 

bul olunmuı ve izrnir ~ı ~'~JI 
bakan tarafından açılınafl pf C I 
d . . . B h"et Ot•~ .iti en rıca etmııtır. e :. da ~ 
panayır hazırlıkları bakı11 

mittir. 



~-
""' e~lHt n ö.c .. ..--s ~ŞUm: 

Q~f'nR • ._ 

nokuı ~ u o e ıre <dl ;n ır 
tıı~ Untı,ı 
~s . Yerlimaıı 
~ 1 ıçin sc ğ' ar sergisinin uza 

afııı.ı- r ıdc b ı 
it'-•· "'11\ rn·· u unan firmalar 

"U.f k uracaat d' 
Qtj abııı edil . e ılmiş. Fakat bu 

o•- rnernıı: s -. bir 14ra1ı: k :r· ergı bu akşam 
oııın apanacaknu Ç" .. 

lıı:ı.:_ an e•" §. unku teş-
"""' t :r,,anın mlih· 

ttktııi 11lcrnas ım bir kısmı 
ı. Yonaı fuarına .. d il gon er e 

lııc it. • 
'°i~' ' Cazctcı d "' 

"''· };' er e ok d -~ akat b u ugumuz bir ha 
t et Una b k de~ llıck ıa aş a bir şey daha 
r lllah zırn y 1 ı~ d iyetind' t nız. eşyalar değil 

~. c C6türuıu e o an hır .akım mal· 
Yormu!'t d' .. - . 

~>'tıi :r ıye ogrenıyo 

tc~ Uns 
ll:Jan Urların b. 
" acak de ır Çokları lzmirde 

l· lCrlı.... inektir 
'-1 b~ .. •ıalJa • 

ııyuk r sergisin. 
tıliz "' Ilı.anayı 

1 
ın kurulmasında 

·v · ana llıc11111/lltıi aerg· b' mıyacaklardan de 

tc\>abi;~llde, tnuhı ınası hakkındaki te-
t ..... ıde . tercın 'k 
trgiı nız. l<' k 1 bsat vekilinin 
~~,erin daııa • ~ at bundan sonraki 

. erğiıı· ıy, olm . 
Ilı~ .l;ı ın arııa ;-;. asını ıstediğimiz 
t '111}il~ :r lt;ı " .• 
aı.}'~t. ... ,tcler· . • gun soylemediği-

"<i:ltı. ımızı b 
• uraya kısaca sı-

lıır • 
'i aııı 'ergi .. • "' 
b· ~ de Otckinc 
ır oııı korlar tih t>:nzemiye başlafdı 

b Scr~~an rnaııar :ıınden değil, teş
oql?ı:ıdı .deyince cıhctinden de. 

'• t. CVveıa. 
de {tııili1t §unu anlamak 

torı- ' Batıl 
l~d '<ltda an tnaU 

e, b da, d' arda da, yapılan 
~· er Y •Yağramı dt Vlıtıdi erde ,her arda, §ekil-
lıı c:!e kadar .

1 
• Yerde yenilik. 

"lCt 1 Crı ·· ·· 
'tf c dokunuı aurulen tenkitler 
~~h erıdiın b' muştur: 

lı t ltı.ır 1 tzde ser . 
ıı, ıd 11 uy0r. gı namı altında 

~)le 0tru b' 
~' bir ta ıt tenkit . 
ı , t llıUe ani{ de tı. Ve esasen. 
~ tdcıııısescıcti Yapabiliriz: Devle\ 
tııı er h atasınd 
~ t tar ' ep anı a serğiye işti 
rf,_tı le aktctind atına, öğretme bil 
~ kbbü c tesis ' 
eı .. • Sler iae k at yapmışlardı. 
"'ll' \.• alab ltıc 1._ ı.ıttaz 

11 
alıktan istifa 

~ ~\:>ıl- atıı y 
11• ıı.ı:ıı "'l'lı~Jardı apmak fikri ti-
~-~ Qllı' • 

fıı oıııı t di ı C\'saftrr. 
•cııc • lıftur. fer u • 
llc1. tlrıiıı .. • llu sen m~mı vasıf da 

•bı:_ •c enın se ~. • 
·"ti ta teçen rgısı geçen 

l{'Pıd. kJİdi \'a .seneninki evvelki sel 
s~.· "'111 l ZIYct• -ııt b Ser· • . ıne düşüyor. 

l -ı}'• ı gırıyo 
llaaıı . Pa..,ify rsunuz. Falanca 

, • ıııc 0nu ı 
ı. A.., ti llazarida : 
'lijb c Ye · 

ııu ilki nı §ey ı . 
dcd· '•ergid dernıyor. 

rıı.. •tteb· en biih 
ı:~~~k Uınckt'ı assa maksat bu 
"ı" llla1t r N \r· ıııde, }) Badını t. azara yeni gö-

lb ar· emin • · "'~ •ste ?ıo ıçın 1900 ~ 'er. ~Yfel k ser 
t. t~İll Cısinde od Ulesini, diğer bir 
'Ct erd· c Prat 

~. ~de ır, lier er Çarhını bi-
"~l.l dcv sergin· 
Itri lekit " ~ Olnıa ın • bunlar ide 

tılero'k c lıutut sa bile - ufak 
d,_ bil h tere1ct· u Umumiye yenilik 
~la "•ı.ıata ır. liatbuk· 
l~ •ııy Pek 1 bizim ser 
1. 'n it ı.ın birb· . Yaya oluyor: iki 
"'dt t~d· ırıne be 
". rı~. r... ınden nzemesi kabi 
''ltQ " de c'lvelkil · 

ilet reccd · . erı andırmak 
...... eak· e kı • 

ı. lıurıı ı hatıra}:> , ınıan, paviyonu 
'ltrj ar .. rı uy 
),. J'c ı.· ı Cör....... anıyor: 

'4tlj ı.lte "'U!lt\ik 
• diy Ccğiz> · Sıcakta · · 

l{ Ot! • liayd' nıçın 
(l ltı ba'-

1 
haydi birader 

eıcı· ıtı11 1 
lı ''lll t o ari.Jt 
~ tlc b efctrua • bu böyle ... 

arı lıaı.ıs· ta. 
lc'tl._ Cttiltı '. leşe hb .. 
ı._ "tl.l,d etı ..... Usleri b 
'il:~ tlilc "•allar B n arakalar-
ltrd ilda dikk . .. Unlarda hiçbir 
~ tl\b ıı de atın ize 
"ttt· Ctj Pi itebilir k' çarpmıyor. 
~la. 'de a.r Yasada ı hepsi de sene-

1ııu,t )ctıi ;ed.eı:cğiz sa~lan maııcu•dır. 
il}ıt erıı dıye h 

~~ ~ ilt;ıtı . ağıztık1 ususi itina 
ldcı~~ ~ıttı d, lÇki \>c ~r, §eker, ecza 

'l.t eğ· saıre t• 1 lıqttı • biıd ıl tlli> ıp eri yap-
dı~ llıltler he 'dikk~rBunıar her yerde 

V 'cçetlli iln~İlcr·d'. Celbedecek yeni 
t eıı·ı Yoru ı ıt 13 11ıı.ı ı iltı z. · unları seçme 

t'u.~tiııi •er lı.ınıa d 
~t tı~ta r ır. l) 

lııt~ burıı n diya • evletin teşeb 
'ııt lllııllık~tı da bi bgram hareketleri. 

•crı-.· llndu r ro ·· ıı;ı ar t, l::lb §Urde tetkik et 
ır!\lı.. ette b k 

l>ıı "'" kafi . u adar un-
~t Ilı ttıll\ • "' degıldir. 

lılıt lı Şı.ı. "' ' 
C'fa • iler1t· 

>'cnili1t1 .ı .•erğilerde şekil 
erı •ster' 

ız. 

(Vfi-Nf'ı) 

Ktrk.çcşmcnhı artıl• akmaz olan ü.ç çeşmesi. 
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wanıammuınm ·-------------

Tan gazetes~ne matbuahn 
cevabı 

.Beleıllyenln, t.ıfo vukuntı dolaJ. ı Uu ıurk 

t1J!5me ıularını kesmı~I üzr.rinc halk usın: 

luktan elkK;)Cİe ba~ladı 'o bıı §lkCıyetler ta: 
blatllo &1lkı'lyele ba!'ladı \'e bu mal<('ll buldu. 
"Tan,, gıt:ı:etesl hııJkın arı.u, temenni, ve ~i
kı'lyetıcrlnl Brledlyc~ o blldlrmcğc \ıısıta olan 
biilun Türk gnzetderlnc d

0

l111kü baş nı.aJ.tnlc. 
slle hücum etti \e ft§&ğı )Ukarı ~o:rntelerl 

"mlirteclllk,, lle IUlııma kadar llerl varılı. 

Tan ba' muhnrrlrlnln bu yuısı bütün ar. 
kada,ıarımınn haklı bir lnflallle karşılan. 
mı trr. Bugün kıl ••cuınhuri~ t•t,, in birinci ı;:ıy 
fasında "kırk ı:eome lnl.ılAbı., başlığUe lııı 

mevzu üzerinde 'iiy le bir 1.'C\'llfl 'ar: 

lstanbul konuşuyo~ ! 

"- Dün bir gazete, diğer mcslek!Jl§lann. 
dan şlkAyet ederek bunları düpedüz irtica 
ile IUııunA kadar ileri gitmekten kendini alıı. 
mamıştır. Çtinktl son gUnlercl"' lstanbulda 
kırkçcşme ımyunun kapatıımO.:ı ve saire ı:;ıhl 
bazt lnlultıplar olmuş da gazeteler gO.ya m•ı. 
lıe.fa.zakO.r bir ruhla ve dolambaçlı yollarla 
bundan §ikft.yet etmişlermiş vo bu ]{OVU bir 
irtica zihniyeti göstermekten h!ı§ka bir Şt'Y 
değilmiş. 

·Kırkçeşmenin kuru 
çeşmeleri karşısında ... 
Beş ·mahallenin on beş bin 
insanı " Su! ,, diye. bağırıyor 

Herkes. kırkçcşmc ııuyunun keslldi~lndrn 

değil, susuzluktan şlkAyct ediyor. Su tifo ~"
Uriyorsa, susuzluk cfa. ba§kn hastalıklar (;C

Urlr. Yağmurdan kaçarken doluya tutulma 
nın manası var mı? Belediye işlerini de ın: 
kılft.p harckeUerl sayarak gazetelerin oğT.ınıı 
sUkO.t mUhrU mu vurmak lsUyonız? Dol". 

rusu bu kndan cidden fazla inkılO.pçılıkllr, 

ve masum birkaç mUtaleadan dolayt ınııt 

buatı irtica ile ilham etmekte OlçUyc t;"elmı: 
yen Ye tartıya sığmıı.yıın bir fazla gayret çf'h 

Te81, ~-ıınl ~·rnl hlr dine ihtida Nknlerin '''r 
sl:r. y11 rıku7. ıı.şırı t.u.'lıııııııp nıbn ııırıtır. Bun. 
dan sakınmak l!zımdır. • 

Ve zaten ne olursa olsun matbua.tın lıllr. 
riyeU asıldır . ., 

"\k • 1'1Ull<'J" da u ce\'ahı \eriyor: 

Vazan : Habercı ''- 1nkt1A.p kcllmcliinl sullııtimal etınlvc. 
lim. Kedilerin toplanması, muslukların kn 

patılma.sı veya açılmnst, hamalların yük tO: 
şıma.sı nazariye kitaplannda anlat.dan inin. 
IA.pla.rdan mıdır? İnsaf! Bunlar, alelAde be 
lediye ısltüıatıarıdır. "Dtl§UnUlen ısltüınt şöy: 
le olmtıaın da şöyle bir değl§lkllklc yapılsın., 
demek mUrteclllk midir? 

Fatihte Kırkçeşme mahallesinin i!ımİ 
Kırkçeşmcdir amma, tek çeşmesi yok -
tur ve Kıritçeşme mahallesi, bugün 
İstanbul şehri içi~de hakiki bir Kt-rue

ladır. 

Bakın burada oturan bir ihtiyar na

sıl dert yanıyor: 
- Mahallemizde gece gün.düz akan 

3 çe§me vardı. Bu üç çetmenin suyunu 
beJ mahalle kullandığı "içi,n o zaman bi
le herkes bol bol su bulamazı. Sonra ge 
çenlerde gelip sulara baktılar, "sıhhi 

değil,, dediler \'e bir gün sonra da, üç 
çeşmeyi birden, ani de kestiler. 

O zaman, bütün semt, öyle bir su 
sıkıntısı için'.le kaldık ki, aklınız alll".az. 

Kaldı ki, son zamanlarda şehircilik işleri. 

mlzde göze çarpan uyanıklıktan, bUti\n hnm 

şerilerlmlz gibi biz de çok memnunuz. G:t 

zetelere dercolunan şikA.yetler nazarı itllmr~ 
almıyor. Halkın tcm~nnllerlne makes oıu.1 

muayyen sUtunlanmızda tcbarUz ettlrd!,..I. 
miz pUrUzler çabucak hal'edlllyor. Bımd:•ıt 

dolayı pek samimi teşekkUrlerlmlzf de beli'. 
dlyeyc blldlrdlk. 

Bay Emin, .. kedi. musluk ,.e sırt yUkU '"~ 
kılAl:ıı kebiri .. mllvaccbesinde l-izi yob:ız h:ı

ıı"e ı;;-etlrmesin! Aman yaz!.kttr bize' .. 

CUMHUR 1 YET'tc: Sağa baş vurduk, dinleyen olmatı. 
sola baş vurduk aldırış bile etmediler. 
Günlerimiz, tam bir Kerbela hayatı Kırkrc~nıelilGr, susuzluktan neler çektiklerini HABER'ciyc anlatıyorl.a.r. Garp ve ,ımal \aşlzmıerl 

ve Türkiye için.de geçip gitmiye başladı. ) _ 
Şimdi yarım saatlik yollardan avcık ,d~ bo.ya _ya~~ga ka~kan acrıni 

su getirtiyoruz. Fakat bu bizim ici~cek muhendıslerın ışıne benzıyor. 
suyumuzu bıle temin etmiye kafi ı;elmi ihtiyar anlata, analta yorulmuştu. 
yor. Daha fazla söyleme~en sustu. 

Sular kesildiği gündenberi ça'lla3ır ~u sıra~a etrafıma ~ak.tı~. irili u~ak-
yıkamak, vücudumuzu, hatta yüzi!mü- h bır çok ınsanla çevrılm:ştık. Hepst de 
2':.i, gözümüzü bile yıkamak çoğumuza gÖzürr.tJzün ;çine bakıyor, .a?eta: .. 

nasip olmamıştı.. Bereket dünkü yağ- - AUahaşkına yazın, ?ı~ın de bm 
mur ... Allah imdadımıza yetişti. Evın _ h:rtann dertten, demek ıstıyorlard1. 
de fıçısı olanlar fıçılarını doldurı:iular. Nihayet n-.ahallenin bakkalı: 
Çamaşır filan yıkamak imkanım bul - - Şöyle buyurun d.1, dedi, Kırkçeş • 
dular. me meydanını, ve kapanmış çeşmclt":ri • 

Fakat şu işin tuhaflığına bakın .. Be- mizi bir görijn .. 
tediye, tifo mikrobu bulunmasfı tc!ıli - Yürüdük, yamrı yumru sokaktan lo{eç 
kesine karşı sularımızı kesiyor. Bizi tikten son!a, yukarıki resimde görıiü-
lrorumak isterken, öyle fena, öyle pis ğo:.inüz, artık akmaz olan çeşmelerin 
bir vaziyete sokmuş oluyor ki, günler bulunduğu ~·ı:re geldik. 

ce su dökülmiyen aptesanelerimiz, kir- Burası bir yangın yeri meydanı idi. 
E vücudumuz ve çamaşırlarımızla ma- Sağda, aşağıJ:ı resmini göreceğiniz bir 
hallede hepimiz ayrı bir tifo membaı kahve, görü.ıüyor. Kahver.in ön\inde 
olmak istidadını gösteriyoruz. çalan bir gramofondan da keskin guel 

Belediyenin tedbiri iyi olabilirdi sesleri yükseliyor.du .. 
amma, evveli buraya temiz su çe~me- Musluğu, yalağı, herşeyi sökülüp ar-
leri koymuş bulunsaydı.. tık tamamen•battal edilen Kırkçeşme • 

Bugünkü vaziyet tavanını kur.ma - nin meşh~r üç çeşmesi önüne geldiğim 

mrkçcşmc meydamnda'k"İ 1ro1ıu,. 

zaman, etrafımdakiler adeta ağlarcası -
na anlatıyorlardı: 

- İşte suları kesilen çeşmelerimiz .. 
Atpazarı, Manisalı Mehmetp~a. 

Hüsambey, Firuzağa ve Kırkçcşme gibi 
lstanbulun en kalabalık beş mahalll'!si· 
nin 15.000 ki;Pden daha kalabalık Mlkr, 
artık susuzluktan yanıyoruz. 

Buldukça su için avuç dolusu para ve 
riyoruz. Yine bulamıyoruz. Artık canı
mıza tak de3i. Değil tifolu, koleralı, ve
balı bir su bulsak onu bile kullaı:ıaca • 

ğız. 

Yazınız Allah aş.1'ına .. 
Çoluğiyle çocuğiyle beş koca mahalle, 
Kerbelada kalmış gibi yanıyor, diye ya
zınız da, belki halimize acıyanlar clur. 

Saatlcrden"Jeri bulutlarla kapalr <ılan 
gök}•:.izün.den, yavaş yavaş, ince yal{ _ 
mur taneleri dökülmiye başlanuştr. Dü
şen taneler gittikçe irileşti. 

Yanımızdakilere alelacele veda ~dip 

arkadaşımla beraber caddede bekliyen 
otomoö:le doğru koşmağa hazırlanıyor
dum. Son oJ:ırak 6elamladığım bir :h -

tiyar: 
- Bakın, dedi. feryadımızı bebliye

ye duyuramaılık amma, Tanrı dm:du ... 
~ol rahmetiyle yüzümüzü güldürecek .. 

HABJ:'.RCt 

Susuz ka1an blr maha·ıe 
daha! 

Dün Gedikpa§ada Saraç lıbak çcş -
mede oturan okuyucularımızdan m..ıh • 
telif imzalar ta,ıyan bir mektup aldık. 
Haklı bir şikayeti anlatan bu mektubu 

aynen yazıyoruz: 
Çarşıkapı - Gedikpaşa - Beyazıt·

Kumkapı arasınla iki yüz, üç yüı ev -
den müteşekkil koca bir mahalle bir 
aydanberi su&uz kalmıştır. 1stanLulda 
ba~ gÖ6teren tif·o hastalığından dolayı 
Kırkçeşme buyu akan Saraç İshak çeş
mesinin suyu bele.diye tarafından kıı:sil- I 
di.Sonradan işittik ve durduk ki Sarac 

So\ ;)'t•Ueriıı l'rın d:' ga7l·lcslııhı liarıcı 1.11. 

;ya.•,.•tlmh:e dair ~·ıız.dıığ1 son ba, malı:ılnı.-n 
l'unuı Nadi ÖJll' bahın·dlyor: 

"- Pravda gazetesinin biri şlmııldcn, ctı 

ğerl garpten ilerllyerck Balkanlar Uzerlnd~ 
yürUtlUklerini tahayyül ettıgi iki !aşizme alt 
!arazlyeleri çok mubaltı.galıdxr. Eğer varsa 
bu hareketler rejim olarak de~ı. en genış 
manasilo (yani askeriyi dcı §Amil) siyasi kom 
blnezonlar şeklinde mUtalea olunabilir. O 
başlı başına bir sulh ve harp slyMCtldir ld 
Pravdanın meçhıılU değildir, her dev•~t o c;t. 
yasetı dalma gözUnUn önUnde bulundurnralc 

:,11rUr. 
TUrklyenln bir barı§ siyascU takıp eltlğı. 

nl ifade etmekte Pravnda nsla yanlış de&'11. 
dlr. Filhokil\a biz bir barış siyascll taklp 

ediyoruz. Fakat liklr halinde veya temenni 
şeklinde değll, hakiki olarak. Başta l<endı 

kuvvetimiz olmak üzere, hiç ı;izl.1 kapaklı 
değil, tamamen açık bUtUn kombinezonları. 
mız insanlığın müştak olduğunu pek iyi bil
diğimiz bu siya.ssetl muvaffak etmclt gaye_ 

sine mUtcvccclhtlr, ve bUtUn işlerde kendi si. 
Uklft.llmlze ne kadar kıskanç surette b!lğlı 
bulunduğumuzu herke.sten daha iyi Sovyet, 
ler devleti dostumuz b1Ur .. Boğazlar UZerindı 
blnnefls Rusya ile olan acı tatlı konuşmala 
rınuz dııha dUnkQ hadisedir. Yeni Boğnzlaı 
rejimini tanımak hesabına kimseye vcrebl 

(Lutfcıı sayfayı 90virinizJ 

İshak çeşmesine, Kırkçeşmc suyu )'eri
ne Terkos verilecekmiş. Halka Tcfkos 
suyu içirilecckmiş. --Sevinmiştik. Bt:kli
yoruz. Bir ay g~ti. Çeşmemiz kurudu. 
Su verilmedi. Yazın en sıcak günlerini 
yaşıyoruz. Bu aylarda suya fazla ihti -
yaç vardır. Bunu nazarı itibara alarak 
Saraç İshak çeşmesine su verilmeli~ir. 

Terkos suyunu getirmek müşkül ise 
eski suyu akıttırılmalıdır. 

Civardan, sakaların getirdiği sulcr 
çok pahalıdır. Muntazan, pa getiril-ni • 

yor. Bu yolsuzluğa nihayet vcımck, 

koca bir mahalleyi susuzluktan knnar
mak lazımdır. 

UADl:'RCt 



24 saatte 
Altı kaza 

ve yaralama 
hadisesi 

l - .Alemdardan gelmekte olan 776 ııu. 

maralı vatman lbrabmln idıue1lndekl tram. 
vay arabası DQför Tevfiğin idare etmekte ol. 
dutu otomobile ı:arpım~ ve çamurluğlle diğer 
buı kwm!armı parço.laml§tır. İnsanca zayi. 
at yoktur, 

2 - Gece yarısı Ortaköy caddesinden geç. 
mekte olan 12 ya§ında Hıısnn kızı Ayıeyeı 
ıotör Hllaeyınin idare elti&! 1602 numaral: 
otomobil çarrmıo ve yere dll~en çocuk ba. 
gmdan yaralanmıştır. Ayşenln yarası ehem.. 
mJyeU kaldınlmış, ı;ıo!ör yakalanmı~trr. 

afııe kaldırılmış, ıoför yakalanmıştır. 

a - ôğ:eye doğru Ulell ye;ll tulumbası 
ııokağından geçen Belediyenin l62 numaralı 
çap kamyonunun arkumd:t ıunlı duuran t ... 
m~llk amel~nden Ahmrt oğlu Ali ıınrııınt.ı 

ile mOvazeı:ıesinl knyhederek dU:mllş ve bıı .. 
ımdaıs ağır yaralandığı için derhal Cerrah. 

paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
4 - Bakırköy Cevizlik mahallesinde 14 

numaralı evde yapı l!ilnde çall§an aynı köy_ 

den Nuri iskele Uzerln~e iken muvazenesini 
Jcaybetmlı ve ağır yaralanarak haııtahancyc 
lcaldınlmı~t:rr. 

:S - Sirkeci Amasya otellnde oturan HU. 
Hyin otlu Ahmet ca.gaıogıunda dururken 
o sıra manevra yapıın ıoför Vartanm oto. 
moblllrıln aademcsine u'-ramıı ve arabanın 
&Jtmda kalm!§tır. Yarası ut bacağından 

olan Hüseyin Cerrahpqa ha.&tahneslne gö. 
lUrlllmüıtilr. 

6 - Beyoğlu .svrıa aokağmda manavlık 

yapan 14 Yll§lannda Ali Himmet. Tophanede 
eeyyar ciğercilik eden gene kendi akranı 

Tev!Jtf bir kavga neUcc81nde ıol kolunMıı 

çakı ile yaraladığından yakalanarak hakkın. 
da takibata başlanmıştır. 

Bir sinema 
yıidızı öldü 

Me§llur ıarkıcı 

ve sinema ar
tisti Pizella Fran 
ıada b!r ot..>mo -

bil kazasında öl • 

mü~tür. 

Aslen İtalyan o-

lan Pizell.i, ilk 
defa Kazin:> dö 
Paride sahneye 

çrkmı§ . ve ıseneler
ce Moris Şövalye 
ile beraber ayna

mııtır. Bı.:ahare 

bilhassa A 'm"'n -
yada bir ço': film
ler çevirm:şt:r. 

"BekAr kocalar,. 
filmi en me:,ıhur filmlerinden idi. 

StJogelleıe glJıe 

Türk iyede 
Faşist 

Diplomasisinin 
Faaliyeti 

Boğaı'ar mukavelesini tanımak 
ıçin ltalya bazı tavizler 

· elde etmeğe çahşaca~mış 
Moskova, ı 1 (A.A.) - Pravda ·Ka· 

zeteaı Yakı.1ı;arxta ı.aıiıı yayııru Jıak

kında neırctt.ğı bir mualede di~r ki: 
"'! ürkıye Balkanlar ve Akdenıı ;JZe 

ı .nde şarka .uotru lleı lıyen Almarı ve 
ltalyan yay mmın yotları üzeri'ldc uu
lundugundaa dolayı Berlin ve Rorr.~ -
eıa devamlı iı.ı it.na ılc takıp oluhnıak
ladır . 

İskender . .m meselesinden 01.1);.an 
Fransız - 1 iirk ihtila!ı hallolunduk -
tan aonra Tür r1.iye ile Franaa müıı~ae -
betleri iyileş~i iıe de hu hal faş:.tlerin 
Türkiyedeki ;,ütün entrikalarına ta -

mamen sed ;• kmedi. H iç şüphe yvk 
ki Akdeniz p;ıktırun Türkiye ve B;,J • 
kan devletlemıin ittirakiyle akdi kcy -
fiycti Roma hı:ikümeti tarafından ş:.rki 
Akdenizdeki vaziyetini 1ağlamla1tır -
mak için def.il, fakat İtalyanın cephe 
arkasındaki ı.er~stis'nf temin t:tme!< 
maksadiyle tı:klif cdilmi§tir.,. 

Pravda gautesi matbuatın Ko11t Ci· 
ano tarafından gelecek ilkteJrinde An
karaya yapı!acak olan ziyaretle İlalya
nın Boğazlar mukavelesine .iltihakı a .. 
raarnda bir münasebet gördüğüne işı .. 
ret ederek 'u suretle devam etmekte -
dir: 
"GörUnüıc göre fafiıt diplonus;ıi 

Boğazlar mukavelesini M.nımak için. 
~imdi.den r;en!flitini tahmin etme-k 
mUtkül olan bazı taviıler elde etmete 
çalıpcaktır. ,, 

Pravcla c:ızeteıi. 'l'!lrkiye - Alcn11n· 
ya münaaecetlerinde birçok ııyri mti -
sait iıaretle.e rağmen eakiıi ıibi Al .. 
manlar için :ntlhim inkipflar ıarU1mek 
te bulundutunu kaydettikten 10nra 
Türk h:.ikıln'.ctinin harici politikaaı için 
csaı olarak LlrtJ için mücadele prenıi· 
!>ini kabul ~tif!ni ve bant davaaı ı?ty• 
hindeki mıkvatlır içjn TUrldyenin iı • 
tismu edilm'!şine milaaa.de etmiytce -
vini bir çok defalar beyan ett!ğini ve 
Türk h•:ikfım~tinin mütterek emniyetin 
ve tecezzi ka.,ul etmez barıı pren,.lpi .. 
nin taraftarı bulunduğunu ileti si.!r -
mcktedir. 

Son ymaıılardaki bir çok harekrt • 

Piıellinın ölilmU gerek sinema ge • lcr Türkiyenin bu sahada mühim kl -
rekee mlJsik'hol artistleri arasında t.U • zançlar tahakkuk ettirdilini ıöıtcr • 

yilk bir tees~r uyandırmıştır. mektedir. 
Türkiye, Türk topralflarınU\ mütt· 

O' 7hlll __ lil.._lllffllftl:wtıııt1ım11...,... cavizln geni§l~me yolu üzerindeki roğ 
lece&fmiz zerre to.~iz ta.sa\ vuruna dalı! tın. 

kin yoktur. 
lta.ıya ile ve Almanya ile münasebetleri. 

m1z1n doştane olması müstakil Tilrkiyenln 
Ruaya ile olan çok samımı dosUuğUna aala 
mtlna!i detfldlr. Akdenl:ı:ln emniyetinde aııı. 
kamız çok sıkı ve yakındandır. Elbette dUn. 
ye.da aulhu tutacak devletlerle blrlikteytz. 
~QakQ harbin fel&.kcUne inanıyoruz. Fakat bu 
demek değildir ki behemehal harp etmek cin 
aet veya cinayeUni lrtlkflp edecek kimeeler 
suhur ederm1 dUnyayı onlann başına yıkaCAk 
~hile harp etmesini bilmeyiz. Sulhu çok 
.-verlz. fllkat icap ederse harbin daniskası, 
:ıu ya~ta da g-6zlerlmlz hiçbir tehlikeden 
korkmayacak wçhlle pektir. l§te Tilrldye 
harici atyuetlnln hu1&8ası budur ... 

KURUN' da 

ran vaziyeti·dn memleketin emniyeti 
için munzam hir tehdit olduğuun t:e • 
saba katarak bilhassa mÜ§terek emni
yet teşkilatiyle alakadar olmaktadtr .. 
Bu siyasi m'!selede T•:.trkiye, k uvvetli 
mütekabil menfaat ve it birliği ral.ıta· 

lariyle bağlı bulundutu Sovyet po!iti -
kasına yaklaşmaktadır. Ayni ıamantia 
hiç Jliphe y:ıktur ki !aJİst memleketler. 
tecavilz politikalannt takip ede:ken 
Türkiyeden arazi elde etmek yolundaki 
plintarıru ekonomik ve kültürel i~ bir
liği gibi muhtelif tekiller altında ve 
her vasıtaya mUracaat ederek ri~le -
ın · §lerdir. 

Tarih glSstermittir ki Türkiye bir 

Kedi neelin~n tUkenmaal I zamanlar bu planların farkına vaı-mış 
&ed.tJerta toplatılıp öJdilrW1MSJ ~kllne ltt. 

rn )'Ollq flıu4lya kadar lkl m:ıkııle n~ret_ 
111i1 olan Mehmeı Selim bupn Uçünctı 1ı1r 

makalede ezciimle dlyor ki: 

ve onlara karşı enerjik bir tarzda mu
kavemet etmiştir. Hayatı menfa••tuf 
mütecavizlerin taarruzu karıısında is • 
tiklalini muhafaza etmek için T·:.irkiye-

"Yapılacak ~eylere ~lince, bunun en ön yi btitUn kuvvetlerini sağlamlaşhr .. 
a&tta gelen mahzurunu "-'kuru§,. sakamet!nl 1T'":;'l mecbu· etmekte.iir. 
lklDcJ bir 11Anla bundan ıonrası i!:in gider. ~ I l J b ·-
mek ve bu iıe tavi'a edilmiş olan, mesut sa. ~ anay c ere te ili 
yılq khnaelerln, ev ve dOkkAn dııareıında Ankara 11 CAJ..) - tktıııat Vekllethıdm: 
l'Ö&lerh:ıe lll~en kedilerin ı:ahlpli olu? olma. :l"T/037 tarih ve %Jl700I l&Yllı karanıa. 
dıkJ&rnU &ra§tırıp _aoru§turumağa. "kattan. me:ıln • gtlmrUk resimleri tanklı edilen m&d 
malan., ıu da. vaz•!!elert c!lmlcll!nden say_ deler _ liswinde dokuı ay mUdddetle r;Um .. 
makbr. rOk resmi 100 Kg-. için bir liraya tel\Ztl edL 

Ancak. bu arada Jıer gUn veya ~ece bu len 850.000 Kgo. tek tek teli 20 metr•ffk N'n. 

ve ıu mJktarda kedi getırmak m•eburlye+i dıın ln~e kaın<ram tpl'klerirıdel'I IJ1•m•k lıılf. 
l'Lklli ialı:dlree •-raRQr edilmek .. tehdidi devam :ven t~kf Mnavt ruhaatnamelerhıde vtın 
~derN, bundan hlcblr fayda lıastl olmaz. menıru<:at ls!lveceklerine dair mqnJh&b bulu 
Slmdlk1 Taziyet. g1lnlln veya J:'l'C"nln herh::m n!ltı mensucat fa?>rlkaıarmm bu mUd1et ıar 
t:lr lılr •atinde tek kedi bulunmavmcıwa f'rı"a ftıll'tmek Uzere J.:aı: kilo fthıı.1 etm,.\r 
kadar 8'!rer, 1rt bu da kedinin tamamfhı tıı. lııt•dfklertnt e'\1t\1U'l U ı;fne kadar b!r lel'ı1" 
ı. ........... ~ 

1 eokif edilen 

Edvar do 
Bi~anko. 
DtaDyaın 

CSSlUISIUI imiş 
E..ıJvardo Bıyanko Tanıo orkestrası 

efradının Beyrutta caıualukla itham e
d.ldiklerini yazmııtık. İngilizce The 
People gaze~cıi bu huıuata ıu tafsilatı 
veriyor: 

"Dünya:a meıhur olan Tango or
keıtraaı tefi Edvardo Biyanko, bütün 
orkestraa.le Beyrutta tevkif edilmiştir. 

.Edvardo Bianko ve arkadaıları, İtal
ya hesabına casusluk etmekle itham e
dilmcktclir. Aylardanberi Suriyede, 
FiJ'atindc, Irakta ve Mıaırda aıkeri mü
dafaa esrarını elde etmekle meşgul ol
dukları !!Öyleniyor. 

Biankô ve arkadaşları Suriyenin ye
ni bir kanununa göre. harp zamanında 
olduğu gibi d;vanı harpte muhakeme 

edileceklerdir. 

Bıldirild'ğine göre, emniyeti umumi 
yenin hususi memurları uzun zamandan 
beri bu müzisyenlerin harekatınt tak:p 
ediyordu. Nihayet kendilerinin .tevkifi
ni icabedccck derectkle del:tler toplan
dıktan sonra Beyrutta tevkiflerine ka- · 
rar verilmiştir. 

Edvardo Biankonun. polise, caaus
luk yaptığını itiraf ettiği söylenmekte

dir. 

Edvardo Bianko A rjantin tabaasın· 
dan olmakla beraber, esaa itibariyle İ
talyandır. 

Trakyada 
bereket yllı 

HAzım Dlı Ilı "1 ıa/Jya 
neşe lıagnağı 

olacalıtıı .,, diyor 
Diln ıehrlmb:e gelen Trakya umumi 

müf ettiıi general Kbım D:rik Trakya· 
da mahaul vaziyeti ve gö;men itleri hık 
kında ıu beyanatta bulunmuıtur: 

""- Bu yıl, feyiz ve bereket yılıdır. 
Yazlıklar genit olmamakla ~raber, kıt
bklar çok iyi alınmııtır. 

Kalkınma hareketi. Trakyanın he
men her yerinde birden batlamıJtır. 
Proıram tam manasile esaslı bir ıekil

de tatbik edilmektedir. Bilhassa, siz ga
zeteciler bunları bizzat gelip :::örmelisi
niz. Pek yakında Trakya taı manasile 
bir "Ne§'e kaynağı,, olacaktır. 

Göçmen işleri için her tarafta prog· 
ramlı bir çalııma vardır. iskan ve yapı 
itelri de yolundadır. v~ni göçmenleri
miz Sıhhat VekA!etinin planı dahilinde 

vapurlırla gelmekte ve tam menzil ter
tibatile konak ve istasyonlara tılrıya

rak yerle§ecekleri köylere gö~derilmek
tedir.,. 

Belt>dlyenln faallyetl 
Beled'yenin kedi ve köpekler aleyhi· 

ne açtığı mUcadele devam etmektedir. 
Evvelki gUn Beyoğlu mıntakasında. 
l 26 kedi ve 10 köpek toplanmıştır. 

9 kişi de ayni mmtakada tramvay. 
dan atlarken, 17 t;işi sınkla harna.Jiık 
yaparken, f ki ki~i sokağa i§erken ya

ka1anmı!ilar, 33 kilo börek de gayriazh. 
hi görüldüğünden imha edllmiı, ayrıc,1 
80 kigi de muhtelif beledi suç ifledHc. 
lerinden haklarında zabıt tutulmuş. 
tur. 

ltalya sulha ı 
hadim 

OlmatJa Jıaıar vermiş 
Fqızm ise milleti aıkeri 

hayata hazır.ıyor 
Roma, 12 (A.A.):._ Muaolini, Cata-

nede bir nutuk irat ederek ltah anın 
satvetli bir ievlet, ancak sulha h.ı~inı 

bir devlet haline gelmek arzusuıvfa ol· 
duğunu beyan etmiıt:r . 

Musolini, Faıiat doktrininin bütün 
İtalyan milletini aakeri hayata huıı • 
lamak olduğunu ilive eylemiştir . 

Hatip, netice olarak, İtalyan ını 
paratorluğunun ihdasının müst<1;.bel 
aaırda hesabı rıakabil bir ehemmiyet ve 
tlımule malik olacak bir unsur olacağı
nı söylemittiı . • 

Manevralardan sonraki nutuk 
R.:ıma, 12 (A.A.) - Musolininin ma

nevralardan sonra Palermoda söyliye • 
~eği nutku lt.ılyan mahafli büyük t-ir 
sabırsızlıkla 'ıeklemektedir. 

Muaolinin:.., Bertin - Roma mil-ıve . 
rinin fevaidi.ıi methüsena etmekten nali 
kalmıyacağı, c.ncak kargaşalık içinr!e 

bulunan Avrupaya devamlı bir miivnt-
ne tem·ned ~cek olan İngiliz - tta:':lan 
ve binnetice İtalyan - Fransız mü'<a . 
renetinden ve bu müvazcnenin ıerııi~:n. 
de bahsetmeği ihmal etmiyeccii mfita . 
leası aerdedi!mektedir. 

Milli 'fU r k Tıp 

l<nrulta vı . 
Türkiye Tıb Encümeni genel sekre

terliğinden: 

Yedinci Milli Tıb kurultayı toplan .. 
tısının Cumhuriyetimizin on beısinci 
yıldönümüne tes::ı.düf eden 1938 senesi 
ne tehiri saym Başvekilimiz tarafın. 

dan mün:ısib görülerek Sıhhat ve lçti. 
mai Muavenet Vekaleti ve Kurultay 
yük .. ek başkarıl·ğından encümen'mir.e 
tebliğ buyurul:iuğu muhterem Uyele
rJrnize bildirilir. 

Bedeni yol. 
mükellefler~ 
çağrılıyo~~ .. 

tetanbul vilAyeUndeıı: ~ol ıııU".r. l6 
çalı;,tırılacak olan bedeni ) ı1s.ıılJl'Jll fili 
den son bahar devresine a'P .yrııaııl• 
ICıl 937 ve ilk bahar devresin;,.rtıı b~ 
l Nisan 93S tnrihJerinden ıtı tıtd-'•-

d çaflf~.~..ıl' 
!erde ve hangi yollar • yttı~ 
dair olan defterleri kaz& k:eııl ıııtiJff 
gönderilml§ olduğundan be pı ıct 

1·01 ,,ı le alA.karlnr olan bUtUn nıuıııt ~ 
mensup o'dukları maahlle _.ti• 

ııın..-c fl'-t 
köy ihtiyar heyetlerine uı<eııe 
yolda ve hangi gunıerde ın bu,-ıf" , 

UfU' .. ~ .. ı.rd' 
yapacakl&rmı anlayarak n laD fllP"-. 
danlarlle birlikte muayYtn ° tıııııfllt• 
ıı:acaklan yolda Nafıa ferı 11' / 

raca.at eyt .. melerl . ---:1" 
------- gıb 

Nasreddin Hocal (1 
· Kapıçaa. 1 
bir YahLld~,,el 

Dün ahşam şışh 
yaliaJantllore aıı"~ 

mat" ı; .... ' •tabıta.nıu .erd ğl n1aıu ,al',.... 
pebaşmda garip bir bırsısl1" .aJ 

tur. ~·~' Vakanın faili yahudi vat.aD dS ot 
bı4ıı şakuli aokak 18 nuııı~ .J 
~n oğlu Elyaza.rdır. d ıd ~-1 

Bu :ı:at akşam UstU şı;,balle; dl~ 
gazinosuna &'idip oturmuf ve ı~ .,1 
rafma bakıp kendisini klınseı:ıJll "'~ 
zahip olunca biraz ötede dU~.r 7 
!ardan birini sırtladığı gibi !reıs ~I 
mııtır. Uzaktan vazıyeU 1 ~ 
dMhal ko§mtı§ ve auçluytl ~· 
beraber poli&e tcallm etınlfle 

Istanbul Belediyesinden: ,,, 
!\!adde 1 - Reledlye zabıtası tall°!ıe• 

oameslr>ln 20 inci maddesi: (Cadde:et" 
sokaklara, meydanlara, Un bahçe ,e 
pa'°lyon aralarına ve cadde, sokaılı 1,r 
me)·danlar Dzerinde bulunan bl118 ~' 
aksamındaki kapılara, pen~ereıere ,, 
maşır asılamaz ve buralarda balh ~il' 
tak takım!ar1, örtO ve diğer şeyler 
kllmemesinl) Amirdir. .,., 

Umt1 mf sağhk namına, halkımız•';etl 
madde bUkmOne de Azami rl• 
ehemmiyetle rlea olunur. t•'' 

Madde 2 - Yine Belediye zab•.,,ı: 
tall.matnumesloln 9 uncu maddst'' 
(Cadde ve sokaklar hiç bir kimse t ,ı· 
fındao lılç bir suretle işgal oıuoıı~,.,, 
DOkkftneılar camekAn, tezgAh, fıçı, 1ıO' 
dık gibi şeylerle ve MRir eşya ve ıoelı,t 
Jat ve lsk~mle ile caddeleri mo'1'8 "c1et11 
dahi olsa işgal edilmemesini) emre,,, 

DDkkAn sahiplerinin bu madd6
1 

trı 
kAmına tamamen riayet etmeler 
menni olunur. (8.) (5164) 

- Türkuaz Lokanta ve Varyete Salonu rd·' 
Salonların en kibarı • latanbulun en .... ın ve h•v•dar eırence 1•r 

Beyoğlu lslllıl~l cadde•l No. 220 9 &I 
Avrupacran yeni gelen ve Avrupanın en tenınmıt M ı K 1 R E V lJ 

Bu geceden ltlbaı en glllı•f'lı numaı alaı ına başlamışlıl 
PROGRAMA iLAVETEN 

SISTER ROTH - MONDEN DANSöZLER. \ 
ISTONYALI Si STER 51 OVE R - RUS •• ISTONYA DANSLARI 

DENiZ KONSTANS- YUNANISTANIN EN •tHUR ŞANTöZU TARAFINDAN (RUlıtca, 
ltal:raaca Şanteler ). 

Solo: MEDI PENZES-STEPDANSLAR. So!o: KLARA MIKl-AKROBATtK DANSLAR. 
Solo: VILMA BELLA-KUSIK DANSLAR. 

VE OIGBR MUHTELiF NUMARAl .. AR 
Mun:u~m aeı-v:ı - Fiyatlar her yerde!l ucuz. 



dl 

~ ._ .. Vazaın: Şaılol Pıim 
.........__ ~zceden tercüı:1e kalb ve his rom•nı 

.... ~ - 24 -
ııt en ıınkn gün h 
ld 11İidür İk' •yatımızın en mes-

tt kinısc • ı oen . . · "' ç v·ın en bü" ··k ~ nın h . :ıı: yu sa. 
ıı_ 'ttir 1\ aherı olmadan biribirini 
"'11.')d • unu iki ·· 
~ an tonra gun daha uzatalım. 
ıı.~ göruşu ~~n ta.toya giderek ba-
~ rsun Nam l'ğT • .__ rrza61 1 · zet ı ımıı oa· 

.... ,..._,. a ınrrıad d 
"llzeı d.. .. . an uyulmasın. 

..... ö 1 uıunüyo.rsun 
~tı V ene d h . . 
tt ·1Yacatız d a a ıki gün sırrımm 

bu kadar kederli görünüyorsunuz? 
- Sizin böyle şeyler söylemeniı:e Ü· 

zülüyorum. Bu kızın rahatını bozma. 
manız lazım. Kendisini görmiye çalış

manız çirkin ve ayıp bir şey olur. 
- Carumrn i5tediklerlni yapamiya. 

cak olduktao sonra Dük olmanın, zen· 
~in olmann faydası ne? 

Mesele keyfinizin istediği ~ev-
tıre . enıek Oh N . • 

ltcclt,· gideccğinı · ··· e ıyı •.. Son. de ... 

11 h l!l. Veyn Sen de arkamdan ge· 
'il kadara Sıtrınuzı saklıyacaksak 

Belki de beni deli aayacaksınıı:. 

..... tı !ık gö Ü 
h.~ıı- ıı eliındc . r nmemelisin .. 

z g:>zlcr· rnı? Daha sana bakar 
lıt ·2° Öyle"~ ını her ~eyi itiraf e-diyor. 

lıı:ı l.i rue bak ı 
bi.. g rı o,,.. rrıa . Ne kadar meı· 

"lllı • " "ırccc ~ · 
.,, 

1
• ıç'n rna . gız. Bu günler içinde 
Zdiı;ı zı "'e • 'kb 

hııı.·· 3çtan b h 1"tı al vok. iıten .. u11 • • a s•dil . tibi h Çındc " • tl'\'vecek. Yalnız 
!• ' .; aııyan 'k· . 

'it•t ed : ı mesut msan 
...._" ec·~· n 

111_ Qenı . ""1"· ı<,.azı mısın? 
""'1 arz "il güztj k 1. l'a~ ıın dı ra ıeem ! Bana ~e. 

'lfırn Şnıa h:ç b" S tİbi . ır zaman çıkamı-
lııı aadct iç~;ı Y~:· Elbette razıyım ... 
la. gıırı İi?ııü .c guzeı bir f?Ün Ş:?eçti. 

ırıd rlcrınj 
l'Uk b:n çılc:tu n. sonuna kadar batır-

ır k Yaca· v k' 1 . . b .. 
ttı· ıa .... n ... a ıt erının u. 

1 ilt .... ı. bü .. 
t•ria . 11\da gc . . Vuk bir ağac;ın ı-öl-
ııu,. tn~, bir 5sır~ıl~r. Leydi Lilyes bu-

~~a~rdıı. v,:ıg; ile _meşgul gibi görü. 

l'ord bunun b' c gu~a kitap okuyor. 
k!lf 11• l.ord Ç tr kelımesini anlamı-
b ~"lik arno\'d • . 

lltııı • Olduğ ışın içinde bir fev. 
)a)ltıııı farkında ~il~. far.ketmişti. Fakat 

u tercih egılrrııı gibi görünmek 
ı. '2 etti K 
"ttt, t 111tııın d · endi kendir,,. 
)\bıız tıgiltcrcnj:ğru çıkarsa Miste: Vi. 

~C.~ '"'gi içill ~? tnağrur kr,, · ~ 
guzcı bir izdivaç A\ 

" !~adet saatle · · 
''\it .. ltıı b rı ıçJnde Veyn bir 
'-t\ı ~"' aba Çiftliğini aklma bile 
~ Qa Qunu D"k 
\lcı }' )~!ar ak u Repsford hatır-

P.ırı; bl~a i ~allı Yemeği için tu
ttlj İlatd g dınce Veyn D"k" b' · o oy , u un ır 

Onı naınak teklifini kabul 

. ' 'S~ haııadı 
t bı b· Ul'Uk b' lar. Bir aralık Dük: 
lij.,. ır h l' ır ltad t .. 

··~ a ıni e ıçınde yüzer 
ltılı ı \'ar d d' 

ı.. ' s· }'alllıy0 ' e ı. Sebebini bir 
u111 iz d ruın. 

Unal c ayn· . 
t blikl'dınız ak~bebın tesiri altında 
a ol'ıı f>c1t fen z ererdi. 

rıu lı a ornu • ...._ \> ıtaıttı: Yor!du. Biraz son-
tıııd apa 
ta c de~i ltlıyaca.ıt 

llıcr ' 1. Oi.i 6rrrı, dedi. Keyfim ye 
~tltıirı ·,~Uz~ı Çe~~~.ra'.dığınuz çiftlikteki 
t, b• Crııtı I kız harap tt' S' ' 

dar ıç bir ~~. /\\>rll"anr h' b~ ı. ~zı . ı:u -ra" ' n ıç ır yerın-
ııı~ · leJ b' -'ll\da bu 
lt~'ll bo ır ltız .: nun yansı ka. 

4.hellrc ~1.~ balcl}'o gorütınem=ftir. Bana 
ı~ lll' ~onın" rııunuz' Y" .... 

ı "lr " u~ .. ~ız~ b.' ~zunuz I~ 
t '~ ıOlcsa ır munasebctı-
tı~ ~en b ... 

ahaetu~· . 
~.. gınızi anlrya.mıyo-

~,. ... •5 1 unıc z tr .. 
•oıı 0

Yle bir 
lı ' ~e derece ha •esle sövlenmişti 
ll\~ıı~ otu}'o Yrette kaldı : 

llız .ı g" rsun • 
te . Ciddi ~'.lllüı gib~z • Vib~rt? d~di. 
~ ~ hir h'0 Ylii:y0 r 

1 hır tavır takındı. 
,. ~1?tı.le . •ldeyi ... urıı: Dünden beri çok 
4.1()~ 1Çer· ·••· Sah· lıt r1ı,lt 1Ye gcı:ne .• .. Hatrrladım ... 
tr..ı~ııııuz SoJc •ltılJıca ~~stem~miş~iniz ... 
da~llcaıc' \" oıt11 b ır harekette bu

taz •Utu ~ı~ız. lcyd~ll!ı:1 gibi siz de 
ley U~c, .~ın içeriy Lilyesin bi~ b.u
~l t<sru lttU Cet· e girdiğimiz zı-mın 

>'ntd ııllltd· ıren lcı d 
t il. <le ı. G z an başka bir 
tctfj,.. ile tı'dcnç kız Diyanaya ben 

l) "I, CteJc • 
e!'llc1t \r ve kendiıini gö-

'Q· 'l'ne. 
~ biy, ıt., ltibt • 

t 3-'tJ r bir d 
'd tıc"l "ar._ a •ın ol ! 
'Vi Zt\')t• il kiıçUk k 

bu tc,hi; ıl"ll tatnı ız, dünyanın 
le tcltra Cdebilecekı§ olan bu asilza-

~ ' () r Cttı kadar cazibeli idi 
~dar ll1t tele 
~ lU tiizcı :ar gid; .. 

V p ~! bir kızın p -~oreceğim. Bu 
eytı ir~•ı Yı ,~:Yle çiftlikte ıö 

....... ,.. ı~. ıı~trr 
~r ~all'I . 'tıi ıtıuh • 

~llnıı.u lilUp k.ıdı•fazaya çalıprak: 
ttlt ~l.ıt~ı ğını nereden bili. 
ı. \j,,. ard -.t, ·-ııc a hu .. 
ı... ' t~ ~it. ~ guzellifi takdir ede 
~ "1- u ın~t i ~ ""'e ı.._.~ bo.ıt Ptge, dantel!-

~ gltnu~. t n -• l'lıtr ng te. ede 
1Ylım.ııuıı~. Ni in 1 

Keyfimin istediği çiftliğe g;derek bu 

güzel kızı bir daha görmektir. Tam be 
nim istediğim bir k~z. Çehrea:nde rrnk, 
sıhhat, hayat ve cazibe var ... Canım is-
terse bu krzla evlenirim de .... Hem ni-
çin evlenmiyeyim... Ma-demki canım 

istiyor. 
- Canınız da'ma meşru ve iyi §ey-

ler istemeli. 
- Evet yarın mutlaka oray.:ı gide

cek ve bu ı;aklı güzelliği bir daha ~Öz· 
den geçireceğim. Yarın öğleden '"nra 
bunu yapamazsam ölürüm. Oyunu :>İz 
kazandınız -;ayalım. Ben oynamıycmım. 
Hem ne kadar garip değil mi? Kızın 

ismi Keyt ... Bu isim ben:m en sok 

hoşuma gi'len bir isimdir. 

Bu sıra-det Lord Çarnovd yanlanna 
--=lmişti. Dük k::muşmasını kesmişti 
Maamafih bu saniyeye kadar söyledik 
leri de Veyn'i end:şe ve telap düşür

miye kifiyd;. Veyn zaten kendi vazi 
veti y•:izünderı de entiişeliv<li. r ı-vcii 
Lilyesle hakikati gizlemek sahtek!r. 

•ktan batka bir §ey değ'ldi. Hakikati 
"öyl•mekse büsbütün ayrılmak demek 

nlurdu. 
Leydi Lilyes, Sir Rey Vibcrtln ev. 

latlığiyle evlenebilirdi. Buna kimıe bir 
şey söyliyemezdi. Fakat fakir bir çiftçi 
o~lu ile evlenince kendi sımfına göre bü 
vük bir sukuta uğramıı olurdu. Şimdi
lik genç kıı:a bir ıey söylemesine imkin 
görmilyordu. Leydi Lilyesi iki gün için 
mesut bir vakit geçirmeyi ıart koımuş
tu. Bu iki gün'd n biri geçıniJ. biri kal. 
mııtr. Yirmi dört saat içinde kati ka
rarını vermesi lbım geliyordu. Lakin 
bu arada Keyt'i unutamıyordu. 

Kücücük hemşiresiniıı bu kadar gü
zel b:r kız olahilmesini havsalasına sığ. 
dmımıyord•J. Fakat annesi kmn ileı ide 
çok gü2'el ota~alını vaktiyl emusirrane 
bir surette iddia eclip dururdu. Kardeşi
ni felaket ve sukuttan kurtarmalıyd•. 

Keyt gibi saf bi: ı;lftçi kızı, gel"y 
Dükün bütün vaatlerine inanacak, bel
ki de onu sevecekti. Bu mUnasebetin fe 
l!ketle neticeleneceği muhakkaktı. 
Veyn Dültün izdivaç hakkındaki sözleri 
ne katiyen inanmıyordu. Ne oluna ol
sun, Dük ile hemıiresi buluşmamalıydr. 

Hemen oturarak, kız kardeşine ıu 
mektubu yaıdı: 
Holvu~:la Medo çiftliğinde 1"1.lı K.eyt 

Freynl"'e: 
Sevgili kardetim; 

Kinsk if şatosunda ıri~fir bııfonu. 
yunım. s=:r-:fiJ!!< "rara ı;cler~k siz; gö. 
remiyeceğim. Babam:s, anneme, Deı
fo.:-t'a ıeliurlanmı bilCir. Yarm öğfe-

1. • • ., K 
den ıonra Kin~k1ire ge ır m•sm. oru. 

luğun sonunda, Kinca.riı c-k diye anılan 
ı::r meşe ajiacı var. Orada saat üçte se
ni bekliyeceğim. Sana but mühim ıey. 
ler söylemekliğim icao ediycr. Mutkka 

gel, sevgili hemtireciğim. 
Seni seven kaıideşin 

Veyn Freyzer Vfbert 
Veyn. mektub~ göndCTdikten sonra 

kendi kendine: 
- Mutlaka. gelir. Kardeıimi felaket. 

ten kurtarabileceğim. - d:di. 
(Devamı var) 

;;;.2.:ı sene ev,,eı nugUn --------------
Müthiş bir 

deniz harbi 
Yedi Türk kadırgasının esir 

edilmesi ile neticelendi 

fak at asıl maksat 
bu değildi 

DilnkU yazımda Türk donanm.umın açık 
denizlerde düşman donanmasını 118Şıl yıldır. 
mı§ olduğuna işaret etm.J§üm. Bu yazımda, 
dU§manm Tlırklerden nasıl intikıım aJma...1< 
içın tırsatla.r kolladığına bir mısal verecP.. 

glm. Dilşma.n, Ttirk donanma.sının zayıJ ol. 
du~una kanaat geUrmeden bilcum edemez. 
di. Bunun için de dalma frrs:ıt bekleiı.lrd1. 

1613 yılında .Mehmet Paşa 80 kadrrga Ue 
Meyis a.daama gel:nlgtl. Mısırdan erzak w• 

levazım getırecek olan nakliye gemilerinJ 

mııhafeza etmek Uz~re lakenderiyeye yolla.. 
mı§ olduğu on kıta kadırga, nakliye gemi. 
leri Ue bır:lkte Meyis lımanma geldiler. 

Mehmet P~&. Karaman sahillerinde kal. 
dı. Ratlos beyt Sinan kumandasındaki on 
kadırga dit nakliye gemilerini muhafaz&sın'l 
alarak İstanbul yolunu tuttu. 

Dil§mıın hunu bulunmaz bir fırsat te!Akltl 
edettk harekete ;eçU. Sicilya amlra.11 Ottav 
yo Diragon on iki gali ile Türk Ucaret ge. 

mllerlnJ zaptetmek üzere denize çıktı. Aml. 
r&l, Sakız ile Siııam aruında dolaş1yor, T\lrk 
filosunu bekliyordu. 

Ottavyo, ani hUcum tertibatını almJştı. 

TUrk gemicileri, bekl<-nmJyen hUcum karşı. 

amd bıranda kendilerini toplayarak dil(. 
mana mukabele ettiler. Fakat, gemllerde bu 

Junan hristlyan kilrekçller, harp eımumd!l 
mU~madlyen milşklllA.t çıkarmaktaydılar. 
Du forsa tabir edilen kürekçiler, eaasen ds. 

inil bir fırsat beklerler, harpte mUmkiln 
o'duğu kadar mU§kUlAt çtkanrlardı. 

Ttlrk gemilerinde bulunan sfp&btıerin hlr 
kl8Dlt harp başladıktan sonra gemilere b&f.. 
tan kara ederek 1&hlle çıktılar. Foraa.ıara 

kimse aldırmamrştı. Gemide mürettebatın 

kalmadığını görtn foraa.Jar, hep birden a. 
yaklanara.k Sicilyalılara iltihak ettiler. Bu 

esnada yedi kadırga. dUgman eline geçmtı. 
U. Radoa beyi Sinan, kadrrgumdan çıkmt. 
yor, mUtemadlyen diğerlerini te§Vikte de. 

vam ederek yarışıyordu Fakat sipahiler bır 
dda gemllertnl bqtan kara etml~lerdl .. On 

!ardan yardım gelmeğe lmkAn olmadığı g1. 

bl diterlerinl de oqrrtmııtardı. 

Sinan bey, sonuna kadar mUca.delede de. 
vam etti. Neticede Piyale papnm oğlu Ua 
beraber esir dUştUler. 

16l3 yılı 12 &guıtos günü 32j &ene evvel 
bugün vuku bulan bu deniz muharebesi )C<ii 

Tilrk kadırgaııtnm eııfr edilmesi ve 1000 den 
fa:ı:la hriıUyan toraaaınm kurtarıımaaı "" 
sona erdi. Ottavyo Türk nakliye gemilerini 
vUk'eri ile beraber esir etmek lstlyordc. Fa. 
kat buna muvatfak olamadı. ÇUnkU naklyl<.> 

geınllerl arkadan Uç kadırganın muhıtfa.z~ 
ıındll gelmekteydiler. Harp bqlaymca bü. 

tun yUklü gemiler Radosa kaçırılarak hrls. 

Uyan eline dü§Urülmedi. 
Bu mağ!Oblyette brlst!yan torealara ehem 

mlyet vertlmemenln büyük rolU vardL Vak' 
ayı anlata! tarihçi KA.Up Çelebi toraalar L 

çin §öyll' der: '•Deryada karakolsuz bir b6. 
lilk gemi gitmek cal.ı değildir ve gemilerin 

kUrekçllerlnl yalnız forsalardan terUp et. 
nlek doğru değildir. Forsıııar buna benzer 
birçok vakalara sebeb olmuşlardır . ., 

Niyazi Ahmet 

SEZEN 
T.=aRZiHANESi 
Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terz,sidir 

En caz:p rtı:ıdeller, mevsimlik metio 

"e şık kumaşlar. 

lstanbuJ Yeni Postahane ktır~ttrlt 

Tonton 
anıcanın 
e<und lYI ıranaırı 

Siz yaşa 
baknıayın! 

-S-
Geçeıı kısımların Iıülasası ( 
Merhum Tahir pa§aııın harenıi Ali· 
ye hanım, 1n.odertı bir sosyete k.adı. 
mdır. Görümcesi Fah>ıye hanıın.s~, 
tcı.Jralı btr zenginin 7Jck Riikü§ k"ı .. 
ya/etli J:arı,sıydı. Elli yaşmdtm scm
ra evlenmeye kalktı ve yirmi dört 
yaşın.da bir züğürt mimara vardı. 

Şimdi, aralarında miiııal.aşal.ar olu. 
yor. 

Aliye Hanım bir hecenin içine bir 
kainat kadar manalar sok.ırak: 

- Yaaa? . dedi. 
Yemekten kalktık. Kahveler ıet~i .•. 

Bir aralık ev sahibesi dışarıya çıktı. 
Azsonra hizmetçi kız, usulcacık et:me 
küçük bir t.:zkere ilİ§tirdi. Aliye Ha -
nımdandı: 

"Allah nzaıi için alın bunlan götü • 
rii:2. Deh§etli sinirleniyorum.. .Şiandi 
bayılacağım.,. 

Hemen bir yalan uydurdum: 
- Aliye "iianım rahatsızmış. Mijt -

hiş bir baş :ığrısı tutmu§. Fazla oturup 
da onu rahatsız etmiyelim. 

- Pekala! -dediler. 
Cevdetle ben hemen çıktık. 
Sokak kapısı kapanır -kapanmaz. A

liye Hanım derhal görümcesine hücum 
etmiş: 

- Fahriye! Çıldırdın mı sen?. 
- Deliliğim akıllı geçinen bir çok 

insanlarınkinden fazla değil .. 
- Ne diye bu zıpçıktı ile evleniypr • 

sun?. 

- Ne yapayım? !ısrarla beni is~i .. 
Artık hayır dememe imkan kalmadı ... 
Zira, ona hayır, buna hayır! İnsan red 

ede e<Je yoruluyor ... 
- E, sence bu adam, ne oiye sef'in-

le bu kadar izdivaç etmek istiyor?. 
- Hoıuna gidiyormuşum .. 
Aliye Hanım fena halde kımuş .. 
- Bu herif jigolonun biri. Düı:;n 

celerimi )•:izüne haykırmamak içfo !<en 
dimi zor zaptettim. 

- İsabet! Kabalık etmi§ olurdun .. 
- Beş paricsı yok.. Sen zenginsin. 

Maksadı senin paranı elde etmek oldu
ğunu anlamıyacak değilsin ya .. 

Fahriye, sakin sakin görilmtcsini 

' süzüyonnuş. 

- Zannetmem. Beni seviyor .. 
- Kaç yaşında olduğunu unutuy?r -

sun galiba? 
- Yaııdrz, Aliyeciğim .. 
- Öyle amma, ben ba§ka .. Hiç k~n-

dimi bırakm"!dım .. Daima itina rttim. 
O sayede pek genç görünüyorum .. 
Kimse beni kırkından fazla tahmin et -
m!yor. Buna rağmen. yirmi yaş ken·lim 
den kQsük bir zıpsıktı ile evlenmek ak
lımdan geçmez. 

- Yirmi değil. yirmi yedi.. 
- Daha iyi ya ... Annesi yerinde bir 

kadını bir delikanlının karı diye ~ve -
bilece~ini tasavvur edebilir misin?. 

- Ne bileyim ben? Taşrada, köyler
de. çiftliklerde yaşıyorum. İnaan~an 
pek bilmiyorum. Fakat işittiğime göre 
Mısrrlr prensesler arasında benim tar

zımda olanlar varmış .. 
- Hayoi deli olma.. Vallahi avıo .• 

Senin yaşta ir kadın, önüne ilk çıkan 
bir jigoloya böyle a~ık olsun! 

- Hi~ c~kun a rk değilim .. Ke:ı~i· 
sine de sövled:m. Sevmesem ta.bit ev -
lenmem. Fakat benimkisi sakin bir 

his .. 
Aliye b-oğ•ıluyor gib! oluyormu,. F.

line bir gazete alıp yelpazelenerek: 
- Aşık değilsen ne diye evleniyor -

sun?. 
- Dulluk hayatı pek sıkıcr. deği'}ik-

lik istiyorum. 

- Mutlak evlenmek istiyorun ken
di ya.§ında birini seç .. 

- Benim yaşımdakiler bana talir ol
madı ki.. 

Fahriye bir kahkaha atmış. AI:ye 
Hanım büsbüı•Un öfkelenerek: 

- Gülme Allah aşkına .. Sen mut.ak· 
kak saprttın. Felaket 1 

Ve, ev sahibesi. artık kendini zant -
edemiyerek ağlamağa ba~lamış. Bu 
ya§ta ağlamak ne facia l Gözleri yirmi 
dört saat şiş kalacak, yüzü bozularak 

Fahriye, lakayt tavriyle kaflısında 

oturmuş, dalgın dalgın muhatabına La
kıyormuş. Aliye gözlerinin rimelini 
bozmamak için dikkatle kirpiklerini si-

lerek: 
- Betbaht olacaksın .. 

- Zannetmem .. Her §eyi dil§ündük, 
ta§mdrk. Cevdet benimle mesut olabi
lir. Kimsesi ;'(>k .. Bana dört elle un .. 
lacak.. Zaten hangi birimiz ötekinden 
ayrılmak istese karşı taraf hürriyeti 
verecek. Buna da karar verdik. 

Atiye Hanım. zehirli bir ok savı1r • 
mak istemiş. ' 

- Ayda kaç para vermeni temin d· 
ti? . 

- Beş yüz lira verecektim amm·ı is
temiyor .. Hatta bu teklifim onu frna 
hakie kızdrr.dı. Kendisine lazım <'lan 
parayı kazanacağına emin 
aöledi. 

olduğunu 

Aliye Hanım dişlerini sıka ırka~ 
- Zannettiğimden de kuma.rmı . 

Fahriye, masum bakışlariyle. Tahir 
paşanın haremini süzerek: 

- Katldeşim t Sen bekar kalabilir
din. Çünkü laf aramızda ~k perhiz ed~n 

cinslerden değilsin. 

Aliye hanım kıpkırmızı olmuş. bu 

sözü başkası söylemiş olsa tahkir te
lakki edeeekti. L~kin çok saf olan Fah. 
riyenin bunu fena bir maksatla söyle

medi~ine emindi. 

- Uykum var, yatacağım. Y2rın 

gene konu§uruz 1 - diyerek lafı kesti. 
Ertesi gün Fahriye erkenden soka. 

ğa fırlamış, nikah muamelesini takip 
ettiriyormuş. Hafta geçmeiden evlendi
ler. Ondan sonra da seyahate çıktılar. 

Aliye hanım beni her göri.işünde: 

- Vallahi b:ılahi bu iş bir sene sür
mez. Hatta altı aya varmaz aynlaeak. 
tardır. Bak, görürsünüz! - diyordu. 

O sıralarda ben de seyahate çıktım. 
iki ıene müddetle istanbula !dönmedim. 
Avdetimde bir ahbabın ziyafetinde Ali
ye hanıma raıtladım. Bu evde bütün 
meşhur simalar vardı. Yani gazeteler. 
de resimleri görünen şahıslar. Çünkü ev 
sahibesi fevkalade caka meraklısı b=r ha 

nımdr. 

Aliye hanıma yaklaşarak Fahriyeyi 

sordum. Aksi bir sesle: 
- Çok iyi - dedi. 
- E ... mahut izdivaç ne netice ver-

di? 

Tahir paşanın hanrmr biraz tered

düt ederek: 
- Mükemmel devam ediyor! 
- Siz:e hani sürmezdi? Demek bile. 

mediniz? 

- Ben gene sözümde sebat ediyo
rum. Bu, kanunu beşere uymıyan bir İ§. 

- Fahriye mesut mu? 

- ikisi de şimdilik bahtiyar. Habe-
riniz var mı, Fahriye meşhur şahıslar. 

dan oldu. 
Gülerek sordum: 
_ Ne demek istiyorsunuz? 
- Anlar&Jnız .. Bakın: Kenldisi de 

burada işte ... 
- Burada mı? 
_Hayret içindeydim. Sofrada yok. 

Gözlerimle dört bir tarafı süzdüm, Bu 
caka meraklısı ev uhibesinin tanınma
mış bir mimarla evlenen taşralı bir tüc: • 
car karısını davet edeceğini hi~ ummaz. 
dım. Aliye hanım fikrimi anlamış ola
cak ki, acı bir tebeasümle: 

- İşte ev sahibinin solun.da oturu
yor. 

(Arkası yarın) 

Nakleden: 
Hatice Süreyya 



Güreşçilerimiz 
Kampa giıdiler 

İsveç ve Finlandiyadan şehrimize 

davet edilen dünyanın en kuvvetli 
pehlivanları bu ayın 21, 22 ve 24 ün. 
cü günleri m illi güreş takımımzla kar
şılaşacaklardır. 

:Su müsabakalara hazırlanacak olan 
Türk pehlivanları dünden itibaren Be. 
bekte Robert Kollejde açılan kampa ~ 
lmmışlardır. 

Samsunlu Ahmet, Büyük Mustafa, 
Mersinli Ahmet, Adnan. Yaııar, Refik, 
Basri kampa giren pehlivanlar arasın. 
dadır. Çoban Mehmet de bilahare işti
rak edecektir. 
Kampı İJhami idare edecek ve eski 

güreşçilerden Kemal de federasyon 
namına nezaret edeçektir. 

Teırn ıs maçDaro 
T. S. K tenis federasyonu İstanbul 

ajanJığından: 

T. S. K. Tenis - Voleybol • Basket. 
bol federasyonu himayesinde İstanbul 
ajanı idaresinde klüpler arası İstan. 
bul kupası için lik maçı usulünde te. 
nis mUsabakaları tertib edilmiştir. 

Halihazırda isimleri yazılan şu üç 
klüb tenis]e iştigal ettiğinden müsaba 
kalar aşağtdaki bildirilen tarihlerde 
ve kortlarda yapılacaktır. 

Klüplere BU numaralar verilmiştir: 
1 numara Güneş klübü. 
2 numara Fenerbahçe kIUbU. 
3 numara Türk Dağcılık klübü. 
21 ağustos 937 1 - 3 Güneş kortla

rında 22 ağustos 937 1 • 3 Türk dağcı. 
lık kortlarında. 28 ağustos 937 2 • 3 
Türk dağcılık kortlarında, 29 ağustos 
937 2 - 3, Fenerbahçe kortlarında. 
11 eylill 937 1 _ 2 Güneş kortlarında, 
12 eylill 937 1 • 2 Fenerbahçe kortla
rında. 

Müsabakalar saat 14 t e başhyacak
tır. 

Bu müsabakalar neticesinde en çok 
puan alan klübe federasyon tarafın _ 
dan konulan kupa verilecektir. Milsa
bakalara duhuliye serbesttir. 

Yeni bir rekor 
Amerikalı atletlerden M'elvyn 2,08 

Jnetre ile yeni bir yüksek atlama re. 

Bu haf ta da büyük güreş müsabakaları yapılıyor ' 

Tekirdağlı Kampelle, Mül8yim 
de Vandervelt ile çarpışacak 

Biı oı ganizatöı 7 ekil dağlı hesabına Londosa m eydan okuyor 
Bu hailta yapılmak üzere olan reni 1 

güreş m:.isabakalarmda, Cenubi A fri • 

kalı VandeNe)t ile Tekirdağlı Hüse • 
yin mi, yoksa Mülay;m pehlivan mı 
tutuşacak?. 

Esas itibariyle Tekir.dağlı Hüseyj • 
nin, • bir nevi revanş maçı olmak üzere
Vandervelt iıe yeniden tutuşması ı:ıev
zuhahistir. F.ıkat Vanderve1t ile, bu 
hafta, Mülayim güreşmek istiyor. 

Bu sabah matbamıza gelen Mül& -
Yi:m dedi ki: 

- Tekirdağlı Hüseyin, yenmiş veya 
yenilmiş deği!dir ki, yeniden revan~ 
maçı yaprlsı:ı. Geçen pazar ikim;z de 
birer m:isabaka yaptık. Talih bana yar 
dım etti. Ben hasmımı yendim.O yene
medi. Şimdi, onun yenemediği adamla 
güreşmek b~nim hakkrm olmak la zım -
gelir. Bakalım ben ne yapacağım, gö -
relimi .. 

- Ya Tekırdağlı kiminle güreşsin? 
- Bu defa bizi seyretsin, ne olı.ır? 

İsterse benimle güreşir .. Zira, ben ktn 
disiyle her zaman güreşmeğe hazırım, 
fakat o gün değil. Bir güreş yaptıktan 
sonra, diğer güreşe girmek gibi tdbir 
sizce harek:tlere ben girişmek iste
mem. Diğer bir gün, Tekirdağlı ile 
ringde, herkesin önünde tutuşibiliriz. 

- Geçenlerde Komardan aldığın 

aftın kemeri ortaya koymak istemez
misin ?. Mesela, bu pazara VaoJer -
velt ile yapmak istediğin g'Jreşte o 
kem.eri ortaya koymak akhndan geçmi 
yor mu. Yahut Tekirdağlı ile güre~ti -
ğin zaman? 

- Ben o kemere hiç el sürmiyece -

ğim. O bir b.atıradır. Yarın ihtiyada -
yıp ta sakalım..ı elime aldığım zaman 
kemeri karşıya koyarak şöyle düşilne
ceğim: "Ben bu kemeri nasıl almışmı?,. 
diye .. Kemeri, asla ortaya koymam. 

Mülayim prhlivan hem, Venderveltc 
hem Tekirdağlrya bir kere daha mey
dan okuyarak matbaamızdan aynlclı. 

Son vaziyet 
Şe11timizdeki İngiliz güreşçilerile 

Türkiye baş pehlivanı ve ikincisi a ra
sındaki müsabakalara bu hafta da Tak
sim stadında devam eldilecektir. 

Geçen hafta berabere kalan Vauder
v~lt ile Tckirdağlımn bu pazar rcvanş 
maçr yapacakları söylenmekteydi. Ayni 
günde Kanadalı Kampalı on bir dakika 
içinde yere seren Mülayim ise Tekir
dağlmm Vandervalt ile yenişemediği 

için revanş müsabasma hakkt olmadı· 
ğmda ısrar ediyordu. 

Bu vaziyet karşısında kat'i bir ka-

rar vermek üzere dün akşam dört peh
livan ve organizetörler toplanmışlar ve 
bir hayli münakaşadan sonra en güzel 
tarz bulunabilmiştir. Bu pazar ilk maç 
Vandervalt ile Mülayim arasında ola
cak, bunu başpehlivan olması dolayısile 

Tekirdağlı - Kampel karşılaşması ta
kip edecektir. 

Tekirdağlmm arzusu ile gerek Mü
layim ve gerekse Vanldervalt bu hafta
ki maçta galib de gelseler, mağlup da 
olsalar Tekirdağh ile başka bir gün bir 
defa daha karşılaşmayı taahhüt etmiş
lerdir. 

Yalnız şu şartla ki: Teki~ağlı da 
Kampel'i yenebilmelidir. Tekirdağlı e
ğer bu şartı yerine getirirse Vanldervalt 
ile yaptığı müsabaka cenubi Afrika şam 
piyonunun istediği gibi tamamen Ame· 
rikan usulü serbest güreş şeklinde ya· 
pılacak, iki gün evvel uzun uzadıya yaz
dığım gibi V a.ndertraldın ihtisası olan 

ılrl•E:•,,,,.""- -- ............... ~\ 
········ r .. ,, .. , ... ................. • •• LJl"I l 

Sporumuı da l 
ıslah ı yoıun ı 

Şükı ü K aY~adt ) 
' 1 etk ik leı e ba~ "a.ıetesl 

uıus 1' • rıe~ 
Ankara, 11 ( A. A.) - babCrı 

yarm çıkacak sayısında. şu 
retmektedir: el se~· ~ 

ti geıı dllf 
lç işleri bakam ve par .k· gtiP 

reteri bay Şükrü Kaya. 1 1 
11 baş~

3• 
•~urum \c 

parti merkezinde spor " ıııdarı 
kail ··tÇo 

m ile çalışarak bölg~ baŞ b ıre bll ıJ 
bölgelerin ve klüplerm beSıl ... 1 uııte ., 

· ·ve"' · ı .. işlerinin tetkik ve teftişı halıı.f ı\ ., 
vilayetlerde yapılacak sa vııı t~~;, 
spor kurumu bütçesinde J11~öriW11ıı' 
satın tevzii hususlarında 
t .. ,.ite• ur. t1e~ 

:ı,JllA 1' 
Alınan kararların tatbll' 

cektir. ~ 
dıı si18 

''Katır ri ftesi de bu rnüsabat<ıı 
::s " r:1e 

olacaktır. iireş!e ! 

Son zamanlard<1 bütün g rrıeş~ ll 
orta hakemliği yapan eski ~~ıtı ı,oıı~; 
pehlivan] rımızdan Cemal. ı.ığtll"ı.ı ~, 
sun tekrar dünya şanıpif0~1 e 111iiracı 
ıı:anması üzerine bu sabah bıı 

du' ~ a t ederek şu teklifte bulun ' ~gı.ıl o 
. le ('11e-ı 1şr1' 

"Uzun zamandır bu ış "li"af1 
' ··n peı> or 

maklığım dolayısile butu gtayııtl · ~ıu 
mızı çok yakından tanıma daaıa~ ··İ 
çen sene de Cim Lonldos1~ 3 tıirİıı''.'~ 
kontrol etmiştim, şimdi. c~ha~el<ird3~ 
olan Yun'o'nlı pehlivanı bızııtl ..... 

d" orı.I"" dl' ile karş!laşmaya davet e ıy ı.ışaıııJ ·~ 
Geçen sene para işinde. u}" i peŞ; 

ğımız Londos, eğer gene yır~3ııııı. 
dolar istemekte ısrar ederse el<teY~ 
sı şartile . bunu da kab~l et~e ~arl111' 
Evvelki gün yendiği NeYıne~: 1cab~I 
mamızı da şart koşarsa onu ııııl 

· t ts" der, bu pehlivanı derhal s . ,., 
vet eıdenz. ııÇ'". ~ 

Ve Tekirdağlı - Londos :aııgı s' 
nanlt pehlivanın istediği her:d ol~! 

·rı e 
memleketin, herhangi şehfl 

·" olsun kabule hazırız. ı.ııtl• ~ 
. · or ·et' 

Tekirdağlıya ı;ok guvenıY ııet1 .ı 
bere ıtıa• 

çen haftadaki maçın bera J:ıi ol ·rı' 

koru tesis etmiştir. Eski rekor 2,07 ile ·- ===~:m:!:ii~~-~= 
yine Amerikalı Johnson'a aitti. ' 

Solt '4otuws • Vandenxıl maçından iki eııstaıt~: Altta: Vanderveld 
Londoswn ayağını bükerken, Üstte: Lontios meşhur tayyare oyunuyla 

Afrika §ampiyonımu yeniyor . 

lenmesi, Hüseyinin fazla as:3111 bl ~r 
yüzndendi. Türkiye paşpeh~ecel< 1'' 
çalıştırılırsa Londosu yeneb 
li yetteldir .,. 

iÇERiDE: · l 
• Na..4ia Vekm Ali Çetinkaya dün Kara. 

bükte lokomotJ! fabrikası kurmağa talip 
İngiliz grubu mtimesslllni kabul ederek gö_ 
rüşmUşttir. 

• lktısat VekAietı, tstanbulda daimt bir 
sergi bltı&..!r yapılması hakkında vll!yeUeriıı 
mütaıealarmr sormuştur. 

• La Ma.rtiıı vapurile gehrimize 250 seyyah 
gelmiştir. Bugünde Kraliçe Mari vapuriJe 
400 İiıgil.J.z seyyah[ gelecektir. 

• Müzede kurulacak truva salonu için ça. 
nakkaleden eserler gelmiştir. 

• .Maartt VekAleti husuııt mektepler ınu. 
alllmJerinin de Veka.ıet tarafından tayinine 
karar vermiştir. 

• Ankarada Güven yapı kooperatüinin in.. 
"a.atmı yapan şirket yapıyı bırakmı§ ve 40 

gUndenbeıi para vermediği. işçUıine yol ver. 
ml§tlr. İşçiler ve ustabaşıları i§ kanunu hU 

ktimlerlne dayanarak haklarmn • almak içi~ 
i~ bUrosuna müracaat etın!§lerdir. 

• Köy inkişafında en bUytlk A..mll olan ve 
bugün maalesef hiçbir köyde mevcut olma. 
Yan köy demircisi yetiştirmek için Kayserlde 
100 kişilik bir kurs açılmıştır. Bu kursa. 4 
sınıflı köy mektebi mezunları: alınarak 2 ee. 
nellk tedrisattan sonra köy demircisi ve lab. 
kalarda ustabaşı muavini yetiştirilecektir.. j 

• Orta mektep ve lise'erin kadrolaMilI tet. 
kik kin on @ndenbe'rl Saffet Anka.nm· b~. 1 
kanlı~da toplanan müsteşar ve müfettişl 
unıum!le .. den mUrckk~p komisyon mesaisin ' 
bitirmiştir. 

• Ecnebi ve ekalllyet mekteplerinin Türk 
r,:e tedrtsııtı kontrol ve mektebl.n diter mtL 
lı.lm tflf'rfit me~gııl olmak llzere Mıı.ar!f Ve. 
R:R.iett tıı.rafmdan tayin edilecek olan Ttirk 
mftdftt" nııı rı vtnteı"f kadroıru ikmal edilmiştir 

• 'Crn fvl'rffit~ fıı.kUltelerinde ka.yrt ~ ki\. 

hul bit' 'UIOJd,. dersler de blr ilk te~rl.n1'e 
ba,,Iayaca.k tır. 

• c- "'' ---· - .. • 

• 

vakıı.sı görillmUştUr. Bir de ııarbon hastahğrl 
görülmti§ ve derhal tedbir alınmıştır. 

• Haşekide evkafa a.it imaretin ilk mektep 
haline getirilmesi için tetıdkler yapulmakta. 
dır. 

• Belediye lokantalarda yemek, kasaplar. 
da et, tavvukçularda tavuk teşhlrfnl men_ 
eden bir talimatname hazırlamaktadır. 

' Sivas • Malatya. battı 16 ağustosta. işle. 
meye açllacaktır, 

• Bundan evvelki toplantıda ekseriyeti oı. 
mayan Lokantacılar cemiyeti heyeti umumi. 
yesl ayın 18 inde tekrar toplanacaktır. E. 
minönti Halkevlnde yapılacak olan bu toplan 
tıda cemiyetin hesapları tetkik edilecek v<'! 
yardım sandığı yeni idare heyeti seçilecek. 
tir. 

• Yeril mallar sergisi bu akşam saat 21 de 
kapa.nacaktır. 

D I ŞARIDA: 
. • Sovyet hava rekortmenleri diln Pariste 

Fransız hava. mUsteşan tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

• İng:IHz kralının kardeşi Kent Dükü ve 
refikaaı Yugoslovyaya gelmişlerdir. 
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Gllnrşln doğu,11 Gllneşln bat1şı 

~M 1~3 
Vakit Sabah Öğle İkindi /.kşam YRtsı tnıaal 

• Sovyet tayyarecileri kutup tizerinden 
Amerika.ya. bir gidi§ gell§ seferi yapmak iç.in 
havanın mllsait olmasını beklemektedirler. 

• Cenup kutbunuun Uç senelik bir tetkik 
seyahatine çıkan İngiliz heyeti dUn Ports. 
manth limanına dönmU§tUr. Heyetin ke§if. 
leri meyanında Graham a.rs.zisinin bir yarım 
ada olduğu gfbJ çok mUhimleri vardır. 

• Balkan Ticaret odaları kongresi 27eyVU. 
de BUkreşte toplan~aktır. 

• Romanya. kabinesinde istifalar olacağı 
haberi resmen tekzip edilmektedir. 

• Haber verildiğine göre ?ıu aym sonunda 
bUyUk bir İngiliz harp filosu Yunanıstanı 
ziya.ret edecektir. Filo 11 kruvazör ve 30 
torplta, tahtelbahir, mayin, gemisi ve saire 
den mürekkep olacaktır. • 

• Ege denizinde manevra yapmakta olan 
Yunan filosu dtln Fa!er Uınanma. dönnıUş_ 
tur. 

• !11gntere ile tta.tya arasında cereynn' 
eden mU~erelerden sorıra , İngiltere, Millet • 
ler Cemlyetinln bu son bahar toplantrsmda 
Habe .. istanm müzakerelere kabul edilmeme 
sini !kabul etmiş ve bu hususu Fransa.ya ~~ j 
kabul ettinneğl taahhµt etmiştir. 

• Berlindekl Ta.vınJs muhabirinin çrkarıl. 
ma.sma dair verilen kararı ecnebi matbuat 
~ ~mııreti Alman hUkOmetı nezdinde protesto 
" tmiştır. 

• Antlikyada Usha '!>artist r eis:! VP ıızalart 
... .,.affından Sevb Marufun o~luna ka.,.sı vıı... 

..,.ıan ter0vtız ba.r'l i.,~si bıı.kkmda tahl<ilı:at ar 

..,,~t1'1'. Tahkikat ilk hamlede işin mıı,.ettorı 

otduıfunu me:vdflTlıo. ertrarmrştrr. Ha.dl'!e es. 
nııeını'la Kuse•rı1 l\.fn<:h"fanm ela C'vinı'lPıı :cıL 

la.h atrlmr~ fllc'l•ı/5-11 t"qhit arııımı .. tı ... v~Mı!t•ııM 
aı"8.s1'1r1l\ bi'" a .. Tilrk avukatr vardır. 

• Suriye ite Lfibmm arasında C!'rruan ""ô'" 
mll7.a,1cerC'1P'!' l"cllresl:ı.: k-.Tnı•«br. İ!d mC'mle 

kPtin <"Um,.l\l{lrrl mll~t<ıl<ll kal~M1cbr. ~ııri. 

yeye Bf.vıı.ıt VP Lllzkfv<>fle l'rrhe>ı;t mrntııkıı. 

lar ayr"ılıı.cak ve lthalA.t transit surellle ya, 

Nevlnerl ss dakikada mağlQp eden 

Cim Londos 
Serbest güreş dünya 

şampiyonu oldu. . cİ 0alcİ~1: 
Paris sergısı münasebetiyle 1 ertip müsabakanrn tam elli ı,eıın getirııı'~ 

edilen serbest güreş dünya şampiyon· smda Nevinerin sırtını yere 
luğu müsab:ıkalanrun finaJi, Avrupa tir. ıJ ~~ıiP 

' Lo d rıd05 ııl' şampiyonu Nevıner, Cim n os ara- Hakem heyetinin Ciın LO ~,::ır 
d ık. k p · Pl d'" dıı··n141 - , •• "'' sın a evve ı a şam arıste e 0 ilan etmesini müteakip ıııJ· 

Spor salonunda şimdiye kadar gi:irül - yonluğu tacı kendisine rnerasi 
memiş bir kalabalık önünde yapılmış -
tır. 

Müsabaka fevkalade heyecanlr ol • 

muş ve ilk kısımda yenileceği saı:1ılan 

Y unanh pehlı van elli beşinci daki~a da 

yine o meşhur tayyare oyuniyle r:ıki

bini mağllip etmiştir. 

Güreş baeşladığı zaman Neviner şid

detli hücumlara geçmiştir, çok sür_'.atti 

güreşen Neviner, Londosu feci vaziyet 
lere s-okmağa başlamıştır. 

Hele otuzuncu dakikada Cim Len -

dos muhakkak bir mağlubiyetten 1-ıü -

yük müşkı:.ila~la kendini kurtarabilmiş· 
tir. 

Bu dakikndan sonra, - İlk anhrda 

bütün eforunu sarfettiği için olacak • 

Nevinerin yorulduğu, buna 

müthiş dakikalar geçirmiş 

m•ıkahil 

olmasına 

rağmen Cim Londosun gittikçe açıMığı . ' 
görülmüştür. 

40 ıncı dakika.dan sonra taarruz sı

rası .Yunanlı pehlivana gelmiştir. 

Londos çok kuvvetli hücumlarla rakibi 
ni a.damakdlı hırpaladıktan sonra meş· 

h ur tayyare cyununun sırası geldiğine 

ril'\1iştir. 

ıeıi 
Küçük spoı hab81 J11l,ı 

_,,ıl~· Jf) 
t.ıep.or ilP 

• Buraada lik maçları nilıese esi >~ı~ 
maçına Mudanyalıların geııııeJll ııdde 

aJiP ' A~jlrspor takımı hUkınen g 111rıtl 
Bursa şampiyonu olmuştur. ı:ıtllç ~ r6' 

• Tekirda.ğmda. Halkevl ıtı.ı~llj)d ~;,...-ııı
devam edilmektedir. Son J'.J15ç'1ıııJ&!1 ıl~1.ıf• 
kip Yılınazsporıa Halltspor ~we ıııt~eıııd' 
da oynanmış ve 1..1 beraberi (!81' ll 

• Tekirdağda. Halkevi wııi:. ),eJll 

müsabakaları tertip edilecelt tıı.ıı>l)tl 
ıcıu ,tı 

• Aeg isimli Yunan spor ıııi#tıf• ,pd 
stadyomunun inşasına baŞlsJl tllr 

Stadın ilk tqr bay MetaltS~ ,-e ı~ 
ko:ııulmuştur. ı:ııJ ıoO 0&1 

• Fransız atletlzm feders.9Y
0 yeııl 

metre sUrat koşuları için UÇ ~~; 
keşfetmiştir. . ~rı ıı~,1~ 

1slw cY 
Solç, MaJfrey ve Jordall dJ:ıl olll 

atletlerin istlkbalde birer yı~rrllll'· ıt~ 
Franız gazeteleri yaz:ına.kt.a 1,.rııııt1 i" 

talCJ111 ı~tır 
• Uruguvay ve ArjanUn 11ıı ' _ ... aıs.rı ~ 

ya şampiyonluğu mUsab..,. 41~~ 

takarrtir etm.1ştlr. otlı1' ~ıJ't 
ııı.cıı!t ıı" f • Bu sena BUkreşte yııP' ~1ıtı Jı'· 

oyunla.Tından sonra Bulgar ve11cıı1'1lV 
leri hususi bir ka.rşılaşrnıı. :·,~~!" 
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Memlekette tetkikler • ~C<Ç:yjk h©lft©l~O 
İsi ediye kazananların 
,. ,,!!11,erini neşrediyoruz 

t tarıhıı b letçi, 2 - Vecıhl Beyazıt, 3 - lBA 721 No. 
ılnıeı.;<'I · • u11.ın lıulhdir: tı Vatman, 4 - Necdet Kumkapı ortaokulu 

941, 6 - Muzaffer 8 Unctl llkmcktcp. 6 -
Aşhen Samatya Sulumanastır leblebicl so. 
kok 62. 7 - HU.seyin Könl Birinci vakıf 
han No. 3i. 8 - Sa.llm Şlahane karakolu 3, 

O - Orhan birinci \'&kıt han, 36. 10 - Po>: 

Eşkıya 
ıanet 

yaratan 
taşı! 

Zeki söylem-ez, Dersimlileri 
rlhan Altmel Fener, 

BiRER ATLAS KAZANANLAR söyletmek sırrını nasıl öğrendi? 
11 _ Orhan ôzver Pcrtevniyal llseslH:ı 

12 - Kılzım 13 Uncu llkmckt,.ep, 13 - Ne. 

zlhe Çapa öğretmen okul 87, H - Ferdan.: 
F..akl§ehir inhisarlar, 15 - 1. BilU\r Edime. 
kapı sarmaşık No. 55, 16 - Necdet Fatıh 

ortaokul il, li - Güzin Tepcba§ı, 18 - Bilr 
han Edlmekapı çeşme caddesi 4!5, 19 - B. 
Çağlı Samatya Mllll MUdafıı.a caddesi 52, 
20 - lcllU Erenköy kız lisesi, 21 - Ziya 
denlzyollannda kamarot, 22 - ŞUkriye Pos 
ta memuru. 23 - Cahlt l'ertevnlyal llse~I 
J9~. 24 - Mukaddes SUlP.yman sokak No. 
20, 2~ - Zeki Tophane gcreku§U sokak ı:, 

1 
!)eyit bır evi ''şereflendirince,, mutıakkak hediye alır. Bu hediyeyi az gfü· ..;. se gene almakla beraocr evi lanetlemeği 1 
de unutmaz. Fakir Deraimlinin bu lan-:ti kaldırabilmesi Seyide kıymetli hediye vermesine bağlıdır; bunun için 

de eşkıyalık yapmağa mecbur o!ur. 

BiRER CEP DEFTER! 

ot. l>. KAZANANLAR 

Vaskird nahıye müdürü Zeki Söyle. 
mez: 

- Tam yirmi iki senedir Dersimde 
memuriyet hayatı yaşıyorum ... 

Dediği vakit derhal aklıma soy adı 
gelerek fevkalade üzüldüm. 

~ "lll(lı 
&ı~ §e lliıc 16 26 - KemıllelLin 34 UncU Ukmekte, 27 -

tıı liOk.,.. l:ltglyf gostermcktc MelAhıı.t Aksaray Uzunyusut 15. :?8 -

- Eyvah, dedim, acaba soy adı gi. 
bi kendisi de söylemez mi? Söylemez
se yandım! 

Fakat !stanbuldan buraya kadar ge 
len bir gazeteci için söylemez de olsa, 
söyletmek. hiç olmazsa bu maliimat 
hazinesinden bir parça istifade etmek 
her ne pahasına olursa olsun lazımdı. 

l'lııcı ~~ l A..,. Yilrdagül l!lt;kl Aydın oteli k&r§ısında Sir. 
hl l..cıı., ö ""'1Ml v '"ZANAN Q ~ 8~ ıen ll:ı 

1 
~ keci, 29 - ll"eyyaz Erkek llscııi 1000, 30 -

1 
OyÜI( Ln rgtn orta okulu, Hatice Bakırköy Yenimahalle zevk sokak 

' l".. OSYON 26 - 81 - Ekrem Fatih Şeyh Resmi ma.. 
lı,.; lt }{ ·~ZANAN halle~ı Ba.tjhoca sokak 33, 32 - T. Erkan 
~ 'C\J ŞJ.şE: ~ııı.ı fst.a Galatasaray 11.!!e.ııl 1587, 33 Zeki Vefa li!ıeıd 

lıiiııcıı : 1laı EsA.Ns ~uı erkek llseııl. 3113, 34 - Ferda Divanı!li sokak 16, 3:5 - * 'f. 

1~~ t Bengı v AZANAN Hayriye Kadıköy kız orta okul 442. 36 -
1 liA~t au"Ol{ Cfa lisesi 227• HlıımU İstanbul erkek liseııi 105, 37 - Suzan 

Toprak bir klübe içi. .. Duvarlar top
rak. döşeme toprak ve tavan toprak 
Bir kenarda çivileri yerinden oynamış 
bir masa üzerine abanmış, mütemadi. 
yen çalışan, bazan daktilo ile, bazan 
el ile yazan \'C her saniye meşgul bulu
nan Zeki Söylemez, Dersimde sır diye 
ne varsa hepsini öğrenmi~. Yirmi iki 
sene içinde kar§ılaşmadığı vaziyet 
yok ... 

l'Ası l{ 1'URK1YE Bcyo"'"lu Tozkoparan <'.aml ııokak 4, 38 -

lJ 
ııt şı,ıı t AZANANLAR sara Beyoğlu 35 inci llkmektep, 39 - Kö. 

b ranıvay deposunda bl. scoğlu Beyoglu ,·eniçarşı Boetanb~ı 8. 

~:~du-=--ua_h ___ Y _____ u n ____ a_n_a--sk_e_r _-, 
d" tıboğıu heyeti 

Un Öldü Yarın öğleden sonra 
geliyor 

Bilyük Trakya manevralarında bu. 
lu.pacak dost memleketlerin heyetleri 
yolda bulunmaktadır. Bu meyanda 
do~t ve müttefik Yunanistanın büyük 

erkanıha.rbiye reisi gencrıl Papago:: 
ve ikinci reis general Melisinas ile di-

fer heyet azaları yarın öğleden sonra 
Romanya vapuruyla şehrimize gelecek 
ler ve merasimle karşılanacaklardır. 

Noterden sonra 
katibi de tevkif edildi 

Evvelki gün mahkeme kararile tev
kif edilen İstanbul ikinci noteri Hasan

öan sonra katibi Ru~en Eşref de tevkif l 
edilmiştir. 

Bu meselede alakadar olan Balıkpaza 1 
nnda ekerci Yaninin mahkeme gayri 

mevkuf olarak devamı muhakemesine 
karar vermişken müddciumumiliğin iti
raı:ı üzerine asliye ceza mahkemesi tev
kifine karar vermiıtir. 

- !stanbuldan buraya gelip sizinle 
tanıştıktan sonra Dersimin bilinmi
yen sırlarından birkaçını öğrenmeden 
gitmek benim için çok acı olur ..• 

Zeki Söylemez: 
- Gördüklerim. öğrendiklerim o ka. 

dar çok ki, dedi. Hangisinden başlıya
yım? 

Birkaç saniye dlişündü. Hafızasını 

yokladı. Sonra birdenbire söze b~la
dı: 

- Durun size Dersimlilerin müthiş 
bir sırlarından ve bir adetlerinden balı 
sedeyim. Siz de bilirsiniz ki, eski Der
simde köylü Seyid ve ağaların azad 
kabul etmez kölesidir. Ağa bu köylü
nün kanını nasıl emer, onu kendi Ta.. 
hatlığı ve arzuları için lüzum görür
se nasıl ölüme bile sevkedebilirse Se
yit de ayni şeyi yapar. 

Seyitler cerre çıkarlar; buna "Çıra. 
hk" derler. Seyit bir eve geldi mi, ev 
sahibi nesi var, nesi yoksa verir. Fa
kirse bittabi çok bir şey veremez. Se
yit verilen eşya veya paradan memnurı 

Vazki~d Nahiye Jfüdii.rü. 
Zeki Söylemr.z 

olmazsa çıkıp giderken evin önüne bir 
sivri taş dikip uzaklaşır. Bu, Seyidin 
çıktığı evi :'lanetlemesi" demektir. E. 
vi lanetlenen köylü. lanet taşını kal
dırtmak için elinden geleni yapar. So. 
yar, öldürür, ga.spettiği malı Seyide 
vererek liı.net ta~ını kaldırtır. 

Bir vakit Keşkinvar köyünde Kerim 
adlı bir Seyidin bir köylünün evine 
taş diktiğini haber aldım. Köylü Se
yide bir oğlak vermiş. Seyid oğlağı ~ 
lıp götürmekle beraber, verilen hedi
yeyi az görerek lanet taamı dikmeyi 
de unutmamış. Köylü sonradan iki ke. 
çi daha vermiş, fakat lanet taşını bi· 
türlü yerinden kaldırtamamış. Seyid 
hq hediyede şöyle 'Cevab Yeriyormuş: 

- Bu taş böyle birkaç keçi ile ye
rinden kalkmaz: 
Canına tak eden köylü an'aneyi fi. 

----------~--~~----------·-------------~~--,;__~------~-
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Niyazi Ahmet 
lan unutup doğru bana geldi. Davacı 
olduğunu söyledi. Derhal Seyit 'Kerimi 
çağırttım . Yaltaklanarak karşıma çık 
tı. Meseleyi anlattım. Kat'iyyen inkar 
etti: 

- Ben ne lanet taı:ı diktim, ne de bu 
köylüyü tanının! 

- Yemin eder misin? 
- Hayhay! Bin defa yemin ederimı 
O vakit yemini kur'anla yaptırı

yorduk. Seyide abdest aldırdım. Elini 
Kur'anın üzerine koydu: 

·- Namusum, vicdanım ve Kur'anı 

azimüşşan üzerine yemin ederim, ki 
ben lanet taşı dikmedim! 

Köylüye döndüm: 
- Bak inkar ediyor ve yemin veri. 

yor. Yapmamış ... Bir diyeceğin var 
mı?,.. 

- Hayır! Hiçbir diyeceğim yok! 
İkisi de gittiler. 

ılı :[. 

Mıntakamda birçok suç işleniyor ve 
ben bütün suçlulara Kur'anla yemin 
\'erdiriyordum. Hepsi de inkar ediyor
du. Bir gün, Dersimlilcrin en büyük 
sır olarak sakladıkları yeminlerini öğ 
renmiye muvaffak olunca i~ değişti. 
"Munzur" un başına, yemin ettirildi 
mi, ne var, ne yoksa hepsini söylerler. 
miş. Artık Kur'ana yemini bırakmış, 

hep "Munzur" yemini ~~or~um. 
Bir gün odamda otururken Seyid 

Kerimi dava eden köylü tekrar karşı
ma geldi: 

- Seyid Kerimi yine dava ediyo. 
nım. 

- Fakat senin davan bitmişti. Ay
lar oluyor. 

Köylü boynunu bükerek cevab ver. 
di: 

- O vakit Seyid Kerim yalan söyler 
dl. 

- Bunu o Zanıan neden söyleme. 
din? Şimdi doğnı mu söyliyecek? 

- Elbet doğru söyliyecek? 
-Sebebi? 
- Çünkü siz bizim yeminimizi og-

rendiniz. Artı'k Kur'an.la yemin ettir. 
mi yorsun uz. 

- Demek Munztir yeminiyle her §ie· 
yi doğru söyliyecek ... 

- Göreceksiniz. 
- Peki o vakit sen. nıçın bana 

Munzur y,emini yaptırmamı hatırlat. 

madın? 

- Çünkü S<'n o zaman bu yemini 
bilmiyordun. Ben de söyliyemezdim. 
Söylersem Munzur beni çarpardı! 

Seyid Kerimi tekrar çağırdım; sor
dum: 

- Demek sen bu adamın evine la. 
net tası dikmedin? 

- Ha~a! 
Yanımda duran bir değneği alıp ö

nüne koydum ve kemali ciddiyetle: 
- "Bu Allahın değneğidir!" "Mun. 

zur babanın .. bnşı için doğru söyle! 
dedim .. 

Yüzü sapsan kesilen Seyid Kerim 
titremeye başladı: 

- Yaptım. dedi, taşı da yerinden 
kaldıracağım, oğlakla keçileri de geri 
vereceğim ..... . .. 

Bay Zeki Söylemez hikayesini bitir. 
dikten sonra .giilmeye başladı, sonra 
şöyle devam etti: 

- Munzur yeminini öğrendikten 

sonra işlerim o kadar kolaylaştı ki, 
sormayın ... 

Niya..""i Ahmd 

Gelecek .uazı: 

IMunzur kimdir? 
Dersimliler neden ona tapınırlar? 
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Japonlar geniş bir 
taarruza giriştiler 

Bir şehir zaptettiler, bir şehri de 
bombardımanla yaktllar 

Tokya, 12 (A.A.) - Domei Ajansl, 
Tiyençinden a:dığı bir habere atfen 
Çınlilerle Japonlar arasındaki ilk bü • 

yük çarpışm.ılarm Chachar eyaleti hu
c'udunda bJyüıe Sed civarında başlamı§ 
tılduğunu bildirmektedir. Japon top;u -
lan, Nankeouyu bombardıman edePek 

bir ~ok evlNde yangın Ç!karmı~laı ;ır. 

Şehir alev içindedir. Bombardı :tı=!na 

rağmen Çin kıtalarr mukavemet göster
mekte ve m~kabil hücumlarda bulun -
maktadır. Çin takviye kıtaatı Jehole 
doğru ilerliyorlar. Kalgan - Hank~u 

r:-.mtakası Çin askerleri arasında m:rkn 
ordusundan ela dört fırka vardır . 

Japonlar. topçu bataryaları ve ~-1y -
Iarelerle yapmış oldukları şiddetli b:-m -
bardımandan &onra saat 9-30 da Nan
keou istasyonul"un zaptetmiş1erdir. 

Pekinin dünya ile alakası 
kesildi 

Londra, 12 (A.A.) - Röyter ajansı 
muhabiri ile :iiğer İngiliz muhabirleri • 
nin telgraflarrrt4 göre Pekinin bütü!1 
dünya ile alakası kesilmiştir . 

Tiyençin posta bürosu bozulmuş oldu 
fundan telefo.ı ve telgraf münakılatı 

inkitaa uğramıştır. 
Günde yalnız bir tren hareket ed:rek 

Çinli halkı taıırmaktadır. 

Şanghayda ,Japon ~emHeri 
Şanghay, t 1 A.A.) - Yeniden yf'di 

harp gemisiniıı gelmesi Şanghay önün -
deki Japon harp gemilerinin adedini 
yirmi yediye çıkarmııtır. 500 bahriye 
silahendazı karaya ihraç edilmi~tir . 

Japonların garip bir talebi 
Şanghay, 12 (A.A.) - Japon .nt' -

murlarırun Şanghay belediye reislerin • 
den Çin muhafız kıtaatrııın ~eri a'm • 

masını ve büt•:iıı 1ı1r .:ar,a işle.inirı ·a!'ı

rip edilmesini taiep etm 'ş ol:.luklaıı t-:yit 
edilmektedir . 

Japon ctorıanm::ısr müm:s:;ilinin rh: 
tehditkarane Lir tnrzda ayni ~eyi V !"IU • 

Hmgdaki Çin ~arnizonu kumaııdanır.dan 
iHcmiş olcluğ·ı ci')•rle"m~ktedir . 

Örfi i<'arc 
Şanghay, U ( A.A.) - Şangh:ıvJ<!ki 

Çin ım~zisiN1t (;rfi i..tare ilan e<lilmh;tir. 

ç·n I JU kıirneti. Nankinden 
c;ekiliyor 

Tokyo, 11 (A.A.) - Nankindeki bir 
Jt.pon membarııdan alır.an haberlere gö 

re Çin hükiımt'ti, Nankinde hükümetin 
Hankaua nakledilmesi ihtimaline binaen 

c.ın gemi haırrlamııtır. Hankau, cn•n 
!'Ürecek bir harp için iyi müdafaa mcr -
kczidir. 

Harp içtinabı gayrikabil bir bale ı:rtl· 
diği zaman Mareşal Çang - Kay · Şe
kin ilk yapac1ğı iş, hükumet merkeıini 

r•akletmek olacaktır . 

Kazanan numaralar 
12 000 

Lira kazanan 

30141 
·10 000 
Li ra kazanan 

21:724 
3000 

Lira kazanan 

1867Y 12809 
1000 Lira kazananlar 

27101 9688 
5 00 Lira kazananlar 

30114 37071 36832 5473 279 
36065 25833 10912 14531 3695 
31536 9694 15325 32709 21801 
ss51 24397 34642 1224 31438 

200 Lira ka zananlar 
12520 23506 

70 1735 

19189 24463 
7543 2425 

39239 26364 

39539 
17639 
27040 

4165 
20409 

21337 39985 28711 
9138 

33133 
34947 

26328 
26423 

35515 26340 
332 

15546 
5526 

23178 
22087 
13613 

100 Lira kaza nanlar 

12793 33603 3i915 16200 18055 31490 
3HeQ 32408 10216 3~34e 28776 .2'7236 
16025 32101 4455 38192 1793 7125 
15971 22604 1117 21492 36612 36080 
20584 315933 33561 2M29 
27'2 20631 5834 34585 
2886 14477 32001 3392 

32414 

6011 28587 
31363 12636 
4055 33153 
9463 26150 17627 34612 30764 

12251 28062 33157 
120j5 11045 11199 
30846 32653 39701 

5857 14776 36398 
5917 26814 16012 

5012 26916 14379 
13397 29428 21016 93151 8497 2381o!3 
33226 18096 4112 24610 34023 13631 
15393 16084 5891 2~25 58511 146'3 
14369 371542 15222 3179 2452 3S6~t 

81932 l6Z62 18783 30178 36217 272'3 
8224 33293 33553 23080 20632 39172 

16251 19028 9479 12510 1889 10372 
21413 15487 309150 "'688 33805 37416 
19586 31341 23193 371415 23051 1277 
2699~ 270414 35593 26714 8189 20655 

30 Ltra kazananlar 
3406 7~ö8 2Ui00 2J7 i I 2at>SO 10491 

l2i i.U 12181 7774 lfı302 J;)UJ.U :.ı~a64 

a6124 19US :IG78<l :0:::1107 1968 33561 
2:53S 3285~ 17"572 3124 :.1027 ;.:715~ 

18936 88679 11255 234».> 2a371 4081 
21742 23731 25400 4994 1731 1565 
24167 16525 19851 1817 10252 5515 
1273 1134 30268 12424 15542 10219 

28341 13653 39968 37142 26445 H9U 
23110 1094.9 2346 34223 2548 617& 
30909 19384 39500 24600 14501 14992 
11898 10164 16717 4075 5723 3611 
10863 24638 24893 9905 3990 335820 
27370 32453 11049 17853 10708 8473 

4266 38334 26415 2591 33250 838 
33372 15163 27986 29268 8202 461G 

3592 28552 3471 29249 35836 192545 
29367 36S76 5409 9864 35671 369P1 
111666 8403 20447 11483 13131\ 49lt 

1258 115769 36695 14931 24939 39455 
6807 30996 219111 25988 10365 28031 

11269 20829 8830 29999 9143 185~7 

2894~ 36178 11291 1757 13341 
52 124.~0 37288 11579 30205 

22ı70 30306 24S57 1542 15860 
1~•2• 101119 49Aft 39342 30710 

374'91 
91~7 

39S32 
304 

22338 330595 30194 19821 18410 7477 30206 283..s4 2~60 1'228 34475 1324~ 
34666 144 15496 11078 8079 100 4427 29.115.11 39738 25637 717 36A02 
ll511 1299 11503 33417 314i3 23807 :t.t1A2 17217 3ilM 19844 18637 3642 
328i9 33832 17902 30818 3768 28038 !'l)Ml 25324 1A<t73 15914 Jrn!'S" 27341 
11759 28146 2869 363!i3 9109 207i3 2ı•n!'S 3q(l1'? l17A6 1ııAı3 ,ll~!l~ nns~ 

l936'( 7824 20519 36527 37271 18919 2fl!l•l l1il6 ~!'575~ 20111\ 23763 11lll2S 
4'59 36319 2666 13106 35.'510 1621\ 30479 211201 22Nl.11 771!9 35141 20273 

20252 20108 32131 21718 1333 363S6 ıoooo Url\Jrl< mllkUat bt>htr numarll '""'f'' 
301184 l519S 23211 ;'1'117: llrtl al&t'Aktır. 

50 f "'i ra kazananlar 2s1z1 20131 36:ıo9 211150 5612 
2!'151 12!1?9 344M 3993 11453 

262!18 36905 3t610 23503 17596 23019 
2~92fl !!A779 J:l99A 3"3ııl :1~'?90 

166li8 244::i2 17567 12679 26547 30626 24200 39'?10 11399 2379 311~81 
36358 4335 8895 39109 2304l 215132 311Rl • 9594 29571 2~111 2ı032 
27205 1386ı 13375 28532 21018 27332 16837 2~131 107 !'11~5 6375 
12449 31104 8422 2046j 33353 191:U 37715 12::i21 '912 7016 

ZAYi 

4'0115 

310171 
127112 

3'.?199 
7331 
~235 

1522 8300 9001 4367 6545 3~5 

35317 5697 3739 10499 37116 2775~ 

11319 120:56 1'4.04 1760 12080 l574g 
3~ 32018 1111• 833 306:SO ı22g6 

2!Mt 12M4 23845 lSl«I 28674 2Mel 
!'"'98 ıoım2 31ut ıs20 25355 ms 
27203 8Tlft 7897 25153 36997 ~ 

Orta köv fnönü Yatı IT'ek+ebinden 
mezun olduğum 25 haziran Q'?S t;u·ihti 
ilk okut sehadetnamemi z:t'ri ıotti ..... Ye-

1188 39884 ~5~2 1~52 7516 326,~ 
1388' 10«9 3853 12271 16T08 372':0 

niıini çıkarac11ğmırtan ,,ük.,..ii ,.,.ı.t11r. 

Bursa Şehzadı:bııtı Fevziye çarıı11 J 

9 numarada Bursalı Mehmet. 

HABER -Aifam poetu1 

•• 
Usküdar 

neden 
Sultanahınetteki tarihi adliye bina. 

sının yanmasından dört sene sonra, 
İstanbul dUn gece yeni bir adliye yan.. 
gınına şahit oldu. 4/5 birincikanun 
933 gecesi yanan adliye sarayı yangı
nını 11/12 ağustos 937 gecesi Üskü
dar adliyesinin yanması takib etti. 
Gec:en adliye yangınından sonra • ah
şab binada bulunan • Üsküdar adliye
sinin tehlikede olduğunu söyliyenlerin, 
haksız olmadıklarını hadiseler göster. 
miş buhmuyor. Şükür ki dün geceki 
yangın Üsküdar adliyesi binasının ya. 
rısma yakın bir kısmını yakmakla 
kalmış ve itfaiyenin _ hakikaten fev
kalade addedilmeye layık - gayreti sa 
yesinde geni~lememiştir. 
Yangın haberi nasıl duyuldu ? 

Üsküdar adliyesi Paşakapısında, 
kapm:n üstünde ve arkada olmak üze. 
re iki binada bulunmaktadır. Esas bi- ı 
nanın ön tarafı Üsküdar hapishanesi. 
ne giden yol, yanı ve arkası da keza. 
lik caddedir. Binanın diğer tarafında 
hapishane binasının bahçesi bulun
maktadır. Yapılan tahkikat yangının 
binanın arka tarafındaki caddenin 
geçtiği köşeden çıktığını göstermek
tedir. 150 ııenelik olan bina 8 bin lira 
sarfiyle 3 ay evvel tamir edilmişti. 

Dün gece saat tam 2,29 da Beyazıt 
kulesi bekçileri Üsküdarda Doğancılar 
üstüm.len bir alev sütunu yükseldiğini 
ı;örmüşlerdir. Kulenin tecrübelı bekçi. 
leri bunun Üsküdar adliye dairesinde 
olabileceğini anlamakta gecikmemiş • 
ler ve ht-men Üsküdar itfaiyesine te
lefonla haber vermişlerdir. 

O zamana kadar Üsküdar itfaiyesi 
yangından haberdar edilmemişti, He
men harekete geçen Üsküdar itfaiye. 
si yangın yerine vardığı azman saat 
2 yi 35 geçiyordu. Fakat yangının bir 
hayli genişlediği görillmüş. Bunun ü. 
zerine itfaiye kumandanlığı İstanbul 
itfa.iyetıinden bir grupu da ÜskUdara 
geçirmek için emir vermiştir. Saat 
2,50 de İstanbul itfaiye grupu da Ara
ba vapuruyla Sirkeciden Üsküdara ha
reket etmiştir. 

Bu esnada Üsküdar itfaiyesi faali. 
yete geçmiş ve binanın arka odalarını 
sarmış olan ateşi önlemeye çahşmağa 
başlamıştı. 

İşte bu esna'h binada gece bekçili
ği yapan Ali dehşetle dışarı fırlamış
tır. 

Büyük memurlar yangın yerinde 
Vak'a mahalline yetişen Üsküdar 

kayrnak1.mı, Üsküdar müddeiumumisi 
Tahsin ve biraz sonra gelen müddeiu.. 
mumi Hikmet Onat derhal jandarma, 
asker ve polis teşkilatını teksif ede • 
rek dosya dolaplarını ve mevcut eşya
yı mümkün olan süratle kurtarmıya 
b~lamışlardır. Bu esnada vali vekili 
ve polis müdürü de yangın yerine gel
mişlerdir. 

Üsküdar ve İstanbul itfaiyeleri saat 
dörde gelinceye kadar bütün gayretle. 
riyle çalışmışlar ve ateşi ancak 18 o
dalı olan binanın 9 odası yandıktan 
·sonra söndürebilmişlerdir. 

Yangm neden çıktı ? 
Yangının neden ve nasıl çıktığı şu 

dakikada resmen cevabı verilemiyen 
bir sual halinde kal.maktadır. 
Yangın daha devam ederken vaka 

mahalline gelen İstanbul müddeiumu
misi Hikmet Onat ve Üsküdar mildde. 
iumumtsi tahkikata derhal başlanma
sına karar vermi~ler ve milddeiumu
mt muavinlerinden Orhanı tahkikata, 
müddeiumumi muavinlerinden Naz.ifi 
de yangından kurtarılan eşyanın tas. 
nifine ve binanın muhafazasına neza
rete memur etmişlerdir. 

Muavin Orhan gece bekçisi Aliden 
ba§lıyar~k. diğer binanın gece bekçi
si Salihi, adliye mübaşir ve hademe. 
lerini, ve diğer alakadarlan isticvab 
etmiştir. Bugün öğleye kadar bu tah
kikat evrakı 20 sayfaya baliğ olmuş
tu. Fakat henüz kimse zan altına a. 
hnmış değiMir. 

Kast var mı ? 
Yangında kast olduğu şüphesi mev

cuttur. Meçhul bir elin binanın tenha 
bulur.an ve ilkmcktebe bakan kısmın
daki direkli &aJınişin altına, pencere 

kenarına bir kundak veya buna ben. 
zer bir şey sokarak yangını çıkardığı 
söylenmektedir. Bu kısım beş merte 
kadar bir mesafeden dikenli telle çev
rilmiştir. Fakat bu tel bır hail olabi
lecek kadar sağlam değildir. 

Tahkikatta en ziyade, gece bekçisi 
Alinin - velev ki dışandan da olsa - ate 
tin zuhurundan nasıl haberdar olmajı • 

dığı noktasında ehemmiyetle durulmak
ta.dır. Alinin uyumuı olduğu sanılmak
tadır. 

Binada yangın söndürme tertibatı ve 
telefon vardır. Fakat bunlardan istifade 
edilemem'ştir. Eğer Ali vaktiyle har~ • 
ket edip te itfaiyeyi ve etrafı yangından 
haberdar ets~ydi ateşin bu kadar ge
nişlemi yeceği kanaati mevcuttur . 

Müddeiumumi muavini Orhan, bu· 
gün öğle üz~ri Üsküdar sulh ceza ha
kimliğinden keşif yapılma&ım istemiş • 
tir. Diğer taraftan itfaiye grup imfr • 
terinden de rapor talebinde bulunmuş -
tur . 

Uı:ıklldar adliyesi te§kilAb 
Üsküdar adliyesi teşkilatı müsta:ti -

len Üı>klidar, Kadıköy, Kartal, Bey
koz ve Şile kazaları mıntakasında icra
yı kaza eder. Yalnız ağır ceza mahk~ -
mesi mevcut değildir. İki hakimi mün-
feritli bir huh.uk, bir sulh ahkamı ~ah -
siye, bir ceza, bir sulh ceza, bir sulh 
hukuk mahkemesiyle, tebliğat müdür -
lüğü, iki istintak dairesi, ve bazı ah -
valde İstaııbul müddeiumumiliğine 
merbut müstakil bir müddeiumumilik 
teşkilatına 'ahiptir • 

Tahmin edildiğine göre, halen m.ıh -
kemelerde 3(100 ve icrasında da 2000 
kadar derdest muamele evrakı vartiır .. 
İstintak ve sulh mahkemeleri evrakı bu 
tahmhin h;1ricin.dedir. 

Yanan kısım neresidir? 
Yanan 9 ooada asliye ceza, sulh C"!za, 

sulh hukuk mahkeme salonları ile ka· 
lem ve hakim odalan ve bir de tebli~at 
da:rcsi bulunmaktadır . 

Asliye hu.<uk m;ıhkemesi salon ve 
kalemleriyle bir ve iki numaralı İ!!tin -
tak hakimli!deri ve icra dairesi l:ısmı 

kamilen kurtarılmıştır. Buradaki e'>ya
lar da yanm ımış, kasalar tahtı muhafa. 
zaya alınmıştır. 

Yanan kı:mrrlan bir cok eşva ve df'f 
terlerle evra'< kurtarrlabilm:ştir. Fıı l:at 
bunlar henüz tasnif edilmemiştir. Bu 
mahkemelerin kasalariyle tebliğat dai -
resi kasa ve ciolapları ve evrakın bir 
kıF-· ~~ :oni<at <'ltında kalmıştır . 

Uskii<IHr adliyesi yarın 
faaliyete geçiyor . 

Üsküdar .ı<.I :yesi işlerinin durmcıma 
sı icin derh<t1 tertibat alınmış ve Os -
kil:tar adliy·!~ıne, Üsküdar kaym:t:•eım 
lığı yanınd:ı ;ıir bina tutulmuştu~. Bu 
binada bütürı adli daireler yarından iti 
haren faaliyete geçecektir. 

Yanan do~yalar için yenileme rıptl· 
ması zaruri ~örülmektedir. Bunuıı :çin 
ae bir k:ı'lu•ı n~§rİ icap edecektir. 

Zarar ne kadar ? 
Üskü.·Jar <ıc'livesinin kısmen yanma -

smda nmütevdlit maddi ve mancvı Ta· 
rarrn yarım milvon lira kadar olcl•.ığu 

tahmin edilmekte .. :Hr . 
Evrak kurtarmağa çahşan fel.!akar 

h=r mübaşi~ir biraz kolu vanm,rt;r. 

Müddeiumumiler izah ed iyor 
İstanbul m;Jddeiumumisi Hikmet O-

k"Urtanlan oorak t J'(t~ 
ı.sab• 

nat yangın nakkında ıu -1, 
. j.t'ı' •. 11 

tır: drf· 41,ııt. 
"- Bina üç kısııtı 1ur· 

yanmışıtr. !ki kısırn 1<a1:ıııafll~,t 
yerin sokak cephesi kaP tıf· 1-tt' ./ 
toprak hizasından çıkfl111 ~d'f / 
nu iki metre yükselin~e~:ıd~eıı (l 

·· · · k' tre yulc "'ır.. gormemış. ı ı me . ..rıııuı· . iJ 
mahalle bekçisi Litıf go "?>etÇI 

• 1/t 110 
darlara haber vermış 
ralını uyandmruştır. öar yıf'~ ( 

İtfaiye gelinceye Jca . e ~ıeJi! 
ttfaı1 ı 

kan doğru çıkmıştır. . e b' : ~ıl 
mez söndürme faaliyetıl1 bir rrıf: 
kısım tamamen yandıkta;dii!al"1~ 
tahrib edildikten sonra s çı'IJ1l_~1 
Kaplamasırldan yangın ur• fY :ıl' 
içindeki evrak kurtarılrn:aıı~~~ 
re sulh hukuk ve cez~ e Jelle 1 
asliye ceza mahke~esı :. ddeiıJIP.'l \ 
deiumumilik kalemı. rntı d1l ~f 

· d · · tabibi • .J muavınler aıresı, .,11~ ,J 
kline n t'J: Yangının çıkış ŞC tcı~P 

risinin attığı cig:ıranın ~ 
!dibindeki otları tutuıtu: ad 
hep olduğu, yahut da b~,ııitiilııd' 
kaaden yaptığı ih~iJnal .. ıeritld' 
mekte, her iki ihtımal u 
kikata ehemmiyetle de"aoı /. 

ld. ·d'' ır. .:1t 

d.. ··ırııe..,~ "}! 
Yangının sön uru aıııı'- ıi"" 

1 nin ve Üsküdar kayrtıalc tıı'eJı (l ~ 
tedbirleri takdirle ~ayd~ııl~ f 
itfaiyenin kav hahnde olal1 ~ 
mamen ateşle sarılınJf tc ,IJ 
nasıni üç kısma ayırar\adrt'· 1: 
muvaffak oluıu bir ba~stciid" .J1 

Zayiat pek azdır. tcal,-cıf 
makinesinin faaliyet~en alııt,.,ıf"~ 
icabcl:3en bütün tedbırler d• ~ 1 

Yangın esnasında Jc~~ıı ,ar"~ 
)cıÇ• ~ 

yalnız evrak kurtarma. . ıcolıl I 
· · ızıl1 

çalışan bir mübaşırirıt ~I' • 
tır. jsİ 1 !,mi' 

. rııuıf' 'fV' Üsküdar meddeıu tı•rfl 

ke.nd.isly:e göıüşen bir 
1110 ~ 

m:ştır kı: 1ıı ~ fı 
ik~ tııf' . ,. 

"- Henüz tahk .. ııı'~ Jı ~ 
medik. Zan :ıltına ahl1 ıcısııııı' !. 
tur. Yangın binanın dı~ •51ııdl111 ar• 
aglebi ihtimal kaplama ,ıd1ğıf11 
mrştır. Kasit olup 01111 

etmekteyiz.,, ,. 1 .,;ıl,~~ 
t 'tl~ iJJ Halkın e·tı,ııcı b ,ıi 

Yangından Üsküdar. e 111' 1 i",ı' 
itfa•Y i' telaş duymuşlardır... jr 8te~ ~'(ı 

su bulamamışt•r. Ru~~ ıııı1Jc ,ıl' 
l . .. . tt «ı ı<'.111 ııı 
erın uzcrıne a lt- tc 

mütemadiyen su dökere ~ 
söndürmüşlerdir. afıııÖ'~, 

tar " 1 , Bugün şehrin her ııal" eP 
rtar adliyesinde işi olal1 

11
a .~ 

anlamak için Paşakapıs• " 

du. {liJŞf~ 
Balkondafl it 1, 

; k I ('tJCtJ oeöi•"'~ 
5 ta ,# 

Bugün saat 11 • 1113rıll ,~ r' 
Tükü sokağında 22. nu ilt ,r~ -'' 
ran 12 yaşında l{atı~a uçiitl d'"~ 
yaşında Babikyan e"'11 

11 
tıir ,, J 

kon undan sokakta geçe ar ~ ~ r 
karlarken balkonun tcel1 .tredt 

k" 111 .. 
rılması üzerine se ız fil ·,1• 

düşmüılerdir . ·ıcr•" tı~~ıY 
Katina ağır. Babı ,ye P" 

yaralanmışlar hasıaball 
!ardır. 
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Soıyor J:aht"Gei 

kllhn'erl yükler, 1stanbulun brğendl~mlz 
.) erıae koşar, postu serer, uzamı dık. Orası 
bizimdi! .• l\:ahve de ora.şıydı. gazino da.. 
Hem ta.biatin ıpekll bir seccacde gibi yumu. 
şak çayırlan dururken, ııandalyelere ne 
ıuzuııt vardır? Ta Karadımizln enginlerine 
doğru Çamlıcanın bütün glizellikler:ine doğ. 

ru Boıj"azın bUttin şiirine doıtru hlir \'e serazat 
bakışlanmızı uzatmak dururk<'n, bir kahve. 
nin tent .. •erlle. camekA.nlarile ufku ruyetimL 

zl kapatma!< lstemedlğlm!z için dağlara çı. 
kar, tablatin güzelllklennl seyretmeyi dahil 
lerrih ederdik . .teta bulun, §imdi bir hatıra 

olan çayı, lannda. su kenarlarında. me ir.?. 
lcrinflo ufak htr 11ecracde, küc;;Uk bir ha.srr 
herşeye kMiyıli. 

C lııl~ "l.Qbır ha .. _ gelen bir vahı 
~I~~ ~~tı tlbi -;uu-

0 
dan yapılmış bir Böyle yerlerde, mesel~. KarakAhya bahçe. 

·oq ~hen d ncbbihdlr. lcrlnrle, Suıt'!-"ıuyunda, Şl!ada, agaçlıklartn 

~ lf•s- l11u. 'l<e •ıcakt.an bunaldım. sı. 1 altında, serin gölı;-elere u1.anmış oturuyor.su.. 
~!J,: ha1taı endi kendime: 1 nuz, §öyle geniıı. kallavi · fincanla 

~ ~ \l\raıı~ : C&ddeyı tut, §öyıt' 1ıı.. hlr kahve içerek, taUı tatlı keyf çatmak nıı 
,, ~ l;P>ıı,.'n l'ere git, ıerahlarern• istediniz? Bu kahveye kavuıjma.k o kada.r 

Cacı.ı1:.!'i .rı. biraz nevale kovıi•••· kolaydı ki .• Hemen: 
'J · -Ul_,,..n. - - Kahveci! 

~.1) '""' .. .. 
...., l:r~ ıtaıınoıı11ıı • 
~~ ~l Ilı. Uç ~ <1ıı.n banyo yapanlt. , 
t. ""~rı lltleyııı Yıl evveı burası t 1 
"""' l>fr . o za it~~ tırı: l.:ratta. rnanıe.r, bu hara~n ... 

~ıltt ' 1traı ~ Ctkekıert bir tıı.ra.J 
ı. ' 1Jıııs • v"elce ~-
"it~ l'I 11 tJn Ya&ak llleınnu olan ...... 
' ~rı ,.,tllıınıar de değildir. Fakat .., .. 
'~lz 11

l'or. v ! 11
• örf, Adet, halK•u 

'llçııllıtetlaııa raıı •dın, evvelki yıllar. 
'~ ııı ~'lıla1tonıuııe.r~ a~lıYor. Artık tam!.. 
)'11 - t<ıı 0larak ' beldf'n göı?'ec kadnr 
bf: lıır Ilı te11ınıeaı Cllneşe, suya ve tahl: 
~ t !ldıı<t ' bu .... 

ltıııa,~-'~a ır. liaıbuk°Jun ayıp Mytlmn. 
' 111 açunıı§ k • Uç beş ytl evvel. 

Pbe e""I B.dının, genç kızın na 
~ - rcuı 

"'tı:ı~llı atı • • .. 
•ır, ~ Jlohınt 
~ 111rulrııı:Uıı, ~l'çırı~k~k tf"pelertnı. 
"11 ~ ot bıur ını Ust tarn!larmı, 
"11ta~ • Uı, hl iliniz., B . '"<lt:ı ba.ı..'. .. ' el>veı · UyUkderenln 

~~l'ıtı_l'tıııa~·ııa. J.carrı, ':k rneşhur olan 
l'~ ~ il tllı:nl§lıttn lhYa ba.lıçelcrloıı, 
~l\ıı e•k Ilı~ "·- iz Va.r nıı., 
't. tıı._-•• ıcı~ -<llll)chr • 

cı~ ~ltla 0rıullrr İ ben de bilmem. 
ltlt r \re !loıllrdt ' nııvayı ııeven zevk 
(jlt~~da~tttr ııuı · O Yıllarda, Sarıyerin 
ttı~ 'lı lre~llzi.noı:_rı~ llUYilkderenJn Fıs 
·~· tarao erde. ,'_ ır ka.hveıert vardı 

"-. ıı ..,_ l\lrtarın · 
-"il ~-~- ll:ııı~""le11 lht ve gölgelerin 
t. ~~flt, ltı lta1c lu : etnıf'u:tl. . 

t~ıı ~' IMl'lneUnı' biz dacbrnız İstanbu. 
'lıtıtl'I~ Sot "-e"kltıı :en iyi bilirler. 

'
-..ıı tlt ~ l>fl- ı:ı a.nrıarl?U§.. Zevk 

'''· ll:ıeıt "'-..:eı, en ı 
"Q ~ lltı ~ı:ı. tırnı V rin kıyılarına 
~. ıı. ~ <l!ıttlıeııı1t1erıı annııı.ktan Ü§en. 

t l't.ı-. rııı.._ e bıaaı.n. 

Diye seslenmek kUiydi . 
Arkasında ııaka değneğine atılı ufak kah. 

ve ocağiyle bir adam, hemen karşınıza ge. 
Ur; 

- Şekerli mi, l!ade mn İstek naıııl? dly(I 
sorduktan ııonra, gözUmUzUn önUnde fincan. 
tarı gıcır gıcır yıkar, ıstedig-lmiz kahveyi 

pişirir, !lncanı elimize tutuşturur, kahveyi 
içinceye kadar beklerdi. Buna mukabil aldı. 
ğı para ne kadardr, bilir misin: 

- Beş para! .. 

Hayret etme, evet: '•Beş para! Bu mUt<o. 
vazi parayı kazanmıı.k için, ate;ı ya.kar, kah 

ve §eker kullanll', hattA Uatelik bir de su 

ikram cdlrdi. Filhakika, o zamanlar herşey 
sudan ucuzdu. Fa.kat be§ para kaç para klr 
bırakır? 

O devirlerde bunlara "seyyar kahveciler., 

derelerdl. Yaz günlerinde 1stanbulun gUzelo 

semtlerini, kah\'esiz mesire yerlerini dol&§tr _ 
tar, bir lokma ekmek parası kazanmaya 
ısav&.§trlardı. 

Bu mütevekkil ve fakir insanların ikram. 
lar1 da çoktu. Muhtaçlara, ihtiyarlara ve ço. 

cuklara parasız kahve ve su verirler, kaza 
ile kırılan fincanların parasını kat'IY'Yen 

almazlar, "belli olsun!., deyip, pradan gider 
lerdl. .. 

Seyyar kahvecilerin en meşhuru ve en 
filozofu Hilaeyin ağaydı. 35-40 yıl evvel alt 

mış ya:ıını geçmişti. SultAn Mahmut devrin. 
den itibaren üç padişahın cUIQsunu görmu, 
bir insandı. Sıvıuıtopol savllŞlnda bulunmu;ı, 

yaralanmı§tr. Bu savaşta aldı$t'r nl!,!anı dal. 
ma takar, kıth\"e pişirirken. muharebe batı. 
ralannı tatlı tatlı ıı.nlatırdı. Beyaz 11\kallı 

ı... · ttlt, ~r ite "il k<ıteı -v.....,..a kalma: 
~~ hır a~rditı k~~ arar, bulur, 1' ve nur yUzlü, gözlerlndf' dalına merhamet 
) ltııııı. lçltı ti kll(!ar 

1 
llllert, hasırları ve l!affet ışıklan çağlayan btr insandı HU_ 

\l~ •• 4.ı..., bt llık •tanbut güneşini seyin ıı.ğa .• 
~t ~ • ~- • tauı ıı tltt ı. lıt ~ • ---vgazın la l§tklarmı yudum Hüseyin ağanm kullandığı kahve fincan. 
,tı.ı ve llları lt~clvert lhU7.azJarla Jarının da bll.§k& bir b11suııiyett vardı. Ta_ 

~ ,~· ttı~ı:-nıı t:da 81hhate tay_ haklarda §U sözler yazılıyıiı: 
"~Ilı .. ~~ 1 

g\lnleri ~eçL - Afiyet olsun! 
"""\ t\ırı :--t I • • 

ıı ~ ı,l't ' haba 
~ r.\I. '·'" llılattı· rn, kır aatala, 
t "'il "' ... ıltt . 
~ h.. ,.nlıttı lta.ııv 
~ ~Q~~a, · liattA ~;kçaı~1ı kırgazıno. 

' lıtbı.~tlıd~ ke.h\·eı aç meşhur me.8!. 
"'l'll v . l;:ııll\lze Crine rastısmıı..K 

t~a U§attıı nevafo B"J'(?Unı ıı.. 
Blrtn:ıa hasırlan 

- Bir içen bir dah:ı. lc;,.r! 

- Gönlllden ıenllk eks1k olma.ıım! 
- Can boğvdan gı>llr. iyi ye, tyl iç! 
- Kalh krrma! 

- li'ukaraya mcrhanı<'l et!,. 

Düşmanınızı seviniz! 
Küçük bir hıristiyan köyünün mey. 

hanesine fena halde d :.irnan ihtiyar 
Pol, son günlerde mahalle papasının 

tavs.ycsi üzerine içmemeye kaı ar \'er. 
mişti. 

Gilise papası onu görünce. 
- Aferin, dedi. Zaten hnistiyanlık, 

sizin sarhoş olmanıza asla cevaz yer
mez. Bak görmüyor musun. ne iyi ya. 
pıyorsun? 

Aradan birkaç gün geçti. İhtiyar 

Pol, kilisenin duvarındaki yazıları tet
kik ederken şunu gördü: 

"Dii.şm.anllıruıızı sevi11i::.,, 
Pol biraz daha ilerledi; 
"Bira en bilyi(k düşmanınızdır.,, 

Cümlesine tesadüf ett!. 

-......···· 

Bunun üzerine olduğu yerde bir sa
niye bile durmadan meyhaneye koşa. 
rak tezgaha abandı. Ve meyhaneciye: 

- Şu bE-nim "en büyük düşmanım,, 
olan biradan bana soğuk bir bardak 
\'eriniz, dedi. Dü~manlarıma olan de. 
rin muhabbet" mi göstP.rmcl< isterim. 

Kadın - Eğer bu tedbirime rağmen gccclcyüı 11ykıuda. dolaşmak illetinden 
gene vazgeçmezse ... 

itiyadın huırveli ! 
Zavallı denize dü§müştü. Can hev. 

liyle bağırdı: • 
- Aman bir cankurtaran simidi a. 

tın, boğuluyorum. 

Yolcular arasından bir terzi hemen 
cebinden b;r mezüre çıkarıp·ak sordu: 

- Baş üstüne! Belinizin ölçüsü ne
dir~ 

, 

Çiil<l~ iki 1:>c.yycıh: • 
- Vakit geçirmek içiıı t)(tk].anıbaç 

nyııa.'W.k mı dersin? 

. 
- •1~ ~! 

Erkek - FeUiket! Senin bavul kay
bobnu~! 
Kadın - Anımı ·ne iyi! Bütün tuva. 

letimi yenilemiş oluruz. 

1 aze gumuı ta 
Müşteri - Bu yumurtal..ır çok taze 

midir? 
Bakkal: (çırağına hitaben) - Yav

rum, bale, yumurtalar müşterilere sa. 
tılabilecek dereceyi bulmuş mu? Yani 
soğumuşlar mı? 

- Kı::ım daha evlenecek yaşa gel. 
ntedi. Bcklenıcııiz lazım delikanlı ..• 

- O 1ıald.e kı::ımzla evlendikten son 
ra siz öliinocı elde edeceğim paraya 
nıahsuben bana bir miktar veriniz ba. ., 
rt. 

Çocuğa yarım bilet 
Trenin üzerinde ''ekspres" yazması. 

na rağmen, tren, her istasyona uğrıya 
uğrıya gidiyordu. Hem istasyonlara 
uğramakla kalmıyor, istasyon arala
rında muhtel!f arızalara ui;rrayıp dur. 
mıya mecbur oluyordu. 

Yarı yolda biletçi, yolculardan biri. 
ne yaklaşarak: 

- Sizin biletinize diyeceğim yok a. 
ma, dedi. bu çocuk yarım oiletle gide. 
mez. Yarım biletle gidemiyecek kadar 
büyüktür. 

Adam "lahavle" çeker gibi başını 
iki yana sallayıp kendini zor tuttuktan 
sonra: 

- Kabahat bizde mi? dedi. Bu han
tal tren, ilk istasyondan kalktığı za
man çocuk filhakika yarım biletle se. 
yahat edecek kadar küçüktü, şimdi bü. 
yüdü! 

Dalgın pro/esör 
Alimlerin unutkanlıklarına dnir 

çok hikayeler işitmişsinizdir; fakat sa 
nırız ki, bunların en eğlencelilerinden 
biri akşam yemeğine davet edilmiş o. 
lan bir profesör hakındadır. 

Sofrada, profesörün yanına fevka. 
iade güzel bir kız düşmüştü. I<'akat, 
profesör, dal~nlığı kadar mahcup da 
olduğu için bu güzel komşusiyle ko
nuşmıya bir türlü başlıyamıyordu. 

Nihayet kız ona acıdı. \'e: 
- Beni hatırlamıyor musunuz pro

fesör? dedi. lki sene evvel benimle ev. 
lenmek istemiştiniz? 

Profesör sordu: 
- Ya? Peki, siz teklifimi kabul edip 

benimle evlenmiş miydiniz? 
• 

BAKIRKÖY HASTANESİNDE 
- Ateş etme! Pcııcercni>, biitiin O'Jm Zarım ·1.-ıraoaksııı. 

- Ben deli miyimt Pencereye değil. 8a>ı.a ni:,-.an alıyorum! 

Nezaket 
Sinemada. ~ok kısa boylu bir kadı

nın önüne otunnu§ olan, çok uzun 
boylu bir adam, başını çevirerek soı: • 
du: ı 

- Galiba hiç bir şey ~rcmiyorsu 11 

nuz? 
Kısa boylu kadın cevap verdi: 
- Evet 1 Maatteessüf hiç bir fey gö

remiyorum. 

- Pekala 1 Şu halde, bana balan, gil-c 
Iünecek bir şey oldu mu ben size ha • ' 
ber veririm, siz de ıüler&inizJ.4 ' 

Münakaşaya 
lüzum yok! 

Coğrafya dersinde muallim talebe • 
den birine sordu: 

- KUrei arzın §ekli nasıldır? 
- Yuvarl:?k bay muallim! 
- Yuvarlak olduğunu nereden bili· 

yorsun?. 
- Pekala canım, şu halde dört köşe

~ir l Bu kadarcık şey için münak1şa e
decek değiliz ya 1 

Plajlarda acemi at«ıyıcıW.r i.çin 
"böyle tertibat teklif olunur! 

Ters anlamış 1 
Memur müessese sahibine m;.irı::aat 

• etti: 
- Direktörün ölümünden dolayı en 

samimi taziyelerimi size bildirmeme 
müsaade etmenizi dilerim. Onun mf'v

kiini almamı münasip görmez misiniz? 
Patron omuz silkti: 
- Siz bifüsiniz. Fakat bu iı için c~ 

• naze merasimini idare eden müessese 
ile anlaşmanız lazım!. 

Nişanltya mektup 
- Rica :derim beni rahatsız etme. 

nişanlıma m.:ktup yazıyorum. 

- İyi am:na, neden bu kadar ağır 
yazıyorsun?. 

- Çabuk vkuyamıyor da, onda-ı .. 

-



Katil Sogoman TehTtryan 

Şikayetler, temenniler: 

Laleli'de bir 
havuz ki.u 

içinde su ve balık 
gerine bir kaç ·ton 

gübıe var! 
Lalelide Balaban mahallesinde Fethi 

bey caddesinde oturan bir okuyucumuz 
bize yolladığı bir mektupta şöyle dert 
Y.aruyor: 

• * * 
"Oturduğumuz evin karşısında sa -

tılık ibir arsa var. Bu arsanın satılıl: ol
duğunu da senelerdenberi bir kenarına 
iliştirilmiş levhadan anlıyoruz. Fakat 
bu menhus yere bir türlü müşteri çık
mamış olacak ki senelerdenberi sağlı -
ğ1mızı tehdit edip duruyor. Nasıl mı? 
İzah edeyim: Bu arsanın civarında a - . 
rabacrlar otururlar. Arsanın tam orta
sında dört m::trelik kocaman bir havuz 
vücuda getirmişlerdir. Amma adına ha
vuz dediğime bakıp ta içinde temiz su 
ve kırmızı balıklar var sanmayınız. 

Bu havuzun içinde g'.ibre var!. Ve 
bu havuz sureti mahsusada gübre yığ
mak için yapılmıştır. Arabacılar hay -
vanlarrndan çıkan gübreleri her ak -
şam buraya getirip yığarlar. Böyle1ik -
le gübre yığ.nı her gün biraz daha bü
yür ve 'bütün civarı kaplıyan keııkin 

koku her akşam tazelenerek yığitun 

yükselmesi ile mütenasip olarak hu -
dutlarınr genişletir. 

Sade bu kadar değil, dahası var: Ar
sada bulunan kocaman bir çöp sanclığı
run ağzına kadar dolu ve etrafına taş
mış pisliklerinden çıkan kokunun da 
glbre kokusuna karışarak yayıldtğını 

düşününüz. İşte o zaman bu sokakta o
turmaktan gayri günahı olmıyan biz 
bctbahtlarm ne zehirli bir hava için<le 
yaşadığımızı .biraz :kestirebilirsiniz Bu 
arsa ayni zamanda arabacıların tamirn
neleridir <le! Beygirlerini baştboş salı
vererek ara'oalarmı s6kerler, g:.in1erce 
tamir ederler. Bu esnada beygirler esa-
~en ortası gübre havuzu olan bu arsamn 
pisletmedik yerini bırakmazlar. 

Şimdi medeni bir vatandaş ve ıbir İs
tanbul hemşehrisi srfatiyle belediyeden 
soruyorum: 

Lalelinin goöeğinde milyonlarca si
neğin !karargah :kuııduğu bu hastalık 
ve ölüm kaynağının burada bu halde 
durmasına daha ne kadar göz yumula
cak? 

Şimdiye .kadar hiç bir !belediye mİİ· 
fettişi nasıl olııp ta bu hali görmecii?. 

Şehir içinde ahırlar kapatılırken a
açıkta duran ve bir ahırdan çok '~zla 
:ehirleyici olan bu gübrelik şimd!ve 

kadar temizlenip ortadan kaldırılmak 

lazrm değil m!ydi?. 
Bu dileğimizi alakadarların gözleri • 
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eırada, bir el onun kolunn yapı§tı. Ve SW. 

!ordun sesini duydu: "Bir daklkn dunın 

Vallng, ııizc 116yllycccklcı1m var!., llcrbcr 

etratmıı. bakındı. Polis hafiyesini bir yum. 

ı·azaıı: So~orna.n Tehlil')an - Ç \!ren: S.Ş. -2- - ıktlbıu vıı t<-rcümB hakkı mnhfu:r.dur -

' '. Kafasının arkasında tabanca 
kurşunile açılnıış bir delik vardı. 

Delik en o kadar çok kan 
ak nııştı ki, esasen fazla bir ş v 

de görnıek kabil değild i ,, 
Dünkü kasmııı hulasası 

1921 yılı martının Hı inci aalr gUnU sa.. 
bahı saat on birde Bcrllnln en ııtek cad. 
desi olan Şarlotenburg'da TalAt P&§ayı 
bir tabanca kul'§unuu ile l\alleden katil 
Sogomon Tehliryan emayeli na.ıııl yaptı , 
ğmı anlatmazdan evvel işin mahkeme 
safhasını ·anlatmaktadır. Çtnayetinuen uı: 
ay llonra iki jandarmanın re!akatinue 
Berlln ağırccza mahkemesinin huzurun:ı 
çıkarılan katıl mahkeme azaamm vıı 

jüri heyeUnın kımlcrdcn ibaret olduğıın.ı 
anlattıktan sonra tıahltlenn HadeslM 
geçmektedir. 
ilk şahit Nlkolaus Esscndlr. Bu adam 
katli Tchllryanı yak111ıyan adamdır. NI. 
kolaus F..sscn katilin tabancasını çıka:-. 

t&rak TalAt Paşayı öldUrdUkten sonra 

hemen kaçmıya teşebbüs ettiğini, kendi. 
s inin nrkamndan koştuğunu, halkın top. 
ıanıırak katile hlleum ettiğini, d8ğdilkle. 

rlnl ISyl(•mlş ''C k:ı llll hayv!lnat bahçesi. 
nln clvarındaltl karakola götllrdUm, orll. 
da blr sigara lçmnk istedi. Halk tekrar 
toplnnclı ve katile yeniden dayak Atıldı. 

Dedikten sonra sözilne ıöylece devam eL 

m!şUr: 

Reis - Katilin onunuze ~eçt;;:tin
den kafi surette emin misiniz? 

Şahit - Evet. 
_ Karşı taraftan gelip Talat paşanın 

önüne geçmesini bekleyip ondan sonra 

ateş etmiş olmasın? 
- Hayır. 

- önüne geçerek yüzüne baktı rru? 
- Hayır bunu katiyetle reddelderim. 

Maznun hızlı adımlarla önüme ge5tl ve 
hiç bir şey söylemeden tabancasının çr 
kararak adamın ensesine ateş etti. 

- Derhal yere düştü mü? 
- ileriye doğru yere yıkıldı. 
- Maznun hiç beklemedi mi? 
- Hayır. 

- Derhal kaçtı mı? 
- Evet, Fazanen sokağına girdi. O 

raıdan Gand sokağına doğru koşuyordu. 
- Kadın nereden yürüyordu? 
- Kadın ölen adamın önünden yürü 

yordu. 
- Yanından yürümüyor muydu? 
-Hayır. 

- Demek beraber yürümüyorlardı. 
- Hayır. 

- Kaldın bayıldı mı? 

- Evet. 
- Yakınlarda baska kimse var miy 

di? 

- Hayır. 

- Herkesten evvel cesedin yanına 

siz mi gittiniz? 

ne vuracak bir §ekilde yazmanızı rica 
ederim ... 

• • * 
Okuyucumuz bu hastalık yuvaı1ını 

o kadar güzel anlatıyor ki şehir içinile 
böyle bir yer bulunabileceğine şas'.ığı
mm söylemekten başka bir şey ılave 

ctmeğe hiç dt- lüzum yok. Ne diyd:m, 
yazması bizden .. 

- Ben evvela kadını kaldırdım, ada 
mm öldüğünün ondan sonra farkına 

vardım. 

- Bu muddet zarfında vaka mahalli 
ne başkaları da geldi mi? 

- Hadise esnasında eşya taşıyan bir 
kamyon geçiyordu durciu. Civar evler 
den birisinden ide bir adam uşağıyle be 
raber sokağa fırlamıştı. 

lk l r el t:ahldin anlat"ıkları 
Bundan sonra ikinci şahit Bolislav 

Dimbitski dinlenmiştir. 32 yaşında ve 
uşak olduğunu söyleyen şahit hadise 
hakkında bildiklerini şu şekilde anlat 
tı: 

- Haıi:.lenberg sokağından geçerek 
eve dönüyordum. 

Reis - Hanği istikametten ilerliyor 
dunuz? 

Şahit - Hayvanat bahçesine doğru. 
- Sağ taraftan mı? 
- Evet. Fazanen sokağının köşesin 

de maznun arkamdan yetişti. 
- Piyc:de kaldırımından mı yürüyor 

dunuz? 
- Evet, öldürdüğü adama 3 - 4 a 

dım kala bana yetişti. Birdenbire bir in 
filak sesi duydum. Bir otomobil lastiği 
nin patladığını zannetirn Birde önüme 
baktım ki bir adam kanlar içerisinde 
yere yığılmış, diğer bir adam da kaçı 
yordu .. 

- Derhal kaçmiya mı başladı? 
- Evet derhal ben de: arkasından 

ko~tum. Maznun sol taraftan Fazaneiı 
sokağına girdi. fakat önüne aldamlar 
çıktığından o taraftan kaçamadı ve bi 
raz evvel burada şahadette bulunan ta 
rafından yakalandı. OraJdan kendisini 
hayvanat bahçesi civarındaki karakola 
götürdüler. 

- Marnunun size yetişerek önünü
ze geçen adam old:.ı2undan emin misi
niz? 

- Evet. 
- Maznun maktulün yüzüne mi bak 
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r..ılrlıı yere Mttrek, dıııanya mı fırlıyacak. 
lı? 

276 - Hcrbcr Vallng, kaçtığı takdirde. 
derhal bUyUk bir rl!zalet çıkacağuu anlıııiı 

ve soğuk kan!ılı~ını toplayarllk ııe.kin bir 
tavırla cevap verdi: •'Emrinize runadeyım 

Staiforu!., 
277 - üst katta kllçü!< lıir salon vardı. 

tkl erkek, karşı kal'§ıya, koltuklara oturdu. 
lar. Herber ıinlrlı bir kahkaha attı ve. 
''Memnun musunuz, dedi, nihayet Kara gol 

geyf yakaladını7. . 

tı, yoksa \>akmadan arkadan mı ateş 

etti?. 
- Arkadan doğruca maktule doğ 

ru yürüdü, tabancasını çıkararak ateş 

etti. 
- Piyade kaldırımında önünüze gc~ 

ti mi? 
- Evet lıcni geçti. sonra geri döne 

rek yukarıya bir balkona ba!.:tı sonra 
da maktule doğru yürÜy"rck atcs etti. 

- Hadiseden sonra maznun bir şey 
söyleldi mi? 

- Hayır. 

- Halkın hiicumlarma cevap vere 
rek kendisini müdafaa etmedi mi? 

- Bu b!r yabancıdır. ben de yaban 
cıyım, size bir ıarar yok. dedi. 

- Bunları nerede söyledi? 
- Karakolda. 

- Cesedln yanında durmadı mı? 
- Hayır. 

- Ate§ ettikten sonra silahını atıp 
kaçtı mı? 

- Evet. ben <le peşinden koştum. 
- Maktulun yanından veya biraz ö 

nünden bir kadının yürümc!<tc olduğu 
nu farkettiniz mi? 

- Hayır. farketmedim. 
- O halde maktulun yakınlarında 

kimseler yoktu. Demek? 
- Hayır ki~e yoktu. 
- Maktulün vaziyeti nasıldı? 
- Sak;n adımlarla geziyordu. 
- Yanında 'a kimse yoktu öyle mi? 
- Evet. ~ 

UçUncU şahidin anlattıkları 
Bundan sonra Talat paşanın haremi 

dilenecekti, fakat cinayet esnasında 

paşanın yanında bulunmadığı ve 1 ;ıyı
kadının yabancı bir kadın olduğu anlaşıl 
ması Ü?erine bundan sarfınazarla. üçün 
cü şahit olarak Charlottenburg polis 
komise:-i ·Paul Schulz dinlenl:H 4 7 ya. 
şında olduğunu söyliyen komiser ye 
min ettikten sonra bild:klerini şu suret 
le anlatmiya başladı : 

- Martın 15 inde Harcknberg soka 
ğında bir cinayet ika edildiğini ve kati 
lin yakalandığı telefonla bana haber ve 
rildi Vaka mahalline giderek ma1<tulü 
piyade k2ldırımrnda uzanmış bir halde 
gördüm. Polis cesedi kordun altına al 
mıştı. 

- Şahsen her hanei bir tahkikatta 
bulundunuz mu? 

- Hayır. 

- Cesetle mi yoksa katille mi meş 
ğul oldunuz? " 

- Cesetle meşğul olarak. üzerindeki 
e~yalan aldım. Ondan sonra katili bir 
daha görmedim. 

- Şu halde ha:ıırladı~rnrz rapor bu 
rada şahadet edenlerin ifadelerine müs 
tenittir. 

- Evet. 
- Ceset nerede bulunuyordu? . . 
-Fa zan en ve J oachimestaler sokak 

centilnıen 
2 7 S 

278 - "Yarmkl gazetelere ne heyecan . 
lı bir hRvıullıı, değil mi Statford? Kıtragbl. 
ge IMJ Relingln balosunda yakalanmı,tır. 

Haydı bakalım kl'lcprı-Jer ner~e? .. Ve V11.. 
lfng bunları ıöyliycrek iki elini uzattı. Fakat 
o zaman, polis ha!lyeıinln çehresinde, tath 

1c"Pıs11' 
cJaret 

Tal:ıt pn'a merhumun &8 • 
~ b' resJ111 
da çekilmi~ ır • 

de~ 
ddes:tl ~ 

krı arasında Hardenberg ca faıır.' 

1 7 numaralı evin önü~de =~da· dl 
soka ~ına daha yakın bır n r"''" 

Katillerle ,ahltlar 8 

lhtflfif . den $oıı:; 
· k · · · ·fadesın ·ıab' Pohs omıscrının ı ltl 

nuna 
reis doktor Lemberg nıa:ı: i 

~ 
şunları sordu: ,. 11daıı · 1 ar" ~ c 

- Şahitler Talat paş.~ya dtll at' 
}aştığınızı ve yüzünü gorırıe ~ 
tiğinizi söylüyorlar. titı'I· !oıt 

Maznun- Yanır:dan geç :..... , 
< ettıw ti'' 

geri dönerek arkadan atey. ··'fM'° ..ı1 
- 1 50 ,iç·· 

- Şahitler bunun aksın J(Of" 

Müdafaa vekili doktor ~~njçil1 111 

Büyük h ir heyecan geçirdıgılİ)'~ 
ekkilimin lıu tcferrüatı hatır ,Dl 
muhtemeldir. ,~ 

Reis - Şahitlerin ilave ede' b" 
leri var mıdır? ded•t1 

Şahit Essen - Maznunun 11 b'11 

ki doğrudur. Her halde nıa:ı:rı~·ııt ~ 
. faıC .1.1 

yanımdan geçerek iierledı. ., fi" 
k' }'ll'' 

musiki mektebi yanında 1 '§İ 
tan Talat pa~anın önüne geÇ~JiV .. 

Şahit Dimbitzki - Ma'lttulebCı1 
sokağında yetişti ve Harde!'I )"'~ 
desi piyade kaldırımında orıa.1 ııı~ 

ıcatı e ~ 
Şahit Essen - Derhal r0ııt1"' 

Talat paşayı ötdürdüğü11J 50 ~ 
cevabı verdi : ıcıOr 

. . 'fiir 
- Ben Ermenıyım. o • 

manyaya bir zarar gelmez. 11r• se' 
Reis - Bu söz1eri daha 

50 
c' 

mistir, zannederim. ,., 
• • 0rdı.ıtf1 • ti' 
Şahıt - Ben derhal 5 di'fe il5 ı' 

b:ll';ie başka silah bulunur arı bir':ıll' 
başını aramıştım. işt~ o :ı;aıtl ef'o 

1 .. 1 d. ~. h re cer . ve soy e ıgım mu ave jeli· 

Hadiserlen beş dakika sorıra 
·dl" 

Dör dUncU şal1' " 
anlattıklar• "ıı'' ~~ 

Bundan sonra Charlott tf1 dirı1' 11 ~ 
ss ,<l 

kolu komiserlerinden ı<n° 'f de),, 
ı.ı ı a 

. Komiser Knoss aynen ~ JV: 
dı: .. ~ıe>~JI & ... og ıl' 

- Martın 15 inci gi.ınt.J ,,ı:n i'1 •I 
'f .. r"" ,~ 

denberg soka~ında bir u ~,ııl) ı' 

diğini bana ha her verdiler: ~Ut1 ,ol' IJl 
lanmış ve darbedilmi~ti. ı;ır otii"fj!lıJ 
cesedi muayene ettim. Sol g 1>Ufil~~, 
tünde bir parmak gircbiJece1' tıll f~~ 0e 
te bir delik vardı, Bu delik ~ iÇ'Jisİ11f 
göründü. Kafanın arkası Jc~fl t•ff~ 
olduğu halde her hanği bit lı; f) 

du. . .. ,ıı• t1 ./ 
([)CIJV / 

tl 
eı~' "'I 

lılr tebessüm belirdi ve kele~# et' p 
cebinden sigara kutusu çı1<sr" .,.~7 
tı ''e: "SJz, benim takdirttııl ~er 
dedi. Valin~ bu bckleınedl#İ 

da hayrct.ınden donıı. k&ldı. 



• 

..... ........................ . 
Sütü de re~ete 

ile mi içeceğiz ? 
D6rt tip si}l varmış, kendisine uy2uo gel

meyen tipte süt içenler rahatsız olurlarmış 
Nihayet, ne ç~~.t 

sütlerin mideyi boz. 
duğu anlaşıldı. 

Dujarik dö LtLRevf 
yer isimli m-.ıhur bir 
Fransız doktoru, Pa. 
rlıı tıp altademlııine 

vcrdl~.i raporda, en 
a§ağı dört nevi eUt 
nevl &tlltin dbrt 

çe~it insanın kAnına 

uyabl!ece:lni bllcllr_ 
mt~tlr. Bu doktora • ~öre her insan Kçndl 

.nas-ıl 
·olnıuş 

suyun bolluğu 
sıcaklar da litzladır 

_tipine uygun ıııUt 1. 

- ----~ -

Diyarbcki.re umumi bfr bakl§ ... 
• 

gün anlatılınca ne yapacakiarını bilmi -

yorlar .• 
Zavallılar .. En küçük bir hükumet 

memurunun önüne bile çıkamazlarken 

bugün hem hükumet, hem millet onların 

ayaklarına kadar giderek kendileriyle, 

dertleriyle meşgul oluyor • 

Belediye bahçesinde yalnız başına o -
tura11 blr k(;ylü kendisiyle hasbihal e
derken bana dedi ki: 

- Bize ''Bakan., larımız, hatta Baş
bakanımız da geldi 1 

Köyh.i ne kadar doğru söylüyordu .. 

• * •• • 
Bur.ıda ilk ziyaret ettiğim yer • pek 

tabiidir ki • Halkevi oldu.~ Köycü)ük, 

idman, dil ve öteki şubelerini kendi oda. 
lannda çalışırlarken buldum; fakat köy 

cülük şubesinin çalışma tarzı beni çok 
içlcnilirdi: çok sevindirdi.. 

Bu ~ube köylerde halk arasında iki 
b .. "A 

türlü imtihc.n açmış .. İmtihanın ırı • 

tatürk, inkılabını kavramak, öteki ~e 
"Türkçe konu'}flak,. (devrimi) en iyi 

anlayıp anlatana dört b~ öİ>üZ, ikinci 

gelene iki öküz, üçüncü gelene de bir 

öküz mi.ikafat veriyor. Bu ne güzel bir 

buluş. Köylüye öküzden kıymetli mü

kafat mı olur?. • 
Dil ımtihanına gelince: o da Türkçeyi 

düzgitn söylemek .. Onlara da ayni mü
kafatlar'veriliyor .. Köylülerden bir ka -

dın bu kıymetli mükafatı görünce solu
ğu hemen şehirde, İstanbullu bir memu 

run ~vind~ almış; bir sene orada hiz -
met•ederel< o kadar güzel Türkçe öğ -

renmiş ki son yapılan imtihanda hem 
de birinci gelerek dört öküzü kazlnmış. 
Bravo kadına!.. 

Bu ~üzel buluş ilk defa, buraıda vali
lik eden ve şimdi İzmir valisi kıymetli 

Fazlı Güleç tarafından tatbik edimi~ .. 
E; Fazlı Güleç gibi bir olgun ve bilgin -
den de böyle or:jinal şeyler beklenir. 

• • • 
Diyarbekir, Diyarbekir der dururuz 

Halbukı onun aslı "Diyari bekir., imiş. 

Güya Yunus Peygamber Diyarbekıre 

gelmiş; hiç b:r mu~ize falan gösterme

diği haMe. ahali kendisine iman ettikle
rinden o da "Kız kayası,. denilen yer -

de yedi sene kalını§. O srralarda mem.le 
kette "Amlak .. kızlarından olan gayet gü 

zel bir Melike varmış; Yunusun emriy
le burasını yapmış; bundan dolayı o za
manki acem tarihleri buraya "'Kız 'di
yarı,, demek olan "Diyarı Bikr,, demit
lermiş; evrile çevrile (Bikr), (Bekir) 

olmuşmuş. 

Diyarbckirin bir adı da (Amid); gu 

ya burasını Medin bin Amid in~a etti· 
ğinden dolayı böyle denmiş. 

Halbuki daha başka birçok rivayet
ler eski tranilet1den Piştadilerden Tah-

murs'tin, Asurilerin, aslı Türk olan 
"Part,. ların, Eşkanilerden Melike Şa-
porun, ermeni kraHarından Dikranın 
şehrin banisidir tarzındadır. Gene o ri-

vayetlerin birine göre Araplar burayı 

zaptedince bakmışlar ki Rumların bir 
kilisesinde birçok kız oğlan kızlar var; 
öyle ise burasının adı (Darülbakire) ol 

sun demişler. 
Fakat işin doğrusu bu: Eti soyun

dan olan AmaJd'lar oymağı tarafından 

kurulmuş ve gene Eti soyundan "Der
bik .. ter tarafından "Amad.,, Amadlar 

tarafından da "Derbik .. adlan konmuş; 
Derbik 'de Diyarbekir olmuş. Milattan 

.binlerce sene evvel Tü~klerin buralarda 

birleştikleri göz önüne alınırsa doğrusu 
ida ~u olmaz mı? 

Zaten medeniyeti ilk defa Anadolu 

içerilerine yayanlar Etiler olduğupa 

göre bu haşmetli kaleyi kuranların da 
yine Eti boyları olacağı şüphesizdir. 

Ji. • • 

Diyarbekir, içindeki eski eserler ka • 
dar kale burçlariyle de çok tengin; do-

kuz kilometrelik kalede tamam yetmiş 

iki burç var; fakat ne azametli şeyler 

onlar!.. 

Sonr; kale, kale içinde.... Bu ·iç kale 
de devrin hükümdarı otururmuş; ma • 

lum ya aslan payı; dış kale ahaEsiyle be 
raber düşman eline geçse bile bükümdar 

olan zatı şerjf bu iç kaleye çekilecek, 
"aziz,, canınını koruyacak!. 

Daha sonra asıl kalenin içi dümdüz, 

düz yerde insan bir tarafını göremez ve 
sıkılır; iç kalenin içine topraktan sun'i 
b!r tepe yapmışlar; tepenin üzerinde bir 
çok enkaz görülüyor; bunlar da her hal 

c,;eree rahat !'der: 
ba§ka tipte bir süt i
çerse mldeıııl hozuıur. 

Daha etranıca 

pıatalım: &:r.an 

sUtçUlerlnılzi deti§. 
tirJrl:r.:. Bunun ly:I 
neticeler verdi~ de 
olur. Ye deriz ki: •'Eski ısüt:çUnUn halnllğt. 
nJ görtıyor musun? bize fena ııUt getiriyor. 
mu,. Halbuki, bu sUtı,;ll ne mükemmel! .. 
sutu ne ~d&r iyi gellyor ... 

Fakat belki de bunıı söylemekte haksız. 
ısınız. Çünkü eski sUtçtınUn de autu iyiydi. 
Franııız Aliminin yeni keşfine göre. o süt 
yaradrlı§ınıza uyan aut olmadığı için size 
fena geldi. Yeni sUtçilnUn ıııattığı silt :ıı·: 

size uyuyor. 
MeııelA, yeni atitçUntin de verdil\i stil size 

dokundu. Şu halde bütün ııUtçUlerln oozuk 
süt ııo.thğlna mı hükmedeceksiniz? 

Ayni surette hiçbir slltçUnUn ıınttıA'r sOdil 

içmediğiniz takdirde l!lzln sütle ımtızac e_ 
deme<llğinl.z manası çıkmııı.z. Ortada yalnı~ 
bir vaziyet \"ardır: Ii'.endJ tipinizde süte rast 
layama ın ı,mızdır ! 

Bazı insanların Ula sUt içmedikleri V&. 

kidir. Fakat bu, pek nadir bir MdisedJı-. 

A.ınl meııele, lnııanın muhtellf çeşit sütlere 
ıllhııan t&hammUI edemediğidir. Alelmut.ıt 

yalnız bir çeılt &Ut içilebilir. 
Blr bakıma bu vaziyet. kan nakline ben

zer. lnsa.ndan lnııana yapılan kan naklinde, 
Jlk zamanlarda feci neticeler almmıotır. 

Mıııırlılar b\le vaktile kan naklini yaparlar. 
cif, Fakat bu amellyenln icrasından sonra 
hastaların neden öldUğUnU de bir tUrlU an. 
layamıyorlardı. 

A vrupada kan nakil ameliyesinin ilk tat. 

de ''Haşmetmeap hükümdarlar hazera • 
tının., saray kırıntıları!. 

Süleyman Nazif merhumun "Dicle .. 
sinden kalenin öyle bir görünüşü var 
ki! .. Dicle kıvnla, kıvrıla Diyarbekire 
selam v~rerek biraz garba, sonra cenuba 
dönüyor: şehirle nehir arası yemyeşil 
geniş bir bahçe ; bahçelere bakan, bir 

çok ağaçlarla bezenmiş sırtta güzel bir 
köşk; "Atatürk,, ümüz burada kuman
danlık ettiği sırada işte bu güzel köşk

te oturmuşlar ve eskilerin kendilerini 
(kalebent) eder gibi kale içine kapa -

malarma mukabil yüksek ruhlarındaki 
bed~ zevki, şiiriyeti, serazatlığı göster-

mişler 1 

Ey benim asil Türk evlatlarım ... işte 
orası da Türkün milli b:r Kabesi.. Güzel 

yurdun neresinde olursan ol, bu tarafa 

da döner milli namazını kılabilirsin .. 
Fakat yurdun her tarafı onun elleri

le son kudsi şeklini aldı değil mi? öy • 

le ise her tarafa doğru da milli borcu • 
nu ödeyebilirs:n yavrum! .• 

Kalenin sa~lamhğını gösterecek şöy 
le bir rivayet var: Giıya kaleye lazım 
olan çamur yumurta akıyla yapılmış .• 
Onun için kale bedenindeki taşlar kı-

rılır~ fakat biri birine yapıştıkları yer
den ayırmak kabil olmazmış; bu bir 

•masal olsa da hakikat şu ki düşen, dev 
rilen kısımları. parçalayarak ortadan 
kaldıi"ak çok güç oluyor .. 

• Burçların hepsinin içinde ikişer, ü -

çer ton yiyecek alabi~cek ~a~ar bü • 
yük mahz~nler var. İç kale ıçınde 150 
odalı bir saray kırıntları görülüyor; 
her devrif\abüyüğü bu saraya mutlaka 
bir hücre. b'r de hamam sıkıştırarak 
büyütürmüş .. Nihayet Osmanlılardan 
Bıyıklı Mehmet Paşa bu sarayı en. bü
yük hale getirmiş ise de: 

"Ol saltanatın ycllCT eser şimic!i 

yerindı?."' 
Hüseyin RtFAT 

b!k edildiği zamanlarda, bu ameliye 14.03 
senesinde papa sekizinci tnosana yapılnu~ 
tı. Fakat Uç delikanlının hayatına mal ol. 
masına rağmen, papaya yapılan kan nakli. 
bir fayda vermedi. Nihayet kendisi de öldil. 
Neden! ÇUnkU, kan veren delikanlıların kıı
nr, papanın kanına uymuyordu; ayni Upte 
kanlar değildi. 

1G07 scnı-.ıı!ne kadar bu vaziyet böylece ör. 
tnıu kaldı. Ancak o st'Jle de Janskl islmll 
bir İskancUnavyıW, dört muayyen s:'nlP kan 
bulunduğunu, ve kan nakli ıurıellyelerlnde 

dalma ayni tipten kan nakletmPk l!zım. 
geldiğini ileri BUrd!l. Bu l'iUreUe iki muhte. 
lif tip kanın blribfrlle tc;erde çarrı~MındlLıı 
mUte\'elllt ölUmlerin önUne geçmeğl dUşll

nUyordu. Bu ke~llt derhal kabul edildi. Şim
di böyle vakalara pek nadir rastıanıyor-

Aynl §ekllde, belkl yarın aUtten 1'clcn an. 
zalar ve lhtlllflar da zail olacaktır. 

HattA bugün birçok klm!!elere §iddelle 
dokunan 1ıoğuk ııUt bile o dehşetini kaybe.. 
decek:""'yatağa yatma.dan evvel sut içmenin 
uyku kaÇlrmBBı glbl haller ortadan slUne. 
cektır. 

Dr. dö La Reviyer, sUtU ic;llen inekleri 
karıştırmar- gayet kötu blr şey olduğunu 
söylUyor.. .Alimler, bu sahada o kadar llert 
gidiyorlar ki, hattA, bir annenin bile sUtU. 
nUn kl'ndl çocuğun'\ dokunabfleeeğindP'ft 

bahsediyorlar ... Bazı defalar, çocuğun vU. 
cudundakl bir ı;:!zlğe, annesinin sütünden bir 
damla dökUlse, o çizikle hemen lltihap ha. 

sıl olduğu görU!mU§tUr. 
Onun için haııt.aneler<le, muhtelif sUtnlne. 

terden alınmııı 11Utlerin çocuklara verilmesi. 
nl dnlıl bazı &.llmler muvafık bulmuyorlar 
c;llnkU bu hal, muhtelif tipte sUtlerln ka.. 
rışması demek oluyor. Ve her sütteki ana • 
sır, asla dJğer sütlerdeki ı;ibi değildir. 

SUUerln başka başka olmMI, başka baı. 
ka kadınlardan gelmesi yllzllnı:fen değlld1r. 

Bazan ayni kadın bllc, muhteHt zaına.nlar. 
da ba§lta çe§lt sUUer \'erir! 

Dr. dö La Revlyer diyor ki: 

•• - Dört çc:ııt ana. autu vardır. Eğer 

intibak derccelertne dikkat edilmeden ço. 
cuklara ı:erllirse, çocuklar 
için, çocuğa verilecek sUtün 
tayin etmek ıuımdır .• 

bozulur. Onun 
evvelA. tipini 

lnsanm kanının yaradılışr, içeceği autu 
tayin ediyor. Bu. yalnız insanlarda böyle de. 
ğll, hayvanlarda da ayni §ekllded\r. Blr L 

neğin sUtUnU içmeden evvel, o ineğin si-
7.fn kanınız ve vUcudunuza olan uygunluk 
derecesini araştırmanız icap edecektir .. ,. 

Belki de ilerde, mandralarda inekler dl!rt 
grupa ayrılacak, ve her mü§tcrlye yaln1% 
~ kadar rleğil, hem §U çeşit de sUt vermek 
Met olacaktır. 

Fakat bu nazariyenin daha tccrUbelere 
ihtiyacı vardır. O tecrUbeler neticeslndcd!r 
kl, bu ''dört sUt nazariyesi .. ya tamnmeıı 
yerleşebilecek veya reddedilecelttlr. 
~e dersiniz? tıım de insanı hiç rahat bı. 

raltmıyor değil mi! .• Her yeni ke,.td!, insanı 
yeni bir dUşUnccye ıııevkedlyor. Bugünden ı. 
tıbaren belki aız de dll~UnUyorsunuz: "Aca.. 
b:ı. bizim ııUtçilntın ııUtU bana uyuyor mu?" 
diye .. Merak etme~1n .. Yukarda da sl!yle.. 
d!giml.z gibi, bu nazariye tam manasllc ka.. 
bul edilinceye kadar <!aha vaktlıti.z var! 

** 

HA~~~ 
lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlô.nlarını 
HABER'e verenler kar r.dcrler. 
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Büyüklerirlıizin 
b··stleri 

,--ı-----------· .... _. .................. -...~ 
Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 

kazanan numaralar 
Akademide sanal bakımından Listede kazanan numaraların ikramiyelerini EminöniinJe 

Tek. edilecek 1 ekkoılu Cemal gışesi derhal ödeyecektir. 

Jüriden müsaadesi ahnmıyan 
büst ve resimler satılamıyacak 

No. Liral No. Lira l No. Lira No. Lira No. • Lira No. Lira No. 
4 

101 30 160 50 1 51 30 972 30 21 200 686 30 49 

367 30 172 30 64 50 997 50 92 100 980 50 496 

394 50 210 50 189 50 16013 50 138 50 983 30 634 

410 50 232 100 323 50 50 30 177 lOJ 992 50 660 
Hükfımetin verdiği çok yerinde bir 

kararın tatbikatına geçilmektedir. Bu 
karara göre mektepler ve kültür mües
seselerince alınacak Türk bilytik §ahsi. 
yetlerine ait büstler behemehal gilzel 
sanatlo.r akademisinde tetkik edilecek
tir. Bunun için güzel sanatlar akade
misine bir jüri teşkili için emir veril. 
miştir. 

Jüri 15 eylulde ilk içtimaıru yapa
cak ve verilecek nümuneleri tetkik ede
cektir. Bu suretle ancak tasdik edilen 
büstler satılabilecektir. 

öğrendiğimize göre, bu karar bu ilk 
tecrübeden sonra te~mil edilecektir. 
Jüri her üç ayda bir toplanacak \'e 
kendisine verilen büstleri tetkik ede. 

cektir. Bütün yüksek şahsiyetlere ait 

büst ve resimler bu şekilde bir tetkik
ten geçirilmesi mukarrerdir. Bu suret
le her zaman her yerde görülen aslına 
uymayan §ekil ve suretlerin meydana 
çıkmasına meydan verilmemiş olacak. 
tır. 

423 200 243 30 338 50 16130 50 22196 30 28002 50 112 so 
441 50 466 30 10487 50 145 30 239 30 12 100 33so2 50 

444 100 533 50 523 30 302 30 247 50 30 so 914 30 

515 50 744 30 656 30 352 50 366 30 22 100 34098 sO 
525 30 806 30 7 51 50 '44 7 30 459 30 69 30 1°5 500 
529 so 602 30 766 50 487 50 489 30 162 so ıss 50 

748 30 11829 200 532 30 541 50 506 30 174 so 218 50 

7 55 30 285 30 600 30 561 30 581 30 223 50 zzı ıoO 
863 100 288 30 725 30 643 so 60R 50 280 50 222 30 

891 30 390 30 908 100 716 30 655 50 310 50 365 ~; 
1009 30 502 100 941 200 821 100 698 30 362 30 714 

;J 

714 50 112 50 544 30 958 50 907 50 735 30 371 30 
76

4 • sO 
ı25 50 55.r; 30 959 500 921 30 77Q 30 477 100 

885 
so 

148 30 672 200 18025 30 17098 30 931\ 30 480 30 911 
274 50 819 30 175 50 149 100 23040 30 525 30 
313 30 822 50 845 30 240 30 138 50 529 30 35SOl 

Londra ve Varşovada bir şayıa 367 30 983 30 s92 100 ı 7283 so 149 30 554 30 ıs~ 
376 30 6271 30 11007 50 41\7 100 2.l16~ 30 710 50 ıı 

Vindsor Düküne 
Lehistan krallığı 
tek if edilmiş ! 

:'108 30 335 100 246 30 439 100 204 200 737 50 35218 

831 30 388 30 327 50 471 30 218 30 28745 30 2586 

876 31) 392 30 450 30 180 30 212 200 818 50 S4 
885 100 438 50 942 30 190 100 393 50 873 30 866 

898 50 527 30 949 50 18~69 30 415 50 960 100 67 2 
907 31) 582 so ızoı.ı; 50 394 50 423 5o 29113 30 660 
920 20!1 585 50 19 30 438 30 523 30 331 30 699 

2158 30 612 50 49 30 439 30 558 50 333 30 526 
218 so 638 30 ooı ts 526 5o 4~?. ~:ı 426 30 974 

313 50 634 30 ooı ts 112 ao 735 50 550 30 975 
359 30 681 100 91 50 785 30 935 30 570 50 36090s 
413 50 685 30 111 50 839 50 946 ao 647 30 ıs 

Geh kraliyetçi paı tisi böylece Britanya 
imparatorluğu ile münasebet peyda 

edilirse lehistanın daha kuvvetleneceği 
kanaatinde imiş 

463 50 707 30 141 50 19006 30 24037 30 669 30 210 
504 50 150 sooo 180 ao ı· 15 30 113 30 739 30 2so 
616 30 6971 50 189 30 81 . 30 304 200 742 30 297 
664 30 981 30 387 100 89 30 24480 200 928 50 401 
689 30 7018 200 441 30 128 30 876 100 972 200 35043 
682 50 199 30 477 30 190 30 907 100 989 30 621 
695 30 335 • so 12541 ao 211 50 25071 200 30061 200 so4 

Sabık lngiltere kralı ve §lmdiki 
Vindsor Diikünün, İngiltere tahtın
dan feragat ettiği zaman söylediği nu 
tuk, bir daha İngiltere tahtına dönmi
yeceğinc dair sarih cümleleri ihtiva 
ettiği için, kendinin tekrar İngiltere 
kralı olacağını kimse akla getirmiyor. 

Fakat aynı veda nutkunda, Vindsor 
Dükünün, başka bir memleketin tacını 
kabul etmiyeceğinc ait kayıt bulunma. 
dığı için olacalt, vakit vakit kendinin 
muhtelif Avrupa memleketlcrlııin tah
tına. ge~ccği yaz.ılıyor. 

Bundan bir müddet evvel, Vindaor 
Dükünün Avusturya kralı olacağı ve 
tabiatile ~abık madam Simpson ve §İtn 
diki Vindsor Düşesinin de Avusturya 
kraliçesi seçileceği haber verilmişti. 

Bu sabahki posta ile gelen İngilizce 
Sunday Ref eree gazetesi ise, Vindsor 
Dükünün §imdi, Lehistnn krallığına 
getirilmesi mevzuubahs olduğunu yaz
maktadır. 

Gazete aynen şöyle diyor: 

"Vindsor Dük ve Dilşesinden, Lehis. 
tan kral ve kraliçesi olmaları istenece
ği söyleniyor, bu teklifi yapacak olan
lar, "Lehistan kralcı partisi,, mensup. 
landır. Bu parti, geçen hafta, Lehis
tana giden (İngiltere kralının küc;Uk 
kardeşi) !Kent Dükü ve refikasma ay
ru teklifi yapmışlardır. 

Bununla beraber, "Lehistan kraliyet 
partisi,, Kent Dükünün yabancı bir tah 
ta. gc~meği kabul etmiyeoeğini anla. 
mi§ bulunuyorlar. Lakin, Vindsor Dü· 
künün bu tahta geçmekte kendini eer· 
best addetmesine ihtimal :veriyorlar. 

'Lehistan kralcılık partisi,, küçük 
bir fırka olmakla. beraber, Lehistanda 
hayli gürültü yapmış, alika uyandır. 
mıır bir partidir. Azaeı yalnız, eski 
asilzade ailelerin zengin efradı te"kil 
eder. Bu adamlar, Na.zi Al.manyası ile 
Sovyet Rusyadan korktukları için, 
Britanya İmparatorluğu ile münasebet 
tesis ederlerse, Lehlstanın daha kuv
vetli olacağına inanmaktadırlar.,, 

798 30 370 .30 546 50 270 100 505 100 63 50 862 
931 31) '134 100 OS lts H~281 50 327 200 94 30 972 
928 so 449 50 oot ııo 361 soo 112 50 169 ao 31020 
981 50 462 30 658 200 389 200 125 30 255 50 92 

3045 30 468 30 715 50 478 50 125 30 283 50 112 
ı32 so so6 30 723 50 624 30 114 30 441 so 12s 
140 50 510 50 787 30 635 50 187 50 521 50 l5S 
255 100 513 50 797 100 676 30 192 200 765 30- 223 
365 100 529 100 840 30 835 30 240 100 913 1000 237 ~-
488 50 630 30 920 50 857 50 401 50 957 30 446 sO 
583 30 641 500 13050 50 863 50 427 30 31037 30 495 ;O 
630 50 738 30 51 30 884 100 453 30 69 so 560 
668 30 · 7 54 50 t63 50 882 30 411 • 30 382 : so 37634 ıoJ 
704 30 854 50 165 30 882 30 509 30 398 30 741 ,o 
718 30 7891 30 443 30 943 30 25705 • 30 537 50 

38
001 50 

724 50 920 30 13582 30 950 30 863 50 31524 .30 314 ;O 
751 100 8071 100 623 30 20176 30 899 • 50 533 ~ 50 453 s0 

786 30 188 30 677 50 295 30 26051 ~ 50 773 30 484 ıoO~~ 
s24 50 221 100 902 30 350 30 2s2 - 3o s82 30 52ı 5

, 
861 so 29s 10

50
0 960 30 464 30 2ss 30 21oos 30 549 ~o 

969 30 396 14034 30 476 30 s22 30 157 so 594 
5
•
0 998 30 410 30 208 50 624 30 419 50 190 50 607 ,o 

4045 30 602 30 316 50 577 30 387 50 248 30 606 o 
82 50 629 200 342 200 685 30 444 30 337 200 65ı ıC 

172 200 844 30 449 200 689 30 522 100 481 30 1ı4 sO 
191 30 745 30 557 30 856 30 592 50 501 30 788 ~~ 
296 30 791 30 596 30 880 so 632 so 549 50 831 " 
338 50 983 30 622 30 987 3() 703 100 581 50 936 " s0 
488 30 9018 50 626 50 21006 30 770 100 689 50 sO 
511 50 54 30 825 30 112 30 791 30 708 30 38955 ..,. sO 
ss5 50 19 soo 905 30 ı 14 100 26s21 30 765 50 39206 ~o 
620 200 9306 200 953 30 21189 50 877 so ısı sü 

7 30 
858 30 31ı ,0 626 50 31 15041 30 203 30 893 50 3290Q 30 446 ~. 

661 100 361 30 101 30 251 30 939 30 918 30 
46

s 
5
•
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ugünkü radyo 
JSTANBULU : 

lS.30 plakla dans .muslkısi 19,SO spor mu. 
sahabeleri : Eşre! Şefik tarn!ından 20 Sadi 

ve arkadaşları tarafından Tür~ musikisi ve 

halk şarkıları 20,80 Ömer Rıza tarafından 

arabca ı:;Oylcv 20,45 Safiye ve arka<in§lan 

LO.NDRA: 658 50 549 50 131 30 262 30 969 30 33034 500 501 4C 
19,0:5 Mker1 bando 19.~ orkestn kons•rt 709 30 585 100 143 50 540 51) 27082 10 111 3 

59
6 ~ 

1 
20,8ll haberler ve wre 21,011 aı;ık ha•;ıı. kon.. 811 30 590 30 152 50 586 50 17S 30 209 50 

61 
ı ~C 

sert 22,40 dans orkestrası 23,011 hika.ye 23,M 869 30 635 30 387 30 651 3t) 233 M 252 50 
61

1 ;o 
dans orkestrası 2Ull baberler ve uıre. 875 30 768 30 674 30 667 30 451 500 271 30 

51
4 S

1 
PARtS (P. '.l'. T.J: 884 :SO 788 50 734 30 684 50 328 50 336 100 g6.!İ 

18,05 orkestra konsl'ri 19,011 org konseri 932 30 ı 814 50 877 30 720 100 50.'l 30 408 30 g56 gO 
§arkılar 19,50 kıraat, haberler 21.05 k0ll8er 5020 500 995 30 888 30 780 100 60~ 30 447 

2
3
0

0
0 9~ / ~ap~U~~~rl~gro~f•b~ ı~~~~--·~~o~jt0~0~4·3···3·0·•9i34~--3jO~i22jOjO~l-·~3i0•~6iOi6•••5iOi~-4~4j9~-~ ~ 

ROAiA: • ·----"' 

tara.flından TOr~ mus.lklsi ve balk oarkılan, 

saat ayarı 21,15 orke~tra 22,15 aJıı.ns ve bor. 

u haberl•rl ve ertesi gUnUn programı 2:.ı,ao 

plAkla DOlo'ar, opera ve operet po.rçalan 2a 
.,, ... , . ıs,20 musOd l8,lil5 kArJflk :rayın 21,45 ka. m:-·--ım 1•'" _.. .-c::::;::.-::::::::nunuı ·-· nn:ı:ı" t·•r"l' 
VİYANA: nşık musiki 23,20 konser 24.05 haberler, ha .. !i Diş doktoru ii Her akşam B E L v c· Ala v dll "' va 2-t,20 dans musikisi, sonra haberler. •• •• -- Harbiyede ktsOllfl 
ls,05 kmıuıma lS.211 ıarkrlar ıe.% kan!lık --:---~~~-------- H Necati Pakşi ~ A 1 

yayın 20,30 ııan ve musiki 21.30 röpcırlaj Nlihet~I '1CZaneler g Hastalarını hcrgiln sabah 10 dan n Suriyenin m~şhur M E Lı· K E c EM,....., 
22,05 Drkfftra konuırı 23,16 karışık haberler •• ı· rakkasesı ~ . 
23.36 eğlenceli musiki. Bu akp.ın §Chrln muhtelif semUerinde ·ncı H akşam 19 ra kadar Karaköy Tünel ri ~ı ti(' 
BERLlN: betı;I olan ıar.zalutneler runlardrr: ~i meydanı Mahmudiye caddesi No. li T AMHısır •• 'vilmYyıEldızı Mve umeHşhuAr rMakkMase· ~ 1 

Emlı:ıöntind" (A. Mtnaayan), Beyuıddı g vı de kabul eder. :: ı;-
18,011 musiki 18,35 pn konseri 19,05 ~r. (Cemil) .... li Uk d 1 1 

'n ı; pazar a {Yorg ), Şehreminl.-ı :: Sal v -nleri saat 14 den:: 
kıle.r 20.o:ı gUnUn ııklslerJ 20,2tl oda. muslklsl d 

1
.• ı e cuma gu •1 ( 

e <Na:ı:ım Sadık), Eytipte (Mustafa Arltı. H 18 ze kadar parasızdır. İl Ayrıca .,ıılfl 

!!~~:r~~!:~~:;!:
1

~s.::ı:a~:v;ı;s7k~~·~~ :;: ~:;~n:~:~:·7~:;::~~:~g:~:~a :E~:,i~::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::mm::m:::::H Bayan MUALLA ve Anadolu Zeybe1' ~~v 
leneelf konser. 1 ) ş hza ·)ı 

os. e dcbaııında ch:maıı Hakkı), Ak5'- Göz heklm1 ~-
PEŞTE : rayda (Sarim), Fenerde (Vitaıi>. Alemdarda' • _......... 

18,011 gramofon, konferans 19,35 orkestra (Ali Rıza), !Bn.lnrköyde (Hilil). ııDr. Muı at Ramı Aydın 
konseri 20.335 hikAyeler 21,0:5 opera yayını Beyoğlu cthetindekl!er: Beyog~lu . Mis sokağı No. 1 5 
ı.ıo haberler. ı Uk!Al dd lliiı ft 

11 ca e (Kanzuk)', Yeni§ehlr Telefon: 41553 ı ;qıvwss ı· BugO r1 r-1 
BüKRREŞ: Mankaur caddesinde (Parıına.kyanı. Bostan Pazardan maada her gün: öğleden 1 OQKTOR (l 

19,05 gramofon 2:3.35 kon!erana 20~5 §&J'. başı caddesinde (İtimat), Galalada Mahmu.ı PA N Q R 
kılar 21,20 keman lmnsl'ri 21.40 akıam kon. diye caddesinde fİ!met), Taksim tatık?ll cad.. sonra saat 2 den 6 ya kadar Kemal özsan u·"il(; o 
seri 22.35 kan•ık '"Jlyın 22 50 ko~t>r 23 :;o desinde (l'\lzamettln). Şişl!Kurtu1uı cadde. 1 O 1 • O t- B b · de b J Ô A 

,,. ,, 1 ·-····························· .. ··-·~················ ro og . pera nr a çesın _.,.. '. fransI%ell. ve almanca haberler 24 son haber sinde (Necdcet) Kasımpa§&dıı {Vasıf), Ha•. :;-••••••• ........................ _ .. _, ............. Ü ~ 

m. • köydo (Barbut), Be§ıkta§ta rNail Halldı,1:: Meccant muayene :: Bevliye mUtehaceısı san net dil J Jj~ 
BELGRA.D: Sarıycrde (Asa.!). H Pe!'§embe günleri aaat 2 deıı s e k&dllr n Karaköy - Ekselsiyor mağ8.Z8.81 M N eo" ~ 

18,23 §arkılar ıs.:1:; halk şarkıları, gramo.. UskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: :: Ortaköy Ta§buamak Palangada 25 i: ya.nmda. Her gün öğleden sonra Ü 0 i r lJ f 
031

50 ~ 
ton. uıuusaı yayın 21,os opera h1.1.va'an. kon. UskUdardıı (Sellmlye), Kfl.dıköyde·Sö~Ut!U 1 ii numarada Doktor Mümtaz Günay ii 2 den 8 e kadar: 1~1: 02:35 1 S 22 30 ,. " 
•r 22,,20 blk p.rlul&rı, haberler 22,50 ka. ~eşme caddesinde (Arman HuJQ151), Bilytık. 1 g fa-kirleri para.sız muayene eder. ji ti V' fi1MP**WMHfiW4ft&iMMll eansfar ~ f ' ~ı065 

rJ§lk yayın 23,3:> musikt o.dada (Halk)' Heybelide (TanB§). l i!::::ı::a:::::::::::::ı::::::::::--.r.::::..-::::-.:::::::::::~ 1--· Te e on 
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Para ve ~§anlak için lüzumu kadar j cıı mak is~edi ve yanma alarak Luvra 
ll'ııynn er~ı. Jan dö Pardayanı tanımaz kadar yanında gitmenize müsaade etti, 
Jan d hıç? Eskiden kendisine yiğit Tabii ıiz de artık zengin bir işe kon-

erterdi duğunuzu tahayyül ederek bana öylece 
rn~~e Janın sualine yüzünü ekeitr baktınız Sarayın önüne gelince kral 
t.ı g~~a~ verdi. Şövalye bu hareke- bazı güzel sözlerden sonra sizi savdı. 
farkına ~ıl. hafifçe güldü. Jan il!C Meselenin böyle nihayet bulacağını dil. 

_ :a a olnıa-:nıııtı. Odeye sordu: şünmüştüm. Bu düşüncemin doğnı 
u hayvan sizin mi? çıkıp çıkmayacağını görmek isin sizi 

-Ev t 
Jan ı..~ •• takip ettim. İşte bütün mesele. 

bir • ueYgirden anlayanlara mahsus Valver hayretle bağırdı: 
ta\'rl'la: - Sahiden, böyle oldu 
-~ d 1!oııra ıı.1. gilze} bir hayvan, dedıkten - Ha, ~unu unutuyor um. Kral si:ze 
- l<o 'ii>,;e etti: bu geygiri hediye etmek fikrini göster-

~Olunu ~~ galiba utık zengin olma.nın di. Takımı ile beraber bunu nerede is
ııu anıa "Wdunuı meselenin ne olduğu~ terseniz ytiz elli Pisto1a satabtlirsiniz. 
evveı !ın da biz de ısevineHm . Biraz Ve ila\'e etti: 
tıttt. alın maiyetinde gidiyordu- - Yüz elU Pistol beş bin frank ka.. 

tı" dar bir şey tutar. Fena bir para değil. 
•JÖı.e (.ı:, h t 
_ !Dv";o'UVa!ye karı~tı: Fakat küçük kral aya ına pek az bir 

ken ~ ~t .. Hatta yanımız.dan geçer- fiyat biçmiş. Meseleyi b'r de siz anla-
"Gö ıtlıne adeta: tın bakalım .. 

bi hak~Un ınü ihtiyar geveze., der gi_ O de, Şövalyenin istediği tafsilatı 
Üde nız. verdi. Kendi kurduğu hayalleri alay<'ı 
_ A §İddetle itiraz etti: bu beygiri hediye etmek fikrini göster-
- ..., tnan, rica ederim mösyö soğuk kanhlıktan bahsederek kendi-

ou t b" • tetj a a ır fazla mı? Peki, o halde sind<>n kat iyen bahsetmedi. Konçini 
"Cöru ldırn, demek istiyordunuz ki: hakkında konuşulan şeyleri ve kralın 
lt:t:ıiği~~unuz ya, zengin olmak söy- son sözlerini de anlattıktan sonra sus. 
lar·nızı kadar güç değilmiş!,. Bakış- tu. 
eaebi]i n bunu ifade etmediğini iddia iki Pardayan O deyi sonuna kadar 

\7 r llıisinız? büyü'< bir muhabbetle dlnledi!er. Vat alver t ,. .. 
- n a&iık etti- Yer de o~larm bir evlatları imiş gibi 

l"l:l.kl • 
8.fftnıt.ı . katen doğru. Bunda."l !'!olayı hareket ediyordu. 
l>arda~ılerim. Sözleri bitince Jan yeğenini teEellJ 
- l>ek ~ §eytanca bir tet:essümle~ etti: 

~sur f güzel, ~~:li İtiraf edilmiş b:r - Üzü!m~yin, canım. lkinnci sefer-
land.;_8 fedilnıi§tir. Fakat sizi ceza de muvafh:; olursunuz. 

··~ak · -
lnlatar.l>.L... lÇfn b3ştnıza. gelmiş olanı Valver kendinden emin bir tanda 

~·ın. güldü. 
: ~~i dinİiyorum mö""Ö d ~alın "'' . - Bu11d~"! ben de eminim .. 

a Slzi canmı kurtardınız. Kral Şövalye dö Pardayan birdenbire sor-
§aJıan . . . • 
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PARD'AY "ANI'N KIZı 

llta dalmak muhakkak ki bir kusur 
değildi. Dalgınlığına rağmen kralın 
gitmeden evvel kendisini aradığını gör 
dil. Büyük ümitlerle ona yaklaştı. 

On ü~üncü Lui nazik bir tebessilın. 
le: 

- Mösyö, dedi. Fransa kralı hayatı
nı size borçludur. Bunu asla. unutmı
yacağmıa emin olun, !sın iniz nedir? 

Valver gözleri sevinçten parlıyarak 
cevab verdi: 

- Majestelerinin liıtf en konuşmak. 
la §eref verdiği asilzadenin ismi Kont 
Ode dö Valverdir. 

Kral bir an dUşündü. Henüz genc;ti 
ve hissiyatını saklamayı öğrenmemiş. 
ti. Ode hoşuna gidiyordu. Halbuki Al. 
ber ve Monpolyan, kemiklerine ortak 
c;ıkmış köpekler gibi hırlaınıya hazır
lanıyorlardı. Valver kralın gösterdiği 
iltifattan başka bir şey farketmiyor -
du. 

lçinden: 
- Bana sarayda hangi mühim va. 

zifeyi vereceğini düşünü~or. diye söy. 
lend •. Herhalde kendisile Luvr'a gel. 
memi teklif edecek ... Artık zengin ol
dum! .. 

Küçiik Lui hakikaten: 
- Mösyö lö Kont, deci. Maiyetime 

dahilsiniz. 
Ve bunu söyledikten sonra arkaya 

dönerek at uşaklarmdaıı birine işa -
ret ederek b 'r hayvan getirtti. Vnlver 
ı :nen buna sıçradı. Kral: 

- Şuraya soluma geliniz. diye i~.a.. 

re ~ etti 

Kont Ode dö Valver se~1ncinden 

sarhoş bir halde kralın gösterdiği ye. 
re geçti. Marki dö Monpolyanın l.en. 
c!isine nekadar kinle baktığını f arket
medi. Markinin hiddeti rakıbi Albe-

rin müstehziyane bakışıyla blisbiıtüo 
artmı,tı. Alber hem mevkiini mubaf a.. 
za ettiğine seviniyor, hem de rakibi • 
nin bu suretle geri kalmtf;I olduğuna 
memnun oluyordu. Odeye tatlı bir t.e
bessümle baktı. Fakat genç çocuk hiç 
bir ~yin farkında olmuyor, kendisini 
bahtiyarlığın en son noktasında gö-
rüyordu. Küçük kafile LU\T sa.rayına 

doğru hareket ettiği zaman halk bil. 
yük bir sevinçle onları alkl§lıyordu. 

Valver büytik bir adam olduğunu 
göstermek için İnci Çiçeğinin yanın. 
dan ge~erken onu bi\yük bir nezaket. 
le selamladı. Genç kız buna aldırış bi-
le etmedi, sadece bütün kuvvetile 
''yaşaı;ın kral!" diye haykırıyordu. 
Kral böyle samimi tezahürlere alışık 
değildi. Hayretle: 

- Bu iyi halk tarafından ibu kadar 
sevildiğimi bilmiyordum, diye söylen• 
di. 

Alber homurdanarak cevabı yeti~ 
tirdi: 

- Bu, gösteriyor ki halk, asiller Ye 
rahibler sınıfı emrettiğiniz anda dü~. 
manmııı mahvetmeye hazırdır. 

Ve Ode'ye dönerek sordu: 
- Öyle değil mi Mösyö dö Valver! 
- Tabii.,. Her iyi vatanda§. herke. 

se ve her şeye karşı kralını muhafaza 
ve müdafaa etmeyi vazife bilir. Fa
kat mösyö beni ha)Tette bıraktınız. 

kralın b 1r düşmanı mı var? 
Alber güldü: 
- Ar1"adaş, nereden geliyorsunuz.? 
Sonra, kendini toplıyara.k il&ve et-

ti: 

- Affedersiniz, saraya mensup ol .. 
madrğınm aklıma getiremedim. Yani, 
henüz mensup değilsiniz. .. 

Ode, hayretle sözünü kesti: 
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- Kralın bir düşmanı var ve onu ta. 
nıyor, peki niçin onu tevkif ettirmi. 
yor? 

Kral hiçbir şey söylemeden dinliyor 
du. Dudakları kısılnıı~, alnı çatılmıır 
tı. Fakat buna rağmen Konçiniyi tel
mih etm.İj olan Alberi susturmuyor • 
du. • 

Söz söylememeğe karar vermiş ol. 
duğu halde Valverin son suali kendi. 
sini heyecanlandırdı, bir nevi k,orktıy
la ba~dı: 

- Konçinlyi tevkif etmek mi? Bu
nu söylemesi kolay, fakat bunu üzeri. 
ne alacak kim? 

Kor.ktuğu yüzünden belli oluyordu. 
Valver buna daha ziyade hayret etti. 
O, kralı böyle tasavvur etmiyordu. 
Hiç kimsenin kral karşısında baş kal. 
dıramıyacağını zannediyordu. Fakat 
biraz düşününce şu neticeye vardı. 

- Zavallı küçük ..• Henüz çocuk ol. 
duğu için yegane amir kral olduğunu 
bilmiyor. Kimsenin kendi karşısında 
baş kaldıramıyacağını anlamalıdır. O
nun karşısında kim pervasızlık edebi
lir? Bunu kendisine hatırlatmalı Ye 
teminat vermeli. 

Sesini yükselterek büyifk bir ciddi. 
yetle krala döndü: 

- Demek şu İtalyan serserisinden 
bahsediyorsunuz? Allah beni affetsin, 
:ıannedersem kral hiç kimsenin bu he
rife el kaldıramıyacağını söylemişti. 
Hatta emir veren kral bile o!sa ... 

On üçüncü Lui mahcup bir tavırla 
bu sözleri tasdik etti. O vakit Ode her 
§eye karar vermiş bir tavırla: 

- O halde, dedi, şunu ~yliyeyim 
ki, kral aldanıyor ... Emrettiği zaman 
ben Konçini denen serseriyi yakalar, 
ellerini ayaklarını bağlatrr ve huzuru-
na getiririm. • 

Kralın karanlık gözlerinde bir şim.. 
şek parladı: 

- Buna cesaret edebilir misiniz? 
- Kral ne zaman emrederse. 
Alber bunu protesto eder gibi: 
- Majeste, dedi. Görüyorsunuz ki 

size §iddet tavsiye eden sade ben de. 
ğilim. Konçininin tevkif cdilemiycce. 
ğini söylerken haksızdııuz. Ben kaç 
defa. bu teklüi size yaptım. 

Küçük kral samimi bir sesle cevab 
verdi: 

- Haklısın beııim cesur Alberim. 
Affedersin. 

Alber bu samiıniyetin verdiği küs
tahça bir tavırla: 

- O halde majesteleri kont Ode dö 
Valvere ne emrediyorlar? 

Meyusiyet kralı tekrar kaplamıştı: 
- Sana söylediğimi tekrar ederim 

Alber. Konçiniyi tevkif etmek ne~ 
yarıyacak, kral naibi olan kraliçe onu 
tekrar tahliye ettirdikten sonra. 

Kral bunları söylerken asabiyetle 
gülüy0rdu. 

Valver: 
- O başka, dedi. Fakat valde kra

liçe bir clSilıadenin Konçiniyi tahkir 
eJerck düelloda öldürmesine de karı.: 
şamaz ya? Mesel ... majeste, tasavvur 
ediniz ki, ben onun hakkından gelme. 
yi kararlaı;tırmışım ve vücuduna bir 
kaç parmaklık bir dem'r sokmuşum. 

Kral ccv::..b verdi: 
- Evet, fakat kraliçe de Konçini

yi öldüreni idam ettirlr. Ve başını sal
lıyarak ilave etti: 

- Hele bir müddet daha s:.ıbrecle • 
lim. Birkaç aya kadar sinni rüşde \'a. 
racağım. O vakit ben hakim olurum. 

Kralın bu sözleri o kadar knt'i idi 
ki. Alber bile müdahale edemedi. ilk 
görüşmede kralın en hususi meselele. 
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P'ARDAYANIN KIZI 

mide düşüren, teşvik eden ve tam eli· 
nize geçecek gibi görünürken kaÇI''C• 
ren hoppa bir ilah olacak. 

rine vakıf olan Ode de sevincinden 
susmuştu. 

Lnvr sarayı uzakta değildi. Taliin 
l' rtık kendisine güldüğünü tahayyül 
eden Odc hayvanının üzerinde gurur
la kuruluyordu. Bu sırada yolda işsiz 
güçsüz dolaşan veya öyle görünen iki 
Pardayan gözüne ılişti. Bunlar Ode
nin kralın maiyetinde gittiğini görün. 
ce hayretle durakladılar. Valver buna 
çok sevindi. 

Nihayet saraya gelinmişti. Kral ka. 
pıdan yirmi metre ötede durarak O. 
deye döndü: 

- Mösyö, dedi. Buraya kadar bana 
refakat ettiğinizden dolayı minnetta -
rım. Tesadüfüınüzün bir hatırası ola-
rak bindiğiniz beygir yanınızda dur. 
sun. Şunu unutmayınız ki eğer beni 
görmek ihtiyacını hissederseniz, gece 
veya gündüz bulunduğum yere gele. 
bilirsiniz. Kapıdan girebilmeniz için 
isminizi söylemeniz kafidir. Allahaıs. 
marladık kont. 

Küçük kral bu sözlerini büyük bir 
samimiyetle söyledikten sonra hayva
nını tırısa kaldırarak açılan saray 
kapısından girdi. 

VII 
ESKİ AHBABLAR 

Ode, hayalen bu kadar yükseldik
ten sonra tekrar düşmekten büyük bir 
acı duydu, kızgınlığını bir takım kil. 
fürle:-:e yenmeye c:ahşıyordu: 

- Allah belasını versin... Kahrol. 
sun. Semanın bütün felaketlerine uğ
ra.sın ... 

Bu sözler hidde~ini biraz )\tıştırdı. 
Yiiziinii ekşiterek söylendi: 

- Galiba Sövalye dö Pardayanın 

hakkı vur.,. Şu tali denen şey, sizi ü-

Sonra, ~irmi yaşında bulunanlara 
mahsus bir kayıtsızlıkla ilave etti: 

- Maamafih bir ikinci sefer ciiJ11· 
den kaçırmıyacağıma eminim. .ArtılC 
gözüm açıldı. 

Sentonore sokağına dönerek gerı.c; 
kızı bulmak için hayvanını çevirdl• 
Başından geı:enleri unutmu5tu .bilC· 
Şimd\ güzel bir ata malik olrna.ktJJJl 
dolayı sevinç içindeydi. Hayvanının 
meziyetlerini birer birer tetkik etr11e: 
ye karar verdi. Fakat bu sırada, !Jel~ı 
de merak saikasiyle Luvr'a doğru ge
len Pardayanları görünce hemen ııa.Y; 
vandan inerek onları selamladı. aııba. 

~ l k d . . .. b tık ''8 
og un ar asın a. ustu a.sı yır ı:ı. 

başında şapkadan başka her şeye bC 

ziyen bir adam yürüyordu. Ode'Yİ gö .. 
rünce ağzı sevinçten bir karış açıld~ 
hemen adeta yerlere kadar iğHere 

· ol .. 
selamladı. Ode bu adamın Landrı 
duğunu tanıyamadı. Serseri kılkılı a; 
dam bu dikkats! zliğin farkına varara 
hemen bir kenara çekildi ve hürme~ • 
kar bir vaziyette beklemeye başlıı 1

' 

Bu sırada Jan samimi bir tebesstıfll"' 
le sordu: . 

v • rba tall - ~e var yegenım Ode'? Ga ı. dı.J 
size gülüyor, kralın yanında gidıyor 
n~ . 

Bu sözler yüksek sesle söylenırıiştl· 
so

Landri bunları duyunca Sentonore . 
kağına döndü. kendi kendine söylen?. 

yordu: 
- Demek hayatımı iki defa kurlıtt .. 

• fVC • ran 5u adam. Janın yeğeniyrnış. ..,, 
1 

hayatımı iki defa kuı tarmış fayar~n ~ 
Beni hem Konçiııinin cellallarııı a 
kurtardı, 



... 
~rece için 

TAKSiM 
Süzanın 

Belediye 
Bahçesinde 

Sanat 
hayallnın yıldönümü 

Gecesinde çok zengi11 progıam_j 
ve biiyüh süı pı izlt1ı . .. 

masalarınızın temini r ica olunur. Tel 43703 

kUPONLU VADELi 

TLJQKiVE 

l \ QL\~T 
BANKA51 

l3iriktiren rahat eder 

- -
GRiPiN 

varken bu 

ızhraba kat

lanılır mı? 

15 -- · - - -

Baı, di~ , ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün .~tı· 
rablann başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bczma<dlaıno kaDıP> ~e 
lb ö lb> ıre k ı e ıre <d1 ~ k UJJ li'il m a <dl a ifil 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

. . : : ' . ... . . ~ : . . . 

: ıstanbul Belediyesi ilanıari 

Ten hl hl Beledi: 
1 - Gerek benzin ve gerek mazotla işler motörle mücehhez bilümum deniz 

vasıtaları, Bostancı ve Floryadan itibaren l{aradeniz Boğazına kadar olan sa
hil boyunda seyrettikleri müddetçe motörlcrinden çıkan egzos gazlerini bir 
~usturucudan geçirmek mecburiyetindedirler. Buna muhalif harekette bulnan _ 
lur umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre tecziye olunur
lar. 

2 - Bu işlerin ikmali için bir ay mühlet verilmi&tir. (B.) (5169) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
İdarenin fenni tesisatı için açık eksiltme usuliylc on beş ton motorin alına

caktır. Muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira elli kuruştan 
ibaret bulunan işbu motorinin ihalesi 16-8.937 tarihine raslıyan pazartesi gü
nü saat on beşle Galatada Merkez rıhtım hanında dördüncü katta Tahlisiye 
umum müdtirlüğU satına lma komisyonunda yapılacaktır. Buna ait şartname 

her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (4756) 

Istanbul Telefon direktörlüğünden: 
19 Ağustos 937 perşembe günü saat 15 de İstanbul Tahtakalede Müdürlü

ğümüz eksiltme, arttırma komisyonu od asında 1350 lira 90 kuruş keşif bedelli 
mezkur müdürlük Beyoğlu santrali tam lratı açık eksiltmeye konulmuştur·. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, 

}.)roje ke§lf huliı.sasile buna müteferri d~ğcr evrak müdürlüğümüz levazım daL 
resinde her gün görülebilir. Muvakkat teminat 100 liradır. İsteklilerin en az. 

:\000 liralık bu işe benzer iıs yaptıkların ~ dair göstereceği vesika üzerine Nafıa 
ınüdürlüğilnden alınını!:) müteahhitlik v c ticaret odası veeikal.1rını hamilen 

rnezkür gün Ye saatten evvel ilk teminat !arını müdürlük veznesine yatırmak su

retile komisyona gelmeleri. ( 4854) 

lstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden : 

i - 1 / 8 / 9R7 tarihinde mevkii merl
yete giren 3222 sayılı telsiz kanunu hak
kında 6. 7, 8, 9 ve. 10/8/987 tarlhlerlnde 
Cumhuriyet, 1,ao, Kurun, Son Posta ve 
Haber gazetelerinde neşredilen ilan iptal 
edilmiştir. 

2 - Hu baptaki yeni ilan 12 ı 8 I 937 
tarihinden itibaren gene aynı gazetelerle 
ve Ağustos nihayetine kadar neşredlle
cekllr. (5166) . . . .. ı- Dr •• Fa:k ı. Ökte -

BırmCI snuf Operator -ı Operatör 1 
Ur. CAFER TAY YA Hll Cağaloğlu Nuruosmaniye C:ı.dclesi 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ No. 6 Tel: 21109. 
cP.rrahisi mUt.ehassısı Muayene 1 liradır. 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaiıtan• 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estet ik · "Yüz. meme, karın bu· 
nışuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e cc !I n e n 
8 den 10 a kadar U 1 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu , Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon : 44086 -

tatan1bul yedinci icra memurluğUndan: 
Bir borçtan dolayı haciZ altına alman bo. 

ya. lsUm, kazan ve sanUfuru~ aıkma maki. 
nuı vesai~nln acık arurma suretilc paraya 
çevrilmesine karar verilmiş ve satış gUnU 
Ağuııtos 937 on yedi tarihine müıradif salı 

gtlnU saat 16 dan 18 c kadar Ycııildirckte 

Hoeıı. hanı aıtındllltl 6 ve 7 No. lı boyahane 
de rııı.tılııcağındnn talip olanların muayyen 
saatt~ memuruna mUracaaUn ııa.n olunur. 
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HABER - J\lişam postan 

•• 
NE "UNASEBET ! 

Elektrikh bir soğuk hava cihazı alacağınız vakit bu ciheti düşünmezsenız: 
Gayet ehven ve cazip eartıara kapılarak yapacaQınız 
mubayaattan bilahare nadim olacaksınız. 
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'ln tam manaalle ma§rur sahibi olabilmek 
için vereceQiniz her kuru• mahallına masruf'tur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT •a· 
vesinde FAIGIDAIRE asgari cereyan earfeder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE dlQer 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

-

ISTAN•U&. - ANKA ... A - tZMI,._ 

v 

Y elnız hekikt FRIGIDAIRE ile 
verilen resmf 5 senelik temı 
nat ısteme(li unutmeyımz. 

Bu teminat bozukluk vuku· 
und• tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffGI 
eder. 

ve bütOn SATIE Şubelerlnde 

HER BAYAH 
f cf" 

GlJZEL 
BlA SURPRİZDİI 

Necip Bey müstahzera
iı en kibar bayanları 

memnun eder 
Va§lı kremi gecelerı 

clldD gQzeııeştlrlr 
ve besler. 

Kirpik tuvaleti .ıUzlere 
gUzelllk ve sıhhat verir 

~lYldlraDaıro cDOdD kadife 
gDlbD ytUJmuşa'ltoır D Dnş 
maclYlnlYl cınşoeırn nırncn 

gDbD beyaznatnır,, 

Pla/larda Necip Bey yağlı 
kutu kremi esmer ı engi 

veı lı • 

Necip sabun ve ru/ları, bir
yantinleı i , pudralaı ı, tırnak 
cllalaı ı çok milkemmeldir • 

latasar 1!./ sergisinde 
ve Emi1zönü m b azasın I '. 
da ve iğ ~r magazalar i 

a bulunur. ; 
--;- d 

lstanbul C. MUddelumumlllğlnden: 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ 

1 
Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır t 
F abrikaıı: Galata Ne catibey caddesi No. 167 ~ 
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Ekzema ve en muannit cilt r•ralanndao kurtulııtf-1 

EKZAMi ,,ı~r0 
Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştar EezaneJerdell 

Ulviye Ersin Biçki Dikiş Yııt~ 
En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 1 O ayda ~· -~ 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma .,et ıt1' 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, k•fl 
lesi baılamqtır. Adres: Tepeba,ı: Bay Murat Ap. No. 2 

Şi eti Ha riye~ 
Muhterem yolculanmızın yedi yqına kadar ç JJJ' tfl' 

bilet ücreti alınmamakta ve yaıları yediden fazla olaJl 11 ~-~ 
mucibince tam ücrete tabi bulunmakta idi. Çoeuk1-'1,,_ ~ 
ğaziçinde tenezzühlerini teshil için yediden on iki Y~. 

'olanlardan tenzilatlı tarife mucibince ücret alına 

lstanbul Ceza ve Tevkil evleri hastaları için 31.5-1938 akşamına kadar satı. T i F Q 8 i L ıa:nm=ımı•ı .a A N K A R A D A j 
nalınacak 4300 kilo et, 4940 kilo süt ile 171~08k9aseı· yoğurdu ayrıkakyrıt açı~ ekt- l•llill•o IHSA" SAM·.-· Tu·· rk Maarı·f Cemı·yetı• L~· l!.es~. 
siltmeye konmuştur. Etin muhammen bede ı 1 4 ıra olup muva a temına ı r. ~ 
138 lira 68 kuru§tur. Sütün muhammen bedeli 494 lira olup muvakkat temina- nto ve paratıfo hastalıklanna tutuı 
tı 37 lira 5 kuru§tur. Yoğurdun muhammen bedeli 688 lira olup muvakkat mamıt için ağızdan aiıoın tffo hap- 1937-38 ders yılı tedrisata yeni yaptırılan kolej binasında tiıtCıoO ,'f 
teminatı 51 lira 60 kuru§tur. Etin eksiltmesi 23-8..937 Pazartesi saat 14 de ve ıandır Hiç rahatsızlık verme,._ Her İlk, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta8?· t' ~ 
sütün eksiltmesi aynı günde saat 15 de ve yoğurdun eksiltmesi yine aynı kes alabilir. Kutusu 55 Kr. Kayıt ve fazla tafsilat için .. Ankarada Türk Maarif eenııye 
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günde aaat 16 da Sirkecide Aşır Efendi sokak 13 No. da İstanbul Adliye Leva. dürlüğüne müracaat edilmesi ( 4996) 
zım. daftoestnde yapılacaktır. istekliler prtnameyi tatil günlerinden maada ---•ır1::11:mıım--:mmı •11nmıw111n11111:.:nwıam--~....-
bcr gUn İstanbul Adliye Levazım dairesinde görebılirler. ( 4952) 


