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Hatavın 
ıstanbula 

kurtarıcı .sı 
hoş geld.in 1 • 

· Denizden ve karadan atıla~ toplarla, kıgıları ve gemileri dolduran hemşehri/erile 

lstanbul bugün Atatürkü, Hataya istiklalini kazandıran 
kahraman slfatile de, selam.hyor 

AtartOırk 
Bu saatte lstanbulu 

şereflendirmiş 
bulunuyor 

Iıtanbullular milli Hatau davamızın 
zaferini bu davanın başarıcısı ile 

birlikte bayram/amalı talllni 
kazandıklarından do/agı bahtiyardırlar 
lıtanbul bugün Büyük Önderine eden ona kavutma~ sevinci bayrama 

vuımuıtur. Şu dakikada bütün ayn bir revnak verıyor. 
· .. ı i · • Donanmamızda batta amiral 

Hami diye 
Yunanistanda 
o sabah merasimle 

kartılandı 
Atin• 5 (Huıuıl) - Hamidiye mek
p ıenüıi blf'sabah aut 10,30 lda Faler 

nma celdi. Türk kruvu6ril linıaru 
op atarak aellmladr. Buna orada bulu
an Yunan mektep cimiıi Ariı cevap 
erdi. 
Yunln hUkGmetinin, TUrk cemiai 

Bulgaristan· .. ·sa 1 kan 
anlaşrriasına 
giriyor mu· ? 

Hariciye Vekilimiz 'diyor ki: 
Bulgaristana da bilfiil Balkan 
anlaşması.na girmiş nazarile 

bakılabilir 
mandanın• tahsis ettiği bir motör Pire 
ürk konsolosunu ıemiye götürdU. öt

eye dofru mutat ziyaretler yapıldı! 
f leden sonra ıemi kumandanı ve yiiJc 

ek rütbeli zabitleri kralın defteri mah... · Hariciye vekilimiz Tevfik Ril§tü A· ı limis 'Bükreıten ıonra salı &ünü ıehri• 
l-· 

1 
k ras Macar baıvekil v~ ha~ciye num mize ıelecektir. 

uıunu -• ayac~ ve müteakiben ile dün de ,aötüıtU~en "ıonra bt1•Uıl 'Bilkreı 4 (A.A.) -Türkiye Hariciye 
ürk aefirile konuıacaktır. • - , B\Uuqe. vaul olmuıtur: Harid~e :veki· (Devamı 6 uıcıda) Sefarethaneden ıonra, Bahriye mU1- __ __;_.,__....,.._. __________________ _ 

epn Papa Vaaitiyo ve Bahriye erkl
ıharbiye reiıi Amiral Sakatlriyu ziya

et edilecektir. Billhare bu ziyaretler 
ade edilecek ve gece Klifada da Yunan 
ahriye müıteprı tarafından büyük bir 
iyafet verilecektir. " 

Bir Yunan adasına 
lstiklôl veriliyor 

Türk ıemiıi ayın 15 inci cünll Kor- Bu yen·, de 1 t• . . 2 8 
uda bulunacağından, miıafirleri atırta.. v e ın arazısı 
::m::::r!::futular ıimdiden fuliyete kilometre murabbaından ibar at 

Vataniler 
Antakyada 

hadise 
çıkardllar 

Ordunun mOdabale 
ettiği blldlrlllyor 
latiklilini kutluyan Hataydan dün 

irdenbire bütün Türk milletini müte • 
esair edecek kötü haberler gelmeğe 

a~lamııtır. Londra radyoıunun dün 
ıecc verdi&i haberler bayram yapan 

(Devamı 6 ıtıeıda), Kira PaMiya adaaıtıd.Gn bir manaırc& 

• 
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Günün içinden : 

Büyük Devlet, 
bttytık Rehber ... 

Yazan : Ntiametttn Naz!J 
Avrpıa sor~ m~mlsjzı~ l)Uyük 
devletler ara..ııa aan tiki ta.rilıler, 
iddialannda yiiule )'etmiş hatalı ol. 
mU§lardı ama, t.fiim ıddiamızı cerheL 
Meye imk'- )'okaat. lira bahsetUft
qiiz bilfı.ilt devlet l§te cihanın g<JllllS· 
ntln~~dtr. Coğrafyaaı i4e, siyasası Ue, 
rn.aaaraa kuvvetleri ilP- bu Türkiyenin 

Herhangi bir milli dava Türkiyeniil 1 
her §Chir ve kasabasında, her köy ve 
her bucağında nyni heyecanla uğul. 
dar ve milli zaferlerin ba)Taıplarmı 
her Türk ayni aevinçle k&.I'§ılar. Bu 
ayarlılık, yeknesak?ık Türkiyenln ba
riz vasfıdır. Zira Tüı kiye o kadar mes
ut bir diyardır ki, i~de dalma bir o
lan ve ferdleri duygu ve menfaat zilin. 
relerine ayrılmıyan D'\illet yaşar. Bu. 
nunla beraber bu i.ilkenin şehirlerinden 
kasaJ>a veya köylerinden birinin, sa. 
man za~ mümt:ız. bir mana ve 
ehemmiyetle gözlerde büyüdüğü de 
olur. Kah şu şehir, kah bu kasaba ve. 
ya köy birdenbire çok parlak bir çeh,. 
re gösteriverir. Bir <t:hre ki, görenler 
gururuna ve sevincinin ayarsızlığın& 

bakıp sırrına akıl erdirmekle bir an 
tereddüt ederler. Fakat bu tereddüt, 
işte o kadar, ancak bir an devam eder. 
Zira memlellet sathında mağrur ve 
pürheyecan kaı..ra.n parçanın sırrı 
kendili W• den anlaşdır. Bu bizim içti
mai bünyemizin biricik hodgam tara
fıdır ki, artık bir an'ane halini al. 
maktadır. 

Milli bir davanın gUzel netice. 
sini bu davayı ortaya atan ve paşa. 
ranla birlikte bayramlamak taliini ka
zanan Türk şehri sevinç ve gururunda 
pek haklı sayılır. Bi!'çok defalar bu ta. 
lie ulaşmış olan İstanbul, işte au da
kikada bu psikolojik anı bir daha id. 
rak edebilmek için Selimiyeden ve 
Yavuzdan atılacak selim toplarını 
beklemektedir. 

AtatürkUn bu seferki lstanbula ge. 
!işi bir milli davanın hallini takip e. 
diyor. 

Türk rnil~ti tar:ıfmdan teı'id edL 
len bu neticenin mühim bir siyasi za
fer olduğuna mutlaka inanmalıyız. 

Hatay, ancak "arsıulusal kudreti bıO
yük,. 'bir devletin başarabileceği işti. 

Hatay istiklA.linc ulaşabildiyse bilme
lidir ki, bunu ancak Türkile yapabi. 
lirdi. Dünyanın bugünkU ~artları için. 
de Türkiyeden başka hiçbir devletin, 
sulh He \·e araıulusal ~ yollardan 
yürümek şartiyle, mtiıtak.il bir Hatay 
yaratabilmek zekA ve kudretine malik 
bulunmadığını kat'i surette iddia ede. 
biliriz. Şunu hiclN.r saıııan wıutmama. 
Iıdır ki, AtatUrkün Hataylı TUrke 
bahşettiği hUr vataı~. kaplan pençe. 
sinden koparılıp alınanı bir Jokmacbr 

Atatürkün Hataylı TUrke lta~ı gös· 
terdiği alaka ve hassa.s.\yet Suriye ile 
Fr~a arasmda Pariate imzalanan 
au8aeQe akıbinclc balluaıt değildıir. 
Milli Şef yıllarca ve yıllarca <Snce Ha
taylı Türküıı hür ya.5ama hakkım t.e
barUz ettirmit ve Hatay toprakla:rm. 
daki Türkün mukadderatına en ac;ık 
bir üadeyle en tabii olması lizung•
len istikameti göstermişti. Eğer 18 
yıl içinde müstemlekeci garbın çizme. 
al Ha.taylı Türke bculiğini ve milli 
hüviyetini uııutturmamışsa, bilmeli. 
dir ki, bu milli Şefin yıllarca önce A. 
danada söylediği tek cUmlenin Amik 
ovalarında ve Giwur1ağlaruıda atız. 
dan ağıza, kulaktan kulağa yankıl'an
masından doğınuş olan bir mucizedir. 
Milli Şef Arabın dili, dini ve ara.p.. 
laştırrcı savleti ile, mUetemlekecinin 
çizmesi, dipçiği ve şeytaneti karşıeıo. 
da 280,000 Türkü tek cUmle ile Tlirt 
olarak aya1ı'ta tutmıya muavff ak ol. 
muş, Bataylılarda milli izzetinefsi, 
milli benliği kaybettirmemiş ve günün 
birinde kendi aözüniı yine kendi ken. 
dine hatırlıyarak Hatayı katmerli bir 
yabancı ta.pllilp aıtmdan kurtarmış
tır. 

TUrkiye bugiln büyük bir devlettir. 
Niçin kendimizi ve başkalarım aldata. 
hm? Evet. İmparatorluk devrinin Bo
ğazlar üstUndeki ismi var cismi yok 
hakimiyetini takip eden Arsıuıu.aı 
komisyonu tayyettikten ve Akdenimn 
en mühim noktasında kendi irade ve 
kontrolunu adamakıil1 hi.kim kıldık
tan sonra Balkanlarda ve garbi .&.,a
daki anlaşmaları, itJ1ifl~rı ve ittiflilc.. 
lariyle TUrldye ac;ı~a göriililyor ki, 
bugtbıkii .Avnpanm "düveli muuza. 
ma 1111ttanctsr. Kmm harbinden IOD.. 

ra 'osrnanlı imparatcrluğunu tekrar 

'g~tenJlii Di9'bin ve ~ çihre, tlü
rüst, iğrilmez ve mebip endam ~le 

göalerinizin önUn.~ir; 6ıtia di]('tatle 
bakQl. 

On yıl önce büyük :erefli mücadele. 
!erinden ve za.ferlem1şıJ aonra. lst.on. 
bula gelen Gaıi MU.tr )ıf tplta(a ltemal 

Paşa, onurlu, alnı gökte müstakil bir 
devletin, fakat bin bir sebeple yıpran. 
mış. yorulmu!S, fakirle~itt ve eskı ge. 
nigliğine niçetle çol\ daralrıııı ve im. 

klnlan azalmrı bir devletin reisiydi. 
Bugtın ile, İst.&tıbul, onun .. hetnda şe
ref, sevJnç ve gtırur duyıralt bambaş. 

ka bir hüviyeti, çok 8ahı mehip, çok 
daha vakur, çok da~a olıun ve imltAn
ları alabildifine ıentılemlt titr bUyUk 

Avrupa devle\inht. yanı 1'tlrklyemrzin 
Cumhurrelıini selimlıyor. 

Büyük Devlet, BUyUk Rehber. 

~NAH' 

Ankar•tl• 
Meç 

A 

Verilıtn bir habere ıare Anllılnda 
ıauazqm bir meçhul ••er lbidni )'I • 
pılacaktır. Bu ibide .-ın IUr'atle )'I • 

dedir~ 

Dutun zebtı-llsl 
olum: •u? 

)'enerdc oturan Ccmil.e ve Kadriye iı 
minde iki kadın diin yedikleri duttan zcı 
hirlenmi~ler, Gureba hastanesine kaldı
r~rı. 

~~I 
tlıtısadt tarlıtm.a 

Bq !he kardet; TeiliptıamalD ödadckJ 
Çocult l!Jahogeme ıcurummıun tartı kan 

lannı görUııce, tartıllp ağlrllklacw 6ğren-

melt 19tedllw~ l'akat c~ ımcakJ~eı ku 
nıııları vardı. DUşUnUp taıındılar ve nlhay.et 
tılr yelunu buldular. lkl kız kardC§ birden taı.ı 
tuam ladne çıkacaklar, tartıldıktan sonra 
biri. l.a1p yerine bir bafk& çıkaak ve bql d41 
tartılmcaya kadar bu ite devim 911ecekler. 

n.-ız karde~ler mUmkUn otan her tUrJU kom 
bineznnu dtıncdlkten eonra p neticeleri aldı. 
Jar: 5ts kilo 539 gram' 5Ş kilo 8 INID, 5" 
kilo i6:? gram; 6+ kilo 162 gnnn: 33 kilo 
703 gram; 53 kflo 244 gram: 52: ktbt 782 

gram: 152 ltilo 326 sram: en, kilo - sam: 
51 kllo 40& gıoam ve 50 kilo 490) g'l'.&Dl. 

Beş kız kard~ln ,beherinin kilosu neydi'! 
Bu. mOllele mOk!ftııtlıdn'. ])oğrU bulanlar. 

dan bir ldtl:ı-·e mllkAlat verJJeceiltir. Cevapla 
rın ı:t htıelran lal'tblbe ltadlır göilderilmes:l 
lA.zımdır. Hal ıseJı.llni de o gUnkU gazetemlzd~ 
btalanlrmmı. 

iki kesimde m 
olan baç 

A 

hu 

_._. ..... --""\ 

...... tmlblt ...... --.C 
-...... ........... ,. 111•nnımMeyap 

.......... ,... 7 ti _.. hN'dla lkt 
l; 1 ........ , .................. dılı 
mureflbMa 1llır diM9 tlıılltlt ..... -. diğer 
~mana• ... mw r ,.... .. e 
tlrlllr. Bu mueleyl Wmae balledememlıUr. 

5 HAZİRAN - l h? 

Hifiq,=-,~.,,-:===:'!"CG"""!":-=,;;~it=, e~c=e=v=ap= 
HABER - Akşam poıta11 pcç- ... 84 += -: 

LflC&la daic 

Hakimin karş ında Hf;R.:~::ıiz~i~~;;':: .. :~·~~~ 
Şa Pka ÇI ka rm ly• an bir harb tchlıkcsi Yar mı? ••• Yıllardan 

Sullı ilerligor 

beri bu Uzünlü iç'ndeyiz. gönlüml.z 

d 
helecandan kurtulamıyor, bir tUrlil 

Y egaA ne a a m ' emniy t duya~or. 0 kadar ki: "Ne 
ola~ olsun- ctiye urbin patlama. 

._ sıUl 18LN.::.:•·..ıı.ı anlaf'T oluyor. Zaten 
Yazan; Aounal lıfan Emin barb i'iı~1 ~ıırs yalnız tehdidıe. u::nk. 

[G~en hafla HUsey,iıı. Cahil Yatı;ın nvukat tan uza:-a homı.ırdanmalda knlmıyor, 
lığtQ -.uızııa'91. a1'Uftatıara ıuzu. Glma· raCl 1 · • 
dıC-ı ve Mkiınta bir dllvayı A.dil bir _.... .8tis.ün ı,ı.tndJ, ya.rm c a ;er ını 
ban.dlMilal!sl IPI a'Vllıllatm ıraadlll6 tlııaiJMı 1-0etc!'i.Jolı. Bu uım b"•rı;-cmd:ın-
oımadığını, oıamıyacatını iddia eden bir ya- b~ri dünyamızı b:ra:.rnaJı. Ate~ C:cv. 
zı ne~retmlştl. Bu yazıyı ele alarak ıabahları r:ndcyiı. 

iDUJa• .edlo 1'aa ruewll bir aalcet -cu. ~ Do~usu bu yaıl~ aama1W1Jız-ı 
tanbul baroeum.m tatadlarına Jlttftyin Cab""' mahsus d"'eildir: insan oğlunun ""Ö-
dln dUştlnce\erinl do&ru m..ııup bulqı.a,dıktaaıu 
wd"- ııuıa.rı 411v9 v•dller. Ba&ıanJılırıi zilklüzündeı:ı 'be11i dü.ıı~a~ .\aıtbıtiı. Q6r 
a yi c~• -*t.lıg'n~ gördüler. ~ C€'- ;?fut ge~nrm.iş olduğu .k!iia edikb.Pu-. 
•·• ~-erentertn hepst cldcıtn tuh" bir vaziye- Fakat cskid:ın ate'j bir yerde ka!ır, 
te dU~tiler. yahut pek eğır sirayet edermiş. Htl-
•..ıc•tlll&n ıu...u YeJll ıu..m,_.. kk buki şimdi bizden çok uzak yerlerdeki 

luada eltin satma t'U&it ..ıtvllumll llllÜlllkUD 
değildi tabii .. Ve biz ankete verilen cevapları dbği.:şmelcrin seslerini duyuyo:uz. 
okurken dostumuz avukat .İrfan Emine bilgi Adis.A baba onünda pathyan top 
seviyesine uymıyacak derecede basit bir mu New.York'Juyu uyudıtJŞor. Bilb~O-
talea mal edildiğini gBrdl\k. Hayret ettik. diaki l6pa~ol'un gıöğsh batırılan 
~lbayct ı~ anladık. Gazete lr!an Eminin süngünün ucunu kendi kalbi~ gır-
vcrdlğl cevabı gell§lgUzeı ufaltmış ve blltiln 
manasını kaybeden tıııı ce\'9br da a11cadaıJımı miş pbi WsaeWYG"UZ· 
u maletmekten tekiDmemlfll. Herhalde dl· Gerc;L omuz ı'lkip: "Bize aıe! el i. 
• ~ avukatlar da ayni sen!DCllmı geçlrmlıfcr lem istediği kac'!ar boğuşsu111 onlar ne. 
tl!r: ııaıunz... rede. tiz ııerede!,, deciiğimiz olu~ !I'. 

Bir gazete nıcrını BOrduA'U mtlnevverl kötU Fakaıt b.un• imuımaynı. sadece ağız-
• · • ,.azıyete dtıptnnek hakkına malik değil· 
dir. verdlll cevabı ya tamamen neşreder ve dan çıkıp gönülde geıoçekten yeri 1)1. 
ya etmez. Blr nıctr yuıauıı kUfA ı;evfrmck mıyaa sözler. Belki de duyulan ıstıra. 
h&Jckı kimseye vmlmem1Jtlr. 1rtan1Emlnln. bı .vatma.k icill söyleniyor. Doğrusu 
Hlliıelin Cahldfn lddialamu reddeden yazısı ~u ki bugün az çok fikir işleri ile uğ. 
ıudur:J ra§all heckes, ne kada~ u.ıaJc.ta geçe"t'-

Ostad ~ c.hit Yalçm'ın se geçsin, her muharebede bir laıafı 
"Tu,, da iktı1-..._ yazısına baaün tutuyor. Çin ile Japonya arasında bir 
lııha ı..,retle, J,iraz da tabii lNlarak kavga mı v.ar? T• içµnizden ya birı. 
................. _ ~tle. .. Çünlııü .. -.an-
UIPI- nin, ya ötekinin ...... ıebesine d.u.a. ediyo. 
, ...... de-'_. n ıh '-••• Hllıle. eden eı< ... ...- ..,_ ruz. Bugiln fspanya'da ltardeş kı:rde~-
ittMM ve Tenılllli: f'n._ ık tiir parti le. b:tıba. oğulla. çupışıYormut: fa t·~t 
.... Utatltf" hir amanlar da 0 fır - onların yüzünden her yerde doeti'uıle, 
Mlitl8 --inde hir hükumet adamı A...a.t lıfan Emİlt ve akrabalarile, evlidlaL'r ile bQmuşan 
llM..-a,te it ıören ve yanm asıra ya- ...a.n;,. Mü.eyin Cahil adamlar var. Bu i.~le-""'-a6 .. •w·-Jtle 
..... ... bdttir hayab süren bir zabn hu 1 bitaraf ka.W~lı.' t si n iz 
llllr lldlıi mütalea yürütmesine tal • dan akın eden kuYVetlerine ı.rıı cep - y 
....... lıahil değildir. he almak için medellİ tliinymlJll ihdas 1.ı:w1ııııııı1.._ _______ ... 

~katm ne olduiunu anlamıyan, ettiii bir hüW1ettir Y.e üki- .+· lali" bedava 
..,_ v_.. ;.ıadmus tleiildir. a. • ppka c;ı~Qmune kuponu: 
ı.u nt kokan ~••it'at '-ııunda mfi • dur. . . •alanbul, Anker• Cad. Meaerrel Otell 
nalwpıjıhile ...... , ........... ; si- ,___.. ..... ı.um.__ ____________ ~~--~~-------------------------------. 
nün birinde bir zat, muhterem üıtadm 
kartıama çıkarak; "ıu muhtelif rejim • 
ler den .. uluyor?- Pw•ı, müıd t• 
tar, ~ ..... ı.-. iilia... ne mina• 
sız JeYlerf- B&tqn firb mümessilleri· 
I.Wı.lıer,. ltİll ....- pleİllles~ büıük hi .. 
.._.. ı....hua. Diit-.ialw, tJıtm -
smıllll'"' .. ..,... tla bııııir1-a .... w ıer, 
için en uysun hir rejim hulaunlar .. in • 
sanlar d. ..... .,MKoı.....tt hardıet im.... 
ümm eWa etsinı .. _ ,........ aıuyip 

biır ...... irat ..... .- ..... ....,, 
u ~? Öı)-lıt Maq'Ol!Ullt ki 

.~ ~ ~· lte·h~ .. - -
1-dw. 

Bütün insan~ra tek hir tu iil 
tas. ta•YUr ellılle '' la .... insan 
.............. Wbnamek; ........ k, ı..t 
ti U.~u MJ• cMil .-.,ı. -... aelir. 
a-., Hilaqin Ca!tidia-~ ...... :r 
bira __ ......_ ihti...J. 'll•ı•W'i 

ukaı•cia ltesllocıt ltir lliit..,._e '- . 
lw iti. muhenrir bek'- ıılıa ...... lliı 

tavıif cok • ,,. w•· olu; ~l 
laald&? Jıu 7uu:la. aaclece paredokaiıl hiı 
tlüfüac..Ma,. bAd'aalndea doiaa lliı 
t.Hs&ürüa akieleı:i var,, daırie pçmel 
İçap ediyor. 

i:auea. hir DUP ruJaiısU il. ..... .,. 
oı...ı. bil81u k& hiMir•,_ • -. 
bir JNİko!ojiıi, ayn bir __. ... ._.chr 
''done.,. lcrüıi ,,.Jmz muayyen.. ı..ir vı 

t.eeuwdea alan lwıiıtelude. iats iAta 
ma netic.. mua~ bİlt baleti: m 
hiyenin tezahürü ha!ilule badi. 
Di. p.tuir; buaıada cia. öyle o1auat ~ 
mak l&zımı ... ir. 
................. ç.-pv-için 

den bll' bdar eir'~ hillinr ....... hi 

manbk müvveheıi•da •uka• fte ol 
duğ ... _..._.. ,._ lir .a.t olur 
fakat otoriter bir kal..W.. ıenç ltaılar 
aykm ı,:, pk ailli........,ıi için ik 
üç kelime ile M'ukabn pertresini çiz 

mek de,.... bir IQ •-• 
Her!&.es ltilİll ki devlet, uçıua h 

llZ r.ir ltlTfttin bynajr ve yelııiMidUr o_..._tile .. ~ ~ ... Cll 

polisi. jıuı.......,., memur ..... u~sı 
tqekkiiln• varU.;, o da t.hdMle aba 
madlkça ı.- kuVYet aibi tahrivkiıı o 
1>llir; ~te avuıkat, de.1.tin 
otarite vuıtMı, Y•İ k.111t. kuvveti · 
p.. clnletin. •• cmüyetin saiduı sor 



~ fll!eÜfÜIH!. ....._,., .-. - ~ 

lstanbulda bir· 
kaç 9Qn ... 

Y di 1 k bir ayrılıktan sonra, 
e ay ı .. d" t ün ka· 

bir huıuai itim çıktı, uç orl i nb la 
1 k .. ere ata u 
ıp tekrar dönme uz da h. b" de· 
uğradım. Doğruıu bura ıç ır ha 
ğiıiklik gözüme çarpmadı deeemT • 

ta olmaz. Yalnız ola ola ramva>: 
. k t' . 'k. yeni arabalı var l Y edı fır e ının ı ı b. .1 l • 

ayda, bir ıehir için fazla ır ı er eyıı 
sayılmaz, dejil ~in !.. 

Hani derler kı: 
Anadoludan gelenler, ~a~~~lda

ki kalabalığı ve hare~~ti ~oru~~e 
§afırırlarmq, hatları do~ermıı: goz
leri karanrmq.. Bana oyle hır fCY 
1 dı Samsun Giresun, Bursa ve oma .. ' Ak 

b"lh Zonguldakla n aranın 
ı assa 1. ld v 

b dan daha az hareket ı o ugunu 
ura y l b' . kimse iddia edemez.. a nız, ta ıatı-

ı 1 t nbul büyüktür. Malum olan 
e, a a l'kl . B"l dillere destan ıairane ı ~rı var .. ı • 

hassa ben Mudanya yolıle geldım ; 
doğrueu Marmaradan Adalara, son· 
ra tehre' yaklqq harikulad~ !.. . 

insanı ister istemez mutehasıns 
ediyor .. 

• * • 
Bütün bu gezmelerim esnasında 

ıu mevzua da dikkat etmiıtim: 
- Neresi en ucuz i' 
Bunun garip bir tevabını verece

ğim; zira, kendi görüıüme göre, 
formülünü buldum: 

Jstanbul, bütün Türkiyede en 
ucuz yerdir. Lakin Bursa, ondan da 
ucuzdur. 

Mugalata gibi duran bu iddiamı 
ıöyle müdafaa edebilirim: 

Ucuz ıehir demek, aradığın ve 
muhtaç olduğun blrçok mevaddın 
bulunmaması yüzünden az masraf 
edilen şehir demek değildir. Mesele 
beher maddeyi ucuza almaktadır. 
lıte bu bakımdan latanbul, bizim öl· 
çülerimizle, en ucuzdur. Yoksa, 
hamıi, faaulya ve mısır ekmeği yiye· 
rek bütün bir ömür geçirmipin, 
••adam ıen de kimeeye göründüğüm 
vok. nicin senede hirlcaç ~1"İ•f! J[AP-

_.,.....-malı) Bir külot pantalonile bir 
ft\rcı ceketi elverir!,, diye düıünmüt
•ün. Böyle dütünenlerin alacaklan 
netice batka. ··Bec:lavadan rub eksi· 
ğine., ya§Brlar. 
lstanbulda nakliyat bahalıdır. "'Biraz 
eğleneyim!., derseniz mededallah 
atct bahaaınadır. lıtanbulun bahalı 
eemtlcri vardır. Esnaf insafsızcaıma 
aldatmak yolunu tutmaktadır. Fa· 
kat, her seviyeye göre bir hayat var· 
dır. Tecrübeli ve köteyi bucağı bi· 
len bir lıtanbul hemıeriıi, Türkiye· 
nin diğer yerlerine niıbetle aagB;l'İ 
para aarfederek, azami iıtihlik et· 
mek imltanmı bulur. 

Bu mikyasa göre, Bursa biraz da· 
ha ucuzdur. Hele orada yiyeceje ta· 
alluk eden ,eyler yüzde ondan yüz. 
de elliye kadar ehvendir. Giyecek 
ve kullanılacak qyanm hariçten ge· 
lenlerine, azıcık ve makul bir nakli· 
ye biniyor, iıte o kadar .. T ebütlerin 
Bursaya ütüımeeinin sebebini de 
zaten bunda aramalı! 

• • • 
Şunu da ıöyliyeyim: . 
Mudanyadan geldiğim sırada, va~ 

purda birçok ıeyyahlar vardı: "Gez. 
dikleri yerler içinde latanbulun en 
bahalı memleket olduğunu söyliyor
lardı. Onlar da kendi ölçülerine gö
re heaaplam11lar. Çünkü, buraya ei· 
J,.nmt'<, 5?e:'-rnek için gelmiıler. Söy
Jccl;ttim "ihi. bunlar, tehrimizde pek 
y~iksek fiyatlıdır. 

..,. .. 
Yn'<artya bir takım vakıalar ıırala 

dım . Mak::ıle ve hkra yazarken adet, 
bunları bir neticeye bağlamaktır. 
Ben de bağlaymı bari: 

Memleketimizde en basit tekline 
irca edilmiı bir hayatı y&famak ucuz 
lakin birza ıöyle ferah yaşayım der
seniz bahabdır. Bunu bir lıtanbullu, 
kasaba ve köyleri gezerken hiuedi· 
yor; bir ecnebi seyyah ela, latanbul· 
da duyuyor. Kanaatkirbk manaam: 
da tasarruf fikrini milletten eökmelı 
fstihlikini alabildiğine geniıletmeii 
ona aşılamalıyız. Çok çalıfıp, çok i.
tihsal edip, çok mübadde ve ucuz 
istihlik.. 

(VA·N1l) 

~ai&a~ 
'1ıı. eli·~?. 

CUMHURIYET'te: 
Hatay zaferini AtaWrke 

borçluyuz 
Atatürkün söylemi§ olduğu meıhur 

cümleyi biliyorsunuz: 
- Uakal kırk asırlık Türk olan bir 

memleket esarete giremez. 

lamail Bakktnın kahve.rinde, halk llaberciye dertlerini anlatıyor ... 

Atatürk Hatay davasını ilk olarak bu 
climleyi sarfettiği zaman ele almıt dtğil 
di. Bunun tarihi daha eskidir. Milli mi
ak hudutlan çizilirken cenupta milli 
iatiklilleri için çalıpn ve çarpııan Ha
taftılar, Atatürkun nazannda. kendi 
milli varlıklannın mahfuziyetini kendi 
1nnlarile tarihin saylalanna yazmakta
dırlar. Hatta biraz daha eski: Alatürk 
Büyük Harbin Suriye muharebeleri so
nunda Halepde Türk askerliğinin ıcrcf 
haysiyetini bir daha tesis ettiği sıralar
"• dahi muhtemel yeni milli Türk hu
dudunun cenup kısımlan üzerinde ıöz 
ıadirmif ve bkenderun - Antakya ve 
baYalialnin her ne pahasına olsa feda o
lunamaz bir Türklük parçan bulundu
tuaa karar •ermiıti. 

lstanbul konuşuyor I < Ctball 5) 

Cibalide oturan deniz adamları 
susuzluktan şikayetçi 

semtin iskele cadd!!~i plsllk ve 
yaQ kokusu ıçınde 

BuıUn bu dava milletlerarası çetin 
ihtilifların süzgecinden geçerek Atatilr 
kUn asgari isteiine mutabık biaıekilde 
hallolundu: Hatay iıtiklilini k#zanJdı, 
ve ırktat kardeılerimiz Hataylılar yanı
baıımızda mil:i varlıklannın kendi milli 
ellerinde jdaresi imklnının iatihaalile 
bahtiyar oldular. Bu umumi Türk da· 
vur bilbaua AtatilrkUn, artık aöyliye
biliriz ki, icap ederse p.haan dahi her f e 
daklrlıfı göze alarak itte böyle hallo
lunmaaını istel:iiği bir davaydı. Onun i
çin bugün bu zaferi onun hakiki sahibi 
olan Atatürke kutluluyoruz, bütün mil• 
1etçe ve baıtanbaıa bütün memlekette. 

Yazan: Haberci 
iniD sahil kıamJD• indiğiniz 

Cibal bqka bir lJemle kartıla. 
zalll&D• bam an dünktl yazımın 
gırauıız... Bural ' ği gibi tama. 

da da ipret ettı m 
balID 1. • Stı!'Dleneli vatandaşla. men Rize ı ve • 

iatllUm• uğramıttn'· 
nn kaktakiJerle, ister iskele 

later IO • "l k h cadc1e9lnin iki taratma dızı en a ve-
leri dolduranlarla koDUfUDUZ, karşL 

~.. bütün lnl&Dlarda BU katıl. 
latt.Ia&Uızbl ., __ ..ı-;. ıiveai bulacağı
mamıı r~ 

mz muhakkaktll'. 
Citlall ............... ~l&. 

lettaytn bir bhve1' pmek Uzerey. 
dim ki, liclvert pantalon giymif, be. 
yaz gömleğinin kollan Ur.erine siyah 
kolluklar geçtrmlt bir adamla bunın 
buruna geldim. "Kıamet ayağıma gel. 

di,, diye dlltilDfll'9k kendisiyle konuş- Cibalfli denüciler Haber 
mak istedim ve: 

- Merhaba bayım! Buralann ne \ - Ne bileyim ben, dedi, kim oldu. ! 
dertleri, ne ,ıklyetleri var, 16tfen söy- ğuDUZU. Evvelden söyleseydiniz ya! ... 
ler misinls ,ı,an&, dl~ 10ntum? _ Fakat vakit bırakmadınız ik, de-

uzun, usun dert dinleyecetlml, hiç dlm· Hiç cevab vermeden gill
l &Zil& mWlyim t-lr cevab alaca. dil Etrafıma baktım. Biz konU§urken 
~=1 sanıyordum. Fakat hiç de öyle e~Y inaan toplanmııttı. Bu sırada bir 
im d ıcareundakl dik dik yUzUme .. -'"ika evvel beni tersliyen zat, tam o a ı. Riıtıü . UAA 

baktı halil bir ııveaile: bir nezaketle: 
_ Seıun, eledi, nene gerek benim _Ben iskele kahvesinin sahibiyim, 

d rdtm. Sen dert ortafl m1BID ki... diye kendini takdim etti. 
e _ .AJJlallladmu, meaele öyle deif1, _ Mükemmel, dedim. Anlat baka. 

diye lalı e(kcek oldum, fakat Wı yl· lım, şimdi, buralann derdini .. 
ne .pıma tJbdı: Fakat onunla konuemam kısmet de. 

_ I)el'dfDliS fl1An Yok, bizim. ğilmif galiba. Çünkt! etrafımu.da top-
KarlJllldlklnln beni klmblllr nl~ln 1ananlardan bir kayıkçı kimseye fır
al IOr&D bir memur aanarak atnlr· sat bırakmadan hemen söze kanştı: 
~~ aaıamakta mlltktlllt çekme• _ Ben aöyliyeyim, dedi. Burada o
mittfnı. yeni bir akal cevab vermeline turanlar, hep kaptan, motörcU, ve ka. 
meydan bJ1'8km&dan: yıkçr adamlanz. Fakat artık denizci-

- Ben prıeteclybn de, ondan alzlD. Ierln iti iyi değil. bilhassa kayıkçılık 
IJllDak latedbn, diye söyliyecek. gUn geçtikçe hapı yuttu. Bakınız ıu. 

le : uraJayıverdlm. rada kaç sandal bekliyoruz. Ve sabah. 
ter g&nlekll llyah kolluklu zat, tanberl daha 25 kunış kazanmış kim. 

Bey&S '8dnll ~ltir ltitme& blrden· ae yoktur lçlmir.de. Karşıdan karşıya 
guetecl dellttlrdi Biru ne1 ça· köpıil yokken hallmiı böyle olunca, 
bire taVl'IDI tam b.; abill~ akan Atatürk köprüsü yapıldıktan ~pnra 
~~~ 1ii.r tebeulm bellrdL bakalım ne olacağız.. 

koca bir .. mtin aı<BU: ,,.,....,,.. aeb<b \ 
çepıesi 

O susunca, bu sefer başında deniz. 
ci ka ı ~u .bulunan, temiz giyinmiı bir 
gençle konuttum. 

_ Ben, diyordu; buranm eeaalı 

dert.lerinl möyle sırahyablllrim size: 
- Evvell iskele caddesi çok pis. 

Bakınız, iıte çöpleri göztlntlr.le gördU· 
nUz. •• 

Saniyen, ıurada bir yaf fabrikam 
vardır. Gece gtlndUz çalqır ve burala
n tahammillatb bir kokuya botar. 

Sonra da, öğle tlr.erlerl iki saat ka. 
dar buradan qağıya vapur yoktur ki, 
bu da düzelmeai llzmıgelen bir ittir. 
Tarifeye bir poeta daha illveat bu •· 
kmtunızın önünü de alacaktır. Ve 
lellltlmizin en mllhlm derdi olarak da 
SİZ.e SUSUZhıktan bahlederaem, hepminl 
anlatmJt olurum. 
Muhatabım IUHDca dunliJlum IO. 

kap dikkatle ba1rtun. Kıldumlaruı 
Plalili DUJl açıkça sMJ1Yona. yaf 
fabrlkumm mide boJandıncl kokusu 
da öylece ha.edill,ordu. 

Etntnnm. ook aclam toplanm1-tı. 
Fakat, anladım ki. IÖZ aöyliyecek 
bqka kinule yok. Hepsi de yalnız bq 
eallıyarak bahriye kasketli zatıfı söz. 

(Devamı 11 incide) 

Dikkat ı 

(Yunus Nadi) 

KURUN' da: 

Ucretll elle hayatı 
• TUrk kndını gllzelllk 
Amerika Cumhurreiıinin eıi Eayan 

Ruzveltin geçende bir konferans vere· 
rek bütün Amerika erkeklerini ev ka
dmlanna ev itleri için ücret vemıcp 
davet ettiğini biliyoruz. Tanınmış Fran 
aız muharrirlerinden biri, Amerika baş 
hanımefendiainin bu teklifini tahlil ede
rek bu takdirde erkeklerin de kadınlar
dan ücret iatemeğe haklı olacaklan biz 
metleri bulunacağını ileri sürerek şöyle 
diyor: 

- Bayan Ruzvelte göre evinde ıckiz 
saat çalıpn bir kadın. karı koca arasın
da hususi bir mukavele olmadıkça faz· 
la it ıt>rmiyecektir. Akşam evine gcJcn 
bir erkek mutbakta pişmiş yemek bu· 
1acak, fakat bu yemeği sofraya kendi 
eliyle gctirmeğe mecbur olacaktır. Ye
mekten ıonra da sofrayı kaldırmak ve 
temizlemek vazifesi gene kendine düte· 
cektir. Fakat buna mukabil kadın da 
erkekten bir hizmet beldene, meseli 
•'bucUn dııarda garduğüm tcyleri bana 
anlatı.. yahut .. benim botuna ıidecek 
bir pyler yapl., .. biraz aıktab, muhab
betten b•baet!., gibi ıeyler dene o vakit 
erkek cebinden bir liate çıkaracak: "Gö 
nUJ etlendirmek bir dolar! Atk ve mu
habbetten bahaetmek iki dolar 1 Garip 
•e bot fıkra nakli yarım dolar 1 Bir .bu-
1e:ik yetmiı santim!,, diye bu hizmet
lerin ücretlerini gözden geçirecek, bu 
Ucretlerle bir kotlet pişirmek. yahut o
daları ailpürmek gibi ev işlerinin ücret• 
lerini ödemeğe çalıfacaktır ! ,, 

Utif e zannttme~riniz. Bir giin gelir, 
dünya yüzü böy e bir manıara alabilir. 

( Haaan Kumçıavı) 
TAN' da 

mUaebakalerına 
glrmall mıd·r? 

btanbuİ belediyesi fes:val programı· 
na bir de ıüzellik müsabakası numara
sı koymuı. 

Güzellik müsabakası, kadınların satı-
Mmallıhriaisde ~ lık meta oldukları kanaati?in bir ifıde-

bütiia elıı...ilcfl'.IW., bltüa tilr'Jet· aidir. Bu if, Avrupada bir müddet kadın 
leriniai ,.p+-eme Wecliiinia tacirlerin elinde bir ticaret vasıtaaı ola-

ı-..:' _.__ L • ... •L-leri rak yapıldı, fakat sonra iflaı etti. Kadı-.. ,_.., n...., ...... ....... 
her .at, ._ mektupla, telefonla na hürmet eden, kadına hürmet telkin 
ve astenımb ....... .._. plerek etmek iıtiyen bir cemiyet, onun böyle 
biae bildirinis. etinin ve budunu.n teıhir edilmeaine ce-

Muhuririmia, fotojrafçdan . vaz vermu. 
maz ayajmaa kadar p&p e&y. Biz Türk kadınını güzelfk müsaba-
ledikleriniai inc:ıeliyecek, fİldyet . kalannda değil, hayat sahnesinde mpvaf 
terinize ye,a t9IDellllilerin P· fak olmuı görmek isteriz. 
~e·~iz tercüman olacalrbr. 1 Bu sebeple belediyenin bu numarayı 
_____ ,...... ... __ ._. ___ ,. tekrar diriltmeye teşebbüs etmesini doı 

ru bulmuyoruz. (Günün meaeıeai) 
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Yolcu salonu T'ürk 

Yazan: Naciye izzet 
Her bakkI ablası HadJyo'ye aittir. Kanser kurba.ru ~ 

-34-
Hacer anne tatlı uykusundan 

uyandırdığı kızı Eminenin yardımiy 
le çocuk için lazım olan şeylerin hep 
sini bir sepete koydu. Bir saat sonra 
baba çocukla ihtiyar sütnineyi kaçı
rıyordu. Bu kapanık yüz, bu sert 
gözler sütnineye çok tesir etmişti. 
Büyük bir süratle, adeta bir kasırga 
gibi uçuyorlardı. 

Lem'i kolayca unutabileceğini 
sandığı genç. bir kadını sızlandırnıak 
için arkasında boş bir beşik bırakı
yordu. ismini taşıyan bu kadma 
k'.arşı her istediğini yapabileceğini 
düşünüyordu. Artık onu sevmediği
ne emindi.. Hatta biraz zaman sonra 
onun hakkında duyduğu bu çtlgmca 
hiddetlerin hiç birisini duymıyacak
tı. Ne yaparsa yapsın lakayt kala· 
caktı. 

• 
Eınine bahçe kapısının önüne o· 

turmuş fasulye ayıklıyordu. 
Geçecek hadiselerj sabırsızlıkla 

bekliyordu. Bu on y~di yaşlarında 
adeta beyaza yakın sarı saçlariyle, 
mavi gözleriyle güzel bir kızdı. Düz 
gün ve parlak alnını su dakikada sı
kıntılı bir düşi.ince il; kırışmıştı. O. 

lup biten şeyleri anlamağa uğraşıyor 
'du. Lem'inin gece yansı gelmesi ... 
O kadar sert çehresi .. Çocukla alel
acele savuşması.. Annesinin ufak 
çiftliğin bütün işlerini ona bırakarak 
birlikte gitmesi .. Onların sessiz ve 
sükunetli l}ayatlannm nihayet böyle 
birdenbire karmakarışık olması! 

Yalnız şüphesiz olan bir şey var
ck Bu da annesiz evin birdenbire 
boşalmış gibi olmasıydı. Bahusus ki 
küçi..ik Dikmenin cıvdtılarma, şak
rak kahkahalarına öyle alışmıştı ki! 

Ve Emine daha neler gelip git
miyeceğini kendi kendine soruyor
du. Hanımefendinin çocuğunun 
kaçırıldığından haberi bile olmadığı
nı ve bu sabah geleceğini tahmin e
der gibi oldu .. Beyefendinin kansı 
için bıraktığı muntazam ve iri bir ya. 
zı ile yazxlmış büyük bir zarf genç 
kızı endişeye düşürüyordu. 

Karı koca arasında müessif bir 
hadisenin geçtiğini anlıyordu. Lemi
nin öyle azametli o kadar soğuk bir 
cehresi vardı ki.. Halbuki hanım· 
;fendi sadece tatlılık, şefkat ve te
bessümden ibaretti. 

Emine çocuğunu o kadar çok se
ven Dikmenin annesi için kalbin 
de derin bir merhamet duydu. Hal· 
buki baba bu sarışın, bu güzel göz-
1 ü bebeğe bir nazar bile atmağa lü
zum görmemişti. 

Fakat genç kız yavrusu elinden 
alıPan bir zavallı anneye ne söy]iye
cekti? 

İşi nasıl anlatacaktı? 
. Genç anneye nasıl büyük bir ke
der ve elem verecekti? .• 

Eminenin yüreği sıkıştı. 
Birdenbire yerinden sıcradı: 
- Bonjur Emine! J 

Neda hanım önünde idi. Arabayı 
s~kakta bırakaraR l<o§arak av1uyu 
suratlc geçmi~tir. 

Anne tebessüm ediyordu. Her 
ş:ye rağmen sevgili çocuğunu göre
bıleceği düşüncesile mesuttu. Hatta 
süt ninenin kızının yüzündeki ıztı
raplı en~işeye dikkat bile etmemişti. 

Cocugunu ..,.·· ] .· · ·· ·· . · . ~oz eıının onune getr 
rerek haf ıf hır sesle: 

- Galiba uyuyor? dedi. 
- İçeriye girdi. Dog'"'ruca çocu-

ğun odas 'rna yiirüdü. 

Emi~e so~uğun boş beşiğini gös
termenın dogru olamayacağını dü
şündü. Bu mcşum sürprizin önüne 
geçmek istedi. Yüreği derin bir mer
hamet, acı bir ıztırapla burkuldu. 
Yavagça bir sesle onu durdurarak: 

- Bu sabah Dikmen evde değil 
efendim dedi. 

Ve endi~e ile bilyüyen istilifam. 
kur gözlere karşı hemen ilave etti: 

- Beyefendi onu götürdü. 
- Kocam mı?. 

- Evet efendim. -ı~ 
- Fakat ne vakit? 
- Bu gece.. Saat dörde doğru .. 
Necla müthiş suretee sarardı. Be

reket versin ki kuvvetli Emine ya· 
mnda bulunuyordu. Ona dayanarak 
koltuğa kadar götürebildi .. O koltuk 
ki üç gün evvel Osmanın hayran 
gözleri önünde genç anne kolların
daki çocuğile bir şefkat tablosunu 
andırıyordu. 

Necla tamamile bayılmamıştı. 
Bütün kuvvet ve enerjisini toplama· 
ğa uğraştı. Yeis dolu fakat yaşsız 
gözlerini Emineye kaldırarak mırıl
dandı: 

- Bana söyleyiniz .. Hepsini bil
mek istiyorum. 

Genç kız, Leminin gece ya· 
rısı ansızın gelişini, annesının 
telaşını ve endi~esini, alelacele 
nasıl hazırlandık1annr, ve yoh çık
tıklarını hep anlattı. 

Betbaht anne sayıklar gibi bir 
sesle: 

- Ah bu teehhür .. Ah bu uğur
suz gecikme.. diye mırıldanıyordu. 

Bütün fikri düşyncesi yolda geı;en 
müessif hadiseye takılıyordu. Tren 
yolun ortasında tam üç saat dur
muştu. Y okular bunun sebebini bir 
türlü anlayamamışlardı. 

Memurlar cevap vermiyerek o· 
muz silkiyorlardı. Daha sonra da 
"makinede bir bozukluk,, dendiğini 
işitmişti. işte bu üç satlik teehhür 
bundan ileri gelmişti. 

Ah bu teehhür! diye tekrar ede· 
rek C\deta inler gibi bir ses çıkarıyor 
du. 

Sonra Emineden izahat istedi. Le
mi nasıldı~ Kederli gibi mi görünü
yordu? Yoksa kızgın mı idi? Ne 
söylemişti? 

- Beyfendi çok konuşmadı ... 
Çok kapanık bir tavrı vardı. Çok_ 
acele ediyordu.. Annemi ve beni 
çabuk olmamız içi;;;ı çok sıkıştırıyor 
du. Sonra biz bagajları hazırladığı
mız srada bir mektup yazdr. İşte yaz
dığı mektup. 

Necla Eminenin uzattığı büyük 
zarfı ürk~k bir tavırla açtı. 

Genç kadmın gözleri bomboş ve 
sabit bir noktada yüzü sapsarı şu sa· 
tırları okudu: 

"Necla hayırf Beni oğlumu al
maktan menedemezsin. 

Benim arzuma karşı gelemiyece· 
ğini iyi bilmelisin. Oğlum benimdir. 
O benim servetimin ve bahusus is
mimin varisidir. Onu alıyor~m. Ve 
çocuğumu senden, senin mübalagah 
ve meşum hissiyatından ve çılgın
lıklarınclan korumağa mecburum. 
Tıpkı adi bir köylü kızı gibi hareket 
ediyordun. 
"Eğer ihtiyatsızlıklarım, uyğunsuz 

hallerini düşünürsen çocuğuma la· 
yik bir anne olmadığım anlayacak
sın. Onu daha emin ellere tevdi ede· 
ceğim. Sen oğlumu buyütmeğe ve 
yetiştirmeğe muktedir değilsin. Fa· 
kat buria rağmen annesi olduğunu 
ve heyhat ki benim adımı taşımakta 
bulunduğunu da unutmıyorum. 

Derhal lstanbula dönünüz. Aile 
ocağındaki zevcelik. mevkiinizi aldı
ğınız takdirde oğlum hakkında size 
malumat verme~i deriğ etmiycce· 
ğim.,, 

Mektup Nedanın titriyen parmak 
larmdan kaydı. Gözler bomboş ve 
sabit bir noktada. yavaşça yüzü ko· 
yun koltuktan yere yuvarlandı. 

Emine K.orku ile haykırarak imdat 
diye koştu. Fakat Leminin betbaht 
kansı öyle müthiş bir zafiyette bu
lunuyordu ki genç kız beyhude yere 
onu teselliye ve lronuşturmamı u;;. 
raşıyordu. Necla onu hic işit~iyo~-
du bile. ~ 

Anneük ruıkı aşkından ve zevce· 
lik şe.~e~~eı.~ yar~nmıştı. Mektup 
onu oldurucu, zalım bir darbe ile 

ı harap etmiıti. 
(Devamı var) 

Bentlerde 
Emir Abdullah 

l Z
. fşertefine ·ıd· mimarlarına niçin 
ıya e verı ı 

1 
Misafirimiz Maverayı Erdün Emiri 1 ya pll r ı I m 1 yo r ? 

Abdullah kitin Kandilli rasathanesini 

:::d~::~ı;~;;av!:~;;nb~rva1i~1;:;;:;:~ Mimarlar dünkü kongrelerinde 
işt;;y:;e~7:ş~~~afirlere kuzu çevirmesi bu meseleyi müzakere ettiler 
plav, zeytinyağlı enginar, tatlı, meyve Mimarlar cemiye
ve portakal şerbeti ikram edilmiştir. tinin t s t a n b u 1 

Misafirler, ziyafetten sonra Büyükde
re rıhtımında kendilerini bekliyen Sa
karya motörile Beylerbeyi sarayına dön 
müşler ve bir saat kadar isfaahat ettik
ten sonra. Rasathane müdürü Fatini de 
beraber alarak Büyükadaya gitmi~Jer 
ve Adada araba ile bir gezinti yaptıktan 

merkezi dün A
lay köşkünde bir 
kongre akdetmi§-

tir. Mutattan pek 
fazla bir ekseri

yetle açılan kon-

sonra kendilerine tahsis eldilen otele gre reisliğe mimar 
dönmüşler ve geceyi Adada geçirmişler Kemal Altanr seç
dir. 

Emir Abdullah bugün Cumhurreisimi 
zi karşıladıktan sonra şehrimizdeki ge
zintilerine devamla sah günü vapurla 
Hayfaya, oradan da Ammana gidecek
tir. 

Tramvaydan atlıyan 
38 kişi 

Eminönü mrntakasmda dün tramay
lardan 38 kişi atlamış, yakalanmıştır. 

Atlayanların otuz birinlden hemen pa 
ra cezası alınmıştır. Yanında parası ol 
mayan diğerleri hakkında zabıt tutul
muştur. 

iktisat Vekilimiz de 
Bağdada gidiyor mu? 

Hariciye veki1imiz Tevfik Rü~tü A
rasta birlikte iktisat vekilimiz Celal Ba
yarm da yakında Bağdada gideceği söy 
lenmektedir. Bu ziyaret evvelce 1rak 
hariciye nazın tarafından memleketimi 
ze yapılan ziyaretin bir idasei olduğu 

kadar §ark paktı ile de alakadardır. 

Hi-r deniz kazası 
Haliç idaresinin sekiz numa.ra.lı va

puru diln Ka.sımpa,sa iskelesine yana
şırken Feyzullahın sandalına çarpmıe 

ve devirmiştir. 
Sandalda bulunan David, Lf.ım.a, Yu

van ismindeki yolcularla sandalcı et. 
raftan yetişen diğer sandalcılar tara. 
fından kurtarılmışlardır. 

iÇERiDE: 
"' Meclisin dünkü celsesinde polis te§ldla.tr 

kanununun heyeti umumlycst, encu.ıncnıer

dcn gelen maddeler de mUzakere edildikten 
sonra kabul olunmuo, Ziraat bankası ve zı .. 
raat vektleU teşkil~tı kanunları ka.buI edil• 
mişUr. 

:f. Dahiliye vekAleU valiler araaı.nd& mu.. 
hlm değişikliği ihtiva eden bir U.,te hazırla 
mrş ve listeyi Vekiller heyetin.in tarnblne 
arzetmiştlr. Münhal bulunan Trabzon, Ça• 
nakkale, ve Maraş vallllklerine Uç mUlklye 
müfettişi tayin edJlecektll' . 

• I\'.onservatuvar mUdUrU Yusuf Ziya İıı· 

tanbul fe.silvallne getirilecek heyetleJP için 
Avrupaya. gitml§Ur. 

:f, Hatay anayausı mü:?Jakerelerinde bulu 
nan riyasotı cumhur umumi kAtibl Hasan 
Rıza dün Avrupa.dan dönrnllştUr. 

q. İnhisarlar tekaüt sandJğında iki memu 
ra. işten el c:;cktirllmcslnc sebebiyet veren 
suliıılimaJ eski Barut inhlsarmda olmuştur. 

:t- Belediye Ccrrahpaşa. Zeynep Ka.mu ve 
Beyoğlu Ztlkflr haataneıılnde üç gusulhane 
hazırlatmıştır. Bundan sonra ölüler orada 
yıkalı'acaktır. 

:t- Belediye tzmlrde olduğu gibi şehrimiz 
de de kırbaç veya kamçı kullanmasını menet 
meği dilşUnmektec!lr. 

:t- htanbul ticaret ~t blitçe5i iktl.!at 
vekAleU tarafından ı;erl iade edilmiştir. Bu 
na sebep bütçenin bir acne eveline nazaran 
yüzde 20 ytikseıtilme&i, memurlara zam yapıl 
maııı sebeblerinln anla~tlamamı§ olmasıdır. 

"lo Fransız fil<lr adamlarından Gabrlcl Mou 
rey lkl konferans vermek Uzere şehrimize 

gelmil'tir. tik konferans pazartesi günU veri 
lccektir. 

:.t- Denlı:yvlları i<iaresi yeni vapurlar geldik 
ten sonra da çalışacak olan Ege, tzntir, GU• 
neysu, Aksu, Tarı \'e Erzurum vapurlarında 
soğuk hava. tertibatı vücuda getirmektedir. 

:f. Tilrk - Yunan - Bulgar demiryollarm 
da miltckabllen tatbilt ed1lecel< teozilılttı 

tikten sonra gaze-
teciler çok müna- Mimar Kemal 
kaşalı ve heyecanlı Altan 
bir toplantıya geldiklerini anlamışlar
dır. 

Mimarların, bilhassa Galatadaki yol
cu salonu binasına ait projenin uğradı
ğı akibete sinirlendikleri görülmfü;?tür. 
Galatada yapılacak yolcu salonu için 
açılan müsabakada mimar Seyfi Erkan 
ile mimar Rebii muvaffak oldukları hal 
de karştlarına çıkarılan bazı iddialar 
Türk mimarların eserlerini yapı halir.Jde 
kazanmaktan şehri mahrum etmiştir. 

Türk mimarlar bu hatalı işe mimar 
Dep'in sebeb olmasına fena halde hid
detlenınektedirler. Dep mühendis mek
tebinin mimari hocalatmdandrr. Kon
grede söylendiğine göre bu zat jüri he
yetine dahil bulunmasmdan istifa
de ederek yapxlan planları alabildiğine 
tenkid etmi§, gayri fenni ve gayri ilmi 
müdahaleleri her nasılsa jüriyi kandır· 
mıı, ve Türk mimarların projeleri hak
kında müsbet menfi bir karar bildiril
meden Dep yeni bir proje yapmağa me· 
mur edilmiştir. 

Uzun münakşalardan sonra kongTe, 
idare heyetine bu i~takip etmek sala
hiyetini vermiştir. lrldt1: lıeyeti ilk ıı 

olarak meseleyi şehircilik mütehasszsı 

Prostla konuşacaktır. 
Bize kalırsa hem jüri heyetine dahil 

olmak hem de bir müsabakaya iştirak 
etmi§ vaziyette bulunmak dünyanın hiç 

talebini kabul etmemişler ve lşin e.3fü!llldl\n 
halll için vekalete bir senelik mühlet vermı, 
IerdJr. 

• Devlet bava. yolları için bu sene içinde 
20 yeni tayyare almacak ve 41:S kilomeh-ellk 
sefer battı 1361 kilometreye çtk&rılacaktır. 
~ Kraliçe Marya vapurile Holandalı bir sey 

yah kafilesi şehrimize gelecektir. 
• Nafia vektlctf Kuruçcşroede yapılacak 

kömür depoları projesini ta..sdik etmiştir . 
:f. Akay idaresi Yalovada yUZleree kilçük 

kiralık kö§k yaptıracaktır. 
:f. lzmir sanat mektebi kı'l.Ubi Fuat 700 li 

rayı z;mmetıne geçirip kaçroıştrr. 
• İzmir Belediyesinin 367 )lrasmı çalarak 

932 1enest.nde kaçan tahsildar Ta.bir Halcpte 
yakalanmış ve tzınlre göndcrilnılştir. 

* TÇnstıtUden mezun olan maarif müfettiş 
lerl Maarif vek!lcti kadro!luna almmtşlardır. 

.Y: Dil !iurumu merkc7i l'JÜrcıısunun şehrimi 
ze nakline başlanmıştır. 

* Şebrimlı:de bulunan siyasi mUsleşar 
Numan Menemencioğlu yarın al~am Ankara 
ya gidecektir. 
~ Karabükte bir posta ve tclı;ra! merkezi 

kurulmu,ytur. 
• Londrada basılan yeni KA#It paraıarunız 

için iptal komisyonu azasından H~im Rıfat 
Londraya gttınt,tır. 

tarife için pazartesi günll şehrimizde mtıza.. r:Jr:ı 

lıerelcr ba§!ayıı.cakbr. '"''af': 
.:ı.• 2,31 1:?,12 16,12 19,38 Zl,33 2,13 

:;. İz.mir halkevinde de merhum VasI! Çı• t .... ' 
nar ieln bir ihtifal yapılmıştır. W' --..., 

• BUyült l\llllet Meclisi encümenleri altı GEÇEN RENE BtJGUN NX OLDTl T 
IH'!Mdir lkl§er yıl tl"cll edilen muallimlerin Fransa; dahlll, harlot ve rntiatemlek& siya 
mesken bedeli için bu defa da yapılan tecil • setinde yeni bir r~jlm o..rlfesindedir. 

bir tarafında görülmüş. bir iş değildir. 
Depin bu işteki hatası kadar jüri de 

batalı addedilmek lazımdır.Jürinin mü
ub2ka hakkındaki raporunu -da bir tür-

fü neşretmemekte olması Türk mimar
}=>rm itirazlarına hak kazandrrmaktad1r. 
Jüri ne yapmıştır.? Verilen eserleri be-

~enmemiş midir? Pekalah Beğenmedi
ğini. niçin heğenmediğini. pfojch-dt ek 
sik veya kötü olan tarafların nelerden 
ibaret olduğunu neden efkarı umumiyc
ye bildirmemekteıdir? 

Şimdiki halde mantiki şekil bizce şu 
ola bilir: 

1 - Depi içine almad.n jürinin bir 
kere daha toplanarak salim kafa fü ge
len müsabakacı projeleri tetkik etmesi. 

2 - Beğenmediği veya bcğend: ği 

eserleri niçin beğenip beğenmediğini 

Jürinin mufassal r.a.porla vakit geçirme
den bildirmesi, (zira bir proje hakkmda 
iki senede fikir beyan edilmez ya .. ) 

3 - Eğer projelerden hiç birisi beğe
nilmcdivse yeniden müıabaka açtlmast. 
Yoksa Dep veya diğerine (memuren) 
proje yaptırmak bir parça garip olur. 

İşte mimarlar kon~resinin dünkü ~cy
rine bakaralt bizim dü~ündüklerim:z. 

Kongre dün mimarlar cemiyeti fstan 
bul ~ubesi yeni idare heyetini ~öyle eeç
tniştir: 

Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Faruk Çe
çen, Arif H:kmet, Adnan. 

Açık teşek kfir 
Yakacıkta vefat eden sevgili aile rcl.ımız 

(HuIC!ıl Net) in cenaze men.simine gerek biz 
zat f§tlrak eden ıeı-ek telgraf ve mektupla 
tıı.zlyette bulunan bütün dostla.rmıJ:ııa \'e bil 
ıı~"a Q acı guı:ıumuzoe yarcmn arını gord • 
ğilnıliz muhterem Yakacık balkma ayrı ayn 
te~ekküre tee•silrümliz mani olduğundan bu 
§ükraıı barcuınuzun muhterem gazetenizle 
tb!Afım dileriz. 
Oğlu Hilmi Net, karoeJl Zehra Akten, 

Eşi Şükriye Net. 

"' Surtyeden Mardin \'iJA.yetlnde Mahmutlu 
a~lretine veba ıotrayet etmı, ve bastal:ğa 
tutı~ 13 ki)lden 10 kişi ö'mü~ttir. Sıhhi tcd 
birler alınmış ve kordon kııruln:ıUJtur. 
* Birecikte bir trahom hastanesi kurula· 

caktır. 

DISARIOA: 
* Yunanistanda milli müdafaa tein ıane 

toplattırılma:a devam edilmektedir. Mlltek& 
it zabltl'!rdcn 12,5 milyon drahmi alınmıştır. 

~ Alman b.ariclye nazın 7 b&Ziranda B~I 
gradda bulunacal\tır. 

• Alman harbiye nazın Blomber;- dUn r.o 
me.da İtalya başvekili Musolinl ile bir müJ~ 
kat daha yapmııtır. 

• ttalya" lle Almanya arasında bir tcdaflll 
askerl ittifak ak<ledlldlttine dair O'nitcd 
Presııeln lstföbaratı tekzip olunmuştur. 

>{. Hlndiatandıı bir gazetenin yazdıtınıı ı;ö 
re Vehlp ( pa.,a t İ!pauyada Genırra.J Frank°" 
ya arzı Wzmet etmek l.izere 1.ııpa.nyaya git 
mektcdlr. 

>f. Amerika cumhUTTe!si bir beyanııar.ıeıı:ln 
de Ameriksnın sulh lehinde bir teşriki meııa 
lye her zaman hazır olduğunu t:ildi:-mi;tlr. 

• Bulgarlııtanda MUsJUmanlar için mevcut 
bulunan şeriat mahkemelerinll'I kaldırılması 
için tetkikat yapılmaktadır. 

:f. Anglikan killae8.1. sabık tn~:iz kralının 
evlenmesini takdiı etnıemektedlr. Sabıl< kr&l 
~ Angııttan klltısesi sabık İngiliz kralınm 

evlenmeoıııinl tıtkdis etmemektedir. Sabık l<ral 
la zevccııi dün Venodiğı gelmif ve oradan 
otomobille Avusturyaya. b&rcket etmişlerdi r. 

111- l<"raruıız ha.şveldll verdiği bir beyanatta 
içtimai kallunınada muva!fa.k oluı:ı.dutunu 

!Öylemi~tir. 

* Çin pops!.ne mensup :!00 mlisellab polla 
çln aeddinf a~arak Mançukonun Taçuhangu 
§ebrini iş al etmiftir. 

• İn&ilterede halen ııelli milyon gaz maa 
ltcıııl depo edilmiştir. 

~ 300 g-revcl Şanghaydak.I Japon çelik 
fabrlluuıına hilcum edip tahrip etmi§lerdfr. 

* Romanya kabine:rln4ıe deği§ikliklPr ya• 
prlaca~ı ve eski hariciye nazırı Tttfileskonua 
ko.blne~·e ~lrecet;i söylenmel<tedir. 

"< Romanya ana kraliçesini teda•;I için sıı 
bık hariciye nazırı Tlti11eskoyu tedavi eden 
doktor Fran.sadan getirilml§tlr. 
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Grafoloji 
kralı 

_ Harikulade .. Hayret .. Nasıl bili - ı 
yor .. 

Mrsırlı prenses Esma Naimenin sa· ı 
lonunda bu sayhalar havayı çalkalan
dırryordu. Zira. davetliler arasında .. bir 
de Macar profesör vardı. Grafolo3ıde, 
yani herkesrn el yazısına bakıp ta ahla. 
kını anlamak "fenninde,, yekta olruı bu 
profesör Hohoroni .heyecanından her • 

kesi çıldırtıyordu. 
Ne lisanlar bilmiyordu Hohoroni, 

ne lisanlart Almancadan Arapçaya, 
Türkçeden İngilizceye, Norveççeden 
Romenceye, Macarcadan İspanyolcaya 
kadar bütün dilleri h:ilbül gibi konuşu
yordu. Bu sayede ve ilminin sayesinde 
de tekmil Avrupayı yıl on iki ay fırdö -
nüyor, herkesin el yazı1arı üurinde 

tahliller yaparak, hayatını kazanıyordu. 
Şimdide 1stanbula gelmişti işte... Ge -
lir gelmez, Mısırlı prenses Esma Naime 
onu merasimine çağırmı§tı. Esasen her 

davetine ya bir cazbant yahut bar ar -
tistlerinden bir trup, yahut alaturka bir 
saz getirirdi. Böylelikte, bütün sos -
yeteye caka satardı. 

Bu akşamki grafoloji numarası ise, 
pek parlak oluyordu. Herkes parmak 

ısırıyordu. 

- Hankulade! Hayret! Nasıl bili • 
yort - diyordu. 

Bütün bu sayhalar, feryatlar, diğer 
MISirlı prenses, Fitnat Recai'yi çileden 
çıkarıyordu. Zira Esma aimenin zahir. 

de arkadaşr, hakikatte ise caka ve fiya. 
ka rakibesi olan Fitnat bu eğlenceli ge
ceye karşı ne suretle mukabelede bulu
nacağrnı di.işün·tiyordu. 

_ Marifet otelinde .. 
- Adresinizi aklımda tutuyorum. 

Size yazarım. 
"' ,,. "' 

Rakibeye satılacak caka pek parlak 

b 1,: Çünkü bütün sosyete 
olacaktı, e M·· • 

f logv dan bahsedıyordu. 
hep bu gra 0 •• 

.. • 1 r onu görmek ıstıyorlardı 
Gormıyen e al 

Fitnat Recai .memnun, Y -
Prenses B" .. hb 

clızlı davetiyeler bastırdı. ut~ a ap-

d v tt Macara da Marıfet ote -
Jnnna agı 1• • • 
. k yazarak Nışantaşındakı 
lıne me tup . 

. . b"ld"rdi. Dokuzda eve gelmesı. 
adresını ı 1 

ni yazdı. d 
... nın sekiz salonunun a o 

Ve konagı A 

. ·' hazırlanmasını kahyasına em
gece ıçın 

retti. büyük balolarda olduğu 
Ve o gece, . 

. ko!lagvı önünde otomobıl-
ibi resesın - . 

g ' P d ndı homurdandı. Davetlı -
Ier homur a ' · · 

d taşındı. Herkes merak ıçın
ler taşın 1• 

de .. Lakin profesör yok.. .. .. .. 
Yazı kralı gorı..ınmuyor ... 

Saat on... d 
k lagva homurtular başla ı .. 

Kulaktan u 
kronometresini bir vazonun 

Prenses, . .. .. t 
: Jedi Herkesın gorup e 

arkasına g.z . . d 
-"sını istiyor... Aynı zaman a 

kıztnau... 1 G . 1 · • oyalamakla meşgu .. rup 
misafır erını " . d' 

lara dolaşıyor, şım ı nere 
Iardan, grup . 
deyse gelir!,. dıyor ... 

k bu Esma Naimenin bir dala -
Yo sa • 

. . Daha fazla para vererek pro. 
veresı mı. . 

.... k dırdı mı? İhanete mı sevk -
fesoru an 

etti?. . . 

k t On buruk .. M'.ısahr opa -Fa at saa ~ 
. ürer beşer sıvışanlar ol. 

sında sessızce ~ • , . . 

N.h t bir Hal!<m yarısı gıttı .. du. ı aye on ·· 
Üçte biri kaldı .. Nihayet, en sad~k dost-
lar bu kadar beklemeğe sabrettıle.r.. 

O zaman, prensesin aklına geldı: 
.. _ Şu Marifet otelinin belki telefo-

d Ah ne dem~gw e vaktiyle ak • nu var ır. 

"- Ah fil!nca da burada bulunup 
profesörün hünerlerini görseydi! . ., tar. 
zmda temenniler kulağına çalrndığr 

içln.r•kUcük beyninde dahiyane im$~k ------ '-çaktı: Iıma gelmedi. Otonıöbil Dile göndermek 

• 

- k"ndu" Fakat hele şu telefonu mumu · 
"- Hah, tamam.. Oldu, buldum ... 

Herkes profesör Hohorni ile tekrar bu
luşmak istiyecek .. Öyleyse bu bulu§ma 
benim evimde olur! . ., 

Bu güzel keşfi ıJ.zerıne hemen pro • 
fes öre yaklaştı : 

- Gelecek hafta hangi gün serbest • 
siniz, profesör?. 

- Satr .. 
- Pekala .. O ak~am 1'enimsiniz ... Çifte 
ücretle sizi tutuyorum .. Lakin bir şar. 
trm var: Daha evvel hiç bir salona söz 
vermiyeceksiniz. Hangi otelde oturu -
yorsunuz?. 

Gördüğünüz fotoğraf bütün Bu
dapeştenin kendisinden bahsetmex-
te olduğu Mis Katelin Koçran'dır. 
Bu güzel kız bir senedir Budapeşte· 
de yaşamaktadır. Macar hükumet 
Naibi ve karısiyle birkac defa ye
mek yediği gibi saray r;ssamı onun 
bir tablosunu yapmıştır. Bu güzel 
kızın resmi Macar kağıt paralarına 
basılacaktır. 

Almanca dersleri 
HABER'in lisan derslernii ter~~ 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
:??!.nC!I. ersler! vermektedir. Bilha::sa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zaro&rh 

tecrübe edeyim .... 
Defterde ismi olmamakla berab~r, 

telefonu istihbarat sayesinde bulmak 

mümkün oldu. 
_ Allo .. Marifet oteli mi orası? Ça -

buk Macar profesörü Horhoroni'yi ça. 

f;nm ! 
_ Kabil değil.. Yattı efendim .. 
_ Yattı mı? Aman pek mThim bir 

. . Hemen uyandırın. 
ıştır.. . 

Üç dakika, beş dakika, on asır, otuz 

asır .... · 
_ Allo .. Siz misin~z. profesör?. 

_Evet .... 
_ Aman üstad .. Bir buçuk saatten-

b 
. sizi yüzlerce adam benim evimde en . 

bekliyor .. Ben prenses Fitnat Recaı • 

• 1 Nişantaşından ... Ne? Nasıl?. Ne 
yım .. . . 
diyorsunuz? Kım olduğumu b~lınıyor 

dunuz?. Prenses Esma Naımeden muy 
sornıağı terbiyeye muhalif buldunuz, 

öyle mi? .. Tabii, iyi ettiniz de sormadı-

Fakat size bir mektup yollamıştım. 
nız .. 
Aldınızsa pek fila ya işte .. Sizi af mı e· 

deyim? A~, ~emek ki kafa pa~Ia~tınız. 
zımı seçıp ımzamı ve adresınıı oku-

ya s· 
amadınız. öyle mi? Fakat siz... ız 

~kuyamayasımz?. Siz ki yazı kraltsı • 
nız.. Grafoloji krahsınrz .. 

tnkisan, kızgınlığı ve heyecal'lı o 
dereceye vardı ki, prenses, yazısı~ın 
bu derece ifadesizliği de tahakkuk ~.d~~
ce artık dayanamadı. Şarkkadak duşup 

bayıldı. 
Nakleden: Hatice Süreyya \ 

_ft 
'\ ~ ..... . ... 

da yetiştirir. Şerait" e~vendir. Hab~t 1 
de "Almanca hocası rumuzu~a nıe • .- ı;iiiıl~"ZI~ 
tupla müracaat 

Kızı I 
sacayak 

«;ceDnk yüıreğnn 
maceıraıarı 
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Beyoğlunda 3000 ev yandı 
104 kişi öldü 

Kasımpaşa, 1 atavla, Hekinıoğlu bahçesinde 
2000 çadır kurulaıak yangından 

kurtulanlara yemekler veı ildi 
1870 yılı S haziran günü 67 sene 

evvel bugün Beyoğlunda müthiş bir 
yangın oldu. 

Ateş, F eridiyede Reçini adında 
birinin evinden çıkmıştı. F eridiye 
ve civarı baştan başa tahta evlerden 
ibaret olduğu için yangın az zaman
da kol kol ayrılarak genişlemeğe 
başladı. T arlabaşmdan Taksime ka 
dar ilerliyen bir kol istiklal caddesine 
dayana:rak geçtiği yerleri kül yığını 
haline getirdi. Bülbül deresinden Pa
pasköprüsü caddesine ilerliyen kol 
önüne gelen bütün evleri süpürdü 
ve lngiliz sefarethanesi önünde dur· 
du. 

Vakit gece idi. Felaketin gittikçe 
artmakta olduğunu gören halk 
ne yapacağını şaşırmıştı. Herkes ca
nını kurtarmağa uğraşıyordu. Saat 
sekizde Kalyoncu kolluğunun alt 
mahalleleri de tutuşmuş bulunuyor 

du. d 
Saatlerce devam e en yangm 

3000 den fazla evi mahvetmiş Bey. 
olunu tam bir harabeye benzetmiş-

0"' d . b. ti. Bu yangın esnasın a garıp ır 

vaka kaydedildi. Ateş arasında ka· 
lanlar etraftan çıkacak yer bulama
yınca mahzenlere sığınıyor, bodrum 
!ara can atıyorlardı. Boğos isminde 
zengin birinin vekilharcı olan Kirkor 
on altı kişi ile evin mahzenine ka
panmı§tı. Yangından sonra açtıkları 
vakit hepsini ölii buldular . 

Birinci gün 71 Rum, 8 Ermeni, 3 
frenk katoliği, 22 Ermeni katoliği 
olmak üzere 1 04 ceset bulunmuştu. 

Ateş lngiliz sefarethanesini sar 
mıştı. Sefarethane memurlarını te
laş alınıştı. Gayet asabi ve haşin 
olan sefire yangını haber vermeye 
bile korkuyorlardı. Memurlar topla
narak kapıcıyı sefire gönderdiler. 

Kapıcı sefir hazretlerinin karşısr 
na büzülerek girdi. 

- Yangın gittikçe yaklaşıyor, 
memurlarınız korku içindedirler. 

Dedi. 
Sefir: 
- Ne yangmı?.. diye mukabele 

etti. Fazla bir şey·söylemedi. Kapıcı 
dışan çıktığı vakit memurlar sofada 
bekliyorbrdı. Kapıcı meseleyi anlat
tı. Herkes ne yapacağını <Jaşırmıştı. 
Kimse kaçmaya cesaret edemiyor
du. Fakat ateş gittikçe büyüyor ve 
binaya yakfaşıyordu. 

Memurların telaşını duyan sefir, 
dr§arı çıkmıştı. Pencereden yangını 
görünce soğuk kanlılıkla: 

- Ne oluyorsunuz, diye bağırdı. 
lstanbul yanıyorsa bize ne? 

Bir memur cevap vermeye cesaret 
etti: 

- Efendim vaziyet çok tehlike-
li .. 
. - Bir şey olmaz. Telaş etmeyi-
nız. 

Sefir tekrar od.asma girince ateş 
binanın etrafını tamamile sardı. Bi
tişik evlerin damlarından fırlayan 

kIVIlcımb tahta parçaları sefaretha· 
nenin üstüne uçuşuyordu. Memur-

lar ne olursa olsun sefirin emrını 
dinlemiyeceklerdi. Ellerine geçecek 
eşayı kapıp kaçmaya karar verdiler. 

Sefir, pencereden baktı, ateş ta
mamile sarmıştı. Birkac dakika son
ra canını bile kurtara~anıası tehli
kesi vardır. Şapkasmı bile cı1madan 
merdivenleri indi ve kapıdan kendini 
fırlattı . 

Bu yangmda İngiliz sefarethanesi 
baştan ba~m yanmıştı. Yangm hasa
ratı çoktu. En büyük kargir binalar 
bile yanmıştı. 

Bu yanan İngiliz sefarethanesi 
Lord Elgin yaptırmıştı. Şimdiki se· 
farethane yanan binanın yerine ku
rulmuştur. 

Mahzenlerde bulunan ölüleri cı· 
karırlarken 16 yaşında bir katoÜk 
kızı ile bir erkek canlı olarak baygın 
bir halde bulundular. Bu iki, genç, 
yüzü mütecaviz insanların en talih• 
lileri olduklarım isbat ettiler. Baygın 
olan çocuklar ayıldıktan sonra baş
larından geçenleri hatırlamışlardı. 
Erkek hayretle kendisini süzenlere 
başından geçenleri şöyle anlattı; 

- Kurtulamayacaktık. Eleni beni 
bir eve soktu. Ben kaçalım eliyor-
dum. Razı olmadı. Eve girdik. Za· 
ten kaçacak bir yolumuz yokt:ı. 

Fakat girdiğimize de pişman olmuş• 
tuk. Cünki.i biraz sonra ev de tutuş· 
muşt~. Kiremitler akmaya başladı. 
Üs kat daha tehlikeliydi. Alt kata 
indik. Çok korkuyorduk. Her saniye 
evin üzerimize yıkılmasını bekliyor-
duk. Alt katta bir mahzen kapısına 
tesadüf ettik. Buraya girdik. Titri
yerek neticeyi bekliyorduk. Kulakla· 
rımıza gürültüler, çatırdılar geliyor' 
du. Birbirimize sarıldık. Bundan 
sonrasını bilmiyorum. 

~ :;. ~ 

Bu yangında evleri yananlar için, 
Kasımpaşa, T atavla, Hekimoğlu 
bahçesinde ve Ermeni mezarlığına 
iki binden fazla cadır kurulmuştu. 
Buralarda ayrıca ~yemek pişirilerek 
dağıtılıyordu. 
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Atatürk şehrimizde 

l'cııi "devlet" tin müessisi Dr. Essen Kira Paııaiya adası manastırı önilnde 

Bir Yunan adasına 
istikl81 veriliyor 

Bugün gelen fransızca Paris-Soir 
gazetesi, Yunanistana ait küçük bir a-• 

dada kurulacak olan yeni bir devlet
ten bahsetmektedi". 

Bu devletin adı "S~rbest cerrahi dev 
Jeti,. dir. 

Bu fikri ortaya atan ve uzun bir fa. 
aliyetten sonra, bunu nihayet mevkii · 
fiile koymağa muvaffak olan beyneL 
milel ~öhreti haiz Alman cerrahi dok. 
tor Esscndir. 

Doktor Essen, merkezi Avrupanın 
bir~ok hastanelerinde uzun seneler ça_ 
lışmış ve emsalsiz lıir feragati nefis 
göstcrcck kendisini tamamiyle hasta
larına vakfetmiştir. İşte bu uzun faa
liyet seneleri esnasındadır ki, doktor 
Essen, birçok malullerin adeta beşeri
yetten alakasını kesmiş gibi yaşadık. 
larınr, hic;bir şeyden zevk duymadıkla. 
rmı ve böyle olduğu halde bunların 
. hiç olmaz.la .. manen iyileşeceklerini 
görmüş ve bunun ancak malullerin 
bir arada yaşamaları ve hayatlarını ih 
tiyaçlarına göre tanzim etmelerile 
mümkün olabileceğini düşünmüştür. 

Bunun üzerine faaliyete geçen pro. 
fcsör Avrup:ımn en meBhur cerrahla. 
riyle de görü§müş ve onların da yar. 
drmmı temin etmiştir. 

Bundan sonra A vrupanın her tara. 
fını dolaşmıya başlamış, devlet reisle. 
ri, büyük sermayedarlar ve şirketler
le, hayır ccmiyctlcrile temasa girmiş
tir. 

Doktor Essen bu temaslar netice -
sinde, mefküresinin tahakkuk edeceği. 
ni anlamış ve bunun üzerine "Serbest 
cerrahi devleti,, nin kurulabileceği 

münasib bir yer ararnıya başlam1ştır. 
Ege denizinin iklim güzelliğini na. 

zarı dikkate alan profesör Yunanista. 
na gitmiş ve orada verdiği birçok kon 
feranslar neticesinde, Yunanistanlı 
meslekdaşlarının da yardımına maz • 
har olmuş ve nihayet hiThıimet erka. 
niyle de temasa girdikten sonra Kral 
Yorgi profesörün Ege denizindeki a
daları dolaşabilmesi için emrine bir 
torpito tahsis ctmi~tir. 

Birkaç günlük bir seyahatten son· 
ra torpito Kira f'!.maya adındaki kü
çük bir adanın önünde demirlemiştir. 

Profesör adayı son derece beğenmiş 
ve devletini orada kurmıya karar ver. 
miştir. 

Adanın rnesahai sathiyesi 28 kilo • 
metro murabbaıdır. Halihazırda ora. 
da üç rahib ikamet etmektedir. Ada. 
nm bir de manastırı vardır. 

Profesör bugün1erde Metaksasla gö 
rüşerek son hazırlıkları da ikmal ede. 
cek ve devletinin istiklalini ve adanın 
ürerindeki hlikümranisini Yunan hü
kumetine tasdik ettirecektir. 

''Serbest cerrahi devleti,. ırk ve din 
farkı gözetilmeden • Bitlerin kulakla
rı çınlasın • bütün ma!Ulleri vatandaş. 
hğa kabul edecektir; tabii ad~nın is. 
tiap edebileceği miktarda ... 

Hükô.metçiler 
Guadarama' da 

ilerliyorlar 
Asiler bu tazyik karşısında Bllbao öntlndeo 

k uvvet celbetmeğe mecbur .kaldılar 
Madrit, 5 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Guadarrama mmtakasında hükumet 

kı.:vvetlerinin yaptıkları taarruz, niha· 
yet bulmuştur. Bu kuvvetler 4 gün zar
fmda 50 kilometrelik bir cephede 24 
kilometre ilerlemeğe muvaffak olmuşlar 
drr. 

Guadarrama taarruzu neticesinde a
siler Biskayedeki kuvvetlerin'den bir 
kısmile kıtalarını takviye etmeğe ve 
Bilbao üzerindeki tazyiki hafifletmeğe 
mecbur olmuşlardır. 

Hükumet kuvvetleri Cabeza Grande 
sırtlarını ele geçirerek Lagranja kasa
basına girmi§lerdir. Şimdi Balsini teh
dit etmektedirler. 

Segovie, hükumet topçularının ateşi 

altındadır. Asiler Biskaye cephesinden 
çok miktarda takviye kıtaları getirdik
leri için milisler Hagranja kas-ıbasım 

tahliye etmek mecburiyetinde kalmışlar 
sa da son günler zarfında işgal ettikle. 
ri diğer mevzileri muhafaza etmektedir 
ler. 

Bu tahtelbahir acaba hangi 
devletin ? 

Madrid, 5 (A .A.) - Hava ve deniz 
nezaretinin neşrettiği resmi bir teblL 
ğe göre hüviyeti meçhul bir tahtelba. 
bir, Katalonya açıklarında bir Cumhu 
riyet vapuruna refakat eden bir gemi
ye taarruz etmiştir. Tahtelbahirin at-
tığı torpille, gemi hasara uğramışsa 
da mürettebata bir şey olmamıştır. 

Sahibinin ölümünü 
·haber veren köpek 
Faris - Soir gaze.tesinıde okuduk: ce köpek acı acı havlamağa başlamış ve 
Fransada MonruJ kasabasında Cum- komisere do;;ru at 1 tı K · 

. . ., ı mış r. omıser po 
huriyet meydanında ya~lı ve kıyafetır.- lıslere köpeği kovmala::mı emrettikten 
den fakir olduğu anlaşılan b:r adamın sonra eğilmi~. cesedi aramış, fakat cep 
ölü olarak yattrğr görülmüştür. Cesedin lerinclc ufak bir kağ:t parçası bile bula-
yanmda sevimsiz, uyuz, zayıf bir de manııştır. Komiser doğrulurken köpek 

ıd 1 d n gene cesede yaklaşmış ve sonra "beni 

(Baş trı.rafı 1 incide)] 
labalığı almadığı için 13, l 5 ve 13,55 
postalarım yapacak vapurlar da Ulu 
Önderine mühassir olan halkı alarak 
Haydarpaşa açığına gitiler. 

Bu esnada denizden yüzlerce 
sandal, motör ve sair deniz vasıtası 
toplanmış ve bunlar HaydarpaşaClan 
Dolmabahçeye kadar olan mesafeyi 
kaplamıştı. 

Haydarpaşada 
Haydarpaşa garı bugün fevkala· 

de bir karşılama için hazulanmış, 
bayraklarla süslenmişti. Saat 1 4 te 
köprüden gelen Akayın Erenköy 
vapuru Haydarpaşaya geldi ve res· 
mi elbiseli Z(jVatI çıkardı. Şimdi bü
tün gözler tren yolunda Jstanbulun 
aziz misafirine bir an evvel kavuş
mak iştiyakiyle bekleniyor. Biraz 
sonra Büyük Şef Istanbullular ara
sında bulunacak ... 

Programın sonraki kısmı 
Tren Haydarpaşaya muvasalat 

edip Atatürk yata geçtikten sonra 
bu vapurlar da Dolmabahçe sarayı 
önüne kadar yatı takip edeceklerdir. 
Şehir ve itfaiye bandoları da halka 
tahsis edilen vapurlarda bulunacak
tır. 

Ulu Önderin Haydarpaşaya mu
vasalatlariyle kara ve denizden top· -
Çalh lbrahim 

Sokakta serboşların 
tecavil zUoe uğradı 
Güzel sanatlar akademisi profesörle. 

rinden Çallr İbrahim evvelki gece Bey
oğlunda meçhUI birkaç kişinin tecavü
züne uğramıştır. Sarhoşlar evine dön
mekte olan sanatkarı başıı1'dan yarala-, 
yıp kaçmışlardır. Çallı o sırada kendisi
ne rastlayan bir arkadaşı tarafından 
Beyoğlu Zükiır hastanesine kaldırılmış 
geceyi orada geçirdikten sonra sabahle
yin çıkmıştır. 

Vataniler hadi
se çıkardılar 

(Baş tarafı 1 incide) 
Hatayda Vatani partisine mensup A. 
rapların taşkınlığı neticesi olarak kanlı 
hadiselerin çıktığım göstermektedir. 

Londra radyosunun verdiği son ha -
herler şunlardır: 

Bugün Antakyada Arapların Türk -
]erle kanlı arbedeler çıkar<lıklan haber 
veriliyor. Çarpışmalar şiddetli olrnuş, 
neticede 7 arap yaralanmıştır, 

Ordu müdahale etti 
Antakyadan ahnan son haberlere gö

re, bugünkü hadiselerin vahameti yü. 
zünden ordu müdahale etmek mecburi. 
yetinde. kalmıştır. Türklerle araplar a
rasındaki münasebat son derece gergin 
bir safhaya girmiştir • 

Hadiselerden evvel 
Antakya 4 (Hususi) - Halkın se -

vinç tezahürleri devam ediyor. Kuseyr 
arap köylerinden de birçok köy ağalan 
buraya gelerek teşekkür tc1graf1an çek. 
mek istemişlerse de kaymakamla tel • 
graf müdürü, birkaç saat müzakereden 
sona bunların kabul' cdilmiyeceğini söy 
lcmişlerdir. Hatta parasını aldıkları bir 
telgrafın suretini de iade etmişlerdir. 

Olur şey değil 
Başta muhafız olduğu halde Suriyeli 

memurlar, meselenin haJledilmiş oldu • 
ğunu bildikleri halde, tahrikata devam 
ediyorlar. Mümess:ı heyeti ve köyler • 
den gelen yüzlerce kişi bu vaziyt!ti dele. 
ge nez.dinde protesto etmişlerdir. 

Hataydan bir heyet geliyor 
Haber verildiğine göre Hataydan bu. 

raya bir heyet gelmektedir. Heyet Ha· 
taya istiktalini kazandıran Büyük Ön. 
der Atatürke müstakil Hatayın tazim 
ve şükranlarını arzedecektir. Heyet bun 
dan sonra Başbakan İsmet İnönü, Ma. 
reşal Fevzi Çakmak, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arası z:yaret edecektir. 
Hataylılar, İstanbul ve Ankarada par. 
lak merasimle karşılanacaktır . 

--------

köpek duruyor1:Ju. Yo an g:çe~ er ~ 
vakayı haber alan polis komıscrı gelın takip ediniz,, der gibi yi.irümcğ ~ başla- , 

mrş ve bir çok sokakla:dan geçerek bir 
evin önünde durmuştur. Orada köpeği 
tanımışlar ve ölen ihtiyarın bu evde O· 

turan bir gece bekçisi olduğu, kalp sek 
tesindcn öldüğü ve köpeğin kendisini 
çok sevdiği anlaşılmıştır, 

lar atılmak ve limandaki deniz vası
talarının düdükleri çalınmak suretiy 
le bu şerefli dakika her tarafa ilan 
edilecektir. 

Vilayet hududundan itibaren bü
tün istasyonlarda da halk toplana I
rak tezahürata iştirak edecektir. 

Gece yapılacak tezahürat ıçın 
de gene Akay ve Şirketi Hayriye 
idaresinden vapurlar tahsis ·edilmiş
tir. Bu vapurlarda bandolar buluna
caktır. 

Ayrıca Kadrköyden kalkacak bit 
vapur halkla beraber Kadıköy Halk
evi koro heyeti ve Selimiye bando
sunu alacak: Üsküdara uğradrktan 
sonra Dolmabahçesarayı önüne ge 1 
lecektir. Saray önünde toplanan 
vapurlardaki f stanbul halkı bu vesile 
ile de minnet1crini izhar edecekler· 

· dir. 

Gece yapılacak eğlence 
Gece yapılacak fener alayrna /\.. 

kay ve Şirketi Hayriyedenn döı·cler 
vapur tahsis edilmiştir. 

Akay vapurlannm prograrnr: 
Saat 21 , 4 5 te bir vapur köprü 

Ada iskelesinden. 
Saat 21,50 de bir vapur köprü 

Haydarpaşa İJkelesinden. 
Saat 21,30 da bir vapur Kadıköy 

iskelesinden. 
Saat 20,30 da bir vapur Büyük. 

ada iskelesinden Heybeli, Burgaz, 
Kmalxya uğrıyarak alaya iştirak e
decek ve sonunda da ayni iskelelere 
dönecektir. 

Şirketi hayriye vapurlarının 
programı; 

73 numaralı vapur: 

Saat 19,40 ta Anadolukavağın. 
dan hareketle Rumelikavağı, Yeni
mahalle, Sarıyer, Büyükdere, Kireç· 
burnu, Trabya, Yeniköy, İstinye, 

Emirgan, Rumelihisan ve Bebek İs· 
kelelerine uğnyarak 2 l ,30 da Köp-o 
rüye :;relecektir. Buradan alaya \ e 
alaydan sonra köpri.iye gelerek doğ
ru Bebeğe srrasiyle Rumeli iskelesi
ne uğrıyarak Anadolu kavağına dö
necektir. 

68 numaralı vcıpur: 
Saat 19,50 de Beykozdnn hare· 

ketle Pasabahce. Cubuklu, Kanlıca, 
Anadoluhisan: K;ndilli, Vanikö!', 
Çcnkelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, 
ve Üski.idnra ujirryarak 21,30 dn 
köprüye v.elerck Usl~üc.!;udan itiba
ren smısivl«": Anadolu iskelelerine 
u<invarak Bevko7a dönecektir 

"' Yalnı7 gece vapurlarına köprü-
d~,, bincnl<'rde11 birinci mevki gidiş, 
~c-lis birinci mmtaka üneti diğer İs· 
kelelerden binenlerden de köprü ile 
mmtaka cırasmdaki gidiş geliş birin· 
cı mevki iicret alınır. 

lslaubul heyeti Jzm·Ltc 
Jstanbul valisi Muhittin Uetün

dağ ile İstanbul kumandan vekili 
Orgeneral Ali Fuat Atatürkü karşı· 
lamak üzere diin akşamki trenle iz. 
mite gitmişlerdir. 

Eski~~Mrde tezahürat 
Eskişehir, 4 - Atatürkli hamil 

olan hususi katar saat 20,40 ta Es
kişehire geldi. Atatürk vagondan 
inerek kendisini teşyie gelenlerin el
lerini s1ktı ve tekrar vagonuna çıka
rak Sabiha Çökçeni, Valiyi, beledi
ye reisini, kolordu kumandanım ve 
tayyare alayı kumandan vekili M uh. 
sini vagonuna alarak kendileriyle 
bir müddet görüştü. Bu görüşme 
esnasmda istasyonda Atatürkü gör
meğe gelen halk ··Yaşa Atatürk!,. 
diye bağırdı. Hususi tren 20,5 5 te 
hareket etti. 

Bulgaristan ve 
Balkan itilafı 

( Ba:ı tarafı 1 incide J 
vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, yarın, 
Budapeşteden buraya muvasalat edecek 
ve burada 7 hazirana kadar kalacaktrr. 
Doktor Tevfik Rüştü Aras buradan 
Türkiyeye hareket eı:lecektir. 

Arasın beyanatı 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A
rasla İskandinav gazetecilerinden Alferd 
Joachim Fischer bir mülakat yapmıştır. 

Belgrad ve Bükreş görüşn:clerinin 
akabinde yapılan bu mülakatta ılk mev-

zuu Balkan misakı ve bunun ehemmi
yeti teşkil etmiştir. Dr. Rüştü Aras bu 
meseleyi şu suretle anlatıniştır: 

.._ Balkan anlaşması Mi11etler cemi
yeti ruhunda vücuda getirilen misak

ların bir parçasıdır. Milletler cemiyeti 
esas misakında böyle misakların akde. 
dileceği derpiş edilmiştir. Balkan misa-

kı mevzii ve coğrafi şeraite en uygun 
misakların birincisidir. 

Tarihte ilk defa Balkan yarımadası 
Balkanlılar arasında taksim edilmiş ve 
ilk defa bu devletler kendi ruıa ve ihti
yarlarile birleşmişlerdir. Tarihin geçen 
asırlarında Balkan milletleri biribirleri 
nin hükmü altına gimişlerıdi. Şimdi eriş. 
miş oldukları tam istiklal son asırda İs
kandinavya devletlerinin mazhar olduğu 

i1ıkisafa pek müşabihtir. Finlandiya ile 
Nor~e°Çin istiklalleri bu asra tesadüf 
eylediğini hatrrlatmak istiyorum. Bu su. 
retle Avrupanın şimalinde dört ve Ce· 
nubunda altı millet tam bir hürriyet ka. 
zanmıştrr. 

Bulgaristanın yakın zamanda Yuna. 
nistan ve Romanya ile dahi evvelce 

Yugoslavya ile ve Balkan misakının im
zasından daha evvel Türkiye ile akdet-

tiği dostluk muahedeleri aktedeceği bek 
!enir. 

Bunların akdile Bulgaristana da bil· 
fiil Balkan anlasması kadrosuna girmiş 
nazarile bakılabilir.,, 

· ltalya ile rniinasebat 
Hariciye vekilimiz bundan sonra İ· 

talya ile münasebatımıza geçerek demiş 
tir ki: 

- Şimd :den mallım olduğu veçhile 

Milan görüşmclerile yaratılan hava iyi 
dostluk ve komşuluk münasebatmın tc-

sisinde kendisini göstermiştir. Milano 

mülakatı mesut bir hadisedir. Her iki 
tarafta dahi aradaki dostane ve iyi kom-

şuluk münascbatrnı sağlamlaştırmak 

için kuvvetli bir İrade ve arzu mevcut· 
tur. 

Mi!lctlcr cemiyetini tanıyan her dev· 
!etin diğer devletlerle olan ihtilaflarını 

ya kendi aralarındaki müzakereler, ya· 
hut Milletler cemiyeti vasıtasile hallet
mesi kendisinin manevi bir borcudur. 

Lakin bu sözlerle Milletler remiyeti 

niıı her ihtilafı halledebilecek derecede 

olgun okluğunu söylemek istemiyorum. 
Küçük ve büyük devletlerin bir çoğu 

hala bu müessesenin aazsı bulunmuyor4 

!ar. 
Milletler cemiyetinin her ihtilafı iyi

"ik yoluyla hal ve tesviyeye muktedir 

olacak derecede kuv.;et bulması herke

sin ve bahusus bizim en büyük emeli
mizdir .,, 

l'anavaı· bir anne 

. ' 

Resmini gördüğünüz 28 y2şınoal.i 
Madam Helen Tiernan, Nev yorkun ya. 

mbaşındaki Long Ayland'ta oturur. Bu 
kadın çocukları yüzünden belki de aiıkı 

kendisinden soğur ve bırakıp kaçar dü· 

şünccsiylc biri yedi yaşmda. öteki de 

beşinde olan bir kız ve bir rrkck evla. 

dmı boğarak öldürmüştür. Şimdi ha • 

pisanedc idam cezasını beklemektedir. 



Dcll~lYllf1l ~nır sp©ır lhıaıftasn : 

Fenerbahçe - Rapid, 
Galatasaray - Ankaragücü, 

Beykoz - Süleymaniye 

Avrupa güreş şampİ)1onFuğu maçında 

Al Peı11eiı a 
Kola Kwarianiyi mağlup etti 

Maçlar1nı yarın seyredeceğiz 
Serbest güı eşleı e de bu akşam başlanıyoı 

rayla Ankaragücü arasında İzmirli 
Febminin hakemliği ile yapılacaktrr. 

Şimdiye kadar yaptığı sekiz müsaba. 
kada hiç mağlUp olmryan ve milli kü - · 
me maçlarında en iyi vaziyette bulu -
nan Galatasaraylılar, yaptığı on bir mü
sabakayı; üç galibiyet, iki berabere ve 
altı mağlbiyetle bitiren Ankaragücünii 
geçen hafta Arıkarada 4 - 3 gibi bir 

tek gol farkla xennıişlerdi. 

B;rkaç ay evvel Bulgar Dan Galoffu 
yenerek Avrupa serbest güreş birfnci· 
liğinı kazanmış olan Portekizli Al. 

Geçen ho./ta Ankarada yapılan maçta Galata.saray .ve Ankaragiicü takımları 
Cemalle karşı karşıya görmek fırsatını l 
elde ediyoruz. l 

Amerikada yaptığt bir~ok . m:isaba • 
kalardaki muvaffakıyeti ve bılhassa da. 
nışıklı dövüş yapmamasiyle ş~hret ka -

FiksKir mucibince pazar günü ikinci 
maçım Galatasaraya karşı oynaması 

Hizımgelirken, Fener - Güç müsabaka. 
sının tehir edilişi yüzünden ilk karşı -
!aşmayı yapmak gibi büyük bir talihe 
mazhar olan Ankaragüçlülerin evvelce 
stanbulda yaptıkları müsabakada Güne 
şi 2 - 1 yendikleri gözönüne getirilecek 
olursa yarınki maçın ehemmiyeti teba

rüz eder. 

l'errcira, şampiyonluk unvanı için 

Rus pehlivanı Kola Kıvaryani ile Pa. 
riste Pale dö spor salonunda karşılaş-

sab~ka yapmış ve ilk devreyi de 17 
dakıka 26 saniyede kazanmağ:ı mu· 
vaffak olmuşsa; da, ikinci ve üçüncü 
devreleri kaybettiğinc!en bu mühim 
müsabaka yine A:vrupa şampiyonluğu. 
nun Porteki7Jide kalmasiyle ncticcicn
miştir. Bu gece Taksim stadında başlryacak 

olan serbest güreşlerle, yarınki Fener
bahçe bayramı, Galatasaray - Ankara. 
gücü milli küme m:lsabakasr, sekiz klüp 
turnuvası finali olan Beykoz - Süley. 
maniye karştlaşması bu haftanın spor 
harekatının zenginlemesine sebep ol -

maktadır. 

On beş gündür memleketimizde bu -
lunmasma rağmen bir türlü müsabaka 
yapamamış olan Amerika Boğası Ku -

~-'- _:ı.~;;· a~ l-11 fl.P,.,. c~t otPkİ« bu • 
sukta Türkiye serbest go'jreş ıklııcisi 

Tenis maçları 
T. S. K. lstanbu1 bölgesi - i~'ilii 

ajanlığından: 
1 8 haziran 193 7 tarihinde başla 

mak üzere Türk Dağcılık klübü kort 
larmda teniz federasyonu teşvik mü. 
sabakalan tertip edilmiştir. 

l . Müsabakalar: Tek kadın, ka-

dm erkek, tek erkek, çift erkek. Bi
rincilere kupa, ikincilere madalya ve 
rilecektir. 

2. Müsabakaya duhuliye bir li-
radır. Her fazla müsabakaya iştirak 
ayrıca yarım liradır. 

3. Seyirciler için her yer yarım 
liradır. 

4. Müsabakalara iştirak için ka
yıt Taksimde, Dağcılık Klübü bina
sında tenis ajanlığına saat 18-20 a
rasında pazardan başka her gün mü 
racaat edilebilinir. Kayıt 11 haziran 
193 7 saat 20 de kapanacaktır. 

GUneşll Faruk evlendi 
Güneş klübünün müdafii Faruk 

Barlas ile Bern maslahatgüzarı mer
hum Şükri.i Karsanm kızı bayan Ey
men 'in nikah merasimi dün Beyoğ
lu belediye dairesinde yaprlmıştrr. 

Yeni evlilere saadetler temenni 
ederiz. 

ADem©Jaıır 
GençJerbirliı'tiniın 

Yatova tenezziihii 
Alemdar kamonu himayesinde 

Alemdar Gençlerbir!iği spor klübü 
senelik tenezzühü 20 haziran pazar 
günü Yalvaya yapılacaktır. Sabah 
köprüden saat sekiz buçukta kalka· 
cak olan vapur Kadıköy ve Biiyük· 
adaya uğrıyarak Y alovaya gidecek 
ve akşam beş buçukta dönecektir. 

Vapurda caz bulundurulacaktır. 
Alemdar Genclerbirliği futbol ve 
yüzücüleri Yalovada müsabakalar 
Yapacaklardır. 

Milli küme maçından evvel yaptlacak 
olan sekiz klüp turnuvası final müsaba. 
kasının da haftanın en mühim spor ha.. 
<liselerinden biri olduğu muhakkaktır. 

mışlardır. p . erreıranrn kazandığı ikinci de\Te 

bu adamın Cemal pehlıvan kar -
zanan 
şısında ne netice alacağı merakla bek -

Milli küme haricinde kalını§ olan se
kiz klübün en kuvvetlilerinden olan 
Beykoz ile, son mü~abakalarmda büyük 

bir varlık gösteren Süleymaniylilerin 
bu haftaki final maçı hayli enteresan o
lacaktır. 

Geçen sene şehrimizde Yunanlı gü. 20 dakika 17 saniye; üçüncü devre ıle 
rcş~i Cim Londosa mağlub olan Kivar. 55 s ııiye sürmüştiır. Resmimi7,d,,. Rus 
yani, Avrupa şampiyonu Portekizli pehlivanın galebesile nihayetleıu>n 'lk 
karşısında çok güzel ve çetin bir mü. kısnım sonu görülmektedir. 

Ienmektedir. 
Izınir klüpleri vaziyetlerini muhafaza edecekler 

Yarınki pazar günü yapılacak olan üç 
mühim futbol maçından biri, Fener 
sahasında Sanlacivertlilerle Avustur -
;y• ı,;.f.uul 11,clıuı niıtptt arasında ola -

Vali Fazlı Güle~ : 
caktrr. 

Avusturya şampiyonu Admira ile 
berabere kalan Rapitliler karşısında 
Fenerlilerden galibiyet beklemek insaf
sızlık olur. Avusturya fütbolcüleri ikin. 
ci müsabakalarınr, salı günü Taksim 
stadında Fenerbahçe ile C•:.ineş klüple. 
rinden te~kil edilecek bir muhtelitle ya-

Şifıı:idiY• k'ad.ar yal>"~ bütün maçlan 
kazanan Beykoz ile yal!'ız bir tek oyun. 
da berabere kalmış olan Süleymaniye 
arasındaki bir tek puvanlık fark yarınki 
karşılaşmaya hususi bir ehemmiyet ver. 

dirınektedir • 

"Klüplere verilen istikamet kati, 
bozulmayacak hedeftir,, diyor 

pacaklardrr · 
Bu haftanın yegane milli küme maçı 

yarın Tak&im stadyomunda Galatasa -

Siyah beyazlılar şampiyonluk için 
Beykozu mutlak yenmek mecburiyetin
de oklukları halde, Siyah - Sarrhlann 

·elde edecekleri bir beraberlik kupayı 
kazanmalını temin etmiş olacaktır . 

0.M.K. 

Milli küme maçlarına başlanır- l 
ken, altı klübün biribirlcriyle birleş· ı 
mesinden çıkan bugünkü iki lzmir [ 
takımının bu müsabaka~ardaki mu
vaffakıyetsizlikleri dolayısiyle tek
rar ayrılacakları şayiası - zaman za
man . ortaya çıkmaktadır. 

Doğan spor ve Üçok takımları-

------
Anıerikaiıın Oksford - Kembiriçi 

Vaşington üniversitesi 
l{alif orniyayı mağlô.p etti 

f 

t ~ 
1 ~{ı~ın icrasına imlain olmı ·an 1>ir ~por varsc; da o da 1.-iirelı:tin.. ~porunım lngiltcn> gibi, fin<>ri/,a:lıı 

, _,,n."İn rıwhitleni<• meml lılart ru•/; < .. :ohtur. Nitekim yine ge(<'fl lınfta .~ehiz t<>ld<!r arımndtt Yll[Jllım aa -" 
0 

. nırı.~ 
• 1 mc>ril.-arwı bir c:olı- 111tıruf mmılm:~rrı bir a,.ma · toplamı.5tır. Uii.~alınlm Kalifomiwln '\·ap1l111ı.~ n> nrıiu•t/cı 
ııfİıll/ıİ.rnl ~nmpiyonu 1 a.~İn!{lotı l ni r•rsiıe.~i tnl:ımı, <•:rli rnfabi 1\..nli/om~ ·ı.·ı trmı clürı f•t·ı hm :ı IU'<;Prr/j lı.·ı 
)'1/'l.~t /,u;;rınmı::ıır. EJ,iııte tcdw(ldiil \Ol<tıır, geçen yaz IJcrlinde ha::ımarı ayni ıa/.-ull(hr. H<•sinı I usiııgtmılıılwı 
miirttf'fıaılan biraz cııı:d gfüıermcf,·t·.ı:lir. .. 1 

nm gene eskisi gibi altı kli.ibe ayrıb
cakları havadisi son günlerde İzmir 
gazetelerinde bile yer alm~ğa başla
dı. 

lzmirin Yeni Asır gazetesi yeni 
klüplerinin vaziyeti hakkında Yali 
ve parti başkanı Fazlı Gülec ile bir 
mülakat neşretmektedir. ~ 

Klüplerin birleşme işinde büyük 
yardımı dokunan sporsever lzrr:ir 
valisi: 

- Klüplere v<?rilen istikamet 
kati ve bozulmıvacak bir hedeftir. 
~!rılma asla va~it dcğih:!ir. İşi iyi 
~erenler, bizleşmcnin gi..izel ncticele 
rınden tamamen müttefiRtirler.,, de· 
miştir. 

Yugoslavya 
Belçika 

Futbol maçı huRün 
y.apıhyor 

Belgrad, 5 (A.A.) - Dün aksam bu
r~_xa milli Belçika futbol takım/gelmis
tır. Bu takım yarın (bugün) milli Y~
goslav takımı ile bir mrt~ yapacaktır. 

Davis kupası 
Zagrel.J, 5 (A.A.) - Dün öğic<lcn 

sonra 3.000 kişiyi mütecaviz llir ~e) ir
ci kütlesinin önünde Yugoslavya ile ce
nubi Afrika arasında Davis kupası ten's 
tasfiye maçları yapılmıştır. 

tık maçta Palada - Yugoslavya ile 
Faruke Harsson _ ~ol ile Kir y . Ce-
nubi Afrika karŞ1lasmı~lardır. 

Yugoslavyalı o~•uııcular, rnacl:ırı:ı ·ı- ·-.. d . . ı .ı 
sını e 'Kazan:nışlardır. 
. Palada, 3-6, 3-6. 6_ 3, 6_ 0. 6_ 3 
ıle ve Pu~cek t~ 6-1, O-G, 3_ 6. G-Z, 
ve 6-4 :le galıp gelmişlerdir. 

Brlikscl, 5 ( A.~.) - Kral Lcopoltl 
c'.ı.1 öğleden sonra Davis kupa"ı ic :~ 
Eel~il.a ile İsveç arasında yapılan tc~is 
taEfıye maçlannı seyrctrr,istir. 

Schroetler (İsveç) Nayae;t (Deıç:ka), 
~." 7- 9. 6-2. 2-0, G-3. galip ~elmi~-
.ır. 

La coix (Belçika) da Moortensen 
(İsveç)i G-2, 6-4, G-2 yenmiştir. 
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farihi macera ve aşk rcm:mı - 87 - Yazan: (Va· Nu) 

Vali, asi lere: "Küçük Osman hırıstiyan aleminin 
uğurudur. Türkler Girit adasına gelecek, fakat 

mağlup olacaklardır. Bunun delili bende 
mevcuttur ~ ,, diye haykırdı 

Geçen lasmılarm hülasaıı Vali, ikna edici bir sesle ~u sözleri - ı ... 
Esaret hayatı ya,ıyoruz. Ayni za. söyledi: Herkesi bir silküt Ye hayret kapla-
manda re;;alct hayatı ... Çünkü mu- - Evlatlarım, dindaı;ılanm! Verdiği dı. 

l«ldd.erat öyle scvketti de, hıyanet. niz hükümde acele etmeyin ... Türkkr Valinin şu sözleri pek makul görün. 
1.erc alet oldum. Hıristiyan dinini 1 gelsinler bakalım, ne netice alacaklar. dil: 

kabul ederek Tilrklere karşı pwm 1 Biz, onları mağlup ve perişan edece- _ Evet, atlar geldi. Taşlarımızı, top 
1.-urmak i8tıyeıılerle birlik oldum. 1

1 

ğiz. Son galebe bize ait olacaktır. raklarımııı çiğnedi. Adaınlarımızr ez. 
Bun.dan dolayı vicdanım azab için- - Kabı! mi bu?.. ürkleri mağlup di. Fakat neticede ne oldu? İşte bu 
deydi. Küçük Osnuın da hıristiyan. ' etmek. 
Zara alet olu,yordu. OnZarııı nam ve - Edeceğiz. kahraman çocuk onları zaptetti, tes-
kesab birt k .,~ 'kler Asilerin reı'sl·. hir etti. Atlar, bugün benim ahırım. 

ma a ·ım fevloou.tdelı · dadır. İşte, bu, öbür dünyadan bize 
yapıyor. - Nereden malfım ? .•.• diye ruıynı<. 

+ ,,. ,,. 1 dı •• Nenize güveniyorsunuz? verilmiş bir i~arettir. Bir remizdir! 

Osınarun itibarı bövlelikle son dere. Vali: Türkler, gelecektir. Fakat mağlıib o-

ceyi buld\L Onun h~nUz bıyıklarının - İspatım var. Elimde delil mevcut. lacnklardır. Sebeb de. hu küçük çocuk 
bile terlememiş olması dikkati cel- - Hani? olacaktır. O bizim mucizcmizdlr, uğu-
betmiyordu. Ak sakallı, ak saçlı ku. 1§te o zaman, vali şaşılacak bir rumuzdur. Anlıyor musunuz? ... 
mandanlarla, amirallarla, 0 , ayni de. §ey yaptı. Balkonda annesinin yanın. Sesler yükseldi: 
recede tellikki ediliyordu. da duran Osmanı kucağına aldı: - Yaşasın Osman! 

Netckiın, atları zapt ve teıshir etti. -!~te! dedi. - İşte dı:?lil! (Devamı uar) 
ği giln, küçük çocuğu, omuzlar üze. 
rinde götürdüler. Zira, onun gemide 
korsanlara nasıl hühınettiği de ~yi 
olmuştu. 

Fakat, Girid halkı, bu at hadisesin
den sonra bir türlü rahat edemedi. 
!çi içine sığmıyordu. Her gün deni. 
yordu ki: 

- Türkler behemehal gelecek, bu 
adayı zaptedecek. Zira, dedelerimizden 
daima i~itip dururuz ki, TUrk atlan 
buranın t~ım, toprağım çiğnedikten 
az sonra, koca ada, hıristiyanların e
linden gidecektir. 

Bir müddet sonra şayialar da çık-
mıya başla~ı: , 

- Kendi ba;Tağmı taşıyan gemile. 
rin hıristiyan gemiler tarafından zap
tedildiğini ve sevgili evlatlığıyla süt 
ninesinin esir alındığını ve saraya 
mensup kimselerin esir edildiğini, bir 
çok Türklerin öldürüldüğünü haber a. 
lan İstanbul fevkalade galeyan içinde 
imi§. Yeni bir donanma hazırlanıyor. 
muş. Giridin fethi için gelinecekmiş ... 

Bu rivayetler, ne kadar da süratlc 
geliyordu ve halk arasında yayılıyor
du. Her gelen yolcu ayni havadisi ge. 
tiriyordu. 
' Ve halk, buna inanıyor; şayiaları 
daha fazla dallandınp budaklandırı
yordu. 

Nihayet güniln birinde. şehrin kale
sinin tamirine de başlandı. 

Bunun üzerine, heyecan arttı: Bi. 
zim çatal sakal kaptanın evini basıp o
nu paramparça etmek istediler . La
kin kaptanın sarayda olduğu anl~ıl. 
dı. 

Giridde de yeniçeri isyanını hatırla
tan bir isyan oldu. Hükumet reisinin 
sarayı önüne gelen halk, ve asker el. 
]erindeki kıl ıçları, mızrakları sa!lıya
rak: 

- Kaptanın kellesini isteriz! . diye 
haykırdı. 

Bizim knptan, umumi valinin hem 
pek dostu, hem de yakın akrabasıydı. 
İsyanın sebebini anlamakla beraber, 
sarayın balkonuna çıktı. Ahaliye ve 
askere sordu: 

- Nedir istediğiniz? 
- Kaptanın kellesmi! 
- Niçin? ... 

- Tlirk atlarının bu topraklara a. 
yak basmasına sebebiyet evrdi ! 
Hnykınnnlar yükseliyordu: 
- Kahrolsun! Kahrolsun! 
Vali, eliyle bir işarette bulundu: 
- Susun! Size anlatacaklarım var. 

Bu, bir hiledir. 

- ? .•. 
Ahnli merakla dinledi. 
Nnsıl hile olabilirdi bu? ... 
- Türk atlarmm buraya gelmesinin 

manasını ben de anlıyorum, dinda§la
rım ... Evet, gözüküyor ki, Türk akın. 
cıları Girid adasına gelecektir. 

- Gördün mü ya? •.. Bu, felaket de
mektir ... Kaptanın ba§imı isteriz ... Bi •• 

ze bu fcl!kcti ~etiren kaptan bir an ev j 
vel gebermelidir. Kellesini isteriz. .. 

Haber. okuyucuları urnsında bir 
tıkra mUsab:ıkası ar;mıştır. Gönderi. 
lecek fıkrıı.ların kısa \"e h!ç olmazsR 
az l§IUlmlş olmnsı 10.Zımdrr. 

Fıkralar, gönderenlerin imzaları 

yahut mtutce.r ;.a.dlo.rile 1)C_şrc~Uccek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

en l,>1lerlndcn beşine muhtcıır ve kry. 
metil hcdJycler vcrllccc'ktlr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Bir bakk al 
dükkanında 

Çocuk - Baba pirinci kaça aldın?. 
Baba - Oğlum 27 kuruşa .. 
Çocuk - Aman. baba, aldanmışsın. 
Baba - Neden?. 
Çocuk - Annem evde yirmi kuruşa 

satıyor da .• 

İbrahim KORA 
Bozuk gözlük 

Bir gün yeniçerinin birisinin kafası 
fena halde kızar. Yüksekkalclırrmdan 

geçerken: 'Birisine çatayım da b"r iyi 
pataklayayım., • der. 

O sırada karşısında gözlük satan bir 
Yahudi gö;ı,:ikür. Yeniçeri bı..ınu görür 
görmez 'tamam k , ,etimiz geliyor . ., 

- der • 
Yahudi iyice yaklaştığı bir sırada : 

- Ne satıyorsun? - diye bağırır. 

-Yözlük. 

- Kaça?. 
- 5 kuruş. 

-Ver bakalım bir tane der, alır ve 
gözüne geçirir. Fakat çatmak için bir 
bahane bulmak lizım !. 

- uı,n. bu ne biçim gözlük be? .. 
Ben bun unla seni eşek görüyorum .. 

Yahudi herifin niyetinin fena olduğu. 
nu anlar ve: 

- Dur, bir de ben bakayım .. der .. 
Gözliığ.U yeniçerinın elinden alır. Gözü. 
ne takar. 

- Dediğin duğru, ben da 
yordum. Yözlükler buzuk ! .. 
kuruşu ... 

aynilan 
Al beş 

1. OSMAN 
Sağır 

.ı\hmet ile Halil mahallenin iki ta • 
runmış sağırları idi. Bir gün sokakta 
karşılaştılar. 

Halil sordu: 
- Ahmet, nereden böyle, kahveden 

mi? 

- Yok canım, kahveden .. 
- Ha ... Ben de seni kahveden geli _ 

yorsun sandırr 

TONG 

R a maza n nasıl 
geçsin 

Adamın biri, bir Ramazan Anadolu 
içinde gezerken, yolu, bir bekta~i kö -
yüne <iUşrn:iş. Ramazan olduğu halde 
herkesin rakl içip keyif çattığını gören 
adam muhtarlık c.den dedeye sormuş: 

- Pirim bu köye Ramazan gelmez ., 
mı .• 

Dede alt baştaki çökük köprüyü gös. 
terip: 

- Ne gezer, - demiş., bu köprüden 
köyün davarları zor geçiyor, Ramazan 
nasıl geçecek r 

MATEO 
Yemin 

Beşiktaşta oturan kibar bir zatın ko. 
nağına kandil tebriki için bir hoca ile bir 
dalkavuk giderler. 

Söz arasında kibar zat bu geceyi nasıl 
geçirdiniz diye hocaya sorar. 

Hoca - Efendim bu ge;;e sabaha ka· 
dar tam bir mushafı şerif yazdım der. 

Ev sahibi dalkavuğa da: Ya sen nasıl 
geçirdin der. 

Dalkavuk - Efendim bu gece Uskü. 
dardan Beşiktaşa geçmek icap etti : De. 
nizde bir dalga bir dalga. sandalımız 

Kabataş önlerine gelince dalganın şid
~ietinden Cihangir camisinin minaresine 
kadar çıktı indi. 

Ev sahibi - Hiç sandal minareye 
kadar çıkar mı? 

Dalkavuk - Efendim eğer yalan ııöy. 
liyorsam hoca efendi hazretlerinin bu 

gece sabaha kadar yazdığını söylediği 

mushafı şerif çarpsın. 

H.GöNENC 
P a m uk yerine yün 

Adana çiftçilerinden bir heyet, vak
tin valisine gelerek Seyhanın taşması 
üzerine par.ıııklarının mahvolduğunu 

söylemişler ve vergilerinin affedilmesi 
ricasında bulunmuşlar. 

Derel..,:yi vnli hiddetle: 

- Olamaz; demiş .• Kabahat s:zde .•. 
Eğer pam:.ıktan daha sağlam olan yün 
dikseydiniz başınıza bu felaket gelmez. 

di. 
Nurullah ŞENGEL 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 

si No 1.2 kabul eder. 

Sah ve cuma günleri 14. 20 ye kadar 
parasız m uayene eder 

Ameırnka cıuımllıltYJırırensn 
Ruzv eD'U:D ifil ~caıl&?>o~aı ır~maı!fi) n 

çe~uıreın 

fa. 
-12-

- Beni bir haydut veya hırsız mı 
sanıyorsunuz?. 

- Henüz değil. Fakat yü..ıJnün ~ek • 
lini, hatlarını deği~tirmek arzusu. bu 
hususta izahat vermenizi icap ettir • 

mektedir . 
- Ben size izahat yerine para veri • 

yorum. 
Dtt tor, asabi cevap verdi: 
- Mesele para meselesi değil. Fakat 

mesleki ahlak bakımından söylüyorum 
ve mesleki ahlak satın alınamaz. 

- Size rahat bir gece geçirmenizi 
tavsiye ederim, doktor Grimşov ! 

Cim telefÔnu kapadı. Lakin iki gün 
sonra hususi bir tahatriyat ve istihba • 
rat müessesesi faaliyete geçiyor, dok. 
tor Grimşov hakkında tahkikat yapı _ 
yordu. Tahkikat neticelen:r neticelen • 
mez, Cim tekrar doktoru aradı. Dok • 
tor : 

- Hem, dedi, kendi vaktinizi hem 
de benim vaktimi kaybediyorsunuz. 

- Belki de öyle değil t 
- O halde ne var. söyleyin!z .• 
Cim yaptırdığı tah kikat neticc2inc 

istinaden dedi ki: 
- Siz, azizim doktor, yeni bir hasta • 

hane kurmak üzere sermaye t'Oplamak 
la meşgulsünüz. 

- Evet, doğru. 
- İşe başlayabilmeniz ıçın 77,566 

dolar ve elli santime ihtiyacınız var. 
- Bu da tloğru .. Nasıl da haber al • 

dınız?. 

- Sizin müessesenize 80.000 dolar 
vermek niyetindeyim. Pek tabii ameli _ 
yat ücreti de hariç. 

- Yine nakten mi ? 
- Evet, nakten .. 
- Hayır, istemem! .• 
Bu red cevabı o kadar ani olmuştu 

ki, evvela Cim şaşırdı. Lakin cevap ani 
olmakla beraber kafi değildi. Cim bunu 
anladı, ve doktoru ikna için, ona, sır • 
rından birazını faşetmefe karar verdi: 

- Doktor, dedi .• o halde size niç'n bu 
i~i yapmamı istediğimin sebebini söyli -

yeceğim. 

- O zaman, ancak .. 
- n:nleyiniz. Kafi gordiiğünüz za • 

man susacağım. 

Cim, hulasaten f!krini anlattı. Yalnız 
ismini söylememişti. Doktor onu üç 
dakika dinledikten sonra. karşısında 
dürüst bir adam olduğunu anlamış idi: 

- Kafi , dedi, kanaat getirdim. 
- Bana yardım edecek misiniz? 

- Mesu'liyeti size ait olmak üzere 
·zıuıs>r;ı:ı;ıı;ı~ u~urcz ~N ··~;ıh;> 

- İkiye kadar .. 
- Güle güle Mister Burton ! ·· 

lLKANIN END1ŞELERI 

Cim artık, ortadan kaybolmak ıçın 
hazırlıklarına başlam:ştı. İlk işi, karı -
sının mali vaziyetini tesbit etmek oldu. 
Cimin iki milyon dolar kadar emlaki 
vardı ki bunlar, senede 70.000 dolar 
getir:yordu. Cim bunları k2,rısının üze. 
rine devretmeğe karar verdi. likaya 

da: 
- Vergi mes::lesi nokt<•sından, dedi, 

böyle yapmak daha iyi .. 5 .. nin namına 
devrediyorum. 

- Nasıl istersen öyle y3P · B-:n İşt-:n 
falan anlamam. 

İlka böyle cevap vermişti. Yalan söy 
lüyordu. İçinden, bu kadar emlakin 
kendi namına devredilmiş olmasına 
memnundu. Yalnız, son günlerde koca
sının kendine karşı almış olduğu vazı. 
yeti beğenemiyordu. Hisleri iptidai bıı 

Rus kadını için, bir kadının kocasına 
tahakküm <lerecesi beden tesiri ile ölçü

lebllirdr. 
Şimdiye kadar, Cimden ne isterse 

ona yaptırmıştı. Fakat, birdenbire or -
tada bir sebep olmadığı halde, Cimin ü
zerindeki nüfuz ve tesirini kaybetm"ş -
ti. Bu deği§iklikler sevgilisi Erl Mar. 
tal ile <ılan münasebetlerini gayet ko • 

laylaştınnış olmasına rağmen, likanın 

izzetinefsi kırılıyor ve endişeler de d".J. 
yuyordu. 

Kocasının kend:sine karşı fÖSterd:~i 
lakaydide birçok sebepler olabilı di. 
Cim, o zamana kadar. her zaman o!clu· 
ğu gibi nazik hareket ediyordu. Lakin 
son zamanlarda bir rüyada imiş ~:bi 
dalgındı. likanın teshir kuvveti artık 
onu harekete geçiremiyordu. Bu itibar. 
la lika. kocasına bir ders vermek iste -
di. Ve Cime haber vermeden, esasen 
son zamanlarda açılmıyan ve yatak o • 
dalarını bıribirine bağlıyan orta kapıyı, 
kendi tarafından kilitledi, bekledi. Er· 
tesi sabah, kocasının bunun farkına va.. 
rın sebebini soracağını tasavvur edi • 
yordu. Lfıkin, günler biribiri ardına 

geçtiği halde, Cim, buna dair tek keli • 
me söylemiş değildi. 

Ve İlka, kocasının kapının kapalı ol
duğunu bile farketmediği kanaatine 
vardı, bundan müthiş mustarip oldu ve 
aksi şekli, yani, açık kapı siyasetini tat. 
bika karar verdi. Lakin, bu sefer de öy 
le beklenilmez bir eeyle karşılaştı ki, 
az l:al!ın çıldıracaktı. Zira, lika orta 
kapıyı açmağa teşebbiıs edlnce, kapr • 
nın öte tarafından da kilitlenmiş oldu • 
ğunu görmüştü. 

lika bu hakaretin karşısında şu • 
urunu, mantığını kaybetmişti. Eğer bi
raz sükunetle düşünse ve tetkik etse, 

Cim:n yalnız bıı kapıyı değil, diğer ka. 
pıları da kapadığını, köpeği Tinkerin 
geceleri, odasında onunla beraber yat • 
tığını da görür idi. Hakikatte bütün 
bunıar hakaret ıçıh dcgfJ, Sır tedbır o.. 
tarak yapılmakta idi. 

Cim, karısiyle telefonda, aşıkının ge
sini taklit ederken, kendisi hakkında 

nasıl caniyane fikirler beslcnd'ğini gör 
müş idi. Bu itibarla, tcdb

0

r almanın 

lazım olduğu kanaatine varmış, ihtiyat. 
h olmuştu. 

lika evvel emirde, kocasından izahat 
almak istedi. Fakat yapmadı. Onun da 
izzetinefsi vardı. Hem kocasının kendin

den soğumuş olması ihtimalini kabul et. 
mi yordu. 

ı:ı:.ışündü ve nihayet bu meselede bir 
tek suçlu olabileceği netices:ne vardı: 
Miss Şarlot Hop ... 

J(. .y. .y. 

Bir gün. llka, kocasının yazıhanede 
olmadığr tahkik ettikten sonra oraya 

gitti, Şarlot"u çağırttı; ve en nazik te. 
bessümü ile ~ordu: 

- Acaba kocam nerede biliyor mu • 
sun uz?. 

- Maalesef bilm;yorum. 
11.ka "zcırrr yok .. diyerek uzun uzun 

Şarlota baktı, sonra: 
-Yakında ,.eledi, tatiliniz var, değil 

mi'!. 

Şarlot ~aşmlr : 

- Ne tatili? Haberim yok. Hem 
daha tatilden yeni döndüm. 

- Hayır bu öy:e, senelik tatil değil. 
fevkaladeden bir tatil.. Cim sizi pek faz 

la yoruyor. Kendisi gidince tabiatiyle 
tatil edersiniz demek istiyorum. 

- M:stcr Bleyk bana böyle bir şey • 
den bahsetmecii. . 

- Garip ~ey. Halbuki sizden hiç bir 

şey saklamaz. 

Şarlot muhaverenin al:nış olduğu 

şekilden sin°rlenmeğc başlamıştı. Fakat 
asabiyetini göstermedı. Tı:th bir tcbcs· 
silmlc cevnp verdi: 

- Ben, Mister Bleyk ile iş itibariyle 
münasebette bulunurum. Kendisiyle 
dostluk münasebetim yoktur ki, hususi 
arzularını bile bileyim. 

- Ya, öyle mi? Belki de aize 'Söyle· 
mcmek için ~ahsi sebepleri vardır. YaL 
nız size haber vereyim. Yakında b:.iyiık 

b:r seyahate çıkacagız. Avrupaya, ora· 
dan da Hindistana. Bu seyahat bizim 
icin fideta ikinci bir balayı seyahati o -

lacak. 
(Devamı var) 



1 Biliyor musunuz? Şen Fıkralar 

ilk buharlı vapur Düello ve Eskrim Neye yararmış? 

1 819 senesi haziranında, 
Bahrimuhiti aşacak olan ilk 
Vapur İngiltere sahillerine 
Yanaştığı zaman, gemiden 
duman çıktığlnı gören birçok 
kimseler bunu yangına ham· 
!etmişler ve itfaiyeye haber 
Vermişlerdi. 

Sonra mesele anlaşılmış 
Ve geminin buhar makinesiy 
el işlediği hayretle görülmüş
tü. 

Uzun mu" 
değil mi? 

Zürafanın ön ayakları 

llrka ayaklarından daha U· 

zun gibi görünür. Halbuki 
hiç de öyle değil .. Ön ve ar
ka ayakları tamamiyle ayni 
uzunluktadır. 

onn<~atsn~ 
tn §~metçn 1FO n ını 

a !}<o lbe'ltD U a a 

Bilmecele
rimizi muvaf 
fakıyetle hal 
leden ler den 
İstanbul kız 
orta okulu ta. 
leh esin den 
Tevfik Sek· 

l man kızı, Sa-
llı.. ~-4'.I ide Sekman .................... ~ 

HABER 
ÇOCUK SAYFASı 

Bilmece kuponu 
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Eskrimin 
esasını eski • 
den yapılan 
düellolar teş 

kil etmekte dir. Bu gün 
artık düello her yerde me 
nedilmiştir. Yalnız birkaç 
devletin ordusunda zabitle-
rin üniformalarının şerefle
rine halel getirildiği takdirde 
düello yapmıya müsaade e· 
dilmektedir. Diğer taraftan 
bazı yerlerde gizli olarak dü
ello yapanlara da tesadüf e-
diliyor. Maamafih bunlar 
çok nadir hadiselerdir. 

Böyle olduğu halde, dün
yanın her yerinde eskrim 
büyük bir rağbet görmekte· 
dir. Çünkü bu spor, çeviklik, 
sürati intikal ve görüşü son 
derece inkisaf ettirmektedir. 

Kapınm zmne 
basm:dda blr ev 

havaya uçar mı 7 
Eğer birisi 

çıkrp da, size, 
bir zile bas · 
makla kocrı 
bir evin ber · 
hava olabile · 

ceğini söy )erse muhak
kak ki, gülersiniz. Halbuki 
bundan bir müddet evvel 
.A.m.erika kasabalarından bi-
risinde böyle bir vaka olmuş
tur. 

Bir kadın intihar etmek 
malcsadiyle, evdeki bütün 
hava gazı borularını açmış 

ve gazın dışarıya çıkmaması 
için, her tarafı sımsıkı kapa- , 
mış, hatta ufacık delikleri de 
tıkamıştır. 

Birkaç saat sonra arka· 
daşlarından biri her şeyden 
bihaber olarak kadıncağızı 
görmeğe gelmiş ve kapının 
ziline basmıştır. 

Hemen o anda, müthiş in-
filak vuku bulmuş ve ev der 
hal berhava olmuştur. 

Muallim - Söyleyin ba
kayım, ineğin derisi neye 
yarar? 

Talebe - Her şeyden 
evvel, ineğin et ve kemikle
rini toplu bir halde tutar ve 
dağılmamasını temin eder. 

Top aQzından 
~uman nasiı 

· çıkar? 

Asri fotoğraf tnakinele· 
ri.' evvelce ~iç de bilintniyen 
bırçok hakikatleri meydana 
çıkarmıştır. 

Mesela top atıp da mermi 
fırlattıktan sonra çıkan du-
manın, topun ağzında ke
sif bir daire teşkil ettiği sırf 
fotoğraf sayesinde görüle
bilmiştir. Bunu gözle görme 
nin imkanı yoktur. 

Renkli çoraplar 
-Ne tuhaf! Çorapların· 

dan biri siyah diğeri mavi. 
- Evde tıpkı buna benzer 

bir çift daha var. Hoşunuza 
gittiyse sana getireyim 1 

Kösele gibi ••• 
Hikmet, kü. 
çük arkadaş • 
!arından bi. 
risinin evine 
yemeğe da -
vet edilmişti. 

Arkadaşının annesi, o

nun, eti kesmek için büyük 
bir gayret sarfettiğini görün
ce soruyor: 

Bu felaket, ~ilin telinden ~ 
kontakt neticesınde çıkan 
bir kıvılcımın etrafa yayılan ~ 
gaz tabakasiyle temasından· '\: 
ileri gelmiştir. 

- Eti kendin kesebilecek 
misin yavrum, yoksa sana 
yardım edeyim mi? 

- Kendim keserim. Za· 
ten arasrra bizde de böyle 
kösele gibi etler yapılır, hep 
kendim keserim! Şeker kamışı 

~~__...,.,,~~ 
!•'11~-· ~~ı: c~~ 

Havay adalarının toprak

ları şeker kamışı ytiş:irl~~k 
icin son derece e verış ı ır. 

Köylüler bir defa şeker ka. 
mışı ekdiler mi, bu bir kaç 

ne için kafi gelmektedir. 
se f')" 1 . Her kök yeni ı ız er venyor 
ve köylüler hasat zamanını 
rahat rahat oturup bekliyor· 

lar. 

yazısız Hikaye: -

Sebebi ne imi$? 

li / 
yorrnusunuz? 

- Ben, her -
kesin işleri . 
me burnunu 
sokmasına as 
la tahammül 
etmem, anlı-

- Bende tamamiyle aksi
ni severim. 

- Hayreti... 
- Hayret edilecek bir şey 

yok, çünkü mendil satıcısı· 
yım .. 
Bayan nerede? 

- Bu ne hal, evi süpür
mek sana mı kaldı, karın ne
rede? 

- Bir aile bayanının vazi 
feleri hakkında konferans 
vermeğe gitti l 

Korkunç dakikalar 
Arkadaşımız İzzetin evin-

de toplanmış, pek yağmurlu • ~ 
olan o pazar gününün öğlen ~ 
sonunu içsıkmtısız ge:::irme
ğe uğraşıyorduk. İçimizden 
birisi: 

- Sabah yağmur, akşam 
yağmur; bu ne biçim hava 
böyle! ... 

Diye homurdandı. 
- Evet hiç de eğlenceli 

değil 1 insan kendini Asya
nın yağmurlu mevsiminde 
sanacak!.. 

"Asya,, sözü bizde sihir
li bir tesir yarattı. Sergüzeşt 
hikayelerini çok seven arka
daşımız izzet: 

-Buldum!.. Kemal, As· 
yada sen birçok yolculuklar 
yaptığın için bugün sözü sa. 
na bırakıyoruz. Senin o d0 • 

yum olmıyan güzel hikayele. 
rinden birini dinlemeğe hepi· 
miz can atıyoruz. Haydi ba
kalım!... 

Deyince, hepimiz söz bir-
liği etmiş gibi bir ağızdan: 

- Bravo!... 
Diye bağrrdık. 
Kemal şöy]e bir düşündü. 

Parmaklarım seyrek saçları
nın arasında dolaştırdıktan 
sonra söze başladı: 

'-- Asya 1 Orada tam on 
yedi yıl yaşadım. O günler· 
de atik ve çevik bir genç ol
duğumu hatırlıyorum. Ara
dan çok zamanlar geçti. Şim 
diki gibi romatizmalı değil. 
dim. Şu sağ kolumu zaman 
oluyor ki hiç kıpırdatamıyo
rum. Kol dedik de aklıma 
geldi. Bari size onun sergü. 
zeştini anlatayım .. 

Malay takım adalarından 
birinin kıyısına yanastmı. 
Yanımdaki yerlilerle balta 
görmemiş ormanın içine dal
~ım: O~ada abanoz gibi de
gerlı agaçları devirecektik 
O günl~rde . pahalı ağaçla; 
satan bır fngıliz kumpanya
srndy çalışıyordum. 

abani hayvan ve yırtıcı 
canavarlar ülkesinin tam da 
ortasında bulunmakla bera
ber, başlangırta h . . . . . . er ış ıyı 
gıttı K·· ·· .. . · uçucuk sıncaplar-
dan tutun d k . d a, hp ı ınsanı an 
ıran yüzleriyle yaramaz 

maYmunlar Ve büyük cana-
varlara kad h . f d ar epsı etra ımrz 
aydı. Herkes bu" "k b' · 
ki yu ır ıs-

te e çalışıyordu K d .. b · ur ugu-
~l~z drçkı tezgahı durmadan 
ışıyor u. 

Yalnız bir vaka oldu. A
damlarımdan birini bir kob
ra yı~anı soktu. Fakat tam 
vaktınde imdadın t' t·~· . . . a ye ış ıgı-
mız ıçın, adı Lin olan bu a· 
damı ölümden kurtardık. Bu 
nunla beraber korkunc or
man, işlerinin gürültül~riyle 
kendi sessizliğini bozmağa 
gelenlerden intikamını ala
caktı ... 

Bir giin Akaju denilen 
çok kıymetli bir cins ağaç 
bulmak için bıçkı tezgahı
mızdan epey uzaklara git
miştim. Yanımda kendisini 
kobranın zehirinden kurtar
mış olduğumuz günden be-

ri bana bütün varlığiyle bağ
lanan Lin vardı. Silah olarak 
kemerimin sol tarafına asılı 
tabancadan başka bir şey 
yoktu. Bu da az kalsın ha· 
yatıma mal olacaktı. 

Biribirine sarılmış dal bu. 
dak ve sarmaşıklarr ellerimle 
ayırarak kendime bir geçit 
açmıştım. Tam da yürüyece 
ğim sırada arkamdan yumu. 
şak, lastik gibi uzanan canlı 
bir şeyin beni tuttuğunu his
settim. Beni böyle durdu· 
ranın ne olduğunu anlamağa 
vakit bulmadan, sinirli bir 
çekiş ile gövdemin ağaç göv
desine doğru çekildiğini ve 
kolumun kıpırdamaz hale 
geldiğini hissettim. 

Görünmez bir kuvvet ay
ni zamanda ayaklarımı yer
den keserek, beni yukarıya 
doğru kaldırıyordu. Göğ
sümle kollanma bakayım de. 
dim: bir de ne göreyim I 
Sarımtırak bir simit vücudu. 
mun üstünde kendini sıkı
yordu. Sağ kolum, üstünde 
iki soğuk gözün pırıl pırıl 
parladığı yassı ve üç köşeli 
bir başın çeneleri arasınday
dı... Bütün bunları bir an 
iç ide görmiiştüm.. Ağzım· 
dan mi.ithiş bir çığlık fırladı. 
Aklım, fikrim darmadağın 
olmuştu. Bir Boa yılanının 
hücumuna uğramıştım. Sar
maşıkların dal ve budakları 
altından geçerken bir Boa 
beni yakalamıştır. 

Soluğumun kesilmemesi 
için ağzımdan boyuna hırıl
tılar çıktığını biliyordum. 
Tabancamı kılıfından çekip 
çıkaracak kadar gücüm kal
mamıştı. O kadar sıkılmştım 
ki neredeyse kemiklerim ça
tırdıyarak kmlacaktı. Duy
duğum büyük korku, bere. 
ket versin ki. beni henüz büs 
bütün çıldırtmamıştı. Dal 
budak perdesinin altından cı 
kabilmek için bütün kuvveti. 
mi bir araya toplıyarak ken
dimi Boanın cörekleri arasın 
dan çekmeğe başladnn. Beni 
sarmış olan ejderhanın he
nüz genç bir boa olduğu an
laşılıyordu. Yoksn yaşmı ba
şını almış bir boA, beni çok· 
tan bir hamur parçasına çe
virmiş olurdu. 

Bir taraftan da kendi ken. 
dime boyuna: 

- Lin ne yapıyor? Niçin 
gelmiyor? 

Diy~ düşünüp duruyor
dum. Avazım çrktı(Yı kadar 
yeniden haybrdım. CanaYar 
la korkunç bir didişmeden 
sonra kendimi ac;actan i'Zıcık 
uzaklaştırmağa ~~vaffo.k ol 
muştum. 

Bu gayret bende güç hı· 
rakmamıştı. Müthiş tazyik 

göğsümü ezmiş, boğazımı 
kurutmuştu. Düşmanın ni
hayet beni yeneceğini anlar 
gibi oldum. Yavaş yavaş, fa. 
kat hiç şüphesiz kazanıyor
du. Eğer vücuduma iki ke
re çöreklenmesine müsaade 
edersem, mahvolurdum. 
Hayvanın gövdeme sarılmış 
kıvrımından kurtulmak, ya
hut onu ağaçtan çözüp uzak. 
!aştırmak için sıçramak sure. 
tiyle kendimi mihaniki hare• 
ketlerle, çekiyordum. Eğer 
yılan ağaçtan kurtulaçak o
lursa, birkaç saniye için teh. 
likesi azalır, ben de cekilmek 
için bir fırsat bulurdum. Ne 
boş ümitler!.. Mahvolmuş· 
tum. 

Gözlerimin ön ünde mavi 
ışıklar oynaşıyordu. Şakakla 
rım çatlıyacak gibi atıyordu. 
Acaip bir yumuşaklık her ta
rafımı kaplıyordu. Kendimi 
kapıp koyuvermek için içim· 
de büyük bir istek uyanıyor
du. 

Birden bire canavaqn vü. 
cudu gevşedi. Yere yuvar
landım. Gözlerimi açtığım 
zaman, bana doğru eğilmiş 
olan Lin'in başını gördüm. 

-Boa? .. 
Diye mmldandığımı ha· 

tırlıyorum. 
- Bıçağım yannndaydr. 

Onu iki parçaya kestim. 
Arkadaşım doğru söyle

mişti. Üstüm başım korkunç 
canavarın pis kanlariyle bo
yanmıştı. 

- Cammı sana borçlu· 
yum Lin !.. Dile benden ne 
dilersin! 

- Sağlığmdan başka bir 
dileğim yok 1 Sen beni ko1:).. 
ranın zehirinden kurtardm, 
ben de seni Boanın çörekle· 
rinden ... . :,. ... 

Arkadaşımız önündeki 
çay bardağrnr dikti. Yerin
den yavaşça kalkarak: 

- Bakrn çocuklar yağ
mur dinmiş, ortalık gün gÜ· 
ncşlik olmu~. Haydi biraz dx. 
şanya çıkıp, korkunç hika
yemi unutmak için gezelim! 
dedi. 

Ahmet Ekrem 

BULMACA 
• • 

,_. .. •• 

• D " 
• • • 

·r o ô 

l~tc size bir taı la ki, icin. 
de tam on iki ağaç vardır.' · 

Bu tarlayı altı müsavi ve 
tamamen . eş kısma ayırınız. 

V c bunu yapar:çcn de a. 
ğadarm her bölüme ikir.er i. 
kişcr taksim edilmiry ol~asrna 
dikkat eciiniz . 

, . . Hall~de~lerden birinciye 
oır şı~e krı~taı losyo;ı. ikinciye 
~r.ta .boy hır losyon, üçüncüye 
ıkı ş~şc esans ve a:ı-rco iki 

yüz okuyucumuza muhtclif 
hediyeler vereceğiz. 

,_ 
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Erkekler nezdinde 
nasıl 

muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmü§ bir halde 
idi. Buruşınu~. sol
mu§ ve ihtiyarla ~ 

mıştr. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet C'tmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gcnsliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,.i cildi terli taze tu
tan kıymetli cevheri • azalmış • 

tıt. "Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt büceyrelerin'den istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
ml!Jtur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir •. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençlt'ştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve rcsim!crde gö

rüldüğü gibi mcmnuniyetbahJ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 

sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen mütc· 
cssir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hay~et ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve maii fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilr:ıı~tir. V c 
Tokaton pudrasına karıştırılmı§· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriıinden müeuesemize mektup 
yazanlann müphedeleri, kendil;ğinden ıelen ve kıy· 

metli delillerdir: · 

( Krem ve pudralar1nızı kullanmak auretile yü:Wmü. 
zün düz ve pürüzsüz hale ıeJdifini ıör düm. Bu hal ar 
kadaJlamnın bile nnzan dikkatini celbet ti.) 

_. M. f. 5. M. Bursa ""' 

(Toka1on kreminin yüzdeki kabarcrkJar için ~ok İslİ· 
fadeıini gördüm. Bu krem ve eısiz pudralannız ıayetin. 

de düz&'Ün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplann asıllan dosyalarımızda saklıdır. 

Be.> o ıu s-Jlb mahkemeleri bnşya~nnlığm 

/ 
dan· 

l - Mehmet, Yani, KO.mll ve salrcnln mu§ 

tereken muta nrnf oldukları (3200)) Uç bin 

lltiyllz lira muhammen kıymetii Tophanede 

Karabaş MustaCaağa mahallesinin Kasap 
!ar içi sokağmda eski !10 ve yeni 12 No. lu 

bir b:ı.p dUkkll.nm tnmıımı • şuyuun izni~ 
"! açık arttırmaya konulduğund:ın 12- 7 

93i tarihine mU3adlf Pazarttsı gUnU s~t 15 

ten lG yo. kndıır Beyoğlu sulh mahkemesi bD.f 

ı 4tıp:ıt1nce mUznyede ile sştııacaktır. ı.•ttır 
m:ı bedeli mubamen kıymcUn yUzde Yetmiş 

beşini bulursa o gün ihale edllecekUr. Buu'
ınadı ~ tnkdlrdc en son arttırnnın tıınhhUdU 

t ıcı kalmak §artiylc ikinci arttırma 27 7 -
!137 gtınüne tesadil! eden Salı çünU saat llS 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en c;ok art· 
ur. nl\ ıııaıc edilecektir . 

2 _ lbalc tarihi .. e lmd:ır birikmiş \'C blrl-

kccclr mı:ı.Ilye, belediye. \'cf'C'll rl. \'llkıf icarı: 
ı;t ,.e 20 senelik ta\'lz bedeli ve tel!tülye mUş 

tcriYc altUr. 
S - Arttırmaya iştirak edecekler muham 

men kıymetin yüzde yedi buçuğl.1 nfsbetindc 

teminat akçesi veya milli bir bankanın temi 
nıı.t mektubu get,ırmelerı, ııarttır. 

4 - Arttrrma bedeli ihale tarlhlııden IUba 

ren yedi gUn zarfında mahkeme kasasına 

teslim edllecelr nksl takdirde ihale fesih \'O 

farkı fiyatla zarar ve ziyan, faiz l>U&hUkUm 
ltetıdlslnden ta.hsll edilecektir. 

l'i - 2004 No. lı icra ve lfll.o!ı konununun 

138 tnci maddesine tevfikan gayrimenkul 

Uzerindcki ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

nlll.karlarlar gayrimC'nkul Uzerindeki hakları 
nı bahuswı faiz ve masrafa dair olan iddlala 

rını lsbat için lh\n tarihinden itibaren yirmi 
~Un zarfında evrakı mUsbltclerlyle birlikte 

satıı ıneı:nurunıı ı:nUracaat etmelidir. Aksi 
takdirde hakları tapu ıılcilllle sabit olmayan. 
lar aaı.ı, bedelinin paylaomasından hıı.rl<,; kıı
lırlar. 

6 - Şıırtname mahkeme dl\'anhaıı.cslndc 
herk sin ~örebileceği :yere nııılmııtır. Fazıa 
ta t almak lstlycnler 937 l7 sayıyla ba • 
kA Uto ınUracaaUan Utn olunur. 

(V. P. 1317) 

HABER - 'A.k'şam postas) 

SSS doğumlutarıo ilk 
yoklaması 

Uakildar askerlik JUbesinden: 
1 - 333 doğumluların ilk yoklamalanna 

14. Haziran 937 'tarihinde ba§lanacatmdan 
i§ bu tarihten itibaren her haftanın pazarteal 
- çarıamba - cuma gUnler:I saat dokuzdan 
on ikiye ve öğleden sonra saat on üçten on 
yediye kadar dc\•am olunacaktır. 

2 - Bu doğumluların birer fotoğraflarlle 
've nüfus tezkerelerile birlikle şubeye mUra 
caatıarı ve gelmedikleri takdirde haklarında 
kanunl muamelenin tatbik edileceği llln olu 

nur. 

' lstanbul Komu an ıgı 
Satrnalma. Komisyonu ilanian 

, .. • r. . 

33 üncü Tümen kıtatı için 6000 kilo 
sakız kabağı ile 9000 kilo çalı fasul. 
yesi satm alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 111 Haziran/ 937 cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. Fasulycnh 
495 ve sakız kabağının 150 lira mu
hammen tutarı hepsi 645 liradır. Şart. 
namesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerinin 48 li
ralık ilk tenimat makbuz veya mek. 
tuplarile ibera;ber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık sa. 
tına:lma komisyonuna gelmeleri. 

(2966) 

33 üncü Tümmı 16 ıncı ıılay için 
3000 kilo sakız kab2.ğı ile 4500 kilo 
~al ı fasulyesi satın alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 11 ;Hazıran 937 
cuma günü saat 15,30 da yapılacak. 
tır. Fasulyenin 24 7 lira 50 kuruş ve 
kabağın 75 Ura ki tutarlarının hepsi 
322 lira 50 kuruı:Jtur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. 1stcklilcrin 24 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber ilı•1 
le günü vakti muayyeninrle Fındıkhd:ı 
Komutanlık satınalmn komisyonuna 
gelmeleri. (2967} 

---------

5 HAZİRAN - 1937 

·~··w--------------------~ www = ~. 

1 ____ t_~_m_n-yet Sundığt ,ıAnhtrJ 1 

Sattlık Otomobil 
Yapilan. müzayedede değerini bulmıyan 928 modeli açık Buik otomobili 8 

Haziran 937 tar}hine düşen Salı güniı saat 15 de pe&in para i!c Emniyet 'Sandı· 
ğı binasında s:ıtılmak üzere yeniden açıt. arttırmaya çıknrılmıı;tır. Otornobıl, 

her gün le\·azım servisine müracaat surntilc sandık binası yanındaki garaJda 
görülebilir. (2872) 

lstanbııl Defterdarlığından: 
Lira I ...!'il§ 

Yenikapıda: Eski Kat;pkasım ye'li ~·alı mahallcs"nin .ı\lboya.cıl::.r 

sokağında eski 4G yeni 60 sayılı S~ mdre murabbaı nrsanın yarı 

hissesi. 41 00 
Eski .kürkçübıışı: ~met Şemsetti":ı yeni yalı mıihallcsinin eski 
Bostan derunu yeni Atmaca sokağında eski lGl yeni 30 snyılı .25 
metre murabbaı arsanın tamamı. 30 00 

Gala tada: Bercketzad~ mahalles!ni!1 '; ü kseklm 1 dır1m caddes.ınde es-
ki 67 sayılı otel ile altında 69. 71 ve :Z.ü rcla sokağ.ncla 26 sayılı 

dükkanların ı 4 payı. (Mübadil ikin ·i tl rtlp tasfiye vesiknsile}. ~125 00 
Arnavutköy: Kir.eçhnnc sokağında esk; n.2 yeni 20 ..,ayılı evin ta. 
mamı. 

Büyükç:ırşı : Gaz:ı.zlar ortn sokağı11dıı cslti \•e yeni 5 sayılı dükkii. 

nm tamamı. 
Beyoğlunda Pangaltı ·mahallesinin Ç tyır sokağında eski 5 yeni 11 
~ayılı evin 8/ 16 '.Payı. 
Büyükçarşı: Gelincik sokt1.o<Tında e.sıii ,.,,.e yeni 22 sayılı dükkfımn 

1/4 payı. 
Büyükçarşı: Kar.amaülı oğlu so'knğındo. cı::ki yeni 40 sayılı dükkfmın 

tamamı. 

650 00 

120 00 

lJOO 

a5 'IO 

200 00 

Tophanede: Hacı Mimi mahallesir.ın l·.:azıcı sokn.ğındr. eski 87 yeni 
97 sayılı ve 45 metre murabbaı k:r&.nı n tamamı. 180 00 
Tophanede: Hacı Mimi :mahallesın:ıı Yazıcı sokağında eski 89 yeni 
99 sayılı ve 234 metre murabbaı ar.-ıan t.:l tamamı. 4GS 00 

Tophanede : Hacı Mimi mahallesinin Yazıcı sokağında eski 91 yeni 
101 sayılİ ve 75 metre murabbaı smı:ınn. 138 240 hissesi. 129 63 

Yukarda yazılı mallar 15·6·937 "ı:l. günü saat 14 de satılacaktır. ıUJ8 
bedeline istikrazı dahili ve yüzde "5 kizı; hazine tahvilleri de kabul olı.ııJr. 
•raliplerln yüzde 7,5 pey akc,:cleriiıi \"nkti muayyeninden evvc: yatırarak c1Pf. 
tndarJık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müı·•4•-') 
:~tları. (3039) (M) 

········:::::::::::::::::::::::::::::::m::ı:::::::::::::::•~~=:==========::m::::::::::::::iir:::ın:::· ··=:;;:::::::=::..--==::::::::=:::::::::::::::: • 
• .:.:::ua ...... ---................ :ı:····· ........... _ .... :::::· ·ın:-·:::2::::::x:::.................................. . ........ -=:-.:.. .......................... . :::: ---···········-······-··· .................. _. . . ı~ı~ 

mi Şirketi Hayriyeden: ll~ 
!fü ilkbaharın bu ıon haftaları Bojaziçinin en güzel mevsimidir Her taraf yemyc§il zümrüd gibi, tatil ~~~~ 
illi günlerini zevk ve neşe ile Boğa zicinde geçiriniz. ti:~ 
.ı:: .. :ı:: !ii ı _ Cumartesi ak§&111 post aaı ile pazar sabah postala~~ % 50 feykalade tenzilatlı tarifeler iiP. 
iİ edilmektedir. - Bu biletler pazartesi öğleye kadar avdet ıçın muteb~rchr. ·- m~ 

~ 2 _ Salacak'taki - Kızku lesi plajı - yarınki pazardan itiba~~ umuma açılmı,ın. Kciprüden plaja ifü 
Ufigitmek ve gelmek için u.at ~ 7 112 den 23,45 e kadar postalar ter"tıp edilmit ve adi günlerde de plajda, İill 
m~ banyo dahil olduğu halde plipgeınıe bilet ücreti birinci mevki için 33, ikinci mevki için 28 kuru,tur. ~. 
.... Mit mi 3 _ Üsküdar - Kabatat arasında araba vapur seferleri 20 gidiş ve 20 geliş olarak çok sık tertip !iis 
gg edilmİ! ve ücret tarifeleri de büyük tenzilata tabi tutulmuştur. ~ .... .... : :: ...................... :: :: : ::::::::::::::::::::::: :::: :::::: ::::::::::: ::: ::: ::: .......... :::: ::::::::: ....... ::::-::::::::::::::: :::::: :: : : ::: : :: : :: : ::: :: : :: :: ::::::::::::::: :: : 
········==:m:::::::::=······················ı·······==-.. ····-·················--··-:::-·······=:::.:::: ........................................... -........... ::= .. . ::::::::. ......................... -. ..... ······· -·---····················· -----------------

----------------~ Birkaç güne kadar 
Tllrkçe - Manzum 

Mevlana 
rubaileri 

Sadi ve Hafız gibi Fars büyük 
şairluinden elli kadarının rubai 
tercümeleri de kitabın sonuna 
ilave edilerek yakında çıkacaktır. 

Mütercimi: Hüseyin Rifat 

.................................. -... -................... : 

AÇLIK 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fıab 50 kuruş 

·············································-············· 
KlJRVJ\f doktoru 
Necaettln Ataaagu • 
Her gün l 6,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide' Tayyare apartımanlarmda dair( B • • kt • 
2 numara 3 de hastalannı kabul edeı 1 1 r 1 1 r e n 
Cumartesi cilnleri 14 den 20 ye kadaı l 
muayene parasızdır. 

TL:.J Q K iVE 

l 1 Q~LlT 
BANKA5l 

.DAoA 

raha · eder 

• 
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f Söz söylemek sanatı 
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·Herkes hatip · 
olabilir, fakat ••• 
Esaslı ve metot dahilinde 

ciddi çalışmak şartile 
çeviren: Ertaıral Mııhaln 

yetle yapabildiyee bundan dolayı NOKTA: 58 - Yükaeldikten 
IOnra aukuttan sakmmız. 

Eğer bir kere nutkunuzun phi· 
kasına varc:lın1ZS3, alkıp kapılarak 
bu muvaffakıyetinizi yıkmaymız. 
Her halde dinleyicilerinizin daha de
"am etmenizi arzu ettikleri bir za· 
rnanda nutkunuza nihayet vermelisi 
iliz. Künüden çekilmenize üzülme· 
leri lazımdır. 

Bir nutku en fena bitirmek tar· 
:zı: (Bir teY daha söyleyip bitirece
iim, veya son bir kelime daha ıöy· 
liyebilir miyim) yahut, zamanınızı 
birkaç dakika daha suiistimal edebi
lir miyim)) gibi ekleme yamalarla 
nutku uzatmaktır. Böylece bir 
nutku param parça bir pacavra hali· 
ile ~r:· iri:;orsunu:z: deJ'T'.-ktir. 

Nutuk aöylerken kendiliğiniz· 
den. t~bii olarak. bir şahikaya yük· 
ıeldiniıae artık devam etmemeniz 
\'e yerinize oturmanız pyanı tavsiye 
dir. Dinleyicilerinizi daha fazla 
hayranlıia sürüklemek imkanını 
göremiyorunız artık o zaman mut· 
laka ve muhakkak yerinize otur
mak zamanı gelmiftir. Nutkunuzda 
hiç ummadığınız bir kıvılcımın. din· 
ley1ciler nezdinde birdenbire heye· 
can bomb:ıamı atctlediğini görüne. 
niz, o zaman hemen halkı aelimla
Yarak sözünüze nihayet vermeniz 
tavsiye oh.ınur. Böylelikle dinleyici· 
ler bu tedrici aizin istiyerek hazırla· 
dtimızı zannederler. 

Bu kaideleri tatbik etmek güç· 
• Fakat tatbik edilirse ıa anı ha · 
ealr=tiırnkır. Demek 11 hri n 

ku muhakkak sonuna kadar söyle· 
lllenin IBzım olmadıimı diifünmİye 
kendinizi ab,tırmalıamız. Aııl me
sele; netice ve semeredir. Siz bunu 
ne kadar cabuk ve ne kadar kolay· 
lıltla elde ~erseniz ; o kadar iyi bir 
hatip aayıhramız. 

Herhangi bir sahada söylenen 
aözün muvaf fakıyeti; ancak elde eti 
tiği neticenin yüzde kaç nisbetinde 
olmaaiyle ölçülür. Bir nutku tavsif 
etmek llznn ıeldiii zaman, uzunlu· 
ğuna nisbetle yüzde en çok netice el 
de eden nutku mial olarak göatere
bilininiz. 

Onun için her zaman nutkunu· 
zun uzunhığunu neticenin mihrabın 
da kurban etmiye hazır olmalısınız. 

NOKTA: 59 - Dinleyicilerini. 
zin tevecctib Ti emniyefİiıi tama· 
miyle lcuanmaclan evnl alem ~ 
lanna gitmiyecek bir liidiaeden bah. 
aebneyiniz .. 

Her hakiki hatip: dinleyicilerine 
hop gitmiyen birkaç hakikat söyler. 
Bir hatibin karakter ve kudretini; 
dinleyicilerin bilmeai lizım gelen, 
fakat ititmekteıı hotJanınac:bklan bir 
takım hakikatleri onlara aöyliyerek 
kazandığı muvaffakıyetle ölçebilir. 
siniz. 

1 n.-Jannı bile kazanır. Fa· 
on ann a~ l ha . b' 
ka b .. t" bunJardan evve tıp ır t u un )arak .. .. 
dost açık ve aamimi 0 .. 

80.z so~· 
lemelt hakkını kazandıgma dinleyı· 

.1 . . 'nandırmabchr· Halkm tam 

be~ e~ti?ı ı ..ı_. ve bağblıiun kazanmıı 
ır ı maWU& . .

1 
. 1 olmalıdır, ve dinleyıcı e~ıne mi: e· 

yi, onlann kendi noktayı nj.::r nn· 
dan gördüğünü ;apel t .etmd e ıb' ~· ld 

Halk. hatibin iç enn en m o u 
.. h'- -- ..ı-- 0 zaman açık •· gunu uısc:uı;;•-• . • 

. • h tta .ert konufm&lma manı 
mımı a bi .. . ta 
olmaz. Fakat hatip r aml ır ta~n • 

k 
kadar haklı o ursa oısun, 

ınıru, ne b'l h .. 1 en küçük bir tenkide ı e ta ammu 

edemez. fi!•...!-'--=- :.: ö 
NOK'fA:60- ~- >:· __ ,_ ,. ki yalmz tedriç aanati· 

le ......-JJll .ı_s:ı ayni ı....,da biri· 
neu~~ .. , 
birine ele ballı o1aun.. . 

I . kurulmUf bir nutukta her fi. 

k
. kyı di inden ıonra gelen fikre yol 
ır ebnd ı Böylelikle hiç arası bo-

açma ır. k 
1 dan tomurcuktan oncaya. 

zuma ... H k ltr 
koncadan çiçege geçer. ke!.1 e . a~b~ 
r al daki bir mermer u ÇCll gı 1 

e 1 ktın d inki§Bf ederek bir ıekil 
nlut unHuz fi~' •_..ı __ daha yeni ve da· 
a ım. er KUQQI B 
ha büyük bir fikir fqkınm. u tarz· 
da tertip edilmiı bir nutuk halkı te· 

siriyle meclup eder. . 
YalnlZ böyle bir nutuk halkı ık· 
der Dinleyicilerin ruhlarını zor· 

na e · (B' ... 
la eve döndükleri zaman: ızı IU• 

ükıedi götürdü) derler. Bir nutkun 
r ' k f'k' 1 · böyle itirazslZ teairi anca ı ır erın ., mi . ı1I ~na 
~~iıı:.w!INıı -li~biilli:u . 

retinden, güzel .öz ... -?ylemesiden 
daha az kıymetli cfeiildir. 

NOKTA: 61 - Eter iddianızı 
kuvvetlencirmek icin ~ uy
gun bir fiirde!:a blheeclecelaeniz, ya. 

hut ihtira.la dolu~ heyecan ::· 
kata~ ~ni~ 
neom ........... 
bunlan ruhen kaT1UD1Ya hamlan-
mamqla,. ~~ batta biia-
bütün ~( .. 'h . --'- h .Bu üç ,eY fU1• •. tiraa, .ante e 

n) biıçok hatibı mah'(etmittir. 
yeca __ L:I hati .. da .. 
Hemen her c;aau • P agzın uç 
bet cümle ~~n 10nra ya bir 
destandan, taJaut ~ır manzumeden 

b. ka m..,. pveliyerek tözünü bi· 
ır ç · • :.. b da la 

tirir. AceflUYlbi""~-:cleun lan tanır ~· 
K t• ve enıin r A.1U o rak tavıı· 

a _1..ı_..,:ftl ki fiiri tamamiyle bir tara· 
ye CUIS• .... .. h' f bJrakn'ılZ ve en a§i:gı on sene ıta 

.,:tte tecriibe aahibi olmadan bir tek 
mııra bile kulla~yını~. . . 

Kemale errnemlf hatıpler açın en 
min yol hillİYBll bir tarafa bıraka 1 

e k yalnız hac:lieelere temaa etmek 1 
: Söz eöylemek aanati tıpkı bir 
__ r~...ı:.-a ~: onu buamak be
mwus çıkJnak IAmndır Ancak " = hatipietediii ~ ~ 
ajlatır hiddM veya meclubiyet uyan 

HABER - :41Cem r"'-

Ka~ısm~. has~e:t,fst ul konuşu oı 
bır mutekaıt <Bat'""'" 311.-., 7Wdu. Fakat bu c1a _! 1uı 
He m kadınca""'ızı 1 lerini tudik etmekle iktifa ediyorlar. di bakalım beled' üş, .Y· 

8 ' Maamafih bir kere aordum: ' · ıye onu da menedin. 
hem de 0000 - Söyliyecek bqka bir feylnlz ce, bw:ası Kerbellya döndü. Şu çq. 

arkadaşını yarala<'ıı Yok mu? :ey~ bır an evvel yapsalar da bu dert. 
Dün akpm saat yedide Beylerbc· ,m. Biraz evvel deıı yanan sandalcı bu. nSo urt~. arbk ... 

• na cevap verdi· nra DU cıvara birkaç elektrik f 
de iki kadının yaralanmaıile neticele11en . · nerl de takılsa k 1 e-
bir vaka olmu1tur. Beylerbeyinde yalı· - .Bızim yok ama, belki kahveci . ço şe yanyacaktır. 
lar caddesinde 42 numarada t lamaıl Hakkmuı wöyliyeceklerl vardır. Sokak anm zın çnğu geceleri kapka. 

0 aıran itte dUkklnı. İateneııiı bir utraym. raııbktır. 
mUtekait eczacı Sami zevcesi Me tbibe Elı.or .. -tmıı. •ehadet parm•.ır.. ile 1 ı H 1 ı 

&a.u - • .... m ı a t •ımn eoıliyecekleri de 
ile ıcçinemediji için üç ay evv~l •Y· yolun aol tarafmdakl bahçeli bir kah- bu kadarla bi~işti. 
nlmıı. Fıstıklı taraflanndı bir ev- 1Uta· ve-' ~terivordu. Art k rt:bal ,, • e-- -1 1_ ~ ide yapacak it kalmadı. 
rak ayn Y•tamaY• baıtamııtır. Vakit pçirmeden ytlrUdtım. Bu kah· ğnu gorerek. caddede bizi bekUyen o-

Eczacr Sami dün Beylerbeyinde Klh· venin Nlılbl lameil Hakkı, .. _.._ boy. t bil' - om? llD ~ do.fru gtd'yorduk. Soka.. 
yanın kahvf'sindc ıavta oynarlr:en karısı lu. iriyan bir adlmdı. Gerek kendisi. 

1 b. likt kakta ğm ba'J1!18 gelir gelmez yanımıza rok 
nın genç bir kadın a ır c • ıo n gerek müfterileri beni bilyllk bir ne· nazik bir genç IOkllldu. ~ 
geçtiğini görmüı. oyunu bırakıp karısı· zaketel karplad.lar. 

1 . • .. 1 - Gidiyorsunuz galiba... Yolunuza 
nın yanına gitmiı; eve ge meaına ıoy C• Ben lüa, kahvenin hemen bitişi. 
mittir. ğind?ki yağ fabrlka-.daıı bqlacbıiı. mini olmazsa, size eon olarak ben de 
Kadın bunu kabul etmeyince aralınn Bu kokUlu •oJ111Wfan bana çok ıikL bir l"Y eöyliyeyim, declL 

da kavga çıkmıı. Sami elindeki bastonu· yet edileceğini umuyordum. Fakat - Buyurun, ıizl dınllyorum, ceva. 
nu kanımın kafasına indiTmiıtir. iyi ve makul bir adam oldulu bil. bmı verdim. O zaman tunları anlattı: 

Bununla hırsını abmuJan eczacı ya- tUn halinden anlqılan kahveci tama. - Eyttbll EminönUne baflıyan ana 
nında taşıdığı çakısını çet:mi1t Mevhibe- il Hakkı. hl~ de öyle yapmadı. m.ddesiııln berbat hnllni göslhıllzle gör 
yi yüzünden ve göğsünden yaralamttır. - Evet, dedi. Fabrikanm bk1111un· dlnQz ve elbette ki yazacaksnıu. FL 

Kadının yanında bulanan yirmi ya- dan zarar görmüyor değili& ama, o- kat bwuin berinde çok f.Ua dui'ma
şındaki Asiye feryada bqlaymca Sami nun burada zararından çok kin ftl'. Dllil ve gilrilltW, tozu toprağı ile bil· 
bunun da Uzerine atıJnn1. çakısı ile muh Diltilnüa bir kere kaç adim pçl. tOn eemti lekence içinde yap.tan bu 
telif yerlerind~ ağır aurette yaralamıı nlyor. Oradan fabrlk&JI blcbnrlar- kGttl cadde için o kadar acı ya.zmız ki 
tır. Kadıntann feryatlsına sabıta me- aa. ne yapar IODI'& bu an.llllar. Sis bu belediye hemen buranın tamirine ~ 
murlan yetitmit. yara14an Haydarpap mahalleye tam bir l89&P lt*M1r JltL lum ... BUtUn ricam bundan ibaret ... 
haıtaneıine kaldımıflaridır. Eczacı Sa· yorsam~ bizim IU ~ ıum- Söyliyecekleri bittikten sonra, bu 
mi elinde çakısı ne tutUlmuıtur. Asıl derdlmls. -~mplMJ. genç bizi otomobilimize kadar geçir-

p •> dur. Şur&eıkta bir 1 ••Is ftl'. J:v. dl. Tam b~ket edeceVimi~ ... -an or te k izde isyan mı ' velce bUttın lllU~ on4U te. .,__ ~ 
Llzbon, 5 (A. A.) - Portekizde bir min ediyorduk. Püat bir .,.ttr bn- arkacflenn Foto Ali pencereden bafllll 

ihtilal çıktığı hakkında ecı:iebi mem. zuldu. Kaç 11..ıer latlcla1ar verildi. çıkardı ve ıence: 
leketıerde dolaşan şr.yialar kat'iyetle Müracaatlar )'8-Pddı. Fakat b.lll tamir - Bu caddeyi öyle bizim yazmamız. 
tekzib edilmektedir. için en ufak bir hareket bile J&Pllma- la ~ pek yapmazlar gibi geliyor 

Llzbon ve bUtUn memlekette tam c:b. Geçenlerde köeebqmdald dUkkAn. bana, dedi! Siz gece gündüz dua edin 
bir lilkflnet hllkUm silrmektedir. cı terkos aJmıetı. Mahalleye ıu aatı- de, beledıye bUyUk.Jerlnden birisinin 

-------------·--------- EyllWe bir işi çıkım ve otomobili ile 
K e ndi k e ndine 1000 ketime ile bu caddeden geçmctlc mecburiyetinde 

d 
kalnn da onun da bJZler gibi ctterlerl F r an s 1 z c e r 1 afmıa gelain ... Muhakkak ki bu, cad. 

Resim : 15 denin dllzelUlmeal için hepeinden da· 
ha mUesair bir çare olur!. .. 

vacances a la Campa g n• HABERd 

< ıürda az tatili > · Varına : Ferlkl,ly 

Ankara da 
şiddetli yağmur 
Bdzı evlerl su bastı 

Dün Ankarada çok giddetli yağmur
lar :vaimıı ve saat on dörde doğru tu· 
fan &ibi bir ıekil almııtır . Birçok evlerin 
bodrumlarnu ıular basmış. emniyet ibi 
desi civannda bir otomobil sulara gö· 
mOlmiiftiir. Seller bazı ağa lan kôküy· 
le beraber IÖküp cC>türıoüttür. 

Nilfuaça zayiat yoktur. 

lıık Lisesinin erklsl 
Nipntaşmda lşılt liEeainde 19.,7 ee. 

nesi resım, etil! ve dikil eersJai a,çıJ. 
IDJllır. 

Sergi iki ıeıdf 181onda ı et JllUDıo 
tazam ve arif W ,eıkılde lethfr ediJJ 
mektedlt. 
~-- oldalu -gibi bu aene ae de-

muallhıl IJayi Mediha Aynukaa 
tarafından ook gtlul bir ı:ekilde ter. 
tlb Wilen sergi her gUn öğleden ev. 
ftl 10 • 12 ye ve öğlf'den sonra da 2.5 
e kadar herkese açı:C bulunduruJmak. ....... 
DEVREN SATWK LOKANTA 

Zeki bir eczacı müıteriaine 
f renk özümü f'U'Ubu içinde hintya
ğını nasıl yutturuna, zeki bir hatip 
de bir takım Mkikatleri latife ve fık. 
ralarla örterek dinleyicilerine öyle 
sunar. 

dmr. 'ooun ~ •iz de ilk zamanlar 
'lk ta~ yapmız. Evveli arzu· 
1 zarfı ollın muhakemeye bitap 
::elidir. Hitabet kaidelerini ölıen· 
dikten ve eınniyet kazandık.tan aon- • 
ra hialeri harekete aetimiıye kalka· 

J\nkara caddesinde- 84 No. lu 
lokattta devren satılıktır. isteklilerin 
Ankara caddesi Sucu ıokakta 4 nu· 
maralı Kafku lokantasında Bay 
Kirkora muracaatleri. 

---~---------.------81 r e~" ak• sı ! 
Partt: 5 (A.A.) - Bir küçük paket 

postanede *mgalanırkcn fnfilik etmiı 
" memurun eDeri Ye yUzU hafıf ıurette 
yarala1U1Uftlr. Bir tıka yaplımak iıtcn
.ıllf anlaplmıtbr. 

Her adam dinleyicilerinin, hoıu· 
na ıitmiyen bir takım hadiseleri be,
lanna atabt1ir. Böyle hareket eden 
patavatsız kimseler, ne kadar hüanü 
niyetle ohına olaun, ceberikıizlikle· 
riyle her fCyi altüat ederler. Dinleyi· 
cilere hatalannı ve zararlarmı gÖlte
rebilmek için çok uıtabkla hareket 
etmek lhunc:br. Hakikatleri eevgi 
ile kanıtırarak söylemek, herkeain 
k :>laylıkla kendine maledinemiyece· 
.. i nazik sanatlardan biridir. inam· 
,ız bana ki. her dinleyici; izzeti ne

fsi kırılmadan ustalıkla bildirilen 
hakikatleri öğrenmiye canatar. Hat· 
ta bir halk toplantıamda hatip din· 
leyicilerini azarbyabilir. Ve eier hu
nu ciddi, haklı, uatahldr ve aamimi· 

bili~A: 82 - s.lacı olmak· 
tan, ......... lmçar ... imçl"ll.• 

Künü, heveaürlann MınUachr· 
T 1 üatünde ... nı-,Mr etmeye ne ka 

e ..L;,.:,...,.- .. l . dar ınUatait uıı:ıpuene aöz eoy emıye 
de 0 kadar iltideda o....,_ yüzlerCe 
kimle nutuk dedilderi l.çmalan zor 
la halka dinletmiye uinfırlar· He
men 'her tehir yavan. can ~l • ~~ 
f almadan aöz aöyliyen, mu eyıa· 

I~ katleden ldmMleri vardır. Umu· en _ ...1 __ 
1
__ L_ı_..ı: 

miyede bu llQlllllllU ya ~y~ me~ 
liai azalanchr, ya belediye reıalen· 
dir, yahut da peırlamento ~dır· 
Reamt nfatlan onlara uınumı top
lantdmn aetu.ı. olmak hakkım ver· 
mittir· {Denmı puarteaiye) 

1 - Une ecurie: bir at alıın. 2 - Un chevaJ: bir ot. 3 - Une jument: Mr 
kurak. 4 - Le tracteur: traktör. 5-- La cunicmnette aatcmoblle: ,..yo. 
Mt. 6 - Une ~table: bir sığır aAın. 7 - Un bcıtuf: bir ıwa.. ı - Une 
vache: bir inek. 9 - Un veau: bir dıatltl. 10- La berprie: koyııJllcln11 h. 
Z1mdu.ğv yer. 11- Les moutona: koylPalcw: 12 - Une ehhre: bir 7oeçı. 13 
Une brebil: bir difi koyun. H - Un agneau: a.ir kul&. 15 - La potthe
rie: domı&.ı ahın. 16 - Les porca: dc>tna.dar. 17 - La baw cour: ki. 
~. 18 - Un coq: bir horoz. 19 - Lea poıılea: tawklcır. 20 - Un din. 
don: b:r hindi. 21 - Une dinde: bir difi hindi. 22 - Un canard: bir ör. 
dek. 2t - Une oit~: bir klız. 25 - Une pomme: bfr elmt.ı. !6 - Une poire: 
bir armut. 27 - Des prunes: criklcr. 28 - Deı ceri&e1: kirazlar. 29 _ 
Des framboil!es: ağaççilekleri. 30 -Dea frailes: Plekler. 31 - Des gro. 
seilles: frenkü..."iimleri. 

Operatör üroıoa 
D o ktor 

&Orayy a Atamaı 
Beyoğlu tıtiklll caddesi Pannakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene banesinde hastalarılll her. 

1 

gün ıaat 115-20 arasında kabul 
eder. ı 

MlllE:nıııı::•=a::ı::ıı.:umm:= .. ııı 
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5 HAZİRAN - 1937 

Radyo ve 
Sinemalar 
RADYO 

lSTA:SBUL: 

18,30 p!Akla dans musıklsl, 19,30 konferans 
Dr. Prof. Fahreddin Kerim tarafından (İrade 
''e telkin), 20 Fasıl saz heyeti , 20,30 ömer 
Rıza. tarafından arapça süylev, 20.15 fruııl 
saz heyeti, (saa t ayarı ) , 21,15 orkestra, 22, 
15 ajans ve borsa haberler i ve e rtesi gUnUn 
programı, 22,30 plAkl:ı sololo.r, opera ve ope 
ret parçaları. 23 son • 
BERLİ?\: 

17,05 karışık melodiler, 19,05 radyo p iyesi, 
:?f),05 günün akisleri, 20,25 piyano Ronserı. 
21,05 haberler, Zl,15 musiki, 23,05 spor, ha 
herler, ve saire, 23,35 dans musikisi. 
l'EŞTE: 

18,05 konser, 19,05 hikAye, 19,35 orltcstrıı, 
konseri, 20,50 piyeıı, 22,~ çingene orkestra~ 
BI, 23,45 orkestra l\onseri, 1,lO son haberler, 
BÜKREŞ: 

18,05 askeri bando, 19,05 konuşma, vesaire, 
19,15 orkestra konseri., 20,35 musiki, 21 ,05 
ttıektup kutusu, 21 ,20 cazband takımı, 22,35 
haberler ve saire, 22,50 gece konseri., 21, son 
haberler. 
LONDRA: 

18,05 çocukların zamanı, 10,05 radyo revU 
all 20,05 muhtelif hııberler, s por, ve saire, 20. 
35 pfyano konseri, 21,25 hlkAye, 22,05 orlı:es 
tra. konserl, 23,0a 11por, konuşma, haberler, 
vesaire, 23,30 dans orkestrası, 
ROl\IA: 

18,20 dans musikisi, 18,55 karı~ık ya.yın, 
22,0~ musikili yaym, istirahatıerde konuşma, 
baberler, ha.va ve saire. 

NHbetçl Eczaneler 
Bu akşalı şehrin muhtelif semtlerinde nl:S-

betçl olan eczaneler şunlardır: 
Enlinönllnde (Bl'~ir Kemal), Bcyazıtta (Cc 

mil), KUc;;Ukpazarda (Yorg-l), Eyüpte (Hlk· 
ı:net Atlamaz), Şehremininde (Sadık), Samat 
yada (Tco!ilos), Şehzadcba.şmda (İsmail 
Hakk), Akse.rayda (Sarim), Fenerde Emil!• 
y&di), Alemdarda (Sırn Rarlım), Bakırköy 
de (HilAl), 
Beyoğlu cihetindekller: 
tstlklAl caddesinde (DellA. Suda), Tepeba· 

şmda (Klnyoli), Gala.tada. (Hl\scyin HUsnUJ 
Taksimde (Limonclyıın), Şişllde (Mıım), Ka 
ııımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Barbut) . 
Beşiktaşta. (Alt Rıza.) , Sarıyerde (Osman) . 

UskUd!lr, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Uııküdarda (Ahmediye), l{adıkôyilnde P a 

zaryolunda •(Rlfat), Büyükadada (Halk) . 

Heyhellde (Tanaş) , 
----~-·~~~~~~~~~~~-

SlNEMALAR 

BEYOCLU 

SAKABYA 

: ÖIUm evi. Ma.vt Va.lelar 
Saadet. Palyaço 
Ave Karla. KanBt ve 

daktilosu. 
ÖldUren zeblr. Lorel Har
dl çocuk hırınzlan 

19 mayıs filıni; lngilte 
re tacmm 1.ncllerf. Altuı.cı 
Corcun ta.c giyme törcd! 

: şıınghay. Satnaon 

Tarasbulba. lürn:nzı deri· 
ı ııer çetesi 
Yeni Hatay. Sefiller. 

ı tıllhlar eğleniyor. Kallen 
te 
Bildlrmeiştmlr. 

Blldirınelştmlr. 
1 Altın arayan ktzlar. Hin 

dlstan kabramanlan. 
SANOAK : 'arzan yamyamlar arasm 

,(Eakl ·ut.orya) da (hepsi birden) 

~ : Musfııta. Çayır haydutla• 
~Eskl cumuriyet) rı. Alayın kızı. 

ISTANBU~ 
ı Serseriler kralı iş arıyor 

(TUrkç;e sözlü) ve Ma:ıur 
ka 
Romeo ve Julyet. Rln • 
tin • tin 

ı Macaristan geceleri ve 
Kahraman kanı 

ı Bağdat bWbWU. Kim 61• 
dUrdil 

ALEMDAR s Singapur postası. Viyana 
aşk beldesi 

HALK ı Patpataşon kız ~sızlan 
(Eski Kemalbey} CökyllzU ateııler içinde. 

Narlıkapı 
ŞAFAK 

İngiliz lcralmtn tac mera• 
simi 
TAr:ıa.n geliyor (Türkçe 
söz1U} 

KADIKÖY 
: Gang.sterlcr arasında 

ÜSKUDAP 
BALE ı l\:nrı31 ve daktilosu 

BAKIRKOY 
M!L11Y ADI ı BlldlrmernlşUr . 

SEZEN 
TERZüHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinen terin 
terzisidir 

En cazip rn:ıdeller, mevsimlik metir1 

\'c ~ık ku::ı::c;lnr. 

tstanbul l'cııi l'ostahane lcar~ısındrl 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 

ve eksiltme komisyonundan • • 

Cinsi :Mıktarr Tahmini fiat M. Garanti 
~~~~~~--~~~~~~- ---~----~~~~~-

Kil n 

Azı Çoğu Kuruş S. Lira Kr. Lıra h.r. 
J<;kmek---~-----ö8U5UU • b58VOU 11 

~~~~~o~~~~~~~~~~~-

F'l'ancala 18000 - 23500 15 50 73Jö tW 4 90 Kapalı ıarf 113 / 6; 937 Saat liı 
:-:-=c:::;=============~====~:==::7===~a;t:";~==============:=::=-;; ~:::===,----~~-===~ ~""=,-........,, 

Sadeyağ :üuuo :.ioUOO 82 2337 1 56 Kapalı zarf 16 6 937 S. 15,31 
'=-== ==== ~--===-=~~~~---==ııc=="""===c·====-----== ~ -=-~=-=-==----110000 - J 26700 39 

n~ğlrç 51000 _ 69aoo 4J 7859 43 5 24 Karalı zarf 
huzu 1 ·ı~ou 25il00 45 

Hığır :!4UOU - 495UO 32 
~iit =.'-'.=-======:=ı==w~oo;;::;; o _ 225900 11==-.=o~===·= = 
~-----------~5~--~»ı~u~o~ .. -------~5=---
ha s:? yogurdu ı ::> l O ~ v 2124 68 1 4.2 Kapalı zart 18 6; 93i s. 1;; 
Kilo yoğurdu J0500 13500 18 
!,ıutfak yumwi.ası _...o:-==~276000 3U:ZOO ı 50 

(iimlük yumurta 125000 - 165000 4 878 86 hapah zarf 
~~==-=====~=: ====,======~~====?'==========z=====::==~=====---==-==~=--~-'--~"""""==~o.=~...-..ı.-'-"-'-'==='--"' J~uru kaysı 2550 . 65 

Kuru fasulya 1110~ 132·-=oo-;;:---------13 
~~~~--~~-~~-~-

Kuru fasulya (Akliye) 15000 . :lOOOO 11 
~:-:-=~~~~~~~~~--

Nohut 18750 • 29450 10 
Pirinç 50500 • 58200 Zl 

:=-::-::-::::------~~~--~~ 

Pirinç (Akliye) 30000 • 50000 17 -------- -Yeşil mercimek 1850 . 2500 12 
Kırmızı mercimek 1550 _ 2400 11 

Kırmızı mercimek (Akliye) JUIJt,\ ı _ 12000 10 

Kuru üzüm 4900 • • 5350 :w 
Kuru üzüın (Akliye) 5000 . 6000 18 

Kuru Barbunya 2600 • 3500 ıo 

I{Lru barbunya (Akliye) 12000 • 20000 8 

Bulgur 35050 • 50100 11 

Kuru soğan 31000 • 41200 5 

Patates 36000 • 4.4200 7 50 

eatates (Akliye) 35000 • 50" .. 10 6 50 

3697 98 2 47 Kap'lh zaı t "3 6 O"'"' ~ ıl"! ~ 1 / uf.:ı. ;J 

";:::::===============c~:::====:::~~=====:ıcsc==:==:==:======::;:===:=;;==========-========-=~.,...-~--~~--~~~"c~--~-·----r-----'-- t ~ 
'l,ı;ytinyağı lt:\000 • 20000 60 

Z.eytin 4875 . 6350 ::10 

Zeytin (Akliye) 3500 - 5000 23 2201 78 1 47 Kapalı zarf 25; 6) 937 s. 13 
Sn bun 25900 • 30500 36 

Yeşil sabun 10050 • 15100 22 

Tereyağı 3900 5300 . 105 417 38 Kapalı zarf 
Beyaz peynir 9200 11800 35 

11\a§ar peyniri 5000 60 534 75 R a palı zarf 

Toz şeker 80900 27 

Kesme şeker 2500 . 3500 30 

Makarna 10700 13200=- 25 
Kapalı zarf 30 J.6 ı 931 ~· 15 1716 97 

Makarna unlu ıoooo • ~~00 20 

Şı:.:hriye 2850 • 3910 25 

1457 50 Kapalı zarf 30/ 6/937 s. 15,30 ~~hriye unlu 12000 . 18000 20 
~l-o-s~ku_s _________ 1050 1600 25 

~~~---~~~------P ı n n Ç unu 3925 • 5700 17 
-:--.,--:::--:-------~----~--Un 19850 • 26175 16 

~=====-======--=-===-=~~-=-=~::-----=:====-=====~===;;;~===============-=""===<::========================~ 
Prasa 16"00 . 21400 3 50 
Lfıhana 11500 15400 5 

Bakla 8450 • 11500 9 

Ispanak ıı~oo 28200 5 

Barbunya 4300 . 6000 13 

Ay~kadın fasulyası 31850 • 46200 13 
_Ça_l_ı~f-as_ul_y_as __ ı......_;...__ ........ __ -=5~500~~ 7400 13~ 

Bamya 2450 • 3775 20 

Enginar 200U • 4050 7 50 1997 03 1 34 Kapalt z:ı.rf ::?, .7) 937 s. 15 

Sakız kabağı 13500 • 20000 Kilo 9 
~-=---------~-~5~2~0:-."""'"~ =...,......~~~~~~::-:12~ 
l'athcan ti' O 71700 

Semizotu 6500 _ 8000 4 50 

Kereviz 2500 3300 6 

}<.&rnıbahar 1500 • 2000 16 

4000 • 7000 5 
.-=:.-'-":~='=~=-=======:-~:====:--:":"==,,_,~-===--======;:;-;::::"-'-=====:ıo---~==--.-.==='"'"'=='"""'"""'~--=--------..._ __________ _,, ________________ __ 

1100-:-----3350 Çeki 260 
~------~--~--~~-5~---~ .......... ~=--~--------:28----0 
11..C'silmiş odun 15 . 695 Çeki 
M __ a_n_g_al__,k~ö~m-:lıru:-. -:: .. ~-----""'7.'"."':';';7.7'"- 45000 Kilo 4 50 

=---=====-======:::-:::==============<========= Kok Ton 1850 

951 08 Kapalı zarf 7; 7/ 937 s. 15 

( 

K~lc 1600 • 20::10 To ..... n-=---=1""'500~,.,,.,..--==-..,,6~39:-::7-~69~-===...,..,,.-----:::ı=:ı4"""""2'="7""""''==:1{-:=a,;,p ... ao:=lı=z ... ar~f:-=-===_.,.7.:.ı,/~7 ';,.,'9~_3=>':7~S~. "'=1'.""5,~30 
&ınzin 19500 . 27100 Litre 25 593 63 I~a.palı zarf 1j·1 /937"s~ i6 
Gazyagı,.,..w --------- 4300 5700 Litre 20 

Arpa 27000 . ;}5500 Kilo 5 50 
Sııınan 80(,U • 95~0 2 50 

Kepek 9000 . 12000 4 216 79 

Kuru ot 5000 • 6300 3 50 
~.:..::==================~:::~ ====~="'====~==-=======:=;7_"':!';==-==:::""""'.-::a:::::==::::aı=::=:-==--

t y i su 2000 - 25ao Damacana 60 112 50 

Sıhhi müesseselerin 1937 mali yılı ihtiyaçları olba.p~a.ki 5artname ve nümuncleri vc~hilc eksiltmeye konmuştur. 

] - Eksiltme Cağrı l oğ·Junda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü b:nasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin ~ekli, gün ve saatleri , tahmini fiat ve muvakkat garanti m fatarlar1 kar~ılarrnda gösterilmiştir. 

Açık 9 7 / C37 S. 14,30 

- . r . ~--9; 7/ 937 s. 15,30 .Açık 

3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir eaat evvel iste!dilcr teklifi havi ve ağıı mllhürlü z:ırflatını ko:ın 1syona verıneleri lazım. 
dır. Mektuplzrda teklif olunan fiatların hem yazı, hem de rakamla yazılması Hıztrndır. ' 

4 - Şartnamelerin paralı olanları l~iz:ılarında gösterlll'n tcdcl mukabilinde ve diğerleri para.sız olarak komisyondan alınabilir ve numuneler her za.maİı 
görtı le bilir. 

5 - İstekliler umum mücs::esclerın biltUn ihtiyaç'arı için veya bir mücssscvın tam ihtiyacı için teklifte bulunabilir?er. 
6 - lste~lPc~in cari ı:: r;?r.eyc ait ticaret odası vesikası ile 24BO sayılı kanunda yaz1lı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya. banka mektuplarını kapa... 

h 7..arfların ıçermne koymaları lazımdxr. (3000) 
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rica ederim beni yolumdan alıkoymayın dl elini tokmağa dofru mattL Kadm bu 

Pardayan hep ayni sakin ve nuilr taV nıOthit adatnla mücadele etmenin fay· 
rile fakat bu defa ıtrarla gtizleri ıçtne daaı• olıcıftnı anladı •e nihayet aııah· 
bakarak: tan çıkararak yere dilfUrdU ve ltlehı~t 

- Ama yaptınız ha!.. y
1 

mald&ID içinde kaldığı için biran enel oradan 

Konçfninhı itini görmeje mıhıu• icat kaçmak istedi. 
ettiğiniz, daha doğrusu efendinize hl· Pardayan müstehzi bir tavırla: 
yanet etmek için kullandıfmu anahtar? - Dur bakalım, eüzelilD. dedi. Anah· 
Bu anahtar peklli benim içinde kapıyı tarı yerden kaldır ve kapıyı lclemin yıp
açabillr. tıp gibi ıe11izce, kendi elcelizinle aç. 

Kadın, mahcubiyetle bqmı iSnibıe 
ejdi. Karıı11ndakinin pek de aldatıla· Kadın sarardı. Fakat kuvvetinden 

ıon derece emindi ve bir iki erkek onu 
6yle kolay 'kolay korkutamazdı. Etrafı· 
na ıert bir nazar atfetti. Sokak tenha. 
buluriduklan yer kuytuydu. 

Tehditkar bir vaziyette yolunu kesep 
Pardayanın ilzerine doğru yUrUdU. ŞS
valye yerinden kımıldamadJ. Sadece ıUr 
atle elini uzattı ve kadım bilelinden 
yakaladı. Ayni zamarida nuik uvrlle 
gülUmaemekte devam ediyordu. YaptJlt 
harekette fazla bir tiddet yoJrtU. Buna 

rağmen kadının çehresi Wrall~ etti. YU 
zünde evveli büyük bir hayret, sonra 
ntırap ifadesi belirdi. Bunu bOiuk inil
tiler takip etti. Pardayan mU.teb.ıl bir 
tefkatle ıordu : 

- Canınızı mı acıttım ıüıelim? Hal· 
buki daha hiç sıkmadım bile. 

Fakat bileğini bir tUrlit bırıtanJYor· 
du. Ve birdenbire ciddt bir tavırla: 

- Bana bak, dedi, kaybelde~k vak· 
tim yok. Eğer kapıyı açmazsan, seni 
kapıya kadar sürükler, kapıyı vurur ve 
kendisini kındırdıfını efendine slSyle· 

rim. 
- Yarabbim! .• Bu ada= tcYtanın ta 

lrendiıi! 
Pardayan devam etti: 
- Analatan çıkar. 
Onun itaat etmeldilhıi ,arnnce, s8y· 

lemiı olduiu veçhile, bUyük bir kolaylık 
Ye hafiflikle onu kapıya do&ru ıUrükle· 

cak bir adam olmadığını da nihayet an· 
ladı celiıigü.r:el bir anabtan yf!IN atarak 
onun elinden kurtulma7• diifUıunüttU. 
Odunla bap çdcımsına bnkin olmadı· 
ltnı itiraf etmek mecburiyetlndt kaldı. 

Baıki" bir anahtar çıkardı, f8valyenln 
emri veçbile, kapıyı ıet1lsce ıçtr. O za· 
man Pardayan onun koJutlU brrıktı ve 

kadın dehıet içinde oradan kOfU;:.k U· 

ıa1daprken istavroz ıetirfyor ve n11nl· 
danıyo~u: 

- Bu adam 1eytandı r Muhakkak ki 

ıeytan! 

xxıx 

Pardayan içeriye ıirdi ve anahtarı 
cebine yerleıtfrdi· Oenlt bir koridorda 
bulunuyordu. SeJundı ırahk duran bir 
kapr, upıda 6 lllllllkı lcapanımt di· 
ğer bir kapı vardı. Korl!orun nihayetin 
de iki kapı perdesi g8rUnUyordu. Bun
lardan biri katkmıı. diferi in~!irilmifti. 

Kulak kabarta ve çok hafif duyulma 
11nı rafmen, uzaktan ]anın sesini tanı· 
dı. Bunun üzerine mmldandı: 

- Yaııyorl Mükemmel! Uıaklar ta· 
rafııi:!an görillmek tehlikesine de marus 
değilim. ''Çünkil güzel çocuk., Gatiga
ya, "monscnY.,Ör,,ün bütiln U§akları bir 
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na rafmen, sapasailam olarak &özümil
.ıUn önünden ıeçtl •• 

Karkan clddt bir sesle : 
- Konçlnlnin Jana dokunmuı olma-

11nı kabul edemem. Mösyö Jan için 0 

herif bir Jokmalıktır. 
Grenııy tfddetle .CSzUnU kesti ve: 
- tklnl% de aptalsınız, dedi, anlamı

yor muıunuz ki, eşek herifler, mademki 
IConçlnl •I ve terbeattir. Demek ki bi 
sim Jana alçakça n kancıkça bir hare
kette bulunmuı? Zaten herifin evi de 
pek ıarip bir yer slbi.. 

Gayet ima ıllrtn bir lldpreden IOll· 

ra, Ra ıokafına ıiderlk nln önünde 
durdular. E•e stnMI• muvaffak ola· 
madan aqama kadar orada beJdedilft. 
Nihayet lrata111ık batı eYi canıyorlardı. 
Binaenalqb orayı Cirilemiyeceiini pek 
aı& MUJorJm!r. Palrat. eter Jan henüz 
atmemlfMp Jtonçiıalntn onu gizlice öl
dUtmek için tekrar e•e döneceğini tah
ınln ediyor •e bunun ıÇin bekliyorlar
dı. Yalnız bir tek sabit dütüncderi nr· 
da 1 Eve ıirmek ! 

Sırayla nöbet beldiyerek ıeceyi ora
da geçirdiler. Blrlıi dikkatle etrafı ıö
ıetlerluken diğer ikiıl de mantolarına 

sarılarak uyuyorlardı. Bereket ki, açık 
havtdı ve gelişi ıtıı:el yerde uyumalı 
ahprflardı. 

Sabah olunca. itin idaresini clerubte 
eden Grengay, tafıillth bazı talimatla,. 
E.klr1a11 Sentonore aokaiındaki evin 
8ntıne ve Karkanı yeni köprüye ıönde
rerek, kendisi orada kaldı. 

Arıdan, ıuun. bitmez tükenmez saat
ler geçti. 

Birdenbire Grengay hiddetle elini 

. alnını vurdu ve kendi kendini iyice h•t
Jımağa bıtladı: 

- Ah! .. ı~all Kere1i aptal! Nalll o-

luyorda bu fikir eşek kafama dah el 
1 d

., aevv 
geme ı. 

Bunları söyliycrek bir ok ıürıtile 
Sen Denis sokağını:laki otele koıtu. 

Maksadı, ismini dahi bilmediii Parda
yanı bulmaktı. Jan, zorda blmca ona 
müracaat etmit ve o da derhal ODa yar
dımda bulunmuıtu. Demak ki, Janm 
dostuydu. Binacmaleyb Greyıay da müı 
külittl kalınca. l'fiaıin dostuna müra· 
c:aat etmeli ıayet tabü ıörmiiftü. 

Parda,am. otelin lokantaunda, pen· 
cerenin 19nındaki bir köıeye oturmuş 
bir vuiyıtte, bir taraftan sokaktan ıe
Up ıeçenleri .eyrederken bir taraftan da 
önündeki nefiı bir pilici yerken buldu. 

Grenııy, ıoluyordu ve büyilk bir he· 
yecan içindeydi. Diier taraftan Parda• 
yanın · ükıek n asil hali ona hürmet 
telkin ediyordu: fena halde 11kılıyor ye 

sade giyinmit olmaama rağmen. büyük 

bir asilzade oldufu muhakkak olan bu 
ada:nı rahatsız etmenin büyük bir ayıp 
uyılacaiznı kendi kendine söylüyordu, 

Pakat artık ı, itten ıcçmitti. Bütün 
cesaretini topJa.dı ve ppkaıından sar
kan tüylerle Adeta yerleri süpürerek 
yAerlere kadar etilmek surctile onu te· 

l~mlıyarak masasına yaklaştı ve boğuk 
bir ınle kekelemeğe batladı: 

- Affınızı rica ederim "'silzade s· . h • ' • ~ JZl 
ra at11z ettim ... Fakat çok milh· b" 
i§.. Çok ciddi... ını ır 

Pardayan dikkatle ıtnerinin yilzüne 
baktı. Heyecan ve ııkılgatılıiını gördU. 
Hatıl. bir gün evvclindenberi aç kalan 
zavallının, nefis pilice atfettiği kap· 
maklı nazan bile ıö~ü. V.e tatl bi t 
b '"rrll 

1 
r e-~llu e ıUlümıiyerek en mültefit tav 

rıle ıordu: 

- • Bu mühim feyleri bana mı anlat~ 
mak ıatiyonunu.ı, oııum 1 ~ 
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Grcngay iki büklüm eğilerek cevap 
vereli: 

- Evet monsenyör. 
Pardayan ayni tavırla: 
- Pek güzel. 
Dedi ve kendisine büyük bir iltifat 

ve hürmetle hizmet eden, takriben otuz 
bcs yaşlarında orta boylu şışmanca otel 
sahibesine seslenerek: 

- Nikol hatun, dedi, lUtfcn bir ye
mek takımı daha getirin. 

Ve sonra hayretinıden gözleri ve ağ
zı açılmış olan Grengaya 'dönerek: 

- Oturun şuraya oğlum, dedi, şu pi
lici beraberce yiyelim ... Görüyorum ki 
benim kadar sizin de hoşunuza gitmiş. 

Bu beklemediği aavet !zerine kurnaz 
Parislinin yüzü sırayla alaimüssemanın 
bütün renklerini aldı- Zevk, gurur, ar
zu. nedamet bu beliğ çehrede sırasile 
okundu. Bir defa ldaha eğildi, do~ruldu, 
Pardayanın yüzüne ~oğrulukla baktı ve 
vekardan azade olmayan hüzünlü bir 
sesle: 

- Unutuyorsunuz ki monsenyör de
di, ben fakir bir serseriden başka bir 
şey değilim. Bana çok büyük bir şeref 

bahşediyorsunuz. Ve ben sizi hiçbir za
man rahatsız etmek cesaretinde bulun
mazdım, fakat .. 

Pardayan tatlı bir şekilde sözünü 
kesti: 

yanın karşısına oturdu ve onun kendi 
eliyle kesip verdiği yarım pilici büyük 
bir iştihayla yerken ayni zamanda, Jan 
hakkındaki endişelerini anlattı. Ve ni-

hayet, şövalyenin sade tavırlarından ce
saret alarak, Konçininin tuzağa !düşür
düğünü tahmin ettiği şefini kurtarmak 
için zeka ve kuvvetinden medet umdu
ğunu ilave etti. 

Grengaym anlatışıyla beraber, pilicin 
yansiyle onu istihlaf eden sebze de bit
mişti. 

Pardayan yemeğini fazla uzatmadı 
ve derhal ayağa kalkarak, sadece: 

- Gidelim, dedi. 
Grengay da, takdirkar bir hayretle 

mırıldandı : 

- Yarabbim! .. işte erkek böyle olur! 
Ra sokağına geldikleri zaman, Parda 

yanın ilk işi evi tetkik etmek oldu. Der 
hal anladı ki, içeriye zorla girmeğe kal
kışmak faydasızdır. İyice kapanmış olan 

bu kaptdan, ancak zeka ve kurnazlıkla 

içeriye girilebilirdi. 

Derin derin düşünmeğe, aklından 

planlar kurmağa başladı. Tam bu esna
da yanlarına koşan ve Pardayanı farkc 

dince şaşıran Karkanı gördüler. Gren
gay onu birkaç kelime ile temin etti. 
Bunun üzerine Karkan izahat verdi: 

- Geliyor. Galigay da gizlice onu ta-

- Şuraya oturun, dedi, karnınızı do
yurun, bana mütemadiyen monsenyör 
diye hitap etmeyin ve şefinize ne suret

le faydalı olabileceğimi söyleyin. Çün
kü yanılmıyorsam. ondan bahsetmek is
tiyorsunuz. 

kip ediyor .. Eskargas da onların ikisini 
ı birden gözetliyor. 

Nikol hatun Parday~nın emrine, bü
yUk bir süratle itaat ctmi~~i. Bu, o~u~ 
asil müşterisine nekaı:lar hurmet ettığt· ; 
,,i pekala gösteriyordu. [ 

Grengay fazla ısrar ettirmedi. Farda-

Pardayanın gözlerinden bir sevinç 
kıvılcımı geçti. iki arkadaşı bir kö~eyc 
çekti ve izah etti: 

- Mademki Konçini buraya geliyor, 
demek ki şefiniz - benim bir aralık 
korktuğum gibi - ölmcmiştir.Binaena· 

leyh mesele, tam vaktinde oraya girerek 
Konçininin henüz yapmadığı cinayete 
mani olmaktır. Bu işi ucn hallederim. 
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PAR DA YANIN OCLU lô3 

Kocasının şüphesini celbetmeden ken· 
disini takip eden madam Konçini bana 
kapıyı açacaktır. Ust tarafı kolay. 

iki arkadaş Pardayanı tanımıyorl:-r· 
dı. Buna rağmen, onda öyle müthiş bir 
ikna kuvveti vardı ki, bu harikulade in· 
san, kendisine yaklaşa:ı herkesi öyle 
teshir ederdi ki, &özlerinden asla şüphe 
etmediler. Diğer taraftan, Grengayın 

büyük bir sevinç ve gururla ellerini o
i:u~turması, Pardayana müracaat etmek 
gibi parlak bir buluştan dolayı kendi 
kendini adeta tebrik ettiğini gö&teriyor
k:lu. 

Pardayan gayet sakin bir tavırla, on· 
lara bazı kısa emirler verdi. Onlar da 
bunu, dini .bir hürmetle dinlediler~ Ve 
her üçü de gölgede saklanarak bekledi
ler. 

Nihayet Konçini göründü. Yerlerin· 
den kımıl:lamadan, onun eve ~irmesini 
b:klediler. Kapı onun üzerine kapan· 

dıktan sonra, Pardayan kapının iki a
dım ötesinde bulunan bir duvasın arka· 
sına saklandı. 

Leonora da göründü. Kapının önünde 
l.iurdu ve bir heykel gibi bekledi. 

Biran sonra kapı sessizce aralandı. 

Orta yaşlr. bir kadın dışarıya doğru çı· 
karak alçak sesle bir şeyler söyledi. Ma· 
amafih Pardayanın duyamıyacağı ka· 

dar alçak sesle değil, öyle ki, şövalye 
fırlaya:ağı yerde bilakis. memnun bir 
tebessümle iyice gizlendi. 

Lconora birkaç kelimeyle cevap ver
ldL Biran içinde kadının elbisesi arasın· 
da kaybolan bir kese altın uzattı. içeri
ye girdi. Ve sessizce kapıyı kapattı. Ka
dın biran eşikte harekets:z durdu sonra 
uzaklaştı. 

Pardayan saklandığı yerd:n fırladı ve 
birkaç adımdan sonra or!ı yakalıyar;:k 
en tatlı ve nazik tavrile: 

- Güzel çocuğum, dedi, muhakkak 
surette efendiniz mösyö Konçiniyle gö
rüşmem lazım. Lutfen şimdi çıkmış ol· 
duğunuz evin kapısını bana açmak lüt
funda bulunur musunuz? 

"Güzel çocuğum., dediği kadın takri
ben ellilik vardı. Bir kadm:lan umulmı· 
yacak derecede müthiş bir kuvvete ma

lik olduğu besbelliydi. Muhakkak k: bu 
kadın. mesela cellatlık veya buna benzer 
korkunç ve bayağı bir vazife görüyor
du. 

Pardayanın sözleri üzerine. yüzünde, 
sakındığını gösteren garip bir ifdc 
belirdi. Buna rağmen, şövalyenin naz:
kane müracaatına elinden geldiği ka
dar nazik cevap vermeğe çalıştı . 

- Heyhat! Asilzade, dedi, anahta
rım olmadığı için size kapıyı açamam. 
Kapıyı vurmağa gelince, aradan asgari 
iki saat geçmeden bu işi yapamam. çün 
kii monsenyör rahatsız 1.:d!lmemesi için 
sıkı emirler verdi. Eğer itaatsizlik gös
terirsem beni kovar. 

Pardayan ona, iki altın uz&ttı, saf 
ve ayni nazik tavırla: 

- Güzel çocuğum, dedi, sizden ka
pıyı vurmanızı istemiyorum. Sadece aç
manızı istiyorum. 

Kadının gözlerin~:: bir endişe ifadesi 
belirdi, fakat pırıl pırıl yanan iki altın 
parçası onun şiddetle r:ı:.ıkabele etmek 
arzusunu teskin etti. Bunları derhal al
dı ve biran içinde elbisesine yerleştir
dikten sonra eğildi ve içinde hafif bir 
istihza sezilen müteessir bir sesle: 

- Tanrı sizden razı olsun, asilzade. 
Sizin gibi alicenap bir senyörü tatm:n 
edemediğim için ci6fün müteessirim. fa. 
kat dedim ya: Anahtarım yok. 

Ve içinde tehdit okunan b:r sesle ila· 
ve etti: 

- Binaenaleyh ısrar etmeyin ve . 

' 
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ZÜMRÜT VALO 
Kaplıcalarının. 

Asırlardanberl tecrübe edllml• radyo aldlvHell ve mUsekKln hassah me ... ur •darı, mUzmln :romat·zme •'~t·k -x 1 b • ' ~u , ın.Hrı ı arsak 
lllhapları, anterekollt, mUzmln ishal ve dizanteri, ajrıh basur me111e1erl ve sancıh kadın haatahk.arı, nlkr 8 ve her t.a.rl" 

nevr•IJller gibi haatahkları muvaffaklretle letlavl eder. u 
{ 

Tedavi, mütehassıs doktorların nezare i al •n d r. 
Biyolojik l1er tiirlii tahlitler 

. . 
ıçın laboratuvar ve fizy·ott'raı)i tcsısatı verdır. 

au ••n• ltaphcalaf'ın ot•I v• lokantallı rında bUrUk teklmUUer Y8Pİ1t'Mfhr. t Hazlra.ndan ftlbaren •ıattarda1d 
u c u z L u K bUha•• celllal lllkkemr. 

Çınar oteli: Biı· günlilk pansiyon komple "Otel ve yemell,, bit kişi için "325,, Jıamşlur. iki kişi 
için otel ve gemelı "550,, kuruştur. 

BOyllk otel: Bir gllnlUk pansyon komple "Otel ve yemek,, bir kişi için 350 kuruşf.an haşlaya~ak kat ve 
odalarına göre yedi llraya kadardır. iki k Işı l~ln altı liradan dok uz llray a kadardır. 

Aileler • • 
ıçın ayrıca tenzilat yapılır 

Lokantalarda bilgillı bir itina ile hBZll"lanan renıelıler.in tabldota : 81Jyüll '~okanlada 100 ve 
Park lokantasında 70 kuruştur. Alahaı t yemelı /iatlannda dairi tenzilat yapllffllşlt 

Banyo 

Jl 
r 

fiatları Geçen Seneye Nazaran Pek Ucuzlatılmıştır. "3071,, 

---A-~o~E===M~-=-i -:;;ı-;K~T.-.-1 •c~A---.R~~=---;ı:.-_------=G=-a--=-ı-at=-a-M~e=-=fr=u=,=aı=P:::a:::ı~~ 

ve BEL GEVŞEKLIGDNE KARŞI 
Fuzuli Berkmen ve 

Y. Kllltis 

H O R M O B • 1 N 
1 

MufUDba ve liciverd storlann-en iyi cinsleri &On 
moda perallc renkti markizet, etamin ve fi~le· 

rin her çetidi, otomatik zarif lmmiı takımla
nmız ıellllifıth. 

~- Tallletlerl • Her ecz~netle •r•ı•z. ~ .. _ .. tlt1tu•u '
255 HorınDMn J -·, Mefı'af•ta aid malan ~da 

= : görüp tetkik ediniz. 

1 N K 1 B A Z 
i 7efl'--''" ltolaglıll t/IMlerlliı 
.- Gdıa, Tünel c:ad. No. 2411e.: 43967 -

ve ondan mütevellit bet ainlannı de- ----------------------------~-
feder. MiDE ve banak~n k?laybkla 
bo lt cc..n dezeCe teksıf edilmiı bır 

18 ır. ~;;.. • .a. cn -MOST AHZAR-
~~~~ ÇABUK, DAHA 
KOLA y ve DAHA KA n tair eder. 
yemekle~ 9()1lr• almrraa HAZIM· 
Sızual, MiDE ~iLiK ve YAN· 
MAI.ARINI ~nr. MiDE ve BAR· 
SAKI.ARI ALJŞTIRMAZ •• 

Ağızdaki kokuyu ve tatıızlığı defe· 
_ı •• a. 7()N isim ve HOROS mar· 
ı:ıer. ~ 

kuma dikkat. 

H~~ TUZU Kücük şişesi çı~km~§tır. Fakat bü· ı 
C 1 'ff 14 "k ·a,.•; ekon<>lll' tır. yu Sl~· 

TühKIYB 
$işe ve Cam fabrikaları 

Anonim sosyetesinden 
P.lşabahçe Şite ve Cam fabrikamı%Dl bir .enelik ihtiyacından mü· 

tebaki 400 ton çavdar sapı 16 .6. 93'J ~ ~esi·günü saat 
15 te toptan veya azami 2 kaimede açık eksilbnıye ~~nu}acaktır. 

T atiplerin tutnameyi aörmek üzere BabQe~ula birincı vakıf ha· 
n·ıı lı1 i mcrke··i.."ll~Ze h\!r gün :- ·· ,..~ .. ~ c:!eb!lırler. 

. .... . , 

Her nevi EmlAklnl eyi fiyatta satmak 
K ve K~lepir eJTillik almak 

Vsküdar icra Memurluğundmı: 
Jılahçuz ve utılmuuıa karar v~ri· 

len iki adet kıymettar ve clnti Zavot 
siyah renkte Rus atı ile üç araba 11. 
6-937 tarihine müsadif cuma gUnü 
Üsküdarda At pazarında saat 10 dan 
12 ye kadar bilmüzayede satılacağın.. 
dan talip olanların mahallinde haı.ır 
bulunmaları ilan olunur. (8648) 

Vsküdtır icra Mcmur1ttğund4n: 
Mahr.uz ve satılmasına karar veri. 

len antıka ve kıymettar müteaddit ha. 
lı, ayna, koltuk, bilfe ve sair eşya ile 
iki sandal ve bir motör teknesi 15.6· 
937 tarihine rnUUd•f Salı ğilnU aaat 
10 dan H e kadar Kadıköy\lnde Fe
neryolunda Çifte havuzlarda 20 • 22 
No. lu kö~k derununda bllmüzay~de H 
satılacağından talip. olanların mahal- 1-~~~.. e r a k $ a m 
linde hazır bulunacak memuruna mii. 

racaat eylem·::·i ~ı····· (86H) fM9ytte BEL VtJ 
A isleyenlerin HiÇ VAKiT geçirmeden 

L fSTANBUL : Bahçekapa Sıdıkiye Han 11 n~raya mil· 935-936 ders yılı içinde Çapa Kız Çajbyan ea:ı heyetinin memlekette çok ta .. 
M racaatlan bu i§!crini derhal temin eder. .wıınlardan hapa Öğretmen Okulundan aldığım tasdık - llflUntf muaıki sanatkar· 
E .vlerini iyi ıeraitle yıktırmak iıtiyenlerin de müracaat et· nameyi kaybctt:m. Yenisini alacağıffı • , lan ve Bay?.n M 1 ~ nrn ·,,t" k" le . 

işleri Büros•ı Jmeleri menfaatleri iktizasındandır. Telefon: 21168 dan eskisinin hükmü yoktur. ~ A . ~ ., . ıra ıy devam edıyor ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! HkttMu~n ı - yna. 5. AliLL~ ~nırevü3~~h~~dl'kl. "'111 • e ı erı. 

-
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..:-• .... Veni idare 
Açldı 1 P ik e ( I") Güzel 

Ucuzluk ve temlzllk ( Duhuliye Ucrete tabi değildir) 
Pendikten sandalla 1s dakikada 

• ' ~ '... 1 • il .. l • ' •• ·' "':. ', ' '"' .i. •'\!:. 

Tecrübe ve tetkik neticesi 
sabit olmuştur ki 

~ ~· 
~· ,__ ..... 

f & i t du 1 cı ; t d. e 
fa r b' e a c 4 ov t c ~o c 

C AQA~Tı E P t NQut 

Baytara ıazım olan Prezervatff'in 
en iyisi, en sağlamı, ve sıhhisi 

Markadır. 
Eczahanelerden ısrarla ve bu isimle arayınız • 

To >tan (iş ecza deposu) oda bulunur. 

·.. · .• ı.:t IH X \'. ·. . • '. , • ,, · <A • • 

~aış a~ırosn 
Büyür bir ıztıraptır 

Başınız 

ağrıyorsa 

Derhal bir 

Kase 

efalin 
allnız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütün ağrıları 
derhal keser ----
Eczahanelerden 

1
1 Uk ve 12 ilk 
ambalajları 

arayınız. 

. ' ~ ....... , .... ~ ~ ~~ .. '·.·lr- .. • . ... • . • . 

• KIZ KULESi 
PLAJ ve GAZiNOSU 

Boğazın en temiz ve en yakın eğlenceli yeri olan 
KIZ KULESi YARIN AÇILIYOR 

Köprüden: 7.30 • 9.30 . 10.30. 13.30 . 15 . 16.15. 17.30 

18.25 . 19.15 - 20.05. 
Salacaktan: 7.55. 9.45. 10.45. 13.45. 15.15 - 16.30. 17.55 

18.55 - 19.45. 20.30 - 23.45 
Her cumartesi ve pazar 16 dan 24 e kadar caz vardır. llllD 

vsım 
Bu akşam sabaha kadar deva·n edilmek üzere zengin varyete nu. 

maralarile Panorama ve Taksim ba!ıç:e le:rinin saz heyetlerinin iştira. 
kıyle fevkalade bir ziyafeti musik!Je verileceğinden zevki selim sahi. 
bi sayın müşterilerimizin bu fevkalade zengin geceyi kaçırmamalarını 
:cmenni ederiz. Tura., Barın muhtq~·.!m Ealonları da tam bir nezih aile 
ma.hfelidir. 

Istanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

1400 ton kadar buğdayın kırdırıl
ması 22 Haziran 937 Salı günü saat 
15 de Tophanede Satınalma Komisyo. 
nunda kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Hepsinin tutarı 9843 lir:ı 14 
kuruştur. İlk teminatı 738 lira 24 ku. 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda gö. 
rülebilir. Trakya için ayrı İstanbul i. 
çin ayrı fiat verilmesi meşruttur. İs. 
teklilerin 2490 sayıh kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber t eklif mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (2) (3210) 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa 
askeri liseleri için alınacak olan üç a
det çamaşır yıkama makinesi 23 Ha
ziran 937 Çarşamba günü saat 15 de 
tstanbulda Tophanede Satmalma Ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. İşbu makineler 4 parça. 
dan ibaret olmak üzere bir yıkama, 

sıkma, kurutma ve ütü makineleri o. 
lup monte ve provaları dahil olmak 
üzere İst. için 5500, Bursa için 6000 li. 
ra fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 

1275 liradır. Şartnamesi Tophanede 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. 
Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi 

meşruttur. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (440) (2570) 

!dareleri !stanbul levazı!.n amirliği
ne bağlı müessesat için 85 bin kilo ta
ze fasulye, 50 bin kilo taze kabak 2fJ 

bin adet hıyar 11 Haziran 937 cuma 
günü saat 16 da Tophanede satınal. 
ma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 8880 liradır. !Ik teın:natı 666 
liradır. Şartnamesi komisyonı1a görü.. 

lebilir. !stekli!erin 2490 sa~'llı kamı. 
nun 2, 3 Uncu ma.~delerinde yazılı ve. 
sikalariyle beratıer teklif mektuplarr
nı ihale saatinden bir saat ev.,eı ko
misyona vermeleri. ( 458) (29S6) 

Selimiye A'skeri Satınalma 
. ·· Komisyonu"ilariları 

1 - Haydarpaşa hastanesilc Sclimi
yedeki Birliklerin Haziran ve Temmuz 

937 ayları ihtiyacı olan 10.000 Kg. ko· 
yun ve 15,000 Kg. Sığıreti kapalı zarf 
usulile alınacaktır • 

2 - Koyun etinin tahmin bedeli 
5242 lira ve muvakkat teminatı 393 li
ra 15 kuruş ve sığır etinin tahmin be-

deli 597 3 lira 7 5 kuruş ve muvakkat 
teminatı da 448 lira 3 kuruştur. 

3 - Koyun etinin kat'i ihalesi 9 
Haziran 937 Çarşamba saat 11 de, 
srğır etinin de ayni gün saat 15 te 

Selimiyede Askerlik dairesi binasında 
toplanan Tümen Satınalma komisyo • 
nunda yapılacakbr. 

4 - Teminatlar vaktinden evvel 
yatmlacak ve kapalı zarfların da ihale 

saatlerinden en az birer saat evvel ko
misyona teslim edilmiş olmalan şart -
tır. 

5 - Taliplerin bu işle me~gul olduk 
larına dair resmi vesaiki ifüaz eyleme
leri lazımdır. 

5 - Şartnameler hcrgün komisyon-
da görülebilir. (2890) · 
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Jçin ilk şart 
güzel diş. 

Güzel Diş 
--------için ilk ve en 

esaslı şart ta 

RADYOLiN 
kullanmaktır. 

Mikroplan 7o IOO öldürür, difteri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besier ve hastalanmalanna mani olur. 

En Mükenınıeı en 
hoş en iktisadi 

e Nü• *WMMJ& @#ÇS '*WB 

, . ·~ . . ,: .. r;~·. 

-ıo l..I • n b Gununden ıı nazıran rerşem e itibaren 

T AKSiM Bahçesi 
açllıyor 

• 

Bestekar tanburi Salahattin 
Bayanlar Okuyucular 

Süzan 
Dürdane 
Birsen 
Muazzez 
Mehalat 

Yaşar 
lbrahim 
Arta ki 

Saz heyeti 
=====--- -
Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Ahmet Kanun 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

Bayan LOTFIYE tarafından milli oyunlar büyi.ik sürpriz için 1 
masalarınızı temin ediniz. Ti•·: 43103 .. 

Kad;köx M~~MARA INCiJi GAZ.INO/U 
YAZLIK Ki/MI 

~ iLDi 

·---ÇUBUKLU c:==:=-:::m-,ı 
• Gaz· o u 

Her hafta per,embe, cumartesi ve pazar gUnlerl 
saat 14,30 da 

Me'!'lehetimizin en yüksek 

Bayan Sanat'karının 
p '\il aOcQ<§I® İftir k · 

Ocç:ıraıyo alfilcelFil!k ~itm@~'lte(§lnır 
Servfs mUA:emmeldir. Su için para ahnmaz. 

p ffi&Wiiiil&IO ............ .. 

• Kadıköyünden : Taşderene .. 
Her pazar sabahı 7 112 den 9 a kadar OTOBÜS SERViSLER! var
dır. Müracaat yeri: Kadıköy, itfaiye karşrnında 1 No. lı dükkandır. 
Biletleri bir gün evvelinden alabilirsiniz. T elcfon 60265 Gidip 

gelme 1 liradır. 
• • Q#AMW B+IMM'AA 


