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Büyük Harp ıkarmak istiyo lar! 
Almanları_n lspanya'ya karşı nasll bir muka-
beleyi tercih edecekleri bugün belli olacak 
lspanyoll~rıf!Alman ve .. ltaı-'1 

iNÖNÜ DERSiMDE ~ 
~an gemllerıne tecavuzle-
rindeki hedefin büyük harp 
Çıkarmak olduğu bildiriliyor 
Hitler Berline döndü, mukabeleyi -kararlaştırıyor 

8erlinle Roma arasında muhaberat cereyan 

Başvekil temdin hareketini yakandan 
tetkik ediyar·ve yeni direktifler veriyor 

Kutuderesi eşkıya döküntüleri
nin mezarı olmakta.dır 

ediyor, her tarafta heyecan ve tehlike endişesi Seyit Rıza "Keçi sekmez,, kayalığında akıbe-
t1ar, lngiltere ve Fransa, Almanya ve ita/ya ı tini bekliyor, haydutlar perişan haldeler 1 

Üzerinde miiessir olmıya çalışıyorlar.. ,.._ ,___, _ __,;..------~--.....-----~- , · 

Alman 
kabinesi 
Toplandı 
lraıyan gerTiisillin 
~ Opa tutulmuş olması 
AeYecanı bu"'sbu""tu·· n Son vazigel {1 ıerlrıd• nege karar 

vertcekleri mflrakla beklenen 

rttırdı f Hitler vı Musolini 

1f -- rası daha unutulmadan, bu def ada 

er Yanda endişe ":a.:p:iğ,: ismindeki Alman kru~a· "e zorunu bır t~panyol zırhlısı dort 
bp merak var defa top ateşi açmış bulunuyor. 

ttçtrı~nyoı hükumet tayyareleri Gerçi gemiye isabet vaki olma. 
~~'d tde Doyçland zırhlısını bom- mışsa da, Almanların bu harekt!ti 
~ltıt;. tan sonra, Almanların da mukabelesiz bırakmıyacakları an. 
lilt 'iaıa şehrini topa tutmak sure· laşllmaktadır. 

l
~~~ıkları mukabelenin acı batı· (Devamı ikinci sayfada) 

.. 4TA'Y''"DA ........... KAT'LiA'M ... 
J TEHLiKESi 1 

temmuz'da Tü,-klere taarruz 
~ . için tertibat alını.lJor 
ahrıkçi teşekküller hummalı bir 

nı~sai göstermektedirler 

Qu -
.\tıt aeı ve TUrk Antakyadan 

lıll aıty a 2 
bir görUnUt 

~ ~~tı) _ O (Hususi muhabiri -
~~~!tarı .s : ncak şehirleri bir 
ı, lıı.ıı buYük ı'st·kı · ı " .. ·· "lt "trı ı a gununu 
1;ı;.rlan "! hazı rlanırken, diğer 
~ 1§e Lu~ ük bir korku ve 
\>~ ll'ıı~ctı ~eçırmektedir. Mifü:tler 
t1ıı lf;ı1rrı lcı \ tıı ıstiklalini kabul 

tı.ıtl(i (?t~ ı k tcn sonra, vataniie-
vc n\ · ... gelmedik tahrika-

tı ve Sancak Türklerine karşı tut • 
tukları yolda glttlkce daha ziyade 
gemi azıya almaları Sancak Türk· 
!erini haklı bir endişeye düşür • 
mektedir. Sancak kendi müstakil 
idaresini henüz eline almamış ol • 
duğu için burada vaziyet eı;kisi gi
bidir. 

(Devamı a inci ıtıhifede) 

.f Atatürk 
Yalovada 

Reisicumhur Atatürk dün Yalo
vayı şereflendirmişlerdir. Büyük 
Ônder hala Yalovada ulunmaktı. 
dırlar. 

Cevat Kula 
Londrada 
Birinci geldi 

Londrada baş• 
hyan, beynelmilel 

· atlı müsabakala• 

ra sekiz millet 
iştirak etmekte
dir. ilk yapılan 

müsabakada Ce
vat Kula parkoru 
hatasız yapmış 

ve berabere ile 
birinci olmuştur. 
Kıymetli süvari• 
miz bu muvaffa· 

uyetinden dolay• ' çok alkışlan':llıştır· 

Sakar yadaki 
Yeni köprü 
Bugün açıldı 
İzmit 20 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Nafıa Vekili Ali Çetinka -
ya, Sakarya üzerinde yapılan yeni 
beton köprünün küşad resmini :-ap
mak üzere dün akşamki Ankara 
trenile şehrimize gelmiştir. 
Başta Ali Çetinkaya olmak üzeı:· 

re, İzmit valisi, Nafıa sermühendi· 
si ve diğer zevattan mürekkep bir 
heyet direkleri bayraklarla ve dal· 
larla süslenmiş olan büyük köp • 

rünün bulunduğu yere gitmişler • 
dir. Nafıa Vekili köprünün başın- . 

da kısa bir nutuk söyliyerek, geri· 
len kordelayı kesmek surctilc köp· 
rüyü seyrü sefere açmı~tır. 

Nafıa Vekili lzmiti ziyareti mü
nasebetile bugün Sabancaya kadar · 
işlemekte olan tenezzüh trenlerini • 
de gözden geçirecektir. Vekilin ge
ceyi Sabancada geçirmeleri muh- · 
temeldir. 

1 1 

Dersim ağalar1nın mukavemete ve mu halef ete karar verdikleri ilk gUn· 
lerde yıkmak tetebbUsUnde bulunduklara Murat Uzerlndeki köprU 

[Husuıi muhobirimitin gönduaııı. Türk matbuatında hiç çrkmomıı reılmlcl~n) 

E 18.ziz 20 ( Husust Muhabirimi'!:den ) - Yüksek i t~mdin sahasını ve harekatını yakından telkik buyu
Başvekil lnönünün Elizizi şereflendirdiklerini ve ~ racak, halkla temaslar yapacak, ıslah proıramınıo 

yüksek tezahüratla karşılandıklarını dün bildirmiştim . ~ tatbikı etrafında icabına g.:>re yeni direktifler vere- 4 
bönü bu~ün Tuncelinde bulunmaktadır. Kendi'eri ~ (Devamı ikinci sahifede) • 

---'----------------------~-li 
Beşiktaş :. büyük bir tehlike 

geçirdi : 30 ev yandı 
Yangın yerinde bir ceset bulundu, iki 
ltf aiye neferi yaralı, hasar ve felaketin 

derecesi büyük, 150 aile-açıkta kaldı 
Paralarını kurtarmak için evinden çıkamı_l/an 

75 lik zavallı ihtiyar kadın nasıl yandı? 

Yangın nereden 
Çıktı ve niçin 
Büyüdü? 

- -
Mahallp,li tabanca 
Sesile yangından 
Haberdar edildi 

(Devamı ikinci sayfada) _ Bir onda kül oe onkaz yığını lıollne gelen yanım soltaııno bir bakış 

SON TELGR F' taki yenilikleri, yeni yazılar1, yeni romanları 
zengin ve :ll mükafatlı ve merakh 

mUsabakal•r1 bekleylnlz En cok satılan hakiki ekşam caz"'-t ~c ı 

-~---,.iiiiiiiii-miiiiiiiiiKiii;;miiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; mJIE:.~·-
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.NÖNÜ DERSİMDE 
(Birinci sahifeden devam) 

ceklerdir. Ke~disine Tunceli yani Dersim içinde .de 
Sıhhiye vekili ve diğer zevat refakat etmektedirler. 

leri pek gözükmi}'en çapulcu gruplarile temasa iel· 
miştir. Muntazam keşif uçuşları devam etmektedir. 

Yüksek Başvekili~ bu tetkikleri ağlebi ihtimal 
bütün sahalar içinde dört bes gün kndar sürecektir. 
Jnönü demirden bir çeml>er içine a:ınmış bulunan ve 
mukavemetlerini tamamile kaybederek dağılmaya ve 
kafile kafile hükumet kuvvetlerine teslim olmaya 
başlayan cahil dağlılarla bunlara reislik edenlerin bu 
hareketlerindeki saikleri de tetkik edecektir. 

••• 

••• Elaziz. 20 (Hususi muhabirimizden) - Temdin 
hareket ve programına muhalefetin elebaşısı olan 
Şe~h Rıza Dersimin en sarp köşelerinden biri olan 
"Keçi sekmez,, kayalıklarında bulunmaktadır. Perişan 
bir haldedir. Açlık, ölüm korkusu içinde çırpınan 
Seyidin yıuunda pek az kişi kalmış ve hükumet kuvvet• 
l~rine teslim olmak üzere yeni müracaatlar yapmıştır. 

Oğlu Hasan da hükümet kuvvetlerine teslim ol. 
mak istemiş , fakat, cahil ve gafil Seyit: 

Muhterem profesOrD· 
müzün mecc riiyemek 
reçetes· arşısında .. 

Elbiı, 19 f B•hri Turgut bildiriyor] - Kar kit· - Aman evlat, dur, hepimiz için hükumetin şcfa· 
leleri ile dolu Kutuderesine çıkan ça;>ulcuların yiye· atini dileyelim .. 
cek darlı~ı çekmeğe başladığı ve u~ultulu fırtınala· Demiştir. Çember içinde bulunan asiler aç ta 
rın sürükledi~ kar yığınları içinde çok feci vaziyete kalmışlardır. 

Meşhur bir söz vardır: buz gibi rantarlı kuşkonmazlar, 
- Bana ne yediğini söyle, ne ol- havyar salatalarile meğer bu şap-

Çemberin dışında kalan bütün Tünçeli ha valic;iode 
düştükleri haber alınmıştır. asayiş mükemmeldir, halk iş ve gücile meşt.u!dür. 

Yiyecek bulamayan şakiler, karlar altından fış· Program hum.malı bir me"ai ile takip olunmaktadır. 

cfo~unu söyliyeyim! şalhır tatlı canlarına insafsızca, 
Derler. merhametsizce kastediyorlarmış !. 
Yani yediğimiz gıdalar, adeta Allahallah! .. Tevekkeli, Nasreddin 

bize hükmederler. Meşhur filozof Hoca, bir zengin ziyafetinde buzlu kırmağa başlayan yabani pancarları yemektedirler. e e e 
Şappcnhauer"in bir sözü de pek hoşafa gtlmüş kaşığı daldırıp her Terkettiklcri ekinler, kıtaallmmn elindedir. Serger· Ankaradan alınan hususi malumata göre Başvekil 

delerden biri mü'!ademede vurulmuş ve ölüsünü ka- Jnö;lÜ önümüzdeki çarşamba günü Ankaraya avdet meşhurdur: sineye ç€ktikçe: 
çırmak için sarfedilen gayretler a2ır makbelitüfek edecektir. 
ateşimizle karşıla~mıştır. Ümidsiz bir halde can çe• Vekiller heyeti o gün bir toplantı yapacak ve bu 
kişen şekavetin son demlerine gelindiği anlaşılıyor. içtimai müteakip lnönü yaz talili yapmak üzere Jstan· 

- Bifteksiz deha olmaz! - Oh, öldüm! Oh öldüm! 
Yani yediklerimiz, yalnız tabi- Diyen bedbaht bir zengine acı -

atimize değil, aklımıza da tesir e- mış ta: 
diyor. Doğrusu, bu sözler hiç te - Allahaşkına, ver şu kaşığı bi- Kıtalarımız her tarafta vaziyete hakim olup gündüz· bula gelecektir. 

---------------------------------------------yalan değildir. raz da çakirleri aleyim!! 
Mesela hergün kuru fa.sulya yi- Dememiş! .. 

~en bir sporcunun, günün birinde Muhterem profesör, biz akıllıla-
kendini nimetten saymaması im- ra ise, meccanen bir yemek rejimi 
kansızdır! Yine mesela, bütün ha- reçetesi lutfettiler ki 1stanbu1 min-

Beş·ktaşdüngec ü-
yük bir tehlike atlattı yatlarmda kabak çekirdeği yemeyi nettarlığını unutamaz: 

adet etmiş olanların memleketle- - Öğle yemeğinde, en iyi öğle 
rine kabak tadı vermemeleri kabil yemeği olarak, akmekle kiraz yiyi-
değildir!.. nız ! dedi. 

Yine mesela, İstanbulda her sa- Neden? Neden olacak: fasulya- Dün gece Beşiktaşın büyük ve 
hah mükellef kahvaltı etmeyi adet nın sarıya boyadığı benzi, elbette ahşap bir mahallesi, herkesin derin 
edip te muntazamen süt içen b kiraz kızartır!! Kiraz, bir nevi kan· uykuda butundutu sırada büyük 
Mecli i İdare azasının iskemlesine lı kanlı nebati kuzudur, behey ser- bir yangın tehlikesi geçirdi. 
yapışmaması imkansızdır! Çünkü sem!.. Kuzu külbastısı değilse de Halk slllhla uyandırahyor 
neden? Zira, aylarca vücudüne kuzu dalbastısı!! Gece saat 2,49 da Beşiktaşta 
bunca kola almışhr, tabii yapışa- Gazeteler, İstanbul halkını akıl- Türk Ali mahallesinde Halepli Emi· 
cak ! !.. sız, kara cahil zannedenlere hayret nenin oturdufU evin üstkatındaki 

Yiyeceklerimizin akılla münase- 'Vercock bir istatistik neşrediyor- odadan yangın çıkmıi ve ahşap ev 
betini en iyi ispat eden, bizde en 1ar, gördünüz mü? yanmata başlamıştır. Gece herkes 
son. muhterem ve kıymetli profe- 1936 yılında İstanbulda 1,316,132 uykuda olduğu için yangını, hatta 
sör Mazhar Osman oldu. Muhterem lira yaş sebze yenmiş. Buna mu - mahalle bekçisi bile vaktinde gö· 
profesör bütün zenginlerimizin ak- kabil 3,933,950 lira meyva sarfedil- rcmemiştir. Ancak Beyaııt kulesi 
lından adeta şüphe ediyor. Zira: rniş! Hemen iki mislinden fazla! yangını görünce derhal Bcyo~lu 

- Zenginlerimiz, yemek yemi- Demek ki İstanbul çoktan sebze- itfaiyesini haberdı.r etmiş ve itfai· 
yorlar, üendilerini zehirliyorlar! yi bile bırakmış, ekmekle yemiş- ye de yedi dakika sonra mahal. 

Dedi. ten ibaret bu alim yemeğini, çok- tine varmıştır. 
Adeta fasulyai renkte yeni bir tan, keşfetmiş! O sırada bekçi de yangını görerek, 

ırk teşkil etmiye başlamış olan Canım akıllı İstanbul, mide der- silah atmak suretile mahalleyi uyan-
bizler, zenginliği bir halt zanneder dini akıl doktoruna soracak değil dırmağa başlamıştır. 
idik: Meğer zenginlik ne enayilik- a ! ! . . Kendilerini sokağa 
miş be! Buz dolabında soğutulmuş fl 

-~ t44-' atanlar kuzu paçaları, elektrik fırınların- ~ 
Tu-rk Ali mahallesinde ahşap bü· 

da çevrilmiş tandır kebapları ve .. -,,,--= yük konaklar vardır ve bu ko· 

·ı:ı;t;yd;"'m'""""""""'""'""""''"'"/;;~-"'""'"'-'""'""' '""'"''-"""~~ ~~~:~:~ta~~:ı~~··~~&hfa~~sıJ:lel:~ 
Katll.a"' m J mahallelinin vavey\ası üzerine her· Transit yolu kes yataklarından fırlamış ve 

Tehi)• kesı· D hott& birçok aileler e ~yasını top\a· Ün açıldı mağa bile vakit bulamadan kendi~ 
(Birinci sahifeden devam) 

Vatanilerin Şamda teşkil ettik -
leri Hatny komitesi yeni bir plan
la işe koyulmuş bulunmaktadır. 

Lücnetul Tanzimülkavmi adını ta
şıyan ve Abdurrahman Şehbende
rin reisliği altında bulunan bu ko
mite, Türklerle Araplar arasında
ki düşmanlık duygularını körük -
}emeğe şimdiden koyulmuş bulun
maktadır. 

Bu komite Ha.tayda Türklere 
karşı harekete geçmek için, 3 tem
muz gününü Araplara yardım gü
nü olarak kabul etmiştir. 

O gün bütün Suriyedc Hatay i
çin Araplar ne mümkünse onu fe
da edecekler, ianeler toplanacak, 
ve Sancak dahilinde yaşıyan arap
lara bir takım vazifeler verilecek
miş. Suriyeli muallimler de tatil 
günlerinde istirahat etmiyerek San
cağa gelecekler ve orada milli va-
7ifelerini yapacaklarmış. 
Görünüşe bakılırsa, 3 temmuzda 

Sancakta Türklere karşı geniş mik
yasta tecavüz planları hazırlan -

maktadır. Bu h;ızırlıklara karşı 

resmi ve mahalli mak:ımlar hiç bir 
hareket göstermedikleri gibi, bi -
lfiki5 el altından himaye ve teşvık

lerdc de bulunmaktadırlar. San -
cak Türkleri yakın hır katliam kor· 
kusu içinde, ne yapacaklarını şa -
şırrnış bir vaziyette bulunmakta • 
dırlar. 

Suriyeli memurlar yeniden hadi
seler çıkarmak için her yeri dolaş-

makta cBurada sizlere hakkı ha -

yat kalmıyacaktır. Ne yapacaksa -

nız, şimdi yapınız> gibi sözlerle 

Sancak dahilindeki Arapları kış -
kırtmaktadırlar. 

Kuseyr Arapları, müfrit milli -
yetci Suriyeli memurların da işti
rakile Fincois köyünde mütemadi
yen toplantılar yapmaktadırlar. 

Son toplantılarından birine otuz 
köyün mümessillerini de çağırmış
lardır. Bu toplantıda Hatay anlaş
masına karşı, ı;irişilecek hareket 
hakkında bazı kararlar verilmiş -

Trabzonla Kızıldize arasındaki 
lran transit yolu dün Trabzonda 
yapılnn merasimle açılmıştır. Bu 
yolda bundan sonra Devlet De· 
miryolları idaresi kamyon ve oto
büsleri itleteceklir Kamyonlar ve oto
büsler dünden itibaren lşlemete 
başlamıştır. 

içer de 
*Yeşil Ay bayramı gelecek pa

zar günil Yalovada kutlulanacak· 
tır. * Yeni Balıkhane binası ya Sa
rayburnunda, yahut halin yanında 
yapılacaktır. 

* Gelecek ay Pariste toplana -
cak olan beynelmilel itfaiye kon
gresine Türkiye de iştirak edecek
tir. 

* Şehrin muhtelif sok~klarına 
yeniden iki bin elektrik lambası 
konncaktır. * İzmirde Cuma ovası nahiye
sinde 16 bin liraya bir yolcu hangarı 
yapılacaktır. * Bursada kadınlı, erkekli bin
lerce işci, iş kanununun tatbiki mü
nasebetile sevinç tezahürleri yap·, 
mıştır. 

* Sovyetlerle yeni ticaret mu
ahedesi önümüzdeki hafta imzala· 
nacaktır. 

tir. Bu kararların ne olduğu anı~ 
§ılam ::ımıştır. 

Suriye hükumeti de 3 temuzda 
yapılacak İskenderun günü müna-

sebetile neşrettiği beyannamede, 
Hatayı?} ilelebet Arnp kalacağını 

bildirmekte ve bunun tahakkuku 
için halkın yardıma koşması isten
mektedir. Şehirler arasında oto -
mo~iller e>ınniyctsizlik yüzünden 
artık işliyemez olmuştur. 

Bu hazırlıkların ve gittikce ge -
nişlemeğe başlıyan tecavüzlerin so
nu nereye varacağı malüm değil -
dir. Sancak Türkleri kanlı hadise
lerle karşılaşmaktan büyük bir en
dişe duymaktadırlar. 

!erini sokağa dar atmışlardır. 

Yangın nasıl çıktl? 
Yangının, Halepli Emine Hanı -

mm üst kattaki odaya bıraktığı 

mangaldan sıçrayan kıvılcımdan 

çıktığı anlaşılmıştır. Mangalın di
bindeki tahta yanınca, mangal ken
diliğinden devrilmiş ve ateş büs
bütün tahtaların üzerine dökülün
ce, bu sefer taban tahtaları süratle 
tutuşmuştur. 

Emine ayni odada uyuduğu hal· 
de ateşin çıktı~ını haber alama -
mıştır. Ancak alt odada oturan ki
racı tavanda çıtırtılar işiterek uyan
mış ve yangın çıktığını anlayınca 
hemen yukarıya koşarak, Emineyi 
uyandırmış ve her ikisi de o şaş
kınlık içinde kendilerini sokağa at
mışlardır. Bu evde başka kimse 
yoktur. He~ iki kadın bir tek eşya 
kurtaramamıştır. 

Ateş yanındaki eve geçmiş ve bu 
ev de yanmıya başladıktan sonra -
dır ki, bekçi yangını görmüş ve si
lah atmıya başlıyarak, halkı uyan
dırmıya çalışmıştır. Bütün mahal
leli silah sesleri üzerine uyanınca, 
sokaklarının tutuştuğunu görmüş

ler ve tehlikeyi yakın görenler, he
men evlerini boşaltmıya çalışmış
lardır. 

YANGIN GÖRÜNÜNCE 
Bayazıt kulesi saat tam 2.49 da 

yangını görmüş, hemen Beyoğlu 

itfaiyesine haber vermiştir. İtfaiye 
yangın yerine geldiği zaman, iki e

vin yanmakta ve bir evin de tutuş· 

makta olduğunu gôrmüştür. Derhal 
hortumlar açılmış, yangın musluk
ları aranmış, bulunan musluklar· 
dan da su gelmediği görülünce, der
hal İstanbul itfaiyesine haber ve
rilerek arnzözle yetişmesi isten -
miş, diğer taraf tan da hortumlar de
nize ve Ortaköy yolundaki musluk
lara doğru uzatılmıştır. 

EVLER AHŞAP, ItAVA RÜZ
GARLI, SU YOK! 

Türk Ali mahallesinde evler ah
şap, hava rüzgarlı ve hortumlarda 
da su olmadığı ve hatta suyun gel
mesi yarım saat kadar beklendiği 

için yangın hızını arttırmış, diğer 
evlen: de sırayel etmiştir. Ne ya
pacağım şaşıran itfaiye, su gelin -
ciye kadar elind~ vesaitle ateşin 
önüne geçmiye uğraşmıştır. Bu va
ziyette dört tarafı sarmış ve alabil· 
diğinc büyümüş olan yangının önü
ne geçmek mümkün olamamıştır. 

Su gelinciye kadar arazözlerde, 
sarnıçlarda, kuyularda Serasker İz
zet Paşanın arsasında bulunan sar· 
nıçta bulunan sulardn istifade C· 

dilmiştir. En nihayet denizden ve 
nıçta bulunan sulardan istifade e
ler biraz ferahlamışsa da, o sırada 
biribiri ardınca parlıyan ahşap evler 
bir cehennem manzarası gösteri ~ 

yordu. 
EŞYA KURTARILAMADI 

Emine Hanımın 14 numaralı e
vinden çıkan ateş evvela arka ta
rafındaki 9 ve 16 numaralı evlere 
sirayet etmiştir. Asmalıkahvc soka
ğında olan bu evler tamamilc yan
makta olduğu ve 1, 3, 5 numaralı 
evler de t tuşmıya başladığı sırada 

itfaiye g miştir. Bu sokak gayet 
dar ve haradaki evlerin hepsi de 
ahşaptır. Evler biribirine girmiş va
ziyette idiler. Sokağın en geniş ye
ri iki metreyi geçmemekte idı. Yan· 
gında hemen hiç bir aile eşyasını 
kurtaramamış gibidir. 

30 EV YANDI 
Yangın, Türk Ali mahallesinin 

Şehit Asım caddesindeki Asmalı
kahve sokağını kamilen süpürüp 
götürülmüştür. 

Bu sokakta Şehit Ömer'in 10, E
minenin 12, Mahmudun 14, Hani -
fenin 16, Makbule'nin 18, Kerime
nin 29, Arifin 22, Neş'etin 24, İhsa
nın 26, Feyzinin 28, Zekiyenin 30 
Yüzbaşı Salahattinin 32, Seyfi Kap· 
tanın 34, F€yzinin 36, Mustafanın 
38, tablekar Osmanın 4-0 numaralı 
evlerile bu evlerin karşısında olan 
ve isimleri tesbit edilmekte bulu • 
nan diğer evler kamilen yanmışlar· 
dır. Diğer bir evin kaplamaları, bir 
evin de kapısı yanmıştır. 

Bu sokakta oturan İlyas, iki ev 
yandıktan ve alevler !kendi evinin 
penceresini yalamıya başladıktan 
sonra yangından haberdar olabil . 
miştir. İlyas, kızıllığı görünce, der
hal çoluğunu, çocuğunu uyandır
mış ve giyinip sokağa fırlamak içın 
ancak vakit bulabilmiştir. 

J 

Yanan Asmalıkahve sokağında 
İslamın 26 numaralı evinde üç aile 
kiracı olarak oturmaktaydı. Evde 
oturan kiracılardan 75 yaşında Ma
nastırlı Nev.iş isminde bri kadın bu 
sabah Ankaraya, torunlarının ya. 
nına gitmek ü1.ere eşyasını hazır -
1amış, dört kilo da şeker alm~tı. 
Ev sahibi İslam kadını çıkarmak 
istemiş, fakat ihtiyar kadın yangın 
yetişmeden <;vvel, şekerlerim! kul'
tarabileceğini zannederek, acele et
memiştir. Ateş ise evi sarmış ve ka

dıncağız duman içinde kalmış ve 
bayılmıştır. Bu kadıncağız kendi -
sini kurtaramamış ve maalesef diri 
diri yanmıştır. 

İSLAM: NE DİYOR 
Ynnan evin sahibi İslam, bir mu

harririmize şunları anlatmıştır: 
- Evim yanmak yzcerydi, eşya-

mı kurtarmak istiyordum, bekçiler, 

polisler geldiler, kadını çıkarmak 
istediler. Kadın: .Ben ihtiyarım, çı

kamam. dedi. Ve ı.srarlara rağmen 

çıkmadı. Yangın evi tamamile sar
mıya başladığı zaman, kadının ba· 
yıldığını gördüm. 

Ben onun ankaz altında kaldığı
nı zannediyordum. Fakat cesedi, 
bahçede ağaç altında bulunduğuna 
göre, yangmda ayıldığı ve kendi -
dini bahçeye atmek istediği anla -
şılıyor. Ben hiç bir eşya kurtara -
madım. Kurtardıklarım da şunun 
bunun eline geçti. 

Yanan kadının İstanbulda başka 
yerde oturan bir kızı olduğu anla
şılmıştır. 

İKİ İTFAİYE NEFERİ YARA
LANDI 

Yanan sokaktaki 3, 5 numaralı 
evler yandıktan sonra buradaki a
teşi söndürmek istiyen itfaiye ne
ferlerinden 225 numaralı Hamdi 
ankaz altında kalarak muhtelif yer
lerinden yaralanmış ve hastahane
ye kaldırılmıştır. Merdivenli olan 
bu sokağın en tepesindeki evi kur
tarmak istiyen itfaiye onbaşıların· 
dan Mehmet onbaşı da ankaz altın
da kalarak başından ve muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralana • 
rak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Söylendiğine göre Mehmet on • 
başı ve aı kadıışlan fedakarlık gös
tererek, yangının en nazik ve mü
him bir yerıni teşkil eden bu kı -
sımda ateşi önlemiye muvaffak ol
masaydılar, Yıldız ve Yeni mahal
le de tehlike altına girmiş bulu • 

nacaktı. Bu fedakar insanlar diğer 
mahallelerin de bu suretle yan
masının önüne geçmişlerdir. 

BİR KADIN KENDİSİNİ 
KURTARABİLDİ 

Yanan 25 numaralı evde 65 yaş
larında Kerime Hanım diyor ki: 

- Yangın çıktığı zaman derin 
bir uykuda idik, uyandığım zaman 
sokağa fırladım, hiç bir şeyimi kur
taramadım, fakat işte şimdı kuca . 

ğımda gördüğünüz şu kediyi Tev· 
fik ismindeki oğlum kurtardı. 

150 AİLE AÇIKTA 

Geceki yangın yüzünden 150 a!le 

açıkta kalmıştır. Bunlar Beşıkt.aş 
muru HulUsinin aldıkları tedbir • 

kaymakamı Ali Rıza, Merkez me

ler üzerine, Beşiktaştaki medrese 

ve camilere yerleştirilmektedirler. 
Bu ailelerden bir çoğunun eşya-

sı yoktur. Ancak canlarım kurta . 
rabılmişlerdir. Bır kısım aileler de 
şehrimizdeki akrabalarının evlerı
ne. gitmişlerdir. 

YANGIN SABAH 7.30 DA 
SÖNDÜRÜLDÜ 

Yangın bütün dehşetile dört bu· 
çuk saat devam ettikten sonra, ni· 

hayet ateşin hakkından gelmek 

mümkün olmuş ve alevler alçal • 

mıya başlamıştır. Yangın sabah sa
at yedi buçuğa kadar devam etmiş
tir. Bugün öğleye kadar da su sık
mıya devam ediliyordu. • 

İtfaiye kumandanı İhsan, Beşik
taş kumandanı Arı Rıza, Merkez 
Memuru Hulıisi yangın yerine ge
lerek lazım gelen tedbirleri almış 
bulunuyorlardı. 

Müddeiumumilik tahkikata el 
koymuştur. 
9 AYLIK BiR ÇOCUK ARANIYOR 

Yangında dokuı aylık bir çocuk 
da kayıptır. Bu çocuğun başkası 
tarafından kurtarıldı~ı, yahut ya
nıp gittiği henüz anlaşılmamıştır. 

Büyük harp 
Çıkarmak 
İstiyorlar ··' 

( BClftarafı birinci şarııı;~: 
Hitler tayynre ile alelace:e -yaı~ 

1 ne dönmüş buiunm'1ktadır .. ·ıect' 
J eti01 bir dah:ı gözden geçır~ıı::ıa· 
ğinden ve ona göre kararlar d't 

kte 1 • cağından şüphe edilmeme ~ 
1 

r le' 
Almanlar, bu nevi tecavuı :ııbe!e 

kcrrür etliği takdirde, ın~~ıarııı• 
ctnıekte serbest bulunac bcıı!e 

- se · 
evvelki bombardıman rnuoa 1<lat·:ı• 
de devletlere bildirmiş oldu teca· 
gör<', h, kumet.çilerin bu 50~ ge
vüzüne karsı da mukabele e .. 
cikmiyecekleri beklenebilir. A,s, 

501" 
Bilbao'nun sukutun~an }ıa) 1ı 

ispanyadaki askeri vaııyete_ 1'Ull' 
deK'işmiş olarak bakmak ınuııı 
dür. ıacak 

Bu cepheden ıı:erbest k3 ,.,et• 
k• JcU~ • 

kıtnatın diğer cephelerde 1 retle 
!eri takviye edeceği ve bu ;° ,,·, 
bundan sonraki mu~arebelcr ~u~d· 
lcrin diğer cephelerde de 1' ştıtf 
metçileri daha kuvvetle 51 1 

caklarına şüphe edilemez. .,,,~ 
•8ı 1 1 

Acaba hükümetçi!er \ :ıd•~ı 
aleyhlerir.e görerek, lspaot 5ır 
vazi,Yeti büsbütün k rıştırm• isl~ 
retile, çıkacak bir badirede? vrtı'· 
fade yolunu mu tutm. k hl1l,AIJllşo 

Doyçland taarruzundan soor3 beıır 
y~nın vukul ulan i!ıtarla:ın~ etec" 
rniyet vermiycrek, ikinc•. b~r h• d• 
vfrı:e kalkışmalarının b r .. 1ıa ıı!OI' 
bu olabilir. Du son tec:ıvuı ğ11rı· 
sesinin de nuıl bir netice dO 1' 
cağını . bize Öğretecek sııetıer 
kındır. 

Alman kablnesi dt 
Fevkalade topla11,.1p-

Londra 20 (Hususi) - ~V;11fı 
çiğ• Alman zırhlısını~ 15~111ds' 
hükumet harp gemilerı tara sıır 
topa tutulduğu haberi, bura ~r. 
filindc endişe ile karşılanrrııŞ ff>"' 

.. ede ıe 
Almanyanın bu tecavuz ı'1'1 

kabele edeceğine şüphesiz 11
3 jl1 f 

bakılmaktadır. Bu mukabe}e0
111 

b~ 
ne bir şehrin yıkılması, ınası:ı ol' 
çok canlara kıyması şüphe51ız ~' 
duğundan, Londra ve Fransı. ıl 
bineleri Almanların tehlil<e~eıf. 
tıracak bir mukabeleye geç t>iıt 
leri için şimdiden Alınan k~ t ' 

üzerinde müessir olmak içı~ııı • 
şcbbüslere giriştikleri anlaş• 

hıdır. g 
Berlindcn gelen habcrıerefe\ 

kabine Hitlerln reisliğınde c 
Jfıdc bir toplantı yapmıştır. :: i 

gerek Berlinde, gerek Rornıı sı'l" 
derece asa lıiyet \'e infial göı~:r Cl 
tığına göre, Bitlerin bu se e~ı 
şıddetli bir mukabeleye geçı11J<l"' 
geri kaJmıyacrığı · zannedıln1e 

dir ROMA GAZETELERİ p.'ff:Ş 
PÜSKÜRÜYOR (jett'J 

Roma 20 (Hususi) - tıJıJ' 
cLayipçiğ• zırhlısının top~ 11 ' 

ı d ,•Sr • 
ması, gerek İtalyan Mad ıı fır# 
runun kızıl tayyareler tara 9ıJ' 
Oran şehri açıklarında boJl1b 

8 
) 

man edilmesi üzerine, ııo;,c 
Berlln ::.rasmda sıkı muhn ı\•' 
cereyan etmektedir HitJerİ11 ~' 

A g~ı J<ll man hükumetının alaca t11~ 

lar hakkınds Musolını ıle d:ı.I j1 
bık kalmak niy<!tinde oldıIB 
ne?ılmektedir df\ 

ltalyan gazeteleri, yoluna 11 
eden bir İtalyan \'apurunul1 ı,.c 
metci tayyareler tarafındall •ıı 
bardıman edılmesini bır tiJı'd 
etmemekte ve hükumetten ş;t , 
tedbirler alınmasını jsteıTlct ~ 

. ·a ı ler. Gazetelerin Q.u neşrı' 
~ur· madaki heyecanı arttırrn• ,,, 

Kücük K mal 
ihtifali kaldı 1,ıı 
Fatıh Gençler birliği tıır~ 1cf. 

küçük Kemal için bır ihtifll ) 
edilmişti. İhtifale ait poliS~~ğı 
lan muamele ıkmal edilJll~ gi'r. 
ihtifal, gelecek cumartes~ 8st'ı1 
tehir edilmiştir. Ve bu ırıu~ıJ· 
le dün ihtifal yapılaınarnıŞ 

irtihal ~~ 
Memleketin me•hur f)eıtı• ~ 

" . rıtıll' t 
Ve fsttınbul barosuna Jl1C f'111İ"' t 

ruf avukatlardan Üsküdar lı~tıı1 
bakı ve Samsun Asliyy~:0rıııı pı 
basından Saffettin 11 eı1 <' 
deri ve lstanbul saylavı Iİ f.J~ 
Karamürselin bacana~• />.esi ~ 
Un Yilce ölmüştür. Ce~aı ,,,ı 
müzdeki pazartesi günll ae ~' 
birde Osküdarda lhsaoi} e101f1!~ 
sokağındaki yalısınd:ın k~rı•'' 
Karacaahmetteki aile &-a ;o 
defnedilecektir. t ,,ıe 

Tanrı merhuma :ahllle' 
sabır ver<ıirı. 



r 

Günün meselesi: -...._,, 

-----------------------------------------------
8 eledi ye ihtikcirla geniş su-
retde mücadeleye başllyor 

' Fiyatlar birer birer tesbit edilecek 
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HALiÇDE . 

Haliçte nakliyat işleri 
çok güçleşti 

Unkapanı köprüsü beğenilme
gordu, şimdi kendisi aranıyor 

[
Halk Filozofu -

1 diyor ki : -------------Akh kaybettiğimiz 
bir harpf 

İspanya harbi çıkınca dünyada 
bir aralık müthiş bir korku rüzga
rı esti: 

- Cihan harbi patlıyor! 
Diye korkuldu. Sonra, hemen 

her devletin en büyük diplomatla
rı şöyle bir hükümle ortalığı yatış
tırdılar: 

IJ;,.çok maddelerinde ucuzlıyacağı ümid edili
Y az münasebetile nakliyatın çoğ alması dolayısile Haliçte iki sahil 

arasındaki muvasalanın temın edilmesi ricasile bazı kamyoncular ve 
arabacılar Belediyeye müracaat etmişlerdir. 

- Korkmayın, dediler, henüz 
dünyayı akıl idare e<liyor! 

Yor. Belediye meclise bir talimatname verecek Bu gibi nakil vasıtast sahipleri, Unkapanı Köprüsünün kalkmasm
d::ın sonra meseld Hasköy, Kastmpaşa gibi yerlerden karşı tarafa gitmi
ye mecbur bulunan kamyon, otomobil ve arabaların Galata Köprüsün
den geçmek içın çok vakit kaybettiklerini söylemekte v.e bu ~öprüden 
ancak muayyen snatlerde araba ve kamyonların geçmcsıne musaade e-

Nitekim İspanyada harp hala 
bütün dehşetile sürüp gittiği halde 
muntazam ordular, en modern ve 
mühiş silahların cayır cayır harp 
eden iki tarafı da muharip tanıma
dılar. Bir de: 

8 elediye, haten gıda maddeleri 
ti . satan yerlerle eğlence yerle -
c~n fiat. listelerini sadece tasdik 
lcr· ektedır. Bu şeklin, bu gibi yer
d ın halktan listede yazılı fiatlar
.. an fazla para istemelerinin 

ya görülen şeye mukabil halkta11. 
alınacak paranın miktarını kendi
si tayin etmeye karar vermiştir. 
Bu itibarla geniş mikyasta tetki -
kat yapılmaktadır. 

Belediye bu düşüncesinde mu -on·· 
ela une geçmekten başka hiç bir fay- vaffak olmak için şehri, nüfus ke-
de s~.01mamıştır. Halbuki şehrimiz-

ılhassa halkın eğlencesi ve te
~izlenınesine yarayan yerlerd~ 
d lllktan alınan fiatlar çok pahalı

safeti, iş hacmi ve mevki ehemmi
yeti bakımlarından mıntakalara a-

yıracak, her mınlaka da, yine bu 
bakımdan ayrıca üç tali mıntaka-

ır. li 
~a b er sahada hayatın ucuzla.mı- ya bölünecektir. Her esas mıntaka-

&şladığı şu sıralarda bu gibi nın tali mıntakası da birinci, ikin-
~·erı · 
~tn erın bu kadar pahalı olması, ci, üçüncü sıntf adlarını taşıya -
lılerj 8eyYah akınına, hem de şehir- caktır. 
§ n rahatça gezmelerine ve ya- Belediye, her mınlakanın her sı-
o~alarına mani olmaktadır. Bunu nıfında bulunan bütün dükkanla-
c.Ozörı·· 1 ~ Unde tutan Belediye, bu gibi rın halktan alacağı fiatı tesbit ede-
erıerde satılan, yenilen, içilen ve- ceği bir formüle göre kendisi tayin 

Şehir planı tetkikatı 

edecektır. Bu ücret, bugünkü fiat
lara göre hayli düşük olacaktır. 

Belediyenin yapacağı bu mınta
ka taksimatı netıcesinde kendi fi. 

at koyacağı yerler arasında her ne
vi eğlence yerleri, bütün gazino, 

birahane, kahvehaneler, lokanta -
lar, oteller, hamamlar, berberler, 

kasap ve sebzecilerle bakkallar da
hildir. 

Belediye, bu düşüncesi~i tatbik 
mevkime koyabilmek için bir tali-

matname yapacaktır. Talimatname 

Şehır Meclisinin ikinciteşrin dev
resine yetıştirilecektir. 

Önümüzdeki takvim yılı başın-

dan itibaren tatbik edilecek olan 

bu teşebbüse büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. 

Mobilya 
Yerli olacak 

dihnesinden zarar gördüklerini iddia etmektedirler. Bunun üzerine iki 
sahil arasında günün muayyen saa llerinde araba vapuru işletilmesi et
rafında yeni bir tdkik yapılmıştır. Fakat mevcut iskelelerin vaziyetine 
göre yi.ıklü bir arabanın vapurla karşı sahih~ geçip yi.ıkünit boşalt~ası 
için en aşağt bir saate yakın bir zamana ihtiyaç olduğundan Halıçte 

·imdilik araba vapuru işletilmesiniin kabil olamadığı anlaşılmıştır. 
Ş 1 1 1 ıuıııtıı1tnuııııuıııtıt111•1111111ıunuıttuıtn1111t1uu1111111uunnının1111111nınuun11ıuııııuıuın 

'"S~'j,f[J~ki Sov yet/er I zmir 
1 Bütün yalılar Panayırına 
Yıktırılacak Geliyorlar 

- İspanya harbine karışmamak! 
misakını aktettiler. 

Halbuki işi bir de hakiki akıl ve 
mantık mehengine vurursak dün
yaya acımamak elden gelmez. Zi
ra, bu harp pekala harp olnrak ta
nınır ve orada da meŞhur (zecri 
tedbirler) tatbik olunamaz mıy.iı? 

Harp, üstüne kan taşı konmuş 
gibi şıp diye kesilirdi şüphesiz .. 
Dünyayı akıl idare ediyorsa bu 

akıl acaba hangi akıl? 

Deniz kenar1nda bina 
bulunmıyacak 

Geçen seneden daha ıe· ===ı-====--=-==-ıı=z:r:a==== 

"'' bir ••kilde.. Haliçte 
Halk Filozofu 

Sovyet hükCımeti; bu yıl İzmir T J } h 
panayırındakı pavıyonunu iki mis- a te ha ir 
Ji büyüteceğini alakadarlara bıl- J d• ı k 
dırmiştır. nşa e 1 ece 

Şehrimizdeki sanayi ve ticaret Yeni tersanenin Haliçte Valide 
müesscselerınin pek çoğu da pana- kızağında yapılacağı malumdur. sona erdi 

'f'ernmuzda~ uu;;ren iki heyetle 
.bfr!ikde Prost işe başlıyor 

Ve ucuzlayacak 

Şehrin müstakbel planı ıçın 
Prost'un verdiği karara göre müs
takbel İstanbulda Boğaz, Moda, A
nadolu yakasında, denız kıyıların
dan on metre içeriye kadar halkın 

teferrücü için yol ve rıhtım yapıl
mak uzere mutlaka acık bırakıla
caktır. ----

yıra iştirak için hazırlandıkların • Şimdiye kadar kızağın önünde ya-
dan İstanbul pavıyonu çok zengin pılan tarama ameliyatı epey iler • 
olacaktır. ·zı · · 

} stan~ul şehrinin müstakbel planı yapılmak için bütün hazırlıklar, 
l> tetkıkler sona ermiştir. Temmuzun birinden itibarım mütehassıs 
tosı 

tıı esas çalışmalarına başlıyacak tır. Bu çalışmaları ıçin Prostun ya-
§a l'lda iki heyet bulunacaktır. Bu hey etlerden birısi ihtisas, diğeri isti
hı~e komisyonları adını taşıyacaktır. Bunlardan ihtisas komisyonuna 
llı. .hdokt.or, bir hıfzıssıhha mütehassısı ile ikişer edip, muharrir, ressam, 
ik~ endıs, mimar, eski eserler mütehassısı, Türk şehircılik mütehassısı, 

ı~at mütehassısı, tacir, ziraatçi, Şehir Meclisi mümessili, hukukçu 
t:~ılece~tir. Bunları doğrudan doğruya vali ve Belediye Reisi Muhittin 
tnu undag seçecektir. Bu seçim işi bugünlerde yapılacak, heyetin tem -

2:dan itibaren çalışması temin olunacaktır. 
l'itıd liey~t Prostun yapacağı müstakbel plan hakkında kendi meslekler-

e mutehassıs birer İstanbullu sıfatile reylerini söyliyeceklerdir. 

Ve1t·~Sti~are heyeti her vekalet tarafından buraya gönderılecek olan o 
Yet cı etın salfıhiyettar birer dele~ lerinden mürekkep olacaktır. I3u he
do) de ınüstakbel plan, tamamlandıktan sonra muhtelif bakımlardan 
tat:~ı hükumetin itirazlarına uğra maması ve derhal tasdik edilerek 

lai ık nıevkiine konulabilmesi için mensup oldukları \'ekaletlerin nok· 
""·~ .... ~182arlarını beyan edeceklerdir. 

__ ...... -
Kontrph1klar burada 

yapllacak 
Marangoz ve mobilye sanayiinin 

en muhim bir ihtiyacı olan (kontr
plak) fabrikası sahipleri bazı di -
leklerde bulunmuşlardır. 

Bunlar: mcvaddı iptidaiyelerini 
teşkıl eden ağaç kütüklerini teda -
rikte çok sıkıntı çektiklerim ve a
ğaç buhranı yüzünden senenin ba
zı aylarını işsiz geçirerek san'at -
karlarıncı yol vermeye mecbur kal
dıklarını söylemektedirler. Bu mil
racaat üzerine ağaç kütüklerinin 
ucuz, kola , ve bol o}.arak temini 
içın tetkiklere başlanfuıştır. 
Alınacak tedbiri le kontrplak 

laı: tamamen yerli ofacaktır. 

h ....... . 
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Qzar Kütüphaneler 
Kurttan 
Temizlenecek 

Her yıl miılıim miktarda Rusya 
ve Lehistandan getirtilen kontr -
plaklara !üzüm kalmıyacak, ve fi. 
atlar inecek, binnetıce mobilyeler 
de ucuzlayacaktır. --·-Mezbahada 
Hayvanlar 
Nasıl kesilmeli 

~"hsatiyeleri 
eni/eniyor 

~, -·-·-
.... "' .. ~ batında kontrol 
l< Yapllacak . 

lı:ııv anunen pazar günleri açık kal-
• a llle 

bırer 2:tın olanların Belediyeden 
lier ruhsatname almaları şarttır. 
leli sene Yenilenen bu ruhsatiye-

tııu~ı değiştirilmesi için verilen 

c11~1 et bu ay nihayetinde sona ere
'- ır M"'d 
'lll'tıtrı · u det uzatılmıyacak ve 
n;ı(;ı U2:un birini takip eden ilk 

r §eh· -
hflıl ırdc umumi bir yoklama 
l ııc:ık 
lıtıtrı ve pazar ruhsatiyesi bu-
k ır ~.Yan esnaf cürmümeşhut mah-

·tıe verilecektir. 1 

~bi roman:94 

Bazı kıymetli kitaplar 
tahrip ediliyor 

Kütüphanelerimizde mevcut bas
ma ve yazma eserlerin, kurtlar ta
rafından tahrip edildiğme sık sık 

tesadüf edilmektedır. Bütün kü -
tüphanelerde (80) bini yazma \'e 
(80) bini de basma olmak üzere 
me,·cut bulunan (160) bin kitabın 
kurtlardan ve çürümekten kurta
rılması için Müzeler kimyagerleri 
esaslı faaliyete girişmişlerdır. 

Kitaplar sık sık havalandırıla -
cağı gibi, kütüpanelerdc kurdu ço
ğalan tozun önüne geçilmesi için 
çalışılmaktadır. 

en e sevece ' • b(',.I. 
~1.11 c· 
l ' Uldüm· 

~ ia · 
1 a~ilt, Jır .. başımdan savmıyorum. 
1 tıırıl:! ü.ha sakin bir halde sızi söz
ıı;ıt11111 ınandırabilmemin fırsat ve 

nı " o ... rıyorum. 
0 

halde? 

eqtı buıhaı.de bir başka gün bu fır
' tı abılcceğimi umuyorum. 
'\> ~la Yarın? 
' arın ol Öb·· ınaz .. 

Ur ·· ....._ Ôb·· 8Un .. 
Ur ·· 

' bah Rtın de olmaz! 
, a öbür ·· Od gun .. 
' /\. a olrnaz .. 
4%~ l'l1a bakınız beni atlatıyor -

lıı.' Soıı..ırn .. 
j~tılerd e ıtımad ediniz. Yalnız 

litş1a c Çok müteessirim de .. 
?'i sordu: 

~ b • e oldu tlf>#"o •• •• •• • • k 
ıır nı· .' ""ssurunuze ıştıra 
l\.bı ı~·ım ?. 

arn öld .. , u ... 

Etem izzet 

Dedım. Sordu: 
- Nerede?. 

Geçmiş olsun .. 
Vah .. vah!.. 

Benice 

- Osmancığa gitmi'Şti. Yolda öl
müş!. 

Dedim, hadiseyi kısaca anlattım 
ve ilave ettim: 

- Fakat, hakıkati bilmiyorum. 
Öğrenmek istiyorum. 

- Ben size derhal öğreneyim. 

Osmancık kaymakamı sınıf arka
daşımdı. Beraber Mülkiyeden çık-

• tık!. 

Dedi, sözlerine devamla: 
- Hadiseyi bir telgrafla sorar ve 

bütün tafsilatını alır, size bildiri
rim. 

Hem, 

- Zahmet etmeyin .. 
Diyordum, ~m de içimden: 
- Ne iyi olur! .. 

Baytar müdürlüğü mezbahada 
hayvanların daha medeni bir usl 
ile zephedilm lerı hususunda tet -
kat yapıyordu. Müdi.ırh.ik raporu
nu Belediye Reisliğine vermiştır. 

Bu rapora göre hayvanlar hisleri 
iptal edildikten sonra kesılecektir. 

' Belediye Rei:>lıği raporu tetkik e
decek, muvafık görürse tatbıkına 
girişecektir. 

Diy rbekir - Cizre 
demir yolu 

Diyarıbekir hattının Cızre'ye 
kadar uzatılması ıçin tetkiklere 
başlanmak üzeredır. Şimdi Elaziz-

Dediğimin farkında ıdim. 
O da bu gevşckliğımın farkında 

olacak ki, bu hizmeti bir fırsat bi
lerek: 

- Ben hemen telgrafı çekmıye 
gidıyorum! Allaha ısmarladık. 

Dedi, Y<ınımdan uzaklaştı: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
Durunuz!.. 

Bile diyemedim. Ve .. arkasından 
sadece uzun uzun bakakaldım. Bu, 
pek garip bir buluşma, konuşma; 
a r:rılma oldu. Onu gordiiğüm vakit 
barut gibi idim. Sonra birden par

ladım ve birden söndüm; yumu§a
dım, acımıya başladım. Bu dakika
da dahi acıyorum. Hele: 

- Unutmak mı? İşte bu imkan
sız ! .. 

Derken gözlerinde bıriken yaş, 
muhakkak ki, onun içinden fışkı
ran samimi hissin coşkun ifadesi 
idi. Riya, y::ılan, düzen, tuzak bu 
göz yaşlarında ve o anda imkanı 
yok arnnamazdı. 
Artık anlıyor ve hissediyorum ki 

Halil Necip hakikaten benim aşı
kımdır. Benim kar~ılama hareke-

Deniz kıyılarındaki binalar be • 
hemehal denizden on metre içeri
de olacağına gore yenı ınşaat için 
ancak bu kayda riayet cdılmek 

şartiJe ruh atiye verilmektedir. 

lemiş ve bu kısım temı enmıştır. 
Panayırın açık bulunduğu gece- Yakında kızajın tamirine başlana-

lerde, İzmir ve panayır sahası, A- caktır. Kızak ve atölyeler ikmal e-
mcrıkan şehirlerinde olduğu gibi dıldikten sonra, burası tam bir ter-
yüksek tepelerden, ezcümle Kadi- sane haline gQtirilecektir. İlk ola -

Halen denız kıyılarında mevcut 
olan ve on metre ıçeride olmıyan 
yalı ve binalara gelınce, bunlar da 
şehir planının tatbık mevkıine ko
nulmasile ıstımlak edilmiye baş-

1 
lanacak ve planın tatbıkı bıtinceye 
kadar da bu iş ikmal edılmış ola -
caktır. 

fekalesine ve Paraşüt kalesine yer- rak bir denizaltı gemisi inşaasına 
leştirilecek kuvvetli projoktörler başlanacaktır. 
ile aydınlatıhıcak ve rengarenk zi-
yalar serpen projoktörler bütün 
gecelerde İzmir semasında ışık o
yunları yapacnklardır. 

Panayır sahasında fotoğraf çek
mek hakkı bu sene bir müteahhi
de vcrılmiştır. 

I 

Beyoölundaki 
Meşhut suçlar 
Cürmümeşhut kanunu tatbik 

edildiğinden bugüne kadar, yani 
birinciteşrin ıgJ6 dan 937 mayıs 
sonuna kadar Beyoğlu Adliye mın
takasında tesbit edilen meşhut 

suçlar ıki bine yakındır. Bunlardan 
923 suçta, Müddeiumumilik, taki
bata mahal olmadığını kararlaştır
mış, geri kalan 970 suç ta mahke
meye verilmiştir. 

Ekmeğin 
lJcuzlaması 
Bekleniyor 
Buğday fiatlar1 dU,tU 
Son günlerde buğday f ıatları 

mahsiıs derecede düşmiye başla · 
mıştır. Ru düşüklük devam ettiği 

takdirde Belediye yeni narhı tes· 
bit ederken birınci ve ikinci nevi 
ekmek fiatlarile francala fiatların· 
da tenzilat yapacaktır. 

Narh, gelecek pazartesi konula· 
cağına göre fıatlardaki düşüklüğün 
devamı, ekmeğın 30 para kadar 
düsmesinl lntac C'decektir. 

Ankara ısta ayona.nda 
bir yan kesi ellik 

Ankara istasyonunda Vahap is • 
minde bir tacınn cebinden üç bin 
lirası çalınmıştır. Bu işi yapan a • 
damın Ankaradan şehrımıze geldi
ğı bildirilmıştir. 

Zabıta mechul y::ınk<'sıcıyi ara -
maktadır. 

=========--=============== 
de bulunnn inşaat Bürosu Divarı -
bekirc nakledılecektır İlk etudler 
bır kaç ay sikecek ve bundnn son
ra ınşanta başlanacaktır. 

tım ne olursa llsun bu cocuk beni 
sevmiştır, çılgınca sevmıştir, hala 
da sevmcktedıı. Çok guç şartlar 
içinde belkı bu scvgıden ayrılabi
Jır. Burası boylc olmakla b<=raber 
benim ona kar:;;ı haı ekelim ne ola

bilır, ne olmalıdır? İşte işın içın -
den çıkılınıyacak en guç ve kötü 

taraf budur. Kalbımdeki bomboş
luğu doldurabilecek ve benim: 

- Sevgi!.. 
D~.e ynnan dnmarlarımdaki bü

tün tahassürü kavrayan bir sevgi 
ancak bu sevgi olnbıhr. Fakat, ne 
yazık ki, kalbim boş olınakla bera
ber başım bağlı ve adım evli. Sa
Iihi hiç sevmememe, onunla geçir
diğim hayatı zehir bihneme ı-ağ -
men Halıl NC'cib'e gönlümden hiç 
bir şey veremem. Evli bir kadın ol-
mamın gururu, aşksız bir kadın ol· 
maktaki ıztırabımın daima fev -
kinde kalacaktır. Nihayet kendi şe
ref ve haysiyetimin bir başka şeref 
ve haysiyete bnğlı olduğunu müd
rikim. 

Onun içindü- ki, içimdeki acıma 
hissıni olduğu yerde daima yumru-

Sarfiyat çok, 
Çay /iatı 
Yükseldi 

Çay stoku da çok azal· 
mıştır 

Memleketimizde çay sarfiyatı 

günden gıine artmaktadır. Bu rağ
bet karşısında çaycılar; (Hindiya) 
ve (Seyl8n) çayarının takas su -
retile ithalini arttırmışlardır. 
Pıyasada (Cava) ve (Çin) çayla

rı çok azalmıştır. Bilhassa (Çın)den 
artık memleketimize çay gelmedi
ğinden fiatlar 500 - 550 kuruşa ka
dar yükselmiştir. 

Mevcut çay stoku da çay fiatları 
yükseldiğinden piyasada yuz bin 
kilodan fazla stok çay bulunmakta
dır. Ayrıca gümrüklerde bekliyen 
çaylar ile beraber bu mikdarın 200 
bin kiloya balığ olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Belediye mU tahdemln 
sandığı 

Ha eeki ha at hanesinde 
hAdi • 

30-4-937 tarihinde Haseki hasta
haneı;ine yatırılmış olan Kastamo· 
nudan gelen bir hastaya dair gaze

te izde bir yaaı çıkmıştı. Alaka

dar makamlar bu yazının yazıldı
ğı şekilde olmadığını iddia ederek,· 

hastahanede geçen hadisenin tav
zih" muhtaç olduğunu bildirmekte
dirler. 

ttltUlllflltllltltttUltHIUllUWıttUIUlllt llHUIUtllltltllUUttUUtltUtl\ 

r 
Birirnizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bizde gazinolar 
ateş bahasınadı{ 

Belediyede kurulacak müstahde· 
min sandığı etrarındaki haıırlıklara 
başlanmıştır. Sandık müstahdemi. 1 

nin hukukunu muhafaza edecektir. 

Geçen giin gazetelerden birin
de, gaTson ücretlerinin kaldırıl
ması hakkında bır yazı gôzümii

ze ilişti. Filvaki mu1ıtelıf mü
esseselerde çalı§an garsonların 

oralarla olan münasebetlerinin 
hangi mali şartlar altında ol -

ğumla bastırınıya ve bırakmıya 
mecburum. Elımdcn gelebilecek şey 
sadece ona hep ve her vakıt acı -
mak. olacaktır.! 

Enıştcm de merakta 
Ne garip ve hazin bir tecelli. 
Eniştıem, Salıhe telgraf çekmiş 

soruver: 

c- Firdet•<;ten haber alamadım. 
Meraktayım. Acele malthnat bekli
yorum.ıı 

Salih telgrafı getırdi, bana oku-
du, 

- Ne cevap verelim?. 
Diye sordu. 
- Ne cevap verilir? .. 
Diye de ben ona sordum. Ve .. iki

miz de birıbirimizin yüzüne baka
kaldık. 

Zavallı eniştem, kimbılir ne ka
dar sıkıntı ve ıztırnp içinde. Haber 
alamamak onu müthiş bunaltmış 

olacak ki, butün sabrına ve meta
netine rağmen Salıhten haber arı-

yor. Anlaşılıyor ki, insanlar bir an 
geliyor ve feHiketlerin hissikablel-

( Devamı var) 

duğwm bilmiyoruz. Fakat, tah-
min cdılen bir şey varsa, o da 
şudur ki, bir çok müesseseler, 

1 

muşterılerden garson ücreti ola
rah ayrıca aldıkları yüzdeleri, 

1 
garsoıılara dcgıl, yine kendi ka
salarma dcvrediyorlaT. Halbıı -
ki, çok uğraşan. çok çalışan ve 
1ıakıkateıı iyi servis yaptığı için 
mü~tcn çekmekte amil olan gar
son iyi para k:ızanmalıdır. Ve 
bu. onların hakkıdır. Fakat, zan
nediyorıız ki, hakikat hiç de böy
le değildir. 

Bir arkadaşımız, geçen gün git
tiği bir gazinoda, 150 kuruşluk 
hesabına 30 kuruş da garson üc
reti ilave edildiğini, 1ıalbııki, o 
müessesenin hiç de lüks. ahım 
şahım bir yer olmadığını söyle -
mişti. 30 kurttş garson ücreti 

çoktur. Fakat, btı ücret acaba ki
min kesesine giriyor. Burası sıT
dır. Esasen bizde gazinolar pa
halıdır. Bir de böyle yüksek gar
son ücreti zammedilince, va.zi -

1 
yet, büsbiitün halkın aleyhine 
1•e zararına oluyor. 
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Bir harp çıkarsa 
Amerika hangi ta
raftan olacak?. 

Amerikamn bugünkü vaziyetine 
göre, Avrupa devletlerine yeni 

dünyadan hayır yok .. 
Amerikanın nasihati şu: Artık biri
birinizden toprak istemeyiniz; o 

zamaıı harp ta olmaz .. 

F ransa Hükümeti Londraya mü
racaatla Avrupada sulhun de- 1 

vamı için çalışmıya yeni bir yol aç
tı; diyorlar. Acaba dünya sulhile şıd- 1 
detle alakadar olan böyle bir faali
yete Amerika da iştirak edecek mi? 

Geçen ayın 22 sinde Amerika 
Cumhurrcisi Ruzveltin neşredilen 

beyannamesinde Amerikanın bcy
nclmılcl ticaretin inkişafı ve dün
yada devamlı bir sulhun temini için 
teşriki mesaiye hazır olduğu bildi
riliyordu. 

Son gelen Amerika gazetelerinin 
verdiği malUmattan anlaşıldığına 

göre, Reisicumbur, sulhun devamı 
için pek samimi bir duygu besle -
mektedir. Fakat Avrupa ile teşriki 
mesaide onu durduran sebep ba~
kadır: Tahdidi tcslihat için şimdi 
bir konferans çağıracak olsa, bu -
nun l:iç müsbet bir netice vermiye
ce~i tcC'rübe ile anlaşılmı'Ştır. Bey
nelmilel sahada düşünülecek en mü
him şey olan mali ve iktısadi vazi .. 

. yet ise tamamile silahların artması 
meselesinin tesiri altındadır. 

Amerika mehafilinin kanatince 
şu silahlanma yarışı meselesi bir 
kere halledilsin, ondan sonra iktı
sadi ve mali sahalarda anlaşmak zor 

1 

olmıyacaktır. 

Fakat Reisicumhur Ruzveltin Av
rupa işlerine karışmak, dünyanın 
umumi vaziyetini düzeltmek için 
çok elzem olduğu kanaati ne kadar 
kuvvetli olursa olsun harici siya
sette reisicumhur, ister istemez a
yan meclisinin reyi dahilinde hare
kete mecbur bulunmaktadır. Umu
mi harpten sonra Vilson meşhur 14 
maddcsile dünyayı ıslah etmek is
terken Ayan Meclisi karşısına çık-

c:: 

mış, Versay muahedesini tanıma -
mış. Mılletlcr Mcclısınc Amerika •ı/ 
ııın gırcmıyecegıni söylemış, Vilson 
reis ele asabı hastalanarak büyük 
bır iımılsızlıkle vakti gelince mev
kıinden ayrılmıştı. O zaman, bu za
mandır. Amerikalılar, Avrupa işle
rıne karışmayı, başkalarile kavga
ya girmek demek olacağından bah
sile ıstemıyorlar. 

Amerika Ayan Meclisi, Amerika 
Bırlık hükümetlerini teşkil eden 
48 hükümellen gelmiş ikişer a
zadan mür P.kkeptir I<'akat bu az.a
nın çoğu Avrupa ışlerıni bılmek şöy· 
le dursun, bunları öğrenmiye me
rak bile duymıya lüzum görmüyor
lar. Haltô reis Ruzveltin pek ya
kın dostları da vardır ki, bunlar da 
ayni tarzda Avrupa işlerine lakayt 
kalmakta ve Amerikanın Avrupa 
tşlerıne karışmasını hıç doğru bul
mamaktadırlar. 

Halbuki Cumhurreisinin kendi 
kanaati. Avrupa ve dünya işlerine 
Amerikanın daha zıyade böyle se
yırci kalamıyacağı merkezindedir. 
Şımdiye kadar Ruzvelt, bunu gös
termekte hiç bir fırsat kaçırma -
mıştır. İşte bir taraftan kendi ka
naati. diğer taraftan Ayan Meclisi-

n ın. bahsettiğimiz şu vaziyeti ara
sında reıs Ruzvelt gah o tarafa. gah 
bu tarafa bir muvazene tesis et
mıye çalışıp durmaktadır. 

Şimdı bir de Amerıka hükumeti· 
nirı resmi fikrine gelmek var: Cum· 
hurrcısi şahsan şöyle düşünmüş, 
.Ayan Meclisi de böyle düşünmüş 
olabilir. Fakat Amerika hukumeti 
şimdiye kadar nasıl bir fikir ve ka
naat gös~rerek diğer devletlerle 
münasebatını hangi noktadan gör
mekte bulunuyor? 

Edebi Roman No : 32 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan AKA Gündüz 

l\hmP.t Robenson iri yarı bir a
dam olmakla beraber pek hassas
tır. Manalı manalı sordu: 

- Demek ona cesaret ve şavk 

verdiniz. 
Tereddüt etmeden cevap verdim: 

- Evet, Ahmet bey. Ve daima 
b"tt böyle olacak. 

Teşekkürle elimi sıkmak istedi. 
Sonra elini çekti, gülümsedim, gü· 
lümsedi, sokak ortasında bir müs
lüman kızının eli sıkılu mı? Altı 
yol imamı gbrürse kıyameti ko • 
parır! 

Ahmet Rasim beye uğradm. 

Takkesini geçirmiş. entarisini ku
şanmış, elma soyuyordu. Gözlüğü

nün üstünden baktı: 
-:- Kız! dedi, sen her gün biraz 

daha servinazlaşıyorsun. 

- Öyle oluyorum amca. Galiba 
bu bir hastalık. 

- Bütün dost kızları böyle has
talığa tutulsunlar. Düne kadar 
maviştin, bugün masmaviş olmuş· 
sun. 

- Babam bugün sizi görmek is
tiyor. Mutlaka uğramanızı rica et
ti. 

- Hım, dedi, biliyorum. l\Iusta
fanın işı içın olacak. 

- Mustafanın işi mi? 
- Seni kızartmamak için böyle 

söyledim. Yani Mustafa ile senin 
işıniz için. Şu köşe rafında toz şe
ker kutusu var, uzatıver bana. Şim
di bu elmaları ince ince dileyece
ğim, üstüne toz şeker. onun üstüne 
bol limon, Anladın ya? 

- Babam da içtiği zamanlar hep 
bu mezeyi yaptırırdı. 

---
Bunu Hariciye Nazırı Hull şöyle 

söylüyor: 
- Avrupa milletleri de Ameri

kanın gösterdiği misale bakarak ge
çen sene nihayetinde Buenos Ay
reste toplanan Amerika milletleri 
kongresi gibi bir kongreye gitme
lıdir. Şuna karar vermelidirler, ar
tık birıbirlerinden toprak istemek-

ten vazgeçmelidirler. Hukuku dü
vel kaidelerini hiç bir şart ve kayıt 
ileri sürmeksizin kabul etsinler, 
her türlü kavgayı bıraksınlar, ala

kadar olan bütün devletler bunu 
fi'len göstE:rsınler. 

İştt: Amerika devletleri bunu 
böyle kabul ettiler. Avrupa da e
ğer bu yola giderse Amerikalıların 
ucu bucağı olmıyan muhabbetle • 
rini celbetmiş olacaklardır. 

Fakat Amerika hükümeti Avru • 
pa devletleri arasında böyle bir an

laşmanın vücude gelmesini şimdilik 
pek zor görüyor. Onun için eğer İn· 
giliz ve Fransız hükumetleri, ken-

di siyasetlerinin temeli olarak, yu
karıdaki Buenos - Ayres Kongresi 

- Bugün uğrayacak mısınız? 
- Acelesi ne? Gelecek sene uğ· 

rarım. 

Koca üstad, hemen Tasttan bes
telediği bir şarkıyı mırıldanmıya 

başladı: 

- Çatma kurban olayım ka~larını, 
Dindir artık gözünün yaşlarını. 
işte sevdamızı verdik elele. 
Dindir artık gözünün yaşlarını. 

Bana bak, Maviş! Uğramasına 

uğrayacağım. Amma, ne diyeceğim, 
bana diyeceklerimi öğret. 

- Ben ne bileyim. 
- Muammalı mı konuşacağız. 

Peki öyleyse söyle, babana evet mi 
diyeyim, hayır mı? 

- Evet deyiniz. 
Başka bir şey söylemeden ko

şarak kaçtım. 

Öğle yemeğine geldi. Babamın 
odasına girerken söylenmiye baş
ladı: 

- Ne dersen, peki paşa. Hiç ağ
zını açma. Söyliyeceklerini bıli 

yorum. Hepsine peki! 
- Ne oluyorsun Rasim? 
- Peki, oluyorum. 

' 

... 

kararları gibi prensiplerden ayrıl
mıyacaklarını ilan etmelidirler. E· 
ğer İngiltere ile Fransa bunu ya -
parlarsa Amerikanın onlara karşı 
vaziyeti de istedikleri gibi olacak • 
tir. 

İşte Amerika Hariciye N azırmın 
g~çenlerde bir vesile bularak söy
ledıği fikirler bu suretle hulasa e
dilmektedir. 

Lakin bu sözler, gerek İngiliz ve 
gerek Fransız mehafilini bir hayli 
düşündürmekte gecikmemiştir. Eğer 
İngiltere ile Fransa böyle bir şey 

ilan edeılerse, bilhassa İngiltere ne 
olacak? İngiltere alabildiğine silah
lanmaktadır. Silahlanmayı bir ta-

rnfa mı bırakacak? Zaten Vaşing
ton mehafili de İngilterenin buna 
yanaşacağından şüphe ediyorlar. 

Fakat Amerikanın diğer suret • 
lcrle Avrupa işlerine alakasını gös
teren misaller az değildir. Ticaret 

ve para işlerinde Amerika, Avrupa 
işlerile alakadar olduğunu göster· 
mektedir. Fransa ile Amerika ara-

( Dt!t1amı 6 tnct saq famr zda) 

Anlamıyorum üstad. 

Anlasan da peki, anlamasan 
da. 

- Dur, hele bir otur. 
- Peki, peki, peki! 
- Peki ne demek? 

- Onu Mavişe sor. Bana geldi. 
Babana evet mi diyeyim, hayır mı? 
dedim, evet de, dedi: Yani peki.. 
Mustafa? Peki, Maviş, peki, paşa 
baba, peki. Anladın ya paşa? 

- Peki, anladım. 
- Sen de mi peki. 
- Peki. 
- Demek konuşacak başka bir 

şey yok. 

- Hepsini konuştuk. 
- Peki. 
Gulüştüler. İyi amma, bu üçü

müzün arasında bir pekileşme. 

Mustafa ne diyecek? Ona bir şey 
soran yok. 

Soran yoksa zarar da yok. Mus
ı ıı r 1 akşama gelcc<·k, ben sö !erim. 
Sonra d~ AyazpAŞ.1Yil götürürüm: 
Pren<ır<:İ de görmek İ<ıtiyordu. 
Memı1un ol;ıc ık. 

Mustafa geldi. Her şeyi anlattım. 

\ 
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HIKA.YE 
Turnayı gôzQnd~n 

Vl' an adal11 

,. 

l ){i haftadır Viyanayı tam mana-
sile altını üstüne getirmiştim. E-

limde şehir rehberi müzelere, bah
çelere, kiliselere girip çıkıyordum. 
Bir gün öğle yemeğini Viyananın , 
meşhur belediye dairesinin alt ka
tındaki lokantada yedim. Yıllanmış 
şaraptan içtim. 

Yapayalnız olduğum için garson
la ahbaplık etmekten başka çare 
yoktu. Garson da gevezenin bıriy
miş. Bir tabak yemek getiriyor, 
yarım saat hikaye anlatıyordu Ye
mekten ziyade adamın traşından 

kurtulmak için: 

- Gidip biraz hava alayım .. de

dim. 
Garson, hesap pusulası ile birlikte 

gazete kağıdına sarılmış bir paket
le geldi. 

- Sayın bayım .. Size ekmek kı
rıntısı getirdim. Şu karşıdaki par
ka giderseniz, kuşlar etrniınızı a
lır.· Onlara atar eğlenirsiniz. 

• • • 
Garsonun hakkı varmış. Beledi

ye ôairesinin karşısındaki parktan 
içeri girer girmez çalı kuşları ye 

serçelerden itibaren güvercinlere 
varıncıya kadar yüzlerce kuş kana
pemin önünde toplandı. 

Onlara ekmek kırıntılarını :Har
ken karşıki sırada yalnız başına o
turan bir erkek: 

- Çok meraklısınız galiba.. di
ye ahbaplığa başladı. Sonra yel'.'in
den kalktı. Yanıma geldi. 

Çok güzel konuşan hali ve tav
rı kibar bir adam. Fakat üstü ba
şı hiç te temiz değıl.. 

Kuşlara yem atarken ltıf lafı açar, 
laf ta tabakayı .. dedikleri gibi pa
ketimi çıkardım. Bir sigara aldım. 
Adama da uzattım. 

- .• . Ah azizim, üç aydır şu si
garaya hasretım .. 

- ... 
- Yarım saat evvel de hapisha

neden çıktım. 

İlk defa, çocuklar gibi boynuma 
sarıldı: 

- Vapur vakti geliyor. Ben ha· 
zırlandım. 

- Gıtmesem olmaz mı? 
Bir defa daha yalan söyledim: 
- Söz verdım. Ayıp olur. Hem 

seni de getireceğimi söylemiştim. 

Biraz düşündükten sonra yavaş· 
ça: 

- Seo bilirsin, dedi. 

Anladım ki, iştemiye, istemiye 
gidiyor, beni de kırmak istemiyor. 
Fakat benim acaip bir deliliğim 

var. Gürültü, ışık. kah kaha, müzik 

istiyorum. İstiyorum ki, saadetimi 
herkes görsün Ben ne mum ada -
dım, ne kırk türlü kuru abur cu -
bur yedim, ne de Zekeriyya sofra
sının ... 

Amma mes'udum. Amma Zeke

riyya peygamberin Mustafadan ha
beri yokken ben mes'ut oldum. O 
kndar se\•inç içindeyim ki, lodos be-

ni çok rahatsız ettiği halde köprü
ye kadar hi.,; bir şey olmadım. 

Tünelden Ayaspaşaya kadar ya
ya yürüdük. Mustafa ciüşünceli, 

H 
. h .. .. .. duyar dı.ıY'· 

c apıs ane> sozunu _. 
maz irkildim. Faknt o güldu: 'f 

h r ce 
- İnsan oğlunun başına c ~ıs· 

geliyor nzizim .. dedi. Beninı hBiJıf 
liğim de çok garip bir maccra"-·rıc· 
olsun diye anlatayım da tcsadtt 

re inanın.. 
1 

r· 
oa ıı 

Eskiden gazetclC'rd<', mccnı ııil· 
da çıktın hikfıycleri okurken 

!er: r· 
,Mllhtı 

- Adam sen de .. derdinı. 1'Lı"· 
rırın muhayyelesi amma da o-
vetli.. Böyle tesadüfler hayatt:ı 
lur mu? ti • 

Amma, azizim, bu gazete ~a . 
harrirlerinin uydurdukları tıı beıı 
y~lı.>r de bir şey mi? Ba~ınc:ı~ b!l' 
Salzborgda maliyede yuk.c vcl 
memurdum. On sene kadar <''' 

. tizıtfl'llr 
evlendim. Ben, ne kadar. ın kil • 
iktısadı seven bir adam ı~e~f ill"' 
rım da o kadar aksine .. Musrı ::re!' 
tizamı sevmez .. Üstelik te 1<1.1 

kadar dili olan bir kadındı. ...., 
rrıw• 

Her gün işden çıkal' t•ve ge 1
de • 

Karı evde yok. Yemek hazır t' 

ğil.. Sal:ahleyin evden çıkarke~~r· 
J·amayı nasıl kovclumsa öylece ., . • nı" 

makta .. yatak odası .. hele ~yrı:sı.i 
önü .. tarif edilmez ki.. benı!11 Jl'li" 
çorabım, yanında kannın ,kre . 

elbısc 
Yanında diş fırçası .. altında fi1'· 
f ırçı:ısı .. Daha bilmem.. akh11

• ;n• 
rin alamıyacağı şekilde bir 

8 eş· 
önünde bulunması icap etrniyeıt 
ya.. •it' 

Hergün kan ile kavga .. yol~ g~ıı 
mek imkAnı yok .. Nihayet bır rııısi· 
eşi, dostu topladım. Kar~rna Jfıeı>5i 
hat vermelerini rica ettırll· 511 

. velhll 
teker teker süylemışler.: arcıı1 
karıyı boşamaktan ba~t{a ç d'i• 

d ğırrı f1 kalmadı. Boş kağıdını al 1 cıdıtl 
bi hayatımın geçen yılları~~~i dil· 
amma Artık rahat edecegı 
şünerek geniş bir nefes aJdıfl'ld· ıJl'l-

t Pıa 
Hemen pılıyı pırtıyı 0 

Viyanaya nakli memuriyet ... ) 

(Devamı 6 ncı sayfa~ 
:o--~ d• 

- . . rasın 
ben sevinçli. Bu sevıncın 8 11fı.ıs· r ·or. 1' 
vakit vakit bir sıkıntı ge ıy fJl bıl 
talanın ablası vaziyette oluşu,., vil' 

y 11da•· • 
sıkıntıya sebep oluyor. 8 " 11a· 
züne bakıyorum, yapısı erke 5;ı;ııı· 
reketleri erkek, sesi erkek· 

tı geçiveriyor. -· rııil• 
türlll 

Sokaklar türlü kılıkta, fsnı!l 
1 1.4' usta ·ıı }etten askerlerle do u. - eirisi111 

toyluğunu hissediyorum. sırıdıı!l 
söz atmasından, el uzatma fl'l \'a)·• 
çok korkuyor. İkide bir tra J1ai<1<1 

binseydik, deyip duruyor. }laJ<are 
da var, tecavü,ze 1iğraınıY311 ' A ,.ııs· 

. •et,.. 
görmıyen kalmıvor. Nıha) geW 

• beıasıı 
paşaya kadar kazasız . .' bir sıı· 
bildik. Prenses bizi biiY0~..., Je ço1'' 

0DJ1)1JO •f11• 
mimiyetle karsıladı. v--o şı 

• - 1 uştU· , 
tanberi senli benli o nı fJl ede 
di de Mustafaya nasıl ikra ~ı.ıstsf9• 

~. . b'l . d Erkek l\ lı)'or1 
cegını ı mıyor u. .. .. sıJcl 

bir toy kıza dönmuştu. . 
l' 

kekeliyor, kızarıyor. crıdı11 ~-
Kadıköviinün yalnız 'i ıııı) 

.; • e\'zı def 
leler ::ırasında geçen 111 f btl f(lLI· 
tına ::ılışmış olan Musta ~ifi)'o _..t} 
debeli hayata ilk defa affl' V"". 

(DeV 
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Plaj'ın 
hatır ala 
dini eyi 

sırlar.ını, mayonun Bursa lstanbulun bir 
rını sayfiye mahalli oldu 

• 
nız Gittikçe güzelleşen Yeşil Bursada her 

Kadın. deniz. 
mayo ve pija. 
ma .. Lügatin 
en güzel ke- ' 

derde deva var 
limeıerl .. 

.. -------------- ------------------

~n ketum ~ırdaş olan deniz, bir gün dile 
gelse de, maceralanm anlatsa .. 

Florya kumları üzerinde ihtiyar aşık heyecanla, sarışın saçlı genç 
kıza ebedi saadetin masa ilan nı anlatıyordu 

Röportajı yapan: ı 
~iyaziAcun 
(1 eÇ<?n pazar günü İstanbulluları 
L Plajlara, mesire mahallerine a
"'ırı k 
ca1tİ a ın hareket ettiren yakıcı sı-

'1' ar başlamıştı. 
}'er ra~v.ayları dolduran halk iki 
b~e ınıyordu: Köprü ve Sirkeci! 

llıtt 1~kat ettim. En çok kalabalığın 
hıb~ğ~Yer Sirkeci istasyonu idi. Ka-

l( lıga ben de karı~'tım. 
le>t· alkan trenlere ellednde paket
lte 

1
' ~antaları, terlerini silmekten 

hı nct~~erini alamıyan ve bir sel gi
t ?'Outernadiyen akın e<lcn halkı 
·~~akıa bitiremiyordu. 

lı.ı1t 0Yle kalabalıkta yalnız yolcu
}( etınek, doğrusu en karlı bir iş. 

~Uk ov~nı dolan arıları andirir bü
tuı; .. ~ır kalabalığın uğultulu gü

c.- llsıle tren dolmuştu. 

gclmedıgıni oğrenmek isti.;ren!cr 
plajlara gıtsinlcr. 

Pliıj yolcuları mayolarını hep ga
zetelere sarmışlar. Bayanların ek
sensı çıplak kollu, çorapsız .. Ve bu 
plaj yolcuları, daha henüz kışlık de
rilerini muhafaza ediyorlar. 

••• 
Üç çeyrek sonra Floryaya gel • 

dik. Sirkecide yer kapmak için tre
ne hücum eden halk, tren durur 
durmaz bu aefer de plajlara saldır
dılar. 

Kalabalığın ardında kaldım. Et
ıaf a şöyle bir baktım. Gözüme çar
pan ilk şey imar faaliyetidir. 

plajdan daha kalabalık. Bir plaj sa· 

hibi, dışarıda kalanların neden pJa. 
ja gelmediğini anlattı: 

- Belediye, tren ücretlerinden 

örnek almalı! Bize plajları çok pa

halıya verdi. Bizim de, yazı az olan 

bu İstanbulda sekiz on pazarımız 

var. O da ,Yağmurlu geçmezse. İcar 

parasını çıkarmak, ve kar etmek 
Jazım gelince plaj fiatlarını yük
seltmek lazım geliyqr. Halkın bu 
kadar pahalı bir plAja rağbet etme
mesi gayet tabiidir. elediye plaj· 
ları, halkın plaj istifadesini g<)z ö
nünde tutarak ucuza vermiş olursa, 
biz de, plajı beş kuruş, on kuruş 
yaparız ve bütün halk denizden, 
kumdan istifade eder. 

••• 
Plajlara u~radım. PIAjların fçi 

büsbütün başka bir Alem: Kumların 
GstQ renk renk mayolarla gözleri 

Cumartesi Is
tanbuldan gi
denler, Pazar
tesidönüyorlar. 
·Yalova yolu, 
da/; a kısa, da

ha ucuz .. 
Romatizma ·11ann Bur
sası bir spor şehri oldu 
Yazan: Burhan Cevat 

B ursaya gidenler çoğalıyor .. Çün
kü, Bursa İstanbuJun yakın 

sayfiyelerinden, kür yerlerinden 
biri oldu .. Gidip gelmek de çok pa
halı değil.. Cumartesi İstanbuldan 
hareket edip pazartesi dönenler ol

duğu gibi, kaplıcalara girmek üze

re, bir haftalığına, 15 günlüğüne, 

bir aylığına gidenler de epeycedir. 

Bursa ucuz bir şehirdir. Evvelce, 

vapurla Mudanya tarikile gıden -

ler ekseriyette idi. Fukat i)imdi da

ha ziyade Yalova yolunu tercih e
denler fazladır. Yalovaya vapur 50 
kuruş .. Bir lira da Yalovadan Bur
sayo. otobüs .. etti bir buçuk lira .. 
Şimdı Buhanın mevsimıdir. Yaz 

'-lE!vg·1 · 
~ıkı ı ılerine yer bulmıya çalışan 
l'le ~;~n koşuşmalarını seyretmek 

\r Unç ..• 

Belediyenin büyük bir zevkle yap· 
tırdığı tek katlı ve biribirlerine bi
tişik sayfiye daireleri, hususi bina
lar, eksıklerini tamamlamıya çalı
şan oteller, yarısı icar edilmiş dük
kanlar, çarşılar .. Tabiatın kumsalla 
kaynaştığı bu şirin fstanbulun bu 
şirin yerinde, plajcılığa verilen e· 
hemmiyeti isbat eden eserlerdir. 

çeken büyük küçük. genç ihtiyar, _ Bu,&a Vatlı/ Şefik Soger 
çocuk, kadın ve erkeklerle dolu. Ki· =~~=~========= 

lt:bi~t beğenmiyen bayanların müs
~İdd tahakkümü, zavallı erkekleri 

en müşkül mevkide bırakıyor. 
~ ... 

leli:~ Fatinin ve Astronomi alim
~ ~n aletlerini, bilgilerini şaşırta
ciijttu adar havasına asla itimad e-

j'en İstanbulda, yazın gelip 

Denizde durmaktan, kumda yat. 
maktan bıkan al pijamalı, yeşil. 

sarı, mor, türlü renk mayolu ba
yanlar, baylar çarşıda dolaşıyor • 
lar. 

Bu dolaşmalar hiç de boşuna de· 
ğil, her atılan adımda bir kalb çar· 
pıntısı var. 

••• 
Plajlar kalabalık; fakat kırlar 

fkf heykef, ve ufukta deniz •• 

mi kumların üstünde sırt üstü, yüzü 
koyun yabyor. Kimi kumlara gömül· 
müş .• Kimi kumdan yanan vücudünü 
ıerinlendirmek için mavi suların ku• 
cağına kendini salıveriyor. Şaka • 
laşmaların envaı, çeşit oyunlar .. ne
ler, neler! 

Lastik toplarla oynayan büyük
ler, küçüklere fırsat vermıyorlar 

ki .. 
Bir yanda toplanmış gençler bir· 

dirbir oynuyorlar. 
(Eskiler alayorum) lara yeni bir 

iş . Eskimiş otomobil lastikleri plaj
da dehşetli rağbette. 

Plajda en çok el şakası oluyor. 
Kimse biribirine kızmıyor. Kı • 

zanlar da biribirlerine kum atıyor
lar. 

Çıplaklığın tesirile mi bilmem, 
çiftler biribirlerile pek teklifsiz, 
&enli benli konuşuyorlar .. 

Plajlarda şişmanların hali harap! 
Yağlı vücutlar, göbekler, plajın gü-
2el!iğine halel getiriyorlar. 
Şişman, yaşlıca bir bayan genç

leşmek sevdasına düşmüş ve yirmi 
beş yaşlarında bir gence yalvarı -
yor: 

- Ne olur, bana yüzme Öğretse
ne. Ben daha yaşlı değilim. Benim 
bu yağlarını erirse Marlen Ditrihin 
vücudundan güzel bir vücudum o
lacak. 

Genç evvela aldırış etmiyor .. az 
sonra, şişman ve yaşlı bayan par· 
lak bir teklifte bulunmuş olacak ki, 
genç harekete geçiyor ve beraber· 
ce denize giriyorlar. 

Yürüyorum. Hususi kabinelerin 
ônünde deminki manzaranın cinsi 
itibarile tamamen aksi, yaşlıca bir 
bay, yanında yatan kumral bir genç 
kızın denizden esen rüzgarla hafif
çe dağılan yumuc:.,~ saclarını okşı
yarak: 

- Demek ,.. lbise çok hoşuna git- ı 
ti. Yarın kumaş alır, derhal ter-

ziye veririz, diyen, saçları kırlaş • 
mış, kalbi ihtiyarlamamış ihtiyar, 
sözünü tevil ile genç kıza, ebedi sa
adetin masalını anlatıyor. Ve etraf
takilerin duymamasına dikkat edi
yordu. 

Genç kız hiç oralı değildi. Göz • 
leri, sportmen vücutlü, güneşten 
yanmış dinç bir gencin vücudüne 
takılmış kalmıştı. 

Çok zengin olduğunu, hususi a· 
rabasının şoförünü çağırmasından 
anladığım ihtiyara genç kız: 

- Haydi gel, denize girelim, de
diği vakit, ihtiyar aşık, kalbi ol -
duğu için, doktorların, denize gir
mesine müsade etmediklerini istek
siz bir lisanla ifade etti. 
Kumların orta yerinde, yakıcı gü

neşten hız alan ve aşklarile biri • 
birlerini yakmıya çalışan gençlerin 
söylediklerini yazmaktan kendimJ 
alamadım. 

Sıcak kumda denizi seyreder gi· 
bi yanlarında durdum. Sarışın kız· 
la, esmer erkek aşklarından, vefa. 
larından ve istikbalden konuşuyor
lardı. 

Kız: 

- Sen, evvela beni annemden is· 
te .. oyle daha iyi değil mi? 

- Buna neden lüzum görüyor • 
sun? Sen on sekiz yaşını ikmal e
der etmez onlardan kurtulursun. 
Kızın gözlerinde müstakbel aile 

hayatının zevki parladı. Gülüştü -
1er. 

Genç erkek mütemadiyen re • 
fahtan bahsediyordu. Bir aralık 
sustular. Genç kız, bu sıcakta so
ğuk bir bira içmenin iyi olacağını 
söyledi. Genç erkek bu sözü duyun
ca renkten renge girdi. Kıza soğuk. 
birayı içirmemek için ne sözler söy
lemedi.. 

Gen~· kız, bir biranın sarhoş et
miyeceğini söyledi. Ve biraz evvel 

(Deva.mı 6 ıncı •agjaJa) 

Ye,;ı Bıusonın 

geldi.. Mektepler tatil oldu. Bur· 

saya akın eden edene .. Bursa ya -

kın bir istikbalde, Türkiyenin en 

faal bir turist şehri olacak.. Bursa

ya rağbeti çeken sebeplerden biri 

de Uludağdır. Yazın sıcak günle

rinde Uludağa çıkıp karların, buz

ların üstünde kış sporları yapmak 

ne kadar cazip bir eğlencedir. 

.Mudanya yolile Bursaya giden

ler bu güzel iskele şehrinin git -

tikçe mamur bir hale geldiğini gö

rürler. 

MUDANYA 

Az .?:aman içinde Marmaranın fo

cisi oluyol'. İskeleden çıkınca gfı

nagun çiçeklerle bezenmiş küçük 

havuzu bulunan, muntazam tarh 

ve tanzim edilmiş parkı, geniş cad

desi ve caddenin tıer iki tarafında

ki köhne ve eski binaların yıkılarak 

yerlerine güzel binalar yapılması, 

geniş caddesi, açık muhiti kalblere 

ferah veriyor. 

Bu ana caddede, tanınmış tüccar

lardan Hayri İpar'ın, babası Ah
met Rüştü namına açtığı ve oku -

rnak, yatmak, giydirmesi tamamen 

kendisi tarafından deruhte ve te

min edilen çocuk yurdunda yüz ve 

gündüzleri ayrıca giydirilen kırk 

sekiz fakir mektepli çocuklar için 

açılmış ve ilerde köylülerimizin her 

sahada yetıştirilmesi için ve gayet 
yüksek bir masrafla açılan çocuk 

yurdundan başka on yataklı her 

türlü fenni vesaiti havi anası Şa

diye namına geçen hafta temel at

ma merasimi yapılan sıhhat yurdu, 

caddenin birinci tezyinatından baş· 

lıcasıdır. 

Yorulmıyan, bütün düşüncesi, e
meli, Mudanyanın güzelleştirilme

sinden başka bir şey olmıyan ça • 

lışkan Belediye Reisi Galip Atılgan 

tam manasıle Mudanyaya layık de· 

ğerli bir Belediye rcisıdir. 

Mütareke evınin karşısındaki sa

haya tesadüf eden bir çok binalar 

belediyece istimlak edilerek bü -

yük bir park yapılmak üzere tan

zime başlanmış ve bu parkın orta· 

sına büyük Kurtarıcı Ulu Şef A· 

tatürkün bir heykeli konulmak Ü· 

zere bulunmaktadır. 

••• 
Yazın şiddetli sıcaklarında Bur

sadan ve İstanbuldan binlerce kişi· 
nin banyo almak üzere koşuştukla

rı Mudanyaya geçen sene gidenler 
bu sene bambaşka bir şekilde iÖre-

umamt ıörünüsı1 

rek hayret içinde kalacaklardır. 

Latif manzarası, bol ve muhtelif 

meyva ve mahsulü olan Mudanya, 

tarihi mütareke evi münac;ebetile 

Avrupanın muhtelif şehirlerinden 

gelen çok miktarda gelen seyyah

larla dolup boşalmakta, küçüklü -

ğile beraber garbin kibar sınıffarı

nın ziyaret kasabası halini almak -

tadır. Öyle ümit ediyorum ki, 350 

bin lira bedeli ke~ifle bu scııe in

şasına başlamıcak Bursa - Mudan

ya asfalt yolu, bu şırin Marmaranın 

incisi olan kasabayı, yakın bır is

tikbalde büyiık şehirler sırasma 

girmek fırsatını da verecektir. 

Bursa şifa diyarı olan bu şirin ve 

tarihi l:iclde, şimdi de samıyi y:.ır

du olmıya, mühim ticaret merkez

lerimizden başlıcaları sırasına gir

mektedir. Gün geçmiyor ki, yeni 

yeni binalar göze çarpmış olmasın, 

fabrikalar, apartmanlar, e\·lcr Bur

sanın birinci derecedeki zinetle -
rindendir. 

İpekçilik ne kadar inhı~.:ıf etmiş, 
ipekli kumaşlar n" derece zarif ve 

dünya ipek kunıaş mcnsucatilc re

kabet edecek bir vasıfta olı.!..ı&-.ınu 

söylemek fikrimce zaittir. 

Bursada bu sene inşasın::. başl::ı ~

mış olan Merinos Fabrikası çok mu· 

azzam sanayii nesciyc abidesidir. 

Yakın zamanda her türlü enste -

lasyon ve montajın başarılacağı mu 

hakkaktır. Bu fabrikanın mevaddı 

iptidaiyesinin de memleketimizde 

temin ve ıstihsali için Ziraa~ Ve

kaleti ehemiyetli tedbirler l\lnıı~ ol

duğunu oğrenmekle pek Se\rindim. 

Karacabey harasında ve cı\•ar mın

takalarda süratlc yetiştirilmesine 

çalışılan c.MerinOS• cinsi koyunlar, 

arzu olunan neticelerini almak ü

zere Merinos Müfettişliği ve Me • 

rınos sun'i to~umlama laboratu
arı vücude getirilmiştir. 

Bursa viJayct mıntakasında pek 

bariz bir yok inşaatı faaliyeti de va1 

dır. Bursanın çok kıymetli ve de

ğerli ve kuvvetli azim ve irade sa

hibi valisi Şefik Soyer memleke

tin can damarı, ticaretin ruhu olan 

yollara çok önem vermiştir. ViUi

yetı esaslı bir pr9gram dahilınde
çalışmak suretıl oı nek vilayetler
den birinclsı olacak bir ~kle koy
mak içın mühim tedbirler almış • 
tır. 

Bursa - Mudanya asfalt yoluna 
bu sene bailanacak ve di~er yol • 
lar da ihm;ıJ edilecektir. 

Mudanyada mütar•ke evı'nd• ıımet /nönünln gatok otlaıı 
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\ KANUNİ SÜLEYMAN 
Okuyucularla 
B a ş başa 

Deniz 
Banyoları 
Pahalı 

No.52 Y azan Nedim Refik 
T T 
Ali Şavkaf, müşterisinin hususi hayatına dair 

kendisinden malumat .almamıştı. 
Fatihte oturan Ahmet Veysel 

imzalı bir okuyucumuz yazıyor: 
cÇok kıymetli Nafıa Vekilimiz, 

hiç durmadan çalışıyor. Ve vesaiti 
nakliye ücretlerinde mütemadiyen 
halkın lehine tenzilat yapılıyor. 

İstanbul banliyö trenlerinde bilet 
ücretleri çok ucuzladı. Fakat ban
liyö tTenlerile gidilen deniz ban • 
yolan çok pahalıdır. Hatta, gittik
çe ucuzlayacağı yerde, belki de pa
halılaşıyor. Banyolar ve banyo ci
varındaki kahveler çok pahalıdır. 
Yazın bir deniz banyosu almak i
çin bir İstanbullunun epeyce bir 
parayı gözden çıkarması lazım .. 

. 
intihap ettiği kuma!iların genç bi r kadın ı memnun ede

cek kıymeth şeyler olduğunu görüyordu 

_ Hier şeye rağmen, eve girmiye 1 
, cesaret eden o~urs~ yapılacak şeyi 
biliyorsun değıl mı? .• 

1 - Evet, üstad. ip! .. 

duğunu ise, zaten biliyordu. Fa
kat, artık gençlik yaşlarına veda 
etmiş olan müşterisinin şimdi böy
le neşesiz durmasını, evdeki genç 
kadının huysuzluğundan ileri gel
diğine hükmeden Ali Şavkat: 

Ali Şavkat, büyük bir teessür i
çinde: 

- Vah, vah, dedi, hepimiz onun 
uğrunda kurban olalım. Böyle hir 
padişah ... - Evet .. ip! .. Gelen adamın boy

nuna atılacak bir iple, o cür'etka-. 
rın dünya ile hesabı kesilir! .. 

Ali Şavkat bu evin, Bahadır Sa
hibın konağına yakın olması dola
yısile işlerine çok yarıyacağını dü
vcünüyordu. Fakat (Kali} evlatları
nın İstanbuldaki reisi, işlerin pek 
ters gitmesi ihtimalini düşünmek
ten kendini alamıyordu. Ya Parhalı 
ile yanındaki Hintli arkadaşı yaka
landılarsa? 

- Maamafih, dedi, şimdiye kadar 
Bahadır Sahıbin Hindistana dön
mesinin önüne geçebildik. Kızını 

kaçırdık. Bizım en korktuğumuz 
bir düşmana karşı şimdiye kadar 
yapmıya muvnffak olduğumuz iş 

az değildir. Bu uğurda Parhalı, 

yahut Ali Şavkat feda olsalar ne çı
kar? .. 

Ali Şavkat, yine dükkanının iş
leriyle meşgul oluyor, gelen müşte
rilere en güzel kumaşlarını gösteri
yor, fakat Parhalıdan bir haber ge
lecek diye ikide bir dışarıya göz. 
atmaktan kendini alamıyordu. 

Parhalı yakalanarak (Kali) ev
Iatları için İstanbulda en tehlikeli 
bir hal olursa, Ali Şavkat ne yapa
caktı? .. Kendi kendine: 

- Sultan Si.ıleymanın payitah~ 

tına gelen biz on kişi, hepimiz son 
dakikada yapacağımızı bilmiyor 
muyuz? .. Hepimiz son dakikamızın 
eeldiğini anlar anlamaz (Kali) f?v
latlarından hiç birini tehlikeye 
koymaksmn biz, kendimi fedaya 
hazır değil m iy iz? .. İşte bu yeter. 
Mukaddes mabudemizin kuvveti 
buradadır! 

Ali Şavkatm itıbarh müşterile
r inden biri selam vererek dükka
na girdıği zaman Hintli artık bu 
düşüncelere n ihayet vererek son 
derece gü ler yüzle miişterısini kar
şıladı ve ona sattığı malların eıı 
güzellerini gösto>rmiye hazırlanır -
ken, d ikkat ettı Karşısındaki bıra~ 
dnlgın, di.ışiınc·eli bulunuyordu. 

- Neniz var? .. dedi, biraz istira

hat etmez mısin iz? .. Buyurunu:L e
fendim, şövlc rahat oturunuz, yor
gun görünuyorsunuz!.. 

Bu muşteri, bize de yabancı olmı
yan bir sımadır. Sultnn Süleyman, 
daha tahta yeni çıktığı zaman meh
taplı bir gecede sarayın tenha bir 
köşesinde, yüksek bir yerde birisi
le gönişmüştti . O, yeni padişahın 
daha şehzadelığinde tecrübe ~ttiği 
en mahrem, en anlayışlı bir münec
cuniydı. Müneccim senelerce be
kar yaşadıktan, ömrunün en uzun 
kısmını Orta Asya, Arabistan ve 
Mısırda gcçirdıkten sonra Manısa
da Şehzade Stileymana gelmiş, 0 _ 

mın teveccuhüne mazha r olmuş, 
şehzade, padışah olunca o da sara
ya a~~nmış~ı. Fakat müneccim genç 
ve guzcl hır cariyeye de malik ol
m~, bu gen; kızı memnun etmek, 
onun en tatlı bir ışi olmuştu. 

Ali Şavkatın Bedestandaki dük
kanında ıse genç bir kadını sevın
dırecek en güzel kumaşlar, en gu
zel ı;;;lemcler, en kıymetlı taşlar ki
bar ve zengin muşterılerin emrıne 
hazır, bcklıyordu . 

Ali Şavkat gıbı miışterisi de fars
cayı çok iy i sciy 1 üyord u: 

- Evet, mevlana, dedi; doğrusu 
bu fani dünyanın tadı yok. Bizim 
aldanmamız çok beyhude ... 

- Ne oldunuz, efendim? .. Sizi 
neşesiz görünce, bize de kederiniz 
sirayet eder. Bilirsiniz ki fani de
dığiniz dünyanın tadı, aldanmada
ılır. Eğer aldanamazsak nasıl tadı
r ı bulabiliriz? Fakat ne oldunuz? .. 
Ç9resi olmıyan dert var mıdır? .. 

Ali Şavkat, müşterisinin hususi 
hı yatına dair kendisinden malQ • 
~m t almamıştı. Fakat onun hep 
ınt hap ettiği kumaşların genç bir 
kaGını memnun edecek kıymetli 
§eyıer olduğunu görduğünden bun
l~rın ~er halde yine böyle genç bir 
d.~lberı sevindirmek için alındığına 
§Uphe etmemişti. Müşterisinin Sul
tan Süleymana yakın bir adam nl-

- Evet, dedi, dünyada çaresi bu
lunmayan hiç bir dert yoktur; bu
na emin olunuz. Efendim, şu ku
maşlara bir tenezzül edip bakmak 
liitfunda bulunur musunuz? 

- Ya mevlana, benim derdim 
daha büyüktür. Bunun çaresini bul
mayı düşünüyorum. Saadetlii pa
dişahım biraz rahatsızdır. Mizacına 

bir durgunluk geldi. Neşesini kay
betti. 

- Evet, kurban olalım, mevla
na .. Fakat bunun çaresi?.. Genç 
yaşta bir padişah, kafirlere haddini 
bildirdi. Muzaffer oldu. Daha da 
başka zaferlere nail olacağına şüp
hem yok .. 

- Evet, mevlana, evet, efendi
miz .. Yıldızların ahkamı ne alem
de? ... 

- Pek parlak, mevlana .. Ömür u
zunluğu, uzun bir saltanat, fütu -
hat, fütuhat üstüne. (Devamı var) 

Denize, bu takdirde, yalnız zen
ginler girebilecek. Halbuki, İstan
bul, öyle bir fehir ki, her tarafı de
nizle çevrilmiş .. Bu ~hirde de de
nize girmek lüks bir şey olursa, 
çok yazık-> 
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Plaj 'ın sırlarını 
mayonun hatıra
larını dinleyiniz ı __ ~_x_~ __ i ____ H __ l _K_A_~ _v __ E _______ ~x~~~ı 

Turnayı gözünden vu
ran adam 

( 5 inci •ayfadun rfeoom ) 
tatlı tatlı sevişen gençlerin arası
na, parasızlık yüzünden karakedi 
girdi. 

( 4 ilnct! sayfadan devam) 
Bir sene geçti. Bekarlık ta canı

ma tak edince gazetelerde evlen
mek istiyenlerin ilan sütununu 
dikkatle okumıya başladım . Dik
katle diyorum. Çünkü eskiden beri 
gazetelerde en tatlı okuduğum sa
tırlar evlenmek istiyen dul kadın
ların, erkeklerin, gençlerin, ihti
yarların garip, garip ilanlarıdır. 
Meğer bekarlıktan kurtulmak i

çin ben de bu satırlardan istifade
ye mecbur olacakmışım! 

Bir gün gazetedeki yüzlerce ilan 
arasında (Genç bir dul) serlevha
sile başlıyan satırlar nazarı dikka
timi celbctti. Dikkatli okudum. 28 
yaşındayım. Dulum. Sarışın. mavi 
gözlü, ince narin viıcutlüyüm. Ko
camdaaradığım meziyet iyi bir 
mevzii içtimai sahibi ve intizamı 
ve iktısadı sever olmasıdır. Ad • 
res ... , 

O gece uykum kaçtı. Bu UAn sa
hibini düşündüm. Nihayet ertesi 
gün bir mektup yazdım. Kendisile 
görüşmek üzere bır randevu iste
dim. Gelen mektupta: 

Randevumu kabul ettiğini ya
zıyordu. Ben o gün güzel bir traş 
oldum. Yeni elbiseleri giydim. Ve 
randevu mahalli olan Operanın ar
kasındaki büyük bir kahvede otur
dum. 

İşaret olarak şunu vermiştim: 
Ben göğsüme beyaz karanfil taka
caktım. O da beyaz eldiven ve be
yaz bir çanta bulunduracaktı. 

Tam randevu saatinde kapıdan 

Bir harp çıkarsa 
Amerika hangi 
tara.ftan olacak? 

• ( 4 üucı1 sogfad1 n devam) 

smda geçen sene yapılmış olan ye· 
ni bir tica ret muahedesi vardır. İn
gıltere ile Amerıka .ırasında da 

böyle bir muahede yapılmak üze _ 

r edir. Amcrıka hükılmetı buna son 
derece ehemmıyet veriyor. 

Acaba Amerıkanın Avrupa ile a
U'tkası daha ziyade nrtabilir mi? İş-
te Avı upa mehafilıni düşiındüren 
budur. Suali daha açıkça sormak 

Iazımgelirse şöyle denebilir: Avru
pada bir muharebe olursa Ameri
kanın alacağı vaziyet ne olacak? 

Amerikalılar böyle bir halde kav
gtıya karışmak fikrinde hiç değil _ 

dirler. Yeni yapılan bir kanunla 
muhariplere silah göndermek bita
raflığa mugayir sayılıyor ve böyle 

bır şey menediliyor. Harp edenle
re siiah götürmek de Amerika ge
milerine yasak edilmiştir. 

Amerika bundan yirmi sene ev
vel, yani 1917 de Avrupa harbine 
karıştı. 1937 deki kanun ile Ame -
rikanın, A vrupada bir harp çıkar

sa karışmasına mani olmak için sı
kı bir bitaraflığı icabettiriyor . F a
kat kim bil!r? 

içeriye kim girdi, bilir misiniz? Bi
zim eski karı değil mi? Tam .. de -
dim, turnayı gözünden vurdum. O 
anda bütün dükkan sanki başıma 
yıkıldı. 

Benimle alay eder fibi karşıma 
çıkan bu kadını görür görmez: 

- Ddol .. diye bağırdım, ve talii
mi altüst eden bu kadının üzerine 
yürüyerek iki tokat aşkettim. Ka
dın ayni zamanda şirret bir şeydi. 
Karakola gittiğimiz zaman hakika
ti anlatacağı yerde: 

- Benim eski kocam .. Boşandım. 
Şimdi peşimi bırakmıyor. Tehdit 
ediyor. Hayatım tehlikededir. 1şh~ 
dövmlye başladı. Yarın da oldü
rür. Belki .. diyerek iftiraya başlııı
masın mı? 

Ben, ne kadar hakikati anlattım
aa da sözümü dinletemedim. Karı 
fıkırdak .. polis onun sözlerini zc.ı p
ta geçirdi.. Ve polis mahkemesine 
oradan da cew mahkemesine, bil
mem ne maddesinden 8 ay hapse 
mahkum olmadım mı? 

8 aydır hapisteyim. Tabii vazift?
den de olduk. Meteliksiz de kal
dı k. Yarım saat evvel hapisten 
çıkınca geniş bir nefes alayım diye 

parka geldim. Belediyede memur 
arkadaşlarım var. Akşam üstü dai
re kapanınca onlardan birkaç ku

ruş borç alayım da biraz hayatımı 
düzelteyim .. 

Nasıl azizim .. sen, ~azete sütun

larında böyle garip tesadüCJü bir 
hikaye okudun mu? 

Limonlu bir bardak suyun on beş 
kuruşıt satıldığı bu yerde, şüphesiz 
ki, aı para ile aşık olmak kolay de
ğil.. 

Kız bu sefer: 
- Macit, ben seni bilirim. Yarın 

seninle evlendiğimizin ayında sen 
beni aç bırakırsın. Para kazan da 
kızlıtria evlenmiye kalk!.. Bütün 
aşkımızı ve hatıralarımızı bu kum
lara gömelim, dedi. Ve yerinden 
fırhyarak suya atıldı. 

••• 
Plajın sahibi, bana biraz da bizde 

deniz hayatının tarihçesıni anlat -
tı: 

- Bizde plaj 17, 18 senelik bir 
meseledir. Daha evvel Salıpazarı, 

kumkapı, Halıç Feneri, Kadıköy, 

Küçük Moda, Beşıktaş vapur iske
lesi, Büyükada, Üskiidarda Şemsi
paşa cihetind , Samatya,· Bakırkö -
yür.de erkekl re m hsus kapalı de
niz hamamı.arı vardı. 

O tarihlerde kadınların açıkta de
nize girmeleri yasaktı. 

Mütarekede, İstanbula gelen be
yaz Ruslar, Avrupada rağbet gören 
plajcılığı ilk defa Floryada canlan
landırdılar. 

O zamanlar Boğaziçi rağbette idi. 
Vezir, vükela orada oturuyorlar

dı. 

Benim İsmail adında çok sevdi • 
ğlm bir arkadaşım vardı. Arkada
şım Kandilliden karşıya geçiyor • 
muş. Bindiği çürük sandal delini -
yor ve su alıp batıyor. İsmail canını 
kurtarmak ıçin yüzmiye çalışıyor. 
Elbiseleri su alıyor, kendi ağır ge
lince akıntıda yüzemiy or. Bin müş
kiılat içinde soyunuyor ve böyle
likle sahıl e geliyor. Yalılardan ka
dınlar bu manzarayı sey rediyor. 

Bu vaziyeti gören, işmini hatır
lıyamadığım bir eski paşa, kızı -
yor ve uşaklarına emir veriyor: 

- Gıdın, şu yobazı gctırin .. Çıp-
Bu akşam şehrin muhtelif semt- k d la enize gırmeyi anlatayım ona ... 

!erinde nobetçi olan eczaneler şun- Uşa k lcJr, aldıkları emri ifa edı' _ 
lardır: 

yor lar. Arkadaş, sandalının battığı-
istanbul cihetindekiler: nı ve hayatını kurtar mak için so-
Eminönünde <Bensason) , Beya- yunduğunu söylemişse de: 

zıdda (Asador), Küçükpazarda - Senı kadınlar çıplak goı dü, 
( Necati Ahmet ) Eyüpsultandıı diye küfür savurarak İ smaili ikınci 
(Mustafa Arif), Şehremininde bir defa ı slatıyor. 
(Hamdi) , Karagümrükte (Arif), 

1 
Sam atyada (Tcofılos) , Şehzadeba- R A D y Q ı 
şında (Hamdi), Aksarayda (Şeref), 
Fenerde (Emilyadi), Alemdarda ________ _______ ! 

-
(Sırrı Rasim), Bakırköyde (Mer- BUGÜNKÜ PROGRAM 
kez). Akşam 1ıeşriyatı: 
Beyoğlu cilıetindekiler: l 7 Ankara Gençler Birl i ği _ Ga-
İstiklaJ caddesinde (Kanzuk), latasaray maçı. Taksım stadından 

Altıncıdairede (Güneş), Galatada naklen, 18.30, plakla dans musıkisi 
Topçularda (Sporidls), Taksimde l!l.30, konferans: Ordu saylavı Se~ 
(Nizameddin), Tar la başında (Ni _ !im Sırn Tarcan tarafından, (folk-' 
had), Şlşhd~ (Halk), Kasımpaşada lor). 20 Müzeyyen ve arkadaşları ta-
(Mi.leyycd), Hasköyde (Nesim A- rafından Türk musikisi ve hrılk 
seo), Beşiktaşta (Ali Rıza), Sarı • şarkıları, 20.30 Ömer Rıza tarafın. 
yerde (Osman). dan Arapça söylev, 20.45 Muzaf _ 

Üsküdarda İskelede (Merkez), fer ve arkadaşları tarafından Türk 
K d k .. musikisi ve halk şarkıları, (Saat a-

·
a. ı oyünde Modada (Moda), Bü- ) 

yük d yarı • 21.15 orkestra, 22.15 aı'ans ve 
a ada (Şinasi Rıza), Heybelide b h 

(Halk). orsa aberleri ve ertesi günün 

r "" Her mevsimde reçel ve şurup 1 
yapacak yemişlerimiz var. 

Ulusal Ekonomi 1 
ı·e Arttırma Kurumtı 

programı, 22.30 plükla sololar, ope
ra ,.e operet parçaları, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Pl~k la Türk musikisi, 

12,50 Havadıs, 1J 05 Muhtelif plak 
neşriyatı, H Son. 

1 

Eski lstanbul batakhaneleri: 1 
KUMAR.. ~ 

._-----------Yazan: iVI. S. ÇAP Al\J 
ikinci kısım - 101 _. 

(N .. ) damdan düşer gibi haykırd•~ 
"Defterde adın var. Sen tehlikeli r,, 

bir adamsın, oyun oynamam senini• 
Maamafih, bir takım oyunculaı· 

vardır ki, ne kadar ikaz etseniz: 
- Yook, hile şöyle yapılır, 

dıkkat et~ 

Deseniz; tavsiyelerinizle amil ol
mak şöyle dursun, bilhassa gidip 
kurnaz ve hırsız oyuncuları bula
rak onlarla oynamaktan zevk du
yarlar. 
Sakın siz böyle yapmayınız! Bil

memek ayıp değil, bilip öğrendik
ten sonra boğulmak -tabirimi ma
zur görün - enayiliğin daniskası -
dır. 

Bir kısım oyuncular da kurnaz 
geçindikleri ve boğulmamak, ku
mar madrabazlarının torpillerine 
çarpmamak için bütün dikkatlerile 
oyunun seyrini takip ettikleri hal
de yine ökseye düşmüşler, parala
rını çaldırmışlardır. 

Bu kabil vak'aların yüzlerce ve 
yüzlercesi içinden rastgele bir ta-
nesini yazıyorum: 

Mütekait (N .. ) oyun hastası bir 

adamdı. Gençliğinden beri kumar 
oynuyordu. Bir çok defalar oyun • 
da boğulduğu, boğuntuya getiril • 

diği için, bu yolda biraz da kendi 
avanta kollamak sevdasına düştü. 
Şark taraflarında bulunurken, kar-

şısına, zarla oynanan kumarlarda 
hakikat~n usta biri çıktı. Orada bu
lunduğu müddet içinde, bu adam
dan zar hilelerinin bir kısmını 
öğrendi. Bundan başka, zar oyun-

larında hile yapanların adlarını da 
defterine kaydetmeyi ihmal etme
di. Son günlerde onda bir merak 

hasıl olmuştu. İstanbulda ne ka -
dar kumarbaz ve trişör varsa huru
fuheca sırasile adlarını tesbit ve 
bu adların sıralarına da hangi o • 
yunda usta, hangi sahada hafif ol
duğunu işaret etmek ... 

Anadoluda bulunduğu için, zar 
hilelerile, f~ndbazların isim ve hü
viyetlerini tcsbit etmekten başka 
fazla bir şey yapamadı. Bakara i~çi
lerinin adlarını öğrenip defterine 
kaydedemedi. 

fstanbula döndükten sonra, Ka
dıköyüne yerleiti. Gazino ve kah -
velere devama başladı, tavla ve pi
ket gibi oyunlar oynarken, yine İs
tanbulun tanınmış kahve işçilerin· 
den birisile ahbap oldu, bir zaman 
geldi ki, ahbaplık, dostluk derece
sini buldu, o derecede ki, kırk yıl
lık dostlar arasında belki bu dere-

}>at:lı• 
diği için, işi büsbütün kumar • 
ğa vurmuştu. Tam manasile f,kal 
fesyonel bir işçi olmuştu: ,yak 
fendbazlığına rağmen, b~tun yok· 
ve kahve işçileri gibi sefıl ve "f1l"' 

sul bir ömür sürüyor, zavall:; • 
rünü kambur gibi sırtında 
yordu. . pa· 

(N .. ) kendisine yardım etti• ~ 
ra verdi, rakı içirdi, sermaye .. 
rerek oyun oynattı. (N .. ) Yar::ı.ı. 
larını boşu boşuna yapnUY uld• 
Karşılık olmak üzere, istanb ıJ1l 
ne kadar işçi varsa onları~ ~.dl:dll~ 
hangi oyunlarda mahir trışor ot· 
ğunu öğrenerek defterine yatJY 

du. dıköf• 
(N .. ) az zaman içinde, Ka ))111• 

1ü fendbazın yardımiyle, tsı:,.r 
da 11e kadar kumarbaz ve k ,,.,.. 
hırsızı varsa hepsinin adlar~ • ..ıaı 
leklerini, nerelerde bulund~~ 
öğrendi. 

Bu müddet içinde, (N .. ) ~ 
sevkedildiği için, kendisini b yer
tün kumara verdi. Artık be~, 
de, her taraf ta kumar oyn ~ 
başladı. Yalnız oyuna başla ,,.,,, 
evvel, oyuncuların konuşınal . 

1 
dikkat ediyor, isimleriyle birib~ 
rine hitap ettikçe, cebinden d~ 
rini çıkararak, o adın sırasın pi" 
izahatı okuyor, sonra ... esa.geD )lfq 
tavatsız bir adam oldugu ıçint 
çekinmeden: bli-

- Defterde adın var, sen te 1 
keli adamsın, seninle oynartı~or _ 

Diyerek, oyuna iştirak etııııY 
du. 

. "' Ü 0-
Isimlerde hazan aldandıgı et• 

luyordu. Mesela defterdeki .AhıX1 
.. re kaı"le, bir masada oynamak uze 

11· şısına çıkan Ahmet ekser defad acı 
ni adam çıkmıyordu. DefW • 

. ·yt olal't 
adlar arasında tezkivelerı ı .. 
isim sıralarında ke~dileri h~ 
da iyi notlar bulunanlar da v ... ıd 
Bunun için, bazı zamanlarda, 0:-

oynıyacağı kimselere alır alrtııl· 
- Senin adın ne? ~ itJI 

diye soruyor, aldığı cevap uıer 
defterdeki not iyi çıkarsa: 

- Haydi başlıyalım! . rd&l
Diyerek masa başına geçıyo 

1 
Bu kadar titiz, dikkatli oıınasıJl 

rağmen, bir gün (N .. ) nı da ~1: 
•"}~"' dular, onun parasını da trışor 

aldılar. 

Nasıl mı bu oldu? 
Kim boğdu? ~ 

ce samimiyot teessüs etmemiştir. Boğdurmak için kılavuzluk 
(N .. ) nın dost olduğu işçi, Kadı- mi yaptı? 

ıdu· köyünün tanınmış Ermeni ailele • Az bir zaman içinde dost 0 

rinden birine mensuptu. Sesi gü • ğu Kadıköylü trişör!.. e 
zel, lisanı talnkat sahibi, Türklere Baktığı, oynamak için serrn•Y 
kendısini sevdirmiş, ve ailesinden d . - · d ı ver ıgı a am... . -~• 
intıkal eden oldukça ehemmiyetli k arl>P"' Hayret etmeyiniz, um ..ttt-
bir serveti yemiş, bitirmiş bir a - d ıotuf B"-vic an yoktur. O yalnız ...... , 
damdı. Son zamanlarda düşmüş, d"ğ" d b nı .,,. u u a amı değil, bn ası ıf'I/• 
kumara olan iptilası yüzünden ak- boğar, boğdurur, paraSlnı çald 
rabalarından yardım falan görme- (Devamı var!,_.-

u•••••••tt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••11••••tt••••••"'''"''''''''"''''''' .. ,, ........... . 

Yalnız '' İYİ 

o 
,, 

Bıça ları vardır. 
Dayanıklığı ve keskinligi birer bire.· 

k?ntrol edildiğinden hepsi de mütesa
vıyen keskin \'e dayanıklıdırlar. 
Şayet onlardan bi~i, sizi tamamen 
memnun edemedi ise "Poker,, bila 
münaka5a cieğiştirecektir. 

BU YÜZD E YÜ Z 
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KUDCS KO~LARR 1 Gençlerbirliği dün ü m 
kazanmıştı. Fakat ... Tefrika No: 87 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Sıır Kraliçesi kocasına: "Kıskançlık kadınlarla 
birlikte doğmuştur. Kıskançlık olmasaydı, gü
zelliğin manası kalmazdı!,, diyordu. O sırada, 

Son dakikada Necdetin boş kaleye attığı gol 
Güneşi mağlubiyetten kurtardı. 

Yazan : Murat Kayahan 
saraylı kadınlar (Tita)yı boğmağa gitmişlerdi .. 

Dün Taksim Stadında Güneş -
Gençler Birliği takımları karşılaş
tılar. Sahada bir ikı bin kadar sc -
yirci toplanmıştı Bu maçın netice
si G. Sarayı alakadar etmekte idi. 
Bugün G. Sarayla karşılaşacak o
lan Gençler Birliğinin Güneş kar
şısında fazla enerji sarfetrru:si, yo
rulması G. Sarayın lehine olacak
tı. Fakat Gençler Birliği Güneş kar
şısında çok fazla yorulmadan mu
vaffak oldular. 

Diyor ve Filistinin uzak illerden 
gelecek düşman istilasına karş1 ken
d' . 
ını koruyamıyacağmı sanıyordu. 

Sur Kralı, Beni İsrail Hüküm
darı Süleymanla müttefikti. Fakat, 
Kudüse -düşündiığü gibi- böyle gü
nün birinde uzaktan gelebilecek 
~Uvvetli bir düşmanla çarpışmak 
ltzerc Süleymana nasıl yardım ede
cekti? 

Kral Hiram, yeni gözdesinden 
Süleymanın sarayında olup biten 
işler hakkında bir hayli malumat 
alrnı~tı. Eğer (Tita) nın verdiği bu 
haberler doğru ise, Sülcymanın tah
tı çok tehlikeli görünüyordu. Hat
ta o kadar tehlikeli görünüyordu 
ki, bu tahtı, çok zayıf sanılan Aman 
Kraliçesi bile yıkabilirdi! 

ı. Titayı bir tavuk gibi 
boğazhyacağım ! ,, 

'!'ita, Sur sarayına girdiği gün -
denberi Hiramm gözdelerile çar
Pışrnaktan usanmıştı. 

.Aradan iki ay geçtiği halde Tita 
hakkındaki kıskançlıklar bir türlü 
hafiflememiş, bilakis günler aylari_ 
kalboldukça derinleşmiye başla • 
lnıştı. 

Rraı Hiramın: 
c- Yer yüzünde Titadan daha 

f.!Üzel bir kadın olmasa gerek!> 
Sözü bütün saray kadınlarını ku

durtrnuştu. 
Tita kendisile, görünüşte bir 

dost gibi konuşan cariyelere: 
- Benim ne suçum var? -diyor -

du. Eğer çok güzelsem, beni yara
tana sorunuz! Ve eğer Kral beni he
~inizden fazla seviyorsa, bunun 
0nüne geçmek için, •krala: 4'0nu 
sevrne .. bizi sev!• deyiniz. Benimle 
neden uğraşıyorsunuz? 
'Kadının en büyük düşmanı: Ken 

disinden da1ıa giizel olan kadın -
<lır ! • 

Diyen Beni İsrail şaıri Em:erano 
ne kadar doğru söylemişti. 
ıt· Saray kadınları, kendilerine ra-

1.P gördükleri Titaya bir düşman 
f.!oziJe bakıyorlardı. 

l'ıta bir gün hükümdara: 
- Kadınlardan korkuyorum. Ba

lla bir fenalık yapmaları muhte -
lı'ı~ldir. 

bernişü. 
liiraın ogün gözdesini kucaklıya

l'ak: 

,·e ncş'esi kaçmıştı. Kral Hiramın 
yalnız Tita ile meşgul olması, kra
lıçeyi de hıddcllendırmiye başla -
mıştı. 

Zıma bir sabah kendi cariyele -
rinden birini odasına çağırdı: 

- Bu kadının saraydan uzaklaş
masına imkan yok. Onu öbür dün
yaya gönderip kurtulalım. 

Dedi.. Cariyesinin bu ışi yapıp 

yapamıyncağını sordu. Kraliçenin 
cariyesi çok cesur ve becerikli bir 
kızdı: 

- Hiç merak etmeyin, kraliçem! 
Ben onu bir tavuk boğazlar gıbi, 

kendi elimle boğar, gcbertırim, de
di. 

Zima, cariyesinden bu cevabı a
lınca sevindi: 

- Haydi, göreyim seni .. onun işi
ni çabuk bitirirsen, dünyanın en 
zengin bir kadını olacaksın! 

Ve böylece kraliçe ile cariyesi a
rasında verilen ölüm kararından 

sonra, zenci cariye fırsat kollamıya 
ve Titanın peşinden koşmıya baş
ladı. 

lbn' Sina ihtifali 
Programı 

Büyük Türk filozofu ve Türk üs
tadı İbni Sinanın 900 üncü yıldö
nümü mi.inasebetile 21 haziran pa
zartesi günü Üniversit'.? Konferans 
sal0nunda saat 14 te yapılacak bü
yük merasimin programı hazırlan

mıştır. 

Teshil edilen program mucibin
ce merasime Türk Tarih Kurumu 
Başkanı, Bolu Saylavı Hasan O?
mil Çambel'in nçış nutkile başla
nacak ve biliıhara büyük filozofun 
hayatı, milliyeti, kültürü ve tıbbi 
doktrinlerı hakkında profesör Şem
seddin Günaltoy ve Doktor Neş'et 
Ömer İrdelp torafından iki konfe
rans verilecektir. Bundan sonra pro
fesör Akıl Muhtar Özden ve (Lo
ven) Üniversitesi profesörü Dok
tor Triko Royer tarafından (İbni 
Sinanın Tıbbı) ve (Avrupa tıb der-

Titanın sarayda hemerı hemen 
hiç bir dostu yoktu . O, günün bi
rınde böyle hır felaketle karşıla

şacağını umarak daıma ihtiyatlı bu
lunur, ve odasında yalnız kaldığı 
zaman kapısmm arkasını sürme-

lemederı yatmazdı. Bütün ömrü 
kralın dairesınde geçiyor gıbiydi. 

Bır akşam nasılsa kralın yanın .. 
d& kalan kraliçe Zimeı o gece hü • 
kümdara sıyasi meselelerden bah
sede vakti gcciktırmışti. Zıma

mn bundan maksadı cariyesıne 'Za

mıın ve fırsat kazandırmak idi. 

Krali~ Zima, o gPce kocasının 

.yanında kaldığı müddetçe Tıtadan 
bahsetmemışti. Hatta Hiramın: 
-·Şu kadınlar Ti ta ile neden bu 

kadar meşgul 0luyorlar? 

Sözüne kralıçe, soğukkanlılığını 
muhafaza ederek şöyle bir cevap 
vermışti: 

- Tita çok güzel hir kadındır. 

Gözlerinizin onu görüp de kıs • 

kanmamalarına imkan var mıdır? 
(Devamı var) 

Parasız 
tifo aşısı 

Ç. E. K. Eminönü kaza..:ından: 

Divanyolunda Çocuk kütüpha • 
nesinde her gün J>aat 14 ten 16 ya 
kadar çocuklara, çocuk velilerine 
ve herkese paras1z tazP. tifo aşıs1 

şırınga edılecektir. Arzu edenlerin 
müracaatları. 

GUlhane mUsamerelerl 
Gülhane 18/6/937 cüma günü saat 

17,30 da son üçüncü tıbbi müsame-

resine profesör doktor Lutfi Aksu 
riyasetinde devam etmişir: 

1 - İspondilit tizoıtııyclikde dis
lektrolık. Dr. FııiJ(. 

II - Ekzama soler vak'ası Dr. 
Suphi. 

111 - Ultrason ve tababette yeri 
Prof. Nüzhet Şakir. 

IV - Lohusahk humması tedo. -
sine tesiri) etrafında iki müşahede \'isinde prontozil. Prof. Esat Birol. 

Sahaya önee kırmızı-siyah :!kır

malı Gençler Birliği çıktı. Onları 

müteakip Güneşliler sahaya çıktı
lar. 

Hakem İzmirli Mustafa. 
Oyuna Güneşliler başladı. Biri

birini takip eden Güneş hücumla -
rını Ankara müdafaası uzaklaştır
dı \'e hücum sırası Gençler Birli
ğine geldi. İlk dakikalarda Kadri, 
Halit, İhsan, müdafaasını aşamıyan 
Güneş akınlarına mukabil, Anka
ralılar sağ açıkları Selim vasıtasile 
sık sık tehlikeli hücumlar yapmıya 
başladılar. 

Bu akınların tesirile oyun, Gü
neş sahasına intikal etti. Hatta bir 
ara top, mütemadiyen Güneş ka -
lesi önünde dolaşmıya başladı. Fa
kat hakim oynıyan Gençler Birli
ği bu vaziyetten istifade edemiye
rek ilk dakikada elde ettikleri fır
satları kaçırdılar. Bu ara Gençler 
Birliği bir gol yaptı. Hakem bunu 
ofsayd addederek sayıyı kabul et
medi. Devrenin ortalarına kadar 
her iki tarafın çalışması netice ver
medi. 

Oyun bu dakikalarda mütevazin 

bir şekil aldı. Gençler Birliği mü
dafaasının düzgün oyunu maçın 

Cknçler Birliği hakimiyeti altına 

girmesine amil oldu Devrenin bit
mesine bır iki dakika kala Selimin 
hücumunıı Güneşliler kornerle dur
durdu. Selim, korneri güzel attı. 

Tam kale önüne gelen topu sol iç 
Niyazi mükemmel bir kafa vuru
şile Güneş kolesine soktu ve iki 
dakika sonra birinci devre 1-0 Genç
ler Biri iğin in galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Yapılacak ve merasime yarım saat- v - Akantozis Migrikans vak - o G ı B' ı· · ı lik bir fasıla verilecektir. yun enç er ır ığinın avt a ne-

Bu fasıla arasında hazırlanan ser- ası. Dr. Kemal. ticelenen akını ile başladı. Birinci 
VI - Alektro konsultasion ile te- de d ld ğ "b' G ı B" li gi ziyaret edilecek ve sonra prog- vre e o u u gı ı enç er ır · 

ramın ikinci kısmında da sırasile davi edilmiş ve biyolojik tetkikleri ğı hızını kaybetmeden oynuyordu. 

beynelmilel Tıb Tarihi Cemiyeti yapılmış 4 kanser vak'ası. Prof. Dr. Fakat Güneşliler de sık sık Ankara 
reisi Profesör Doktor V. Gomoo, Lütfi Aksu. kalesine akınlar yapıyorlar. Baş -
Doktor Profesör İsmail Hakkı İz - Taraflarından gösterilmiş ve Prof. langıçtan beş dakika sonra Sala -
mirli, Doktor Perihan Çambel, Ra- Lütfi Aksu, Burhan Urus, Nüzhet hattin Ankara müdafilerinin dur-
sathane Müdürü Profesör Fatin gunluğundan istifade ederek be -

. Şakir münakaşalara iştirak etmiş-
Gökmen taraflarından Ibni Sina'- raberlik golünü attı: l • 1. 

!erdir. 
nın Garp tıbbına hizmetleri ve ter- Bu gol oyuna hız. verdi. İki taraf 
cüme edilen eserleri, İbni Sina fel- r ___ , ___ ') da karşılıklı akınlarla galibiyet go-

sefesi, İbni Sinada kadın ve çocuk Evi, yuva yapan kilerdir. lü çıkarmıya çalışıyorlar. Fakat 
hastalıkları, İbni Sina'nın riyaziye d Rebiinin bir ortasını ceza çizgisi i-Ev ka mı, esvap dolabın kadar 
ve heyet cephrısi hakkında dört çinde kafa ile çeviren İhsana ha-
konferans "erı'lecektı·r. kilerini ek düşün: k d d • em yanlış bir görüş yüzün en en · 

Diğer taraftnn İbni Sina hakkın- Her mc:vsime gorc reçc:l \·e şu- bol, yani penaltı verdi Necdet pe-
da Türk Tarih Kurumu tarafından ruplarını hazırla! naltıyı gol yaptı ve Güneş 2-1 ga-
(İbni Sina) hakkında mühim ve 1 Ulusal Ekonomi lip vaziyete geçti. 
900 sayfalık bir eser hazırlanmış \ t·e Arttırma Kurumu Bu golden bir iki dakika sonra, 

ve bastırılmıştır. -------------- Rasimi ceza çizgisi içinde şarjla dü-
sız 

BıJ Porter hapısanede çok fay
dalı bır adamdı. Bankanın üsten 
~ubesinde çalışmazdan evvel, Grin 
Sboro kasabasında eczacılık yap
mış bir adamdı İlfıçtan anladı~ı 

............ 
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için kendisini hapısanenin reviri· 
ne almışlardı Bırçok imtiyazlar 
sayesinde hapisanedeki hayatının 

kendısıne o kadar ıyilıkler ettiğım 
Bilin öteki namkörlere bcnzeyışini 
bir türlü affedemıyordum Halbu
ki Bilin o müddet zarfında hep be
nırn için çalışmakta olduğunun far
kında değildim. Meyustum, sabır
sızlanıyordum. O zaman kendı ken
dime yardım etmiye karar verdim. 

KAÇMAK TEŞEBBÜSÜ Yazarı: 
~I Jenings 

lı'l liapisnne nizamlarına göre, bir 
~ ilhkurnıa konuşmak yasak oldu
Ru · · 
di ıçın, sonra neredeyse bir gar .. 
ihf·anın. konuşulduğunu sezmesi 
g ırnaıı bulunduğu için, Bil yine 
ıı~Y1et Yavaş sesle ve çabuk çabuk 

Yedi: 

oı~~f, dedi, burada çok dikkatli 
terı ırn~ye sımnı verme! Herkes
tıı ~kın? Senin için elimden gcle
va:.0Prn~ya çalışacağım. Fırsatlar 
~ .. Senı belki de hastaneye alırız. 

tet llt\.in söyledikleri bundan iba-

cun~nldı. 9'Jnkü koridorun öbür u
lirlll ·a~ hır gardiyanın gölgesi be
!tılıeıştı. Şöyle bir müddet blribirl-

baktık. Bil awcumun içine 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

birkaç tane kinin koydu ve yürü
dü, geçti. 

Bil, bana kendi §ahsı hakkında 
evvelce hiç bir §ey söylememişti. 
Fakat sonradan öğrendim ki, adı 

Vilyam Porter'dir. Dolandırıcılık· 

tan dolayı hapse mahkuın olmuş
tur. 

Parter, çalışmakta olduğu Fayrst 
Nasyonal Bank'tan 1.100 dolar ihti· 
lds ettiğinden dolayı beş seneye 
mahkum edilmişti. İşittiğime gö-

re, asıl ıuçlu kendisi değildi, bir 
başkasını ele vermemek için, onun 
ht!sabına bapisanede yatıyordu. 

Bunu bilen hapisane idaresi de ken
disine karşı müşfik davranıyordu. 

acılıklarıru unutabiliyordu. Bir de· 
fa temiz bir yatağı vardı, iyi ye -
mek yıyordu, nısbi bir hürriyete 
malıkti. Hattlı her istediği zaman, 
hapisanenin her tarafını dolaşabi
liyordu. 

KIRBAÇ 
Haftalar, haftalar geçti. Artık 

b!r daha kimseler görünmedi Bi
lin güzel yemekler yiyen, temiz bir 
yatakta Y,atılan hastane servisine 
aldıracağı hakkındaki vaadi, bir an 

beni canlandırmış, kanımı tazele -
rnişti, fakat şimdJ artık bu vaade 
inanmıyordum. Ben Bile bir kar -
deş gibi güvenmiştim Fakat şim
di itimat etmiyorum. İçim kin ve 
rneraret doluydu. Demek kı beni 
terketmlşti. İçimde jhanet görmüş 
bir adamın hissi vardı. Hayatında 

Kaçmak için ilk giriştiğim teşeb
büste muvaffak olamadım, yakala
dılar. Beni mahzene soktular. On 
gün insan ve ışık yüzü görmedim. 
Nihayet inzibat divanına vermek 
mek üzere delikten çıkardılar. 

Kendisine evvelden bağlı oldu
ğum müebbet mahkumlardan Dik 
Prays beni, içinde bulunduğum fe
na vaziyetten kurtarmıya çalıştı. 

Direktörün yazıhar.csinin kapı -
sı önünde, bir kanapeye oturmuş, 
bekliyordum. Dik, önümden geç -. 
ti ve kendisini direktörün yazıha-
n~sine sokarlrırken yüksek sesle 
dedı ki: 

- Siz Jenings isminde birisini 
sorguya 9Ckmek için buraya getir
mişsiniz. Kaçmıya teşebbüs etti di-

şüren Faruğa penaltı verildi. Ni
yazi penaltıyı sıkı bir şiltle Güneş 
kalesıne sokarak beraberliği temın 
etti: 2-2. 

Hakemin verdiği bu iki penaltı 
cezası futbol kaideleri arasında ye
ri olmıyan cinstendi. İki tarafa da 
penaltı cezası veren hakem, seyir
cilere, ilk hatasını tamir ediyor h is
sini verdi. 

Beraberlik golünden sonra G~
neş forvet hattı şu şekli aldı: 

four (Fransa Racingclub'dan), Leh
ner (Almanya Sch Waben Augs -
dan}, Braine (Belçika Beer) Schot 
ac. Anvers'~n), Bakhuis (Holan
da Hbs. Lahey'den, Samit- Holan
da Haargem'ren-, Ban den Eynde 
(Belçika Beerschot ac. Anvers'den) 

Bu mühim maçı İngiliz hakem
lerinden J ewell idare edecektir. 
façı seyretmek için Almanyadan 

25.000, Belçikadan 10.000 seyirci ge
lecektir. 

Rebii, İbrahim, Melih, Sala.hat - OJimpiyad komitesinin 
tin, Necdet. 34 Uncu kongresi 

Fakat bu şekil tesirıni gösterme- Varşovada toplanmış olan 34 ncü 
den Selimin güzel bir ortasın1 Ni- enternasyonal Olimpiyat Kongresi 
yazi ceza çizgisi dışından fevka - gör~melcrini bitirmiştir. 

Iade güzel vale bir ~tle Güneş Kongrenin son günlerdeki top -
kalesine soktu: 3-2. • lantılarında, spor müsabakalarını 

Oyun Ankaranın galibiyeti al - sejTedecek halkın takınmakta ol· 
tında devam ederken Ankara kale- duğu ta\•ır ye hareketler bahsin 
cisinin hatalı bir çıkışından istifa- mevzuunu teşkil etmiştir. 
de eden Necdet, topu boş kalan ka- Halka sporculuk ve olimpiyat 
leye soktu ve güneş mağlUbiyetten zihniyetine uygun bir tarzda mü-
kurtuldu. Bir kaç dakika sonra ne- essir olabilmek için her şeyden ev· 
tice değişmeden oyun 3-3 beraber- vel matbuat ile sıkı bir surette me· 
Jikle bitti. sai teşrikinde bulunması kararlaş

Dünkü maçta Gençler Birliği şu 
kadro ile oynadı: 

Rahim - İhsan, Halit - Salahat
tin, Hasan, Kadri - İhsan, Niyazi, 
Rasim, Mustafa, Selim. 
Güneş: Cihat - Faruk, Reşat - Yu

suf, Rıza, İsmail - Melih, Necdet, 
Salahatlin, Rebii, İbrahim. 

• • 
Merkezi Avrupa - Garbi 
Avrupa muhtelitelitleri20 
haz!randa karşılaşacak 

Merkezi Avrupa muhteliti ikınci 
sınıf takımlardan Fanfulla ile yap
tığı bir ekzersiz maçında ikiye kar
şı 10 sayı ile galip gelmiştir. Bu gol
lerin yedisini Piola, üçünü de Sa
rosi atmıştır. 

20 Haziranda Amstcrdam'da ya
pılacak olan karşılaşmada Planiç
ka'nın yerine kalede Olivieri, sol 
açıkta Puc'un yerine Nejedly oy
nıyacaktır. Sarosi ile Meagga sol iç 
ve sağ iç mevkilerindeki yerlerini 
değiştirmiştir. 

Merkezi Avrupa muhteliti şu şe
kilde çıkacaktır: 

Olivieri (İtalya), Sesta, Schmaus 
(Avusturya,) Serantoni, Andreolo 
(İtalya), Lazar. Sas (Macaristan), 
Meazza, Piola (İtalya), Sarosi (Ma
caristan), (Çekoslovakya). 

Merkezi Avrupa muhtelit takı

mı ekzersizini yaptıktan sonra A
msterdam'a hareket etmiştir. 

20 haziranda Amsterdam olimpi
yat sahasında yapllacak olan Mer
kezi Avrupa - Garbi Avrupa fut
bol karşılaşmasında Garbi Avrupa 
muhteliti, şu şekilde sahaya çıka
caktır: 

Jakob (Almanya Regensburg'
dan), Janes (Almanya Fortuna 
Düsseldorf'tan), Ccıldenhove -Ho -
landa P. W S. den), Kitzinger (Al· 
manya Schweinfurt 5). Golbrun -
ner (Almanya Baviera'dan) , Del-

ye sıkıştıracaksınız. Size söyliye
yim ki, ona testereyi veren benim. 
Onun cezasını bana veriniz. 

Dik'in yüksek sesle söyleyişi be
nim de 1şitmekliğım içındi. Billi
hare alo.cağım vaziyeti bu sözlerile 

anlatmak istiyordu. Halbuki söy
ledikleri yalandı. Bana testereyi 

veren o değildi. Benim firar teşeb· 
büsümü ötekinin, berikinin ağzın· 
dan işitmışti. 

Nihayet beni direktörün huzuru· 
na çağırdılar. 

Direktör sordu: 
- Son ikametgahınızı beğendinl.2 

mi? 

Bu sualile mahzeni kastediyor -
du. 

- Biz, te5tereyi ııerden tedarik 
ettiğinizi biliyoruz. 

- Dik Prays verdi, diyeceksiniz. 
Doğru değildir. 

- Biliyorum. Dik yaman bir a
damdır. Onun için siz hemen her 
şeyi oldutu gibi anlatınız, hakkınız 
da hayırlı olur. 

- Bir şey söyliyemem. 

tırılmıştır. 

12 nci olimpiyat oyunlanmn pra· 
tik bir şekilde tatbik edilebilmesi 
için, kongre tarafından 10 madde
lik bir proje ~bit erilmiştir. Bu 
projede derpiş edilen hususların 

ayniyle tatbik edileceğine dair Kon 
Soyeshima Japon organizasyonu 
komitesi namına söz vermiştir. Talı 
se mevzu olan bu projenin esas 
noktalarını, 12 nci olimpiyatlara 
dair yapılacak olan neşriyatın fran• 
sızca, almanca, ingilizce ve ispan
yolca dillerinde olması Japon ol
ması, Japon organizasyonu komi· 
tesinin tebliğlerini Japon ve inğiliz 
dilleriyle yapması. organizasyon 
.komitesinin, 12 nci olımpiyat q
yunları için yapılan hazırlıklar haı. 
kında halkı daimi surette tenvir 
edecek hususi bir istihbarat senri
si tesis etmesi, muhtelif teknik me
seleleri tenvir ve tavzih hususun
da, organizasyon komitesinin en -
ternasyonnl spor federasyonlariyle 
daimi temasta bulunması teşkil 

etmektedir. 
UHWtUftHIHUllll••n"U1mı11tııınııtMlltnın1ıtnınntl'ltlllllHIUU. 

Beroğlu Halkevlnde 
toplantı 

Beyoğlu Hallcevinden: 

22 haziran 937 salı günü saat 18.30 
da Evimizin Tepebaşındaki merke:a 
binasında bir toplantı yapılacaktır. 

1 - Konferans: (Türk filozofla• 
rından Farabi hakkında) Bay Re· 
şad Kaynar tarafından. 

2 - Bu toplantıya herkes gelebi· 
lir. --
Cerrahr a 1aya te ekkUr 
Mudany.alı Koç Mehmet Pehli• 

van gazetemize yolladığı mektupta, 
kulaklarını iyi bir suretle tedavi e
den Cerrahpaşa hastahanesi Kulak1 

boğaz. burun hastalıkları rnüte -
hassısı Bay Bahri İsmete teşekkür 
etmektedir. 

- Ne yapalım ki, maalesef söy. 
lemek mecburiyetindesin. 

- Söyliyemem. 
- Öyleyse, biz söyletirjz. 
Direktörün bu son sözü ile ne de

mek istediğini biliyordum. Kudura
cak gibi olmuştum. Kendimi kay
betmiş b ir halde: 

- Allah aşkına, bunu yapmayın! 
diye bağırdım. 

Direktör emir verdi: 
- Bu herifi aşağıya alınız ve yet. 

miş beşe veriniz. 

Bir cehennemin kapısını açıp tn, 
fçerde şöyle bir manzara g6rdüğü
nüzü tasavvur ediniz: İyice bağlan
mış çırılçıplak adamlar, yedikleri 

kırbaçlar altında vahşi hayvanlar 
gibi bağırıyorlar, kan vilcutlerin
den fı ktrıyor, derilerinin değil, 

hatta etlerinin pa11Çalan kırbacın 
telleri arasında kalıyor. İşte bu 
manımı 8.) ı gorc:n adam Ohyo hapi
sane inde • Y( tmı<; beş• in ııe de. 
tn€k ılduğunu ,mlar. 

Bu manzarc gozümün önünde 
canlanınca, hakikaten kudurm~ 

&ibi elınmpmı:. (Devamı U«) 
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Şerbet ve dondurma mideyi bozar 

Hasan Gazoz Özü 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalıtrdan yapılmıştır. Çok köpürür. 

Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kışıtı yarım bardak su içinde 
İçilirse müleyyiodir. Fazlası müıhildir. Şekerliıi ,ampınya gibi lenet
lidir. Şekersizi meyva tozu ribidir; ti~esi 25, dört misli 50 kuru~tur. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, BeyoQ'lu, Beşiktaş. Eskişehir. 

HARBiYEDE 

•• 
BEL V U 
Bahçesinde her akşam 

Memleketlmlzin en kıymetli aenatkllar bir arada 

::;~:MUALLA 
Sazendeler Muganniyeler 

Keman : NUBAR MAHMURE SENSES 
Kemençe: ALEKO IHSAN LEYLA 
Piyano : YORGO AFiTAP 
Cümbüş : CEMAL AYDA 
Darbuka : HASAN T AHSIN 

Muganniler 

AGYAZAR 
CELAL 
UDi ABDI 

Ayrıca : Muhtelif Anadolu oyun havAlart ve zeybekler 

DIKKA T : Müessesemizde bulunan san'alkirlArın başka hiç bir 

yerde icrayi sanat etmedikleri ilan olunur. Telefon : 42672 

.; • • ... • ' l. ,. • • 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: O markalı ve 198161/4 ve 14859/1 sayılı beş 

sandıkta yeni ve petrol ile müteharrik Dizel deniz motör makinesi 

açık artırma ile Galata beş sayılı satış ambarında 21-6-937 günü saat 

14 de şartnamesi mucibinde satılacaktır. Jstekiilerden 2500 lira de~e-. 

rinde olan bu makine için 188 lira muvakkat teminat ve Maliye ünvan 

tezkeresi aranır. ihaleyi müteakip malen bedeli derhal tesviye edilip 
mal lıemen ve aynı günde kaldırılacaktır. (3223) 

HER AKŞAM 

PANORAMA Bahçesinde 

Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymetli san'atkarı 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arkadatlara KEMANI SADi, TANBURI REFiK 

&••• pek çok HA 111• YET 
eevllen B~yan lVl l 

Saz heyeti : Keman: Cevdet, Kemençe: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi, 
Mı~ırh lbrahim, K~nıın : A~mcd, K.larnet : ~amazan, Ney : Emin 

Arti!!tler : Radife, Şukran, Bırııen, Faıde, Fahrıye, K. Safiye Muazzez 
Okuyucular: Hamid, Artaki, Solist Mu~taf a ' 

1 
Profesör Klrkor KömUr· 
ciran'ın sür'atle hayat 

adamı yeti,tiren 
eaerlerl 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari malfımat ve ban-

kacılık 

İktısad ilmi 

35 
122,50 

105 

87,50 

İhtisas muhasebeleri (Şirket 

sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 
Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri (Yeni 
rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 

eser) 200 

Mali cebir (istikraz ve sigor-

ta hesabları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal K itabevi 
İstanbul 

İstanbul Üçüncü icra Memurlu

ğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-

karrer olup tamamına 1400 lira kıy
met takdir olunan Boğaziçinde Ku
ruçeşme mahallesinde Yalılar cad
desinde eskı 79 yeni 2 No. larla mu
rakkam ve sağ tarafl Kuruçeşme 
tramvay caddesi, sol tarafı Rıhtım 
mahalli, arkası Hacı Şevket Yahya
nın kömür deposu ve gazino mahalli 
cephesi Yalılar sokağı ile mahdut 
280 metre murabbaı sahasında bu
lunan ve kayden elyevm kömür de
posu olarak kullanılan ve zemini 
toprak ve etrafı taş ve duvarla mu
hat ve ön tarafmda rıhtımı mevcut 
ve kapısı tahta olan gayri menku
lün tamamı açık arttırmaya kon -
muştur. 22/7 /937 tarihine miliadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırması 

icra ve arttırma bedelı takdir edi
len kıymetin % 75 ini bulduğu su
rette gayri menkul alıcısı üzerine 
ihale olacaktır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle tem
dit olunarak 6/8/937 tarihine tesa
düf eden Cuma günü saat 14 ten 16 
ya kadar keza dairemizde yapıla -
cak ıkinci açık arttırmasında en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Arttırmaya gırmck istıyenler mu
kadder kıymetin % yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçesi veya ulusa l 
bir bankanın tem ina t mektubunu 
vermeleri lazımdır . 2004 No. lu icra 
ve ifliıs kanununun 126 ncı mad -
desinin 3 Uncü fıkrası mucibince 
hakl arı ta pu sicillerilP sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilan ta
rihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte dai
remize bildirmeleri iktiza eder. Ak
si halde hakları topu sicillcrile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Mezkur 
gayri menkule ait ve nefsinde do
ğan bilcümle vergi mükcllefiyetil.e 
resmi dellaliye satış bedelinden is
tifa olunacağı ve 20 senelik vakıf 
taviz bedeli ise alıcıya ait bulun -
duğu ve daha fazla malumat almak 
istıyenlerin 30/6/937 tarihinden iti
baren dairemizde açık ve asılı b~
lundurulacak arttırma şartnamesi
le ve 36/3707 No. lu dosyasına mü
racaatla icabed4'!n izahatı alabile • 

Avcılara 

MÜJDE! 
1 Hazirandan itibaren fiatları indirilen 

AV ve Ni 
Cin si 

En a'a kara av barutu 

" il .. il .. 
,, ., .. " .. 

Birinci nevi dumansız av barutu 

" " " " 
• " .. " .. 
,, " " " ,. 

lkiı1ci ne\'i dumansız av barutu 

• " • " " 
" 

,. • • 
,, " " ,, • 

Yerli dumansız av barutu 

.. .. .. .. 
6 m.m Flober kurşunlu 
6 m·m ,, tek ş'!rjlı 

6 m-m ı. çift şaq!ı 
9 m·m ,, kurşunlu 

9 m-m • tek şarjh 
9 m·m • çift şarjlı 

Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m·m 
Kırmızı renkte lüks av kova111 65 m•m 
Mor renkle av kovanı 

AN 

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı 
Turuncu reııkte av kovanı 
Yeşil renkte ııinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüliü ve tapdlı av kovam 
Kurşuni renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

,, · Mor av fişeği 
., Turuncu av fitcğl 

• Kayısı av fişcğı 

" Kurşuni av fişeği 
Keçe t6pl 
Yağlı tapl 
Ya ğlı takım tapa 
Kapalı kapsul 
Av .saçması: 

3 kiloluk torbası 
1 
112 

,, 
" 

kul usu 

.. 

MALZEMESi 
Mıkdarı 

1 
1-2 
1·4 
1 
1·2 
1-4 
ı.ıo 

1 
1.2 
1.4 
1· 10 
1,4 
1.10 

ki loluk kutusu 

" 
" • 
tt 

• 
" ,, 
,, 
• 
" • 

• ,, 

" ,, 
• 
" 
• ,, 
• 
• 
" Adedi 
,, 

" ,, 
,, 
" Paketi 

" ,, 

" 

" 
" ,, 
,. 

Adedi 

• ,, 

.. 
Yüz adedi 

,, .,, 
P aketi ..• 
Kutusu 

Fiatıar 

Eski 
K.S. 
290.-
150.-
80.-

8JO.-
400.-
20).-
80.-

600.-
300.-
15').--
60.-

175.-
70.-

1.50 
1.50 
2.-
3.50 
3.75 
4.-

45"1.-
400.-
35Q.-
350.-
300. -
300.-
275.-
250.-
275.-
200.-

9.50 
9.-
8.-
7.50 
6.-

40 -
75.-
8!>.-
75.-

157 50 
,!\2.50 
26.25 

• 
Yenı 

K.S. 
220.
ııs.-

60.-
603.-
300.
ıso.-

60.
soo.-
2so.-
12s.-
50.-

150.-
6).-
1.-
ı.25 
ı.50 
J..75 
2.-
250 

325.-
300.-
215.-
21s.-
225.-
225.-
200.-
200.-
225.-
175.-

7.50 
7.-
6.50 
6.
s.50 

25.-
50-
60.-
65.-

1so.
so.-
25.-

: .......................... :y ... k k M .. h d. M k b. 
ı Göz Hekimi ı u se u en ıs e te ı 
i Dr. Şükrü Ertan} Arttırma ve Eksiltme 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı Komisyonundan: 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 
ı yanında) Te:efon. 2.l5ôf> ı 1. - Yüksek Mü~endis Mektebi bi.nasının bulundugu arsd dahilindo 

Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen 
fiatlarda hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 I ceklcri ilfın olunur. (33507) 

~--------------...;ı 

: .......................... & yaptırılac<'k (238-260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli pansiyon bin~ 
Dr. Hafız Cemal inşası ve tesisatı kapalı zarf csulile eksiltmeye konulmuştur. 

~. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Cin!i 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sı~r eti 

Sadeyağ 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru fasulye 

Patates 

Makarna 

Un 
Şehriye 

Beyaz peynir 

Miktarı 
Kilo 

32'.)()0 

4000 
2000 
1500 
3000 
3200 
2800 
1800 
2000 

900 
1400 
300 
800 

Beherinin Tahmin 
Bedeli Kuruş 

11 

48 
47 
36 

80 
22 
27 
12 
8 

23 
13 
23 
31 

Mangal Kömürü 
Odun 

6000 4 
200 Çeki 260 
50 Ton 1900 Kok 

Jlk teminah 
Lira 

264.-

255.-
180.-

137.70 

34.35 
18.60 

128.25 

Eksiltme saati 

11 

11.15 

11.30 

14 

14.tS 
14.30 

14.45 

Mektebin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yakanda cins ve 
miktilrı yazılı yiyecek ve yakaca~ının 21·&.1937 Pazartesi günü hiza. 
larında srösterilen saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Jstanbul 
Kültür Direktörlütü binasındaki Liseler Muhasebeciliği nezdinde top. 

lanan komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerde yazılı v~ıikalardan baı'<a ticaret odasının 

yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte eksiltme saatinde 
komisyona ~elmeleri ilk teminatlarını belli gün ve saatlerden evvel 
mektep Müdürlüğünden alacakları ya1.ı ile Li:ıeler muhasebesi vezne
sine yııtırmaları ve ~artnameleri meıkQr muhasebecilikte görüp 
ötren meleri. (3224) 

İst. 4 üncü İcra Memurluğundan: 
İtalya tebaasından Bohur oğ- (wK.MAN HEKİM} a) Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hu~usi ve fenni şartlaf, 
lu İlya Varna ile Beyoğlu As- Dahiliye ınUtehassısı pansiyon çrojesi, taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 

malımescit mahallesı Meşru- Pazardan başka günlerde öğle • b) Mukavele projesi. 
tiyet sokak mükerrer 145, den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar B c) ayındırlık işleri genel §artnamesi. 
145/1 de M. Eliza. 1stanbulda Divanyolunda (104} nu· 

Beyoğlu Asmalımescit mahallesi maralı hususi kabinesinde hasta - d) Plan ve projeler. 

Meşrutiyet sokakta mükerrer 145, ıarını kabul eder. Salı, cumartesi Jstekliler bu şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabilinde rnek• 
145/l No. lu apartıman. günleri sabah .9.5 - 12> saatleri ha· tep idar~sindcn alabilirler. 

Birinci derecede alacaklı Vik • . • 
torya Dö Berlin sigorta şirketi ta· kıki fıkaraya ~ahsustur. Muayene- 3. - Eksiltme 28-6-1937 tarihine müsadif Pazartesi 2 ünü saat 15 do 
rafından yukarıda adresı· yazılı ga · hane ve ev te.efon: 22398· Kışlık Gilmüş~uyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası ı·çı"ndeki arttırrıı• 

Y• 1 f • 210AA 
· k ı·· · te e on . - · k ·ı k · d 1 k rı men u un paraya çevrılmesi ta- ve e sı tme omısyonun a yapı aca tır. 

lep edilmiştir. Tahakkuk eden ala- ı"OOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOffı 4. - Eksiltmeye nirebilmek için isteklilerin (13164) lira muvaktcol 
caklılar hakkında bir d. - . . Cild ve zührevi hastalıklar R ~ etil'" 

. . . . ~yecegınız müteha~sıc;ı teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup g 
varsa tarıhı teblığden ıtıbaren üç 8 

D F · Ah t mesi lazımdır. 
gün zarfında memuriyetirnize mü- r. eyzı me 8 . 
racaat etmeniz 2004 No. lu icra ve if- ihtisas No. : 53 ~ a) Nafia VekAletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet ves·J.:ıSI• 
las kanununun 128 inci maddesine Telefon No. : 23899 8 b) (50000) liralık iş yaptığına dair Nafia Vekaletince tasdikli vesikll· 
te':'fikan tanzim kılınan mükellefi
yet listesi ilanen tebliğ olunur. 

(33512) 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğundan: 

lstanbul Ankara cad· 
desi Ne. 43 

Paıardan mftada her gün sabah· 
ı tan ~k.,ama k:t<far 
..OCOOOOOOOOOCOOOOO'lOOOOOO .. 

Dans P'9ofesörü 
Parl•ln 1937 a!ne5inlo ye• 
nl dana fiırürlerlnl öi• 
renmek isteyenlere müjde 

e~,·o~lu istiklal caddesi Türkuaz 

Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen muhtelif cins ve nevide ev 
eşyası 22/6/937 tarihine müsadif 
salı günü saat 10 dan 12 ye kadar _ 
açık arttırma suretile Beyoğlu Kal
yoncukulluk caddesi 96 nttmaral ı e-

. ·· ·· d · can\ <.. ershanesinde Kemal Sami 
vın onun e satılacağından talıple· 
rin mezkur günde mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müraca
atleri ilan olunur. (33511) 

Ea;ere ıııüracaat. Hergün sabah 

oodan akşam dokuza kadar ders-

hanesi talebclerİ:le açıktır. 

c) 937 yılına aid Ticaret Odası vesika.•ı. 
. ms' 

5. - Eksiltmeye gireceklerin bizıat diplomala mühendis veya ıJll ıs· 
olma!ı veya bunlardan birinin fennf mes'uliyeti altında işin yaP' 'l 

cağını ve inşaat müddetince işin başıni:la bulundurulacJğını teabhLl 

etmesi IAıı mdır. 
bif 

6. - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten ; 

saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki. arttı~~(. 
ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuı mukabilinde verılece ~·b 

y•~ 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede pli" 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ~~o5) 
tılmış bulunması şarttır. Po.;tad~ olacak gecikmeler kabul edilmt'ı. ( 

~ahioı ve Umumi neşrıyatl idare eden Başmuuarrır 
E. izzet 

Basıldıiı yer : Matbaai Ebüıziya 


