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e g·z t htelb hır 

vapur d · ha batırdı 
Almanya, /ngilterenin teklifine cevap hazırla-
1lıakla meşguldür. Adefni müdahale komitesine 

dönmek için ortaya geni şartlar sürecek 

liükUmetçiler Guadalajara cephe
sinde yeniden büyük bir taarruza 

geçmiye hazırlanıyorlar fiügıik Ön<l~rlmizin /starıbulu teşrifleri ot halkın ~ôslerditi cuıiıli tezahür lıakkrnda c/ı1nkı1 sagrmırda 
ta/si/at otrmi~tik. Bugün dı bu tarilıt günün hatırasrnı resimle teşbit ed;goruz. 

yere San Claudio mevziine hücum 
etmişler ve bir çok saat süren 
bir muharebeden sonra ricale mec. 
bur olmuşlardır. 

........................................................ 

B1R VAPUR BATlRILDl 
Alikante, (A. A.) - Rapido ge. 

misinin altı tayfası bir sandalla 
buraya gelmişlerdir. Bunlar milli
yetçi meçhul bir tahtelbahirin vapu. 

Meçhul Yunan 
Askerinin 

1 Mezarında 

ru durdurduğunu ve içindekileri 
vapuru terke mecbur ettikten son- ı 
ra, gemiye yirmi beş mermi attı
ğını ve vapurun bu suretle yanıp 
battığını söylemişlerdir. 

KADIZDE ALMAN HARP 
GEMİLERi 

Cebelüttnrık, 6 (A. A.) - Şu da. 
kikada Kndiz limanında 9 Alman 
harp gemisi bulunmaktadır. Doyç
land zırhlısı, dört tahtelbahir, dört 
torpido. 

BiLBAO'NUN TAHLiYESi DEVAM 
EDiYOR 

.Hamidiye> mektep gemimiz 
dün Falcre varmış ve top atmak 
surctilc limanı selamlamıştır. cHa
midiyc• nin selamına Yunan mek
tep gemisi Aris mukabele etmiştir. 

Hamidiye süvarisi ve yüksek za
bitleri saraya giderek defteri im -
zalamışlar, Türkiye elçisi ile Yu • 
nan deniz müsteşarını, erkanı har
biye reisi amiral Sekeların'i ziya -
ret etmişlerdir. 
Akşam deniz müsteşarı tarafın -

dan bir ziyafet verilmiş ve ziyafet
te samimi nutuklar söylenmiştir. 

Büyükşe S 
Trabzona 

hare et ediyor ar 
Cumhıırreisi Trabzondan Erzu
ruma geçecekler ve sanayi mın· 

takalarznda bir 
tetkik seyahati yapacaklar 

'•p arıya sularında mütemadiyen tJapurlar batırmakta olan esrarengiz 
) Bilbao 6 (A. A.) - Habaua va· 

puru yüzde 3S'i çocuk olmak üze. 
re 5,000 mülteclyi hamilen bu sa. 
bah hareket etmiştir. 
GUADALAJARA CEPHESiNDE 

Yuna~ matbuatı Türk bahriye -
lilerini selômlıyan yazılar yazmak
tadırlar. 

cHamidiye> kumandanı ve Türk 
zabit ve bahriyelileri bugün saat 
on birde mcçhıil askerin mezarına 
bir çelenk koymuşlardır. Bu ak -
şam Pire limanı ve Yunan mektep 
gemisi ziyaret edilecektir. Bundan 
sonra Yunan zabit ve bahriyelileri 
cHamidiye>ye gelerek, ziyareti ia
de edeceklerdir. Yarın Akrapol ve 
Maraton gezilecektir. Akşam Ati· 
na elçimiz tarafından bir ziyafet 
verilecektir. 

Büyük Önder Atatürk şehrimiz
de salı gününe kadar, salı günü sa
bahı Devl~t Dcnizyo!hırının İz

mir vapurilc Şark vilay-cUerindc 

bir tetkik seyahatlerine çıkacak • 
!ardır. 

gidecektir. Atatürk orada Üçüncü 

Umumi Mufettiş Tahsin Uzer ile 

Orgeneral Kfrzım ve diğer zevat ta
rafından karşılanacaklardır. Ata
türk Trabzondan sonra otomobille 
Erzuruma teşrif edc.-ceklerdir. Bü

yük Reisimizin Erzurumdan sonra 

diğer sanayi mıntakalarmı da do
laşarak tetkikatta bulunmaları 

tahtelbahir acaba hangi def.Jle/in gemisidir? 

a(!r1· 
l..orıd ın G (Hususi) - Almanyanm 
llt tadaki sefiri bugün Paris yo -
liıt~~ tcıyyare ile buraya geldi. 
tı11l t:r İngaız teklifine Almanya -
\tel, k cev~bını bildirmeden ev -
fll'ı b endısile görüşmek üzere se
~llı Uraya çağırmıştır. Gazeteler, 
~C<tıd~n hükümetinin cevabında 
~"ı>ııı gernilerine yeni bir tecavüz 
latıy rnı'Jacağına dair kat'i teminat 
dır, et!eğıni şüphesiz addetmekte -

bı· 
tııiıe g.er taraftan Alman harp ge -

tırıe 
VQ İs Yaklaşacak tayyarelere 
~<ıl a~an'Jol harp gemilerine der -
\'ttıırıi açılması için, donanmaya 
deiild· i olan emır geri alınmış 

C ır. 

"al'>~t>nierde İspanya sularında bir 
trılirıe ~ batırarak elli kişinin ölü -
lallıtı Ve bir çok insanların yara -
lahl.(:~ına sebep olan esrarengiz 
(ı dliğu ahırin, Alman tahtclbahiri 
~~Sin hakkında bir Fransız ga -
~~lt>r:n verdiği haber, bura ga -
ltıı:~ted~de şıddetle tekzip edil -
lt ır. 

tq 0rna 
lya, Al 6 (A.A.) - Giornale d'İ-

lııı rnud tnanya ile İtalyanın ade
ıt ~ SU ahale komitesinden çekil
;<ısy011a~~tıle ~endilerinc İspanyol 

<ı ta y ıstıcrıne daha geniş mik-
~t Yaı~r~!h irnkiınını temin eden 
d l'ı hı:ıkk ır vaziyet temin ettik -
~ Ve bn~nda Fransız gazctelerin
l' 1nde ç kassa İntran ... sijc'ın gazc -

0
l' ki· ı an Yazıları red "rek di-
titaı' 

dı:·· 'lanın t 
• ~h§rnı'J·' spanyadaki siyaseti 
'-lı<t ~cekt · · t L en va . ır. ltalyanm, kendi -

IJt Zıyet• 
lir~ karar ~n tenvir edecek kat-
~ ôllt ~i bcKlcnilen komiteye iş-

1.!tı • P etrn . . 
~i 1, değildir crnesı çok ehemmı -
ı.-~~~aseu · İtalyanın İspanyada
t;ıt ilen ~ Arn.erikan matbuatına 
t- ı 11dan 'Janatıa Kont Ciano ta -
~t1- rnccı· d 

"ti tasrih 1~ e. yapılan beya -
13A.sı-- edılrnıştir.ııı 

"' CEpuı:- 1 
liilb MUHA ~ ,M;.S NDE 

t:llıh ~o, 6 (A R .~R 
A. ~bıri bild.' 1:as. ajansı 

~~,,.: kıtaıa ır •· ~ . cu 
c tıılıki 

Mon(Lemona'yı istila için beyhude 
teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Oviedo cephesinde asiler boş 

Madrid 6 (A. A.) - Guadala· 
(Devamı ikinci sayfada) 
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Fener bahçeliler bugün ~ 
Klüplerinin. 21 inci yıl 
dönümünü . kutluladıla.r Göring attan du,tu 

Bertin, 6 (A. A.) - B. Goering-, 
bir attan düşme kazası neticesinde 

Atatürke bu seyahatlerinde Da

hiliye Vekili Şükrü Kaya, Orgene

ral Fahrettin, Meclis ikinci Reisi 

Hasan Saka ve bazı meb'uslarımız 
refakat edeceklerdir. 

İzmir vapuru doğruca Trabzona 

muhtemeldir. Bu seyahati bitirdik

ten sonra tekrar şehrimize döne -

ceklerdir. 
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Ucuz gezinti trenleri bu
günden itibaren işliyor 

B •• •• ""'l J C' f dizinden hafıfce yaralanmıştır. Kcn-u gun og euen sonra r ener s a-
1 

·disi mutat meşguliyetlerini terket· Adapazarına kadar olan şefıir-
d d • R •t t k memiş ve dün akşam tayyarelere 
ın a merasım ve apı a ımı 1 karşı sivil müdafaa mevzuu üıe. /er için g üzde 

•ı b • ld rinde söylemesi mukarrer olan nut-
Z e lr maç yapı l kunn söylem ştir. ~seksen U CUZ tarife fatbik edifl.l/O~ 

Ftnt!tbahçe takımı gtçtrkM 

Fcnerbahçe klübünim tesisinin 
yirmi birinci yıldönümü münase -
betile, bugün öğleden sonra Fe -

·nerbahçe stadında bir kutlulama 
merasimi yapılmıştır. Merasim pek 
samimi olmuştur. 

Sarı lacivertliler yıldönümleri 

münasebetile davet ettikleri Ra • 
pid takımı ile Fenerbahçenin bi -
rinci takımı bugün karşılaşmakta
dırlar. 

Rapid takımı bugün her ne kadar 
eski kuvvetinde değilse de, yine 
kuvvetinden çok bir şey kay~t -

.. , • .... 

• memiş olduğunu bugünkü maçta 
gösterecek zannediyoruz. 

Milli takım oyuncusu olarak i -
simleri verilen üç kişiden yalnız 

Binder yerini muhafaza etmekte -
dir. Kırk yaşını bulmuş veya yak· 
laşmış olan merkez muavin Sismi
kinin hala oynıyabilmek kabiliyet 
ve kudretini muhafaza edebilmesi 
ise takdire şayan bir keyfiyettir. 

Fenerbahçe takımında sakat bir 
halde bulunan Yaşarla Lebibin 
yerlerinden başka hücum hattına 
da ba~ka klüplerden oyuncu alı -

KARA 
BELA 
Harikulade ve sizi 
heyecandan heye
cana sevkeden bir 

zabıta romanı 

.................................... , ................... . 
nacağı söylenmektedir. Maamafih 
başka klüplerden oyuncu almak 
keyfiyetinin bir dedikodudan iba .-

1 . ret olduğu ve Fenerbahçc klübü -
1 nün yıldönümünü kutluladığı bfr 

günde öz klübüne mensup gençler: 
den mürekkep bir takımla oyna -
mışlardır. 

DUnkU gUre,ıerln 
neticeleri 

Bir müddet evvel şehrimize ge -
len Amerikalı ve ecnebi güreşciler 
Türk pehlivanlarına meydan oku -
muşlardı. 
· Fakat o zaman Türk pehlivan -
tarının bir kısmı Bursada bir kısmı 

(Devamı 3 üncii saufarla) 

Aclapazarr golundoki köprülerden biri 

Memleketimizin gezinti yerle - ı 
rine halkın gösforeceği rağbeti ko· 
laylaştırmak maksadilc De\'let De
miryolları İdaresi geçen sene oldu

ğu gibi bu sene de p:ızrır günleri 

ıgezinti trenleri tertip etmeğe ka -
rar vermiştir. 

Bu sabahtan itibaren tatbik edıl-

meğe başlanan tarif eye göre, Hay
darpaşadan, Gebze, Hereke, İzmit, 

Sapanca, Adapazarına aileler i .. 

çin gidip gelme olmak üzere yüzdt 

seksen tcn:lilti.tlı biletler satılmak -
tadır. 

'farifoye göre i!k tren yalnız ü -
Devamı 2 inci sahifede) 



eni bir karar: Zehirli 
otlar , erede satılacak?ı 

-~ ---
Geçenlerde bu sütunlarda: 
- Arkadaş, dedık, İstanbullu 

isen kendini körden, topaldan sa
kınma! (Zira nasıl olsa İstanbullu 
değil misin: günün birinde ya bir 
otobüs safasında, ya bir tramvay 
festivalinde koluna böyle sarı bir 
ışaret alacaksın!) 

- Asıl etten, siitten,duttan sa
kın! 

Bizi Serdengeçtik diye kendi ka
famızı çigneyip geçmiş lüks bir e
debiyat şoförü zannedenler, anla
§ılan, lafımızı Belcdıye encümeni
ne havale edilmiş mazbata sanıp 
aldırmamışlar! 

Buyurunuz, dünkü gazetelerden 
gunluk. halis bir haber daha: 

Dün, Fenerde Ha..: darda oturan 
Cemile ve Hayri:> e adında iki ka
dın, kapıdan aldıkları dutu yedik
t r sonra zehirlenm~ alametleri 
göstermişler, teda\ i altına alın -
mışlardır. 

Dıger bir g zctede ise şu haber 
\'ar: 

Dutların açık tablalarda satıl -
masında birçok sıhhi mahzurlar 
gorüldügunden daımi encumen ka

rarilc dutların tabla ile satılması 
menolunmuştur. Dutçular dutu ca
mek:ın içinde satını) a mecbur tu
tulmuşlardır. 

Eczanelerde mi?! 

* 7 ahit mi, 70 
bin şahit mi? 

1stanbulda da galıba, hemen bü
tün duny a gibı, herkes hala şu 

Vındsor di.ıkünun evlenmesini ta
kip edıyor. Ajanslar, sanki dünya
) a bir z da hiızün \ermek için, ev
lenme merasiminde ancak 7 kişi şa
hıt b ılunduğunu bildirdiler. 

Ay l. ha gi )edi ~? Bô le ev-
1 nme kıme na~ip olmuş: Bütün 
dun~a şahit! 

Vakıa yirminci asrın bu en bü
yük aşk masalı, masallardakinin 

tersine oldu. Zira masallarda on
lar ermiş muradına, biz çıkalım ke
revete deriz a. Güvey, burada ter -

sine olarak, hem de dünyanın en 
büyük kerevetinden, bilakis indi 

de ondan sonra muradına erdi! •. 
Yeni evliler, hemen bütün kla

sik aşıkların yolundan da yola re
van oldular: Venedikten Viyana
ya!.. 

İşin garibi nerede: Lonclrada An
glikan kilısesinin nftşiri efkarı o-

lan Church Times gazetesi bu şa
hane çift hakkında tuhaf bir hü -
küm veriyor: 

- Böyle bir izdivaç takdis edı
lemezm.ış! 

Kım demiş: bilakis bunun kadar 
takdıs edılen bir izdivaç olabilir 

mı: bülun dünya kadınları tara • 
fındnn! .. 

* Asri beygirler! 
Muhterem İzmir Belediyesinin 

insana birdenbire tuhaf görtınen 
bir kararını okuduk: Arabacı \'e 

beygir sürücülerinin hayvanları 

sevk ve idare etmek için kamçı 

kullanmalarını menetmış! Allah-

allah, zahir beygirler de asrileşti: 
telefonla idare edilecek!.. 

* Meğer neymiş? 

Baksanız a. Kanadada bir radyo 
önünde yaramazlık eden çocuklar

dan birini dövmüşler, çocuğun fer
yadı her taraftan duyulmuş ... 

Deseniz e: bizim radyoda da şu 
asri tangolar söylendiği zaman ço
cuk dövüyorlar!! 

.ııılltlllllltllllMIHlllHMlliMllllHllllHln ınuunMul.itUUillHltUHUllttUUIUHMllHlllfUU .... HUtMMltttlttMtlHIHHUtllMIHHIMlHtHfMUll 

1 e, an yaya 
to ra erecek mi? 

Yeni bir dünya kon/ eransının 
toplanması miimkün olacak mı? 

Londra 6 (A.A.) - Birmingham
cla yapılan bir toplantıda Lord 
Ponsonby bir takrir 'ererek muh - t 
telif memleketlerin toprak \'C e -
konomi sahasındaki şıkayetlerinin 

tetkik ve halledilmesi üzere yeni 

bir di.inya konferansının içtimaa 

dıwct edilmesini İngiliz hiıkiım~-

tinden istemiştir. 
Tab.--rirc göre, bu konfcransda 

tam muvafüı.kiyet elde edilmesi i

çin, zengin memleketlerin feda -

karlıklarda bulunması ve İngilte

renin barış davasına hizmet için 
bazı arazisinden vaz geçmesi icab 
edecektir. 

Ucuz 
Gezinti 
Trenleri 

(Bqtarafı birinci sahifede) 
çiıncü mevki halkı nrzu eden yer -
lere götürecektir. 

İkinci trende yalnız 6irinci ve i
kinci mevki vardır. Beş yaşına ka
dar (beş yaş dahil) çocuklar mec
canen ve 6 yaşmdan yukarı çocuk
lar için tam ücret alınacaktır. 

Bu gezinti trenleri için fazla ara 
trenleri de ilave edilmiştir. 

Bu tenzilatlı tarife 6 Haziran 937 
tarıhinden 8/16/937 tarihine kadar 
muteber olacaktır. 

-
ispanya sularında 
Meçhul 
Tahtelbahir 

(Birinci sayfadan devam) 

jara cephesindeki hükumet kuv. 
vetlerinin kumandanı Perca. Milis• 
]erin bu cephede mevzilerini iyice 
islah etmiş olduklarını beyan et
miştir. Mili~fer, ev\•ela sekiz kasa· 
ba işgal etmişler, sonra da Esplc
gares me\'kiile diğer bazı mevzileri 
ellerine geçirmişlerdir. Bu mevziler 
şimdi tahkim edilmiştir. 

Milisler 1•eniden taarruza geç. 
mcğe hazırlanmaktadırlar. Asilerin 
muk3bil taarruzları tardedilmiştir. 

Hükumet balaryaları Lagranja 
sarayile Scgoviç yolu üzerindeki 
fisi mevzirr.rini müessir surette 
bombardiman etmişlerdir. 

-·-Bir genç tren altında 
parçalandı 

Bilecikten lzmite gelmekte olan 
marşandiz treni Derbent istasyo
nuna girerken Salihiye köylinden 
Yusuf oğlu Cevdeti tekerlekleri al· 
tına almıştır. 

Belgr d sergisi 
Belgrad G (A.A.) - Bugi.ın ge • 

lecck eylı1lde açılacak olan Bel -
grad beynelmilel nümuneleı: ser -

gisinin merasimi yapılacaktır. 

Biıçok ecnebi memleketler ve 

bilhassa Fransa, Almanya. İtalya, 
Yunanıstan, Romanya ve Çekoslo-

vakya sergiye iştirak edeceklerini 
bildırmişlcrdir. 

Bu m ml ketlcrden bit k~ç ta -

nesi, pav:> onlarını bizzat inşa ede -
ceklerdir. 

--·----
Garp 
Paktı için 
Müzakereler 

Londra, 6 (A.A.) - Sandey Dis
paç gazetesinin siyasi muharriri -

nin yazdığına göre, büyük Britan

ya Almanya ile olan münasebatın

daki son salahtan istifade ederek, 
bir garp paktı akdedilmesi husu -

sunda miizakerelere gırişecektir. 
İlk adım Belçikanın bitaraflığı 

hakkındaki İngiliz-Fransız Belçi -

ka anlaşmasına Almanyanın da iş
tirak etmesi olacaktır. 

1 KOÇUK HABERLER 1 Japonya 
--,c-er_d_e_ ile ticaret rDIŞ '1 

SiYASA __ j 
1

~P-a~p-a_S_O_y_a_ş_ı_n~ 
* Muş civarındaki dağlara kar A l 

yağmaktadır. n aşma Sl 
* İtfaiye için son sistem dört 22 Mayıs 937 tarihinde Ankarada 

makine daha gelmiştir. imza edilmiş olan Türk - Japon ti-* Floryaya bir vapur iskelesi caret mukavelesi imzası tarihinden . 
yapılması ve vapur işletilmesi dü-
şüni.ilmekledir. * Tren Ödemiş civarında 26 ya
şındn çoban Hi.ıseyini ağır surette 

yaralamıştır. 

* Kuduz hastahanesinin ellinci 
yıldönümü munasebetile mera -
sim yapılmıştır. 

* Belediye Maslak yoluna sey
yar ve yahut sabit seyrü sefer me-

murları kaymağa karar vermiştir. 

* Belediye reis muavini Nuri -

nin Riz valiliğine tayin edile<:eği 
söylenmektedir. * Yeni iskele ve rıhtım ücı·etle
ri tarifesi tatbik mevkiine girmiş
tir. * Kıdem zammı alan ilk mektep 
muallimlermin ikinci listesi gel -
miştir. 

* Balıkcsirde Yakup köyünde 
Ahmet çavuşun gelini Hasibe bir 

batında üç çocuk doğurmuştuı·. 

Hepsi de sıhhattedir. 
uısarda 

* Hariciye Vekilimiz Peşteden 
Btikreşe hareket etmiştir. * Vındsor Dükü ile Düşes A -
vusturyadn Vasscrlconburg'a var
mışlardır. 

* Portekizde karışıkhk çıktığı 

tekzip edilmektedir. * Almnn harbiye nazırı İtalyan 
veliahdini ziyaret etmiştir. * Necaşi Kembriç Üniversite -
sinde Fransızca bir nutuk söyliye
cektir. * Yakında 22 İngiliz zırhlısı İs
kenderiyeyi ziyaret edeceklerdir. 

Tersane 
Haliçte 
Kurulacak 

Haliçteki Valde kızağının Mılli 
Mudafaaya de\·ri dolayısile si nl 
tersanenin İstinyede kurulacağı -

na dair haberler doğrı.1 değildir. 

Salahiyettar makamdan aldığı -
mız malUmata göre, tersanenin Ha-
liçte kurulması mukarrerdir. 1 

Kemal KUçUk için ihtifal 
Sanatkar Kemal Küçük için Fa

tih Gençler Birliği tarafından bır 

anma gecesi hazırlanmıştır. Bu mi.i-

nasebetle bugün gençler tarafın -
dan Kemal Küçüğün Eyüpteki me
zarında bir ihtifal yapılacak ve me
zarına ç lenk konulacaktır. 

Yarın akşam da Ferah Tiyatro -
sunda zengin bir programla bir mü
samereve Kemnlin sanat hayatı 

hakkında konferanslar verilecek -
tir. 

Misafirimiz gidiyor 
Şehrimizde misafir bulunmakta 

olan Şarki Erdim Emiri Altes Ab -
dullah salı günü Hayfa yolile mem
leketine dönecektir. 

itibaren 1 sene müddetle mer'iyet 
mevkiinde kalacaktır. Bu müddc -
tin bitmesinden dört ay evvel fes
hi ihbar edilmedigi takdirde an -
laşma ayni müddetler. için kendili
ğinden uzatılacaktır. Bu anlaşma 
mal takası esasına mi.ıstenıttir ve 
takaslar sif kJymetler üzerinden 
yapılacaktır. 

Şuşııig'e 
Suikast 
Tertip edenler 

Viyann 6 ( A.A.) - 1936 sene
sinde Şuşnig't! karşı su\kast ter
tip etm"ş olan nasyonal sosyalist• 
lerden Voitsche ile arkadaşlarının 
muhakemesine 24 Haziranda baş-
lanncaktır. " 

Bundan başka Viyanada ve aşa· 
ğı Avusturyada hücum kıtalarını 
yeniden teşkil etmeğe kalkan bir 
çok nnsyonal sosyalistlerin muha
kemesine de bundan evvel b:ışfa
nacak tır. 

Bedava 
Tifo aşısı 
Devam ediyor 
Şehirde bazı semtlerde, bilhas

sa Fatih taraflarında tifo vak'aları 
görülmektedir. Sıhhiye müdürlü -
ğü bu mıntakada suların aktığı 

yerlerde geniş bir tifo mücadelesi
ne girişmiştir. Birçok semtlerde ti
fo aşısı istasyonları açılmıştır. Bu
ralara müracat eden halk bedava 

aşılanmaktadırlar. Toplu işci çalış
tıran müesseselerde de tifo aşısı 
yapılmaktadır. Tifo aşısı iki yıl i
çin muafiyet vermektedir. 

Viyanadaki iman Sefiri 
Hitlerl görüşmeğe gitti 

Viyana, 6 (A.A) - Resmen bil
dirildı me göre, Almanyanm Vi -
)cınadaki Sefiri Von Papen Regens
burg'n gıtmiştir. Hitle.r musiki fes
tıvali münasebetile orada bulun -
maktadır. 

İyi kaynaktan öğrenildiğine göre 
Führer ile sefir Alman - Avustur -
ya malbuatındaki münakaşalar mc
selesilc ve Viyana kardinali İnni -
çcr'in Alman klerjesi ile teşriki me
sai edeceğin dair olan beyanatını 
görüşeceklerdir. 

Belgrat sergisi 
Belgrad 6 (A. A.) - Bugün ge· 

lecek eylülde açılacak olan Bel· 
grnd beynelmilel nümuneler ser
gisinin temel atma merasimi yapı
lacaktır. 

Birçok ecnebi memleketler ve 
bilhassa Fransa, Almanya, ltalyıı, 
Yunanistan, Romanya ve Çekos· 
lovakya serg;ye iştirak edecekle
rini bildirmiş.erdir. 

Bu memleketlerden birkaç tanesi, 
pavyonlarını bizzat inşa edecek· 1 

!erdir. 

Pap n en yaşına g ıdı.ı. 
· ·esile 0 

Vat kan merasıme " ~a· 
ddeS J1 

Dünya k tolikleri c:Muka. ttiler 
bat nın yıldönümünü te:'ıt ~tan'' 
On birinci Pi'nin ruhant sa ~s.· 

diyor. ı 
tı on beş senedir devam e _1 • .,.,.~ 

• \"Cl"p"' 

kat bilhassa şu iki sene~. .. ıdıl· 
· ·· ··ntulu 0 

kendisi için endişelı, uzu tik.anda 
Umumi harpten sonra Va r"t' 

·ı se " 
en mühim bir sima olan Aşı na• 

. . "d" sonra r. 
bir ltalvan kardınalı ı 1• ·riJlcı 

v d' on bl 
palık makamına gel ı. ~ 

Pi oldu. O zamandan bu.~ tıerle 
. k .. h. v:ızıye kadar ıse pe ? mu ım 

karşılaştı. ,ara~ 
barı5tı , 

İtalya ile Vatikanı . . i"e 
O Bırıııc J 

bir muahede yapmak n ıtıtl 
•t"bnrla ıı nasip olmuştur. Bu ı 1 n:ı· 

seneler, gelen geçen papala1'
3
t t" 

muv .. ffakire e sip olmıyan bir " 
rişti, d"mclfür. ıı • 

• esnası 
Vatikan, Umumı Harp istedi· 

da büyük bir rol ovnamak j\I • 
o zaman On Besinci BcnO\'ll r. 

k ·1e in 8 
manya ile karşı tarafta ı • 

urınf: 
sına girerek bw1ları barış 

vatılcll 
çalı~tı. Bu olamadı. Fakat . ~· . 
için faaliyet sahası bir değild~'ef 

Onun için milleUer arası iŞ d • 
"tl' 

daima birinci rolü yapmak 0 

. pı 
beri an'anedir. On Birincı ,. tl 

. . çı" 
hiç bir zaman Vatikan ıG10 • mıııllış 
fır.satlnrı gözünden kuçır ·dı. 

•'k }la 
tır. Fakat şu son iki sene1ı . ç 

O B. · · p· · · hem se\11 sat n ınncı ı ıçın . • 
hem elem ve teessür seneıerı . 

l.k o,.d;.ıs. 
du. Habeşistanda kato ı ~O-

f . . d" fsparı) 
rının zn erıne se\•ın ı. • 

·ne) 
da Frankonun hezimetlerı ,~ 

oııır 
dı. Geçen kışı ise hE'p hasta rı.ıdJ 
geçirdi. Bugün bala Alman) .\ t· 

.v•• vaıı 
Katolik kilisesinin duştuğU 

ten müteessirdir... f' • 
İşte sekseninci yaşı kııtl rıan 'b • 

pa, görülüyor ki, ) alnız din \'C 
1 

s"" 

den ile değil, riv y te gör~ on-a111ıı 
kiz dil bilen \'e bu fani dı.tfl) oıaıı 
siya t hadiselerilc de meŞ~~ldit· 
bir gayı et \'e faaliyet örnegı f 

Ahmet ~~.~"' 
.......... ıa ................... uıı•un•••n••U••"····ııı•"'''' 

POLiSTE 

Dinamiti 
Ateşlemek· 

isterken ıır~· 
Erenk Ö} ünde Kozyat~ğınd3 J{tl' ıJ 

bacı Dur.sunun bahçesınde f jttl' 
yusıı 

kazmakta olan Kuyucu ı;ı! • 
yu açmak için mevcut taŞlıırı ~ ,-e 
mak için dinamitle fitil ko)'i1'lı.ı,Ilı • 

f dif181 
ucunu ateşlemiştir. Yusu pc1' t' 
tin patlamasını bir müddet ··rti • 

d v nı go 
dikten sonra patlama ıgı tsicr· 

ce dinamiti tekrar ateşle!ne\1,rıı; 
ken tam bu sırada dinarnıt pa ,il' 

. den ve, 
ve kuyucu Yusuf ellenn rıııştJ!· 
zünden ağır surette yaralan ı.tıı' 
Bu hususta tahkikat yapı1ı118 Almanyanın 

Hava 
Müdafaası 

Ber in, 6 (A. A.) - Göring dun 

.ak~am Ol"mpiyat stadın n açık ha

"a tiyatrosunda ham müdafa:ısı 
h~kkı:ıda bir nutuk tötlemiştir. 

Von Nögrat 
Yarın 
Belgralta 

Der in. 6(A. A.) - Von Nöyrat, 
~·:ınında m~tbuat ş•fi olduğu halde 
taryare ile :Belgrada hlreket et. 
mişt r. 9 haziran:ı kadar orada ka· 
lacak ve o gün öğleden sonra 
Sofyaya geçecektir. Von Nöyrat 13 
haziranda Berlinc dönmuş olacaktır. 1 

1 abah ve akşam başmuharr' eri ne yazıy rlar? 1 ,_ _____________________________________________________________ m 

dır. tJŞ'fc 
BİR GENÇ KUYUYA p til ' 

B k 1 •. .. d zevtinlikte o •' a ır <:oyun e .J • ·~111 

h ttın ı nm 20 yaslarında Saba a . J;ıl' 
·nde1'• ı 

de bir genç evin bahçesı ne 

Bu nutka göre, Alman lıa\a mü· 

dafansı teşkilatının on iki milyon 
fizası, 65 büro!.u, 400,000 memuru, 

2,400 muallımi, beş mıl} on orga
nize edi'm"ş teknisyeni ve 3,400 
mektebi vardır. 

M lyonlarca nümunesi hazırlan. 
m ş halka mahsus ucuz gaz mas
kelerinin satışa çıkarıldığını bil. 
dirmiştir. 

Hatip bundan sonra Doyçland 

Berlin 5 (A.A.) - Alınan malü -

mata göre, Von Neurant Blgradda 

çarşamba gunüne kadar kalacak, 

c gün tayyare ile Sofyaya gidecek 

ve oradan da perşembe günü Bu· 

da-Peşteye hareket edecektir. Nazır 

cuma günü Buda-Peşteye muvasa

lat edecek ve cumartesi günü de 

Mdisesine temas ederek dem:ş- Berline dönecektir. 
lir ki: 

"Almnnyayı korkutabilmek za· 
m<'.ınları artık geçmiştir. Biz tek· 
rar kendimize MI.kim bulunuyoruz. 
Alman kanı döküldüğü zaman, ha
kareti kan dökmekle tamir etmek 
mümkün değildir.,, 

Bundan sonra erkekler cephede 
bulundukları znmankadınların hava 
müdafaasında oynayacakları rolü 
kaydetmiştir. Demiştir ki : 

- Alman kadını, Romaya karşı 
yapılan muharebelerde çarpışmış 
olan1 ntalnnna J.:iyik olduğunu is· 
pat edecektir. 

Almanlar1n yeni bir 
kruvazörü 

Berlin 6 (A.A.) - 16,000 tonluk 

yeni bir kruvazör salı günü Ami

ral Reade'in huzurile Kiolde deni

ze indirifocektir. 

Sovyet Runyada yeni 
tevkifat yok 

Moskova 6 (A.A.) - Ordu, parU 
ve idarede yeni tevkifat yapıldığı 
li'akkındaki şayialar kat'1 surette 
yalanlanmaktadır. 

Cumhurltet 

Yeni TUrk devletinde 
yeni Türk ordusu 

Dün, Alatürki.i her taraftan iha
ta eden kara, deniz ve hava kıfa -
lan onun güzergahında, onun e -
mirlerinc amade bulunduklarını 

en canlı şekillerde göstermişler -
dir. 

Biz harp etmek için ordu kur -
muş bulunmuyoruz. Bizim askeri 
d vlet dairemizin adı bile Milli 
Müdafaadır. Biz harbi ancak sul -
hu korumak ıztırarı önünde ihtiyar 
edebiliriz. Orduyu millet yarattı, 
milleti ordu tuttu ve yeni rejim 
yekdiğerini ikmal eden bu iki kuv
vetin mahsulü oldu. Kazandığımız 
her zafer bize bir ordu verir. 

Tan 

Bir haftahk tarih 
Bu hafta dünya çok korkulu gün

ler geçirdi. Öyle dakikalar oldu ki, 
yeni bir cihan harbinin en geniş 
bir ölçüde kopması beklendi. 

Doyçland kruvazörünün İspan -

yol tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmesi İspanya muhare -
belerindeki fecaati büsbütün art -
tıracak mahiyette idi. İşin kısacası 

İspanya ile Almanya arasında res
men harp ilan edilmemiş, fakat si
liıhla karşılıklı tecavüzler olmuş -
tur. Yani iki memleket arasında a· 
deta kısa bir harp ba:ı:lamış ve bit· 
miştir. 

Kurun 

Türkiye Cumhurreisi bu sozu 
Türk münevverlerinin içinde Fran
sız elçisine hitaben yüksek ~ sle 
sbylemış bulunuyordu. 

İstanbulluların dünkü heyecanlı 
gösterileri haklarıdır. Halkın görüş 

Ye inanışı hakkm görüş ve inanışı 
mıdır? Evet ... 

13 yıl fasllayla söylenmiş! son Posta 
iki söz • 

At t · k 1· t b 1 ldi B .. Alman H rıclye nazırının 
Atatürkün inkılap tarihi içinde !s- Balkan seyahntı 

a ur s an u a ge . ugun • ı 

tanbula gelişinin onuncu yıl dönü- Alman Hariciye Nazırı Ba.kan -
müdür. İstanbul halkı büyük ve larda bir seyahate çıkıyor. Fon 
candan gelen tezahürle Atatürkü Noyrat Peşteye de uğrıyacak. E -
Hatay zaferinden dolayı tebrik etti. ğer Almanlar Macaristam kuvvet-

Türk Milleti Hatay meselesi ü- kndirmek istiyorlarsa, küçük 
zerinde kendine kayıtsız ve şartsız antantı Mncaris\anın muhtemel bir 
emin olagelmekte bulunduğu bir a- kararına karşı bitaraf tutmağl te-
damın ağzından on senelik bir fa- min edecek dıplomatik teşebbüs -
sıla ile iki söz işitmiş bulunuyoı· - !ere girişmiş bulunuyorlar. Bunun 
du on üç sene evvelki söz şu idi: için Almanyaca en kolay yol Ma _ 

- Kırk asırlık Türk vatanı hiç 
bir nevi esaret altında bırakılamaz. caristanla Yugoslavyn arasınd:ı.ki 

münasebetleri kuvvetlendirmek ve 
On üç sene sonraki söz şu oldu: Yogoslavyaya bu bakımdan temi-
- Hatayı istiklaline kavuştur -

mak benim nrunus ve şeref bor -
cumdur. Bunu muhakkak ifa et -
meliyim. Yoksa Türkiye Cumhu -

riyeti riyaseti makamında dura -
manı. 

nat \ermektir. Fon Noyrat'ın bu i
şi kolaylıkla temin edebilmesi 
mümkündiir. 

Aksam 

Başmakalesi yoktur. 

uvaze tlJ 
yudan su çekerken m .. .., 11 

d 
.. muştu , 

kaybederek kuyu) a uş bOI 
. e l<-1' 

sırada bahçede birdenbit . .. t~ • 
tifll .. • 

duğunu görenler Sabah:ıt ı;ıt' 
"ha)'et • 

mıya başlnmışlar ve nı 1' pO 
~. . auyara • 

dan bir ses geldigını J<tlf 
" . ·nllıY1 ğulmak uzcre ıken za\ 

tarmışlardır. 

Tahkik .. t yapılmaktadır~ı;zA 
DÜN DE 2l' h."iŞiDEN 

ALINDI r ll~J>· 
tlıyanlB ~.ı . 

Polis tramvaydan a :ı.tcv 
ctJlle . ı 

kında takibata devaın da 2~ ı;.ı; 
Dü. E . .. .. mıntakasırı 1 rd ıı 

n mınonu btırı -e 
Ş -ve c ' atlarken ynkalanmı 110rııı,. • 
sı ıı ıı' 

20 kişiden para ceza tutııl!ll 
diğerleri hakkında zabıt 
tur. 
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•• •• • ı· MEZARLIKLAR r-Haı~i~~~~tu J 
unun meselesi: Harap mezarlıkların tamir Ha:'Jır~:'::::~~-·n -

~ 1 h d d 1 k 1 t ld Dün kutluladığımız Hatay istik-

u e fi ne aran ı an ma zen e ı e i mesi arar aş ın 1 :~n~;;;;:~;i:~tak;t~~!·:-~~~~~ 
bir sü ı· ü. insan iskeleti çıktı ı rarihi mez~rı,klar eski hallerine !~~:~~\~:E!:~~:~~d~:~·:~J: 

b k •td / ""'h [ k ğunu Türk kadar acılar ve he:r -•f v k A 1 f o lkoydu enz er şe l e ıs a o unaca betle anlayacak yer yüzünde kim 

a a r 1 e a e 1 1 ş e e i de -..lı"lecek hasıl"tln yapılacak ta- vardır? 
B eledıye stnnbuldakı bütün ha- I L-u " - Umumi Harpten sonra, bütün 

K.aradenz•z h •ıt • d bzllUnQll bu mahzende rap mezarlıkları tamir etmeğe mırler ve üçüncüsü de mezarlık dünya yüzünde Hatayın evlatları sa l erın e karar vermış ve bunun içın bir pro- bekçilerinin orada ucret vermeden kndar ıstırab çekmiş insanlar yok -

h A k . h . b . k l r Je hazırlamıştı. Haziranın başın - çalışmalarına mukabil mezarlık - tur. Bu ıstırab denilebilir ki Tür-tar i l l umetı aız ırço eser er va dan ıtibaren bu pro1enin tatbikına larda zuhura gelecek ufak tefek kün dünyaya dikte ettiği son hak-

i( - geçilmiştir tamiratı yapmalarıdır. 
aradeniz kıyılarında gömülü lenen ameleler bir haylı uğra~tık- ' ]anılmıştır. d d d" B .. 

1 
• d u 

L'akat bu sırada kazının ur u - Mezarlıklar üç şekılde tamir e ı- u programa gore şe ur e m -oldug'u san lan bu··yu··k bır de tan .sonra kapaklardan bırını kal - ,. 1 k 
f ı - j rulma:sı hakkında vılayetten resmi Jecektir. Bırısı belcdıye bütçesin - hafaza edilmesi icabeden mezarı -ı.ınre·yi aramak için bir müddetten- dırmağa muvaffak olabılınişlerdır. 

1 
f l d ·· ·· 1 · k 

~ bır eınır teblığ <>dılmıştir. den ayrılan ve beş senelık ımar ar etra ı cıışar an goru mıyece 1 Yapılan hafriyat meraklı btr Önlerıne mozaıklerle süslü dar 1 
'afha Buna sebep, arav.cıla. ra ınu_:saa_ · 

1 
planına alınan 250 bin liralık tah-y:ı girmiştir: ve uzun bir merdıven çıkmış \"e a- . 1 

'' denin ancak dcfıne ıçın verıldıgı. sısatla yapılacak ışler. İkıncısi mc-.. tirıni gün kndar evvel Amnsra şağı ınilıncc defıne yığını yerine . 

~ekilde kapanacak ve inşa edildik
ierı devrin mimari tarzlarına göre 
tedrici surette tamir olunacaklar-"1~lnd mu· thı·ş bı' r manzara ı'le karsılaşmış- halbuki yapılan kazıların asarı a - zarlıklardan yer satın alacak kım-.,.,"" aki Büyu·· kadada define ara- • d 

·•ıaıt tıkaya taallük etmekte olması ır. selerden alınacak ücretlerdır. El - dır. 
• için kazıya başlanmış Ve evve- tır. k d k llllllllllllıtlıooııııtlllllllllllOoııouoııtıtllllllllllllllllllllllllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhM 
): bir ayazma zemini ile üç mah - Ameleler, mahzenin baştan başa Arayıcılar asan atı ava 0 un - U b k 
"\'.n kapağı bulunmuştur. insan iskeletlerı ve kemıkleri ile madıklaıını ve dokunmıyacaklart - Ha tayda nasla a lCl 
Pa?efineyi arayan zat mahzen ka - kaplı olduğunu korku ıle görmüş- nı bildırerek yasağın kaldırılma - 11 lek febı• 
ta &ını açtırmak için çok uğra~mış- lerdır. sını istemışlerdir. /ki banka lYiı 
ha ~a 0 gün muvaffak olam:ımış ve Korku geçtikten sonra bu mah- Keyfıyet Maarıf Vekiılelınc bıl-
• tinenin bu mahzende bulundu - zen dolusu insan kemiklerinin: da- dirilmiştır. Açılacak Açılıyor 
~~ iltnidile sevinerek o akşam bü- ha ilerdekı mu~zzam defıneyi mu- Yrıkında buraya Vekaletten bir 

~ amelelere kuvvet vermek ü - hafaza uğurunda ölen muhafızlara asan atıka mutehassısı gönderile -
r~ bir rakı alemi ~kmiştir. ait olabilmesı dtişunülcrek diğer kı- cek ve kaz.t onun neıaretl altında 
t rtesi sabah bol para vadıle şevk- sımları açmak üzere hazırlığa baş·,• devam edcccktır. 

iş Bankası tetklklerinl 
bitirdi 

!Memleketimizde Uç mek· 
tep oluyor 

Yeni orman kanunu Bu senene 

tatbl.ka başlandı Megva ve donmi.ış ve raporunu vermıştır. 
Sebze Ucuz 

Aldığımız mallımata göre Ha -

Halayda blr şube açmak üzere 
tetkıklerde bulunan lş bankası 

mufettışlerınden Saıt Koray bu tet
k1klerını bıtırerek dün Ankaraya 

.h tay ti.ıccarlarının hemen hepsı yenı 'l'flh f - •t k • ı d l şubeyi tehalu'T<le beklediklerini a-
SQ name l e esııen O Un arın -·-·· 1 navatanıa tıcari muameıeıeriniban· 

lstanbu1a fazla mal geldi 
~ f b f ld "' b ·ıJ • ·ıd • ka vasıtasıle yapacaklarını söyle - ı -.>Q ı~ı ser es o .ugu l ırı l Şehrimize hemen btitlin yaz sebze 

Y 
~ ve mayvaları gelmiş, bollanmıştır. mi.şlerdır. 

en· 1 . t ·r . . Dün ::.ebıc halinde yaptığımız let _ Bu umumi ı ağbet uz.erine, bır 
. ı orman kanunu 6 gündenbe- muayyen orm;ın resmı arı esının şube ile ıktıfa ı.:dilmıyerek (İsken-

b tı tatbik sahasına girmiştir. dörtt<' birı alınarak ağuç verılmesi- kıkata göre fıatlar bir hafta evve -
GIJ.h k d' ·· t derun) ve (Antakya) da ayrı ayn ı.t satname ile kesilmış· odunların ne başlanmıstır. line nazaran ço uşmuş ur. 
"" 1 • h ikı şube açılacaktır. 1 ınası serbest olduğu halde bir Bu suretle mangal komiırü hat- Domalesın kilosu geçen afta t 

Ço!{ v·ı· · d "' ··1 ··k kl"k d h · 80-100 kuruş arasında iken bugün - • - • · 1 
te1 .1 ayctıerdc henüz orman ida- ıarın a goru en yu se ı a a • - Cürmü meşhut ka· 
d 

erınc müracaat eden bulunma- necektir. 15 dir. 1 
iğ 60-70 kuruş olan kabak 20-25 ku- nunu genişletiliyor 1 .:ıa 1 için ilk defa olarak; pazarlar- Dığer tarcıftan şchrımızdekı bir 1 

\1 ro..ı h l E - ı· ruşa kadar ınmiştir h d k d 
t.. k""'un satan kövlüler görülme _ çok mahrukat tıcnrel anC' erı reg ıl Curmu meş u anunun an a -
·«e J Pek az. evvel 25-30 kuruş olan 1 , ledir. ha\•zai fahmıyesındeki ocaklara lınan musbct netıce er gozonune 

l!ir "k .. h. kt d k bezelve ise beş kuruşa düşmüştür. alınarak bu kanunun şamıl olduğu 
.:ı 11 ... , ı i yerde de kaçak kesilen o- mu ım mı ar a omur sıparış 
\l""l! t kl 1 - ı Yalnız patlıcan pahalıdır. Ve ki- cürümler sahasının genı.,;letilmt>:.i hı .. ar bulunmuş ve kanun muci- vermışler ve s o arın pe ~ çogu sa-

"'1Ce h t l t !osu 80-100, tanesı 15 kuruş arasın- kararlaştırılmıştır. 

S ı hhiye vekaleti memleketimizin 
hasta bakıcıya olan ıhtiyacını gözö
hÜne alarak Aksaraydaki (Hasta 
bakıcı hemşireler) mektebinden 
sonra Ankarada ıkınci bir (hasta 
bakıcı) mektebi açmağı kararlaş -
tırmıştır . 

Buna, yakında Gülhane hastaha
nesınde açılacak olan (askeri has
ta bakıcılar) mcktebınin de ilave -
sıle memleketimizdeki hasta ba -
kıcı mekteplerinin adedi üçe çık -
mış olacaktır . 

Ankaradaki yeni mektepte bil -
hassa hastahane hemşiresi yeti~ti
rilecektir. İstanbuldakinden ise da-
ha ziyade (ziyaretçi hemşire) tc -
minine çalışılacaktır. 

Vekalet, bu seneden itibaren Av
rupa ve Amerikaya göndereceği ho
calar vasılasile Ankaradnki yeni 
mektebe mütehassıs ;ınuallim ye -
tiştirecektir. 

Önümüzdeki senelerde bir mek -la,. eın odunlar ve hem de bun- ı mış ır. 
•l 17 dadır. Bu suretle bazı cınayetlere ve a- tep daha acılacaktır. 

1• "'etiren araba, eşek ve hayvan- Bu yıl ilk defa olarak bır çok ___ _ 
'<il' h.~ Dut, şeftali ve kayısıdan sonra A- ı ğırceza suçlarına da bu kanun tat-

.. ,usadere olunmuştur muesseselerde odun yerme maden 
h1 . I danadan taze incır de geımeğe baş- bik olunacak ve hukumıeri köy - Elektrı·k ve angal k"" ·· · d f" tl komürlı yakılacagwından maden kö-tıııd .. omuru ve o un la a- lamıştır. Ancıık kılosu 40 kuruştur, !ere kadar teşmıl cdilccektır. 

,~:ı. g~~i~~;~~t~:.·Jıne pek cu,·; a~lruı·_:n;m~aa~kiataat;d~ırr:.~::; s:~:~~~:~·e~:d:~; , M .............. e.ıı .............. d .......... a ........ n.11 ............ o ......... k ......... uııı .......... ıı ... a ......... n ............. e ......... c ..... , .. ·n·ıııııı .. e ........ b .......... ı;· P e t roı 
l'tı angal kömürü yapmak için, or- y y T T / 
~i~ıı içinde veya ormanlara 5 Icabederse fiatı yine vekalet tes- • V CU U y or 
~yakın bulunan köylere bit edecektir. hl• ı ı •• ı Mıllet Meclisine bugünlerde ve-,... pe ıvan ar a gureş er rilecek ol~n yeni bir kan~n lfıyiha-
\'İçeklere Mürebbiy eler _ 1 sile cıektrık, petrol ve muşakkaııan 
.A alınmakta olnn vergı mühim mik -

<"1,.lZ olan lçin kurs Amerikalı Coe Kumar Cemalle darda indirilmektedir. L~yihaya 
lf"-stalıklar Açılacak yaptığı güreşte hükmen galip , ~::,:;;,g•_ler-y-arı-y-arıya azaltıl -

lar faciadır. 

Bugün, Milletler Cemiyeti, dün
yanın bu azaplı anları içinde in -
sanlığın bir yarasını daha sarmış
mış bulunuyor. 

Bütün bu zaferin şu büyjiklüğün
de bütün dünya müttefiktir, zan -
nederim: 

Ancak harple alına bilecek böy -
le bir istiklal, belki ilk defa, sulh 
ile alınmıştır. 

Halk filozofu 

Sipahiocağının 
Gezintisi 

Sipahiocağı azalarından 25 atlı 

bugün araba vapuru ile ı:ıtlarını A
nadolu yakasına geçirerek Po1ene7. 
köyüne bir gezinti yapmağa git -
mişlerdir. 

Bu gezintiye yüzlerce aza iştirak 
etmek istemişse de, atların azlığı 

yüzünden diğer azalar iştirak ede-
memiştir. 

-
Beşiktaş Sıılh Mahkemesi lcrı 

Memurluğmıdan · 

Bir alacağın temini istifası i · 
çin Beyoğlunda Feridiye cadde -

sinde 104 numaralı evin üst ka -
tında haciz edilen bir orta masası, 
iki yan, bir snndalya, bir sivah gaz 

sobası, bir kamış masa, bir korno • 
din, bir somya, bir l·onsol, bir e -

tajer, bir ufak masa, bir tahta do
lap, bir zemini yeşil halı seccade 

üç üz.erleri kumaşlı iskemle, bir 
camlı dolap, bir çıçek sehpası; bir 

s?g~ra iskemlesi, beş adet tahta 

sandalya, ve bir adet tablo 7 /6/937 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat ondan on bire kadar açık art
tırma suretile paraya çevrilece -
ğinden dellf>liye ve belediye resim
leri alıcılarına ait olmak üzere is-
teklilerin aynı glin ve saatte ma

hallinde bulundurulacak meınu -
runa müracaatları ilfın olunur. 

(31194) 

ZAYİ 

Beyoğlu 20 nci ilk okulundan 936 

yılında almış olduğum şehadetna-

meyi kaybettim. Yenisini çıkara -

cağımdan eskisinin değeri yoktur. 

Emin oğlu Vedat Balkış 

8'-"larla mUcadele 
tvı . edilecek 

Ç(!lıklerın bahçelerinde \•esair bah-

Herkes mUrebbiye 
olamıyacak 

Yarının büyükleri olacak küçük 
yavrularımızın ekseriya ehli olmı -
yan mürebbiyeler elındc bırakıl • 
dığı ve bu yiızden bunların sıh -
hattnin ~hlikeye girdıği görül -
mektedir. 

(Birinci salıif eden devam) 
Ankarada olduklarından bu müsa
bakalar yapılamamıştı. 

Bulgar şampıyonu Kiro Deliorma
nıskı araı:ında cereyan ettı . Bu gü
reşler Bilecikte yarım kalmıştı bu 

Bayrak k anunu r 
Tatbika başlandı Birimizin derdi 

Hepimizin derdi Çiçe}{tr~eki mevcut ağaç; gül ve 
lııası ~~ın hastalıklardan korun -
~llttı~Çın :mücadele grupları teşkil 
~ l§tir. 

Çiçe~~~ ~erlerde ağaçlarında gül ve I 
l'tıu.ra rınde hastalık olanların 1 

ttı.(!ttı caatını beklemeksizin grup 1 
lar1 ;:-•arı kapı kapı dolaşarak bun-, 
laya Ua:vene ve lüzumunda ilaç -
h.cakıardır 

~~llcı;~k. emeklerle yetişen ağaç ve 
QIJ.' • 1 

llı Ço~1tn 1~i korumak ve yaşamaları
l'iıı. lat~·tınak için alınan bu tedbi- ı 
1:ııı.l'tı ıkına cvveliı Ankarada baş-

ıştır. 

~"-dın-
Cı o,.ap/arı 
~~Clbuk eskiyor 

"'•rın imaline dikkat 
<! ~r"kck •dilecek 
t 

1tı Çora ioraplarından sonra ka -
l ltarırıct: arının çabuk yırtılması 
%ıı§ti Yapılan tetkikler de biti-
~ r. 

tıı etıcede 
lq llıasınct ' .bu çorapların çabuk yır-
ql\~llıan1rı a ınce_ ve bozuk iplik kul-
~~ıltnışttnuhırn bir amil olduğu 

1 ilde ır. 
ttl tna kot · 

>-- crıe i"· u ve dayanıksız ip -
·•ı4ıı~ J ı kal. 

tı""'ll.d~ ıtede çorap imaline 
~ er ~dılrniyecektir 
h.1tıda ,_raftan Ereğli. bez fabri-
"'ilt. • "'adın 

ltı~ "<ın ve ko çorapları imalinde 
lıq' ~Utnu la~ kolay kopmayan 
tQ- \qf t~rt·bŞak Jı>,lik istıhsali için 

· ı at 
Vtieude getırilmiş -

Sıhhiye Vekaleti bunu ehemmi

yetle gözönüne alarnk ailelere ve 
resmi muesseselere ehliyetli çocuk 

bakıcıları yetıştirmek üzere kurs -
lnr açmayı düşünınektedır. 

Bu kurslara arzu eden genç kız

larımız alınacak ve kendılı?rine ço~ 

cuk bakımının bi.ıtun usulleı i öğ
retilecektir. 

Kız san'at 
Mektebindek i 
Serg i 
S uitanahmette iyi bir 

ser gi açıld ı 
Sultanahmette Akşam Kız San'at 

mektebinde dün saat 14,30 da bir 
sergi açılmıştır. 

Sergi yedi salon üzerine hazırlan
mış ve 500 ü mütecaviz kıymetli 

eşyalar teşhir edilmiştir. 

Bu eşyalar arasında yapma çi -
çekler, şapkalar, dikiş, nakış, ba -
yan ve bay çamaşırları, yemek, pas
talar gibi yaptıkları giyilecek ve 
yiyecek eşyalar teşhir edilmiştir. 

Mektebin 1000 talebesi 
1 
olup A. 

B. kurlarından 60 bayan (O) ku . 
rundan da 200 olmak üzertı 260 t -
lehe mezun olması ınuhtur eld r 
İmtihanlar devam etmekte o up 26 
haziranda nihayet bulacaktır. 

Dinarlı bu güreşçileri Bursaya 
çağırdı ve Amerıkalı güreş~iler de 
oraya gitmişlerdi. Fakat bir türlü 
meydana çıkamıyan Dinarlı buna 
da bir bahane bulmuştu. 

Nihayet uzun saklambaç oyunla
rından sonra bu güreşçilerin bir 
kısmı evvelsı gün şehrımize gel -
mişler ve dün akşam da güreşlere 
başlanmıştır. 

8,20 de bütun seyirci 600 ila 
700 kişi idi 

Büti.in pehlıvanlar sıra ile ı inge 
çıktılar ve halka takdım edildiler. 

Bunların ıçinde bir zamnnlar Ko
ca Yusuf, Filiz, Kurddereli Kızıl -

cılkh Mahmut pehlivanla Ame -
rikaya gitmiş olan Rasım pehlıvan 
da vardı. 

İlk müs:ıbaka saat 9 da Molla ile 
Bulgarıstanlı Yoıgiyef arasında 

oldu, oyun kısmen Mollnnın, kısmen 
Bulgarın hakimiyeti altında geçti 
bir aralık Bulgarı tehlıkeye sokan 
Molla ani bir çaprazla yan yattı 
Bulgarın Mollayı bu vaziyette üç 
saniye tutması liı.zımdı fakat Bul -
gar Mollayı üç saniye tutamadı. 

Bu vazıyetten çabuk kurtulan 
Molla Bulgara hucuma hazırlanır
ken Bulgar Mollanın sırtını yere 
getirdığini binaenaleyh güreşleri 

devam ctmiyeceğini söyledi. 

Fakat hakem c ... miyeti bu kara -
ra aldırmadı ve güreşlerın devamı
nı bıldırdi Bunun üzerine Bulgar 
güreşi tcrkettl yapılan tiç ihtar ü
zerine Bulgar rıngc çıkmadı ha -
kem heyeti hükmen ~lol!ayı galip 
saydı 

İkinci oyun Mulfıyim ile yine 

da onun devamı ıdı. 

Gureşler bır saat devam edecek· 
ti Mi.ısabaka Muiayımın bir hücu
mıle başladı l>ır aralık Müliiyım 

Bulgarı altına aldı ıse de çabuk 
kurtuldu. 

Eğ<'r bu güreşler danışıklı olma
mış olsaydı muhakkak kı Mi.ılayım 
Bulgarı 15 ile yirmı dakikada ye • 
n<'rdi. 

Bır aralık hakemin daımi ıhtar
larına kızan Mülayim hakem ile 
konuşurken Bulgar bu fırsattan ıs

tifade ederek Müliıyimi altına aldı 
bir kaç tehlike atlatan Mutayım 
tekrar kurtuldu ve hucuma geçti 
Bu sefer Mülayim canlanır gibi 
oldu ve Bulgarı altına aldı ezmiye 
başladı her iki kolunu da hükmiye 
başlıyan Mülayim Bulgara pes de
diritti tercümanlar bir ıtirazı 
olup olmadığı sorulduğu zaman 
Bulgar mağhibıyeti kabul ettiğıni 
soyledi. 

Son oyun eski Türkiye ikıncisi 
Cemal ile Joe Kumar arasında 
idi. 

Vaktin geç olmasından bu mü -
sabaka ancak yarım saat devam e
debilecekti. 

Bayrak kanunu bugiinden itıba

ren mer'iyet mevkıine gırmektcdir. 

Evvelce de yazdığımız gıbi, bu 
kanun, muayyen olçli ve şckılde ya

pılmamış bayrakların asılmasını ya
sak ettiğı gıbı, bayrak çekecek yer

lerde bayrağın sabah, akşam me · 
rasımle çekilip ı!ldırılmesinı em
retmektedir. 

Bununla beraber hazırlanmak -

ta olan nizamname henuz teblığ e
dilmemıştir. 

ıuıııııı111uı11111111t1111uı11111111111uını111u111111111111ııı11111mınıııu 

gi.ıreşler görmek ıstl'mıyor Eğer 

halkın gôzundcn gurc!5leri duşur -

mek ıstemiyorsak bu danışıklı dö
vüşlerden vaz grçcli'll Yoksa bız

de artık zevkını kavbeden futbol, 

atletizm gıbı bunn da scyırc: 

bulamı) .ıcağız galıba! .. 

Yazıktır şu gureşlerı bır kaç pa
ra ka1.anınak için halkın gozunden 

düşürmiıclim! . . Yoksa bız bu ana 
sporuna suikasd yapmıyalım ... 

Gureşin 13 üncü dnkıkasında A
merikalı Ccmalı altına aldı ve ko

lunu sıkmıya bnşladı bu sırada Ce
malin kolu incıldi \'e güreşe devam ı 

edemedi bu suretle Cemal hük -
men mağlup oldu. 

Bunun üzerıne Mulayım bu peh
Jıvanlara böyle güreşlere çıkması 

doğru olmıyacnğını ve kendısinın 

giıre~mesi lfııım geldiğını sövledi 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 

tefrikamız bugün 
krın.,rn'in ıc:tır. Ôzür dileriz. 

Joe Kumar cidden güzel bir vü
cude sahipti. Oyun her iki pchli -
vanın karşılıklı hucumları içınde 

gertı her ıkı taraf ta bıribirıne teh
like yaı atıyorlardı Amerıkalının 

kend nı sıkmadığı bellı ıdı Çunkü 
bır kaç dakıka Amerikalı rakıbini ) 
tuşa gctirdığı halde mahsustan bı
rakıyordu. Onların bu hareketleri 
halkın nazarında danışıklı dövü3 / 
kanaat ini uy andırdı. Halk boy 1 e ;;iiiiiiim.'i·i'.j==-Diiiİİİ;=niiiiiii.iiiiiiii 1iiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiii 

Amelenin mesai 
Saati 

l\.asımpaşada Karaman soka -
§ırıda 114 mımaralı hanede otu
ran Kat•alalı Mu~ıaf a yazıyor: 
.Kasımpuşadan. Ortaköyden, 

Beşil.Laştaıı, Balattan, Ahtrkapı

darı lıcr giin bin 1 adar amele 

Kuruçeşnıeyc gelerek, buradaki. 
tittaıı depolarrnda çalışıyor. Bu 
omelelerin ycrnuycleri şöyle -
dır. Erke1.lcr 80 - 110 arasında 
1ıc ·mi! e al.rlar. Kadınlar 50-70 
1.uruş arasn da yermiye alırlar. 
Aylarda11 lıeri. snlıırsızltl'.1a bii -
tim amele, iş kanmıumın çıkma
sını heklerkcıı, bu depolarda 
ür. ı olarak yeni bir vaziyet ha
sıl oldu. Verilen bfr emirle, btm
dan sonra, amelenin akşamları 

saat 18 de çıkmaları bildirildi. 
Şimdiye kııdar saat 17 30 da pay
dos yapılıyordu. Sabahları ise 
saat 7,30 da i~ başı yapılıyor. 

Öğle üzeri ise, yemek tatili r.n
cak üç çeyrek saattir. Btı vazi
yette, amelenin bir günde ne ka
dar çok çalıııtırıldığı görülmek -
tedir. Bu mesele 1ıakkında ala-
7.:adarların dikkat nazarını çek
menizi muhterem gazetenizden 
bekleriz.> 

Bize gönderilen mektupta bu 
vaziyetin Kımıçcşrnede hangi 
depolarda olduğu bildirilmiyor. 
Hadiseyi iş Bürostınmı nazarı 
dikkntiııe arzcderiz. 

------------------~ 
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Avustralyayı Japon .te 
likesi mi tehdit ediyor? .. 

.. ir-
i 

Uzak Şarkta bir büyük Okyanus misakı aktedilmesi 
için Avustralya Başvekili teklif yapıyor 

)aponyunın kom şusu Çinae ıcn r,ler hlr merasim esnnsında 

L ondrada toplanan İmparator - le:ıe böyle m~h~lli ad:1:1i tecavüz 
luk konferansı İngılız domin - mısakları nkdını çok ıyı karşıla -

yonlarının anavatanla olan müna - mıya hazırdır. Bu misaklar mil -
scbctlcrine dair bir çok şeyler ko- letler meclisi misakı esasları da-
nuşurken ortaya bir de Bahrimu - hılinde olacaktır. Boyle bir misa -
luti Kebir ile alükası olan devlet- kın akdi içın ıse Bahrimuhıtin di -
ler arasında bir misak aktedıl - ğer mılletlerıle müzakereye hazır-
mesi fıkri çıktı. Dunyanın her dır. Kendilerilc dostane bir şekilde 
kıt'asma ve her denizine yayılmış c:nlaşmak aı zusu beslemekteyi7..> 
olan İngiliz İmparatorluğunu teş- Avustralya Başvekılı bu fıkrini 
kıl c·den dominyonların ciığer mem- daha mufassal bır rapor halınde ya-
Jeketlcrlc olan münas batı hakı - 7.<11 ak teferruatını da göstermek is-
katcn şayanı dıkkattir. Çunkü bu ternıştir. Konferans, İngılterenin 
munasebetl"r biribırine uymadı - yenıden silahlanma programını da 
ğı zamanlar çok oluyor Mesela bir t<·tkik etmiştir. 

domınyon var kı bır dc>vlt•tll-' koın- Avustralya Başvekılinin bu tek-
şudur. Onunla ıyı geçınmekt<.'Clır, lıfı .Japonyada lazım olduğu ka -
b ına 11 cburdur Halbukı İrıgılız. dar alfıko ile karşılanmıştır. Tok -
lnıp., ınrlugunun bdşka bır do- } odarı gelen malUmata göre resmi 

mm·ı ı •Jnun o dl•Vll.'tle arası iyi de- mehafıl AvusturaJya Başvekilinin 

f,ıld ·. Bu gıbı tcwdlar her vakıt fıkıı lt•rı etrafında daha sarih ve 
gem• çaı pmakt:.ıdır. mufossal haberler beklemektedir. 

İngilız İmpamtorluğunu :ılakcı - Bıınl.ır gelmedıkçe herhangi bır mli-
dar od('n bır \Ok meselelerııı ko _ talı•,ı söylemiyorlar. Bununla he -
nuşulduğu bu konft>rdnstcı frıgıl • rnhPı Tokyodan şöyle yazılarak Ja-
1eı enırı harıci sıyasetı ıtıb,ırıle mu- poıılurın boy le bir teklife karşı ne 
hın olmak tizerc nazarı dıkkatı lrndaı alfıkadar oldukları anlatılı • 

('(')bf'dt•ıı cıhPt ışte> bu B,1hrımuhıtı yor· 
Kebir mıı:;akı mesrlPsı olmuştur. .J<:ger hu tasavvur ciddi bir su -
Uzak Ş..ıı ktakı va7.iyC'li l<>tkık ,, - rPt l<' tesbıt edilmiş olur ve A • 
dt'n b·ı7.ı domınyonhıı ın Lon - mPı ıkanın da muvafakati kazanı -
dra\a gelen murahhasları in- iıı sa .Japorı Hariciye Nazırı Salo 
gılten.• Harıciye Nazırı Eden ı- ci.ı fngılter<', Amerıka ve Japonya 
le konuşmuşlar, fakat Harıcıyt• Na- ar.ısında dostluğu kuvvetlendire -
zırı, Mıllc' ler Cc>mıyctı toplan - <'<'k oları boy it• bir misak teklifini 
tısı için Ct>ncvr<'ye gıttığınden o - P<'k 1.iyadt• dikkatle tetkik eyleye-
nun diinmesını beklcmiyc karar vc>r- t:Pklıı • 

mışlcrdır. B ııunla be>raber Japonyayı dü-
'l't>klıf, Avustralya Basv<'kıli Li- 1 şurıdur<'n hır çok meseleler vardır. 

yom, taıafınd,ın ılcri surulmu tur. Bırır c ı ,udur. Bu mısakın şu -

Lıyonş dıyor kı: mulu n<'rel!'r<' kadar gidecektir? Bu 
« Avusturalya hükumetı, her yc- mısnka yalnız Japonya, ingıliz İm-

rin kPndısını dogrud:m doğruya a- p:ıratorluğu ve Amerika mı da • 
Jcikndar edc-n memleketlerle anla~ - lıil olacdktır? Japon~·a boyle bir 

mak yoluna gırmek istE>dıklerım 
gormüştür. Avustralya, Bahrımu -
hıtı Kebir ile alfıkadar mcmlekPt · 

mıs ıka memnıuııyt tlC' girecektir . 
F;ık,H bu m1<1k acı:ıba Bahrimu -
hıtı Kt"lııı dl'\ IPL 1 Pı ı :nasında sul-

Edebi Roman No: 18 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan ; AltA Gündüz 

gün sana varacağım) hepıniz buna 
gulerdiniz de, ben kızar ve kızarır 
kaçardım. Neye cevap vermıyorsu

nuz? Niçin titriyorsunuz? 
- Sizı anlanuyorwn. Ben bir 

h izmetçi kadınım. Ben beş on ku
ruş a) lığı ile geçinen bir kımsesi
zim. Hıç birşey bilm~m. Kimseyi 
tanımam. Maviş hanım! Bana ne? 
ister yaşasın, ister olsun. Benden 
ne istiyorsunuz? 

- Bırisinin adım ögı enmck ısti-
yorum 

- Birisinın mi? Kimin adını? 
- 'I'anıdıgınız katilin adını! 
- Hangi katılın? 
- Birsın hanuMfendinin evin -

(eki katılın! 

- Bilmiyorum! 
- Bilıyorsunuz. 

- Tanımıyorum! 

- Tanıyorsunuz lJurıye hanım! 
Polıs müdurü ıçeriye girdi ve ce

vep V<'rdı. 
Polis müdürü!! 

- Korkmayınız Onu haber ver
mekle sıze hıç bir fenalık gelmez. 
Sızi daıma himaye edeceğiz. Yalnız 
onu bize söyleyimz! 

- Onu mu? O kim? 
- Üç kı~ıyı öldüren Onu tanı -

yorsun uz. 

Etrafına korka korka baktıkları 
sonra yavaş yavaş · 

- Evet, dedı, tanıyorum. Gör -
düm onu? Konu tum onunla! o ka
dar vahsi ıdı kı ondan ürktüm, ür
perdim. Titredım 1 O bir sırt1ana 
donmu tu, boğazımdan yakaladı. 
Gbz bebekJerimdcn yakaladı, bi -
leklerimden yakaladı. 

- Adını söyleyiniz. 

-
Fakat, To yo a toplanacak bir kona 
1erans Japonl arı me nun bırakmı

yacak bu meseleyi 
Japonlar derin defin düşünüyorlar. 
Halbuki Avustralya, Japon
ya ile anlaşarak, burasını da 

bir ihracat 
1 

pazarı haline getirmek istiyor 
hu kuvvctlendırmış olaccık mı - 1 tıle Paristc de bir muahede im -
dır? 

Hayır, yalnız bu devletler de -
ğil de, bü tün Bahrimuhiti Kebir 
ı l<: alakadar olan devletler de gi
recek lerse o zaman Japonyanın bir 
taraftan Sovyet Ru ya, diğer taraf
tan Çın ıle munascbatı ne olacak
t ır? Çünk ü J aponya daha evvel 
Rusya ıle bir ademi tecavüz mi -
sakı akdıni rcddcylemiştir. Çın de 
son zamanlarda Japonya tarafın -
dan \'aki olan tcklıfleri reddedi -
vermışt ır. 

Eğer bahsedılen misak, iyi geçin
miyc mani olan engel leri ortadan 
kaldırmaksızın bu devletler ara -
sında bır sükun devri açmak, b i· 
ribirlerine tecavüze mani olmak i
çin yapılıyorsa . bundan müsbet bir 
fayda elde edilebilecek midır? Vak-

- Kimin adını? 
- Anlattığınız bu katılin. 
- Onun adı CanscvNdır dö Şe-

valefi Cansever öldürdü. Şevalef 
de Canseveri öldürdü. Ras Feddan 
kendisini öldürdükten sonra her i
kısini öldürdü. Üçü de bırıbirlerini 
öldürdüler! Ben sağ kaldım! Sahı 
mi? Ben sağ mı kaldım? 

- Sakin olunuz. Oturunuz. Söy
ledikleriniz bir cevap dcğıldir. Biz 
katilın bir kişı olduğunu ve ölen
lerın arasında bulunmadığını bı -
lıyoruz. Siz de onun adını bılıyor
sunuz. Sadece bu adı bize soyleyi
niz Onu tanıyorsunuz. 

Başı ıle evet işareti verdi. 
- Adını da bilıyorsunuz. 
Yumruğunu sıktı, basını eğdi, 

bıldığ nı anlatınağa çalı~ıyordu. 

- Bu adı bıze soyleyin.ı.. 

Dürı bırşey1er soylemek istedi. 
Katılin adını m1 soylıyccekti yok 
sa başka b•rşcv mı? Bir kaç defa 
yutkundu. Soyliyemiyordu. Dişle

ri gıcırdamağa başladı. Gozlerini 
odanın köşesine dikti. Kabarmış 

burun delikleri kıpırdayordu. So-

zalanm ıştı . Kellog misakı denilen 

bu vesıkada dünyadaki her devletin 
ımzası vardır. Bu misak ile har p 
denılıen şey bunun harici ilan edil-

miş ve harbe girişmek gayri meş
ru görülmüştü. Faka t o zamandan-

beri tı.irlü türlü muharebeler ol -

muştur. Şımdi bu B ahrimuhiti K e
bir misakı da acaba Kellog misakı 

gıb ı mi kalacaktır? İşte J apon 
mehafilinin düşündüğü bunlardır. 

Avustralya gazetelerinin yazdı
ğına göre Bahrimuhıt ile alakadar 
devletlerın Tokyoda bir konferans 
akdetmelerj tazım gelecektir. Fa-

kat böyle bir konferans fikri Ja • 
ponyada memnuniyet uyandırmak· 
tan çok uzaktır. 

(Det1am r 6 ıncı sag/adaı 

luk yuzü, büytik korku geçirenle -
rın ölgi.ın yüzi.ıne dönmüştü. Kolla
rın ı yanlarına doğru gerdi. Sonra 
yumruk larını goğsünün üstünde bir 
leştırerek etrafına bakındı, bakındı. 

Ve ansızın, bır zemberek gibı dokto
run bulunduğu odanın kapısına a
tıldı Kapı açılır açılmaz. yüzü ko
yun ve kaskatı, yere yuvarlandı. 
Bir hasta ile meşgul olan doktor 
koştu Ötekıler de yetiştıler. Düri
nin gözleri alnına doğru kaymış, 

göz aklar puzlu birer cam parçası 
gibi donuklaşmıştı. Bir taş heykel
den daha katı, buzdan daha soğuk
tu. 

Doktor lfızım gelen her tedbiri 
aldı Son muayeneden sonra: 

- Yaşıyor, fakat kalb çok zayıf. 
Dcdı, koluna gogsune bir kaç çeşıt 
ampul şırınga Etti. Dakikalar ge -
çıyor, fak t ne katılık yumu~uyor, 
ne de baygınlık geçiyordu. 

-- Ha~tahancye kaldırmaktan 

başka çaı e yok. 
Telefon edıldi. Beş on dakika 

sonra gelen beyaz araba esrarengiz 
bir buhrana tutulan Di.ıriyi götür-

SiYA 

S elim Rıfat daha mekte p hayatın
da iken uçan b ir çapkın, kadın

lar arasıııda genç yaşındaki m uvaf
fakıyetlerile hemen hemen şöhrete 
benzer bir şeyler edinmiş afacan 
bir çocuktu. 

Gün geçmezdi ki, yeni bir mac<'
rasının kendi ağzında ballana bal
lana kuJaklarımıza akışı, öğle pay
doslarımızı çalmasın, bizde de aşk 
ve kadın maceraları peşinde koş -
mak hısleri uyandırmasın. 

••• 
Mektep sıralarından hayat yol

larına hep beraber atılmışt ık: Se
lım Rıfat eski halini hiç bozmam ış, 

çapkınlığı, kadınlara karşı muvaf
fakıyeti kendine iş edınmışti. İyi 
bir bankada güzel bir mevkii var
dı, vardı amma o asıl mcvkiini ka
dın mahfellerindc temsil ediyor, 
ve bu hayalinin tahakkuku için ka
dın gönüllerinde durmadan ko§mı
ya çalışıp, duruyordu ... 

Son yılın yazındaydı: Selim Rı
f at biricik anasile Heybelide bır 
sayfiye tutmuş, yazı geçirmek için 
oraya taşınmıştı: 
Adaların hava ve iklimınden zi

yade s·"ıelim Rifa tı buraya -.·ezbe
den asıl sebep adaların yaz mace -
ralarındaki cazibe, genç ve gi.ızel 

Ada kızlarının billur kahkahaların
daki neş'e, hulfısa bir kelime ile 
kendi gönül koleksiyonundaki nok· 

b. k"" . 1 d 1 san ır oşcnın tamam anmasıy ı. 

Değirmen burnuna çıkan yo)da gt.i
ze1 bir köşke yerleşmışlerdi; Selım 
Rıfatın sabah ve akşam vapurıa -
rında fıldır fıldır dönen gözleri A
dalı perileri arıyor, onlarla tanış

mak için çıld ırıyordu adeta!.. 

••• 
Selim Rıfatn tuttuğu köşkün 

karşısında bir köşk daha vardı, ken
dileri taşınttıadan bir kaç gun ev
vel burası lstanbuldan yazlığa ge
len iki güzel kızlı bir aıle tarafın
dan tutulmuş bulunuyordu. 

Uçarı çapkının gözleri ltomşu 

köşkün pencerelerinde dolrışırken 
iki inci tanesini andıran güzel kız 
kardeşlerin zengin vücuulcrıne ta
kıldı; bu günden itibaren Selım Rı
fat vapur maceralarından vazgeçti 

Yazan: Bu rha n 

Jileş· 
yaln ız bu iki k ız kardeşlerle 
g ul olmıya başlad ı ... . iill • 

Günlerce enine, boyu na duŞ ıdi ; 
dü; nasıl yapıp da tanış'.11ııJıkapıl· 
Siyah gözlerinin cazibcsıne ıerı· 

• • eV 
dığı büyük komşu kı:ı ~-çın slJ11 1~a 
m"' fedakarlığını bile goze 

niyet edıyordu... ı, · ırıa· 
Selım Rıfat artık ,çaın 1 diSİ 

··11eıı 
nıa yolunun kaldırım mu kere 
kesilmişti. Gıdip gelişte bır ve 
köşkün önünden geçmek, yaııtııtlı 

bU arka pencerelerde buhınan 8ıs:ı 

h . ol rıı 
(Havva) modellerinı ıç sııf 
bir defa görmeyi cana minnet 

mıya başlam ıştı ... 

••• ··şıirıe 
. k . .. d" ··ne dU Bır a şam ustu, uşu . 1311şı 

yine yolculuğuna başlamıştı· urıd9 

Yerde vürüvor, ayaklarının al ıe-
.J • • •ıCl 

ezilen çam yapraklarının ka). gö • 
mininde sevgilisin ın hayaJinı eyıiS 
ri.ır gibi oluyor, dalgın ve Jl'I 

geziniyordu... J11Ştl 

Yolun dönemeç yerinde, J<O gel· 
köşktin Arap hizmctçısıne rast bC' 

dı ... Siyah derisine rağmen ~~ 53• 
y&z incılerın yanında yaşa"? ıerıc•· 
&dc:lıni bol bol bulan bu dışı 

tadı ·· ye gıptu ılc bakmıya baş · .ııır 
d .. c yak 

Hizmetçi kız k<•n ıı;ın . rı;}' 
. ·n ırı 

mıştı; Selım Rıfııt gözle• ını 1 f ., karşı 
mıyacağı bır manzara ııc ,,:ır· 

mıştı, kızın elınde bır mektllP 

dı ve bunu: . (ııtl' 
- Küçuk hanım gönderdı 8 

dım. rı Tla· 
lb·rıı Diye uzattığı zaman ka 1 ırlıı • 

sıl olup da göğsünden dışarı, eti. 
madığına Selım hayret ctm şJıc)'e-

Arap hizmetçi uzaklıışınc·~c kııf' 
canla mektubu açtı. Kcndıst rı btl 
§t sonsuz sevgisinden bahsede:-dcı:ı 
mektupla byle neşelendi kı, ıı 
keyfinden uçtu!.. . uk ı-ı~1 

Erte<>ı günü annC'sını buY ı-o~ 
kendısine ıstcmck uze;e kornşt~ı;· 

bır ke gondccrdı Uzun suren 
1 

JO-
lcmc dcvresınden sonra annes 

rıiınce: dı ııJ1l' 
- O~lum, annsı pekiıla de ' 

ma o fettan kız ıstemıyor: rıd:ırl 
Cevabını vPrdı: Selim bll 

bir şey anlam;ınıştı. fa da } 
( /lt:uanır r> rncz sıu 

---- o ı:ı -
dü Doktor da beraber gıtmışti Ka- hayat Koturüm hır nnne. 1ıış•· 
binede kalan ik ı arkadaş mütees . man lar (kraliçe Maviş) 31~rı:n1'8~1 

sirdıler Manevi bır ıztırapla dü - yan tek kızları. Bu M3 V ~ a'ie 1' 

şüni.ıyor, bıribırınc bakamıyorlar· gözlerının güzelliğinden .~ırı·15ııdı': 
D .. rurırı ı 

dı Bir aralık Mecdi: di. Asıl adı Fatma u yırJ11 
- Benım yi.ızumden Mavişe bir· Fakat nasıl oluyor da orıu .ı-ııdı-

1 k ·· l D · seı1e sonra b'ır evı·n hizrrıetçı şey o ursa ço uzu ereğım eaı 

- Hangı Mavışe! nı o l ar.;ık goruyorum. . felôıcet' 
D . b" .. k bır - urıyeye. - Aılesının uyu 

1 
,
0

r. 
- Maviş başkası değıl mi? sarsıntısı geçırdiği anlnşı ı) k bl•s: 
- Hayır Dürı, Maviş'in ta ken- _ Şımdi bu kati1i buırnıı Jcerıd• 

d}"sı"dı"r. b" .. 'f " oldL1 sen ı"'ıı'll utun vazı emız : ·rıut-ıı •· 
- İrfan paşanın kızı mı ? 

- Evet. Bız onunla pek ala ta-
nıştık. Fakat kcndısini snklamak 
istediğini anlayınca ısrar etmedim. 
~aviş'in başka bır kadın olduğunu 

!iOSt<:rdım, o da bunu çaktı, fakat 
ıstcdiğini yaptığım ıçin memnun 
oldu. 

- Bu kadın katıli yakından ta
nıyor. fakat nedense söylemekten 
korkuyor. 

- Feci bir romanın kendisini 
yaşıyoruz müdürüm. 

- Barın da öyle geliyor. 
- Birrok valiliklerde bulunmuş 

İrfan pac:a aıks ı . Zengin, t emiz b ir 

hesab ıma öldürülenlcrın 1 · ~·orı.1r11 

d. ünmıJ \-ı; 
hakkını hukukunu uş . Jl,1ll 

katılın ,;ıt· 
Hıssediyorum ki bu . tesiri ' ç 
üzerinde de büyi.ık bır .

1 
J<Ofı-u~. 

Hatta sadece büyük ~r~ı İJurıll bde 
ve korkutucu bir tcsırı. ~i • 

ı..eJl'I· c lup meydana çıkarabt 1::ıilıı"S ., 
vurı:ı ,, ıı-

o bileklere bır zıncır ırı rıı • 
rıız Maviş hesnbı~a . c;~J.:de l '0ıı 
olı:cnğım. Belkı Durn ., 0 sıı" ıt11 
Jn(: k istcdı. Fnknt k dı e' 

0 rıc d rl mutfakta bulunm 5ı · 1' ı 
11,,3 Ilı 

ıştc, kıs ... sı şu, bu ı d r j~l 
k::ıtilin pençesi altında 1 eıdi· ) 

den g vo' Doktor hnstuhane rrıı 
(Deva 

si birdrn: 

1 

o 

l ı 

()1 

ı ... 
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Herkesın olmesınedu- ~aton ~D ©ılb>öDörr 
a edenlerle konuştum 
"'1ezar başmda sadaka almak için kafa 

göz yaran profesyonel hafız .. 
Okumak bilmeyen mortici". sordu: - Aman, bugün ölü 
var mı?. Gazeteye i 
tir hakta, yeni ölü f 

var mı, söyle 
8dirn"ekapı me~ 
~artığında heye
canlı bir takip 

l Röportajı y a p a n : 
Burhan Cevat 

8 i~. ~~ansız şairi cDünyaya küs- \ 
tuğünüz, hayatınızdan mem -

lltın olmadığınız zamanlar biraz 
lllezarııklaı da dolaşın, sonra tek -
tar insanlar ıçine karı~ın; görecek
::iz ki içinizde büyük bir ferah -

kanat açmıştır .• diyor. Edirne
ltapı mezarlığında biraz gezdikten 
80tıra bu Fransız ş.:tirine hak ver -

~· .. Burası yemyeşil bir cennet. 
Uuk, gülistanlık. Renk renk ba

htr çiçekleri, geniş koyu gölgeli 
•taçlar .. 

Bu geniş ahret bahçesinin etra -

Eg fib muarltftntı 

leri burayı Kağıthane yapıyorlar. 

Aman efendim aman .. gramofonu -
nu, rakısını alan soluğu bizim me

zarlıkta alıyor. O kadar menetme

ğe çalışıyorum, mezarlık büyük ol

duğu için yine bir yerden sızıp i
çeri girıyorlar. 

- Öyle ise onları toprak çeki
yor. 

- Bizim mezarlık, öyle günahkar 

herifleri kabul etmez, onların na
mazını bile kılmak caiz değildir. 

- Mezarlığa çingeneler de mu -

Editne1<apı czo arında f akir 1eıılübelerinden biri 

~sıralanan mezar bekçilerine sallat oluyormuş galiba? 
~ ~ ufak kulübecikler, rahat - Aman, onlardan çektiğimi bir 
lii ltı.utevekkil birer şato gibi bol ben, bir de Allah bilır. Bir kaç ay 
~eş .~e emsalsiz yeşillikler ara- evvel bir sabah uykudan uyan -

l.{ Bomülmüşlcr.. dım, baktım, mezarlığın bir ucun-
,zar bekçısi Pehlivan ağayı iş 
~ da ınezar kazıcıl ra emirler da 15 - 20 çingene çadırı kurulmuş; 
~rken buldum. tabii gittim, karakola şikayet et-

lt)o lia~·di çabuk olun ccmı1.c gc- tim. 
~r. Sabahtaı l~ri iki }<işi bir me- Artık iyice sinirlenmiştim. He-
latı tamarnJıyamaı.iınız be çocuk • m~n çadırların olduğu tarafa doğ-
~ ~e yapalım? Tuş çıktı .. ölü 

...._ ltinahkar galiba! 
~ :~lah taksiratını affeylesin. 

'°rı~ lıvan ağayı kahveye çekip 
)Cltct ltUrmanın yollarını düşünü -
~atı llJtı.. Yanına yaklaşarak, Peh
~e ~ğ~, galiba yoruldun.. kah
' lıdıp birer kahve içelim, de-

~iır 
~)'ı b 8iır yola koyulduk, sor -

...._ Se &şladım. 

...._ 'E'.vrde Pehlivanlık var galiba? 
lı)aı1 et.. ınezar bekçiliğine baş
~ d ancak bir buçuk sene oldu. 
lııtlaıı en Pehlivandım. P.ehlivan -
l\l or ayrılalı tam on beş sene o
)oltt~r ~ni İstanbulda tanımıyan 
'itıd 11 • ele. ~ehzadebaşında yedi
'1ecur Yetmı ınc kadar pehlivan 
~ ld~d. 
ı/' lerı . ı~ız mi, size uzun uza-

ta anı çhgımdeki kuvvetimi an -
ata b t ...... !> ı ıremezler. 

a.... ehıva 
-...qe ıçırıd n ağa; bu bir buçuk 
~ ıec 1 ~ mezarlığa alışabildin 
~... erı f l" ••, haıa ı an korkmuyor mu -
~)or Ilı. n hortlıyanlar filan ol -
'-ll U? 

"-aa ~:Söylediklerinizin hiç birin

unı Yok. Yalnız Pazar gün-

ru koşarak bıçakla çadırları par -
çalamıya başladım. Bir de baktım, 
çadırını kucaklıyan kaçıyor ha bi
re! 

Pehlivan aja ile muhabbeti tam 
koyulaştıracağımız sırada buranın 

en eski mütevellilerinden biri olan 

Hacı Şirazi yanımıza yaklaştı: 

fle Halice 6/r balcıı 

- Pehlivan ağa daha buraya ge

leli bir buçuk sene oldu, soracağı

nızı benden sorun .. tam otuz sene

denberi burada ömür sürüyorum!.. 

Bay Şiraziye bir kahve ısmar -

Jamak, bir sigara ikram etmek icap 

etti. Hepsini yaptım; başladık ko -

nuşmıya .. suallerimi sormıya baş -
ladım: 

- Şirazi baba .. ıskatçılar ne A-

lemde? 
- Ara sıra mezar başında ce -

naze gömülürken kavgalar yapr-

:yorlar. Geçenlerde Hafız Veysel i· 

le Göılüklü Hafız, sen dua edecek

sin, ben dua edeceğim diye ağız

larından, burunlarından kan gelin

ciye kadar dövüştüler. Şimdi .ikisi 
de mahkemelik oldu. 

- Bu Hafız Veysel de kim? 

- Bizim Hafız Veysel pek meş-
hurdur. Bütün gazetelere abone • 
dir. 

- Demek, oldukça hali vakti ye
rinde? 

-Yerinde demek var mı, bayağı 
zengindir bayım. Sabahleyin gaze
telere ıöyle bir göz atar. Cep def· 
terine: Nerede ölü var, ne vakit öl· 

müş hepsini birer birer kaydE>der. 
~ğer Edirnekapı semtine düşecek 

bir ölü varsa, diğer morticilere ya
ni ıskatçılara duyurmadan ölü evi-

ne gider. Dua yapmak için pazar
lığa girişir. 

* Hafız Veyseli, gözümde büyüte-

bildiğim kadar büyüttüm. Dünya 
ile ahret arasındaki kapının bu 

açıkgöz vergi memuru acaba me
zara girdiği zaman ölülerin elin • 

den neler çekecekti. Kimisi, sen be

nim ölmem için dualar ettin? Ki

misi, sen benim akrabalarımdan şu 

kadar para aldın diye Hafız Vey -
sel'in başını yiyeceklerdi. Hacı Şi-

razi de bu Hafız Veyselden ol -
dukça bizardı. Şikayet etmekte dur
madan devam ediyordu. 

- Hacı baba, galiba bu Hafız 

Veysel senin ekmeğine mani olu-

Siyah gözlük takmak modası, kadm· 
lara esrarlı bir gü
zellik veriyormuş. 

l stanbul sokaklarını si
yah gözlüklü meçhul 

kadınlar istila etti 

Gözlük ticareti yapan açık 
gözler, işi derhal büyülttiiler 

35 kuruşa bir gözlük .. 
alan alana .. 

A vrupa güzellik enstitülerinden 
birinin mütehassısı olan pro 

fesör Neumark kadın güzelliği hak
kında çok şayanı dikkat fikirler i
leri sürüyor. Bu güzellik mütehas
sısının fikirlerinden evvel, İstan -
bulda, son zamanlarda, bayanla -
rımıza dikkat ettiniz mi? Eğer dik
kat ettinizse görmüşsünüzdür ki, 
rastgeldiğiniz bayanlardan hemen 
yüzde doksanıı. birer siyah göz -
lük takmaktadırlar. Bu senenin mo
dası da bu .. 
Şehrimizde gözlük ticareti yapan 

müesseselerden birinin sahibi di
yor ki: 

c- Bu sene, yaz gelir gelmez, 
bir de gözlük modası aldı, yürüdü. 
Tabii bu fırsatı kaçırmadık. Depo
larımızda ne kadar gözlük varsa 
çıkardık. Her gün, şimdi, ekmek 
peynir satar gibi gözlük satıyoruz. 
Bazı açık göz diikkin sahipleri, a
damlar tutmuşlar, şehrin daha u
zak semtlerine, mahallelerine sey
yar satıcı gönderiyorlar. Mevsim 
yemişi, meyvası satar gibi, gözlük 
satıyorlar. Günde yirmi otuz gözlük 
satan satıcılar var. Bu seyyar göz
lük satanların malı tabii o kadar 
iyi kalite değil.. Esasen bunların 
fiatları da ucuz. 

30 - 35 kuruşa, hatta 25 kuruşa 
bir gözlük alabilirsiniz. Daha iyi 
mallar 50, 75, 100, 200 kuruşa ka
dar çıkıyor. Bir çok dükkan sa -
hipleri yeniden gözlük sipariş et
tiler. Öyle zannediyorum ki, bi -
raz da sıcaklar bastırıp, güneş kız

gın şuaını yakıcı bir şekilde gös
terince, bütün bayanlar gözlük ta
kacak, ve gözlüksüz kimseye rast
gelmiyeceksiniz. 

Bu gözlük modası, filvaki geçen 
senelerde de vardı . .Bilhassa plfıj

larda, güneş gözleri bozmamak i-

çin gözlük takılıyordu. Şehrimize 
gelen bazı A vrupah kadınlar da 

fazla güneşlerde siyah gözlük ta
kıyorlardı. 

Fakat, bu sene öyle değil .. Göz
lük bir moda oldu . En fakirden en 
zengine kadar, her bayanın gözün-

de bir çift siyah gözlük.. Bu, ta
bii bizim için iyi bir şey.. Tica
retin yolunu bulduk.. Haydi ha -

yor? 

yırlısı .. > 

Gözlükcünün sözleri işte bunlar .. 
bakın, güzeJJik enstitüsü mütehas
sısı profesör ne dıyor? Bir de, o
nu dinleyiniz: 

- Kadın güzelliği daha ziyade 
sır oluşundadır. Apaçık bir kadın 
güzel değildir. Kadın, insana te -
cessüs hissi vermelidir. Yliz gü -

tl1t1 esrarlı 

bir tüzellife 
Melik o/ugor 

zelliği mühımdir. Bilhassa yüze gü
zelliği veren en mühim amil de 
gözlerdir.• İri, uzun kirpikli göz
lere malik olan kadınlar ne kadar 
mağrurdurlar. Gözlerin rengi bil -
hassa koyu, derin ve parlak olma
lıdır. Güneş gözleri çabuk bozar. 
Gözlerin güzelligini muhafaza 
etmek istiyen kadınlar gözlük tak-
malıdır. Gözlük, ayni zamanda 
kadını daha çok güzel gösterir. Çün
kü, gözlerini göremeyiz. İçimizdP. 
bir heyecan uyanır. Merakımız ar
tar .. Mesela maskeli bir kadın ha-

Şapkasının kenarın' 
gözünün üstüne 
doQru eQmiş ka
dın güzel oluyor 

kikaten g\izel değil midir? Sonra, 
mesela şapkasını gözlerinin üze -
lik buluruz. Bir gölge kadının yü
zünde müphem, gizli bir güzel -
Jik buluruz. Bir gölge kadını yü
zünü kaplar. Bu gölgede bin bir 
mana gizlidir. 

Sonra, itiraf etmelidir ki, bütün 
kadınların gözleri güzel değildir. 

Mütenasip bir yüze malik olan bir 
kadın, ihtimal güzel gözlere sahip 
değildir. Binaenaleyh yüzünün gü
zelliğini, gözlük tamamlamış olu
yor. 

Güzelliğin sıhhi bakımdan, va -
zın faydası vardır. Gözleri muha -
faza eder. 

Gözlük bir noktadan daha ka -
dınlar için belki mühimdir. Si -
yah, vapur dumanı <!'engindeki göz
lük, bir nevi maskedir. Binaenr-lcyh 
en yakından tanıdığınız b'r kadı -
nı, gözlük takmış ise, birden tanı
yamazsınız. Çünkü, yüzünün hat
ları derhal değişmiştir. Kadın ha
zan tanınmamak ister. O vakit, göz 
lük imdadına yetişir. Elbisesini ta
mamile değiştirmiş, gözünde göz
lük, tanıdığınız kadını yabancı bir 
kadından farkedemzsiiniz. İhtimal 

her gün, ,,bi,r çok tanıdığınız ka
dınlara karşı nezaketsizlik, hürmet
sizlik yapıyorsunuz. Fakat bilme -
den .. yanlarından geçiyorsunuz .. on 
lara dikkatli dikkatli bakıvorsunuz. 
Fakat, selam vermiyorsunu7_ Ka -
dm, için için size gülüyor. Bı -
yık altından değil, gözlük altın -
dan .. 

- Artık biz ihtiyarladık, yal -
nız Hafız Veysel değil, yea i yeni 
öyle morticiler peyda oldu ki, şa
şarsınız. Bunlar sabah erkenden 
kalkıp taze ölü var mı diye ölü o
tomobillerinin garajlarını dolaşır -
lar. Herkes cemi cümleye sıhhat 
duası yaparken bu herifler, bir ce
naze zuhur etsin, diye dua eder -
ler. Hele okuyup yazma bilmi -
yen morticiler, kahvelerde gazete 
okuyanların yanına usul~ soku
Jup yalvarırlar: cbugün ölü var mı, 
bir kere gazeteye bakıversene!> e
ğer bir taze ölü varsa, hemen adre
sini öğrenip doğru cenazenin evine 
koşarlar. Tak tak kapıyı vurup 
karşılarına ilk çıkan insana: cba
şınız sağ olsun, merhum çok iyi 
arkadaşımdı, ne olacak efendim, 
hepimizin gideceği yer orası, mer-

' 0...ırtr 6 ıncı •aı/•mı•"a) 
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fa ar halı bir gemici kıyafetine 

daki adamlarla konuşmağa 

• Bununla beraber Avustralya ga - Yarah adam isyan dolu bir sesle hS . 
girerek liman- 1 zetcıeri, böyıe bir misak akdi fık- kırdı: "Dışarı bı rakmayın onu; 1 

rıni çok alkışlanıaktadırlar. ald• ,, 
karar Verdl. hırsızdır bu adam,. Cüzdanımı ç 922 de Vaşinglonda yapıl,rn bah-______________________ _;::::__ ___ ___ 

ri talıdıdı teslihat muahedesi -

Kızı buradan başka bir 
vasıta 

yere götürmek 
hazır olmah 

lazım olursa, nın artık hükmü kalmamı~tır. 

Eğer şimdi hrıyle bir misnk yapı-

lırsa Japonya, Amerika ve A -
1 

vustralva arasında dostluğu kuv -
vetlcndıreccktır. 

Zava!lı adam bir 
yumruk daha ye· 
mişti kafasına .. 

şey söylem€:mek için ~o~ _dıkk~t e 
diyorum. Şımdı kcndısının ıyı ol
duğunu söylüyor. Babasını soru -
yor. Ben de babasının her vakit ge
lerek kcndisıni gordüğünü söylü
yorum. Padişahın bnş hekimi tara
fından buraya kapatıldığını tekrar 
ediyorum. Yüzüme dikkatle bakı -
yor. Bana gözlerile demek istiyor 
ki: 

rolü yapıyorlardı . Adı hızmetlere 
bakıyorlar, fakat güzel yemekler 
pişiriyorlar, genç kıza Hmdıstan 

yemekleri yapıyorlardı Lakin Tacı 
Cihan bura~ a kapandıktan sonra 
iştihasını, neş'csıni çoktan kaybet
mişti. Çok defa canı ıster dıyc> ona 
getirılen yemeklj:'!re el surmez ol-
muştu 

Par halı (Kali ı nın burada hıç bır 
şeyden haberı !11mıyan bırer kole 
rolü yapan bu ıki C\'H'ıdının her va-

c- Senin bu söylediklerine inan
mıyorum. Her şeyden şüphe edı -
yorum. Kim bılir beni buraya ne 

kit malumat alır. Tacı Cıhanı gızmaksatla getirdiniz? .. > 
lediklerı bu yer altı eve daır harıç

Bunları dinlıyen adam sordu: 
te merak ve tecessüs uyandığını - Aklına hrıfif bir hastalık gel -
gösteren bir şey olup olmadıgını on

diğini, onun için bir çok şeyleri u-
nuttuğunu, gördüklerini hatırlıya- !ardan anlardı. Yokında kayıkçıla-
madığını tekrar ettin değıl mi?.. rın, gemicilerin toplandığı bır yer 

1 - Evet .. Bunları günü gününe vardı ki, İstanbula gelen adalı Rum-
size söylemiştim. Fakat şimdi ar- lar, Karadenizden gelenler hep ora-
tık kendisinin iyi olduğunu sık sık da birleşırler, İstanbul dcnılen bu 
tekrar etmez oldu. Bunu ara sıra büyük limana toplanan gemilerın 
bana soruyor. Fakat ondan sonra haberlerinı konuşurlardı. Bura.~;a 

daha başka suallerle beni sıkıştır - gelenler arasında çeşit çeşit adaın-
mak _istiyor. Diyebilirim ki, lar. kendılerinden icabında paı a 
maksadı ben kendi~!ne ne söyler - hatırı içın her hizmet beklenecek 
sem inanmış görünmek, fakat inan- mahluklar vardı. 
mamak, daima bir hile arıyarak bu- Parhalı kaç defa buralara gel -
l'adan kurtulmaktır. Bunun için ar- miş. bu çeşıt çeşıt adamlar arasın-
tık isyan etmiyor, bağırmıyor, ağ- da oturmuş, onları dinlemişti. 
lamıyor. Buradan memnun görü - Parhalı Tacı Cıhanı uyur bırak-
nüyor, fakat gizli gizli bir şeyler tıktan ve kadına dıkkatli olma:;ını 
düşünmek istiyor. tembih ettikten sonra kölelerle hır 

Adam gözforini derin bir uykuya kaç lakırdı etti. Bazı işaretle teati 
dalmış olan kızdan ayırmıyordu. etti. Sonra: 
Kendi kendine: _Nasıl, dedi, hiç bir şey fark et-

- Parhalı, dedi, vakit geciktir - mediniz değil mi? .. Bize sadakatin-
meden git, bunları üstadına anlat.. den ayrılmadı? .. Hiç?. 
Benim fıkrim bu kızı buradan da (Kali) nin burada kole r.Jlü ya-
başka yere götürmektir... pan iki evladı birden: 

Hakikaten bu adam Parhalı idi. -·Hiç bir şey görmedık efendi -
Gece olsun, gündüz olsun, muay - miz, dediler, kadın şimdiye kadar 
yen olmıyan saatlerde bu gizli yere hiç bir yere çıkmadı. İlk günden -

geliyor, her tarafı dinliyor, kadınla beri buradan ayrılmadı. 
Tacı Cihanın kendilerinden hiç bir - Pekı ... eğer aldığı emirden dı-
şey şüphe etl'!liyeceği birer köle şarı çıkar da bize hiyanct ederse ne 
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1 HİKAYE ' 1--
Siyah gül 

( 4 üncıi snyfadan dt!uam ) 

Ertesi akşam tıpkı birinci mek ~ 
tup gibi ayni yerde ayni sıyah el
lerden bir mektup daha aldı. Bun
da: 

- Seni seviyorum, fakat anne
nin evlenme takliifi karşısında he
yecan ve hicapla bu talebini red -
dettim. Ne yapayım; diyor; imza 
yerinde de cA~kınla solan güh ke
limeleri bulunuyordu ... 

Selim Rıf&t bundan bir şey an
lamamıştı; ertesi günii güzel kom
şular İstanbula, apartımanlarına 
döndübr. 

Aradan bir knç gün geçmişti, Se
lim Rifata postacı bjr mektup ge
tirdi: 

Titrek ellerle mektubu açan 
Selim Rıfat bir anda hayret, 
hiddet ve teessürü ifade eden sesler 

çıkardı. 
Yırtılan zarftan bir fotoğraf çık

mıştı; iki dudakları, kıvır kıvır saç
ları, simsivah rengile sırıtan bir 
Arap kız fotoğrafı. 

Fotoğrafın arkasında da şu keli· 

meler vardı: 
cAşkınla solan siyah gül>. 

Herkesin 
•• 

Olmesine dua 
Edenlerle 
Konuştum 

( 5 irıci ~ay/cıdan Jevcm ) 
hum iyiliği pek severdi. Eski el -
biselerıni hep bana verirdı. Pan
tolondan, ceketten ne varsa bana 
verseniz de, merhuma dua et.:>emıı 

diye teessi.ır içinde bulunan cenaze 
sahiplerini avlarlar. 

* Hacı babaya sormak istediğim 

sualleri sormaktan korkuyordum. 
"\'C yeni yenı ıskatçılığa başlamış 

Etrafımızı mezar kazıcılar, bekçiler, 
işsizler kaplamıştı. Oldukça kor -
kunç bir daire içine-girmiştim. Tam 
bu sırada içlerinden biri: cişte, iş
te .. Hafız Veysel geçiyor. Çağıra -
lım mı?a dedi. 
Hacı baba ağır ve pervasız bir 

sesle bağırdı: 
- Veysel Hafız .• Veysel afız. 
Gel gel.. bir bay gelmiş, seni a -

rıyor. 

- Acele işim var, Eyübe kadar 
gidip geleceğım. 

Hafız, hızlı hızlı, koşar gibi yü
rüyordu. Hacı baba gülerek, anlat-

ıpm_____ mıya başladı: 

I R A D Y O 1 - Ne kurnazdır o bilseniz .. hiç 
1 faka basar mı? Belki fotoğrafını fi-

•---~~~~~~~----- lan çekersiniz .. 
BUGÜNKÜ PROGRAM - Demek, Veysel Hafız budur 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 PJakla dans musiki
si 19 30 Konferans : Ordu saylavı ' ' . 
Selim Sırrı Tarcan tarafından (In· 
giliz terbiyesi), 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk mu • 
sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından Arapça söylev, 
20,45 Muzaffer ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayarı). 21,15 Orkestra, 
22,15 Ajans ve borsa haberleri v e 
ertesi günün programı, 22,30 Plak
la sololar, opera ve operet parçala· 
rı, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle ncŞTiyatı: 
12,30 Plcikla Tür"-. musikisi, 12,50 

Havadis, 13.05 Muhtelif plfilc neş
r i) atı, 14 Son. 

ha, dedim. 
Üstünde uzun bir palto 

başında bir fötr şapka kelli felli 
bir adam. 

- Bu Hafız V eyselden başka bu
ranın dah kalantor mart icileri yok 
mudur?. 

- Bazan, yağlı zengin ölülelı gel
diği vakit öyle morticiler peyda o
l ur ki şaşar kalırsınız. Herifin sır
tında 80 liralık palto, başında on 
beş liralık ş:ıpka, ayağında rugan 
rıyakkabı vardır.. tabii cenaze sa· 
hibi bu gibi morticilere üç beş ku
ruş vermiye de utanır. 

- Hacı baba, kusura bakma am
ma aklıma bir şey geldi: Sen öl -
düğün zaman bu rnorticiler, hele 
Hafız Veysel ne yapar acaba? 

- Hiç ne yapacaklar, karıma gi-

yapacnğınızt lnlıyorsunuz değil 

mı? .. 
Ikı kök· de korkı.ınç ve çirkın bir 

cehre ılc sırıttılar. Sonra ellerile 
bır ışaretle bulundular ki. bunun 
manası· 

- Onu kımscye duyurmadan bu
rada boğar. yok ederiz; demekti. 

Bundan baska İngilterenin de bir 

konferans toplıyarak Bahrımuhitı 

Kebıri alakadar devletleri davet 

etmesi bekleniyor. Bu konferansın 

Tokyoda toplanmasını Avustralya 
gazeteleri daha muvafık buluyor -

Parhalı kcndı kendine: 
- Tacı Cıhanda <leğışıklik ... Bu lar. 

Diğer taraftan Avustralyanın is
manalı bir şcydır. Kıza akıl öğre -

tihsalfıtını çıkarmak liızıın gelıyor. 
ten brs m var?.. Fakat bu ka -
dar kurnaz olması için onun daha Öyle ki İngılız İmparatorluğunun 
yası müsaıt degildir, zannetmiye _ pazarları bu ıstihsaliıta kafi gel -
lim. Bu kız her şeyi diışiınebılecek memektedir. Avustralyanın yünü 

kadar zckidır. vardır, buğdoyı vardır ki bunların 

Tekrar: 

- imdat! imdat! 
Diye bağırmadı. 

Çünkü bir hayli 
sersem olmuşt•ı. 

Fakat uğuldayan, 
zonklay5n kulak
lt.rı çabuk çabuk 
koşan ayak ses• 

1 
te r ini d u} uyor; 
kulaklarında şu · 
laflar a kisler y a· 
pıyordu : 

- Ne o ldu? 

- Ne oluyo• 
ruz? .. 
- Hangi oda· 

Sonra kolelcre birdenbire .sor - bolluğu şaşılacak derecedcdır. Ar-

du: tık İngiliz İmparatorluğu A\·ustral-
- Kadının kızla ne konuştukla - ya için kafi pazar olamıyor. A • 

dan geliyor İm· Bir şa lranç müsa ba kaır ol 
d al sesler i!.. o 

Şangırtılar, imdat sesleri otelin Diye soruyor, bir"taraftan cı:ao. 
rını iyice dinlıyebiliyor musunuz?.. vustralyalılaı ın iımidı şimdi Bah -

Tasdik cevabı aldı Sonra tekrar rimuhitı Kebir memleketlerinde 
bütün odalarından işitilmişti. Bir sulu pamukla alnından akan 

etti: mühım pazarlar elde ederek yü -
anda bütiın otel halkı ayaklandı ları siliyordu. ,·et' 
seslerin geldiği odaya koşmaya baş- Kiracı homurdar gibi ce,•ap 

- Bu kadından emin misiniz?.. nü, yapağıyı ve buğdayı oralarda 
Eve!, ıkisı de emın id ı Parhalı satmak tır. 

!adı. di: 
1 

d• 
- Hırsız, hırsız! Cüzdanını 

vakit kaybetmeden onların yanın· Avustralyamn istihsalatından 
Şimdi herkes bayılmış kafasın

dan kanlar a kan meçhul adamın 

etrafım almışlardı. 
dan ayrıldı. Karanlık bır merdi - yüzde kırktan fazlası İngiliz İm -
venden aşağı indi. Sonra gene ka- paratorluğu haricindeki yabancı 

Otclcınin karısı.. sanki bu müt -
ıanlık bir merdivenden çıkarak memleketlere gitmektedir. 

hiş manzarayı görmemek istiyor 
aydınlık hır yere vardı . Burada bir ingilterenin vaziyeti. İngiltere- gibi ellerilc yüzünü kapatarak: 
çok elbısc vardı. Muhtelif kıyafet- nin nüfusu ise bu yüzde kırktan 

- Eyvah! lerden hangisine bürünmek istiyen fazla nisbetin daha artacağını, ya-
Dıye haykırdı. 

olursa olsun burada kendine gôre ııi Avustralyanın yabancı memle-
Otel sahibı: bır esvap bulabilirdi. ketlere ihracah daha çoğalacağını 
- Sızi bu hale kim koydu? .. (Devamı var) göstermektedir. 
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KUOCS K~~lLARR 
Tefrika No : 73 Yaz an : M. Necaeı Tunçer 

Sihirbaz, Süley mana Taramanın uğursuzluğun
dan bahsetmişti. Beni lsrail hükümdarı Krali- 1 

çesini ve Asuriyenin dostluğunu bile Tamaraga 
feda etmişken, ondan nasıl vazgeçecekti? 

Süleyman, sihirbaza yirmi dört 
saat mühlet vermişti. 

Ertesi gün Süleyman sihirbazı 

sabırsızlıkla bekliyordu .. 
Sihirbaz geldiğı zaman çok ne

şesizdi .. ve söyleyeceği sözlerin hü
kümdarı rcncıdc eteceğıni de bıli· 

yordu. 
Siıleymanın hiddeti henüz geç

mcmıştı. 

Amon kraliçesine gönderdiği al
tınların Bedeviler eline düşmesin -
d~n çok mütcessırdı. 

Sihirbaza hiddetle sordu: 
- Haydı, çabuk söyle bakalım .. 

kımmış sarayımdaki bu uğursuz 

insan? 
Sihırbaz kekeledi: 
- Bu gece sabaha kadar yıl -

dızlarla konuştum, mella! Yıldız

ların bana söyledıklerini anlatma
ğa - canınız sıkılacak dıye - cesa
ret edemıyorum. 

Süleyman: 
- Söyle - diye bağırdı - vıldız

lar yalan söylemezler. GöktPn ge
len sesleri can kulağı ile> dınlive -
ceğim. 

Sihirbaz, hükümdarın bu söz -
lerinden cesaret bularak: 

- Gzdclcrinizden biri sarayda 
bulundukça, yalnız siz değil, bü-

dip yatağı yorganı sattırırırlar, dua 
parasını zorla isterler. 

- Sana da bunu yaparlar mı? 

- Sen ne diyorsun bayı... Ge -
-çenlerde morticilerden birinin ka-
nsı öldü,, tabıi diğer morticiler 
gördükleri işe mukabil para ıste
diler. Herifte para yok, pul yok .. 
Borcunu ödeyemedi. Şimdi onu bu
ralara yaklaştırmıyorlar. 

Hacı baba anlatmasına devam e -
derken, koşa koşa bir mezar kazı
cısı geldi, hepsini, yeni bir cenaze
nin başına davet etti. 

Bir anda dona kaldım, yanımda 
kimseler yoktu. Hepsi de, leşe ko
nan ka:-galar gibi, yeni ölünün ba
şına üşıiştüler. Biraz evvel tatlı tat
lı anlatan Hacı baba Allaha ısmar
ladık bile demedi! .. 

tün ülkenız uğursuzluktan kurtul
mıyacak melin! Butün yıldızlar 
aynı kadının adını tekrarladı -
lar .. 

Süleyman gözlerini açarak si -
hirbazın yüzüne dikkatle bakb: 

- Kimdir bu kadın? 
Sihirbaz bir kelıme ile cevap ver

di: 

- Tamara! .. 

Süleyman, birdenbire sendele -

di .. sihirbazın ağzından çıkan bu 

bır tek söz, hükümdarın beynim 

- yıldırım çarpmış gıbi • uğultular

la sersemletmişti. Bır müddet ken· 

di kendine: 

( Deva•ıu var) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ... 

işletme Umunı Müdürlüğünden : 
13-6-937 tarihinden itibd ren Tuzla içmeleri işletme}e açılmıştır. Han. 

gl t renlerin içmelere gidect>ğine dair olan i'an islasyonlnrda mevcut 

olduğundan fazla tarsilat için istasyon lara müracaat edilmesi ır.uhterem 
halka ilan olunu r. "3220" 

İstanbul Ziraat 
Satı nalına 

Mektebi 
Komisyonundan: · 

C insi Miktarı 

Ki'o 

32"00 

Beherinin Tahmin 
Bedeli Kuruş 

llk teminatı 
Lira 

264.-

Eksi"lme snati 

Ekmek 11 l l 

Dağlıç eli 4000 48 
Kuzu eti 2000 47 11. 15 
Sı~ır eti 1500 36 255.-
Sadeyağ 3000 80 180.- ı 1.30 
Pirinç 3200 22 
Toz şeker 2800 27 
Kuru fas ulye 1800 12 1.37.JO 14 
P atates 2000 8 -Makarna 900 23 
Un 1400 13 
Şehr iye 300 23 34.35 14.15 

Beyaz peynir 800 31 18.60 14.30 

Mangal Kömürü 6000 4 
O dun 200 Çeki 260 128 25 14.45 
Kok 50 Ton 1900 

Mekte bin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı ola n yuk:-rıda cins ve 
miktarı yazılı yiyecek ve yakacağı nı n 21-6- 1937 Pazartesi giınü !ıiıa· 
larında J?Österilen snııtlcrde ek~iltmesi yapılacaktır. Eksiltme ı~tanbul 
K ültür Direktörlüğü binasındaki Liseler Muhascl:eciliği nezdinde top
lanan komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan başka ticaret odasın n 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte eksiltme saati:ıde 
komisyona ~elmeleri ilk teminatlarını belli gün ve s ·rntlcrden evvel 
mektep Müdürlüğünden alacakla rı yazı ile Lııse:er n.uh ısebesı vezne· 
sine !•<.ıtırmaları ve şa rtnamele ri n.e2kür nıuhascbecılıkte görup 
öğrenmeleri. (3224) 

çaldı. 
Otelci hayretle sordu: ,, 

rcdC·· - Kim çaldı? .. Hırsız ne 1ııj 
f·r goııcr Adamcağız hafif ha ı le 

açtı. Odadakilere baktı. Ot(' le t gel' 
le misafirlerin bırdenbire irndıı e
lerine, koşup, odaya hücuın ct~,ıı 

k çarrıı_, lerinden dolayı, odasına a d<ı 

ancak koridora kadar çıkıp; 0
do0" 

kilerle beraber tekrar oda) ı:ı ) )'İ 
mek mecburiyetinde kalan (Jt 

göstererC'k: 
- Nah! dedi. işt<' bu: 

knrc:ı -
Bu ağır ve kötu ilhanı tı:ı1· 

~mrla, odadakiler şaşırnıışJar. ,
0
r .. 

ı ~tle birbırlerinın yüzüne bakı) 
lardı. B ıkışlnrmda: 

- Acaba? V ııet 
Diyen biri ; tifham vaıdı. e rııtı 

kes, bu ıtham knrşısında, (R .. ) ral< 
nası! bır hareket ve jest yap:ıgor· 
kendisıni miidafna edec<'ğını 
rnek için sabırsızlanıyorlardı. 

Hırsız kim? 
SoI gusunn karşı: 

- Nah ıste! . ıı.ı , .. 
Diye gösterilen, agır bır suÇd iJlL 

kCO ıs ham <.>dilen bir adamın, ele 
nasıl müdafaa edlccgıni g.lrrrı de 

. ··şahC 
hakikaten enter<'S.ln bır ınu 

olacaktı. biİ .. 
(R..), bu ithmn knr-?ısında 

vuk bir soğukkanlılıkla: dıtj 
~ ken 

- Bu adamı tanım .. m.. r • 
.. .. l"b ' Ben de tır ruya goruyor ga 1 a. re O' 

kes gibi gürültüyü du) durn ' ı.ı 
r ı 

damdan çıktım. Bu h.ıL gu ıcfe 
. bir tııı 

Kendisi, muhtacı tedan cJ , 

olm:ır,avdı küstalılıgının ' te 
vüzleri;1in

1 

cevabını vernı kt .. ll 

kinmezdım. . z}e iııl 
Dıy<-' cev<ıp verdi. Ve so oıfl1'· 

bıtirdiktı.:n son a hiç bır şe~. e , 
"i r.ırrı 

ınış gibi k=ıpıya doğru yt fa • 
od:ıdnn çıkmn a h.ızırland•: rıt" 

k nıbl ~ 
kat, ını:safir yaralı bır U'? t> 

pındı. ı.sy<ın do:u bır ::.<' c l3tl ı· 
- Dı~arı bırokmayın oni..l ·· ~~· 

dam bıı hırs11Jır, t:U d nırrıı 
dı. 

Otr>l :sahıbi: ,, {lW 
- ı~C' oı,oro:,ınuz c .. nıl'·"d"dıf· 

· za .. 
) ı çok ı:, wnırıın. O kı ı ıne rı~ 
lst ... nbul ın) ı•ı... rk b. nı e 
suptur. 

Y11rnı: ·cium • •lc.ai: if"' ., ın 1 ,, 
Durup dur....ıı kcrı, 11 blllı P' 

tıra cdılıı mı? Ben bi.ıtun ,c ı3 ,ı ' 
'11: • 

zerim~ a! tr&k sc.ı; ıı:'ı o u 

dam !Jtr hır~ ızdır. ,1tıı bit 
CR.) • tdJı. Hı' ıın ~ 1 . g 

v.ıziyet aldı. ':ıd, hır :. it . d "' 
Aı tık çok frızlJ geld ,r ~d· ,,,r 

d! Terbı) e ... ı Jıgtn de b:r ı. 
dır •Jı, ""il" 

Sesinın tonu ~a,et k:ıı,;\ 'i ı.ıır i.P"' 
cıı"".ııı mi.id ~ foay3 :ızr.•c 1 n' 

0 
rıı °' 

ırı.ı 1 ::> :\ -san taı.-rı almış olrn ,.., , ı-~ 
nlı \ c ~ 

müdekkık bir nazar. s1Y. 1,~~ ( .. 
çi.ık gözlerinin içinde l111~Iı 0tdıl 
lalaşan bir heyecnnııı sı:ı 

·"t)f 
ğunu derhal anlardı. ·;ılt rı 

nin s< o"' 
Yaralı adam, (R..) ~ rıırd•· 

cevap vermiye lui'um gor ti-
tel s<ıhıbine dedi ki: Ş ·pııc!C 

- Bunlar Iazla liıf. · uct.; ııl ' 
mizı ızale içın musa de 

ceplcrını arı) olım. f k!lr 
(R.) boyle bır tcklı 

1111 
l 

kal c:ıgını tahmın etrrıe e 
drnbıre afalladı, terıcrrıı) 
dı. 
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Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKİN Kaşeleridir. Bahçekapıda 
Deposu Salih Necati Eczanesi. 

Alelade TUVALET \'eya TALK pudrası de
ğildir. O bilhassa çocuklar için hazırlanmış 
Ve çocuk hıfzıssıhhas:na tatbikan yap:lmı~i.ır· 

P ER EV ÇO K 
PUDRASI 

kullanan analar onu rekla:n t~lmeği memle· 
ket borcu b lmekte ve bize hcr~ün binlerce 

teşekkür ı ektubu gönderır.ekteıi.r. 

DE Mi • • 

ve BEL GEVŞEKLiGi E KARŞI 

•ÇAGLAYAN SAZ HEYETi 

IAyrıca: S. ATİLLA 

ve 

HOR • 
1 

1 Revüsünün yen;lıkleri 

• o> Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lslanbul Bcyoglu Dördüncü Sulh Hukuk I _______________ _ 
HciJ.dmliğinden: ş • k t • H 

Mahcur Osman Said'in mutasar- 1 r e 1 a 
rıf bulunduğu Harbıyede Tesvıki -
ye mahallesinde Kağıthane soka -
ğında bir tarafı Maçka Tramvay 1 

caddesı bir tarafı . Haydar 

11 

1 eden: 
Rıfat \'e İnayet apartımanları bah
~si bır tarafı Halıde arsası bir ta
rafı Osman Saicl'in dığer arsasile 
mahdut scnı>dcn 422 metre 40 san
timetre murabbaı olan 89/8 sayılı 
arsanın satılmasına mahkemece 
karar ,·crilmıştir. 

Beher metre murabbaına ehli -
vukuf tarafından 25 lıra takdir e -
dılmıştir. 

Satış bedeli pcşindır. 
Açık arttırmıya ıştirak etmek is

teyenler kıymeti muhammenesinin 
100/7,5 u kadı:ır pey akçesi VC'rmc- ı 
l<>ri lfızıındır. 

Rüsumtı belediye dellfılıye 20 
senelik evkaf taviz bedeli ferag 
harcı muşteriye dığer \'ergi ve ev
kaf ic,ıresi mahcura aittir. 

Satıs 12/7/937 gtini.ı saat 14 ile 
l 6 arasınna Bc>yoğlu dördüncü sulh 
mahkemesinde icra edilc>cektir. 

Kanunu ıncd<'ninin 388 ci mad -
desi mucıbince verılcn kıymet mah
curun menafiine muvafık görüldü
ğü takdirde ihalesi icra kılınacak 
ve aksi takdirde satış geriye bıra
kılacaktır. 

ihalenin icrasının tcblıği üze • 
rine en çok yedı gün zarfında be
deli ihalenın mahkeme veznesine 
yatırılması mecburidir. 

Aksi takdırdc ihalenin feshine 

karar veı ilcrek temin<ıt akçesi bi-

İlkbaharın bu son haftaları Boğaziçinin en güzel mev· I 
Her taraf yemyeşil zümrüt gibi, tatil günlerini 
zevk ve neş'e ile Boğaziçinde geçiriniz. 

1 - Cumartesi nkşam postasile pazar Mbah postalarnı.Ja °'o 50 fevkalide tenzHiitlı tarifeler 

tatbik edilmektedir.· Bu biletler pazartesi öğleye kadar a\•dct için muteberdir.• 

2 - S:ılacaktal:i • Kızkulesi plajı • bugünkü p:ıznrdun itibaren umuma açılmıştır. Köp

rüden p j:t gitmek ve gelmek için s:ı:ıt 7 1/5 tan 23,45 e ka-iar postalar tertib edilmiş ve 

adi günl de de )>lajda, banyo dahil olduğu h3ldc gidip gelme bilet ücreti birinci mevki 
için 33 ikinci mevki için 28 kuruş'ur. 

3 - Üski'ıdar • Kabataş arnsıııda araba vapur seferleri 20 gidiş ve 20 geliş 
çok sık tertib e3ilıniş ve ücret tarifeleri de büyük tenzilata tabi tntulmuştnr. 

15. hükütn şartı cezayı ve maktu 
tazminat olarak mahcur namı hc
sa bına irat kayıt olunacak gayri 1 

menkul yC'nidc>n müzayedeye ko - 1 
nulacaktır. 

Yeni müzayedede \'erilen bedel 1 
k1ymeti 100/75 ni bulduğu takdir
de talibi uhtC"sinc gayri menkul i
hale edilecek kıymetle bu yeni be-

del arasındaki fark da teminattan 
fazla olduğu takdirde aradaki be -
delle şartı cezayı ve maktu zararı 

ziyan olarak mahcur namı hesa 1 
hına birinci müşteriden tahsil o -

lunacaktır. Daha fazla maliımat al
mak isteyenler mahkemenin 931/43..t 

sayılı dosyasına müracaat etmelc 
ri ilftn olunur. (931/434) 

PANORAMA ~~tıg~-
SAZ HEYETi: Keman : Cevdet - Kcm~nçe Sotiri - Piyano Feyzi 

Udi - Mısırlı lbrahim - Kanun Ahmed, Klarnet : Ramazan • Ney Emin 

ARTiSTLER : Radife, Faide, Şükran, Bilsen, K. Snfiye,Mırnzzcı 

OKUYUCULAR: Hamid, Artaki, Solist Mustafa 

Pek yakında hakiki sürprizler. Tel. 41065 a 

Snhibi ve Umumi neşriyatı idııre eden Başmuharrir 

E. izzet 

.... ümrüt Y 1 kaplı arı 

Asırlarda.nberi tecrübe edilmiş radyo ak.tiviteli ve müsekkin hassalı meşhur suları; müzmin 

romatizma; siyatik, ağrılı barsak iltihapları, anterekolit, müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur 

ınemeleri ve sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü nevraljiler gibi hastalıkları muvaf
fakıyetle tedavi eder. 

Tedavi, mütehassıs doktorların nezareti altındadır. 
Var ve fizyoterapi, tesisatı vardır. 

Bu sene kaplıcaların otel ve lokantalarında büyük 

haren fiatlardaki ucuzluk bilhassa calibi dikkattir. 

Biyolojik her türlü tahliller içi.n laboratu-

tekemmüller yapılmıştır. 1 Hazirandan iti-

Çınar 
kişi için 

oteli : Bir günlük pansyon komple '' otel ve yemek ,, bir kişi için '' 325 ,, kuruştur. İki 
otel ve yenıek (550) kuruştur. 

Büyük otel : Bir günlük pansyon komple " otel ve 

Yarak kat ve odalarına göre yedi liraya kadard r. 
dardır 

le için ayrıca 
) 

yemek,, bir kişi için 350 kuruştan başla
İki kişi için altı liradan dokuz liraya ka-

il&t yapıhr. ••r 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tabldotu: Büyük lokantada 100 ve 

Park lokantasında 70 kuruştur. Alcikart yemek fiatlarında dahi tenzilcit yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır • (3074) 

• · ......... ~·:.,t,•....... ' 
~ . 

--. ,.... • f' • 

• "'"'·· ... .. W-4 · - --· 
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.................................................................................................................. _'\ 

Be yoğlunda (Pasaj Karlnıan) -1 
\.ı ______________________ , ...................... -------------------------------------· 

Bcyoğ!unun en büyük ve en asri mağazasıdır, Bütün mallar fiatlar ile sergi hılind".! teşhir edilmiıtir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

~--~~~~~----Y_A __ Z_L~• ~K~S=-=-O~N-=-~M~O-=-=D~A~M~A-=----=-L~L~A:___R ___ l _N~U~M~U_M~i~s_E~R_G~l_s~I~~--~~-----

-

--=- ~ 

,~ 

YAZLIK 
KADIN ŞAPKALARI 
Viyana ve Paristen en son 

gelen modeller 

En son moda yazlık 

ROP ve MANTOl~ARIN 

ı 

Milanez Jerseyinden 
SPOR BL0ZLARI 

Beyaz, pemb", açık yeşil ve sair 
renklerle 240 kuruş 

Rumen biç:mi KREP BLUZLAR( 
el işlemelerile müzeyyen 

425 kuruştan itibaren 

Jı 1 
Dünyanın ~n meşhur markalarından : 
Y antzen, Forma, Ribana, FJorida v. s. 

Zengin ve müntehap çeşidleri 
'tinah ve kusursuz biçim 

iPEKLiLER 
EMPRiME., son gelen güzt"I de'>enler 

metrosu 275 kuruştan 
FANTEZi iPEKLi JERSEY 

metrosu 190 kuruştan itibaren 
iPEKLi GANDI kostüm ve mantolar 

için 300 kuruştan itibaren 

DENiZ BANYOSU LEVAZIMATI .:--0:--------~---------------·~-------------

Bayanlar için : ERKEK p A M U K L U L A R 
MAYOLAR 19.!7 modeli 390 kuruştan LENET rob ve penyuar için metrosu 

40 kuruş itibaren 
PLAJ PANTALONLARI 

Liıci verd yünlü ve uzun 850 kuruştan 
itibaren 

KISA PLAJ PANT ALONLARl 
( SHORT ) 575 kurn~tan itibaren 

PLAJ KOSTÜMLERi 
Son moda ve asorti jaket ve pantalon 
1750 kuruş. Bayanlar için 1937 modeli 

BANYO AY AKKAPLARl 
150 kuruştan itibaren 

BANYO BONELERi 
(Knsk biçimi) 50 muhtelıf modelde 

75 kuruştan itibaren 
BAYLAR iÇiN BANYO 

AY AKKAPLARl 
(Sandal biçimi) 200 kuruştan itibaren 

YÜZME ÔGRENMEK iÇiN 
SiMiTLER 

150 kuruştan itibaren 
KAUÇUK ÇANTALAR 390 kuruş 

BANYO iÇiN ÇANT ALA~ 8S kuruş ------------1 Ze'!gin çeşitlerde ı 
PLAJ için OYUNLAR ----------· Erkek ve kadmlar için EURNUZLAR 

650 kuruştan itioaren 

EL ÇANTALARI 

Marokenden gayet şık 390 Kr. 

Her nevi ve her renkle müntehab de. 

riden son moda EL ÇANTALAR( 

GOFRr: EL ÇANT ALARl Modern 

renklerde gayet şık 500 Kr. 

Müsköter 

KADIN 
Eldivenleri 

Beyaz, gri, bej, ma
vi, ve maron renkler. 
de sued veya glase 
180 kuruştan itibaren 

JER~EY KÜLOTLAR 
ipekli, yazlık biçim SS kuruştan itibaren 

JERSEY KOMBiNEZONLAR 
reklam fiatı 350 turuş 

... ~ ' ~ 

~· - '< .. -. • • 
~.. .. . . 

L E V A Z I M A T 1 MUSOLINET rob ve penyuar için 
metrosu 40 kr. 

Spor gömlekleri 
Yekrenk ( Mirella ) dan 

185 kuruş 
SPOR GÖMLEKLER 

poplinden ~ayanı tavsiye 
cine; 190 kuruş 

iKi Y AKAU GÖMLEK
LER ekstra poplinden 

250 kuruş. 

PIJAMAL/ı.R mütenevvi 
çizgili poplinden 375 Kr. 

FANTEZi YÜN KAZAKLAR 
Beyaz, el işlemeli 275 Kr. 

BUKLE ~ÜN KAZAKLAR son derece 

sa~lam 290 kuruş 

PANTALON ASKlLARl, yekrenk 

fantezi, sağlam 88 Kr. 
NiM YUMUŞAK YAKALAR 

Son şekiller 25 kuruştan itibaren 

BEL KEMERLERi deriden, iyi cins, 

kalın 75 kuruş 

Beyaz ve laciverd bukle 

YÜNDEN EOLEROLAR 

ı937 modeli, 675 Kr. 

SPOR BLÜZLAR gayet iyi cin~ 

yünden 375 kuruş 

JÜP KÜLOTLAR 

Nim yünlü, gayet pratik 490 Kr. 

AGIR ÇAMAŞIRLAR 

Çeyizlik, el işlemeli son moda 

şekiller, zengin çeşidler 

KREP JAPONEZ kimono ve p!jama 
için metrosu 45 kr. 

DIRNDL plaj ve sayfiye roblan için 
metrosu 50 kr. 

PiKE FANTAZI kadın roblan için 
metrosu 60 kr. 

JORJET KARINA 1937 yazının en 

büyük modası, metrosu 110 kr. 

KLOKE son moda robla.r için 
metrosu 50 kr. 

JORJET PARIS yeni emprimeler 
metrosu 95 kr. 

DUBL JORJET ekstra cins şık 

rablar için metrosu 125 kr. 

TUAL PANAMA erkek ve çocuk elbi
seleri için 140 santim eninde 

metrosu 250 kr. 

MI· LEN giizel renklerdP. metrosu 
11 O kr. 

MI. LEN BUKLE son moda pa~tel 
renklerde, metrosu 180 kuruş. 

iPEKLi ÇORAPLAR 
Garanti cins 100 kuruş 

KASYER MARKA modern renklerde 

gayet iyi cins 125 kuruş 

TABiİ iPEK ÇORAPLAR 

( Prenges mark& ) 

Gayet iyi cins 140 kuruş. 

Saçları 
Toplamak 
için Alet 
Kemikten son 

moda ve pratik 

( 60) 
Kuruş 

Hakiki Japo•1ez 

KİMONOLAR 

300 kurut 

SEYAHAT LEY AZIMA Ti 
Tenezzühler için keten çantalar gayet 

sa~lam 185 kuru'i 

ŞEZLONGLAR 175 Kr. 
HAMAKLAR 260 Kr. 

Açılıp kapanır sandanyeler 88 Kr. 

BÜYÜK ŞAPKA KUTULAR! 150 Kr. 

Seyahat için büyük boyda 
FIBRDEN V ALIZLER 340 Kr. 

Çocukları gezdirmek için kayı~lar 160 kr. 

Kadınlar için çaprast atkılı 

KAUÇUK ÖNLÜKLER 125 Kr. 

Kadın ve çocuklar için 
TENiS AY AKKAPLARI 

Cislaved marka, muhteli! biçimde 

VUAL iPEKLi E~arplar Fanteıi 
200 i<urus 

Sahibinin !lesi mark:ı 
GRAMOFON PLAKLATI 88 kuruş 

KROME 
SAATLERi 

125 kurut 

! ÇOCUK 

LEVAZIMATr 

Küçük kızlar için 

Tual
den erkek çocuk-
1 ar için 125 Kuruş 

ARLMAN GEÇiDi 
Beyoğlunda lgtildal ve Tepebaşı iki gibi büyük ve mühim 
cadde<ıini birl:irinc raı:;teder, herkes serbestçe ~eçer, 
sergileri gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti 
yoktur. 

BAYANLARA r~AHSUS 
Hazır E bise Dairesinde 

TRUAKAR MANTOLAR 
SPOR MANTOLAR 
LEN ROPLAR 
JERSEY ROPLAR 
İPEKLİ EMPIMEDEN 
GÜNDÜZ ROPLAR 

--------------------~--------
Hakiki 

LASTEKS 
den 1937 

modeli 

Viyana 
korseleri 
( GAINE) 
Bütün korse

lerimiz her nok• 
tai n a 2 a r d a n 
dayanıklıdır. 

v üc u d Ü 

s ı kmaksızın 
k a 1 ı p gibi 
tutar ve 
endamı 

güzelleştirir 350 ku · 
ruştan itibaren yalnız 
mağazalarımızda sa• 

=l=ıl=ır=. ====================~~ 

zengin 

1 


