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Başvekil geldi acele An karaya gidiyor 
''Memlekete hasret ve memnuniy~tlel' A~atürk~n yük;~k' 
dönüyorum. Yurda Türkiye siyaseti, hıtabesı Yunanıs-
. . .. b . b I l 1. tanda vecd ve he-
ıçın mus et ıntı a ar a ge ıyoruz,, yecanla karşdandı 

Muammer Eriş 
Londradan 
Döndü 

BütünAtina gazeteleri Yunan mil
letinin hislerine tercüman oluyor 

Alina, 27 [HusustJ - Bütün 
gazeteler, Atatürkün Ankaradan 
telgrafla gönderdiği ve evvelki 
geceki ziyafette Büyük Britan
ya otelinin salonlarında okunan 
mesaj hakkında uzun makaleler 
neşretmektedir. 

Gerek mesajı ve gerek Bri·· 
tanya otelinin salonlarında An· 
karada Atatürkle yapılan telef on 

muhaverelerini gazetelerde oku· 
yan Yunan milleti derin bir vccd 

ve heye.:an duymuşlardır. 

Evvelki akşam Cumhurreisi 
Atatürk Büyük Uritanya otelinde 
-verifmi.ş ziyafet devam ettiği 
sırada İsmet lnönünc telefon 
ederek şunları söylemiştir : 

(Devamı 2 inci sahifede) 

20,000 liralık apartma
na konan bir adam 

----·----
Vapurdan çıkarken nezaret al
tına alındı, apartmanı nasıl ele 

geçirdiği tahkik ediliyor 
Şerife adlı bir kadın, beş yıl 

önce satın aldığı Cıhangirdeki 20 

bin liralık apart· · ~ 
manının idaresini 
vekaletle Ahmet 
Rı fat, adında bi· 
risine bırakmıştır. 
Alı met Rıfat, ka· 
dının haberi olma· 
dan apartmanı Ü· 

zerine geçirmiş 

ve katları da is
tediği gibi kira. 
ya vermiştir Fa.· 1 
kat Rıfat bir ih· ~1ev!ut namı diğer 
tiyatsızlıkta bulun Ahmet Nıfat 

muş, Şerıfenin oturduğu daireyi 
de kıraya vcrınce kadın ışın farkı
na vermiş, adliye ve zabıtay mü
.racaat etmiştir. 
. Ahmet Rifat dün S!!limıkten gel· 
miş, dolandırdığı npartımana gi • 
rerken yakalanmıştır. 

Bu sabah zabıtaca yapılan tah • 
kıkat neticesinde Ahmed Rıfat a
dının müstear bir ad olduğu ve 
asıl isminın Mevli.ıt olup vaktılc 

bu kabil bır çok dolandırıcılıklar 
yaptığı ve bu yı.i?.den de bır kaç 
defa mahküm edildıği tc.sbıt olun
muştur. 

(Devamı 2 inci şa1ıifcde) 
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Amerikalı pehlivan ıııeydan okuyor 

- Muamelat ve faaliyeti günden 
güne inkişaf eden İş Bankasının 
Londrada da bir şube açacağını yaz- l' 

mıştık. 

Bu münasebetle mahallinde tet-
kiklerde bulunmak üzere bir müd
det evvel İngiltercye giden İş Ban
kası Umum Müdürü Muammer E-
riş bugün öğleyin limanımıza ge
len Güneysu vapuru ile şehrimize 
dönmüştür. 

Aldıtımız malumata göre, Mu
ammer Erişin tetkikleri müsbet ne
tice vermiştir. Pek kısa bir zaman 
içinde bankanın yeni Londra şube

sinin kadrosu yapılarak memurları 
buradan gönderilecek ve şube me• 
rasimlc açılacaktır. 

1

Serbest ~ü~~Ü't 
Sistemine doğru 

Baıvekll vapurun merdivenlerlnden inerken 
( Yazm 2 inci sagjamızda) 

bnordu caddesinde 37 numaralı 
yalıda oturuyor. " Bayanı tanıyor 

Yu~ musunuz ? Müsabakamızda 75 lira 
~) ara aa . • , kıymetinde' olan radyo makinesini 

'- .8-ıaı d~csnıını rördütünüz l kazanmıştır. Tafsilitı üçüncü sahi-
, '· .., e r, Büyükadada Al. femizde okuyunuı. .. 
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insan kuvvetinden isti
fadenin bir dAhiyanesi! 

Vapurlarda hiç işitilmemiş, ga
yet tuhaf, fakat çok nefis bir hadise 
anlatılıyor: 

Kızıltoprakv.ı. halkın büyük bir 
kısmı trene kestirme yetişmek için 
muhterem bir zatın büyük bostanı 
içinden geçiyor, akşam da ayni yer
den dönuyorlannış. Bostanın sahibi 
olan çok muhterem zat dfıhiyane 

bir şey düşünmüş: 
Bo!;tanın girme ve çıkma yerle

ı ine birer kapı yaptırmış. Kapıla
rın üstüne: 

- Lütfen acınız! 
Ve: 
- Lutfcn knpayınız! 
Yc.zdırmış. Oradan geçenler bos

tan sahibı zatın bu nezaketine kar
şı nezaket göstererek gelip geçtikçe 
kapıları dıkkatle açıp kapayorlar
mış. 

Bu bostan kapılarının kerameti
nı hiç 1 kımse sezmedi! 

Halbuki bostanın sahibi pek muh
terem zat bakmış ki, halkın bosta
ııından geçmesini menetmiye im
kfın yok: 

Bostanından gelip geÇ<'n bu in -
san kuvvetinin ziyanı olmasına 
meydan vermemek için bu kapıları 
yaptırmış, kapıları yer altından da 
bostanın dolabına bağlamış! 

K. pı açılıp kapandıkça bostan 
dolabı donüyor ve bütün bostanı 
sulayormuş! 

Harikulfıde bir buluş, değil mi? 
Fakat halk işi farkedince fena hal
de kızmışlar: 

- Bizi ne yerine koymuşlar! 
Diye ~ikayete kalkmışlar. 
Muhterem halk! Af buyurun 

amma, böyle sokakta yürüyen in
san kuvvetinden bile istifade etmek 
gibi bir icadın akıllıcasından şika
yet etmekte hiç hakkınız yok! 

Sizler hiç olmazsa başkasının 
bostan dolabını boşaltıyorsunuz 
amma cebinizden beş para vermi
yorsunuz. Asıl biz derdimize yana
lım. 

Biz İstanbullular senelerden be
ridir bunun ahmakçasmı yapıyoruz 
~:a: Tünele girip çıkarken: 

Üstelik dP- CPbimizden paramız 
başkasının kasasına bo~alıyor! ! 

* lnanllmıyacak 
bir haber --Gazetelerde ınsanın gözlerine 

inanamıyacağı bir haber var: 
İzmir B€1ediyesi süt meselesini 

halletmiş! Öyle ya, İstanbul eşek 
davasıni haUettikten sonra İzmir 

de süt davasını neye halletmesin? 
Muhterem İzmir Belediyesi süt 
meselesini, bakınız, nasıl hallet -
mış: 

Siitçülere yirmi gün mühlet ver

miş: Umumi hıfzıssıhha kanunu -
nun 171 inci maddesi mucibince ha
zırlanan talimatnameye göre süt
çüler buzlu kasalar kullanmıya 
mecbur tutuluyorlar. Şöyle ki: 

İçi çinko kapalı olan bu kasa-

lar buzla doldurulacak, süt güğüm
leri bu buzun arasında bulunacak 
ve içine süt konulduktan sonra bir 
daha açılmıyacak .. 

Eğer süt meselesi bciylc hallolu· 
nuyorsa ve eğer İstanbulda da böy
le hallolunacaksa sütten hakikat 
eb<'diyen kurtuluyoruz demektir: 

Zira bu usulle şu halis süt kalka -
cak, yerine hall<> kola dondurması 
satılacak!! 

* Ekonomide mizah 1 
Gazetelerdeki (ekonomi) haber -

leri de mizahi! 

Mesdü, bir gazete: 

- Zeytin yükseldi! 

Haberini veriyor. E, kültür a~Tı 
bu: Bugün baksana, (sucuk) paye
sine ermiş mahruti eşek ve (kıvır
cık) şöhreti almış keçi bile cahil 
durmuyor, bunca yükseliyor da, 
fukara zeytin yükselmesin mi?! 

İnsan bu yükselmeleri gördük
çe ibret alıp da okumalı!! 
Diğer bir haberde de şu bildiri

liyor: 
- Çavdarlı buğdaylara rağbet 

yok! 
Cehalete bakın Allah aşkına, bu 

rAğbctsizHğin sebebini bilmiyecek 
ne var: Ayol, çavdarlı buğdaylarda 
hamam böcekli buğday unları ka
dar gıda kuvveti yok da ondan!! 

* 
5aheser ölUnce midir? 
Dolmnbahçedc ilk defa, çok güzel 

bir teşebbüs olarak, (Türk Sanat 
Eserleri Sergisi) kuruluyor. Hazi -
randa açılacakmış. Bundan bahse
den bir gazete: 

- Buraya eski Türk sanatkarla
rının şaheserleri toplanacak. 

Diyor. Biz p<?k anlayamıyorzu, 

Niçin Türk sanatkarlarının öldük -
ten sonra eserleri şahe~r oluyor 
da, hayatta iken değili! 
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Atatürk'ün yüksek hitabesi 1 
vecd ve heyecanla karşılandı 

(1 inci sayfadan devam) 
c- Bu anda samimi kardeş ve 

müttefik muhitte yaşamakta bu
lunduğunuzu istihbar ettim. Bu 
kadar kıymetli dostlarla ve 
aynlmaz müttefik millet mü -
mcssillerilc geçirmekte oldu -
ğunuz gecenin ne kadar gıp -
tacısı olduğumu anlatamam. 
Gönlümü dolduran dostluk ve 
arkadaşlık duygularını olduğu. 

gibi oradaki karde§lere söyle -
menizi ricadan bCl§ka söz bula
mıyorum. Size ve dostlannııza 
selıimlar.:. 

ması ve hava kuvvetleri mü -
messilleri, Türkiye Rcisicum -
hurunun, Elen hissiyatına ve 
Elen milletinin kardeş milet hak
kında duyduğu derin ve bozul

maz dostluğa tam surette teka
bül eden bu siiJleri karşısında 
duydukları büyük sevinci ve 
şevk ve heyecanı aTzederler.~ 

Balkan devletleri sınırlarının 
bir tek hudud teşkil ettiği hak-

kındaki beyanatınkzla, Balkan 
Antantını kunnak için i§birliği 

Serbest 
Gümrük 
Sistemine doğru 

İkt ad VekHcti yeni gümrük 
rejımi hakkındaki kat'i kararını 

vermiştir. Bu hususta hazırlanan 

kararname Başvekil ismet İnönü
nün Ankaraya dönüşünden sonra 
Vekiller Heyetinde mt'ızakere edi -
]ecektir. Vekiller Heyeti bu karar
nameyi tasvip ederse, memlcke -
timizde tatbik edilmekte olan ve 
sıkıntıya yol açan ve bilhassa güm
rüklerde payansız müşkülat doğu
ran kontenjan sistemi büsbi.ıtün 

kaldırılacaktır. 

Ancak kontenjan usulünün kaldırıl
ması ile hem memleketi yeni bir 
ithalat fazlalığı karşısında bırak -
mamak, hem bu usule bel bağlı -
yarak sanayi hayatına atılmış bu
lunan vatandaşları müşkül mev -
kie sokmamak için koruyucu ted -
birler alınacaktır. 

Bu arada bilhassa bir çok mad -
delerin gümrük resimleri bir ma
lın memleketimizdeki yapılış ve 
süriım şekillerine göre muhtelif 
mıktarlarda artırılacak, fakat ba
zı maddelerde de bugünkü resim
ler olduğu gibi bırakılacaktır. 
Diğer taraftan kontenjanın kal

dırılması tevazün sisteminin de 
kaldırılması demek olmıyacaktır. 

Malımızı alandan aldığı mala gö
re mal almak demek olan tevazün 
sistemi ile hesabı cari açılarak yüz
de yirmiden 35 e kadar lehımize bir 
previzyon ayıran klering usulü, 
ithal serbestisinc rağmen bütün 
şümulü ile Uı.tbik olunacak ve dö
viz bakımından ihtiyat tedbirleri 
alınmasına devam edilecektir. 

Çünkü bir çok güçlüklerden ve 
çetin müzakerelerden sonra ekser 
devletlerle klering itilafları yapıl
mış, bu suretle maliyemize yüzde 
20 ile 35 arasında tehalüf eden bir 
marj ayrılmıştır ki bu, maliyemi
zin emrinde daimi bir .döviz kay -
nağı olmaktadır. 

Et ssen devletlerle şimdiki halde 
dört türlü ticari muamelemiz var
dır. 

Birincisi yukarıda anlattığımız 

şekilde klering usulü caridir. İ
kincisi bizden alınan mala muka -
bil kendilerinden mal alınan mem
leketlerdir. 

Üçüncüsü passif halde muame
lede bulunduğumuz memleketler
dir ki buralardan ancak döviz ka -
rarnamesi mucibince münhasıran 
iptidai maddeler getirtilmektedir. 
Kontenjan usulünün kaldırıl -
ması kendilerile bu şekilde mua -
melede bulunduğumuz mernleket
lerle olan ticari münasebetlerimi -
ze de birinci ve ikinci sisteme da -
bil olduğu gibi hiç bir halel ge • 
tirmiyecektir. 

Dördüncüsü bizden çok mal a -
lan ve bize az mal satan devletlerle 
olan ticari münasebetlerimizdir. 

Bu kısma dahil yerler için esa
sen tedbir almıya lüzum yoktur. 
Bu gibi memleketlerle dövız al -
mak ve vermek suretile muame -
ye eskisi gibi devam olunacak -
tır. 

Yeni sistem Vekiller Heyetince 
tasvip olunduktan sonra resmi ce
ridede neşir ve ilan edilecek ve i
lan tarihinden tam kırk gün sonra 
mer'iyet mevkiine girecektir. Bi
naenaleyh yeni sistemin bir tem
muzda tatbik olunacağı haberi 
doğru değildir. Yeni sistem idari 
kırtasi zorlukları ortadan ka!dır -
mış olacak, ve gümrük varidatına 
tesir edecek, tüccara bir takım ko
laylıklar temin cidlecektir. 

Serbest' ithal sistemi hakkında 
mütalealarını sorduğumuz tanın -
mış tacirlerimizden İhsan Mer -
merci zadeler şunları söylüyorlar: 

Serbest ithalat usulü çok iyi ola
caktır. Bir defa kontenjandan mü-

KüÇüK HABERLER 1 Maslak 
--,c-er_d_e .. Yolu 1 

-DIŞ /l 
1 SiYASA ...,.J 

* Kıdem zammı alan muallim
lerin birikmiş paraları bugiin dağı
tılm.ıya ba lamlmıştır. * Doğumların en geç bir hafta 
zarfında belediye veya hükumet 
doktorlarına haber verilmesi mec
buri kılınmıştır. 
Aksı takdirde alakadarlar ceza

lantlırılacaktır. * Ev\clki gece Akhisarda altı 

defa yer sarsıntısı olmuştur. * Dükkan sahipleri dükkanları
na almıya mecbur edildikleri Ter
kos suyu için istenilen te~isat be -
delinin kendilerinden taksitle alın
masını belediyeden rica etmişler -
dir. 
* Galata köprüsü üzerinde kime 

ait olursa olsun otomobil durması 
yasak edılmlştir. * Vilayetteki takas komisyonu 
Hiğvedilmiştir. * Yumurtalara tahta talaş tozu 
ile yeni sistem bir ambalaj yapıla
caktır. * Hariciye Umumi :Katipliğine 
Tahrrın sefirimiz Enisin tayini ka
rarlaştırılmıştır. * Emniyet müdürü Salih, Avru
padaki tetkik seyahatini bitirmiş 
dün buraya gelerek vazifesine baş
lamıştır. 

Dısarua 

* Arnavud asilerinin reisi Etem 
Toto bir çarpışmada maktul düş
müştür. 
.......... , ...... , ...... UlhHt111hlnttltltnl••ıııuıtU1tttHtlltltlllHllH 

Apartmana 
Konan adam 

(Birinci sahifeden devam) 
Mevlüt son mahkumiyetinden 

sonra Konyaya geçmiş, oradan İz
mire gelerek Ahmet Rifat hüvi -
yetile orada kendisini tanıttırıp iş 
yapmış, sonra buraya gelerek ay
ni şekilde çalışmaya başlamıştır. 

Burada Şerfte ile tanışmış, ni -
hayet bu dolandırıcılığı yapmıştır. 

Ahmet Rifat bir hile ile ve ipo
tek para alma bahanesile tapuya 
güvenerek alım satım muamelesi 
yaptırmış ve u.su1fi dairesinde ce
reyan eden bir takrirle binayı üze
rine geçirtmiştir. 

.Mevlüt, namı diğer Ahmet Rifat 
şimdi bundan cesaret ,alarak on 
bin lira mukabilinde apartımanı 

satın aldığını iddia etmekte kadın 
ise on para bile almadığım. ileri 
sürmekte, bunu isbata hazır oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 
es ::::::::m 

tevcllit bir çok mahzurlar kalka -
caktır. Mal gümrüğe çıkıncıya ka
dar, yani kontenjan tahsisatı ge
linciye kadar fuzulen fabrikaya fa
iz veriyorduk. Bu suretle malın 

maliyet kıymeti artıyordu. 
Sezon için retiriJen mallar kon

tenjan tahsisatı bulunmadığından 

vaktinde çıkarılamıyor, mevsim 
geçtikten sonra çıkarılıyor, bu se
fer de eşya mevsime uymuyor. Bu 
suretle piyasada müthiş bir zarar 
görüyorduk. Serbest sistem çok 
iyidir. 

Avunduk zadeler do diyor ki: 
- Serbest sistemden manifatu -

ra bakımından kolaylığını hissetti
recek bir vaziyet görülmüyor. 

Serbest memleketlerden bugün 
zaten manifatura eşyası gelmiyor. 
Bu da kendilerinden mukabil mal 
aJınmadıAıodan ve kendilerine kfe· 
ring tediyatı yapılmadığı içindir. 

Bugün en çok mal veren İtalya 
olduğu halde o da bu serbestinin .., 
haricindedir. Bu vaziyet karşısın-
da serbest sistem dahili sanayii vi
kaye edeceği için yüzde 30-40 zam 
yapılacağını anlıyoruz. 

Bu resim ise bize bir kısım ser -
best döviz tediyatı olanlara göre -
dir. İtalya bundan istifade etmiye
cektir. 

Genişletiliyor 
Şıııli tram\•ay durak yerinden A-

yasağa kciş~ünc kadarki yolun o
tu..ı metre ve yayalar, atlılar, oto -
mobilliler.· ve bisikletlilere mahsus 
olarak dört kısım üzerinden yeni
den inşa edilmesine karar yeril -

Fransa-Rusya ~e 
di ... erleri l'ıll. r" 

Fransız - R ittifakı ınn.t ~·a . 
. fve ı• 

kat Rus ve Fransız Harıc .; ş . 
zırlarının Pariste görüşcrck13

11:ı1ıı· 
rettikteri tebliğin Romada, : çak 
de uyandırdığı tesir dikk9tı 
celbedccek gibidir.. ıeb-

rniştir. 

Bunun için mühim 
yapılacak ve inşaata 

başlanacaktır. 

Evvcla Alman gazetcled b~arıııı 
istimlaklar liğden hiç memnun olmadı~ uf~ı 
haziranda gizlemediler. Fransız - Rus ıt atıt!' 

iki çocuklu 
Bir ananın 
Marifeti 

iki küçük çocuğu ol.ın Nişanta· 
şında şoför Sabrinin karısı Mür
vet, o civarda bakkal çıra~ Ar. 
miya ile sevişmiş ve hemen Kal
yoncu kulluğunda bir randevu evi· 
ne de\'ama başlamıştır. 

Sabri bu işi duymuş, iki şoför 
arkadaşile evvelki ~ün karısını ta
kib etmiş ve Armiyayı soyunmuş, 
karısınıda soyunmak üzere randevu 
evini ı yatak odasında yakalamıştır. 

Sabrinin arkadaşları hemen oto. 
mobille karakoldan dört polis ge
tirtmişler ve cürmümeşhudu res
men tesbit ettirmişler, Mürveti 
mahkemeye vermişlerdir. 

Dün 4 üncü cezada suçlular üçer 
ay hapse mahkum edilmişler ve 
derhal tevkif olunmuşlardır. 

Hadiseyi duyan yüzlerce halk 
dün akşam geç vakit adliyenin 
önünü doldurmuşlardır. Hatta Mür
velin yüzüne tükürüleceği zabıtaca 
haber abndı~ından tertibat alınmış 
ve herhangi bir hadiseye meydan 
bırakılmamıştır. 

herkesçe malum olmakla ~riıt b~ 
iki devletin hariciye nazırı nıÇ ş?ıi· 
ittifakı tekit ve teyid eder Jlld'ct· 

bl"ğ nC;· yette bu sefer de bir te ı d 
miye lüzum görüyorlar?. den ~· ıfe 

Ayni suretle Roma gazetelert fs· 
bu tebliği ihmal edemediler. etti· 
kat İtalyan matbuatının ila\'C adıııı 
ği bir şey daha vardır: ~oıtl ,gıı· 
Avrupanın diğer gazctclerlne.:nısr 
lan malümnta bakılırsa hah it er 
Lokarno misakı yerine ko~ac:;:ııt11 
lan ve Romanın da iştirakı ·sv 
geldiği söylenen yeni bir_ Jll~ •J' 

girmeyi kendileri için imk8115 tl5fl 
.. 191'9 

Yıyorlarmıs. Paris ınu b " ·· ıc Fransız - Rus ittifakının bo' ~r 
kere daha müşterek ve taJcsiJll Cl 
bul etmez bir sulh ile Milletle~ ,-t 
miycti misakı esaslarının teyı oııtS 
tekidi neticesini verdikten 

5

0ıBJl' 
Milletler Cemiyetine dargın st ' 
ların vaziyeti Cenevre mücssC dS' 

· · 0dcıı sine karşı her halde eskıSl ~er 

ha iyi olacak değildir. BilhllssJlııJgf' 
ma Bcrlin ile konuşup 9 ffle~· 
madan mi.ihim kararlar v~rrncJ<oıı" 
tedir. Lokarno Misakı yeri.ile cBP 
cak diğer bir vesika bazırlı:ıfl$\ıı)1 
zaman ise İtalyanın Alnı9Ili,el~ 
gücendirmek istemivP-ceği be~'l'll~ 
görünüyor. O halde ~rndaki 9.,. 

de\•am ediyor demektir. e1f 
Ahmet AY 

HlftHt1tttttıuttt1ı•ın111111nı111ıuıımıı•tnuuıuınıınıu11ıınınt1t••nn11ınıruınıt11ımt1n111nuı11nruımınntt1J1rtn•11'''1 

Başvekil geldi 
'Jlıl11 

temas irtıldl (Birinci ıahifeden devam) 
Başvekilimiz vapurdan indikten 

sonra karşılamağa gelenlerin elle
rini ııkmak ıurntile kendilerine il
tifat etmişler ve otomobiline bin .. 
mek üzere rıhtımdan çıkmışlardır. 

ismet İnönü bu aralık etrafında
kilere : 

- Seyahatimden çok memnunum 
iyi neticeler ile dönüyorum. Demiş
ler ve mecliste konuşu\mağa baş

lanan bütçe müzakerelerine yetiş· 
mek üzere acele elliklerini ıöyle
mişlerdir. 

İsmet lnonü ile beraber bu se• 
yabatlerinde kendilerine refakat 
eden Orgeneral Kazım Urbay ile 
di~er zevatta şehrimize a-elmişlerdir. 

Başvekilimiz bu akşam Ankara
yı hareket ederek ıeyıhatlerinin 

mesut neticeleri hakkında Atatürke 
izahat vereceklerdir. 
BAŞVEKİLİN BEYANATI 
Başvekil İsmet İnönü mEmleke

te dönüşü münasebetile cGüney -
su:. vapurunda şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

•- Memlekete hasret ve memnu
niyetle dönüyorum. Memur oldu
ğumuz vazife, Londrada tac giy -
me merasimine Türkiye namına iş
tirak etmekti. Dost İngiliz milleti

nin umumi ve milli bir bayram ha
linde tes'id ettiği bu güzel ve mu
vaffak merasimde bulunmak bi -
zim için kıymetli bir hatıra ola -
rak kalacaktır. 

Bu vesile ile her tarafta siyaset 
adamları ile temas etmek fırsatı 
hasıl oldu. Bu görüşmeler daima 
umumi mevzular ve umumi mü -
nasebetler üzerinde kalmıştır. U
mumiyet itibfrile yurda, Türkiye 
siyaseti için müsbet intıbalar ala
rak dönüyoruz. 

Seyahatin nihayeti, dost ve müt
tefik Yunanistanı idare eden yük-

sek şahsiyetlerle 
vermiştir. ıi)~ı 

Bunu mes'ud bir hadise te 

ediyorum. tiifı;vıı 
Şimdi biran ev\·cl ~ta J\ı1Jiel 

yüksek huzuruna, Büyuk ·ıe .,e
Mcclisındeki mühim jşlerirn1. ',r 
tişmek arzusundayım. Neşel~ıı)'\l~ 
ümidli olarak, çalışkan ve şfflv 

milJetimizin sinesin? ka":iıı<ifl1' 
bahtiyarlığı hissiyatımızda 
dir. ııır'~ı 

Memleket dışındaki tcrnas ,·c 
zın üzerimizdeki uyand1rıcı,11eti' • )11J.J 
yaratıcı olan başlıca tesirı, tşi'.p' 
mizin itibarına itimadımız~ i:ıi )e 

ye etmesi ve çalışmak az~ eı ' 
niden canlandırmasıdır. Tnk 1' et· 
tiğimiz programların uıhakk~e t 
mesi, Türk milletinin rcfab yül<~ 
kelini az zamanda daha }llr 

mevkie çıkaracağına jnan~;~eJdt' 
7.amandan daha sağlam bı 
dir. ıı se' 

Bu sözlerim, yatandaştnrırı;elteiC 
lam ve sevgi sözleri ve ınefl1i if" ' 

·rn rı sevinç ve itimadla avdetJ 

dcsidir.:t erı 
ATİNADAN AYRILIRJ{ ıcili js-
Atina, 26 - Türkiye Ba~v~Ll11ıııı 

met İnönü vapura binerken a;ııP' 
gazetecilerini kabul ederet rcıır: , 
daki beyanatta bulunınuŞ ı:ı pıiid 

c- Burada k.aldığım kı5~0sııı> : 
det çok sevimlı olmuş ve 811uıı1 
~ l ·ı· d ve kan r..1>., gumuza o an ı ıma ·ı. v-
takviye etmiştir. Başvekilili~1,e i'l' 

w r ' neral Metaksas çok degc J{rııl 
metli bir devlet adaınıdıI'· şerc!iJ'l 
rafından kabul edilmek ıcıcctıır. 
nail oldum. Kralınız rnenı e 11is51' 
. . k . • dosi.Dıı ıısı 
ıçın pe samımı ve 111121 

yat beslemektedir. Yu~:~riJell ~ 
tarafından hakkımda go d 111yı V-, 
raretli hüsnü kabulden ° )lıılltl 

.. kk" . Yunanı·sıan ,·<i' muteşe mm. 11 dıl , 

Atatürk ikinci bir telefonla
nnda da şu mesajı bildirmişler
dir: 

Balkan müttefik. devletlerinin 
Balkanlardaki hududları bir 
tek hududdur. Bu hududa göz 
dikenler güneşin yakıcı şuailc 

karşılaşır. Bundan 1ıazer etme
ği tavsiye ederim. Bu. noktaya. 
itina olundukça Balkanlarda 
dostluk şamil manasını kazanır. 
Balkan itti/ akının insani ve me
deni hedefi de budur.:. 

yaptığımız seneler içindeki bü

tün gayretlerimizin temelini te§
kil eden bir hakikate vücut ver

miş bulunuyorsunuz. Bu, o de
rece mes'ud ve o derece haki -
kat dolu bir ifadedir ki, mem-
leketlerimizde bunu ta kalbin
de hissctmiyen 1ıiç bir kimse 
yoktur.:. 

1 _ISa_ba_h _ve_a_kş_am_ba_şm~_arr~irle_ri_n_e _ya_zı_yor_lar--=? 1 
Cumhuriyet 

Balkon antantının en 
•allıhlyetll bir izahı 

mn iyiliği bizim halkımızı ııt ed1 

liği olduğu knnaatindc ısr 
' 'J'I ser' yorum.:t . . .. ıerlfll rı.ı' 

Türkiye BaŞ\·ekılı soz ~lll"şı ~ .,, 
nunda büyük devletlere )"ııgoSl~·p 
nanistanın Türkiy: ve ı ·til~D tıı"~· 
ya gibi müstakil bır P0 ı ııırııf , 

etmediğini bazı devJetı;~diti ll~e
dan sormağa mem~r ~tekzip :.ıe 
kında çıkarılan ~ayıaY bir ~,... 
nık kat'iyyen boyle .. ıenıişııt· 

Atatürkün bu tebliğinden son
ra Yunan Başvekili General Me-
taksas Rcisicumhurumuza şu 

telgrafı çekmiştir: 

cReisicumlıurun mesajı, bu -

rada hazır bulunanlara yüksek 

1 
sesle okunmuştur. Burada hazır 
bulunan Elen ordusu, donan -

Türkiye Cumhurreisi buna 
aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 

c Bahtiyarım, hududlammız 
böyledir ve onları müdaf a e -
decek kuvvetlerin bir tek ve 
birbirinden aynlmaz olduğunu 
söylemekle insani ve askeri 

büyük bir sevinç duyduğumu 
size bildiririm., 

Bunun üzerine General Me -
taksas telefonla Atatürke: cKe-

Jimenin bütün manasile 

cmiittefikiz, demiştir. 
ebedi 

Bu izahın Atatürk tarafından ve
rilmiş olması onun istinad ettiği 
seliıhiyet ve şümulü göstermeğe ka
fidir ve bu izah evvelki akşam A -
tinada büyük Britanya oteli sa -
lonlanndaki ziyafet esnasında ve -
rilmiştir. 

Bugün Atinada böyle, Belgrad 
da böyle idi. Biraz daha evvel 
Ankarada Romanya ile başka tür
lü değildi. Bütün bu mes'ud teza -
hürler maksadı banşa hizmetten i
baret olan Balkan ittifakının az za-

manda vasıl olduğu kuvvet mer -
halesini gösterir. 

Kurun 
Baş makalesi yoktur. 

Tan 
Başmakalesi yoktur. -

Son Posta 

ismet lnönUnUn Atine 
ziyareti 

Bugün ~ehirr:ize gelecek olan 
baş\'ekilin Avrupada yaplıkı seya
hatin son merharcsi Atiııa idi. is
met Jnönünün şahsında Atinada 
memleketimize karşı dostluk teza. 
hürleri, yurdumuzun her yerinde 
akisler uya:ı::fırmıştır. 

Zamanların değiştiRfoi, insanların 
ve milletlerin yeni yeni fikirlerle 
yeni bir alem içinde yeni bir istik
bale doğru rittiklerini görmek için. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
buıünkü koyu ve derin dos.tJuğ'a 
bakmak U.fidir. 

Balkan birliği ve bütün Balkan 
devletleri arasında tam bir el bir· 
liği Balkan milletlerinin serbestçe 
yaşamaları ve kendi menfaatlerinin 
bütün yabancı menfaatlere tekad. 
dümü için en büyük ve esaslı bir 
vasıtadır. 

Akşam 

Başmııkalesi yoktur. 

mevcud olmadığını soY -- " --- ..... 
KUçUk deri ~· I•'' 6''' 

ima1Ath•ll8 ..... c tJe1 ,, 
, •0 de Ll"Y oıı 

Muamele vera'l•1 
0 

-;e • ..A fe 
den az kuvvetle çab~a 11aıı oP",;&r 
meleden az ı,çi kuf a le)'Jıioe sıı 
lastik imalathaneleri • rrrıışff!'...tfe11 
him de~işikliklet ya~ı yii~~ 
gibi yerlerin rekabell .. yi ti 'tP" 

b- "k ,an.. .." ı bu sahada uyu d biİ1ı.ı 
edemiyor veya mevcı.ı yordıJ· 
lathaneler zarara uğra 



__ un ün meselesi: 
iirk güneşi ile kurutulmamış 

hahlar makbul değil 
Halıcılığımız inkişaf ettirilecek 

Bir lıalı, Türk suları ile yıkanmaz ve Türkigede 
güneşte kurutulmazsa o halı kıymetsizdir 

't~k halıcılığının hjmayesi i- Bu yüzden yerli halıların satışı 
~Çin İ.ktısad Vekaleti tarafın - çok azalmıştır. Ayrıca VekUetin 
llııft tetkıkat yaptırılmıya başlan- bildirdiğine göre, dış memleketler-

Jtu il'. . de imal edilerek yalnız yıkanmak 
de, t1 lnaksatıa şehrimizde, Izmir- ve güneşte kurutulmak üzere; 
'flkta ve sair yerlerdek!...!!..3-...:, memleketimize transit namı altın-
l'Q~ ların mütaleaları da sorul - da birçok halı gönderildiği görül-
~ · Bilhassa Şark memleket- müştür. 
~en pek az bir gümrük resmi Avrupa ve Amerikalılarda mev-
~ memleketimize sokulan cut olan cbir halı, Türk suları ile 

muza getirilmekte ve sularımızla 
yıkanıp güneş altında kurutulduk
tan sonra dış piyasalara satılmak-
tadır. 

Vekalet; bu maksatlarla memle
ketimize getirilen halıların da re

kabet sahasında halılarımızın sa • 
tışını zarara sokup sokmadığını ve 
bunlardan gümrük resmi alınıp a
lınmamasının doğru olup olmıya
cağmı da alakadarlardan sormuş-~'it • maliyet fiatlarının da yıkanmaz ve Türkiyede güneşte 

llıtı ~bebile memleketimizde i- kurutulmazsa o halı kıymetsizdir. tur. 
.. I edUen birinci ve ikinci nevi kanaatine istinaden her sene ha - Bu hususta tetkikat yapılarak 
lıı ~ıza büyük bir rakip oldu- riç memleketlerden mühürlü ola- hazırlana~ak raporlar Vek~te 
~lınektedir. rak mühim miktarda halı yurdu - gönderilecektir. 

4d1iye sarayı Sultan
ahmette yapılıyor 

~Q~ziranda-saragın münakasası 
11 edilecek, hazırlıklar bitigor 

~ dliye Sarayının arkeolojik mm-ı, Bütün hazırlıklar nihayet on gün 
cı. takanın Sultanahmet kısmın - içinde halledilecektir. Bu müddet 
~iki hapishane ile yanındaki zarfında da hapishane boşaltılacak-
~ .. n olduğu yerde yapılması- tır. 

. lnustakbel plana göre ve şehir- Hapishanede bulunan 600 mah -
tiltk b k kumdan 350 si İstanbul Tevkifh1-liııı a ırnından muvafık görüldü-
~ dair rnütehassıs Prostun ra -
h lte~d~i~e Vekaletine ve Beledi-
~ 18lığıne verilm~tir. 

nesinde bu mahkumlar için ayrıl
makta olan alt kat hücrelere yer
leştirilecek, diğer 250 si de civar vi
layetlerdeki hapishanelere taşına
caktır. 

1-i Ye Vekaleti evvelce her tür-

>ttıthaıırlığını bitirmiş olduğundan Sarayın yapılması Haziran ayı 
~ llrayın proje ve planlarını içinde eksiltmeye konacaktır. Ek-
' ettirınek üzere Nafıa Veka- siltme sürdüğü müddetçe de Ha-
~- \rerrniştir pishane yıktırılmış bulunacaktır. 
~~::::::::===·================================================= 
ll/tanalımet I Tayyare 
gQ/riyatında Yolcularının 

1kan mozaik Biletleri ._ -·-·-''et• bazı evler latlm-
'1 ilk edilecek 

't&nahrnette yapılan mozaik 

'· hatriyatına devam edilmek-

'atı~lkla Kabasakal arasındaki 
' 

1
da; yeniden büyük bir mo-

'ro daha bulunmuştur. 

$~: ·:::::b::: ~~~: 
' tahrnin olunmaktadır. 
lltadakı· 

' hafriyat sahasından 
~Prakıar arabalarla denize 

~ ktir. 
s_ ter t 

tllla1c araftan Belediye burasını 
' e karar vermiştir. Bu yıl 

llıı j . 
l'ııı •L Çın ayrılan tahsisatla bu -
,~~lf 
:"'1 1 evler yıktırılarak moza-

ll et 
rafı açılacaktır. 

~f-roman: 73 

Nafıa Vekaleti, halka kolaylık 
olmak üzere hava seferl~rine ait 
yolcu biletlerini şehir içindeki pos
ta merkezlerinde de satmıya karar 
vermiştir. Bu biletler Büyük Pos
tane, Karaköy, Beyoğlu gibi mer
kezlerde halka satılacaktır. Ayni 
zamanda hava yolları için şehrin 

muhtelif yerlerinden muayyen sa
atlerde Yeşilköye otobüs seferleri 
de ihdas edilecektir. Bu otobüsler 
ile hava yolculuğuna başlamak ü
zere Yeşilköye gidenlerden para 
alınmıyacaktır. 

-~·-

Kadıköy iskelesin
de tadilit yapllacak 

Yeni Kadıköy iske1esinin ikinci 
katının üstü de kapatılacaktır. Bu
rası camlı olacaktır. Böylelikle bil
hassa yağmurlu havalarda yolcula-

rın vapurlardan iskeleye çıkması 

kolaylaşmış olacaktır. Buralara ka-

en de seveceksin! 
•t 
~ iatıl'ord 
ı... ht~ unuz .. Peki.. Dedim. Ka
"11' <llled · • ~ ~un ığını. galiba şimdi bana 
>'~e)t . lrlalayani lakırdılar söy
~)Otı llk rnünasebetsizliğinizi ta
l....._ al.!Unuz! 

" '-Ytn hareketirni münasebetsiz -
btl'ere~~anızı rica ederim .. 

•' b ızahat vermek istedi: 
,.,._ ~na· 

·~'4t fırsat ıze aşıkım. Bunu size i
ı_~t Çer ını ~elki akıllıca bir ha
ll\a~irdi~e\resı \re taktiği içinde bu
llı~f b:~kat, bağdaki hadise 
'Ilı. tn 1rnkıinı ortadan kal -

l'.._. ~ sonra söylen k ·· ·· 
~~ 8() 1 ece sozu, 
~~ Yedirn. 
~ Olct~tnun da r •uhi birse -
ctı.a: btarıu u kabul etmelisiniz. 
~ llk ·~~atmak imkanını bul-
~~::~de tamamile bana 
)aL ıze erninim 
~•t bü .. . 
~ ıÜ tun bu izahatınıza 

zum yolr' 

Etem izzet Be'llce 

- Neden böyle söylüyorsunuz?. 

- Böyle söylememin tek sebebi 
sizinle uzaktan yakından bir ala
ka muhafaza etmeye ne niyetim, 
ne de arzum olmadığını peşin pe -
şin size anlatmak için ... 

- Beni dinlerseniz benimle mut-
laka alakadar olacaksınız. 

- Hayır. 

- İnanınız buna. 
- İnanmıya ihtiyacım yok. 
- Fakat sizi inandırmak benim 

için hayati bir mesele. 
- Sizin için olabilir. 
- Sizin içi~ de olmasını istiyo-

rum. 

Halil Necibin bu sözlerini ayak

ta durup dinlemiye mecbur olu -

yordum. Ve .. dinledikçe de sinirle
niyordum. Bu sinirlilikle olacak 
ki galiba: 

Köprüdeki 
iskelelerin 
Yer değişecek 

Limandaki çapraz tekti 
kalkacak 

İktısad Vekaleti tarafından Köp
rüdeki vapur iskelelerinin yerleri 
hakkında da tetkikler yapılmakta
dır. Yeni vaziyet üzerine Şırketi 

Hayriye ve Akay idarelerinin, 
Köprüdeki iskelelerinin, yerlerini 
değiştirmek fikri, yeniden ileri sü
rülmiye başlanmıştır. 
Boğazdan gelen vapurların E -

minönü tarafına ve Adaludan ge
lenlerin de Karaköy tarafına ya -
naşmaları yüzünden bu iki idare 
vapurları daima biribirlerile kar
şılaşmakta ve biribirlerini çapraz
lama olarak geçmektedirler. Bu 
vaziyet birçok zaman tehlikelere 
sebep olmaktadır. Alakadarlar, A
kay iskelelerinin Eminönü tarafın
da, Şırketi Hayriye iskelelerinin 
yerine ve Şirketi Hayriye iskele -
!erinin de Karaköy tarafına nakle
dilmesinı çok doğru bulmaktadır
lar. 

Anadolu 
Yakasında 
Sivrisinek 

Bu yıl İstanbul civarındaki say
fiye yerlerinde sivrisinek mücade
lesine her yıldan daha ziyade e -
hemmiyet veq_lecektir. Bu arada 
bilhassa Kadıköyünden Pendiğe 

kadar olan sahillerde yeni teşkilat 
vücude getirilmektedir. Yakında 

bu mıntaka civarlarında bulunan 
her nevi sulak yerlere ilaçlar dö -
külecektir. Bilhassa bütün evler 
muntazamen kontrol edilecek ve 
sarnıçlar ile bahçelerdeki havuz
lar da ilaçlanacaktır. 

~ lörlfer tertibatı da yapılacaktır. I 
Ayrıca bugün iskelenin ön tara

fında bulunan gazinonun taraçası 
da 5-6 metre kadar daha denize doğ
ru uzatılacaktır. 

-- H.ılil Necip Bey, siz muhak -
kak delisiniz! 

Dedim. Durdu, şaşkın şaşkın yü
züme baktı: 

- Hiç deli değilim hanımefendi. 
Fakat belki size öyle geliyor .. 

Dedi, &özüne ekledi: 

- Aklımın tam ve yerinde oldu
ğuna itimadınızı rica ederim. Ken
di payıma çok haklı ve .. çok doğru
konuşuyorum. Dolambaçlı bir ifa
de tarzı yerine düpedüz söylemeyi, 
içimi size olduğu gibi göstermeyi 
üstün buluyorum. inanınız ki sizi 
aşk kelimesinin ifadeye muktedir 
olamadığı bir hudutsuzluk içinde 
seviyorum! 

Sözlerini adeta bir çılgın gibi 
söylüyordu. 

- İşte zaten bu mantık silsile -

nize karşı size delisiniz.. diyorum. 
Dedim. İçli bir nefes aldı: 
- Peki, ben sizin mantığınızı 

kabul edeyim. Ben deliyim. 

Dedi ve .. ilave etti: 

- Bu deli adam sizi delicesine 
seviyor. 
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ISLAHANE 
----------------------------

21 yaşma kadar çocuklar 
. buraya girecek 

Suçlu çocuklar ıslalıanesi tem
muzda şelırimizde yapılıyor 

ı stanbulda bir çocuk ıslahha -
nesi yapılacaktır. Islahhane üç 

büyük kısmı ihtiva edecektir. Bi
rinci kısım 10-15, ikinci kısım 15-18 
ve üçüncü kısım 18-21 yaşındaki
lere mahsus olacaktır. Her hangi 
bir suçtan dolayı yakalanıp mah
kemeye verilen \'e mahkemelerce 
mahkum edilen bu yaşlardaki ço

cuk ve gençler umum~ hapishane
ye gönderilmiyerek ıslahhaneye 

sevkedileceklerdir. 
Buranın idare tarzı hakkında bir 

talimatname yapılacaktır. 
Mahküm olacak çocuk ve genç

ler yaşlarına göre kendilerine ay
rılan kısımlara yerleştirilecekler 

buralarda birer mahkumdan ziya
de bir terbiye ve ıslah evinde her 
hangi bir çocuk veya gence veril
mesi lazım gelen ders ve terbiye
leri göreceklerdir. 

Hazırlık nihayet Haziran sonuna 
kadar bitirilmiş olacak ve temmuz
da ıslahhanenin de yapılmasına 

başlanacaktır. 
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Bravo 
Akay 
idaresine --

Akay idaresi, Adalarda oturduk
ları halde yine oralardaki mektep
lere giden bütün mektep talebele
rine paso vermiye karar vermiştir. 
Bu pasolar ayni zamanda İstanbu
la da muteber olacaktır. 

Bu suretle Adalardaki talebeler 
de birçok ihtiyaçları için kolayca 
şehre inebileceklerdir. 

Bu pasolar yaz mevsiminde her 
tarafa muteber sayılacaktır. İdare 
pasoların matbaada basılması bit
tikten sonra bugünlerde müracaat 
eden talebelere vermiye başlaya -
caktır. ························································ 
MOsabaka 
.Bayam Tamyor 

musunuz? 
Hediyelerini
zi Cumartesi 
gününden iti
baren gelip a-

labilirsiniz. 
·Bayanı tanıyor musunuz?> 

müsabakamızda hediye kazanan 
okuyucularımız 29 Mayıs Cu -
martesi günü öğleden itibaren, 
gazetemiz idarehanesinde' mü-

1 
sabaka memurluğuna müracaat 
ederek hediyelerini alabilirler. 
Hediyeler cumartesi gününden 
itibaren her gün ö~leden sonra 
verilecektir. 

H ediyelerimizden 75 lira kıy
metindeki büyük radyo makine
sini kazanan okuyucumuzun bu
gün bir resmini basıyoruz. He
diye kazanan okuyucularımız -
dan arzu edenler, birer fotoğraf
lannı gazetemiz yazı işleri mü
dürlüğüne gönderebilirler. Gelen 
resimleri derhal gazetemize ba
sacağız. Birinci say/ aya bastığı
mız resim Bü.yükadada Altınor
du caddesi 37 numarada Bayatı 
Sahnedir. 

Guldüm: 
-Amma deli bir adamla konu

şulmaz ki.. 
Dedim. Durdu, düşündü, cevap 

vermekte biraz müşkülata uğradı: 
- Deiilik sizin bana verdiğiniz 

bir lakab. Lakabı deli, kendisi a -
kıllı olan birisi ile konuşacaksınız. 

- Siz böyle söylemiye devam 
ettikçe ben sizi bir an için bile a -
kıllı .. diye kabul etmem. 

- Peki, nasıl konuşmamı, size 
teklifimi nasıl arzetmemi emredi
yorsunuz? 

Bu hazır cevaplığı hem hoşuma 
hem tuhafıma gitmedi değil. Az -
kalsın gevşeyiverecek ve gülecek
tim. 

- Hiç bir şey emretmiyorum. 
Dedim, ilave ettim: 

- Hiç bir teklifinizi de dinleye
cek değilim. 

Sonra, birden aklıma geldi ve .. 
nasihat kılıklı: 

- Benim evli bir '"kadın olduğu
mu elbette biliyorsunuz. Eğer bil
miyorsanız, bilmeniz için söylüyo
rum. 

t 
Yük vapurları 
Sigorta 

• Ettirilecek 
İktısad Vekaleti, bugün eski bir 

vaziyette olan birçok gemi ve şi -
leplerin sigorta edilmesi işi ile 
meşgul olmaktadır. Mallım olduğu 

üzere sigorta kumpanyalan, gemi
lerin eskiliklerini ileri sürerek si
gorta etmemekte veyahut ta çok 
fazla sigorta ücreti isteınekbedir
ler. 

Bu yüzden bütün denizciliğimiz 
ve deniz nakliyatımız kendisine o
lan itimadı kaybetmektedir. Ya -
kında bu iş kat'i bir şekle bağla -
nacak bu mühim lll€sele halledi
lecektir. 

Şeyh Galip gecesi 
tertip ediliyor 

Şehremini Halkevinden: 
Semtimizde doğup yetişen ve 19 

uncu asırda Türk edebiyatının 

mümtaz bir mümessili olan (Şeyh 

Galip) adına Evimiz salonunda 

1-6-937 salı gecesi saat 20,30 da bir 
merasim yapılacaktır. 

Dıl, Tarih, Edebiyat Komitesinin 
tertip ettiği (Türk Büyükleri) ge
celerinin (3) üncüsünü teşkil eden 
bu geceyi Üstad Ney21en Tevfik de 
ayrıca iştirak etmek suretilc kıy
metlendirmiş olacaktır. 

Programa Evimizin; Galip hak
kında çevremizde yaptığı araştır-

• maların neticesinin bildirilmesi ile 
başlanacaktır. 

Edebiyat tarihi müelliflerimiz -
den Sadettin Nüı.het Ergun (Galip 
Gecesi) için hususi surette hazır -
Jadığı orijinal tetkikinde şairin san'
at ve eserlerini anlatıp tahlil ede
cek ve nadide parçalarını da oku
yacaktır. 

- Galip'in bestelenmiş olan şiirleri 
de halka dinletilecektir. 

..--...~-

MUzeler tamir 
ettiriliyor • 

Şehrimizdeki müzelerin esaslı 

tamirine başlanmıştır. Bunlardan 
Süleymaniyedeki halı ve mahku-

kat müzesile, Ayasofya müzesinin 
bir kısım tamiri ikmal edilmiştir. 
Kalan müzelerle bunlardaki müte
baki tamire muhtaç yerler Haziran
dan itibaren yeni tahsisatla bitiri
lecektir. 

Diyordum. Fakat, sözümü kesti: 
- Amma. ben ... 
Ben de onun sözünü kestim: 
- Tek kelime söylemeyin. Bu 

mevzu üzerinde bu kadar konuı -
muş olmamız kafi. Evli bir kadın 

ile bu tarzda konuşmanız doğru 

olmadığı kadar da çirkindir. 

- Fakat ben sizi seviyorum! 

- İstediğiniz kadar seviniz. Ni-
hayet muhayyelenize tehakküm e
demem. Fakat, bana bir daha bunu 
tekrarlamayınız. 

Dedim, yürüdüm. 

O da yürüdü. 

Tam caddeye çıkıyordum. l.Jon
düm: 

- Rica ederim, artık yanımdan 
gidiniz. Başıma bir felaket getire
ceksiniz. 

Dedim. Alık alık sordu: 

- Ne eibi? .. 
Biraz asabi ve hırçın: 
- Ne gibisi var mı, size evli ol

duğumu söyledim. 

(Devamı var) 

Halk Filozofu] 
diyor ki : 

Rokfeller öldükten 
sonra •• 

Meşhur milyarder Rokfeller öl

dükten sonra insan, o korkunç mil

yarların nefis rü11alarile, elinde ol
madan düşünüyor: 

Derler ki bugünkü dünyanın a

nasını ağlatan iktısadi buhranın se

beplerinden biri de dünya ticare

tine musallat olan zıpçıktı {Ameri

kanlaşma) dır. Amerikanlaşmadan 

kas t, istihsal ve istıhlakte, yani 

mal yapma ''e mal satmada bi.ıyük 

toptancılık usulleri, büyük toptan· 

cıhk ki, yeni bir ticaret usulü çı

karmış bulunuyor: Cirodan kar. 

Yani, şu bizim Con Ahmcdin fi
zik dediğimiz makine düny:ısında 

beceremediği {Devridaim). tica -

rette halledilmiş oldu. 

Büyük harpten evvel işitilmemiş 

derecede sefil, en ufak, mesela bir 

para, beş para gibi asgari karla ti

caret' 

Bu çingenemsi usul birdenbir~ 

bütün dünyada küçük ticareti di
lencilikten aşağıya düşürdü. Dün

yada büyük ticaret dı~ında, hayat 

şartları çingenelik gibi bir şey ol

du. Kazanç düştü, darlık arttı. 

Avrupanın aklı başına geldi am
ma, iş işden geçmiş ola! 

Büyük Harpten evvelki dünva

da -ki hala biz o dunyadayız!- zan

nedilirdi ki, on para ) irmi para ılc 

insan adam olmaz. 
Bugün bu usulle bir dilencinin 

nasıl zengin olduğunu anlıyabili -

yoruz. İşte hesabı, basit: 

İstanbul nüfusu 860.000 dir. Bir 

dilenci muayyen bir müddet 

zarfında bütün bu nüfustan yalnız 

birer defa (20) şer para alsa 50.000 

liralık bir servet yapar! 

Nasıl, asrın bu modern dilenci

liğine, vicdanınız değilse de, aklımı 
fit mi? 

Halk filozofu 

r,--------"' 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Seyyar esnaf ve 
ve yolları ifgal 
Dün öğle üzeri, saat yarım 

Taddelerinde, Taksimden Sıra -
selvilere doğru gidiyorduk. Gü
neş Klübünün hemen karşısın
da kaldırım üzerinde duran bir 
vatandaş, oradan geçmekte olan 
diğer bir vatandaşa seslendi. Ses
lenen ı,•atandaşın çağırdığı in -
san, bir kirazcı idi. Kirazcı ses 
gelen tarafa baktı. Bir müşteri 
çıkmıştı. Geldi. Arkasındaki kü
feyi kaldırımın yanına. yere koy
du. Kiraz alan vatandaş yarım 
kilo kiraz istemişti. Kirazcı tart
tı. Bu esnada ne oldu. bilmiyo
ruz, birden, kirazcı, yerden do
lu küfeyi bir hamlede, kan ter 
içinde kalarak, sırtına vurdu, 
terazisini koltuğunun altına sı

kıştıdı, iki adını yürüdü. Cephe
sini Taksim meydanına doğru

çevirmişti. Durdu.. Sonra, ara-
dan bir iki dakika geçmişti. Ge
ri döndü, geldi, tekrar küf esini 
yere koydu. yanm kilo kiraz 
tarttı. Yarım kilo kiraz için 7 ,5 
kuruş aldı. Küfesini tekrar sır
tına vurdu: 

- 1gi kiraz, diye, bağırarak, 
uzaklaştı. 

Bu. hadiseyi biz seyrediyor -
duk. Mesele şu idi. Zavallı ki -
razcı, kirazı tartarken, memur 
zannettiği birisini görmüştü. O
nun için küfeyi sırtlamış, yürür 
göriinmek rolünü yapmıştı. 
Şimdi bir nokta var ki, bir 

türlü 1ıalledilememiştir: Sey
yar emaf, malını satmak için da
hi, bir ldhza bir yerde durmıya
cak mı? .. Malını satmak için bir 
dakika dtırmak da yasak mı?. 
Eğer yasaksa seyyar esnaf mal 
satamaz. 

Bize kalırsa, yolları işgal ede
rek, mütemadiyen bir yerde du
ran eınaf1.a, malını satmak icin 
bir ldhza tevakkuf etmek mec
buriyetin.de kalan esnaf iyi tef
rik edilmelidir. Ve işte, esnafın 
asıl şikayeti de buradadır. 
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rça ngı z arp gemısı ı----oolaptaki kartvizit 

ünkü v ziyetin e dah; 1ine korkunç 
bir kuvvettir 

· 400 milyonluk dahili istikraz parası da sarf edilip yeni gemilerin 
ve tayyarelerin inşası bitirilince, 

lngiltere arlık yeni bir Habeşistan tecrübesi geçirmigecektir. 

-1 İngiliz amirallanm endişeye düşüren asıl mesele I." 

. 
lngillz filosunun tac glgme merasiminde yaptığı iec• şenlikleri 

ı ngiltere Kralının tac giymesi l nesi olan 1914 den şu son 936 se - ı 
Büyük Britanya donanması - \nesi Kanunuevvelinionihayetine ka-

nın parlak bir geçıl resmi yapma- dar donanmasının yüzde kırk se-
sına vesile oldu. Bu vesile ile de kiz mikdarını - evet, yüzde kırk ~-
donanmanın eksikleri, ihtiyaçları kizini - azaltmış bir vaziyettedir. 
gözden geçirildi. Bir de öbür tarafa bakalım: A-

ingilterenin mevcut deniz kuv- merika, Japonya, İtalya gitgide de-
veti bugün artık kafi görülmekte- niz kuvvetlerini arttırmaktan hiç 

dir. D onanmanın hem kuvveti art- geri kalmamışlardır. 
tırılacak, hem de yepyeni olacak- İngiliz İmparatorluğunun mü-
tır. ri 1914 tc de 69 idi. 1936 da 15 ol -

İngiltereyi, deniz ıtuvvetlerini muştur!!. Yine o tarihte kruvazör-
arttırmıya sürüklüyen şey, son leri 108 idi. Bu da elliye inmiştir. 
sl'nelerdeki hfıdisattıı·. İngilil - .Muhripler ve deniz sathı hafif ge-
ler deniz kuvvetlerinin indirilmesi mileri 322 den 118 olmuş, tahtel -
için diğer devletlerle bir anlaşmıya bahirler 74 den kırk sekiz gibi bir 
varmak istemişler ve kendi donan- mikdara inmiştir. Sonra donanma-
malarına bu anlaşmanın haricinde nın tahsisatı da yüzde on iki a • 
yeni kuvvet ilave etmemişlerdi. zalltlmıştır. 

Fakat bilhassa şu son üç dört se- İngiliz İmpaartorluğunun mü • 
nelik vukuat, başka devletlerin gü- dafansı için yeniden gayrete gele-
cü yetsin, yetmesin İngiltere ile rek büyük bir harekete geçmek, 
şiddetli bir deniz rekabetine gi- donanmaya taze bir kuvvet ver -
riştiklerini gösterdi. Öyle ki ar - rnek lazım olduğunu bundan iki 
tık İngiliz amiralleri için impara- sene evvel İngiliz devlet adamla-
torluğun selameti namına yeni - rı tekrar etmiye başladılar. 
den ve alabildiğine silahlanmak - Fakat hiç bir şey Habeşistan har-
tan başka gidilecek yol kalmadı- bi ve bu harbin, İngilterenin ba-
ğı söyleniyor. şına o zaman açtığı endişeler ka-
Neşredilen en yeni bir istatis - dar müessir olmamıştır. 

tik bakınız ne gösteriyor: Habegistan harbinden sonra fn-
İnI?iltcrc, Umumi Harbin ilk se- ,giltere, var kuvvetini yeniden s;-

Edebi Roman No: 9 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Polis rnüdüru ondeki şoförü işaret 
ları düşünerek gülümsemedi ve 
ya'kaladığı dostuna; yabancı gibi 

davrandı: 

- Bu saatte, burada ne arıyor-

sunuz? 

- Katili arıyorum. 

- Hangi katili arıyorsunuz? 

- Sizin aradığınız katili. 

- Böyle bir şey yok. 

- Başkaları bana da soracak o-

lurlarsa ben de sizin gibi cevap ve
receğim. Emin olunuz. 

- Karışık konuşuyorsunuz. 

- Hayır. Anladığımı söylüyo -

rum .. Bay Falih! Siz vak'anın şiin
dilik kapalı kalmasını ve zabıtanın 
kapalı tahkik yapmasını istiyorsu
nuz. Ben iki saattenberi bunu an -

ladım. Size yardım edebilir mi -
yim? 

- Sizi yarın öğleye kadar tevkif 
ediyorum. 

- Beni mi? Ş_aka mı ediyor su -
nuz. 

- Çok ciddiyim. Solumda yürü
yünüz! 

- Yoksa beni mi katil sanıyor -
sunuz? 

- Solumda yürüyünüz! 

İlerideki meydanda buldukları 

bir taksinin şoförünü uyandırıp a
rabaya girdiler .. Yakalanan golge 
bir iki defa konuşmağa yeltendi. 
Polis müdürü Falih Kama da bw1-
<?derek: 

- Gideceğimiz yerde konuşur -
sun uz. 

Dedi. Müdürün odasına girince 

lahlanmıya, karada, havada ve de
nizde tekrar silahlannuya vermiş
tir. 

Geçen gün bu sütunlarda İn -
gilterenin hava kuvvetlerinden 
bahsetmiştik. Oradaki malumat İn
gilizlerin tayyareciliğe yeni baş -
tan verdikleri ehemmiyeti gösteri
yordu. 

Bugün de donanmanın vaziyetini 
en son rakamlara göre, anlatmak 
iı;teriz. 

Fakat zannetmemeli ki İngiliz 

donanması 936 daki vaziyetinde ar
tık koskoca imparatorluğu müda -
f aa edemez, başkalarının tecavü -
züne cevap veremez bir halde idi 
de, İngiliz hü.kumeti her emrivakii 
ister istemez kabul ediyordu. H<'.
yır, yürütülen hesaplar, yapılan ha
zırlıklar hep istikbale göredir. Yo!~
sa bugünkü İngiliz donanması, 
yine dünyanın en korkunç bir kuv
vetidir. Şöyle ki: Ton itibarile İn
giliz donanması 936 senesi nihaye
tinde yepyeni olarak 1 mil~on ton 
miktarına malikti: 11 saffıharp ge
misi° (337,550 ton), 3 harp kruva -
zörü, (106.100 ton), 18 büyük kru
vazör (173.400 ton), 22 hafif kru

vazör. ( 127.950 ton), 8 filot~lla kon
düktörü ( 11.640 ton). 39 topçu se-

uzun boylu gölge yine gülümsedi. 
- Bay Falih! dedi. Gecenin ince 

rüzgarından bile şüphelenmekte 

haklısınız. Fakat onları öldüren 
ben değilim. 

- Onlar kim? 
- Bilmiyorum. Yalnız şunu bi-

liyorum ki meçhul birisi bir kaç ki
şiyi öldürdü. Açık tahkikat büyük 
bir skandala sebep olabilir. Siz böy
le bir skandalın önüne geçmek i
çin .. Çünkü ortada suçsuz, masum 
insanlar da var. 

- Bunları size kim söyledi? Ne
reden haber aldınız? Ne biliyorsu
nuz? 

- Bilmek için mutlaka başkası
nın haber vermesi lazım gelmez. 

- İzahat vermeğe mecbursu -
nuz. 

- Peki, bunları hep istidlal yo
lile biliyorum. Sözümü kesmeyi • 
niz. Tesadüf olarak oradan geçi -
yordum. 

Silah sesleri işittim. Önce bu ses
leri arka sokaktan geçen bir moto
siklet sandım. Fakat birdenbire 
Alpagotun dairesinde sesler yük -

faini {43.285 ton), 51 to;pito, (68.539 
ton), 37 tahtelbahir, ( 45.624 ton), 
blr mayın kruvazörü, (6.750 ton), 
rnonitür ve ağ gemisi, (23.660 ton), 
24 mayin tarama gemisi (17.005 
ton) ki bu son miktardan daha 
başka bir takım yardımcı gemi -
!eri hariçtir. 
Bunların hepsinin yekünu 1 mı1-

yon olduğu yukarıda e~çmişti. 

Fakat bu 1 milyon daha doğrusu 

1 milyon 93 bin 240 ton miktarı 
-ki 248 gemiye baliğ olur- 233,436 
ton daha ilave etmeli. Bu suretle 
daha 143 gemi zam edilmiş olur. 
Bu 143 gemi artık yaşını başını al
mış, eski sayılan deniz harp kuv
vetleridir. Fakat bunlardan hala 
istifade kabildir. Hulasa eskisi, ye
nisi. mevcut kuvvetler bir araya 
gelirse, ton hesabile umumi ye -
~un şu oluyor: 1,326,676 ton. 

İngiliz amiralleri geçen sene pek 
vasi bir deniz programı hazırlı -
yarak bunun tatbikini istediler. 
Hatırlardadır ki bundan bir ıcaç ay 

evvel hükumet tam 400 milyar. İn
giliz liralık dahili bir istikraz ile 
imparatorluğun müdafaa te~·tibatı 

için bu parayı silahlanmıy~ tah
sis etmi~ti. Amirallerin kararı, 

oroenmı bundan evveldir. f np;ili7;-

seldi. Lambalar yandı ve konuşma
lar oldu. Alt tarafını biliyorsunuz. 
Komiserleriniz havagazı patladı

ğından bahs ile halkı dağıttı. An -
]adım ki burada birşeyler oldu ve 
siz bu olan şeyleri ... Müsaade edi
niz de bitireyim. Vazifem icabı taf
lanlar arasına girdim. Kadınları 

ayrı kapılardan çıkardınız. Cadde
ye çıkanlardan birisi yanındakine 

heyecanla: 
- Ölüleri ne yapacaklar? katili 

tutamadılar. 

Deyince ... Artık bunda anlaşıl -
mıyacak ne var? Bahusus benim gi
bi birisi için. Tekrar ediyorum ve 
söz veriyorum: Size yardım edebi
lirim. Ve neticeye kadar kimseye 
bir şey söylemem. 

- Ben de açık konuşayım. Bu, 
basit bir tecessüs ve merak işi de
ğildir. Yardımınızı istiyorum. Bu 
yardımı siz kendi kendinize ediniz. 

- Anlıyamadırn. 

- Bu işi siziı~.-.lpmanıza ihti -
mal veremem. Fakat yapan adam
la belki bir münasebetiniz vardır. 
Bu şüphe benim hakkımdır. Vazi-

" 

N erime, bahçede oynayan ço -
cuklarına cyaramazlık etme -

yin.. Sonra kulaklarınızı çekerım.• 
diye seslendikten sonra balkon -
dan içeri girdi. 

Ve koltuklara gömülmüş üç ka
dına: 

- İşte kardeşler ... Dedi .. Haya -
tın zevki.. Neşesi.. Eğlencesi. Ni
hayet hakiki manası işte şu iki ço
cuğumdur. Onlar benim için en 
muazzam servetten daha kıymetli
dir. 

Kocam Cezmiye de çıldırasıya ·a
şıkım. Çünkü o da tam bir erkek
tir .. Hem de eşi olmayan erkek .. 
Bu zamanda iyi bir koca bulmak 
bir şans eseridir diyordunuz. De -
ğil mi? İşte benim şansım karşıma 
Cezmiyi tam bir tayyare piyango
su gibi çıkardı .. 

Nasıl bir tayyare piyangosu alan 

binlerce liraya birden kavı· ""''ir
sa bir ufak kart vizit de C mıyi 

bana verdi. 
Hayret etmeyin eğer bu kart vi

zit olmasaydı ben bugünkü kadar 
jmktını yok mes'ud olamazdım. 

Ben liepinizin nasıl evlendiğini
zi ve kocalarını7.la nasıl tanıştı

ğınızı en· ince teferruatına kadar 
biliyorum. Fakat bt>rıim Cezmi ile 
nasıl tanıştığıma dair en ufak ma
lumatınız bile yok .. değil mi? Ba
kınız ... Bu çok garip bir hatıradır. 

Babam öldüğü sene· ben de kız 

lisesini bitirmiştim. Annem; be -
nim daha malümatlı bir kız olma
mı istediği için İsviçreye gönderdi. 
Biliyorsunuz. İsviçrede bizim gibi 
kızlar için pansiyonlar vardır. Bu 
pansiyonlarda dikiş, yemek, şap -
ka, buket velhasıl bir ev kadınının 

z::::::s 

ler bu 400 milyon lirayı kabul et
meden evvel de korkunç rnkam
larla deniz bütçelerini arttırmıya 
karar veımiş bulunuyordu. Bu va
ziyette İngiliz donanma~ı zayıf ol
maktan çok uzaktır. Fak3t amiral
leri endişeye düşüren :ısıl mesele 
nedir? Onu ;yarın s<iyleı iz. 

yetiniz bunu gösterir. Böyle bir 
şüphe üzerine de sizi tevkif ede
mem. O zaman gizlemek istediği

mizi kendimiz dile düşürmüş olu
ruz. Biliyorsunuz ki h5disede ma -
surn ve temiz insanlar vardır, he
men hepsi öyledir. Fena bir tesa -
düfle niçin birer dedikodu mcv -
zuu olsunlar? Bunun için sizi ser -
best bırakacağım. Yalnız şunu bili
niz ki daima şüphemin, gözümün, 
ve elimin altındasınız. Yardım eli
yorsunuz, işte size kendiniz için 
bir yardım sahası. 

Çalışınız, susunuz ve alınacak 
neticeyi bekleyiniz. 

- Demek ben katil değilim, de
ğilim amma, katilin ya arkadaşı ya 
yardımcısıyım! peki, öyle sayınız. 
Hatta bu işden memnunum. Hatta 
bizzat katil saymanıza daha çok 
memnun olacağım. Bu suretle ıyi 

bir şahada çalışmış olacağım. Si
ze. değil, kendiine yardım için bir
şey sorayım: 

Ölüleri ne yapacaksınız? 
- Morga kaldırtacağım. 
- Bütün mahalleli duyacak ve 

·. 

r 
~ 

• 

• 

·eler 
•• l1 

bilmesi lazım gelen bütun dil d3 
öğretilir. İlk ve son baharlar elde 
ayrıca bahçede kazma, çapa 
çalıştırırlar. . !'1$İ' 

cBah e 3 saat mesafedeki p:ı 
yonda ta miki sene kaldı~· c!Jlt • 

Yemek pişirmesini, sökui< ı.ıı~ct 
1 11ııı 

mesını, çorap yamaınasın d ı1l 
çiçek yetiştirmesini de öğrc;cı~ ~· 

Anneme de hasretim gun dl!!l' 
ne arttığı için artık istanbulı:ı de 
me,ğc karar verdim. Anneırı ııriılt' 
kararımı muvafık buldu. H• 
lorımı yaptım. 11ıc • 

İsviçreye Venedik, M~lano .0ıd ıı 
rinden geçmiştim. Aynı. r~ı.1· ~ 
donmek bana hoş geJmıY0 • 1ı~tıı . içırı d' zamanlar Viyana .. Benım . de i ı. 
bir aşk ve efsane şehri halın bllıı:ı 
Bu valsler diyarını görmek. ai • 
en biiyük heyecanı verecek.ti· ıı1'' 
letimi ona göre aldım. Ve bı~ıırı ıı· 
şam arkadaşlarımın göz yı:ış58}iı • 
rasında Bal'den ayrıldım. f dC • 
burga, oradan da SüdbahrıhO hıı{ı • 
dikleri cenup istas:'\·onunda ıı'i8 t 
zamda yaşattığım ilahi Viyarı 
yak bastım. rıdll • 

Hemen istasyonun kar~ısı ış · 
ki otellerden birisine gittı!l'I· ı.ıfll' 
yamı odama yerleştirdim. 13~9 gı' • } c;Uw 
cık tek yataklı oda çok ıo, 9r1'ı' 
mişti .. Bir taraftan istasyon ıı,·e-
n a bakıvor arka taraftan da .. ı,i) • " .. zl.l" 
der sarayının bahçeleri go 
yordu. dııı1· .. .. .. yıktı • 

Hemen elimi yuıunıu ·r ı;C 
Elbise rleğiştirdi·m. Elime ~1

1 'gıt· 
hir planı alarak otelden çıı- r;,rdı· 
tim.. O gün zannederim p~8ııı 
Şehir içi sanki bomboştu:~rvordıJ· 
balık uzakalara doğru gı 1-p,ıııet 
Ben de l::ir grupa takıldım· ıdiı11' 
dedikleri eğlence yerine g~orı • 
Orada canım sıkıldı.. ıcdİ)e 
düm şehir içine geldim. ~:}lir ti' 
dairesini.. Parlamentoyu .. 
heykelini gördüm. aoterıitl 

Biraz sonra bir tarafta ııcriflc 
bir tarafta Şillerin hcyk~ 81' • 
baktım. Parka gittim. A~:zıııı1<1'1 
şnm da oluyordu .. Son ftJd1) 

~ r.t JtJI 
( /)ııfıamı .. / · ~ 

- -~ es~ 

b . b .. ı·· l1ı·r çıı.IJ<all~ rr saatte u un şe 

-? ··························· scıedif' 
--- Evet, diişünülecck rne 

"!' Bana kalırsa... ·der )· 
- Size kalırsa cvınize gı . ,.c 

tarsınız. JdŞI . 
- Öldürülenlerin kaç bilir tı11' 

kimler olduklarını öğrecn 
vim? 0ğrerı • - . . k bunu 

- Gıdıp uyuma ·b. iı;dif· "cc· 
mekten daha rahat ır ~ göri.I• 

B . .. . de tekrar - u ış uzcrın 

ceğiz dostum. ok· . 
- Ona hiç şüphe":. ~cJisifl1ı. 
- Amma benden şuP 
- İnkar etmiyorum· 
- Mersi! 1• 

G ··1 ··1 ..-ısı - ıu c gu e. tır çıkw··dıİ' 
Daire kapısınd?.11 ~ık polis ıtı0110• 

ki sivil peşine duştu. ğıOl ııl< bı.I• 
rü onun bir katil olacat 118yııt fLI' 

dan geçirmiyordu. F~~a bir do5·eti 
dünya bu. Belki kntl~nbtl cifl~idil' 
dur. Belki o adam d insBJl 0 ı;ır 
istemiverek yaptı. flcr ., ys· .,9• 

~ d t oıma" ·r" 
ren serseri, hay u cıcn bl. ııiÇ 
dost bir dostun başına ; J3U ;ı~ .. t) 
za ile iligili olamaz ını · af1l• v-

(De1J 



Eğer Avusturyanın münfe
rit teklifi kabul 
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edilseydi, yüzhinlerce insan.! 
ölmiyecekti 

A vusturya imparatoriçesinin kardeşi, Belçika 
o,.dusunda topçu zabiti ve Fransız tahtına nam
zet, şimdi müteveffa Prens Sikst dö Burbon'a 

,. verileıı vazife 

h
ltalyan Başkumandanı da kimseye 
aber vermeden Avusturyaya mDn

ferit sulh teklif etmişti 
1 • 

"'=. Avusturya imparatoru Şarıl ue imparatoriçesi Zila ----. 
Asnmızın en büyük bir 

'--~ ___ s_i~ya_s_i_h_e_z_i_m_e_t_i _____ , 
~t7nıumi Harbin en kızgın za - ı murlarından Poı Alar şöyle an -
diy ııı<lrında, cephelerde mütema - latıyor:] • 
l!ıı;n insanlar öliirken, 20 Mayıs 
rtı-ıl de çıkan bir sulh fırsatı ka
ıeıı 'n.t§tı. Aradan 20 sene geçtik -
llııı 80nra, 100 binlerce insanın ha· 

tna 
tQı1 mal olan bu kaçırılmı:; fır -

0 ıamanki Fransız sansür me-

• 
P ariste Cumhur reisinin otur 

duğu Elize sarayının merdi 
venlerinin alt başında, 20 Mayıs 
1917 günü, sabah saat dokuz bu -
çulda, porotokol müdürü Vilyam 

Marten esrarengiz bir ziyaretçiyi 
bekliyordu. 

Çok beklemedi. Bu ziyaretçi vak
tinde geldi. Ancak 30 una varmış 
azimkar görünüşlü, spor merakiı

sı olduğu halinden anlaşılan bir de
likanlı! 

Bu adam kapıdan girdi, sanki o
ralarını evvelden tanıyormuş gi
bi, antişambra geçti. Hatta hiç kim
se farkına varmadan, protokol mü
dürile birlikte Puankaranm mesai 
odasına girdi. 

Puanknra yazıhanesinin önünde 
oturuyordu. Delikanlı içeriye gi -
rince derhal ayağa kalktı ve elini 
uzatarak misafirini karşılad:. İki
si de vakit kaybetmeden, delikan
lının getirdiği mektupla meşgul 

oldular. 
Puankara birdenbire sordu: 
- Acaba niçin kurşun kalemle 

yazmış? 

- Biraz daha yakından bakar -
sanız, kurşun kalemle değil, sti -
lomin ile yazılmış olduğunu anlar
sınız. Kayın biraderim bir gün at
tan düşerek bileğini incittiği !.çın 

şimdi hep stilomin ile yazıyor. 
Cumhur reisi cevap verdi: 
- Doğru! Evvelce de bana ver

miş olduğunuz mektup stilomin ;ıe 
yazılmıştı. 

Alelacele yazılmış olan bu meK:
tup cephedeki siperlerin öte tara
fından geliyordu. 

Bir sulh haberi getiriyordu. 
Yüz binlerce insanın hayatı, bu 

vesikaya yazılmış olan bir kaç ke-
limenin samimiyetine bağlı idi. ! 

İki adam, mektubu okudular. De-' 
likanlı, Fransada asırlarca salta -
nat sürmüş bir hanedanın varisi 
idi. İsmi de Sikst. Burbon Parm 
Prensi... Avusturya İmparatoriçe
si ve Macaristan Kraliçesi Zita'nın 
kardeşi! Avusturya İmparatoru 

Şarl dö Habsburg'un kaynı! 

İşte bu 20 May_ıs 1917 sabahı (ya
ni şimdi tam 20 sene var) cephe
de muharebe edenlerden hiç kim
senin haberi olmadığı bir anda, 

(Devamı 6 ınci sayıada) 

Sikıt dö Burbon Parm O vakitki /nglliz Baıoıkill :...oitl Cor• 

Ölçü 
Üzerine 

Güzelli~ 

111u11 ı nuuı,,111111111 1 1111tıuı uıuıuu111nınnrrı11 11ıuuıuıu111nunuıııttutııuuuuuuınuııuııııı1tınnnıı ı ıt ı ıııııı1tnnuntuıt11111ıııı ı ı11111nuııuuııııııı11111uııııııı111111uınuuıııııt1ırıutnı1111111111nnı1t 

_Bir kadın için güzel olmamak art k 
kusur değil, bir ayıp sayı yor 

Amerikada güzel, sıhhatli ve genç ve_11al1ut genç 
göriinüşlü olmıyan kadınlara iş verilmi_qor 

T ürk kızı güzel midir? Güzelse 
amenna! Değlsc kendisini gü

zelleştirmesini biliyor mu? 
. Gözümüzü şöyle memleket hu
dutlarından dışarıya çevirerek, Av
rupa ve Amerikada yaşıyan mil
letlerin kadınlarına baksak, güzel
lik bahsinde öğrenilecek daha çok 
şeylerimiz olduğunu samimiyetle 
itiraf ederiz. 

M€sela derler ki, Amerikada bU
tün kadınlar gençtirler ve güzel
dirler. Hatta mesela muhteşem 
Normandia transatlantiği ile A -
merikaya gidip gelenlerin ağızla

rından hemen daima şu sözler işi
tilirmiş: 

- 15 gün orada kaldım, hiç bir 
çirkin kadına tesadüf etmedim. Ta
biatin şiddetine karşı açtıkları gün
lük mücadele onları güzellik yo -
lunda daha ziyade kuvvetlendir -
~tir. Ondan sonra rejim deni -

len bir şey var ki, Amerikalılar 
buna çok ehemmiyet veriyorlar. 
Artık ondan sonra da kadın gü-

zelliğini muhafaza etmek için, A
merikada tatbik edilmekte olan 
yeni sistemleri anlata anlata biti-

remiyorlar. Meyva usareleri , \ıg 

domates ve salata, rendelenmiş ha
vuç, arada sırarln biskot! 

Bütün bunların vücutta bir zer
re yağ hasıl etmemesi için, icabe -
derse, hepsini de barsaklarda bü
yük bir temizlik yaparak vücuttan 
dışarı çıkarıyorlar. 

Pek tabii olarak beden terbiyesini, 
ıen iJi ci11ı sten müstahzaratı, gü
zellikleri için birer muavin diye 
kullanıyorlar. Amerikalı kadınla
rın , gü?JCllik müstahzarımın mut
laka en iy ilerini kullandıkları7la 
şüphe yoktur. Deriyi şeffaf h a1e 
getiren kremler, tam san'atkaranc 

ve isabetle yapılmış permanant -
lar, akşamları nadir kürkler, bi
raz kuvvetli rujlar ve elektrik lam
bası tabiati fersah fersah geçmek 

l içın icad edilmiş modern birer san'
at mahsulleridir. 

Ncvyorktaki kadınların bu kadar 
güzel, şık. itinalı ve çok sağlam 

sıhhatli olmalarının bir sebebi d:ı
ha vardır ki, bunu öğrenmek ken
di menfaatimiz icabıdır. 

Amerikalılar bir kadının, ihti
yarlığın eşiğine gelinceye kadar 

genç ve güzel olması lazım geldi
ği kanaatini hasıl etmişlerdir. Yok-

sa bu kadın Amerikada, eğer bir 
yerde çalışıyorsa, mutlaka ışını 

kaybeder, bunu istemiyen Ameri
kalı kadın, modern güzellik ensti
tülerine devama mecburdur. 
Mağazada bir satıcı kız, sahnede 

numara yapan artist, büyük ter
zihanelerdeki mankenler, yazıha

nelerdeki daktilolar, 35 yaşına gel
diği için husufa başhyan güzelli
ği yüzünden tam para kazanacak 
zamanda işinden olmak istemi -
yen sinema yıldızı, dul veyahut ko
casından ayrılmış kadın, apartı -
manını, otomobilini, içtimai mev -
küni kaybetmemek isti~ m kadın, 

hulasa bütün kadınlar ai1 ·· ' likle
rinin muhafaz4sına cam gönülden 
bağlanmış b~ un maktadırlar. 

Şimdiki devirde erkekler ka ~ 

dınlar"' pek o kadar para vermi
yorlar. uvkususzluk, gürül -
tü, iş kaygugsu içinde sinirleri her 
gün bira1. daha bozulan bu erkek
lere, kadının kendisini mutlaka 
beğendirmesi lazımgelmektedir. 

Bilhassa rejimin, her geçen gü
nün yaşa ilave ettiği ihtiyarlığa 
rağmen, kadını daima genç, zin -
de ve güzel bulundurmak hususun
da büyük yardımı görülmekte -
dir. 

Öteki mağ!Up ve mücadeleden 
vazgeçmiş kadınlar, Nevyork şeh

rinde modern medeniyet namına 

ayıplanmaktadırlar. 

Bu güzellik rekoru, sadece A -
merikalılara inhisar etmiştir. H~r 

milletin kadını genç ve güzel kal
mak ister. Fakat şu var ki, iste
mekle muvaffak olmak arasında 
çok büyük bir fark vardır. 

Bir defa kadın, evvela kendi ti
pini tayin etmelidir. Tıpkı sine -
ma yıldızları gibi, (niçin olma -
sın? Hakiki hayatta bu rolümüz 
sinema artistlerininkinden belki 
daha çok mühimdir) Bu tipi yarat-

ı 
tıktan sonra güzelleştirmelidirler. 

Bunu yaptıktan sonra, kadın ken 
di şahsiyetine göre, vücudum: en 
çok yaraşacak tarzda giyinmesini 
bilmelidir. Şu k~dına spor elbise 
daha iyi gider; şu kadın ise biraz 
daha kadınca giyinmelidir. Ki -

mine siyah, kimine açık renk ku
maşlar daha yaraşır. 

Amerikada güzellik müessesele
rinde kadın müşterilerine bu hu -
susta gayet kıymetli tavsiyelerde 
bulunulmaktadır. Memleketimizde 
ise bunların hemen hiç biri yok 
gibidir. Gerçi güç işdir. Bir kadı· 

(Devamı 6 rncı sayfamızda) 

Sarışın bir kadın ıüzelll~inin 
alfa6~si 
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20 mayıs 1917 ı G::e~adın için 

Eğer A vusturyanın münferit teklifi Olmamak 

kabul edilseydi, Ay~t~~;;~!~Y"?.~mı 
yüzbinlerce insan ölmiyecekti ~E:~FE:~:::~~~r~:.~~,~::;. 

( 5 inci sagfadun rleoam ) 
sulh o kadar beklenilen, o kadar ' . 
arzu edilen sulh, hüsnüniyet snhı-
bi insanların ellerıni uzatsalı:.r, tu
tacakları de.ı:ecede yakınlarına gel
miş bulunuyordu. 

Bugün 20 Mayıs 1917 sabahında 
biribirlerine mülaki olmuş elan bu 
iki adamın ikisi de ölmüş bulun
maktadır! 

Prens Sikst Burbon dö Parm az 
sonra Afrikada mevsimsiz bir .(j • 

lüme kavuştu. 
BİR NOEJ.. GECESİ 

24 İll:kanun 1916 da milyonlar -
ca insanın Şimal denizinden Ha -
zer dcnizıne kadar uzanan geniş 

bir cephede çarpıştıkları sırada, 

Sıksl dö Burbon ile kardeşi Kas -
vıye o gece, isgal edilmiş olan 
memleket1erir.in müdafaasını dü
ştiner. Belçika Kralı Alber ve Krı.
liçe Elisabet'ih yanında La Pann is
mindeki mütevazı bir köşkle bera
ber bulunuyorlnrdı. 

Sikst ve Ksaviye son derece dü
şünceli idıler. Her ikisinin de il
zcrinde dördüncü Bel çıka fırt. -:ı. -

sının topçu zabiti üniformaları 

vardı. Anneleri Prenses Mari An
tonya do Brag:ms şöj le bir haber 
,·erdi: 

- Şarl ciö Habsburg \'e İmpara
toriçe Zitn knt'i surette muharebe
ye niluı,; t=:t vermek azmindedirler. 
Müttefıkleri olan Almanlara ha
ber vermeden, İtilaf dcvletlerile 
münferid bir sıılh akdetmek isti -
yorlar. 

Sikst ile Ksaviye korkunç bir 
mes'uliyet altında bulunduklarını 

hissctmiş1erdi. 

DÜŞMAN MEMLEKETİNDE 
VAZİFE 

müsalemet taraftarı görünmüştü. 
Fakat Cumhur reisi, Prens, Sikst
in kendisine verdiği mektubun, 
sadece kendi ittılaı dahilinde ka1 -
masını istemıyordu ve bu vesika
yı gizlice Başvekil Briyan'a gön • 
derdi. 

Müzakereler oldu ve en nihayet 
Puankara şu cevabı verdi: 

- Müttefiklerimize danışmadan 
bir ş y yapamayız! 

İtalya, Avusturya ile müzakere
ye yanaşacak mı? 

Bit· defa Triyestc'yi ve Tranten'i 
istiyor, sonra sadece müstemleke 
tavizi ile iktıfa edecek mi? 

Puankara: 
- Hayır, dedi. 
Müzakereler gıttıkçe müşkill bir 

safhaya gırmişti. O sırada kabine 
devrilmiş ve Rıbo Haricıye New
retinde Briyan'ın yerine gelmişti. 

İSVİÇREDEKİ KADINLAR 
Bı ıyan daha evvel, diışmanla 

müzakerata gırişmek üzere, İsviç
reye yarı resmi vazife ile bazı ka
dınlar göndeı ınişti. Ribo bunları 
geri çağırdı. 

Bu k~chnla.rdan bir tanesi Kon
tes dö Merod. (doğuşu itıbarile La
rosfukolt) Almanya namına söz 
söylcmıye salfıhıyctli olan Baron 
Von der Laııkcn'in, Alsas - Lo -
ren'in iadesi bahsinde Almanya • 
nın müşkJ.Jliıt çıkarmıyacağıhı ih
sas ettiğıni Fransız hiıkümetine 

bildirmışti. 

Fakat Briyan iktidar mevkiinden 
ayrılmıştı. Ribo ise Briyan'ın bü
tün harekatını tarassut ediyordu. 

Araya o kadar siyasi entrikalar 
girdi ki, Prens Sikst'in müzak~ -
releri bir neticeye \·arınıyordu. 

- Evet, İtalyanın bu teşebbü
sü nasıl sey böyle'? 

O zaman Prens Sikst General 
Kadorna namına Madam Grebn"r 
tarafından idare edilen müzakere
lerin iç yüzünü anlattı: 

BİR GÜN TAKSİDE ... 
Bir gün takside maruf Fransız 

artısti Florel bir dosya bulmuştu. 
Dosyayı açıp da şöyle bir göz gez
dirince, cl3 üncü Alfons•. cİmp:ı
rator 1 inci Şarh isimlerini görünce, 
adeta elleri tutuştu. Do~yayı der
hal emniyeti umumiye müdürlü -
ğüne götürdü. Bu dosya, Fr:m-
sanın, Madrid ataşeınilitcri 

General Danving tarafındaı1 

Kral On üçüncü Alf onsla im • 1 
parator 1 inci Şarl arasında -o da bir 
taraftan - tavassut ettiği müzake
reler hakkında yazdığı bir rapor
du. Zavallı gencarl raporunu Har
biye Nezaretine götürürken, oto • 
mobilde unutmuştu. 

Nihayet İmparator Şarl biiti.in 

bu devam eden müzakerelerden 
hangisinin ciddi olduğunu sormak 
mecburiyetinde kalmıştı. 

1. V. CEVAP VERMİYOR 
Prens Sikst şöyle anlatır: 

mıy<ın müsbct bir güzellik çaresi 
buluııuncıya kadar, kadın epeyce 
bocalanır. 

• Arlık devrimiz, giızel güzel ih-
tiyarlamasım bılmt>k devridir. Da
ha ~m yaşına gelmeden bir kadının 
kendisin~ ihtiyarlıga bırakıverme

si kadar feci bir ]{ıkaydı olamaz. 
Mağawda en giızel biı- satıcı kı

zın patronuna digerlerinden daha 
çok faydalı olacağına şiıphe olma
dığına göre. bu giizelliğinin biz -
zat kendisine daha çok faydalı o
lacagı inkar edilebilir mi? İyi gi
yinmesini bilen bir daktilo. gü -
nün birinde patronunun katibesi, 
kim bılir - eğer evli degilse - ka
rısı bile olabilir. 

Onun içindir ki kendi güzellik
lerine şahsiyet vermiş olan ka -
dınlar her yerde itibar gören ve 
hayatta daima muvaffak olmıya 

namzet kadınlaıdır. Güzelleşelim! 
=========================== 
Halk • 

Belediyeye 
Teşekkür edecek 

Kasımpaşa deresi 
kapanıyor 

Harbiyeden Kasımpaşaya kadar 
evvelce üstü açık olan lağımların 
kapatılması devam etmektedir. Do
lapdereyc kadar olan kısmın kana
lizasyonu bitmiştir. Şimdi buradan 
aşağısı ile Kasıınpaşadaki kısımlar 
kalmıştır. Bu yıl sonunda bu pis 
dere tamamen kapanmış olacaktır. 

Senelerce halkın sıhhatini ihlal 
tehlikesini gösteren bu dereden 
kurtulan aha! i. Belediyeye te~ek -
kür etmiye karar vermışlcrdir. 

·,Eski Klstanbul batakhaneleriı 1 1 UMAR .. 
·-----------vazan: M. S. ÇAPAN ....,.-

ikinci kısım - 80 -

Poker, bakarda 40-50 bin lira kaybede~ 
ihtiyar madmazel bugün randevu e~I< 
işleterek, pokerde adam boğdurars 

hem geçiniyor, hem geçindiriyor! 

Ytnidın oynamıya 

Viyananın sesi duyulmuştu ve 
bir kadının ağzından ... Büyük kar
deş Sikst, hemşiresi Zita'dan şu 

mealde bir mektup aldı: 

İmparator Şarl tahtı, hayatı ve 
ailesi her.;abına korkmıya başladı. 

Acaba kendisine bir tuzak mı ku
ruyorlardı? 

- Bütün müzakereleri darına -

dağınık eden şey, Loid Corc'un ve 

Puankaranın muvafakatlarile ikin

ci şubeden Kont Arman 'ın A vus

tu rya Hariciye Nazırı Kont Çer

nin'ın müşaviri olan Kont Rever

tera He müzakereye girişmiş ol -

masıdır. Kont Arman ordu erkfı -

ruharbiyesi ikinci şubesi tarafın.

dan - o da bir yandan - Avusturva 

ile doğrudan doğruya müzakereye 

girişmişti. Hu maksatla bir çok de

falar İsviçreye gidip geldi. Her •ttu111ııuıuıunnı1111111u1111111111111u111111ııuuttuının11ııuııu1111111111111111111111ıı11111111ut1tuı.ııı1111111111111111•nuıuıınuıuıınunt.ıu 

cBııgiinkii. hayatımızda haklı 

görünebilecek mülahazalara ka -
pılma! Her gün yüzlercesi ölen ve 
siper denilen cehennemde yaşı -
yan bedbaht insanlan düşün ve 
gel!• 

GEL! 
Bu haber üzerine Belçika ordusu 

mülazimlerinden olan Sikst ile 
K~mviye Fransız diplomatik pasa
portlarile İsviçre hududunu geçti· 

0

ler. 
Düşmanları kim? Doğrudan doğ· 

ruya eniştesi ve hemşiresi! 
Mülakat pek hazin oldu. Harp 

başladı başlıyalı bunlar biribirle
rıni ilk defa görüyor1ardı. 
İmparator Şarl ve karısı açıkça 

konuştular: 
- Biz sulh istiyoruz, dediler, 

biz, Fransada zannedildiği gibi, 
Almanların esiri değiliz. Alman • 
ya, bizim de Amerika ile müna • 
sebetiınizi kesmemizi istemişti. 
Mukavemet ettik. Hatta, Alsas Lo
ren'i iade etmesi için, Almanya ü
zerinde her türlü vasıtalara mü • 
racaat ederek, t:hyik icra edece • 
ğiz. 

BRIYAN SAHNEDE! 
Siksl dö Burbon ile kardeşi Pa· 

ris'c dondüler. Teşebbüslerini son 
derece gizli tutuyorlardı. Prensle-

re, Viyo.na seyahatinde yüksek rüt
beli Fransız zabitlerinin de refa -
kat etmiş oldukları sonradan anla
şıldı. 

Yine Prens Sikst'in tarih hocası 
Şarl Salomon müzakerelerin sakin 
bir hava içinde cereyanını tem;n 
etmek için bir ada hediye etti: Sen 
Lui adası! 
Fransız tahtına namzet olan 

Prens Sikst ile Fransız Sefiri Jüt 
Kanbon ve sansür memurlarından 
Mantcyer müzakerelere başla -
mıştı. 

Fransız sefiri şunları söyledi: 
- Bizim bu muharebede ulaş

mak istediğimiz bir hedefimiz var
dır. Her ne suretle olursa olsun, 
Prusyayı mağlUp etmek ... Burada 
konuştuklarımızı Cumhur reisi i
le Briyana anlatmanız lazımdır. 
Yalnız .onlara beni gördüğünüzü 
söylemeyiniz. 

Puankara ilk önce gayet açık ve 

Özür dileriz 
Yazılarımızın çoklukndan "Ka. 

nuni Süleyman,. adlı tcfrikamızı 
buııün kovrımı\Ciık. Ôzür rlileri1. 

İtalyanlar da \'aziyetten haber
dar olmuşlardı. İmparatoriçe, cep

hede bulunan kocasını çağırdı. A
caba İtalyanlar da Avusturya ile 
gizli müzakerelere mi girişmi~ -

lerdi? İşler karışmıştı. 
E\•et, İtalya da müzakereye gi-

rişmişti. O da bir kadın vasıtasile .. 
Bu kadın, bir Alman bankerinden 

dul kalmı~ olan Madam Grebner'
dir vıe İtalyan karargahı umu -
misinde bulunan bir genera!in hem
şiresidir. 
İtalyan başkumandanı Kadorna 

Avusturya ile görüşmek vazifesini 
bu kadına vermişti ve bundan da 
kralı haberdar etmemişti. 

Bu teşebbüse cKadorna sulhu> 
derler ve bu sulh Avusturyaya, im
parator Şarl'ın Fransaya teklifin
den daha ucuza mal olacaktı. 

Nihayet Ribo, Loid Corc ve Ba
ron .Sonino, Sen Jan dö Mariyen'de 
bir trende Prens Sıkst'le yapılun 
müzakereler hakkında görüştü • 

ler. 
Ribo Londraya gittiği zaman, im

paratorun mektubunu Loid Corc a 
göstermişti. 1ngiliz Başvekilı ev -
veıa: 

- Sulh! diye sevinmiş, sonra: 
- Fakat İtalyaya da haber vere-

lim, demişti. ben Somino'yu tanı· 
yorum, İtalyanın, Triyesteden vaz 
geçmesini anlıyacağını tahmin e
derim. Buna mukabil kendisine iz
miri veririz!. 
Şimdi Loid Corc Sen Jan dô 

Moriyende Triyeste yerine İtalyaya 
İzmiri takdim ediyordu! 

Fakat Baron Sonino kat'i bir li
sanla, İtalyanın, İtilaf dcvletlerile 
bir arada harbe girrli'ek için, ken
disine Londrada vadedilen şeyler
den asla feragat etmiyc~ğini söy
leyince, iş değişti. 

Prens Sikst yine ümidini kay -
betmemişti. Tekrar Puankarayı ik
naa çalıştı ve bir mülakat istedi. 
İşte 20 Mayıs 1917 de yapılan meş
hur mülakat budur. 

Puankara, Jül Kanbon ve Prens 
münakaşa ediyorlardı. İmparator 
Şarl'in stilominle yazdığı mektu
bu tetkik ederken, Puankara bir
denbire sordu: 

- Bu ne demek? 
c!talya bir sulh akdedilmesini 

benden istedi. lslav memleketlerin· 
de ve Adriyatikte şimdiye kadar. 
takip ettiği kabulu imkansız isti
lli emellerinden vaz geçtiğini bil
dirdi.• 

Yani müzakerecilerin biribirle -
rinden haberleri yoktu. Kont Ar-

man 'ın, İmparator Sarl'ın tek -
liflerde bulunduğundan haberi yok
tu. imparator bu sefer çekindi, 
diğer taraftan Almanva da Avus
turya üzerinde nüfuzunu gösterdi 
ve bir gün İ. V. artık cevap vere
mez oldu. 
İmparator kızdı: 
- Onlara, garp cephesine gön -

dereceğim yeni toplar cevap Ye
recektir, dedi. 

NE YAZIK: 
Yine Prens Sikst anlatır: 
- Eğer 1917 de sulhu imzala -

mış olsaydık, ne iyi olacaktı. Bü
yük bir fırsatı kaçırdık. Evet, o 
zaman sulhu yapabilirdik ve yap
mak mecburiyetinde idik. Niçin 
yapılmadı? 

Eğer sulh 20 Mayıs: 1917 de im
zalanmış olsaydı, bütün cephelerde 
Umtımi Harbin mal olduğu 3 mil
yon insandan, hiç olmazsa üçte bi
rini kurtarml§ olacaktık. Rus ih • 
tilali çıkmazdı, yalnız Fransa en a
şağı yüz milyar tasarruf ederdi. 

- Eğer Avusturya münferit bir 
sulh yapsaydı, Almanya bu sef"r 
de Avusturyanın üzerine atılmıya
cak mıydı? 

- Atılabilir miydi? Avustury:.t
dan sonra, Türkiye de Bulgaristan 
da Almanyayı bırakacaklardı. Ha
yır, Almanya bu kadar düşmanla 
başa çıkamazdı. 
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(4 üncıi say/.ıdan devam) 
Viyana üzerinde akisler yaparken 
ben de parkta Mavi Tuna valsinin 
büyük mebdei Joban Straus'un e
seri karşısında idim .. Heykelin ar
kasındaki dekor beni tam manasile 
mestetmişti.. Bu sanatkarlar diya
rında yapayalnız olduğuma o ka
dar canım sıkılmıştı ki . Bu eser -
)erden aşkı öğrenen şen şuh Viya
nalı kadınları erkeklerin kolunda 
gördükçe yalnızlığımı daha acı his
settim. Adeta bu kadınları kıskan
dım. 

Orada bir yerde karnımı doyur· 
dum. Geç vakit otele döndüm .. 

Fakat uykum kaçmıştı .. Yıkan
dım. Yatağıma uzandım.. Sağıma 

döndüm Soluma döndiim. Bir tür
lü uykum gelmiyordu .. 
Kalktım pencereyi açtım .. Uzak-

tan bir keman sesi yükseliyordu .. 
Bu yanık muzık, bu ilahi aşk diya
rında nsabıma o kadar tesir etmiş
ti ki.. dınlerken ağladım .. 

Bilmem neden? İlk defa yalnız 
yapayalnız olduğumu hıssedıyor -
dum ve gözlerimin önünde de mü
temadiyen Viyanalı kadınların er
keklerin kollarındaki halleri can • 
lanıyordu. 

Büyi.ık dolabı açtım. Eşyalarımı 

· birer birer ıısarken.". 
Dolabın içinde bir beyaz kağıt 

parçası gördüm .. Garıp bir merak .. 
Eg~ ıldım ve dıkkatle baktım. Bu 

- bir kart vizitti. 

' 

R A D Y O 1 Okumağa başladım .. 

-

·---' - A .... Bir Türke ait bir kart vi 0 

- _ zit.. Hayret.. 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§am ne§riyatı: 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 

19,30 Spor musahabeleri: Eşref Şe
.ri~, 20 Rıfat ve arkadaşları tara
;fından Türk .. musikisi ve halk şar
kılar, 20,30 Omer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45 Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musiki
si ve haJk şarkıları (saat ayarı) 
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün prog
ramı, 22,30 Plakla sololar, opera ,.e 
operet parçaları, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı:-
12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Muhtelif plak neş

riyatı, 14 Son. 

Cezmi 
Viyana Üniversitesinden mezun 

lstanbul Telefon: 57821 
O gece sabaha kadar hep bu 

kart vizit sahibini düşündüm .. Şar
lok Holmes gibi garip hikayeler ak
lıma geliyordu .. 
Nihayet ertesi gün kapıcıdan her 

şeyi öğeı ndim. Benim oturduğum o
dada bir hafta evvel Cezmi ismin
de genç bir Türk bir gece kalmış. 
O gecedenberi oda boşmuş .. Ya -
takları değiştirmişler amma do -
Jabın içine kimse bakmamış .. 

Bilmem neden yolda, trende, 
\'apurda hep bu Cezmiyi düşünü
yordum .. 

istanbula gelir gelmez Cezmiye 
telefon ettim. 

Telefonda duyduğum ses ha • 
na Viyanada duyduğum keman se· 

sinden fazla tesir ediyordu. Hika

yeyi anlattım. Kart vizitini düşür

düğünü, benim bulduğumu bu ve

sile ile kendisile gıyaben tan.ışmış 

olduğumu söyledim .. O benimle gö

rÜ§mek istıyordu. Fakat ben bunu 

kabul edemezdim. 

Maamafih onun hakkında çok gü

zel malumat aldım. Vıyanada İktı

sad doktoru olmuş. Gelir gelmez 

bir bankada iyı bir maaşta iş bul
muş. Esasen lstanbulun tanınmış 
ailelerinden birıne mensupmuş 

Bir gün bankada işimiz vardı. 

Babamdan kalan bır paranın faizi 
hususunda bize mi.ışkl!lat gösteri
yorlardı Annem de yanımda idi. 
O da benim kart \'izit hikayesini 
biliyordu. 

- Anne .. Dedim. Cezmi bu ban
kada yüksek bir memur imış. Ona 
gidip 'SÖyliyelim mi'! 

- Nasıl olur? .. 
Cezminin odasını gösterdikleri 

zaman kalbim çatlayacakmış gibi 
çarpmağa başlamıştı . .İçeriye gir -
diğim zaman heyecan içinde idım. 

Onu görünce.... Bu heyecanım 

bir kat daha arttı Çok utanmış, kı
zarmıştım. Geldiğime de pişman ol
muştum. 

Fakat o... masasının başında a
yakta durmuş: 

- Emriniz efendım ... Dıyordu .. 
Kendisıne Viyanadaki kart vizit 

hikayesinin kahramanı olduğumu 

söyleyince: 
- Aman efendim .. Ne tesadüf.. 

Diye derhal yer gosterdi. Bankada
ki işimizi anlattım. - Rıca ederim 
siz oturunuz .. Onu derhal hall~rle
riz .. Dedi. Bize birer dondurma ge
tirtti... İşimizi hemen halletti. Ve .. 

Ayrıl,ırken: 

- Her zaman emrinize amade
yim efendim .. Diye bizi ta aşağı -
daki kapıya kadar götürdü ... 

Bir hafta kadar geçmemişti. Bir 
giin eve gelen temiz giyinmiş asil 
tavırlı iki kadın Cezminin kız kar
deşiyiz .. Diye kendilerini takdim 
ettikten sonra .. 

- AJlahın emrile.. Kelimelerile 
söze başladılar .. 

işte tam 12 yıl evvel olan bu ha-

c- Rest! 
c- Valör! 
c-Vü! ~ 
cDeyip oyununu oynuyor 

mütemadiyen kaybediyordu .• sB· 
c.J an 'ın işaretınden so~ra, evkllt 

hibi, Jan, ben, Kalyopı, avu·rrıit 
(C .. ). dokloı· (K .. ), Hayık hcP~ 
ortak olmuştuk. Matmazel ~dil· 
aramızda yanıyor, kaybo1uY0 cte-

,oyun günduz dörde kadarı ıa
vam etti. Ve ihtiyar matınaze 
marn: 

c - 1200! 
8 

Lira kaybetti. Zavallı kadınc 
b ald1• ğızın meşin ebe çantası oş ul<· 

cBiz evden çıkar gibi yı.tP fr" 
Kalyopinin odasında snklandı~ !i• 
so gittikten sonra, paranın 8k 40~ 
rasını Jan, ben ve doktor aldı · nll 
lirasını ev sahibile arkadnşıarı Jcll .. 
bıraktık. Bu paranın içinde ~ıpi• 
rılan ganyot paraları vardı. rJ1lll~ 
niki evveıa bunları ortava kO~oı· 
· d' f k b ·rra°' ettı · ısteme ı, n at en ı ı -

18 0r· 
c- Kafes işlerinde ganyot gii· 

taya konur! dedim. O zaman ° 
lerek: rıuS. 

c- Siz her şeyi biliyors~ teri 
dedi. Hayık bize kelepir ınuŞ 
getirmiş! ·tor ;i • 

c- Ben olmasaydım, dok t>Of' 

zin için çok kelepirdi .. BazB"de eJ1' 

d .k ver 
le olur. Ümit edilme ı .; 
gel çıkar. 

cJan atıldı: hsi ıcaP'· 
c-Bu geçti. Artık bu ba görrtlt" 

talım. Biribirimizden ısrar 
yiz, dost olduk ya! ~mı vor} 

(Deva . 
ııııı· ™ benice 

dise Cezmiyi bana ve ,. "' 
ye tanıştırdı.. • Jdırtl .. 

Affedersiniz.. Lafa da orıar!· 
caba çocuklarım ne yapıY bBııco"' 

Genç kadın heyecanla 
ıı.· 

koştu. edeSI'' 
- Yılmaz, Güneş ... ~er iP 

Afeı in oynayınız .. Dcdı .. ceıııı1" 
Sonra duvarda asıiı 

resmine bakarak daldı. 
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Tefrika No: 65 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Dümdüz bir çölün ortasında konaklıgan mu
hafızlar gözlerini açtığı zaman, altın torba

larının yerinde yeller estiğini gördüler. 
ftw.f:laınoıutar, Amona ıiden kafi· 
1:>e ın bütün yükleriniaraşt ardalar •• 
cl~~erin üıtündeki altınları bul-

) ~aiyet zabiti Şahi ile inci taciri 
~~ e.!e kapanmışlardı. Hiç kim.e 
1\ rıbirioi göre mi yordu. 

Untdan örü'müş kalın 
bir duman tabakası yer· 
den göğe kadar bütün 
Çölü baştan başa sar· 
llı4tı. 

bu Haınolular aradıklarını 
l lunca sevindiler.. altın 
Orbalarını alıp kaçtılar. 

* Pırtına dinince .. 
k O gece sabaha 
arşı serin bir 

r&zglr çıkmıştı. 
"t'avaş yavaş do· 

t " d a n batıya 
~0A'ru yayılan se
rinlik, ortalığı sa
tan kurn dumanı· 
Ilı da s i 1 m e ğ e 
başlamıştı. 
S.bableyin gü

llt4 doğu dot
ıru,z bütün çöl 
ba4tan başa ay· 
dıntandı. 
Artık meydanda 

~e gözleri xapa
karı kum dumanı 
alınıştı; M de 

\.. vardı: Altınları çalmışlardı. 

Şahi hiddet ve korku içinde bo
calamıya, önüne geleni kamçıla .. 
mıya başlamıştı. 

İnci taciri: 

- Felaket üstüne gelen bu f e
laket, hepsinin büyüğüdür, diyor- ı 
du, bir bölük insanın gözü önün-

de çalınan altınların hesabını Sü- 1 
leymana nasıl vereceğiz? Hangi 
yüzle Kudüsc döneceğiz? 
Muhafızlardan birinin: 

- Ben bir aralık çetrefil bir çöl 
dihle konuşan insan sesleri ışit -
tim amma.. kımıldamak imkanını 
bulamadım .. Acaba korkudan, ku

lağıma böyle garip sesler mi ge
liyordu? Yoksa fırsat kollıyan Be
devilerin baskınına mı uğramıştık 

diye düşi'ınüyor<lum. Hala bu ses
leri kulağımda duyar gibi oluyo-
rum. • 

Demesi üzerine muhafızlardan 

biri daha şu sözleri ilfıve ederek: 
- Evet, dedi, arkadaşımın de -

diği doğrudur. Ben de böyle garip 
sesler işittim .. kalkmak istedim .. 
'kum dumanları arasında uzun boy
lu ~:e sakallı bir ihtiyarı görür gi
bi oldum. Tıekr.ar ka)'lbettim.. ve 
sağımı solumu, önümü ardım1 gö
remedim_ yere düştüm. 

fırtına v .. 
tı e develerin al· •Fırtına arasında bir a,a/ık iri i~lu. Hlctıllı -iir 
llda sinen mu- adam gördüm.. fakat ••• ,, 

Şahi aslanlar gibi kükremiş bir 
halde kamçısını sallıyarak bütün 
devecileri dö\>dü .. sıkıştırdı.. Hiç 
birinden müsbct bir şey öğrene -
medi .. Muhafızlara emir verdi: 

~afızlar .. daha sonra maiyet za - Etr.aft« ne bir hendek, ne de 
~t~ Şahi ile inci taciri birer birer bir de.re vardL. Her şey meydanda 

- Şimdi Hebron yamaçlarına 

döneceğiz. Bu işi o civardaki gö
çebe kabilelerden başka kimse ya
pamaz. Dün onların önünden geç
miştik.. bizi ağır yüklü develerle 

~ı kaldırarak, korkulu bir duruyor ı.·e gözle görülüyordu. 
liiyadan uyanır gibi, gözlerini aç- Nasıl kaybolduğu malum .değil-
~·· şaşkın şaşkın biribirlerine di .. Fakat, muhakkak olan bir şey 

kındılar. 
(Devamı var) 

l:>evecilerden biri bağırdı: 

1 lii - Develerin üstündeki yükleri Kadıköy Vaklflar DirektörlUğU ihinlarJ 
zgarlar mı alıp götürdü?! ----------------------------~ 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi Aylak 4'« .. 

L K. 
d Şahi halci gözlerini uğuşturuyor-
~ .. Ser~mligi henüz kaybolma -

ıştı.. Deveciye döndü: 

" - Hangi yüklerden bahsedi - Kadıköy Cafer.atı 
.rorsun? 

Badema ita 43 
<45 

Ev 20 

~ Sizin itina ile yerleşfuıdiğiniz 
~alt lerden. .. Hiç birisi meydanda 

: 

Osman ata 

Zühtü pqa . . . . • 

Haydarpa§a Cad. 60 

Tahta köpri 51 

6 
53 

20 

Dükltin 25 
Ev 7 

4 

Dökün 2 
ı.t;r ltıci tacirinin gözleri dışarıya 
~11lrıış gibiydi. Korkunç bir ta -
..,, .... ~ dev~Jerin üzerine doğru yü- Gclıtepe 
"""Qta: 

istasyon 87 ' 3 
~~tınlan çalmışlar, mella! 
,. bu sözleri duyunca büs -

~.\} faŞırmıştı. 
tınJarı çalmışlar!,. 

~ilci kelime maiyet zabitinin 
Uaı · i, yıldırım çarpmış gibi, .alt-

ş;~işti. 
~lq &endeliyerek koştu .. 

~~Veleri birer birer gözden ge.. 

\te ~ı· . 
brdı: mı şakağma koyarak ba-

~;-- lt~ıirların kolları olsa, bu 
'-'e~n içinde onları. çözüp götüre

"ı~k ~e:elerin üstündekl ~'ükleri 
1'ışı,. ıçunizden biri çözüp sakla-

r. 

..... ~Uhafızlar etrafı araşt.ırmıya 
~ladılar 

~~ll\dü~ bir çö\ün üzerinde. çok 
l'Gleb~ı~da uçan kuşlar bile iyice gö-

l( 11Yordu. 
Ull'\un .... 

hıva 
1 

ustunde bir yumurtayı 
~ kr asalar, uzaktan görünüyordu. 
fttı,, Oca al tın denkleri ve muha -
L .. rın ". 
~ n ... ı~eğini taşıyan heybe-
~idcbilirdi? 

Anadohıhisan Yenigökst 

Ka:tdilli Mektep 

Beykoz Y 8'.ıköy çayır 

Üskidar Tavaşihasan Menzilhane 

: 

: 

Rum Mehmet Pş. Şemsipap 

Şemsi paşa 

Karacaahmct Cami altı 

lcadi)e Maraf 

Ruın Mehmet P~ Balaban 

7 
9 

28· 

55 

325 

24 

21. 
34 

278 
276 

27 
52 -l 

: 

Ev 
' 

DükkAa 

Oda 

8 
13 
4 . 

9 
2 
2 

DUkkan 6 

Ev 
Depo 

5 

3 
10 

Çeşmemeydanı 40 Dükkaa 7 

8 

3 
7 

. . 
: 

1 

: 
: : 

Kuzguncuk 

Balaban 

Çc şme meydanı 

lcadiye 

42 
63 

38 

31 Gsı:ino vebahçe 12 

33 

Yukarıda cins ve numaraları yaıılı emlak Mıtyıs/937 sonuna kadar 

kiraya verilmek üıere açak arttırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 4-6-937 

Cuma günü :saat on beŞtedir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü· 

tüne müracaatlara. (2916) 

•• 
liarbiyedeB E L V U Bahçesi ---. 

Büyük yenilik ve müstesnahklarla 

29 May1s 937 CUMARTESi AKŞAMI AÇILIYOR 
l)ek Yakında Bayan MUALLAv• dinUyeceksini 

Ç•ihren aazinosunun memlekette çok töhret kazanmıt 
artlstlerin1 hep bir arada ctinleylnlz 

Ayrıca: S. ATILLA Revüsünün 
Yett• ve levkalldellklerlnl mutlaka görUnUz· 

Güreş antrenö
rü çok f agdalı 

oluyor 
Milli yakını güreş antrenörü Bay 

Pellinen. milli elemanlar .haricin
deki idmancılarla da meşgul ol -
maktadır. Bu hamleden olmak üze
re Kasımpaşa klübüne de her haf
ta Salı günü gitmekte, esasen bü
yük bir gül'e§ muhiti bulunan o
yerde büyük bir hazla çalışmakta
dır. 

Bu hususta kendisile temas et
tiğimiz Kasımpaşa klübü idare -
ellerinden biri: 

- Antrenörün gelişinden ve bü
yük bil' heves ve istekle çalışı -
şından fevkalade memnunuz. En 
büyük noksanımız bu şekilde - kıs

men olsun - giderilmiş olduktan 
sonra, elbette buradan bir Kenan, 
bir Kenan daha ve .. daha bir çok 
Kenanlar çıkacaktır, demiştir. 
Guneş klübtinün, son yapılan 

güreş müsabakalarında hakkı ol -
madığı halde niz&mi birinciliğı al
mış olması kcyfıyetine temasla, 
ayni klübiın gureşçilerile hususi 
mahiyette bir karşılaşmaya ta
raftar olup olmadıkları yolunda -
ki sualimize de: 

- Evet kli.ıblinuz, güreş fede -
rasyonu başkanının buyurdukları 
gibi cbuz gibi birincidir> lakin, 
1<Sporda buz gibi birincılıkten zi
yade nizami birincilik mevzuubahs 
olduğu içın ne yazık ki müktesib 
bir hak heder olmuştur. Biz Gü
neş klübünün milli elemanları ha
ricindeki elemanlarile iher tıaide 
yakınlarda ihzar edilecek müS3 -
bakalarda kaı şılaşacağız. Esasen 
bunu büyük bir sabırsızlıkla b~k
liyoruz. Bız çekirdekten yetişmiş 
sporcularız. Kimseyi yeneriz diye 
balon uçurmayız. Lakin, şurası ar
t1k mubakkaktar iti, bugünkü kad
Tomuzla bile Güneşe rakip dene -
cek bir seviyeye yükselmiş bulu -
nuyoruz. Elimizdeki elemanlar da
ha henüz tecrübesiz oldukları için 
milli güreşlere meydan okumayı, 
onları yeneceğimizi ıiddia etmeyi 
bu ka~·dın dışında bırakırız. de -

(,jektitt lba, 
.ajrı• değil 
inadlıjınm 
cezası dar. 

Çünkü o sizin hem dişlerinizi hastal:klardan, 
hem paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır. 

-
RADYOLIN 
Müstesna bir formülle ve az<.mi 

itina ite yapildıfl ~e rekabet kabul 

etmez bir fiatla aabldıta için yurd

da ecnebi mamulltınm hakimiye

tini ortadan kaldırmıştır. Kazan
dığı bu rağbet sebebile elde biç 

stok bulundurmadığından da mü

temadiyen taze ihzar ohıurak pi

yasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dif
lerinizi temizlemek, korumak ve 

güzelleştirmekle kalmazsınız. ver• 

diğiniz para da kendi cebinizde 
ka'mış olur. 

-

RADYOLiN 
1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen ı Semlimeşhur Cadde veya sokağı Nr. sı Cinsi 
ve mahallesi ........ ----~------

kira~n 

! ç..oo~ıaı. 
MollaT e11ari. 

Çcnberlitaş, 

Mollafenari. 

Fat.i~ Altay. 

Uzançarp, lb
rahim paşa. 

Unlrapanı, Ya

vuzcrs'inan. 

Eminöaiin'de. 

Mt"rcao'da. 

Cibali Sef e• 

riko. 

Bahçekapı•da 

Bahçekapı. 

Hobyar. 
Bahçekaps, 
Hobyar. 

Tahtakale, Ho
ca bantta. 
Çelebi otlu 
Alaaddin. 

Ahı çelebi. 

" 
• 
Çv~·cıa. 

Çakma\çılM"da. 

Tet'kos'da 

Mahmudiye. 

Boyaa. 

fevzipap. 

Cami. 

Araba meydam. 

Vatdehanı içinde. 

7 

3-5 
1 

5. 

Lra K. 

Hane. 25 

" 
15 

Cami yeri ve~bahçe 10 

lbrahimpaşa cami 
yeri. 

Papaszade 

mahalli. 

iki oda 

cami 

10 

9 
50 

Pastırınacı hanı 20,21,33 Dört oda. 

içinde 34 

iskele. 

4.cü vakıf hanın 
zemin kalmda 

Y enipostahane. 

" " 
Şekerci. 

7.9 

64 
44-62 

3, s, 7 

Yenicami av• 
lusunda 

102-44 

Nevfidan camii 
al tanda. .. 
Soğaaalar • 
Sipabııer·ae 

Va!dtbana 
2. cl 1temer'de 

71 

11 

22 

6 

Cami altaoda 
iki oda. 

iç kısımda 
mağaza. 

Dükkan. 
Medbal dükkiıı 

ıs 75 

7 

50 

90 

ve üstünde oda. 30 

()ıtönde odalan 
mü,temii 2 dükkia 45 
Dükkln. 

• 
,, 
" 
" 
Oda ve altında 
bodrum. 

Gö1$Ulan. 

18 

16 

16 

16 

s 

3 

Selleliti 

150 

Müddeti icar: Teslimi larillinden 938-senesi Mayıs nihayetine kadar. 
ŞebreaiW, YeDiçc.,.e. 36 Bostan 

55 Uzunyuaf. 
E~cr verilen nasihatleri dinleyip de . 

M\iddeti icar: Teslimi tarihinden 936 senesi ağustos nihayetine kadar. 

NEVROZIN 
ı 

kaşelerini tecrübe etseydi bu ıs· 
tıraplar çoktan dinmiş olacaktı. 

NEVROZIN 
En şiddetli baı ve diş ağrı

farile üşütmekten miitevellid bü. 

tün ıstırabları keser, nezleye. 

kırıklıta, romatizmaya 

çok faidelidir. 

Yeni neşriyat 

SiJasal bilgiler 
Bu kıymetli mesle'k mecmuası

ı11ın, son nüshası gayet zengin mün
derecatla intişar etmiştir. Eski is~ · 
mi MUlkiye olan bu güzel aylık 

mecmua, memleketimizde cidden 
benzeri olmıyan bir ciddiyet ve in
tizamla neşriyatına devam etmek
tedir. Yedi yıldanberi intişar et • 
mekte olan Siyasal Bilgiler Mec
muasının bu sayısında bir çok gü
zel ve itinalı makale ve etüdler 
vardır. Siyasi, içtimai, hukuki, ik
tısadi mevzular üzerinde en sala
hiyettar '.kalemlerin yazdıkları ve 
dünyanın en tanınmış alimlerinden 
yapılan terciimelerle, Siyasal Bil-

YUkarda yaak mıhallıer Kiraya verilmek üıen: açık arttırmalara 
uı.adılmı,tır. ılsteltliler 31-Mayı .. 937 Pazartesi günü saat tS.e kadar 
pey paralarite beraber Çenberlitaş'ta lstanbul Vakıflar Başmüdürlü. 
tünde Akar.at kalemiae gelmeleri. (2978) 

Devlet Demiryolları ve Limanla.;-f 
ı,ıetme U. idaresi ilanları _I 

Devlet Demiryollannde : 

Ailelere Mahsus Büyük Tenzilat 
ı - Hazirandan • EylUI 937 nılıayetille kadar herhangi bir tarihde 

başlanmak şartile. dönif kmmlan iki ay zar:fmda muteber gidiı, dö:ıüş 

aile biletleri için : 
Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde Yirmisi alanır. Bi

letler, ücretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdit edilerek üç aya 

iblat olunabilir. Tafsilit için istuyonlara müracaat edilmelidir. 
• •1236. •2156. * • 

Muhammen bedeli 2975 lira olan 350 000 adet adi tutla 3l·S.937 

Pazartesi günü saat 15 de Ha.Jdaı'.J>alada a-ar binası dahilindeki komis

yon tarafından açık .eksiltme ile saba aluıacaktır. 
Bu ije girmek istiyenlerin 223 lira 13 kurutluk mu•akkat teminat 

ve kanunun tayiD ettiti vesaikle birlikte eksiltme :fÜDÜ saatine :kadar 
komisyona müracaatlan Slzamdlr. 

Bu ite ait prtnameler koaiı1andan parasız o1arak daflblmaktadır. 
(2669) 

giler Mecmuası yı11ardanberi mem- ı 
leketimize çok büyük hizmetler et
mektedir. Bu ııüzel ilmi :mecmuaya 
okuyuculanmızın abone olmalannı 
ve bu mecmuayı takip -etmelerini 
tavsiye eder, mecmuayı cidden ne
fis bir şekilde hnırbyanlan teb
rik ederiz. 

Satılık sandal 
-6 metre boynoda iki bqb INa 
sene yapılanı sandal acele sa
tılıktır. Balat SGreyyapaJ& fab· 
rikUl namda b')'ık iskele
sinde 26 No. hı Cff miınc:uı 
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'DULUHH7'YAN .EV, 

KASASI OLMAYAN B~NKAYA. BE:N7.E~ 

M-ikrop hırsızdan daha korkuludur • 

. Paranızı kasada sakladıiınız gibi 

yiyeceklerinizi de 

soluk hava dolaplarında muhafaza ediniz:. 

5 SENE GARANTİ 

iki defa az işlemekle 

aynı randömanı veren 

·yegane soiuk hava dolapları 

18 Ay veresiye 

SAHiBiNiN SESi 
satıt 

Beyoğlu ve acentaları 
ANKARA 
ADANA 
BURSA 
BANDIRMA-

Vehbi Koç Ticaret Evi 
Ş. Riza lşçen, Yeni Ma~aza 
Mehmed Hüımen 
Ahmed ve Bahaaddin Bcreketkardeşler 

'-(.o ~I' • •' 

. jj-~----=---; 

l t!;mdb ve sehhar bir tebessüme; beyaz 
t.!işle~I~ siislen?'it bir ağıza sahip ol· 

. mak ıçın an sera ve amin bir vasıta! ••• 

KOLYNOS la 
dişler iniıi tcmizlemeğe başlamaktır. 
Başkalarında hayranlıkla ve kıska· 
narak görmekte olduğunuz mücella 
ve beyaz dişlere; KOL YN 0 S 
istimaüle ne çabuk siz de sahib 
olacağınızı göreceksiniz. KOL YNOS 

•••· ağzınızın sıhhatini, dişlerinizi ve di~ 
etlerini hüsnü muh.a f~za .e~ec~ktir. KOL YNOS kullanarak az za:nan içinde 
gönül cezbedıci ıncı gıb .dışler~ malık olaclğınıza emin olabilirsinir. 

Bunların temi 1i ancak Amerıkan KOL YNOS diş macunu sa vesinde kabildır• - . 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 1000 adet K"lr gözlüğü ve 300 ~'İft tahta ayakkabı . pazarlıkla 

satın nlınacl\ktır. 

il - Pazarlık 31-V-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisıonunda 
yapılacaktır. 

111 - Taliplerin verecekleri malların bir nümunesini tuz fen şubesi 
Müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine dair vesika almaları lazımdır· 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı ~eçen Komisyona ge'meleri ilan 
olunur. "2930,, 

....... Operatör ....... 
FABRİKA YERİ ARANIYOR ı RIZA ÜNVER ı 

Merkezi bir mahalde 500 ila 1000 ı Doğum ve kadın hastalıkları ı 

metre murabbamda sahil olursa ı mutahassısı ı 
te ih ' ı CağaloA-lu Nuruoı~aniye caddesi ı 

re edilir. Bahçekapı Hasan eqa ı No. 22 Mavi yapı ı 

deposuna müracaat ....... Telefon: 22683 ....... 

ESKiŞEHiR - HASAN ALANYA 
IZMIR - ARTUR VETTER 
KA YSERl - İsmail ve o~ulları Cıngılh 
KONYA - A. MÜCf B DÔLEN 

fstanbul'un en son \'a2iyetini, Belediye hududlarını; belli başlı abi· 

dalını bütün teferruatile göstermek üzere bastırılan ve nefis bir ciltle 
dltlettirilen şehir rehberinin tanesi perakende olarak 250 liraya 
.atılmaktadır. 

Fazla talip çıkmadığı için toptan mubayaa edecek kütüphane sa· 

hiplerine taneıi ikişer liradan satılması bu defa Encümence kararlaş

tırılmış olduR-undan isteyen kütüphane sahiplerinin Muhasebeye müra· 

caatları lüzumu ilan olunur. (B.) (2848) 

Lüleburgaz llcebayhğından: 
Tapu No: Cin~i frndı G. S. Mevk:i 

33 
35 
37 
39 
41 
43 

Kiralık hane 
Aber 

Lira 

120 
12 

Durak Burgaz cadde:ji 

2 
4 

12 
14 
16 
18 
20 
22 

KiymP.ti 

Lira 
. 100 

54 

Hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hanG 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 

Dönüm Evlek 

45 2 
8 

120 
48 
48 
48 

120 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Mevkii 

" • 
" 
" ,, 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 

Özerler istasyon 
Özer.er istasyon 

,, ,, 
" " 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
arka sokak 

,, 
" ,, ,, 

,, 
" 

" " 
• " 
" 

,, 
" 

,, 

Cin,i 

Tarla 
Sebze bahçesi 

General Ali Rıza Rifat Hamdi ve miiştPreklerine aid yukarıda cins, 
.mevki, rriktar ve iradı gayrisafıleri yazılı ga,·ri menkuller vergi borç· 
~arından ötürü Lüleburgaz tahsilat koınisı oııunca haciz ve satışa 
çıkarılmıştır. 
~ 

Arttırma müddeti 26-5.1937 gününden itibaren 21 gündür. 
istekli olanların % 7,~ pey akçeleriyle 16·6· J937 tarihine nıüsadif 

çarşamba günü saat 14 de Lüleburgaz idare he; etine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (2989) 

Sahibi ve Umumi neşrıyau ıu ·re eden Başmuiıarrir 

E. lzLe~ 

IJasıldıta yer : "• ı >.ıai _Ebiizzi ;ra 

1 
1 

MERSiN . - jorj Satel 
SAMSUN - C. Celal Özlü S. Kemal Sezen 
TRABZON - Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatanalı Kardeşle! 
ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmet 

l(UV'VST· SUR,UB11 
Çocukların bilhassa kemiklerinin te· 
şekkülatını kolaylaştırıp kuvvetlenme

sini tenıin eder. 

ONU 

•..-P.O.K E.R 
Tıraş bıçakları 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY 
Markasına dlkket edl 

f 

1 

1 
~ 

c 


