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Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 
idaremize getiren okuyucularımız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs

ları tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehaııe

mizde deği§tirilmektedir . -
v 

yagma haberleri 
Çeteler iki Türk köyünü bastılar ve 

kanına 
yeniden bir kaç 
girdiler! . f kardeşimizin - daha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hatay davasında işin en küçük bir 
yoktur. Fransadan istediğimiz : 

Türk 

~ll · • T~. 9
k. • • •F • - ·ı tıyenın ur ıye - ransa - lngı -

tere arasında taksim edileceği 
haber leri asılsızdır .. · 

'3tediğimiz sadece Hatayın 
flrakterini mu haf aza eden mıis-

~~ _ takil bir varlık olmasıdır •. 
~::sız ga~etelerl Hatay davası üzerinde hiçbir fera
,fecJakirlık kabul edemiyeceğimizi itiraf ediyorlar 

ı.ıı~ aoze' v e TOrk Hataydan bi r göronoş 

~ ';; 5 
Ulususl muhabirimiz- I' 1 

1ıı, Ve ~1•.Yda henüz kat'! aallh c 1 A 1 B 
'it •ıııue lıı tatmin eden vaziyet e a aya r 
~ &eı teess(ls etmemtıtır. BU-
. ~ıı ~n son malılınata göre bir 

~1\tiıı a.?ı salAh harekeUerlnln H k t tt • ~I kii~feçilirken bir yandan da a re e e 1 
. ~-~ıJ erıne yine çete taarruz-
1it '!' .. llıııktadır. Dün gece Fa-
'•he~tlt köyü ile Dörtyol Türk 

1~ let~ı llıilsel!lh Arab ve Er_ 
,"Ç le erı tarafından basılrmş, 
~ler •rdeşiıniz yaralanmıştır. 
~lıkı de Paniğe uğramışlar ve 

il.~Ja ~ kendi içlerinden kendi 
~ tı!e üç kışi öldürmüşler
qı•ar 

i~.b;.lll:~ları idare eden çelele
ı, Veıı !.Illitata Sadık, Şefik. 
~ğ11 \ıh adlı fesadcıların bu-

~ı1'' &ıı!~ılrnı~tır, 
~· ~e h ~ Ustüste teminat ver -
\;1llılı s~ernehal Halayda iste -
\~i iol h ve slikUııu temin e
~.'ııııd 1.ındaki kuvvetli vAdleri 
t,,, 1 hur:dbu Çl'şid haberlerfn gel 

~'rııı ,_ a hayret ve teessüf u-
''lad lııı s ır. 

\ k,t lltiyenin taksimi \) s: 5 (liususı muhabirimiz
\ ~qtlcitıye, Hatay ve Elcezire-
~ ~d, /e ~ Fransa - İngiltere 
1 ~dığ1 ~1mi için bır proje ha 
, 'dı-0 n •kkında Şam da ve ba-

1 

"ı •1, le eşriyatında verilen ve 
');~•dar akseden haberler 
~ L asıı 

•ıa1;, sızdır. Bu haberlere 
~·1c•y ~ ...... 
·~ ;. tereye. 
~ ub'.'n. Surjye · ransa
, ' ı , ~il~ , . -Q~ Filıstine 

,,_ •-'.•~ı.S..ın&ı sahifede) 
\. .. ,. 

Vekiller dün gece saa 
on ikiye kadar süren 

bir toplantı yaptı 
Başvekil ilk merhale olarak Çan
kırı zelzele mıntakasına gidiyor 

Ankara 5 (Hususi muhabirimizden)- Başvekil Celil Ba· 
yar refakatinde İç Bakanı Şükrü Kaya olduğu halde bu sabah 
yedi buçukta hususi vagonla Çankınya hareket etti. Başvekil 
ilk merhale olarak Çankırı zelzele mıntakasına gibnektedir. 

Bu gece ı.abaha karşı da Ilgaz mıntakıısında iki zelzele 
olmuştur. 

Başvekilin Karabük'e uğraması, fabrikadaki inşaatı tedkik 
etmesi de muhtemeldir. 

Başvekil Kırşehir, Yozgad zelzele mmtakalarına da gi
decektir. Seyahatin üç gün kadar devam etmesi muhtemeldir. 

Ankara 5 (Hususi muhabirimizden)- Heyeti Vekile dün 
sabah toplanmıştı . Öğleden sonra da toplanışma devam etti 
ve ictima gece saat on ikiye kadar sürdü. 

Bu toplantida çok mühim meselelerle beraber dün haber 
verdiğim gibi hükUmetin girişeceği yeni hamlelerin esaslan 
da görüşülmüştür. 

Dün gece ictimaa Hariciye Vekaleti umumi katibi Numan 
Mencmencioğlu da iştirak etmiş ve Hatay vaziyeti bak.kında 
Vekiller Heyetine izahatta bulunmuştıır 

Ali · 
Çetin kaya 
Bu sabah . 
D rinceye geldi 

Elektrik şirketini 
Tesellüm eden hey'et 
de Derinceye gitti 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
dün akşam saat 19,50 de Ankara.. 
dan kalkan posta trenine illve o.. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Çin ordusunun 
Bir zaferi daha 
Bir japen fırkasını 
T emamile imha ettiler 

Londra 5 - Son Telgraf) - U. 
zakşarktaki muharebe yirmi dllrt 
saattir Kanton havallsinde bütün 
şiddetile devam etmektedir. J a
pon tayyareler! burasını şiddetle 

(Devamı 8 mcı ...Jıifede) 

G. Saray 
Güneş 
Bugün hangi 
Sarı kırmızı 
Galib gelecek 

Bugün saat on yedide Taksim 
stadında mllli küme maçlarının 

en heyecanlısı olan G. Saray • Gü. 
neş karşılaşması yapılıyor. 

Güneş takımı ba§ta gitmesine 
rağmen bugünkü maça hususi bir 
ehemmiyet vermektedir. Her ilti 
takım bu karşılaşmada en iyi o
yunlarını göstermiye çalışacak • 
!ardır. 

Tahminler ekseriyetle Güneş le
hindedir. Fakat G. Saray enerji
sinin bu maç üzerinde oynıyacağı 1 
rol mühimdir. 

Kanaatimize göre her ık.i takım 
da maçın son dakikasına kadar ga
libiyet golünü atabilecek vaziyet
tedirler. Neticeyi almak herhalde 
kolay olmıyacaktır. 

arızaya tahammülü 
Ya hep, ya hiç! 

Büyük harb çıkabilir 
ispanyadaki harb tekrar bütün 

şiddetile karada ve denizde başladı 
Eden büy ük harb tehlikesinin 
henüz geçmediğini söylüyor 

Londra 5 (Son Telgraf) - İs -
panyada vaziyet tekrar tehlikeli 
bir hal almıya başlamıştır. Sabık 
İngiliz Hariciye Nazırı Edenin be. 
yanatına göre büyük harb tehli. 
kesi bertaraf edilememiştir. Bu -
na sebeb de İspanya meselesi de 
dahil olarak büyük devletlerin 
kendilerine terettüb eden taah -
hüdleri ifa etmemesidir. 

- AL"t<\"N 1111111 U.\i 
1 ~ MA~P. Ci RUM'" 
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Harb vaziyetine gelince Fran • - f 
kist kuvvetler, dün de..her cephe. Edenin büyük herb cıkmesrna işaret l'!ttlQr hudud 
de şiddetli taarruza geçmişlerdir. ıarO:!!n bir tcınesl de Çek.Alman hududu 
l'lunların tayyareleri Akdeniz sa. 1 olmakta devam e::ıiyor 

- Frankocuların kırarilhındı 

hilindeki Alikante ıehrini boııı • 
bardıman etmişlerdir. Bu bo.n -

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Galatasaraylı lar 

=======================================--

Kadınlar. erkeklerden, 
erkekler kadınlardan 

soğurlar? • • 
nıcın 

' Bunu biliyor mususuz? 

Bugün pilavlarını Yazısını Jllrtn Son Telgraf' d a ouJac•ksı n ız •. 
Yediler · ==İs=ta=n=b=u=lu=n=ta==rı=.h=i =s=em= b=o_=ü= 

En eski mezun ile 
en genç bir arada 

Bugün Galatasaraym meşhur 
•Plav günü• dür. Bu münasebetle 
her yıl olduğu gibi bu sene de 
mekteb binasında bir toplantı ter
t!b edilmiştir. 

Yeni ve eski bütün Galatasaray. 
lı!arın davetli bıı!undukları top • 
lantıya bu sabah saat 10,5 dan iti
baren başlanrmştır. 

Kafile kafile mektebin büyük 
bahçesine biriken gene, ihtiyar 
Galatasaraylılar aralarında şen 

müliilaaflar, cbirdirbir>, cfutboJ. 
(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Rumeli Hisarı 
200,000 lira sarf edilerek 

tamir edilecek ve etrafı açılacak 
Başvekaletin alakadar olduğu bu iş için 
kurulan kemisyGn çalışmalarına başladı 

Şehrimizin tarihi güzelliklerin • 
den biri olan Rumelihisarının ba
zı kısımlarının son zamanlarda yı
kılmağa ve. sütun ~aşlarile_ kul~. - 1 

Jerin, merdıvenlerın harabıye yuz J 

tuttuğu nazarı dikkati celbetmiş-

tir. Hem Boğaziçinden geçen ec -
nebi gemilerinin denizden 
ve hem d~ memleketimize 
gelen seyyahların karadan 
zevkle temaşa ettikleri bu 

(Dcnmı 6 ıncı sahifemizde) 
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Y erlimallarsersiginde1 Dünya rekoruna 1 maıathaneıer Yeni ve karlı bir ticaret 
neler yapmak lizım J Y~klaşan . 

Onuncı~ yerli mallar sergisi ha!- Bır muvaffakıyet 
ka yerli malı tanıtacak değildir 2 planöTcii gencimiz 12 

Her ~g ansızın Şehrimizden Almanyaya ihraç edilen 
f ~;;~ek cins kedilerin tüylerinden iplik 

Halk bu sergide sanayi tarihimizin 
ifadesini bulacak 

İstanbul milli sanayi bırliği, 
10 uncu yerli mallar sergisini 22 
ttmmuzda Galatasaray lisesi bi. 
nasında açacaktır. Bu sergi vesi. 
esıle, fikırlerimizi aşağıya yazı.. 

voruz. 
On sene evvel, eyerli mallar 

scrgısi• bu isim altında bir sergi 
a,mJğa ihtiyaç vardı. Çünkü o 
Z'man halk, Türkiyede neler ya. 
pıldığını bilmıyordu. y _,;; maL 
:arını halka öğretmek, bizde, ne. 
:er yapıldığını halka göstermek 
ıç n, yerli mallar sergisi dıye bir 
sergi açmak zaruri idi. 

Bırıncı yerli ..allar sergisi cicL 
den hır surprız olmuştu. <Bizde 
d • bu kadar güzel ipek kumaş 
yapılır mı, bu derilerl bizim fab. 
rıkalar mı yapıyor?. diye herkes 
bırbırlC'rıne hayretler içind~ suaL 
ler soruyordu. 

Dırincı yerli mallar sergisi bu 
suadere canlı bir surette cevab 
lC'~kil edecek mahıyetteydi. Bi -
·· ııcı, ıkıncı, üçuncü ve bu.ııu ta. 
k beden sergiler. halka yerli ma. 
• ını tanıtmak suretile büyük bir 
v P fe ifade etmiştir. Halk yerli 
m1 ı mefhumunıı Galatasaray ser. 
gı rı vasıtasile Öğrenınşıtir. 

Şımrli bu isım altında sergi aç. 

bu seneki 10 uncu y~rli mallar 
sergisinin inkıllibcı bir mahiyeti 
vardır. •Ün senelik sergiler. kö. 
şesi ayni zamanda endüstri inkı. 
liibımızı ifade eden hır köşedir. 
Bu köşede neler yapacağız? Bu 
sualinize şimdiden cevab vermek 
imkanı vardır. Köşede, en ziyade 
mukayeselere ehemmiyet vere _ 
ceğiz. On sene evvel şu kadar pa. 
muklu kumaş yapardık. Şimdi 

daha fazla yapıyoruz. On sne ev. 
ve! nekadar şeker istihsal eder _ 
dik. Şimdi nekadar yapıyoruz. 

Hasılı serginin on senelik muka. 
yesesinı yapmak suretile, halka, 
Atatürk Türklyesinde on sene gibi 
kısa bir zaman zarfında atılan a. 
dımları göstereceğiz. Bu itibarla 
10 uncu yerli mallar sergisi, mu. 
1.ayeseli bir. sergi olacaktır.• 

Artık yerli mallar sergisi diye 
bu isim altında bir sergi açmağa 
lüzum var mı? 

- Bu sualinize karşı verilecek 
cevab şudur. 10 uncu yerli mallar 
sergisi, halka yerli malını lj.oı... 

tan bir sergi değildir. Çünkü hilk, 
yerli malını tanımıştır. 10 uncu 
yerli mallar sergisi, inkılab tari. 
hini ifade eden bir sergidir. 

H. A. 

ııı ık bıze luzumsuz g~liyor. Yerli ft il 
şeker, yerli kumaş, yerli deri, n KOÇUK HABERLER 
verh çıkolata, yerli demirdir. 'i=.c==========•=== 
Hergün butün eşyayı etrafımız _ * İngiliz büyük elçıs; Sir Persl 
d1 görüyor ve kullanıyoruz. Bu Loren dün akşamki ekspresle 
.ıks eşya bugün aşağı yukarı Londraya hareket etmiştir. 

1'cr mağaza, yerli mallar sergisi Büyük elçi IJ•ezuniyeti olan iki 
mahiyetindedir. Fakat on sene ayı Londrada geçirecektir. Diğer 
C\'Vel böyle değildi. On sene ev. taraftan bir senedenberi mezu -
vel bir mağazaya girdiğimiz za. nen memleketinde bulunan Ame-
man yerlı malları mağazanın dL rikanın Ankara sefiri M. Mak Mo. 
ğer eşyası arasında bir istisna rey de memleketimize dönmüştür. 
te~kil ederdi. Şimdi ecnebı ma _ * Silivride harab bir halde bu-
mulıl.tı, bir mağazada istisna teş.. lunan Piri Mehmedpaşa camiinin 
kil etmektedir. muhakkak ve sür'ati•· tamim o -

Demek oluyor ki, Yerli malı 
davası tahakkuk etmiştir. Art.ık 

tahakkuk eden dava için, tekrar 
zahmetlere girişerek sergi açma. 
ğa ne lüzum var? Bu suali sergi 
işlerlle alakadar zevata sorduk. 
İçlerinden bir zat bize şu cevabı 
verdi. 

- Hakkınız var. Galatasarayda 
açılan yerli mallar sergileri, haL 
ka yerli malını tanıtmak için bü. 
yük bir hizmet ifa etmiş, bu sa _ 
hada rolilnü yapmıştır. Şimdi 

halkı tatmin etmek için daha 
başka mahiyette sergiler açma. 
ğa ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyacı karıılamak içln 
sergide dO senelik sergiler- diyo, 
bir paviyon açacağız. Bu pavi;yon, 

yalnız Galatasaray lisesinde açı.. 

lan sergilerin tarihi değildir. Biz 
bu on senelik tarih çerçeves; içi!l... 

de Türkiyede gündengüne inki -

şaf eden endüstrinin de tarihini 
göstermiJ olacağız. Bu itibarla, 

lunması lüzumu diın Müzeler U. 
Müdürlüğünden alakadarlara biL 
dirilmiştir. * Kemerburgazda bir orman 
yangınına sebebiyet veren üç kişi 
yakalanmıştır. Bunların sebebiyet 
verdikleri yangın ~aatlerce sür -
müş ve neticede 60 hektarlık bir 
orman yanmıştır. * Yunanistandaki bazı artist 
kumpanyaları şehrimıze gelerek 
temsil vermek arzusunu izhar eL 
mişlerdir. Bunlar, sefarethaneıni
ze müracaat ederek memleketi -
mizde kendilerinden ne mikdar 
vergi kesileceğini sormuşlardır. * Maliye Vekill Fuad Ağralı 
dün Aokaradan şehrimize gelmiş• 
tir. 

* Güzel san'atlar o.lı:ademisi 
mimarlık şubesı şefi ProC. M. Ta
tuto 1908 senesinden 1938 yılına 

kadar yani 30 yıl içinde vücude 
getirdiği eserlerden ınürekkeb bir 
sergi açmıştır. 

ONU~ENv 
S:eoGnUH 

~ŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
r ,fril<.ı 

N. 5 
Naci Demirel gülerek başını sal. 

!J lı 
Haydi bir kere gezelım .. Be. 

ırS<'m, muhakkak tutacağım. 1 

·ıden oturanlardan bana ne! 
I'en y.:ı.lnız oturanların namusu

I"O bakarım .. 
Ben de kalıbımı basarım, 

be,•ım! Ç-Ok namuslu bir aile idi 
onl ır. Apartımanımızda şüpheli 
b.r kimse yoktur. Hepsi de ağır 
ba .!ı, namuslu, çoluk çocuk s:ı -

ib• insanlardır. İsterseniz öteki 
d~ırcler<le oturanları da birer bL 
rer sayayım size. 

Hacet yok. Sözüne inanıyo. 

ruın . 
.Merdıvcıı..l n ) uk rıya çıkma -

Yazan: lskender F. 
SERTELLi 

ğa başladılar. 

Apartıman kapıcısı uçüncü 
katta 5 numaralı dairenın kapı -
sını açtı. 

Her katta karşılıklı ikı daire 
vardı. 

Beş katlı, on daireli bir apar -
tımandı bu. 

Naci Demirel uysal bir kiracı 
gibi odaları dolaştı. 

- Çok kullanışlı bir apartıman. 
Bizim hanım görürse, derhal be
ğenip tutacak. 

- Çarşı, pazar her taraf yakın. 
dır, beyim! Bakkal, kasab altı -
mızde. Burada oturanlar kolay 
kolay çıkmazlar 

- Kaç yıldanberı bu aparlı • 

saat 22 dakika havada 
kaldılar 

İnönü kampında planörle uçuş 
iki gencimiz, dün dünya planör -
cülük rakoruna yaklaşan büyük 
bir muvaffakiyet elde ctmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 
Türkkuşu öğretmen namzedi 

Bay Cemal ile arkadaşı Rasim iki 
kişilik bir planörle havada 12 sa. 
at 22 dakika kalmışlardır. 

Dünya birinciliği rekoru 13 sa
at 59 dakika ile b:r Alman plA -
nörcüye aiddir. 

-----<>------

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de bulunan her tıirlü imalathane-
ler muhakkak her ay ansızın ve 
sıkı bir surette teftiş ve kontrol 
edilmeleri belediye reisliği tara • 

fından bütün belediye şubelerine 
ve kaymakamlıklara bildirilmiş -
tir. Bu teftişler her ay ve günün 
gayri muayyen zamanlarında, sa

atlerinde icra olunacaktır. Bütün 
şubeler; yapılacak teftiş ve kont. 

rollar hakkında her ay bir rapor 

hazırlıyacaklar ve bu 

ay sonunda belediye 
göndereceklerdir. 

raporları; 

reisliğine 

Eski kanuna göre lstanbul 
Malulen tekaüd Hastanelerinde yeniden 
Olanlar 475 yatak kazanıldı 

Bunlar hakkında bir 
tefsir layıhası 

hazırlandı 
Eski tekaüd kanunu hükümle -

rine göre malulen tekaüd olanlar 
hakkında Büyük Millet Meclisine 
yeni bir tefsir layihası verilmiştir. 

Bu tefsirde bu kabil mütekaid
lerden olup ta 1683 numaralı te. 
kaüd kanununun25 inci madde -
sinden istifade eden kimselerin 
ayni kanunun 30 uncu maddesin
den istifade edip edemiyecekleri
nin hallolunması hükfunetce Bil
yük Millet Meclisinden istenmek
tedir. 

Erat, onbaşz 
Ve 
Erbaşı/ar 

Askerliklerini yaptık
tan sonra isterlerse er

ma n teşkilatına 
girebilecekler 

Erat, onbaşı ve erbaşılardan 2,5 

senelik fili hizmetlerini bitiren -

!erden istiyenler orman muhafa

za komutanlığı teşkilatına girebi
leceklerdir. 

Yalnız bunların müracaatları 

kadroların müsaadesine ve ehli -

yetlerine göre muayyen bir aylık
la orman işlerinde istihdam oluna
bileceklerdir. 

* İnhisarlar İdares:nin yeni ter 
fi ve ikramiye listesi Ankaradan 
gelmiştir. Memurlara yarın teb -
!iğ olunması muhtemeldir. 

* Büyük Millet Meclisinde 

Türk - Elen munzam muahedesi.. 

nin tasdiki münasebctile Hariciye 

VekilimizleYunan Başvekili ara

sında tebrik ve teşekkür telgraL 
lan teati olw1muştur. 

manda kapıcılık yapıyorsun? 
- Mansur Beyin evlendiği gün. 

denberi... Aradan epeyce yıl 

geçti. 
- O mu almıştı seni buraya? 
- Hayır amma, hır tesadüC o-

larak o gün ben de buraya kapı -
!anmıştım. 

- Apartıman sahıbi Türk nıü
dür? 

- Türklü .. Ve sizden iyi olma. 
sın, çok namuslu, merd bir adını. 
dı. 

- Öldu mu? 
- Ne olduğu belli değil. 
- Tuhaf şey! Meypanda yok 

mu şimdi? 
- Bir haftadır nerede olduğu 

belli değıl, beyim! 
- Burada mı otururdu? 
- Evet. Bir numarada oturur. 

du .. 
- Evli miydi? 

- Evli .. Ve üç tane de çocuğu 
var. Bir gece birdenbire ortadan 
kaylx>'r'·· Neıeye gitlıği anla5ıla_ 
madı. Hanım, İzmire telgraf yaz.. 
dı. Ömer Beyin kardeşi orada 
tüccardır. Belki oraya gitmL<tir 

Cerrahpaşada bir hari
ciye pavyonu da 

yapılı yer 
Cerrahpaşa hastanesinde yeni 

bir hariciye paviyonu inşa olun -
ması kararlaştırılmıştır. 

Yeni paviyonun bir an evvel ya. 

pılması için de ınşaat bir müteah
hide ihale olunmuştur. 

Bu suretle Gureba ve Haseki 

hastanelerinde yakında açılacak 

olan yeni paviyonlarla beraber İs

tanbul Üniversitesi Tıb fakültesi 

ve hastanelerimiz yeniden 475 ya. 
tak daha kazanmış olmaktadır. 

Zehirli 
Gaz 
Kursları 

Muallimler için şehrımizde ve 
muhtelif şehirlerde açılmış olan 
zehirli gaz kursları ders yılı sonu 
münasebetile tatil olunmuştur. 

Bu kıırsların önümüzdeki tahsil 
başlangıcında tekrar açılmaları ka 
rarlaştırılmıştır. Ayni tarihten L 
tibaren talebelere zehirli gaz ders 
!eri bizzat mekteblerinde veril -
meğe başlanacaktır. 

Geçenlerde halk için açılan ze
hirli gaz kurslarının da tekrar a. 
çılmasına lüzum görülmediği söy
lenmektedir. 

Ortamekteb 
Muallim 
Muavinleri 

Muallim muavinlerinin adedi 

ve çalıştıkları dersler hakkında 

Maarif Vekaletince tedkikat ya -
pılmaktadır. 

Bu münasebetle bütün Maarif 

idarelerinden izahat istenmiştir. 
Orta mekteblerimizd" mevcud 

diye .. Fakat dün oradan da ce -
veba geldi. Ömer Bey İzmir~ 
yokmuş .. 

- Bu işi zabıtaya haber ver -
mediler mi? 

Kapıcı elini \ğzına götürdü: 
- Aman yaHş konuşalım, be

ğim! Hanımefendi duyarsa kuvar 
beni buradan .. 
~ Neden? Bunda korkulacak 

ne var? Bır apartıman sahibi l>ir 
haftadanberi me,ydanda yok .. Bu. 
nu neden zabıtaya bildirmiyor _ 
sunuz? Belki başına bir felaket 
gelmiştir. 

Kapıcı yavaşça fısıldadı 
- Hanımefendi işin polise ui<. 

settiğinı ıstemiyor .. «Kocam ~o
cuk değil ya .. Elbette müstacel 
bir işini takib için bir yere gıt -
miştir. Akşama sabaha gelir!• 
diyor. 

- Sana da kimseye bir şey 
söylememeni tenbih etti demek? 

- Evet.. 

- Tuhaf şey bu! Her ne hal 
ise .. Beni alakadar etmez. Apar
tımanı beğendim.. Yarın sabah 
hır kere de bızım hanımı getırc-

yapan fabrikalar kuruldu 
Viyanada açılan ve dünyanın en hiizel cinsleri
nin toplandığı beynelmilel kedi sergisine mem. 

leketimizdende kedi gönderilmesi isteniy@r 

Son zamanlarda şehrimizden 

hariç memleketlere gönderilen 
hayvan derileri meyanında mü _ 
him miktarda kedi postu da sevk 
ve ihrac olunmuştur. 

Yani bunlar, Üzerlerindeki tüy. 
leri koparılmadan bozulmadan 
yollanan kedi derileridir. Ve bun. 
!arın derilerinden ziyade tüyle _ 
rinden istifade olunmaktadır. Bu 
cins ihracata karşı bilhassa Al _ 
many')dan memleketimize çok is. 
tek vardır. Bu sebeble birçok a
çıkgözler gerek şehrimizde gerek 
başka şehirlerde cins kedileri tC'p,. 
lamaktadırlar. 

Bu kcililer öldürülerek ibra _ 
catçılara yüksek bedelle satılmak. 
tadır. Çünkü, bütün kediler ara _ 
sında, yalnız memleketimiz ke _ 
dilerinin ve bilhassa Ankara ke • 
disinin tüyleri, Almanyada An _ 
kara tavşanının tüyleri gibi bir 
çok endüstri şubelerinde kulla _ 
nılmağa başlanmıştır . 

Bazı Alman fabrikaları Ankara 
kedilerinin bu tüylerini toplıya _ 
rak taramakta ve biriktirerek ip
lik yapmaktadırlar. Ankara ke _ 
disi tüyünden yapılan ipliklerin 
çok dayanıklı olduğu görülmüş _ 
tür. 

Diğer taraftan bugünlerde Vi. 
yanada bir beynelmilel ked' ser
gisi açılmaktadır. 13 üncü bey _ 

nelmilel kedi sergisini teşkil eden 
bu meşherde 150 ye yakın kedi 
teşhir olunacaktır. 

Bu erkek, dişi ve çocuk kedi -

!erin İtalya, Fransa, İngiltere, Çe. 
koslovakya ve İsviçreden tren 
ve tayyarelerle Viyanaya gönde. 
rilmişlerdir. Davetli kediler, ser. 
ginin hususi doktorları tarafın _ 
dan muayene olunduktan sonra 
mükellef yerlerde yatırılmakta 

ve doyurulmaktadırlar ' .. 
Teşhir edilecek ktdilerin bü • 

yük bir kısmını Ankara kedileri 
teşkil etmektedir. Her biri ka _ 
lin tüylü ve muhtelif renklerdeki. 
Aralarında bilhassa beyaz, mavi, 
mavi krem, krem kızıl, tekir, gü. 

müş ve siyah renkte olanları var. 
dır. 

Ayrıca, Bismark isimli kafaları 
yuvarlak değil de yassı olan tüy. 
!eri açık sarı. yüzü, ayakları ve 
kuyruğunun ucu açık kahverengi 
gözleri elilrengi bulunan yeni bir 
cins köy de sergiye gönderilmiş 

ve herkesin hayretini celbetmiş -
tir. 

Siyamın mabed ve hükümdar -
!ar kedisi cnisinden nim vahşt 20 
kedi de çoluk ve çocuklarile ~r
giye gelmiş bulunmaktadır. 

Her sene açılan bu sergi.ye 
memleketimizden de cins kedile. 
rin gönderilmesi istenmiştir. Ö. 
nümüzdeki yıl, şehrimizden ve 
diğer bazı yerlerden bazı kedi 
meraklıları cins kedilerle iştirak 
edeceklerdir. 

Bu sergide birinciliği ve diğer 
dereceleri kazanacak kedilere ve 

sahiblerine büyük mükafatlar ve. 
rilecektir. 

Türkiye 
Varşovada 
Üçüncülüğü 
Kazandı! 

\Şişli • 
Te;·akki 
Lisesinde 

Sergi açıldı 
Varşovada yapılan beynelmilel 

atlı müsabakaların neticesi dün 
ilan edilmiştir: 

Bu tasnifte Polnya birinciliği, 
Almanya ikinciliği, Türkiye de 

üçüncülüğü almıştır. 

Diğer taraftan yine dün icra o. 

lunan •Hariciye Nazırı mükiıfatu 
isimli son müsabakalarda ekibi -
mizden Saim Polatkan dördüncü
lüğü kazanmıştır. 

muallim muavinlerinin kafi gel -
mediği anlaşıldığından bu ay so

nunda Ankarada toplanacak olan 

bir komisyon tarafından hangi 
dersten ve ne miktar lıaricden mu. 

allim muavini almak lilzun geldi
ği kararlaştırılacaktıı. 

yim de apartımanı birlikte geze
lim. 

Naci De'mirel {Sarı apartırnan) 
dan çıktığı zaman muammanın 

bir köşesini çözdüğünü sanıyor -
du., 

Ömer Beyin bir haftadanberi 
ortadan kaybolması ne demekti? 
Apartıman sahibi Ömer Beyin 

gaybubeti Mansurun tımarhane. 
den keçtığı günlere tesadüf edi. 

yordu. 
Mansur bir yıldanberi tımar -

hanede yattığı müddetçe, {Sarı 

apartıman) sahibi Ömer Bey hiç 
bir yere gitmemişti. Hatta İzmir. 
deki tüccar biraderini ziyar~te 

gitmesi ihtimali de ga.yri variddi. 
Çünkü Ömer Bey yedi yıldanberi 
İzmire gitmemişti. 

Zabıta memurunun zekası bu 
nokta üzerinde işlerken, aklına 
bakkal çırağı geldi. 

- Hele şunu bir karakola ~ı _ 
ğırıp sorr,:ıya çekeyim .. Biraz da 
ensesinı okşarsam, her halde b!L 
tün bildiklerini söyler. 

nPdİ· '!'aksim karakoluna llitti. 
ı, 

Şişli Terakki lisesi talebelerinin 
resim ve elişi derslerindeki bir se. 
nelik çalışma neticelerini göste -
ren güzel ve muvaffak bir sergi 
dün mezkı1r mektebde sçılmıştır. 

Dün birçok da\·etıile~ ve halk 
tarafından gezilen ve beğenilen 
sergi her sabah saat ondan on iki
ye kadar ve öğleden sonra da sa. 
at ikiden dö . .!e kadar i'tiyen zi -
yaretçilere açık i>ulwımaktadır. 

* Her sene olduğu gibi bu yıl 

da belediyenin idaresinde bulunan 

•kimsesiz çocuklar yordu• tale _ 

beteri temmuzdan itibaren He;,: -

beliadada bir kamp kuracaklardır. 

* Üç aylıkların tevziine dün 

başlanmıştır. 

- Adın ne? 
- Yorgi .. 
- Kaç yaşındasın? 
- On sekiz .. 
- Nerelisin? 
- İstanbulluyum .. 
- Soracağım suhllere doğru 

ceVab verirsen, seni bir~z sonra 
serbest bırakacağım, Yorgi! Sen 
Zeki bir çocuğa benziyorsun! Re
ni tanıdın mı? 

- Ev. lıe,·im. tanıdım. Biraz 
önce (Sarı apartıman) a gele;ı 

müşterisız dcg:, 1niydıniz~ 

- Evet. Ta kendisi.. Şimdi söz. 
!erime dikkat et: Sen ne zaman. 
danberi o dükkanda çalışı,yorsun? 

- Beş yıldır. Ondan evvel mek
tebe gidiyordum. Babam: cArtık 

yetişir bu kadar okumak!• dedi. 
Beni çırak olarak bu dükkana 
verdi. 

- Pekala. Böyle apartıman aL 
tındaki dükkanların çırakları ba. 
zan çok şeyler duyarlar. Sen de 
kulağı delik bir çocuğa benziyor. 
sun! Şu apartıman sahibi Ömer 
Beyin neden ortadan kayboldu _ 
ğunu biliyor mURln? 
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Eflfe,.inıle çalışa,.ak hayatını Oüğmec'.lik 
kazanan ailelere gardım 

~·· Sanayiimizde 
1 Uçük el ~e ev sanayiine aid eser- Büyük inkişaf var 
~r fuarda f eşhif edilip satılacak Elbis~ ve-;şy;. düğme-
8 
1 
~b. kahil eşyaları; mahalli Ticaret Odaları leri idhalatımız az<ıldı 
a ıbJ Ticaret odası daimi meşherinde 

erinden hiçbir para ve masraf almadan saklanmak üzere Odaya, istanbu!-

ltiıçÜk 
İzmİre götürüb satacak:ar da imal olunmağn başlanan yeni 

tip •düğme• !er gönderilmiştir. 

liıl 
1 

el ve ev sanayü ile rneş.. 
~e olianıar hakkında İktısad Ve
"ııu alakadarlara mühim bir 
l! Ilı göndermiştir. 

lıy~ tamimde, küçük el ve ev sa
'1l~ı sayesinde hayatını temin 
~ni Ve evlerinde ya';!ığı el işle_ 
lııay satarak para kazananları hi
lll~~ etmek ve onlara yeni ve 
lııak hır satış yeri temin Ptmek 
~lııı ~dile verilen bir karar bildi-
l! e tedir. 

•e ~ karara göre gerek evinde 
•l ~~er~k imalathanesinde ki.içük 
liıı erı ve el, ev sanayii ile meş
ıı.._ olanların eser !eri bu sene 
'l'!ıeım ·1 1 İz l!ıı· · . ı e mir fuarında ve 
~~ hır mikyasta teşhir oluna -
~i~· lier vilayet ev ve el sa
'ııe:ndeki eser !erini sergide ti
lıtiq Odaları hesabına vücude 
~ ıke~ek olan pavyonda teşhir 
'he tır. Yani bu kabil işlerle 
lıy~ kadınlarımız, ailelerimiz 
~ 1 san•atkarlarımız, beynelmi _ 

~~~İr sergisinde teşhir ve saL 
··istedikleri eserlerini mahalli 

ticaret odalarına götürerek tes • 
lim edeceklerdir. Ticaret odaları 
bunları sahiblerinden hiçbir mas. 
raf ve para almadan kabul eyli • 
yecek ve hususi bir itina ile arn. 
baliij yaparak İzmir fuarına gön. 
dereceklerdir. 

Bu eşyaların sergiye gönderi • 
!ip getirilme masraflarını ve ora. 
daki teşhir ücretlerini mahalli ti. 
caret odaları kendileri tediye e. 

deceklerdir. 

Gönderilecek olan her eserin 
üzerinde hangi şehirden yollan • 
dığı ve sahibinin ismi ile fiatı bu
lunacağına göre bu eserler orad:ı 
kolayca satılabilecektir. Satıldık.. 
tan sonda alınan paralar fuar ka. 

pandıktan sonra içinden hiçbir 
masraf kesilmeden eşya ve eser. 
!erin sahiblerine verilecektir. 

lstanbul ticaret odası şimdiden 

bu işle uğraşmağa başlamıştır. 

Şehrimizden bu kabil eser ve eş

ya gönderip satmak istiyenler, 
her vakit ı icaret odasına müra -
caat edebileceklerdir. 

Yaz mevsiminin ilk tatil ~ünü 
~-----~~~~~~~~~-'-~ 
~ltıen bütün lstanbul; Haziranın ilk 

Pazarını kırlarda, sayf·ye 
yerlerinde geçiriyor 

~~~rinıizde yaz sıcaklarının baş~ad·ğı şu gün· 
.r~e Anadolunun bazı yerleı i bah3ra, B t :s 
• Van da, baharı yaş3ır.adam y2z3 g~rdil:r 
~laııbuı yakan bir güneşin al. 

' lam manasile yaza girmiş 
c~nıııaktadır. 

tı lllerdenberi ayni sıcaklık 
~e 

açıklıkla devam eden hava-

l;qnRiiıeııiği, takvimlere göre 
~ başlangıcı olan bir haz!ran. 
' 

10ııxa b" b"t'" t t V 'Ilı us u un ar mış ı:. e 
lı~ ~Ul . bugün haziranın yani 
. tii "."sıminin ilk pazarının ta_ 

'ı ~u_nü geçirmektedir. Bu gü
\ı. ııun daha ilk saatlerin -
~libaren on binlerce halkımız, 
. sırtlarına ve Çamlıca, Me -

• ~ek" "ııl 0.Yü ilP. Moda, Kalamış, 
'toPtak, Fenerbahçe, Cadde. 

' nı, Suadiye, Bostancı, Mal -
'ıı~ l(artaı, Pendik giQi sayfıye 
l'ıotine toplanmıştır. 
~tya ve Gülhane parkından 
\ d kçekmeceye kadar olan hat 

~iliz boyu da yer yer, gülen, 

~ d en çiftler, aileler, çocuklar. 
Oltıd a.b ur. 

\\ alıleyin Akayın Adalara 

~ •ıı ~nzilatlı ilk postasına bil

' ~ir tehacüm olmuş bu yüz.. 
Vapur kaldırılmıştır. Şi~ -

ketihayriye de czuhurah posta _ 

!arı tahrik etmiştir. Bugün gerek 

Floryada ı;erek Suadiye, Caılde. 

bostanı civarında denize giren 

!er de pek ce>ktur. 

Bugün şehir bomboştur. Be _ 

yoğlu c~uc:.~•ı ve Sınemalaı· ten_ 

hadır. Herkes çocuğile, çoluğile 

ailesile bir sayfiye yerinde, genç 

çiftler mes'ud gezintilerindedir • 

!er. 

Diğertaraftan İstanbuldan ya.. 

rından sonra artık tam bir yaza 

girdiğimiz bu sıralnrda şarkta ve 

soğuk mıntakalarda da güzel bir 

bahar başlamıştır. Erzurum veci_ 

varında karlar erimiş, soğuklar 

dağılmıştır. KarakösP, Kars, Art. 

vinde de ılık bir bahar havası var_ 

dır. 

Bitlis ve Van gibi bazı şehirle_ 

rimizde de halk baharı yaşama _ 

dan yaza girmiştir. Usandırıcı ve 

uzun bir kıştan sonra şimdi bu 

havalide havalar birdenbire çok 

ısınmış her taraf yemyeşil olmuş-

tur. 

~~ILü ~ONlbOM 
~YAZAN 
~USRET ~AFA COŞKUN l 
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· ~_-den mektub bekledim. Gel
\~ lterhalde mcktub almadan 
·~ k Yaznıamak gibi çocukluk -
ıa aJkmaısın. Seyahat bir hay_ 

. 1 t?ce)j geçti. Süvari babamın 
,~ı dostu idi. Hemen hemen 
lı,&e~ahat onun yanında kap

. 4g •kunde geçti. Geminin kala-
1, ~it henı çok eğlendirdi. İçim. 

.,1 tar bu sıkıntılı yere dön
. eıı 

lb doğan üzüntüyü kısmen 
!ıı;;'idiın. 

1 
nhulda bulunduğun ıçin ne 

~bahtiyarsın!.. , 
.,.

1 
atmıştım ya sana.. Bütün 

•1·· -
, ıgine, sıcaklığına ve cazi -

~~··e ra· ) lı 
"'lıııı. gmen hala (...... e a ş.. 

Sıkılıyorum. 

B~bamın benı yanında hapse _ 
den manasız ınadını düşüniıyo _ 
rum da, hazan çileden çıkacağım 
geliyor. Şeytan diyor ki, burada 
çıkan taliblcrdcn birine •peki!• 
de .. Al başını git.. 

Yoksa Saminin gösterdiğı (er
keklik) nümuncsinden sonra 
hangi erkeğe inanır ve elimı u_ 
zatırım. 

Ne ise bırakalım bunları da, 
sana biraz hayadis vereyim: 

Bir kaç gün hemen hemen bü. 
tün memleket halkı kaymakamın 

kızına hoş geldine geldi. Bir bu
çuk ay içinde beni bir hayli öz. 
leyenler olmuş. Tomris vapura 
kadar karşılamağa gelmişti. İlk 

Bunlardan bir kısmı teneke par
çalarından yapılmış çok zarif bir 
şekilde ve muhtelif boylarda bu
lunan elbise düğmeleridir. 

Diğer bir kısmını da •Vorozo• 
ismi verilen ve esası bir nevi hur
ma ağacının tohumu olan nebati 
bir maddeden yapılmış fildişi ren~ 
ginde ve sertliğınde bulunan el. 
bise ve eşya düğıneleridir. 

Bu suretle düğmecilik sanayii 
günden güne şehrimizde çok inki
şaf etmekte v<ı haricden düğme it
hali azalmaktadır. 

Beynelmilel 
'Cinai 
Zabıta 
Kongresi 
Bükreşdeki kongreye 2 
Emniyet memurumuzda 

iştirak edecek 
Önümüzdeki aylarda Bükreşte 

•beynelmilel cinai zabıta cemiye

ti• kongresi aktcdileceği hükume
timize bildirilmiştir. 

Memleketimiz polisinin de tem. 
sil olunması istenen bu kongreye 

hükumetimiz de iştirak edecektir. 
Bu münasebetle Ankara polis ens

titüsü müdürü lJr. Salih Adil Ba
şer ve emniyet işleri umum mü _ 

dürlüğü 5 inci şube müdürü Dr. 
Mecid Conerdem murahhas se -
çilmişlerdir. Bu iki zat kongrede 

ha21r bulunmak üzere Romanya
ya gideceklerdir. 

(Dış politikadan devam) -
)ere barb içinde verilen sözden 

başka yirmi senedcnberi Filistine 
)·apılan yahudi. ınuhncereti var
dır. Çembcrlayn İngilterenin sö
züne inanarak Filistfoe giden yn
budileri bırakmak istemiyor. Bi

naenaleyh hem arabları tatmin 

edttek, hem yahııJileri koruya
cak ve İngiltere imparatorluğunu 

çıkmaz içinden kurtaracak bir 
formül bulmak lazımdır. 

Pil komisyonunun teklifi böyle 
bir formiil gibi görünüyordu. Fi
listinin bugünkü vaziyeti bunun 

pratik olmadığını İngilizlere an-. 
Jatmıştır. İngifü devlet adamla
rının en kuvvetli tarafları böyle. 

zamana ve vaziyete uygun for-. 
müller bulmaktır. Hindistan me
selesi gibi dallı budaklı ve İrlan

da meselesi gibi ~etin işleri halle-. 
denler bu meseleyi dt' halledebil
ıııclidirler. 

A.Ş. ESMER. 

sozu seni sormak oldu. Ben gör_ 
meyeli biraz daha şişmanlamış! 

Kıza üzüntü yarıyor galiba! Ba_ 
basının burada malmüdürü oldu
ğunu biliyorsun! İyi adam. Hoş 
adam, tatlı adam, Iiikiıı dehjctli 
işiyor. 

Klzı da bundan şikayetçi .. Tom
risin bir de gönül derdi var ba -
şında .. İstanbulda iken seviştik -
!eri ve kendisini alacağını vade _ 
den delikanlı yüz çevirmiş. Şimdi 
o da benim gibi, sukutu hayalin 
sersemliği içinde.. Sana mektub 
yazacak. Selam yazmamı söyledi. 
Gözlerinden öpüyor. Ne .dirnı· -
dum, havadis verecektim sana .. 
Pek ehemmiy•Hlı sayılmaz am
ma, benim merakımı tecessüsU _ 
mü gıcıklıyor. Ben de seninkini 
andıran garip bir adamla karşı -
!aştım. Bak anlatayım. Buraya 
geldiğimin üçüncü günü idi ga_ 
liba. İstanbul postası uğrıyacaktı. 

Adettir burada. vapurun uğradı-

Çıkar yol 
M. Zekeriya iç turizmden u

zun uzun bahsederken, bilhas
sa pislik üzerinde duruyor. 

Pis görünüş, pis koku, kötü 
renk, kötü peyjaj hakikaten tu 
rizm ve turht için en aleyhte 
vasıtadır. Onun rolünü ne ga

zeteye, ne kılıca, ne de herhan
gi bir propaganda wısuruna 
yaptırmak mümkün değildir. 

Geri ellerde ve geri dimağ -
larda güzel görünii~, temiz ko
kuyu, iyi rengi ~·apacak görgü 

ve dimağ kun•eti değil, sevk
tir. Yani iyiye, güzele &evk ve 
mecbur etmek. 

En güzel asfalt ıPis bir muhit 
içinde asfalt olmaktan çıkar, 

sefalet olur. En güzel bir yapı 
yine pis bir çert;eve içinde en 
kötü çergiden kötü şekil ve 
renk alır. 

· Bizim de böyle mıntakaları
mız vardır. Tabiat güzeldir, e· 
mek vardır, yeni yapılar dizi 

dizidir; caddeler yeni a~ılmış
tır, fakat pislik bunların hep -

sini kavramış ve kendi hüvi -
yeti içine almıştır. O dekorun 
içinde oraya baknıağa mecbur
sunuz. Biz ve bizimle beraber 
yabancı bir turist bu bakışa 
mecbur edileceği yerde ora -
daki halle temiz tutmağa, iyi 
bakmağa, güzel göstermeğe 

mecbur edilse hic ~üphesiz da
va kendiliğinden halledilmiş • 
olacaktır. Bu vasıOan bilnıi -

yenlere bunları öğretmek ve 

öğretilenleri iia}·a mecbur kıl· 
makta muhakkak ki bir mec
buriyettir. 

Topkapı müzesinin bile kok
tuğunu ileriye süren arkadaşı
mıza mevzu verf'n Amerikalı 
gezgin o vakit muhakkak ki, 
bugün yerdiği gibi yarın da öğ
meyi bilecektir ve .• çıkar yol 
budur. 

BÜRHAN CEVAD 

Nebati yağ, şapka 
Ve makara 
Fabrikaları 
Bazı Avusturyalı fir· 
malar buraya gelmek 

istiyerlar 
A vusturyada bulunan bir takım 

müessese sahihlerinin geçenlerde 

memleketimizde iş yapmak üzere 
müracaat ettiklerini yazmıştık. 

Bu kere de bazı Avustury~lı fab 

rikatörler şehrimiz Ticaret Oda

sına müracaatta bulunarak fab -

rikalarını !stanbula nakletmek ü
zere müsaade istemişlerdir. 

İstanbulda açılmasına ızin veril
mesi istenen bu fabrikalar arasın

da •hasır ve fötr şapka., (kadın 

şapkalar1>, •nebati yağ., •maka
ra• imalathaneleri de bulunmak _ 
tadır. 

ğı günler halk iskeleye dökülür. 
Bir eğlence yerine döner. rıht: _ 
mın üzeri.. Tomris ve Ha!kevi 
sosyal yardım kolunda b~raber 

çalıştığımız öğretmen Saniha ıs
rar ettiler. Benim de canım ;ıkı. 
lı,yordu. Beraber bizim arabaya 
binip iskeleye indik. Benim so • 
kağa çıkmam bir mesele olur. Sa
kın kendimi metediyorum, öğü -
nüyorum zannetme.. Kaymaka
mın kuı diye burada ban·1 çok 
itibar ederler. Hele delikanlıları 
görme.. Durur hayran hayran 
yüzüme bakarlar. Halbuki İstan
bullu yalnız ben değilim. Pek çok 
İstanbullu genç kız olduğu ııalde 
nedense benimle çok meşgul o1ur_ 
!ar. Anlatmış mı,ydım bilmiyorum, 
bunları?. 

Biraz serbest ve açık dolaştı -
ğım için olacak. Burada hfıla ka_ 
dınların baş açık, çorap~ız, kısa 

kollar ile gezmeleri hoş gö"ül _ 

milyar. Arabanın içinde tiç genç 
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• Hi 1 esız 

Perakendeci bakkal, yağcı ve sütçü
lerle beraber toptancı mevaddı gıda iye 
mağazalarında da s~kı kontrol yapllacak 

Mevaddı gıdaiye satan bakkal 1 
ve zahirecilerle diğer esnafın kon- i 
trollarına sıkı bir surette devam 
edilmektedir. 

Bu dükkan ve depolardan a
lınan muhtelif çeşid yüzlerce ye_ 
necek ve içilecek gıda nümunesi, 
tahlil olunmak üzere Fatihdeki 
belediye kimyahanesine gönde • 
rilmiştir. 

Bu tahlillerden alınan netice -
lerde, sıhhate mızır ve hileli mal 
sattığı görülen toptancı ve pera
kendeci esnaf hakkında şiddetli 
ceza hükümleri tatbik edilmek -
tedir. 

Ezcümle, karışık sattığı gö
rülen ve bu suretle halkın sıh -
hatile oynamağa cesaret eden hL 
lekiir esnaf hemen müddeiumu -
miliğe teslim olunmaktadır. Bu 
kabil hileli mal satan esnafı 

para cezasının uslandırmadığı gö_ 
rüldüğünden bunlar derhal müd
deiumumiliğe ve mahkemeye ve
rileceklerdir. 

Gene uslanmadıkları görülürse 
belediyece dükkanları kapatıla -
cağı gibi ellerindeki cüzdanları 

da geri alınarak kat'! surette es • 
naflıktan menolunacaklardır. 

Son günlerde Ba!ıkpazarı sem. 
tinde yapılan kontrollarda 2 yağ_ 
cı ile bir bakkalın karışık sade 
yağ ve pamuk yağı ile mahlut 
zeytinyağı sattıkları görülmüştür. 

Bunlar hemen adliyeye verilmiş. 
!erdir. 

Bunlardan Koça ismindeki yağ_ 
cı, Sultanahmed bi>inci sulh ceza 
mahkemesinin huzuruna çıkarıl. 
mış ve sattığı sade yağın gerçi 
kokusu biraz fena ise de sıhhate 
muzır olmadığını, bilhassa Lfız • 
!arın •kara lahana• pişirmek için 
bu çeşid sade yağı kapışarak ken
disinden aldıklarını (!) iddia et
miştir]... 

Koça hatta bu yağdan giliserin
le karıştırılarak krem yapılması 
için bir eczaneye de 3 kilo verdi. 
ğiııi söylemiştir. 

Neticede mahkeme zaptı imza.. 
lıyan memurların dinlenmesi ıçin 
talik olunmuştur. 
Diğer taraftan sütten zehirlen. 

me hadiselerinden sonra şehri • 
mizdeki seyyar sütçülerle sütçü 
dükkanları da sıkı bir kontrola 
tabi tutulmuşlardır. 

Dün ve evvelki sabah başta 

Eminönü olmak üzere birçok mın
takalarda belediye doktorları ve 
belediye polisleri, Sütçü dükkan
larına giderek satılan sütlerden 
ikişer şişe 11ümune almışlardır. 

Ağızları mühürlene.rek kapalı • 
lan ve alındığı dükkanların isim

leri yazılı birer kağıd asılan bu 
şişeler de kimyahaneye gönde -
rilmiştir. 

İçinde hileli süt bulunduğu gö_ 
rülen şişelerin alındığı dükkdn 

sahibleri de adliyeye verilecek • 
!erdir. 

Herkes 
Çalgıcılık 
Edemiyecek 

/ Viganadan 
3 profesör 
daha geliyor 

Bütün çalgıcılar ehli- Bu suretle üniversite· 
yetname ve cemiyet. mize «4)) yeni prefesör 
ten vesika almağa gelmiş 0lacak 
mecbur tutuldular 
Şehrimizin hem€n her semtin • 

Üniversite radyoloji enstitüsü 
için kendisile bir mukavele imza-

de, bilhassa yaz münasebetile bir !andığını haber verdiğimiz Viya-
çok eğlence mahalleri veya yazlık nalı Profesör M. Skolizer önümüz-
bahçeler açılmaktadır. Ekseriya deki ay şehrimize gelecektir. DL 
pazar günleri de buralarda muh- ğer taraftan •devletler umunrl hu-
telif kimseler tarufından çalgılar kuku., •kozmoğrafya• ve ciktı -

Zerzevat ve Jeıııi• satan 
diikkfınlarda ba~ı ~atıcıların 
salata, marul, hıyar, kırmızı 
turp, taze soğan gibi sebzele • 
riıı üstüne • taze görünsün di
ye • su rerptikleıini, hazan da 
elmaları ellerindeki bezlerle 
parlatarak calibi iştihıı görün
sün diye gayret &aı-fettiklerini 
görüyonız. Şüphe yok ki her 
satıcı malını dilooij\i gibi ca • 
zib göstermeğe ralısahilir. Bu, 
onun hakkıdır da. l•'akat paslı 
tenekelerde, küilii masraba • 
!arda yosunlıı ve çamurlu su
ları bu yiyecek maddelerinin 
üstüne serpmekle :.ılıcmın i~ti
hasını tahrik etmek isterken 
sıhhatini düşünmemesi bizim 
nazarı dikkatimizi celhettiği 
gibi Belediyenin görmemez -
likten gelmesini istemt'dik. Zi
ra bunlar pi~nıeden ate~ yüzü 
görmeden yenecek maddeler -
dir. 

Yoksa istediğimiz kadar has 
tanelerde tifo a~ısı yanalım. 
Bu pis sular, tifo ve tifodan da 
müthişleri bulunan mikrobla
nn banyo ettiği sulardır. 

HALK FİLOZOFU 

Bugün 
Beyaz 
Park'da 

Geçen pazar günü acılan Bü· 
yiikdere BEYAZ PARK'da bu 
gün radyo ve filim okuyucu • 
lanmızdan SAFİYE TOKAY'm 
iştirakile alaturka saz ve .. mü
kl!mınel ALAFRANGA MÜ • 
ZJK vardır. 

İstanbuluıı en güzel yerin • 
de, iyi bir 1Paznr geçimıek el • 
bette kaçınlmaz. ı 

Saz ve alafranga müzikli ı 
BEYAZ PARK'da kahve 18, 
Bira şişe 60, Rakı $ise 75 ku • ~ 
ruştur. 11 hazirandan sonra 
her gün sazlar buluna~aktı.r. 

Meyva f~r. mızdan 
Nasıl istif atla 
Edeceğiz? 

çalınmakta ve müteaddid saz he- sad• kürsüleri için de ayrıca Vi. 
yetleri icrayi ahenk edilmektedir. yanadan üç profesör getirtilmesi Meyvalarımız yerine 
Bu heyetlerde çalışan kadın ve kararlaştırılmıştır. usarelerİnİn İhraç şekli 
erkek kimselerden bazılarının ,,.. ... ,,,,,,,,,,,,,,, ............... __ .....,==="i dk•k l 
musiki ile hemen hiç alakaları bu. karar verilmiştir te 1 0 unuyer 
Junmadığı, bu suretle çalınan şar- Bu karara göre tiyatro, konser, Meyvalarımızın ihracatını art -
kıların halk ve bilhassa memleke- gazino ve çalgılı bahçe ve saire gi. tırmak üzere yeni bir §ekil düşü. 
timizde bulunan yabancılar için bi umumi mahallerde çalgı çalan- nülmüştür. 
kulağa çok acib ve bozuk gelen !arın hepsi behemehal, •Musiki Bu şeklin esasını harie piyasa • 
bır. er vaveyla· şeklı'nı· aldıg·ı go·· - • tk• 1 · t" k !ara yaş ve kuru meyvalarımız • san a ar arı cemıye ı• ne ay -

dan maada bir de •meyva usaresi• rülmüştür. Ayrıca lü :ı-aşından kil dolunacaklardır. 
ihrac etmek teşkil etmektedir. 

ilk. kızlar da bu "abı"ı yerlerde Cemiyete kayıdlı olmak için de ç a ~ Bu maksadla tedkiklPr yapıl • 
hanendelik ettirildiği anlaşılmış- muhakkak ehliyetname sahibi ol. ması kararlaştırılmıştır. 
tır. malan icab edecektir. Bu tedkiklerden alınacak neti -

Bu münasebetle badema herke· Ehliyetnamesi olmıyanlara bu- celere göre muhtelif meyva istlh· 
sin ve her arzu edenın böyle kol. nu cemiyet veıeceKtir. sal eden mıntakalarımızda vasi 
tuğunun altına bir çalğı aleti sı- Kayıdsız ve ehliyetnamesiz ça- miktarda meyva tasir edecek tesi-
kıştırıp umumi yerlerde çalgı ça- lışan çalgıcılara müsaade olunını.. sat ve teşkilat vücude ııetirilecek-
lamamasını temin edecek yeni bir yacaktır. tir. Bu suretle muhtelif µıcyvala· 

kız bizi biraz açık saçık gör•ince 
etrafımızı sardılar. Biz ,işin ab • 
yındayız. Birbirimize ağzı açık, 

elleri arkasında, kasketi çarpıl -
mış, bacakları paytak gözlerini 
kırpmadan bakan saf ve gözierl • 

nin bakışına hiç bir fena niyet 
parmak uzatmamış delikanlıları 

göstererek bu senin olsun, bunu 
ben alayım diye aramızda tak -
smi ediyor, gülüşüyoruz. 

Karadeniz bu mevsimde gö -
rülmemiş bir hırçınlık gösteri • 
yor. Siyah dalgalar homurdana 
homurdana beyaz dillerile rıhtı. 
mı ve iskeleyi yalıyorlar. 

Bu sırada vapur yanaşamazdı. 
Kayıkla veya çapar ile karaya 
çıkmak cesaretini gösterecek yol. 
cu da bulunmazdı. Çapari sen bil. 
mezsin! Burada burunları ve «
kalan kıvrık bir nevi gondollara 
benziyen kayıklara çapar derler. 

Vapur iki saat gecikme ile ak. 
şam geç vakte doğru geldi. Deniz 

gittikçe azıtıyordu. Çocuklar li -
yen içinde kağıd kayık yüzdürür_ 
!erken nasıl ellerile dalga yapıp, 
kağıd parçasını sırsıklam eu~r -
!erse, küçük gemi de bu hale gel. 
mişti. Burnu dalgalara batıp çıkı_ 
yor, bazan yüreğimizi ağmnıza 

getirecek kadar yana yatıyordu. 
Sular, kova ile dökülüyormuş gi. 
bi üzerinden aşıyordu. 

( ...... ) da liman olmadığından 

barınamazdı. Yukarı çıkacaktı . 
Bu vaziyet dahilinde de· ne yük 
boşaltabilir, ne de yolcu bıraka _ 
bilirdi. Geçip gitmesini bekliyor
duk. Lakin hıı,yretle durduğunu 
gördük. Bir düdük çaldı. Hava o 
kadar sertti ki, cesur ve gözle -
rini en çetin fırtınalar yıldırmı _ 
yan kayıkçılar bile gitmek cesa _ 
retini gösteremiyorlardı. Vapur 
ikinci bir düdük çaldı. Kayık is
tiyordu. Nihayet büyükçe bir Ç_a
par gemiye doğru ilerledi. Bu Ş3-
ha kalkmış denizin sırtına hın _ 

(Dernmı var> 

-
1 

,· 

rımızdan çıkarılacak olan meyva 
usareleri _ mayva tozları hem da
hilde tabatte, bım pa~tillerde ve 
gazozlarda, şerbetçilikte, pastacı
lıkta ve hatta konservecilikte kul
lanılacak ve hem de ihrac oluna • 
bilecektir. ---.- -- - .. . .- -

iJ>7 ı ı. • .;rl lJ>~ .,.J nı 
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Genç 
Ka ını 
Kim 
Boğdu? 
Esrarengiz 
Cinayetin 
Faili hala 
Meçhul 
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.. . Jj 
Olüsü bulunan Fllis 

Londra gazellerini günlerden _ 
beri meşguı ede:ı muhakeme ar
tık bitti. Şimdt lngiliz gazetelerin
de bunun ~lrnfında tesadüf edi _ 

le!' yaztb lınzı 'mzalarla intişar 
cd 1 fik!r!erdı.. "\aşlı bir koca. 
g~nc bir kadın, gel'c a~ık. Faciayı 

ovııalan bu üç kişiden ve bir de 
lıizrnC"'tci kızdan ,son rr,..ırraf .. lJir 

kaç gürıdur tıa~ca Şımdi Loııdra 

gazetelerinin okuyucularını aca
ba ne gibi bır \"ak'a meraklandırı
yor? Diye otı gazetdrri gözden ge 
çirirken birk~c \"ak'ıı olduğu an
laşılıyor. 

Gazetelerin sütunlarını işgal et
mek itibarile buııiardan en mil _ 
himmi gene l;;r kadının boynun -
dan hoğulmuş ol&rak bulunmuş 
olmasıdır. 

Bu cinayet i.ı.;J i veya fa.l!eri a_ 

raıımaktadır. Ingiliz gazetelerinin 
buna dair \"erdiği mallımatın hu
ltısası şudur: 

Folkston civarınd& bir tepede 
gene bir kadının boğazından bo
ğularak öldüri".!düğii bulunan ce. 
sedinin mu&yL·nesinden anlaşılmış 

ve tahkikata başlanmLŞtır. Buçer 
isminde birinin karıs! olan bu ka
dın yirmi ıki yaşlarında idi. Ora

dan geçenlerden ihtiyar bir adam 
Cf'sedi görmüş, haber vermiştir. 

Kocası nezdinde yapılan tahkL 
- katta adam şuaları söylemiştir: 

- Ben çoktan beri başka bir ye-
re gitmiştiın. Aylardanberi karımı 
görmedim. · 

Cesedin :nuayencsinde kadının 
öldürüldüktt~beri birkaç gün geç

tiği ölünün Lpecle çalılar arasına 
saklanarak bırakıldığ! anlaşılmıŞ
t:r. 

ı 
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Bugün Çekoslovakya Belediye 
intihabatile meşgul 

lntihabdan sonra yeni 
kanunlar çıkacak! 

Çekoslovakyada bugün yine be
lOOiye intihabatı vardır. 

Bundan evvel iki pazardır, Al
manların bu!unduğu mıntakalar. 

da varılan netice Henlein fırkası 
için belllbaşlı bir muvaffakiyet ol
muştur. Fakat bunun o kadar bü
yük birşey sayılmamasını söyli _ 
yenler de çoktur. İntihabatın ya
rınki neticesi de alındıktan sorıra 
bu hususta tam bir fikir edinmek 
kabil olacaktır. Ayın ortasında 

Çekoslovakya parlamentosu topla
nacaktır. O zamana kadar ise Çe
koslovakyadaki ekalliyetler, bil -
hassa Almanlar için yapılacak lta
nun hazırlanmış olarak parla 
mentoya verilecektir 

Avrupa gazetelerinin Pragdan 
aldıkları yeni malll.mattan anlaşıl
dığına göre bu husustaki kanun 
layihası hazırdır. Almanlar mek
teblerini, i'.larede almancayı res. 
mi lisan olarak bulundukları mın
takalarda kullanmakta serbest o
lacaklardır. Daha bunlara benzer 
imtiyazlar verilecektir. Kaç haL 
tadır Avrupenın C'rtasında bir 
lıarb çıkarmak istidadında olan bu 
meseleler artık yatışmış demek 
oluyor. 

Orta A vrupada bi: harb çıkması 
endişesi yalnız Avrupalıları hele
cana düşürmiiş olmakla kalma -
mıştır. Amerika Hariciye Nazırı.. 
nın bu münasebetle geçen gün 
sövlemiş oldu!lu bir nutuk yeni 
dünyanın ia eski Avrupa işleri 

karşısında lakayd kalamadığını 

gösteriyordu. Alman gazeteleri bu 
nutuk söylendikten VE" dünya mat 
buatına geçtikt~n beri ona cevab 
vermekle meşgul oluyorlar. Bu 
neşriyatın kalem kavgası cihetini 
bir tarafa hırakarak satırlar ara -
sında özlü ne \"ar diye arandığı 
zaman bazı noktahra tesadüf edil
miyor değildir. Alman matbuatı_ 
nın Çekoslovakya aleyhindeki 
bundan evvelki neşriyatı artık ya
tışmış demektir. Yalnı; Beobahter 
Amerika Hariciye Nazırının nut
kwıdan bahisle aşağı yukarı şunu 
diyor: 

Çekoslovaky adaki Almanlar fe. 
na muamele görmüşlerdir. Onun 
için Çekoslovak hükılmeti Alman
yanın buna liıkayd kalmıyacağın
dan end~e edıyor. Bundan sonra 
da Alman kıtaatıuın Çekoslovak
ya hududuna sevkedildiğini ileri 

süren Çekoslovakya hükumeti bu 
suretle kendı seferberliğini garb 
devletlerinin nazarında haklı gös
termek istemiştir. Bur.a karşı Al

manya sakin kaldı. Çekoslovakya 

daki Almanlar da demir gibi bir 

disiplın muhafaza ederek sakit 
kalmışlardır. Eğer Amerika HarL 

ciye Nazırı .tehdidkar bir harb 
tehlikesi• olduğunu düşünüyorsa 
bunları da düşünmek icab eder. 
Amerika Hariciye Nazın sulh -
tan, adaletten ve terakkiden bah
setmiştir. Bunlar şayanı dikkattir. 
Fakat sulhun, adaletin ve terak. 
kinin Şartları olarak ilerisürülen 
Vilsonun 14 prensipi Amerikadan 
çıkmıştır.• 

Alman ga.etelerinin bu tarzda
ki hücumlarını uzun uzadıya nak
letmeğe lüzum olmaSP gerek. Bun 

!ar bir tarafa bırakıldıktan sonra 

şimdi asıl gözônünd~ kalan cihet 

devletler arasındaki münasebat 

itibarile Çekoslovakyn işlerinin 

son günlerde girdiği safhalardır. 

Paristeki Çekoslovak sefiri mem

leketine gitmişti. Tekrar Parise 

dönmüş ve Fransa Hariciye Nazı

rile uzun :ızadıya görüşmüştür. 

intihabat ayın 12 inci pazar günü 

bilecektir. Çekoslovak hükıimeti 

intihabat biter bitmez ekalliyet

ler için hazırladığı kanun layiha. 

sını bildirecktlr. Bundan yalnız 

Alman ekalliyetleri değil, Çekos-

Lehli ve Macar ekalliyetler de is
tifade edecektir. Hazırlanan Iiıyi

hanın esaslarına göre ekallfyet -
!erin toplu bulunduğu yerlerde 
bunlar mahalli idaı ede, dil husu
sunda, mekteb ve !Pdrisat işlerin
de serbest olacaklardır Yalnız ev
velce de Prag hükiınıeli söylemiş
ti ki devletin istiklaline miıni ol
mıyacak, parçalanmasın! icab et -
miyecek her türlil imtiyazları ve
rebilecektir. İşte ~imdiki hazırla
nan kanun 15.vıha,ında bu cihetler 
temin edllmis oluyor; diyorlar. 
Ekalliyetlerin a2nmi surette tat
min edilecekleri söyleniyor. Her
müzakere ile anlaşılmakla olabi
lecek görünüyor. Yalnız Çekoslo
vakya hiıkumetı dahilinde bu 
ekalliyetlere böyle imtiyaz -
[arda, müsaadelerde bulun -
makla beraber ıki sahayı yal
nız kendine ~lıkoymuştur: Asker
lik ve harici münasebat. Ordu Çek 
lerin elindedir ve onların elinde 
kalacaktır. Harici münasebat dev. 
!etlerle komıwp görüşmek işleri 

hep Çeklerin Elindedir ve onların 
elinde bulunacaktır. 

İngiliz Hariciye Nezaretinin en 
en mühim şube reislerinden biri 
olan Vilyam Strang da Çekoslo -

lovakyada bulun&n Okraynalı, : 

vakyaya giderek tedkikat yapmış

tı. Ondan sonra Berline de gide. . 

rek lazım gelenlerle temas etmiş

tir. Çekoslovakyada yapılan bele- · 

!iye intihabatının alınacak son ne. 

ticesi birkaç ~oktadan şayanı dik

kat olacaktır. Şimdiye kadar elde 

edilen rakamlar da bu hususta za

ten az çok bir fikir vermektedir. 

Yalnız Alman ekalliyetleri, 

Henlein fırkası meselesi değil, dL 

ğer ekalliyetlerin aldıkları vazi

yet te merak edilmektedir. Mese

la şimdiye kadarki intihabatta Ma 

Güzel 
Karısını 
Nasıl 
Öldürdü? 
Katil 
Koca 
Yine 
Evlenmiş 

'• 

Katil kocanın ikinci karısı 

İngiliz gawtelcrindc okunduğu

na göre yirmı altı yaşlarında Rey. 
' nold isminde bir ınotörcü karısı -

nın üzerine cvlrnmekle maznun 
olarak yakalanmıştır. ingiliz ga -
zetelcrinde sık sık görülm bu ka. 
bil vak'alara ai~ tafsilat çok defa 
bir roman gıbi uzamaktadır. Fa -
kat bu motörcünün maznun ol -

duğu cürüm az ~ayanı dıkkat de. 
ğildir. Çünkü Hcy~rıld dört ay 

zarfında iki defa evlenmiştir. On 
sekiz yaşlarında Mori Vitaker is
minde bir kız vardır. Bu krz ge -
çen sene mayısta Hc)'nold ile ev. 

lcndiğini, nikiihhrı kıyıldığını 

söylemiş ve demiştir ki: 

- Geçen sene mayısta evlen -

miştik. Beni almadan evvel başka 
bir karısı C'lup olmadığını -Oilmi -

yordum. Kocam tevkif edilinciye 

kadar beraber yaşadık. Yakında 
anne olacağım. 

Motörcünün muhakemesi daha 
neticelenmemiştir. Motörcünün 
hakikaten başka bir karısı daha o. 

lup olmadığı meydana çikacaktır. 

car ekalliyetinin muhtariyet isti. 
yen takımı mağlub olmuş deniyor 
ki bu Çekoşlo\•akyadaki Macarla

rın vaziyeti itibarile gözden ka -
çar gibi değildir. Avrupanın or • 

tasında olup biten bu işlerden da

ha birçok vesilelerle bahsedile -
cektir. Şimdi elde edilmiş olan en 
mühim netice şudur: Harb yok!. 

HiKAYE 
SON TELGRAf 

Yazan: Celal Mete 
--- - - -·· '"·--- ba.$~ 41. 

Sebahat uykudan henüz uyan. zun uzun düşünmeye f""ln' 
.. b '{al ... 

mıştı, küçücük garyolasının için- Çok dalgındı Dilru 8 • dl~ 

de gerindi oda loştu, kalktı ayak daya girdiğınin bile [ar~:n zıırı' 
[arının ucuna basarak pancurlar. mamıştı başını kaldırdıg ldO·"' 
dan birini açtı. Odayı şimdi hafif Dilrübayı karşısınd8 bU pDfİIJıl 
bir ziya hüzmesi kaplamıştı. Ba- yecanla sordu, ne var 

0
1 .• 1F 

şını pençereden çıkararak uzun kalfa bir şeymi isteyorsU )1 ~,; 
uzun uzu'! etrafa baktı sabahın di. Dilrüba önüne baı.ar• ııP"' 
temiz ve sat havasını ciğerlerini vealtı hazır efendim ,si;~dl ısı· 
doldurmak için mınicik göğsünü yorlar dedi ve avcunu -~ ıiP ~ 
~b;t!'tarak bir iki kere derin ne- Iadığı şeyi mütemadiyeP ~a ~1 

fes aidı. züyordu. Sebahat ilk d• pi ı-ıl 
Köşkte daha henüz kimse uyan dikkat etmedi fakat soP'.3~1 ~ılf> 

mamıştı, usule• kapıı;ı açtı, kori- sende allah a~1'ına D:lr~ ;ı'rl" 
dorda çıt yoktu, ne bir ses, ne, dedi. Dilrüba daha faz ~o~ ıl' 
nefes ... Ağır adımlarla bahçe ka- demiyerek elindeki buru iıe ~ 
pısının tokmağını çevirdi, bir gı- ğadı Sebahate uzattı ve 5 

cırtı sonra süküt?.. Ieyemem~ gitti dedi?.. b,oı• 
Sebahat bir hafta sonra yirmi Sebahat bir yıldtrırrı ~ıı' 

yaşına girecekti bir haft.ı sonra Dilrübanın elindeki kM1d!e "f:t 
o sessiz evde Sebahat in senei kt n ren• ken Dilrüba ren e 

1 
~ 1 devriyesi kutlulanırken ince şak- yor odadan bir an ev\'edO ısı' 

rak genç kız, kenç kadın ve gür mak ve kaçmak isteyor dOr ııt' 
sesli genç erkek kahkahaları köş Sebahat buna mani o!dUd 

0
,,,? 

kün dört bir yanını çınlatacaktı. reye gidiyorsun bu_ k3,ğ: :ğsl f1 
Evet eğlenti olacak sabahlara ka- nasıl verdi dedi. Dılnıb u ~ırı' 
dar gülecekler eğleneceklerdi . kat titreyen bir sesle on;;\ grW 
Fakat Sebahat bunların hiç biri- ı a g• (1 evvel Güzin hanım ar . ,,u0o 
sini düşünmeyor yalnız ve yalnız rürken istasyonda gördil.-10 ,ğ~ 
düşündüğü biri vardı; Hauf!.. k" · dı ı'" ~' 
Bunları dü~ünerck 'amların a- acele olarak bu ag~··t .(;rs4 .ıl 

ve cevabını çabuk go~. '.
1 

.ı.ylt'"" 
rasından yavaş yavaş yürüdü, bü JıP ,.. !lf istasyonda bulnbilece.,_ ıııt~ _, 
yük havuzun yanında biraz du- Sebahat çılgın gibi ;dl de ı1eJ11"' 
rarak karşıdaki köşke baktı. Kor_ dll ··_,11 

uf Viyanaya gidiyor ' ,3ır kak adımlarla biraz daha yürüye ııu · ..r 
zavallı yavrucuğum . ')'efV 

rek durdu. ·dı _,., 
ağlayışının sebibi bu ı · d0 ,.. 

Buradan k,arşıki ko~k ıylce gö
rülebiliyordu, fakat d:ıha henüz 
pancurlar bile kapalı idı 
Yavaş yava:ı köşkte herkesin 

kalkma zamanı gelmişti. B.izmet
çi büyük kapının önünü ~üpürili:"
ken Sebahat ümitsiz yürüyordu
ki birden kulağına çok derinden 
bir ses geld., Sebahat? .. 
Korkudarı sararmıştı, döndü ar 

kasına bak!"., Rauf... 
Rauf eliyle sus iş4reti yapıyor. 

du, Sebahatin· vücudüni.i şimdi 

hafif bir tıtrenıe olmıştı. İkiside 

susuyorlardı Rauf hafifce Seba
hatin kolundan tuttu yürüdüler 
yeşil yapraklardan adeta bir oda 
haline gelmiş olan kameriyenin 

önünde durdular, fakat Sebahat 
her nedense bıı gün içinde bir he. 
yecanın verrliğ. izdirapla yerinde 
duramıyordu. Bir an gözleri Ra
ufun yüzüne ;!işti one .. Rauf ağ. 
layordu bu sabah ne olmuştu o
na? .. Artık dedi Sebahat bu se. 
vişmemizi ailelerimize açalım, a
çalım ama'... Lakırdılarını ta. 
mamlayamayor mütemadiyen ağ
layordu. Daha fazla durmaya 
hem tahammülleri kalmamış 

hemde evdekilerin görmelerin. 
den korkarak başlu hiç bir şey 
konuşmadan ayrıldılar, yalnrz bu 
sabah Raufun halinde müth~ bir 

tleğişiklik olduğu Sebahatin gö
zünden kaçmamı~tı. 

Hava oldukça sıcaktı güneş ar
tık yükselmeğe başlamıştı. Seba. 
hat divardaki takvimin yaprağını 
kopartarak dudağını büktü ve 
kendi kendin'C daha senei devri-
yeme altı gün var dPdi ve kendi
ni bir koltuğun üzerine atarak u. 

dütle masanın başına ot~:ııP P~ 
le bir kaç satır mektııP ) ,-e O'

rübanın eline sıkıştırdı. ·- i\ . cvıı· ~ 
koş diyerek meseleyı k ;çil' 
dekilerine belli etrrıerrıe 'f 

saği ındi. ııoı' ~1 
Dilrüba istasyona koşa. 53oii 

. bıf" iki d'" 
Iınce Raufu aradı, bil" , 

aCI !<I • 
s~nra bir kampan_a ve_. ııı• .ti 
dük bunlar: muteakıP, etı'ııı 

eke• 1tı sesleri... Tiren har oJllP , 
Dilrüba mütemadiye~ ;eıı ge</ 
man pençerelerini goı 

jl" 
mekte. perı 1ı 

Sondan ikinci vagon 01ı filtı 
sinde Rauf onu ~ağ1r1.Yllr, e&1P 

13~ıl f\.iıı 
tiren çok hızla;-ınışll ~ . .,_ ııjı.J ,,, 
mc'ctubu ona verece!< ı akli ıı 
gözlerinde bır ~imşek_. ;adı ~1 ,ıı 
Dilrübanın uzattığı k"~ .. ~~'. J· 

\'il-"' fY 
elinden kaptı, fakat ne ı al• 
cak kağadın bir k15 ırı 1" 
miştl. 

• • . sılı" .eÇtı· r 
Aradan tam üç BY '' c~ıııP ~· 

hal bir türlü RaufW' ııııy!Ye ~~ 
lamamıştı, artık iyide\ıtJCIJI v 
yıflamış günden g~~e ille ııı11ıl' 
hale gelmişti. Blr gun Y91sııı~ 
düşüncelerle odada / .. f~ ~· 
kapının zili acı acı çal pıJ' .~ 

. le kB t"' 
de Raufun hulyastY ı~~'\ııı 
rübadan evvel koştıı ı ~o; ,~ı 
tıpkı ümidi gibi. .. :aeY;esS~~i 
sahipleri gelmişlerdi d.,01· 1,
belll etmeyerek buyru~ 1 ıı,t';,ııı
nep hanım mlsafirlet'n • 9n ~.1ı 

ı ta<I•· ..,,. 
dı havalardan, yen ·~ten :.ı1iJI' 
şulardan bahsedlldı ıısJlS"· 
şimdi ondan, Rauftaı' ~ ı 
yordu. bııect 

nhkikata gore gene kadının o . 
civarlarda tanıdıkları olduğu an
la~ılmıştır. Polis kadını tanıyanlar 

ara.;ında tahkikata girişerek bir 
ıµucu yakalamak isliyor. 

c:~~ 
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yazıyorum .. Der de yine hep bütün yazrrıa: Jcsgııl 
!erini yazar, Amma yazı müdürü de kM1 ı.ııl'i' 
!er. O, başka. . J(ıztll ~I' 

Otel garsonlarından biri polise 
verdiği ifa<lcd~ bir hafta evvel ka
dının yanında bir erkek olduğu 

halde sokakla giderlerken gördü. 
ğünü söylemiştir. 

Tahkikatın alt tarafı da yazıla
caktır. ---
Çocuğunu 
Öldüren kadın 

İngiliz gazetelerinde okunduğu
na göre y;rmi sekiz yaşlarında 

bir kadın küçük kızını kasden öl

dürmekle maznun olarak tevkife_ 
dilmiş ve mahkemede kasden böy
le bir cürüm irli:tab etmediğini 

söyliyerek masumiyetini iddia et
miştir. Flis A,·elin ismindeki bu 

kadının çocuğunu kasden öldür. 
düğüne daır hiçbir delil buluna

mıyarak beraalinc hükmedilmiş
t:r. Kadın cvvdcc 'imarhaneye 
girıp çıkm:<' ı. Bti el, razarı dik. 
kıl• alınfYlışt r 

Komiserin telaşı ve gür sesi: 
- Ha. Geldi mi?. Haydi çabuk getir. Yarım sa. 

at sürdü be adam!. 
Memurların hareketi ve sesler: 
- Sedyeyi kanepenin sagına r~ oğlum ... 
-- Hamid çocuğum şöyle ge•;. 
- Dönmüyor ki cenabet ~ey; Takıldı kaldı o-

radu ... 
- Tut yahu. Şöyle tut, ha ... İşte 

- Hadi incitmeden kaldırın .. . 
- Bitti mi? .. 
Yin~ komiser: 

oradan!. 

- Haydi oğlum sarsmadan indirin. Hasan Efen· 
di, sen doğru Hasekiye ... 

Muavinin endişesi: 
- Hişt.. Hişt .. Hasan Efendi. Raporu aldın mı? 
Sonra, gazeteci beyin yüzüne dikkatli bir bakış 

ve söylen~: 
- A .. kızcağız, kendini öldürecektin de, ne diye 

ele geçtin? .. 
Bir memur: 
- Kendilerini maskaraya çeviriyorlar! 

Refik Beyimizin ye'si ve bir ümid: 

- Komiser bey sebebini siz de bilmiyorsunuz 

Edebi Roman 
No.5 • 

- Kendine gelineiye kadar. Biz, lıa~tanede ifa
desinı aldırırız. 

- İmkam yok. Ben bunu öğrenirim. 

Evet imkanı yok. Refik, bu Jıad;seye de lisan 
vermek zaruretindedir. O, bun:,, varıncıya kadar ne 
dilsiz, gizi! kapaklı hadiselerin dilini çözemedi ki, 
bunu da çözüp öğrenemesin. Mutlaka öğrenecek? 

Öğrenmek için bir tedbir daha: 

- Komiser bey .. 
; - Efendim .. 

- Bu kızın ismi ne?. Ailesi kım?. 
- Bilmiyoruz ki. .. 

değıl mi? - A .. A .. Onu da mı öğrenPrnediniz'! 

Il.r omuz silkişle nıukabde \C ga-•:kcilik h:rsı: Nt'redrn biisinler?. Müntehirlerin ndetidir. Mek-
Tulıal. !!: pekı, bu böyle anlaşılmadan mı ka. lub bı, ·kırlar Ilu onu da yapmı;m:ş'. 

Jacak?. 'l'ı~essüf: 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- v halde ısmi de, cismi de, ınliharı dn, ailesi de, 
hepsi meçhul .. 

- Tabii. 
- Fena! 

- Çok fena!. 

* - Refik bitli mi?. 

- Bir kiiğıd daha var ... 

- Kısa kes be kardeşim.. Saat on buçuk. Daha 

dizilecek dünya kadar telgraf var. Ajans habire ve. 
diye yazacak!. 

- Canım kardeşim bundan kısa nasıl yazılır?. 
Beş ~ütc1nluk yazıyı bir buçuk sütuna zor sığdırabi
liyorum. Fazla bir satır bulursan çiz!. 

Yalan ha .. Her muharririn adeti budur, Kısı> 

Fnknt, refikin bir şeye cam sı!<lıyor · -yi 0tsc-' 
ni, intiharın sebebini de öğrenseydi ne 

1 
sen ı1e· p' 

Maamafih, sebeb mi bulamıyacak? Adaıtl ,)c jçfn 
- Bu kadar güzel bir kız mutlaka 

3
' ıf. 

tihar eder ... 
İşte, sebeb. 

ti~' 
l" bit ıl1 

Bunu, plkala, kuv•et 1 

yazacak!. 

- AI, son kağıdı da iki gözüm .. 

lıt1• 
- Nasıl?. 5ors1 

d şunu , 
- Aferin. İyi yazmışsın ... Ha, °.r fl'li? 01n' 

bı.: kız hakikaten anlattığın kadar guzelttill" I<' .r• 
. )31 st'" - Monşer ne dıyorsun ?. Şaheser.. )ct~n 

. - cl ~dU f - Budala. Insan bu kadar guz 10; · 
intihar eder mi?. . ·rrısiı şc 

- Kimbilir, sevdiği herif de ne .b•_Ç\,;ıclin1 ·• 
Bizi, böyle bir güzel sevmez ki kadrınt , 1p• .,v 

- Hah .. Hah .. Hah .. bCO• 
sen 

- Bırakın Allahının aşkına- ~ 

d .. .. d - . ? .,,,tb nere en gorup e sevecegız.. ;n ,.. e 
b hi~Y ·~ı - Üyle ya .. Geceyarısı eve, sa 3 ricili? 

d · de''Ş' 
ya. Ondan sonra da haydi hava ıs ·1< a. .ptl 

- Geç, üslad bu bahsi geç pcdı ... ,.,ı ' 
(JJCI • 

~ 
\~ 
lı 
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~~ltkiır İsmail Hakkı Nebil
\; ~ Yapılan konuşmanın bi
~lı il ııu dünkü sayımızda çık. 
llıııı.) Ugün de sonunu dercedi-

Ş 
Uphe Yok k' 'k' 1 re , . ı, musı ı asır ar 

'ıng'.nı, zevkini, işlemesini 
.~ Pa~vı bir tarzda değiştirebi. 
llııııe at ana hattı, tekniği de • 

iluı. IG.iısik Türk musikisi bu.. 
li(. lakl'rıusıki ile mukayese edil
~ dırde bu neticeye varılır. 
'ı.,Q arasında zaman ve mekan 

ına b ·ı 
ıa ag ı olmıyan şaheserler 

"ii trı~an " ni taravet ve güzeL 
ile afaza ederler. Bunlar her 
b,,: e~veJ bır sehli mümteni 

~k~· olrnez kıymettirler. Türk 
frın ~ne btı ı: .iar ~'.'°dan bağ

Ve arşısınaa henuz yapılmı. 
' go;a Yapı\amıyan değişiklik

~p Çıı•_"trı.ernekten mütevellid a
b ~ bu"u''kt" ··ıt .1 ur. 

lı ~~·nstrurnansızlık, ses ailesi
ıııı( v ti edecek tarzda, muhtelif 
~ trıe ka~akterde çalıştırılacak 
·4tıi Usikıye, musikimizin ha -
~ llcltve temsil kabiliy!tli bir 
~tl ularnaması ve değişik ka.. 
~te Y •rcte rnuhtelil asarı musL 
ili ta aPılarnaması, alaturka mu. 
~la ganni tarzının teknik bir 
""y;ırınernesi, ve binaenaleyh 

· • tdc kafamıza çarpılan birL 
"' '•n .. "'~ gor~nek ve yekdiğerinl 
· ~dercesine ezik, cansız ve 

ıı tııelankoli içerisinde do
l'rıosı, huliısa, bu bellibaşlı 

llJ •rı giderecek bir okul ol -
"-'ı y" 

~ılrıı Uzünden; oku"" " yaz_ 
11 en, konuşma _, 1 ve 

lıç te düzgün olı .n ve 
blloyh zevkleri de bu nis -

r vlılunan bazı türedi okuyu
r 0 bazı buna mümasıl çalı

ke karşı karşıya kalan mil-
ula;ı .. ı · b · b ' lı o , şup 1csız u nıs eı. 

~do zevkine ölçü bulabil -
ır Şu halde 17 milyon ' 

'
1 ll\uzik bakımından zevk

'ne h. laek . ızmet etmemek, ona 
1( k· hır musiki zevki aşılama.. 
~,, 'l'rıin kusurudur?. 

~aın· ı ko "lı, h· an ar, memleketten _ 
ı.,ij •vası ıçinde kaldırımlarda 
')1 ~lan kimselere benziyen 

I._. nzetilmek istenilen Turk 
ı "s· 'tıı.•k •ne layık olduğu kıymeti 
'ı le Ve onu tedvin edecek el

'lııı. g:liın etmek, bir okul mey. 
~ trı ırınek en başta ve en mü. 
İ~r •trıieket vazifesi ve borcu.. 

'ttı,k 
.1a İs l<onservatuvarı namı al-

~11 l~ııbnlda bir konservatu
'lı. ~Urkugunu duyuyorum. Bura. 
\cak h tnusikisl yokmuş. Ağia
~.. aıı ... O halde buranın adı ) ... , 1'" 
<lr• Urk konservatuvarı olu-

·~tf 
~ u •n bu suali gazelenizde ef-
~v.ınurnıye muvacehesinde bir 
,"flıı. tın! Ben garp musikisinin 
'I.." •nı d • d ""! k 

1 
egil, ona her bakım an 

~~i}e a. an bitaraf bir muzik tek
nıy· lı ıe ırn! sorarım. size tedrı-

~.t~ ;~ııa Fransıça olan bir mek 
'lılı~r Urk edebiyatı öğrenilir ve 
1l llıı? 
'L 
hı" u lltektebin adı da cTürk 

, •lı 
k.'n b·ı tnektebi• olur mu? .. 
\"': ı~ lltek aleyhinde değilim! 
~! il· ıı biliyorsan okadar adanı

! hi~~ııaenaleyh Garp musikisL 
va orsan elinde ikinci bir ha

~ .. rdır. Fakat Türk musiki
q'ltrrı~ğrenrniyen musikişinasa 

~~itle ~~ 18Yeni denilemediği gibi 
~it ..,1sanuu bilmiyen edibe de 

-~ıb· 
3

0 
ı denemez. 

:ıııılt, ıı ıarnanlarda klfi.sik Türk 
·~ tın· tı, lerııa 1 canlandırmaya doğru 
ıt~n ~ Yill var, koro konserleri 
'fliııc:tıılıyor, bunun hakkında 

ı.. llıı llcdır· ? 
• •\liıı. ... 

;n k. ik Türk musikisini ihya 
·~ Oto h ~ •unu eyetindcn bahsedi. 
ıt n<re~ Bu çok takdıre layık 
'-h•I •Itır. Mazısini bilmiyen 

ı. ıtı •· . T 'h " . "'Yın edemez. arı 
•tı 

t v. ' nluzeler ve eski edebi 
<ık ilttııaSillıar eski hayatımızı, 
~. lır 

va. l ı.ı 'u:c..U bize'. tanıtan ye
.)\ ~c.lır. 

Nitekim Türk tarihinin kökle • 
rini aramakla meşgulüz. Fayda 
ummasaydık aramazdık. Eski de. 
virlerin maziye karışmış zaman -
!ardaki Türk san'atkilrlarının e -
serlerini yaşatmak, hem milli 
benliğimizin, hem bugünkü zev -
kimizin en büyük ihtiyaçların -
dandır. İnşallah bu koro heyeti 
başlangıç olsun ve canlı, daha ba_ 
riz mütekamil şekle inkılab et _ 
sin. Kuvvetle temenni ederim. 

- Yarın için istikbal vadeden 
bestekilrlar yetişiyor mu? Bu sa -
hanın kısırlığından bahsedilıvor. 

- Sualiniz çok kıymetli ve ye
rindedir. Ben de bir bestekar oL 
mak sıfatile, bu sualinizin ceva _ 
hını vermeğe çalışmağı bir vazi
fe bilirim. 

cSan'atın hayatı teşviklediu, 

crevaçsız met::t zay;dir• Bu iki 
ata sözünü tekrar ederek <Öze 
başlıyorum! 

Bir memlekette filanca mahsul 
mebzulen yetişebilir. Mahreç \C 

müstehlik bulamazsa o mahsul 
yetiştirilir mi, yetiştirilmez mi" 

lsmaıı HaKkl Nebllo(Jıu 

Tenis profesörü olduğunu iddia 
eden bu şık delikanlı kabare mü
davimlerinden başka bir şey de • 
ğil .. 

İsmi: Klcman. Gujol, yaşı 26. 
Meslek: O ... 

Geçen 9 şubat 1937 dı; soğuk • 
kanlılıkla taksi şoförü Marsell 
öldürmek teşebbüsünde bulunu
yor. Bundan da eline ancak 20 
frank geçiyor ... 

İki 10 frank için 
Evvelki gece, saat 20 .ye doğru 

Gujon, Klişı meydanından geçen 
bir taksi otomobilini durduruyor, 
Şoföre: 

- Monjeronda, Daş oteline .. 
Diyor. Taksi hareket ediyor. 

Bolonyayı geçiyor, Monjerona va
sıl oluyor. 

Gujol, otomobilden inmeden 
- Vaz geçtim, diyor. Otelde 

durmıyacağım, evime döneceğim. 
Yürütünüz ben size yolu göste • 
ririm. 

Diyor. Az sonra ormana 
yorlar. Saat 22... Gujol: 

- Dur!. .. 

giri -

Diye bağırıyor, ve ayni zaman
da elindeki tabancayı şoförün ü
zerine boşaltıyor. Çıkan kurşun, 

zavallının P.nsesinden giriyor, sol 
çene kemiğine dayanıyor, kalı -
yor. Şoför, otomobilin içerisine 
yıkılıyor. Otomobil de yolun ke
narında hendeğin kenarında du
ruyor. Katil. şoföre yaklaşıyor. 

- Merhamet! ... Karım. iki de 
çocuğum var. Onlara ~.cıyınız ... 

Gujl, zavallının yalvarması -
na aldırmıyor. Bu sefer kafasına 
nişan alıyor. İkinci kurşun, sağ 
kulağının arkasına s~planıyor. 

Şoför, kendinden geçiyor. Katil, 

( 

' 

-

Kleman Gujol 

öldürdüğü zaıınile zavııllının ü -

zerini arıyor, bulduğu ne bilir 

misiniz? 2 tane 10 liralık frank! .. 

Ne yapHyım para istiyordu .. 

Mucize kabilinden kurtulan şo

för kendine gelince mütecavizin 

kaybolduğunu gördü. Sürüne sü

rüne yolun kenarına geldı. Az 

sonra yoldan geçenlerden blı ;i 
jandarmaya haber verdi. 

Erteııi gün Gujol, dostu on se
kizyaşlarında bir kızın evinde ya. 
kalandı. 

Gujol, yakışıklı bir delikanlı

dır. Parise geldiği zaman 18 ya
sında idi. Bir tenis kulübüne 
memur olmuştu. 1936 da Simo -
ne Şavarok isminde bir kızla 

tanıştı. Şimdi kendisini dinliye -
l!m: 

- Monjeron'da ikamet ediyor
du. Ekseriyetle gidiyor, kendisini 
görüyordum. Geçende gebe ol -
duğunusöyledı. Krndisile evlen
mek istedim. Fakat, anlaşılan 

başka birisile de rabıtası vardı. 

Benden daima para ıst!yordu. Ne 
yapacağımı, nereden bulacağımı 
bilmiyordum. Ümidsiz bir halde 
idim. .. • 

Faciadan bir gün evvel iki sev
dalı, Monjeron'dan Şas otelinde 
buluşmuşlar. 

- Kendimi öldürmek için bir 
rövelver satın almıştım. 

8 sonkiinunu gecesi Monjerona 
gitmek istedim. Sevgilimi gör -

mek istiyordum. Bundan sonra 
geçen hadise hakkında bir şey 
söyliyemem. Çünkü bilmiyorum. 
Ne oldu ... Otomobile nasıl bin -
dim? Şoföre nasıl r.teş ettim? 
Hatırlamıyorum bunları ... 

Hakim - Şoför karısı ve iki 
çocuğu olduğunu söyliyerek size 
yalvarmış. Buna rağmen siz ken. 
disini öldürme!f. istemişsiniz? ... 

- İhtimal... bilmiyorum bir 

şey ... 
· Makeme kararını, iki gün son

raya bırakmıştır ... 

Bizim içn mahreç ve müsteh -
Jik gramofon plaklar: ve gazino. 
!ardır. Gramofon plakları satıları 
maldır. Satılırsa kar, satılmazsa 
zarar bırakır. Gazinolardaki re -
pertuar cazlb ise müşteri gelir, 
değilse gazino zarar eder. Bun • 
!ardan başka mahsulümüzü arze_ 
decek bir pazar varsa ona hazır -
lamak da bize borçtur. Bu pazar 
yok ise bestekar ne yapsın! İyi 
kötü bu memleket kudretli bes. 
tekilrlar yetiştirımektedir. Bun • 
!arın bir kısmı ile hasbelmeslek 
tanışırım, görüşürüm. Ben onla -
ra, onlar bana endişelerimizi, şi
kayetlerimizi, pazar bulamamak
tan mütevellit teessürlerimizi sa
yar dökeriz. Her yiğitin bir yoğurt 
yiyişi vardır. Herkes kendi kud -
retince yapar ve yapabilir. Bir 
operet yapayım, kime oynatayım. 
kime söyleteyim. Belki içimizde 
opera yazacak enerjiyi hamil ka
palı kutular var. Ne için yazsın, 
neresi için yazsın ve .. Kimin için 
yazsın? 

Yeni 
Bir Moda 

\Senede 3 milyon dolar 
kazanan köpek 

Bestekarın kızı Bayan N evvare 
ilave etti: 

- Ve nerede oynatsın? .. 
- Ben öyle bir eserimi koltu -

ğuma sıkıştırıp kapı kapı dolaş _ 
sam alacağım ilk cevab bizde O

pera yok ki, yahud senin istedıği_ 
ni yapacak eleman yok ki, 
Acelen ne idi d~ yazdın, 

olacaktır. Bıttabi o defterler 
dolabımda tozların arasında def. 
nolup gidecek. Şu halde kabahat 
bestekarlardı. mı, yahud onu teş

---
Son Epsom at yarışlanna giden 

kibar ve şık kadınların yanakla_ 
rını çiçekler, kelebeklerle sasle
dikleri görülmüştür. 

Bunlar, su ile yıkanıldığı za -
man çıkmıyacak boyalarla ve 
muhtelif renklerle yapılm•kt.adır. 

Acaba bizde de taJ;bik 'lluı:ıacai< 
mı dersiniz? .. 

vik etmiyen pazar hazırlamıyan 1-------------..... ==--=,.I 
cemiyetle mi? ... Bize pazar açı • ruzla beraber de alaturkayı .. Siz 
lır da oraya meta getirmez _ hangisini tercih ediyorsunuz'/. 
sek mes'uliyet bizimdir. Eğer - Önce alaturkayı severim. Li-
servet sahibi olsaydım Türk bes- san öğrenmek nasıl bir zevkse 
tekarlarının nelere kadir olaca _ garb musikisini o kadar anla -
ğını servetimin zorlle gösterir _ mak lfizım!, 
dim· Ne yazık ki at var, meydan İsmail Hakkı Nebil oğluna son 
yok! sualimi sordum: 

Konservatuvara devam ettiği - - En çok hangi eserinizi beğe -
ni öğrendiğimiz, üs~adın kızına nırsiniz! .. 
sordum· Acı acı gülümsedi: 
~ Kon,;cı vntuvarın garb musi- - Dolabımda toz içinde uyuk-

kisini takib ediyorsunuz. Baba - lıyanları .. 

Karantina beklemeden 
in gi /tere ye girdi 

- Holivod yıldızlarından biri 
geliyor galiba ... Bu tren, (Kraliçe 
Meri) vapurunun yolcularını ge
tiren hususi trendir ... 

Yataklı vagonun kapısının ya_ 
nında büyük bir kalabalık vardı. 
Bunlardan biri, elinde büyük bir 
hasır sepet tutuyordu. Polislerın 
yardımile kalabalığın arasından 

geçti, İstasyonun kapısında du -
ran otomobile bindi. Bu gelen 
kimdi? Sepetin içinde ne vardı? .. 

Sepette: cMösyö Şmib, «Bu a
cı hakikat. fiEmlerinin kahrama
nı meşhur köpek Skippy başını 
çıkarmış bakıyordu. 

Bu meşhur köpek yıldız, yeni 

çevrilecek bir filim 
draya getirilmişti. 

için Lon • 

İngiltereye gidecek köpeklerin 
karantina beklemeleri usulden • 
dir. Muayene olunmadan, b\r 

müddet nezaret altında bulundu
rulmadan hiçbir köpek şehre b:. 

rakılmaz. Bu husustaki kanun.a 
son derece ria,yet olunur. Halta 

Kraliçe Viktorya, Fransa seyaha

tinden avdetinde hediye olunan 
cins bir köpeği kabul etmek isle
memiş ve: 

- Beraber İngil tereye götüre
mem... demiştir. 

(De,•amı 6 ıncı sahifede ) 
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Holivuddaki Fransızlar birbir
lerini sık sık ziyaret ederler. Her 
akşam bir yere toplanırlar, Ko -
nuşurlar, eğlenirler, vakit geçi -
rirler. 

Fransadan, Amerikadan ve biL 
hassa Holivuddan uzun uz<ın 

bahsederler. 

Fakat, Holivudun lehinde, ale;
hinde söyle nen sözler beni ala -
kadar etmiyor. Dedikodular, en
trikalar bende hiçbir tesir husu
le getirmiyor. 

Ben, yalnız senaryomu bekli -
yorum. 

Çevireceğim filmin ne oldu • 
ğunu biran evvel öğrenmek isti. 
yorum. Ötesi vazifemde değil. 
Kaliforniyada sıcak olmuş, so • 
ğuk olmuş. Kar yağmış o da U

murumda değil. Buraya filim çe
virmeye geldim. işte o kadar. Bu 
filmi bekliyorum. 

Buraya geleli üç hafta oldıı. 

Danyeı Daryö 

Her sabah Hanri Dükuana soru
yorum: 

- Bizim senaryo? ... 

Ve her sabah Hanri Dükuan O

tomobiline biniyor, Üniversal 
müdürüne gidiyor, ve: 

- Senar.yoyu almıya geldim. 

Diyor. Ve her gün de şu ceva
bı alıyor: 

- Henüz hazır değil. İkmale 
çalışıyoruz. 

Holivudda işler pek çabuk yü_ 
rümüyor. Teliş da hiç gösteril _ 
miyor. 

Fakat ben, sıkılmıya başladım. 
Böyle uzun müddet çalışmadan 

vakit geçirmek hiç de hoşuma 
gitmiyor. Hususile ne yapaca _ 
ğımı ne çevireceğimi bilmeden .. 

Belki yarın ... 

Bü.yük yıldızlarla tanışıyorum. 

Ekseri vaktimizi dışarıda ge _ 
çiriyoruz. Bizi oyalamak, eğlen _ 

dirmek için bin türlü şeyler icad 
ediyorlar. Can sıkıntu u zalcye 
çalışıyorlar. 

Amerikalılar çok misaiir :;ever 

adamlar. Birçok cparli• !ere da _ 

Paris sokakların ın 
Muhat azası için 61 
Milyon 

Paris, sokaklarının güzelliği, 

temizliği ile meşhurdur. Acaba 

Belediye, bu sokakların, yaya kaL 

dırımların muhafazası için senede 

ne kadar para sarfediyor? Vak _ 
tile ne sarfediyordu? .. 

Sen vilayetinin yaptığı btr nc

saba göre: 1912 senesmde 

6,045,000; 1922 de 60,324,000; 1936 
da 44,000,000 1937 de de 61,000,000 

frank sarfolunmuştur. ÇoK para 
d ğil. '? e mı ... .. 

vet olunuyoruz. 
Bu partiler çok eğlenceli. Jü • 

tün büyük yıldızlara tesac lif e • 
diliyor. 

Tarota Yung cidden E;dzel, 
Norma Şerer ince, zarif ve k bar 
bir kadın, Marlen Ditrih şık, en. 
zibeli ve esrarengiz, Doroti Ta -
mur esmer, cana yakın, şey.aı. 

gibi. .. 
Bunların yanında kendimi k~

çük, pek küçük görüyorum. 
Kendimden şüphe ediyorum ve 

korkuyorum. Bu •parti• lcrdcn 
dönüşte cesaretim kırılıyor, ağlı
yorum ... 

Amerikan yıldızlarının hayat _ 
tarını henüz pek iyi bilmiyorum. 
Bu o kadar başka ki beni korku _ 
tuyor .. Bereket versin, yanımda 
birisi var, daima maneviyatımı 

yükseltmeye çalışıyor ve: 
- Ehemmiyet verme bw1lar2 

diyor. Senaryonu bekle. Nefsin 
itim.ad et. Beyhude üzülmek!' 
mana yok ... 

Bana bu sözleri söyliyen Hanı·i 
Dükuan'dır. En iyi sahne vazıla . 
rımdan, müşavirim, müdürüm 
Hanri Dükuan... Bana ümid ve 
cesaret vermiye çalışıyor. Senar. 
yomun bir şaheser olacağını dü _ 
şünüyor, teselli buluyorum. 

Fakat, bu hulyalar çok devan 
etmiyor. Yeniden bedbinlik baş 
lıyor. Üzüntüden hafiflemeye ba 
!adım. Ve bura.ya geldiğime piş 
man oldum. 

Senaryo değil, facia ... 
O sıralarda Hani Dükuan kum 

panya direktörlerini tazyikte de 
vam ediyor. 

Senaryoyu istiyor. 
Nihayet bir gün eline bir ton

kağıd sıkıştırıyorlar. Üzerinde u 

yazılı: cParis kuduruyor. 
Katibine tercüme ettiri,_, 1r. 

Çehresi değişiyor, kulaklarını _ 
nanamıyor, tekrar ettiriyor. 

Bunun ne demek olduğuı u 
sordum. 

- Budalaca bir şey ... 
Cevabını verdi ve mevzuu, bl -

raz tahfif ederek anlattı. 
Uzun bir müddet, bir şey söy_ 

lemeden sükut ettik. İnkisarı ha. 
hayale uğramı.ı;tık. Meyus, mef
tun birbirimize bakıyorduk. 

Çantalarımızı hazırladık. 

Bu filmi çeviremiyeceğ!mi kat'i 
surette söyledım. Stüdyo birbiri
ne girdi Bu, şimdiy~ kadar go -
rülmüş birşey değildi. Hanri Du. 
kuanı çağırdılar. 

O, katibi vasıtasile bu senarvo 
yu kabul etmek hakkım yokmtt' 
Beğeneyim, beğenmeyim çevir 
mek mecburiyetinde imişim. Çü 
kü ortada bir mukavele varmış. 

Hanri, Fransaya avdet edecı 

ğini, istedikleri tazminatı verecc 
ğini söyledi, geldi. 
Çantalarımızı hazırlıyoruz. Flı 

ra ile konuşuyorum. 
- Sevgili Flora, gidiyoruz, Pa 

rise gidiyoruz ... 
O kadar seviyordum ki ... Fa 

kat, ertesi gün Amerikalılar, yel 
kenleri suya indirdiler. Bizi hare 
keHen vaz geçirdiler. 

Senaryoyu değiştirmeyi kabv 
ctliLr. Bir başka şey yazacakla 
rını, bunun nihayet bir ay zarfın 
da hazır bulunacağını söyledileı 

Hanri Dükuvan'ın da berabe 
çalışmasını istediler. 

Kendi kendıme: 
- Bir ay, bir şey değil, çabu 

geçer ... 
Diye söylendim. Köşkümü 

çok güzel. Saatlerce yüzme ha . 
vuzunun kenarında oturuyor 
güneş banyosu yapıyorum. 

Geceleri sinemaya gidiyoruz 
Az bir zamanda, bu kadar çok fi. 
!im seyrettiğimi hiç lıatırlamıyo 
rum. 

Holivuddaki filimleri seyret . 
tikten sonra Los Anjelese, Vest • 
voda, Mort Holivoda gidiyoruz. 

Sinema ingilizce öğrenmek içiı 
iyi bir mektebdir. 

Hulasa. arlık memnunum. Çüı 
kü tehlikeyi atlattığımı anlıyo 
rum. 

- Arl ... usı yarın -



6 - S O N T E L G R A F - 5 Haziran 19311 

Senede 3 tlataydan gene yağma inhisarlar 
haberleri geliyor Avru~ada iki 

Hatay meselesı üzer ndr ehemmi- Sı"gara 
yelle durmaktadırlar. 

Ali Çetin 
Kaya 
Darıcada 

1 Milyon dolar 
Kazanan köpek 

<Birinci sahifeden devam) 
verilecektir. 

Türkiye, Halayın Türk karak -
terine uygun tamamlle müstekil 
bir teessüs olmasından başka hiç 
bir şey istememekte olup Fransa 
ile aramızda imzalanmış bulunan 
itilifların tatbiki kıskanclıkla ta
kib etmektedir. 

Avrupa gazetelerinin neşriyatı 
Paris 5 (Hususi muhabirimiz -

den)- Fransız gazeteleri Hatay 
meselesinden ehemmiyetle bah -

setınekledirler. Gaıetelerden bir 
kısmında Türk hi.ıkı'.ımetinin Ha

tay meselesin.in sür'atle nihayet -
lendirilmesi hakkındaki talebi -
nin bir ültimatom mahiyetinde o
lup olmadığı üzerinde tefsiratta 
bulunmaktadır. 

Pariıı Suar gazetesi: Hatay me
selesinin Türkiy.~ için pek mühim 

olduğunu kaydetmekte ve Türki
yenin bu hususta asla bir feragat 
ve fedakarlık göstermesinin müm 
kün olamıyacağını tebarüz ettir
mektedir. 

İngfl ız ve Almi.ıll gazeteleri de 

Otomobil 
Motosiklet 
Çarpışması 
M0dada bir ate mobil 
hasara uğradı 1 kişi 

yaralandı 
Dun Modada bir oto.nobil ile 

motosiklet ç:ırpışması olmuştur. 

Müsademe neticesinde otomobil 
hasara uğramış, motosiklette bu
lunan 2 kişiden 1 ı de yaralanmış
tır. 

Yapılan tahkikata göre Modada 
Fırıldak sokağında oturan (1858) 
numaralı otomobilin sahfü ve §O

!örü Necatinin idare ettiği oto -
mobil; Fenerbahçeden Kızıl top -
rak istikametine gitmekte iken 
mukabil cihetten gelen ve Niko, 
Yani idaresindeki 2G numaralı 
motosiklet; didon kolunun oku kı
rılması neticesı olarak otomobilin 
sol kapısına çarpmıştır. Bu mü
sademe neticesin'.le otomobilin ba 
zı aksamı hasara uğramış ve de•·
rilen motosiklette bulunan _Yani 
de sol omuzundar. ve muhtelif yer_ 
!erinden yaralanmıştır. Tahkika -
ta devam olunmaktadır. 

Meksikada isyan 
tekrar başladı 

Londra 5 (Son Telfrag) - Mek
sıkada isyan hareketi tekrar baş
lamıştır. Bilhassa asi General 
Gedılion'tın iyileşerek tekraı· faa_ 
liyete geçmesi isyanı yeni baştan 
canlandırmıştır. 

İy;Je~en general, dün ansızın 
hükumet kuvvetlerine bir baskın 
yapmış, 4 kişi ölmüştür. HükCı -
metçiler firar etmişlerdir. 

Asiler ayrıca bir treni de dina
mitle uçurmuşlardır. Bir kişi öl
müş 2 yolcu ağırca yaralanmıştır. 

* Yaz mevsimi dolayısJe tram 
vaylar için yct!l bır •eyrüsefer ta
rifesi tanzim olunmuştur. Yeni ta
rife ile ehrirnizde tramvay se -
ferleri s.kl!şt•rıL.ıak!adır. 

Türk gazetelerinin nc,rine 
müsaade edildi 

Adana 5 (Hıısu:;i muhabirimiz
den)- Suriye fevkalade komiseri 
Halayda mazul delege Garo tara
fından kapatılmış olan Türk ga
zetelerinin tekrar neşrine müsa
ade etmiştir. 

Tescil muameır~:ne iki gün 
sonra başlnnmau muhtemeldir. 

Suriyelileriıı endi~csi 

Adana 5 (Hususi muhabirimiz_ 
den)- Suriye gazettleri Hatay -
daki son hadiseleri tahlil eden ya
zılarında vaziyeti endi~eli görmek 
tedirler. 

Başvekil Haloy heyetini 
kahul etti 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz
den)- Bu :ı:<şam gc·ç vakit Baş
vekil Cel:il Bayar Hataydc.n gel -
miş bulunan Türk heyetinin ziya
retini kabul ettı ve kendileri ile 
uzun müddet gcruştu. 

Heyet bır müddc\ dJhJ burada 
kalacaktır. 

harb Büyük 
çıkabilir 

( 1 inci saybda:ı clcvam ) 
bardıman esnasında yine bir İn.. 

giliz gemisi tutuşarak batmıştır. 

Gemideki 1 İngiliz başmakinisti 

ölmüştür. Tayfalar yüzerek k~r
tulmuşlardır• Beynelmilel kontrol 
heyetine m~r.sub bir aza da yara
lanmıştır. 

Alikante'dcn sonra Va1ensiya 
şehri d~ bomiıalanmış, 16 kişi öl
müş, 32 kadın yaralanmıştır. 

DÜNKÜ KARA 
MUHAREBELERİ 

Kara kısmında da günün en 
şiddetli muharebeleri şark kıs.. 
mında olmuş ve ihtilalci kuvvet
lerle hükıimetçiler 10 saatten hz.. 
la birbirlerile çarpı mışlardır. 

Bu müddet ıçinde mııhtcli! 
mevziler birkaç defa elden ele 
geçmiştir. 

Burgos 5 (A.A.) - Radyo ile 
neşred1len resmi bir tebliğdç e7-
cümle şöyle denilmektedir: 

Fabrikası açacak 
Memleketimizden mühim mik

tarda tuz ve tütün almak üzere 
şehrimize İngiltere ve Fransa -
dan bir ticaret heyetı gelecektir. 
Esasen geçen hafta Avrupadan 
şehrimize avdet eden İnhisarlar 
4.mum müdürüBay Mithat Yer.el 
I:ondra ve Paristc bu heyetlerle 
müzakerede bulunmuş ve esas Ü

zerinde mutabakat hasıl olmuş -
tur. Müzakerenin teferruatına 

şehrimizde devam edilecektir. Bu 
suretle inhisar mallarımıza ha _ 
riç piyasalarda yeni ve mühim 
müşteriler temin cdılmiş olacak
tır. 

Diğer taraftan İnhisarlar idare
si Avrupanın iki şehrinde Türk 
tütünlerile işlenmiş Sigaralar im<>l 
etmek üzere il<i fabrika da aça
caktır.r. İlk temaslar ypılm1ştır. 

Rumeli Hisarı 
(Birinci sahifeden devanı) 

kıymetli ve güzel eserin harabi -
den kurtarılması, bizzat Başvek;L 
Jet tarafından arzu olunmuş ve 
surların harabısiııc, çirkinliğine 

sebebiyet veren His.~rın içindeki 
evlerin istimlak olunarak yıkıl -
ması belediyeye bildirilmiştir. 

Bu arzu üzerine belediyede bir 
komisyon teşkil olıınmu~tur. 

Rumelihisanna giderek mahal
len tcdkiklerde bulunan komisyon 
azaları hısarı!l ta!n;ti, surların İ

çinde bulunan blıtül' evlerin is -
timliik olunara'.< yıkılması ve bu
rada bir meydan ve ort~sında da 
bir havuz vücude getirilerek mey
danın tanzim olunman için bir 
proje hazırlamışlardır. 

Belediye reisliğıne verilen bu 
proje •tarihi eserleri koruma ce
miyetınc de gönderilmiş ve müta
leası alınmıştır. Projeye göre bu 
işlerin yapılnn;ı ıç:ıı 200 bin lira
ya yakın bir paraya ihtiyaç gö -
rülmüştür. 

Bu ~ara ile Hisarın içinde bu
lunan bütün evler istimklak olu_ 
narak yıkılacak ve bu suretle o 
mahalle ortadan kaldırılacaktır. 

•Hiikümet, harbe nihayet ver - Ondan sonra ortada bir nıeydan 
mek içi.1 düşmanın bilakayid tes.. ı açılacak ve herhangi bir muha _ 
lim olınasından başka bit hal çıı

resı klbul etmiyeceğini bir kere 
daha ilıln eder. Bunun aksine ola_ 

rak } apılacak her türlü müc.ıd~ _ 
le wya telkin ispanyanın tahribi 
için Y•pılmış müessır bir \'ardıP1 
telakki edilecektir 

Sıhhi_qe 
Geldi 

Vekili 

Sıhhiye Vekili doktor Bay Hu_ 
lı'.ısi Alataş bu sabah Ankara eks_ 
presile şehrimize gclmis!ir. Sıh _ 

hiye Vekılimiz Haydarpaşa istas.. 
yonunda Vali ve Belediye reisi 

ile vali muavini ve vilayet rkiı

nı, Sıhhat Mudürü Bay Ali Rıza 

ve sıhhat müfettişleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Bay Hulı1si Alala~ •ehrimizde 

3 gün kalacak sonra Ankaraya av
det edecektir. 

sarada eskiden mevcud olan ve 
Hisarın kapıları kapandığı zaman 

suya kar~ı hissedılecek ihtiya-; 
dü~ünülerek yapılan tarihi büyük 

havuz, eski haline sokul~rak mu_ 
hafaza olunacaktır. 

Ayrıca tekmil rntun başları ye
nılenecek, merdivenler yeniden 
yapılacak ve kulelerin içi temiz_ 
lenecektir. 

Beledıyeden, müıelerden ve 
Güzel San'atlar Akademisinden 
mimar \'e mühendislerden mÜl'(·k

keb olan keşif heyeti azalan bü
tün tamire muhtaç yerleri birer 
birer tesbit etmektedir. 

Hisarın içindeki bu evlerden 
bazılarının tamiri için Belediyeye 

müracaatlar yapılmışsa da bun _ 
!arın yıkılm1sı kat'i surett~ ka_ 

rarlaştırıldığından tamir için la _ 

zım gelen izin ve ruhsatiye ver:l
memektedir 

(Birinci sahHeden devam) 
lunan hususi bir vagonla ııazı 

hatlar üzerinde teltişlerde bulun_ 
mak üzere hareket etmiştır. 
Nafıa Vl'kilimiz bu sabah saat 

9 da Derinciye varmıştır. 
Hükumetçe satın alınan Elek _ 

trik şirketini tesellüme memur 
heyet azaları ve bu meyanda Na
fıa şirketler başkomiscri Bay Sü
ruri de bu sabah şehrimizden A
dapazar:na hareket eden tencz _ 
züh trenine ilave oiunan bir ,,,,_ 
gonla Derinceye giderek Bay Ali 
Çetinkayaya mülaki olmuşlardır. 
Orada Nafıa Vekilimize devir ve 
tesellüm işleri hakkında izahat 
verilmiş ve icab eden direktifler 
a lınmıştı.r: 
Nafıa Vekilimiz, bundan sonra 

Derincedeki tesısatı ve travers 
fabrikasını gezmişlerdir- Bay Ali 
Çetinkayanın Dcrir.ceden İzmite 
geçerek oradan Ankaraya dön _ 
mesi çok muhtemeldir. 

Çin ordusu yeni b3r 
n1uvaffakiyet 

kazandı 

(Birinci sahifeden devam} 1 

bombordıman etmişlerdir. 1250 1 
kişi ölmüş, 1800 den fazla kimse 
yaralanmıştır. Tayyarelerin kor _ 
kunç bombardımanı iki defa tek.. 
"" edıLniştir. Dırınci bombardı
mana 40 ve ikinci akına da 30 dan 
fazla tayyare iştirak ctmi~tir. 

İngilterenin Tokyo sefiri, Ja _ 
panyaya yeni bir nota vererek 
sivil halkın bombardımanını 'jid
detle pro!esto etmi~tir. 
Ayrıca Japonlaı· dün Kiyfin 

şehrine doğru da ilerlemişler ve 
Japon harb gemileri Sorvay eya _ 
Jetinin merkezini bombardıman 

etmek üzere Yangtsi nehrini geç
mişlerdir. 

<-:İNLİLER JAPONLARI 
ÇEMBER İÇİNE ALDILAR! .. 
Hankov cephesinde ise Çin 

kuvvetleri, Lanfrn'de Japon kıt'a- , 
!arını ihata ederek bir çember 
içine almışlardır. 

Japon kuvvetleri, bu çemheri 
yarmak için ümidsiz ve mezbu _ 
hane taarruzlarda bulunmak!& _ 
dırlar. Fakat miktnrı 1 fırkay:ı. 

baliğ olan bu kuvvetler, kendile_ 
rini kurtaramamışlardır. 

Bunlara yardıma gelen Japon 
askerlerini, Çin kıt'aları yolda 
yakalamı~lar ve hepsini imha et
mişlerdir' .. 

JAPONLAR KAÇIORLAR! .. 
Çinliler, Çuşova mıntakasında 

da mülemadiyen ilerlemektedır. 

Bıtkin bir h1le gelen Japonlar, 
demiryoluna doğru firar ve ric'at 
etmektedirler. 

ÇİN _ JAPON SİYASİ 
MÜN!.SEBATI KESİLİYOR 
Harb cephelerinde bu kanlı Jıa_ 

diseler cereyan ederken Çın ile 
Japonya arasındaki diplomatik 
münasebetler de kesilmeğe yüz 
tulmuştuı'. 

Tokyodaki Çin maslahatgüzarı 
kiıtiblerile beraber memleketine 
müteveccihen Japonyayı terke\ -
miştir. Bir daha geri dönmiyeceği 
,·e Tokyodaki Çin sefaretinin ka
palı kalacağı anlaşılmaktadır. 

=- - --- ..-.-- ----
\ 

EDEBi POMA:/:28 
iZ 

Muhiddin-

A 
yorum .. İpekişin fahrıkasında hesab 
defterlerini 1utuyoruın... Arasıra 

beni bir işle istr.ntula gonderiyor
lar, ben de beni yetiştiren yere ko
şuyorum. Hele b•ıgün ge!diğime çok 

1

1 me:mnunum. S!zı tekrar gördüm. 

Peyman: 
ı - Ben de sevindim - dedi - Mer-Yazan : Nezihe 

--....;.~ - -
bir yaradılL~ ver.s 5, scz")Orum. Birı Aradan •ylar geçmişti. Peyman, el :aygı i.e elini tuttu Peyman göz.. 
san'atkar olac;..!;sın peyman! Oza Halkevinin çatısınJ sıgınmıştı. Ora.. ı !erini kaldırınca karşısında bıı· gene 
man öcünü alırsın, kin ve 5c ateşi, da gene kadının istidsdbrt araştırıl- erkek gördü: Bu Yusuflu' Üstübaşı 
baıan ın.anı u~'Urnrn.erııı kenarına 1 mı;. ~esin!n pürüzsüz güzelliği onu tertemiz, rengi yerindeydi. .. İçten 

·· ··ki - d k d gel 1 tiyatro ve musikı kolhnna çekmiş- titr iyen scslle. 
~uru er ... :::ıcn cı or:.ya a ar - . _ . . . . . 

· t" y· k .. k ı· · kurtar j tı ... Sene sonuna dogru Evın sahne- - Bılsenız sızı ne ka<lar aradım 
mış Jn... ını~ cnut t:nc ını • : 

. . sinde bir konser, bit· de ulusal bir Peyman Hanım! - diyordu -
dıl' Ker.clı ke,1dıııı kurtar•' dJ ya-lpiyes temsil cd kcektı. Peymanın i- Peyman kızardı. .. Onu nerede a. 
şamak gücü var clcmrkt . Kinin se_ kisinde de rolü vardı. .. i"lihayet tem- ramı.ştı? Nerekre c:ü~tüğünü bili-
ni yukseltccek!. sil günü geldi. Piyesteki rolünde yor muydu? Bir saniyenin içinde 

Peyman kuvvc•Jtnıyordu Bu çok alkışland. Hele ~öyle~'~i şar _ başından geçen o korkunc ve iğrene 
sôzler, içindeki ı:ıglam duyguyu kıyı kendi yazdı:Jı ıçin deha can - masal gözlerinin önüne gelerek sen
arttırıyordu. Fak~t nc·rej e gide - dan söyledi, dinliyenleri:ı gözl~rin- deledi. Yusuf çek ne ~·ek:ne devam 1 

e~kti? K minle o.uracoktı? 'de yaşlar bir,!<crek, yeni yeti~en ediyordu. 
_ Ben M ev mdo y~t kalk .. Be- san"atkarı görüldcn alk,şladıla.-... - Birdenbire nerelere kaçtınız? 

,,imle "> ·.ı::>~· ça ı~ırs.n cl"Tiaz mı Sahnede işi bitince haikın arnsınn Kaybolan izinizi bir türU\ bulama_ 
Pej ma.n'. karıştı. Kut!ulıvanlar arasında bir dım. Ben şimd• Tat";ian<·ılda çalışı-

yemi goruyor musun? 
- Meryem Haı:ım ben bıraktığım 

zaman çok iyiydi. KocaH dükkanını 
büyülttü. Daha gü~el bzanıyor, .,_ 
vine daha iyı bakıyordu. 
Peymanın yüzü güldü: 

- Şimdi? 

- Şimdi ben oradan çıktım .. 
Zavallı babam öldü .. Hem d-~ ne 
zaman öldü. Biliyor musunuz? 
Hani o son gece yatağından çıka. 
rak Naciye Hanımı kurt~rmak için 
kapının önüne inmişti ya, o g~cc 
soğuk almış ertesi günü sat 1 ıcan 

oldu. Ve üç gün sonra da gözl~ -
rini büsbütün kapadı! .. 

Sustular. Yusu( acılıydı, lıu 

isimlerin an!lmca~.ı }lrynıaıl'n yüre 

(5 inci 'ahifcmizdcn d "am) 
Nasıl sız kota hır hukumdar. 

Kraliç gülerek cc,·ab \"ermiş
tir. 

İngilterede koca bir hüküm
dardan daha büyük bir ~ey v1•· _ 
dır: Kanun! ... 

Skippy'nin, bu kanurı hıllıfına 
olarak İngiltereye girmesine mıL 
saade olunmuştur. Fakat, diğer 
köpeklerle temasına meydan ve~ -
mcmek şart ile ... 

BÜYÜK BİR YILDIZ'. ... 
Skippy kendisini ziyarete ge 

len gazete muhabirlerini kabul 
etmiş; fakat Holivııddan Londra_ 
ya kadar hususi kompartımandJ, 
lüks kamaradan seyahat eden bu 
dört ayaklı, kıvırcık tüylü yıldız_ 
!ar, sorulan suallere bizzat cevab 
veremediği ıçin bu ,·azifeyi sahibi 
Hanri Tast'la antrenörü Fran '.< 

Vetevdrne bırakmıştır. 

Bununla beraber sankı ne ~ÖY
lediklerini anlamak istiyormuş 

gibi kulaklarını dikerek konuşu
lan sözleri dikkatle dinlemiştir. 

Skippy, Pik~dilli rambazha -
nesinden haftada 900 İngiliz lirdsı 
alacaktır Senede sahibine 3 mil _ 
yon frank kazandırmaktadır. 

Altı yaşındadır. Şimdiye kadlr 
on beş filimde oynamıştır. Bun _ 
dan çok hoşlanır. İşaretlere, söz _ 
!ere itaat eder. Her ne istenilir _ 
se yapar. Bir konu<ması eksik _ 
tir. 

Milyonlar kazandıran kiipeğ•:ı 
talihli sahibi: 

Bu cim'dir, ded '. Skippsy'nin 
Cim. dublürü, filmin ehemmiyet.. 
alır. Skippy, tıpkı büyük yıldızlar 
siz sahneleri çevrildiği zaman rol 
gibi en mlihim yerlecde sahneye 
çıkar. 

Fakat; şöhret hırsı, kıskınçhğı 

köpeklerde de vardır. Fırsat bu.. 
lurarsa birbirlerile döviişmekten 
çekinmczlı!r. 

Galatasaraylıların 
plavı 

C6irinci •ahifcden devamı 
ve diğer türlü türiü oyunlarla sa
at 12 ye kadar bahçede vakit ge
çirmişlerdir. 

Bundan sonr.ı kon!crans salo -
nuna geçilmiştir. 

Herkes talebelik anında olduğu 
gibi ikişer ikişer, tabur h~linde bü 
yük kapının önüne sükunetle dL 
zilmiştir. 

Bu suretle ak sakallı ihtiyar 
mezunlarla mektebi henüz biti _ 
re:ı talebeler yanyana merdiven
lerden çıkmışlar, ayni sükunetle 
konferans salonundaki sıralara O
turmuşlardır. 

Burada mektebin en eski me _ 
zunu ile en genç talebe ve diğer 
mezunlar tarafından mekteb ha _ 

!ıraları anlatılmış, mekteb bayatı 
yadolunmuştur. Bilahare Galata
saraylı Vekillerimizd,,n gelen tel
graflar okunmuş ve sonra hep 
birden yemek salonuna inilerek 
Galatasarayın meşhur pilavı ka
şıklanmıştır. 

Saat 14 de doğru ônde izciler 
olduğu halde yine kafile ve ta _ 
burla Taksime gidilerek Cumhu
riyet abidesine çelenkler konul _ 
muştur. 

ğinde çok kötü günlerin ürküntü
sünü canlandırıyordu. Mazlum a
ğa fakrın, sefaletin bir timsali, 
Naci;e kudurmuş bir günahın 
kurbanı idi.. 

Yusuf devam etti: 
- Tavşancılda annemle bera

ber yalnızım. Tavşancılı bilir mi
siniz? ~armaranın en şirin, se _ 
vimli, küçük ve güzel bir kıyısı -
dır ... 

Genç adamın gözleri dalmı~tı, 

kendinden geçmiş gibi söyleni _ 
yordu. Ruhunda hala biraz evvel 
içtiğı musikinin, san'atın baş dön- ı 
düren, hayal ı>kşıyan arık hey• _ 
canı vardı: 

Ta,•şaneılda yalnızım Güt:
düzlcri işimle uğraşı:ı-orum .. "'•
kat sonra o sessiz kıyılarda yaı _ 
ruz başıma dolaşırken ban1 inı _ 
nır mısınız? Hep sizin hayali.ıi _ 
zi görüyornm .. O karanlık çukı,: 
mahallede içime bir ı~ık gibı 

doğmuştıınuz .. Sizi h.ç unutJma-
lım. .. (Deı·amı var) 

1 

~t.')"r-; 'J'ELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No. 5 

Yazan: 

/erini çırptı; 
- Söyle bakahm 1 

bu hayasızhklar ıo"' 
Sultan Aziz Validesi~ın bu SÖ- tam! Validemize ~a~ar jrtdt 

zü üzerine hicab duymuş v~ had- !er mahrcmiyctimızı .. ··~ eı' 
dinden fazla sinirlenmişti. 1''akat, diyorum: Hemen yo 
asabi.yetini belH etmiyor tegafül- mazarratı... . . iP ıf 
den gelerek şöyle mukabelede Arzıniyaz efcndısıJI 1 çı)1• !I 
bulundu.· ·· ··p dışs! •• • t.Jıo üzerine yer opu fırD""' " 

Validem; rahat veriyorlar 
mı bu nankör domuzlar? Hem ct
meğimizi ziftlenip, hem de dev _ 
Jet ,.e millet işini ihmal edip bir
birlerini yerle:: ... Şimdi başımıza 
bır de Midhat Pa~a çıktı. Mahmud 
Nedim Paşa kulumuzla cenkleşip 
dururlar. 

Valide sultan, oğlunun söyl~ _ 
diklerini anladığı halde tegafül _ 
den gelerek ke!Umını başka bir 
vadıyc dökü;ı ceYab verdiğini 
sezmişti. 

Kapıda nöbet bekliyen Arzıııı
yaz kalfa da, efendisile Valide 
sultan arasında vaki olan kon:.:'-• 
malara agiıh olmuştu. Onun .lU _ 

!ağından, gözünden ne kaça.:-•]ı 

ki? 
Hazinedar da şaşırmıştı. Valıde 

sultana her halde bir yerden fı _ 
sıldanmıştı. Zaten, Az;ı bu .ıraiık 
lık fazlaca nefsine düşmüştü. A.ııı.. 
ma; Valide sultanın kulağım bu 
işi kim götürmü.~tü ? .. 
Oğlunun yanından ayrılan Va

lide Sultan, dairesine çekilip git
tikten sonra; Sultan Aziz el çır. 
parak kapıda bekliyen hazineda
rını çağırdı ve: 

- Söyle bakalım! Nereden çı.. 

kar bu hayasızlıklar? .. Kimdir bu 
habis? .. 

Arzıniyaz, anasile efendisi ara. 
sında vaki mükalemeye agiih de
ğilmiş gibi bir vazı aldıktan son.. 
ra yel' öpüp mukabele etti: 

- Efendimize herşey ayandır. 
İrade buyurulan mes 1 "''e vfıkıi 
değilim efendimiz! 

Sultan Aziz, hiddetli hiddetli 
cevab verdi: 

- Ne durursun kapıda öyle 
ise? .. Tevekkeli değil hiçbir şey _ 
den haberin yok ... Validemize bir 
alay gamazlık etmişler yine! .. 
Harimime giren bu kirli el kim
dir? Canıma da emniyet eder O
lamaz oldum artık ... Söyle hak.. 
kım yok mu be ustam!. 

Arzıniyaz dinliyordu. Sultan 
Aziz, iri ellerinı havada bir iki 
daha sallıyarak söylendikten son.. 
ra: 

- Söyle be ustam! Canıma da 
emniyetim kalmadı bu sarayda 
artık değil mi? 

Hazinedar, efendisinin ne ta _ 
raflard1n hiddetinin teskin olu-
nacağını bilir olduğundan yer Ö

püp müsaade aldıktan sonra: 
- Efendimiz; hepimiz köl2niz 

ve kullarınız. Keyfi şahanenize, 

hiç kimsenin el uzatmağa değil, di_ 
!ini bile oynatmağa hak v~ sa
liı!ıiyeti yoktur. Bütün mülk ve 
devlet ve millet zatı şahanelerin
dir. İrade buyurunuz, derhal bu 
kirli eli bulup sayei şabanenızde 
yok edeyim ... 

Sultan Aziz hazindarının hu 
cafcaflı sözleri üzerine yumuşa -
mıştı. Esasen, saf yürekli bir a _ 
damdı. Çocuk gibi her şeye ç1 -
buk aldanıp kanardı. 

Derhal hazinedarına mülaye -
metle mukabele etti: 

Şimdi düşünüyordu- yt~ , 
de sultana bu iŞi kırJI fili b,. · Ce 
ti. Yine acaba, bilerek 

yerek mi idi?.. ııaziPeJır,-ı• 
Nihayet; kurnaz pıı bı]Jlf • 

iç yüzünü anladı. 13u haıı~ 
rek ağzından kaçıranahrtl"' · 
rın çok yakini ve rıı )".,- ,ııı 
birisi idi. Bu kalfayı, bO ~~ ,ıı 

çnkO f işine gelmezdi. u dı..arıd3- ..ııı 
zınedarın gl'rck ' ,.rıJıı
. . ı va! .... ~ 
ıçeride vasııı.Jıgııı · ııı'"" 
dı. Hazinedar ustan'"n ;.ı~OI · 

,··seY' 
ei Fahri Beyle. hU J' • •ar•" şa ile gizlı mocera· d,.,ııtJl~ 

.k. pa , 
vasıta idi. La ın, d ,u , 

.•. . ··tifa e "'" , , 
dıgı ıradt•d0n 1' od.'" .... ~ •ııı 
miydi? .. Düşmanları ,ıı ,ııı...tı' 6'~ 

d rnaın· "'. 
ortadan kal ır ekıldt 
Validr <ul1anın bU .ş bile#' 
len iraci< ' ., haber• fS1' 

dı. ı;·,ş~~ı ııl 

Heinlein ~0ıe~ 6 

:\ A) 
_. ıf 0ıt 

Prag 5 (. . . ıc ~ır 
zevcesi ıc çocııkl3fl· , e,ıııı: 

. .Aş'd•" oıoı:' bıle binerek . ıır· ~· J 

semte hareket etrııtŞJ\lı1':ıP · 
saat 12,50 de Çek • f 
dunu geçmiştir· bir t"yiı1'1~' 

Israrla dolaşan. e ve)• Jll 
re Heinleyn J3erltn_ 

1 tJf· , 
tesgaden "e gidec~ t~ till 
DairelerıJl eııı ~ 

ııdC l j;: 
Devlet daireler• ·ıP ı5 tJl 

. . bU a) _,,ı; . 
mesai s~atının J113 sı l'"ı<'~ 

itibaren tatbik o!U~·r. ll" 11; ~ 
temel görülmekte 

1 
14 ıe 

1
1 ı • 

tekmil dairclcr saat ııaıi''~ • 
dileceklerdir. y~ını~unıl'" 
kaleti ve teşkılat• v- _h 
tesnq tutulaca~ ~ --·-- • ı 

• il ' 
. rıı~"'~JİJ • 

18,30 Plakla da~~ıııcral'~ (1 

Kızılay h~f'a»' ~ ı<:ıııi•':I !'° 
·· !{ dr" ( ·-ol '1 

tor Sureyya a ;
1
;kl' o·:..ı • 

yal yardım). 11 1 
3

,..s l"1 
"k" · 19 ı- Koııicr ..ıerı· 

sı ısı. , ~ dı..'·J··.fıf.' 

lih Murad .RatlY0 ıP~ı:: 
d -ı·ır• . ..ıı·,, 

m_hal ve ar.ki> 3~c· 113ıı: {;I': 
Turk musıkısı v .,0 ıs )I· ' 
20 45 Ha,•a raparu. ~ ' ıı'1 1 f. 

' bt') " " za tarafından ara . . ;J~ (i'" 

Ki • "k T .. ·k nıusl1'~<'·f "'ııJI 
ası uı r• "' . ta · 

!il ve arkadaşlat 1 ır:ı· 
ayarı). 21,45 orkCS 

1- Stork: MarŞ· ·an' 
2- Guno: :f'aus.t ~Jıl 
3- Rub~ns!•l n. b~'' .ııf 

, ... ıonı . '"' ~ 
4- Fatno: ·'-0 ıeı~ or ~ 
22,15 Ajans Jı~bC~re: ;;ır 

la sololar opcrn, c Jı' d' • . soıı ,:ı ;r 
parçaları. 22,3Ü • ,,,, .. 
ertesi günün pro~r· ,/ 

- z,ı~l ~ıı 1 ~JıJ 
. '"" J " 930 senesi l•tan bC' ;ıı0' jıl' 

tıncı sınıf - J3 - ~u. cıt• 1~· ,,;)) 

tasdiknameır ı.ı:ıı ·,in~ 
csk•· ti 

çıkaracağımd•1'1 (l~f' 
yoktur. soıil•' 

171 - Söyle hakkım yok mu be us-
40 il' 

Daktilo aranıyo~ d•'· t''~' 
Seri yazı yazar erkek veya kadın bir daktil<> ıazı"1 ul 753 zır1 1 

radır. İstiyenlerin fotoğı·af ve tercümei hallerik I;tanl> ~ 



r::: ~ tefrikaaı: 27 Yazan: Rahmi YağızlF----------·-----. 
! Yalova kaptıcaları açıldı 1 

mevsim başladı 
Asırlardanberi miicerreb ve meşhur radyo aktivili, mü

sekkin ipertormal sular, 

7 - S O N T E L G R A F - S Haziran 1'33 -SABAH. ÔGLE VE AKŞAM 
HER YEMEKTEN SONRA 

ler .. Ve•ika, resim, malumat ve not verenler; Eski Osmanlı donanması erk&- . 
~·ıkCUtn.?, ve iktibas nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kuınaııdaııı albay 

Jtomatizma, nilcris, siyatik, nevralji, sancılı hazım yolları 
rahatsızlıklan için mrlcssir tedavi, 

150 yataklı, her türlü konforlu Otel Termal ve en yeni 
Termal tesisat, ' ~ mahfuzdur: Şükrii Pala, komodor ba~katibi İhsan, batan gemi kaptanları, 

· ~ d"şah ta;y;·~~·<mk~~k·~;~n-
Yüzme havuzu, tenis, Macar orkestrası, sıhhi ve mükem

mel yemekleri ( arpiç lokantası) Dlş sağlığında harikalar yaratmakla meşhur 
olan yegA"e dl' macunudur. .......... _. ......... =--.............. ... 

.~an yatağa giremez olmuştu 
" ~ 
1~ c 

0? hava hücumundan sonra artık Konga_qa 

Pek yakında maruf san'atkarımız Münir Nureddiniıı kon
serleri, 

Meşhur artistlerimiz l:{azım ve Naşid temsilleri Gala 
müsamereleri ilah ... 

Mevsim Eyh'.l.I •onuna kadar devam eder. 

Güzelliği gözler, fakat 
füsun ve cazibeyi güzel 
dişler temsil eder. Böya 
le dişler ise ancak 

~ ekiltneğe kat'i karar vermiş; J!ece yarısı Nafia 
Fazla tafsilat ve fiyatlar için Deniz Bank 

İstanbul Şubesinde Yaleva Müdürlüğüne 
ve Deniz Y 0lları Kara.köy acenteliğinde 

Yal0va gişesine müracaat edilmesi . 

RADYOLIN 
. ll;~e b· 

nazırına irade göndermişti. 
1 
diş macunu kullanmak 

rl 

~~dan ır haremağasının yata • 
~\ı . ~aldırdığı mabeyinci te. 
ı. g 1Yın · 
"'I ~. mış, uyku sersemliğın. 
~ ı~~~ni zor toplıyarak huzu. 
~tı ~u/' ihtiyar şevketluyu sap. 
~la1ı 1 bu ve heyecan ifade eden 
~but ır tavırla kendisini bek • 
~!der ıııuş, Yedi yerden teme'! • 
~lira ek liUnkarı selamladıktan 

en p . 
~ ençe dıvan durmuş: 

"'1%1 Vketıu efendimizin iradei 
lı.diııı •rın; şeref telakki etmo~e 
~~· 
~ '"'~i. 
ild;!&I . 
ş 1

• tıtrek bri sesle: 
\~. 'rııct; Nafıa Nazırına haber 
tıı, 'h Sabahleyin erkenden Kon. 
'tııı ''•ket etmek üzere bir 
~ ,_ııı•hsus) hazırlatsın; Top • 
'•d;'•Yındaki emanetleri şim. 
~ ~ gönderin sarsın sarma -
' ,ol ""')•da a çıkacak hale koysun; 

'ili ' Me\'levihane (1) post 
oır ;•letı Çelebi hazretlerine 

'iıla elgı·af çekin, emanetleri 
1 u;'P, kendi yanında hıfzeL 

~ ıı11,•te hazırlık yapmasını ira.. 
•ıı' A öltııizf bild' • 1ıı~lııı ırın. 

,"<ı\a •b_evinci (2) hiç bir şey 
~'~• dıgı bu i;ıo.deyi harfiyen 

l~i ~•Hrmek için acele mabe • 
~-1.ılibtınayuna geçmiş, nöbeL 
~ltrıı •rıne iradey: ayrı ayn 
~· ~. sonra tekrar Hünkara 
~ a~'· (mucib) den çıkartmış, 

~~ar •lradrlarına koşturmuştu. 
''<ta ~ler defolup gittikleri hal. 
k'llt, Y:ak.i lieycan bir türlü din. 
:'lı 1ıa 0 dışahın fevkalade te _ 
~ tor~•ıne de sirayet etmiş bu. 
·~in~ ..... Kadın efendiler bir _ 
~ Çe .turlü sualler soruyorlar, 

~ 1 ıı-~'d tahminler yapıyorlar. 
) Unk' 
ol'ııt ar yarın Kopyaya gi+ 

Jı. U~ı 
1 ~.d ... 
~ ~ ı, tsının ağızdan ağza ya. 

1 ~ı.;;••tnin di~i sükkanı üzerin 
lıı bır iahınJtinden aşağı olmı • 
'.;'dıı. heyecan meydana geti -

\'tıa N 
· ı de hazırı, sabaah karşı ira. 
"ıi ~ r al tatbika koydurmuş, 
"'e~azırı~tmış, fakat böyle re. 
~! bı:Yarısı tebhğ edilen ira • 
\~la d inana veremediği için 
ı 1 ıu a Sadrazama haber ver. 
~ta ~Utııunu hissetmiş, Talit 
'ltı: elefonla meseleyi anlat. 
~ 'ı drıaz 

\ '- bıı arn Yerebatandaki ko • 
llı1't .haberi alınca hirdenbıre 

\ hr181\ Ne demekti bu? Ge. 
\: liatraydan verilen bir ıra.. 
~ ~ n 1~ Nazırına tren hazır. 

, ı~t ;ı e delalet ederdi? 

ı . ~Un~~a. tayyare taarruzun. 
.~'le arın korkup da böyle 
··•ıda F.:onyaya kaçmak, Is • 
'~tıııı n Uzaklaşmak istiyeceği. 
'•ız a~ Vermiyor, kendisinden 

·~d:qınır surgiın postası ha • 
·ıın k 1 zannediyor; buna da 
· 'du. ~maktan kendini ala _ 
ı •n• aamafih, o da işi et
ı·~k·•rıı,.k, hadisenin kı.in _ 
' 1( O) 

1 
rt,,b, tnak ıhtiyacım dııy. 
1~h·r ·Ye Nazırı Enver Pa _ 

cı"ııı 0~nla işi anlattıktan son. 
~ Yoı 111e Dolmabahçe sara. 
~~a~~nu tutmuştu: 

'<!. ll•y Sarayı müdür muavini 
[" ile geceyarısı tebliğ edilen 
11 p emanetlerin hazır13n _ 

ı.bj n;~~-B~şinci Melımed 
ı Otik ı· 

~ 0ı on a ıne mensubdu. Bıı 
qıl ol 411 lıayatında kuvvetli 

f•, ~ı ı '."Ui. tasavvufa olan in. 
.... J 01.,. ·~ 

iıa, gun bile terketme -
>nabeyınci Lutfi Bc~ı! 

R. Y. 

reyan ettiği saraya koşmuştu ... -------------- ve günde iki defa ... ......... -~ ................................ .. 
Kömür Havzası Sağlık Kemisyenu 

Başkanlığından: 
Zonguidakta i.şçı h&Stahanesi kadrosunda ~O lira aylık ücretlı bir 

baş hemşıre ile 70 lir. aylık ücretli bir hemşire münhaldir. Talip bu-

RADYOLİN 
ile dişleri fırçala· 

makla kazanılabilir 

masını, kıymetli eşyanın derhal 
toplanarak yola çıkarılacak bir 
hale konmasını öğrenince bun:ı 

inanmak istememiş, Liltfi Beyın 
hususi tezkeresini de okuduktan 
sonra (Enderll!l efendileri) nden 
ayırdığı 10 kişilik bir grupla bir. 
lil<te işe koyulmuş, gün sökme _ 
den evvel hazırlanması istenilen 
eşyayı muntazam bağajlara ta _ 
şınmağa hazır bir vaziyete getir • 
miş, bu işi de Topkapı sarayı mü. 
dürüne bir adam koşturup an _ 

Talat Paşa ile Harbiye Nazırı 

hemen birbiri ardına denece:.: ka. 
dar az bir zaman farkı ile doıma. 
bahçeye gelmişler; mabeyin da -
iresinde buluşmuşlar; birbirleri. 
nin ellerini sıktıktan sonra baş -
kumandan vekili Sadrıazama sor. 
muştu: 

- Ne imiş Paşa anladın mı? 

lunanların tayinlerı Vekalete teklif edilmek üzere, vesikalarını Zon. 

guldakta Sağlık komisyonu Başkanlığına göndermeleri ilan olunur. 

Talat Paşa, hafüçe omuzlarını 1 1 1 
kaldırarak cevab verdi: nhisarlar U. Müdürlüğüııden: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten senra 
dişlerinizi muntazaman fırçalayı.,ız. 

- - t)' ,;f - - - • :_ - " _, " ~ t . . . . .. ., ... 

!atmıştı: 

Tayyare bombardımanındon 

sonra heyecanını savuşturan şe. 

hir uykuya dalarken sarayla dev. 
!et erkanı yeni bir telaşa kapıl _ 
mış, oradan oraya koşuyor; bir 
taraf uyumağa uğraşırken öbür 
taraf yeni yeni uyanmağa ba§ _ 
lıyordu. 

Enver Paşa, Sadrıazamın tele _ 

fonla haber verdiği garib iradeyi 
hayretle dinlemiş; DolmabahÇe 

sarayında buluşmak üzere Talat 
Pş. ile sözleştikten sonra giyinmiş 

kuşanmış, otomobiline atlamıs, i-. 
çinde fevkalade hadiselerin ce • 

- Yook; ben de daha şimdi geL "'---·----·---------------------· 
dim; senin önün sıra! I- İdaremizin mülga Müstakil Müdürlüğüne bağlı ]'ethiyedeki de-

- Lütfi Beye sorsak? posunda şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tamirat 
- Bilmem, o da ortalarda n~t! ile duvar, iskele ve bekçı evinin inşaatı pazarlık suretile eksiltmeye 
- Öyle ise beklemiyelim; da - konmuştur. 

rüssüade ağasile haber verip hu. II - Keşif bedeli •2674. !ıra • 66• kuruş ve muvakkat teminatı 

zura çıkalım! c200• lira •60• kuruştur. 
- İikimiz birlikte mi? III - Eksiltme 15/6/938 tarihi ne rastlayan çarşamba günü saat 
_ Tabii; görüyorsun ki habe _ 15 de Kabataşta levazım ve mübay aat şubesindeki alım komisyonunda 

rimiz olmadan mühim meseleler yapılacaktır. 
etrafında Padişah tarafından kn. IV - Şartname ve projeler d4 • kuruş bedel mukabilinde İoh!sar. 
rarlar verilmiş, Bunlar iradei se- !ar levazım ve mübayaaı şubesile Muğla müstakil müılürlı.ii!iinden 
niyelerle icra mevkiine geçiril _ ve Fethiye memurluğundan alına bilir. 
miş; acele müdahale istiyen bıı V - İsteklilerin oaazrlık için tayin edilen gün ve saatte ~·( 7,5 giL 
vaziyet karşısında formaliteyi dü. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
şünmek doğru olmaz. ilan olunur. ·~113• 

••• 
(Devamı var) 

~~===================================================== 
I-- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak idare binası 

:nşaatı kapalı zarf U<iUlile "ksiltmiye konmuştur. 

VE 

BAGI 
Bayanların aylık (TEMİZLİK) lerınde kullandıkları sıhhi mik-

Il- Keşif bedeli ·32642• lira ·56• kuruş, muvakkat teminatı 

•2448.20· liradır. 

III- Eksiltme 16/6/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler ·1.64• lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesıle Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden 
ve Kars Müstakil .!11üdürlüğüııden alınabilir. 

V - I<~ksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ropsuz tuvalet bezleridir. Vücuda tam bir serbestiyet verir ve en in. İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesikn almaları lazımdır. 
ce elbiseler altında sezilmez. Her eczahane ve tuhafiye mağazala VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İnşaat Şubemiz
rında bulunur. 
·-=======-======================-iden alınacak ehliyet vesa•kini, % 7,5 güvenme parası veya mektubunu 
·- ;htiva edecek olan ;capalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de 

1/Haziran/ 1938 taı:hinden itibaren Eminönü Kaymakamlık ve 

Belediye şubesi çevresındeki Belediyenin Alemdar ve Kumkapı Tahak

kuk ve tahsil şubeleri levhid edilerek Şehsüvarbey mahallesinde Ge -

dikpaşa caddesinde 145 numaraya nakledildiği ve Beyoğlu Kaymakam. 

kadar yukarıda adı gıçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olması ve p•Jsta ile gönderilecek mektubların da bu 
saatte Komisyonda bulundurulması lazımdır. Po,;tada olacak gecik'lle-
ler kabul edilmez. ,3155. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü 
EMLAK KiRALIK 

İlanları 

!ık ve Belediye Şubesi dahilindeki Kasımpaşa ve Hasköy şubeleri de Aylık kirası 

keza birleştirilerek Kasımpaşada Camiikebir mahalleoi Bahriye cad - Mevkii Mahallesi Sokaıtı Cinsi Numarası Lira K. 

desinde 69 numaralı binaya taşındığı ilan olunur. •B - 3263• 

••• 
Keşif bedeli 1033 lira 9 kuruş olan Belediye matbaasında yaptırıla. 

cak tamirat pazarlığa kontı!muştur. Keşif evrakile şartnamesı levazım 

müdürlüğünde görülebilır. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve

sikadan buşka fen işlen müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesii(a

sile 77 lira 48 kuruşluic ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

6/6/938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İıanları _I 
Bahkh Çiftliği satış iranı 

Bursa Vakıflar idaresine aid Karacabey kazasındaki Balıklı çiftliği 

namile maruf çıftliğin tapu kaydı mucibince tahminen (13.000) dönüm 

arazisile ebniyesinin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere 20/5/938 gü

nünden 20/6/938 gününe kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile 

arttırmaya konmuştur. 

Muhammen kıymet (~J.000) elli bin lıradır. 

Artırma 20/6/938 pazartesi günü saat 15 de Karacahey Belediye da. 

iresinde toplanacak komisyonu mahsusu tarafındall yapılacaktır. 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Galata 

Pangaltı 

Galata 

• 
• 
• 

Beyoğlu 

Beşiktaş 

• 
Galata 

• 
• 
• 

Beyoğlu 

• 

• 
Şişli 

Yenicami 

Pangaltı 

Yenicamı 

• 
• 
• 

Kuloğlu 

Şenlikdede 

• 
Kule kapı 

Şah kulu 

• 
• 

Hüseyinağa 

Kuloğlu 

Katip Mustafa çelebi 

Meşrutiyet 

Mehmed Ali Pş. han 

Çayır 

Depo 

kagir ev 

'Mağaza 

Depo 

Fermeneciler 

M. Ali Pş. han 

• • 
Bedesten kapısı 

Ağahamam 

DükkAn 

3 üncü vakıf h:ın 

6 ıncı daire 

Yeniyol 

• 
Hendek 

Kulekapı 

• 
Yazıcı 

Cami 

Ağahamam 

Hoca zade 

Ebekız 

Ev 

• 
Dükkan 

Apıırtıman 3 üncü kat 

Dükkan 

• 
Garaı 

3 üncü vakıf han 
4 üncü daire 

Dükkan 

Apartıman 

. 
39/1 

95 

120/35 

38 
311/39 
11 

2 

4 

55 

24 

22/1 

1/2 

7/9 

1/10 

10 uncu daire 

29/28 

10 00 

12 00 
42 00 
28 00 
17 00 

03 00 

30 00 

15 00 

13 00 

07 00 

15 00 

11 00 

05 00 

30 00 

35 00 

06 00 

25 00 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazıı.

rından her hususta iyi i- f 
mal edilmiş ÇOCUK A

RABALARI, en iyi şera

it ve en cuz fiatlar!a yal-

ı Ba~r Ma~azalarında satlmaktadır 

İKlNCİ AR'l'TlRMA il.ANI 

İstanbul Asliye 
mahkemesinden: 

Birinci !I'iceret 

Mahkemece satılmasına karar ve

rilen Gala tada Kcmcraltında 

78/80 numaralı Trakya tütün de _ 

posunda mevcud Bursa ve Gerze 
malı 934 - 936 sene5i mahsulı.i ma -

mu! ve gayrimamul tütünlrrin i. 

kinci arttırması 'ı /6/938 salı saat 

14 de yapılacaktır. Almak is!ıyen-

lerin o gün ve saatte mahallinde 

hazır bulunmaları iliır olunur 

(82~0) 

Artırma şartnamesi /ınkarada Vakıflar Umum ::viü<lürliiğü Orman, 

Arazi Müdürlüğü, İstanbul, Bursa Vakıflar Müdürlüğü ve M. Ke -

malpaşa Vakıflar memurluğuna müracaat suretile gorülebillr. Parasız 

olarak alınabilir. 

Galata 

• 
Galata 

Nişantaşı 

Yenicami 

Kemank~.§ 

Şahkulu 

Muradiye 

------·------Fermeneciler Oda. 4/5 hisse. 4 10 00 1 
Helvacı Dükkan 4 08 00 Gayet modem biçimde, 

Gri ve Beyaz fanila pantalonlar, 
Caddeikebir • 524/463 l8 50 Fantezi fanila pa1Ltalonlar, 

Artırmaya girmek .çin ısteklilerin (3750) liralık muvakkat teminat 

vermesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif meklublarını Uçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline krdar komisyon reisliğine makbuz wukabilindE vermeleri 

lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez.. (3101) 

• 
• • 

Beyoğlu Şah kulu 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 

İhalesi 6/6/938 pazartesi günii 

Teşvikiye Dükkan ve bir oda 53 12 00 Palmbeach (sinye) paııtalorılar, 
• Dükkan 49 08 00 Keten ve pamuklu pantoluııla. 
• 3 oda 47 15 00 rın zengin şık çeşidlcri 

Yüksekkaldırlll Arsa 85 04 00 Reklam fiaıına Beyoğlunda 

26/5/938 tarihinde kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur.\ BAKER Mağazalarındtıl 
saat 16 da yapılacaktır. Taliplerın akarat ııubesine müracaaUeri. 31071 _ --· 
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Beyoğlunun en bUyUk ve en asri mağazasıdır. BUtUn mallar tiatlerlle, sergi halinde teşhir edllmlştır. Flatler son derece ucuzdur. 

• • 
YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGiSi 

KOSTÜM TAYYÖRLER 
safı yün kum•ştan 

Viyana modelleri 

liradan itibaren 

Hak ıki Lasteksten 
KORSELER ' 

Son d~rcce dayanıklı 

350 Kr. 

EL ÇANTALARI 

Plaj ve Sayfiye için 

Bayanlara mahsus GOLDFİSCH, JANSEN 

FORl\lA ve RİBANA marka 

MAYOLARININ zengin (e~itleri 

Krsa plaj pantalonıı (Şort), Pijama · Buluzlnr 

Ayakkaplar • Boneler - Şemsiyeler - Bumuzlar 

Plaj oyuncakları v. s... v. s .... 

KADIN ROPLAR! 
Klokeden. iyi cins 

yıkanabilir. 

325 kuruş 

,' 

1 
1 
) 
I 

KOMBİNEZONLAR 
Dayanıklı ipekli Jerseyden 
İşlemeli motiflerle süslü 

290 Kr. 

YAZLIK KUMAŞLAR 
TOBRALKO. Metı 

ÇİÇEKLİ BA TİST 

Çamaş!r için, Metr. 

NOKTALI PLÜMTİ 

Son moda,, Metr. 

LENET, Modern desenler 

PİKE FANTEZİ 

l{LOKE, muhtelif desenler, 

Metr. 50 Kr. 

DUBL JORJET, yeni çeşit 

Metr. 140 Kr. 

li5 Kr. 

50 Kr. 

160 Kr. 

45 Kr. 

100 Kr. ROMEN BLUZLAR 
Şıklık veren bluzlar. Zengin işle

meleri ile süslü Krep Romenden 

580 Kr. 
Birmaıı ipeğinden 

690 Kr. 

,-----------------------~ En son moda yazlık 
Rop ve Mantolarının 

Zengin ve 

İPEKLİ ŞİFON EŞARPLARI 
En büyük yaz modası 
150 muhtelif desende 

200 Kr. tan itibaren 

/ .. 
~ 
'$ 

.-

miintahab parçaları 

ERl{EK J,EYAZJMATI 

Kısa kollu 
jPEKLİ GÖMLEKLER (Polo) 

250 Kr. 
Poplinden 

SPOR GÖMLEKLER 

17:> Ifr. 
KREP Pİ.JAMALAR 

300 Kr. 
POPLİN PİJAMALAR 

350 I<ı-. 
SPOR BLUZLAR Sued taklidi 

690 Kr. 
Yekrenk Krepten 

SPOR GÖMLEKLER 

185 Kr. 
Ekstra poplinden iki yakalı 

gömlekler 

250 Kr. 
Son derece sağlam 

BUKLE YÜN KAZAKLAR 

290 Kr. 
PANTALON ASKILARI 

Gayet sağlam, her renkte ve fantezl 

80 Kı·. 
KEMERLER 

Kalın ve iyi cins deriden 

65 Kr. 

SPOR 
GÖMLEKLE[~ 

, , 

/ 

PLAJ PİJAMALARI 
Safi yün, mükemmel biçim 

Bayanlara ııi 
BANYO KOSTÜJ'viL:B 

1938 modelleri. ·ııer 
Güzel ve müntahap çeŞl 

850 ' Kuruş 375 • "bareıt 
kuruştan ıtı 

SPOR BLUZLAR 
Jerseyden, her renkte 

200 Kr. 

I 

Tabii ipek 

ÇORAPLAR ,ıııı 
XXX marka en daylll' de 

' kler 
~oraplar. Modern reıı 

rekliinı fia ı ı 

150 Kr. 

Her renk ve formada zengin çeşitler 

KAPELİN FORMA 
ŞAPl\ALAH 
Son yaz modası !pek Jerseyden. Her renkte 

Erkeklere 

YAZLII\: İÇ DONLARİ 
İyi cins krepten 

Kendinden yakalı 

SPOR GÖMLEKLE6 
Çizgili poplınden 

490 Kr. tan itibaren 375 Kr. 250 Kr. 

KARLMAN GEÇİDI 

90 Kr. 150 Kr. 

Beyoğlunun İstiklal ,·e Tepe\ıa~ı gibi iki büyük ve mühim caddel~rini birbirine 
rapteder. Herkes geçidden serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya al. 

ınak mecburiyeti yoktın • 
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