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SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyuculanmu; SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehaım. 

l lan tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehane. ı 
mızde değiftirilmektedir. 
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Hatay, 20 yıllık hasretten sonra, askerleri. 
mizi bağrına basacağı mutlu gUnün arifesinde .• 
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Bütün halk ayakta; 
heyecan içinde 

coşkun 
bu an 

ve 
• • 
ıcın 
' 

' neşe taşkın bir 
sabırsızlanıyor •. 

ve 

Fransa nihayet hakkı ve hakikatı tanıdı, aramızdaki bütün pürüzlü 
mes'elelerde nihai bir anlaşmıya varıldı. 1 

Antakyada askeri hey' etler ................................. _.-==---....................... ~ ......................................... . arasında tanzim edilen 

protokol bugün merasimle • 
ımza ediliyor .. 

Kat'i netice elde edilmiş sayılabilir 1 Dahiliye Vekili geldi 
FRANSA iLE YAP/LAN DIGER ANLAŞMA DA 
ANKA R A DA l M Z A L A N M A K UZ.ERE 

Gazeteciler, Vekilimi
zi, içten gelen bir sa

mimiyet ve sevgi ile 
karşıladılar 

Bu anlaşmalar, Fransa ile olan dostluğunı.uzun daha 
yardım edeecektir 

ziyade 
terakki ve takviy~sine 

A nkara 2 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Halay ı 
~~el~si?de \:ardan müsbet neticeleri evvelce günü günline 

ıuldirllll§tik. Bugün de Hatay milli davamızın evvelce çizilen 
P gram dairesinde kat'i şeklini alınış olduğunu Türk karilerinc 
tebşir edebilirsiniz. 

Aldığım mevsuk malftmata göre, Paris ve Antakyada cereyan 
eden "müzakereler neticesinde bu müzakcratm mevzuu etrafında iki 
tuaf arasında tamamile fikir mutabakati husule gelmiştir. 

İtilafnaınelerin bugün imza edilmesi muhakkak gibidir. 
Celfil Bayar hükumetinin Meclisten aldığı geniş salahiyete da. 

Yanarak İcab eden tedbirlere tevessül eylemesine lüzum kalmadan 
lfotay meselesinin hüsnii neticeye bağlanması burada iyi bir tesir 
bırakmıştır. 

A 
ntakya 2 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)- Uzun zamandan. 
beri I>ariste cerc) an eden siyasi mözakerelerle burada yapılan 
askeri nıüzakl•relcrin müsbet şekilde nihayete erdiği ve varı. 

lan anlaşmaların iınzahınmak üzere bulunduğu hakkındaki haber 
burada duyuldu \'e bir şimşek slir'atile bütün Hataya yayıldı 

Birkaç ı;ündenbcri esen havadan zateıı ümidli ve heyecanlı da. 
kikalar geçiren Ilata)·iılar şimdi coşkun ve taşkın bir neş'e ve he. 
yccan içinde 20 yıldıınberi hasretini çektiği kahraman ~t _asker· 
lcrini bağrına basaca~ı mutlu günü sabırsızlıkla beklemCk~ ır. 

Bu tarihi anın arifelerinde bulunan Hatay baştan başa bir gelin 
gibi süslenmekte, her tarafa, Türkiyenin olduğu kadar, müstakil ve 

it Türk Ha tayın da kurlarn·tsı Büy~ Ş~iin resimler.i asılmakta, taklar 
kurulmakta, binalar defne dallarile suslenmektedır. 

Ualk, kardeş Türkiyedeki inkılabları çabucak benimsemiş, der. 
hal şapka giymeğe, kıyafctl~rini düzeltmiye ve kaltraman Türk ~r. 
lerini Cumhuriyet ordu>unun Jayık olduğu şeref ve vasfile karşıla. 
mak için hazırlanmıya koyulmuştur. 

A 
ntakya 2 (lltı<u>İ muhabirimiz bildiri)·<lr)- Dün saat 15 de 
toplanan trk:ınıharbi)·c J~e,yet''-'Tİ kaf"ı a~aştrJjoa \an:ll aıit • 
AnJa'1manın metni Paris. ve Ankara)-·a bildirilmiştir. 1'.,ransa bu 

metni ta!->vih ~Jlcmiş oluı> Aukaranın cevabı beklenmektedir. 
Bu cevabın bugiiıı öğle)e kadar bildirileceği ve mıitcakıben son 

dakikada y<•ni hir ,·aziyet h:ıdi, olmazsa derhal itiliıiname ve proto
kolün imza edileceği ınuhakk:.ıktır. 

Tlirk ve Fran~ız kıtaatının Hatayda muayyen bir ı:aman için mü .. 
~a\-"i hak ''C ~artlnrı \"C ıuiktarı haiz olarak bulunmasını natık .olan 
bu protokolü.ı imzaMııı mütc•kıb bu akşam veya yarııı Türk ordusu 
hududu geçe<rktir. 

P 
aris 2 (Hususi ıuuhalıirimizden)- Sefirimiz Suad Davaz dün 
de Harid~·e Nazırı Bone ile görüşmüş ve şimdiye kadar yapı. 
lan n1üzakerelr-rin fikir mutabakatilc nihayete erdiği nıüşahc .. 

de edilmiştir. 
Bu arada Frama ile bir dostluk misakı aktedilmesi, Halayda 

Fraıısn ile 'l'ürk:~·cnin nıü;;«creken ,.a miisavat esasına müsteniden 
emniyet tenıin <'tmclcrine dair bir itilfl[ın imza olunması, ve Fransa 
Tiirki)'e • Suriye ar:ısında işbirliğini tanzim eden beyannamenin ho .. 
zırlanması iki tarafça kabul edilmiştir. 

Hatay meselesi hakkında da tam bir anlaşmaya varılmış olup 
bu anlaşmalar Anlaltya ''e Anknrada imza edilecektir. 

llatay ınc~clesinin halli Türkiye ile Fransa arasındaki dostluğu 
daha ziyade tsk\·iye H h•,•si edecektir. 

llarici)·c Nazırı Bune c~:lılllin birinci nısfını mütcakıb tayyare 
ile Ankara)a gidecek ve lıükiunetimiz cicalilr çok miihiın temaslarda 
bulunacaktır. 

Türkiye ~ Jtransa ara!-ıında bir anlaşma elde edilmesi Londrada 
da büyük nıenınunİJC't uyandırdığı gibi biitün Fransız siyasi mehafi)j 

bu nC'tireden n1cmn11n gilrtinn1cktedir 

,__ _______ ::=::;;:;;;;:;;;;;;;;;.. ______ __ 
Lise talebelerinden bir grup Şükrü Kaya dedi ki: 

Serkeş «Gazetecilerimizin millet nazarındaki mev. 
kileri ve Cumhuriyete 91an bağlılık ve 

Talebeler I hizmetleri benim söylediklerimden I 
çok daha yükselir ıı 

Sıkı bir disiplin altına----·--------------,
alınacaklar ve suihali 
görülenler ıslahaneye 

sev kedilecekler 
Son günlerde bazı mektebleri • 

mizde hocalarına karşı serkeşlik 

ve hürmetsizlik gösteren t~lebe. 
!er hakkında icab eden tedbirle • 
rin alınması için haz:rlıklara ge. 
çilmiştir. 

Ezcümle; bu maksadla Avrupa 
memleketlerinde olduğu gib: mem
leketimizde de bir çocuk ıslah evi 
kurulması mevzuu bahsolmakta
dır. 

(Devamı 6 ıncı sahifenılzde) 

Bunaltıcı 
Sıcaklar 

Sahtekar 1 Zarla. kumar tıu sabah §Cflrlmiz~ gelen DahOiye Vekili Şllkrü Kaya, 
ııu•cteciler arasında 

Çekoslovakya mes'e
Jesi nin halli~e doi .. u 1 

!k. gündenberı şehrimizde bu. 
naltıcı sıcaklar hüküm sürmek • 
tedir. Bilhassa dün. bu yılın en 

,. sıcak günü idi. Dün termometre 
30 dereceye kadar yükselmiştir. 

~ek ve Fransız Hariciye 
nakkında temaslarda 

bulundular 

nazırları vaziyet 
1 B' 1 d 0~7DJyanlar Dahiliye ı;el..-il> oc Pctrti Geuel 

f r as 1 z a e l Dün zabıta. Gala tada Şevketi" sııkreteri Şükrü Kaya. bu şabah 
Bükreş 2 (A.A.) _ Bıikrcş as. evinde Mehmed, Rahmi, Halid, Ankaradıın şehrimize gelmi§tir. 

keri mahkemesi, d. A. R.. tayya· Riza, Şakir, Hasibe, ömer isim. İstanbul gazetecile!'i; matbuatı 
re fabrikalarının eskı müdürü lerindeki şahısları zarla kumar meslekleştiren b~~m kanununun. 

mühendis Pier Carp'ı sahtekar _ oynarlarken cürmümeşhud halin yapılmasına büyük alıika ve hiz. 

H411darpll§a is!lll!;ıonu treni.<ı 

mıwıua.lat IMtinbn daha çok 
evvel, biltün lstanbul gazetelerini11 
erkdnı ve mümessitlerıle dolmuş, 
büyük. küçük büfün muharriler, 
muhabirler saym Vekil!erini kar. 
şılamağa gelmişlerdı. 

Londra 2 (Son Telgr1f) - Çe. 
koslovakya Hariciyr Nazırı Krof· 
ta, ekalliyetler m•!st:l•:sinin hal 
t? zı hakkında yapılan mı.izakere. 

le rın neticeleri üzerinde büyük 
devletlerin sefirlerıl! temas ey • 
kmış. Bilhassa İngiliz ve Fransız 
sefirlerine icab edl·n maliımatı 
v rmişiir. Bu müzakereler epeyce 

, ıleı lem iş ve oldukça müsbet yola 
g •miş sayılmakfad•r. 

Pars 2 (A.A.}'......:..91Jö,'ıe, Çekos -
Jovarkya işle~i \11kkı11da İngiltere 
sefiri ile görüşin~ıür. Öğrenildi· 
ğıne göre Sir Filıps .~~aç gü~ 
istirahat etmek ~zct~pnzar gunu 

' 

Çek Hariciye Nazırı Krofta 

İngiltereye gıdecekı.r. 

Meksikada 

Asi 
General 
Muhasarada 

Meksika 2 (A.A.)- Milli mü. 
dafaa nezareti General Ccdillo • 
nun saklandığı yerın keşfedildi

ğini bildirmektedir. 
Generalin sakil olduğu tepeyi 

federal kıt'alar muhasara ettık -
!eri için General ile beş arka -
daşı bundan sonra y•yec~ ve 
içecek ledarık edemiyec~k-.erdir. 

!ık cürmünden dolayı hapis rcza- de yakalamıştır. Bu esnada 8 zar, meti bulunan muhter<m Vekili • 
sına mahküm etmı~tir. 149 aded fiş, 20 lira para müsade. mizi karşılamak üoc•e. şükranları-
Aynı fabrikalarda çalışan di _ re edilmiş cümlesi de mahkeme. nı ifade edecek bir iscikbal hazır-

d d ye verilm,ştir. laınışlardı. 

ğer bir mühcn ı.ı ' •:ll•tim orta- 1 =·=====·=============================================== 
ğı olarak hapse mahküm edil • • 
miştir. 1 1 s p a n ,, a d ~ : 

Carp Romen aristokr,ısisinin ço~ 
tanınmış ailelerin,len birine men
su.bdur. Büyük babas• Başvekil, 
babası da diplomat ıdi. 

E s~ar sata:-ı arabc>cı 
Unkapanında oturan vı Yemiş. 

te arabacılık yapan Aziz çevril

mı;o., üzerinin aranmasında 80 

gram esrar çıkmıştır. 

Cumhuriyetciler daya
nıyor, fakat Frankist

ler ilerliyor 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Tren gara girdikten sonra 1111 -
susi vagonlarından mütebessim bir 
çehre ile inen Şükrü. Kaya Vaıı ve 
Belediye reisi Muhiddiıı tJstün -
dağ. Parti erkanı" ve bütün gaze. 
teciler tarafındaı. hararetle alkı•. 
landı. 

Dalıiliye Vekilım;•iıı refikasına 

güzel bir büket tak<liın edildi. Gi· 
resun saylavı ve lstanbııl basın 
kurumu reisi Hakkı Tarık Us, 111.aı.. 
buat çocuklarının minnet ve şük. 
ran hislerine tercüman olarak on. 
ların saygı ve se?Jg!lermi Silkrü 
Kayaya ifade etti. 

Dahiliye Vekilimiz, izhar edılen 
(De,·amı ~ uıcı salıifedc J 
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Hayat ucuzluğu yolunda b l rcok esnaf 
tarifelerini kendiliğinden indiriyor lstanbul -Londra asfalt yol~ \E~~acııar.cemiyeti Memleketimize 

Burgaz - Kuleliköy arasında çalış- Dun Sıhhıye Gelecek olanYu- Pazar ruhsatiyelerinin de tenzil edil-
malar hızla devam ediyor Müdürlüğüne nan, lran ve Efga. mesi belediyeden isteniyor 

Si:~;lie:i~!~:~i~~~n ~~ra~:!~ d~f::ı~re~.~:ld~e- Müracaat etti nistan gençleri B . . . d" ·ı . k ·ı· l 
egıge resmı ın ırı en ıç ı ı o. 

İstanbul _ Londra asfalt yolu -
ı. un Edirne topraklarından geçen 
Burgaz _Kuleli köy arasındaki 38 
kilometrelik kısım inşaatı için Na
fo Vekaleti 1,5 milyon lir.ılık bir 
taiırisat ayırmıştır. 

Diğer taraftan asfalt yolun Si -
livri kasabası içi.uden geçen ve 
Amavud kaldırımından ibaret O

lan kısmın asfalt kaplamaya de
ğ~tirilmesine başlanmıştır. 

Sıhhat müfettisleri Burada sivil tayyareci- k h "bl . A - k 
lik stajı yapacaklar an ta sa ı erı namına ta tur e 
.~emlek~timizde .. si~il t_ayyare- o-•e Cela" / Bagara teşekkür 

cilıgın ıııkışafına buyuk hızmet e- V 

tahkikata geçiy0rlar 
Son zamanlard.ı bazı ecza de -

1 u yolun inşa1tı müteahhide 
ihab ohmmuştur. 

MJteahhid derhal lıışaata baş
lamıştır. Faaliyete hızla devam 
olunmaktadır. Bu inşnt, 2 yıl için.. 
de mütemadi tamirat kendisine 
aid olmak üzere bitirilecektir. 

Bu fırsattan istifade edilerek 

cadde de gen.işletileceğinden icab 

eden istimlakler yapı~mıştır. 

Bir kısım binal:ır da yıkılmış ve 

bu suretle yol genişletilmiştir. Ba 

inşaat işi de en kısa bir zamanda 
bitirilecektir. 

Çocuklarını sokağa bı
rakan baba yakalandı 

polarında yasak olmasına rağmen 

perakende olarak ecza satıldığı 

haber alıımştır. Bunun üzerine ec

zacılar cemiyeti dün sıhhiye mü-

dürlüğüne bır müracaat yapmış

tır. 

Bu müracaatta eczanelerin ka

zancına sed çeken bu halin behe-

mehal önüne geçilmesi rica olun

maktadır. 

Sıhhiye müdürlüğü icab eden 

tahkikatın yapılmasını dün mü -

fettışlere emretmiştir. 

den Türkkuşunurr baliyeti haric 
memleketlerde ve bilhassa yakın 
komşularımız arasında takdir ve 
alaka ile takib olunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Yu.. 
nanistan, Efgauistan ve İran hü
kılmetleri tayyare teşkilatlan, biz
deki cTürkkuşu• faaliyeti mem -
leketlerinde tatbik etmeği dü -
şünmektedirler. 

Bu maksadla hükumetimizden 
icab eden tafsilat istenmiştir. 

Bu dost devletlerin gençleri. 
muhtelif zamanlardg memleke -
timize gelerek Türkuşu teşkilatın.. 
da staj göreceklerdir. 

Kalbsiz ana hala bı,furıamadı 133 bin liraya Memleket içi 
Karısı tarafından terkedildikten 
sonra 3 çocuğunu Babıali civarın
da bir sokağa bırakarak kaçtığını 
dun haber verdiğımiı; İbrahim A

alır diye sokağa bıraktım. 
Muhakeme heyeti, bu ifadeden 

sonra ikamügiiliı malum olmıyan 
ibrahlmı tevkif etmiştir. 

kazanılan Seggahatlerine 
Yeni biı- mekteb Başlanıyor 

talay yakalanmıştır. 
Asliye 4 üncü cezada muhake-

Aynca sokağa bırakJlan çocuk
ların sıhhati üzerinde bir arıza o- Binası 

mesine başlanan bedbaht baba lup olmadiğı Darülaceze müdür -
demiştir ki: mğünden soruıacaktır. Yeni Yüksek muallim 

- Karımla ayrıldık. Parasız kal- Diğer taraftan J çocuJ:ıınu "': mektebi binasının da 
dım. Çocuklarımı evliıdlık olarak zavallı babalarını reddeden kalbsız , l d 
bir yere vermek istedim. Kimse ananın da aranmasınl devam o - n@ks~nıarı tamam an 1 

almadi. Ben de hayır sahi:>leri lunmktadir. Şehııadebaşında uzun seneler-

=====================-~·===-=-=-"'-=-=-="-'=-'=-=-==-~ denberi metrük bir vaziyette ka -

il
, lan ve Şeyhulislam Hayri •Efen-

Maktu 
Satış 

h tiJÇ' 1\ t\ABEHL.:.~( di tarafından başlanılan eski ta-
~"==~:.=:========== !ebe yurdu, Maarif Vektıletı ta -

işe Eylülde evvela 
Ankaradan başlanacak 
Sonra burada tatbik 
Edilecek 
Pazarlığın memlekette kaldırıl -
ması hakkındakı kanunwı tatbi -
kına 1 eylıllden ıtibaren başla -
nacaktır. Maamafih bu şeklin ilk 
evvela nerelerde tatbik olunacağı 
İcra Vekılleri tarafından tesbit o
lu.nacaktır_ 

Bu işle evvela belediye teşkila
tı en J.<uvvetlı ve pıyasası toplu 
olan ,·erlerden mesela Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursad:ın baş
lanması çok muhtemel gorülmek

tedır. 

Ecnebi garsonlar ve 
birahaneler 

Ecnebı garsonların birahaneler
de çalıştırılmaları hakkındaki dün
kü yazımızın tertibı esnasında 
manayı çok çok değiştiren bir sa
tır karışıklığı olmuştur. 

Mevzuubahs kısmın doğrusu 

şöyle olacaktır: 
cGarsonlar cemiyeti id:ıre he -

* Ulu Önder Atatürk, İngiliz 
Kraliçesinin annesınin vefatı mü
nasebetile Kral il ıncı Jorja bır 
taziyet telgrafı çekmistır. 

Majeste Jorj d>t Reisıcumr..uru_ 
muza teşekkürlerini bildirmiştir. 

* Ramanyada Demirmuhafız _ 
ların esin reisler ınden 20 kişi e 
ajd davalara karar verilmıştır. 

11 şef ağır cezalara çarptırıl -
mışlardır. 

* Çatalcada Düzoba küyünün 
genç ve güz.el kızı Habiyenin ırzı
nı üvey babası Ramiz para ıçin 

satmağa teşebbüs ett\ğinden ya _ 
kalanmış ve Musa. Nazmi, Yusuf 
ismındekı namus düşmanlarile bir_ 
likte dün ağır cez mahl: mesine 
verilmiştir. * Emnı>et bLrincı şube müdür 
muavini Tahir Zulfikaroğlu 3 ün
cü şube müdU.r :nuQvblığine ta -
yin olunmuştur. 
Şehrimiz polis :Comıserleri !<!'a

sında da bazı değ~ıklikler yapı
lacaktır. * İngiltere Kı<alı 6 ıl'cı Jorjun 
yakında Parisi ziyareti münase _ 
betile Par is halkı 3 gece mü tema. 
diyen dans edecektir. 

Bu dans eğlencelerı. 13 temmuz
da başlıyacaktır. * Fen f!kültesinde inı tihanlar 
bitmiş, talebe yüzde 60 muvaffak 
olmuştur. 

yeti rem Bay Mehmed Dılman, ı..,..,... __________ ..,,.,.... __ ,.I 
Bay Zeki Taflan ,.e ark.adaşları nuiyetin birahanelere de te~n;i -

ebiraheneleu hakkında k.anunda lini alakadarlardan rica etmeğe 
bir kayıd olmadığından bu mem- karar verm~lerdir.> 

-----------

ONUBENv 

A~K, HEYECAN ve t:- TİRAS ROMANI 

Tr- frika 
N. 32 

- Yüz liram va•.. Kim kağıt 

istıyor? 

Eh. Buna can dayanır n:ıı ya?! 
Yiız lira bu .. 
Gü>tekın: 

- Banko .. 
Diyerek parm~{ıtnın ucunu ma

saya vurdu. 

İkı tarafa da kiığıtlar verildi. 

Herkes merakl& q;·unculara 
bakıyordu. 

Mümtaz, derhal kağıtlarını aç
tı.: 

- Dokuz ... 

~ c..z.:ın: leken .er F. 
SERTELLi 

Gültekin de dudağının ucile 
gülerek: 

- Benimki d.? dokuz .. 
Dedi ve iki i<kambılı şöylece 

ortaya uzatıyordu. 
Selim: 
- Ankart .. 
Dıyerek tekrar ikı oyuncuya da 

kağıt vermişti. 

Bakarada ik taraf ta ayni sayı 
yı açarsa. tekrar kağıt çekerlerdi. 

Bu ikincı kağıt ç"k•ş ok heye

canlı oldu. Çünkü Giı:tekinm el

leri masanın üstünde duru\·ordu. 
Ve Sacid. ressamı:ı gozlerine ba-

rafından Evkaf idaresinden satın 
alınmıştı. Maarif Vekaleti burada 
yemden 53 bin lira sarf ederek yük
sek muallim ın~ktebı binasını 

vücude getirmiş ve bu kere de 
tamamlamıştır. Bu suretle tekmil 
bina eski masraf!arile beraber 133 
bin liraya mal olll'uştur. 

4 katlı olan bu yeni binada kız 
ve erkek talebelrr için ayrı ayrı 
yatak odaları, banvo daireleri ve 
umumi salonları, konferans sa -
!onları mevcud bulunmaktadır. 

Mektebin m<>tlıai salonuna ay -
rıca bir de scl;ebil yapılmdır. 

Eski Türk saray !arın da tesadüf 
olunan bu selsebil in üstüne Ulu 
Önder Atatürkün bir büstü ko
nacaktır. 

selsebılin üstünd~ su akarken a
kisler yapacak ve sonra da aşağı
daki mermer havıır.ı dökiilecektir. 

* Eğlence yerlerindeki hükıl -
met ve belediye v~rgı!erıni indi
ren kanun 15 temmuzd1 tatbik C

dilecc:ktir. Bu ltıbarb bu kabil 
yerler 15 temmuzda daha ziyade 
ucuzlı' acaktır. * İlk tedrisa müfettişleri dün 
toplanmış. Şehri 24 te(tiş mınta

kasına ayırnuşlardır. H,.r mınta
kadaki bütün mektebler bir ınü
fetti• tarafından da;nıi surette 
kontrol edilecektir. 

* Karısı Binnazı öldüren.Ha -
cınıa idamı isteni~tir. * Sümer Bank. her yıl bir tem. 
muzu ucuzluk bayramı olarak ka
bul etmiştır. 

kıyar, kıpırdamasına meydan 
vermiyordu. ilk elde nasılsa kiı
ğıı kaçırarak dokuz açmıştı. Fa
kat bu sefer hile yapmasına im· 
kan yoktu. Sacid ve Mümtaz dört , 
gözle hilekar ressan.ı gaz hapsine 
almışlardı. 

ikinci defa kağıt verirken Selı· 
min elleri titriyordt.. 

Mümtaz bu s~{H de kağıdını 

açtı: 

- Yedı.. 

Selım güldü: 

- Bravo .. 

Gültekin.. Bu. cidden yaman 
bir hilekardı. Bukadar göı hap
sine alınmış olmasına rağmen yi
ne dokuz açmaz mı? 

Mümtaz dudağın. bükerek, ö
nündeki yüz lirayı ressamı> doğ
ru uzattı. 

Gültekin, bu maçın bu kadar 
süklıl"'et!e gececeğ1ni ummuyor -
olm~h ki. vü2 ~ rf!nın önlıne sü
rüldüğuniı görünce: 

İstanbullulara bütün 
şehirlerimiz kelayca 

tanıtılaca!t 
Türkiye Turing V'e otomobil ku

lübü tarafından yaz mevsimine 
mahsus olmak üzere İstanbul icin
de ter\Lb edilen kor.ieranslı se -
yahat çok muvaffak olmuştur. 
İkinci gezi yarın yapılacaktır. Mez_ 
kfır kulüb müdürlüğü otobüsle 
pahalıya belen bu kabil seyya -
hatleri badema tramvayla yap -
mayı ve bu suretle iıtirak ınasra .. 
fını azaltmağı daha faydalı bul -
muştur. 

Diğer taraftan yine Turing ve 
cıtomobil kuliıb memleket dahi -
!inde de müteaddid seyahatler ter_ 
tib etmek mevzuu etrafında da ça
lışmalara devam eylemetedir. 

Pek yakında takib edilecek o -
lan tarihlerde şehrimizden arzu e
den herkes Bursl, İzmir, Balıke
sir gibı yakın ve güzel şehirle -
rimize toplu bir halde gitmek im
kanını bulacaktır. 

Ayrıca Karadeniz sahillerinde 
de müteaddid seyahatler yapıla -
caktır. 

Bu seyahatlerde halktan alı _ 
nacak cüz'i ücret miktarı ile kat'i 
kararlar pek yakınia bclh olacak
tır. Böylece ve peyderpey İstan
bullulara Anadolu ve memleke -
timizin bütun gü7.ellikleri kolay
ca tanıtılacaktır. 

--O--* Almanya hükumeti, Avus -
tur)•anın borçlarım ödeyecektir. * Deniz ticaret müdürü Müfid 
Necdet Karadeniz ayni vazifeyi de 
İstanbulda ifa kaydile limanlar 
umum müdürlüğüne tayin olun
muştur. * Sovyet Rusy,; hükümeti, 3 ün_ 
cü 5 senelik pliin ve müdafaa mas.. 
rafları için 500 milyon rublelik bir 
dahili istikraz yapmağı kararlaş
tırmıştır. Bu para 200 milyon İn
gilız lirası tutmaktadır. 

- Boşuna şüpheleniyorum .. 
Demek ister glbi bir tavırla 

doğruldu .. Parayı parmağının u
cile öniıne çek~i ve geniş bir ne
fes aldı. 

Artık, bu komedyl bundan faz.. 
la devam edemezdi. 

Birdenbire apartıman kapısının 

şiddetle çalınma.;ı Mümtazla Sa- ı 

cidden maada heps!nın yür•ğını 

oynatmıştı. 

Gültekin kapLyl koştu .. 
- Mısafir gelm;~ galiba!.. 
Dıye mırıldanarak, kapıyı açar 

açmaz içeriye bir si.ırü polis me
murunun girdiğını hayretle gör
dü. 

- Ne istiyorsun•ız. efendiler? 
Dıye sordu Memmurlardan biri 

Gültekinin göğsünden iterek ku_ 
mar masasının önune geldi 

- İşte. Cürmfı meşhud halin -
de yakaladım he;ıinızı! 

Gültekın birde'lbır0 saşırdı ve 
mühendis rolün;.ı 0\·ıııyan arkada. 
sının yüzüne dikk'ıtl · b~karak: 

Hükılmetimizin hayatı ucuz -
!atmak için verdiği yeni kararlar 
şehrimizdeki bütün esnafı çok 
memnun emiştir Bilhassa iktı -
sadiyatımızı dah• ziyade inkişaf 
ettirecek bir yola s~vkeden ve il
mi bir tedkik ve tetebbüe daya
nan vergi kaldırılması esasınm bu 
ucuzlukta çok mühim bir amil o
lacağı anlaşılmaktadır. 

Bir çok esnafın kazanç vergi -
!erinin mühim nisbette indirilme
si müteaddid sahalard>ı ucuzluk 
temin etmeğe ba.şlıyaeağı gibi iç.. 
ki bey'iye resimlerinin de mühim 
nisbette tenzil olunması içkili lo
kanta ve gazinolarının tarifeleri -
ni bilhassa ucuzlatmaktadır. 
Eğlence yerlerin;n yeni tenzilli 

tarifeleri hazırlanırken bu cihet 
de ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınmaktadır. Esasen içkili, !o -
kantalı gazinolardın bazıları bey
iye resimlerinin indi!"ilc!iğini gô
rünce hemen kendiliklernden a
rfelerini tenzli etmeğ-' başlamış
lardır. 

Vergileri indirilen esnaf ve iç_ 
kili lokanta sahlbleri, bu mes·ud 
neticeyi kendilerine v•.ren Celil 
Bayar hükılmetine minnet ve şük
ran hislerile meşbu bulunmakta
dırlar. Ve bunlar, vergilerin in -
dirildiği şu sıralarda, belediyenin 
de ayni yolda yürüyee~< chafta ta_ 
tili~ uhsatnameleri iç;n alınan 
harcın da tenzilini bilhassa rica 
etmektedirler. 

Ezcümle içkili lokanta patron -
]arından Galatada Cenyo lokantası 
ve Rumelikavağı>ıda Cen,·o bah
çesi sahibi Bay Rahmi Alkalın, 

dün kendisile görüşen nı•ıharri -
rlmize me.slekda.şlarmın bu min _ 

net ve şükran hislerıne tercüman 
olar~ demiştir ki: 

- İçkili lokantalarınnzda ec -
nebi şirketler zamanından kalma 
olarak bey'iye tezkeresi namı aL 
tında adeta içki satanlara bir ce
za koymak için bir vergı ihdas O

lunmuştu. Bu vergide içki satan 
lokantaların senelik bedel icarının 
5 te 1 nisbetinde idi. Büyük Dahi 
memleketin her derdim çok has
sas bir vaziyette tedkik buyurur
larken, bu vergilerin ağırlığını da 
görmüş ve kıymetli Başvekil Ce
lal Bayarın bu işi halletmesini işa.. 
ret buyurmuşlardı ... 

işte ilk mes'ud netice hasıl ol
du. 

250 lira gibi bir para alınan lo
kantam bugün ancak 6 lira ver -
mektedir. 

Bu bize büyük bir nimet olmak.. 
la beraber hayat ucuzluğunda da 
mühim bir adımdır. Yeter ki bu
nu idrak edecek esnaf olsun!... 

Ben bu »ergi tenziliitından bilis.. 
tifade tasdikli listeleri nazarı dık
kate almıyarak derhal yemekler
de büyük bir tenzilat yaptım. Ve 
bu yolda bize yapılacak muave -
netler sayesinde memleketin en 
derin ihtiyaçlarını teşkil eden ha_ 
yat pahalılığı bu suretle halledil
miş olacaktır. 

Yalnız kıymetlı valimizden mü
him bir dileğimiz daha vardir: 

Hafta tatili için alınan elli iira 
ruhsatiyenin, bir haddi makule 
indirilmesini heklerız ve bütün 
lokantacılar namına Büyük ön -
der Atatürke ve çok kıymetli Baş
vekilimiz yüksek yüksek iktısadcı 
Celal Bayara en derin minnet ve 
sevgilerimizi sunarız.• 

Yeni ve modern 10 mekteb 
İstanbul Tayyaresi daha 
Balıkhanesi Satın aldık 

Kat'ı İnşaat yeri 
taayyün etti 

Eminönünde m•vcud olan Ba -
!ıkhane biaasının .htiyacı karşı -
!ıyamadığı sat~ ve muamelata çok 
dar ve noksan g8ldiği her vakit ve 
müteaddid vesiIPler!e anlaşılmak
tadir. 

Bu ihtiyaç nazarı dikkate alı -
narak Balikhane binasının geniş
letilmesi dilijünülmüşse de, mıis

takbcl İstanbul planında burası
nın alacağı şekil hazırlanarak 

bundan sarfı nazar olunmuştur. 

Şehircilik mütehassısı M. Pröst 
2 köprü arasının, gıda maddele -
rinin toptan satış yeri ol;ırak ay
rılmasını ve buna gi:\re tesisat ya

pılacağını gözönüne alarak yeni 

İstanbul Balıkhane binasının da 

orada inşa olunmasıoı kararlaştır-

- Hakkın varmc5' Keşke bıraz 
önce oyunu bitirseydik .. 

Demek ister gibi başını salladı. 
Memurlar kumarbazların bütün 

paralarını almışlardı. 

Evveliı hepsinin hüviyetlerini 
tesbit ettiler .. 

Ve Sacidle Mümtazın adı·esleri 
üzerinde fazla Jurmadan ötekile
re geçtiler 
Apartımanı dokuz memur bir -

den basmıştı. 

Jale.ye sıra gelince, o da lıax:iki 
hüviyetini söylemeğe mecbur ol
du .. 

Jale ilkönce: 
- Selim Beyin karısıyım. 
Diyecekti. Fakat, bunun tebli -

kelerini düşündü .. Çekindi. Polise 
karşı hüv:yetini saklamak nasıl 
olurdu? 

Jale misafirlere hüvly•tini du
yurmak istemedi.. Yavaşça baş 

memurun yanına sokuldu. 

- Ben Gültek'n beğin ahbabı
yım .. 

J Busuretle Türkkuşu 
tayyareleri 52 yi buldu 

Türkkuşu talebelerine mahsus 
olmak ıizere tayyare cemiyeti ta
rafından ikişer k,şJik 10 tane mek
teb tayvaresi satın alınmıştır. Bu 
tayyareler Yakında tf's!im alına _ 
cak ve inönündeki Türkkuşu kam
pına gönderileceklerdir. 

Bu suretle Türkkuşu umum 
müdürlüğünün mPkteb tayyare -
!eri 42 den 50 ye çıkmı~tır. 

* Sılahdarağa _ Kemerburgaz 
yolu yeni baştan yapılacaktır. 

mışıtır. 

Binaenaleyh yeni balıkhane bi
nası kat'i olarak Uııkapanında -re 
gelecek sene yapılacak olan yeni 
hal binasının yanında son sistem 
bir şekilde inşa olunacaktır. 

Dıyebildı. 

Baş memur müdürüyetden ge
liyordu. 

- Ben ahbaplığınızı sormuyo
rum. İkamet gahınızı öğrenmek 
istiyorum. 

Dedı. Jale sıkılarak: 
- Sakız ağacınd-< ikinci çıkmaz 

da • l 7 • numarada oturuyorum. 
Diye ce»ap verc!ı. 
Taksim merkezine merbut me

murlarındPn biri: 
- ~farikanın evinde sermayesi 

demek?. 
Diye sordu. 
Jale kızardı .. 
Önüne baktı. 
Başmemur, sivillerden birine 
- Haydi, dedi, alın bunları, 

Taksim karakoluna götürün .. 
Gültekin: 
- Efendim, bız b•ırada a ece 

oynuyor, vakit geçiriyorduk. 
Mukatdemesi :ıe bır şev söde_ 

!emek istediyse 1ebnş memurun: 
(Devamı var) 

Amerika'da seçitr. 
hBz~rhğı 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEI 
Amerika daima seçim heyce""' 

içinde yaşıyan bir munlekettit· 
o··rı yılda bir cumhur reisi deiİ" 
şiyor. Cumhur reisliği için seçilll 
biter bitmez, ayan ecr . . ~ 
te bir azalığı için seçim hazırlığı 
başlar. Bu, nilııayetlenir aihayel· 
ıeamez, meb'us meclisi seçi#
leri gelir. er.lı.eü hükı'imet se · 
çimlerinden başka. Amerika itti 
hadmı teşkil eden kırk seki:ı hii
kfımetin valileri, idare mcdisleri. 
müddciwnuınileri, bü..imleri ~iıı 
yapılan ayrı ayn seçimler, Allıl'" 
rika halkını daimi bir heyecan i• 
çinde yaşatmaktadır. 

Cumhurreisi Ruzvelt, 1936 sc • 
nesi sonbaharında yapılan seçim• 
de kazandı. Ve 1937 senesinİP 
başında da ikinci devresine baş. 
!adı. Bunun heyecanı henüz de • 
vam ederken, meb'usan meclisİ• 
niıı devresi bitmiştir. Binaena • 
leyh sonbaharda Vaşington rocC• 
lisi için 435 meb'us seçilecektir. 
Bundan başka İıyan meclisinin d• 
üçte birini teşkil eden 32 azaldı 
için seçim yapılacaktır. 

Gerek ayan ve gerek meb'us • 
lar meclisinin yetmiş beşinci iç• 
tima devresi, geçen hafta kapan• 
mıştır. Eğer Cumhurreisi tarafıll' 
dan fevkalade içtimaa çnğırılnıı
yacak olıusa. seçim yapılıncıYI 
kadar ne meb'uslar, ne de ayall 
meclisi toplanmıyacaktır. Binn 
enaleyh meclis kapanır kapan • 
moız, meh"115lar, seçim mücadeJdl 
yapmak üzere dairelerine gitmW 

!erdir. 
Maliım.dur ki Amerikanın 

politikasına ötetl.enberi iki siyall' 
parti hakimdir: Demokratlar .e 
cumhuriyetçiler. Amerikayı mi-

' navebe ile idare eden bu iki si
yasi partinin prognmları arasır 
da esaslı bir fark yoktur. Hcf 
ikisi de cumhuriyetçi ve demok
raltu. Cumhuriyetçiler UZUD ... 

maa iktidarı muhafaııa ettikteıl 

sonu aiha et •alannda çıkal' 
ihtilaftan isillade ederek 1912 , .. 

çimini demokrat partisi kazan • 
mıştL Bu parti Vil""ıı ile lıerabd 
harbi ve sulhu yaptı. Fakat sullı· 
tan scınra iktidarı cumhuriyetçi • 
lere terketti. Bunlar ola kriziıl 
doğurduğ'u i.ktısndi aııarşi içinoie 
çekilerek 1932 seçimini demok • 
raUar kazandılar. 
Demokratların lideri olar•~ 

hükfımet te"ıkil eden Ruzvelf 
ilk dört sene New Deni adı ver 
len karışık iktısadi proıraııııJI 
tatbilu ile geçti. Ruzvelt cumhıl
riyetçilerin muhalefeti ve proı· 
raını inkılapçı telakki eden y~ 
sek mahkemenin mukavemeti il' 
karşılaştı. Birinci de\Te bu ınil' 
cadele ile geçti. Fakat Ruzvel1 

ile muhalefet arasında bu müd' 
dele, Amerika'nın siyasi hayat_., 
da iktısadi doktrinlere dayanr 
bir ihti!Af belirtti: Ruzvelt i.J<l 
sadi programını tatbik etmek ifİ' 
sanayie müdahale ve işçi saatJ.
rini ve ücretlerini tanzim e 
ı:ibi salahiyetler istemişti. il' 
nevi dirije ekonomi demek 018 
bu program karşılaştı&-ı moka" 
met karşısında tatbik ecfilem 
Muhalefetin politika tabiye•i, 
botaj yaparak proeraını muvaf 
fakiyetsizliğe 11111hln'.un etmek 
ikinci devre seçiminde Ruzvel 
yenmekti. Runelt muhalefef 
bu tabiyesini kendi namına is 
mar etti ve ikinci devre seçiınll' 
de daha büyük bir ekseriyet " 
zandı. 

Fakat bu ekseriyeti kazanır ~ 
zanmaz, başlıca dü~nı ol 
yüksek mahkemeye karşı taa 
za geçtiği sırada kendi parti 
cnmhurreisinin aleyhfoe dönd 
Bundan scınra da lluzvelt .ıerno 
rat parfüi içinde disiplin teııt 

edememiştir. Bir defa istiklal it' 
eden me<:lis, Cumhurrebi saJI 
lideri değil de mu.halefe! par!; 
reiııi imiş gibi, her teıjebbüsiiı 
sabote elmi~-e başlıdL 

Gerçi •eçim yaklaştıkça, m 
liste Cumhurreisinin arzuları 

karn lıir uy•allık tema ·ülü g3 
rülmii tür. !\J"'eliı RtllVelt, P 
çok ehemmiyet verdiği anmi 
at ye asgeri ücret kanununu s 
günler içinde geçirmiştir. Fa 

rnevamı 6 ıncı sahifemiztl• 
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Turizm işleri hakkın- Bütün yaz meyva 
da bir emir Ve sebzeleri çıktı 

Kaymakam ve belediye reisleri 
valilerin yanında toplanacaklar 
Her kazada ahnması lazım gelen ted· 

birler bu komisyonlarda tesbit 
edilerek vekalete bildirilecek 

Memleketimizde turizm işleri. 
nin tanzimi etrafında İktisad Ve. 
kiletince yapılan müsbet çalışma. 
lar hızlandırılmıştır. 

Ahiren Türk Ofisi turizm şu. 
besi; bazı vilayetlere de bir me<k. 
tup göndermiştir. 

Bu mektupta; Valilerin; kaza 
kaymakamları ve Belediye reis. 
!eri ile temas ederek bu mevzu et. 
rafında alınması lazım gelen ye. 
ni tedbirleri muhitin şerait ve im
kanlarına göre turistlere faideli 
olacak işleri hazırlayıp, takip eL 
meleri bildirilmektedir. 

Bunun üzerine muhtelif ViliL 
yeılerde valile kaymakamları da. 
vet ederek görüşmüşlerdir. 

Mahalli kaymakamların ve be -
lcdiye reislerinin iştirak ettiği bu 
toplantıda valiler, vilayetin tu. 

ristik mıntakalarmda meydana 
getirilecek otel işleri ve umumi. 
yet itibarile içtimai konfor işleri 

etrafında alakadarları tenvir et. 
miş ve direktifler vermişlerdir. 

Turistik mmtakalada, hariç ve 
dahilinden gelen ziyaretçi ve sey. 
yahların istirahatlerini temin :çin 
gereken müesseselerin behemehal 
meydana getirilmesinde vekale. 
te, vilayete ve kazalar belediye. 
lerine terettüp eden vazifeler üze
rinde uzun uzadıya konuşulmuş. 
tur. Mahallen hazırlanacak rapor
en kısa bir zaman içinde vilayet. 
!ere verilecektir. Vilayetlerce te. 
minleri mümkün olan işler vila

yetlerce yapılacağı gibi, devlet. 
çe alınması icap eden tedbirler de 
bir raporla alakadar vekalete bil. 
dirilecektir. -----.. -···-------

Feci bir cinayet kazasının 
enteresan mahkemesi 

Dinamitle parçalanan zavallı bir amele için 
100 bin lira isteniyor 

Kaza hakkında tahkikat yapan bir 
ehli vukuf ölen amelenin ailesini 
100 bin lira tazminataliyıkgördül .. 

soyledikçc açılıyor. Açıldıkça bir 
parça daha heyecanlanıyor, söz
lerinin arasına biraz da istihza 
seı prrek cemiyet.. ve insanlar1, 
tdiıkkilerimizi sarsalıyordu. 

il ç bır konferansın böyle derin 
bir alaka ılc dinlendiğin batı ·Ja. 
mıyorum. Gerek hatip gerekse 
mC\'ZU hak katen alakayı bır an 
kaybettirnııyecek , gözü ve kulağı 

bir samH ç n kendilerinden ı.ı

z~kl.ı'j tırmıy acak k.ıdar eni re
sandılar. 

lamarr.ışlar, kelime oyunlarıle 
yaptığı bazı ıthamların hüiki 

mana ına nufuz edememişlerdir. 
Buna rağmen kimsedı: en ufak 
bir harekc-t sezilmiyordu. 

Salonda çıt yoktu. Diyebilirım, 
k.mse kımıldamıyordu bik.. 

Cemiyetten ve insandan aile

ye ınt kal ettirdı sözlerini.. Aile 
~ i cemiyetın nüvesı, protoplaz
ması olarak vasıflandırdıktan son 

ra cenLyü ahliıkı'1ın a,Icdc le 
celli edcceğıni tebarüz ettirdi. 

Bozuk ahlaki. aile, çurük telak
k,lı sakat ahlaklı cemıyetin ıfa

de>ldır. ded,, 

Ve bollaştı 
Busene kiraz ç0k az 
0ldu vişne ise b0! ..• 

Yaz münasebetile şehrimizde 

meyva ve s"bze çok bollaşmıştır. 

Artık yazın hemen bütün mey -

vaları piyasalarımıza gelmiş, çık

mayan bir yaz meyva ve sebzesi 
kalmabıştır. • 

Ezcümle son defa piyasaya ge -

len armud ve şeftalı de birdenbire 
bollaşmıştır. 

Bu sebeble armudun kilosu 40 
dan 15.20 ye, şeftalı de 35 ten 20 ye 
düşmüştür. 

Daha bir hafta evvel 20_kuruşn 

satılan domates de 7 kuruşa in -

miştir. Yalnız patlıcan pahalıdır. 

Ve tanesi 3 - 8 uuruşk arasında 

satılmaktadır. • 
Bu sene kiraz, çok azalmıştır. 

Piyasada pek az kiraz kalmıştır. 

Bu da 20 kuruş;ı satılmaktadır. 

Buna mukalbil, bu YJI vişne çok 

boldur ve 10 kuruş1 kadar satıl. 
maktadır. 

Başvekil'in 
Dünkü 
Tedkikleri 
Başvekil öğleden evvel S;yasal 

Bilgiler okulunu ziyarc: ederek 
imtihanlarda bulunmuştur. Talim 
heyeti ve talebe ile görüşrnü~tür. 
Celal Bayar, okuldan ayrılmadan 

evvel müessesenin rejınün p~en
siplerine uygun flaliyctini tak -
dirle zikretmiş \'C alkışlarla uğur. 

lanmıştır. 

manevi sukutu ve inhitatı idı. 

Bazı noktalar nazarı dikkatimi 
celbetmedi değil Semra., En fazla 
olsa olsa otuzla otuz beş al'asında 
olan bu adamın müfrit bir taas. 
subla ahlak ve namus telakkileri 
ü1erinde duru1· garip değil mi 
idi? 

Biitıin doğruluğuna hakikatin 
ayni oltışuna rağmen bu fikirleri 
biraz da demod addetmek icab 
etmez mi?. 
Bunları insa'l, ak saçlı bır ih

tıyardan dinlerse hiç de şaşmaz. 
Lakin ahlak ve namus bahsin

dl' en küçük bir müsamahaya ta. 
hammül ctmiycn, yanaşmı.van 

bır fik•l'1 sahibi eskıden da. 
ha çok bugtlnc y~kın b-r ç3ğın 

ad,ıını olursa sözleri insana hay
ret vermez mi' .. 

Bu hayret hepımizde ,·ardı. 
Ve. 

Öyle zann{diyorum ki, salon

<!.ik. er.1 pe.K çokları alay kalıp. 
lan ıçıne dc;kcreK yarı müstehzi 

yarı ciddi ınsa J~ ve bazı telak
kilere h\ıc :-nunun mar.asını an-

Ona göre ailenin bozulma~ı ce

miyetin çıirümeğc yüz tutması, 

O, ümmetuıe d gru yolu goste. 

ren bir pc) gamb.rın kat'i dilile 

Resmin manası 
Gazetede resim,. der geı;eriı. 

Fakat, muhakkak ki resmin de ya • 
.zı, yazıdan daha nıücs~ir ''e sihir
kfır olduğu anlar var. 
.Hatay yirmi yıllık bir tahassür, 
azablı, elemli, işkenceli bir <ile •. 
ılen sonra Türk askerini bekliyor. 
Türk köylüleri bunun için şehir. 
lere inmistir· kurbanlar hazırla-., ' 
mıştır. 

Ulus fotoğraf muhabirinin gön
derdiği resimlere ve.. onların 

Türk askerini bekleyişlerine ba. 
Mahalli kaymakamların ,.e be. 

karken insan fotoğrala değil on
ların ta kendilerine baktığını \'e 
gözgöze geldiğini hissediyor. Bu 
bakışta kaybettikleri eşini bulan. 
larm iştihası, hasretlerini dindi. 
renlerin iştihası, biitün bir nrlı. 
ğm içten canlanışı, taşışı ve akı~ı 
vardı! 

BÜRJiAN CEVAD 

Türkiye - lngHtere 
iş birliği 

komışuluğu ıçin. iddiaları bazı 

muhitlerde münskaşaları, dedi
koduları celp etmedi değil .. 

Liıkın konforan'1ııda mu,·af
fak olmuştu. iddialı bir mevzu et. 
rafında konuşmuştu. Böyle ;r id 
diada bulunması içın kendisi _ 
nin de en az t• p•n: ç11.diği ideal 
insanın varısı olrr.'lsı Itızımdı. bu 
şartların nefsındl' toplandığına 
inandığı da muhakkaktı. Yoksa 
bu derece kat,t konuşmağa cesa. 
ret edemezdi. 

B<·n m de onu-ı l·~kkında \'er
diğim bir hüküm ,·ar: 

Bu adam havatuıda çok şey 
gormüş, bazı büvük hadiselerle 
kurşılaşmış, nevm,d olm" . ıstı

•ap çC>kmiştır. lrs.ınlar.ı ve ccml

ye karşı kın taşı.'llası, onlardan 
ntlstehzi bır ifadcy .~ bahsedişt 

sobepsiz değildir. 

Bunu anlıyacaktım. 

Konferans 45 dakıka surdü. 
Alkış1ar arasında kür<üden in. 
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Şehir meseleleri 
E ektrik bayramı! 

Düı1den itibare Istanbul 
Elektrik Sirketi • 

Bizim malımız oldu 

di. Babam, Halkevi reisi ve di
ğer arkadaşlar clını sıktılar. O 
mütevazı bir ed:ı ile teşekkür et 
ti. 

Konsere k.ılması .ı tcklıf ettı. 

ler. 
:\hisaade dedı. Llıkı.1 b· bam: 
-- Çok tatlı konuşuyorsunuz 

beyefendi, dcd• 1kclisinizden ls
tüadc etmek isterız Konseri din
le<liktcn ı;onra aşağıd.ı bir kahve. 
lik hasbuhaıi bizden esirgeme. 

) ın' 
Malıçup bır tavır: ı boynunu 

büktü. 
~ Emredersıniz efendim' 
Babam'.ı lx'nim aramdak, san. 

dalyeve oturttular. 11.fond;· ,Jc 
yüzünü silerken· 

- Tubrik edcrım, dedim. ko>:ı

fcransmız haKik ten entere;an
dı . 

Gü!Umsodi 
- Te> eccuh gös!Prlyorsunuı 

Hanımdendi. Ben konuşmasmı 

pek az <kncmlşlrıd,r. Becerebil. 

digin11 sanmam. 
Halkc~ uıin böyle bir emrılc 

karşılaşınca \'<)k tercddU, ett.m. 
Lakın emirlerinı ynpmak ,·azi
femdi. Bundan dolayı konforans 
vermek 1ddiasıl~ değıl de, bir 
yurddaş silatile bana verılcn va
zikyı yapmak, konuşmuş olmak 
iç ,;ı gcldım. 

- Güzel konllŞuycrsunuı; mev 
zuunuz da çok cazıbti. 

İltüat ed.yorsunuz! 
Konser başlayınc.ya kadar hır 

haylı konuştuk. 

Kanscrı mute:ıkip hep ber.ıber 
tekrar aşağı rcısiıı odasma ı'ldık. 
İk• saat mute3kip bir 1aman hiç 
süı:ı!Tr.ıdan muhtd,f mcntı_.ır.ı 
gir .p çıktık. 

Babam o:ıu ço'< bcğenm t Es 
ki adar. al; • .ısı ı•ıbarıle fik •• 'e. -
nı de kendısme rck yakır l:•ı'
mtıştu. G<inişm 't arzusunu iz.."ar 
etti. İndiğı gunl•r eve veya hıi
kiunet kc-n.ığına uğradığ! ta)<d r
de çol< me'.'!"nun n_ cagını s >yled'. 

Kadın esi 

Halkevi maçları 
EmınQ\'ıu Halkevindrn 
Ev'lmt~ın 3/7/93'J pza" g~rk, 

futbol !ık aç 

Karagumnik alan• 
Akıın;por - Dem .pc>• 

da B takımları, 15 ek A 

hakem Necatı. Sah ko 
rey· a Bir-01. 

Ha!Jcıoğlu a!a,..ı· 

'«:ıt ıo o 
ı...kımlaı • ı 
• C'" ~·İ-

Alem da• _ Halıc ' ' s"a t 1 ~ d·~ 
B takımları, 17 el• A l.l'<ımları 

hakem Nurı Saha kı;>m Yek~ 

ta Anıl 
Bakırkoy lstık a "" 
Rami - İstiklul s .. t '4 d 

k•mları, 16 da A '«Kım 

Faık Uğur Sah ı ko'tl 
Tüzüner 

• 

B t -

İstnbul Spor k lubu ba r, ıg -
dan: 

Bu pazar 3 Tcmır • ~ B ) ozda 
İst.spor - Beykeız sror gunu tes.d E· 

dile<eğinden oıadı .pılaca futbol 
maçına iştirak ctffiek uzerl' ı 11n·rrı 

yazılı emek!, fudbol "stad1ar.:.ı zı 

3 Temmuz güuü a ı: 9,3•!' p unda 
bulunmak tlzt•rc köpnıd kl"ld le ı 

ne mahsus le\'azırr • • ı) le hun· i .ı

lunmaları chcmm )Ct' rıca'llur 

Bay Ya\'UZ, J\\•n: Koleıı, .Murnf. 
fak Benderli, Şlik:ı.i Hali. Ak•ı .K'. 

miran, Mehmet Ta Hr Zckı Ak
alın, Şakir Pınar, F ııl Sly İh !l 

1357 Hi~rr 

Cemaziyelevel 
1 

lı 4 

1354 .{.ı nl 
Huirarı 

19 
Yıl 1938,Ay '/, Gü" 183,Hım 511 

· 2 Temmuzs Cumartesi 

Sam rüzgll.rlar ıoın '.!inci günü 

Vakiti ar Vu•tl Eza 1 ... .ı. ••• il • 

Güneş 4 31 8 48 
Ôğle 12 18 4 33 
ikindi 16 ıtı 8 33 

1 Akşam 19 45 u JJ 

Yatsı 21 47 2 u. 
lm•~k 2 11 6 ~8 
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ispanya f acıası 
1 
1 

Alle ! Bay komiser 

HKAYE -\ Karımı 
tarafından Pencereden Majurka 'nın, hükfımetçi tayyareler 

muk abil taarruza uğramasına 
iT AL YANIN MÜSAADE ETMiYECEGiNi 00_ Attı m!. .. 

- Allo! ... Neresi?. Arras komL -
YAN INGIL TERE ve FRANSA SORUYOR: serliği mi?. Bay komiser, tarımı 

penceren attım. ihtimal ölmüştür!. 

Ç©ClUl lk 
~~vöy©ırmlUI~! 

Yaz an: MURAT KAY AHAN - Vandenabel kahvesinde bulu • 

alear adaları ispanyanın mı ? nanlar, telefonla l:onuşan adamın B eyo~lunu bil'."iyen yoktur. Bu söz bile fu. 
bu sözlerinıişitince hayret ,.e kor- zulı amma lafa başlamak için böyle konuş. 

mak icab etti. 

yoksa i ta l yanların mı? 
ku ile birbirlerine bakışınıya baş. 
!adılar. l\leşhur Beyoğlunun meşhur saatlerinden bL 

ri de gece 2,5 ile dört arasdır. Bu saatte yekünu 
Gömleğinin kolları sıvalı olan .. ·· k 

İspanyada Cumhuriyet hükü • 
metınin elinde bulunan yerlerın 
halkı havadan atılan bombalarla 
oldurulüyor, şehirler yıkılıyor. 

Bunlar hep malüm. Her gün ge. 
len telgraf haberleri bu faciaları 

bıldırmekte devam ediyor. Buna 
karşı i. panyadaki Cumhuriyet hü
kiımet. de İngiltere ve Fransa hü 
kurr.etlerıne ~unu söyledi. 

- Eger böyle havadan atılan 

ıom;ıalarla sivil halkın öldürül -
mesıne devım edılirse bizim tara. 
fı.ı ta\'yereterı de giderek •Uzak 
l t'def• lerı bombardıman edecek. 
l. r . 

lspanyadakı hükümet General 
~·raııkonun eline geçen yerlerir. de 
lspanyol toprağı olduğunu düşü.. 
nerek buralara bomba atmek is
temedığıni anlatmıştır. Fakat İs. 
panyada General Frankonun elin. 
de bulunan bir takım yerler var. 
dır ki buraları müh;,.,.. '·· • t3yya. 
re merkezi oln~uştu 

Cumhuriyetçilerin "' ıne atı

lan bombalar buralarda hazırlan. 
maktadır. İspanya hükümeti bu • 
ralara bomba attırır.;a yine Ispan. 
yol toprağına atmış olacağını dü. 

Hükümet İ,panyasına g'iden İngiliz 

şı.inüyor. Lakin kendi dleyhine da
ıma hazırlanan bu merkezlerı na. 
sıl yıkmalı? ·Uzak hedef• ter ta. 

biri az manalı dcğild:r. Üstü ka. 
palı olan bu diplomat tabirinden· ı 
anlaşılıyor ki İspanya hükümeti 

mukabele bılmisil olmak üzere 
başka yerlere de bombalar e.ttır. 

maY' duşünmemış değildir. Fakat 
1 

bu suretle iş karışacak, General 
Frankoya tayyare ve. bomba ve
renler hu sder açıktan açığa !s. 
panya hükumetine bomba ile ce. 

vah vrrrl'Pklcr. ortalık büsbütün 
karışacak. bir harb çıkacak!. İşte 

Londra ve onunla beraber Paris 
bunu düşünerek İspanya hüküme. 
tine itidal tavsiye etmişlerdir. 

Çünkü ispanya dahili harbi yü • 
zünden bir Avrupa umumi harbi 
çıkmas1 i~tenmiyor. 

Kaç gündenberi gelen telgraf 
habrrlerınde buna dair neler ce
rey•n ettıği bildiriliyordu. Şimdi 

bıraz da Avrupa gazetelerinin ya. 
zılırından çıkan neticeye Jıakmak 

lazım geliyor- General Frankoya 

karşı daha ziyade taraftar olan 

bi;: kısım Fransız gazeteleri İs • 
panyada böyle sivil halkın öldü • 

rülmesi, Şl'hirlerin bombardıman 

edilmesi karşısınqa şunu söylu • 
yarlar Egn General Franko, ken 

dı teraftarlarınııı ded!ği gibi ne
ticroe k.ıt'i galebesinden emin bu. 

lu"UV'lrsa ıstikbalı düşünmelidir . 

Medc-iyet dı.iny~ ınır bu g;bi ha. 

rel.etlerle k nd ~· yl ne çevirme. 
melıılır. A•k ~j bır ehemmiyeti 

haiz olmıyan açık şehirleri bom.. 
bardıman edilmesi, sivil halkın öl
dürülmesi, yabancı ticaret gemi... 
lerinin batırılması, ingilterede er. 
karı umumiyeyi harekete getir _ 
mektedir. Şimdiye kadar ademi 
müdahale politikasında ısrar et • 
miş olan hükümetlerin vaziyeti dı! 
bu yüzden müşkül olmaktadır 

kanın 1talyaya değil, ispanyaya 
aid olduğu malüm idi; Her ne ka. , 

uçu geçme cesaretini göstermiyen barlar paydos 
bu adam, tezgahın başına geldi. olur ve .. saat dokuzdan iki buçuğa kadar bir kah-
Bir kadeh şarab yuvarladı Tele. . 

ve içıp yüzelli kuruşa yüzelli defa danseden açık. 
fonun ve şarabın parasını ''erdi. .. 1 goz er, kadınlara kendini tüccar diye takdim edip 
Gülerek çıktı, gittı. zorla puse ıstiyen meteliksizler mahzun mahzun 

Mahalle komiserı tarafından yerlerınden kslkarlarken işsızliğin yetim çocukla. 
gönderilen bisıkletli polısler ken- ra döndürdüğü bar sahibi ve garsonlar bir iki yağ. 
disini, evin avlusunda sıyah bir lıca müşteriyı eteklemek vazifesi ile herekete ge. 
yığın önünde dllgın bir halde çerler Nıhayet yevmıyeyi kafese koyduğuna bin-
oturur buldular. bir defa şükreden bar kadınları ve açık tuvaletle. 

İşte Frankoya karşı şimdiye ka
dar her \'esile ile taraftarlık etmiş 
olan bir kısım Fransız gazetele • 

rinin fikri ve Frankoya verdikleri 
nasihatlerin hulasası budur. Bun. 
dan bahsetmenin ise pek ziyade 
sırasıdır: Çünkü gerek bu kısı 

Fransız matbuatının olsun ve ge. 
rek İngiliz gazetelerinin şayanı 
dıkkat bazı neşriyatı gösteriyor ki 
ortada ne Fransanın, ne de İngiL 
terenin Jakayd kalabileceği bir 
mesele vardır: Balear adaları. 

Bu yığın, pencereden attığını rıni sokak kıyafetine tebdil eder ve evlerinin yo. 
haber verdığı dostu, 34 yaşların. lunu tutarlar. 

da Jüliya Martenvil'ın cesedi idi. • İşte bardan çıkan her kadın yorgunluğun ve 
Katıl polisleri görü ne• eksılen makyajın kendısini pek fazla çirkinleştir _ 
- Pencereden attım, demedim. mesine rağmen arkal a-da bir erkek gölgesi gö. 

Attı dedim.. rür. 

İtalyanlar şimdiye kadar muh
telif zamanlarda hep tekrar etti. 
!er ki İspanya topraklarında !tal. 

yanın hiç gözü yoktur diye. Hal. 
buki son zamanlarda İtalyan m•t
buatında göze çarpan bir hal var- ı 

dır. Majorka adasının İspanya 

iFranko tayyareıerınin Barselondaki 
ıahribatı 

dar İtalyan tayyarelerine karar. 
gah oluyorsa da Romalıların fik • 

ıoe,·amı 7 inri ~nhi{ernizde) 

Diyerek ifadesin değıştirmiş ve 
ilave etmiştir: 

- Yanlış anlamışsınız. Pen • 
cereden kendisini ı~tL M.ıni ol -
mak istedim. F1k~t. muvaffak o. 

lamadım . Bırn L evvel bakkala git. 
miş yiyecek ve oır şişe de şarab 

alıp gelmiştı. Kendısıne sordum; 

«Beni seviyor musun?. » Cevab 

vermedi, pencerenin önün:? gitti, 

boşluğa atıldı. Bu o kadar anı ol

du ki .. Mani olacak vakit bula • 
madım ... » 

Bu herif deli mi acaba? .. 

Dör t ayakl ı yıldız! -·-·-- .. ··-- - .. -.. - ....... __ .,_ 

Senede 2 milyon frank 
kazanan l":öpek 

Bir yaban eşsğ i günde 750, bir 
timsah da 900 frank kazanıyor 

m<"h'usunun aldı~ı rC'Sİ1nlerdcu ... 

Cumhuriyet hüküm~tinin kııv _ 
vetleri tarafından taarruza uğra. 
ınasına mtisaade edilmiyec~ği an
latılmak isteniyor 

cKralıçe Merı• nın lul<s kama. 
rasıııa sert tüylu i>ır köpek ko • 
nulduğu zaman lıerk." biribırıne 
bu köpeğin mezıyl'Lı, kazancı ne 
olduğunu soruyordu. 

Loııdrada, Pıludılli canb,ızhanc

sıııde çevrilecek bır filim ıçın İn. 
.!!ılt e rey<' getırılen bu köpegın ka. 
mara ücretı 200 İngiliz lirası, yani 

ı bızım paramızla 1250 lira idi. 
Bu dört ayaklı yıldızın ismi 

Asla'dır Kıymeti de 2 milyon 
franktır. Fılımlerdc kazandığı 

para yüz. yüz elli, bazan da iki yüz 
bin franktır 

f\sta. ı.icretin.n yüksekliğine 

rağmen hiç i~siz kalmamıştır. Bir 
filimde en fazla altı yedi gün ça
lışır. 

Majorka İspanyanın olduğuna 
göre İtalyan matbuatının böyle 
bir vaziyet alması az manalı de. 
ğildir. İşte bundan bahseden Lond 
ralı Star gazetesi meseleyi açıkça 
ortaya koyarak diyor ki: Major- < Devamı 7 ınri sahifemizde) 2 milyon I Cranfg kazanan A•la 

ğiştırmek, mütemadiyen değiştirmek, daima daha 
yeniye, daha kuvvetliye koşmak arzusu! Nasılsa 

Reliğe tutkun, ona bağlı. Bu ilk bağlanışı.dır. 
Gülizar kadın elinde büyüttüğü biricik Nimeti 

bu halde görünce paşaya beddua ediyor; 
- Paşa .. paşa... Başını kaldır da bak! Odana 

kapattığı!) eksik eteklerin intikamı alınıyor! .. 
D iyor, gözlerınden sıcak, zehirli damlaların 

sızdığını hissediyor. 
Refik ılk kadehi midesine boşalttı. Arkasından 

bir ... Bir daha ... Üstüste. Birdenbire neş'enin sı
nrından içeriye dalmak ve birdenbire herşeyi u. 
nutmak istiyor. Unutmak ... Bu, en büyük tesellı. 

dir. Fakat, Nimet bırakmıyor ki ... Vücudünü sa. 
rıp göğsüne hastırıyor; yahud da aylardanberi i. 
çinde biriken kini dışarıya vurup şikayeUerini, 

tehdidlerini, münakaşalarını yapıyor .. Bu aralık 

rakı vermiye razı olduğu zamandaki planını da kı
sım kısım tatbik ediyor! 

- Nimet, sen de bir rakı alsana ... 

Uzun bir tebessüm: 
- A .. Ben nasıl rakı içerim? 
- Basbayağı. 

- Vallahı olmaz ..• 
~ Vallah olur ... 

Refıkın masada doğruluşu. Kendi kadehini 
Nimetin du,J.ıklarına uzatışı· 

Haydı benim kadehimd0kini iç .. 

- imkanı yok. Nasıl ıçcrim canım?. 
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- İçeceksin ... 
- Tadı nasıl?... 

- Şeker gıbi... 

- Ya sarhoş olur"(lm?. 
- Fena mı?. Mükemmel olur. 

dan daha :iliı eğleniriz .. 
- Vazgeç Refik ... 
- Yooo ... Mutlaka içeceksin ... 

- Haı•di ... Devir kadehi ... 
••• 

Hem istediğin. 

Dünya, düpedüz bir ova. Bütün insanlar gö. 
zümüzün önünde gece gündüz ne yapıldığını görü. 
yor, ne söylendiğini işıtiyoruz. Sevişenler, ağlaşan
lar, okuyanlar, gülenler, eğlenenler ... Daha sayı. 
la bilir. 

Bunu tasav.yur edın! Ne mükemmel değil mi? 
Halbuki. dünya yuvarlaktır. Düoedüz, değildir. 

Bazan bu erkekler o kadar sululaşır, o kadar 
içkinin \'erdiği sarhoşlukla cesaret!enirler ki daha 
yüzünü bır defa gördükleri kadınlara en açık ifa
de ile ilanı 2şk etmekte mahzur görmezler. 
Çeşid çeşid dillerle tekrarlanan bu laf atma tash 

sabahçı pastahanelere gidilinciye kadar uzar. 

Beyoğlıınun bu meşhur saatinde (Leblebi) ba. 
rının tam karşısındaki büyük pasajın karanlık ka. 
pısına sığınarak Allahın her gecesi esmer güzeli, 
dılber har kızını bekliyen esmer, esmer güzeli diL 
ber har kızını etekliyen esmer orta ile kısa arası 

boylu, tombulca genç bazan kasketini gozunuıı 

üstüne devırip işini bilir bir şoför muavini haşme. 
tile etrafı dikiz eder. 

Bazan da kenarları dar fötrünü arkaya gön. 
derip bir aşağı. bir yukarı asfaltı kontrol ederdi. 

Bir gece Leblebi barının esmer dilberi tam ka
pıdan çıkacağı sırada kulağının dıbinde bir se& 
vırladı: 

- Seni Nis pastahanesinde bekliyor ... 
Sanki kızdan evvel bizim keskin delikanlıyı 

alakadar eden bir davet imiş gibi ok gibi ileri 
atıldı: 

- Seni kimse bekliyemez ... Yürü eve ... 
- İşim var ... 

Şimdi ağzını zerde tenceresine benzetirim 
ha! ... 

* Ninon .. Otuza merdiven dayamış olmasına rağ. 
men halil J> yaşındaki mekteb çocuklarından fark. 
sız. vücudünlin sertliği ayarında, boyu bosu ku. 
sursuz tam çifte kavrulmuş; kaşı, gö.ü ve saçları 
kömürden farksız bir kadındı. 

Tombul kalçaları, iri gözleri Beyoğlu caddesinin 
mütevellilerınden elliden fazlasını peşine takmış 

ve . uzun müddet onları gözyaşlarile yıkanmağa 

mecbur etmişti. 

Ne yaman kadındı o. Danyel Daryö gözlü, Sonya 
Heine dudaklı nihayet lokman hekimin ye dediği 
cinsden kalçalı kadına bizim Kefal Nazım da vu. 
rulmuştu. 

Günlerdenberi gece yarılarından sonra Leblebi 
barının kapısında Ninonu bekler ve bir bobi sa
dakatile onu evinin kapısına kadar takip ederdL 

Bir gün evde gözüne fazla ve lüzumsuz görü. 
nen birkaç parça eşyayı ve .. elbiselerinden birini 

sık sık kapısının önünden geçen eskici Nesime o. 
kuttu. Müdüre amcasının öldüğünü söyledı. Eh .. 
ölünün üçüncü mevkide mezarına kadar yapacağı 
seyahat tam elli lira ... 

Müdür biraz düşündükten sonra bu vefakar 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bütün insanları gözönüne getirmek imkansızdır. 
Oturduğumuz odanın yanında neler olllp bittiğini 

blmeyiz. Bıze söylenmeden hiçbir şey işittiğimiz 
yoktur. Fakat, isteriz: Görelimı bilelim, herşeyi 
işitelim! ... 

Beyoğlunda bir gece yarısı yürürken birden. 
bire durur düşünürüz: Acaba, bu apartımanların 
içinde şimdi neler oluyor?. Gölgeli bir fStanbul so. 
kağından geçerken harab bir evin yosun tutmuş 

kasvetengiz kafesleri öniinde durur: 
- Ah ... Bu ev! Güzel kız ne yapıyor?. 
Deriz. Bütün yeryüzü ile birlik olup düşündü

ğümüz, güneş gibi, hava gibi, ışık gibi her yere so. 
kulmak !stediğimiz zamanlar çok olur. İmkansız. 
!ıklar bu arzuları karşılarlar! 

Refik'in rakı ls:adehini NimetiJt dudaklarına 
dayayıp: 

- Haydi ... 

1 

- Haydi ~le güle. Allah rahatlık nrsin Nazını. 

memura 50 lira avans verilmesi için muhasebeye 
emir verdi. 

Kefal Nazmi daireden kopardığı elli, eskici -
den aldığı 25 lirayı cebine koyunca gözleri parlad~ 
Fazla düşünmiye lüzum görmeden yapacaklarını 
gözlerinin önüne getirdi: 

En güzel elbisesini giyecek, Beyoğlunun tanın

mış berberlerinden birinde tuvaletini yaptır•cak 

ve .. Saat tam 19 da Leblebi barında hazırlattığı ma 
sasında arzı endam eyliyecek, 2,5 a kadar Ninonla 
dansedecek ve.. paydosta kapıda bekliyecek içi 
çiçeklerle süslü otoya Ninonla beraber binecekler, 
teği ile ıkmal edilecek. 

Evvelden düşündüğü gibi herşeyi harfi harCi
ne yaptı. Bardan beraber çıktılar. Amavudköyc 
geldiklerı zam~ Ninon iri siyah gözlerini Nazıma 
dıkti. Düşünceli bir hal ile dudaklarını kımıldattı: 

- Ah .. Nazım yarın elli lira vermezsen eşya-
larını haczedecekler .. 

Bende hiç para yok işdıt yapamıyoruz. 

Aklım hep 50 lirada. 
Nazım birden bir& hesab da olmıyor bir fev. 

kalildelikle karşılaşınca şaşkınca döndü. 
Gazinoya girinceye kadar bir kaç türlü hesab 

yaptı. Cebinde tam 42 lira 35 kuruş kalmıştı. Da. 
ha Buradaki hesıı.b ve otomobil parası verilecekti. 

Fazla düşünmedi. Üst kattaki camekanda ge
nişçe bir masaya oturdular. Garson karşılarına 

gelirgelmez Ninon: 
- Rakı ve Bol meze getir. 
Emrini verdi ondaklka sonra bir çift garsonun 

koca servis tepsilerile getirdikleri mezeler masa • 
nın üstüne garip bir kule gibi yığıldı. 

(Devamı 7 inci de) 

Kontrol 
Yazan : 

HALiL BEDii FIRAT 
Yarın bu sütunlarda 

Dediği şu dakikada genç kız... Ferhunde de 
bütün arzusuna, ruhunun içine tıkıldığı dar, v~calı 
çerçeveden boşanıp ta uzaklara taşmak istemesine 
rağmen neyin farkındadır? ... Hiç!.. Nafile üziilli
yor. Nafile kendini yoruyor. Nafile zihnini çalış. 
tırıyor! ... 

- Acaba ne oldu?... 
- Demenin ne lüzumu var ? ... 
-Refik o kadınla beraber mi gitti?. 
Diye meraka düşmenin ne karı var?. Düşüne 

düşüne kendini ye'se, meraka, heyecana kaptıra

rak Refik'in nerede olduğunu, ne yaptığını, ne dü
şündüğünü bulabilecek mi?. Elbette, ki. 

- Hayır ... 

Öyleyse, başı ucunda oturup bekledıği hasta
yı dinlesin ... Yalnız onu düşünsün!. Hasta.. Has
ta! Hem de ne hasta?... Yeni, sinirli, ters, netamelı, 
hoyrat bir hasta. Sade bu kadar mı? Uyumıyan, 

her saniye birşey istiyen. hastane inzıbatına isyan 
eden bir hasta. 

- Kahve isterim ... 
- Bir sigara . 

- İstemiyorum ... İstemiyorum ... Beni hemen 
evime götürün ... 

- Hayır .. bu ilacı içmem .• 

- Bir lokma ekmek. Perhiz perhız öldüm ... 
Diyen memnuı; hasret çeken, kaba sozlü bır hasta. 
Bununla uğraşmak lazım. Bunu avutmak 15.zım ... 

(Devamı var) 
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ölü var! SAN' AT KARLARI 
"Kaplan 
Yavrusu,, nun 

.. ! ...................................... .. 

====..;;:.--=--
Arnavutluğun yeni Kraliçesinin büyük babası Maarif Nazırı 

K0nl Ap0ni'oin tavsiyesile Macar Akademisine giren 
0peret san'atkarı Cemal Sahir anlatıyar •• 

A rkad119larından .. <!oral" 
Po:onyada bUyUk bir 
sanayi mUe"seseııılnln 

başına geçiyor. 
Zengin çiftçiyi kim zehirledi? 

Memleketimizde opereti ıslah etmek 
• • 
ıçın neler yapmak lazım 7 

Yazan : Nu. Sa. Co 
Bizde en bahtsız san'at şuhesi 

şüphe yok operettir. Bugün tiyat
romuz teknik itıbarila yalnıı Bal
kanlarda değil, belki de kolunu 
daha uzak memleketlere kadar u
zatabıiecek ve onlarla mukayese 
edilebilecek bir hale gelmiştir. 
Türk tiyatrosu dendiği zaman a. 
şağı yukarı yüzümüzü kızartacak 
şekillere sahib bulunuyoruz. YaL 
ruz yıllardanberi bir türlü inki -
şaf ettiremediğimiz, iptidailikten 
kurtaramadığımız, bütün şartları. 
nı tamamlıyarak kelimenin ifa -
de ettiği manad:ı ortaya çıkarama• 
dığımız operetfü. 

Bu kelimenin ismini taşıdığı 
san'at şubesi kadar hiçbic· şey ke
paze olmamış ve halka tiksinme 
vermemiştir. 

Opereti sahnenin önüne iki mı
zıkacı koyup musiki ile lı:onuşmak 
iki baldırı çıplağı rampin önün -
de sıçratmak addettiğimiz müd
detçe operetin bizde dirilmesini, 
canlanmasını beklemek, bir hay -
lice safdillik olur. 

Şehir tiyatrosunda bile, opere
tin dokuz yorgan p:ıralıyarak 

müptezel bir hav"a içinde ölümünü 
gördükten sonra artık hükmettik 
ki, opereti canlandırmak için esas. 
lı ve planlı bir ru' .maya ihtiyaç 
vardır. Evvela operet, operetçilik 
nedir? Bunu öğrenmeliyiz. 

Bizde operet için çalışan, didi. 
nen fedailerden birisi de Cemal 
Sahirdir. 

Cemal Sahir bizde aşağı yukarı 
garb çeşnili operetin babasıdır. 
Operet hakkında fikri olan adam• 
dır. Buda!>eştede. :Viyanada tah. 
sil etmiş, bu sahach çalışmıştır. 
Bir zamanlar İstanbulun yegane 
operet heyetinin basında bulunan 
Cemal Sahir bugün -kah Anadolu 
turneleri yaparak, kah sayfıye 
temsilleri vererek kendi yağile 
kendi kavrulma!:• ~dır. 

Yıllardanberi her türlü imkan -
sızlıklara göğüs gererek, bıkma -
dan usanmadan ve yorulmadan, 
karınca kararınc~, bir şeyler yap
mağa uğraşan dünün ünlü bugü
nün unutulmus operetçisi de hi
mave 'e ve aliı1<ava lavıktır. Ge -

~ ' ~ ~ 

nevi mekteb vaziyetinde idi. Mu
allimler de Salih Fuad, Bürhaned
din, Manakyan, Fehim Efendi.. 
Bir de Mösyö Riyoti isminde mi. 
mik muallimi vardı. 
Biz Vefada iken ölen aktör Ziya, 

Rıfkı ve Ertuğrul Sadi beraber -
dik. Yalnız ben onlardan daha 
küçük sınıfta idiır .. Hep beraber 
talebe olarak D:ırülbedayic ya -
zıldık. Birkaç ay devam eden bu 
faaliyeti müteakip har1b başladı. 
Mösyö Antuvan Fransaya avdet 

etti. Ve Darülbeda.yi de mecbu • 
ren kapandı. 

Vefaya gelmeden e\·vel bulun.. 
duğum mekteblerde musikiden 
hep birinci idim. Nutuk, şarkı söy. 
letirlcr, şiirler okuturlardı. 

Sahneye kar§ı çok derin bir in. 
cizabım vardı. 

istidad var. Niçin artist mektebi
ne koymuyorsunuz. Memleketiniz 
için bu san'at lazım değil mi? .. 

Konsolos buna ~evaben dedi ki: 
- Ailesinden müsaade almak 

lazım! Sonra bana dönerek Srırdu: 
- Artist olmak i.;t.er misin! .. 
- Bütün emelim budur. Ceva-

bını verdim. Ertes: günü Maarif 
Nazırı Kont Aponi'nin (yeni Arna. 
vud kraliçesinin büyük babası) 
tavsiyesini hamilen artist aka _ 
demisi müdiriyetine müracaat et
tim. Macarcayı bir Macar gıbi te
ltıffuzun şart old•ığunu sö.vliye _ 
rek ihzari sınıfa alddılar. 

Altı n~ sonra imtihanla (Macar 
kraliyeti artist akademisi) b,. nci 
sınıf talebesi oldum 

O zaman talebe müfettişi olan 
Celiıl Esad beni Budapeşte kon -
servatuvarında görn•üş. mesaim _ 
den dolayı takdirlerini izhar et • 
mişti. 

Peşte konservatuvarında iki se
ne okudum. Harbir: aleyhimize 
neticclenmesile mecburen Viya -
naya geçt. · ~. Orado da gerek Burg 
ve gerekse flonahan tiyatroların_ 
da amatör olarak staj gödüm. 

Lakin hayat çok pahalı idi.. 
1 Mecburen İtalya tarikile Boğazı 

geçen ilk vapurla, (içinde AbdüL 
(De\'arnı 6 r!lcı sahirede) 

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

-~"~··-

Fakat claima palisin 
nezareti altında 

bı,ılunacak 

Bir kadın yüzünden karısı ile 
k.avga eden bu adamın 

Varşova: 29 Haziran. 
•Yeni bir hayat yaşamak, ma

ziyi unutmak istiyorum. Serveti • 
mi Polonyada, Polonya hükumeti 
menfaatine işleteceğim . .» 

Zehirlenmesi etrafında mahkemede neler söylüyarlar ? 

Alkaponun ve kaplan yavrusu
nun arkadaşlanndan eski gangs. 
ter Gorab, Polonya zabıtasına i
fade verirken böyle söylüyordu. 

Goral, aslen Polonyalıdır. yir
mi beş sene evvel memleketini 
terkederek Amrikaya. gitmiş, bin 
bir maceradan sonra Alkapon'la, 
Kaplan yavrusu denilen Sikovski 
ile tanışmış, içki kaçakçılığı ya. 
parak milyonlar kaz>nmıştır. 

Goral, içki yasağı kaldırıldık. 

tan, Al _ Kapon haps" tıkıldıktan 
sonra Amerikadan çıkarıldı. Fa.
kat her gittiği yerde tanılıyor, hu
dud harici ediliyordu. Eski gan
gster, büvük blr servetı olduğu
nu, namuslu bir ada mgibi yaşa .. 
yacağını, ticaretle, sanayile meş
gul olacağını söylüyor, rahatbı

İngiliz gazeteleri mai mülk sa.. 
hibi zengin bir adamın ,geçen ma
yısın 17 inci günü zehirlenerek öL 
mesi üzerine başlıyan muhakeme. 
ye dair tafsilat veriyorlar. Murfit 
ismindeki bu zengin adam İngilte
rede Sufolk'da çiftçı idi. Bu ada
mın sabahleyin midesi için içmek
te olduğu iliıca karıştrılan zeh 
rin ne olduğu anlaşılmış ise de 
bunu kendisine kimin verdiği, ilıl. 
ca kimin kattığı esrarengiz kal • 
maktadır Komşulardan orb yaşlı 
bir kadın v.ırdı. Mari Elizabct 
Ç€nd'er ismindeki bu kadın Va! -
kc sminde yıne o civarda yaşı
yan bır adamın evindedir. Mur _ 
fit'in evine bunlar gelip giderler_ 
di. Esrarengiz vak'ayı meydana 
çıkarmak için bildiklerini söyl!. 
yen kadın mahkemede demiştir 

ki: 
rakılmasını rica ediyordu. Lakin 1-------------

lonya hududuna girince tevkif o
lunmuştu. On beş gıin mevkuf 
kaldı. Sonra scııbest bırakıldı. Es
ki gangester, eski hayatile alaka. 
sını kestiğine, sınai işlerle meş -
gul olacağına hükumet! ikna et
mixtir. 

hiç bir hükumet onun sıdkı ifade. 
sine inanamıyordu. 

Nihayet Polonyaya. eoki mem
leketine gitmeğe karar verdi. O
rada da polis tarafından tevkif o
lunacağını biliyordu. Fakat, elin
de eski bir Polonya pasaportu bu
lunduğu için her halde hudud ha
rici edemiye9Cklerdi. 

Goral iyi tahmin etdşti. Po -

Buna rağmen, Goral zabıtanın 
daimi nezareti altında buluna -
caktır. 

insan hırsızları! 
Bir delikanlıyı hagdud-
1 ar kaçırdılar ve • • 
Arkadaşının cesedi de bir uçurumun 

dibinde bulundu 

Ş 
ikago'nun t.Il zengin tabilerindeıı birinin yeğeni ve va • 
risi olan bir delikanlı esrareugiz bir surette kaçırılmışhr. 
John Nedi! l\IIRk Kormik yirmi bir ya'iındadır. Haziranın 

20 inci. günü dostlarından Ri~ar Vitmer'le beraber gezmiye ı;ık· 
mıştı. iki genç Sandiya dağının tepesine çıkmak niyetinde idiler. 

Akşam geç vakte kadar gelmediler. Ailesi endişeye düştü. 
Zabıtaya haber verdi. Yapılan araştırmadan bir fayda olmadı. 
Nihayet cuma günü, bir uçurumun dibinde Vitmer'in cesedi 
bulundu. 

Mak Koı·mik'e ı:-clince cıdrın eser yok. Haydudlar tarafın
dan kaçırıldığı 74ınnolıınuyor. 

- 17 mayıs sabahı ben Murfit. 
in evine gitmedim. Fakat komşu -
!ardan yine çiftçi Bravn ıle ~ ırıs 
vardır. Mahkemede hiıkim flı " . 
şuna sormuştur: 

Siz hiç Murfit ile kavg, ettı

niz mi? 
- Hayır. Kendisile daıma sık 

sık görüşürdük. 

- Sizin karınızla Murfi t ar"'5ın
dakl samimiyet nazarı dikkatınizi 
celbetmedi mi?. 

· Bunu ancak Murfit öldükten 
sonra öğrendim. 

... 

medim. 
Yanınızda hıç şıddetli 1ehir_ 

!erden birşey bulundurur mu idı.. 
niz?. 

- Hıç bir vakit haşaratı öldür. 
ınek için olandan başka birşey bu
lundurmazdım. Karımla ben bir 
odada yatarız. Mayısın 16 ve 17 
ınci geceleri karım da hiç oradan 
ayrılmamıştır. 

Bundan soma müddeiumumi ö
len çiftçinin dul kalan karısının 
çağırılarak dinlenmesini istem\ş.. 

t•r. Yaşı geçkin olan bu kadın pal< 

ismi roçenleiden Mrı • Ells 

- Sız buna dair birşey bilmedi. 
ğinizi mi söylemek istiyorsunuz? 

- Evet. .. Murfit ölmeden evvel 
bwıa dajr birşey öğrenememiştim. 
16 mayıs pazartesi günil sabahın... 
dan akşamına kadar ben çiftliğim
de idim. Murfitin çiftliğine glt • 

mahzun bir vaz.iyetle gelerek şa.. 
hld mevkimde durmuştur. 

Bundan sonra çiftçi Valker din. 
lenmiştir: 

- Çendler benim evimdedir. E
vin idaresini görtlr. Ben Murfıtin 

(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

Bir facia daha! 
Bir sepetci bağda bir kadını 

öldürdü. ve kızını 
çen akşam onu etrafını doldurma
ğa çalışan san'at kaliteleri ken -
disile pek ölçülemiyecek bir kad
ronun ortasınd1, istidadlı bir iki 
genç ve bayanla birlikte kendi 
naklettiği bir opereti temsil eder
ken gördüm. Bir zam"nlar tek 
başına lstar>huıun ooeret ihtiya -
cını tatmin eden san'atkiırın bu
r,iinl;ü, bittabi Tadct' imkansız -
lıkbrdan doğan eksiklikleri için
de nasıl çırpındığın: ··üreğim sız. 
lıvarak ..eyrettim. Cemal Sahir 
pek çok şey kavbetmisti. san'atın
dan bır par)asını, sesinin mühim 
bir kısmını .. 

Babam çok müte1ssıbdı. Sahne
ye çıkmam fena halde canını sı 

kıyordu. Darülb~dayiin kapanma
sı üzerine, sırf sahnecıcn uzaklaş
tırmak maksadile beni şahsi mas
rafile Macaristan~ ticaret tahsi -
!ine gönderdi. Feştede Türk tale. 
beler arasında en ufağı bendim. 

Yüz efa kan veren şoför 
Nihayet.. evinde öldürülerek 

yakalanabildi. 

Bil"Çok şeyler kazanmıştı. Mü -
cadele etmesini. her türlü mah -
rumiyete giiğüs ~ererek gayesin. 
de temkinli ve hcsablı yürüme -
sini. 

Asıl mesele yolduk içinde ya -
<atmaktır. O bunu da ö/!renmişti. 
fl., kazanç bütün kapılarını telii
five kafi geliyordu. 

Maddi bir himar Cemal Sa -
biri kuwetli bir gMpla memle -
·~r·e kazandlrno~lir ve o tıe olursa 
ol ·un b•.ına Ji,·akat. hiç değilse hak 

kazantnı~tır. 

Rrn ötedcnberi bu san·atkarın 
mesiek hayalını merak \. ~ ~-: m. 

Bunu, onu tanıyan birc.;o~\. t•~'uyu

~·lılarımın da mer:ık ettl'klerini zan 
nettığim irin kendisile yaptığım 
bir konuşmayı buraya alacağım. 

Cemal Sahir sahneye intisabını 

ŞÖy'e· anlatıyor: 

:- Vefada taJeh, iken. Şehr~ -
1 

J!lın Cemil p l zflm ... ındı Fran-
sadan Do•ıiıh<'dayi içi'I Miisyö 
·'1tuvan getirildi. Darii:bed~vi birj 

Baş konsolos muharrir Ahmed 
Hikmet Bey beni evvehl leyli ola. 
rak bir papaz mektebine koydu. 
Burada lisan ~ğrenecektim. B;r 
sene macarcaya çalıştım. Bundan 
sonra imtihanla Budapeşte tica -
ret akademisinin ihzari sınıfına 
girdim. Bu müddet esnasında ba
zı geceleri. konserlerde, ti. vatrolar-· 
da geçiriyordum. Sultan Reşadın 
culus bayramınd3 konsoloshane -
de bir müsamere vermek lazım 
geldi. Burada Türk talebeleri şiir. 
!er okuyacaklar, monoloğlar söy. ,. 
liyeceklcrdi. Başkonsolos bunun 
için birisini arıyordu. Ben talih 
oldum. Kendi~inin cYcğenim• 

isimli monoloğunu konsoloshane
nin büyük salonunaa bütün kor. 
diplomatiğe, ve ;lıiacar - Çek, 
meb'usları, ileri gel(·nlcri kar~ı _ 
sında okudum. U[aktım. Sakal ı 
takmıştım. Söylerken hazır bu _ 
lunanların takdirle scyretlıklerıni 
görüyordum. Sakalımın dü~nıesi 

de bir havlı neş'oyi rıuci'> olmuş- 1 

tu. istirahat zam1nında ~ay içıli_ 
yordu. Etrafımı mc~hur Macar 
muharri r "lrle!ı l"t vk r , . ., ı)1zı 

tıln' mı ,,.evat a ıl r K n r-,' 

- Bu çocukta artl..;t (Hm ~ çın 

''Günde 
da iş mi 

kan verdiğim zamanda 
saat bile bırakmadım ,, 

iki defa 
bir 

Şarl Kazobon J2 yaşlarında bir 
Pirenelidir. Cenub ahalisinııı şi

vcsile konuşur. Vazıfcsı'! ... Polis 
memuru ve on s~nedeııberı Sen -
Jermen an Lay komıserinın .şo -
förü. Meziyeti?.. Kan vermek ... 

Geçen hafta, Sen - ,lerınen has
tanesinde yüzüncü defa olarak kan 
vermiştir. 

25 LİTRE KAN 
- Aşağı yuk1fı ha kadar :tan 

verdim. Her dehsında 200 gram 
aldıklarına göre vasati ohrak 25 
litre eder. Ayni gı.inde iki defa kan 
verdiğim de oldu. Dört sene evvc!, 
asker kampındaki kazud[, on asker 
yaralanmı.ştı. Hayatları tehlikede 
idi. O gün 750 gramdan fazla kan 
verdim. 

- Zahmet c;ekıncdiniz mi? .. 
- Asla ... Vazifemı de bırak _ 

madım. 

Şarl Karo!:ıan ilk dda olarak 

1939 da k n vPrnH ğe ba~I:ımı~tır. 

O zam- r n J~rL bır ......,Pnf ıt mu

kabl ı olen a'{ knn \'ermekte 

dcvan1 ctrr. ~ir 

Dünyanın en uzun 
mektubu 

Dünyanın en uzun mektubu 
Topkapı hazine;inin 5 ınci salo
nundadır. Par~ömen kiığıd üze

rine yazılı olan bu mektubun bo

yu 9 ı,et .. c, eni rl"' 70 snnt metre
dir. j •. ,,.. Şahı İsrııaıl !;.rafından 

K.ınurıi SülcymanJ göndcrilm.., -
! 1. 

57 sgne aynı apart
man da kapıcılık eden 

bır kadı il 
cPari:s otelcileri ;cndikası• tara

fından neşrolunan rısalesi, Madam 
Lingrt adlı 75 yaşında bir kadının 
istasyon caddesind~ 103 numaralı 
aparlımanda 57 senedenbLTi k~pı

cılık ettiğinı yazıyor 

Lınget, 18 yaşıııci ı ,ı. 

tımana kapıcı olmu~: ve 5ı :.1,;;nedcn
beri vazıfesın<len ayrılman,.ştır. 

Ne ala! .. 
Amerikanın Hot i>eldcsindc so. 

kaklar yankesıcıler tarafından yı
kanır, temizlen;r. Hükumet bun. 
!arın hapisanede ptıp rahat ede. 
ceklerine sokakları temızlemele

rini muvafık görmüştur. 
Yankesiciler h~r gun muayyen 

saatte polıslerın nezaret[ altında 
çıkarlar, caddeler; sokakları te • 
mızlerler Buna mukabil de ufak 
bır vevmiye a!ırlar 

Vierzon köyü halkı, sepetçi Bar. 
den'in komşusunu sevmediğini bi. 
Jiyordu. Bir hiç yüzünden arala. 
rında çıkan ihtilB.f büyük bır kin 
ve nefret doğurmuştu. Bu kin ve 
nefret nihayet bir faciaya seheb ol
du. 

Barden eski belediye 3zaların -
dan ve son derece hadidm;zac, ge. 
çimsiz bir adamdı. Karısı iki sene 
başını alıp gitmişti. Barden yal
nız başına oturuyordu. Onu, ho. 
murdanarak evden çıkarken gö -
reni er: 

- Bu adam bir gün mutlaka bir 
faciaya sebeb olacak .• 

Dive söyleniyorldrd'. 
B~rden komşusu Lotter küçük 

bir evde karısı ve bir kızı ile bera
ber sakin bir hayat geçiriyord~ 
Karısı 58 yaşında, kızı da 36 ya _ 
şında ve Rönar adlı birisile evli 

idi. 
Geçen gün Borden duvarda ası

lı çiftesini aldı, iki kurşun yer _ 
leştirdi ve evinden çıktı. 

Biraz ilerideki bağda Madam 
Lotter ile kızı üzüm kütüklerini 
ayıklıyorlardı. Borden'in geldi~i
nın farkında olmadılar 

Sepctci ya\·aş yavaş yürüyordu. 
K2· lı göz' r• cam g oi parlıyordu. 

leadınların yanına 'Y ce yakla -

şınca tüfeğini doğrulttu, kadınlara 

nişan aldı ve iki defa ateş etti. A. 
na ve kız cansız yere yuvarlandı
lar. 
Komşular: Katil var! ... diye fer. 

yada başlamışlar, Bazıları jan _ 
darmaya haber vermiye gitmiş
lerdir, 

Leon Borden, geldiği gibi yavaş 
yavaş evine döndü. Kapısını ki -
Jitledi, arkasını da sürgüledi. Pi. 
posunu yaktı; pencerenin önüne 
geçti, oturdu. 

Az sonra, jandarmalar evin et. 
rafını sardılar. Çavuşla•ı bagırdı: 

- Haydi, in ... Teslim ol. .. 
Borden cevab vermedi. Bunun 

üzerine itfaiyeye haber verildı. 
İtfaiye kumandanı bayıltıcı bom. 

ba istimaline karar \'erdi Ye sepet
çinin evi boğucu bir düman :cinde 
kaldı. 

Köylüler evin e'.rafına birık -
mişti, öldürün katili di ve bağı -
rıyorlardı. Kcndıı.iıı inr etmek 
istiyorlardı. 

Birdcnbıre bir .~ı cıh sesi işitil .. 
di. Jandarmalar evın kapısıııı kı• 
dılar, içcrı girdiler. Bordcn bır 
koltuğun Ü!t: .. inrle oturuyordu. 
Kaf.sı yan ışnııiştü Katı: 
Köy'ülerden Dırım<. kurşunu il~ 
cansız kalmıştı. 
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B 1 Z DE O P E RET ve O P E R ET 

SAN'ATKARLARI 
(5 inci <alııfcmizdcn denm) 1 

hak Hamid merhu'.n-a Bayan Ltis
yen de vardı) lstanbtıla dtindtim. 
İstanbulu tabiallie pek karışık ve 
berbad bulduk 

Ramazan ayı ıdL VarWbedayı 

de Ferah sineması~..ı yeniden tan
zim eden Nazif '" Farnddin Bey 
isimlerinde ikı zatın idaresinde 
bulunuyor, zamazan temsillerı ve
riyordu. Cadde ustündeki salon da 
rnerkezı olmuştu. Müdür Mösyö 
P('Sllti ;dL Ben ':lir gecr bile tem
sılleri kaçırmıyordur- Kırmızı ka_ 
difc perde açılıp kapandtkça: 

- Acaba benim de buralarda 
oynı.mam mümkün olacak mı? 

Diye dü ünüyordum. 
Bu sıralarda id•. Bir gün evde 

otururken Alı Rıza Bey isminde 
- i>Mekar, Kaptanzadc Ali Rıza -
bir zatın benı gö:-nıek istedığini 

=::::::::;::::::::::::::::=..:.===============-==~ .. =-~ 
beraber bütün saıı'atkiirlar da mı 
unuttu' 

Scnele-r geçti. Kah unutulduk, 
kah meydana çıktık. Arayan so -
ran olmadı. Bazı kimseler gibi 
kapı kapı dolaşarak herkesi iz'aç 
etmekten çekindik. Kimse de e
lini uzatmadı Kendi yağımızla 

kendimiz kavruluyoruz. 
Etrafımda temiz bir arkadaş 

topluluğu var. Muhtelif yerlere 
gidiyorum. Halk memnun olu -
yor. Fakat bu faaliyetinıden ken
dim memnun değilim .• 

• • Cemal Sahirin lı:ıkkı var. Meın... 
lekette opereti canlandırmak, hi
maye etmek lazım. Amma başı 
bozuk bir t~k.ilatla değil. 

Tam bir disiplin ve murakabe 
ile .. 

dıı. (Sah r op~ret ) de bir nevi 
mekteb oldu. "'l gırnün birçok 
kıymetli elemanları buradan ye • 
t~i. Mesela Şe,·kıyeyı (Frafin 
Mariça) da Liza rolile ben sah -
neye çıkardım. Refik Kemal de 
aynı eserle buradd gözüktü. Halk 
operetinin başkadın artisti Totoyu 
Mill"t tiyatrosunda görerek al _ 
dım ve Şuberti oynattım. Turan 
tiyatrosunda çalışln Saadet be _ 
mm talebemdir. Şimdi Bayan 
Necla Belkıs isminde genç bir is
tidad var elinıd~ .. Bu kızın hep
sinden kuvvetli bir san'atkar O

la~ağına bütün kuvvetimle ka

niım. Bi> zamanı~,: çok iyi arka.. 
da,.,larla da çalı,tını. Hazım, Hü
se) ,n Kemal, Nureddin Şefkati 

hep yanımda çalışmışlardır. Nu
redd.n Şefkati bu Daı·ülbedayiin 
en e kı emektarını bilmem halkla Nu - Sa _ Co. 

söylediler. Bcnım Macaristımda !~==============-============~== 
konservatuvarda okuyup geldiği-
mi öğrendiğini, kendilerinin mer
hum İsmail Hakla Beyle bir (İs -
tanbul operet heyeti) yapmak ta
savvurunda oL:!ukıarını benim de 
dahil olup olmıyacağımı sorına
iia geldiğini söyledi. Bu teklifi se
v~le kabul ettim. Otuz beş lira 
maaşla üçüncü d~ecede artist O

larak Ömer Aydın. Hakkı Necib, 
mer um Lokmanzade Faik, Prl
ma donna, Nevart, Madam Hekim
" an, Madam Peruz ve saire gibi 
tanınmış san'atk5rlar vardı. İik 

er Mus:ıhlb zadenin (İstanbul 
Efendls!) rejisör de Ahmed Fehim 
Efendi. 

Provaları devam ediyordu. Biz 
koro heyetine dahildik. Temsile 
bir hafta kalmıştı. İstanbul halkı 
sabırsızlıkla bu yenı doğacak a.. 
laturka opereti bekliyordu. Safi 
~lebı rolünü çıkarmakta olan Fa
ik nedense umumi provalarda iik
s:ıyor, şarkılan söyliyemiyor, re
j~rü, patronları müşkül vaziyet.. 
Jere sokuyordu. Ben ise bütün 
provalarda korunun şarkılarından 
maada bütün rolleri bile ezber
lemiş bulunuyordum. B..r gün re
f ör: 

- Olmuyor, bu rol için bir genç 
bulmak lazım' 

Diye bağırdı. Ben atıldım: 
-- Arzu eder:eniz oynıyabili • 

J'im! dedim. 
Kolislerden gülüşmeler, alay • 

lar başladı, rejisör hayret etil, 
patronlar şaşırdı. Ben gayet ciddi 
ilave ettım. 

- Müsaade ed n muzik çalsın, 
ben de sahnede oynar gibi size 
gösterey;m! 

Ahmed Fehinı Efendi omuzu
ma vurdu 

- Haydi oğlum göreyim seni,.. 
S<ıfi Çelebi rolüou oynadım. 

Zengin çiftçiyi 
kim zehirledi ? 

(5 inci sahifeden devam) r 
evine gittiğinı zaman Çendler de 
beraber gelirdi. Murfü ölmeden 
bir müddet evvel biz!rn aramız • 
daki ahbablık bozulmuştur. Geçen 
nisanda Çendlerin izni o\maksı -
= Murfitin otomobilini alarak 
gezıneğe gittiğini öğrenmiştim. 

Bundan sonra Murf:tin dul ka.. 
rısına şu sual sorulmuştur: 

- Sizin evden bir kü.k manto 
çalındığı doğru mud.ur" 

- Evet ..• O zaman bu hususta 
tahkikat yapılırken gerek benim 
ve guek kocamın ifadeleri alın -
lllıştı. Kocam o zanıan bir takım 
fÜphelere karşı ban~ şöyle demiş
ti: 

- Kürk mantoyu Çendler çal -
mamıştır. 

Çendler ile beraber oturan çift_ 
çi V alkcr de sorulaı~ suale ccvab 
olarak: 

- Ben 16 ve 17 mayıs günleri 
:Murfitin evine gitmedim. Evine 
gitmediğim gibi o cıvarda da do
laşmadım. Murfitin öldüğlı sabah 
oralarda değildim. B~nim bildiği
me göre Çendler de o taraflara 
gitmemiştir. 

- Siz Çendler ile daima beraber 
mi bulunurdunuz? 

- Pek nadir olarak ayrıldığımız 
olurdu. 

- Odaların:z ayrı mıdır• 

- Benim odam ayrıdır. Bir kere 
Çendler İskoçyaya gitmişti. Gidip 
kendisini orada ~ordüm. Yolun 
brr kısmına kadar Murfit de ba
na akadaş olmuştu. 

- Hiç yanınızda zehir bulun -
durur musunuz? 

- Geçen sene haşaratı öldürmek 
için şiddetli zehir &!mıçtım . Fakat 
zehir kalmamışıır. Diğer ta!aftan 
beninı satın aldığım zehrin yeri -
n1 Çendler bilmezdi. Odaya gir
:ru di. 

i: ıından sonn mahkemeye iki 
l•üy(;k anahtar get.riimiştir. "1'ur
iöıır oturduğu evin kapılarını a
çan bu anahtarlar Valkere göste
.-H.rek· 

- Siz Murfit ile otomobile bin
f..i 'ııiz zaman lı'..1 a!"ahtarları gör
ıHiı i.ız mü? 

Hayır, ot'l."Oli!dc· anahtar 
yoktu 

Murfıtın karısını açacak su
rette buna bcnz•r sizde hiç anah
f; ı \tr mıdır? 

olması çok ehemmiyetlidir. Haki
katen yeri değ~tirilmiş olduğuna 
emin misiniz? 

- Evet. Eminim. 
17 mayıs sabahı idi. Murfitin 

karısı bağırarak mutfağa geldi: 
- Kızlar, koşunuz, yetişiniz. 

Murfit çok fenadır'. diye haykırı
yordu. 

- Murfilin karısı böyle bağırır
ken ne halde idi? Telaş mı ediyor
du?. Korku içinde miydi'. Yoks3 
şaşırmış mıydı? 

- Kocasının böyle birdenbire 
hastalanmış olmasından dolayı 

çok perişan olmuşa benziyordu. 
Bundan sonra Murfitin kıiçük 

oğlu Rujger Murfit dinlenmiştir, 
Ölen çiftçinin oğlu şunları söyle -
miştir: 

- Babam ile anlaşamıyorduk. 
Onun için iki buçuk sene evvel ya 
nından ayrıldım. 

- Babanızla arıanız arasında 

hiçbir mesele olm~ muydu? 
- Anamla babamın bir kadın 

yüzunden kavga ettiklerini bilL 
yorum. Fakat sonra barıştılar. Me 
sele çok iyi bir surette halledil _ 
mişti. 

- Bu kadının kim olduğunu bi
liyor musunuz? 

- Bu katlin Bravon'un karısı· 

idi. Bu kavga hadisesi olalı on se
kiz ay geçti. 

Bundan sonra Mrufitin büyük 
oğlu Jozef Murfit dinlenmış_tir. 

Bu da şöyle demiştir: 
- Babamla ölümünden on beş 

gün evvel görüştüm.Halinde bir 
fevkaladelik görünmüyordu, Hat
ta istikbal hakkında babam çok 
nikbin görünüyordu. Son olarak 
bu şahidin karısı dinlenmiş ve ş11-
nu söylemiştir: 

- Murfit öldükten bir gün son_ 
ra idi ki Çendler bize geldi. Elin
de birşey vardı. Bunu bana vere
rek kaynanama vermemi s':iyledi. 
İçinde çörek olduğunu söylüyor
du. 

Bundan sonra şahidlerin 1inlen
mesine nihayet verilmiş, muhake
me başka bir güne bırakılr:ııştır. 

Terfi edecek 
hakimlerimiz 

Hatay 
ltilafındaı1 
Fransızlar 
Memnun 

MubtelH Fransız gazete• 
lerlnln mUtalaaları 
Paris 2 (A.A.) - Havas ajansı 

tebliğ ediyor: 
Gazeteler, Fransız - Tark itila.. 

fının imzası dolayısile müttefikan 
memnuniyetlerinı beyan etmek -
tedirler. 

Pöti Parizien gazetesinde burg, 
dyior ki: 

•Fransa He Türkiyenin şarki 
Akdeniz havzasındak! müşterek 

menfaatleri telif edilememeleri 
yüzünden mutazarrır olmakta idi. 
Şimdi ıbu menfaatlerin telıf edil
mesi her noktadan memnuniyeti 
mucibdir. 

Türkiye, Atatürkun dehasile 
asrileştirilmiş büyük bir müslü.. 
man devletidir. Nüfuzu. bütün 
vasati Asyada his.mlilnıckte olan 
bu devlet, Karatlt!!olz lie Akde _ 
ni zarasında bır anahtar vaziye -
tindedir. Fransa içı!l d&irua büyük 
bir kıymeti olan bu devletin dosu
luğu bugün, Almanyanın mevzi _ 
lcrini şarka doğru ilerlettiği ve 
yeni bir Bağdad :leniryolu tahay
yül ettiği bir sırada daha büy:.ik 
bir kıymeti haizdir.• 

Ekselsior gaz~tesinde Marsel 
Peyi, şöyle ya21yoc 

•Bu itilafla müz'iç İskenderun 
sancağı ihtilafı, sulhun idamesi ve 
şari<i Akdenizde terakki ve refa
hın inkişafile a)!u s·ıretle alal-a
dar olan Türkiye ile Fransa ar~
sında siyasi ve askeri teşrik; mc_ 
sai, doı;tluk ve tesanud tezahüratı 
şekline inkıli'ı b etıni~ tir. 

Bu hadisenin ehemmiyetini ölç
mek için Türkiyeyi 1914 de orta 
Avrupa imparatorluklaril~ ittifak 
etmeğe sevkeden foci hatayı ha
tırlamak la21mdır • 

Epok gazetesinde Donadio 
şöyle yazıyor: 

·Bir kaç asırlık Fransız - Türk 
dostluğu İskenderun işinin haL 
!edilmesi dolayısile kuvvetlene -
cektir. İngilt~renin İktısadi ve 
mali sahalarda geçenlerde Tür -
kiye ile akdettiği itilaflardan son
ra gelen bu itilaf yeni bir sulh 
unsuru mesabesindedir. Almanya
nın bundan sonra diğer garb dev
letlerinin Avrupanın cenub).1 şar
kisindeki menfaatlerini nazarı iti
bara alması !iızımdır .. 

Ordr gazetesinde Givet şöyle 
yazıyor: 

• Muahede şarki Akdenizde sta
tünün muhafaza edil('Ceğine dair 
kafi bir taahhüdü ihtiva etmek -
tedir. Avrupada cereyan eden ha 
diselcr ve imparatorluğumuzun 
etrafında dolaşan ihtiraslar karşı
sında bu itilafın yalnız şimdiki 

değil, ileride her ihtinıale karşı 

koymak hususundaki kıymeti de 
kolayca anlaşılabilir.> 

Nihayet Popüler gazetesınde 

Leru şöyle diyor: 
·Türkiye ile ya~ılan itilaf, 

Fransız - İngiliz işbirliğini de tak 
viye etmektedir. Çünkü İngiltere 
son zamanlarda Ankarada büyük 
bir faaliyet göstermiştir. 

Şimdi yapılacak iş, Suriye ve 
Lübnan ile akledilen itilfıf!arı 

tasdik etmekten ibarettir. Bu. çok 

arzuya şayandır. Çünkü Fransa, 
bu suretle Türkiye ile arasındaki 
dostluğun Arablarla teşriki mesai 
siyasetine mani olmadığını iSbat 
etmek inıkiiıuru elde edecektir. 

Mu,·affak oldum. Derh:ıl i!a!"lar
da değ.i.şıklik yaptılar, baş rolü 
bana verdiler. İlk temsil de, Ferah 
sınemasında olduğu gibi bir ka
abalık ömrümd_ giırmemişimdir. 
Er. büyük tiyatroda, en münev -
ver halkın karşısın:ı en büyük 
rolle çıkan ben, ertesi gün gaze -
te:crde \'e bilhassa Tanin'de •Türk 
sahnesı yeni bir )!eman kazandı• 
diye me•edıliyorchım. Mu\'affak 
olmuş:um. Bur.~c takib eden ope
retlerde tenör \'az.le>i bana ve -
riLyordu. Kaş•kçı'ar, Y~dekçi, 

Lfilc de,·ri, Mac•m hokka>ı, Atlı 
•~es gıb büyuk op•ıet:erde tenör 
oyı::.ıdı,,-, Üçüncü sınıftan çıkıp 
bırmci sınıf hır ~·tist oldum. İs -
taııbul opereti ınuvaffakiyetten 

muvaffakiyete ·ürüyordu. Fakat 
bir türlü beni tatm:n edemiyordu. 
Çunkü, a'aturka s3zla operetin 
olaır.·yacıığına kan idırn Bir ta_ 
rafta~ da Peşte· seyretmiş ol -
duğ'lm Fra'lz Laher'in en güzel 
operetlerinden (Peçirta) yı ter -
rume ile uğra~ıye>rdu.,. 

- IIa)1ır,' b()\·1,, anahtarımız 

Kanun mucibince bu seneyi 90 
lira maaşla ikmal ederek birinci 

sınıf hakimliğe namzed gösteri- I===-------""" 
len hakim ve müddeiumumilerin (Dış politikadau devam) 

Bunu (Bülbü ) ısnule sazda da 
tadilat •aparak .::ı.rneye koydum. 
Rağbet gard· Burdln sonra e -
ser er: iç "l alafranga muzık 

o m ttı. Merbur. olarak isti-
fa vedinı. 927 c' ımd'k rı::lli 
sircma oı bı~.ıda iSahir ope
rC't) ktır1um i'k ccc olarak 
(Çarda ) ı 1 ~ •t• im 

(Çard's) :a 'arlı opE etini Tü.·
k;vcde kı.:. muş ·f ·or.!:.ım. İşte o 

za!T'I -dan buJu kacıar bi çok 

dr-; c.er v bu" -ı z2m 'Ü • ge-

ç •er. o:'lcrct k:ıd «und:ı arasıra 

tad • \'• ptı ve b ın mecbur oL 
• 

yoktur ' 
Bundan sonra Murfitin evinde 

t.eş seneden beri ıılıçıl ık eden ka
dın şahid olarak dinlenmiştir: 

- Murfit ile karısının arası na
sıldı? 

- Ben uzun zamandanberi on.. 
Jarın yanında idim. Karı ile koca
nın aras: çok iyi id.. Yemekten 
sonra yemek odasını ben düzel _ 
tirdım. Murfitin mide ilacı masa
nın üzerinde dururdu. Yeri değiş
II' ş ı<e onu da<!"la eskı yerine ko

yardım. İlaç şışesi Murfitin sol 
tarafında bult.i-,urdu. Fakat vak'a
nın olduğu 17 mayıs sabahı gör_ 
dıinı ki § e sağ tarafa geçmiştir. 

Hakim bunun üzerl!'e şunu söy
lelI'. ş ve sormı:ıştur: 

- Şişe~in vaz yeti değiştirilmiş 

listesi Adliye Vekaletince hazır -
lanmıştır. Listede şu islmler var
dır: 

İstanbul hiı'kimi Atıf, Ceza iş
leri umum müdürü Haydar, Çan
kırı reisi Tahsin, İzmir reisi Bi • 
ifil, Edirne ceza hakimi İbrahim, 
İzmir hakinıi Mustafa, Muğ.. 

la hiikinıi Süleyman, Adliye baş 
müfettişlerinden Muhartem, Sırrı 
ve Necmeddin, Antalya reısi Ne
cati, İzntir hukuk reisi Hüseyin, 
Temyiz raportörlerinden İ!ze., 
İzmir ticaret reisi Nec;ı.ti, İsanbui 
ikinci ceza reisi Kemal, Ankara 
ikinci hukuk reisi Nalll, Konya 
resi Sadık, hukuk işlerı umum mfl.. 
dürü Şinasi, İmıir müdde.iumu " 
misi Asım. 

bir senedenberi Amerika devleti
nin teşri ve icra organları ahenk 
içinde işlememişlerdir. 

İşte seçim bu şartlar altında 

yapılmaktadır. Ruzveltin karşı -

!aştığı mc•ele şudur: Hem demok 
rat partisinin, hem de o parti i. 

çinde kendi programına taraftar 

olan uzuvların galibiyetini temin 
etmek. Yoksa Amerikadaki dev • 

let sistemi parlamanter olmadığı 

ipn icra ve teşri organları ahenk 
dairesinde çalışmadığı takdirde 

blri dijeriıılıı teşebbUsilnü sabo. 

to edeeeiinden biltiln mekanizma 
bir çıkmas içine ıtirer. 

A. Ş. ES:MER 

1 Dahiliye Vekili 
Şehrimizde 

(Birinci sahifeden devam) 

teşekkt1r!ere mukabele ve i§nTet 
ederek fU mııkabelede lmlu11dıı -
lar: 

- Muharrir ve gaıeıeti arka -
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Yazan: M. Sarr.i KARAvtL 

da§larımın bu aııil ve kibar ncza- M f •• / / "/d "k f 
ketlerine teşekkür ederim. Yapı- Q guze e YO VeTl l Cn SOf! -
lan kanun .. Partimizi" esaslı pren- f k d k ·ı · f C 
siplerindendiT. Gazetecilerimizin ra ya a 0 asına Çe l lp ya ml1 
millet nazanndak( meı,kiteri ı•e 

Cumhuriyete olan bcığlılık ı•e hiz- Çeşmidif, arabın bu Son SÖZie ri Üzer i:ıe 
metleri benim .sı5<1led•.lderimde11 bl k d" b"f 
çok daha yüksektir. B111ta kaT§l r parça en ıne geltf 1 d i ••• 
gösteTdtğıniz btı nezaketi, büyük- . 
!erimin bana ı•erdiği vazifeyi ya
pabildiğımin bir şahidi diye teliik
ki edebilirim. Y o1<sa hepinııziıı 
teşşkkürleri Hükt'imet reisine, Bü
yük Millet Mecfüine ve hepimizin 
Ulu Şefimiz A tatürke aid oldıı -
ğunu biliriz. GösteTdiğiniz 1ıi$lcri 

bu büyük makanılar11 ar=etmeği 

şerefH ı·e zeı.·kli bir vazife bilirim. 

ÇAY ZİYA>'ETİ 
Basın Cemiyeti, mulıtınem Ve

kıle mükellef bir ray ziyaf.ıi ha... 
zırlam,.ıır. Saat 17 de Serkildor
yaflda verilecek 0lan bu ziyajeue 
bütün matbuat m;.i1•tesibleri bu -
!unacaktır. 

V aktin darlığı ha<ebıle a!J1 ı ay
n davetiye gönderilenıemıştir 

İKTISAD VEKiLI DE 
ŞEHRİMiZDE 

İk.tısad. Vekili Bal} Şakir Ke 
sebir bu sabah Aııkaradaıı şehri

mize gelmiştir. İktısad Vekili Hay
darpaşa i$tasyorı~ r.du şelı rimizin 
iktısadi mehafilin<!? men:ıub u -
ı·at tarafından kar~ılar.mı§tır. 

Serkeş 
Talebeler 

(Birin6 sahüeden devam) 
Kayseride Zincir dcred<ki mek

teb, bu işe tahsi:; olunacaktır. 
Mekteblerde sıııhali görülen, 

bilhassa hocalarına karşı hüı met
sizli.k eden talebeler; velilerinin 
müsaadeleri alınarak bu mektebe 
gönderileceklerd',. 

Bundan başka mektebden firar 
edenler ve mekteb çağına gelıp d<? 
mektebe devam etmıyen talebe
ler de yakalanarak bu uslah evu 
ne sevkolunacaklardır. 
Diğer taraftan M&arii Vekaleti 

lise ,.e orta okulların talimatna -
mesinde daha zıyadc dısıplın te -
ınin edilecek şekilde bir değişiklik 
yapmağı da düşünmt'ktedir 

-----~ 

Pamuk ipliği 
Fabrikaları nasıl 
Büyültülecek 

Memlekette pamuk ip
liğini çoğaltacak mü
him kararlar verildi 
Vekiller heyeti tarafından mem

lekette tesis edilecek pamuk ipli
ği ve mensucat scnay!i hakkında 
kabul ohınan yeni kararnamenin 
bu günlerde şehrimize tebliğ ibek
lenmektedir. 
Bu kararname ile devlet mensu

cat fabrikalarınuı da 20 bin iğ nh;
petinde genişletilmesi kabul edil
mektedir. Kararnameye göre hu
susi müteşebbisler tarabndan ku
rulacak pamuk ipliği fabrikaları 

için lazım olan iplik makinelerin
den sabit ve seyyar vargellerin 
yurdumuza sokulması Bankalar 
heyetinin müsadesir.e tabi ola -
caktır. 

On bin iğden az w 25 bin iğden 
fazla tesisler vücude getirmiye_ 
ceklerine ve müsaade tar;hinden 
altı ay içinde tes[s!ere başlayıp 
nihayet iki seneye kadar filiyata 
geçeceklerine dair muteber temi
nat verenlere bu müsaade verile
cektir. Mevcut pamuk ipliği inıal 
eden :fabrikaların ancak yirmi beş 
bin iğe kadar tevsiat yapmaları 
için lüzumlu makinelerin yurda 
ookulmaı;ına müsaade edilecektir, 
Mevcut iplik imal eden fabrika • 
!ardan eskimiş olan iplik makine
lerini yenilemek istiycntere eski
lerini memleket dışına çıkarmak 
veya lrullanılmıyacak hale getir. 

mek şartile bu makinelerin iğ 
miktarlarınca yenilerini memle
kete sokmaların~ müsade verile. 
celkt!r, 

Arab, Valide sultan dairesine 
geçti. Paraları Nuridil kalfaya 
teslim etti. 

Valide Sultan paralara kavuş

tuğu cihetle şimdilik her şeyi U 

nutmuştu. Maanıa!ioh, oğlunun bu 
haline fena halde can. sık.ılıyordu. 
Öğle olmuş Sultan Aziz daha 

kalkmamıştı. Mabeyinci Fahri 
Bey kız.larağası vasıtasile bir kaç 
defa Pad~ahı sordurdu ise de 
uykuda olduğunu ve ne vakitte 
kalkacağı beili olmadığın. mabe
yin dairesinde intizarda bulunan 
Sadrıazama arzetti. , 
Sadrıazam iki gündCır Mühim 

bir mesele için mabeyine gidip 
~ldiği halde Padışahı görüp ira
delerini almak flrsatına nail ola
mamıştı. Hatbuki Rumeli seras -
keri makine başında emir bekli -
yordu. 

* Hazinedar usta da; efendısine 
karşı senelerdenbcrı birıkmiş hi?
vecanını istediğinden ala !trah 
eylediği cihetle müsterih ve yor
gun uyuyordu. 

Sultan Aziz, ne saban kahvaltısı 
ve ne de öğle yemeği yeınqti. 

Matbahı hümayunda yemekler 
olduğu gibi duruyordu. 

* Kızlarağası paraları Valide SuL 
tan dairesine teslim ettikten son
ra, Çeşmıdile gelmişti. 

Çeşmıdıl, öğleye )'akın sinir 
bubranile uyuyabildiği kada.ı· U

yuduktan sonra, kalıkmıştı. Hali 
perişandı. Kız.larağası odasının 
kapısını vurduğu zaman güçlükle 
gel diyebilmişti. 

Arab güler yüzle içeri girerek 
gözdt>sine müjdeler verıyordu: 

- Şekerim! İşte bak dediğim 
çıktı. 

- Ne- oldu ki7 
- Efendimiz; mat güzele yol 

verdikten sonra yatak odasına çe
kilip yatmış ... 

- Amma yaptın ha' .. Hiç ina
namam! .. 

- Seni yeminle temin ,•yierim .. 
Çeşmidil. Arabın bu son sözleri 

üzerine bir parça kendine sele -
bildi. Liıf değil, müslüman, müt
teki kızlarağası yeminle temin e

diyordu. Öyle ise üzülmeğe lü -
zum ~almamıştı. Gürcü k1zı at
ladıktan sonra kendi go1zelliğinin 
önüne sarayı hümayunda geçecek 
kimseler yoktu. Bütün tehlike 
mat güzelde id i. 

Demek Arzıniyazın ~on oyna -

dığı koz da bu suretle suya düş -
müştü. 

Sonra hazinedarın vuslatı Pa
dişahiye mazhar olması da bir 
mesele değildi. Çünkü o efendi -
sinden şimdiye kadar kendL,I gi
bi bir evlad da ,·ücudc getireme
mişti. Nihayet gelip geçici göz -
delerden olabilirlerdi. Fakat ken
disi böyle miydi ya? Aslan gıbi 
Padişahsulbünden gelmi~ bir şeh
zadeye malikti. Amma bugün ol
mazsa yarın muhakkak kadın e
fendiler adadına dahil olacaktı. 

Sevgili arabının getirdiği haber 
mühimdi. Olduğu yerden sevınç
le !kalktı. Kızlarağasına delicesi -
ne sarıldı. Sıkıştırdı, sıkıştırdı ... 

Arab, Çeşmidilin bu haline 
memnun olarak sevindi. Çünkü 
kiııbus gibi üzerine çöken tehlike 
ortadan yok olmuştu. 

Kızlarağası Çeşınidili daha zi
yade tatmin etmek iç\n Valide 
Sultanın hazinedar için ne suret
le bağırıp çağırdiğını da anlattı. 

Vaziyete nazaran herşey yolun
da gidiyordu. Binaenaleyh, ak • 
şamdanberi üzüldüğü beyhude 
idi. Bir daha şirin arabı ne derse 
onu dinliyecek kat'iyyen üzül -
mlyecekti. 

Ağayı tekrar tekrar kucaklı -
yarak: 

- Ah ağacığım, seni ı.kşam -

danberi üzdüm. Kendimi de ye-

dirn 'bitirdim. Ya şu sırada de~ 
dimiz beni diler de çağırırsJ b• 
renksiz, şişmiş gözlerimi<· oo! • 
muş dudaklarımla nasıl girlerifl' 
onun huzuruna! .. Benı bu ha!ırıı 
görürse 00.diyyen rcdd<.•trıf'Z ır 

Sana söz veriyorum, bir dar~ r< 
emredersen dinliyeceğım . Üzülııf 
uykusuz kalıp kendimı soldur · 
mıyacağım. 

Ağa, Çeşmidı!in bu söz.erı 
zerine büsbütün müstcr, o.~ 

sevinmişti. 

Kızlar ağası bitkin hır ld ı 

Herkes bır parça dı:..'o ols- " 
yumuştu. Llkil" kendısı dünde 
beri ayakta ıdi. Bunda!! sonr d 
yatamazdi. Durmado'l mabeyıı • 
ciler Padişahı sormak Valide s:ı~ 
tana bazı şeyler arzet!'llck füerl 
kendini harem kapısın~ c:ağıl'IF 
duruyorlardı. 

Öğleyi bir saat geçe Swta /o 
ziz uyanmıştı. Şöyle hır gerin 
Mat güzelin yanına olduğu« 
nutmuştu. Kız, karvola çok ge 
olduğundan, efendısini ı:ahat · 
etmemek içın hır tarafl bü:n.';J 
uyumuştu. 

(Deumı ' at]., 

Bir otobüs 
Berber dükkanın~ 
Girdi 

Kurtuluş _ Beyazıd ara ınd. ıj' 

leyen 3408 nllill3rah otobüs, çar 
şıkapıda büyük Çatal hmmm 
nında Yen-antı'l 'Jcrber dJkkA 
nına girmiştır Otobüs kıırşıd a.f 
gelen bir otomobille müs:ıdcrııl 
etmemek için d irzi<.sı) onu kırJll' 

fakat fren tutmamı~ ve doğru il 
berin dükkanına girmiştir . 

Nüfusça bir zayıat ~oktur ŞO' 
iör yakalanın~, za!!'ıta tahk 'katı 
başlamıştır. 

ispanyad 
Madrid 2 (A.A.) - Rad_• _ ~(f 

te'un bildirdiğine göre Frar..k;sı. 
!er cumhuriyetçilerin anudsıJI 
mukavemetine rağro~n beş. sol 
ve La.goreta'yı işgal etınişierd 
Valıms 2 (A.A.) - Frank.st bl' 

va kuvvetleri d;iD saba'- Sl'g&f 
be'i bombardıman ctm:şlc dır. Si 
vil ahaliden 8 kişi ölraı.:. , •14 ki 
yaralanmıştır. 

- Sultanahmed 1 incı sulh hık~ 
mahkemesinden: 
Davacı Bakırkö,· AralıK s..,~ ııl 

8 sayıda mukim Leon KaraogJs' 
yan \'e Gülhatır tarafından, Ku • 
kapıda Kumkapı caddesınde 

sayıda kahYeci Kozma a'e,•h 
mahkemenin 938/722 say lı dol' 
yasile açılan. şayı.an mut1sJf 
oldukları Kumkapıda Ba) ram 
vuş mahallesının Kurrkap ı•~ 

lesi caddesinde eski Hl )'e" 
sayılı gayrimeııkolün iznlt•ı şıl 

yuu .davasında.." dola), ,.- ürldr' 
aleyh, Kozma, icra k 'ınan ırt 
gala rağMen rrahkeme •• g 
diğinden gıyabında ıcra lC i ı!I 
duruşmasında kendısıne ıklııl 
defa gönderilen davetryenın g 
terilen ıkametgarı terkettığı 
şimdiki adresi de beld olrrad 
mübaşiri tarafından \'Crt'.eJ'! fII 
ruhattan anlaşılmış w müd 
vekilinin talebi \'eçhıle daveti. 
nin on beş gün müddetle iliı!I 

tebliğine karar verilmış ve ııi' 
hakem en in icrası da 18/7 /938 
rihine rastlıyan pazartes: 
saat 14 e talikine karar ver 
olduğundan o gün \'e o saatte b 
zat veya bilvekiıle ma \.ıkefll 
bulunmadığı takd •de rr" 'ıal<f 
nin gıyabında !cm kıl•nacağı 
vetiye tebl.ği yerine olmak ilt 
i15nen teb' ğ olu"ur. 



.. 

' 

1 
Tercüme, ve iktibas 
H,.kkı mahfuzdur : 

Yazan : Rahmi vaoız 

Vesika, ttsim, maHlmat ve aol verenler: Eski Osmanlı donanması erki· 
nmtlaa miralay Remzi, İskele ve limanlar umum ktonandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başlı:Atibi İhsan, batan ıremi kaptanları, 
eski armatörler. Ve buırüne kadar ıizli kalan vc<ikalar 

ispanya faciası 
(4 ilncll sahifeden devam) 

rince bu adanın daha evvel İtalya 
toprağına ilhakedilmiş olduğu an
laşılıyor. Bu ise başvekil Çember· 
layn için cansıkıcı birşeydir. Çün. 
kü İngiliz • İtalyan itil5.fına göre 
İtalya Başvekili İspanya topr:ı • 
ğında en ufak bir arzusundan bi. 
le vazgeçmiştir. 
Londralı gazetenin bu sözleri 

İngiliz efkarı umumiyesinde İs -
panya işleri karşısında yenl bir 
asabiyet başladığını gösteriyor. İs. 
panyada Cumhuriyet hükumeti -
nin idaresindeki açık şehirleri 

bombardıman eden tayyarEler ne. 
reye mensub olduğu artık gizli 
birşey olmadığı, hatta İtalyan ga. 
zetelerinde buna dair manalı neş-
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HIKAYI! 

Çocuk Seviyormuş! 
( ( üncü sahifemizden devam) 

Buzlu altın baş rakısının dolan ilk kadehlerı. 
ni puse ile m~zelendirdiler. 

Masanın üstünde beyin salatasından başlayıp 
mayonezlı balığa kadar devam eden, siyah hav. 
yarda biten mezelerden bir iki lokma bile alma. 
dan ilk şişeyi bitirdiler bir birini takip eden. boş 
şişelerin sayısı altıyı bulunca Nazım yerinde dura. 
maz oldu. 

Mütemadiyen Ninonu öpmek ona karşı duy. 
duğu büyük sevgisini anlatmak istiyordu. Nino. 
nun etckliğinden fırlıyan tombul dizleri devamlı 
bir şekilde nip çıkan şahane göğsü Nazımı bitap 
bir hale sokmaya kafi gelmişti. 

Nazım yine büyük aşkını i!ana devam etmeye 
başlıyacağı sırada Ninon birden bire yerinden kalk 
tı. Aceleci ve sinirli hareketlerle mırıldandı : 

l l 
1 

maliyesının bu işi yapamıyacağını hatırlayınca 

vazgeçti. Beyoğluna gelmişlerdi. Nazımın gözleri 
parlıyo• içini şevhet hırsı kemiriyordu. Beş on da.. 
kika so.ıra Ninonu kolları arasında sıkacak gün. 
!erce Ç'.'.ktıği lzdirabın acısını çıkaracaktı. Onunla 
bir gün geçirmek için elli lirayı epice geçen bir 
masraf olmuştu. Otomobil ağacamii sokağına sa
pınca Nazım büsbütün heyecanlanmıştı. Evden 
25..30 metre ewel otomobilden indiler Nazını me. 
sud bir erkek gururu ile Ninonun koluna girmişti, 
Evin kapısına gelince Nazım tam ıçcri girmeye 
hazırlanıyordu ki Ninon birden bire değişiverdi : 

- Haydi güle güle allah rahatlık versin Na.. 
zım dedi ve Nazımın sözlerini dinlemeden kapıyı 
kapadı. 

* 

Çığlık çığlığa haykırışlar, ku
lak sağır edici bir velvele 

meydana getirdi riyat da görüldüğü cihetle netice _ Haydi Nazım gidelim. 
vara vara şuraya varacak görü. 

Nazımın o ak§amki hali arkadaşları arasında 

hemen yayılı verdi. 

otôrlerin darecıh anbarlarında iki tarafdan ate,ıe sıkışa 
bu zavelhların yapacak hiç bir işleri kalmamıştı ... 

.. d İ c ınh · t h" Ninonun ayağa kalkışı ile garsonun hesab pu. nuyor u: spanya u urıyc u. 
sulasını Nazıma uzatması ayni zamanda olmuştu. 

Her gec~ gene Nazımı Pasajın kapısında gören 
arkadaşları hayret içinde idiler. kı'.imeti de mukabelebilm:sıı yap. 

mağa kalkar da brr takım yerleri Hesab tam 17 lira. Nazım garsonada yarım lı-
bombardman etmek isterse bu L ra bahşiş verip hesab temizledi. 

Onun, Ninona haddinden fazla aşık olduğunu 
bilen ark<ıdaşlanndan biri. 

Yorkhart bu aralık elinde bir Netice bu olduktan sonra nasıl / 
hortum borusile başgüvertede gö.. olup da tüfeklerıni teslim ettikle -1 

dıran alevlerile kebab olmağı ya· 
hud da suya gömülüp boğulmağı 
tercih edecek yerd<? bir savlet 
yapmağı, bir hamle göstermeği ta. 
sarladılar ... İçlerinden en kıdem
lileri Boyabadlı Çetin Ahmed bir. 
denbire bir aslan narasile arkadaş
~orına seslendi: 

talyaya karşı olacaktır. Londralı Otomob•lde gene elli lira bahsi açıldı. Nazım. 
Taymis gazetesinin çıkardığı ne- - Yavrucuğum elli liranın lafımı olur. Üzü. 

-75 lira gitti. Amma Nazım bu işten vaZJCÇ
medı diyenlere en kestirme cevabı buldu : 

züktü, motörlerdeki sükıineti zevk rine olan hayretleri ate~ karşısın-
le seyreden Helbruck'e sokuldu: da duydukları şaşkınlıktan daha 

tice budur. Fakat yukarıda dendi. lecek bır şey değıl. - Ne yapsın, çocuk scviyormu.ş. 

- Hazır dedi: Kapiten hemen büyüktü. Arkadaşları, kardeşleri, 
.'11urat KAYAHJ\N ği gibi İngiltere ve Fransa hükıi- Yollu bır şeyler söylemek istiyordu. Fakat 

metleri bu hususta İspanya Cum. i======;,;================================== 
başlryal.ım mı? hemşireleri yurdnn her tarafında 

Helbruck bir defa daha her ta.. düşmana karşı koymak için ölüm. 
rafı gözden geçirdi, sonra katil den yılmadan, gülleden korkma. j 
dudaklarından bu en büyük cina. dan, bombaya al.J.ırmadan çala 
yetin icra emri fırladı: çakmak savaşırken kendilerinin 

- Başla Yorld:ıart! üç buçuk İngiliz n~ferinin önün -
Yorkhard içeri seslendi ... Gü - de onarın acemi ellerindeki tüfek-

vertede serili duran boş hor • !erinin karşısında nasıl olup da 
tumda suyun gelişile bir canlan. • yiğitçe döğüşerek ölmediklerine 
ma oldu; bir saniye sonra York.. şaşıyorlar; duydukları utanç bu 
hard'ın elinde, donkilerin çalış • şaşkınlıkla büyüyor, irileşiyor; 
masile sıkı bir tazyik altında fış.. kendi kendilerinden utanan, vic • 
kırmağa hazıT bir su bolluğu, hor. danlarının önünde kıpkırmızı bir 
tum borusunun motörlere serilen yüzle mahcub olan bu temiz Tiırk 
matyablara çevrilişile katil mark. evl'idları, a j .. ndarma birdenb;re 
sadı yerine getirdi .. . Sular mat- sade enerji kesild;ler ... Bir sıraya 
yaba dokunur dokunmaz beyaz kül elleri 1:-d~lı durup da böyle kepa-
rengi külçelerden birer alev sü.. zece ölüme rcü:ıt•lıak bır hal:le 

- Ne duruyonuz be? ... Koman 
şu kavurun ettik!.erini yanına: 

Ve .. cümleleri arkadaşlarının ü. 
zerinde bir mü:-ıebbilı tesiri yapar, 
Onlar, silkinerek kendilerine ge. 
lirlerken anbara atladı. .. Bağrışan, 
kaynaşan insan kalabalığının ara. 
sında şuraya buraya atılmış bakır 
kap, şişe, bakra~, bıçak. Ne buL 
duysa bir koluna sık11tırdı. .. Arka. 
daşları da Çetin Ahmedi taklid \. 
tiler .. Altı janda~ma bir saniyede 
sol kollarını bir!<3Ç parça fırlata • 
cak ağır e~ya ile doldurdular, ve .. 
Bordaya tekrar fırladılar ... 

(Devamı var) tunu yük<ieldi... Her işi buraya bile bile ya ateşin yılan dilmi an. 
kadar hala kavramıyan bir zihni - !============================ 
yetle alık alık seyreden muhacir. 
ler feryadı kopardılar ... Dört ayaklı yıldız 

(4 üncü sahifeden devam) MİLYONER HAYVAl\'LAR 

huriye! hükılmetlne itidal ta~·siye 
etmişlerdir 

Yukarıda anlatıldığı gibi Balear 
adaları meselesi yeniden tazelen. 
miş oluyor. Hele bu bahse bır Al
man gazetesinin Lokal Anzeiger -
in de karışarak Majorkaya İspan. 
yol Cumhuriyetçilerinin taarruz 
edemiyeceklerini _ tıpkı İtalyan 
gazeteleri gibi_ ortaya atması Pa
riste, Londrada az manalı görül. 
memektedir. Londra siyasi meha. 
filı bu vaziyet ile çok meşgul gö. 
rünmektcdir. Çünkü 16 nisan İn -
giliz - ttalyan anlaşmasının esası, 
ruhu hep İspanyada Italyanın as. 
la gözü olmadığı hakkında veril. 
miş olan teminata bağlı bulun -
maktadır İspanya meselesinlıı 
gün geçtikçe dalıa ne gibı salha
lara gireceğini beklerken i~le yeni 
gelen Avrupa matbuatında görü. 
len manalı nesr:yatın böyle bir 
hulasasını çıkarmak lazım gelrlı. 

Motör!er lahzada alev aldı .. Yan 
yana bağlanan dört motörür. baş 
ve kıç güvertelerinde müthiş bir 
çatırdı ile batan tahtalar, zift ko. 
kuları saça saça alevlerini yuka

Son üç yıl da, yıllık kazancı va. Bir gergedan, Oliver Hardi'den İstanbul ikinci İcra dairesinden: 

n doğru ytiluelttller ... 
Çığlık çığlığa haykırışlar, ku • 

lak sağır edici bir velvele mey • 
dana getirdi.. Motörlerin daracık 
ambarlarında iki taraftan ateşle 
aıkı~an bu zavallıların yapacak hiç 
bir işleri, baş vuracak bir çareleri 
kalmamıştı. . 

sati olarak 15,000 Ingiliz lirasıdır. beş defa bir dişi maymun, Mar - Veledi Efremin mali olup Katina 
Bu itibarla dünyanın en çok ka. len'dcn otuz defa, bir zurafe Greta bintı Hoc"'Sardan istıkraz eylediği 
zanan chayvan yıldız> ı ünvanını Garbo"dan kırk defa daha az ka- 3100 liraya mukabi: vefaen ferağ 
almıştır zanır. eylediği ve tamamın<. 1928 lira tak-

Henüz altı yaşındadır. Engerek yı!Jnlnrı, günde 5 İn. dir edilen ve senede nazaran bir ta.. 
Son defa, Vilyaın Povel"le, Mir- giliz lirru.ı kazanırlar. Yaban c - rafı Lazari fırını, b!r tarafı Kadrıye 

na Loy'la beraber cBüyülü adam• şckleri dört, porsuklar bfr, tim - dükkanı, bir tarafı Araksiye arsası 
filmini çevirmiştir salılar beş, geyikler ve karacalar ,.e bir tarafı rabii tarihim ile 

Asta, meşhur Rintintin öldük. on İngiliz lirası kazanırlar mahtut Yenişehir Tatavlada eski de. 
ten sonra onun yerine geçmiş_tir. Holivud'da figüranlar bürosun. rcboyu ve Akarca caddesinde eski 
Bu köpek 50 filim çevirmiş, 12 da hayvanlar için hı.zırlanmış bir lll, 113, ll5 yeni ıo:i. 103 ve 9 No. 
milyon kazanmıştı. 1932 de öldü. barem vardır. Bunda sıçanlar, fa_ !arla murakkam mukaddema arsa 

Beyoğlu yerli askerlik şubesin- e v et emiryolları ve Limanları Da vet 1 D I D 
den: işletme U. idaresi ilanla rı 

Henüz sevkedilmemiş olan aşa- M h b . - '--.--.----- ·• _ • 
1 

E 6/'//938 u ammen edelı 16.000 lıra olan 10 adcd Lfıvaı tesışatı malzemesi 
gıda dogum~ar~ yazı ı rat · . lj 1218/lq. 38 Cuma günü 'aat 15.30 oa kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
çarşamba gunu sevk edıleceklerın- bınasrnda satın •lma•·akhr. 

den o gün saat 8,30 da şubede hazır Bu işe girmek ıstıyrnlHin 1200 liralık muvakkat teın;n&t ıle ırnnu. 
bulunmaları ve bu Erattan bakiye nun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve teklif1P. 
ve cezalı vaziyette o'mayıp ta be. rinı ayni gün saat H.:JO a kadar komisyun reisliğine vermeleri liizımdır. 

1 
.,,_ . t" 1 . b deller'ı. Şartnameler parasız c1iarak An.karada Malzeme Dairesinden, Hay. de vermeA ıs ıye!1 erııı e .. 

nin 5171938 salı günü akşamına dar paşada Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3839l 
• •• 

kadar kabul olunacağı ilan olunur:; İdaremiz mesai saatlerinin değ ğişmesine binaen evvelce ilim edil-
1 - 316 - 329 dahıl bakaya gayrı miş olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde Ye fakat 
islfı.m san'atkar hizaalrında yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh tekli! zarflarının 
2 - 330 - 333 dahil gayri islam bu saatlerden bir saat eweline kadar verilmesi laztm geldiği alaka-

san'atkfu- darlara ıran olunur. (4072) 
- · - ·- Eksiltnıe 

E G E 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞL A RI 
2 temmuz cumartesı günü akşamı 

Şenyol ııil~ b:ıhı;esınde 

(Dehri Efendi ailesi) 

• • 
3 temmuz pazar g(.;nü ak~amı 

Yeni.şehir aile bahçesinde 

Kanlı gece 

• 4 temmuz pawrtesı günü akşamı 

Yeşılköy istasyon bahçesinde 

Sönen ccak 

1 - Telgraf bandı 
2 - İlaçlar 

3 - Neft yağı 
4 - Meşe kereste 
5 - Amyant Klingrit, Cam, 

Linoleom V. S. 
6 - Üstüpü 
7 - PUn freze tezgahı 
8 - Hamızlar, s:ıbun, grafit, 

üstübeç Vl'S. 

9 - Ampuller 
10 - Krikolar 

11 - Otomobil ıa.stiği 
12 - Kasa 
13 - Tav ocakları 

14 - Bilet makinaları 
15 - Dingil d0ğiştrime vereni 
16 - Muhtelif yay 

Tarihi Gü'ü Sa 1ti 

4/7/938 Pazartesi 11,-
5/7/938 Salı 11,-

5/7/938 Salı 11,15 
5/7/938 Salı 11.~o 

6/7/938 Çarşamba 11,-
7/7/938 Perşembe 11,-
8/7/938 Cuma 11,-

13/7/938 Çarşamba 11,--

15/7/9~8 Cuma 11,-
19/7/938 Salı 11,-

25/7/938 Pazartesi 11,-
26/7/938 Salı 11,-
1/8/938 Pazartesı 11,-
1/8/938 Pazartesi 11,15 
4/8/938 Perşembe 11,-

10/8/938 Çarşamba 11,-

Karşılarında ni9an vaziyetfnde 
bekliyen 10 tüfeğin namlusu gö. 
ğiislerine çevrilmiş; B7 nin küçük 
tcpu en 1ehdidkar bir duruşla 
bu harekete iştirak e:mi.ştı. 

Yanları, biraz sonra onları küle 
çevırebılecek mahiyetteki alevle. 
rin her lahza ılerleyen, ambar -
lara yaklaşan, tahtaları korlaştı -
rarak aşağı kata, baş altına clü -
şüren bir ateşle çevrilmiştL. Alt- 1 

!arı denizdi... Munis duruşu :çe 
emniyet veren fakat içine düşü. 
rnnce ölümle karşı karşı;·a kalınan 
deniz! . Bütün süktinetine bütün 
güzelliğine, bütün fevkaladeliği -
nerağınen tıpkı bir kadın cellM 
g;bı süslü bir duruşla altlarında 

Çok para kaz'inan cdört ayaklı reler, kelebekler de dahildir elyevm iki bap dükkanı (dilkkiınlara 
yıldız• ın üçüncüsü Tom Miknin Goldvin Mayer'!n filımleri baş- Beledi}'<' tarafından konulan No. Jarıo e 
Toni'dir. Bu maruf beygir yalnız larken bağıran aslan (Tco) bu 79,81) müştcmil bir bap hanenın nı- 5 t••mmuz salı günü akşamı 

17 - Lokomotif ycdeklerı 
18 - L~vaj tesisatı 

11/8/938 Perşembe 11,-
12/8/938 Cuma 11,-

başına 20 milyon kazanmıştı. zahmetine muk:ıbi! senede 100.000 nısıf hissesi ile yine tamamına 2187 üskudar Beyleroğlu bahçesınde 
Toni canbazhanede değil, sine. frank almaktad;r 

~- . ' · ·J·~-.. . .. . ... ~ .. , •. : • 
lira takdir edilen Tatavlada Yenişc. Hılkimın hükmü 

mada oynamış olsa,·dı. Hiç şüp - Beyoğlu ;ı üncü Sulh Hukuk birde Dereboyu caddesind~ bı- tara. --- ---------..... - lst~nbul. / ·, Bele'diyesi -. ilanları 

serilen katil deniz' .. 
Ve tabiatin en mühim, en bü. 

yük, en müthiş iki kuvveti, ateş. 
le · gibi kahredici iki dehşetin 
arasında kalmışlardı. .. 

B7 yavaş yavaş alevler içinde 
kalan motörlerden açılıyor; az 
nzakta durup bu vahşet levhası
nı do a doya seyretmek istiyen 
siıvarisinin küçük dümen ala.ban. 
dalarile biraz geriye çekilmeğe 
baş! yordu ... 
Motôrlerdekı koşuşmalar, bağ. 

nşmalar, a.'1 ve oflar . Tanrıya 
yalvarış ve koyu küfürler ara -
sında ç:ığlı k çığlığa bir hava ya.. 
ratıyor; motörlerde sahıci bir kı
yamet hnesi alıp yürüyordu .. 

hesiz bunun iki, üç misli fazlasını Hakimliğinden: fı simitçi Hasan fırını bır l.ırafı La. 
alırdı. Mahkemenin 93Bt 1307 sayılı dos. zari dükkanı, arklsı Rıza paşa >oka-

Bunlardan sonra, h.<ızanı; şam - 1 yasile Taksı'md S .1 y . . b. f b A 'k · · 1 · . .ınd. b'l' 7 e ıraservı er enı- gı, ır tara ı azan nı a varıs erı 
pıyonu k• ır, ı ıyor musunuz ... ! hayat apart ., d . b ·· D' -. k E d k . , . ımanının " uncu aıre. awn sutçu rmı•.rı arısı v o. -
Dor~ı ~amur un sevgılı maymu.. sinde Nıvart Malhas vekili Galata siya haneleri, tarafı rabii tariki amm 
n u · •gs... . . . Agopyan hanında 1/2 numaralı ya- ile mahdut eski 109 yenı 101 No.li 

B~. maymun :ı kad_ar_ zekidır ki zıhanede avukat Sezar Lazaroğlu (Belediye tarafından konulan No. 
n~ soylense anlar. Bır ışare_t ettı- tarafından Feridiye Çaylak soka - halen 77) bir bap fırın maa arsa. 
°'."'_mı ~nl~ıya b~lar. Gül, de~ ğında 92 No. da oturan sütçü AJik- nın nısıf hissesi borç verilmemesin
dı~ız mı guler, bagır dedınız mı san ve Galata Yenic&mi mahalle - den açık artırmaya konulmuştur. 
bagırır. Bu meharetlerı sayesınde sinde Kame k • d ki 1 · 9 b 

1 

r so agın a es ycnı Dükanlar ve ev 5 metro mura -
ayda yarım milyon frank kaza - 3 numaralı dükkdnda iken halen baı arazi üzerinde olup 10 metro 
nır. ikametgahları meçhui bulunan A- murabbaı aralığı ve 128 metro mu.. 

Holivudun «hayvan yıldızlara v h Bo" 
gop, a am, gos, Makruhi Sara, rırlıtıaı arsası varılır. Fırın ise 97 

arasında Şan Gri - La adlı keçiyi H ad A aç ur ve rmonikin aleyhlerine metro murbbaı arazi üzerinde 123 
de zikretmek l.ô.zımdır. HimaJ.aya 1 kti 

açı an mez r dükkanın izalei metro murabbaı grsası vardır. Yeni 
dağlarından tutulan bu keçi kır. 
mızı bir şey görünce müdhiıı bir 
fer yad çıkarır. Haftada 150 İngi. 
liz lirası kazanır. 

Ccyms, büyük bir Afrika kar
talıdır. Sahibi arzu edınce iki met. 
re uzunluğundaki kanadlarını a. 
çar, kapar .. 

Sinema amillerinin her gün 
hayvanlara ihtivacı olur 

•Sevgili rakiıbim• fıl~inin bir 
sahnesi çiftilkte geçiyordu. Samo
el Goldvn 200 kaz, bir o kadar ör. 
dek, tavuk, 20 domuz, bir düzüne 
eşek kiralamak mecburiyetınde 
kaldı. Ve bir günde l~ü bin frank: 
sarfettı. 

Te!tiike kar~wda şuuru, man. 
tık~ nsan m vhibelerinin hepsini 
it d alev kıırbanlan kendi. 
le• nı enıze atamıyorlardı. .. Sade 
bır tep nme. koşu"ma, ve gürtiltü 
bil "n ırraatlarını teşkil ediyordu. 

şuyuu hakkındaki davanırı duruş _ 103 No. lu dükkanın zemini çimen. 
masında mahalli mezkO.run kıymet to şaplıdır. Her iki dükkanın önleri 
takdirile kabili taksim olup olmadı. camekan ve istor kepenklidir. Ar. 
ğının 14/9/938 saat 16 da ehli vukuf kalarında fırın tarafından kullanılır 
marifetile mahallinde tetkikat ya- tulumbalı kuyuyu havi bir ahır ma
pılmasına ve balen ikametgahları halli ve ayrıca kapısı olan iki oda 
meçhul bulunanlar hakkında da 20 .bir taşlık, bir matbah m~vcut olup 
gün fasıla ile gıyab kararının ila • . bunların üzerinde birinci katta 4 o. 
~en tebliği~e karar ve_rilmiş oldu- rda ve bir sofa vardır İkinci katta 
gundan tayın olunan gun ve saatte bir salon ve bir tarasadan ibarettir. 
mahalli keşifde hazır bulunmaları Elektrik ve terkos tesisatı mevcut. 
ve muhakemeleri için de 19/9/938 ·tur. ve 9 No. lu arsanın içinde kuyu 
saat 9 da mahkemeye gelmeleri vardır. Bina kargir ve :ııemin kat 
aksi halde vakıaları kabul etmiş pencereleri demir parmaklıklıdır. 
sayılacağı gıyab kararı tebliğ ma- Fırının zemin katı: Zemini tahta 
kroma kim olmak üzere ilan olu. döşeli bir antre ve metruk bir halde 
nur. 8731) fırın, kütüğü ile harab bir tezgah 

. Tiıfckleri alınan 6 jandarma, ------ · · · 

ılk ınaytab alevl~ııırken hemen İstanbul Gümrükleri Başmüdürluğü~den: 
mahali ve cephesi demir yaprak ke· 
pcnklidir. Asma kQ!ta: zemini mal
ta döşeli bir çimento odası, bir ma.. 
kina ve cephede bir sofası vardır. 
Birinci katta ıbir sofa üstünde 3 oda, 
bir harman odası ve arkasında bir 
miktar bahçe ve arkaya bir kaplSl 

birleşn;ışler motörden motöre at· İ 
1 stanbul gümru;.:~rı için 70 ton antrasit, 130 ton krible maden ko". ıy- ak en yakın mol<ire, kenara 
dü 'ıı, borriası [ng ı :iz talıtclba _ mürü açık eksiltme suret.le satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3395 
hirl~rin n guve rtesındc, tüfekleri liradır. İlk teminat miktarı 252 lira 82 kuruştur. Şartname ve evsaf Le
nışan vazivct nd~ bekliyen mü _ vazım servisinden parasız alınır. Eksiltme 18/7/938 günü saat 14 de Ga. 

rettebatın lchdıd. altında bulunan lata da gümrük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
ilk motcire koşrr.Uilardı... (4064) 

• 

vardır. 

Satış ~n para iledır. Bu gayri 

menkul malların şartnamesi 23/7 /38 
.· ....... ..t.. . - . . . - ·-·. . ,,,..,,.,.. . ·.;. 

. . . l "C ,. f;. ......... 

de he&kesin görmesi tçın Divanha. Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yakacıkta Ayazma mesire 
neye a.-;ılacaktır. Birinci artırma · n39 · k · · .. 

gazınosu ~ senesı mayıs sonuna adar kiraya verılmek uzere açık art 
3/8/938 tarihine mıisadif Çarşanba . .. .. _... .. . • 

.. .. t 12 d 1 , d k d . tırmıya konulmuştur. Şartnamesı Levazım Mudurlugunde gorıilebil•r gunu saa en -. e a ar ıcra · · 

ed ·ı k b tt a.d .1 İstekli olanlar 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzu 
ı ece ve u ar ırm a verı en · 

bedel gayri menkullerin tamamla- ile 8/7 /938 Perşembe günü &ao.t 11 de Daimi Encümende bulunmalı. 
rına takdir olunan kıymetlerden ve- drlar. (B) (3783) 
faen mefruğ nı~nl hisseye ait mik.. ••• 
tarın yüzde 75 ni bulduğu taktirde Saçları hariç olmak üzere hepsine 50 lira bedel tahıınin edilen Ka-
en çok artırana ıhJle edilecektir. dıköyünde Modada Lorandobağ mahalli sokağındaki ahırın enkazı sa.. 

Böyle bir bedel ~ide edilmezse en tılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür. 

çok artıranın taahüdü bakı kalmak lüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 75 kuruşluk ilk teminat makuz ve. 
şartıyl.e artırm 15 gün dah1 temdit kt bil b b 13171038 Ça b .. .. 11 d · • ya ıne u e era er • r§am a gunu saat e Daımı Encii .. 
olu~ara~ ı_:ı/8/938 tarihine müsadif mende bulunmalıdırlar. (B) (3933) 
Cuma gunu saat 12 den 14 de kadar • •• yapılacaktır. İkinci artırmada 2280 1,. 'f bed 1. 4643 1 7 k 1 "skü'd ·u · ka .,_ 
.., 1 k 1 k . '-eşı e ı ıra uruş o an u ar ı aıye grupu rargan 
no. u anun nazara a ınma üzere 

k 'hl d'l . binası ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart-
en ço artırana ı e e ı ecektır. Ar. 
tırmaya iştirak edeceklerin muham- namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kn. 

men kıymetin %- 7,5 nispetinde pey nunda yazılı vesikadan ba~ka fen işleri müdürlüğünden alacakları r~n 

akçesi veya Mili bir bankanın temi- ehliyet vesik:ısile 348 lira 23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek. 

nat mektubunu verme~ mecbur. tubile beraber 13/7/9:>8 çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende 
dur. İpotek sahibi alacaklılarla di. bulunmalıdırlar. (B) (3972) 
ğer alakadarların gaynmenkul mal- ••• 

!ar üzerindeki haklarını, hususiyle İ Mezat İdaresi Sandal Bedesteni kayıd ve satış saatleri: Saat s den 

faiz ve masrafa daır iddialarını ilan 11 re kadar kayıd muamelesi. 11.30 da mezat başlar. •P• ·4116• 
tarihinden itibren yirmı gün içinde'----------------------~'-----
vesaiki ile birlikte dairemize bildir. 
meleri, aksi takdirde Tapu lstanbul Birinci Mıntaka 
sicillinde yazııı 01mıyan1ar sa. Kadastro Müd. rlüğünden: 
tış bedelinin P.ay!Bşmasından Kadastrosu yapılan l<'ener nahiyesinin Haraççı Kara Mehmed ma-

hariç bırakılacakları ve art - hallesine aid askı cetvelleri kadastro k unun 25, 26 ıncı maddelerı 
tırmaya iştirak edenlenn şarL • . 
name ve evre.in tetkik ederek bütün 'ah)rnmına tevfıkan tarihi ilandan bilitibar ikı ay müddetle hcrkı-"ıı 

alil t al tı k b 1 t görebileceği bir mahalde talik edi ek üzere Fener Nahıyeslne gör • m ma ı mış ve şar arı a u e -
miş addolunacakları, fazla malilmat derilmiştir. Bu mahallede gay cnkulü olanlar kadastro tesbiti 'ıRİ<-
almak istiyenlerin her zaman 937 /\kında dermeyan edecegi bi~ ;razı varsa tayin ol~n~n .. m~ddet zarfı~da 

5037 N ·1 d .. "Sultanahmedde ka·ı·n k ~ro blrınci mıntaka mudurluğune "'"racaal. o. ı e osyasına muracaat ı a '" 
edebilecekleri ilin olunur. (8718). !arı ilan olunur. ·4134· 
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HASAN CiL LOSYONU ÇIKTI. Çil, 5;,,~'"e, Ergenlik Lekeleri Kaı'iyen 
izale ecıer. Şişesi 50 kuruştur. Hasan Deposu 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 • 1 
I- Şartnamesi mucibince ·928· ton Sömikok ve ·10· ton Javema. Kulağınıza küpeolsun 

--..... --·~ 

rin 'kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da 

Kabataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesindeki Alrm Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü gcçec şubeden alı. 
na bilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '; 7,G gü. 
venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
oolunur. (3634) ... 

1- Ahırkapı Bakımevinde mevcud 676 kilo iskarta ip pazarlıkla sa. 
tılacaktır. 

2 - Pazarlık 12/7 /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da Ka. 
bataşta Levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapıhcdktır 

3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilit. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta %15 temL 

nat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona r.ıüracaatları ilan kul lan ~ak la 
olunur. •3961> 1. - "' 

••• 
1 - İdaremizin Sivas Başmüdürlüğüne bağlı her gün tuzlasında 

şartname ve projt-si mucib!nce yaptırılacak c5098• lira c47> kuruş keşif 
bedelli idare binasile c6ll 7• lira •41 • kuruş keşif bedelli iki memur evi
nin inşaatı kapalı zarf usulile eksilt meye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli •11215> lira «88> kuruş 
ve muvakkat teminatı «841.19. lira dır. 

III - Eksiltme 5/7 /938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Si
vas Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Bir hamlede nezle ve grıpı ııeçırır. Harareti sür'atle dü~ürür. 

Baş. diş, sinir, mafsal, adale aıtrıları ancak GRIPIN ~lmak 
suretile çarçabuk defedilebilir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 
dikkat Taklidlerinden sakınınız. 

• • • • < • • 

1 

IV - Şartname ve projeler c56 • kuruş bedel mukabilinde İnhisar. 
!ar Umum Müdürlüğü tuz fen şube sile Ankara ve Sivas Başmüdürlük. 
terinden alınacaktır. 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanlığı 
ıstanbul Satınalma Kemisyenundan: 

V - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için diplomalı mühen. 
dis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı takdirde ayni 
evsafı haiz mütehassısı inşaatın son una kadar daimi olarak iş ba~ında 

bulunduracakları ve bu gibi cl0.00 0> liralık inşaat yapmış oldukları

na dair Nafıa Veka.Jetinden musad dak müteahhi.d vesikası ibraz etme
leri icab ettiği gibi şartnamenin 4 üncü maddt-sinde yazılı bilumum ev. 
safı haiz olmaları lazımdır. 

Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan ilk Eksiltmenin 
Tutarı teminatı tarihi günü saat 

Gü. Mh. Dz. mü

rettebat için iş 

elbisesi 58 takm 

Lira Kr. Lira Kr. 

261 00 20 00 

Portatif demir 189 tane 2457 00 185 00 
karyola 

16/7 /938 cumartesi 

• • 

ıo 

10.!l 
VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve %7,5 teminat 

parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 

günü en geç saat 14 e kadar III ün cü maddede adı geçen komisyon 
1- Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde pazarlı~ 

!arı yapılacaktır. -.. • Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 
• •• 

·4006· 2- Evsafları komlsyondadır. Görülebilir . 

Hekimler 
6620 Paket muhtelif çap siyah av kovanı 

1000000 Adet 6 numaralı Dinamit kapsülü 

3- İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve k" 
nunt vcsikalarıle birlikt~ Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyoııl 

--=== -- L. Hovagimyan 
437 Beyoğlu 

"Cild unsuru olan 1000000 Adet 8 numaralı Dinamit kapsülü 
500000 Adt-t 8 numaralı Elektrik kapsülü 

50000 kutu 4,45 nl!maralı Kapsül [OkuyucuJanmu: hu sütunlarda Paristeki KLA VE. 
mütehassıs hekimlerin hastalarını R t müessesesinin 
kabuJ saatlerini muntazaman bulur. Hakiki Skandal 
Jar.] genler ve lüks kor 

İç hastalıkları •eler gelmiştir. 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLAR! 

HAKİKATEN GİDERİR." 

5000 kutu 6,45 numaralı Kapsül 
715000 Adet muhtelif çap ve nevi: Revolver ve Flober ·fişeği 

l -- Şartname ve nümunesi mucibince pazarlıkla satın alınacak 

yukarıda cins ve mikdarı yazılı malzeme için teklif olunan fiatlar layı.k 
hadde görülmediğinden eksiltilmesi temdit edilmiştir. 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

mütehassıs kor-
Doktor Hafu: Cemal:- (Pazardan 

setyer tarafından 
b~ka günlerde öğleden sonra saat LASTEKS ve KU-
2,5 dan 18 e kadar İstıınbulda Divan... MAŞTAN KOR _ 

II - Pazarlık 11/7 /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaa\ Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Büyük Piyangosu 
yolunda 104 numaralı hususi kahi • 
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, ______ _;;S;;;E;;;L;;;E;;,R;_;Y;.;;AP.;;;,;IL;;;;..I.:.;.R. 

III - Şartname ve nümuneler her gün parasızı olarak sözü ge. 
çen şubeden alınabilir. 

3. üncü keşide 11- Tem muz - 938 dedir. 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 1•------•ı _____ _ 
ye kadar hakiki iıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehanej 
ve t-ve telefon: 22393 - 21044. 

Doktor Ali Riza Sağl ar:- İç has. 
talıkları mütehassı.sı). Her gün Be. 
yoğlunda Parınakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 

1 
apartımanındak:i muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Gııyet modem biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantezi fanila puntalonlar, 

Palmbeach (sinye) panta!onlar, 

Keten ve pamuklu pantalonla. 

nn zengin, şık çeşidleri 

Reklam fiatına Beyoğlunda. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (4007) 

• •• 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

BAKER Ma§azalarında 

1- İdaremizin Çamaltı tuzlasına getirilecek içme suyu için şartna. 
mesi mucibince 14000 metre tulünde ve 100 M/M kutrunda font boru 
ile müfredatı listesinde yazılı hususi aksamı pazarlıkla satın alına. 

caktır. 

II - Satın alınacak boru ve malzemenin muhammen bedeli Sif 

'~· ?,-<l"'"" İzmir •25000• lira VP muvakkat teminatı •1875• liradır. 
· . III - Eksiltme 9/7/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 

10.000 Liralık ikramiyelerle 
(l 0.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Doktor Arahyan:- (İç hastalıkla.1•-----------••" de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
rı mütehassısı) . Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındaki muayene. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

Adalar sulh mahkemesinden: , hemen sihra. yırpılacaktır. .. 
\( y T · . h lV - Şartname ve listeler parasız olarak her gun Levazım ve 

Mahkememizce terekesine el kon. esırı emen . .. .. .. .. . . 
muş olan ölü Fatma Saidenin kitab- miz oldu. Birkaç hafta zarfında be- Mübayaat şubesiyle hmır Başmudurluğund~n alınabılır. . . 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta
lıkları mütehassısı). C:ığaloğlunda 

. . . . .. V - Eksiltmeye iştirak etmek istıyen fırmaların fıatsız teklıflerı. 
!arı ve o··ıu·· Andona aı·d ana Meryem nı 10 Y~ daha gençleştırdı. Bır mu. . . .. k .. .. d .. .. 

. . . . ni bu İŞ<' aid kataloklarılc bırlikte muna asa gunun en uç gun evve. 
resmi 7/7/938 tarihine müsadif per. t~hasS1s bana demıştır kı: Vıyana !ine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesine vermeleri Asliye birinci hukuk 

Halkevi karşısındaki muayenehane. şembe günü saat on dörtten itiba- Üniversitesinden büyük bir profesö- ive tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu mahkemesinden: 

:ınde.Cum~t:! ve Pazar~ant~aadal ren İstanbul Sandal bedesteninde rün keşfi olan Bioccl cevheri, şimdi,vesikayı haiz olmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. Yuda Benezya tara:da~ ~cı 
... :~Jıu:d:~ en sonra 

86 
a arını satılacağı ilan olunur. (8716) pembe rengindeki her Tokalon kre. VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte İnhi. Adil ve Salamon Ka i a e e-

1 
mi vazosunda mevcuttur. Her ak-ısarlar Tuz Fen şubesinde alacakları vesika ve % 7,5 güvenme. parala. rine açılmış olan rlavada:. !\1ıidde!-

R0ntgen t d 1 b . rı·ıe bı·rıı·kte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. aleyhlerden Salamonun ıkametga. _ muayenehanesinde her gün saat 16 şanı ya maz an evve ıı kremı kuL .. 
İ 1 b hlar 

nur (4045 hı dive gösterilen Galatada Yuksek 
Doktor rfaıı Kayra:- (Röntııen dar soı;rıı. hastalıu-ım kabu! eder. ~runız ve sa a ; d~ beyaz ren.' · ••• 1 .kald~da Makri sokalr Valestrl 

ve lç hastalı1Uan mlltehı.n..r.), H..ı IC d" z··h · gındeki T k J k · · k 11 11 ıyc U revıye 0 a on remını u anı- Yapılacag-ı ilan edilmiş olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin değiş. hanında 41 No. ya gönderilen dava gün öğleden sonra saat 15 den 19 a. ' __ 
k d B 1 di B. b d N . F b d nız . En esmer ve sert bir tene ça- mesi hasebile, tatile tesadüf etti"i görüldüğünden bu saatler aşağı.l<i arzuhaıın· ı· mubaşı·r tarafından ve. a ar e e ye uı ır irek urı Doktor eyzi A nıe · - Deniz " 
Conker sokak 8.10 numarada Asr . hastahanesi cıild ve emrazı zührevL bucak bir gençlik parlaklığı ve ta. şekil dahilinde tadil olunmuştur. r ilen meşruhat ikametgahını terk ile 
Janer apartımanında hastalarını ka. ye mütehassısı, muayenehanesi An. bil güzelliği verecek ve buruşu~- İstekliler; evvelki ilanlarda ~azılı saatler_i nazarı itib~r ~. almıy~rak semti meçhule gitmiş olduğu yazıl-
bul eder. kara caddesı· Cağdlo"k yokuşu. Pa. luklardan kurtararak beyazlatıp bu tashihli saatler dahılınde eksıltmelere ıştırak etmelerı !uzumu ı!An S 

1 6 olunur. •4093• masına binaen müddeialeyh a a. 
Sı. nı' r h astalık l arı zardan başka her gün 15 den sonra yumuşatacaktır. h 

1
• . d '---------------! Saat 14 yerine saat 10 da monKam iye i anen ıcrasına ve a. hastalarını kabul eder. Telef. 238991 · 

Doktor Kemal Osman: - (Sinir DOKTOR • 15 • • 11 de vaya yirmi gün zarfında cevap ver-
hastalıkları mütehassısı) -- Cağa. Opera tör : • 16 • • 13 de mesi için yapılan tebligatta kendisi 1 
!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. Dr. CAFERTAYVAR KANKAT A. RIZA SAGLAR gelmeyip vekil dahi göndermemiş 
şısında pazardan başka her gün Operatör - Umumı cerrahi, sinır P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: olduğundan hakkındaki mahkcme-
saat 2 den sonra hastalarını kabul Dahiliye miitehassısı 

ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve Bir dökümcü ustası alınacaktır. İsbatı ehllyet edene 200 kuruşa ka. nin gıyaben icrasına ve icra vezne_ 
(Kadın doğum mütt-hassısı) Hastalarını her gün saat 15 den dar gündelik verilir. sinde bir para mevcut olup olmadı. 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. İsteklilerin 15/Temmuz/933 tarihinde saat 14 de yapılacak dene. ğının maatezkere ait olduğu mahal. 

Doktor Şükrii Ertaı:;-':. (Göz hı,s 1 meli han No. 1· Muayenehane Tele. vay durak <121> No. da kabul ve miye iştirak için mezkur tarihte bir istida ile Fabrika Müdürlüğüne mü. den sorulmasına ve mahkemenin 

talıkları mütehassı:;:) - Cagaloğ - fon: 44086 tedavi eder. racaatları. •4092• 15/7/38 gününe müsadif Cuma günü 
!unda Nuruosmaniye caddesinde Diş 1-------------- :.::::=:.:.:.------ ----·--------------·lsaat 14 de bıra..1<31.mış olduğundan 

eder. 

Göz has ta lıkları 

ASIPIN KE 
R-.;; matizm a ağrıları Osman Şerafettin 3.part:manında 5 "DiŞ dok toru Übeyt Ölçer:- Edır. Zührevi ve cild hastalıkları İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: gıyap kararı makamına kaim olmak 

numarada. Telefon: 
2255~ nekapı Karagümrük tramvay du - H o·· üzere ilfuıdır. (8726) iç in f'.... i i ; • iç .. ·. 

K . k B v B D ay rı· Kum kapı men direği için taş, kum, çakı 1, betondem iri, kereste. çivi ~~~~;,;,;;:~""'""'""'""'""'~;;,;,;;;,...,...,;,,;:;~;_-;__;;._.:... ___ ,;...~--u a t 0gaz, urun rağı No. 95 her gün hastalarını ka. r. ffier e 
ve saire alınacaktır. İstekliler "< 7,5 teminatı muvakkatlerile 5/7/938 Sahip ve neşriyatı idare eden BaşmUharrırı 

Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak bul eder. Cuma.rtt'Sı günleri saat Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 
burun, boğaz mütehassısı doçent 14 ten 15 e kadar da Yalovadaki 

. karşısında No, 133 Telefon: 43595. Fatih tramvay durağı 75 numara!ı 1 muayenehanesind e bulunur. 

Salı günü saat il de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü satınalma ko. ETEM İZZ ET BENİCE 
!misyonuna müracaatları ilfın olunur. ,4047. BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 


